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EDITORIAL

PLEDOARIE PENTRU VIAȚĂ
“Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu
n-are viața” (1 Ioan 5:12)
Nu întâmplător acest număr al revistei promovează o
campanie PRO-VIAȚĂ și în același timp acoperă, prin
programele propuse pe canalul Alfa Omega TV, perioada
sărbătorilor de PAȘTE.

Ne bucurăm pentru fiecare copilaș care vine în familiile
noastre. Am trei nepoței care au venit unul după altul,
fiecare cu provocări dar mai ales cu bucurii. Au fiecare
priviri atât de limpezi și inocente încât simți că te pierzi în ochii lor. Înțeleg de
o vreme încoace altfel dragostea de tată… Înțeleg altfel bucuria Tatălui ceresc
când un copil se naște în această lume și mai apoi în împărăția veșnică, prin jertfa
Fiului și prin PUTEREA ÎNVIERII Lui. Pasajul din Isaia 53:10, 11 îl recitesc altfel:
“Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața
ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea
Domnului va propăși în mâinile Lui.”
Fiecare nou-născut în Împărăția lui Dumnezeu este rodul muncii Sufletului Său.
Cu ochii țintă la generațiile care vin, la toți cei care vor primi viața prin Învierea
Lui, Isus a îndurat CRUCEA. Dumnezeu prețuiește fiecare viață de copil, fiecare
ființă care, potențial, va fi parte din Împărăția cerească. Pun eu același preț? Prin
slujirea pe care o fac în media creștină de 20 de ani, sunt eu, casa mea, lucrarea în
care sunt pus, o “pledoarie pentru viață”? Este ceva mai important decât viața? Fie
cea a unui copil nenăscut încă, dar conceput și plin de viață în pântecele mamei
sale, fie a unui bătrân aflat la capătul alergării, fie a unui prieten care nu știe încă
ce înseamnă viața veșnică prin puterea învierii.
Chiar în clipele în care cineva citește aceste rânduri, sunt de luat decizii în viața
cuiva de a păstra sau nu o sarcină. Mă rog să fie luată o decizie pentru viață. Sunt
poate întrebări și ezitări în a-L urma pe Isus și oferta Lui pentru viața veșnică.
Alege viața! Sunt poate planuri, vise, chemări personale sau corporative care sunt
aproape să moară, să fie abandonate. Să vină peste ele viață din Dumnezeu!
Așteptăm lucruri mari în acest an, dar este încă ceață și neclaritate. Cred că
lucrurile noi nu apar prin ajustare, nu se formează prin îmbunătățirea celor vechi.
Se nasc, apar la lumină, la viață! Domnul a pregătit pentru acest sezon multe
lucruri noi, care vor intra în realitate. Pentru unele, travaliul spiritual a început,
durerile nașterii se amplifică, împotrivirile celui rău se dezlănțuie. Pentru altele, a
fost pusă doar sămânța spirituală prin rostiri profetice și acum această sămânță
este udată prin rugăciuni și mijlociri. În alte situații, Domnul lucrează la creearea
unor circumstanțe favorabile, la înlăturarea unor obstacole care împiedică
nașterea unor promisiuni. Unul dintre acestea este chiar blestemul sângelui
vărsat. Sau conjuncturi legislative care atentează la viață, la demnitatea umană, la
sănătatea trupească sau spirituală, la “sănătatea” familiei instituită de Dumnezeu.
Tot mai mulți oameni ai rugăciunii primesc revelație divină și rostesc în autoritate
“viață” peste lucrurile moarte, asemenea rostirii peste oasele moarte din Ezechiel
37. Tot mai mulți creștini rostesc “viață” peste familia și copii lor, peste biserica din
care fac parte, atinsă de rutina programelor, peste orașul sau zona în care trăiesc,
peste relații care trebuiesc restaurate, peste afaceri aflate în pragul falimentului,
peste națiunea română aflată într-un moment critic. ”Cuvântul vieții” e cel care
poate da speranță, care zidește, care poate să regenereze, să dea naștere.
Pentru ca Domnul să împlinească promisiunile uriașe pentru România, privind
prin prisma stării actuale a țării, este nevoie de miracolul PUTERII ÎNVIERII.
Domnul e Singurul care poate da viață unei națiuni aflate în confuzie și
amorțeală. Cred că acest an este unul de întoarcere masivă la viață a națiunii
române. Şi în toată această lucrare El va folosi pe cei care cred în PUTEREA
ÎNVIERII Lui, în autoritatea CUVÂNTULUI rostit cu credință, în capacitatea de
revitalizare a Duhului Sfânt, care locuiește în noi.
Recitește cu mintea și inima deschisă acest verset: “Şi dacă Duhul Celui ce a înviat
pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel care a înviat pe Hristos Isus din morți, va
învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi”.
(Romani 8:11). Eu, împreună cu tine, ne bucurăm azi că prin învierea Lui, El ne-a
adus viața, viața veșnică, mie și celor dragi. Poate fi ceva mai important?
Prin tot ce faci și ești, fii o pledoarie pentru VIAŢĂ!
Tudor Pețan
Președinte Alfa Omega TV
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PROGRAM TV

duminică, ora 20:00

LUNI 03 martie

MARȚI 04 martie

MIERCURI 05 martie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Binecuvântare sau blestem (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin
04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Lucrători cu
pasiune pentru Hristos Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00
Ora de biologie Emisiune didactică 10:30
Casa din Betania (r) Program religios 11:00
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:30 Puterea rugăciunii (r) Program religios
13:00 John Militaru (r) Program religios 14:00
Highlights Documentar 14:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Biserica
umplută cu Duhul Sfânt Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional – Evanghelia după Isus 08:00
Miracolul transformării vieții Seminar biblic
08:30 Miracolul transformării vieții Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Dreptul de a ști (r) Film artistic
12:30 Mapamond creștin (r) Știri 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Mama York (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice Program străin 18:00 Conducerea si motivarea
personalului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia 01:00 Conducerea
si motivarea personalului (r) – Etică în afaceri
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Față în față Magazin TV 04:00 Joni şi
prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional – Evanghelia după Isus
08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Aqua Viva 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire 11:00
Rugaciunea Pamelei (r) Film artistic 12:30
Cartea deschisă (r) Din actualitate 13:00 Cele
10 porunci (r) Documentar 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Caravana
speranței (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 18:00 Puterea împărăției
(cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Dreptul de a ști Film artistic
20:30 Teleșcoală Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Povestea vieții Documentar
23:30 Mama York Documentar

19:00 Rugăciunea Pamelei Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Cele 10 porunci – (9) Documentar
23:00 Muzică
23:30 Caravana speranței Documentar

telespectatori

23:30
Mama York
Documentar

19:00 Joni Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Hebron, orașul promisiunii Docu-

Femei cu idealuri
Program pentru femei
vineri de la ora 22:00
Femei cu idealuri vă invită într-o
călătorie în care veți dezbate cele mai
incitante teme, veți descoperi cele
mai adânci secrete ale inimii, o călătorie a speranței și adevărului, privit
din perspectiva credinței. Femei cu
idealuri prezintă povești captivante,
mărturii și o înțelegere profundă a
problemelor obișnuite sau neobișnuite cu care se confruntă orice femeie.
Acest program deosebit le oferă
telespectatorilor subiecte profunde la
care să mediteze, despre care să vorbească și pe care să le împărtășească
cu ceilalți din jur.

Dincolo de Bariere
joi de la ora 23:30

mentar

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Aripi ca de vultur Documentar

19:00
Rugăciunea
Pamelei Film
artistic

19:00 Joni Film
artistic

JOI 06 martie

VINERI 07 martie

SÂMBĂTĂ 08 martie

DUMINICĂ 09 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minoritati Program străin
04:00 Călătoria (r) Program religios străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
– Minuni obișnuite 08:00 Secretul relațiilor
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Joni Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:00 Hebron, orașul promisiunii Program
religios străin13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 Aripi ca de vultur Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții (r) 00:30 Femei cu
idealuri (r) Program pentru femei 01:00 Program
pentru femei (r) Program pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program religios 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional – Minuni
obișnuite 08:00 Zidurile inimii mele 08:30
Mijlocire Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Ceva
mai măreț Film artistic 12:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00 Evangheliile – Matei (r) Documentar 13:30 Dincolo
de bariere (r) Mărturie 14:00 Amy Carmichael
Mamă Pentru Orfani (r) Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program religios 18:00 Creștine eliberează-te

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferința Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional –
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Film pentru copii 10:30 Mari isprăvi
11:00 Jurământul prețuirii (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00 Film serial
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților 15:30 Scara lui Iacov

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program religios 04:00 De ce Israel
(r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Eroii luminii 10:30
O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa
din Betania Program religios 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Biserica Punctul Zero 13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos Program pentru copii

19:00 Ceva mai măreț Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Evangheliile – Matei Documentar
23:00 Muzică
23:30 Amy Carmichael Mamă Pentru
Orfani Documentar

19:00 Jurământul prețuirii Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Highlights Documentar

23:30 Amy
Carmichael
Mamă Pentru
Orfani
Documentar
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11:00 Ceva
mai măreț Film
artistic

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Program religios străin

televiziunii

18:30 Dumnezeu știe! (cu Cindy Jacobs)

18:30 Decupaj din realitate (r) – Materiale

Program religios străin

telespectatori

19:00 Mama Luca vine acasă Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

19:00 Concert
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) – Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

sexualității

mele sexualității

19:00 Mama
Luca vine acasă
Documentar

23:30 Pasiune
pură (r)
Program despre
problemele
sexualității

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 10 martie

MARȚI 11 martie

MIERCURI 12 martie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Creștine eliberează-te (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
Program străin 03:30 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Lucrători cu pasiune
pentru Hristos 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Lumea lui Jonathan Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Emisiune
didactică 10:30 Casa din Betania (r) Program
religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r)
Program religios 11:30 Perspective eterne (r)
Program religios 12:30 Biserica Punctul Zero
(r) Program religios 13:00 John Militaru (r)
Program religios 14:00 Highlights (r) Documentar 14:30 Ospăț cu mană (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Biserica umplută cu Duhul
Sfânt Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Seminar cu Don Christensen Etică în afaceri
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Vindecarea (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin Din actualitate 13:00 Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei: Creație! (r)
Talk-show 14:00 Credincioșii (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice Program străin 18:00 Conducerea
si motivarea personalului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
Talk-show 01:00 Conducerea și motivarea
personalului (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Față în față Magazin TV 04:00
Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Școala
Internațională de echipare pentru slujire
11:00 Sabia (r) Film artistic 12:30 Cartea deschisă Din actualitate 13:00 Cele 10 porunci
(r) Documentar 13:30 Secretele succesului (r)
Etică în afaceri 14:00 Păzitorul fratelui meu
(r) Documentar 14:30 Joni și prietenii Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Astăzi cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 18:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Sabia Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Cele 10 porunci (10) Documentar
23:00 Muzică
23:30 Păzitorul fratelui meu Documentar

telespectatori

19:00 Vindecarea Film artistic
20:30 Teleșcoală Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Povestea vieții 2 Documentar
23:30 Credincioșii Documentar

19:00 Harriet, așteaptă-mă Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Chipuri de dincolo de moarte

Mutarea lui Jimmy
Pion
film artistic
joi, 13 martie, ora 19:00
Povestea unui tânăr ciudat care
moștenește magazinul mentorului
său și 4 milioane de dolari. Din dorința
de a scapa de o iubită disperată după
bani și de durerea morții mentorului
său pleacă din oraș și își schimbă
numele. Acolo se îndrăgostește de o
tânără care sosește în oraș în aceași zi,
dar trecutul lor secret și incapacitatea
lui de a se relaționa la femei, îi ține
deoparte. O răsturnare de situație are
loc în momentul în care toată lumea
află adevarata lui identitate.

