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Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.
Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când
am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod
fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi
fost vreuna din ele. (Psalm 139: 13-16)
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DE LA VIAȚA CREATĂ DE DUMNEZEU LA VIAȚĂ DIN EL
Când nu eram decât un
plod fără chip, ochii Tăi mă
vedeau şi în cartea Ta erau
scrise toate zilele care-mi
erau rânduite, mai înainte
de a fi fost vreuna din ele.
Ps. 139:13-16
Dumnezeu aduce viața, „lansează” o ființă
în lumea spirituală și naturală printr-o unire
divină dintre un bărbat și o femeie. Tot El
definește apoi familia, locul unde copiii vin,
cresc, primesc în inimă sămânța Cuvântului,
învață slujirea. Tot El ne dă un model
suprem, cosmic: Isus și Mireasa Lui.
Lucrurile sunt simple și evidente. Indiferent
de confesiune, a fi creștin, înseamnă a fi
pro-viață și pro-familie. Sunt lucruri la
care nu se poate face compromis. De dragul
relevanței prost înțelese suntem uneori
tentați să îl facem.

avea familii puternice, care vor purta de grijă
văduvei și orfanului, vor onora pe cei care au
semănat în slujire cu lacrimi. Națiuni care Îl
vor onora pe Dumnezeu, iubind și protejând
ceea ce El a instituit: VIAȚA, ființa umană,
minunea creației Lui, și FAMILIA, instituită
prin căsătoria liber consimțită dintre un
bărbat și o femeie, după model biblic.
Bătălia pentru viață și familie este o cauză
comună tuturor creștinilor. Și mă bucur
să fim, Alfa Omega TV, o platformă media
pentru promovarea și apărarea acestora.
Sunt tot mai multe voci pe care le identificăm
că se ridică împotriva curentului, tot mai
mulți medici ce refuză să facă avort. Sunt
tot mai mulți tineri care înțeleg abstinența
și fac un legămănt în fața Domnului pentru
castitate. Sunt tot mai multe inițiative
pentru protejarea vieții, pentru simplificarea
procedurii de adopție, pentru a da o a doua
șansă copiilor abandonați. Sunt tot mai
multe proiecte eficiente care ajută mamele
cu sarcină nedorită să păstreze copilul, sau
care scot vieți din legăturile drogurilor,
a traficului de persoane, a violenței sau
prostituției. Sunt tot mai multe femei care
îndrăznesc să vorbească despre traumele
post-avort și despre implicațiile spirituale
majore ale uciderii fătului nenăscut.

Isus ne spune simplu și radical: Eu sunt Calea,
Adevărul și Viața. În urmă cu 16 ani, când
s-a început producția seriei de emisiuni TV
chiar cu acest titlu la Alfa Omega TV, (fiind în
prezent cel mai longeviv talk-show religios)
nu am înțeles pe deplin de ce Domnul a
hotărât acest nume pentru emisiune. Realizez
acum că în spatele fiecăreia dintre cele trei
cuvinte am experimentat și experimentăm
zilnic o permanentă confruntare spirituală Sunt tot mai mulți politicieni și lideri ai
societății civile și religioase care înțeleg că
ca slujitori și ca lucrare de media creștină.
pentru o vreme ca aceasta sunt ridicați în
- Bătălia pentru a arăta CALEA unică,
poziții înalte, ca să apere viața și familia,
îngustă dar sigură spre mântuire prin Isus.
aflate sub asediu. Inclusiv prin legi care să
- Bătălia pentru ADEVĂRUL absolut, Isus.
reflecte principiile biblice.
- Bătălia pentru VIAȚĂ, pentru protejarea ei
din momentul concepției, pentru primirea La fel de important e faptul că sunt tot mai
vieții din Dumnezeu prin nașterea din nou mulți mijlocitori pentru comunități și pentru
și a siguranței vieții veșnice în Isus.
țară, oameni ai rugăciunii, care înțeleg
realitățile spirituale și se luptă în rugăciune
La moment de răscruce a istoriei omenirii, e
pentru ca efectele, consecințele ignorării voii
vital să revenim la valori fundamentale, să
lui Dumnezeu, a sfidării poruncilor Lui în ce
le rostim, să le trăim, plătind prețul.
privește viața și familia să fie diminuate. Ca
Scriu aceste rânduri și ca bunic; am 4 nepoți, judecata Lui să fie amânată sau îndepărtată.
fiecare dăruiți de Domnul în familiile copiilor Ca legăturile de blestem din cauza sângelui
noștri. Fiecare dintre ei e un miracol divin, dar nevinovat să fie rupte.
fiecare experimentând și reflectând într-un fel
Prin aranjament divin, cele 2 luni acoperite
sau altul bătălia pentru viață. În același timp,
de acest număr al revistei cuprind campania
fiecare răspândind prin zâmbet, frenezie și
tematică din săptămâna PRO-VIAȚĂ din 21inocență, bucuria vieții.
27 martie, și se incheie cu săptămâna mare,
Dumnezeu pune preț pe fiecare viață, fiecare premergătoare sărbătorii Paștelui, celebrând
din noi. Ne știe pe nume și are un plan Învierea Domnului. De la viața creată de
pentru fiecare încă de la începutul zămislirii Dumnezeu la viață din Dumnezeu!
în pântecele mamei. El ne evaluează, ne dă
Meditând și rugăndu-te în aceste zile pentru
fiecăruia o măsură de credință, iar dorința
restaurarea valorilor vieții în societatea
Lui ultimativă, trimițându-L pe Fiul Său să
românească, nu uita să te rogi și să ceri
moară pentru fiecare din noi, e ca niciunul să
viață din Dumnezeu pentru cei dragi, cei,
nu piară, ci să aibă viață veșnică în El.
alături de care, cu siguranță ai vrea să îți
Vorbind despre viață și familie, îndrăznește petreci veșnicia. Este cel mai important lucru
să-ți manifești credința rostind viață și pe care poți să ți-l dorești pentru ei.
restaurare peste relații rupte, peste familii
Și nu uita, bătălia pentru VIAȚĂ și FAMILIE
în derivă, peste pântece care așteaptă să
este și a ta. Acceptă provocarea de dragul
aducă rod, peste cei amorțiți în poziții de
copiilor și nepoților tăi.
conducere, lideri politici și religioși care ar
trebui să apere și să promoveze viața, peste Tudor Pețan
străjerii obosiți de pe zidurile acestei națiuni. Președinte, Alfa Omega TV
Da, pentru că acele națiuni vor rămâne în
viață în vremurile care vin, cele care vor
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Perioada sarcinii

Prima răsuflare

Creați după chipul și asemănarea Lui

Creați după chipul și asemănarea Lui

Deși spectrul unei sarcini se aplică doar la
jumătate din umanitate, și cealaltă jumătate ar
trebui să găsească procesul la fel de uimitor.
Însă, fără îndoială, vedeta acestui proces este
bebelușul care se dezvoltă. Deși inițial era văzut
ca un simplu obiect pasiv construit de către
corpul mamei sale, cercetările au dovedit că
nimic nu poate fi mai departe de adevăr. De la
implantarea în uter până la procesul de alăptare,
bebelușul și placenta sunt forța dinamică în
orchestrarea propriului destin.

produși de către bebeluș induc adaptări ale
corpului mamei care sunt absolut necesare
pentru supraviețuirea bebelușului. Aceste
schimbări includ o creștere a volumului
sângelui mamei, o creștere în ritmul cardiac,
agenți care modulează presiunea sângelui,
creșteri în curgerea sângelui către rinichi
și stimularea metabolismului mamei. De
asemenea, placenta extrage nutrienții din
sistemul circulator matern atât de eficient,
încât întâi sunt împlinite nevoile nutritive ale
bebelușului, și abia apoi ale mamei.

În 1967, doctorul Christiaan Barnard a
efectuat primul transplant de inimă. Până la
acea vreme, dacă cineva avea inima scoasă
din piept, murea. Oamenii au fost uimiți
să afle că nu numai inima unui om a fost
îndepărtată, dar și că o inimă care nu bătea a
fost pusă în locul ei și pornită, și că pacientul
a trăit după toate acestea. Ani de efort de
proiectare și testare au rezultat într-o invenție
sofisticată, o mașinărie care circula sângele și
funcționa și ca plămân pentru a aduce oxigen
pacienților – o mașinărie plămân-inimă.

În ultimele săptămâni ale sarcinii, estrogenul
produs de către bebeluș atinge cel mai înalt
nivel în sângele mamei. Acest fapt cauzează
formarea receptorilor pentru hormonul
oxitocină în celulele musculare ale uterului
și, încet-încet, se opune influenței liniștitoare
a progesteronului. La momentul nașterii,
anumite celule ale bebelușului produc
oxitocină, un stimulant foarte puternic al
mușchilor uterini. Având în vedere faptul că
uterul este acum foarte sensibil la oxitocină,
travaliul începe.

Însă, fără îndoială că în același spital, în
1967, a fost o și nouă mamă. Bebelușul ei
tocmai făcuse și el această tranziție similară
de supraviețuire, folosind o mașină cu mult
mai sofisticată de plămân-inimă. Dar niciun
reporter nu a relatat povestea lui. Deși primul
eveniment, al transplantului reușit, a fost o
mare realizare a ingineriei umane, al doilea,
cel al nașterii, nu a fost niciodată explicat de
către un proces natural.

Bebelușul este un individ complet nou, o
entitate nouă cu material genetic unic în
celulele sale, care nu sunt recunoscute ca și
“sine” de către mamă. Sistemul imunitar al
mamei ar trebui în mod normal să distrugă
celulele bebelușului chiar după câteva diviziuni
celulare la începutul sarcinii, dar substanțele
secretate de placentă și de bebeluș suprimă în
mod complex sistemul imunitar matern doar
în zona implantării sarcinii în uter.
Țesutul placentei care atinge uterul are
o concentrare scăzută a indicatorilor ce
indică un corp străin, fapt ce ar provoca o
reacție a sistemului imunitar matern și, de
aceea, corpul mamei îl acceptă. Fără această
acceptare imunologică, nici un bebeluș nu
ar supraviețui vreodată. Și dacă suprimarea
sistemului imunitar al mamei nu ar fi precis
localizată doar la bebeluș, atunci sănătatea ei
ar fi compromisă.

Pe măsură ce bebelușul coboară, un senzor
de presiune în canalul de naștere trimite un
semnal către creierul mamei ce declanșează
în corpul ei producerea de mai multă
oxitocină, ceea ce cauzează contracții uterine
și mai puternice. Placenta produce hormonul
relaxin, cauzând ligamentele pelviene și pereții
canalului nașterii să se relaxeze, să se lărgească
și să devină mai flexibili. Această motilitate
(flexibilitate) crescută facilitează ieșirea și
nașterea bebelușului.
În timpul sarcinii, bebelușul produce
hormonii ce pregătesc sânii mamei pentru
a produce lapte. După naștere, suptul nounăscutului induce secreții episodice de
oxitocină din partea mamei, iar aceste secreții
acționează asupra canalelor mamare pentru a
produce lapte.

Sistemul imunitar maternal ajută la
controlarea implantării embrionului exact
la adâncimea potrivită în uter. Fără acest
echilibru exact al răspunsului sistemului
imunitar, placenta s-ar putea dezvolta
necontrolat, devenind fatală mamei.
Corpul mamei este acum sub controlul unei
noi persoane. Un hormon produs timpuriu
de către primele celule ale bebelușului
călătorește prin sângele mamei spre ovarele
ei, cauzând producția de progesteron,
acest hormon foarte important ce va calma
contracțiile uterine și va păstra sarcina.
Mai târziu, placenta va produce progesteron,
chiar la concentrații și mai mari. Alți hormoni
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Astfel, mama este cea care e în principiu
pasivă, răspunzând stimulilor emanați de
către bebeluș, chiar în detrimentul propriu,
în anumite momente. Cercetări științifice
au arătat că, deși organele reproducătoare și
corpul femeii sunt indispensabile, ele nu sunt
și suficiente - e nevoie de bebeluș ca să se
nască un bebeluș.
Dovezile sunt convingătoare împotriva
speculațiilor privind un proces evoluționar
gradual ce duce la sistemele extraordinar
de complexe responsabile de nașterea unui
bebeluș. Aceste sisteme au fost proiectate și
așezate acolo de către Dumnezeu în prima
mamă, Eva, funcționale pe deplin chiar de la
începuturi.

Nașterea e atât de comună, încât este ușor
să treci cu vederea faptul că un bebeluș se
dezvoltă într-un mediu complet acvatic
pentru 9 luni, o lume în care este imposibil
ca cineva să poată trăi imediat după prima
lor respirație. Această realizare este împlinită
prin faptul că bebelușul posedă, doar în
pântecele mamei sale, vase de sânge cu altfel
de aranjament și structură față de un adult.
Structura sistemului circulator adult
Într-o inimă de adult, cele două camere
inferioare ale inimii, ventriculele, fac
majoritatea pompării de înaltă presiune,
împingând sângele prin valve unidirecționale
de la inimă spre corp, prin artere. Camerele
superioare, atriile, primesc sângele la joasă
presiune de la vene și rapid le transferă
spre ventricule, împingând sânge în ele de
asemenea, prin valve unidirecționale.
Inima este împărțită în jumătăți, cea stângă
și cea dreaptă, separate de un perete de țesut
numit sept. Există două circuite de sânge de
la inimă: una înspre plămâni și înapoi, iar
cealaltă prin tot corpul și înapoi. Jumătatea
dreaptă pornește sângele pe circuitul său spre
plămâni, unde sângele sărac în oxigen primește
o nouă încărcare de oxigen. Jumătatea stângă
pompează sângele proaspăt oxigenat la
presiuni „normale” ale sângelui (mai înalte
decât pe partea dreaptă) înspre restul corpului.
La adulți, sângele bogat in oxigen călătorește
dinspre inimă prin artere, la mare presiune,
iar sângele sărac în oxigen în spre inimă prin
vene, la joasă presiune. În mod clar, inima
și plămânii sunt complet codependente în a
asigura oxigen în toate locațiile din corp.

Sistemul circulator al fetusului
Pentru un bebeluș în pântec, aproape toate
din aceste funcții vitale funcționează exact
pe dos, dintr-un motiv esențial: bebelușul
dezvoltă plămâni complet funcționali, dar
care sunt însă inactivi pentru schimbul de
oxigen. În consecință, pentru ca un bebeluș
să supraviețuiască, trei diferențe structurale
majore trebuie să existe pentru a-i permite să
trăiască în această casă temporară - pântecul.
În primul rând, bebelușul trebuie să aibă un
plămân-substitut, o cerință foarte complexă
chiar și pentru cei mai sclipitori ingineri și
medici. Placenta, un organ remarcabil, are
o existență foate scurtă, dar împlinește o
mulțime de funcții vitale, în special cea de
plămân și rinichi pentru fetus. În al doilea
rând, circuitul spre plămâni trebuie să fie
deturnat, astfel că vasele de sânge trebuie să
se reașeze pentru ca această deviere să aibă
loc. O nouă rută care deturnează un circuit se
numește un șunt. În al treilea rând, vasele de
sînge trebuie nu doar să conecteze placenta la
bebeluș, ci și înăuntru să se conecteze la vasele
normale ce duc la și dinspre inima bebelușului.
Cordonul ombilical îndeplinește nevoia unei
conexiuni între placentă și fetus, având o venă
de diametru mare și două artere mai mici.
Înăuntrul bebelușului, acestea se continuă ca
și vena ombilicală și arterele ombilicale.

Vena ombilicală duce sângele bogat în oxigen
spre inima bebelușului. La un anumit loc,
chiar lângă ficat, se conectează la o venă mare
ce duce sângele puțin oxigenat înapoi înspre
inimă. Interesant, cele două fluxuri combinate
de sânge nu se amestecă. Atunci când ele
ajung la atriul drept, fluxul de sânge mai bogat
în oxigen ajunge la o deschidere temporară în
sept, prin care trece înspre atriul stâng, din
cauză că presiunea sângelui pe partea dreaptă
a inimii bebelușului este mai mare decât pe
stânga, exact opusul situației de după naștere.
Partea dreaptă a inimii pompează sânge spre
plămâni, dar din cauză că plămânii încă nu
s-au extins pentru respirație, rezistența la
curgerea sângelui e foarte mare și presiunea
e mare. Aproximativ 10% din sânge ajunge la
ventriculul drept și curge prin plămâni, acest
procent fiind exact cantitatea necesară pentru
a îndeplini nevoile metabolice, dar nu pentru
purtarea oxigenului, proces ce încă nu există.

Deschizătura temporară din sept are o
bucățică de țesut peste ea localizată în atriul
stâng. Așadar, funcționează ca o valvă, astfel
încât presiunea mai mare din partea dreaptă
să o poată deschide la fiecare bătaie a inimii.
La adulți, nu ar avea niciun sens ca artera ce
poartă sângele sărac în oxigen la plămâni să
se conecteze la un vas mare de sânge ce poartă
sânge bogat în oxigen (aorta) spre corp. Dar
bebelușul prezintă această conexiune între
vasele de sânge, pentru a șunta plămânii
proprii și a trimite sângele bogat în oxigen de
la placentă spre corp. O mare parte din acest
sânge călătorește spre partea cu cea mai mare
nevoie de oxigen: creierul ce se dezvoltă.
Astfel, bebelușul este protejat în pântec prin
aceste artere și venă ombilicale temporare,
prin această deschidere temporară în sept,
prin șuntul temporar pulmonar arteră-aortă,
prin presiunea mare în plămâni și în partea
dreaptă a inimii, și presiunea scăzută în partea
stângă a inimii. Însă la apariția travaliului,
culminând în procesul nașterii, această lume
se va schimba radical. Totuși, mecanisme
cruciale sunt construite în structuri temporare
pentru a facilita tranziția în siguranță a
bebelușului afară din pântec.
Schimbări circulatorii vitale la naștere
Vasele din cordonul ombilical au anumite
caracteristici care răspund la schimbările
în cantitățile de oxigen dizolvate în sînge,
la întindere, la adrenalină și la traumă. În
mod evident, în timpul travaliului și la
tăierea cordonului ombilical, toate acestea
sunt prezente. Cordonul ombilical, care are
un strat de mușchi neobișnuit de puternic
ce înconjoară vasele de sînge, reacționează
activând acești mușchi și sugrumând arterele
și vena, proces finalizat în mai puțin de un
minut. Acest lucru oprește curgerea sângelui
de la și înspre placentă și are două efecte.
În primul rând, reduce substanțial riscul ca
bebelușul sau mama să piardă foarte mult
sânge și, de asemenea, cauzează o scădere
imediată a volumului de oxigen pe care îl
primește bebelușul.
Senzori foarte sensibili - aflați înăuntrul
anumitor vase de sânge ce măsoară conținutul
de dioxid de carbon și de asemenea, aflați în
piele și detectând scăderea de temperatură
- stimulează centrii nervoși ai respirației
copilului. În circumstanțe normale, creșterea
nivelului de CO2 din sânge, corelată cu
scăderea temperaturii după ieșirea prin
canalul nașterii declanșează bebelușului o
nevoie irezistibilă de a respira și de a-și umfla
plămânii pentru prima oară. Plămânii au fost
pregătiți pentru acest moment prin celule
speciale ce produc un compus chimic numit
surfactant, ce reduce semnificativ tensiunea
ce ține împreună plămânii încă neumflați.
Fără acest compus, forța necesară pentru
a deschide plămânii ar fi peste puterile
unui nou-născut. Odată umflați, presiunile
necesare pentru a pompa sânge prin plămâni
scad cu 90% față de valorile lor în pântec.

Astfel, presiunea în partea dreaptă a inimii
coboară imediat cu mult sub presiunea din
partea stângă a inimii. Acea valvă (două părți
de țesut care se îndoaie și se închid perfect
atunci când sunt împinse laolaltă) ce acoperă
deschiderea temporară a septului în atriul
stâng este forțată să se închidă permanent
de schimbarea de presiune. Celule încep să
crească pe marginea acestei valve, închizând
definitiv deschizătura și fuzionând valva
cu septul. La mai puțin de un minut după
naștere, semnalele din partea sistemului
nervos al bebelușului fac ca mușchii puternici
ai sfincterului să închidă vena ombilicală
în locul în care ea se atașează, lângă ficat și,
de asemenea, să închidă și șuntul temporar
pulmonar între arteră și aortă. Acel mare vas
de sânge se închide permanent după 1-2 zile.

