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CREȘTINUL ȘI SEXUALITATEA
„Du-te, dar să nu mai 4. Pornind de la aceasta, este nevoie de
păcătuiești.”(Ioan 8:11)
o învățătură biblică permanentă, clară.
Tema sexualității în această Ca parte din efortul mai larg de a avea o
revistă creștină o vedem nu perspectivă biblică asupra lumii și vieții
doar ca pe o provocare, ci („world-view” creștin). Trăim în vremea
și ca pe o nevoie majoră harului, a dragostei lui Dumnezeu, care iartă
de învățătură, dezbatere, și restaurează. Mai ales dacă la un anumit
slujire. Multe din cererile pentru rugăciune pe moment al vieții noastre ne-am predat viața
care le primim la Alfa Omega TV, din cererile Lui și suntem copii de Dumnezeu, născuți
de resurse, din materialele video accesate, din nou. Dar Dumnezeu Tatăl este și un
Dumnezeu drept; ne-a dat Cuvântul, ca un
sunt pe această direcție de sexualitate.
reper de credință. Cele trei liste similare
Presiunile anturajului, contextul social,
prezente în Biblie sunt clare, valabile
liberalismul creștin, interpretarea denaturată
pentru orice ființă umană cu liber arbitru,
a toleranței și a corectitudinii politice,
preocupată de viața veșnică. Toate trei
drepturile omului ridicate la rang de religie,
includ păcatele din zona sexuală:
marginalizarea valorilor iudeo-creștine și
catalogarea fundamentalismului biblic ca „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni
retrograd, toate acestea fac absolut necesară Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi
o discuție tot mai deschisă în mediile creștine în privinţa aceasta: nici curvarii, nici
despre perspectiva biblică asupra sexualității. închinătorii la idoli, nici preacurvarii,
nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici
1. În primul rând, nevoia de informare și
cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii,
educație din perspectivă biblică, depășind
nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia
o exagerată „pudoare” bisericească. Asaltul
lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:9-10). Liste
asupra tinerei generații a coborât limita de
asemănătoare sunt în Galateni 5:19-21
vârstă în primul rând prin media și chiar
sau Apocalipsa 22:15 („Afară sunt câinii,
prin pârghii ale sistemului educațional.
vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la
Asaltului agresiv privind educația sexuală
idoli, și oricine iubește minciuna și trăieste
în școli sub inspirația agendei LGBT trebuie
în minciună!”). Recitește-le dacă dorești să
să-i oferim alternative:
intri în Împărăția lui Dumnezeu. El este plin
- educație sexuală în școli, din perspectivă de dragoste, dar sfânt și drept.
creștină;
Ultima emisiune înregistrată în studioul
- educație în familie, coborând limita de
nostru, înainte de a scrie aceste rânduri, are
vârstă, punerea Cuvântului în inima copiilor
titlul: „Cum să trăiești ca ființă sexuală într-o
cu determinare și responsabilitate, ca la
lume pervertită sexual”; o provocare pentru
momentul potrivit ei sa ia decizii corecte;
fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, poziție
- responsabilizarea bisericii pentru trecerea
socială, educație, slujire sau confesiune
de la activități formale cu copii și adolescenți,
creștină. Concluziile acestei emisiuni despre
la activități consistente, utile;
sex din perspectiva Bibliei sunt clare:
2. În al doilea rând, printr-o abordare
- sexul este parte din creația omului și
biblică, în dragoste, dar clară, în biserică,
este foarte bun
familie și relații interpersonale, a oricăror
- sexul este pentru împlinirea intimității
forme de păcat sexual. Trecerea de la
și unității între soț și soție
aruncatul cu pietre la consiliere și rugăciune.
- sexul este pentru plăcere și procreere
„Du-te, dar să nu mai păcătuiești”, i-a spus
Isus femeii prinse în adulter, sub privirile Am devenit copilul lui Dumnezeu la 40 de
ani, după revoluție, am văzut și văd multe, mă
celor ce așteptau să o omoare cu pietre.
interfațez cu oameni diferiți, oameni simpli sau
3. Apoi, ca o continuare firească, slujirea
cu slujiri speciale, văd schimbarea contextului
celor robiți. Nu doar în centre de consiliere,
cultural, a dinamicii spirituale. Unora dintre
sau prin punerea mâinilor a celor cu daruri
cei care citesc acest material le-aș putea fi tată
spirituale, ci ca o practică permanentă în
sau frate mai mare. Pot să spun că nimeni
fiecare biserică. Mai mult decât alte categorii
nu este scutit, ocolit de provocări în această
de păcate, cele din zona sexuală au o conotație
zonă. Vestea bună pentru fiecare este realitatea
spirituală aparte, fiind însoțite, amplificate de
de netăgăduit a dragostei nemărginite a lui
o activitate demonică intensă, cu consecințe
Dumnezeu, Care ne cunoaște, ne înțelege, ne
devastatoare nu numai asupra persoanei, dar
cheamă, ne iartă și ne restaurează.
și asupra familiei și generațiilor următoare.
Slujirea de vindecare interioară și eliberare „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu
devine vitală în situațiile în care e deja vorba mai păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit,
de dependențe, legături spirituale și chiar avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos,
infestare demonică. Păcatele sexuale sunt Cel neprihănit.” (1 Ioan 2:10). Același
Mijlocitor care ne spune și nouă: „Du-te, dar
devastatoare pe direcții multiple:
să nu mai păcătuiești.”
- împotriva ta, ca trup;
- împotriva familiei tale, ca entitate socială Tudor Pețan
președinte - Alfa Omega TV
și spirituală;
- împotriva lui Isus Hristos (dacă ești creștin,
ești și mădular al Trupului lui Hristos);
- împotriva Duhului Sfânt (trupul tău este
templul Duhului Sfânt);
- împotriva Tatălui, nesocotindu-I poruncile
și sfințenia;
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Jerusalem Dateline
știri din Orientul Mijlociu
Sâmbătă, ora 20:00

LUNI 06 martie

MARȚI 07 martie

MIERCURI 08 martie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză
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 Cum a apărut lumea 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce vremurile de pe urmă? 00:30
Îndrăznește să gândești 01:00 Cuvântul Vieții
02:00 Calea, Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Zidurile
inimii mele 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 John Newton (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Filozofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Zidurile
inimii mele (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:00 Afaceri ca la carte 18:30 Trăiește-ți viața

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Trăiește-ți viața! 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 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum 09:00
Cartea Cărților 09:30 Cufărul cu comori
10:00 The Tattoo 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 A salva
o viață (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Trecutul Ierusalimului
(r) 14:00 Îndrăznește să gândești (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Cufărul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
The Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Trecutul Ierusalimului 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 A salva o viață film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 John Newton documentar
23:30 Muzică

Duminică, 22:30

documentar

Jock Troup și
trezirea spirituală a
pescarilor

Începutul secolului al XX-lea e
considerat de istorici un punct
de răscruce pentru Marea
Britanie și toată Europa. Născut
în 1896, Jock Troup s-a pus la
dispoziția lui Dumnezeu pentru
a prezenta Evanghelia oamenilor
din jur și mai ales militarilor din
19:00 Temelia evreiască a creștinismului
cel de-al Doilea Război Mondial,
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios în ciuda lipsei de siguranță.
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale Un om al trezirii, relevant în
telespectatori
mesajul predicat, a contribuit
20:30 Călătoria program religios străin
la schimbarea multor oameni,
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
profitând de orice prilej pentru
22:00 Cântărețul ambulant film artistic
23:30 Muzică
a vorbi.

JOI 09 martie

VINERI 10 martie

SÂMBĂTĂ 11 martie

DUMINICĂ 12 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgara) 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 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Viața în
Duhul 08:30 Dragoste, sex și relații de durată
09:00 Cartea Cărților 09:30 Festivalul copiilor
10:00 Highlights - Lisa Bevill 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Cântărețul ambulant (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Viața în
Duhul (r) 14:30 Dragoste, sex și relații de
durată (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlights - Lisa Bevill (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Întoarcerea la
dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Întoarcerea
la dragostea dintâi 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 Romani
08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Demascarea palestinianismului creștin
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul din
vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
identitate și scop 09:00 Cartea Cărților
09:30 Martin Luther 10:00 Înțelepciune TV
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 O
viață în armonie (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Cuvânt din Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Martin Luther (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 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 Devoțional
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 Martin Luther (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Misiune
urbană (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 Martin Luther (r)

19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului documentar
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 19:30 InTouch program religios străin
documentar
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 22:00 O viață în armonie film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither și prietenii program muzical
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
străin
23:30 Muzică

16:00 Misiune urbană program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Închinare pentru națiune program
religios

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
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 Realități și perspective talk-show
22:00 Salvat film artistic
23:00 Izbanda lui James O.Fraser documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

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) program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Jock Troup și trezirea spirituală a
pescarilor documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
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MARȚI 07 MARTIE

MIERCURI 08 MARTIE

JOI 09 MARTIE

VINERI 10 MARTIE

22:00 John Newton

22:00 A salva o viață

22:00 Cântărețul
ambulant film artistic

20:30 Femei cu
idealuri program pentru femei

20:00 Cuvânt din
Ierusalim din actualitate

documentar
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film artistic

Intenția lui Dumnezeu

pentru sexualitatea umană
O
Sexualitatea
întrebare la care trebuie să avem
răspuns este: ce spune Biblia
despre poziția lui Dumnezeu față
de sexualitate? Această întrebare necesită
un răspuns, dacă vrem să fim eliberați de
povara sexuală. Dacă înțelegeți de ce am
fost creați bărbați și femei, veți putea rezista
tentațiilor care vin, deoarece există un scop
bine definit pentru a trăi în acești parametri.
În omnisciența Sa, Dumnezeu face ca toate
acțiunile Lui să aibă un scop și un plan. Un
lucru pe care Dumnezeu nu-l poate spune
este ups!”. Tot ce face Dumnezeu este de o
înțelepciune desăvârșită, are sens și scop.
El ne-a creat bărbați și femei pentru un
motiv foarte important. El a cunoscut
toate problemele care vor exista. În ciuda
haosului din relațiile conjugale de astăzi, El
totuși ne-a creat astfel. Înseamnă că motivul
pentru care a acționat astfel este mult mai
important.
El dă o explicație clară în primele două
capitole din Genesa. Noi am fost creați după
chipul lui Dumnezeu, bărbați și femei, cu
scopul de a intra în relații heterosexuale
monogame, pentru a fi un simbol al
dragostei lui Hristos față de Biserică și al
căsătoriei finale care va avea loc la a Doua
Venire a lui Hristos.
În primele două capitole din Genesa ni
se spune că Eva a fost luată din coasta lui
Adam. În acest pasaj scrie: „Din această
cauză...” Din ce cauză? Ei bine, deoarece Eva
a fost creată din coasta lui Adam, cei doi
trebuie să redevină un singur trup.
Dacă în natură separăm un lucru care
în mod natural este un întreg, el va avea
tendința naturală de a se reuni, de a redeveni
un tot unitar. În acest fel, când Dumnezeu
a luat pe Eva din coasta lui Adam, El a
stabilit tendința de reunire a celor doi. De
aceea, capitolul doi din Genesa spune că
cei doi trebuie să redevină una. Eva a fost
luată din coasta lui Adam, de aceea trebuia

să se întoarcă la el, să devină un singur
trup cu el. Este o chemare la monogamia
heterosexuală. Pentru aceasta, este nevoie de
un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie
devin un singur trup.
Monogamia heterosexuală a fost de la
început. O vedem în primele două capitole
din Genesa. Isus a subliniat această poruncă
în Matei 19, evidențiind că cei doi trebuie
să devină un singur trup. El chiar a reluat
pasajul din Genesa 2. Dumnezeu condamnă
orice abatere de la acest model, din cauza
efectului asupra societății, asupra trupului
nostru și a imaginii Sale în noi. Sexualitatea
fizică este punerea în acțiune, în plan uman,
a unei realități spirituale mai mărețe, aceea a
lui Hristos și a Bisericii – Mirele și Mireasa.

Satan vrea să pervertească nu doar imaginea
lui Dumnezeu și a sexualității, ci și cea a
lui Hristos și a Miresei. Actul sexual din
cadrul unei căsnicii trebuie să fie tot atât de
spiritual precum este fizic.
Din acest motiv ne atacă vrăjmașul mințile
cu imagini sexuale degradante și corelează
sexualitatea, în mintea noastră, cu tărâmul
întunericului, loc în care Dumnezeu este
negat, temut și ignorat.
În cadrul relațiilor conjugale monogame
fidele, noi fundamentăm în mințile și inimile
noastre tiparul fidelității intime, dând lumii
un exemplu de urmat. Noi aducem astfel
glorie imaginii lui Dumnezeu.
Suntem imaginea lui Dumnezeu pe
acest pământ prin sexualitatea umană și
anticipăm nunta lui Hristos cu mine și tine,
Mireasa Lui, la reîntoarcerea Sa.
Câteva versete cheie la care să meditezi în
contextul intenției lui Dumnezeu pentru
sexualitatea umană:
Geneza 2:18-24; Isaia 54:5, 62:5; Ieremia 3:14;
Osea 2:19-20; 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:2532; Apocalipsa 19:7, 21:2; Isaia 55:8-9, 65:2?;
1 Corinteni 7:2; 1 Timotei 3:2; 5:9; Tit 1:6

și provocările ei
secțiune specială pe site-ul
www.alfaomega.tv
Cred că fiecăruia dintre noi ne este clar că
Biblia ne vorbește nouă, credincioșilor, să ne
împotrivim păcatelor care se războiesc cu
sufletul nostru. În primul rând, credinciosul
nu trebuie să comită adulter (Ex. 20:14). Nu
trebuie să poftim soția aproapelui nostru,
chiar dacă îmbrăcămintea acesteia nu lasă
prea mult loc imaginației (Ex. 20:17). În
al treilea rând, credincioșii nu trebuie să
folosească serviciile unei prostituate care își
vinde trupul pentru plăcere sexuală (Prov.
23:26-27; 1 Cor. 6:15-16). Vorbim apoi de
împotrivirea față de pofta care te determină
ca mâinile pe care le ridici în prezența lui
Dumnezeu (1 Tim. 2:8) să fie folosite în
alte… scopuri păcătoase față de care ar
trebui să fim morți (1 Cor. 6:9-11).
Dumnezeu l-a creat pe om și a pus în el
dorințe valide, bune. Una dintre acestea
este și dorința după sex. Exercitarea acesteia
într-un cadru acceptat de Dumnezeu
conduce omul la împlinire. Îndreptându-ți
însă dorința după sex într-o direcție greșită
duce la robie și neîmplinire.
Are Biblia ceva de spus despre sexualitate? Sunt
oare creștinii lipsiți de confruntările cu păcatul
sexual? Acestea sunt câteva dintre întrebările
discutate în secțiunea SEXUALITATE pe siteul Alfa Omega TV. Atingem subiecte precum:
pornografia, homosexualitatea, abuzul
sexual, dependența de sex, prostituția,
traficul uman.
Accesează secțiunea de sexualitate:
alfaomega.tv/viata-spirituala/sexualitate
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Ideologia de gen

Bărbat sau femeie - o opțiune personală?
Ce este ideologia de gen (gender ideology)?
De unde vine șii cum a fost impusă societății?
Ideologia de gen spune că diferențele între
bărbați și femei sunt doar rezultatul unor
convenții sociale și de educație. Spune că e
posibil să alegi să fii bărbat sau femeie, fără
ca biologia să conteze.
Este clar că acest lucru nu e adevărat. Anatomia
și psihologia bărbatului și a femeii sunt diferite.
Biologia e responsabilă de sexul femeii și al
bărbatului și trasează roluri biologice diferite
pentru ei, pentru conservarea speciei umane,
printre multe alte aspecte.
Ideologia de gen nu are deloc baze științifice.
Este o ideologie pură, de fapt în contradicție
permanentă cu știința și realitatea. Originea
ei e în radicalizarea principiilor feminismului,
ce introduce conceptul de gen. A fi femeie, a
fi mamă, e considerat un rol social învechit,
provenit din tradiția străveche, în care femeia
era supusă oprimării, o societate învechită în
care șovinismul masculin și sistemul creat de
societatea patriarhală erau principalii agresori.
Această ideologie implică dispreț pentru
femeile adevărate și tot ce le definește, în mod
special feminitatea și dimensiunea maternă.
Ura față de bărbați, percepuți ca cei ce oprimă,
reflectă lupta de clasă din comunism. Ideea

că femeile ar trebui să fie ca bărbații și să-și
dezvolte o sexualitate masculină, fără legături
și consecințe, anulează astfel dimensiunea
maternă și susține natural “dreptul la avort”.
Grupuri de lobby pro-homosexualitate
de asemenea acționează la unison cu
feminismul, pentru că le oferă o justificare
pentru preferințele lor sexuale, și subliniază
faptul că o orientare homosexuală e o
opțiune care poate elibera femeile de un rol
social impus fără voia lor, și în care bărbații
încetează a fi cei ce oprimă femeile.
Ideologia de gen înseamnă începutul
sfârșitului pentru feminitate și masculinitate.
De asemenea, toate acestea s-au dovedit a fi o
cale eficientă de a obține fonduri și influență
politică și o industrie de afaceri substanțială.
Lansarea acestei ideologii s-a făcut prin
asaltul asupra unor instituții internaționale,
pentru a obține o serie de recomandări,
poziții, declarații și angajamente ale statelor
membre UE, care nu au forță legală și nu
sunt obligatorii, dar care pot fi prezentate ca
directive ale UE sau ONU.
O agendă doctrinară bine coordonată a
urmat. Aceleași strategii și metode, aceleași
etape sunt reproduse în fiecare țară. Armele
folosite sunt tehnici de manipulare, cum ar fi

ascunderea datelor, false alarme sociale, apelul
la sentimentalisme și folosirea unui anumit
limbaj, etc, pentru a impune valorile lor, în
mod totalitar, prin legi care le acordă drepturi,
alocări disproporționate ale resurselor publice,
persecuția prin lege a celor ce nu sunt de acord
și penalizarea dizidenților și acces la minorii
din școli, pentru a le prezenta ideologia lor,
evitând filtrul părintelui.
Ca bărbați și ca femei, ca cetățeni, ca plătitori
de taxe, ca părinți, trebuie să prevenim
proliferarea acestei ideologii, ce caută să
distrugă cel mai nobil atribut al omenirii:
demnitatea umană.
Un material produs de Profesionales por la
Ética, Spania. Acest material poate fi urmărit și
în emisiunea Realități și perspective, difuzată
în 11 martie, ora 21, la Alfa Omega TV.

Intimitatea
de Lucian Oniga

Unul din subiectele evitate în bisericile
evanghelice, dar foarte discutat în culise,
este viața intimă, viața sexuală. Iată câteva
principii din Sfânta Scriptură ce țin de viața
intimă în căsnicia creștină.

A. Relaţia intimă a fost invenţia lui
Dumnezeu şi este bună!
Ea nu este un “rău necesar”, ci e binecuvântarea
lui Dumnezeu, invenția Lui.
1. Toate făpturile create de Dumnezeu sunt
făpturi sexuale. El ne-a creat aşa (Gen. 1:26-28;
Mc. 10:6-9; Ps. 139:14). Dumnezeu a zis despre
bărbat şi despre femeie ca ei se vor face “un
singur trup” şi că vor avea copii (Gen. 1:28).
2. Vechiul Testament dă cititorului impresia că
relația intimă nu trebuie justificată, explicată
sau scuzată. Cu alte cuvinte, V.T. spune: Sexul
este bun pentru că este darul lui Dumnezeu.
3. Noul Testament, de asemenea, conclude că
relaţia intimă este bună. Isus face prima Sa
minune la o nuntă (Luca 2:1-11). Şi Isus a afirmat
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că bărbatul şi femeia se vor face un singur trup
după căsătorie (Mat. 19:6). Relația Cristos –
Biserica este comparată cu relaţia dintre un soţsoţie, deci, o relaţie curată (Efes. 5:31-32).

B. Relaţia intimă este importantă.
Pasajul din 1 Cor. 7:3-5 evidenţiază 3 principii
de bază ale relaţiilor intime:
1. Principiul necesităţii (v. 3);
2. Principiul autorităţii (v. 4) - nu mai suntem
stăpâni pe trupul nostru, ci soțul/soția;
3. Principiul regularităţii (v. 5) – să nu vă
lipsiți unul de altul decât prin bună învoire.

C. Relaţia intimă este permisă numai
în cadrul căsătoriei
(Evrei 13:4; Prov. 5:15-20)!
Evr. 13:4 spune că patul trebuie să fie nespurcat,
adică nu ai voie să aduci în patul conjugal o altă
persoană decât soțul sau soția ta. Sexul este cea
mai bună expresie a dragostei dintre un bărbat
şi o femeie, însă “întâlnirea a două trupuri nu
poate genera dragoste”. Sexul poate exprima
doar iubirea ce există deja, este o încununare a
dragostei deja existente, iar iubirea adevărată
se găsește numai în relaţia de familie, deoarece
doar acolo este angajament şi dedicare reciprocă,
printr-un legământ făcut în fața lui Dumnezeu.

Din nefericire, astăzi, familia nu mai e la modă.
Peste un milion de români au declarat la ultimul
recensământ că trăiesc în concubinaj. Multora le
e frică să se căsătorească. Aceasta îmi spune că ei
nu înțeleg și că nu au dragoste adevărată.

D. Scopul relaţiilor sexuale
Mulți cred că relația sexuală are doar menirea să
producă copii. Chiar dacă e adevărat acest lucru,
trebuie să știm că ea are scopuri multiple:
1. Pentru a crea unitate în intimitate (Gen. 2:24);
2. Pentru procreare (Gen. 1:28);
3. Pentru cunoaştere (Gen. 4:1; Mat. 1:25);
4. Pentru plăcere (Prov. 5:15, 18-19);
5. Pentru apărare împotriva ispitei (Prov. 5:15;
1 Cor. 7:2, 5);
6. Pentru mângâiere (Gen. 24:67;
2 Sam. 12:24).