Calea, Adevărul și Viața
zilnic de la ora 21:00

Documentar

22:30 Povestea
vieții 2
Documentar

19:00 Sabia
Film artistic

19:00 Harriet,
așteaptă-mă
Film artistic

JOI 13 martie

VINERI 14 martie

SÂMBĂTĂ 15 martie

DUMINICĂ 16 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Puterea împărăției (Iosif Țon) (r)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minoritati (sarba) Program străin 04:00 Călătoria (r) Program religios străin 04:30 Muzica
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Secretul relațiilor Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Harriet, așteaptă-mă (r) Film
artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) 13:00
Romani Scrisoarea care a schimbat lumea
Program religios străin 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Chipuri de dincolo
de moarte (r) Documentar 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții (r) 00:30 Femei
cu idealuri (r) 01:00 Program pentru femei (r)
Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Program religios
Program religios 04:00 Club 700 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Minuni obișnuite Muzică 08:00
Zidurile inimii mele Seminar biblic 08:30
Mijlocire Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 11:00 Mutarea lui Jimmy Pion
(r) 12:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:00
Evangheliile Marcu (r) 13:30 Dincolo de
bariere (r) 14:00 Portretul Susanei Wesley (r)
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Film pentru copii 10:30 Mari isprăvi
11:00 Salvat prin har (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
Mijlociu 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00
Film serial 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
T03:00 Program religios 04:00 De ce Israel (r)
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova Program religios 08:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 08:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Omida Carlos 10:00
Amec Grâul și neghina 10:30 O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din Betania
11:30 Conferință profetică (r) 12:30 Misiunea
John Militaru 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

19:00 Mutarea lui Jimmy Pion Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Evangheliile Marcu Documentar
23:00 Muzică
23:30 Portretul Susanei Wesley Documentar

23:30 Portretul
Susanei Wesley
Documentar

televiziunii

Program religios străin
16:00 Teleshopping 17:00 Program religios
18:00 Graham Powel Creștine eliberează-te 18:30 Mesagerul Program religios străin
Seminar biblic
19:00 Viața de după avort Documentar
19:00 Salvat prin har Film artistic
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Muzică
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Highlights Documentar
sexualității

19:00 Salvat
prin har Film
artistic

19:00 Viața
de după avort
Documentar

18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Concert
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

07:30 Hristos
pentru
Moldova
Program religios
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RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 17 martie

MARȚI 18 martie

MIERCURI 19 martie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Creștine eliberează-te (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Lucrători cu
pasiune pentru Hristos Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Ora
de biologie Emisiune didactică 10:30 Casa
din Betania (r) Program religios 11:00 Hristos
pentru Moldova (r) Program religios 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Puterea rugăciunii (r) Program religios 13:00
John Militaru (r) Program religios 14:00 Highlights (r Documentar 14:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Biserica
umplută cu Duhul Sfânt Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Seminar cu Don Christensen Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
O zi de mai (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin (r) Știri 13:00 Călătoria (r) Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Traficanta de vieți (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice Program străin 18:00 Conducerea si motivarea
personalului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 01:00 Conducerea
și motivarea personalului (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 04:00 Joni şi
prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Evanghelia după Isus
08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Școala Internațională de echipare
pentru slujire Program religios străin 11:00
Alegere fatală (r) 12:00 Am greșit (r) 12:30
Cartea deschisă (r) Din actualitate 13:00 Documentar 13:30 Secretele succesului (r) 14:00
Povestea lui Holly (r) Documentar 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu
Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 18:00
Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Alegere fatală Film artistic
20:00 Am greșit Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Documentar Documentar
23:00 Povestea lui Holly Documentar

telespectatori

19:00 O zi de mai Film artistic
20:30 Teleșcoală
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană? 1
Documentar

23:30 Traficanta de vieți Documentar

23:30
Traficanta
de vieți
Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Scrisori către fiica pe care nu am
cunoscut-o Documentar

19:00 Alegere
fatală Film
artistic

19:00 Baby
Blues Film
artistic

film artistic
joi, 20 martie, ora 19:00
Fiind născută într-o familie creștină,
pentru Sarah posibilitatea unui avort
sau adopției sunt de neconceput.
Problema e și mai mare deorecele
tânăra Sarah nu este casatorită cu
partenerul ei de viață, Matt Evans.
Sarah se află într-o dilema deoarece,
dacă pastrează bebelușul, trebuie să
renunțe la promovare în favoarea colegului ei Thad și să câștige totodată
suficient de mulți bani pentru a-și
putea întreține copilul, iar o întrerupere de sarcină, ar atrage și mai multe
probleme. Ce va alege Sarah?

Decupaj din Realitate
miercuri de la ora 20:30

JOI 20 martie

VINERI 21 martie

SÂMBĂTĂ 22 martie

DUMINICĂ 23 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Față în față Magazin TV 04:00 Călătoria (r)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Secretul relațiilor Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Baby Blues (r) Film artistic 12:30 Decupaj
din realitate (r) Materiale telespectatori 13:00
Romani Scrisoarea care a schimbat lumea
Program religios străin 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Scrisori către fiica
pe care nu am cunoscut-o (r) Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții Din actualitate
00:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
religios 04:00 Club 700 Program religios străin
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Zidurile inimii
mele Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00
Alegerea Sarei (r) Film artistic 12:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:00 Evangheliile Luca Documentar 13:30
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Documentar (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program religios 18:00 Graham Powel
Creștine eliberează-te Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă (r) 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Film pentru copii 10:30 Mari isprăvi
11:00 Sortit să se nască 12:30 Rădăcini și
reflecții 13:00 Jerusalem Dateline 13:30
Femei cu idealuri 14:00 Străinul Maria
Magdalena 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program religios 04:00 De ce Israel
(r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Omida Carlos 10:00 Program pentru copii
10:30 O ușă deschisă pentru tine 11:00
Casa din Betania 11:30 Conferință profetică
(r) 12:30 Misiunea John Militaru 13:00
Puterea rugăciunii P13:30 Perspective
eterne Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Omida Carlos (r) Program pentru copii

19:00 Alegerea Sarei Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Sortit să se nască Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Evangheliile - Luca Documentar
23:00 Muzică
23:30 Strigătul pământului Documentar

Mijlociu

23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Highlights Documentar

23:30 Strigatul
pamantului
Documentar
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19:00 Baby Blues Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Alegerea Sarei
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19:00 Sortit să
se nască Film
artistic

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Program religios străin

televiziunii

18:30 Dumnezeu știe! Program religios străin
19:00 În brațele mele Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

18:30 Decupaj din realitate (r)
19:00 Concert
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r)
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Sectia de politie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

14:00 Străinul
Maria
Magdalena
Film serial

12:30 Misiunea
John Militaru
Program religios

RECOMANDĂRI
din programul canalului Alfa Omega TV

SCRISORI CĂTRE FIICA PE CARE NU AM ÎNTÂLNIT-O

documentar - miercuri 19 martie

În vara anului 1974, Anita Keagy, în vârstă de 17 ani,
află că este însărcinată și poartă copilul prietenului ei.
Născută și crescută într-o familie de creștini, iubitoare,
dar strictă, Anita anticipează dezamăgirea părinților
ei și consideră avortul ca singura opțiune. Cu toate
acestea, cu multă rugăciune și curaj, naște copilul pe
care îl dă spre adopție. După mulți ani, căsătorită și cu 4
copii, Anita se simte obligată să o caute pe fiica ei încă
necunoscută. Prin intermediul agenției de adopții, Anita
începe să-i trimita fiicei ei o serie de scrisori. Însă mulți
ani trec până când aceste scrisori le aduc împreună pe
mamă și pe fiica ei, Twila.

ALEGEREA SAREI

film artistic - joi 20 martie

SUSȚINE VIAȚA !
documentare, filme și emisiuni speciale
care promovează valoarea vieții umane

17-23 martie 2014
Săptămâna pro-viață la Alfa Omega TV !

D

e-a lungul istoriei, avortul a fost
un subiect destul de controversat. Au existat perioade în care
a fost permis, tolerat sau interzis, în
funcție de contextul social și politic.
În prezent, situația a rămas neschimbată. Cu fiecare an, statisticile devin
din ce în ce mai şocante. Conform
unor studii recente, România este
unica ţară din lume în care numărul avorturilor oficiale (1958-2012)
depăşeşte numărul locuitorilor în
viaţă. În mod clar, protejarea vieții
copiilor nenăscuți nu este o prioritate în România.
De ce să ne mai obosim atunci?
Magnitudinea acestei tragedii,
pierderea a peste 20 de milioane de
copii creaţi de Dumnezeu şi ucişi de
oameni, ne obligă să rupem tăcerea
şi să luăm apărarea „acestor foarte
neînsemnaţi”, dar cu mare preţ în
ochii lui Dumnezeu, indiferent de
disconfortul pe care ni-l creează.
Deoarece copilul nenăscut este
lucrarea şi minunea lui Dumnezeu,
avem dreptul şi responsabilitatea să

afirmăm următorul adevăr: „Deşi nu
se vede, copilul din burta femeii
nu este doar un ghem de ţesuturi,
ci o persoană reală.”
Chiar dacă acest subiect nu este
foarte popular, chiar dacă cei care
susţin mişcarea PRO-VITA nu sunt
întotdeauna lăudaţi, prin săptămâna
pro-viaţă, Alfa Omega TV merge
împotriva curentului. Noi credem în
valoarea vieţii şi vrem să vă motivăm
să promovați viaţa şi să o susţineți în
toate etapele ei.
De aceea, în săptămâna 17-23
martie 2014, vă invităm să urmăriți
în fiecare zi documentare, dezbateri
și filme cutremurătoare care aduc la
lumină impactul pe care-l are avortul
asupra societății și care oferă soluții
practice pentru evitarea, sau remedierea acestui fenomen național.
Urmăriți-ne și pe pagina noastră de
Facebook unde vom dezbate împreună subiecte de actualitate pe teme
pro-viață și vă vom oferi resursele
necesare pentru a deveni susținători
ai vieții!

Sarah Collins este pe punctul de a fi promovată într-o
funcție de răspundere bine remunerată atunci când
află cu stupoare că este însărcinată. Fiind născută
într-o familie creștină, posibilitatea unui avort sau a
adopției sunt de neconceput pentru mama și sora ei.
Sarah nu este căsătorită cu partenerul ei de viață, Matt
Evans, și se află într-o dilemă deoarece, dacă păstrează
bebelușul, trebuie să renunțe la promovare în favoarea
colegului ei Thad și să câștige totodată suficient de
mulți bani pentru a-și putea întreține copilul, iar dacă
decide să facă o întrerupere de sarcină, trebuie să
înfrunte dezaprobarea mamei și a surorii sale Denise și
să își liniștească propria conștiință. Ce va alege Sarah?

STRIGĂTUL PĂMÂNTULUI

documentar - joi 20 martie

Acest program examinează consecințele spirituale și
sociale ale acestui holocaust nevăzut în trei națiuni:
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Israel.
Susținători PRO-VITA, avocați și mijlocitori din aceste
trei națiuni se află printre cei care apar în această
filmare. Printre victimele legalizării avortului se află
femei, dintre care multe au suferit daune emoționale și
psihologice din cauză că au păcătuit ucigându-și copiii
nenăscuți. „Strigătul pământului” cuprinde mărturiile
femeilor care vorbesc despre modul în care avortul le-a
afectat. Ele mărturisesc cum au găsit mai apoi iertare și
vindecare prin Isus Cristos.

SORTIT SĂ SE NASCĂ

film artistic - vineri 21 martie

Când tânărul de 20 de ani, Nathan, își pierde slujba și
iubita, începe să-și pună întrebări cu privire la scopul
lui în viață. Căutarea lui e și mai complicată pentru că
Nathan și-a petrecut copilăria într-un orfelinat și nu și-a
cunoscut niciodată mama. Astfel, tânărul alege să își
caute mama și să accepte respingerea suferită din cauza
ei. Călătoria lui începe din orașul în care s-a născut.
Ajuns acasă, găsește adresa mamei lui, Linda Dixon.
Linda este asistent social și după 20 de ani încearcă
să se împace cu sine pentru decizia pe care a luat-o
în dreptul lui Nathan. Când Nathan își face curaj să se
întâlnească cu mama sa, află un secret teribil care îl va
schimba pentru totdeauna.

ÎN BRAȚELE MELE

documentar - sâmbătă 22 martie

Peste 20% din sarcinile din Statele Unite sfârșesc printrun avort. Însă foarte puțin se vorbește despre efectul
pe care îl are avortul asupra femeilor. Prin propriile
cuvinte, câteva dintre femeile care au trecut printr-un
avort vorbesc despre remușcările și luptele interioare
cu care se confruntă în urma avortului. Poveștile lor
sunt explorate de către consilieri creștini renumiți:
John Eldredge, Dr. Diane Langberg, Christopfer West
și alții. Ei încearcă să găsească o cale pentru iertarea și
restaurarea acestor femei.
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ciuda faptului că la nivel politic se fac presiuni din ce în ce
mai ample pentru includerea acestuia în lista drepturilor
femeii. Din păcate, grupările oamenilor politici influenți
și cu putere financiară, tind să conducă mersul legislației.
Totuși, în ultimii doi ani s-au respins cu succes trei tentative
de impunere a drepturilor sexuale și reproductive la nivelul
Uniunii Europene (raportul Estrella). Strategia acestor
grupări extremist-feministe este neloială și agresivă. Însă
mișcarea pentru apărarea vieții deja deține victoria, pentru
că Isus Cristos este cel care deja a învins moartea !

O NAȚIUNE CARE NU ÎȘI
PROTEJEAZĂ COPILAȘII NENĂSCUȚI
VA DISPĂREA DE PE HARTĂ!
DE GERDA CHIȘĂRĂU

Ș

i în acest an s-au aliat organizatorii din
diverse orașe pentru pregătirea Marșului
pentru Viață din 22 martie, care dorește
să fie un eveniment simultan în toate județele.
Poporul vieții din România este conștient de
puterea sa care constă în faptul de a fi unit
și de a demonstra aceasta printr-o acțiune
concertată la nivel național. Acești apărători ai
vieții, după cum știm, au reușit în mod eroic să
strângă la inițiativa cetățenească «Unul dintre
noi» din 2013, după cum știm, un procentaj de
150% de semnături din minimul necesar.
Prin manifestul comun care se va lansa se
vor cere îmbunătățiri în sistemul legislativ în
direcția protejării vieții nenăscute și a familiei
formate dintr-un bărbat și o femeie, printre
care și adoptarea unui sistem de adopție mai
accesibil și în favoarea copilului. Vizați și invitați
vor fi însuși guvernanții și parlamentarii noștri
să-și revizuiască agenda politică și să includă
în programele lor această temă, care va fi
hotărâtoare pentru viitorul țării.
Contextul demografic la ora actuală, prin
care populația țării pierde anual sute de mii
de locuitori, este alarmant și ar trebui să dea
oricărui cetățean al României de gândit. Ar
trebui să-l preocupe în mod serios genocidul
avortului, această hemoragie dureroasă a
națiunii noastre, atunci când merge la urne să
voteze sau când decide să nu se implice deloc.
Trendul în SUA și în celelalte țări occidentale
este încurajator : statisticile arată că din ce
în ce mai multă lume respinge avortul în
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În ceea ce privește situația statistică a avorturilor în
România, aceasta a înregistrat într-adevăr o scădere
continuă de la aproape un milion de avorturi în anul de
după Revoluție, pentru a ajunge la cca 120.000 de avorturi
înregistrate în 2010. Însă, atenție! Printre cauzele principale
nu se numără doar progresul unei oarecare culturi a vieții,
ci și emigrarea masivă a femeilor de vârstă fertilă, care ne-a
cauzat și o scădere drastică a nașterilor.
Tinerii sunt invitați în mod special să participe cu
creativitatea și cu spontaneitatea lor la acest eveniment.
Apărarea vieții nenăscute presupune pentru ei trăirea
castității, adică a abstinenței sexuale până la căsătorie –
cea mai nobilă alegere posibilă pentru un tânăr. În multe
țări occidentale, precum și la noi în România, participanții
principali la Marșul pentru Viață au fost mereu tinerii, fiind
cei mai sensibili și cei care vibrează la valorile perene ale
tradiției creștine.
Organizatorii sunt invitați să organizeze o
săptămână dedicată apărării vieții cu diverse
evenimente culturale precum conferințe,
proiecții de filme, prezentări ale unor piese de
teatru, ale unor formații de muzică, concursuri
școlare, sportive, artistice etc. Nu numai
preoții și pastorii pot pune mulțimi în mișcare
ci și cadrele didactice la toate nivelele de
învățământ!