Corpul bebelușului a inițiat schimbări ce
continuă până la viața adultă. Pe durata
următorului an, acea venă și arterele interne
ombilicale se transformă din vase de sânge în
ligamente de stabilizare. Astfel, în acel minut
critic imediat după naștere, corpul bebelușului
inițiază schimbări structurale care îi permit să
supraviețuiască într-un mediu radical diferit,
având toate acele vase de sânge, șunturi și
deschizături temporare funcțional închise în
primele 30 de minute de viață după naștere.
Concluzie
Realitatea schimbărilor sistemului circulator
între fetus și nou-născut e aceasta: Structurile
indispensabile pentru viața în pântec sunt
incompatibile cu viața în afara lui. La naștere,
toate structurile circulatorii sunt rapid
schimbate în opusul lor din pântec, rezultând
în supraviețuirea copilului. În orice caz, dacă
copilul moare, atunci evoluția se termină. În
„Originea speciilor”, Darwin a scris: “dacă s-ar
putea demonstra că un organ complex există,
care nu s-ar fi putut forma prin modificări
numeroase, succesive și incrementale, atunci
teoria mea mea nu ar mai fi validă.”
Dacă teoria lui Darwin ar fi invalidată, nu ar fi
o catastrofă. De ce? Dacă o inimă transplantată
în corpul altcuiva e o realizare incredibilă,
atunci cum putem cataloga realizarea unei
persoane întregi trăind în interiorul unei alte
persoane? E absolut uimitor, și acesta este
ceea ce este Domnul Isus Hristos! După cum
se vede clar, El creează, direcționează, poartă
de grijă - cu adevărat tot ceea ce El face este
frumos, dincolo de orice poate fi descris.
Autor: dr. Randy Guliuzza, reprezentant al
Institute for Creation Research. Aflați mai
multe informații urmărind în premieră
documentarul Proiectul uman, duminică, 27
martie 2016 ora 21:00, la Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Înflăcărat
Film artistic

joi, ora 23:00

LUNI 07 martie

MARȚI 08 martie

MIERCURI 09 martie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Talk show 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucurăte de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare
09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Lecția
de biologie 10:30 Centrul Creștin Caleb
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Cele
șapte biserici din Apocalipsa 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Cele șapte biserici
din Apocalipsa (r) 08:00 Cuvântul vieții (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Călătoria vieții
(r) 12:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel
și biserică (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00
Creșterea și maturizarea spirituală

01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul
bunătății 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Îngerul orașului Lvov
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Nu doar o șansă (r) 12:00
Amy Carmichael, mama pentru orfani (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Îngerul orașului Lvov (r)
17:30 Fii diferit!

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical 19:30 Secretele succesului Program religios
străin

străin

21:00 Cele șapte biserici din Apocalipsa 20:00 De ce Israel Din actualitate
Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Călătoria vieții Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și 22:00 Nu doar o șansă Film artistic
biserică Documentar
23:00 Amy Carmichael, mama pentru orfani
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strigăt de bucurie Film artistic
23:00 Momentul revelației Film artistic
23:30 Muzică

Film artistic

Așteptând fluturii
Acesta este un film motivațional
despre așteptarea de a vedea
intervenția lui Dumnezeu în teste
și încercări. Întocmai cum fluturii
apar în urma coconilor, așa și
Dumnezeu scoate aur curat în
urma testării credinței noastre. O
bunică aflată pe patul de moarte
devine catalizatorul pentru
vindecarea unei familii sfâșiate
de o tragedie. De-a lungul acestei
perioade dificile, ei învață că
Dumnezeu face minuni prin
intermediul oamenilor din jurul
lor, chiar și prin cei prin care nu
se așteaptă.

JOI 10 martie

VINERI 11 martie

SÂMBĂTĂ 12 martie

DUMINICĂ 13 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Luptele fiecărui creștin 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00
Cum a apărut Biblia? 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Strigăt de
bucurie (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Nazaretul din vremea
lui Isus (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Cum a aparut Biblia? (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Război invizibil
08:30 Trăind pentru slava lui Dumnezeu
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Fereastra (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Obstacole pe calea credinței (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
10:00 Eric Liddell 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Așteptând fluturii (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Ierusalim (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pe urmele
lui Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
(r) 10:00 Povestea lui Corrie ten Boom
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Obstacole pe calea credinței
Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptând fluturii Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel
Documentar

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program
religios

19:00 Înflăcărat (r) Film artistic
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Învingător cu adevărat Film artistic
23:00 Aventura din peștera secretă Film
artistic

RECOMANDĂRI ZILNICE

23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex
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vineri, 22:00

LUNI 07 MARTIE

MARȚI 08 MARTIE

22:00 Călătoria vieții

18:00 Creșterea și
maturizarea spirituală

Documentar
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- Seminar biblic

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Progr. muz străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:30 Sabia Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

MIERCURI 09 MARTIE

JOI 10 MARTIE

VINERI 11 MARTIE

22:00 Strigăt de
bucurie Film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: Restaurarea
familiei I - în direct

20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

În brațele mele
Film artistic

duminică, ora 22:30

LUNI 14 martie

MARȚI 15 martie

MIERCURI 16 martie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show (r) 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (r)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00
Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective
eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Călătoriile lui
Stevie 14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire al omului 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Planul de mântuire
al omului (r) 08:00 Cuvântul vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00
Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Comori ascunse (r) 12:00
Iartă și uită (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Râul roșu
al vieții (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00
Creșterea și maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul
bunătății 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Traficantă de vieți
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Ascunși în văzul tuturor (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Traficantă de vieți (r)
17:30 Fii diferit! 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Râul roșu al vieții Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios

vineri, 22:00

Documentar

Un val de lacrimi
Femeile din India trăiesc
o adevărată dramă, fiind
marginalizate, lăsate să moară de
foame, bătute sau chiar ucise din
cauza mentalității acelei societăți.
Însă unele organizații încearcă
să le arate acelor oameni că
Dumnezeu ne iubește pe toți la
fel, bărbați și femei, și că toți ar
trebui să prețuim viața.

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Risipitorul Film artistic
23:30 Muzică

21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show
22:00 Comori ascunse Documentar
23:00 Iartă și uită Film artistic
23:30 Muzică

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascunși în văzul tuturor Film artistic
23:30 Muzică

JOI 17 martie

VINERI 18 martie

SÂMBĂTĂ 19 martie

DUMINICĂ 20 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Luptele fiecărui creștin 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Cum a apărut Biblia? 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Risipitorul (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Nazaretul din
vremea lui Isus (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Cum a aparut Biblia? (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința
„Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Razboi invizibil
08:30 Trăind pentru slava lui Dumnezeu
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Învingător cu adevarat (r) 12:00
Aventura din pestera secretă (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Obstacole pe calea credinței (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
17:30 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
18:00 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
10:00 Gladys Aylward 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Un val de lacrimi (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pe urmele lui Isus 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Aripi de înger (r) 10:00 Povestea lui John
Wesley 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

străin

religios

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:00 Un val de lacrimi Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică
19:00 Obstacole pe calea credinței

televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical

19:00 Înflăcărat (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
22:00 Ceainicul Film artistic
21:00 Talk show
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:00 În prezența lui Isus Progr. muzical străin
22:30 În brațele mele Film artistic
sexualității
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 14 MARTIE

MARȚI 15 MARTIE

22:00 Comori ascunse

22:00 Ascunși în văzul
tuturor Film artistic

Documentar

MIERCURI 16 MARTIE

JOI 17 MARTIE

SÂMBĂTĂ 19 MARTIE

22:00 Risipitorul

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: Restaurarea
familiei II - în direct

22:00 Ceainicul

Film artistic

Film artistic
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ISTORIA AVORTURILOR ÎN ROMÂNIA

Statisticile spun că România este unica ţară
din lume în care numărul avorturilor oficiale
(1958-2014) depăşeşte numărul locuitorilor
în viaţă. Dacă includem avorturile neoficiale,
„la negru”, cifra devine și mai mare. Țara
noastră este în fruntea Europei și ocupă
un îngrozitor loc 2 în lume la numărul de
avorturi pe cap de locuitor. În mod clar,
protejarea vieții copiilor nenăscuți nu este
o prioritate în România.
De zeci de ani, femeile din România aleg
între a fi sau a nu fi mame, între a da sau
a lua viața unui copil, fără a-și da seama
că aleg între binecuvântare și blestem.
Binecuvântarea de a naște și a da vieții o
șansă, împlinind astfel voia lui Dumnezeu,
și blestemul provocat de avort, oprirea unei
vieți, care duce mai apoi la nefericire, sub
povara unei conștiințe pătate.
Magnitudinea acestei tragedii, pierderea
a peste 20 de milioane de copii creaţi de
Dumnezeu şi ucişi de oameni prin avort,
ne provoacă să rupem tăcerea şi să luăm
apărarea „acestor foarte neînsemnaţi”, dar
cu mare preţ în ochii lui Dumnezeu.

CE SPUNE DUMNEZEU DESPRE AVORT
Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud
că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate
sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu
lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine
când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în
chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când
nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă
vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele
care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost
vreuna din ele. (Ps. 139:13-16)
E imposibil să citești Biblia și să crezi că
Dumnezeu socotește un fetus drept simplu
ghem de țesut care poate fi eliminat la alegerea
mamei. Biblia spune că Dumnezeu țese o
ființă în mod minunat, în timpul sarcinii. Iar
în Ezechiel 16:38, Dumnezeu spune că există
o judecată pentru femeile „ucigătoare de copii”.
Procesul de formare a ființei fenomenal
de complexe a omului este distrus brutal
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prin avort. Dacă Dumnezeu recunoaște o
persoană la nivel de embrion, atunci din
punct de vedere spiritual, un avort e crimă
și păcat, chiar dacă e legal să avortezi în
România. De asemenea, sângele nevinovat
vărsat în urma milioanelor de avorturi
atrage consecințe spirituale, inclusiv la
nivel „macro”, adică a țării întregi. „Să nu
pângăriți țara unde veți fi, căci sângele celui
nevinovat pângărește țara.” (Numeri 35.33).
Este vinovat de ceva cel încă nenăscut?
Ca și creștini, nu suntem chemați să
judecăm femeile ce fac avort, ci să acționăm
pentru prevenirea păcatului și pentru
restaurarea societății prin dragoste.

DE CE SE AVORTEAZĂ ÎN ROMÂNIA?
Deși 98% din români se declară creștini, și
absolut toate confesiunile creștine definesc
avortul ca fiind păcat, un studiu din 2007
(Barometrul de Opinie Publică, mai 2007) a
constatat că 50% din românce au făcut cel puțin
un avort în viață. Alte studii spun că o femeie
din patru cu vârsta peste 33 ani a făcut avort
(studiu 2012, Institutul pentru Politici Publice).
Motivele pentru care o femeie decide să
scape de o sarcină nedorită sunt variate.
Pentru tinere, dorința de a avea o viață
sexuală activă fără consecințe, sau ideea
ratării personale și a carierei este decisivă
în a motiva un avort. Absența unui partener
stabil în relație, în cazul unei aventuri, poate
determina o viitoare mamă să creadă că nu
are capacitatea de a crește singură copilul.
Unele femei însărcinate, fie ele căsătorite sau
nu, consideră că nu pot întreține financiar un
viitor copil. Iar în contexte mai tradiționale,
rușinea de a rămâne însărcinată în afara
căsătoriei, presiunile familiei sau stigmatul
social din comunitate pot determina o
mamă să facă avort. Și nu în ultimul rând,
presiunea soțului sau partenerului, de altfel
responsabil în mod egal de decizia avortului,
poate conduce la acest deznodământ.
Când vine vorba de a alege între starea
materială, carieră, reputație și respectiv
copil, statisticile arată clar că în România
post-comunistă, copilul cel mai adesea
pierde. Și își pierde viața. Iar mama este
urmărită de această decizie tot restul vieții.
Sunt însă și situații în care mama, deși nu
dorește să păstreze copilul, decide să nu
avorteze, dar să abandoneze copilul după
naștere. E o opțiune substanțial mai bună
decât avortul, dar și ea are consecințe negative
care-l vor urmări toată viața pe copil.

Din punct de vedere al legislației românești,
avortul a fost legal la cerere între anii 19571966, sub comunism. În această perioadă,
70-80% din sarcini se terminau în avort. Însă
în 1966, ca urmare a politicii lui Ceaușescu ce
urmărea creșterea demografică a României,
faimosul decret 770 a împins avortul în
ilegalitate, provocând faimoasa generație a
„decrețeilor”, copiii născuți între 1967-1989.
Între 1967-1989, după declararea lor ca
ilegale, avorturile nu au dispărut, ci au
intrat în subteran. Cifrele oficiale spun că
peste 10.000 de femei au murit din cauza
condițiilor improprii în care se făceau
avorturile ilegale. Numărul lor real e
probabil mult mai mare.
Decrețeii, peste 2 milioane de copii născuți în
această perioadă, sunt acum liderii societății
românești. Mulți din aceștia sunt oameni
împliniți, din familii fericite. Însă mulți au
fost nedoriți, dar lăsați să trăiască de frica
pușcăriei sau a riscului real ca mama să moară
din cauza condițiilor improprii de avort.
Cei mai puțin norocoși dintre ei, sau cei
cu handicap au crescut în condiții grele,
adesea abandonați în orfelinate în condiții
îngrozitoare. Sunt notorii orfelinatele
comuniste de la Siret (județul Suceava) și
Cighid (județul Bihor) unde erau ținuți
în special orfanii cu handicap, înfometați,
bătuți și ținuți în mizerie. Imediat după
revoluție, aceste orfelinate au fost subiectul
unor reportaje TV ce au șocat Europa.
Consecințele acelor politici și decizii se
resimt și azi, în viețile a mii de adulți români.
După revoluție, avortul a fost legalizat din
nou. Numai în 1990 au fost înregistrate
990.000 avorturi în spitalele de stat, 70-75%
din sarcini terminându-se din nou în avort,
ca înainte de decretul din 1966. Procentul
a coborât ușor în ultimii 25 de ani, deși tot
ocupăm un trist loc 1 în Europa la avorturi.
Lecția fundamentală ce o putem învăța din
istoria noastră recentă este că nici o lege nu
poate rezolva o problemă de inimă, ci doar
o poate limita în efecte. Numărul avorturilor
oficiale a scăzut drastic în urma decretului
din 1966, însă a crescut numărul avorturilor

ilegale realizate în condiții improprii, și
numărul femeilor decedate în urma acestor
avorturi. A crescut numărul copiilor născuți
vii, dar a crescut dramatic și numărul
copiilor abandonați și instituționalizați.
Problema-sursă nu poate fi rezolvată
prin legislație (deși ea limitează efectele),
ci doar prin dragoste, prin răscumpărarea
lui Dumnezeu, prin înțelegerea și aplicarea
principiilor lui Dumnezeu în ceea ce privește
viața, relațiile, familia și conduita sexuală.

ABANDONUL COPIILOR
Alături de problema avortului, trebuie
tratată și problema abandonului copiilor.
Aceștia nu ajung să fie avortați, dar nici ei
nu sunt doriți de părinții lor, și ajung în
grija statului. În prezent, în jur de 1200 de
copii sunt abandonați anual de mamele lor
în spitale, motivul principal fiind starea
financiară precară, conform datelor oficiale.
Soluțiile pentru ei sunt puține – mulți ajung
în centre de plasament (orfelinate) până la
18 ani, după care trebuie să se descurce pe
cont propriu. Mulți nu se pot descurca, și
astfel ajung pe stradă sau trăiesc în condiții
de subzistență, perpetuând astfel cercul
vicios al sărăciei și sarcinilor neplanificate.
Cei mai norocoși dintre copiii abandonați
ajung în case de tip familial (în care există
un cuplu parental care să joace un rol de
părinte pentru câțiva copii) sau la adopție.
Din 2001, strategia statului este de a favoriza
dezvoltarea de centre familiale (având un
număr redus de copii), în detrimentul
centrelor de plasament (ce găzduiesc copii
numeroși), acestea dând rezultate mai bune
în cazul copiilor aflați în protecția statului.
Însă trauma abandonului este greu de șters.

CUM RĂSPUND CREȘTINII
Religia curată şi neîntinată înaintea lui
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe
orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne
păzim neîntinaţi de lume. Iacov 1:27
Suntem chemați să fim sare și lumină, să
luminăm chiar și în locuri unde întunericul
este mare. Indiferent de confesiune, creștinii
răspund practic la problema avortului și
abandonului în diferite moduri. Iată câteva:

1. Prin rugăciune
Se ridică tot mai mulți creștini, comunități
și organizații care se roagă constant pentru
salvarea copiilor nenăscuți, pentru decizii
pro-viață ale femeilor însărcinate și pentru
restaurarea femeilor ce au făcut avort.
2. Promovarea vieții
Creștinii devin mai activi în a conștientiza
opinia publică cu privire la sacralitatea
vieții, prin a explica și informa mai bine
societatea, și în special femeile, despre
consecințele spirituale ale acestui fenomen
negativ. Tot mai multe biserici și organizații
se implică activ, printre care și noi la Alfa
Omega TV. Vă recomandăm Săptămâna
PRO-VIAȚĂ (21-27 martie 2016) la Alfa
Omega TV pentru a vă informa mai în
detaliu. Iar dacă susțineți viața, participați la
Marșul pentru Viață din 26 martie 2016,
organizat în zeci de orașe în toată țara!
3. Medici pro-viață
Deși încă firav, apare un grup de medici
pro-viață ce afirmă valoarea inestimabilă
a vieții, chiar dacă avortul le-ar putea aduce
venituri materiale. Iată un extras din mărturia
doctorului Cioată, parte dintr-un grup de
medici decorați de patriarhul Daniel în 2015
pentru activitatea pro-viață: „Am avut multe
cazuri de pacienţi indecişi, cupluri necăsătorite,
fete tinere. Mi-am luat timp, am discutat cu ei,
le-am arătat embrionul, fătul, inimioara pentru
a-i determina să schimbe decizia. Mulţi au
renunţat la a face avort. I-am ajutat la naştere
şi au fost fericiţi”. Să îi susținem în rugăciune
pe acești doctori, să devină o majoritate.
4. Consiliere
Organizații creștine oferă consiliere pentru
femeile ce au făcut avort, pentru partenerii
sau soții lor. Avortul are atât consecințe fizice,
cât și spirituale și psihologice pentru mamă, și
ea are nevoie de vindecare, har și restaurare,
de mâna lui Hristos întinsă prin Biserică.

E o mare diferență în abordarea bazată
pe dragostea lui Dumnezeu și cea laică a
statului, și rezultatele sunt mărturie!
6. Legislație pro-viață și pro-adopție
Deși o lege nu poate rezolva o problemă
spirituală a inimii, ea poate totuși să limiteze
acest fenomen, să faciliteze adopția - singura
cale de restaurare a unui copil nedorit - și
să protejeze familia. Creștinii implicați în
politică și domeniul civic militează pentru
legi pro-viață și pro-familie.
7. Adopția
Biblia spune că și noi am fost adoptați din
punct de vedere spiritual, primind o nouă
familie, un nou Tată și un duh de înfiere
(Romani 8:15). Da, a crește un copil necesită
mult efort și investiție personală. Dar adopția
e singurul răspuns eficient la problema
avortului și a copiilor abandonați, la acest
păcat ce fracturează societatea noastră.
8. O alternativă morală
Creștinii pot oferi o alternativă coerentă
la una din principalele probleme-rădăcină
ce cauzează sarcinile nedorite și avorturile
- imoralitatea și relațiile sexuale în afara
căsătoriei. Creștinii oferă alternativa
castității, a limitării vieții sexuale pentru
cadrul familiei, ce oferă un mediu sigur și
copiilor născuți în urma lor.

5. Prin proiecte sociale

CE POȚI FACE TU?

Cu toate că statul derulează programe
asemănătoare, și organizații creștine
implementează centre și programe de
asistență pentru femei cu sarcină nedorită
ce includ consiliere și susținere financiară
la nevoie. Scopul lor e să prevină avortul,
uciderea copilului. Pentru mamele și copiii
nou-născuți cu risc de abandon, există
case maternale unde mama și copilul sunt
găzduiți pentru o perioadă, primesc asistență
materială, consiliere și sunt ajutați să
pornească la drum. Există de asemenea case
familiale, centre de plasament și centre de
zi menținute de organizații creștine pentru
a ajuta copiii abandonați. Și tot mai mulți
creștini individuali se implică activ în a
susține fie centrele creștine, fie centrele de
stat, prin diverse acțiuni de voluntariat,
pentru a aduce dragostea lui Dumnezeu
practic la acești copii abandonați.

Informează-te mai bine. Urmărește și
săptămâna Pro-Viață la Alfa Omega TV în
perioada 21-27 martie!
Roagă-te pentru oprirea avorturilor, pentru
schimbarea inimii părinților ce iau decizia,
pentru adopția și restaurarea orfanilor!
Promovează alternativa relațiilor sexuale
doar în cadrul familiei și a castității până la
căsătorie în contrast cu libertatea sexuală.
Implică-te în mișcările pro-viață, susținele, fii voluntar! Participă la Marșul pentru
viață! Arată că îți pasă!
Ajută orfanii. Ia în considerare adopția.
Dacă ai făcut avort, caută restaurarea lui
Dumnezeu. Există creștini gata să te ajute
fără să te judece!

www.alfaomega.tv/pro-viata
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Săptămâna pro-viață - 21-27 martie
Viață după avort
documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

duminică, ora 22:30

LUNI 21 martie

MARȚI 22 martie

MIERCURI 23 martie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Talk show 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Lecția de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri din
Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire al omului 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Planul de mântuire
al omului (r) 08:00 Cuvântul vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00
Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Strigătul mut (r) 12:00
Întâi de toate nu face niciun rău (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Scrisori către fiica pe care
nu am cunoscut-o (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00
Creșterea și maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Strada copiilor 10:00 Grădina îngerilor
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Neacceptat (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Strada
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Gradina îngerilor (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Pesah Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Scrisori către fiica pe care nu am
cunoscut-o Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

străin

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
străin
21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strigătul mut Documentar
22:00 Neacceptat Film artistic
23:00 Întâi de toate nu face niciun rău Film 23:30 Muzică

vineri, 22:00

Film artistic

Flori sălbatice
Acest film este o resursă care
poate să conducă persoanele
abuzate sexual spre vindecare,
asigurând instruire și orientare în
procesul de transformare, dar și
crearea unei identități sănătoase.
De asemenea, oferă sfaturi cu
privire la cum putem umbla în
libertate prin renunțarea la mânie,
cum să cultivăm iertarea și cum
sa Îl recunoaștem pe Dumnezeu
ca Tată.