E. Împlinirea sexuală este un proces
Relația intimă este o experienţă care se învaţă.
Prin urmare, comunicarea deschisă şi sinceră
a soţilor cu privire la relaţia aceasta este
extrem de importantă şi necesară. Întreabăţi partenerul ce îi face plăcere. Comunică în
mod clar ce îţi face ţie plăcere. Comunicați și
evaluați în permanență.

F. 8 caracteristici ale unui partener
creativ în ce priveşte intimitatea
1. Fii întru totul disponibil (vezi 1 Cor. 7:3-5)!
a. Nu îţi lipsi soţul/soţia de relaţia sexuală
decât prin bună învoire, când te dedici postului
şi rugăciunii.
b. Planifică serile pe care le veţi petrece
împreună în intimitate. Odihneşte-te dupăamiaza, dacă este cazul.
c. Dacă îţi lipseşte dorinţa sexuală, să ştii că
acţiunea va genera şi dorinţa.
d. Ce se întâmplă atunci când spui ‘nu’? Celălalt
poate avea sentimentul că este respins. Poţi fi
un soţ/soţie foarte iubitor/iubitoare, dar dacă
îţi refuzi partenerul regulat, celelalte lucruri pe
care le faci nu vor avea valoare.
2. Lasă grijile deoparte!
a. Fiţi conştienţi că răspunsul sexual al unei
femei este legat de emoţiile ei.
b. Lăsaţi deoparte grijile şi daţi-vă liber unul
celuilalt.
c. Dacă vă preocupă multe lucruri, rugaţi-vă,
apoi faceţi-vă un masaj unul altuia.
d. Dacă există neînţelegeri între voi, rezolvaţile înainte să întrețineți relaţii sexuale.

b. Obişnuieşte-te să te gândeşti la soţul/soţia
ta. Gândeşte lucruri pozitive legate de relaţia
voastră fizică (Filipeni 4:8).
5. Fii creativ! Studiază-ţi partenerul. Află
ce îl/o stârneşte. Ce îl/o excită? Găseşte căi
creative de a-i stârni aceste dorinţe.
a. Fă lucrurile în moduri diferite. Fii romantic/
romantică.
b. Nu încerca să împlineşti nevoile celuilalt
făcând ceea ce ţie îţi face plăcere.
c. Nu te gândi la căsniciile altora. Studiaz-o
pe a ta.
6. Fii interesant! Nu lăsa ca actul intim să
devină previzibil şi plicticos.
a. Relația îşi va pierde latura interesantă dacă
nu faceţi nimic diferit. Comunicaţi în această
privinţă.
b. Eşti dispus/dispusă să faci dragoste la ore
“neobişnuite”? Eşti dispus să încerci locuri
noi? Etc.
7. Nu fi inhibat/inhibată!
a. Adam şi Eva erau goi şi nu le era ruşine. Erau
cu totul liberi să se dăruiască fără inhibiţii.
b. Acceptă-te pe tine însuţi/însăţi - partenerul
tău te-a ales pe tine!
c. Nu te concentra la imperfecţiuni.
d. Fă ceea ce poţi face. Împacă-te cu felul în
care arăţi. Nu face comparaţii.
e. Comunică celuilalt domeniul în care vrei
să te schimbi (pierderea sau câştigarea în
greutate, coafura, etc.).
8. Fii „agresiv/agresivă”! Acest sfat le
priveşte în special pe femei, pentru că, de
regulă, bărbatul ia iniţiativa.
a. Dăruieşte-te cu totul – fii încântat/ă,
entuziast/ă.
b. Nu fi plictisitor/plictisitoare sau pasiv/
pasivă. Relaţiile sexuale nu sunt menite numai
să satisfacă nişte nevoi biologice.
c. Permite-I lui Dumnezeu să te facă liber/
liberă să răspunzi celuilalt, respectându-i
sentimentele.

H. Planificarea familială – factori de
luat în considerare:
1. Factori fiziologici:
a. fecundarea poate avea loc numai în câteva
zile pe lună;
b. o femeie este femeie şi fără sistemul
reproducător. În această situaţie, relaţia fizică
continuă şi fără abilitatea sau responsabilitatea
reproducerii (Avraam şi Sara, Isac şi Rebeca);
c. spaţierea copiilor nu poate fi posibilă fără o
planificare familială (o femeie poate naşte peste
20 de copii). Prin urmare, aproape toţi oamenii
folosesc o anumită metodă contraceptivă!
2. Factori ce ţin de responsabilitate:
a. avem responsabilitatea de a ne folosi
cunoştinţele în mod inteligent;
b. avem responsabilitatea principală de a ne
ajuta reciproc în procesul sfințirii;
c. avem responsabilitatea de a nu deteriora
relaţia cu soţia din pricina unui număr prea
mare de copii;
c. avem responsabilitatea de a ne creşte şi de a
purta de grijă copiilor noştri. Prea mulţi copii
ne pot descalifica de la statutul de părinte;
(„Oricine poate fi tată/mamă, dar numai unii
sunt părinţi.”)
d. avem responsabilitatea să ţinem cont de
sănătatea soţiei/mamei;
e. Suveranul Dumnezeu poate trece de orice
metodă contraceptivă când vrea să dea cuiva
copii.

ATENŢIE:
1.
2.

Orice metodă care ucide embrionul este
un act criminal!
Planificarea familială fără implicarea
lui Dumnezeu şi determinată de motive
pur egoiste sau de lipsa încrederii în
Dumnezeu este condamnabilă!

Acest articol este un extras din cursul Căsătoria și
familia, de 13 lecții, avându-l ca autor pe Lucian
Oniga. Comandă pe suport carte+DVD cursul întreg
(15 lei, tel: 0256.284.913), sau descarcă-l gratuit,
integral, în format electronic de la adresa: www.
alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/curs-familie.

3. Fii atractiv/atractivă! Înfăţişarea
afectează atracţia unuia pentru celălalt.
a. Fă întotdeauna tot ce poţi pentru a fi
prezentabil/atractiv pentru partenerul tău.
b. Nu fi întotdeauna neîngrijit/ă când eşti acasă.
c. Ai grijă de tine (duş, bărbierit, etc.) chiar
dacă nu ieşi din casă.
d. Poarta lenjerie atractivă. Foloseşte aftershave /
parfum, dacă nu-l deranjează pe celălalt.
4. Fii nerăbdător/nerăbdătoare! Anticipează
experienţa sexuală cu celălalt.
a. Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi dea libertatea de
a visa cu ochii deschişi în legătură cu timpul
petrecut de voi în intimitate (C. Cântărilor 4; 8).
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Contracepția
de daniela Toplicianu, Consilier AOTV
Viața unui credincios poate fi definită ca
raportarea acestuia la voia lui Dumnezeu.
Când vine vorba să căutăm să-I fim plăcuți
lui Dumnezeu, ne gândim în mod automat
la a-I îndeplini voia. Și când vine vorba de
voia lui Dumnezeu, orice credincios știe că
aceasta trebuie să se alinieze la Cuvântul Său.
Scriptura ne dă direcții cu privire la fiecare
aspect al trăirii noastre, unele din ele fiind cât
se poate de clare, iar noi, creștinii, obișnuim
să le clasificăm în „asta face parte din zona
albă” și „asta face parte din zona neagră”.
Ce facem, însă, în situația în care unele decizii,
alegeri, soluții pe care trebuie să le luăm în
viață fac parte din „zona gri”? Acea zonă în
care nu găsești în Scriptură răspunsul direct.
Convingerea mea este că pentru „lucrurile”
din „zona gri” avem responsabilitatea
căutării personale a răspunsului. Aici apar
interpretările și, pentru multe din ele, Biserica
nu are un răspuns teologic clar.
Unul din aceste subiecte gri e contracepția.
Prin urmare, avem voie noi, credincioșii, să
ne punem problema planning-ului familial?
Ne oferă Biblia dreptul să stabilim numărul
de copii? Avem noi dreptul să „programăm”
sarcinile, folosind metode contraceptive?
Iată câteva întrebări, pe care sunt convinsă că
fiecare dintre noi ni le-am pus într-un anumit
moment al vieții. Acestea sunt întrebări la
care mulți vor da imediat răspunsul „da” sau
„nu”, bazându-se pe convingerile personale,
pe care și le vor susține afirmând că au dovezi
biblice în acest sens.
Prin ceea ce vom prezenta mai departe, nu
vom încerca să susținem niciunul din aceste
răspunsuri, ci, mai degrabă, să provocăm pe
fiecare să caute personal răspunsul la aceste
întrebări. Cu siguranță, orice cuplu care nu
are probleme de fertilitate, folosește o anumită
metodă contraceptivă (metoda naturală sau
metodele artificiale), fie că recunosc sau nu
acest lucru. Și când spun acest lucru, mă bazez
pe faptul că șansele de a rămâne însărcinată
ale unei femei care are relații sexuale regulate
sunt de 85%1. Asta înseamnă că o femeie este
capabilă să nască până la 25 de copii, situație
pe care nu o prea întâlnim!
Personal, m-am confruntat cu această
problemă și cred că, asemeni mie, este una
pe care și-o pune orice cuplu. Iar, atunci
când dorim cu adevărat să facem voia lui
Dumnezeu, El nu ne va lăsa în „ceață”. El Se
descoperă celui ce-L caută! Important este să
colaborăm cu El și să ne facem partea noastră.
Dat fiind faptul că, pe de o parte, acest subiect
a fost și rămâne tabu în bisericile noastre, iar,
pe de altă parte, educația sexuală în România
este încă neglijată (Recent, la nivel național
s-au iscat controverse legate de introducerea
sau nu a educației sexuale în școli, disciplină ce
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ar pregăti tinerele din timp pentru metoda de
contracepție pe care ar putea să o aleagă după
debutul vieții sexuale), cred că fiecare cuplu
este dator ca, pe baza unei informări corecte
cu privire la metodele contraceptive, să ia o
decizie personală cu privire la planificarea
familiei, pentru care să-și asume întreaga
responsabilitate. GREȘIT nu e să iei în calcul
planificarea familială, ci GREȘIT este să
nu-L implici pe Dumnezeu în acest aspect.
Dumnezeu dorește să-L abordăm și să-L
implicăm în fiecare aspect al vieții noastre.
Biblia nu are răspunsuri clare cu privire la
contracepție (deși unii vor argumenta cu
anumite pasaje din Biblie, cum ar fi cazul
lui Onan din Geneza 38:6-10, sau pasajele
Psalmul 127:3-5, 1 Timotei 2:15), prin urmare
răspunsurile pot fi diferite. Acesta este
motivul pentru care unele biserici au adoptat
un anumit răspuns în această direcție, însă
cele mai multe au ales să tacă. Acest lucru
nu a dus decât la un dezechilibru spiritual,
relațional și emoțional în rândul multor
familii, prin faptul că unele nu au nicio opinie
formată pe acest subiect, deși practică una
dintre metode. Altele trăiesc frustrarea unei
vieți de familie împovărate de grija creșterii
unui număr mare de copii, iar altele folosesc
în mod necorespunzător anumite metode
contraceptive fără a cunoaște consecințele lor.
Trebuie să plecăm de la ideea că Dumnezeu
a plănuit sexualitatea în cadrul relațiilor de
căsătorie în scopul procreării, al împlinirii
familiei și al plăcerii. Dacă limităm relația
sexuală doar la scopul procreării, atunci o
vom scoate din contextul biblic. De aceea
cred că ambii parteneri ar trebui să decidă
să aibă atâția copii cât consideră că pot să
pregătească în mod adecvat pentru o viață
creștină rodnică. Copiii sunt „o moștenire de
la Domnul… o răsplată dată de El” (Ps. 127:3),
suflete de care suntem responsabili înaintea
lui Dumnezeu, nu doar să le aducem pe lume,
ci și să le pregătim pentru cer.
Sunt demne de lăudat familiile care, având
cadrul și mediul prielnice aducerii pe lume
a mai multor copii, au înțeles scopul lui
Dumnezeu pentru fiecare dintre ei, veghind
cu toată responsabilitatea să-i facă pe toți
o priveliște minunată înaintea Cerului și
oamenilor. Așadar, această responsabilitate
vizează folosirea cunoștințelor în mod

inteligent, vegherea asupra relației (o
soție care dă naștere multor copii poate fi
împovărată de îngrijirea lor, ba chiar îi poate
fi afectată sănătatea, trupul neavând timpul
necesar refacerii în contextul unor sarcini
continue) și, nu într-un ultim rând, creșterea,
purtarea de grijă și educarea copiilor printr-o
dedicare și implicare a părinților, acordate
fiecărui copil în mod individual.
Cum putem să planificăm responsabil aceste
lucruri și totuși să nu păcătuim împotriva
lui Dumnezeu? Sunt mulți care asociază
contracepția cu un act păcătos, gândinduse la suprimarea unei vieți omenești. Prin
urmare, ei consideră că orice abordare a
oricărei metode contraceptive este păcat.
Cred, așadar, că e benefic să definim ce este
concepția și contracepția, pentru ca mai
apoi să clarificăm, pe fondul clasificării
metodelor de contracepție, care dintre ele
sunt abortive și care sunt neabortive. Este
foarte important să clarificăm acest aspect,
deoarece creștinii consideră că avortul
este un păcat, pentru că distruge viața
creată de Dumnezeu. Prin urmare, suntem
responsabili să ne informăm care din aceste
metode pot avea astfel de consecințe, pentru a
nu ajunge în situația unui avort (vom explica
despre aceasta mai jos) fără să dorim.
Prin definiție, CONCEPȚIA reprezintă
fuziunea dintre ovul și spermatozoid. În
momentul concepţiei, celula bărbatului
penetrează celula femeii în trompa uterină.
Într-un timp scurt, se formează embrionul,
care se fixează în ţesutul uterin3. Din punctul
de vedere al geneticienilor şi microbiologilor,
viaţa omului, ca şi a individului biologic,
începe în momentul concepției. Deci, din
momentul concepţiei, un embrion în orice
stadiu de dezvoltare s-ar afla, este un organism
individual, indiferent dacă este format dintr-o
celulă sau dintr-un grup de celule.
CONTRACEPȚIA este o măsură temporară
și reversibilă de evitare a sarcinii, constând
din utilizarea unei metode sau folosirea
unui produs contraceptiv (DEX). Așadar,
atunci când vorbim despre contracepție, este
limpede că nu se pune problema suprimării
unei vieți omenești. TREBUIE să avem, însă,
în vedere faptul că unele dintre aceste metode
contraceptive au efect abortiv (adică distrug
forma de viață deja creată).

În România, de-a lungul timpului, au fost
folosite cu precădere metodele naturale de
contracepţie. Metodele moderne, la scară
mare, sunt de dată recentă. Pilulele sau
anticoncepţionalele orale şi dispozitivele
intrauterine (DIU), care sunt şi cele mai
utilizate în România, au apărut pe piaţă în
mod oficial după 1989. Din nefericire, în
România, informațiile despre contracepție
sunt deficitare. Se cunosc foarte puţin
riscurile pe care le implică contracepţia
modernă. Din statisticile organizaţiilor care
militează agresiv pentru contracepţie, reiese
că utilizarea acestor metode a crescut foarte
mult, mai ales după 1993.2
Conform Ministerului Sănătății și Familiei, în
anul 1999, metodele de contracepție au fost
folosite după cum urmează:
Spermicide - 3%
Dispozitive intrauterine - 7%
Contraceptive orale - 8%
Prezervative - 9%
Nici o metodă - 35%
Alte metode moderne - 1%
Coitus interruptus - 28%
Ritm / Calendar - 6%
Sterilizare feminină - 3%
În 1999, majoritatea femeilor şi bărbaţilor
aveau doar informaţii sumare despre
contracepţia modernă, mai cunoscute
fiind pilulele, prezervativul şi dispozitivele
intrauterine. Totuşi, în România există un
număr mare de femei care nu folosesc nicio
metodă de contracepţie (aproape 1,4 milioane
de femei, cu vârste cuprinse între 15 şi 44 de
ani). O mare parte dintre acestea manifestă
reticenţă, pornind de la efectele secundare
ale acestor produse, sau din cauza preţului lor
mare. Multe dintre aceste femei nu folosesc
contraceptive din convingeri religioase.2
Substanţele abortive, prezente în unele
metode contraceptive, pot ataca forma
de viaţă încă din primele momente, ce
urmează după concepţie. Există dispozitive
sau medicamente care împiedică fiinţa nou
concepută să se fixeze în ţesutul uterin. În
asemenea cazuri, ea este expulzată din uter
printr-un AVORT SPONTAN (numit avort
hormonal). Toate substanţele sau dispozitivele
contraceptive care au un asemenea efect,
care provoacă avortul hormonal, trebuie
incluse în categoria celor abortive3, avort ce
are loc timpuriu, în primele 14 zile de viață a
embrionului (medical se mai numește avortul
menstrual) , deci înainte de implantarea lui
în uter. Nicio femeie (din cele care folosesc
metodele contraceptive abortive) nu știe
când are loc un astfel de avort, deoarece se
elimină în timpul ciclului menstrual.
Termenul de avort hormonal nu apare în
literatura de specialitate întrucât medicina
nu consideră sarcina ca existând decât după
nidare (fixarea embrionului în mucoasa
uterină)4. Statutul embrionului a fost însă
clar precizat în 1986, de către Comisia
Juridică şi a Drepturilor Omului (a Adunării
Parlamentare și Consiliului Europei): „Noi

ştim acum că existenţa umană începe din
momentul oului fecundat”. Cu toate acestea,
gândirea filozofică laică, precum şi câţiva
teologi catolici, consideră că noua fiinţă
umană îşi începe existenţa într-un moment
ulterior fecundaţiei (dupa ziua a 14-a).

sexuale în perioada în care ovulul ar putea
fi fecundat. Principalele metode naturale
de contracepție sunt: metoda temperaturii
bazale; metoda mucusului cervical; metoda
calendarului (sau a ritmului); metoda
simptotermală; metoda coitului întrerupt.

METODELE DE CONTRACEPȚIE ABORTIVE

Din categoria metodelor contraceptive
neabortive mai fac parte metodele de barieră,
care au ca efect anticoncepțional blocarea
intrării spermatozoizilor în cavitatea uterină.
Din această categorie fac parte: prezervativul;
diafragma; cupola cervicală; spermicide;
bureți vaginali.

Din categoria metodelor contraceptive
abortive fac parte: pilulele „de-a doua zi”
(contracepţia de urgenţă); dispozitivele
intrauterine; contraceptivele injectabile;
implanturile subdermice; anticoncepţionalele
hormonale orale. Toate aceste metode
contraceptive pot declanșa mecanisme
abortive. De exemplu, dacă cineva folosește
pilulele anticoncepționale regulate, de fapt
acestea impiedică fixarea ovulului deja
fecundat în uter, însemnând, practic, avort.
Este bine de știut, de asemenea, faptul
că toate aceste metode contraceptive
abortive, pe lângă efectul abortiv, au un
efect negativ și asupra celorlalte organe,
îmbolnăvindu-le. Aceste boli sunt date de
acel stoc de hormoni care rămân în organism.
Mai ales afecțiunile cardiace (hipertensiune
arterială, cardiopatie ischemică, infarct
miocardic). Pilula anticoncepțională, după
ani de zile de administrare, poate duce la
tromboflebite. După vârsta de 25 de ani,
pilula anticoncepțională crește cu cel puțin
4% riscul de cancer la sân. Cancerul de col
uterin, la fel. Apoi cancerul de piele, este
favorizat de pilulă. Efectele contraceptivelor
se înregistrează și la nivelul metabolismului
prin hipercolesterolemie, creșterea glicemiei
ducând la apariția diabetului clinic. Pe lângă
acestea, este afectat sistemul nervos central
care se manifestă prin cefalee, stări depresive.
Ești printre acele persoane care, ani la rând,
în necunoștință de cauză, ai recurs la una
dintre aceste metode contraceptive, fără să
știi despre efectul lor abortiv sau consecințele
pe care le poate avea asupra trupului tău în
urma folosirii lor? Te confrunți astăzi cu
o boală, ca efect al folosirii unor astfel de
metode? Mărturisește înaintea lui Dumnezeu
acest păcat făcut din neștiință, căci „... cine le
mărturiseşte (păcatele) şi se lasă de ele capătă
îndurare” (Prov.28:13). „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1
Ioan 1:9). Pocăința și închiderea oricărei uși
de intrare a păcatului în viața ta vor atrage
după sine vindecarea.