PRIN MANIFESTUL
COMUN CARE SE
VA LANSA SE VOR
CERE ÎMBUNĂTĂȚIRI
ÎN SISTEMUL
LEGISLATIV ÎN
DIRECȚIA PROTEJĂRII
VIEȚII NENĂSCUTE
ȘI A FAMILIEI
FORMATE DINTR-UN
BĂRBAT ȘI O FEMEIE,
PRINTRE CARE ȘI
ADOPTAREA UNUI
SISTEM DE ADOPȚIE
MAI ACCESIBIL
ȘI ÎN FAVOAREA
COPILULUI.

Poporul vieții ori este unit, ori nu există
deloc! s-a afirmat în timpul inițiativei
cetățenești Unul dintre noi. Să păstrăm acest
logo în inimile noastre și să afirmăm într-un
cuget și într-un glas dreptul la viață al copilului
nenăscut și statutul necesar de protecție cu
înaltă prioritate al familiei formate dintr-un
bărbat și o femeie!
Gerda Chișărău
Asociația Darul Vieții, Marșul pentru viață
http://marsulpentruviata.blogspot.ro/

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 24 martie

MARȚI 25 martie

MIERCURI 26 martie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! 01:00 Creștine
eliberează-te (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Parinți eficienți
într-o lume deficientă Seminar biblic 08:30
Factorul Adam si Eva Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00
Ora de biologie Emisiune didactică 10:30
Casa din Betania (r) Program religios 11:00
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:30 Puterea rugăciunii (r) Program religios
13:00 John Militaru (r) Program religios 14:00
Highlights Documentar 14:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Biserica
umplută cu Duhul Sfânt Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Seminar cu Don Christensen Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Renunță (r) Film artistic 12:00 Dușmani invizibili (r) Film artistic 12:30 Mapamond creștin
(r) Știri 13:00 Călătoria Documentar 13:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Ocrotitorii pământului (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice Program străin 18:00 Conducerea si motivarea
personalului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00
Conducerea si motivarea personalului (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față
în față Magazin TV 04:00 Joni şi prietenii (r)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Puterea împărăției
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Școala Internațională de
echipare pentru slujire Program religios străin
11:00 A doua privire (r) 12:30 Cartea deschisă Din actualitate 13:00 Căderea Ierihonului (r) 13:30 Secretele succesului (r) 14:00
Omul de afaceri (r) Documentar 14:30 Joni si
prietenii (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Puterea
împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Renunță Film artistic
20:30 Teleșcoală
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană?

19:00 A doua privire Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Căderea Ierihonului Documentar
23:00 Muzică
23:30 Omul de afaceri Documentar

telespectatori

Documentar

23:30 Ocrotitorii pământului Documentar

23:30
Ocrotitorii
pământului
Documentar

19:00 A doua
privire Film
artistic

JOI 27 martie

VINERI 28 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minoritati Program străin
04:00 Călătoria (r) Program religios străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite Muzică 08:00 Secretul
relațiilor Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aqua Viva Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Lovitură cu efect
(r) Film artistic 12:30 Decupaj din realitate
(r) Materiale telespectatori 13:00 Romani
Scrisoarea care a schimbat lumea Program
religios străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 Micuța Jesica (r) Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții Din culisele televiziunii 00:30 Femei cu idealuri Program pentru
femei 01:00 Program pentru femei (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program religios 04:00 Club 700 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional

19:00 Inimi schimbate Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Evangheliile Ioan Documentar
23:00 Muzică
23:30 Stone Church Documentar

19:00 Inimi
schimbate Film
artistic

19:00 Lovitură cu efect Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

film artistic
vineri, 28 martie, ora 19:00
În mijlocul presiunii financiare și a incertitudinii Primului Război Mondial,
Pastorul Frederick Lehman începe să
compună un cântec despre dragostea
lui Dumnezeu. Când Frederick se
blochează la cel de-al treilea vers, fiul
sau Blynn, în vârstă de 10 ani „sună
un prieten” care îl poate ajuta pe tata
să termine cântecul. În călătoria sa
de cercetare, micuțul descoperă o
mulțime de lucruri noi, explorează un
azil vechi, întâlnește un rabin evreu
adevărat și află despre evenimentele
triste care au avut loc înainte ca el să
se nască.

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Micuța Jesica Documentar

Alfa Omega
în Obiectiv

22:30 Romani
Scrisoarea care
a schimbat
lumea
Documentar

SÂMBĂTĂ 29 martie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Zidurile inimii mele Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Seminar biblic 08:30 Mijlocire Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru Scara lui Iacov Program pentru copii 10:00 Film
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
pentru copii 10:30 Mari isprăvi Program religios
(r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
străin 11:00 De nedescris (r) 12:30 Rădăcini
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Inimi
și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
schimbate (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00 Film serial
în obiectiv (r) 13:00 Evangheliile Ioan (r)
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Stone
Church (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților
16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
(r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) Program pentru copii 16:00
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
Teleshopping 17:00 Program religios Program 18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin
religios străin 18:00 Graham Powel Creștine
eliberează-te Seminar biblic
18:30 Mesagerul Program religios străin
19:00 Drumul miracolelor Documentar
19:00 De nedescris Film artistic
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Muzică
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Highlights Magazin TV
sexualității

14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r)
Program religios
străin

De nedescris

19:00 Drumul
miracolelor
Documentar

joi de la ora 20:30

DUMINICĂ 30 martie
00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program religios 04:00 De ce Israel (r)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru
Moldova 08:00 Mesagerul (cu John Bevere)
(r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Eroii luminii 10:30 O ușă deschisă
pentru tine 11:00 Casa din Betania Program
religios 11:30 Conferință profetică (r) 12:30
Misiunea John Militaru 13:00 Puterea
rugăciunii 13:30 Perspective eterne Program
religios 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
Desene animate 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Concert
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

20:30
Mapamond
creștin (r) Știri

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV

Sâmbătă, ora 18:00

LUNI 31 martie

MARȚI 01 aprilie

MIERCURI 02 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul
științei: Creație! Talk-show 01:00 Creștine
eliberează-te (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Parinți eficienți într-o lume deficientă Seminar biblic 08:30 Factorul Adam si Eva Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
religios 13:00 John Militaru (r) Program religios
14:00 Highlights Documentar 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV 18:00
Evanghelizare urbană Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Evanghelizare urbană (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Afaceri ca la carte
Etică în afaceri 08:30 Capitalismul generos
Etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Codul Omega 1 (r) Film
artistic 12:30 Mapamond creștin (r) Știri
13:00 Călătoria Documentar 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Rocile
pământului (r) Documentar 14:30 Club 700 (r)
Magazin TV 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva 38 Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Conducerea si motivarea personalului Etică

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00
Conducerea si motivarea personalului (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față
în față Magazin TV 04:00 Joni şi prietenii
(r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva
Program pentru copii 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire Program
religios străin 11:00 Imaginea din oglindă (r)
Film artistic 12:30 Cartea deschisă Din actualitate 13:00 Ascensiunea Islamului (r) 13:30
Secretele succesului (r) 14:00 Bine ați venit
în L.A. (r) 14:30 Joni si prietenii (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program
religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 18:00
Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

19:00 Codul Omega 1 Film artistic
20:30 Teleșcoală Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană?

19:00 Imaginea din oglindă Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Ascensiunea Islamului Documentar
23:00 Muzică
23:30 Bine ați venit în L.A. Documentar

Documentar

23:30 Rocile pământului Documentar

în afaceri

19:00 Codul
Omega 1 Film
artistic

film artistic PREMIERĂ
vineri, 4 aprilie, ora 19:00
Acest film emoționant ne prezintă
povestea unui băiețel și căutarea lui
necurmată după dragoste. Micuțul
Dilan, un baiețel de numai 11 ani
este abandonat de către mama lui și
iubitul acesteia, lăsat în grija unchilor
săi dependenți de droguri și a unui
bunic imobilizat. Dilan este nevoit
acum să își pună viața în ordine.
Lucrul cel mai de preț pe care îl are
este un avion de jucărie făcut special
pentru el de către tatăl său pe care nu
l-a cunoscut niciodată.

19:00 Sheffey Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 În cercul învingătorilor Documentar

22:00 Secretele
succesului Etică
în afaceri

23:30 În cercul
învingătorilor
Documentar

Inima Închinării

duminică de la ora 20:00

JOI 03 aprilie

VINERI 04 aprilie

SÂMBĂTĂ 05 aprilie

DUMINICĂ 06 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minoritati (sarba) Program străin 04:00
Călătoria (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Secretul relațiilor Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Alfabetul
zilnic de rugăciune Program pentru copii 10:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Sheffey (r) 12:30 Decupaj din
realitate (r) 13:00 Romani Scrisoarea care
a schimbat lumea (r) Program religios străin
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 În cercul învingătorilor Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Alfabetul
zilnic de rugăciune (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin
18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții Din actualitate
00:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program religios
04:00 Club 700 Program religios străin 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Creștinii și depresia Seminar
biblic 08:30 Trăiește-ți viața Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 11:00 Șarlatanul (r) 12:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:00 Descoperind Biblia (r) Documentar
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Viața apostolului Petru (r) Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program religios 18:00 Puterea crucii (cu Fănel
Șerban) Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine Program religios
03:30 Casa din Betania Program religios 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Minuni obișnuite
Muzică 08:00 Club 700 (r) 08:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Film pentru copii 10:30 Mari ispravi
Program religios străin 11:00 Little red plane
(r) Film artistic 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 3:30 Femei cu
idealuri (r) Program pentru femei 14:00 Film serial 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
01:00 Conferință profetică (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program resligios
04:00 De ce Israel (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 Eroii
luminii 10:30 O ușă deschisă pentru tine
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Omida Carlos

19:00 Șarlatanul Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Descoperind Biblia Documentar
23:00 Muzică
23:30 Viața apostolului Petru Documentar

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin
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18:00 Puterea
crucii (cu
Fănel Șerban)
Seminar biblic

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 PREMIERĂ: Little red plane Film artistic 19:00 Luptători de onoare Documentar
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Muzică
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Highlights Documentar
sexualității

19:00
Șarlatanul Film
artistic
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Little red plane

19:00 Luptători
de onoare
Documentar

19:00 Concert
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

22:00
Ascendent (r)
Program pentru
tineri

familie pentru suport”. Acesta implică
un ajutor temporar acordat unei familii
aflate în criză, pentru împlinirea nevoilor
curente. Pentru că scopul nostru e ca
familia să funcţioneze, oferim consiliere
generală.
Venim şi în sprijinul tinerilor cu proiectul
educaţional “Abstinenţă = Libertate”
în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean. Acest proiect este o invitaţie
făcută tinerilor la puritate şi abstinenţă
sexuală până la căsătorie.
Suntem o organizaţie nonprofit, existăm
prin donaţiile făcute de persoane fizice
şi juridice din ţară şi din străinătate.
Unul din proiectele de strângere de
fonduri se intitulează “Sticluţa mea”
desfăşurat în bisericile din Timişoara şi
din împrejurimi.