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sortit să se nască Film artistic
23:30 Muzică

artistic

23:30 Muzică

JOI 24 martie

VINERI 25 martie

SÂMBĂTĂ 26 martie

DUMINICĂ 27 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
Bucură-te de fiecare zi (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Luptele fiecărui
creștin 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu
în familie 09:00 Cartea Cărților 09:30 Strada
copiilor 10:00 Condamnată la viață 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
11:00 Sortit să se nască (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Nazaretul
din vremea lui Isus (r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
(r) 17:00 Condamnată la viață (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred
08:30 Atmosfera pentru miracole 09:00
Cartea Cărților 09:30 Strada copiilor 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Ceainicul
(r) 12:00 Salvarea celor nevinovați (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Obstacole pe calea credinței
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și
scop 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi de
înger 10:00 Jim Elliot 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Flori sălbatice (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Ierusalim (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pe urmele lui
Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Povestea lui
Augustin 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

19:00 Obstacole pe calea credinței

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Flori sălbatice Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical
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Documentar

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Progr. muzical

religios

19:00 Înflăcărat (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

străin

sexualității

sexualității

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
21:00 Realități și perspective Talk-show
21:00 Human design Talk-show
22:00 Salvat Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Salvarea celor nevinovați Film artistic 22:30 Viața de după avort Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele

LUNI 21 MARTIE

MARȚI 22 MARTIE

MIERCURI 23 MARTIE

JOI 24 MARTIE

SÂMBĂTĂ 26 MARTIE

19:00 Scrisori către
fiica pe care nu am
cunoscut-o Documentar

22:00 Neacceptat

22:00 Sortit să se nască

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: Să nu ucizi - în

22:00 Salvat Film artistic
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Film artistic

Film artistic

direct

Săptămâna pro-viață
Recomandări TV - 21-27 martie 2016
Sărăcia, avorturile, lipsa unei educații și excluderea lui Dumnezeu contribuie
toate la declinul demografic și spiritual al României. Creștinii sunt chemați să
fie lumină în întuneric, care nu condamnă, ci propun soluții în vreme de criză.
Documentarele, filmele și mărturiile difuzate pe canalul Alfa Omega TV în
săptămâna PRO-VIAȚĂ (21-27 martie), vor readuce la lumină valoarea vieții
copilului nenăscut și vă vor ajuta să susțineți viața în toate etapele ei.
Accesați secțiunea pro-viață de pe site-ul nostru și descoperiți resurse care
vă vor ajuta să înțelegeți mai bine faptul că viața umană începe înainte de
naștere. Urmăriți-ne și pe Facebook, zilnic vom dezbate subiecte pro-viață
de actualitate. Susține și tu viața, alături de Alfa Omega TV!

www.alfaomega.tv/pro-viata

SCRISORI CĂTRE FIICA PE CARE NU
AM CUNOSCUT-O - DOCUMENTAR

Marți, 22 martie, ora 22:00

Anita Keagy, în vârstă de 17 ani, află că e
însărcinată și poartă copilul prietenului ei.
Născută și crescută într-o familie de creștini
iubitoare, dar strictă, Anita anticipează
dezamăgirea părinților ei și consideră
că avortul este 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 trimită fiicei ei o
serie de scrisori. Însă, mulți ani trec până
când aceste scrisori le aduc pe mama și pe
fiica ei, Twila, împreună din nou.

Când Evans, un copilaș de 10 ani, intră în
casa lui, viața lui Aaron și a familiei lui e
transformată pentru totdeauna. El și soția
lui, Stacy, au crezut că au multe de oferit și
au ales să își transforme casa într-un cămin
pentru copiii abandonați. Însă în momentul
în care micul Evans intră în viața lor, o
schimbă pentru totdeauna. Evans e primul
lor copil luat în plasament. Abandonat de
mic și mutat dintr-o casă în alta, micuțul
se confruntă puternic cu sentimentul
respingerii. Dispariții misterioase, reacții
necontrolate și o tăcere de nepătruns, devin
parte din rutina lor zilnică. Întreaga familie
este dată peste cap. Mai există vreo șansă de
schimbare pentru ei și micul Evans?

Luni, 21 martie, ora 19:00

tinere care dorește să avorteze, dar care în
cele din urmă alege să păstreze sarcina și
să dea copilul spre adopție. După ce și-a
pierdut slujba și iubita, Natan Burr pornește
în căutarea celei care i-a dat viață și apoi l-a
abandonat, în urmă cu 20 de ani. Încurajat
de înțelepciunea menajerei lui și ajutat de
un străin, găsește adresa ei. Dar când află
un secret teribil, cum va mai găsi el curaj
să o întâlnească? Un film dramatic care va
pune într-o nouă lumină semnificația și
consecințele alegerilor noastre.

NEACCEPTAT - FILM ARTISTIC
SALVAT - DOCUMENTAR

Sâmbătă, 26 martie, ora 22:00
Peste tot în lume sunt numeroși copii orfani.
Câteva familii au înțeles că, așa cum Dumnezeu
ne-a adoptat pe noi, și noi avem datoria de
a adopta alți copii și de a le oferi o familie.
Câteva familii vorbesc despre experiența lor
cu adoptarea unor copii din diferite țări.

VIAȚA DE DUPĂ AVORT –
DOCUMENTAR

Duminică, 27 martie, ora 22:30

STRIGĂTUL MUT - FILM ARTISTIC

Luni, 21 martie, ora 22:00

Trei povești se împletesc pentru a ne arăta că
sunt oameni care nu își pot face vocea auzită,
dar apelând la Dumnezeu, pot fi salvați. Un
film în care se spune NU avortului.

SORTIT SĂ SE NASCĂ - FILM ARTISTIC

Miercuri, 23 martie, ora 22:00

Povestea unui tânăr care a fost avortat,
dar care ajunge pe pământ pentru a-și
cunoaște mama și posibila-viitoare soție.
De asemenea, filmul ne spune povestea unei

Numeroase femei au fost afectate profund de
trauma care a urmat după avort. Copleșite
de frică, anxietate, durere și vinovăție, multe
dintre acestea suferă în tăcere ani întregi,
până ajung să înțeleagă responsabilitatea și
povara întreagă a alegerii lor. De la disperare
și distrugere la eliberare, documentarul
„Viața de după avort” aduce la lumină
impactul pe care avortul îl are asupra vieții
celor care l-au experimentat.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

11

Am primit un gând incredibil:
„Minte! Minte, că ai făcut avort și
păstrează copilul!”
În viața fiecărei femei există momente
de mari intensități interioare, un fel de
frământare puternică a aluatului sufletesc,
timp în care plămădeală duce spre culmi
nebănuite până atunci de firea ei firavă.
Momentul în care sufletul și cugetul meu au
primit provocarea maximă din partea vieții a
fost atunci când am rămas însărcinată pentru
prima oară, în 2006.
Eram o femeie tânără, la cei peste 25 de ani ai
mei, aflată mereu în centrul atenției bărbaților,
ceea ce-mi oferea o anumită încredere de sine,
visând însă în adânc la o dragoste eternă. Mă
simțeam în cea mai plină perioadă a vieții
mele, în care totul îmi părea posibil. Aveam
un job foarte bun și eram implicată într-o
relație ca-n cărțile Sandrei Brown, de o pasiune
nebunească, cu un bărbat de o frumusețe
răvășitoare. Care nu era al meu, ci era el însuși
într-o relație de câțiva ani cu o altă femeie, pe
care, spunea el, nu o mai înșelase niciodată. Nu
îmi doream însă să-l fur cuiva, era chiar prima
și ultima oară când, împotriva principiilor
mele, eram o „cealaltă femeie” din viața unui
bărbat. Știam că relația noastră se va sfârși când
pasiunea intensă se va mistui în propriul ei foc.
Știam și simțeam că el încă își iubește prietena
(acum știu sigur că nu așa este iubirea, iubirea
adevărată nu înșală), însă asta nu mă deranja.
Deocamdată eu îi ocupam mințile și asta îmi era
de ajuns. Așa gândeam eu atunci, așa simțeam.
Povestesc acum ca despre viața altei persoane,
parcă a unei străine, și nu a mea…
Am început să observ după vreo 5 luni de
relație, că…. arăt din ce în ce mai bine, sânii
parcă îmi crescuseră, tenul și pielea erau
din ce în ce mai strălucitoare. Ce mai, parcă
înflorisem ca o floare de primăvară! Mă
bucuram, în infatuarea mea, de atenția sporită
a celor din jurul meu, care mă elogiau zilnic.
Până când o colegă de serviciu m-a întrebat:
„Fată, nu cumva ești însărcinată?!”. Ups, la
asta chiar nu mă gândisem. Îmi întârziase
ciclul aproape 2 luni, dar asta mi se întâmpla
de 2–3 ori pe an, de aceea nu mă alarmasem
până atunci. În plus, noi ne protejam.
Odată luasem chiar și o pastilă de a doua zi.
Îmi iau însă un test de sarcină, mă duc în
toaletă. Oroare! Iese pozitiv. Lumea mea se
prăbușește! Știam că el îmi va spune să fac
avort. Iar eu avort îmi propusesem, încă de
când am auzit prima oară cuvântul, să nu
fac niciodată așa ceva. I-am spus, m-am dus
la control. La ecografie, medicul îmi spune
că am o malformație la uter și că sigur voi
naște un copil cu probleme, mai ales din
cauza pastilei de a doua zi. Lumea mea era
la pământ. Era o luptă pe viață și pe moarte
în sufletul meu. Simțeam o presiune imensă
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pe umerii mei. Visul meu de a avea o familie
fericită, fără divorțuri, despărțiri, era dintr-o
dată atât de departe, de neatins. Crescusem
fără tată de la vreo 8 ani și mă chinuia gândul
să-i fi făcut și copilului meu la fel.
Ador copiii, iar atunci eram pentru prima
dată mamă. Mamă ești din momentul în care
copilul este zămislit în pântecele tău. Au urmat
zile întregi de discuții, de frământări, de nopți
nedormite. El punea o presiune imensă pe
mine, iar eu nu doream sub nicio formă sămi clădesc viitoarea viață pe sfâșierea unei alte
femei, cu un bărbat pe care nu-l iubeam și care
nici el nu mă iubea la rândul lui. Iar să-mi omor
copilul, primul meu copil, printr-un avort, care,
chipurile, m-ar fi scăpat de probleme, m-ar fi
sfâșiat pe mine. Și nu cred că mi-aș fi revenit
vreodată, știind ce am făcut.
I-am spus însă că o să fac avort, iar el a promis
că mă lasă în pace, după cum l-am rugat. M-am
dus în oraș să caut un cabinet într-o zonă unde
știam că sunt mai multe. Doream să fie o femeie
ginecolog. Ca și cum aceasta ar ușura cumva
rușinea și durerea mea. Căutarea mea de atunci,
preumblarea mea prin oraș, timp de o oră-două,
nu o voi uita niciodată. Căutam un cabinet să fac
avort, rugându-mă la Dumnezeu să nu găsesc
niciunul. Și nu am găsit. Deși eram într-un loc
în care văzusem foarte multe, acum, în nebunia
mea, nu le mai găseam, deși am întrebat.
Am amânat avortul. Mai aveam o săptămână
și făceam 2 luni de sarcină. Îl chem pe el la o
întâlnire într-un parc. Îi spun că nu am făcut
avort și că m-am hotărât să păstrez copilașul,
fără să cer nimic de la el. El a luat foc, s-a rugat
de mine „să nu-i distrug viața”. Nici nu vroiam.
Bărbatul care mai ieri era înnebunit după mine,
acum îmi spunea lucrurile acestea. Din nou,
i-am spus că voi face avort, ca să pun capăt
presiunilor. Și alungându-mi toate gândurile
din minte, a doua zi mi-am propus să mă duc
la medic. Eram ca un robot, fără simțăminte.
Însă, în adâncul meu, așteptam ceva de la
Dumnezeu. Să facă cumva… El…

M-am dus la o clinică unde știam sigur că voi găsi
un doctor. Nu mai aveam nici preferințe. Intru
la ecografie, îi spun situația mea, că mă gândesc
să fac avort. Îi spun și ce mi-a spus doctorul de
la prima ecografie. Îmi văd copilașul pe ecran.
Doctorul îmi spune: „Este un copil perfect!” și
că să mă gândesc bine până a doua zi, că ar fi
păcat să… fac avort. Deși momentele erau pline
de o emoție de maximă intensitate, eu, totuși,
în adâncul meu, aveam o liniște pe care nu o
puteam nici explica. Simțeam că… va fi bine…
cumva. A urmat noaptea. A doua zi trebuia să
mă duc la cabinet cu o decizie finală. Sarcina
era deja destul de avansată, nu mai puteam
amâna. Nu-mi mai aduc aminte zbuciumul
din sufletul meu din noaptea aceea. Știți de ce?
Pentru că m-am rugat să-mi dea Dumnezeu în
gând o soluție, astfel încât nimeni, dar nimeni,
să nu sufere. Și mi-a dat.
Am primit un gând care mi-a spus ceva
incredibil: „Minte!”. „Minte că ai făcut avort și
păstrează copilul, crescându-l undeva departe,
să nu afle el niciodată!”. M-am hotărât instant
să fac exact așa. Atunci mi s-a întâmplat ceva
incredibil. S-a așternut în sufletul meu o
liniște, o pace pe care niciodată, dar niciodată
în viața mea nu o mai experimentasem. Nimic
nu mă putea tulbura. Puteau să fie împrejurul
meu războaie, cataclisme, că nimic nu mi-ar fi
luat acest simțământ adânc.
Am născut un băiețel perfect și frumos care este
bucuria vieții mele. Tatăl lui a aflat târziu că eu
am născut, a rămas șocat, însă nu s-a mai putut
face nimic, mai ales că el chiar se căsătorise
între timp cu prietena lui. Acum băiețelul meu
e măricel, e foarte ascultător, cuminte și deștept.
M-am căsătorit la câțiva ani de la naștere cu
un bărbat minunat care îl adoră pe băiețel.
Viața mea s-a schimbat, pentru că eu m-am
schimbat și am ascultat de glasul conștiinței
în cel mai important moment al vieții mele.
Lucrez acum în domeniul asistenței sociale,
luptând zi de zi pentru viață, viața copiilor,
viața mamelor, contra avortului, sprijinind
femeile aflate în criza de sarcină, pe care eu
însămi am trăit-o. Simt și trăiesc cu intensitate
sentimentul că feminitatea nu este deplină
decât atunci când femeia devine mama. Iar
Dumnezeu iubește mamele, eu știu asta!
Elena, București
sursa: STUDENȚI PENTRU VIAȚĂ
În martie 2016, în corelare cu Marșul pentru viață,
Asociația „Studenți pentru viață” va publica 4
volume de mărturii despre criza de sarcină, pentru
a veni în întâmpinarea frământărilor femeilor
care se vor afla în situații de criză și pentru cei
din jurul lor care le pot sprijini. Află mai multe la
www.studentipentruviata.ro.

În perioada 1–31 martie, în România și
Republica Moldova va avea loc Luna pentru
viață 2016, având ca punct culminant
Marșul pentru viață 2016 – Pentru viață,
pentru femeie, pentru familie, organizat
sâmbătă, 26 martie a.c.
Mesajul pe care dorim să îl transmitem
prin tema acestui an, „Pentru viață, pentru
femeie, pentru familie”, este că binele femeii
însărcinate nu este opus binelui copilului
pe care îl poartă, ci ele se construiesc unul
pe altul, și că familia și societatea au de
câștigat dacă sprijină femeile în perioada de
sarcină, în general, și femeile aflate în criză
de sarcină, în particular.
De aproape șase decenii, un astfel de sprijin
lipsește la nivel național.
După 1958, când a fost legalizat, și până în
prezent, incidența avortului a fost mai mare
decât în țările occidentale, indiferent de
regimul politic al României sau de regimul
legal al avortului! Așa se face că:
- România este a doua țară din lume în ceea
ce privește mărimea raportului avorturi/
populație existentă (117,1%), după Rusia;
- în România revin, în medie, trei avorturi în
viața unei femei, pe când în țările occidentale o
femeie a făcut, tot în medie, cel mult un avort;
- rata avorturilor raportate la nașteri este
cea mai mare din Europa: 480 de avorturi la
1.000 de nașteri.
Astfel, în România, a cărei populație actuală
este de circa 21.800.000 de locuitori, din
1958 până în 2014 (anul pentru care sunt
disponibile ultimele date statistice) au fost
înregistrate doar în spitalele de stat din țară
22.752.602 avorturi:
- 7.521.100 avorturi în perioada de
liberalizare 1958–1966
- 7.398.210 avorturi în perioada de
restricționare 1967–1989
- 7.833.735 avorturi în perioada de
liberalizare 1990–2014.
În prezent se fac circa 220 de avorturi pe
zi doar în spitalele de stat. La aceste cifre
trebuie adăugate avorturile care se efectuează
în clinicile particulare, care nu sunt raportate
pentru că nu există o prevedere legală în acest
sens, și avorturile făcute de persoanele tinere
și mature plecate la muncă în străinătate, care
reprezintă o parte însemnată din populația

României aflată în perioada de fertilitate;
dacă s-ar avea în vedere și aceste date, pentru
care nu există cifre exacte, probabil numărul
avorturilor s-ar dubla.
Practic, de aproape șase decenii, milioane
de femei care s-au confruntat cu criza de
sarcină nu au beneficiat de șanse reale de a
rezolva problemele care au generat criza de
sarcină, iar milioane de bărbați implicați în
criza de sarcină au preferat să abdice de la
datoria de a sprijini femeia și copilul.
Pentru viață, pentru femeie, pentru familie
Dacă românii se consideră și sunt
considerați un popor în care oamenii se
ajută la nevoie, de ce nu există acest sprijin,
de ce solidaritatea nu se manifestă și când
este vorba de femeia în criză de sarcină?
Principalele motive pentru care societatea
nu se implică în sprijinirea femeii încriză
de sarcină sunt prejudecata că a fi pro-viață
înseamnă a fi anti-femeie și prejudecata că
susținătorii alegerii vieții copilului duc un
război împotriva femeilor, iar susținătorii
alegerii avortului sunt cei care apără femeile.
Aceste prejudecăți au apărut din cauza
modului în care a fost abordat avortul de
către regimului comunist, în care legislația
anti-avort nu era o legislație pro-viață, ci
s-a datorat interesului politic al statului:
ea nu viza sprijinirea femeii în criză de
sarcină și ocrotirea dreptului la viață al
copilului, ci creșterea demografică pentru
împlinirea nevoilor economice. O consecință
foarte gravă a acestui tip de legislație au
reprezentat-o copiii abandonați.
Tema „Pentru viață, pentru femeie, pentru
familie” este inspirată din tema Marșului
pentru viață 2016 de la Washington: „Prolife and pro-women go hand inhand”. În
România și Republica Moldova, organizațiile
pro-viață au simțit nevoia să adauge și al
treilea termen, „pentru familie”, pentru
a sublinia că mediul firesc în care binele
copilului și binele femeii se realizează este
familia și că un copil născut în afara familiei
nu exclude realizarea unei familii, ci este
un pas înspre ea. Astfel, tema oferă prilejul
să denunțăm răspicat falsitatea opiniilor
conform cărora mișcarea pentru viață nu se
interesează de femeie și că avortul rezolvă
o problemă a femeii. În realitate, mișcarea
pentru viață se interesează de femei și de
copii deopotrivă. În schimb, în cele mai
multe cazuri, avortul reprezintă o exploatare

a femeii în interesul confortului personal și
iresponsabilității bărbatului și al confortului
și iresponsabilității societății, astfel încât
avortul a fost numit „ultima exploatare a
femeii” de către activista pentru drepturile
femeilor, Alice Paul.
Prin această temă afirmăm ceea ce experiența
ne-a arătat în nenumărate cazuri concrete: că
nașterea copilului a fost în interesul femeii,
iar avortul la cerere a adâncit și a perpetuat
diferite probleme, creând și altele noi; că
alegerea vieții copilului a dat femeii putere
și un viitor împlinit cel puțin de dragostea
copilului; că avortul a rănit-o și i-a rănit
viitorul pe termen lung.
Scopuri:
Prin demersul nostru nu solicităm
interzicerea prin lege a avorturilor, ci
propunem să conștientizăm:
- existența, unicitatea, demnitatea și valoarea
fiecărui om începând din momentul
concepției;
- că diferite situații defavorabile, precum
sarcina neașteptată, nedorită, statutul
marital, situația economică ori depistarea
posibilității unei afecțiunila copil, conduc
la criza de sarcină, o perioadă de maximă
frământare și dificultate pentru femeie;
- că răspunsul la criza de sarcină nu este
avortul, ci sprijinirea femeii;
- că este firească sprijinirea femeilor aflate în
criză de sarcină, înainte și după naștere, de
către tatăl copilului, familie, prieteni, culte,
societatea civilă,stat;
- că firescul unei societăți care sprijină mama
și copilul înseamnă și sprijinirea adopției, a
copiilor adoptați, a părinților adoptivi, a
părinților care din motive întemeiate nu
își pot crește copiii, sprijinirea persoanelor
singure, a familiilor monoparentale, a
persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de
îngrijire, a tuturor celor vulnerabili.
Marșul pentru viață, Luna pentru viață,
atitudinea și faptele pentru viață nu
înseamnă condamnarea celor ce au făcut
avort, ci o mână întinsă cu dragoste și durere.
Alexandra Nadane,
Președinte, Asociația Studenți pentru viață
Ioana Picoș,
Purtător de cuvânt, Marșul pentru viață 2016
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Crucea este calea
Seminar biblic

sâmbătă, ora 08:00

LUNI 28 martie

MARȚI 29 martie

MIERCURI 30 martie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Human design
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00
Lecția de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire al omului 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Eseuri 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Planul de mântuire al omului (r) 08:00
Cuvântul vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Strada copiilor 10:00 Hollywood 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Ce este viața? (r) 12:00 Arca lui Noe
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Orasul albinelor
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Hollywood (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Creșterea si
maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Strada copiilor 10:00 Și ei merită
iubire 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Urmează-ți vocația (r)
12:00 Tatăl nostru (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Strada copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Și ei merită iubire (r) 17:30 Fii diferit! 18:00
Manualul bunătății (r)

19:00 Pesah Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Urmează-ți vocația Documentar
străin
21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show 23:00 Tatăl nostru Documentar
22:00 Ce este viața? Documentar
23:30 Muzică
23:00 Arca lui Noe Documentar
23:30 Muzică
19:00 Orașul albinelor Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Misterul celor trei ceasuri Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Recolta prin credință Film artistic
23:30 Muzică

vineri, 22:00

Documentar

Să răcnească leul
Să răcnească leul acoperă una
dintre cele mai întunecate
înșelătorii ale timpurilor noastreconspirația de a mușamaliza
adevărata identitate a bisericii.
Urmărind istoria bisericii de la
nașterea lui Cristos la Imperiul
Roman, la cele 99 de teze ale
lui Martin Luther, la persecuția
evreilor, Să răcnească leul
explorează secretele adânci,
trecute cu vederea de biserica
modernă. Acest film provoacă
telespectatorii să-și amintească
unde se află într-adevăr rădăcinile
creștinismului.