Metodele de contracepție neabortive
Există însă și planificarea naturală (metodele
naturale de contracepție, NEABORTIVE) prin
care cuplurile își pot administra fertilitatea.
Aceasta se bazează pe recunoașterea zilelor
fecunde ale femeii, zile în care se poate
produce o sarcină. Învățarea lor poate ajuta
cuplul să le folosească atât la contracepție
(prin evitarea contactelor sexuale în această
perioadă sau recurgerea la celelalte mijloace
contraceptive), cât și la concepție. Aceste
metode constau în renunțarea la contacte

Chiar dacă aceste metode din urmă pot crea
cuplului un oarecare disconfort în relația
sexuală, beneficiile lor sunt evidente: morale
(nu au efect abortiv), fizice (previn riscul
îmbolnăvirilor, în special al cancerului),
financiare și chiar relaționale.
Sunt persoane care acceptă abstinența ca
singura metodă contraceptivă biblică. De
menționat însă aici faptul că Pavel atrage
atenția asupra acestui pericol de a face loc
ispitelor Satanei: Bărbatul să-şi împlinească
faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să
facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este
stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel,
nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui,
ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de
datoria de soţi, decât doar prin bună învoială,
pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul
şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi,
ca să nu vă ispitească Satana, din pricina
nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)
Toate aceste informații prezentate aici nu
sunt cu scopul de a vă recomanda una dintre
aceste metode. Așa cum am spus la început,
planificarea familiei este o problemă
personală a cuplului de a se informa și
a colabora cu Dumnezeu. Este decizia
fiecărui cuplu dacă vor folosi o metodă
contraceptivă sau nu, și care anume.
Biblia nu interzice în mod specific
contracepția. Ca și în cazul lui Onan, nu
metoda contraceptivă era de acuzat, ci
motivațiile din spatele ei. Dacă se recurge la
o metodă contraceptivă din motive egoiste,
lucrul acesta poate fi considerat rău. Dacă,
însă, contracepția pentru un timp vizează
starea de sănătate fizică, emoțională și
relațională a cuplului sau pregătirea cadrului
benefic pentru aducerea pe lume a copiilor și
creșterea lor, atunci motivațiile sunt corecte.
Să nu uităm, de asemenea, că teama de
sarcină inhibă adesea bucuria relației sexuale,
iar Dumnezeu dorește să te bucuri alături de
partenerul tău.
Note:
1. Mi se poate întâmpla și mie, Clinica ProVita
Cluj, 2016
2. O viziune asupra vieții, de Larisa Ciochină
și Constantin Iftime, Ed. ProVitaMedia,
București, 2003
3. www.creștinortodox.ro/contraceptia
4. www.provitabucuresti.ro/bioetica/avortul/
proceduri-metode-avort
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Moise
Film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 13 martie

MARȚI 14 martie

MIERCURI 15 martie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Aventurierii
creației 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau mai mult 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aventurierii
creației (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 Îndrăznește să
gândești 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 04:00
InTouch (r) 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 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Zidurile inimii
mele 10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Un văl de lacrimi (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Filozofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Zidurile
inimii mele (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:30 Trăiește-ți viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Trăiește-ți viața! 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 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum 09:00
Cartea Cărților 09:30 Cufărul cu comori
10:00 The Tattoo 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 În numele
dragostei (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Trecutul Ierusalimului
(r) 14:00 Îndrăznește să gândești (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Cufărul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
The Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Trecutul Ierusalimului 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 În numele dragostei film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un văl de lacrimi documentar
23:30 Muzică

Miercuri, 22:00

documentar

Nemernicul negustorul de
suflete

La începutul secolului al XIX-lea,
o mișcare aboliționistă inițiată de
William Wilberforce a pus capăt
comerțului transatlantic cu sclavi.
În secolul al XXI-lea, sclavia a
reapărut cu o forță și o violență
superioare altor perioade din
istorie. Traficul de carne vie,
19:00 Temelia evreiască a creștinismului
prostituția sunt realități ale
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios sclaviei din ziua de azi.
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Nemernicul - negustorul de suflete
documentar

23:30 Muzică

JOI 16 martie

VINERI 17 martie

SÂMBĂTĂ 18 martie

DUMINICĂ 19 martie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgara) 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Dragoste,
sex și relații de durată 09:00 Cartea Cărților
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Highlight
Trace Balin 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Clubul tinerilor
creștini 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Temelia evreiască a
creștinismului (r) 14:00 Viața în Duhul (r) 14:30
Dragoste, sex și relații de durată (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Festivalul copiilor
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Highlight Trace Balin (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Romani 12 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Salvat (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (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
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Robert Jerman Thomas
10:00 Înțelepciune TV 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Film/Documentar (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Cuvânt din Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Robert
Jerman Thomas (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 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 Devoțional
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 Robert Jerman Thomas (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Misiune urbană (r) 12:30 Centrul
Creștin Caleb 13:00 Perspective eterne
14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Robert Jerman Thomas (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
16:00 Misiune urbană program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea show
17:30 Inima închinării program muzical
miraculoasă a Israelului documentar
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
18:00 Mijlocire strategică program religios
18:30 Program muzical străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin știri
străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 Moise (premieră) film artistic
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața LIVE talk-show
22:00 Lupta cea grea film artistic
22:30 Mă mai iubiți acum documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
sexualității
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LUNI 13 MARTIE

MARȚI 14 MARTIE

JOI 16 MARTIE

SÂMBĂTĂ 18 MARTIE

DUMINICA 19 MARTIE

22:00 Un văl de lacrimi

22:00 În numele dragostei film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

22:00 Lupta cea grea

22:30 Mă mai iubiți
acum documentar

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

prin campanii media și materiale.
De asemenea, se constituie o rețea tot mai
mare de centre creștine ce oferă consiliere
pentru femeile ce au făcut avort, pentru
vindecare interioară și restaurare.
Deși încă firav, se conturează un grup de
medici pro-viață, ce afirmă sacralitatea
vieții chiar dacă avortul le-ar putea aduce
beneficii materiale.

Avortul și abandonul
în România. Care e
răspunsul creștinilor?
Procesul formării vieții, dezvoltarea dintr-o
singură celulă a celei mai complexe ființe de
pe pământ, este un miracol și un adevărat
dar al lui Dumnezeu pentru noi.
Dar acest proces este întrerupt brutal prin
avort. În special fostele țări comuniste sunt
în topul avorturilor raportate la populație.
Cu peste 20 de milioane de copii avortați
într-o generație, România ocupă locul 1 în
Europa la rata avortului, și 2 în lume după
Rusia, aflându-se într-un declin demografic
și spiritual accentuat.
După revoluție, s-au efectuat peste 8
milioane de avorturi în spitalele de stat în
România, la o populație de 10 milioane de
femei. Adunând și avorturile neraportate de
la privat, numărul crește și mai mult.
Deși 98% din români se declară creștini, și
toate confesiunile creștine definesc avortul ca
fiind păcat, chiar dacă e legal, magnitudinea
acestei tragedii arată clar o discrepanță între
vorbele și acțiunile românilor.
Motivele pentru care se avortează sunt
diverse. În lipsa educației sexuale, avortul
este o metoda de contracepție. Ideea ratării
personale sau a carierei, lipsa unui partener
stabil în relație, presiunea familiei și a celor
din jur, rușinea sau lipsa resurselor necesare
pentru a crește un copil determină avortul.
Sunt și situații în care mama, deși nu dorește
să păstreze copilul, nu avortează, ci
abandonează copilul după naștere,
acesta fiind preluat de instituțiile
statului. E o opțiune mult mai
bună decât avortul, dar abandonul
are consecințe negative care-l vor
marca toată viața pe copilul orfan,
instituționalizat.
Istoric vorbind, avortul a fost
legat la cerere între 1957 și 1966,
în comunism, în această perioadă
70-80% din sarcini terminânduse în avort. În 1966, faimosul

decret 770 al lui Ceaușescu a împins avortul
în ilegalitate până la revoluție, provocând
faimoasa generație a decrețeilor, copii
născuți între 1967 și 1989. În această
perioadă de ilegalitate, avorturile au intrat
în subteran. Cifre oficiale spunând că
peste 10.000 de femei au murit avortând
în condiții improprii, numărul real fiind
probabil mult mai mare. Tot în această
perioadă, a crescut vertiginos numărul
copiilor nedoriți, abandonați în orfelinate,
lipsiți de orice afecțiune și ținuți în condiții
inumane, în centre ca cele de la Cighid sau
Siret. Urmările în societatea românească
sunt vizibile și azi, acești copii fiind acum în
floarea vârstei.
După revoluție, avortul a fost legalizat din
nou. Doar în 1990 au fost uciși aproape un
milion de copii nenăscuți, peste 70% din
sarcini terminându-se din nou în avort, ca
înainte de 1966. Procentul oficial a scăzut
ușor după anii 2000, deși a crescut numărul
avorturilor effectuate în spitalele private.
În această vreme de criză morală, creștinii
sunt chemați să fie lumină în întuneric, care
nu condamnă, ci propun soluții. Indiferent
de confesiune, credincioșii răspund practic
la problema avortului și abandonului în
diferite moduri.
În primul rând, creștinii se roagă sistematic
pentru viața copiiilor încă nenăscuți, pentru
restaurarea mamelor ce au comis avort,
și pentru ridicarea blestemului sângelui
nevinovat.
Apoi, tot mai multe voci se ridică pentru
a conștientiza opinia publică cu privire la
sacralitatea vieții, prin Marșuri pro-viață,

Credincioșii de asemenea dezvoltă proiecte
sociale și centre pentru asistență femeilor
cu sarcini nedorite, ce includ consiliere și
susținere financiară la nevoie. Se înființează
case maternale unde mama și copilul sunt
găzduiți pentru o perioadă, case familiale
pentru copii abandonați, centre de zi pentru
orfani. Tot mai mulți creștini se implică
voluntar în aceste proiecte, înțelegând că
Dumnezeu e Tatăl orfanilor.
Deși o lege nu poate rezolva o problemă de
inimă, credincioșii militează pentru legislație
pro-viață, pro-adopție și pro-familie.
Adopția este singurul răspuns eficient la
problema sarcinii nedorite, a avortului și
a abandonului. Mulți creștini fac această
alegere nobilă și adoptă orfani, înțelegând că
și ei sunt adoptați de Dumnezeu în familia
Lui.
Nu în ultimul rând, identificând imoralitatea
și relațiile sexuale în afara căsătoriei ca fiind
o rădăcina a avortului, creștinii români
articulează tot mai coerent alternativa
castității și a limitării vieții sexuale pentru
cadrul familiei, ce oferă un mediu sigur
pentru nașterea și creșterea copiilor.

MARTIE - LUNA PRO-familie ȘI
PRO-VIAȚĂ LA ALFA OMEGA TV
Esența problemei din țara noastră o
constituie declinul spiritual al societății
românești. Nucleul societății - familia
tradițională - e atacat, producând victime
colaterale - milioane de copii fără șansă
la viață. Conștienți de criza socială și
spirituală, dorim ca Alfa Omega TV să fie o
voce care oferă soluții sustenabile românilor
care doresc o viață mai bună în țara lor.
De aceea, ne alăturăm eforturilor altor
organizații din România, și dedicăm luna
martie ca fiind o lună specială pro-familie
și pro-viață. SUSȚINEM FAMILIA
TRADIȚIONALĂ și VIAȚA COPIILOR
NENĂSCUȚI. Documentarele, filmele și
mărturiile difuzate pe canalul Alfa Omega
TV, articolele și clipurile video publicate pe
site-ul nostru și pe pagina de Facebook vă
vor inspira și ajuta să promovați valoarea
și importanța familiei și a vieții copilului
nenăscut.
Susține și tu viața, alături de Alfa Omega TV!

www.alfaomega.tv/pro-viata
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Jurământul sacru
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 20 martie

MARȚI 21 martie

MIERCURI 22 martie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Aventurierii
creației 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau mai mult 14:00
Risen the musical (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aventurierii creației (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 Îndrăznește să
gândești 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Șapte veniți
din rai 10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Film/Documentar (r) 12:00 Am
greșit (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Filozofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Șapte veniți din rai (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Zidurile inimii mele (r) 17:30
Lupta pentru sexualitatea ta 18:30 Lupta
pentru sexualitatea ta

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Îndrăznește să
gândești 01:30 Trăiește-ți viața! 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 Trăirea în Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Povestea lui Hunter Tylo 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Sortit să se nască (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Joshua primește
o familie (r) 14:00 Îndrăznește să gândești
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Grădina îngerilor 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (r)

19:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

duminică, 22:30

documentar

Flori sălbatice

Acest documentar 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
19:00 Temelia evreiască a creștinismului să cultivăm iertarea și cum să Îl
documentar
recunoaștem pe Dumnezeu ca
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Tată. Documentarul ne dezvăluie
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale mărturii ale victimelor abuzurilor
telespectatori
sexuale.

19:00 Joshua primește o familie 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
străin
22:00 Sortit să se nască film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-sho
20:30 Călătoria program religios străin
22:00 Proiectul uman - formarea bebelușului 23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
documentar
22:00 În brațele mele film artistic
23:00 Adopție temporală film artistic
23:00 Am greșit documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

VINERI 24 martie

SÂMBĂTĂ 25 martie

DUMINICĂ 26 martie

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Romani 12 08:30 Adevăr
și libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lecții tari 10:00 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Lupta cea grea
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Nazaretul din
vremea lui Isus (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestea
lui Corrie Ten Boom 10:00 Înțelepciune
TV 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Sacred vow (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Cuvânt
din Supraviețuirea miraculoasă a Israelului
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Povestea lui Corrie Ten Boom (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Misiune urbană 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 Devoțional
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 Povestea lui Corrie Ten Boom (r)
10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Misiune urbană (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
Povestea lui Corrie Ten Boom (r)

16:00 Misiune urbană program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Mijlocire strategică program religios
19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
miraculoasă a Israelului documentar
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
19:00 Nazaretul din vremea lui Isus 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
21:00 Realități și perspective talk-show
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Salvarea celor nevinovați documentar
22:00 Jurământul sacru (premieră) film 23:00 Întâi de toate, nu face niciun rău - film
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei artistic
artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața LIVE) talk-show 23:30 Gaither și prietenii program muzical 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 Străinul film serial
străin
sexualității
23:30 Muzică

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

RECOMANDĂRI ZILNICE

JOI 23 martie
00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități (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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Dragoste,
sex și relații de durată 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Copiii
nedoriți ai Chinei 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 În brațele
mele (r) 12:00 Am greșit (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Viața în
Duhul (r) 14:30 Dragoste, sex și relații de
durată (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Festivalul copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlight Tina Louise
Evers (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Întoarcerea la dragostea dintâi

12

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 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Flori sălbatice documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 20 MARTIE

MARȚI 21 MARTIE

MIERCURI 22 MARTIE

JOI 23 MARTIE

SÂMBĂTĂ 25 MARTIE

22:00 Proiectul uman formarea bebelușului

17:30 Lupta pentru
sexualitatea ta seminar

22:00 În brațele mele

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

22:00 Salvarea celor
nevinovați documentar

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

țară vital al românilor este responsabilizarea
societății față de darul vieții, prin sprijinirea
femeilor în criză de sarcină și a copiilor lor. În
primul rând, fiecare poate ajuta o femeie în
criză de sarcină! Experiența arată că sprijinul
din partea tatălui copilului, a unei prietene,
unui psiholog sau a unui cleric poate face diferența între avort și nașterea copilului.
În perioada 1-31 martie 2017, în numeroase
localități din România și R. Moldova, se va
desfășura Luna pentru viață 2017 – „Ajută
mama și copilul! Ei depind de tine”, având
ca punct culminant Marșul pentru viață,
organizat sâmbătă, 25 martie 2017. La
nivel național, aceste manifestări nu au un
organizator unic, ci în fiecare localitate sunt
organizatori independenți, care reprezintă
diferite organizații și instituții pro-viață locale.
Marșul pentru viață este la a VII-a ediție
națională. Tema „Ajută mama și copilul! Ei
depind de tine” oferă posibilitatea dezbaterii
necesității, posibilității și eficienței sprijinirii
femeilor aflate în criză de sarcină. România
ocupă locul 2 în lume în statistica numărului
de avorturi raportat la populația actuală (Rusia este pe locul întâi): 22.743.390 de avorturi
legale, chirurgicale, doar în spitalele de stat, în
perioada 1958–iunie 2016, față de o populație
de 19.760.000 de persoane la 1 ianuarie 2016.
În condițiile în care civilizația tradițională
și spiritualitatea românească nu au valorizat
avortul, numărul uriaș de avorturi este cauzat
de ignorarea problematicii crizei de sarcină
și de existența unei mentalități pro-avort,
ambele cu rădăcini în perioada comunistă.

Criza de sarcină
Criza de sarcină apare când o femeie ia în considerare întreruperea cursului firesc al sarcinii
și se gândește la posibilitatea de a avorta. Criza
de sarcină se datorează unor probleme exterioare cărora ea nu reușește să le facă față.
Cel mai des întâlnite cauze ale crizei de
sarcină sunt: tatăl copilului nu își dorește
copilul; tatăl copilului o părăsește pe mamă;
femeia depinde financiar de tatăl copilului,
care îi cere să facă avort; femeia trăiește într-o
relație violentă din care nu poate ieși; femeia
este necăsătorită și se teme de ostracizarea din
spațiul public dacă va naște copilul. Criza de
sarcină e accentuată de presiunea din partea
altor persoane pentru a face avort: 64% dintre
femeile care au făcut avort s-au simțit presate
să facă avort, potrivit unui studiu publicat
într-o prestigioasă revistă medicală.
În majoritatea cazurilor, femeile în criză de
sarcină doresc și alte opțiuni în afara avortului.
Dar aceste opțiuni devin disponibile doar dacă
o altă persoană o sprijină. Lipsa sprijinului
duce la lipsa opțiunilor. Astfel, avortul pare singura ieșire din criza de sarcină. Relatările celor
care au făcut avort (www.avorturiregretate.ro)
și relatările persoanelor care au ales să nască
copilul, deși au luat în calcul avortul (www.femeifericite.com), arată cât de traumatizantă e

criza de sarcină. În plus, în cazul avortului, ea
se continuă adesea cu tulburarea de stres postavort, care poate ajunge până la sinucidere.
Studiile arată că femeile care au făcut avort
prezintă un risc de suicid de 6 ori mai mare.

Mentalitatea pro-avort
După căderea comunismului, avortul a fost
prezentat ca o emancipare față de societatea
comunistă, care îl restricționase în 1967 din
cauza scăderii populației. Instaurarea mentalității pro-avort în societate a redus înțelegerea
corectă a crizei de sarcină, existența alternativelor la avort și firescul de a sprijini o femeie
în criză de sarcină. Membrii societății au
dezvoltat indiferență față de femeile în criză
de sarcină, iar legislația nu s-a dezvoltat în direcția stimulării alternativelor la avort.
Mentalitatea pro-avort în spațiul public a dus
la: lipsa de informare despre deplina umanitate a copilului în fiecare etapă a vieții intrauterine; lipsa de informare despre realitatea
dureroasă și complexă a crizei de sarcină;
lipsa de sprijinire într-o măsură suficientă a
femeii aflate în criză de sarcină; minimalizarea vocilor publice pro-viață și incriminarea
acestora ca fiind anti-femeie.
În perioada 1958-2016, au fost efectuate
22.743.390 de avorturi chirurgicale doar în
spitalele de stat din țară:
- 7.521.100 avorturi în perioada de liberalizare 1958-1966 (9 ani);
- 7.298.402 avorturi în perioada de
restricționare 1967-1989 (23 de ani);
- 7.925.888 avorturi în perioada de liberalizare 1990-iunie 2016 (27 de ani).
Media în primele 6 luni din 2016 a fost de 185
avorturi pe zi în spitalele de stat. Dar la aceste
date trebuie adăugate următoarele categorii de
avorturi, neraportate în statisticile din România:
- avorturile efectuate în clinicile particulare;
- avorturile medicamentoase, prescrise în spitalele de stat și în clinicile particulare;
- avorturile făcute în străinătate de persoanele
tinere și mature aflate la muncă în străinătate,
care reprezintă o parte însemnată din populația României aflată în perioada de fertilitate.
Nu este cunoscut nici numărul avorturilor
ilegale din perioada comunistă, dar și după
1990. Dacă s-ar avea în vedere și aceste avorturi, care nu sunt înregistrate în statistici,
probabil că s-ar ajunge la un număr total al
avorturilor dublu față de cel din statistici.

În al doilea rând, societatea poate crea instrumente prin care să sprijine femeia în criză
de sarcină, precum:
- acordarea, după a 14-a săptămână de sarcină, a unei indemnizații pentru femeia însărcinată, care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii ;
- înființarea de centre de sprijin a femeii însărcinate, unde femeile în criză de sarcină să poată
beneficia de consiliere psihologică gratuită și
de sprijinul unui asistent social specializat;
- legiferarea plasării de instalații speciale „baby
box” în zidurile exterioare ale spitalelor, unde
mamele care consideră că nu își pot îngriji
copiii îi pot depune în siguranță - ca ultimă
soluție la o situație de criză. Acestea pot preveni
pruncuciderea și abandonul nou-născuților;
- legiferarea posibilității, la cerere, de a înmormânta legal copilul; posibilitatea oficierii
la cerere a unei slujbe religioase adecvate,
cum se procedează în cazul copiilor decedați
la scurt timp după naștere și nebotezați;
- crearea posibilității legale ca femeia însărcinată
care consideră că nu poate crește copilul să îl
încredințeze spre adopție imediat după naștere;
- legiferarea adopției deschise, care ar putea determina mai ușor încredințarea spre
adopție a copiilor care nu pot fi îngrijiți de
părinți sau rudele biologice;
- valorizarea în societate a celor implicați în
adopție, în vederea eliminării mentalității
disprețuitoare la adresa copiilor adoptați, a
părinților adoptivi și a mamelor sau părinților
care își încredințează copiii spre adopție;
Fără o informare corectă, fără înființarea, la nivel
național, de centre de sprijin a femeilor în criză
de sarcină, trauma avortului va afecta în continuare copiii, mamele, familiile și societatea.
Luna pentru viață și Marșul pentru viață sunt
apolitice, neconfesionale, deschise participării
tuturor confesiunilor religioase și formațiunilor politice. Prin Marșul pentru viață, nu promovăm interzicerea legală a avortului și nici un
fel de violență împotriva femeii, ci promovăm
conștientizarea societății și sprijinirea femeii să
nască viața pe care o poartă în ea. Posibilitățile
enumerate mai sus nu vizează în primul rând
statul, ci mai ales societatea. Nu putem aștepta
de la stat să facă ceea ce noi nu facem! Aceasta
înseamnă solidaritate, iubire și civilizație.
Dinamica organizării Marșului pentru viață
în ultimii ani a fost următoarea: 2014: 40 de
orașe din România; 2015: 77 de orașe (75 din
România, 2 din R. Moldova); 2016: 130 de
orașe (110 din România, 20 din R. Moldova).