APĂRAREA DREPTULUI
LA VIAȚĂ ÎNCĂ ÎNAINTE
DE NAȘTERE
DE GHIȚĂ ALECSEI

F

undaţia Estera din Timișoara este
o organizaţie non-profit, un centru
de consiliere pentru femeile care
trec prin criza unei sarcini neplanificate,
iar misiunea noastră este de a arăta
dragostea lui Cristos. Ea este avocatul
copiilor nenăscuţi care se află în pericolul
de a-şi pierde viaţa prin avort. Fundaţia
promovează valoarea vieţii din punct de
vedere biologic şi spiritual începând din
momentul concepţiei şi până la moarte.
Fundaţia Estera a apărut la 10 ani de la
Revoluţia din decembrie 1989, ca şi o
necesitate, România ajungând să ocupe
locul I în lume la întreruperi de sarcini.
Denumirea organizației a fost inspirată
din cartea biblică Estera în care este
descrisă atitudinea pe care a luat-o
Impărăteasa Estera atunci când poporul
său era în pericol să fie exterminat şi ea
a apărut în mod providenţial ca să lupte
pentru salvarea poporului evreu.
Fundaţia Estera, la fel ca şi împărateasa
Estera există pentru a lupta împotriva
pericolului iminent în care se află copii
nenăscuţi, acela de a-şi pierde viaţa.
Avortul reprezintă un pericol nu doar
în ceea ce priveşte viaţa micuţului
dar acesta afectează şi rata natalităţii.
După studiile efectuate de specialişti
există previziuni îngrijorătoare asupra
existenţei poporului român ca naţiune.
Proiectul principal al fundaţiei este
consilierea femeilor în criza unei sarcini
nedorite, cu scopul de a o determina să
înţeleagă valoarea copilului conceput
şi să ajungă la convingerea că el trebuie
să trăiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în
urma consilierii, în cei 15 ani de activitate
am reuşit să salvăm peste 1400 de copii.
Pentru femeile care decid să nu păstreze

CICI ESTE UNUL DINTRE
COPIII FUNDAȚIEI ESTERA,
O TÂNĂRĂ DEOSEBIT DE
TALENTATĂ ÎN DOMENIUL
MUZICAL.
sarcina şi pentru cele care au trecut prin
experienţa unui avort, resimţind efectele
sindromului post-avort, am dezvoltat un
proiect de consiliere post-avort. Acesta
constă în parcurgerea unui curs de
eliberare.
Pentru a le ajuta pe cele care au devenit
beneficiarele serviciilor noastre, s-a
dezvoltat proiectul “Club mami pregătire pentru naştere” care constă
în pregătirea mămicilor pentru naştere.
Aceste întâlniri sunt susţinute de oameni
de specialitate în ginecologie şi
medicină primară. Proiectul vine
în întâmpinarea noilor mămici,
cu ajutorul specialiştilor în
pediatrie, decurge după
ce bebeluşii au venit pe
lume pentru a le ajuta pe
proaspetele mămici să facă
faţă noii meserii, aceea de
a fi părinte.
Pentru că vrem să ajutăm
familia în ansamblu, fundaţia a
dezvoltat un proiect de consiliere
a bărbaţilor, pentru că s-a constatat
că aceştia pun presiune pe femeia
însărcinată să întrerupă sarcina. În urma
acestor sesiuni de consiliere o parte de
relaţii aflate în concubinaj au reuşit să îşi
legalizeze situaţia civilă, bărbatul luânduşi în serios rolul de cap al familiei.
Tot pentru a ajuta familia să funcţioneze,
am dezvoltat un proiect “Adoptă o

La centrul de consiliere pentru femei
cu sarcină nedorită vei găsi persoane
cărora le pasă de tine şi sunt acolo să te
îndrume. Cu ajutorul serviciilor noastre
poţi afla cele mai bune alternative
pentru tine şi copilul tau.
Serviciile oferite de noi sunt: teste de
sarcină gratuite, educaţie şi informare
despre sarcină, educaţie şi informare
despre avort şi alte alternative, consiliere
post-avort, sprijin spiritual şi emoţional,
ajutor material pentru mamă şi copil,
consiliere pentru bărbaţi, consiliere
pentru adolescenţi şi tineri, îndrumare
spre alte servicii specializate.

MĂRTURII
“Numele meu este Beni şi am venit să o
caut pe doamna Maria. De curând am
aflat de la mama mea că atunci când era
însărcinată cu mine, Fundaţia Estera
a ajutat-o să se decidă să îmi păstreze
viaţa. Am venit doar să îi mulţumesc
doamnei Maria că a spus
un da pentru viaţa mea,
şi Fundaţiei Estera
pentru că există.”
“Doresc să vă
mărturisesc că în
urmă cu 10 ani
când am aflat că
sunt însărcinată
cu Daniel, am fost
la Fundaţia Estera
într-o criză profundă de
sarcină iar cei de aici m-au
ajutat să iau decizia corectă.
Chiar dacă este o diferenţă foarte mare
între Daniel şi copilul meu cel mare, de
22 de ani, acum sunt fericită că Daniel
trăieşte şi este o binecuvântare, îl iubeşte
pe Dumnezeu şi doreşte când va creşte
mare să devină pastor.”
fundatia.estera@gmail.com
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în economia lui Dumnezeu
DE GABI GIULUȘAN

T

sunt la fiecare pas, de la școli,
în familii, în versurile artiștilor
contemporani și filmele
difuzate la ore de vârf. Când a
fost ultima dată când ai verificat
ce fel de filme și desene animate
urmărește copilul tău? Până termină
școala generală, un copil va fi urmărit
mii de crime televizate și sute de mii
de acte violente împotriva omului. Da,
conștiința noastră spune că violența
și crima sunt îngrozitoare, suntem în
același timp martori ai desensibilizării
inimii noastre față de aceste aspecte.
De mici suntem astfel îndoctrinați să
credem că ambele
CÂND UN OM SE DEPĂRTEAZĂ DE PRINCIPIILE
sunt aspecte ale
DIVINE ȘI CÂND O ȚARĂ ÎL ELIMINĂ PE
vieții obișnuite și
DUMNEZEU DIN SISTEMUL EI, SE ANTRENEAZĂ
ajung chiar să ne
FĂRĂ ȘTIRE ÎNTR-O CULTURĂ A MORȚII CARE NU distreze în serile
PROMOVEAZĂ VIAȚA. ASTFEL, ÎN MOD LEGAL,
libere când mergem
PRIN MENTALITATEA ȘI LEGILE NOASTRE,
la cinematograf sau
DEVENIM O NAȚIUNE UCIGAȘĂ.
ne așezăm în fața
televizorului. Să ne
Într-una dintre scrierile sale Pontiful
mai mire oare cât de puțin respect
Ioan Paul al II-la identifică un concept
avem pentru viața oamenilor?
numit “cultura morții“ vorbind
Având aceste idei în minte, nu ne
despre atitudinea contradictorie
este greu să ne gândim de ce, atunci
dintre susținerea drepturilor omului
când în oameni se ridică următoarele
și toleranța (sau chiar încurajarea)
gânduri problematice: „Copilul acesta
unor crime precum avortul. Această
îmi va distruge cariera!” sau „Vreau să
cultură a morții este determinată de
mă distrez cât mai mult, dar am uitat
doi factori majori: (1) o mentalitate
de prezervativ” sau „Nu pot crește
prin care se susține faptul că dreptul la
singură un copil” sau „Sarcina a venit
viață îl are doar persoana autonomă,
prea devreme, nu sunt pregătit” sau
care nu depinde de nimeni – un
„Sunt ginecolog; avortul este parte a
prunc nenăscut își pierde astfel
slujbei mele” sau „Ce va spune biserica
acest drept și (2) promovarea unei
dacă află că fata mea este însărcinată?”
libertăți individualiste (“Eu sunt cel
sau „Doctorul spune că nu se va
care contează“) care are ca rezultat
superioritatea celui puternic față de cel naște normal…” răspunsul lor este
AVORTUL.
slab, a celor care aleg avortul față de
cel avortat.
În anul 1990, după eliberarea României
răim zile periculoase în
care oamenii nu-și asumă
responsabilitatea pentru
faptele lor, încălcând cu mândrie
principiile sacre ale lui Dumnezeu în
ceea ce privește viața. Printre noi s-a
strecurat o mentalitate perversă. O
redefinire a conceptelor de libertate
și capacitate a omului de a se „bucura”
de ea. Un om care se dorește eliberat
de orice înseamnă Dumnezeu, se
numește pe sine liber-cugetător, o
minte modernă. O țară care se dorește
liberă de habotnicia lui Dumnezeu se
auto-proclamă seculară.

Moartea pătrunde adânc în cultura
în care trăim. Violența și distrugerea
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de sub comunism, s-au înregistrat
peste 990.000 de avorturi la cerere.

Aproape un milion de suflete nu și-au
găsit locul pe pământ într-un singur
an! Vezi tu, majoritatea avorturilor sunt
motivate de o nevoie pe care persoana
respectivă o are și astfel pruncul
devine modalitatea prin care această
nevoie este total sau parțial împlinită.
Înțelegi unde vreau să ajung? Între
carieră și prunc, stare materială și
prunc, reputație și prunc, cel din urmă
este sacrificat pentru a-l hrăni pe cel
dintâi. Conveniența noastră devine
altarul pe care ne sunt sacrificați
copiii. Seamănă extrem de mult cu un
subiectivism atât de exagerat încât
primește valențele unei închinări la
idoli!
Aceste afirmații ne pun în gardă în
ceea ce privește aspectele spirituale
implicate în avort. Pentru aceasta
vom extrage câteva paralele din viața
poporului evreu. În primul rând, în
momentul în care ei pătrund în Țara
Promisă, Dumnezeu le poruncește
să nu se amestece în ritualurile și
cultura popoarelor păgâne din țară
(Deuteronom 18:9-12). Și totuși,
poporul cade pradă culturii. Una dintre
îngrozitoarele practici îmbrățișate a

fost închinarea la Moloh. Închinarea
la Moloh presupune sacrificarea
bebelușilor pentru a intra în grațiile
acestui idol. Această practică este
reflectată în Psalmul 106:35-40.
Psalmistul vorbește de trei ori în acest
pasaj despre slujirea la idoli: v. 36 îi
prezintă ca fiind o cursă pentru popor,
v. 37 și 38 vorbește despre jertfirea
copiilor în ritualurile idolatre. În textul
ebraic, în original, versetul 37 prezintă
însă o realitate mult mai înfiorătoare. În
versetul 37 cuvântul ebraic pentru idoli
este shed. Demoni. Și-au jertfit fiii și
fiicele în cinstea demonilor! Demonii
au primit din partea părinților proprii
copii. Oamenii aceștia nu se închinau
înaintea unei statui obscene, ci înaintea
unei întregi hoarde de demoni. În
mijlocul ritualului și al orgiilor, iadul era
deschis larg pentru ca oamenii să se
închine demonilor.
Nu vorbesc despre un film horror aici
sau despre povești de spus prin tabere:
demonii primeau închinarea adusă
de niște oameni îmbătați de idolatrie.
John Piper, un pastor bine-cunoscut
afirma următorul lucru:

În al doilea rând, în contextul în
care poporul Israel pătrunde în Țara
Promisă, Dumnezeu poruncește
spunând: „Să nu pângăriți țara unde
veți fi, căci sângele celui nevinovat
pângărește țara; și ispășirea
sângelui vărsat în țară nu se va
putea face decât prin sângele celui
ce-l va vărsa” (Numeri 35.33). Este
evident însă din Psalmul 106 că această
poruncă nu a fost ascultată. Pământul
țării a fost întinat prin vărsarea sângelui
nevinovat. Vezi această tranziție de la
o vină personală la o vină colectivă, la
consecințe naționale? Vom observa în
detaliu aceste aspecte mai târziu. Ceea
ce trebuie să reținem este aceasta:
sângele pruncilor avortați poluează
România și nu există metode ecologice
pentru îndepărtarea acestei poluări.
Da, România are parte de o poluare
mai gravă decât ceea ce este produs
de Copșa Mică, Roșia Montană, Zlatna
sau Borzești la un loc. După cum
pământul a fost pângărit de sângele
neprihănitului Abel, strigând înaintea
lui Dumnezeu (Geneza 4.10), tot astfel
sângele milioanelor de avorturi strigă
după dreptate.

Ce este de făcut
„PARTEA RELIGIOASĂ A PĂGÂNISMULUI
astfel? Avem vreo
POATE A DISPĂRUT DIN SOCIETATEA NOASTRĂ
MODERNĂ ȘI OCCIDENTALIZATĂ. DAR IATĂ CUM nădejde, avem vreo
scăpare?
LUCREAZĂ DIAVOLUL ÎN LUMEA SECULARĂ
DE AZI… TOTUL PARE FOARTE SECULAR,
Ca și creștini, trebuie
FOARTE RAȚIONAL, FOARTE RELIGIOS, FOARTE
să înțelegem că
ÎNĂLȚĂTOR, DAR ÎN REALITATE TOTUL ESTE
avortul este și lupta
FOARTE DEMONIC.”
noastră și Dumnezeu
este foarte interesat de răspunsul
Diavolul este numit ucigaș, mincinos
nostru în acest context.
și tatăl minciunii (Ioan 8.44). Strategiile
ÎN PRIMUL RÂND, roagă-te! Roagăsale și ale demonilor săi includ minte pentru oprirea avorturilor și
ciuna, înșelătoria (Apocalipsa 12.9),
pentru România. Un teolog spunea
crima (Psalmul 106.37) și orice alt
odată că rugăciunea de mijlocire
tip de activități care îi determină pe
reprezintă sfidarea spirituală a ceea
oameni să se depărteze de Dumnezeu
ce deja există în numele a ceea ce
și să-i ruineze (Ioan 10.10). Cunoscând
Dumnezeu a promis. O lege care
acest lucru, dacă jertfa reprezintă un
îngrădește avorturile în România ar fi
schimb între adorator și adorat, care
o mare biruință, dar una incompletă.
ar fi efectul avortului pentru individ
Pentru a împiedica avorturile este
și pentru întreaga națiune? Crezi
nevoie de o schimbare a gândirii și a
că demonii sunt interesați să ofere
inimii, iar Duhul Sfânt poate schimba
oamenilor în schimb viață din plin?
Ucidere, prăpăd, dezolare. Aceasta este inima multora! Fii un strigăt înaintea
tronului lui Dumnezeu pentru oprirea
ceea ce demonii oferă. Oh cât de mult
avorturilor!
ne înșelăm pe noi înșine dacă avem
impresia că totul este OK. Nimic nu
ÎN AL DOILEA RÂND implică-te activ
este OK când viața pruncilor noștri este
în lucrările pro-viață! Credința noastră
dată demonilor. Nimic nu este OK când
se vede prin faptele noastre concrete,
avortul deschide uși spre demonizarea
ne spune Iacov 2:17-18. Prin activitatea
unei întregi națiuni. Nimic nu este
pro-viață nu suntem doar activiști, ci și
OK când pământul României este
oameni care ne opunem unei culturi
pângărit, poluat prin vărsarea sângelui
a morții și devenim o voce printre
nevinovat.

oameni pentru oprirea avorturilor.
ÎN AL TREILEA RÂND, ai grijă la
mentalitatea acestor vremuri. Fiind
încurajați din toate părțile la o libertate
(promiscuă) sexuală, concepte precum
abstinența sexuală sau castitatea
până la căsătorie, ne sună ridicol și
batjocoritor, dar ele sunt o afirmație
clară a unei inimi care dorește alinierea
cu inima lui Dumnezeu în ceea ce
privește nașterea de copii sau sarcinile
nedorite sau avorturile...
NU ÎN ULTIMUL RÂND, dacă ai
trecut prin experiența unui avort, în
Hristos există un har scandalos care ne
transformă și ne restaurează. Ai avut
de-a face cu avortul? Vino la Hristos
în căință reală pentru a ți se ierta
păcatul și pentru a găsi restaurare.
Iată promisiunea Bibliei: „Dacă
ne mărturisim păcatele, El este
credincios și drept, ca să ne ierte
păcatele și să ne curățească de orice
nelegiuire” (1 Ioan 1.9). Vestea bună a
jertfei lui Hristos rămâne la fel de bună
și pentru aceia dintre noi care ne-am
apropiat deja de El și avem România
pe inimă. Datorită jertfei Lui, „să ne
apropiem dar cu deplină încredere
de scaunul harului, ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să
fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei
4.16). OARE NU SE AFLĂ ROMÂNIA
LA VREME DE NEVOIE? În Hristos
avem „prin credința în El, slobozenia și
apropierea de Dumnezeu cu încredere”
(Efeseni 3.12).