JOI 31 martie

VINERI 1 aprilie

SÂMBĂTĂ 2 aprilie

DUMINICĂ 3 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Luptele fiecărui creștin 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în familie
09:00 Cartea Cărților 09:30 Strada copiilor
10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Recoltă prin credință (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Misterul celor trei ceasuri (r) 14:00 Fii
diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Cum
a apărut lumea? (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred? 08:30
Atmosfera pentru miracole 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Strada copiilor 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Salvat (r) 12:00 Salvarea celor nevinovați
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Obstacole pe
calea credinței (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Crucea este calea 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00
John Bunyan 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Să răcnească leul (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pe urmele lui Isus 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Realități și perspective
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aripi de înger (r) 10:00 Povestea lui Samuel
Morris 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

religios

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Să răcnească leul Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

19:00 Obstacole pe calea credinței
Documentar

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program
19:00 Înflăcărat (r) Film artistic
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program
religios

17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin Știri
21:00 Realități și perspective Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. religios străin
22:00 Pe marginea prăpastiei Film artistic
21:00 Talk show
23:00 Sex în epoca sida Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Progr. muzical străin
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Alegeri dificile Film artistic
sexualității
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
Mijlociu
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LUNI 28 MARTIE

MARȚI 29 MARTIE

MIERCURI 30 MARTIE

JOI 31 MARTIE

SÂMBĂTĂ 2 APRILIE

23:00 Arca lui Noe

22:00 Urmează-ți
vocația - partea I

22:00 Recolta prin
credință Film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: pornografia

20:00 Jerusalem
Dateline Știri din Orientul

Documentar
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Documentar

- în direct

Mijlociu

Am făcut avort în trecut,
ce să fac acum?
Simplul fapt că îți pui această întrebare arată
că ești pe drumul ce bun! Dacă nu ți-ai fi pus
această întrebare, ar fi fost o mare problemă,
deoarece acest lucru ar fi arătat despre tine că
vezi avortul ca ceva normal, nesemnificativ,
care nici nu te marchează. Dar, odată ce ai pus
întrebarea „ce sa fac?”, ai nevoie de un răspuns.
Indiferent cum ai rămas însărcinată, fie erai
căsătorită și ai rămas însărcinată cu soțul, fie în
afara căsătoriei, într-o relație extraconjugală,
faptul că ai făcut avort, nu e un lucru bun!
Biblia ne spune în cele zece porunci, „SĂ NU
UCIZI!”. Viața, înaintea lui Dumnezeu, nu este
numai după naștere, ci copilul trăiește chiar
în faza de dezvoltare intrauterină. Viața apare
chiar din momentul concepției. Dătătorul vieții
este Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: „SĂ NU
UCIZI!”. Dumnezeu va judeca pe „femeile
preacurve și pe femeile ucigătoare de copii”
(Ezechiel 16:38). Asupra femeii care face avort,
este scris că Dumnezeu va aduce judecata. Nu
eu sunt judecătorul, ci Dumnezeu judecă.
Există însă o soluție și am o veste bună:
Domnul Isus ne spune în Luca 19:10, că El a
venit să caute și să mântuiască ce era pierdut!
Să nu vină judecata Lui Dumnezeu peste tine
la judecata viitoare, ci vino acum înaintea lui
Dumnezeu și mărturisește-ți păcatul.
Dacă ești căsătorita și ai rămas însărcinată cu soțul
tău, și ai ales să faci avort, ai numai un singur păcat:
păcatul avortului. Dacă însă este vorba de o sarcină
în afara căsătoriei, într-o relație extraconjugală,
păcatul este dublu. Este și cel al curviei sau
preacurviei. Soluția pentru ambele păcate este
pocăința! Domnul Isus a spus: „Pocăiți-vă și credeți
în Evanghelie”. Pocăința nu este confesională.
Pocăința trebuie făcută înaintea lui Dumnezeu.
Mărturisește păcatul: „Am păcătuit împotriva Ta!
Tată, am păcătuit. Îmi plâng păcatul!”
Pentru oricine care se pocăiește și vine înaintea
lui Dumnezeu mărturisindu-și păcatul, stă
scris în Scriptură următorul lucru: „Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credincios și drept
ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice
neleguire” (1 Ioan 1:9). Aici e inclus și păcatul
avortului și păcatul curviei și preacurviei.
Dacă o femeie vine înaintea lui Dumnezeu și
îl mărturisește, El e credincios și drept ca să o
ierte și să o curățească de orice nelegiuire.
După ce ai mărturisit păcatul, însușește-ți
iubirea și iertarea lui Dumnezeu. Păcatul e
groaznic, îl îndurerează pe Dumnezeu. El L-a
dat pe Isus să moară pe cruce pentru păcatele
noastre. Când mărturisești păcatul, începi să-l
vezi așa cum îl vede Dumnezeu, și atunci te lași
de el, nu mai vrei să îl faci niciodată. Hristos
i-a spus femeii prinse în adulter: „Nici Eu nu te
osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești!”
Ai făcut avort? Poate ai mustrări de conștiință,

poate ai coșmaruri, poate ai vise în care copilul
te cheamă, copilul te strigă, fiindcă se întâmplă,
și asta înseamnă că suferi de simptom de
depresie. Ce trebuie să faci?
Încrede-te în Dumnezeu. Cheamă numele lui
Dumnezeu. Vino și mulțumește-I și spune-I:
„Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai iertat păcatul.
Îți mulțumesc că am putut mărturisi păcatul
acesta înaintea Ta, și Tu m-ai iertat.”
Următorul pas este să te ierți pe tine însuți. Iar,
atunci când diavolul vine și te acuză, respinge
acuzațiile lui. Însușește-ți cuvântul lui Dumnezeu
din Evrei 8:12. Dumnezeu ți-a iertat păcatele și
nu-Și mai aduce niciodată aminte de ele.
Dacă te-ai pocăit de păcatul avortului, vreau să
îți spun pe baza Sfintei Scripturi, că Dumnezeu
nu Își mai aduce niciodată aminte de păcatul
avortului tău. Tu îți vei aduce aminte, dar când
se întâmplă acest lucru, vorbește amintirilor
tale: „Da, am făcut avort, dar m-am pocăit
înaintea lui Dumnezeu și sângele Domnului
Isus m-a spălat și m-a curățit de orice păcat.
Dumnezeu mi-a iertat păcatul avortului și eu
merg înainte în viață, iertată, eliberată datorită
faptului că Dumnezeu este credincios și drept, și
m-a iertat. Iar El nu poate să Se dezică.”
Sfatul meu pentru tine este următorul: Du-te și
să nu mai păcătuiești!

Am rămas însărcinată, dar
sunt prea tânără, ce să fac?
Te gândești dacă să păstrezi copilul sau să
apelezi la avort? Copilul odată conceput, este
viață. „Să nu ucizi” este una din cele 10 porunci.
Iar în Psalmul 139, ni se spune că Dumnezeu
veghează asupra sarcinii încă dinainte de a
se fi născut copilul. Cuvântul lui Dumnezeu
spune despre copilul nenăscut încă: „Când nu
eram decât un plod, ochii Tăi mă vedeau.” Deci,
înaintea Lui, copilul nenăscut este viață. Și
medicina recunoaște acest lucru. Odată ce oul
este fecundat, e viață. Chiar dacă trupul nu este
format în totalitate, embrionul e viață.
Biblia spune în Ezechiel 16:38 faptul că
Dumnezeu va judeca femeile ucigătoare de
copii. El folosește expresia aceasta: „femei
ucigătoare de copii”. El le va judeca. Poți să fii
absolvită de judecata lui Dumnezeu, păstrând
copilul. Avortul nu este cea mai bună soluție
din niciun punct de vedere.
Poate zici: „Sunt prea tânără, îmi ratez viitorul,
cariera. Nu mă mai pot realiza profesional,
nu mă mai pot integra cu colegele mele.”
Aș recomanda acestora să citească cartea
„Recuperarea emoțională a femeii post-avort”.
După avort, apare sentimentul de vinovăție
post-avort ce urmărește toată viața femeia care
a făcut avort intenționat. Deci, nu se merită!
Dacă ești prea tânără, stai de vorbă cu mama ta.
Dacă nu ești căsătorită și ai rămas însărcinată,
prima la care trebuie să apelezi este mama ta.

Stai de vorbă cu o prietenă, cu cineva, cere
un sfat. Însă dacă mama ta îți spune să faci
avort, ca să nu știe nimeni rușinea, sfatul meu
este să nu asculți. Păstrează copilul. Prețul pe
care trebuie să-l plătești pentru un avort este
incomensurabil mai mare decât cel al păstrării
copilului. Nu se compară.
Eu îți recomand câțiva pași. Începul este
pocăința. Vino înaintea lui Dumnezeu și roagăte. Poți să te rogi rugăciunea care se rostește în
Biserica Ortodoxă la fiecare liturghie: „Doamne
Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieștemă. Ai milă de mine, păcătoasa. Iartă-mi toate
păcatele. Iartă-mi și păcatul acesta”.
Mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu,
cere-I iertare pentru faptul că ai curvit. Un
copil în afara căsătoriei este un copil născut
din curvie. Ai călcat una din cele zece porunci
și L-ai întristat pe Dumnezeu. Pocăiește-te.
Iertarea lui Dumnezeu nu este confesională și
păcatul nu este confesional. Avortul nu poate
fi socotit păcat la o confesiune, iar la alta,
nu. Avortul și pocăința nu sunt confesionale.
Cere-I Domnului să te spele și să te curățească.
După ce ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu,
însușește-ți iertarea lui Dumnezeu, iubirea
Lui. Femeile care și-au refăcut relația pe
verticală cu Dumnezeu, nu vor mai dori să
facă avort. Atunci când te pocăiești înaintea lui
Dumnezeu, El vine în viața ta, Sfânta Treime
vine în inima ta, vine în ființa ta și îți dă putere
ca să poți păstra copilul. Îți dă putere ca să poți
cântări bine lucrurile și să păstrezi viața.
Avortul nu e o soluție. De departe, nu este o
soluție. Spun lucrul acesta pentru că vreau să fii
protejată, păzită de consecințele sentimentului
post-avort, care nu va dispărea până nu te
pocăiești, până nu vii la Dumnezeu. Pentru
unele femei, nu va dispărea chiar toată viața.
Am văzut femei care își plâng copiii nenăscuți.
Am cunoscut femei cu inima zdrobită, care
au zis: „Aș da naștere la zece copii, numai
ca să îmi pot liniști sufletul din cauza unui
avort făcut când eram prea tânără. Lucrurile,
însă, nu se mai pot întoarce și îndemnul meu
este să nu alegi avortul, pentru a te proteja de
consecințele sindromului post-avort și să poți
astfel să trăiești bucurându-te de viață.
Dacă cineva se întreabă ce să facă cu copilul
pe care-l poartă în pântece, eu îi spun că nu
are niciun drept de a decide să-i curme viața.
După cum femeile care nu pot să nască nu
au nicio autoritate sau drept să zică că rămân
însărcinate, din moment ce ele sunt sterpe,
au o afecțiune organică și nu pot să rămână
însărcinate. Cu tot tratamentul, ele nu pot
să procreeze pentru că darul vieții nu este în
mâna lor. Și dacă darul vieții nu este în mâna
noastră, tot la fel noi nu avem dreptul nici
asupra a ceea ce avem, pentru că nu este nimic
din ce avem și să nu fie primit de la Dumnezeu.
Deci darul vieții este de la Dumnezeu. El
este Cel care dă viață. Atunci când are loc
fecundarea, El este Cel care dă viață. El este
Cel care pune viață acolo și doar El are dreptul
asupra vieții, și atât. Omul nu are niciun drept.
Interviu difuzat în cadrul emisiunii Întrebări
esențiale, zilnic la ora 6:45, la Alfa Omega TV.
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Ana-Maria, 31 de ani
Eram studentă în anul 2, aveam 20 de ani,
aveam un prieten de un an și ceva, primul
meu prieten.
La ecografie, medicul mi-a zis că sunt
însărcinată. Medicul ne-a zis „copii, mai
gândiți-vă dacă vreți să faceți avort, sunteți
tineri, poate vreți să vă căsătoriți”. Dar nici
prin cap nu mi-a trecut asta. Eram în anul doi
de facultate, consideram ca asta mi-ar distruge
viitorul, că nu aș putea termina facultatea, că
aș distruge viețile mai multor persoane.
Deja îmi închipuiam ce o să-mi spună
mama: „Că am avut încredere în tine, că nu
mă așteptam să se întâmple asta, ce-o să faci
acuma, ești încă un copil și nu ești pregătită
să ai tu un copil, vor râde vecinii de noi...”
O cunoșteam, și oricum nu mă înțelegeam
bine cu mama, iar asta ar fi stricat și mai
mult relația.
Bineînțeles, nici copilul nu ar fi avut o viață
prea fericită – așa gândeam pe atunci –
pentru că și eu și prietenul meu eram doi
copii. Mă gândeam că nu o să avem cu ce
să întreținem copilul, eu nu lucram deloc, el
lucra dar nu avea un venit constant.
Am simțit totul foarte acut. Pe lângă dureri,
mă mai ustura și conștiința și îi spuneam
doctorului să mă ierte Dumnezeu că fac
asta în postul Crăciunului. Iar doctorul mi-a
răspuns: „Mie îmi spuneți, domnișoară?
Nu-mi mai spuneți!” Îl mustra și pe el
conștiința, știa că face ceva rău.
Știam că fac un păcat, dar nu cum știu acum.
Știam că fac un păcat, dar nu știam că e un
păcat atât de mare. Pentru că nu credeam că
este o crimă cu adevărat, credeam că este o
crimă mai mică pentru că nu era un copil
născut. Știam că sarcina are doar câteva
săptămâni, și nici nu îmi închipuiam că
acolo este un copil, mă gândeam că încă nu
e o ființă. Și mi-am zis că nu e un păcat, mai
ales că e legal. Poți să faci avort, îl plătești, îți
dă chitanță...
Imediat cum am ieșit din operație, am
început să plâng. Până atunci nu putusem,
mi-era teamă să nu se întâmple ceva mai
grav pe masa de operație care să-mi afecteze
viața. A doua zi am început să sângerez și să
am dureri infernale de burtă. Și am sângerat
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așa 7 zile, litri întregi. Chiar în ziua în care
făceam 20 de ani, mi s-a făcut mai rău ca în
zilele precedente, durerile erau chiar mai
mari, efectiv nu mai puteam nici vorbi.
După încă vreo 7 zile, am putut să ies din
casă și m-am dus să mă spovedesc. Atunci
am văzut pentru prima dată un copil de vreo
2-3 ani și am început să plâng. De atunci, de
fiecare dată când văd copii, plâng... Înainte
să rămân însărcinată, nu simțeam nimic
când vedeam un copil. Dar de atunci, ceva
s-a produs în mine. Mereu când văd copii,
îmi plac și îmi doresc să-i îmbrățișez.
O altă problemă e că visez foarte des. Chiar
luna aceasta am visat de 3 ori că avortam
sau că nășteam un copil ciopârțit. La un
moment dat, am visat că am născut un copil
sănătos, și m-am mirat. În vis mă gândeam
că s-a milostivit Dumnezeu de mine și m-a
ajutat să duc sarcina până la capăt, nu-mi
venea să cred că El m-a iertat. Pentru că eu
nu m-am iertat.
De tatăl copilului m-am despărțit la un an și
jumătate după. Nu ne înțelegeam, îi reproșam
mereu că din cauza lui s-a întâmplat totul,
și ne-am despărțit. De atunci nu m-am mai
apropiat de nimeni, toate relațiile au eșuat.
Iar mama mea nu a aflat niciodată despre
asta, decât acum o lună.
Mă gândesc în fiecare an – acum ar fi avut
2 ani, 3 ani, 4 ani. Cred că urma să fie fetiță,
pentru că mereu visez că am o fetiță, de
fiecare dată visez fetiță...
În ultimii ani, când se apropie 19 noiembrie,
sunt foarte deprimată, e din ce în ce mai
greu. În primii doi ani, parcă am trăit într-o
ceață, și nu m-am gândit la avort ca la
uciderea unui copil, parte din mine, ființă
a lui Dumnezeu, dar acum așa simt, că am
comis o crimă.

Gabriela, 33 de ani
Am auzit bătăile inimii. Foarte frumos...
Era seară. Venisem de la servici și am
cumpărat un test de la farmacie, l-am făcut,
și a ieșit pozitiv. L-am sunat pe prietenul
meu. În momentul acela eram amândoi de
acord că vom ține copilul. După care el s-a
răzgândit, nu se simțea pregătit, îl scotea din
ritmul lui de viață, și să ne mai gândim, că
există alte soluții. Pentru mine însă avortul
nu era o soluție, ci un mare Nu.
Au urmat discuții și discuții, și momente în
care se răzgândea și spunea că o să avem un
copil, după care după câteva zile spunea că
nu e pregătit, nu o să avem un copil. A aflat
și mama. Nu a avut curajul să mă confrunte,
și să-mi spună: „Știu că ești însărcinată, hai
să vorbim”, ci a spus: „Am avut un vis negru,
am visat că ești însărcinată. Ai grijă să nu se
întâmple lucrul acesta, Gabriela, că dacă se
întâmplă, eu o să mor.”
În ziua avortului, luni 11 februarie, sarcina
avea 11 săptămâni. Vineri am luat decizia,
atunci a fost ultimul telefon de la prietenul
meu în care mi-a spus că nu poate primi
copilul. Știam că sarcina era deja dezvoltată
și mare, și era atunci sau niciodată. Și luasem
decizia aceasta, că o să fac avort, cu toate că
eu nu doream acest lucru.
Nu am stat acasă, ci am plecat să stau la
verișoara mea. În acele două zile mi s-a
întins o mână de ajutor. Părinții verișoarei
mele mi-au zis: „Te ajutăm noi, nu face asta,
te ajutăm noi”... Dar eu nu am auzit. Luasem
o decizie care nu era a mea, dar eu o făceam,
nimeni altcineva, și nimeni nu m-a impins
cu forța să fac asta.
Luni dimineața m-am trezit și m-am urcat
în mașină ca un robot. Nu-mi aduc de nimic
aminte, decât că ningea. Am ajuns la spital,
am găsit ușa doctorului, a cabinetului unde
se făceau avorturi. Era agitație la ușă, multă
lume, multe fete. M-am așezat la coadă, am
plătit, nu mai știu cât, cred că mi s-a dat și
chitanță...
Singura întrebare care mi s-a pus în
momentul acela, legată de decizia mea, a fost
după ce doctorul începuse să își facă treaba.
De ce nu înainte? De ce nu a întrebat nimeni
înainte?