Un proiect de țară: prețuirea darului
vieții și sprijinirea femeilor în criză

Alexandra Nadane
Președinte, Asociația Studenți pentru viață

În aceste condiții, considerăm că proiectul de

www.marsulpentruviata.ro
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Pentru părinți
Educația sexualĂ
să discutăm Despre SEX cu copiii noștri
Dacă ați considerat că o relație intimă
este benefică în contextul căsniciei, nu vă
descurajați. Indiferent de mesajul transmis
poate prea des prin canalele mass-media,
dumneavoastră, ca părinte, sunteți în măsură
să vă încurajați și protejați adolescentul.

Influența mass-media
96% din adolescenții români se uită zilnic la
televizor, iar 50% dintre ei petrec peste 3 ore
pentru această activitate, în loc să socializeze,
să învețe, să se joace sau să facă sport. 88% din
adolescenți utilizează internetul, petrecând în
medie 3.37 ore pe zi.

Cum începem conversația?

Influența mass-media asupra adoptării de
către adolescenți a unor comportamente
riscante, ca de exemplu consumul de tutun
și alcool, a fost pe larg dovedită. Dar au
mijloacele mass-media influență și asupra
deciziei adolescenților de a-și începe sau nu
viața sexuală?

Abordarea direcțională a educației cu
privire la sexualitate le fixează adolescenților
standarde și așteptări clare cu privire la
sănătatea lor în acest domeniu. Ei pot fi
îndrumați spre cele mai bune alegeri, pot fi
învățati cu privire la ceea ce este bine sau rău,
sănătos și nesănătos. Au nevoie să discute cu
mama și tatăl lor, cu tine, despre consecințele
fiecărei alegeri. Ei au nevoie să fie încurajați să
ia aminte la impactul deciziilor lor.

Majoritatea filmelor de succes oferă
adolescenților o paletă largă de conținut
cu tentă sexuală. Un studiu realizat asupra
filmelor americane difuzate în perioada 19502006 arată că peste 84% dintre ele conțineau
scene cu conținut sexual. Mai mult, cele mai
multe filme surprindeau comportamente
riscante din punct de vedere sexual: inițierea
relațiilor intime cu străini, lipsa menționării
unor metode de contracepție și lipsa
menționării unor consecințe negative pentru
cei care adoptau astfel de comportamente.
Se pare că unul din efectele mass-media
asupra
inițierii
unui
comportament
sexual constă în oferirea și activarea unor
scenarii cu tentă sexuală. Aceste scenarii îi
sugerează adolescentului diverse tipuri de
comportament pe care le poate adopta în
diferite situații sociale. Deoarece există tot
mai multe scene ce prezintă situații încărcate
de tentă sexuală, adolescentul transferă
același scenariu și în viața reală.
Un studiu realizat pe parcursul câtorva
ani, pe 1200 de adolescenți, indică faptul
că adolescenții care au fost expuși devreme
filmelor ce conțin scene sexuale, înainte de a
îndeplini 16 ani, vor fi influențati în ceea ce
privește comportamentul lor din punct de
vedere sexual.
Expunerea timpurie la filme ce conțin scene
sexuale (înainte de 16 ani) prezice adoptarea
unor comportamente sexuale riscante în
perioada adultă (...). Expunerea la scene din
filme cu tentă sexuală prezice începerea vieții
sexuale la o vârsta fragedă, atât direct, cât și
indirect, înfluențând dorința de senzație (de
senzații tari). Expunerea la scene cu conținut
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sexual prezice și angajarea în comportamente
sexuale riscante, direct și indirect, prin
încurajarea începerii vieții sexuale la o vărstă
fragedă.
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Sexualitatea și luarea de decizii înțelepte
în privința ei sunt unele dintre cele mai
importante domenii despre care trebuie să
învețe adolescenții.

scrii despre viața ta, ce ai spune? Ce visuri și
scopuri îți vei fi realizat? Cum vrei să arate
viața ta?
11. Crezi că împlicarea într-o relație sexuală
/ romantică în adolescență ar putea să te
împiedice să îți atingi visele? De ce da / nu?
Problema prieteniilor la vârsta adolescenței
ține și de valorile și standardele părinților.
Concepția părinților despre prietenii și
căsnicie va afecta așteptările adolescentului.
Dacă părinții decid că fiul / fiica lor nu va putea
dezvolta o prietenie cu o persoană de sex opus
pănă la vârsta de 16 ani, de obicei, el / ea va
crește așteptând acea vârstă. Dacă, pe de altă
parte, părinții nu vor încuraja prieteniile în
perioada adolescenței, atitudinea și mesajele
lor vor fi foarte diferite. Cheia succesului e
consecvența în atitudini și așteptări.

Mai jos sunt câteva întrebări ce te pot ajuta
în inițierea unor discuții cu adolescentul
tău pe tema sexualității.
1. Ce factori crezi că îți influențează imaginea
despre ce înseamnă o relație sexuală / intimă?
2. Care este cel mai dificil aspect al sexualității?
Cu ce se confruntă colegii și prietenii tăi?
3. Ce înseamnă să fii stăpân pe tine însuți /
însăți? Crezi că este importantă această
abilitate?
4. Cum ai putea să îți petreci timpul liber
pentru a fi un om și un prieten mai bun?
5. Care sunt câteva din beneficiile abstinenței?
Crezi că ai motivația și abilitățile pentru a
păstra intimitatea fizică până la căsătorie? De
ce? Cum te pot ajuta?
6. Care crezi că sunt motivele pentru care
adolescenții au relații sexuale? Ce doresc
colegii tăi de la o relație?
7. Ce îți place cel mai mult la tine însuți /
însăți? Ce îți place cel mai puțin? Ce trăsătură
ți-ar plăcea să o îmbunătățești?
8. Care este diferența între dragoste și
pasiune? Crezi că colegii tăi știu ce înseamnă
dragostea sau ce implică o relație sănătoasă?
9. Când te gândești la căsătorie, cum îl vezi pe
soțul / soția ta? Ce fel de persoană vrei să fie?
Ce vei face pentru a avea o căsnicie fericită,
împlinită? Ce mod de viață dorești să ai?
10. Dacă ai avea 70 de ani și ar trebui să

Independență sau protecție?
Părinții sunt o influență puternică în viața
adolescenților. Studiile arată că atunci când
părinții vorbesc cu adolescenții lor despre
valoarea și implicațiile relațiilor sexuale,
aceștia sunt mult mai încurajați să își amâne
începerea vieții sexuale. Așadar, este foarte
de folos ca părinții, pe lângă oferirea de
informații corecte, să practice monitorizarea
adolecenților lor.
Monitorizare parentală înseamnă:
1) comunicarea așteptărilor pe care părinții
le au de la adolescenții lor;
2) acțiunile pe care părinții le întreprind
pentru a-și supraveghea adolescentul;
3) modul în care răspund părinții, atunci
când adolescentul încalcă regulile stabilite
Pe măsură ce copiii cresc și se dezvoltă ca
adolescenți, mulți adulți cred că au nevoie de
mai puțină monitorizare. Dar monitorizarea
constantă pe toată perioada adolescenței este
esențială tocmai pentru că interesul acut al
adolescenților pentru independență poate
duce la adoptarea unor comportamente foarte
nesănătoase și dăunătoare.

De exemplu, un studiu realizat pe aproape
2000 de adolescenți atrage atenția asupra
faptului că un număr semnificativ de
adolescenți petrece o bună parte din timp
fără a avea un adult responsabil prin preajmă,
fapt ce îi face vulnerabili angajării în diverse
comportamente riscante. Rezultatele acestui
studiu sunt clare. Adolescenții care erau
nesupravegheați pentru mai mult de 30 de ore
pe săptămână erau mult mai predișpuși la a-și
începe viața sexuală, în comparație cu cei care
rămâneau nesupravegheați pentru 5 ore sau
mai puțin pe săptămână.
În cazul băieților, s-a observat că cu cât era mai
lungă perioada în care erau nesupravegheați,
cu atât creștea numărul partenerilor sexuali.
Băieților nesupravegheați după școală de un
adult pentru mai mult de 5 ore pe săptămână,
le-a crescut de două ori riscul de a fi infectați
cu clamidia sau gonoreea, față de băieții ce
rămâneau nesupravegheați 5 ore sau mai
puțin într-o săptămână. La fete, participarea
în activități extra-curriculare după școală le-a
scăzut riscul de a-și începe viața sexuală.
Pe măsură ce tinerii cresc, părinții cred că este
potrivit să îi lase tot mai mult timp singuri. Însă,
fiind dovedită legătura dintre durata de timp
în care rămân nesupravegheați și adoptarea
unor comportamente sexuale riscante și a
consumului de substanțe periculoase, este
important să reconsiderăm valoarea pe care
o are supravegherea unui adult responsabil
asupra prevenției comportamentelor riscante
în rândul adolescenților.

Chiar are o influență
monitorizarea parentală?
E extrem de important să comunici clar și
deschis așteptările pe care le ai de la adolescentul
tău. S-a demonstrat că adolescenții care știu
că părinții lor nu sunt de acord cu anumite
comportamente riscante sunt mult mai puțin
înclinați în a adopta acele comportamente. Mai
jos sunt câteva sugestii cu privire la pașii pe
care puteți să îi luați în a monitoriza activitățile
adolescentului și a-l ajuta să se protejeze de
comportamente riscante.
- Comunică adolescentului tău așteptările
și regulile de conduită importante pentru
familia voastră; explică-i consecințele pentru
încălcarea lor.
- Fă-ți un obicei din a vorbi cu adolescentul
tău despre ceea ce simte sau gândește.
- Vorbește cu adolescentul despre prietenii
lui/ei, despre planurile lor, despre activitățile
pe care le au în timpul lor liber.
- Comunică cu adolescentul tău despre
așteptările pe care le ai cu privire la ora de
întoarcere acasă.
- Fă-ți un obicei să întrebi dacă va fi prezent
și un adult atunci când adolescentul tău își
vizitează prietenii sau colegii acasă.
- Cunoaște prietenul/prietena adolescentului
tău. Cunoaște părinții prietenilor
adolescentului tău.
- Discută cu ceilalți adulți din jurul

adolescentului tău (bunici, profesori, rude)
despre ce observă ei la adolescentul tău, la
prietenii săi, mai ales când tu nu ești de față.
- Fii atent(ă) la modul în care cheltuiește
adolescentul tău banii.
- Monitorizează activitatea adolescentului în
mediul online.
- Dacă adolescentul tău încalcă o regulă pe
care voi ați stabilit-o deja, asigură-te că el va
suporta consecințele potrivite.
- Asigură-te că adolescentul tău te poate
contacta oricând are nevoie de tine.
Ceea ce este extrem de important de
menționat este că, atât tatăl, cât și mama,
au rolul și influența lor, independentă, prin
care pot face o diferență pozitivă în viața
adolescentului lor. Așadar, toate principiile
de mai sus vor fi mult mai eficiente dacă sunt
adoptate și folosite de ambii părinți. Ele sunt
valoroase pentru că ajută în stabilirea unei
relații de calitate între părinți și adolescenți.

BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ
Pentru a înțelege mecanismul prin care se
transmit bolile cu transmitere sexuală trebuie
să menționăm că relațiile sexuale reprezintă
principalul mecanism prin care se răspândesc
virusurile și bacteriile ce dezvoltă aceste
boli. Așadar, termenul de ,,relații sexuale”
încorporează orice tip de activitate sexuală ce
presupune un contact fizic cu părțile intime
ale partenerilor (fie ele doar atingeri sau/
și schimb de fluide). De aceea, transmisia
acestor boli este posibilă chiar dacă partenerii
nu ,,au mers până la capăt”.

Cu cât vârsta este mai mică și / sau numărul
de parteneri este mai mare, cu atât crește
pericolul de a contacta o boală cu transmitere
sexuală. Adolescenții activi sexual sunt mult
mai expuși la a contacta boli cu transmitere
sexuală decât adulții activi sexual. Cei mai
vulnerabili la a contacta o boală cu transmitere
sexuală sunt persoanele între 15 și 24 de ani.
Cele mai multe boli cu transmitere sexuală nu
au simptome imediate, sau va trece o perioadă
semnificativă de timp până la instalarea lor.
Sunt boli cu transmitere sexuală, ca de
exemplu HPV, herpesul genital sau infecția
cu virusul HIV, ce pot afecta permanent
corpul persoanei infectate. Aceste boli sunt
dezvoltate de anumite virusuri împotriva
cărora nu s-a găsit încă un tratament.
Cea mai frecventă cauză a dezvoltării
cancerului de col uterin este infecția cu
virusul HPV, infecție ce se transmite exclusiv
pe cale sexuală. În România, cancerul de col
uterin este printre cele mai răspândite tipuri
de cancer în rândul femeilor.
Extras din Pentru Părinți, broșură tipărită de
Fundația Clinica Pro Vita, Cluj-Napoca. Puteți
vizualiza broșura în format electronic pe pagina
de internet www.clinicaprovita.ro. Mai multe
informații: provitacluj@gmail.com.

În România trăiesc cele mai multe persoane
infectate cu sifilis la nivelul Uniunii
Europene; 65% dintre aceștia sunt tineri
între 15-24 de ani. 75% dintre românii care
suferă de gonoree sunt tineri între 15-24 de
ani. Aproape jumătate (40%) din persoanele
care au descoperit că sunt infectate cu virusul
HIV în anul 2011 în România, aveau vârsta
curprinsă între 15-24 de ani.
Sunt doi factori de risc esențiali ce favorizează
contactarea unei BTS:
1. Vârsta la care se începe viața sexuală
2. Numărul de parteneri
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Suntem creaturi sexuale, iar nevoia biologică
de împlinire sexuală ne curge prin vene.
Este declanșată în anii adolescenței când
hormonii noștri sexuali cresc cu 600%.
Nu e surprinzător că simțim o mică presiune!
Nu vine de la diavol, nu e datorită copilăriei
anormale, este doar presiunea sexuală, iar
Dumnezeu nu Se scuză pentru ea.

De ce se confruntă creștinii

cu probleme sexuale

A

ceste probleme persistă chiar și în viața creștinilor, iar dacă
înțelegem de ce, problema este pe jumătate rezolvată. Dacă te
lupți, aliniază-te la restul umanității și la ceilalți din biserică.
Iată câteva motive pentru care suntem vulnerabili față de problemele
sexuale:
1. Suntem creaturi decăzute.
Dacă un om este în Hristos, este o făptură
nouă, cele vechi s-au dus și toate lucrurile
devin noi. Sensul original din limba greacă
nu este „dintr-o dată”, „complet, în întregime”.
Este mai degrabă asemenea unei sarcini. Când
suntem mântuiți, procesul transformării este
inițiat, după care va continua.
Trebuie să înțelegem că noi rămânem niște
creaturi căzute, care trebuie să trăiască
prin credință, deoarece îmbătrânim, ne
îmbolnăvim, murim, iar pe acest drum ne
împiedicăm.
Slavă Domnului că avem un Mare Preot,
care S-a întrupat, la Care putem alerga. El
înțelege condiția noastră umană. Cuvântul
lui Dumnezeu spune că putem alerga la El în
vremuri de nevoie. Dacă ești o ființă umană,
vei fi dependent de Dumnezeu, datorită
naturii tale decăzute care te predispune la
confruntări sexuale.
Tu ești slab, El este tare. Ecuația aceasta nu
poate fi schimbată, dar poate fi în favoarea
ta, dacă alergi la Dumnezeu și nu te
depărtezi de El.

2. Trăim într-o lume căzută.
Oameni decăzuți creează o cultură decăzută,
asemenea unui menestrel înșelător, cultura
modernă ne poate clătina pe drumul nostru.
Mulți oameni sunt slabi, dar sunt împinși
la limite, deoarece cultura încurajează
sexualitatea. Cultura ne încurajează să trăim
conduși de sentimente. Adesea ne hrănim din
această cultură prin media, care în timp ne
modelează, într-un mod subtil, sensul vieții.
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Dacă ești în această situație și asculți
menestrelul înșelător, atunci ascultă de
Dumnezeu, de Cuvântul Său și umblă în
lumina Sa. Ai curaj să revii pe calea care
te va proteja pe tine și pe alții, iar când
menestrelul îți oferă calea greșită, tu să o
alegi pe cea bună.

3. Satana.
El nu te poate obliga să faci ceva, dar îți
oferă ocazii de a alege. Noi le numim ispite.
Satan vrea ca să cauți dragostea într-un mod
greșit. Dacă ai crescut fără iubire, Satana va
crea ocazii să primești iubire.
Dacă ai crescut fără tată, el va trimite un
bărbat în viața ta. Dacă ai crescut flămând
după prețuire, se va asigura să primești
mângâiere. El cunoaște nevoile tale. El
este foarte priceput în a ne înșela. Noi
raționalizăm ce vrem. Pastorul fuge cu
secretara și spune: „Dumnezeu chiar a spus
că nu am voie să fiu cu ea?” Da, Dumnezeu
chiar a interzis adulterul.
Una este să spui că vrei un lucru cu orice
preț și îl vei obține. Cel puțin aceasta nu este
raționalizare. Când pui însă la îndoială ceea
ce a spus Dumnezeu trebuie să te întrebi
dacă raționalizezi ceea ce îți dorești, lucru
care te face slab în fața înșelăciunii. Auzim
din nou vocea din Grădină: „Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat că nu aveți voie?”
Satana ne poate ispiti și înșela.

4. Hormonii
Poți scăpa de toți demonii, însă nu vei
scăpa de hormoni! Motivele confruntării
cu probleme sexuale sunt foarte evidente.

Câți nu vin și spun: „Doamne, scapă-mă
de aceste sentimente sexuale !” Dumnezeu
spune că nu va lua această presiune, ci
păcatul și vina. El spune: „Trebuie să-ți
însușești harul și poruncile Mele din Cuvânt,
să te supui și să fii ascultător.”
Trebuie să ne stăpânim firea, să ne controlăm
dorința de împlinire sexuală sau ne va controla
ea pe noi! Hrănind-o, ea crește tot mai mare!

5. Tânjirea după iubire.
Toți care citiți vreți să vă simțiți iubiți,
apreciați și acceptați. Cu toate acestea, mare
parte dintre noi am experimentat o copilărie
lipsită de iubire. Sună a clișeu, însă chiar
Scriptura a afirmat acest lucru cu mii de ani
în urmă, în Proverbe 27:7, unde scrie:
„Sătulul calcă în picioare fagurul de miere,
dar pentru cel flămând toate amărăciunile
sunt dulci.”
În limbajul modern, dragostea greșită este
mai bună decât nimic. Mulți din familia lui
Dumnezeu merg la biserică, citesc Biblia, se
roagă, postesc, fac lucrul potrivit la timpul
potrivit. Nimic greșit, însă ele nu te fac să te
simți neapărat iubit. Singurul lucru care te
ajută sunt relațiile sănătoase, mai întâi cu
Dumnezeu și apoi cu alții, Dumnezeu întrupat.
Totuși sunt mulți care au activitate religioasă
de weekend, fac ce e bine, însă inimile lor
nu sunt hrănite, fapt ce îi face vulnerabili în
căutarea dragostei.
Vocile și alegerile din trecut încă au putere
asupra noastră. Dacă noi înțelegem aceste
cinci motive care determină lupta, cu atât
mai mult Dumnezeu. Putem alerga la El,
deoarece El înțelege cauza problemelor
noastre. La El găsim har și ajutor în vreme
de nevoie. Dacă te confrunți cu astfel de
probleme, bine ai venit în rândul rasei umane
și în brațele lui Dumnezeu, care preferă să
aibă un copil cu probleme decât deloc.
Aleargă la El și vezi de ce este în stare.