Acest articol este extras din cartea
SĂ NU UCIZI - Avortul în
economia lui Dumnezeu. Poate fi
achiziționată de pe site-ul librăriei
Gramma: http://www.gramma.ro
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PROGRAM TV
LUNI 07 aprilie

MARȚI 08 aprilie

MIERCURI 09 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Puterea crucii (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus Muzică 08:00 Parinți eficienți
într-o lume deficientă Seminar biblic 08:30
Factorul Adam si Eva Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30
Lumea lui Jonathan Program pentru copii
10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) 11:00 Hristos
pentru Moldova (r) 11:30 Perspective
eterne (r) 12:30 Puterea rugăciunii (r) 13:00
John Militaru (r) 14:00 Highlights Documentar 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00 Casa
zburatoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Evanghelizare urbană

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Evanghelizare urbană (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Afaceri ca la carte Etică în afaceri
08:30 Capitalismul generos Etică în afaceri
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Strada copiilor 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Codul
Omega 2 (r) 12:00 Dușmani invizibili (r)
Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r) Știri
13:00 Călătoria Documentar 13:30 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Moise și Marea Roșie (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Strada copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Conducerea si motivarea personalului

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00
Conducerea si motivarea personalului (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Față în față Magazin TV 04:00
Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Puterea împărăției (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Strada copiilor Program
pentru copii 10:00 Școala Internațională de
echipare pentru slujire 11:00 Valoarea unui
om (r) 12:30 Cartea deschisă 13:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului (r) 13:30
Secretele succesului (r) 14:00 Vechi secrete
ale Bibliei Moise si Tablele Legii (r) 14:30
Joni si prietenii (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
18:00 Puterea împărăției (cu Iosif Țon)

Seminar biblic

19:00 Codul Omega 2 Film artistic
20:30 Teleșcoală Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Rădăcinile evreiești ale creștinismului 1 Documentar
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Moise și
Marea Roșie Documentar

19:00 Valoarea unui om Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Rădăcinile evreiești ale creștinismului 2 Documentar
23:00 Muzică
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Moise si
Tablele Legii Documentar

22:30
Rădăcinile
evreiești ale
creștinismului
1 Documentar

The nothing
film artistic PREMIERĂ
vineri, 11 aprilie, ora 19:00
The nothing este povestea lui Ren
Dubbin, un om care se străduiește
să împace cumva credința creștină și
frica lui teribilă de necunoscut. Într-o
zi se trezește zăpăcit într-un hambar
sinistru, alături de încă patru străini.
Niciunul nu are nicio idee unde se
află sau cum anume a ajuns acolo.
Misterul se transformă în disperare
când, deschizând ușile hambarului
descoperă că în jurul lor nu este decât
o mare pustietate și întuneric beznă,
nimic mai mult.

19:00 Călătorie în viitor Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Rădăcinile evreiești ale creștinismului 3 Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență: Legământul mozaic Documentar

19:00 Valoarea
unui om Film
artistic

19:00 Călătorie
în viitor Film
artistic

Bucură-te de fiecare zi
miercuri de la ora 17:30

JOI 10 aprilie

VINERI 11 aprilie

SÂMBĂTĂ 12 aprilie

DUMINICĂ 13 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru minoritati (sarba) Program străin 04:00 Călătoria
(r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Secretul relațiilor
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Program pentru minorități etnice Program străin 11:00 Călătorie în viitor (r)
Film artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:00 Rădăcinile evreiești
ale creștinismului (r) 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) 14:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență (r) Documentar 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei
cu idealuri (r) 01:00 Program pentru femei (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios Program religios 04:00
Club 700 Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Creștinii și depresia Seminar
biblic 08:30 Trăiește-ți viața Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Scrisori
către Dumnezeu (r) Film artistic 12:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:00 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât?
(r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere
(r) Mărturie 14:00 Aspecte medicale ale
crucificarii (r) Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program religios 18:00 Puterea crucii (cu Fănel
Șerban)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă Din actualitate 01:00 Conferință
Rugul Aprins (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine
03:30 Casa din Betania 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Film pentru copii
10:30 Mari isprăvi 11:00 The nothing (r)
12:30 Rădăcini și reflecții 13:00 Străinul
Fiul risipitor (r) 13:30 Femei cu idealuri (r)
14:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program religios 04:00 De
ce Israel (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul (cu
John Bevere) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Eroii luminii 10:30 O
ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință profetică (r) 12:30
Misiunea John Militaru 13:00 Puterea
rugăciunii 13:30 Perspective eterne 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30 Omida
Carlos (r)

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

Program religios străin
18:30 Mesagerul Program religios străin
19:00 Împletind firul vieții Documentar
20:00 De ce Israel? Documentar
20:30 Program de misiune Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Străinul Maria și Marta Film serial

telespectatori

sexualității

mele sexualității

19:00 Scrisori către Dumnezeu Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât?
1 Documentar
23:00 Muzică
23:30 Aspecte medicale ale crucificarii
Documentar

19:00 PREMIERA: The nothing Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Străinul Fiul risipitor Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Yom Kippur Documentar

19:00
Scrisori către
Dumnezeu Film
artistic
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23:30 Yom
Kippur
Documentar

19:00 Ierusalim ridică-te Concert
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât?
2 Documentar
23:00 Muzică
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

19:00
Împletind
firul vieții
Documentar

11:00 Casa
din Betania
Program religios

IONEL CIOATĂ – DESPRE AVORT ȘI
DECIZIA DE A FI PRO-VIAȚĂ

D

in anul 2000 nu am mai efectuat
întreruperi de sarcină, decât în
situația în care sarcina a fost sau este
oprită în evoluție. Această decizie, a fost
greu de luat pentru că, până la momentul
acela, fiind în această specialitate și pentru
că această tehnică de întrerupere de
sarcină am învățat-o în timpul pregătirii
mele. Mă ascundeam în spatele - să zicem
- datoriei mele ca să fac acest lucru. Sunt
convins, că bunul Dumnezeu la momentul
acela a lucrat, pentru că în sufletul meu,
în mintea mea și în familia mea, această
dezbatere se purta de mulți ani. Chiar soția
mea îmi spunea aproape în fiecare zi că
ar fi bine să întrerup această practică. Și
eu îi răspundeam, normal, ca orice doctor
“dar asta-i meseria mea, trebuie să fac și
întreruperi de sarcină, să fac și operații, să
asist și nașterea.“ Și cumva mă ascundeam
în spatele acestei meserii...
Decizia mea a fost luată după câteva vizite
pe care le-am făcut pe Sfântul Munte. Am
fost de două ori pe Sfântul Munte Athos,
am avut niște discuții cu vrednicul de
pomenire Părintele Petroniu, care mi-a
spus când a aflat că sunt medic “Domnule
doctor, sunteți într-un mare, mare păcat!
Atenție ce faceți cu viața dumneavoastră
și a copiilor dumneavoastră, pentru că
păcatul avortului este capital“.
M-a tulburat această afirmație a dânsului,
după care am mai avut câteva întâlniri cu

Părinți din România, în mânăstiri, la biserici.
În 1999-2000 am fost să mă spovedesc.
Și, normal, Părintelui care era acolo,
mărturisindu-i care este meseria mea și
care este drama pe care o trăiam, i-am
spus: “Ce să fac Părinte?“ El a zis: “Îmi pare
rău, dar canonul spune clar: nu puteți
să vă împărtășiți. Trebuie să vă rezolvați
problema, dacă vreți să trăiți în curăție.“
Ei, a fost durere mare pentru că eram la
împărtășit cu soția mea, care aștepta afară.
Și după spovedanie ne-a poftit înăuntru,
noi cei care așteptam acolo pentru Sfântă
Împărtășanie, și soția a zis să intrăm, și
eu i-am spus: “Nu, eu nu pot, pentru că
Părintele mi-a interzis, mi-a dat un canon
și nu poate să mă împărtășească“. A fost
distrusă, vă dați seama. Aceea cred că a fost
picătura care a umplut paharul. În sfârșit,
am trecut peste momentul acesta. Mi-aduc
aminte cu emoție, și glasul meu tremură
pentru că a fost o decizie enormă pentru
viața mea. Mi-am respectat promisiunea pe
care am luat-o atunci, și apoi viața mea s-a
schimbat total.
Mă ascundeam în spatele acestei meserii,
pentru că mă gândeam: “N-or să mai vină
pacienții la mine“ - cum gândește omul
- lumește, vă dați seama! Și, pot să vă
spun că după aceea, lucrurile au căpătat
o cu totul altă dimensiune. Familia mea
s-a schimbat, sufletul meu s-a schimbat,
relația mea cu pacienții s-a schimbat, și tot
mai mulți pacienți au început să vină în
cabinetul meu, la spital, la cabinetul privat
pe care îl aveam. Bunul Dumnezeu mi-a
dovedit ceea ce oricum știam și anume că
decizia asta era bună. El însă mi-a dovedit
că este un Dumnezeu bun și iubitor și
iertător și sper să mă ierte pentru toate
greșelile și păcatele pe care le-am făcut
prin uciderea a sute și sute de suflete.
Am avut foarte multe cazuri de pacienți
indeciși, de cupluri necăsătorite, de fete
tinere, multe cazuri în care aceștia
veniseră cu acest scop sau gând:
avortul. Mi-am luat timp și am discutat cu
ei. Le-am arătat embrionul, le-am arătat
fătul, am arătat inimioara, am arătat
lucruri care să-i determine să își
schimbe decizia care de fapt nu
era încă luată, avortul fiind doar
o intenție.
Pot să spun, și-i
mulțumesc lui
Dumnezeu că de
fapt, nu eu, ci
Duhul Sfânt
lucra atunci,
vorbea
prin gura
mea; sunt

convins de aceasta - mulți dintre ei au
renunțat la idee. Au rămas ca și pacienți,
am reușit să-i ajut la momentul nașterii
și sunt oameni fericiți și împliniți. Au fost
paciente care aveau deja doi sau trei
copii și care erau într-o situație materială
deficitară și le-am spus: “Gândiți-vă că
un copil este o binecuvântare pentru o
familie, nu este o pedeapsă pe care v-o
dă Dumnezeu. Deci trebuie să luptăm
ca să vină pe lume fiecare suflet pe care
Dumnezeu îl rânduiește. Să nu ne opunem
acestui lucru.“
Așa cred că trebuie să luptăm pentru viață.
Colegii mei și pacientele pentru o perioadă
au fost bulversate pentru că nu-și explicau
cum deodată am luat o astfel de decizie.
Și le-am spus clar: “Asta este o decizie pe
care am luat-o pentru sufletul meu, pentru
viitorul familiei mele, și asta am simțit eu“.
Și mulți au bănuit că de fapt e o păcăleală,
sau așa, o vorbă aruncată, și că eu totuși o
să cedez presiunilor și o să mai fac avorturi.
Sigur peste mine au venit și ispitele. Au venit
cunoștințe apropiate, au venit și prieteni
zicând: “Nu se poate, e soția însărcinată,
vreau să întrerupem sarcina“, și eu am zis:
“Nu, eu nu mai fac, de acum încolo trebuie
să fiu curat, indiferent ce ar fi, indiferent
cine ar fi, decizia mea este clară, și de acum
încolo voi lupta pentru viață”.
M-au bănuit că din ortodox cum am fost
botezat și crescut și cum voi muri - dar voi
muri și voi învia, după cum spune Scriptura
– am trecut la o altă biserică. Mă rog, lucruri
din acestea care sunt lumești și care le-am
trecut cu vederea și care nu le-am luat în
seamă. Și mi-am luat această curăție, și
bunul Dumnezeu să mă ajute, nu am cum
să mă mai întorc de unde am fost - sunt
altul.
Ca medici obstetricieni și ginecologi,
Nimeni nu ne obligă ca să facem acest
păcat. Nimeni! Aș sfătui colegii mei, și nu
numai colegii mei, dar aș sfătui viitoarele
mămici, care ajung în situația această să se
gândească foarte bine la acest lucru”.
Material extras dintr-un interviu realizat de
Alfa Omega TV în 2013 cu medicul specialist
în obstetrică-ginecologie Ionel Cioată.
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RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 14 aprilie