Am simțit tot. O durere interioară, fizică și
sufletească. Ca și cum un cuțit a intrat în tine
și a tăiat tot, tot ce găsea în cale. Nu puteai să
zici stop, și chiar dacă spuneai, ce rezolvai?
Și nu se mai termina. Și durea, și dura. Și
încontinuu simțeai cum trage din tine... ca
să aud cuvintele doctorului spunând: „Of, e
o sarcină bine dezvoltată”...
După ce au terminat ce aveau de făcut,
asistenta m-a luat de mână și m-a dus întrun salon unde erau foarte multe paturi
unul lângă celălalt, și foarte multe fete. Și
toate stăteau pe burtă, toate trecuseră prin
procesul acesta. Foarte multe plângeau,
ca și mine de altfel. Motivul pentru care
plângeam nu era durerea fizică prin care
trecusem, ci probabil că ne dădeam seama
prea târziu de cât de prostănace și naive am
fost. Aș fi vrut să fi văzut acel salon înainte,
aș fi fugit de asta.
După avort, m-am simțit oribil, fără sens.
Nu știam cine sunt, ce vreau să mai fac, cemi doresc...
După ce am fost la doctor, i-am trimis un
mesaj prietenului meu, și i-am zis: „Gata,
poți fi fericit, am terminat”. Nu m-a sunat
atunci. N-a zis nimic. După două zile după
ce am făcut avortul, prietenul meu a zis să ne
despărțim, nu mai putem continua relația.
N-am înțeles de ce, eu făcusem avortul ca să
se păstreze relația...
A rămas un gol, o rană, o cicatrice care nu
mai trece niciodată. Și mă bucur că nu se
vindecă cicatricea asta, pentru că nu vreau
să mai trec prin asta vreodată. O să îmi
aducă aminte cicatricea asta de ce am făcut.
Acum, când mă uit în spate, motivele mi se
par ridicole. Aveam 25 de ani, eram o femeie
în toată firea...
Îmi pare rău pentru ea, pentru că a ajuns
în burta mea. Putea să ajungă în burta altei
mame care nu ar fi făcut lucrul acesta. E o
greșeală pe care nu pot s-o repar. Nu am cum.

Roxana - 39 de ani
Timp de 2-3 ani, casa noastră a fost un fel
de iad. Copiii erau veșnic bolnavi, noi tot
timpul nervoși, ne învinovățeam unul pe
celălalt, nu mai era un cămin, ci balamuc.
Avortul care m-a marcat cel mai tare a
fost ultimul pe care l-am făcut, și a fost

momentul de stop. Atunci vedeam lucrurile
altfel decât acum, mi se părea o povară prea
mare, toți ceilalți îmi spuneau: „Ești nebună,
atâția copii, e normal să ’rezolvi’ problema”.
Singurul care nu mi-a spus asta a fost soțul,
dar nici n-a zis Nu face. Nu a spus nimic.
Eu nu eram ferm convinsă să o fac, dar toată
lumea îmi spunea că asta trebuie făcut. Și tot
timpul îmi repetam că nu am încotro.
Am mers cu o prietenă la spital. Erau foarte
multe femei acolo, pentru același lucru. Am
găsit o domnișoară doctor care s-a oferit să
facă intervenția. Au început să umble cu
chestii metalice, auzeam hârșâitul acela de
fiare. Ceva nu le ieșea, pentru că țipau una
la alta și la mine. Simțeam că umblă în mine
și mă durea, și simțeam cum începe să curgă
sângele din mine, foarte fierbinte. Senzația
era de parcă ar trage de tine, ar scoate ceva
din tine, nu un corp străin cum ți se spune,
ci simți cum ți se ia ceva din tine. Și simți
cum te râcâie...
În mod normal, intervenția durează 5-10
minute. La mine a durat în jur de 25 de
minute. Nu mai suportam durerea. Foloseau
un aspirator, și simțeam că totul de sub
diafragmă se duce în jos. Faptul că pierdeam
sânge mi-a scăzut tensiunea și am leșinat pe
masă. M-au luat de pe masă, m-au târât
până la un pat și m-au lăsat acolo să-mi
revin și să plec acasă.
Timp de câteva zile după aceea nu
puteam nici măcar să vorbesc. Simțeam o
durere foarte puternică, când respiram sau
mergeam. Uitaseră un rest de țesut, care
a stat acolo vreo 6 săptămâni. La prima
menstruație, a ieșit acea bucată de țesut,
destul de mare...
Timp de 2 luni, aproape în fiecare noapte
visam că îmi omor cei doi copii, într-un fel sau
altul. Cel mai frecvent le pisam capul cu piatra
și îi îngropam, strigându-le: „N-am încotro!
N-am încotro!” și dădeam cu piatra…
Decizia mea mi-a afectat foarte mult și
viața de cuplu. După câțiva ani am aflat că
soțul meu ar fi vrut să mai avem acel copil,
și relația noastră s-a stricat foarte mult. Ne
răcisem, eram ca doi străini care trăiau în
aceeași casă, ne învinovățeam tacit unul pe
celălalt. Mult timp l-am considerat pe el
vinovat, pentru că nu mi-a spus nimic, ci a

lăsat decizia la mine, iar eu am crezut că asta
vrea. Am vorbit mult mai târziu, abia când
eram însărcinată cu al treilea copil. Abia
atunci am rezolvat lucrurile, târziu.
Regret... Am 3 băieți și o fată, și mă gândesc
că poate mai era o fetiță. Deși m-am spovedit
și preotul mi-a spus că nu trebuie să mă mai
gândesc, ci să dau la o parte, a rămas ca un
punct dureros pentru mine. Acum văd viața
altfel. Atunci eram foarte prinsă în partea
materială. Dar, financiar, am constatat că
acum, cu 4 copii, mi-e mult mai ușor să-i
hrănesc decât atunci cu doar 2 copii.
În general, mi-este rușine să vorbesc. Acum,
știind mai multe lucruri, mi-e foarte rușine
că am luat deciziile acestea.

Călătoria - 10 pași spre
vindecarea după avort
Asociația Pro-Vita București
ajută atât persoane cât
și familii să depășească
complicațiile
emoționale
și psihologice apărute în urma unui avort.
Programul de consiliere pe care îl propune,
special destinat recuperării post-avort,
poartă numele „Călătoria”, și se concentrează
pe vindecarea rănilor interioare, iertarea
de sine, repararea relațiilor interumane și
regăsirea unui sens al vieții. Particularitatea
acestui program constă în abordarea
specifică psihoterapiei ortodoxe.
www.rupetacerea.ro/vindecarea-dupa-avort
Puteți găsi o listă cu centre în toată țara la
adresa: www.provitabucuresti.ro/docs/centre.

consiliere.criza.de.sarcina.romania.pdf

Pentru mai multe mărturii și pentru a înțelege
mai bine ce urme lasă avortul, urmăriți
documentarul Viața după avort, duminică
27 martie, ora 22:30, la Alfa Omega TV.
foto: Narcis Virgiliu - www.narcisvirgiliu.ro
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Alfa Omega în obiectiv
Din culisele televiziunii
joi, ora 20:00

LUNI 4 aprilie

MARȚI 5 aprilie

MIERCURI 6 aprilie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Talk show 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Un
Mesia surprinzător 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Lecția de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire al omului 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Eseuri 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Planul de mântuire al omului (r) 08:00
Cuvântul vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Strada copiilor 10:00 Hollywood 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Există totuși speranță (r) 12:00 Ruanda
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Fapte de credință
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Hollywood (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Creșterea și
maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Strada copiilor 10:00 Ierusalim, capitala
viitorului 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Urmează-ți vocația (r)
12:00 Ultimul gol (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Ierusalim,
capitala viitorului (r) 17:30 Fii diferit! 18:00
Manualul bunătății (r)

19:00 Fapte de credință Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Pesah Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Urmează-ți vocația Documentar
23:00 Ultimul gol Film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show
22:00 Există totuși speranță Documentar
23:00 Ruanda Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Refacerea Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Noi doi împreună pentru totdeauna
Film artistic

23:30 Muzică

film artistic

Deschide-mi ochii
Fotograful Paul Sanders are o
pasiune pentru frumos, în mod
special pentru femeile frumoase.
În orbirea sa spirituală, el admiră
doar creația, nu și Creatorul.
Când Paul, în urma unui accident
ciudat ajunge orb, este obligat să
reconsidere ce este cu adevărat
frumusețea și de unde vine
aceasta. Cu ajutorul lui Abigail,
Paul realizează ce însemnă
iubirea și conștientizează puterea
Evangheliei de a schimba viața
oamenilor. Deși nu mai poate
vedea, pentru prima data în viață
ochii îi sunt cu adevărat deschiși.

JOI 7 aprilie

VINERI 8 aprilie

SÂMBĂTĂ 9 aprilie

DUMINICĂ 10 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Luptele
fiecărui creștin 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Strada copiilor 10:00 Cum
a apărut lumea? 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Noi
doi împreună pentru totdeauna (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Refacerea Israelului (r) 14:00 Fii diferit!
(r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Cum a apărut lumea? (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința
„Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce
cred? 08:30 Atmosfera pentru miracole
09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții tari
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Pe marginea prăpastiei (r) 12:00 Salvarea
celor nevinovați (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Obstacole pe calea credinței (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 John
Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Școala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Crucea este calea 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00 Povestea
lui Amy Carmichael 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Deschide-mi ochii (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Ierusalim (r) 13:30 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pe urmele lui Isus 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Realități și perspective
(r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aripi de înger (r) 10:00 Povestea lui Richard
Wurmbrand 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Conferința „Peniel” (r) 12:30 Biserica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Documentar

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical

19:00 Obstacole pe calea credinței
Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar
19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Deschide-mi ochii Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

religios

19:00 Înflăcărat (r) Film artistic
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

RECOMANDĂRI ZILNICE

străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
21:00 Realități și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical străin
22:00 A doua privire Film artistic
23:00 Timpul viitor Film artistic
22:30 Țara sa Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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vineri, 22:00

sexualității

LUNI 4 APRILIE

MARȚI 5 APRILIE

MIERCURI 6 APRILIE

JOI 7 APRILIE

SÂMBĂTĂ 9 APRILIE

18:00 Cuvântul vieții

22:00 Urmează-ți
vocația partea a-II-a

22:00 Noi doi
împreună pentru
totdeauna Film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: postul, disciplină și

22:00 A doua privire

Seminar biblic
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Documentar

armă spirituală - în direct

Film artistic

Centrul maternal

Casa Agar

Doar ajutând mamele de astăzi,
cei mici pot cunoaște bucuriile copilăriei.
Conform unui studiu realizat în peste 150 de
centre medicale, în 2004, în jur de 4000 de
bebeluși au fost abandonați în maternități
imediat după naștere, sau 1,8% din totalul de
nou-născuți. (Ministerul Sănătății și UNICEF)
An de an, mii de copii sunt abandonați în
maternități și instituții în România. Mamele
ce își abandonează copiii sunt în general foarte
tinere, fără educație și trăind în sărăcie, multe
abuzate sau exploatate, și în general simținduse nesigure, fără ajutor și abandonate la rândul
lor. Adesea, familiile și comunitățile lor le-au
întors spatele chiar atunci când aveau nevoie
disperată de sprijin și dragoste necondiționată.
Contextul social actual din România, dezvoltat
pe baza sărăciei, a lipsei de informație și de
experiență, determină mamele să fie gata sa
renunțe la copiii lor asemeni lui Agar, slujnica
patriarhului Avraam din Vechiul Testament.
Aceasta pildă a lui Agar, deși veche de 4000 de
ani, este mai actuală ca niciodată în România
de astăzi. Povestea se repetă la fel de încărcată
de durere și învățăminte, de parcă trecerea
timpului nu și-a lăsat în niciun fel amprenta.
Iluzia abandonului, cea mai simplă și rapidă
rezolvare a necazurilor, este cauza primordială
a unui cerc de probleme fără ieșire. Se încearcă
schimbarea unei mentalități căreia nu i se dau,
altfel, multe șanse să fie înlocuită.
Anul acesta, lucrarea Touched România
aniversează 11 ani de la fondarea Centrului
Maternal Casa Agar, un program rezidențial
pentru mame tinere aflate în dificultate.
Programul oferă tinerelor mame o alternativă
la abandonul propriilor copii. Lucrarea se
focalizează pe problemele ce stau la rădăcina
abandonului copiilor, oferind adăpost, sprijin
maternal, consiliere, educație și oportunități
de angajare. Și în mod crucial, această lucrare
oferă sprijin spiritual și îngrijire pentru a aduce
libertate acestor femei excluse din societate,
având o nevoie disperată de restaurare,
speranță și vindecare în Hristos.
Casa Agar este un proiect de suflet care asigură
copiilor şi mamelor adăpost, hrană, siguranţă,
asistenţă medicală, medicamente, consilere şi o
atmosferă caldă de încurajare şi prietenie precum
şi un program educaţional de bază, astfel încât
copiii lor să se poată integra în comunitate ca
persoane independente şi productive.
„Împreună, copilul și mama lui sunt arterele care
fac inima familiei să pulseze. Touched România
susține familia, căminul necesar adulților
frumoși și responsabili de mâine”, arată Natașa
Ungureanu, directorul Touched România.
POVESTEA LOR
„M-am născut în SUA, și acolo am fost

licențiată ca asistentă medicală. Din 1998,
România a devenit casa mea. Am simțit
dintotdeauna un impuls interior de a fi
alături femeilor aflate în situații critice și
copiilor acestora, de a le ajuta să-și descopere
misiunea divină în viața personală și de
asemenea, să-și găsească propriul drum în
societate. Obiectivele asociației Touched
România au luat naștere din această pasiune de
a ajuta. Împreună cu o echipă de profesioniști
români, am început să lucrăm în centrele
pentru copii abandonați și în alte instituții
guvernamentale similare. Din 2005, activitățile
noastre s-au concretizat prin proiectul Casa
Agar, un cămin rezidențial pentru femei aflate
în situații critice. Pe lângă nevoia imperativă
de a înființa un asemenea centru, studiile au
confirmat că în România există de 6 ori mai
puține cămine comparativ cu Standardul
European (WAVE Country Report 2010)” a
relatat Raegan Glugosh, co-fondatoare Touched
România și misionară a Assemblies of God.
MĂRTURII
Gina este una din multele mame a cărei viață
a fost transformată și care a găsit speranță
prin lucrarea Casa Agar. Deși credincioasă
cu numele, iața ei era plină de violență și
minciună, și îi lipsea o relație personală reală
cu Hristos. Însă și-a mărturisit dorința de a
se apropia de Dumnezeu și a urma calea Lui.
Echipa de slujire de la Casa Agar a jucat un rol
important în ucenicizarea Ginei, în decizia ei de
a-L primi pe Isus ca Domn al vieții sale, și de a
se boteza. Ea mărturisea că „deși viața de mamă
singură în România e dificilă, atunci când crezi
în Dumnezeu, Îl vezi cum lucrează”. Ea învață
în fiecare zi cât de credincios e Dumnezeu,
chiar și în lucrurile mici.
Când Gina a fost botezată, a spus că nu are
cuvinte să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru
modul în care El a lucrat în viața ei, și că prin
Hristos, ea acum are putere să meargă înainte.
Cu ajutorul Casei Agar, Gina a devenit o mamă
excelentă și acum lucrează ca bucătar, asigurând
un venit pentru a-și întreține familia. Ea este de
asemenea un membru activ în biserica ei locală,
aducând frecvent colegi de lucru la biserică
împreună cu ea.
Cristina este o altă mamă tânără ce a venit la
Casa Agar după ce a scăpat dintr-o relație cu
un bărbat ce a profitat de naivitatea ei. A fost
traficată sexual în Spania, lucru ce a rezultat în
spitalizarea ei, fiind traumatizată atât în trup
cât și în suflet. S-a întors în România, dar fără
speranța de a trăi vreodată o viață normală.
Când Cristina a ajuns la Casa Agar, a început
imediat să meargă la o biserică locală. La început,
nu a înțeles ce i se întâmpla. Chiar dacă a merge

la biserică era dureros pentru ea plângea pe
parcursul închinării și predicii, a început să vadă
cum Duhul Sfânt o transforma și îi dădea pace.
Cristina recunoștea că Dumnezeu transforma
viața ei dinăuntru, chemând-o la o dragoste
cum ea nu cunoscuse înainte.
Azi, Cristina mărturisește altora: „Nu pot trăi
fără Dumnezeu!” Iunie 2016 va marca a doua
aniversare de când s-a botezat și și-a dedicat
viața pentru Dumnezeu. „În fiecare dimineață
mă trezec cu un zâmbet, mulțumitoare pentru
tot ceea ce am, pentru cine sunt și pentru
vindecarea pe care Dumnezeu a produs-o
în viața mea și în viața băiețeilor mei”. Ea
este recunoscătoare pentru oamenii pe care
Dumnezeu i-a pus în viața ei, de la care a învățat
că este o fiică de Rege, prețuită și iubită infinit.
La cererea comunității, Casa Agar e în proces
de a include un Centru de consiliere și integrare
în societate ce va asigura consiliere creștină
și locuințe pe termen scurt pentru familii în
proces de reintegrare în comunitate.
Fără un proces gradual de reintegrare ce ajută
aceste femei să-și biruie frica de necunoscut
pentru ele și pentru copiii lor, femei ca Gina
și Cristina sunt în pericol de a se reîntoarce
în mediul dăunător din care au venit, sau un
mediu chiar mai rău. Se estimează că 500.000
de femei sunt traficate anual în Europa și
forțate la prostituție. România e considerată
una din țările „sursă” cele mai mari de unde
sunt traficate aceste femei.
Casa Agar intervine timpuriu și pregătește
femeile pentru reintegrare, oferind sprijin
emoțional continuu și ucenicizare, înspre o
vindecare și restaurare completă. Procesul poate
dura luni de zile pentru unele femei, pentru
altele însă chiar câțiva ani. Lucrarea Casei Agar
se dedică pentru a sta alături de cei marginalizați,
asistând pas cu pas, câte o femeie și o familie
odată, pentru a le duce într-un loc al restaurării
și plinătății și a le ajuta să îmbrățișeze chemarea
lui Dumnezeu pentru viața lor. Și un scop
important al lucrării este să motiveze mai mulți
creștini și biserici să se implice în comunitate și
să se îngrijească de cei marginalizați.
Touched România își propune să transforme
holistic viețile mamelor și copiilor aflați în
dificultate, prin:
1. Centrul maternal „Casa Agar” oferă mamelor
singure o alternativă la abandonul copiilor și
șansa de a avea un viitor mai bun împreună.
2. Programul de Asistență Maternală „Suflete
Micuțe” susține copiii în vederea reintegrării
lor în sânul unor familii responsabile.

3. Programul „Voluntar pentru Destine” este
dezvoltat în patru spitale și instituții din
București și are ca scop îngrijirea copiilor
abandonați și a celor grav bolnavi.
www.touchedromania.org
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Ado
Pianul mă ajuta la terapie, ca să-mi revin
cu mâinile, pentru că aveam probleme ca o
consecință a instituționalizării.

Mărturia
unui copil adoptat

M

ă numesc Ramona Dudaș,
provin dintr-o familie de
credincioși care-L cunosc
pe Domnul într-un mod
profund, într-un mod real. Viața mea,
practic, începe de la vârsta de patru ani
pentru că până la această vârstă am fost
abandonată. Nu se cunosc cauzele, nu
se cunosc circumstanțele, dar știu că
Dumnezeu a avut un plan special în toată
această negură a abandonului.
Am fost abandonată în perioada în care
comunismul era la putere în România, mai
exact în anul 1987. Prima dată am fost în
căminul Cighid, care a fost pe atunci un lagăr
de exterminare pentru copiii cu handicap,
iar celor cărora nu li se dădea nicio șansă
erau duși acolo ca să moară, pentru că era
mentalitatea asta greșită, copiii care au o
problemă, un handicap, trebuie să moară
ca să nu fie o povară pentru societate. După
situaţia din căminul Cighid, am fost dusă
cu ambulanța la spitalul de neuropsihiatrie
infantilă din Oradea, pe secția doamnei
Monica P., medic neuropsihiatru.
Undeva în jurul vârstei mele de doi ani și
câteva luni, împreună cu un grup de tineri,
Corina a venit la spitalul de neuropsihiatrie.
Era o tânără care absolvise liceul și făcea
voluntariat în spitalele din Oradea. Imediat i
s-a pus un sentiment de simpatie și dragoste
față de mine. Din câte îmi spunea și mama
ei, ea s-a rugat foarte mult pentru încă o
fetiță și nu putea pentru că deja avea atâția
copii și a zis: „Nu mai pot să am copii.” S-a
rugat foarte mult și Domnul i-a spus: „Vei
vedea modul în care vei avea acest copil.”
Văzându-mă acolo în spital, Corina s-a
gândit la profeția pe care a avut-o mama ei și,
bineînțeles, au început anumite proceduri.
Corina a cerut un bilet de voie din partea
doamnei doctor ca să mă ducă acasă la părinții
ei, unde mai avea încă 8 frați. Doamna doctor
oarecum a riscat pușcăria, dar Dumnezeu
a fost credincios chiar și în dreptul acestui
neuropsihiatru, și nu a îngăduit să i se
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întâmple vreun rău, pentru că Dumnezeu
avea planul Lui și s-a folosit chiar de această
femeie, făcând-o îngerul meu salvator.
Aveam aproape patru ani când am fost dusă
de tot acasă. Neglijența din spital și lipsa de
hrană și-a spus cuvântul, dar Dumnezeu a
început treptat să lucreze la recuperarea mea.
Nu eram dezvoltată fizic și nici psihic. Corina
s-a rugat foarte mult pentru mine și tatăl
meu la fel, îmi făcea ungerea ori de câte ori
se putea, pentru că noaptea eu în loc să dorm,
țipam pentru că aveam coșmaruri.
Într-o noapte, în timp ce Corina se ruga,
Domnul i-a arătat într-o vedenie creierul
meu mic care avea pete galbene și o mână
diabolică deasupra cu gheare negre și lungi.
Domnul îi spuse Corinei în noaptea aceea
când se ruga: „Vezi mâna aceasta? Acestea
sunt duhuri malefice care au vrut să îi pună
capăt zilelor Ramonei și ar fi vrut să n-o lase
să se dezvolte și să nu fie un copil normal,
sănătos ca toți ceilalți. Dar pentru că Eu am
vegheat din înaltul cerului ca ei să nu i se
întâmple nimic în spital și pentru că am un
plan de lucrare cu ea, am să-i dau un dar, ca
să mă laude.”
Când a spus asta, fiecare deget a început să
fie luat de o mână albă care venea din cer,
plină de lumină, și mâna a fost aruncată în
întuneric. Mâna albă a început să risipească
petele galbene, iar creierul meu a prins
proporțiile unui creier sănătos, a unui copil
inteligent. Noaptea aceea a fost decisivă
pentru mine. Mi-a fost făcută ungerea și
apoi m-am culcat ca un copil nou, refăcut.
Anii au trecut, recuperarea mea începea să
prindă contur. Sigur n-a fost ușor. Existau multe
persoane răutăcioase, care se legau de culoarea
pielii și bineînțeles, de aici și prejudecățile și
vorbele veninoase că tu ești așa și așa.
Când trebuia să merg la școală, la vârsta de
șase ani, la testarea pentru intrarea în școală,
partea muzicală am luat-o cu brio. În schimb,
la evaluarea psihologică s-a pus problema ca
eu să nu merg la școală normală pentru că
IQ-ul meu arăta undeva la 65 și era mult sub
nivelul a ceea ce se aștepta de la mine, a ceea
ce se cerea de fapt pentru școală. Corina,
împreună cu mama sa, au zis: „Nu accept sub
nici o formă, Ramona va merge la o școală
normală și da, va face pian.”