Câteva versete cheie la care
să meditezi în contextul
confruntării cu probleme
sexuale:
2 Corinteni 5:17, Romani 6:1-14, 8:18-23;
Ioan 3:3-8; Galateni 6:15; Efeseni 4:20-32;
Geneza 3:1-5; 1 Tesaloniceni 4:3-8; Galateni
5:16; 2 Petru 1:2-11; Tit 2:11-14; Proverbe
27:7; 1 Petru 2:9; Efeseni 2:4-7

Probleme sexuale comune

în familia lui Dumnezeu

C

onform clinicienilor, există 17 categorii
de deviații sexuale. Nu vom analiza
întreaga listă, dar putem reduce lista la
câteva puncte care tind să apară în repetate
rânduri printre oamenii lui Dumnezeu.
O problemă comună, așa cum este adulterul,
este cea în care oamenii nu respectă
angajamentul luat și se lasă mai mult conduși
de sentimente. Nu trebuie să fii om de știință
pentru a urmări o telenovelă și a observa
cum oamenii se împerechează ca iepurii.
Şi, în ciuda anagajamentului luat, ei trăiesc
conduși de ceea ce simt.
Este foarte ușor să raționalizezi ceea ce dorești,
din moment ce ești condus de sentimente și
nu de angajamente. Desigur, problema nu
poate fi judecată doar în alb și negru, există
multe nuanțe de gri care ne determină să
încălcăm angajamentele noastre. Adulterul
a ajuns astfel o problemă chiar și în familia
lui Dumnezeu. Slavă Domnului că slujim
unui Dumnezeu care poate să rezolve această
problemă și să aducă vindecare și restaurare.
Cunosc persoane care au divorțat, dar care au
găsit vindecare, împăcare, intrând într-un nou
anotimp al căsniciei lor după ce au reparat
fundația defectuoasă. Chiar dacă v-a fost
distrusă căsnicia până în temelii, Dumnezeu
este Cel care poate să restaureze viața și să vă
dea un scop în familia lui Dumnezeu.
Pe lângă adulter, o altă problemă care
se încadrează în categoria comună este
problema sexului înainte de căsătorie.
Mulți oameni întrețin relații sexuale înainte
de căsătorie, iar acest lucru este valabil și
în cazul familiei lui Dumnezeu. Cercetările
arată că rata activității sexuale în rândul
tinerilor creștini este aproape egală cu cea
a celor din lume. În calitate de tată al unui
adult, am fost nevoit să îmi ghidez copilul
prin riscuri variate și pot să am o empatie
față de provocările acestei generații care
aparține civilizației media.
În timpul sondajelor de opinie, tinerii sunt
întrebați dacă au relații sexuale înainte de
căsătorie. Chiar și tinerii evanghelici vor
începe să facă dezvăluiri pe tema acestui
răspuns. Ei vor spune că nu au intenționat
să aibă un contact sexual, dar că în timpul
întâlnirii au început să se apropie fizic.
Știți, când începi să atingi, să simți, un
lucru conduce la altul, așa cum se întâmplă
întotdeauna. Chiar dacă au știut că trebuie
să evite contactul sexual, prin faptul că s-au
simțit îndreptățiți să se atingă, să se apropie
fizic, fără să ajungă la contact sexual, au
pavat drumul spre actul sexual.
Intimitate fizică, atingeri sexuale în afara actului
sexual, scopul este de a stârni, de a excita. Ele

nu sunt doar atingeri afectuoase, ci alcătuiesc
definiția preludiului, iar scopul preludiului este
de a pava calea până la capăt. Există mulți tineri,
chiar creștini, care cred că sunt îndreptățiți să
se atingă într-un mod senzual, când acesta
constituie preludiul. Nu e de mirare că sfârșesc
prin a merge până la capăt!
Dacă ai trecut și tu dincolo de aceste limite,
vreau să te încurajez și să-ți spun că există un
Dumnezeu iertător, plin de milă, care înțelege
slăbiciunile noastre. Dacă nu ai înțeles că El
te poate spăla, chiar dacă nu mai ești virgin
sau virgină și ai mers prea departe decât ai
crezut, Dumnezeu dorește să te învețe cum să
revii între limite, să îți recâștigi demnitatea și
autocontrolul. Lasă trecutul în urmă și mergi
mai departe în oportunități de azi.
Mulți tineri care au relații sexuale în afara
căsătoriei, spun adesea: „Nu așa trebuie să
procedăm? Nu așa procedează toți băieții și
toate fetele?”
Când tinerii întreabă: „Cât de departe pot
merge la o întâlnire?” Dacă nu poți să ai același
comportament în fața părinților, atunci de ce te
comporți așa în primul rând? La fel ca peștele
din apă care nu e conștient totdeauna că e ud,
suntem purtați de curenții acestei culturi care
ne pot direcționa pe o cale greșită.
Dacă ai fost implicat în multe atingeri
în afara limitelor, dacă în trecut ai făcut
anumite lucruri, iar acum realizezi că ele au
fost greșite, noi slujim unui Dumnezeu care
vine repede în ajutor pentru a ne recâștiga
demnitatea și autocontrolul. Poate ai nevoie
să mai lucrezi la aceasta și să fii încurajat.
Ideea este că slujim unui Dumnezeu plin de
milă și răscumpărare. Folosește asta pentru
a te apropia de El și pentru a cunoaște
siguranța dragostei Sale, ca El să transforme
fiecare greșeală în bine.
Haideți să ne angajăm într-o campanie de
educație a oamenilor, pentru a alege mai
bine, pentru a umbla mai bine. Să nu curățăm
doar mizeria, ci să o și prevenim.

Meditează la aceste lucruri și
încearcă să le aplici în viața ta:
1.
2.
3.

4.

Îți conduci viața după ceea ce simți?
Cum?
De ce o astfel de viață este nocivă
pentru tine și pentru cei din jurul tău?
Ce spui despre capacitatea lui
Dumnezeu de „a simți” și cu
toate acestea de a acționa pe baza
angajamentelor?
Dacă ai face și tu la fel, în ce mod ți-ar
afecta viața, relațiile și vindecarea?

Versete la care să meditezi: 2 Cron. 26:5;
Psa. 34:7; Prov. 8:13; Isa. 5:20-21; 33:6; Mt.

5:27-28, 31-32, 19:8-9; 1 Cor. 6:9-11; 1 Cor.
6:18-20; 2 Tim. 2:22; Rom. 12:1-2; 1 Cor.
11:1, 1 Tim. 4:12; Tit 2:6-8; 2 Pet. 1:3-11, 2:79; 1 Cor. 5:9-13; Iov 31:1; 1 Ioan 2:12-17; Mt.
16:24-27; Col. 3:1-17; Iacov 4:4; Tit 2:12-14

MOTIVE PENTRU
PURITATE SEXUALĂ
Dacă generația viitoare de tineri ar fi mai
informată cu privire la planul lui Dumnezeu
în privința sexualității, ar fi mai grabnică
să asculte. Este foarte important să știm,
atunci când ne logodim sau căsătorim, că
Dumnezeu spune să ne abținem de la sex
până la căsătorie pentru ca să putem dezvolta
comunicarea verbală între noi, partenerii.
Sunt multe cupluri imature care nu știu cum
să își exprime intimitatea în fața partenerului.
Perioada de curtare e pregătirea pentru asta.
Perioada de curtare nu e o vreme în care
trebuie să îmi exersez exprimarea intimității
în mod sexual, ci atunci trebuie să îmi
exprim intimitatea verbal, trebuie să învăț să
îmi cer iertare, să spun ce mă rănește, care
sunt nevoile mele. Tot mai multe cupluri
par imature în domeniul comunicării.
Dumnezeu este un Tată atât de bun încât
vrea să fim maturi în comunicarea verbală
a intimității și spune „Abține-te de la sex
pentru că asta vei putea face în mod natural!
Te-am abilitat ca să atingi orgasmul, am făcut
asta, am pus asta în ADN-ul tău. Nu ți-am
dat însă abilitatea naturală de a-ți verbaliza
intimitatea și asta vreau să înveți să faci.”
Perioada de curtare este un propice pentru
ca cei doi viitori parteneri să învețe să devină
una, să fie cei mai buni prieteni, să se lege unul
de celălalt. Ei au nevoie de abilitatea de a se
mângâia unul pe altul, nu doar fizic, ci verbal.
Multe cupluri caută consiliere sub pretextul
unei vieți sexuale lacunare. De multe ori, în
astfel de cadrul, problema este mai profundă.
Ea poate merge până la familia de origine,
la legăturile sufletești, la intimitatea lor și
cum și-au exprimat-o, cum a fost prima lor
experiență sexuală, care au fost concepția și
sentimentele lor cu privire la sexualitate.
Oamenii sunt ignoranți atunci când intră
în căsnicie. Ei nu realizează efectul pe
care familia de origine îl are asupra lor, nu
realizează rușinea pe care o aduc în căsnicie
din punct de vedere sexual și nu realizează
că vindecarea e posibilă. Astfel, în loc să
ne cheltuim timpul și banii în petreceri de
burlăcie și alte activități premaritale, un lucru
înțelept este să investim în vindecarea noastră
interioară, într-un plan de viață, în lucruri
care ne vor pregăti pentru viitor.
Extras din emisiunea Pasiune Pură, vorbitor Sy
Rogers. Emisiunea Pasiune Pură, oferind o perspectivă
creștină asupra sexualității, e difuzată în fiecare
sâmbătă și duminică de la 23:30, la Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Camera roz
Documentar

Duminică, ora 22:30

LUNI 27 martie

MARȚI 28 martie

MIERCURI 29 martie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau mai mult 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 Îndrăznește să
gândești 01:00 Cuvântul Vietii! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Zidurile inimii mele 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Deschidemi ochii! (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 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Zidurile inimii mele (r) 17:30 Lupta
pentru sexualitatea ta

19:00 O viață documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Trecutul Ierusalimului documentar
19:30 Secretele succesului program religios

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Lupta pentru
sexualitatea ta 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 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum 09:00
Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu comori
10:00 The Tattoo 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 E fiica
cuiva (r) 12:00 Un tunet în depărtare (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Pesah - cina cea de taină evreiască
(r) 14:00 Lupta pentru sexualitatea ta (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 The Tattoo (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Deschide-mi ochii! film artistic
23:30 Muzică

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 E fiica cuiva film artistic
23:00 Un tunet în depărtare film artistic
23:30 Muzică

vineri, 22:00

documentar

Viața de
după avort

Numeroase femei au fost afectate
profund de trauma care a urmat
avortului. 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
19:00 Încercăriile și mărturiile bisericii
de după avort” aduce la lumină
primare documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios impactul pe care avortul îl are
străin
asupra vieții celor care l-au
20:00 Decupaj din realitate materiale
experimentat.
telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Strigătul mut film artistic
23:30 Muzică

JOI 30 martie

VINERI 31 martie

SÂMBĂTĂ 01 aprilie

DUMINICĂ 02 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități (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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Dragoste,
sex și relații de durată 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Doi dintr-un
milion 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Strigătul mut (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Încercăriile și mărturiile bisericii
primare (r) 14:00 Viața în Duhul (r) 14:30
Dragoste, sex și relații de durată (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Copiii
nedoriți ai Chinei (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Romani 12 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lecții tari
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Film (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Tatăl nostru (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(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 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestea
lui William Tyndale 10:00 Înțelepciune
TV 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Film (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Cuvânt din
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Povestea lui William Tyndale (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Devoțional
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 Povestea lui William Tyndale (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferință (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
Povestea lui William Tyndale (r)

19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

show

16:00 Conferință program religios
16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Mijlocire strategică program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Tatăl nostru documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 Viața de după avort documentar
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:30 Gaither și prietenii program muzical 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața LIVE talk-show străin
22:00 De neclintit film artistic
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității

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 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Camera roz documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
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LUNI 27 MARTIE

MARȚI 28 MARTIE

MIERCURI 29 MARTIE

JOI 30 MARTIE

SÂMBĂTĂ 01 APRILIE

22:00 Deschide-mi ochii!

22:00 E fiica cuiva

22:00 Strigătul mut

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

22:00 De neclintit

film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

documentar

film artistic

film artistic

Legăturile sufletești

și relațiile sexuale

L

egăturile sufletești sunt de fapt relații,
care pot fi bune sau rele. Legătura este
cea care rezultă dintr-o relație. Una
dintre relațiile bune din Biblie a fost cea dintre
David și Ionatan. Scriptura spune că sufletele
lor erau „alipite”. Aveau o relație evlavioasă,
care a fost o binecuvântare. O relație bună
este o binecuvântare, însă o relație rea este un
blestem. Dacă intrăm într-o relație care nu
este sfântă, prin acea relație, noi ne legăm de
nesfințire. Acest lucru este valabil mai ales în
cazul relațiilor sexuale.
Dumnezeu a poruncit ca relațiile sexuale
să aibă loc în cadrul căsătoriei, pentru a fi
o binecuvântare pentru soț, pentru soție și
copii, iar relația să fie o uniune a duhului,
sufletului și trupului. Scriptura vorbește
despre o uniune a cărnii; o relație de preț
care va uni soțul de soție, în scopul creării
unei familii și creșterii copiilor în Cuvântul
și dragostea Domnului. Toate acestea fac
parte dintr-o relație sexuală sfântă.
Atunci când oamenii trec peste ceea ce a lăsat
Dumnezeu și întrețin relații în afara căsătoriei,
stabilesc din nou o legătură. Când oamenii
întrețin relații sexuale, nu are loc doar o
uniune a trupurilor, ci o uniune a spiritului și a
sufletului, a personalității, adică a cine ești tu.
Pavel a vorbit despre aceasta în felul următor:
dacă întreții relații sexuale cu o prostituată, te
faci un singur trup cu ea. În Biblie, carnea nu
înseamnă doar corp, ci suflet și trup. Când
trupul păcătuiește, el nu păcătuiește de unul
singur, ci primește instrucțiuni din partea
sufletului.
Sufletul îi spune trupului ce să facă, iar uniunea
trupului se stabilește între sufletele celor doi
oameni care sunt într-o relație nesfințită.
La încheierea unei relații sexuale nesfințite
sufletele rămân unite. Acesta este un adevăr
profund pe care puțini oameni îl înțeleg.
Singura cale prin care putem inversa
consecințele păcatului este prin mărturisire
și pocăință. Cele două sunt diferite. Uneori,
oamenii le consideră identice, dar cuvântul
„mărturisire” înseamnă, în limba greacă, să
fii de acord cu ceea ce gândește Dumnezeu.
Trebuie să ajung în punctul în care să spun
că ordinea lui Dumnezeu este mai bună decât
dorințele mele de a face ceea ce-mi doresc.
Când
mărturisim
păcatul
sexual,
recunoaștem că așa a poruncit Isus, că este
o poruncă pentru relațiile sexuale. Când
ies în afara acestei porunci, eu păcătuiesc.
Ajung astfel să fiu de acord cu Dumnezeu.
După ce am fost de acord că ceea ce spune
Dumnezeu este adevărat, să ne pocăim de
relațiile pe care le-am avut, adică ne lăsăm

de ele. Pocăința
înseamnă că nu ne
vom mai implica
în acele lucruri care
au avut loc în trecut
și care sunt acum
aduse la lumină.
Lucrurile ascunse în întuneric nu vor putea fi
rezolvate niciodată. Mărturisim, ne pocăim,
iar apoi Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte.
Într-o relație care nu este sfântă se implică și
vrăjmașul, adesea existând și o dimensiune
demonică a acelei relații.
Acest gând este o provocare pentru oameni,
și anume faptul că implicarea lor într-o
relație sexuală nepotrivită determină o
povară spirituală care îi va afecta pentru tot
restul vieții. Ei poartă mai departe o legătură
sufletească care îi ține legați de alți oameni.
Dacă un bărbat a avut relații sexuale cu o
prostituată, el s-a unit cu acea femeie pe
viață. Relațiile sexuale sunt o uniune nu doar
a trupului, ci și a spiritului, a sufletului și a
trupului. Numai Dumnezeu poate desface
această legătură.
Dumnezeu a fost Acela care a creat cadrul
pentru relațiile sexuale sfințite. Atunci când
un bărbat și o femeie sunt împreună, El îi
unește. Uniunea pe care o face Dumnezeu
este eternă, în afara cazului în care Dumnezeu
o desface. Numai El poate face acest lucru.
Venim, mărturisim, ne pocăim, Îi cerem
lui Dumnezeu să ne ierte, și acest proces
de curățire implică lucrarea de eliberare.
Eliberarea presupune să ne asumăm
autoritatea asupra puterilor întunericului
care au intrat datorită păcatului. Unii oameni
se întreabă cum este posibil acest lucru.
Haideți să analizăm puțin închinarea. Biblia
spune clar că atunci când ne închinăm…
Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor
poporului Său. Cuvântul „locuiește”
înseamnă de fapt a intra în interior și
a locui. Atunci când ne închinăm lui
Dumnezeu, Îi spunem: „Doamne, Te iubesc,
Te ador, Îți respect autoritatea, Tu ești
Creator, vin înaintea Ta și vreau să primesc
binecuvântarea Ta.”
Când ne închinăm lui Dumnezeu, noi
primim din Duhul Lui. Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu locuiește în noi. De aceea,
când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu,
putem simți prezența Lui și putem să ne
închinăm corporativ, alături de alți oameni,
simțind prezența lui Dumnezeu, deoarece
Dumnezeu locuiește în noi.
Şi Satan îndrăgește închinarea, dar el vrea să

ne închinăm lui. Dacă privim la acest aspect
din punct de vedere teologic, Satan a fost
izgonit din cer fiindcă și-a dorit închinarea
pentru el.
Când Dumnezeu a creat omul și i-a dat
autoritatea peste acest pământ, Satan își
putea exercita autoritatea numai prin cei
care primiseră autoritatea, adică oamenii.
Satan l-a ispitit pe om, omul a ascultat de
Satan, iar acest lucru se numește căderea
omului în păcat.
Prin ascultarea de Satan, omul s-a închinat
de fapt în fața „dumnezeului acestei lumi”.
Scriptura îl numește „dumnezeul acestei lumi”,
„conducătorul acestei lumi”, după cum spunea
Isus. Ioan a spus că întreaga lume este sub
stăpânirea celui rău. El a devenit dumnezeul
acestei lumi prin ascultarea omului de Satan și
neascultarea de Dumnezeu.
Atunci când te supui cuiva, de fapt, te închini.
Când omul îi dă ascultare Satanei și îi face
pe plac, el i se închină. Dumnezeu a creat
omenirea în așa fel încât, prin închinare, noi
putem primi din Duhul Sfânt. Când omul a
ales să păcătuiască, a păstrat și capacitatea
de a primi Duhul.
Această capacitate nu dispare când păcătuim,
dar noi nu primim din Duhul Sfânt atunci
când ne închinăm unui dumnezeu fals.
Când ne închinăm lui Satan, dumnezeul
acestei lumi, noi nu suntem umpluți cu Duh
Sfânt, ci cu un duh nesfânt. Aceasta este
baza a ceea ce noi numim demonizare.
Când oamenii săvârșesc fapte care nu sunt
sfinte, ei oferă vrăjmașului o oportunitate,
iar prin relații sexuale în afara căsătoriei
ne supunem lui Satan, deoarece el vrea să
acționăm contrar legământului lui Dumnezeu
față de omenire, contrar ordinii lăsate de El.
Aceste fapte sunt o formă de închinare care îi
dă vrăjmașului dreptul de a ne da din duhul
lui, un duh murdar și nesfințit. Dacă am
fost implicați în lucruri care au oferit acces
vrăjmașului, avem nevoie să fim eliberați,
aceasta fiind lucrarea de eliberare.
Interviu cu Peter Horrobin, Ellel Ministries,
difuzat în cadrul emisiunii Pasiune Pură.
Emisiunea Pasiune Pură, oferind o perspectivă
creștină asupra sexualității umane, este difuzată
în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 23:30
pe canalul Alfa Omega TV.
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Premieră: Războiul și Dumnezeu
Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 03 aprilie
octombrie

MARȚI 04 aprilie
octombrie

MIERCURI 05 aprilie
octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau mai mult 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 Lupta pentru
sexualitatea ta 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00
Calea, Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Zidurile inimii mele 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Un erou
obișnuit (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 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Zidurile
inimii mele (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:00 Afaceri ca la carte 18:30 Trăiește-ți
viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Lupta pentru
sexualitatea ta 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 Trăirea în Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cufărul cu comori 10:00 The Tattoo 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Dragostea așteaptă (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Pesah - cina cea de taină evreiască (r) 14:00
Lupta pentru sexualitatea ta (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 The
Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum (r)

JOI 06 aprilie
octombrie

VINERI 07 aprilie
octombrie

SÂMBĂTĂ 08 aprilie
octombrie

DUMINICĂ 09 octombrie
aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Festivalul copiilor 10:00 Highlight
Tina Louise Evers 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 M-ai
umplut de cântec (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Încercăriile și
mărturiile bisericii primare (r) 14:00 Viața în
Duhul (r) 14:30 Portretul biblic al căsătoriei
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Festivalul
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
(r) 17:00 Highlight Tina Louise Evers (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Întoarcerea la
dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Romani 12 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lecții tari
10:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 De neclintit (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Semnificația Paștelui I (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestea
Perpetuei 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Valoarea unui
om (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Cuvânt din
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Povestea Perpetuei (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Devoțional
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 Povestea Perpetuei (r) 10:00 Lecția
de biologie 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Conferință (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 Povestea Perpetuei (r)

sâmbătă, 22:00
duminică,
22:30

documentar

Yeshua descoperit
Înțelepciune
din
India:Paștele
prin
Budism
evreiesc
Dr. Vishal Mangalwadi spune

că budismul este un rival serios
Sărbătoarea Paștelui evreiesc
pentru proeminența religioasă
este reprezentată prin actul
din vest. Respingând Biblia,
cinei cea de taină. Yeshua
mulți au ajuns să fie atrași de
(Isus) a oferit o semnificație
liniștea și evadarea față de
bogată elementelor folosite în
sine pe care le oferă budismul.
timpul cinei pe care a luat-o cu
Ce ne învață budismul și cum
ucenicii Săi. Dr. Rick Kurnow vă
poate fi comparat cu Evanghelia
poartă într-o călătorie pentru
19:00 Încercăriile și mărturiile bisericii creștină?
a descoperi perspectiva Noului
19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască primare documentar
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios Legământ.