MARȚI 15 aprilie

MIERCURI 16 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Verdictul
științei: Creație! Talk-show 01:00 Puterea
crucii (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Parinți eficienți într-o lume
deficientă 08:30 Portretul biblic al căsniciei
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Lumea lui Jonathan Program pentru copii
10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
religios 13:00 John Militaru (r) Program religios
14:00 Highlights Documentar 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Evanghelizare urbană Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă 00:30 Secretele
succesului Etică în afaceri 01:00 Seminar biblic
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Afaceri ca la carte Etică în
afaceri 08:30 Capitalismul generos Etică în
afaceri 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Strada copiilor Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Am văzut Gloria Sa (r)
12:00 Încercarea credinței lui Ștefan (r) Film
artistic 12:30 Mapamond creștin Știri 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Aspecte medicale
ale crucificării (r) Documentar 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburatoare (r)
Desene animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 18:00 Conducerea si motivarea personalului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 01:00 Conducerea
si motivarea personalului (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Față
în față Magazin TV 04:00 Joni şi prietenii (r)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Seminar biblic (cu Iosif Țon)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada copiilor 10:00 Școala Internațională de echipare
pentru slujire Program religios străin 11:00
Cartea Esterei (r) 12:30 Cartea deschisă (r)
13:00 Isus si Evangheliile (r) 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Drumul
crucii (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r)
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Seminar
biblic (cu Iosif Țon)

19:00 Cartea Esterei Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Isus si Evangheliile Documentar
23:00 Muzică
23:30 Drumul crucii Documentar

telespectatori

19:00 Am văzut Gloria Sa Film artistic
20:30 Teleșcoală Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât?
3 Documentar
23:30 Aspecte medicale ale crucificării
Documentar

19:00 Am
văzut Gloria Sa
Film artistic

documentar
marți și miercuri de la ora 22:30
Documentarul răspunde la întrebări
dificile cu privire la realitatea lui Isus
Hristos. Deși majoritatea oamenilor
cred că Isus este o persoană reală
din istorie, ei pun la îndoială faptul
că El a spus și a înfăptuit cu adevărat
tot ceea ce Biblia scrie. Urmărește
acest documentar, verifică dovezile
științifice și apoi decide, în dreptul
tău, să crezi că Isus este cine spune
Biblia ca este.

19:00 Yeshua Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața Despre Cina
Domnului (strajeri) Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus si Evangheliile 2 Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Patimi în Ierusalim Documentar

14:00 Aspecte
medicale ale
crucificării (r)
Documentar

14:00 Drumul
crucii (r)
Documentar

Puterea Rugăciunii

duminică de la ora 13:00

JOI 17 aprilie

VINERI 18 aprilie

SÂMBĂTĂ 19 aprilie

DUMINICĂ 20 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Seminar biblic (Iosif Țon) (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minoritati Program
străin 04:00 Călătoria (r) Program religios străin
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Secretul
relațiilor Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Strada copiilor Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Yeshua (r) Film artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:00 Isus si Evangheliile 2 (r)
Program religios străin 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Patimi în Ierusalim
(r) Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 18:00 Program pentru femei

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Program pentru femei (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
religios 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Creștinii și depresia Seminar biblic 08:30
Trăiește-ți viața 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 10:00 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 11:00 Apostolul Petru și Cina cea de
Taină (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00 Isus:
om, Mesia sau mai mult de atât? (r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie
14:00 Cina cea de taină (r) Documentar 15:00
Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
religios Program religios străin 18:00 Puterea
crucii (cu Fănel Șerban) Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă Din actualitate 01:00 Conferință
Rugul Aprins (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Cum
sărbatorim paștele? 10:00 Steluțele lui Isus
10:30 Mari isprăvi 11:00 Cartea lui Rut (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Isus: om,
Mesia sau mai mult de atât? (r) 13:30 Femei
cu idealuri (r) 14:00 Teatrul de pe strada 7
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Concert Tedeum Adoramus de Paște
01:00 Mapamond creștin (r) 01:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program religios 04:00 De
ce Israel (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Promisiunea de Paște 10:00 Primul
Paște 10:30 O ușă deschisă pentru tine
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Promisiunea de Paște

19:00 Apostolul Petru și Cina cea de Taină
Film artistic

20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

19:00 Cartea lui Rut Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât?

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult de atât? Documentar
Documentar
23:00 Muzică
23:30 Vechi secrete ale Bibliei: Giulgiul din
23:00 Cina cea de Taină Documentar
Torino Documentar

07:30
Devoțional
Minuni
obișnuite
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23:30 Vechi
secrete ale
Bibliei: Giulgiul
din Torino
Documentar

18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
Program religios străin

19:00 Căutându-L pe Isus Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Străinul Femeia de la fântână Film
serial

23:00 Muzică
23:30 Învierea Documentar

19:00
Căutându-L
pe Isus
Documentar

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Drumul spre Emaus Film artistic
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise
18:30 Decupaj din realitate (r)
19:00 Yeshua descoperit prin Paștele
Evreiesc Documentar
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Străinul Toma Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Două sărbători de eliberare
Documentar

13:30
Perspective
eterne Program
religios

CARTEA ESTEREI - Binele învinge răul în
această povestire biblică plină de eroism.
Când Estera devine soția regelui Xerxes,
vărul ei Mardoheu și ticălosul Haman intră
într-o bătălie pentru a câștiga încrederea
și controlul asupra tânărului rege persan
Xerxes. Nu e nici un secret faptul că Haman plănuiește să-i
extermine pe evrei, dar planul lui Haman înseamnă sfârșitul
tragic al lui Mardoheu și al poporului său.
YESHUA - Atmosfera evreiască profundă în
care a crescut și și-a desfășurat lucrarea
Isus este explorată în acest film, de la
originile evreiești ale creștinătății la cugetări
profunde asupra mesajului adus de Isus
poporului Său - un mesaj care avea să transforme lumea.
APOSTOLUL PETRU ȘI CINA CEA DE TAINĂ - Filmul
ne relatează povestea biblică a ultimei
cine, așa cum a fost percepută de apostolii
Domnului Isus. În Roma, fiind condamnat
la moarte, bătrânul Petru rememorează
toate evenimentele din viața lui, de când era
un simplu pescar și până când a devenit unul dintre cei mai
curajoși și renumiți creștini.
CINA CEA DE TAINĂ - Filmat și dramatizat în
locații autentice din Țara Sfântă și Orientul
Mijlociu, acesta este cel mai elaborat și
film făcut despre Cina cea de Taină. Cina
simbolizează ieșirea din robie și este
comemorată ca fiind ultima cină pe care
evreii au servit-o înainte de a pleca din Egipt, în lunga
călătorie spre Țara Promisă.
VICTORIE LA IERUSALIM - Alăturați-vă pastorului
Ronald Kelly într-o locație din Ierusalim, în
redescoperirea locurilor și a evenimentelor
din ultimele zile pe pământ ale lui Hristos.

CARTEA LUI RUT - Această producție este o
adaptare dramatizată a cărții biblice cu
același nume. Un film documentar deosebit,
încarcat cu teme puternice, precum
toleranța, acceptarea, dragostea și înțelegerea.
DOUĂ SĂRBĂTORI DE ELIBERARE - Costume,
gălăgie, sărbătoare și distracție. Purim este
un festival evreiesc, de primăvară care le
reamintește evreilor de eliberarea pe care
le-a adus-o Dumnezeu acum 3000 de ani.
Remarcabil este faptul ca în anul 2005
sărbatoarea Purim a fost sărbătorită în același timp cu Paștele,
sărbătoarea creștină de eliberare. Două sărbători de eliberare:
Purim și Paștele.
YESHUA DESCOPERIT PRIN PAȘTELE EVREIESC Cina cea de taină a fost de fapt sărbătorirea
Paștelui evreiesc. Yeshua (Isus) a oferit o
semnificație bogată elementelor folosite în
timpul cinei pe care a luat-o cu ucenicii Săi.
DRUMUL SPRE EMAUS - Bruce Marchiano
joacă rolul principal în acest film captivant
care aduce lumină asupra evenimentului
miraculos care a avut loc în drum spre
Emaus.
PROMISIUNEA DE PAȘTE - Povestea are loc în
Ierusalim, unde un băiețel visează să devină
soldat, până în ziua în care vede ce i se
întâmplă Domnului Isus. Este foarte bucuros
când aude despre venirea Regelui adevărat
Isus Hristos. Se simte însă înșelat de aparențe și Îl respinge pe
Isus, împreună cu majoritatea locuitorilor din Ierusalim.
PRIMUL PAȘTE - Primul Paște e povestea
celei mai importante sărbători a creștinilor
de pretutindeni, prezentată într-un mod
captivant, pe ințelesul celor mari și al celor
mici. Aici îl întâlniți pe Nate, un tânăr orfan
și câinele său credincios, Bark. Împreună ei umblă pe străzile
Ierusalimului, căutând mâncare și adăpost până într-o zi când
l-a întâlnit față în față pe Isus.

Recomandările
Alfa Omega TV de Paște

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 21 aprilie

MARȚI 22 aprilie

MIERCURI 23 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Puterea crucii (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Marșul învierii 2010 partea 1
Program religios 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Martorul Desene animate 10:00
Drumul spre Emaus (r) Film artistic 10:30
Casa din Betania (r) Program religios 11:00
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:30 Puterea rugăciunii (r) Program religios
13:00 John Militaru (r) Program religios 13:30
Victorie la Ierusalim Documentar 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Martorul
(r) Desene animate 16:00 Program religios 17:00
Față în față Magazin TV 18:00 Marșul învierii
2010 partea 2 Program religios

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Marșul învierii (r) Program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Afaceri ca la carte Etică în
afaceri 08:30 Capitalismul generos Etică în
afaceri 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Strada copiilor Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Magdalena, eliberată
de rușine (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin (r) Știri 13:00 Călătoria Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Documentar (r) 14:30 Club 700 (r)
Magazin TV 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00 Etică
în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Față în față Magazin TV 04:00
Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Seminar biblic (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire Program religios străin 11:00
Crezul apostolic (r) 12:30 Cartea deschisă
Din actualitate 13:00 Evangheliile pe scurt (r)
13:30 Secretele succesului (r) 14:00 Evangheliile pe scurt (r) 14:30 Joni si prietenii
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r)15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Seminar biblic (cu Iosif Țon) (r)

19:00 Magdalena, eliberată de rușine Film

19:00 Crezul apostolic Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Ascensiunea Islamului Documentar
23:00 Muzică
23:30 Evangheliile pe scurt Documentar

artistic

20:30 Istorisire despre Isus: adevăr sau
ficțiune Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Fereastra 10/40 Documentar

documentar
sâmbătă, 26 aprilie de la ora 19:00
Iată povestea unuia dintre cei mai
mari predicatori din istora bisericii. Îl
urmăm începând din copilărie când
tânărul predicator este chemat să
slujească la Londra și în scurt timp
câștigă respectul și dragostea unei
națiuni. El continuă să devină una
dintre cele mai influente personalități
ale Angliei. Acest documentar plin de
putere și inspirație recrează vremea
lui C.H. Spurgeon și îl aduce la viață
pe “predicatorul poporului”.

Seminar biblic

Etică în afaceri

20:30 Istorisire
despre Isus:
adevăr sau
ficțiune
Documentar

19:00 Judecata învierii Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori 21:00 Calea, Adevărul și Viața Despre
Cina Domnului Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Și ei merită iubire Documentar

23:30
Evangheliile
pe scurt
Documentar

19:00 Judecata
învierii Film
artistic

Mapamond Creștin
sâmbătă de la ora 17:30

JOI 24 aprilie

VINERI 25 aprilie

SÂMBĂTĂ 26 aprilie

DUMINICĂ 27 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Puterea
împărăției (Iosif Țon) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minoritati (sarba) Program străin 04:00 Călătoria (r) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Redescoperind familia
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Judecata învierii
(r) Film artistic 12:30 Decupaj din realitate
(r) Materiale telespectatori 13:00 Și ei merită
iubire (r) Program religios străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00 Și ei
merită iubire (r) Documentar 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții Din culisele televiziunii 00:30 Femei cu idealuri Program pentru
femei 01:00 Program pentru femei (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Marșul învierii (r) Program religios 04:00 Club
700 Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Creștinii și depresia Seminar biblic
08:30 Trăiește-ți viața Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Ade-

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Eroii copiilor din istoria creștinismului
10:00 Film pentru copii 10:30 Mari isprăvi
11:00 Fully alive (r) Documentar 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00 Film serial
14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Casa zburatoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) 07:30 Hristos pentru Moldova
08:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 Eroii
luminii 10:30 O ușă deschisă pentru tine
11:00 Casa din Betania 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburatoare (r)
15:30 Omida Carlos (r)

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

văruri biblice pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Lista
(r) Film artistic 12:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) Din culisele televiziunii 13:00 Descoperind
Biblia (r) Documentar 13:30 Dincolo de
bariere (r) Mărturie 14:00 Cina cea de taină (r)
Documentar 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program religios 18:00 Puterea crucii
(Fănel Șerban) Seminar biblic

Program pentru femei

19:00 Lista Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Descoperind Biblia Documentar
23:00 Muzică
23:30 Ecou în noapte Documentar

19:00 PREMIERĂ: Fully alive Documentar
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Războiul sfânt Documentar

22:30
Descoperind
Biblia
Documentar
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23:30
Războiul sfânt
Documentar

televiziunii

Program religios străin
18:30 Mesagerul Program religios străin
19:00 Charles Spurgeon Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial

18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

sexualității

mele sexualității

telespectatori

19:00 Concert
20:00 Inima închinarii (r) Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Muzică
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