În clasa a V-a, nu a mai fost nevoie de oameni
care să stea lângă mine la teme, am început
singură să scriu. Dumnezeu a fost credincios,
am făcut liceul de muzică, secția de pian.
După aceea am făcut facultatea de muzică
și Dumnezeu mi-a dat biruință. Și aceasta
pentru că în momentul în care Dumnezeu
are un plan, nimeni nu stă împotrivă și
Dumnezeu pregătește, în tot acest întuneric,
oameni care să-i scoată pe alții din întuneric
și să-i aducă pe un făgaș bun.

Pentru intrarea în școală, o profesoară m-a
testat din punct de vedere muzical. Din
greşeală, ea a apăsat o clapă, eu scriam la
tablă, eram cu spatele la pian și nu vedeam,
dar i-am spus nota. S-a uitat la mine, s-a
uitat la clapă, a văzut că este aceeași și a
mai apăsat încă una și încă una, iar eu îi
spuneam bemolii și diezii. Eram al doilea
caz, poate, în școală cu așa ceva. Îi spunea
mamei și Corinei: „Nu știu de unde o aveți
pe fata asta, dar are auz absolut.”
Numai El mi-a dat putere să trec prin situaţii
mai puțin plăcute, dar este o provocare
și o aventură. Când știi de unde te-a scos
Domnul, și știi unde te-a pus și ce vrea să
facă cu tine, asta se numeşte aventură cu El.
Sunt căsătorită cu Emil de aproape 7 ani.
Avem un băiețel, îl cheamă Simeon, este
foarte activ, dar slavă Domnului că s-a
născut bine. Acesta este Dumnezeul nostru
cu care ne mândrim.

Rugăciunea este esențială, mai ales în cazuri
de genul acesta pentru că se pune problema
contextului familial de unde provine copilul.
Când se pune problema unei adopții, ca
părinte, nu știi exact de unde vine copilul,
cu ce s-a confruntat, problemele familiei. Și
pentru că și diavolul este pe palier și vrea
să distrugă o astfel de lucrare importantă,
care este până la urmă un mandat dat
de Dumnezeu nouă, tuturor, eu cred că
rugăciunea este esențială și de nelipsit.
Rugăciunea restaurează oameni, vindecă
răni, pune pe picioare inclusiv oameni care
n-aveau nici un gând să mai trăiască, dar
Dumnezeu îi restaurează.
Corina este în acte mama mea, dar din cauză
că am crescut cu familia ei, sigur că îi spun
Corina. Ea este un erou pentru că ceea ce
face ea, nu face oricine. A luptat mult cu
adopția mea, a fost un proces foarte greu.
Legislația s-a tot schimbat, dar ea a spus: „Eu
nu renunț!” Asta face și Corina acum, vrea
să golească orfelinatele acestea și să-i pună
pe copii în familie, acolo unde le este locul.
Dumnezeu dă o familie celui părăsit. Faptul
că noi sau alții suntem folosiți de Dumnezeu
este partea a doua, dar Dumnezeu dă o
familie celui părăsit.

opția
Mărturia
unei mame adoptive

S

unt Corina Caba, din Oradea, conduc o
fundație ce se ocupă de copiii lipsiți de
dragostea și ocrotirea părintească.

Este un spirit de orfan în țările fost-comuniste
și asta se reflectă în orfelinate. Am văzut în
atitudinea multor biserici și păstori faptul
că nu înțelegeau că adopția este voia lui
Dumnezeu și asta spune foarte mult despre
cum se văd ei în fața lui Dumnezeu. Nu Îl văd
pe Dumenzeu ca Tată. De fapt, toată adopția
și lucrarea de recuperare a copiilor seamănă
foarte mult cu ceea ce a făcut Dumnezeu
pentru noi. Nu poți avea grijă de un orfan
până tu nu-ți rezolvi problema ta de orfan.
Adopția este ca și cum ai înainta pe terenul
inamic și ai elibera un prizonier de război,
din împărăția întunericului și l-ai aduce
în casa ta. Ei sunt prizonieri, victime
nevinovate ale unui război spiritual. Cel mai
bine pentru copil e să ajungă cât de devreme
într-o familie permanentă, toate cercetările
spun asta, nu să-l punem într-o familie
substitutivă, sau în centre. Toate acestea
afectează grav dezvoltarea copilului.
Primul copil pe care l-am adoptat, Ramona,
avea 3 ani și jumătate când am găsit-o întrun spital din Oradea. Fusese adusă de la un
centru îngrozitor, Centrul Cighid, în care

condițiile au fost oribile. Toate casele de copii
erau oribile, dar centrul Cighid și Siret erau un
fel de lagăre ale morții. Aveam 19 ani și eram
foarte entuziastă. Nu știam multe lucruri, dar
știam că are nevoie de dragoste. Încet-încet
și-a revenit. A început să ia în greutate, să stea
în șezut, să înțeleagă ce-i spuneam, să stea în
picioare și am vrut s-o iau acasă, asta după 7-8
luni în care am mers aproape în fiecare zi la ea.

Am hotărât să o duc acasă și a fost o adevărată
luptă. Nu exista Direcția de Protecție a
Copilului pe atunci, era un fel de autoritate
tutelară. Toate erau la început, nu se știa
cum se face. Inițial am luat-o învoită, a durat
luni de zile până să găsesc o modalitate să o
iau în plasament, inițial, pentru că adopția a
avut loc mult mai târziu. Ea nu avusese nici
certificat de naștere, nu se știa numele ei, iar
vârsta au stabilit-o medicii.
Când am adus-o acasă, recuperarea a fost mult
mai rapidă, dar a durat. Experiența a schimbat
destinul ei. Tot ce s-a întâmplat cu Ramona a
fost o minune pentru că Dumnezeu este Cel
care restaurează, iar eticheta pusă de comuniști
pe unii copii era de la cel rău. Nici un om, câtă
vreme respiră, nu este irecuperabil.
Lucrând cu copiii de la spital, mi-am dat seama
că nu ajută foarte mult dacă doar mă duc și îi
țin în brațe și mă joc puțin cu ei. Mi-am dat
seama că schimbarea din viața lor trebuie să fie
radicală. Dumnezeu când ne ajută, nu ne ajută
doar la suprafață, ci schimbă în profunzime.
Așa că în apartamentul pe care îl aveam, am
început să aduc copii. Toți erau subnutriți
și sufereau de sindromul „hospitalismului”,
de sănătate, au depășit o vârstă sau pentru
că sunt de o anumită origine etnică și nu
corespund fizionomiei părinților adoptatori.

Statisticile arată că azi în România sunt
peste 58.000 de copii în sistemul de protecție
socială, dintre care 20.000 în instituții - centre
rezidențiale, apartamente sociale, centre de
primiri urgențe - mediu în care acești copii nu
au parte de o familie. Deși legea plasamentului
prevede că interesul superior al copilului e să
aibă parte de o viață de familie, în practică
acești copii sunt privați de ea.
Legea adopției prevede un sistem profund
deficitar, respectiv un sistem al potrivirii
teoretice. Caracteristicile copiilor adoptabili
sunt puse într-un sistem informatic.
Dorințele părinților adoptivi se pun în
același sistem și se realizează o potrivire
informatică. După aceea, părinții care vor
să adopte primesc o listă de copii, văd poze
și selectează ca la piață, merg să vadă copiii
și pot să-i refuze pe principiul „Alegi ce-ți
place”. Prin acest sistem sunt adoptați doar
1000 de copii din cei 58.000, majoritatea
rămânând neadoptați pentru că au probleme

Studiile arată că în România adopția este
privită ca o a doua șansă la infertilitate. Când
un cuplu nu poate avea copii, se gândesc să
adopte un copil sănătos, care să semene cu ei
și sistemul este de așa natură încât un copil
sub 2 ani, sănătos, blond, cu ochi albaștri
devine foarte ușor adoptat, însă majoritatea
copiilor abandonați nu sunt așa.
Dintre cei 58.000 de copii care sunt în
sistemul de protecție, peste 20.000 sunt în
instituții și doar 4000 la persoane și familii
în plasament familial. Dintre acești 58.000
de copii, doar 4000 sunt adoptabili. Pe de-o
parte, avem o problemă de reacție a societății.
Nu avem suficiente familii care să spună:
„Sunt dispus să iau un copil în plasament
chiar pe o perioadă temporară, chiar dacă va
fi reintegrat în familia biologică, dar pentru
această periodă vreau să-i ofer o familie.”
Avem și o problemă sistemică a legislației
pentru că, dacă din 58.000 doar 4.000 sunt
adoptabili, e o problemă de procedură legală.
Planul individualizat de protecție poate să-și
propună sau reintegrarea copilului în familia
biologică, sau deschiderea procedurii de
adopție. 93% din copii sunt într-o soluție

un fel de autism dobândit, retrăgându-se în
propria lor lume pentru că lumea era rea cu ei.
Am făcut fundația „Casa Speranței” și am
adus acasă 7 bebeluși de la spital. La început
a fost greu, dar am încercat să le dau mâncare
sănătoasă, să îi țin foarte mult în brațe, să le
fac baie, și multă rugăciune. După 3 luni
începeau să arate a copii normali. Mi-am
dat seama că au nevoie și de permanență,
nu puteam să iau toți copiii la mine acasă, și
atunci am început să caut familii.
La început nu aveam persoane să mă ajute.
Am început cu fondurile proprii, dar la un
moment dat mi s-au terminat banii. Aveam
7 copilași în casă și nu aveam bani nici de
mâncare sau curent. M-am rugat: „Doamne,
dacă vrei ca lucrul acesta să continue, atunci
Tu o să Te îngrijești de nevoile materiale. Cât
timp vei face asta, voi considera că Tu vrei să
continui să fac ceea ce fac, dar când Te vei
opri, atunci și eu mă voi opri.” Și Dumnezeu
chiar s-a îngrijit în mod miraculos.
temporară care trenează excesiv, ani de zile
de instituționalizare, pentru unii până la 18
ani din momentul abandonului. Acești ani
presupun o traumă consecventă. Constant,
copilul are frustrarea de a fi abandonat, de ce
a fost abandonat, nu a fost bun, e vina lui, etc.
Studiile au arătat că în momentul în care un
copil intră într-o instituție, dezvoltarea acelui
copil se oprește. Doctori din Universitatea
Harvard au făcut un studiu pe 300 de copii
din București. Au urmărit acești copii timp
de 12 ani și au scanat creierul acestor copii
pentru a vedea dezvoltarea lor cerebrală.
Copiii care au beneficiat de un mediu
de familie au avut o dezvoltare normală
cerebrală. Pentru copiii care au fost în
instituții, dezvoltarea masei albe a creierului
s-a oprit în momentul instituționalizării.
Dacă din instituție, după o perioadă, un
copil a fost luat și dus într-o familie unde a
primit dragoste, afecțiune, apartenență, acel
copil a început să se dezvolte din nou.
E o dovadă atât de evidentă a faptului că
nevoia de dragoste, apartenență, de familie,
de a iubi și a fi iubit, e pusă profund de
Dumnezeu în noi, încât nu ne mai dezvoltăm
fizic când această nevoie nu este împlinită!
Liviu Mihăileanu
Alianța „România fără orfani”
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Casa Frații lui Onisim
Un proiect al organizației
„Isus Speranța României”
Casa Fraţii lui Onisim este un proiect iniţiat
de Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate
„Isus Speranţa României”. Onisim a fost
înființat în anul 1992 în Timişoara, ca o
necesitate pentru copiii străzii, locuitori
ai canalelor şi gărilor. La solicitarea
pastorului Petru Dugulescu, primarul de
atunci a pus la dispoziţie clădirea situată
pe str. Dorobanţilor nr. 16, unde centrul
funcţionează şi în prezent.
„În anul 1992 când Petru Dugulescu a fost
ales ca primul evanghelic în Parlamentul
României, făcea des naveta TimișoaraBucurești, venea acasă joi seara de la
București cu avionul, iar în drumul său vedea
aproape la toate semafoarele din oraș copii ai
străzi. Erau foarte mulți băieți în special, care
au fugit din orfelinatele de stat sau din familii
abuzive. Aceștia dormeau pe străzi și iarna
se ascundeau în canale pentru a fi aproape
de țevile de apă caldă. Imaginea aceea l-a
provocat pe Petru Dugulescu să se gândească
la o soluție, deoarece s-a identificat foarte
ușor cu acești copii în nevoie aflați pe străzile
Timișoarei în acea vreme. El a afirmat faptul
că acești copii sunt ai noștri, ai românilor,
nu sunt ai altor țări și nu ei trebuie să vină să
facă ceva în această direcție.
Primăria nu a putut finanța proiectul pe care
acesta îl inițiase cu acești copii, dar în schimb
au pus la dispoziție o clădire care nu dispunea
de condițiile necesare de locuire, aproape că
erau deplorabile. În acel an, au venit voluntari
care s-au oferit să ajute la curățenie, iar apoi,
mai târziu, s-a deschis Centrul Casa Frații lui
Onisim”, a spus Ligia Duguluescu, președinte
al Asociaței „Isus Speranța României”.
Activitatea centrului Fraţii lui Onisim a
început în decembrie 1992, cu 7 copii
aduşi din canale. În scurt timp numărul
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persoanelor ce locuiau la Onisim a ajuns la
50. Dintre aceştia, 20 sunt tineri, 26 de copii
mici şi 4 părinţi pentru copilaşii cei mici.
Beneficiarii acestui proiect sunt adolescenţii
proveniţi de pe stradă, centre de plasament
sau tineri aflaţi în situaţie de criză.
„Și pentru noi a fost o provocare. Fiind foarte
tineri, eu și soția mea ne-am implicat în anul
2011 în acest proiect, am luat 4 copilași la noi
acasă și am început să ne jucăm cu ei și să îi
tratăm ca pe proprii noștri copii. Neavând
copii, am simțit ceva special pentru ei. Prima
vacanță în care i-am dus pe acești copii a fost
la bunicii mei, iar acolo relațiile noastre s-au
închegat și ne-am atașat unii de alții.
Ne-am dat seama că ei au nevoie de cineva
care să-i iubească cu adevărat. La scurt timp
după acea vacanță, am fost sunați de către
fratele pastor care ne-a lansat provocarea
de a fi părinți în Casa Frații lui Onisim. Am
luat decizia împreună cu Andreea, soția
mea, să ne alăturăm acestui proiect și putem
spune că ne place să mergem împreună cu
ei la biserică, să cântăm și să facem lucruri
împreună”, a menționat Ruben Iancu.
„Dacă m-ați fi întrebat în urmă cu 4 ani ce
vreau să devin când o să fiu mare, în niciun
caz nu aș fi zis părinte. Aveam alte visuri, alte
idealuri, dar Dumnezeu a avut un alt plan
pentru mine. Acest lucru mi-a fost clar în
momentul în care am acceptat să fim părinți
pentru cei 4 copii împreună cu soțul meu.
Neavând propriul meu copil, nu știam ce
presupune a fi mamă. Dar Dumnezeu m-a
învățat, a fost cu mine pas cu pas și mi-a
arătat cum trebuie să-i iubesc și să-i îngrijesc.
Puțin mai târziu, după ce a apărut Filip, s-a
dezvoltat simțul matern în mine și am înțeles
mult mai bine ce înseamnă să fii mamă”, a
adăugat Andreea Iancu, soția lui Ruben.

O parte dintre copii au fost
integraţi în familia naturală.
Cei 20 de tineri rămaşi în
centru sunt ajutaţi să îşi completeze studiile,
să-şi găsească un loc de muncă şi să îşi
depoziteze salariul într-un cont personal,
pentru a se putea integra în societate. Ei
beneficiază și de consiliere psihologică,
vocaţională şi spirituală. Prin acest proiect,
tinerii și-au îmbunătăţit abilităţile de
comunicare şi de afirmare socială.
„Vizitele noastre la Centrul de Urgențe neau marcat. De fiecare dată când mergeam
acolo, copiii erau obișnuiți să îi luăm pe
unii dintre ei și să îi aducem la Centrul
Onisim. Unii dintre ei ne întrebau: Noi când
plecăm? Pe noi când ne luați de aici? Era
un moment așa de greu pentru că știam că
avem locuri limitate. După ce prima familie
s-a stabilit, s-a mutat la Onisim, împreună
cu copilașii lor, ne-am gândit ce putem face
să mai aducem, să salvăm cât de mulți copii
putem. Copiii nu caută atât de mult confort
maxim, cât caută dragoste necondiționată și
o familie adevărată.
După Ruben și Andreea a mai venit o a doua
familie, Marius cu Dana Bălan de la Biserica
Ecclesia, Timișoara, având aceeași chemare
de a sluji ca și părinți, cu toate că aceștia
aveau deja copiii lor. Deci, în luna octombrie,
anul 2013, am reușit să avem și cea de-a
doua familie în Casa Frații lui Onisim. Iar
apoi, am mers la Centrul de Urgențe să mai
aducem și alți copilași. Am putut vedea cât
de mult au înflorit, au crescut și au învățat
acești copii. Îi mulțumim lui Dumnezeu și
familiilor care s-au dedicat pentru această
slujbă”, a mai precizat Ligia Dugulescu.
Reportaj realizat pentru Mapamond Creștin,
emisiune difuzată în fiecare duminică, de la
ora 20, la Alfa Omega TV.

Lucrarea din Siret jud. SV
Stefan armer și Lucrarea cu orfanii
Stefan și Esther Armer, din Germania, au fost
chemați de 15 ani de Dumnezeu să meargă
în nordul României, pentru a sluji copiilor
orfani. Azi, ei și cei 3 copii al lor trăiesc și
slujesc in orășelul Siret, județul Suceava.
În perioada comunistă, acest orășel a fost
destinat să găzduiască un notoriu orfelinat de
exterminare pentru copiii abandonați, mulți
cu handicap, ținuți în condiții îngrozitoare,
în mizerie, închiși și privați de orice afecțiune.
Comunitatea din Siret poartă și azi cicatricile
îngrozitoare ale acelor vremuri. (n.red.)

Am aflat de orășelul Siret din reportajele
TV nemțești și americane realizate imediat
după revoluția din 1989, reportaje ce au
zguduit inimile multor vestici. În 2005, când
am ajuns prima data în contact cu Spitalul
de neuropsihiatrie Siret, situația era deja
schimbată, totuși încă șocantă. Înainte de
sfârșitul secolului 20, în acest spital erau
internați cam 1000 de copii și adolescenți,
iar în 2005 erau ”doar” 400, care demult
trecuseră de vârsta copilăriei.
Tânărul păstor dedicat din comunitatea
penticostală locală, Liviu Humeniuc, ne-a
luat cu el la spital. Din 1992, am vizitat multe
orfelinate și spitale, unde circumstanțele
dezastruoase ne-au tulburat profund. Am
auzit multe istorisiri personale zguduitoare
și, de asemenea, de avorturi ilegale din
perioada comunistă. Am văzut îngrijitorii
si asistentele pacienților, dar unde erau
oamenii care să se ocupe în mod particular
de ei, de nevoile lor? Nu fiecare pacient era
bolnav psihic, unii aveau doar nevoie de
educație și apreciere
Liviu Humeniuc a slujit acolo fără încetare
după revoluție. El a reușit să motiveze
la slujire 3 comunități creștine în fiecare
duminică în cadrul unei ore speciale pentru
copii în incinta spitalului. El a găsit sponsori
în străinătate pentru diferite proiecte și în
cele din urmă a deschis ușile comunității
sale pentru pacienții spitalului. De-a lungul
anilor, au fost botezate peste 30 de persoane.
Azi, acei copii sunt adulți, mulți au
întemeiat familii, mulți au murit datorită
tratamentelor greșite pe care le-au primit. În
Siret se pot vedea peste tot ”nebuni” orfani,
cum se spune în jargonul local, precum și
foști pacienți alergând de jur împrejur.