19:00 Orașe pustii documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 De ce Israel din actualitate
telespectatori
22:00 Un erou obișnuit film artistic
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dragostea așteaptă film artistic
22:00 M-ai umplut de cântec film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

16:00 Conferință program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea 18:00 Mijlocire strategică program religios
miraculoasă a Israelului documentar
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:00 Semnificația Paștelui I documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Valoarea unui om film artistic
22:00 Războiul și Dumnezeu (premieră)
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
23:30 Gaither și prietenii 6(25) Program film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața LIVE talk-show muzical străin
22:30 Fiul meu, Mântuitorul meu film artistic
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității

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 Program muzical străin (coreeană)
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Iesua descoperit prin Paștele evreiesc
documentar

23:30 Pasiune pură program despre problemele
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LUNI 03 APRILIE
OCTOMBRIE

MARȚI 04 APRILIE
OCTOMBRIE

MIERCURI 05 APRILIE
OCTOMBRIE

JOI 06 APRILIE
OCTOMBRIE

DUMINICA
VINERI
07 APRILIE
09 OCTOMBRIE

22:00 Tații
Un erou
film artistic
obișnuit

22:00 Dragostea
Invazia păgână
Documentar
așteaptă film artistic

22:00 M-ai
New age
umplut
miracol
de
sau miraj
cântec
film II
artistic
Documentar

21:00 Calea,
20:00
Alfa Omega
Adevărul
în
obiectiv
și
Viața live
din culisele
talk-show
televiziunii

22:00 Valoarea
23:30
Pasiune pură
program
despre
unui
om
filmproblemele
artistic
sexualității

film artistic
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Premieră: Investigând faptele istorice
despre Isus Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Vineri, ora 22:00

LUNI 10 aprilie

MARȚI 11 aprilie

MIERCURI 12 aprilie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 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 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Atelierul lui Newton 10:00 Să vorbim în
engleză 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 Isus om, Mesia sau mai mult 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Atelierul lui Newton (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 Lupta pentru
sexualitatea ta 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00
Calea, Adevărul și Viața 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 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Zidurile
inimii mele 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Eu cred în Paște (r) 12:00
Cele 6 minuni de la Golgota I (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Două sărbători ale eliberarii: Purim
și Paștele (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cum sărbătorim Paștele
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Zidurile inimii mele (r) 17:30 Cu diavolul în
istanță 18:30 Trăiește-ți viața!

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Cu diavolul în
istanță 01:30 Trăiește-ți viața! 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 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum 09:00
Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu comori
10:00 The Tattoo 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Drumul
crucii (r) 12:00 Cele 6 minuni de la Golgota
II (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel (r) 13:30 Pesah - cina cea de taină
evreiască II (r) 14:00 Cu diavolul în istanță
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 The Tattoo (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Trăirea în
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum (r)

23:30 Muzică

documentar

23:30 Muzică

22:00 Isus, dorința veșnică film artistic
23:30 Muzică

JOI 13 aprilie

VINERI 14 aprilie

SÂMBĂTĂ 15 aprilie

DUMINICĂ 16 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
(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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul biblic al
căsătoriei 09:00 Casa zburătoare 09:30 Cum
sărbătorim Paștele 10:00 Luptele fiecarui
Crestin 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Isus, dorința veșnică
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Cele 6 minuni de la Golgota
(r) 14:00 Viața în Duhul (r) 14:30 Portretul
biblic al căsătoriei (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Highlight Tina Louise
Evers (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 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 Romani 12 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lecții tari
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
By war and by God (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Semnificația Paștelui (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (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 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea
este cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30
Promisiunea de Paști 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Investigating the historical
Jesus (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Cuvânt din
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Primul Paște

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Devoțional
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 Promisiunea de Paști
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferință
(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 Primul Paște (r)

show

televiziunii

duminică, 22:00

film artistic

Mântuitorul

Într-o vreme când Roma domină
lumea, având putere de viață
și moarte asupra lor, provincia
romană Palestina este un focar
de rebeliune. În acest context,
Luca dezvăluie o poveste de
miracol, minune și mare impact...
Lumea anticipa acest moment din
istorie, dar nimeni nu și-a putut
imagina pe Dumnezeu intervenind
în creația Sa sub forma unui
19:00 Două sărbători ale eliberarii: Purim și
Paștele documentar
19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască 19:00 Cele 6 minuni de la Golgota III bebeluș. Deși multe lucruri sunt
19:30 Mesagerul seminar biblic
documentar
documentar
înregistrate în Evanghelii despre
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios străin 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
nașterea miraculoasă a lui Isus
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce Israel din actualitate
străin
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale din fecioara Maria, mai puține
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
telespectatori
se cunosc despre creșterea Sa
22:00 Eu cred în Paște documentar
22:00 Drumul crucii documentar
20:30 Călătoria program religios străin
liniștită în Nazaret.
23:00 Cele 6 minuni de la Golgota I documentar 23:00 Cele 6 minuni de la Golgota II 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program
16:00 Conferință program religios
religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Mijlocire strategică program religios
19:00 Odată am fost sclavi (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Semnificația Paștelui II documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
22:00 Investigând faptele istorice despre 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk- Isus (premieră) documentar
22:00 Apostolul Petru și cina cea de taină
23:30 Gaither și prietenii program muzical documentar
show
23:00 Odată am fost sclavi film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
străin
23:30 Muzică
sexualității

17:30 A înviat! program muzical
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios
străin

21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Mântuitorul film artistic

LUNI 10 APRILIE

MIERCURI 12 APRILIE

JOI 13 APRILIE

SÂMBĂTĂ 15 APRILIE

DUMINICA 16 APRILIE

22:00 Eu cred în Paște

22:00 Isus, dorința
veșnică film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

22:00 Apostolul Petru
și cina cea de taină

17:30 Premieră:
A înviat!

documentar

documentar

program muzical
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Pornografia:

Păcatul ascuns în familie
toate acestea ar fi ieşit la iveală şi ar fi trebuit
să fiu băiat cumsecade şi responsabil, mereu
aş fi putut să revin la fantezii, domeniu în
care puteam să-mi ling rănile.
Heidi: Am crescut cu ideea că voi găsi
bărbatul ideal, prinţul pe cal alb şi că voi avea
o căsnicie perfectă. Căutam un asemenea
prinţ pe cal alb şi mă aşteptam să am nunta
perfectă şi căsnicia perfectă. Vom fi apropiaţi,
vom avea copiii frumoşi, nu vom avea certuri
sau discuţii. Visul oricărei fete...

M

ulte căsnicii din ziua de azi au
probleme din cauza sexului.
În multe cazuri, soţii au vieţi
duplicitare, jucând rolul de soţi devotaţi în
timpul zilei, iar în timpul nopţii, navigând
pe internet în căutarea pornografiei interzise.
În cele din urmă, unii dintre aceşti bărbaţi îşi
îndeplinesc fanteziile cu prostituate sau au
relaţii extraconjugale şi de multe ori, soţiile
habar n-au de aceste lucruri.
Vom prezenta mărturia unui astfel de cuplu.
El era om de succes, mergea la biserică
şi în aparenţă era un cavaler cu armură
strălucitoare pentru soţia sa. Din păcate,
dincolo de ce izbea privirea, se ascundeau
mai multe. El era dependent de pornografie
şi în cele din urmă, a intrat într-o relaţie
extraconjugală. Astăzi îi vom asculta pe Bob
şi pe soţia lui, Heidi, relatându-ne despre
păcatul sexual ascuns, despre zdrobire şi
despre cum Dumnezeu poate să vindece
şi să restaureze o căsnicie, care după toate
prognozele, ar fi eşuat.
Bob: De la vârsta de 7 până la 12 ani, tata nu
prea a fost pe acasă. El s-a dedicat întru totul
lucrării şi nu-l vedeam prea des. La biserică
afişam cu toţii zâmbete şi totul părea în
regulă. La vârsta de 12 ani, într-o sâmbătă
dimineaţa, tata ne-a adunat pe toţi şi ne-a
spus: „Eu o părăsesc pe mama voastră”. Totul
s-a schimbat în momentul acela. Lumea mea
a explodat. Părinţii mei au divorţat. Tatăl
meu a părăsit biserica pentru o altă femeie.
Din adolescenţă am învăţat să separ ceea
ce simţeam în interior, de ceea ce trebuia
să pozez în exterior pentru a fi împăcat
cu sine şi cu oamenii din jurul meu. Am
dezvoltat încă din adolescenţă dependenţa
de pornografie. Fanteziile şi masturbarea au
devenit părţi ale vieţii mele, locuri în care
puteam oricând să mă refugiez. Am încercat
şi alcoolul, distracţiile cu prietenii, însă, când
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B: O perioadă scurtă de timp, am crezut
că am toate acestea. În perioada liceului
şi a facultăţii, pozarea mea în exterior,
s-a transformat în pozare în interior. Mă
prefăceam tot mai puţin în exterior şi
mă depărtam tot mai mult în interior de
Dumnezeu, deoarece eram două persoane
diferite. Am absolvit facultatea, apoi am
devenit soţ, sperând că aceasta va rezolva
problema dependenţei mele sexuale.
Lucrurile au început să meargă bine. Am
început să muncesc din greu, am avut doi
copii şi viaţa mea părea în regulă. Totuşi,
în interior, ori de câte ori mă confruntam
cu durerea mea şi voiam să scap de ea,
continuam să mă refugiez în fantezii, unde
mă simţeam alinat şi departe de probleme.
H: Aveam 22 de ani când ne-am căsătorit
şi după trei ani petrecuţi împreună, am
aflat că sunt însărcinată cu primul nostru
copil. Mi se părea că primii trei ani au fost
minunaţi. Lucram amândoi, petreceam
timp împreună, iar perioada în care am
aşteptat bebeluşul, a fost una încântătoare.
Totul părea să decurgă aşa cum trebuie, aşa
cum visasem că va fi.
B: Nimeni nu ştia. Nu aveam cu cine vorbi.
Nu m-am destăinuit soţiei, nici pastorului,
nici unui consilier, era doar problema mea.
Era între mine şi Dumnezeu şi Îl rugam
mereu s-o rezolve. Eram supărat pe El că
nu mi-o lua. Ne-am distanţat. Am continuat
să joc teatru în viaţă, în timp ce sufeream
enorm, din cauza ruşinii şi a sentimentului
de vină, cauzate de aceste fantezii sexuale.
H: L-am am avut pe primul nostru fiu şi am
fost foarte ocupată cu el, apoi, aproape imediat,
în decursul unui an, am rămas însărcinată
cu fiica noastră. Am devenit foarte ocupată
cu copiii, care-mi distrăgeau atenţia. În
momentul acela, am început să ne depărtăm,
dar am pus pe seama faptului că eram ocupată
cu copiii. El lucra, iar eu eram mamă şi femeie
casnică, deci mi s-a părut naturală oarecum
distanţarea noastră, deoarece eram foarte
ocupată şi distrasă de copii.
B: După aproape 7 ani de căsnicie, lupta

mea interioară s-a exteriorizat într-o relaţie
emoţională cu colega mea de lucru. Aceasta
s-a transformat apoi, într-o relaţie fizică.
În ciuda acelei relaţii pasionale, lupta mea
continua să existe şi pentru prima oară în
viaţă, m-am gândit la sinucidere. Nu-mi
plăcea persoana în care mă transformasem.
Copiii mei erau sănătoşi şi frumoşi, aveam
o soţie fermecătoare, tocmai ne mutasem
într-o casă nouă...
Am fost rugat să slujesc în comitetul unei
biserici, unul dintre cele mai ruşinoase şi mai
grele momente. Eu nu eram vrednic, ştiam
că nu sunt potrivit pentru aceasta, totuşi, nu
puteam refuza. În momentul acela a trebuit
să fac o alegere, fie să continui să mint, fie să
spun adevărul. Am ales să continui să mint.
H: Am suspectat ceva, văzând distanţa
dintre noi, dar niciodată nu am acordat mare
atenţie acestui fapt. Contestam posibilitatea
unei probleme. El lucra, îşi făcea datoria
şi ne asigura necesarul, iar eu trebuia să
îngădui asta, astfel mă focalizam din nou pe
copii şi mă preocupam de nevoile lor. Puţin
timp după aceea, l-am prins pentru prima
oară, pe internet, uitându-se la pornografie.
Am discutat despre aceasta şi mi-a promis
că va vorbi cu un prieten, că va fi responsabil
în faţa lui şi parcă mă liniştisem în sensul
acesta. Am avut încredere în ce-mi spusese.
Habar nu aveam că asta nu-i tot. După
câteva luni, l-am prins din nou pe internet.
În momentul acela trebuia fie să solicite
ajutor, fie să plece, deoarece nu mi-a plăcut
ce am simţit. Nu ştiam totul, dar instinctul
meu, interiorul meu îmi spunea că ceva nu-i
în regulă, că aceasta nu-i tot. Instinctul meu
sau interiorul meu mi-a spus că va trebui să
luăm o hotărâre şi că aceasta va fi drastică.
B: Voiam să fiu liber şi în special în interior,
în momentul acela, soţia mea a intrat şi
m-a prins uitându-mă la pornografie. Ea
m-a întrebat dacă intenţionez să fac ceva în
sensul acesta. Aceasta s-a întâmplat cu multe
luni înainte de a mă destăinui. De două ori
m-a prins vizionând pornografie. Prima
oară ea mi-a spus: „Nu ştiu ce înseamnă asta
şi te rog să rezolvi problema!” Răspunsul
meu a fost: „Continui să am această luptă,
dar vreau să fiu vindecat şi voi încerca să
rezolv această problemă.”
Mi-am găsit un prieten, în care puteam să
am încredere, deoarece şi el a avut această
luptă şi ştiam că nu mă va condamna. Am
început împreună să facem studiu după
o carte. În fiecare săptămână când ne
întâlneam, el nu avea citit capitolul care era
programat. Nu a durat mult timp. Însă era
suficient să scap de soţia mea şi să cred că

poate ceva s-a schimbat, până, câteva luni
mai târziu, când ea intrat şi m-a prins pentru
a doua oară, uitându-mă la pornografie. În
momentul acela, cu un curaj colosal din
partea lui Dumnezeu, ea mi-a spus: „Alege:
fie ne adresăm după ajutor, fie pleci.” Din
momentul acela, a început călătoria mea spre
libertatea pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu.
H: Eram foarte rănită. Visele legate de
bărbatul perfect au început să se risipească.
Am început să cred că nu-l mai împlineam.
Un aspect al problemei a fost faptul că eram în
necunoştinţă şi sincer, nu înţelegeam. Nu am
privit niciodată pornografie şi nu înţelegeam
toate fanteziile şi tot ce implică aceasta. Am
mers la unul dintre pastorii noştri consilieri.
B: El m-a întrebat dacă sunt hotărât să divulg
toate secretele, dar eu nu eram. Voiam
să fiu liber, dar nu voiam ca cineva să afle
toate problemele. El a început cu o serie de
întrebări, provocându-mă să spun adevărul,
totuşi eu continuam să mă eschivez şi să nu
vorbesc în totalitate despre trecutul meu.
Soţia mea, Heidi, era schimbată la faţă,
inima ei era profund rănită, plângea. Au fost
nişte momente foarte dificile, dar când am
plecat, m-am simţit mai uşurat.
Atunci m-am destăinuit pentru prima oară
şi am spus totul despre fantezii, pornografie,
masturbare. Nu i-am spus pastorului despre
relaţia extraconjugală. Ştiam că din cauza
acestui comportament, ea putea alege să mă
părăsească, deoarece ea nu a ştiut de această
relaţie extraconjugală. Însă speram că n-o va
face, deoarece avea dovezi biblice şi oameni
în jurul ei, care confirmau că aveam nevoie
de ajutor. Puteam rezolva problema aceasta
şi apoi, să ne continuăm viaţa.
H: În ziua în care pastorul nostru a început
să-i pună întrebări lui Bob şi am aflat ce se
întâmpla, lumea mea s-a dărâmat. Am aflat
despre soţul meu lucruri pe care nu le-am
ştiut niciodată şi am realizat că nu-l cunosc pe
bărbatul cu care eram căsătorită. El era total
diferit de cel pe care-l ştiam eu de câţiva ani.
Din fericire, Dumnezeu nu voia să renunţe
la mine, în căutarea Lui fără răgaz şi în urma
cercetării inimii mele, adevărul despre relaţia
extraconjugală a ieşit la suprafaţă.
B: I-am mărturisit despre trădare în aceeaşi
zi. Am fost devastaţi, căsnicia noastră se
prăbuşise. Eram sigur acum că adevărul
ieşind la iveală, viaţa mea nu va mai fi
aceeaşi şi din fericire, nu a fost.
H: Aflând despre acest bărbat şi auzind cine
era de fapt, am cedat. M-am deconectat.
Eram atât de şocată şi uimită, încât aproape
nu puteam reacţiona. Când am părăsit
biroul pastorului, am simţit din nou că ceva
nu era în regulă, că ceva nu s-a spus. În după
masa aceea, am început să-l întreb pe Bob:
„Ce ai ascuns? Te-ai eschivat în a spune ceva.
Eu nu am aflat totul. Instinctul îmi spune că
mai e ceva.” Mai târziu, în după masa aceea,

el mi-a mărturisit despre relaţia avută. A fost
ultima lovitură şi nu am reuşit să-mi revin
timp de câteva zile. De abia reuşeam să mă
ridic din pat şi încercam din răsputeri să
mă ocup de copii, dar nu prea reuşeam nici
aceasta. Am fost copleşită de durere şi mă
rugam Domnului să mă ia acasă. Durerea
era aşa de mare, încât mi se părea momentul
potrivit de a pleca. Nu m-am gândit
niciodată la sinucidere, dar îmi doream cu
disperare să merg acasă. Nu voiam să mai
stau aici şi să simt această durere.
După câteva zile de la destăinuire, perioadă
în care am fost amorţită, am început să-mi
revin puţin şi să mă gândesc că trebuie să
hotărâm ce vom face. Să-i cer să plece sau
să rămână şi să cerem ajutor? Ce ar trebui
să fac? Am mers din nou la pastorul nostru
şi am început să ne întâlnim săptămânal,
încercând să ne dăm seama, dacă vom lupta
pentru această căsnicie sau este deja prea
mult şi ea nu mai poate fi salvată. În acelaşi
timp, am mers la un consilier, unde cred că
ni s-au pus toate întrebările adecvate. Cred
că Dumnezeu a călăuzit toate întrebările
care ne-au fost puse şi ne-am lămurit foarte
rapid că această căsnicie merita salvată.
B: Din momentul acela, am început să învăţ
să spun adevărul, să nu mai fiu dependent şi
să nu mai mint. Am început să experimentez
ceea ce nu am experimentat 5 ani: capacitatea
de a-mi împărtăşi depravarea şi demnitatea.
Mă uit la primii 15 ani ai căsătoriei noastre
şi văd că nu mi-a fost niciodată greu să-mi
împărtăşesc demnitatea cu soţia mea. Însă
cealaltă parte din mine, partea firească,
întotdeauna mi-a fost greu s-o împărtăşesc.
Exista o parte secretă, o parte ascunsă şi
aveam acest comportament, din cauză că
nu împărtăşeam. Atunci, am învăţat să spun
adevărul, să-mi împărtăşesc luptele şi să fiu
iubit şi acceptat de soţia mea, de Dumnezeu,
de alţi oameni. În ciuda depravării mele, să
mă aflu în siguranţă şi să fiu acceptat a fost
un adevărat har şi mila lui Dumnezeu.
H: Am fost între 9 şi 12 luni în recuperare,
perioadă în care Bob mărturisea că a
alunecat şi s-a uitat din nou la pornografie.
Eu luptam. Merita să lupt, deoarece era o
luptă constantă. El se reangaja să muncească
din greu şi în perioada aceea, am înţeles că
eram atât de dependentă de soţul meu, încât
nu aş fi fost bine, dacă el nu ar fi fost bine.
Toate acestea m-au determinat să mă uit la
propriu-mi gunoi, la propriile-mi probleme.
În momentul în care am făcut asta, am
încetat să mai fiu focalizată pe Bob. Nu mai
eram aşa de focalizată pe faptul dacă el se
comportă corect, iar după ce aflam că el a
alunecat din nou, mă trezeam din nou în
biroul consilierului.
Unul din lucrurile înţelepte pe care
consilierul mi le-a spus, a fost: „Dumnezeu
încă nu a renunţat la voi. Munca ta nu s-a
încheiat încă. Voi continua să vă sun şi să

lucrez cu voi. Ascultaţi-L pe Dumnezeu şi pe
oamenii din jur pentru a fi liberi. De pastor,
de mine, de oamenii care vă sunt alături în
această perioadă de recuperare. Dacă ei
vor crede şi vă vor spune că este momentul
să renunţaţi, atunci aşa să faceţi, dar eu voi
continua să vă chem, deoarece cred că munca
voastră nu s-a încheiat încă. Atunci am văzut
lucrurile dintr-o altă perspectivă. Am zis:
„Bine, Domne, voia Ta. Să continuăm! Vreau
să mă călăuzeşti în acest proces sau să-mi
spui să renunţ.” Însă nu am primit niciodată
mesajul că trebuie să renunţ.
B: Vindecarea mea a venit prin relaţionare,
prin spunerea adevărului şi prin faptul că
am ajuns cunoscut. Când ceilalţi nu au
fugit, ci au venit şi şi-au deschis inimile,
eu mi-am deschis-o pe a mea. Am reuşit
să parcurgem acest drum împreună şi să
vedem că Domnul poate vindeca răni. Am
muncit mult, am parcurs 12 paşi pentru a
mă recupera din dependenţă. Am muncit
mult la capitolul împărtăşirea vieţii mele şi
la iniţierea altora în povestea mea.
De asemenea, în ultimul an, am început să
particip împreună cu soţia mea la întrunirea
cuplurilor, să ne vindecăm împreună cu alte
cupluri. A fost un har deosebit din partea lui
Dumnezeu ca şi acest aspect să facă parte
din povestea noastră. Am parcurs împreună
un program de 12 paşi. Am făcut aplicaţii
separate şi aplicaţii împreună. Am păşit pe
acest drum şi am realizat că aceasta era o
întreagă călătorie, nu doar un eveniment, că
vieţile noastre urmau să fie diferite şi că vom
fi mereu în recuperare. Este o călătorie, iar noi
trebuie să înfruntăm următoarea provocare.