11:00
Fully alive
Documentar

22:30 Teatrul
de pe strada 7
(r) Film serial

P

rea multe scene “fierbinți” la
televizor? Prea multe poze și
filme pentru adulți pe internet?
Prea multe avorturi în lume? Prea
multă sexualitate expusă brutal?
Te-ai săturat și tu? În cadrul grupului
celor cu inimă curată care și-au luat
angajamentul pentru castitate, există
tineri gata să discute cu tine, să îți
întărească gândurile spre curăție și să
îți arate că se poate și altfel.
Într-o lume care te învață să îți satisfaci
toate nevoile și curiozitățile, care te
îndeamnă să experimentezi totul și
care nu pune niciun preț pe curăție,
feciorie sau inimi curate, tinerii sunt
cei care trebuie să iasă în evidență
și să arate lumii întregi că încă mai
există și altfel de valori în lumea în
care trăim. În perioadă de dinaintea
“revoluției sexuale” nici nu era nevoie
să se pună problema curăției tinerilor,
păstrată cu sfințenie până la căsătorie.
Lumea ce ne înconjoară azi ne arată
totul explicit despre sexualitate. Chiar
și în școli, încă de la vârste fragede
copiii sunt învățați totul despre
sexualitate, poate chiar mai mult
decât ar trebui să știe. Efectele nu s-au
lăsat așteptate și le vedem cu toții în
jurul nostru: copii care își încep viață
sexuală la 11-12 ani, copii care nasc
copii, avorturi, probleme de sănătate
(creșterea alarmantă a bolilor cu
transmitere sexuală) și chiar deces,
toate având o cauza comună: lipsă
unei educații pentru castitate.
În SUA există deja un trend pentru
castitate, se fac campanii intense,
există persoane pregătite special în
acest sens, care merg în școlile din
întreagă țara și le vorbesc tinerilor
despre castitate ca o alternativă de
viață până la căsătorie.
Reacția majorității
tinerilor din școli și
licee atunci când
le este prezentată
mișcarea pentru

castitate este “n-am știut” sau “nu ne-a
spus nimeni”. Cea mai mare temere a
tinerelor care sunt active sexual este
aceea de a nu rămâne însărcinate,
însă bolile cu transmitere sexuală sunt
mult mai periculoase decât o sarcină
la vârstă fragedă. Desigur că niciuna
dintre acestea nu este de dorit.
O alegere bună poate fi făcută înainte
de a-ți începe viață sexuală. O viață
trăită cast până la căsătorie nu te
expune niciunui fel de risc, niciunei
boli, nu îți crează nicio temere,
dimpotrivă, te poate ajută să găsești un
soț/o soție care te iubește cu adevărat,
îți respectă corpul, și totodată valorile
în care crezi. Castitatea este cel mai
frumos cadou pe care îl poți face
viitorului tău soț/viitoarei tale soții.
Angajamentul pentru castitate are
loc de două ori pe an, în lunile mai
respectiv octombrie la biserică “Sf.
Maria Regina Păcii și a Unității tuturor
creștinilor” din Timișoara. Acesta este
momentul în care în cadrul bisericii și
în fața lui Isus, tinerii peste 14 ani își
exprimă intenția de a se păstra curați și
caști până la căsătorie. Mișcarea pentru
castitate a început în anul 2011 cu 4
membri, și a ajuns astăzi la peste 30
de membri, majoritatea fiind tineri din
Timișoara, dar pe parcursul timpului
s-au alăturat “Grupului select cu inima
curată” tineri din întreagă țara. Toți
au primit un certificat de castitate,
în amintirea acestei decizii foarte
importante pentru viitorul fiecăruia.
Isus ne așteaptă mereu să luăm o
decizie bună pentru viețile noastre.
Chiar dacă ți-ai început viață sexuală,
niciodată nu e prea târziu. Există o cale
de întoarcere prin asumarea acestui
angajament, desigur luat în mod liber
și voit. Angajamentul, așa cum apare
menționat pe diplomă este scurt și
la obiect: “Pentru că doresc să-mi
protejez viitorul și să trăiesc liber,

începând de astăzi aleg să păstrez
întreaga activitate sexuală până la
căsătorie”.
Fac parte din cei patru tineri care
au pornit, împreună cu pr. Ioan
Chișărău mișcarea pentru castitate.
Angajamentul a venit ca urmare a unei
decizii luate de mine încă de la vârstă
de 16 ani, decizie personală, pe care
am hotărât să o fac publică pentru a
arată tinerilor care sunt mai nehotărâți
în această privință că există și alți tineri
care s-au hotărât pentru castitate. Nu a
fost neapărat o decizie ușoară, pentru
că în acest fel te expui lumii cu cele
mai intime decizii. Dar cred că este mai
bine așa, decât să fie sexualitatea un
subiect tabu. Televizorul și internetul
ne atacă în mod agresiv cu imagini,
filme cu scene cât mai obscene, care
să instige la sex și violentă, așa că am
simțit nevoia unui contra-atac.
Nu-mi place lumea în care trăim, mă
îngrijorează numărul avorturilor și a
tuturor problemelor care s-ar rezolvă
instant dacă tinerii din întreagă lume ar
decide să fie caști, așa cum este de fapt
firesc. Angajamentul pentru castitate
m-a ajutat să pot alege un băiat bun
pentru o relație și probabil o căsnicie
bună. Iar dacă înainte n-aș fi știut cum
să aduc vorba despre angajament,
pentru a le vorbi și altor tineri și
prieteni despre el, faptul că l-am prins
cu magneți de frigider mi-a adus
această oportunitate. Mai mult de atât,
în fiecare zi îmi aduce aminte că am
luat o decizie bună pentru mine și mai
ales mă face să mă gândesc și la toate
motivele pentru care am decis asta.
Deși deciziile cele mai bune sunt cele
mai greu de luat, știu că trebuie să fim
schimbarea pe care o vrem în această
lume. Și îmi aduc aminte mereu cu
drag și cu responsabilitate ceea ce ne
îndemnă dirigintele clasei în urmă cu
mai mult de 10 ani: fiți generația care
va schimba lumea!

DE ANDA SABĂU
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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învățăm tinerii să se închine
în duh și în adevăr, să fim un
exemplu demn de urmat și să
folosim influența noastră pentru
a le arăta tinerilor că și în acest
timp în care religiozitatea este
dedicare | perseverență | excelență
o armă puternică împotriva
creștinilor autentici, există
posibilitatea să te închini și să te
exprimi liber înaintea Celui care
uzica pe care o compunem și o cântăm
a dat totul pentru noi.
este închinată Domnului. Este al doilea
scop pe care îl avem pe acest pământ, și
Toate aceste lucruri nu se puteau face doar cu
anume să fim buni ispravnici ai talantului pe
ajutorul muzicii și a câtorva concerte, tocmai
care l-am primit de la Tatăl. Care este primul
de aceea Casa Tâmplarului (biserica născută
scop? Acela de a-L cunoaște pe Isus Cristos ca
la Ocna Mureș) avea să-și extindă influența
Domn și Mântuitor personal și puterea învierii
și în Cluj Napoca. Casa Tâmplarului, biserica
Lui. Există putere în muzică; muzica în general
noastră din Cluj a fost înființată în anul 2008 și
poartă cu ea o încărcătură spirituală, e o cale
este păstorită de către mine și Ninio Decean.
directă către inima omului. Tocmai de aceea
Această biserică s-a născut din dorința și
noi, trupa Decean, ne luăm în serios chemarea chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, de
pe care am primit-o de sus, iar chemarea
a ridica o generație de oameni care trăiesc cu
aceasta este aceea de a-i conduce pe oameni
pasiune pentru Dumnezeu, de a face ucenici
prin cântarea de laudă, închinare și rugăciune
echipați pentru a deveni agenți ai schimbării
în prezența tronului lui Dumnezeu.
în această Națiune, începând cu orașul Cluj.

M

Cele 7 albume realizate de către trupa
Decean au făcut din aceasta una dintre cele
mai iubite și longevive trupe din România.
Toamna anului 2012 avea să aducă în atenția
ascultătorilor din România unul dintre
albumele de referință în muzica românească
și anume albumul Decean Vindecă Țara,
conținând 100% compoziții proprii. Acestea
au fost foarte apreciate de către tinerii din
România, a căror inimă a rezonat cu ceea
ce exprimă acest album. Impactul acestui
album a reprezentat o certitudine, măsurată
de numărul participanților la turneul Vindecă
Țara, desfășurat în 14 orașe din România și 5
din diaspora română.
Pentru mulți, această deschidere a tinerilor
români pentru trupa Decean a reprezentat
poate o surpriză. Însă inima noastră este
dedicată pentru această generație și credem
că această lucrare a fost încă de la început
în inima lui Dumnezeu. Mai mult decât niște
concerte cu muzică bună și modernă, cei care
au luat parte la aceste evenimente au fost
încurajați, evanghelizați și învățați. Pe lângă
mesajul transmis prin muzică, concertele
Decean au avut aproape de fiecare dată un
mesaj relevant pentru această generație.
Dumnezeu a început să lucreze într-un mod
mai vizibil decât până acum la consolidarea
Împărăției printre tinerii români prin fiecare
dintre componenții trupei, mai mult decât o
făcuse până la acest moment.
Încă de la începutul călătoriei pe acest drum
al muzicii de închinare, ne-am propus să

Biserica și-a propus să evanghelizeze de
asemenea și studenții din Cluj, cu ajutorul
conferinței anuale Torent, ajunsă acum la a
5-a ediție. Această conferință a venit cu un
suflu nou și încă de la început impactul a fost
mare. Sala în care a fost organizată a fost plină
în fiecare an. Ultima ediție a avut ca temă
Campionul, inspirată de 1 Ioan 4:4 - Pentru că
Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce
este în lume. Mesajul transmis prin această
conferință ar putea fi rezumat în următoarele
cuvinte: „Povestea noastră este măreață, dar
la fel este și sacrificiul. Viața pe care suntem
chemați să o trăim și să o spunem și altora nu
se obține stând degeaba. Nu este dobândită
doar prin a privi, și nici doar prin faptul că
asculți. Poveștile sunt scrise de scriitori, însă
ele sunt trăite de oameni ca și noi. Avem
valoare și tocmai de aceea provocările noastre
sunt cu atât mai mari. Învingem aceste
provocări nu prin propriile noastre puteri, ci
prin ajutorul și harul Tatălui nostru. Aceste
provocări nu sunt decât suplimentul necesar
pentru povestea pe care o avem de spus.
Pentru că fiecare poveste măreață
are nevoie de oameni măreți.”
Cu ocazia acestei ediții, am
înregistrat și un nou album LIVE,
Campionul, care va fi lansat în
luna martie 2014. Albumul va
conține aceleași ingrediente cu
care s-au obișnuit ascultătorii:
dedicare, perseverență și
excelență.

Deși scopul principal al trupei Decean este
acela de a transmite mesajul Împărăției
tinerilor din ziua de azi, nu putem ignora
importanța muzicii în închinare și a excelenței
atunci când vine vorba de Împărăția lui
Dumnezeu. De-a lungul anilor, componenții
trupei au dat dovadă de credincioșie,
dedicare, perseverență și toate acestea
materializate în orele de studiu, bani investiți
în echipament și munca din studio, pentru
toate cele șapte albume lansate și pentru
noul album Campionul. Toată această lucrare
este rezultatul unor inimi deschise la voia lui
Dumnezeu ca oamenii să fie prinși în acest val
al Duhului Sfânt care poate aduce vindecare
în primul rând în inimile noastre și apoi în țara
noastră.
Scopul bisericilor, trupei și a conferinței este
unul singur: Totul este despre Isus și pentru
gloria și slava Lui. Nu ne dorim să fim vedete,
ci pur și simplu vrem să împlinim scopul și
chemarea pe care Dumnezeu îl are pentru noi
ca și oameni și pentru trupa Decean. Tot ce
ne dorim este ca Isus Cristos să fie înălțat în
viețile noastre și prin slujirea pe care o facem
prin muzică și cuvânt.
Mulți oameni și prieteni ne întreabă dacă nu
am obosit. După atâția ani de cântat și umblat,
cum de încă mai avem energia și resursele
necesare lucrării pe care o facem? În primul
rând, răspunsul se leagă de cine suntem noi...
Suntem leviți, cântăreți dacă vreți, care s-au
pus deoparte pentru Dumnezeu (trup, suflet și
duh) și pentru poporul Său. Suntem oameni a
căror dorință vie este să îi conducă pe oameni
într-o închinare în duh și adevăr, iar acolo
să fim transformați de puterea și ungerea
Duhului Sfânt. Mai mult, în cadrul concertelor,
evanghelizărilor, conferințelor, unde suntem
invitați să cântăm, muzica ‘sub ungere’ creează
platforma pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în
libertate, iar Cuvântul
lui Dumnezeu,
sămânța adevărului să
fie semănată în inimile
oamenilor. Apoi vine
altcineva și udă, iar
Dumnezeu face să
crească.
Unul dintre cântecele
de pe albumul
Vindecă Țara este
intitulat “Râul
Vindecării”. Viziunea
și inima noastră ca și
trupă este exprimată în versurile refrenului
acestui cântec care spune, “Este un râu ale
cărui izvoare/ De la Tine aduc vindecare/ Din
pustie ne-ai adus înapoi/ Doamne, toarnă
viața ta peste noi.”
Ne dorim ca acest torent al Duhului Sfânt
să inunde viețile noastre, casele noastre,
școlile, facultățile, locurile noastre de muncă,
bisericile noastre, orașele țării noastre întreaga Națiune! Și fie ca acest vânt al
Duhului să aducă mântuire, vindecare și
eliberare în Numele lui Isus!