Câțiva dintre ei au locuri de muncă simple,
mulți locuiesc în diferite case construite
special pentru ei, unii chiar in apartamente
sociale. Siret, orășelul cu 8000 de locuitori
situat la granița cu Ucraina, de-abia are firme
și locuri de muncă de oferit, iar Primăria
poartă și acum moștenirea comunismului și
nevoile locuitorilor precedenți.
DE CE ROMÂNIA?
Pentru noi, România înainte de revoluție
a fost aproape necunoscută. După aceea,
am dat peste un val de oameni doritori să
ajute. 1000 de voluntari au fost motivați să
se implice umanitar pentru România. Un
grup de tineri din Frankfurt a decis în 1991
să ofere diferite programe creștine orfanilor
din Dorohoi, în timpul vacanțelor de vară.
Rezonanța în jurul orfanilor a fost atât de
mare, încât a fost o mișcare continuă.
În vara anului 1992 am fost acolo împreună
cu 30 de adolescenți din Germania și Brașov.
Am petrecut 10 zile în orfelinatul de băieți
din Dorohoi. Contactul cu acești copii a
fost minunat. Am cântat cântece creștine și
le-am povestit de Isus. Copii au fost foarte
interesați, au început să-L cunoască pe
Hristos. La finalul acelor zile, mi s-a rupt
inima la gândul că mă întorc în Germania și
las singuri acești copii valoroși.
Am vorbit cu Dumnezeu despre aceasta
și cred că L-am auzit întrebându-mă
dacă sunt dispus sa slujesc aici. Timp de
3 ani mergeam la Dorohoi cu acest grup
din Frankfurt, chiar și de 5 ori pe an. Am
sărbătorit Crăciunul cu copiii, am devenit
nașii lor de botez, deoarece preotul ortodox
voia să-i boteze. Am acceptat fetița de 14
ani care a rămas gravidă cu un băiat orfan.
Dumnezeu a scris niște povești minunate.
Copilul acestei fetițe, ce astăzi are 23 de ani,
a devenit și el creștin si trăiește activ pentru
Dumnezeu în apropierea Bacăului. Mai pot
să povestesc despre alți 10-20 foști copii
orfani din Dorohoi care astăzi trăiesc ca și
creștini. Dumnezeu chiar a binecuvântat
această slujire.

ADERAREA LA UE
În anul 2005 s-a dat decret - străinii nu mai
au dreptul să intre în orfelinate. Această
decizie a dus la închiderea multor cămine.
În Fălticeni am fost martor la o experiență
grea, directoarea trebuia să găsească alte 20
de apartamente pentru căminele familiale.
Evident, prețurile apartamentelor au
explodat. Această situație a avut un mare
impact asupra muncii noastre. La închiderea
unui orfelinat, eram zdruncinat. Ultimii
10 copii i-am dus la autorități, la Protecția
Copilului. În acea zi, toți angajații și-au luat
concediu și nimeni nu dorea să-și asume
responsabilitatea acestor copii. Am rămas
în microbuzul meu cu copiii care plângeau,
în curtea școlii speciale, până când decizia a
venit. Nu a fost deloc plăcut ceea se petrecea,
și am căzut de acord cu directorul de acolo,
care era copleșit, ca 2 copii să rămână în
plasament în familia noastră.
UCENICIZARE
În acel an impresionant, 2005-2006, am
venit din Dorohoi la Siret pentru cei 2 băieți,
pe care trebuia să-i înscriu la școală undeva.
Așa a debutat relația noastră menționată
mai sus cu pastorul penticostal din Siret. În
această perioadă, am schimbat întrebarea
la cum am putea noi, creștinii, cu adevărat
să schimbăm sustenabilitatea financiară a
societății române. Mi se părea ca sunt sute
de inițiative individuale unde lucruri bune
erau făcute. Totuși cum vor duce toate
acestea la reînoirea țării?
Mi-am dat seama brusc ce a zis Isus: Faceți
ucenici! Și acești 12 ucenici și succesorii lor
au schimbat apoi întreaga lume. Așa ca am
început să mă focusez să găsesc tineri, cărora
nu doar să-mi împărtășesc credința, ci cu
care să trăiesc efectiv împreună. Din 2008,
trăim cu întreaga familie într-un mod activ,
cautăm părtășia cu tinerii, să îi inspirăm să-L
cunoască personal pe Dumnezeu și să-L lase
să lucreze în mod activ în viețile lor.
Mai am multe istorisiri, dar mă voi limita la
a spune că acum în Siret avem un grup mare
de tineri și copii. Avem cluburi pentru tineri,
o cafenea pentru studenți și un club creștin,
numit Lighthouse. Echipa care se ocupă de
toate e formată din oameni care trăiesc cu
noi ca ucenici de ani de zile. Și încă și acum,
în permanență vin tineri noi aici.

În 2001, Dumnezeu
m-a chemat să mă mut
de tot în România.
Am avut pe inimă să
încurajez tinerii care
deveneau maturi în
credință spre a face
primii pași pentru o
viață
independentă.
Acesta
a
devenit
un
program
de
ucenicizare.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Puterea rugăciunii
Program religios

sâmbătă, ora 17:30

LUNI 11 aprilie

MARȚI 12 aprilie

MIERCURI 13 aprilie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire
cu Derek Prince 02:00 Talk show 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Un Mesia surprinzător 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00
Lecția de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul
de mântuire al omului 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Eseuri
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Planul de
mântuire al omului (r) 08:00 Cuvântul vieții
(r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții tari
10:00 Al 13 lea etaj 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Luptând cu
Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Țeluri înalte (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Scopul lui
Dumnezeu pentru Israel și biserică (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Creșterea
și maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lecții tari 10:00 Pescuitul în ape mici
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Un erou obisnuit (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Pescuitul în ape mici (r) 17:30 Fii
diferit! 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Țeluri înalte Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical

19:00 Isus, Fiul lui Dumnezeu Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Pesah Documentar
telespectatori
19:30 Secretele succesului Program religios 20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
22:00 Mândria orașului Milltown Film artistic
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:30 Muzică
străin
21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Luptând cu Dumnezeu Film artistic
22:00 Un erou obișnuit Film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

vineri, 22:00

film artistic

Unii ați fost la fel
Unii ați fost la fel expune adevărul
despre confuzia homosexuală și
bucuria realității faptului că prin
harul lui Dumnezeu oricine poate
fi vindecat. Acest documentar
prezintă câteva interviuri ale
unor persoane care mărturisesc
despre puterea transformatoare a lui Isus Cristos, pe care
au experimentat-o în viața lor.
Acești oameni descriu cum au
ajuns să fie atrași de persoane
de același sex, de stilul de viață
al unei persoane gay, de felul
în care decurgeau conversațiile
lor și diversele moduri prin care
Dumnezeu i-a vindecat.

JOI 14 aprilie

VINERI 15 aprilie

SÂMBĂTĂ 16 aprilie

DUMINICĂ 17 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Luptele
fiecărui creștin 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Lecții tari 10:00 Cum a apărut
lumea? 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Mândria orașului
Milltown (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Isus, Fiul lui Dumnezeu
(r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Cum
a apărut lumea? (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Conferința „Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De
ce cred? 08:30 Atmosfera pentru miracole
09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții tari
10:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 A doua privire (r) 12:00
Timpul viitor (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Atât
de aproape de dușman (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Crucea este calea 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00
Povestea Perpetuei 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Unii ați fost la fel (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Misterioasa profeție din
Isaia 53 (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pe urmele
lui Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aripi de înger (r) 10:00 William
Tyndale 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

19:00 Atât de aproape de dușman

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53

Documentar

Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Unii ați fost la fel Documentar
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

19:00 Înflăcărat (r) Film artistic
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

religios

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin Știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
21:00 Realități și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 Dispariția Film artistic
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Lungul drum spre siguranță
22:30 Perpetua, o martiră a bisericii
Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele timpurii Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE
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LUNI 11 APRILIE

MARȚI 12 APRILIE

MIERCURI 13 APRILIE

JOI 14 APRILIE

SÂMBĂTĂ 16 APRILIE

22:00 Luptând cu
Dumnezeu Film artistic

22:00 Un erou obișnuit

22:00 Mândria orașului
Milltown film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: atac, influență sau

23:00 Lungul drum
spre siguranță Documentar
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Film artistic

posesie demonică - în direct

Castitatea reportaj

Un răspuns la avort și abandon?

România a devenit o țară liberă după căderea
regimului comunist, dar libertatea a adus cu
ea și probleme spinoase, cărora societatea și
Biserica trebuie să le facă față.
„Una dintre cele mai mari probleme
cu care societatea din ziua de astăzi se
confruntă este imoralitatea. Imoralitatea
cuprinde din ce în ce mai mulți oameni și
tineri, dar și copii de la vârste fragede. Ei
sunt cuprinși de acest spirit al imoralității”, a
afirmat Claudius Sămărtinean, liderul Casei
de Rugăciune din Timișoara IHOP-TM,
organizație ce se roagă permanent pentru
problema avorturilor și a imoralității.
Biserica greco-catolică „Sfânta Maria Regina
Păcii” din Timișoara început în urmă cu mai
mulți ani un proiect ce încurajează castitatea.
„De două ori pe an chemăm tinerii, lansăm
în toate planurile apelul, ca tinerii să depună
Angajamentul pentru Castitate deoarece în
România nu există așa ceva. În Occident este
foarte răspândită această mișcare. Desigur
că nu se înghesuie foarte mulți tineri să vină
să depună acest angajament. Au fost mai
mulți tineri care au venit la început, cei din
biserica noastră, dar din afară au venit mai
puțini. Însă, aflând despre asta, sunt sigură
că își iau angajamentul în inima lor. Poate
că nu au curajul să o facă public, dar o fac
în intimitatea inimii lor și își dau seama
cât de important este dacă noi facem așa o
festivitate”, a menționat Gerda Chișărău,
vicepreședintele Asociației „Darul Vieții.”
Anda Sabău este o tânără de profesie inginer
software, care alături de alți tineri a început
mișcarea de castitate condusă de părintele
Ioan Chișărău.
„Împreună cu părintele Chișărău, am pornit
în 2010 această cruciadă pentru castitate, din
dorința de a le arăta și altor tineri că se poate
trăi curat, se poate trăi frumos. Am vrut să
fim o mărturie pentru ei și să chemăm și alți
tineri la castitate și la curăție”, a spus Anda
Sabău, membră a Asociației „Darul Vieții.”

Anda Sabău a luat această decizie la vârsta
de șaisprezece ani în urma unui eveniment
internațional.
„Am fost în cadrul unei întâlniri mondiale
a tineretului, în Koln, în Germania și am
văzut două milioane de tineri veniți din
toate colțurile lumii, special ca să dea
mărturie despre Isus, să își arate credința,
să dea mărturie lumii. Nu neapărat legat de
castitate, dar a fost momentul în care am
văzut că e o forță puternică ce are un cuvânt
de spus”, a mai precizat Anda Sabău.
Ea a trecut și prin momente dificile, dar nu
a renunțat la decizia ei de a trăi în puritate.
„Au fost momente ca acestea până când am
văzut că modelul lumii nu este neapărat un
model bun. Modelele care sunt bune nu prea
sunt văzute. Nimeni nu arată la știri chestii
bune, frumoase, educative. Nimeni nu spune
nimic despre castitate la televizor. Se vorbește
în schimb despre avorturi, probleme, divorț,
despre orice altceva decât lucrurile bune
care să arate măcar ceva din credință, înspre
credință”, a mai zis Anda Sabău.
Promovarea valorilor din Mass-Media au ca
rezultat imoralitatea, iar aceasta are efecte
grave la nivel social și spiritual.
„Efectele imoralității sunt: divorțul,
abandonul copiilor și avortul. Imoralitatea
apare în contextul în care oamenii sunt
neîmpliniți. În momentul în care sunt
neîmpliniți, caută să-și împlinească ființele
recurgând la lucruri care sunt interzise
de legea lui Dumnezeu”, a mai menționat
Claudius Sămărtinean.

aceste probleme vizează ambele sexe.
Am constatat că este important pentru ei ca
cineva să vorbească deschis despre aceste
lucruri, ca cineva să le zică deschis ce
înseamnă relații frumoase în adolescență,
nu implicarea în relații sexuale ce atrag
mai departe o sarcină. Îi responsabilizăm,
îi facem să înțeleagă că, odată ce aleg să
meargă pe un anumit drum, nu se mai pot
întoarce. Întotdeauna va exista ceva la capătul
drumului, depinde de alegerea pe care au
făcut-o. Îi ajutăm să își spună lucruri pro și
contra atunci când aleg ceva și îi facem să
înțeleagă că întotdeauna s-ar putea să existe
o sarcină nedorită, mai ales la vârsta lor”, a
spus Raluca Șorhenț, voluntară la Fundația
„Estera” ce promovează acest proiect în școli.
Anda Sabău mărturisește că puritatea sexuală
i-a adus beneficii atât fizice cât și spirituale.
„Din experiența mea, la nivel spiritual am
avut o altfel de trăire, o altfel de experiență cu
Dumnezeu. Am simțit că trăiesc așa cum El
vrea, așa cum El ne-a făcut de la început, așa
cum trebuie să fim, să trăim după Legea Lui.
Pot să spun că, imediat după ce mi-am luat
acest angajament am avut o comunicare
directă cu El, în care eu I-am cerut ceva și
Dumnezeu mi-a dat”, a mai menționat Anda
Sabău.
Anda Sabău, în curând se va căsători și
spune că puritatea a fost un criteriu după
care și-a căutat viitorul partener de viață.
„L-am cunoscut pe viitorul meu soț. Cred
ca trecut un an de când am depus acest
Angajament pentru Castitate. Sunt sigură că a
fost acolo un punct de plecare, în a mă ajuta
să-l găsesc. A fost și un criteriu ca să îl găsesc.
Desigur că după ce ai luat acest Angajament
pentru Castitate, nu vei mai vrea să ai prieteni
care peste o lună dispar, prieteni care nu își
iau un angajament serios. Despărțirile sunt
dureroase și nimeni nu și le dorește.

Pe lângă inițiativa Bisericii greco-catolice
de promovare a castității, persoane din
mediul evanghelic au demarat un proiect
educațional care vizează educația sexuală
în liceele din România.

Cred că acest Angajament pentru Castitate
cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult
să-mi găsesc viitorul soț, cel pe care îl vrea
Dumnezeu, nu unul la întâmplare, ci acela care
trebuie să fie. Noi urmează să ne căsătorim
peste aproximativ o lună”, a mai precizat Anda
Sabău.

„În proiectul educațional pe care îl avem, am
ales să nu vorbim doar cu fetele sau doar cu
băieții, ci îi luăm ca și pe un întreg, pentru că

Reportaj realizat în martie 2015 pentru
emisiunea Mapamond Creștin, difuzată în
fiecare duminică la ora 20, la Alfa Omega TV.
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Isus - om, Mesia sau mai mult?
Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

luni - joi, ora 19:00

LUNI 18 aprilie

MARȚI 19 aprilie

MIERCURI 20 aprilie

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Talk show 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Un
Mesia surprinzător 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri din
Biblie 10:00 Lecția de biologie 10:30 Centrul
Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea John Militaru
(r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Cele șase minuni de la Golgota 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri din
Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Planul de
mântuire al omului 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Eseuri 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Planul de mântuire al omului
08:00 Cuvântul vieții (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lecții tari 10:00 Triumf asupra terorii
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Conspirația OZN (r) 12:00
Invizibilul (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Scopul
lui Dumnezeu pentru Israel și biserică (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Triumf asupra terorii (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Creșterea și
maturizarea spirituală

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Manualul bunătății 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lecții tari 10:00 Caravana speranței
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Viața lui Isus (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club
700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții
tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Caravana speranței (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?

20:00 Decupaj din realitate Materiale

Documentar

telespectatori

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?
Documentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Planul de mântuire al omului Talkshow

22:00 Conspirația OZN Documentar
23:00 Invizibilul Documentar
23:30 Muzică

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

19:30 Secretele succesului Program religios 20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
22:00 Pariul Film artistic
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viața lui Isus Film artistic
23:30 Muzică

sâmbătă, 22:30

genul programului

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 anului
67, doi gardieni de la închisoarea
Mamertine iau în custodie un
infractor faimos. El este Simon
Petru din Galileea, apostol,
ucenic și prieten al lui Isus, numit
și Hristos. Apostolul Petru e
închis și, în cele trei zile cât stă
la închisoare, îi convertește pe
cei doi paznici ai săi: Martinian și
Processus, povestindu-le despre
Isus și ultimul Său Paște.

JOI 21 aprilie

VINERI 22 aprilie

SÂMBĂTĂ 23 aprilie

DUMINICĂ 24 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Luptele
fiecărui creștin 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Lupta
pentru sexualitatea ta 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lecții tari 10:00 Cum a apărut lumea?
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Pariul (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus
- om, Mesia sau mai mult? (r) 14:00 Fii diferit!
(r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Cum a apărut lumea? (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința
„Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce
cred? 08:30 Atmosfera pentru miracole
09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții tari 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Dispariția
(r) 12:00 Lungul drum spre siguranță (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai
mult? (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale 18:00
Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Crucea este calea 09:00
Cartea Cărților 09:30 Martorul 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Apostolul
Petru și cina cea de taină (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53 (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Martorul (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pe urmele
lui Isus 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Martorul (r)
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Martorul (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?

Documentar

religios

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

19:00 Înflăcărat (r) Film artistic
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Înflăcărat Film artistic
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Apostolul Petru și cina cea de taină

Documentar

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53

Film artistic

23:30 Gaither și prietenii Program muzical

Documentar

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond Creștin Știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
21:00 Realități și perspective Talk-show
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
22:00 Aur curățit prin foc Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Isus dorința veșnică Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 18 APRILIE

MARȚI 19 APRILIE

MIERCURI 20 APRILIE

JOI 21 APRILIE

SÂMBĂTĂ 23 APRILIE

22:00 Conspirația OZN

22:00 Viața lui Isus

22:00 Pariul film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: autoritate spirituală

22:00 Aur curățit prin
foc Film artistic

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Film artistic

- în direct

Mărturia VINDECăRii UNEI FAMILII
Rodica și Daniel Negrean sunt o familie de
creștini din Zalău, care cu 13 ani în urmă
erau implicați în biserica locală și aveau
planuri mari de viitor.

că în familia noastră este bine și totul mergea
bine. Mergeam în concedii, ne înțelegeam bine.
Eram priviți ca o familie model în biserica
noastră”, mărturisea Rodica Negrean.

„Soția a putut să lucreze și privat. A început să
lucreze tot mai mult. Începusem să construim
o casă, și aveam nevoie de tot mai mulți bani.
Lucrând foarte mult și fiind implicată în multe
direcții din cauza implicațiilor economice și a
muncii fără sfârșit, ea venea foarte târziu acasă.
Era implicată și nu voia să lase nici lucrarea
cu copiii de la biserică. Încet, încet, între noi a
apărut o prăpastie”, mărturisea Daniel Negrean.

„Doream să plec, să-mi părăsesc familia,
copiii. Impulsul era foarte puternic, nu
mă mai interesa chiar nimic. Am ajuns și
la momentul în care cu toată durerea lor, a
copiilor, mi-am făcut bagajul”, mărturisea
Daniel Negrean.

„Nu aveam timp să observ că el este în casă,
că el se ocupa de copii, că făcea multe lucruri
pe care eu ar fi trebuit să le fac. Nu dădeam
importanță acestor lucruri. Nici măcar nu am
apreciat ceea ce făcea. Am văzut că este mai
distant, mai rece față de mine. Asta mi-a dat
de gândit”, completa Rodica Negrean.
După ce a sesizat primele semne, în luna
decembrie a anului 2003, Rodica Negrean i-a
propus soțului să postească împreună o zi.
Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni și le-a
spus că trebuie să-și pună viața în ordine și să
intre într-o atitudine de ascultare, dar au ales
să ignore vocea lui Dumnezeu.
„Deci a trecut iarna aceea, până prin aprilie”,
mărturisea Rodica Negrean.
Rodica Negrean simțea în inima ei că ceva
nu este în regulă, dar nu voia să accepte că un
astfel de scenariu poate fi adevărat. Dar într-o
zi, aceasta a ascultat o convorbire telefonică pe
care soțul ei a avut-o cu acea femeie.
„Dorințele care erau în mine, poftele care
erau, m-au împins ca să-mi găsesc pe
altcineva. Am reușit să disimulez foarte bine
relația pe care o aveam, timp de un an poate”,
mărturisea Daniel Negrean.
Iar lucrurile au mers din rău în mai rău pentru
că Daniel Negrean deja luase o decizie dură.
„Atunci m-am înfuriat foarte tare și cred că
i-am zis câteva cuvinte de dojană, dar lui nici
nu i-a păsat și pe mine asta m-a durut foarte
tare”, mărturisea Rodica Negrean.
Rodica Negrean a simțit că lumea ei se
prăbușește și că nimeni n-o mai poate salva.
„A văzut că n-are încotro, că eu deja simt și
bănuiesc și a zis: ‘Da, este adevărat și vreau să ne
despărțim.’ Nu puteam să accept sau nu puteam
să cred că aud așa ceva pentru că eu credeam

„Nu am știut ce să fac în noaptea aceea.
Știu că am stat toată noaptea pe genunchi
și Dumnezeu mi-a vorbit și Dumnezeu m-a
mustrat. Era textul din Ieremia care mi-a
venit atunci în minte și era vorba despre
poporul Israel: ‘’Dacă se vor smeri și vor
asculta de Domnul...’’, am luat personal acest
cuvânt din partea Domnului. M-am speriat
de cuvântul acesta și a doua zi am intrat în
post”, mărturisea Rodica Negrean.
În dimineața următoare Daniel Negrean
si-a luat lucrurile și a pornit la drum. Dar
postul și rugăciunea soției au avut un impact
neașteptat asupra sa.
„Am plecat la Cluj. Pe drum a fost un moment
în care chiar nu am înțeles ce se întâmplă. A
trebuit să opresc. Am tras mașina pe dreapta
pentru că începusem să plâng. Am fost o fire
foarte rece, am plâns foarte puțin în viață.
Nu reușeam să plâng nici la înmormântările
apropiaților. Efectiv nu mai puteam să conduc.
Simțeam că se întâmplă ceva. Nu știam ce se
întâmplă, nu știam de implicațiile, de reacțiile
pe care le-a avut ea la tot ceea ce făcusem
eu. Toate frământările astea se întâmplau pe
fondul unei treziri care era în biserica baptistă.
În perioada aceea, faptul că în biserică a
început o mișcare a fost spre beneficiul nostru”,
mărturisea Daniel Negrean.
„Ei erau altfel, și eu vedeam schimbarea
lor, dar nu acceptam. Aveau un fel de a se
manifesta, altfel decât noi. Cumva ne deranja”,
mărturisea Rodica Negrean.
Iar acel grup de credincioși a ales să lupte în post
și rugăciune pentru restaurarea familiei Negrean.
„Până atunci trecuseră trei luni și zece zile în
care eu am fost zi de zi în post. Mâncam doar
seara sau nu mâncam”, mărturisea Rodica
Negrean.
Rodica Negrean s-a apropiat de acel grup din
biserică, iar Dumnezeu i-a vorbit că trebuie să
renunțe la amărăciunea din inima ei.