Această mărturie confirmă adevărul
versetului care spune că umblăm în
lumină, deoarece şi El este lumină şi
avem părtăşie unii cu ceilalţi. Heidi a
avut tot dreptul să-l părăsească pe Bob,
ea ar fi avut suport biblic, însă în Biblie
există o lege mai mare pe care ea a ales
s-o împlinească. Este legea dragostei,
care continuă să spere, continuă să
acopere, continuă să ierte, chiar şi
atunci când persoana pare de neiertat.
Este ceea ce a făcut Isus pe cruce. I-a
iertat pe cei ce păcătuiau împotriva Lui.
Puterea acestei iubiri învinge puterea
celui rău. Ceea ce în aparenţă era un
dezastru, a devenit o oportunitate de a
alege legea supremă a iubirii.
Extras din emisiunea Pasiune Pură 3.14
- Păcatul ascuns în familie. Acest video a
devenit viral în martie 2014, atingând 50000
vizualizări pe Youtube până în prezent.
Emisiunea Pasiune Pură, oferind o perspectivă
creștină asupra sexualității umane, este difuzată
în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 23:30
pe canalul Alfa Omega TV.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23

PORNOGRAFIA
o mărturie personală

aflam îmi făcea dificilă frecventarea bisericii
sau interacțiunea cu alți creștini, iar rușinea
pe care o trăiam mă împiedica să mărturisesc
unor creștini mai maturi lucrurile prin care
treceam. Nu aveam prea mulți bani de
buzunar cu care să mă laud, însă cea mai
mare parte a lor erau cheltuiți pe „timp de
internet” care la rândul lui se limita din ce
în ce mai mult la site-uri pornografice. Eram
prins într-un cerc vicios de genul: pe măsură
ce vizionam tot mai multă pornografie,
mă simțeam tot mai rău, mai rușinat, mai
murdar, iar pe măsură ce mă simțeam tot
mai rău, mai rușinat, mai murdar, vizionam
tot mai multă pornografie.
Am ținut lucrul acesta ascuns, iar în anul
2003, mi-am început viața de student la o
universitate creștină, studiind teologia.

ofereau românilor ceva care, până atunci,
păruse definitiv interzis.

de Gabi
Giulușan
Mi-am petrecut o importantă parte a
copilăriei mele în anii care au urmat
Revoluției din ’89. Nu-mi amintesc prea
multe aspecte ale vieții de sub comunism,
însă anii ’90 au fost definitorii pentru mine
și generația mea. Părinții noștri încercau să
își dea seama ce înseamnă „libertatea” și să
profite la maxim de orice aduce aceasta.
Printre libertățile post-decembriste se
numărau si o sumedenie de publicații care
deveniseră accesibile publicului larg. Am
fost invadați de zeci de publicații prezentate
ca fiind „pornografice“. Tipărite pe o hârtie
de proastă calitate, cu poze șterse, uneori
greu de distins, ziare și reviste precum
„Infractoarea“, „Prostituția“, „Sexy Star“,
„Trup și suflet“ sau „Sexy Balamuc“, ele

Acesta este și contextul în care am fost expus
pentru prima dată la astfel de imagini.
Mulți dintre noi, copiii de pe aceeași stradă
sau colegii de școală, ne furișam prin spatele
clădirilor abandonate sau în părți mai
izolate ale satului unde făceam schimb de
imagini, pagini din ziare și reviste găsite pe
acasă pentru a „admira” persoane aflate în
diverse ipostaze erotice. Lucrurile acestea se
întâmplau în perioada ciclului primar.
Îmi aduc aminte de o situație în care eram
mai mulți copii strânși acasă la unul dintre
vecinii care tocmai începuse un „chef de casă
nouă” (o petrecere cu mâncare și băutură
în cinstea cumpărării unei case noi). Noi,
copiii, bineînțeles, scormoneam prin poduri
și magazii, unde am descoperit o întreagă
comoară de reviste pornografice color, în
limba germană. Am lăsat imediat jocul
pentru o activitate care, peste ani, a devenit
mai mult decât o „curiozitate a vârstei”.

Un studiu recent arată că 54% dintre băieți
găsesc în pornografie o sursă de inspirație
pentru creșterea performanței sexuale. În
plus, aceste imagini sunt cu totul diferite
față de cele care erau difuzate în urmă cu
câteva decenii. Ceea ce văd copiii de astăzi
este caracterizat de violență, lipsă de
intimitate sau respect, lipsă de tandrețe
sau de sentimente. Faptul că doar 37%
dintre părinți controlează activitatea
copiilor lor pe Internet este un alt aspect
îngrijorător.
În contextul curent al minorilor în relația cu
pornografia, 9 din 10 tineri sunt expuși la
pornografie înainte de a împlini 18 ani. În
general, prima expunere la pornografie are
loc la vârsta de 12 ani.
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Anul 2001 a fost cel în care am
fost expus prima dată la magia
Internetului. Prin anii 1996-2000,
în România, deosebit de populare
erau Internet café-urile, fiindcă nu
oricine își permitea un computer
personal, în pofida unor conexiuni
accesibile. În orașul în care am făcut
liceul, aceste café-uri au apărut mai
târziu, dar mi-au oferit posibilitatea
să descopăr lucruri noi. Incidental,
anul 2001 este și anul în care mi-am
început viața de creștin activ.
Un an mai târziu, am accesat prima
dată un site pornografic.
Eram în ultimul an de liceu, iar
presiunea bacalaureatului și a
admiterii la facultate s-a intensificat
tot mai mult. Contextul în care mă

Cele două laboratoare de informatică
conectate la internet aveau traficul
monitorizat îndeaproape, iar fiecare student
se putea conecta numai cu contul propriu,
limitând astfel posibilitatea ca vreunul dintre
noi să încerce să vizioneze ceva nepermis.
Pofta ochilor însă nu poate fi îmblânzită
prea ușor. A fost nevoie doar de o încercare
și naivitatea de a crede că dacă nu aud nimic,
nimeni nu știe nimic...
În anul doi de studenție am „testat” terenul
limitărilor navigării pe internet în mediul
acesta. M-am speriat însă după câteva
tentative și l-am abordat pe un prieten mai
mare căruia am început să-i mărturisesc
activitatea mea din anii precedenți precum
și cea desfășurată pe furiș la universitate.
Am început să ne întâlnim în mod regulat
dimineața devreme pentru a ne ruga, a-L
căuta pe Domnul și transformarea lăuntrică
pe care El o poate produce. Am continuat
acest lucru câteva luni, iar viața mea începea
să se curețe tot mai mult.
Anul trei a început cu o hotărâre ca în ceea
ce mă privește să excelez în studii și în viața
personală. Adevărul însă era că dimineața la
ora șase mă întâlneam cu un coleg pentru
rugăciune, iar la ora șapte eram singur întrunul dintre laboratoarele de informatică,
având deschise mai multe pagini
pornografice. În naivitatea mea credeam
că pot să mă ascund de mine însumi, de
oameni și chiar de Dumnezeu, trăind o viață
duplicitară de sfânt în public și decadent în
privat. Am continuat astfel câteva luni, apoi
neașteptatul s-a produs: Dumnezeu mi-a
răspuns...
Da, chiar în timp ce scriu aceste cuvinte
sunt conștient de absurditatea întregii
povestiri, însă, în contextul păcatului meu,
Îl imploram deseori pe Dumnezeu să mă
scape, să mă îndrepte, să se îndure de mine
și să mă smulgă din această viață ascunsă
și păcătoasă. Iar Dumnezeu a răspuns, și-a
arătat harul față de mine și a intervenit.
Însă nu în modul în care m-aș fi așteptat...

Am fost prins navigând siteuri pornografice de către
unul dintre profesorii mei.
Nu, nu în sensul în care se
uitase peste desfășurătorul
activității mele pe internet.
Ci, într-o zi, absorbit fiind
de activitatea mea păcătoasă,
m-am trezit literalmente cu el
în spatele meu, spunându-mi
să opresc computerul și să-l
urmez în birou. Aparent eram
supravegheat de ceva timp
pentru a se observa dacă era
o activitate accidentală sau un
comportament regulat. A fost,
evident, vorba de cea de-a doua
instanță...

însă intervine de fiecare
dată când suntem deschiși
să Îi permitem acest lucru.

Datorită accesibilității pornografiei în zilele noastre – oricât ar fi
de înfiorător să ne gândim la acest lucru – probabil fiecare tânăr
cu care stăm de vorbă, căsătorit sau necăsătorit, fie a avut, fie
are probleme cu pornografia.

Am fost suspendat chiar în
aceeași zi, cu două zile înainte
de vacanța de Crăciun și trimis
acasă. Într-un fel, călătoria mea
abia începuse. Viața mea era zdrobită în
ultimul hal, iar harul lui Dumnezeu, care se
manifestase într-un mod dur în viața mea,
s-a văzut abia mai târziu...

Trebuie să luăm în serios faptul că
pornografia nu e doar un aspect cultural de
care trebuie să ne ferim, ci o gravă problemă
a zilelor noastre, care are implicații spirituale
și personale. Datorită accesibilității
pornografiei în zilele noastre, oricât ar fi
de înfiorător să ne gândim la acest lucru,
probabil fiecare tânăr cu care stăm de vorbă,
căsătorit sau necăsătorit, fie a avut, fie are
probleme cu pornografia. De vreme ce poate
fi accesată de oricine, oricând, odată ce este
accesată, e foarte dificil să te desprinzi de ea.
Un verset biblic ne avertizează cu privire la
o realitate importantă: „După cum Locuința
morților și adâncul nu se pot sătura, tot
așa nici ochii omului nu se pot sătura.”
(Proverbe 27:20) Trebuie să înțelegem că

În anul 2002 s-a publicat un
studiu care a demonstrat că în
timp ce atât în cazul bărbaților
cât și al femeilor, există anumite
regiuni ale creierului care
sunt active în timp ce aceștia
vizionează imagini pornografice,
doar în cazul bărbaților se poate
observa o activitate accentuată a
talamusului și hipotalamusului.
Hipotalamusul este responsabil
de pornirile primare de a ne
obține hrană, apă și sex precum
și de motivație și de controlul
hormonal. Acest lucru înseamnă că
atunci când bărbații sunt excitați
de pornografie, organismul lor
experimentează această excitare
nu doar ca pe o dorință, ci ca pe o
nevoie de supraviețuire.

pornografia își face loc în inima noastră, de
la statutul de simplă sămânță, crescând tot
mai mult, până acolo încât pune stăpânire
peste tot ce poate, în special pe abilitatea
de a ne relaționa corect cu ceilalți și mai
ales cu partenerul de viață. Pornografia
are o putere unică de a distruge o căsnicie,
deoarece are de-a face în primul rând cu
egoismul, și nu cu o unire a două persoane.
Complacerea în pornografie este o formă de
izolare, o retragere într-o lume minusculă
a auto-satisfacerii. Este chiar o expresie a
sexualității care, pe măsură ce îți stârnește
poftele tot mai mult și le amplifică rapid, îți
reduce tot mai mult lumea în care trăiești și
cu care interacționezi...

Faptul
că
sexul
și
sexualitatea au devenit
subiect tabu în cercurile
creștine, nu trebuie să fie o
piedică pentru o abordare
deschisă. O greșeală pe care
o facem este să nu discutăm
ceea ce este tabu, iar ceea
ce nu se discută, creează
impresia
inexistenței
problemei în sine. Cred
că trăim în vremuri în
care în bisericile noastre
avem nevoie de o lucrare
sistematizată, îndreptată
spre
consilierea
și
restaurarea credincioșilor.

La începutul anului 2016, PornHub
a publicat topul primelor 20 de
țări din lume care urmăresc filme
pornografice. România ocupa
locul 19 în acest clasament și
a urcat o poziție față de anul
precedent. Potrivit acestui top,
românii petrec 7 minute și 41 de
secunde la fiecare vizită pe siteul pentru adulți PornHub. 66%
din românii care accesează filme
pornografice pe Internet au vârste
cuprinse între 18 și 35 de ani.

Pentru mine, perioada care a urmat
suspendării dintr-o universitate creștină
datorită pornografiei a fost probabil cea
mai importantă în maturizarea mea ca
persoană, ca și credincios, ca om care
se bazează pe Dumnezeu pentru a-și
pune viața în ordine. Am fost acceptat
și iubit de o mână de oameni care m-au
luat alături de ei, au postit împreună
cu mine, s-au rugat, mi-au ascultat
durerile și zbaterea lăuntrică prin care
am trecut și s-au asigurat că viața mea
nu va mai fi aceeași. Bineînțeles, acest
lucru a presupus o mare transparență
din partea mea față de ei și o înlocuire
a obișnuințelor păcătoase cu o serie de
discipline care să mă îndrepte tot mai
mult înspre Dumnezeu.
Am fost întrebat deseori (nu puține
au fost momentele în care băieți care
se confruntau cu pornografia mi-au
adresat această întrebare) dacă există
vreo rețetă sau listă de care ar trebui
să ținem seama, iar răspunsul meu
a fost întotdeauna un vehement NU.
Viața mea este o mărturie a faptului
că Dumnezeu intervine cu harul Său
și transformă, însă în viața diverselor
persoane, El intervine în mod diferit,
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Să răcnească leul
documentar

Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 17 aprilie
00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Risen the musical 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau
mai mult 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții

MARȚI 18 aprilie

MIERCURI 19 aprilie

00:00 De ce Israel 00:30 Cu diavolul în
istanță 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Zidurile
inimii mele 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Victorie la Ierusalim (r)
12:00 Vino urmează-Mă!(r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Vino urmează-Mă! (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Zidurile inimii mele (r) 17:30 Cu
19:00 Săptămâna care a schimbat lumea diavolul în istanță 18:30 Trăiește-ți viața!

documentar

19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Mântuitorul (r) film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Victorie la Ierusalim documentar
23:00 Vino urmează-Mă! film artistic
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Cu diavolul în
istanță 01:30 Trăiește-ți viața! 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 Trăirea în Împărăția
lui Dumnezeu aici și acum 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cufărul cu comori 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 O nouă speranță (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Pesah - cina cea de taină evreiască
(r) 14:00 Cu diavolul în istanță (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 The
Tattoo (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Trăirea în Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (r)

Miercuri, 22:00

film artistic

Evadarea

Paul și Kim Jordan se străduiesc
să își găsească pacea sufletească
după pierderea tragică a
copilașului lor. Paul o încurajează
pe Kim să lase totul în urmă și să
se refugieze în insulele din Sudul
Asiei. Paradisul devine coșmar
când el este răpit de traficanții de
carne vie, care aveau nevoie de
un doctor priceput. Acum Paul se
19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască 19:00 Încercăriile și mărturiile bisericii găsește captiv alături de Malcolm
documentar
primare documentar
Andrews și este nevoit să lupte
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
pentru a supraviețui. Viața și
străin
străin
20:00 De ce Israel din actualitate
20:00 Decupaj din realitate materiale moartea îi stau înainte în balanță,
20:30 Joni și prietenii program religios străin
telespectatori
iar acesta trebuie să înceteze
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Călătoria program religios străin
să mai fugă de Dumnezeu.
22:00 O nouă speranță film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
Încrederea în Dumnezeu este
23:30 Muzică
22:00 Evadarea film artistic
23:30 Muzică
singura lui șansă de scăpare.

JOI 20 aprilie

VINERI 21 aprilie

SÂMBĂTĂ 22 aprilie

DUMINICĂ 23 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Semințe 10:00 Luptele fiecarui
Crestin 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Evadarea (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Încercăriile și mărturiile bisericii
primare (r) 14:00 Viața în Duhul (r) 14:30
Portretul biblic al căsătoriei (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cum sărbătorim Paștele
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecarui Crestin (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Întoarcerea la dragostea dintâi

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Întoarcerea la dragostea dintâi 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective
eterne 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Romani
12 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Lecții tari 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Apostolul Petru și cina cea de taină (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (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
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestea
lui Amy Carmichael 10:00 Aripi de înger
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Pe urmele pașilor Lui (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Cuvânt din Supraviețuirea miraculoasă a
Israelului (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Povestea lui Amy
Carmichael (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Devoțional
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 Povestea lui Amy Carmichael (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferință (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
Povestea lui Amy Carmichael (r)

16:00 Conferință program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea 17:30 Puterea rugăciunii program religios
miraculoasă a Israelului documentar
18:00 Mijlocire strategică program religios
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 22:00 Pe urmele pașilor Lui film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk- 23:30 Gaither și prietenii program muzical 22:00 Să răcnească leul documentar
23:00 Aagentul imobiliar film artistic
show
străin
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității

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 Program muzical străin (coreeană)
18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Temelia creștinismului documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 17 APRILIE

MARȚI 18 APRILIE

JOI 20 APRILIE

VINERI 21 APRILIE

DUMINICA 23 APRILIE

22:00 Victorie la
Ierusalim documentar

22:00 O nouă speranță

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

22:00 Pe urmele
pașilor Lui film artistic

22:30 Temelia
creștinismului documentar
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film artistic

MĂ
MAI
IUBIȚI
ACUM?
CÂND CEL DRAG ÎȚI SPUNE CĂ E HOMOSEXUAL

dar nu ești homosexual, niciodată nu ai fost
homosexual și nici acum nu ești homosexual.”
Fiul sau fiica va vrea să vadă: „Vor încerca
mama și tata să mă repare? Mă vor accepta
așa cum sunt? Îmi vor ține predici? Mă vor
respinge?” În general, acest moment este
un test pentru a vedea cât de puternică este
relația cu părinții.
Cum ar fi dacă fiul meu ar veni la mine și
mi-ar spune: „Tată, nu sunt sigur, dar cred
că s-ar putea să fiu homosexual”? Aș fi foarte
dezamăgit, foarte trist. Nu știu dacă cel mai
bine ar fi să zic ceva, ci doar să îl cuprind în
brațe și să îi spun „te iubesc”.
Nu l-am confruntat niciodată. Era o decizie
pe care el o luase. Probabil că nu vroiam să
mă confrunt cu asta, ca tată. Când îl văd
acum, îi spun: „Fiule, te iubesc”, îl îmbrățișez
și el îmi răspunde: „Te iubesc, tată!” Nu îi
spun că el e o greșeală. Aș izola relația mea
cu el, și nu vreau să fac asta. Suntem singura
legătură a dragostei lui Hristos pentru el.

A

m fost foarte furios, sfidător chiar. Eu și părinții mei ne-am așezat
să discutăm, însă ei nu știau ce se întâmplă, și le-am spus că sunt
homosexual și că am descoperit că am virusul HIV. Mă mai iubiți acum?

COPIII
În general, părinții se așteaptă la conflicte,
se așteaptă să întâmpine opoziție în legătură
cu temele, sau să întreacă măsura în anumite
domenii, dar nu se așteaptă să audă că fiica
sau fiul lor e lesbiană, respectiv homosexual.
Mulți tineri au aceste ‘sentimente’. Datorită
faptului că trăim într-o societate care
încurajează explorarea lucrurilor noi, este
mult mai posibil ca un tânăr din această
generație să spună: „Bănuiesc că dacă am
astfel de sentimente, sunt homosexual, și e în
regulă”, decât tinerii din generația mai veche.
Vedeam că îl deranjază ceva. Am spus: fiule,
ce se întâmplă? El mi-a răspuns: „Dacă îți zic,
probabil te vei enerva, te vei supăra pe mine și nu
vei mai vrea să vorbești niciodată cu mine.” Am
spus: „Ce-ar putea fi?” Nu știam nimic în acel
moment. Ne-a zis: „Mamă, tată, trebuie să vă
spun ceva. Sunt homosexual.” Eram devastați!
Am plâns cum nu plânsesem niciodată până
atunci. Lumea mea se întorsese pe dos.
Părinții nu sunt pregătiți. De obicei rămân
cu întrebarea „Cu ce am greșit?”, sunt foarte
supărați, nu numai pe cel iubit, dar și pe
Dumnezeu, pentru că a permis să se întâmple
ceva la care nu se așteptau nicidecum.
Credeam că făceam ce este bine: mergeam
la biserică, l-am dat la o școală creștină,
dar ceva nu a mers cum trebuie și, pentru
o perioadă lungă de timp, eu și soția mea
am purtat această povară. Cu ce am greșit?
Ce greșeală am făcut? Ce nu am făcut? Cear fi trebuit să fac? Am fost un tată absent?