Nick Decean
www.decean.ro

RECOMANDĂRI

PROGRAM TV
LUNI 28 aprilie

MARȚI 29 aprilie

MIERCURI 30 aprilie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Puterea crucii (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Părinți
eficienți într-o lume deficientă Seminar biblic
08:30 Portretul biblic al căsniciei Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
religios 13:00 John Militaru (r) Program religios
14:00 Documentar 14:30 Ospăț cu mană (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Evanghelizare urbană Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Evanghelia după Isus
08:00 Afaceri ca la carte Seminar biblic 08:30
Etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 John Wesley (r)
Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r) Din
actualitate 13:00 Călătoria Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Strigăt dupa libertate (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Strada
copiilor Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 18:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00 Etică
în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Față în față 04:00 Joni şi
prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Seminar biblic (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 Școala
Internațională de echipare pentru slujire
Program religios străin 11:00 Locuri neașteptate (r) Film artistic 12:30 Cartea deschisă Din
actualitate 13:00 Călătoria Documentar 13:30
Secretele succesului (r) Etică în afaceri 14:00
Orașul sfânt și o grădină (r) Documentar
14:30 Joni si prietenii (r) Program religios străin
15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Seminar biblic (cu Iosif Țon)

19:00 Locuri neașteptate Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Ascensiunea Islamului Documentar
23:00 Muzică
23:30 Orașul sfânt și o grădină Documentar

19:00 Oameni în albastru Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 John Wesley Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Ce s-a întâmplat cu rasa umană?
Documentar

23:30 Strigăt dupa libertate Documentar

18:00
Evanghelizare
urbană Seminar
biblic

A salva o viață
film artistic
vineri, 02 mai, ora 19:00
Jake Taylor are tot ce are nevoie:
prieteni, popularitate și pe cea mai
tare fată din școală. Roger Dawson
nu are nimic. Nu are prieteni. Nu are
speranță. Nu are nimic decât respingere și dezamăgire. Jake și Roger au
fost cei mai buni prieteni în copilărie.
Acum însă Roger nu mai are loc în
cercul lui Jake – sau a oricui altcuiva
– și simte că nu mai poate continua.
Intră în campus cu o armă în buzunar
și durere în suflet si face o mișcare
tragică. Eforturile lui Jake de a-l salva
pe Roger se dovedesc inutile...

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Romani Scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Sheila Walsh Documentar

19:00 Locuri
neașteptate
Film artistic

18:00 Seminar
biblic (cu Iosif
Țon)

InTouch cu Charles Stanley
sâmbătă de la ora 14:30

JOI 01 mai

VINERI 02 mai

SÂMBĂTĂ 03 mai

DUMINICĂ 04 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Puterea împărăției (Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minoritati
Program străin 04:00 Călătoria (r) Program
religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Redescoperind familia Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin
11:00 Oameni în albastru Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:00 Sheila Walsh Program religios străin
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 Sheila Walsh Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00

00:00 Rădăcini și reflecții (r) 00:30 Femei
cu idealuri (r) 01:00 Program pentru femei (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios Program religios 04:00
Club 700 (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Creștinii și depresia Seminar biblic 08:30
Trăiește-ți viața Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Gus Program
pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 11:00 În numele dragostei Film
artistic 12:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 13:00 Descoperind Biblia
(r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Cina cea de taină Documentar
15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Gus (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program religios Program
religios străin 18:00 Puterea crucii (cu Fănel
Șerban) Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Eroii copiilor
din istoria creștinismului 10:00 Film pentru
copii 10:30 Mari isprăvi 11:00 A salva o
viață (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Femei cu
idealuri (r) 14:00 Film serial 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburatoare
(r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
profetică (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program religios 04:00 De
ce Israel (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Program pentru copii 10:30 O ușă deschisă pentru tine 11:00
Casa din Betania 11:30 Conferință profetică
(r) 12:30 Misiunea John Militaru 13:00
Puterea rugăciunii Program religios 13:30
Perspective eterne Program religios 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburatoare
(r) Desene animate 15:30 Omida Carlos 8

Program pentru femei

19:00 În numele dragostei Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Descoperind Biblia Documentar
23:00 Muzică
23:30 Idolii divertismentului Documentar

19:00 În
numele
dragostei Film
artistic

19:00 A salva o viață Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Muzică
23:30 Sudan Holocaust Documentar

16:00 Conferință profetică
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)

Program pentru copii

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
Program religios străin
18:30 Decupaj din realitate (r) Din actualitate
19:00 Călătoria unui pelerin Documentar
19:00 Concert
20:00 Inima închinarii Program muzical
20:00 De ce Israel? Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Muzică
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

23:30 Sudan
Holocaust
Documentar

mele sexualității

19:00 Călătoria
unui pelerin
Documentar

09:00 Casa
zburătoare
Documentar
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MĂRTURIE
POST-AVORT

DE IULIA MOLDOVAN

din cauză că înainte de momentul nașterii,
în dureri fiind, am strigat ,,Doaaaamne
Dumnezeule, ce bine ar fi dacă ai exista!
Ajută-mă să nasc repede și am să cred ca
exiști!’’ În clipa aceea am născut.

Am uitat repede ce am promis, dar
peste două luni când a venit revoluția
ă numesc Iulia Moldovan, și m-am
din decembrie, primele cuvinte auzite la
născut în România în perioada în
televizorul ce începuse să emită comunicatul
care majoritatea copiilor nu auzeau
important că Ceaușescu a fugit au fost ,,Și
nimic despre existența lui Dumnezeu. Școala
totuși Dumnezeu există și iubește România!’’
cu profesorii ei, în care aveam încredere
Cu numai câteva luni înainte, eu am ridicat
absolută, ne-a învatat că lumea s-a născut
mâna sus la un seminar la facultate ca să
din nimic, viața a evoluat dintr-o celulă și
declar că nu cred că exista Dumnezeu!
la un moment dat, extraordinar moment, a
Cu un bebelaș mic acasă pe
apărut homo-sapiens! Dumnezeu
care imi dădeam seama că nu
era complet scos din ecuație și
pot să-l păzesc de rele (eram
nimeni nu pomenea de El! Cel
obsedată că i se poate întâmpla
puțin eu nu am auzit decât la
ceva rău în timpul nopții când
plural, despre zeii din legende
dormeam și nu îl puteam păzi),
care erau o ficțiune și că religia
am început să tânjesc după acest
este opiumul popoarelor. Despre
Dumnezeu care, credeam că este
Isus știam că s-a născut de
Atotputernic și îmi poate păzi
Crăciun și ce fain era că atunci
casă, copilul, pe mine. Intuitiv
venea Moșul; la Paști că a înviat
știam tot ce poate face un astfel
pentru că ciocneam ouă și ziceam
de Dumnezeu și mi-l doream fără
,,Hristos a înviat”. Niciodată
să știu de ce. Funiile dragostei Lui
însă nu mi-am pus întrebări cu
mă trăgeau înspre El.
DUPĂ 11 ANI DE
privire la El. L-am considerat un
personaj legendar și aș fi vrut
ZILE RANA FĂCUTĂ Astfel am început să citesc Biblia.
Am fost și la biserică și mintea
să fie doar atât. Interesant este
DE
AVORT
ÎN
mea descoperea frumusețea și
că întotdeauna când auzeam
Lui. Am fost uimită de
Numele Lui aveam un respect
INIMA MEA ÎNCĂ sfințenia
tot ce citeam. Am născut între
amestecat cu o notă de teamă.
ERA ACOLO. DA,
timp și a doua fetiță și pe măsură
Adolescentă fiind, am început să
ce înaintam în călătoria mea, am
ERAM IERTATĂ,
tânjesc după dragoste. Nu aveam
înțeles cât sunt eu de aproape de
principii creștine (de unde aș
ȘTIAM ASTA, DAR ceea ce Dumnezeu cere să fie un
fi putut avea?), dar mulțumesc
om în această lume.
NU INTELEGEAM
Domnului că m-a păzit și m-am
căsătorit cu băiatul pe care l-am
DE CE CÂND VINE În acest context, Dumnezeu
mi-a trimis iar, un copil! Doi eram
iubit la 19 ani. Pe atunci trăiam
PRIMĂVARA ÎN
pregătită să am, dar mai mulți,
într-un regim în care avorturile
Nici eu, nici soțul! De fapt (mă
erau interzise și copiii (sau
INIMA MEA TOTUL nu!
gândeam
eu) eram însărcinată,
sarcinile), erau considerați ca fiind
ERA GOL.
nu aveam un copil! Și pentru că
ceva ce erai obligat să accepți!
nu mai vroiam unul și avortul era
Oricum nu aveai altă alternativă
o
opțiune
liberă,
un serviciu ce îți era oferit
dacă rămâneai însărcinată și mijloace
gratuit,
nu
era
ilegal
(din punctul de vedere
contraceptive nu existau!
al oamenilor, dar nu al Lui) mi-am găsit
Fiind în primul an de căsătorie și neștiind
argumente și încurajată de soț, m-am dus la
multe despre concepție sau graviditate, am
spital să rezolv “problema”.
aflat că sunt insărcinată. Planurile noastre și
Ajunsă pe masa doctorului, după ce el
viitorul meu urma să fie ,,spulberat’’ de ceva
începuse deja procedura atât de dureroasă
ce mă împiedica de acum să merg înainte.
(din toate punctele de vedere) am vrut să
Am hotărât că indiferent cât mă va costa, voi
strig, să mă dau jos, să îl opresc... dar era deja
îndepărta acea piedică! Am plătit o sumă
prea târziu! Ajunsă în salon, în pat, am început
mare pe atunci și am rezolvat ,,problema’’. Nu
să plâng în hohote... Asistentele au chemat
am îngăduit niciunui proces de conștiință
doctorul care încerca să mă liniștească
să mă afecteze în continuare. Când îmi
punându-mi întrebări. Nu m-a mai putut
veneau în minte cuvintele celei care mi-a
liniști nimeni și venind înapoi pe drum spre
făcut avortul ,,era băiețel!’’, le alungam rapid,
casă… păsările cântau, pomii erau proaspăt
neîngăduind o astfel de slăbiciune.
înfrunziți, totul striga de bucurie … dar în
A trecut un an și ceva, am primit locuință,
inima mea era iarnă!
m-am angajat, și la un moment dat am
Am stat în această stare săptămâni de zile,
înțeles, cu bucurie de data asta, că sunt iar
până când, într-o zi, am luat Biblia și am
insărcinată. Am născut foarte ușor și aceasta

M

căutat ajutor la Singurul care mă putea ajuta.
Atunci am înțeles ce a făcut El pentru mine,
ce însemnă jertfa Lui, crucea Lui, ce înseamnă
păcat dar și iertare. Am strigat la El, și am
primit iertare! Am știut că am nevoie de botez
- nu mai eram aceeași Iulia, eram regenerată
și născută din nou din Dumnezeu, simțeam
nevoia să strig și să declar lumii întregi ce
identitate nouă am primit.
După 11 ani de zile rana făcută de avort în
inima mea încă era acolo. Da, eram iertată,
știam asta, dar nu intelegeam de ce când vine
primăvara în inima mea totul era gol. Nu îmi
puteam da răspunsuri. Nu suportam să văd
copii mici, pentru că mă apuca jalea.
Într-o zi de vară a venit la noi în biserică o
soră din America să ne spună ceva despre
o Fundație sau ceva de genul care face o
lucrare pro-viață ce își propune să salveze
viață copiilor nenăscuți ce sunt în pericol de a
fi avortați pentru că mamele lor nu știu ce înseamnă un avort, nu au sprijin și nu înțeleg că
pot lupta pentru viața copiilor lor. Câtă vreme
Lucia Petrilă, președinta Asociației MAMA, își
spunea mărturia ei, am plâns într-una. Dar
la sfârșit am înțeles un lucru! Dumnezeul
meu poate nu numai să mă ierte ci și să mă
elibereze. Mi-am dorit să am și eu ce avea ea;
libertatea de a vorbi despre asta și puterea de
a lucra pentru Dumnezeu când El te cheamă.
Așa am ajuns să slujesc în această lucrare,
chemată fiind de El la libertate, și apoi la
slujire. Am făcut un curs de terapie post-avort
(am înțeles între timp că depresiile mele de
primăvară aveau un nume ,,simptom postavort”). Dumnezeu m-a crescut în acești 10
ani de slujire în această lucrare, așa cum nici
nu am bănuit. Am înțeles cât de important
este să ai parte, după ce ieși dintr-o astfel
de experiență traumatică, de 3 lucruri pe
care Dumnezeu este gata și vrea să ți le dea:
iertare, eliberare și vindecare!
Nu este de ajuns iertarea... ea îți aduce doar o
conștiință curată.
Nu este de ajuns nici să fii eliberat, deși
este foarte important și asta, pentru că fără
lanțuri la picioare, legături la mâini sau căluș
pus în gură, tu poți și ești gata să faci ce îți
cere Dumnezeu, altfel nu poți! Trebuie ca,
împreună cu acestea două, să ai și vindecarea
pentru că fără ea nu poți să vorbești despre
ce a făcut El cu tine și pentru tine. Când ești
vindecat, nu te mai doare rana. Iertat, eliberat
și vindecat! Trebuie să le ai pe toate trei, dacă
vrei să fii un vas folositor Stăpânului tău.
Acum sunt una din păsările care cântă pentru
Domnul ei; nu mai sunt în colivie de 10 ani,
și nu pot compara cu nimic viața plină de
bucurie pe care mi-a dat-o Isus.

Dacă te confrunți cu ideea de a avorta, ai întrebări cu privire la păstrarea sarcinii sau ai nevoie de consiliere în urma unui avort,
poți găsi o listă cu organizații din România care te vor ajuta la adresa: http://alfaomega.tv/pdf/proviata
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