„Mă simțeam trădată, mă simțeam înjosită, mă
simțeam un nimeni. A fost foarte greu pentru
că el era acasă, dar locuiam separat, în camere
separate. Vorbea foarte mult la telefon. Pe mine
mă deranja foarte tare, pe copii ii deranja.
Copiii deja au aflat, erau foarte supărați.
Dar a început să vină pacea și liniștea în inima
mea și asta el vedea în casă. Nu-l certam, nu-i
ziceam cuvinte înjositoare. Știam că mergea la
întâlniri cu ea. Când se ducea la întâlniri cu ea,
eu mă puneam pe genunchi și mă rugam. Nu
treceau 15-40 de minute și venea inapoi și era
așa de tulburat”, mărturisea Rodica Negrean.
„Relația cu femeia cu care plecasem era
tot mai în contradictoriu, era foarte greu.
Începusem să fiu chinuit. A fost o perioadă
foarte grea”, mărturisea Daniel Negrean.
„Deși s-a hotărât să se întoarcă, nu s-a
întâmplat și n-a putut pentru că vedeam că
era așa de măcinat, așa de întristat. Nu avea
stare, ca și cum cel rău îl purta, îl chinuia”,
mărturisea Rodica Negrean.
Ea a încercat să facă tot ce i-a stat în putere
pentru a-și recupera soțul, dar a ajuns la
concluzia că Dumnezeu este singurul care
mai poate face ceva.
„Sigur slăbisem vreo 18 kilograme deja în
urma postului. După ce am ajuns între frați
la rugăciune, au intrat și ei în post cu mine și
atunci în fiecare zi era cineva, iar eu umpleam
locurile în care nu era nimeni. A doua sau a
treia zi eram eu în post și a fost lanț de post
cam 18 zile. Dar vreau să spun că după acest
post a fost așa o putere care a venit peste mine,
o bucurie”, mărturisea Rodica Negrean.
Iar Dumnezeu a continuat să se implice în
această familie, cerând soției să aibe răbdare ca
El să poată lucra, în timp ce în inima lui Daniel
Negrean lucrurile s-au schimbat treptat.
„Dumnezeu a lucrat continuu și practic
lucrează. De atunci au trecut mulți ani. Pot
să spun că e o luptă continuă de a ne schimba
și de a ne apropia de Dumnezeu. Am ajuns
să recunoaștem că fără încercarea pe care am
provocat-o, dar care Dumnezeu a îngăduit-o,
nu am fi ajuns să ne apropiem mai mult de
Dumnezeu. Este extraordinar. Dumnezeu a
vindecat și avem o relație cu siguranță mai
bună decât am avut înainte. La toate nivelele
și la toate aspectele este superioară la ce am
trăit până atunci. Și asta numai prin mila și
harul lui Dumnezeu”, a mărturisit Daniel
Negrean.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Eu cred în Paște
Documentar

duminică, ora 22:30

LUNI 25 aprilie

MARȚI 26 aprilie

MIERCURI 27 aprilie

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Victorie
la Ierusalim 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Victorie la Ierusalim (r) 08:00
Cuvântul vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lecții tari 10:00 Sheila Walsh 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Ieșua
descoperit prin Paștele evreiesc (r) 12:00
Saptămâna care a schimbat lumea (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai mult?
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă)(r) 17:00 Sheila Walsh (r) 17:30 Finanțe
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult? pe înțelesul tuturor 18:00 Creșterea și
maturizarea spirituală
Documentar
19:30 Mesagerul Seminar biblic
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?
20:00 Mapamond Creștin (r) Știri
20:30 În prezența lui Isus (r) Program muzical Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin
21:00 Planul de mântuire al omului Talk-show străin
22:00 Ieșua descoperit prin Paștele evreiesc 20:00 De ce Israel Din actualitate
Documentar
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Saptămâna care a schimbat lumea 21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Documentar
22:00 Isus, dorința veșnică Film artistic
23:30 Muzică
23:00 Semnificația Paștelui I Documentar
23:30 Muzică

00:00 Cartea Deschisă 00:30 Verdictul științei:
Creație! 01:00 Școala de slujire cu Derek
Prince 02:00 Talk show 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucurăte de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților
09:30 Supă de pui 10:00 Lecția de biologie
10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r)
12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Cele șase minuni de la Golgota 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Învierea (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul vieții

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit!
01:00 Creșterea și maturizarea spirituală
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în
față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Adevărul
despre adevăr 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Manualul
bunătății 09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții
tari 10:00 Stuant Eizenstat 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Isus, dorința veșnică (r) 12:00 Semnificația
Paștelui I (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor
(r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Lecții tari (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Stuant Eizenstat (r) 17:30 Fii diferit!
18:00 Manualul bunătății (r)
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Meditații asupra patimilor morții și
învierii lui Isus Documentar
22:30 Două sărbători ale eliberării: Purim și
Paștele
23:30 Muzică

vineri, 22:00

film artistic

Fiul meu,
Mântuitorul
Numai o femeie a avut unicul
privilegiu de a-L numi pe Isus fiul
ei. Maria a avut binecuvântarea
de a fi mama Mântuitorului care
a fost trimis de Dumnezeu să
salveze lumea de la moarte și
păcat. Acest film ilustrează viața
lui Isus, văzută prin ochii mamei
Sale, Maria. De asemenea, este
prezentată copilăria Mariei care a
crescut într-o familie de evrei ce
respectau cu strictețe sărbătorile
și datinile evreiești.

JOI 28 aprilie

VINERI 29 aprilie

SÂMBĂTĂ 30 aprilie

DUMINICA 1 mai

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Manualul bunătății 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Lupta pentru sexualitatea ta 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Lecții tari 10:00 Cum a apărut
lumea? 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Meditații asupra
patimilor morții și învierii lui Isus (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai mult?
(r) 14:00 Fii diferit! (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Cum a
apărut lumea? (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Conferința „Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De
ce cred? 08:30 Atmosfera pentru miracole
09:00 Cartea Cărților 09:30 Lecții tari 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Aur curățit prin foc (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Odată am fost sclavi (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lecții tari (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
calea 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi de
înger 10:00 Cum sărbătorim Paștele 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Fiul meu,
Mântuitorul (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Victorie la
Ierusalim (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Primul
Paște 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Peniel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Peniel” Program religios
17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
Documentar

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult?
Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Evanghelia dupa Iuda Documentar
23:30 Muzică

19:30 InTouch Program religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Fiul meu, Mântuitorul Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

religios

19:00 Evanghelia dupa Iuda (r) Documentar
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical străin
18:30 Gaither și prietenii (r) Program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin Știri
21:00 Realități și perspective Talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin
22:00 Zorii victoriei Film artistic
21:00 Talk show
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Învierea Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 22:30 Eu cred în Paște Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 25 APRILIE

MARȚI 26 APRILIE

MIERCURI 27 APRILIE

JOI 28 APRILIE

SÂMBĂTĂ 30 APRILIE

22:00 Ieșua descoperit
prin Paștele evreiesc

22:00 Isus, dorința
veșnică Film artistic

22:00 Meditații asupra
patimilor morții și
învierii lui Isus Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața: prin rănile Lui suntem

22:00 Zorii victoriei

Documentar
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vindecați - în direct

Film artistic

recomandări tv
săptămâna paștelui
Pentru Săptămâna Mare, v-am pregătit o serie de programe deosebite
pentru a vă ajuta să intrați în atmosfera Paștelui și a înțelege semnificația
jerfei Mântuitorului pentru noi astăzi.
Acum 2000 de ani, El a murit pentru ca noi să putem fi născuți din nou
și să avem Viață din belșug, să beneficiem de dragostea și iertarea lui
Dumnezeu și să fim adoptați în familia Lui de către noul nostru Tată.
Mai jos vă recomandăm câteva programe și emisiuni dintr-o săptămână
excepțională. Petreceți Paștele în familie, alături de programele noastre.
Săptămâna mare, 25 aprilie - 1 mai 2016, la Alfa Omega TV!
EVANGHELIA DUPĂ IUDA DOCUMENTAR

Joi 28 aprilie, ora 23:00

IEȘUA DESCOPERIT PRIN PAȘTELE
EVREIESC – DOCUMENTAR

ISUS, DORINȚA VEȘNICĂ – FILM
ARTISTIC

Luni 25 aprilie, ora 22:00

Marți 26 aprilie, ora 22:00

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, chiar înainte de a fi prins și răstignit.
Dr. Rick Kurnow vă poartă în călătorie să
descoperiți perspectiva pe care Isus o dă
Noului Legământ.

Filmul prezintă ultimele ore din viața lui
Isus, prezentând telespectatorului secvențe
din viața Lui de slujire. Acest film va aduce
la viață scrierile profetice care constituie o
mărturie a faptului că Isus a reprezentat
împlinirea jertfei, Mielul lui Dumnezeu
fiind ucis încă de la întemeierea lumii.

Descoperirea recentă a unui text mistic
îngropat timp de secole în nisipurile Egiptului
și documentarele făcute pe baza acestei
descoperiri aruncă o nouă lumină asupra
ereziei Gnosticismului. Acest documentar
vă propune o călătorie în lumina Bibliei, în
care veți descoperi adevărul care se ascunde
în spatele gnosticismului.

ZORII VICTORIEI - FILM ARTISTIC

Sâmbătă 30 aprilie, ora 22:00

Nicodim și Iosif din Arimateea sunt de față
când se împlinesc profețiile prorocului Isaia,
în timpul răstignirii și învierii lui Isus.

SĂPTĂMÂNA CARE A SCHIMBAT
LUMEA – FILM ARTISTIC

MEDITAȚII ASUPRA PATIMILOR,
MORȚII ȘI ÎNVIERII LUI ISUS –
DOCUMENTAR

Luni 25 aprilie, ora 23:00

Miercuri 27 aprilie, ora 22:00

Istoricul Paul Maier prezintă evenimentele
care au avut loc în săptămâna Paștelui din
anul 33 d.Hr., aducând în atenție intrigile
politice și religioase, dar și situația istorică
în care acestea s-au petrecut. Acest film
vă va prezenta contextul în care au avut
loc evenimentele cele mai importante ale
istoriei omenirii.

Vă prezentăm un program devoțional, cu
rugăciune, pe măsură ce urcăm împreună cu
Domnul Isus înspre Golgota. Aceste meditații
ne oferă un mesaj puternic de încurajare,
amintindu-ne că nu suntem singuri și că, pe
măsură ce umblăm alături de Hristos, suntem
moștenitori ai vieții și ai slavei pe care a
dobândit-o El la Cruce. Prin profunzimea lui,
acest program ne ajută să înțelegem că Isus
Hristos este alături de noi în suferință.

EU CRED ÎN PAȘTE - DOCUMENTAR

Duminica 30 aprilie, ora 22:30

Paștele este cea mai importantă sărbatoare a
istoriei creștine. Alătură-te nouă în timp ce
vom explora sărbătoarea Paștelor, tradițiile,
influențele și istoria acesteia.
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Definirea familiei în ConstituțiE
Inițiativă: Referendum pentru modificarea constituției
în sensul definirii căsătoriei ca uniune bărbat-femeie
Mă bucură faptul că în sfârșit societatea
civilă din România, de o anumită factură,
cum suntem noi, cei ce dorim stabilitate,
echilibru, pace și o înțelegere între oameni,
ne dorim să stabilim clar lucrurile acestea.
Mă numesc Claudia Albulescu, sunt
președinta Asociației „Părinți pentru
ora de religie” Timiș, reprezint Coaliția
pentru Familie în demersul de a iniția un
referendum național în privința modificării
unui articol din Constituție, articolul 48,
alineatul 1, prin care se definește familia.
„Familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimțită dintre un bărbat și o femeie.”
Aceasta este modificarea pe care noi ne
dorim să o facem, să se precizeze clar că
există această combinație unică de un bărbat
și o femeie care definește o familie.
În momentul de față, este stipulat că familia
se întemeiază pe căsătoria liber consimțită
dintre soți, nefiind precizat nici numărul
soților, și nici sexul lor. Ea dă loc la foarte
multe interpretări. Poate că acum câțiva
zeci de ani, lucrurile erau foarte clare, dar în
contextul actual, nu mai este suficient.
Noi, cei care considerăm că familia este
nucleul de bază al societății, singura de
altfel care dă naștere copiilor și care asigură
continuitatea unui neam, noi ca și români
considerăm că este important să promovăm
familia, sub această formă.
Acest lucru nu exclude și nu prejudiciază
cu nimic alte feluri de conviețuire pe care
alte persoane și le doresc și le asumă pentru
ei înșiși. Noi vrem să avem grijă de viitorul
copiilor noștri, considerăm că avem o datorie
față de ei de a-i ajuta să caute binele în viață,
să caute lumina, și credem că în familie,
acestea se pot întâlni, acolo se găsește tot
ceea ce e necesar creșterii unui copil.
Din alianța Coaliția pentru Familie fac
parte mai multe asociații creștine, printre
care Asociația Părinți pentru ora de religie,
Alianța familiilor din România, Alianța
familiilor catolice din România, ProVita și
multe altele, care au același crez: importanța
definirii familiei ca fiind formată de un
bărbat și o femeie.
Nu e o acțiune a Bisericii Ortodoxe Române,
așa cum se vehiculează, ci ne bazăm pe toate
cultele care sprijină familia. Până la urmă,
orice biserică, indiferent de cum se numește
ea, e formată din oameni. Oamenii din
biserică sunt importanți, nu pereții clădirii.
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Această inițiativă a noastră nu dorește să
restricționeze niciun drept, al nimănui, dar
noi, cei mulți, dorim să ne protejăm dreptul
la familie, în această configurare actuală. În
România, chiar și în prezent, singura formă
legală de căsătorie este cea dintre un bărbat
și o femeie, și suntem conștienți de acest
lucru. Prin acest demers nu se limitează nici
un drept existent, dar ne dorim ca lucrurile
să rămână așa și pe viitor.
E important pentru noi să facem ceva în
acest sens, pentru copiii noștri. Peste ani
de zile, probabil lucrurile se vor schimba în
instabilitate și într-un sens pe care nu ni-l
dorim, ei ne vor întreba: „Dar voi ce ați făcut
pentru noi, de ce s-a ajuns aici? Atunci când
se putea, trebuia să faceți ceva.”
Ne uităm la alte state, și multe dintre ele au
legalizat căsătoria între persoane de același
sex, multe din ele au legalizat modificarea
sexului unei persoane după anumite
tratamente și schimbări pe cale medicală,
altele au mers până acolo încât poți să faci o
simplă solicitare, prin care spui că de mâine
vrei să fii de alt sex, și ți se aprobă. Lucrurile
acestea, pentru noi, par incredibile, sunt
greu de gestionat, și din acest motiv, ne
gândim că așa cum au fost lucrurile până
acum, sunt bune și pentru viitor.
Asta nu înseamnă că alte lucruri care vin
din Vest sau din alte direcții, alte influențe,
nu sunt bune. Nu înseamnă că nu suntem
deschiși la influențele care întăresc și
consolidează familia, economia națională,
sistemele sociale pe care le avem. Doar că în
ceea ce privește familia, avem acest punct de
vedere, pe care dorim să-l exprimăm.

Și îi rugăm pe toți care au aceeași părere și
cred că au această datorie față de copiii lor să
și-o exprime și ei printr-o simplă semnătură,
pe un formular. Durează mai puțin de un
minut. Acesta este doar primul pas, iar pasul
final înseamnă mersul la vot. Doar așa se
poate modifica un articol în Constituție.
Vrem să fim foarte bine înțeleși. Nu dorim
restricționarea și limitarea drepturilor
nimănui, atâta timp cât la noi în țară ele nici
nu există. Există în alte țări, dar nu avem
nici o dovadă că în acele țări unde ele există,
ele au o influență benefică asupra societății,
asupra oamenilor și asupra copiilor.
Dimpotrivă, semnalele care vin din afară
sunt chiar îngrijorătoare.
Cum poți susține acest demers?
În toată țara există reprezentanți ai Coaliției
pentru familie. Orice persoană poate să intre
pe www.CoalitiaPentruFamilie.ro, unde va
găsi mai multe asociații din această Coaliție,
poate să caute datele acestor asociații,
persoanele de contact și locurile unde poate
să meargă să semneze pentru susținerea
acestui demers.
Mulți patroni de firme sau angajați ne cer
aceste liste pentru semnături pe care le
distribuim. Li se explică foarte clar cum să se
semneze, este foarte important să nu se iasă
din căsuța destinată semnăturii, pentru că
astfel se invalidează semnătura respectivă.
Bineînțeles, o mare parte din semnături
se strâng prin biserici, indiferent de cultul
bisericii respective, pentru că sunt locurile
cele mai ușor accesibile.

www.CoalitiaPentruFamilie.ro
Inițiativa civilă susținută de Coaliția pentru
Familie urmărește definirea fără echivoc a
FAMILIEI, ca fiind uniunea liber consimțită
dintre un bărbat și o femeie. Semnând acest
demers, protejați familia creștină tradițională.

În fiecare JOI, ORA 21 - EMISIUNI LIVE CU RUGĂCIUNE

Calea, Adevărul și Viața
Începând cu 3 martie 2016, reluăm emisiunile Calea, Adevărul
și Viața în direct cu rugăciune pentru nevoile telespectatorilor.
Noutatea este că aceste emisiuni nu vor fi o dată la două săptămâni,
cum v-am obișnuit în trecut, ci în fiecare săptămână, joi de la ora 21.
Mai jos sunt temele propuse pentru următoarele 3 luni.

În Fiecare SÂMBĂTĂ, ORA 21 - EMISIUNE Nouă: 

REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
Cu începere din 26 martie 2016, vă propunem o nouă emisiune
săptămânală pe Alfa Omega TV, „REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”.
Această emisiune vă prezintă reportaje, știri și realități cotidiene din
România și din lume, comentate dintr-o perspectivă creștină.
Fie că este vorba de actualități din săptămâna în curs, de problematici
și fenomene prezente în România sau de evenimente internaționale,
ne propunem să aducem lumina Scripturii și o interpretare creștină
pentru a ajuta telespectatorii să înțeleagă vremurile în care trăim.
Urmăriți emisiunile „REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE” pentru a
obține o perspectivă creștină asupra contextului actual în care
trăim - în fiecare sâmbătă, de la ora 21, la Alfa Omega TV.

03.03.2016 - Îngrijorare, frică și depresie
10.03.2016 - Restaurarea familiei - Divorț, separare, concubinaj
17.03.2016 - Restaurarea familiei - Relații sexuale în afara căsătoriei
24.03.2016 - Să nu ucizi (de la avort la a ucide cu vorba)
31.03.2016 - Pornografia - căi de acces
07.04.2016 - Postul - disciplină și armă spirituală
14.04.2016 - Atac, influență sau posesie demonică
21.04.2016 - Autoritate spirituală - între abordare democratică și
abuz spiritual
28.04.2016 - Prin rănile Lui suntem vindecați (Joia mare)
05.05.2016 - Medicina alternativă - Vindecare cu orice preț?
12.05.2016 - Înțelegerea vremurilor: Israel, Islam și Creștinism
19.05.2016 - Legături sufletești nedumnezeiești
26.05.2016 - Infertilitate, fecundare în vitro, adopție - implicații
spirituale
02.06.2016 - Cum să mă rog pentru copilul meu?
Fiți alături de noi, trimiteți-ne motivele dvs de rugăciune, aflați
adevăruri biblice despre teme sensibile în societatea românească.
Urmăriți emisiunile în direct „CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA”
cu rugăciune și slujire pentru nevoile telespectatorilor - în fiecare
joi de la ora 21, la Alfa Omega TV.