Trebuia să-i fiu alături mai mult?
Am început să îl învinuiesc pe fostul meu
soț. Am început să îl învinuiesc pentru că nu
a fost alături de copil suficient de mult. Mă
uitam în trecut și mă gândeam că am permis
ca anumite lucruri să fie prioritățile lui, și
aceste lucruri s-ar putea să fi contribuit la
decizia lui de a o apuca pe această cale.
Îmi amintesc când le-am spus mamei și tatălui
meu, la vârsta de 16 ani, că sunt homosexual.
Amândoi au crezut că asta reflectă felul în
care ei m-au crescut.
Mare parte din ce poate face un părinte în
legătură cu copilul său în ceea ce privește
acest subiect este să îl învețe adevărul,
pentru a putea să îl dezvețe de minciuni. Un
părinte trebuie să înțeleagă unele minciuni,
pentru a putea să își dezvețe copilul de ele.
Părinții cred că trebuie să găsească cuvintele
potrivite pentru a schimba părerea fiului sau
fiicei lor cu privire la acest lucru. Încercăm
să raționalizăm, să aplicăm Scriptura, dar
aceste lucruri nu au niciodată efect.
A fost foarte nervos pe mine și a zis că Biblia,
cuvântul lui Dumnezeu este scrisă de oameni.
În acel moment i-am zis: „Ceea ce a spus
Dumnezeu nu se schimbă, îmi pare rău dacă
ești nervos, dar eu voi susține acest lucru
indiferent dacă ești sau nu ești nervos pe mine.
Nu voi înceta să te iubesc, dar nici nu voi
acționa împotriva cuvântului lui Dumnezeu.”
Tot ce îmi amintesc că i-am zis e: „Fiule, nu
știu care e problema, nu știu ce nu e bine,
nu știu ce te-a adus în situația de acum,

Până ce fiul sau fiica respectivă a făcut
această mărturisire, probabil că a citit
deja mare parte din cărțile pentru tinerii
homosexuali. Foarte probabil, a vorbit cu
alți tineri homosexuali care se află în aceeași
situație. Probabil că a vorbit cu alți tineri
care au părinți care îi susțin în totalitate cu
privire la acest lucru. Așadar, până să poarte
această conversație cu părinții săi creștini, e
foarte posibil că acesta e foarte bine pregătit
și echipat.
Tot spunea că are câteva informații. „Îți voi
trimite informațiile despre unde a fost Biblia
tradusă greșit, nu s-au folosit cuvintele potrivite
acolo. Înlocuindu-le cu cuvintele potrivite, Biblia
spune că ce facem noi nu e moral greșit.” Eu am
răspuns: „Nu prea cred, fiule. Mulțumesc că teai oferit să îmi dai aceste informații!” Acum îmi
doresc să fi acceptat, astfel încât să fi știut cum
gândește și care îi sunt convingerile. Este de folos
pentru părinții creștini să își asculte fiul sau fiica
și să spună clar: „Uite, punctul meu de vedere cu
privire la acest lucru poate fi diferit de al tău,
dar chiar vreau să ascult ce vrei să îmi spui, ce ai
simțit, ce simți și ce gândești. În schimb, cer doar
să îmi oferi același respect. Ideea e că trebuie să
rezolvăm lucrurile împreună, și te iubesc. Hai să
nu uităm adevărul și să nu uităm că parte din
acest adevăr e că încă ne iubim unul pe altul.”
Când fiul sau fiica voastră vă spune: „Știința
a demonstrat că m-am născut așa”, adevărata
întrebare este: dacă o anumită tendință este
înnăscută, înseamnă că trebuie să îi cedăm?
Legitimează acest lucru tendința în sine? O
varietate de tendințe ale oamenilor sunt, de
fapt, înnăscute, suntem ființe umane căzute.
Doar fiindcă societatea a ajuns să adopte o
atitudine pro-homosexuală, acesta nu este
un argument suficient de convingător ca
părinții creștini să adopte aceași atitudine.
Un argument pe care părinții îl aud foarte
des este: „Dacă nu vei îmbrățișa și tu această
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parte din viața mea, homosexualitatea mea,
atunci nu mă iubești.” În fiecare relație, există
aspecte din viața celeilalte persoane, cu care
nu ești de acord. Nu înseamnă că nu iubești
cealată persoană. Maturitatea în relații
implică acceptarea faptului că există lucruri
cu care nu suntem amândoi de acord. Relația
poate rămâne intactă, în ciuda acestui fapt.
Sexualitatea este doar o parte dintr-o
persoană. Dacă te uiți la viața unei persoane
ca fiind o plăcintă, sexualitatea lor este doar
o bucată din plăcintă. Noi îl priveam pe fiul
nostru doar din perspectiva acestei probleme,
dar el e aceași persoană grijulie, iubitoare și
înzestrată cu toate celelalte calități pe care
le-a avut și le mai are.
Cred că unul dintre cele mai bune lucruri pe
care părinți le pot spune e: „Înțeleg! Probabil
că nu înțeleg cum e să fii îndrăgostit de
cineva de același sex, dar înțeleg ce înseamnă
romantismul. Înțeleg ce înseamnă pasiunea.
Înțeleg sentimentul acela că cineva ți-a atins
sufletul într-un fel în care nu ți l-a atins
nimeni niciodată. Aceste sentimente sunt
puternice! Probabil sunt cele mai puternice
sentimente pe care le vei avea din punct de
vedere emoțional. Așadar, fiul meu, fiica
mea, înlăcrimat îți spun că tot trebuie să
îți iei crucea. Crucea nu e niciodată ușor
de dus. E grea. Crucea ne interzice lucruri
care nouă ne par atât de normale, de bune,
de vibrante. Nu mi-e ușor când îți spun că
trebuie să zici „nu” acestui lucru. Nu pot să
fiu de acord ca tu să trăiești în neascultare
față de voia lui Dumnezeu, indiferent cât
de puternice sunt sentimentele pe care le
simți. Știu că sunt puternice, și vreau să fiu
alături de tine pe măsură ce găsești curajul și
soluția la a spune „nu” unui lucru care e atât
de profund pentru tine.”
Vreau să încurajez părinții să răspundă cu
dragoste față de copii lor. Explicați-le că
Dumnezeu nu vrea să ucidem. Dumnezeu
nu vrea să comitem adulter. Dumnezeu nu
vrea ca noi să mințim, sau să avem ieșiri de
mânie sau de beție. Așadar, vreau să îi rog pe
părinți să Îl caute cu adevărat pe Dumnezeu
înainte să își judece copilul, înainte să
reacționeze într-un fel în care i-ar putea
îndepărta de Dumnezeu.
Aceasta este cu adevărat o problemă gravă.
Unde se află copilul tău din punct de vedere
spiritual? Ce crede fiul tău sau fiica ta, și cât
de dedicați sunt acestor convingeri? Pentru
că, în cele din urmă, forța motivațională
primară care determină pe cineva să spună
nu propriilor dorințe sexuale, trebuie să fie o
pasiune profundă pentru Dumnezeu.
Înotdeauna îi încurajez pe părinți să intre în
cămăruță și să se lupte, să mijlocească pentru
fiul sau fiica lor. Rugați-vă ca Dumnezeu să
le atingă inima, să îi convingă, să îi corecteze,
să le vorbească, să îi facă să nu fie satisfăcuți
cu ce au ales. Aceste lucruri nu le putem face
noi. Te simți atât de izolat ca părinte. Trebuie
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să ai un grup în care să vorbești despre aceste
lucruri și să îți dai seama că nu ești singura
persoană din lume care gândește, simte, sau
experimentează aceste lucruri.
Recunoaște că treci prin mai multe stadii ale
durerii: aflarea informației, șocul, negarea,
adevărul, mânia, depresia, acceptarea. Cred
că cel mai important este să te întâlnești cu
oameni care au trecut prin aceași luptă. Este
important. Primești discernământ când stai
lângă părinți care au mers pe aceași drum și
sunt înaintea ta.
Nu îi vom ține predici ca să se lase de
homosexualitate. Nu-i vom da în cap cu Biblia
ca să se lase de homosexualitate. Nu vom apela
la consilieri, indiferent de cât de buni sunt ei.
Nu vor face diferența! Trebuie cel puțin să
încercăm să-i arătăm dragostea necondiționată
pe care Hristos ne-a arătat-o nouă. Prin acea
dragoste a lui Hristos față de fiul nostru, și
față de copilul oricărui alt părinte, îl vom
iubi, și acest lucru îl va determina să se lase de
homosexualitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îl
vom iubi ca să se lase de homosexualitate.
Cred că tatăl e mai predispus să spună: „Nu
în casa mea!” În acel moment se stabilește
o barieră și, din acel moment, relația se
degradează, iar lucrurile nu evoluează înspre
bine în general. Mamele sunt mai predispuse
să zică: „Întotdeauna i-am purtat de grijă
copilului meu în trecut. Îi voi purta și acum
de grijă.” Hai să găsim soluția! Mama nu știe
cum să rezolve situația. Copilul probabil
nu crede sau nu vrea să fie rezolvată, și
consideră că totul e bine.
Nu poți să adopți niciuna dintre aceste
poziții. Trebuie să abordezi o poziție
bine gândită, grijulie și inteligentă. Nu
știm niciodată care va fi rezultatul când
Dumnezeu schimbă viața unei persoane
dragi, dar știm că Dumnezeu nu este doar
un Dumnezeu care schimbă direcția vieții
unei persoane, ci El este Dumnezeul care
vindecă. El este Dumnezeul care restaurează.
Ca părinte, s-ar putea să mă uit la cineva și să
zic: Doamne, acela a fost homosexual, acela
a fost abuzat, sau acela a fost normal într-un
fel. Va avea o viață normală? Va ști vreodată
ce e căsătoria? Va ști cum e să fii părinte?
Atunci trebuie să îmi amintesc că nu eu
sunt cel care a gândit căsătoria sau rolul de
părinte. Dumnezeu le-a gândit! Dumnezeu
s-a uitat la Adam ca bărbat singur și a spus:
„Nu e bine ca omul să fie singur.” Dacă
Dumnezeu a văzut acest lucru la Adam, și
dacă El nu este părtinitor, atunci nu am nici
un motiv să nu cred că Dumnezeu vrea ca
cel drag mie să fie întregit, și da, cu voia lui
Dumnezeu, să fie fericit.
Este aceasta o garanție a faptului că fiul sau
fiica mea va ajunge să se căsătorească cu
cineva de sex opus, să se bucure de rolul de
părinte și de familie? În multe cazuri, da, și
în multe cazuri, nu. Nu știm. Ceea ce știm e

că dacă și când cel drag mie se supune lui
Dumnezeu și voii lui Dumnezeu pentru
viața lui, cel drag mie va fi împăcat cu
Dumnezeu, și Dumnezeu își va împlini voia
în el, chiar dacă el se va căsători sau nu, chiar
dacă va avea sau nu va avea copii. Trebuie să
pun acest lucru în mâna lui Dumnezeu,
știind că nu pot să am un rezultat garantat.
În schimb, am speranța garantată.

SOȚI / SOȚII
Există soții și soți care sunt dărâmați când
descoperă că persoana cu care s-au căsătorit
e atrasă de persoane de același sex. Mulți au
acționat în această direcție sau se gândesc
serios să o facă.
„Eram atrasă de soțul meu, dar pentru prima
dată în 16 ani, trăiam o viață dublă. Soțul
meu nu știa că aveam o relație cu o femeie...“
„Câteva luni mai târziu, au mai ieșit la iveală
câteva lucruri, și am spus: „există o cauză a
problemei tale cu alcoolul. Care e? E vorba
despre o altă femeie?” Aveam o sticlă de copii
în mână. Apoi, mi-au ieșit aceste cuvinte din
gură. Trebuie să fi fost Duhul Sfânt, am spus: „e
vorba de un alt bărbat?” Stătea în pat mahmur,
și a izbucnit în plâns. Am lovit peretele și m-am
prăbușit la pământ. Așa am aflat...”
„Avea agenda pe masă, și am făcut ceva ce nu
făcusem niciodată. Am deschis-o, și am găsit
un plic cu numele lui. Părea că este o felicitare
înăuntru. Am deschis plicul. Fața felicitării
era foarte romantică. Mă gândeam că o
femeie i-a trimis o felicitare. Apoi am deschis
felicitarea, și pe felicitare era trecut numele
unui bărbat. Atunci mi-am dat seama. Știam
că ceva nu e în regulă. Asta era. Un bărbat i-a
trimis soțului meu o felicitare romantică. Ce
se va întâmpla? Era pastor...”
Unul dintre cele mai dure cuvinte pe care mi
le-a spus o soție sunt acestea: „Dacă tatăl meu
pământesc ar fi știut că bărbatul care vroia să
mă ia de soție îmi va rupe inima, tatăl meu
l-ar fi împușcat înainte să îi permită să mă ia
de soție. Tatăl meu ceresc știa că acest om îmi
va frânge inima, și Tatăl meu ceresc a permis
căsătoria noastră. Mă întreb dacă Tatălui meu
ceresc îi pasă de mine.
„M-am simțit atât de mânioasă pe Dumnezeu
o perioadă - Doamne, m-am păstrat curată,
vroiam să mă căsătoresc cu un pastor. Am
fost devastată când am aflat că aceasta era
problema lui. De ce a permis Dumnezeu să
mi se întâmple acest lucru mie?”

L-am confruntat pe soțul meu, i-am spus ce
am găsit, și în acea după-masă el mi-a
mărturisit multe lucruri, mi-a spus prin ce a
trecut în copilărie, în adolescență, cum a
strigat către Dumnezeu să îi ia aceste
sentimente. Dispăreau pentru o perioadă,
spunea el, dar întotdeauna reveneau, și
credea că dacă se căsătorește, se va vindeca.
Și-a dat seama că nu era așa, și nu putea să
vorbească cu mine despre acest lucru. Îi era
frică, și mi-a spus: „întotdeauna mi-am dorit
să îmi fii cel mai bun prieten.” Am adormit
unul în brațele altuia, gândindu-ne, că acum
putem începe de la început. Din păcate, acesta
nu a fost sfârșitul poveștii.

Soțiile cred că păcatul soțului lor este
o declarație cu privire la persoana lor.
Orientarea sexuală nu are deloc de a face
cu frumusețea sau calitățile unei soții. Are
de-a face în totalitate cu felul în care soțul
reacționează la alții din punct de vedere
sexual. Nu va conta cât de frumoasă ești, cât de
sfântă ești, cât de uimitoare ești. Toate aceste
lucruri nu vor anula acele atracții și, dacă el
s-a decis să cedeze în fața lor, asta nu este o
declarație despre tine sau despre calitățile
tale. Soțiile cu care discut sunt mânioase. Nu
înțeleg. Nu înțeleg cum nu sunt suficient de
atractive a păstra dragostea soțului lor. Astfel
reacționează majoritatea soțiilor.
De obicei apare întrebarea: „Ce le vom spune
copiilor?” Desigur, va veni un moment în
care soția va trebui să spună: „Tatăl vostru a
luat o decizie. Nu sunt de acord cu decizia
lui. Încă țin la el, vreau ca voi să continuați
să îl iubiți și să îl respectați, dar în acest
domeniu al vieții lui, aceasta e decizia pe
care a luat-o.” Din nou, multe lucruri vor
depinde de vârsta copiilor, cât de maturi sunt
și, foarte important, dacă află de la altcineva.

„Am strigat la soțul meu: ‘Cum mi-ai putut
face asta? Cum ai putut să îmi faci asta,
creștin fiind? Ești implicat în lucrare. De ce
mi-ai face asta?’ Mă uit în urmă, și regret
felul în care am reacționat față de el pentru
că acum știu mult mai multe despre acest
subiect, dar atunci nu știam nimic.”
„M-am simțit trădată, pentru că dacă aș fi
știut, puteam alege să parcurg acest drum
împreună cu el.”
„Era ca și cum ar fi fost un magnet uriaș
care ni-l răpea. Găsea motive să meargă la
biserică să lucreze. Lucruri care îl duceau de
acasă, din nou. M-a rugat: ‘Poți să nu spui
nimănui acest lucru? Mă voi trata.’ Pentru că
în acea seară, i-am cerut să facă o alegere.”
Când ne căsătorim, ne lăsăm la mila
persoanei cu care ne căsătorim. Declarăm:
„Voi încheia un legământ cu tine. Te voi lăsa
să mă cunoști în cele mai profunde moduri.
Ne vom uni. Vom construi împreună. În
majoritatea cazurilor, vom crește copii
împreună. Te las să fii parte din cele mai
profunde domenii a vieții mele.
Când încheiem un astfel de legământ,
trebuie să recunoaștem că persoana cu care
încheiem acest legământ are liberul arbitru
și, acolo unde există liberul arbitru, există
posibilitatea de a păcătui. Nu din vina lui
Dumnezeu. Dacă persoana pe care o iubești
devine sursa celei mai mari dureri ale tale,
asta nu e pentru că Dumnezeu a greșit
într-un anumit domeniu. E pentru că acea
persoană a decis să se lege de ceva de care
nu trebuie să se lege. Oamenii nu iau în
serios jurămintele pe care le fac la nuntă.
Cred că acestea sunt foarte importante. E
vorba despre a fi împreună la bine și la rău,
în sănătate și în boală.

Când un părinte greșește din punct de
vedere moral și biblic, acest lucru nu va
anula legătura pe care o simt copiii și,
dacă te gândești puțin, e greu să accepți
ideea că tatăl tău greșește într-un domeniu
fundamental. El e o persoană care ar trebui
să-mi fie model, pe care ar trebui să o
respect, să o consider importantă. Așadar,
e foarte important ca celălalt partener să
înțeleagă cât de grea este această realitate
pentru copil, și să se asigure că nu vorbește
de rău persoana care a plecat, că nu se joacă
de-a politica, că nu încearcă să atragă copilul
de partea unuia sau a altuia, respectând
faptul că acel copil va procesa informația în
propriul lui ritm.
Dacă o femeie ar veni la mine și mi-ar spune
că tocmai a aflat că soțul ei preferă bărbații,
i-aș spune: „Bine ai venit în familie!”. Sunt
multe femei care se confruntă cu acest lucru.
Există durere în lume, există păcat în lume,
și aș încuraja-o să nu îi fie rușine, să nu
poarte închis în ea secretul acesta.
Atunci când copiii mei au aflat că tatăl lor e
homosexual, o mică povară mi-a fost luată de
pe suflet. Când copiii mei au aflat că tatăl lor
are SIDA, marele secret de care mi-era frică
să afle, m-am simțit atât de liberă, pentru că
Dumnezeu nu vrea să purtăm aceste poveri
singuri. De aceea există trupul lui Hristos.
Dumnezeu mă pregătea pentru întoarcerea
lui, pentru că mi-a arătat că păcatele pe care
el le face în fire sunt la fel de grave ca păcatele
inimii mele. El mi-a descoperit atitudinea,
auto-îndreptățirea, mândria, resentimentele,
auto-compătimirea din inima mea și trebuia
să lucrez la aceste probleme, la aceste domenii
din viața mea, pentru ca atunci când se va
întoarce acasă să putem să rezolvăm lucrurile
mult mai ușor, din punctul meu de vedere.

Trebuie să recunoaștem că noi suntem
limitați în domenii în care Duhul Sfânt nu
e limitat. Așadar, proclamăm adevărul, și
sperăm că El va împuternici acest adevăr
pentru a atinge inimi.
În plus de asta, unul dintre cele mai mari
influențe pe care le putem avea este prin
continuitatea din viața noastră. Dacă
o persoană pe care o iubesc alege să
îmbrățișeze ceva în afara voii lui Dumnezeu,
trebuie să îmi analizez propria mea viață, să
văd dacă am ales ceva care nu este în voia
lui Dumnezeu și să caut să trăiesc cât de
mult posibil o viață cât mai asemănătoare cu
viața lui Hristos. Pentru că, trăind astfel, pot
să fiu o mărturie puternică a rămânerii în
principiile biblice, și acest lucru are impact
asupra celui homosexual drag mie, fie că
recunoaște acest lucru sau nu.
De multe ori, le spun soților / soțiilor cu care
lucrez: „Nu pot să îți garantez că mariajul tău
va fi salvat, dar dacă te bazezi pe Dumnezeu
și te încrezi în El să te conducă, și nu îți
ațintești privirea asupra soțului tău - la cât
de bine se descurcă, dacă a trecut peste - ci îl
lași pe Dumnezeu să te schimbe ca să poți să
treci prin aceasta, pentru că El e credincios,
atunci Dumnezeu îți va purta de grijă! El îți
va purta de grijă, indiferent dacă mariajul
tău supraviețuiește sau nu, dacă tu Îi rămâi
credincioasă.”
Deci, în primul rând, soția trebuie să treacă
peste mânia față de soț, față de Dumnezeu,
pentru faptul că a pus-o în această situație,
și apoi trebuie să înțeleagă problemele care
stau în spatele acestei situații, pentru ca ea să
poată să rămână credincioasă acelei căsnicii.
Soluția este rămânerea în Dumnezeu și
creșterea spirituală.
Cred că acel stil de viață e unul distructiv. Mă
rog ca oricine care se uită la acest material și
e implicat într-un astfel de stil de viață, dar
vrea să renunțe, să renunțe la el! Să renunțe,
pentru că acest drum duce spre moarte
spirituală.

Există o cale de ieșire. Această cale e
Isus. Cel mai important lucru pe care
eu, sau orice alt membru al familiei îl
putem face e să ne rugăm și să postim.
Să ne rugăm pentru ei, pentru că odată
ce le-am împărtășit convingerea ta, nu
vom mai putea face foarte multe, și
sincer, probabil nu noi, ca membri al
familiei, îl vom aduce la Hristos, chiar
dacă suntem un exemplu și le spunem
adevărul. Cred că Dumnezeu va trebui
să trimită lucrători în calea lor, să îi
ajute. Cel mai bun lucru pe care îl
putem face e să ne rugăm!
Extras din documentarul Mă mai iubiți acum?
produs de Mastering Life Ministries, difuzat
duminică, 19 martie 2017, ora 22:30 pe Alfa
Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: David
Film artistic

vineri, ora 22:00

LUNI 24 aprilie

MARȚI 25 aprilie

MIERCURI 26 aprilie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00
Program
pentru
minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui
Newton 10:00 Să vorbim în engleză 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 Isus - om, Mesia sau
mai mult 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (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 Cu diavolul în
istanță 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 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 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Zidurile inimii mele 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Cerul declară
(r) 12:00 Râul roșu al vieții (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Orașul albinelor (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Zidurile inimii mele (r) 17:30 Cu
diavolul în istanță 18:30 Trăiește-ți viața!

19:00 Orasul albinelor documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Cu diavolul
în istanță 01:30 Trăiește-ți viața! 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
Trăirea în Împărăția lui Dumnezeu aici și
acum 09:00 Casa zburătoare 09:30 Cufărul
cu comori 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Salvat prin har (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Pesah - cina cea
de taină evreiască (r) 14:00 Cu diavolul în
istanță (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cufărul cu comori (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Povestea lui Hunter Tylo
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Trăirea în Împărăția lui Dumnezeu
aici și acum (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cerul declară I documentar
23:00 Râul roșu al vieții documentar
23:30 Muzică

sâmbătă, 22:00

film artistic

Darul lui Elizabeth
Elizabeth Susanah Prince este
darul lui Dumnezeu pentru
familia ei și pentru cei din jur.
Permanent în mica ei misiune de
la Dumnezeu. Moare într-un mod
tragic din cauza unei boli rare
de inimă, părinții ei îndurerați
rămân cu inimile frânte. Un înger
le îndreaptă pașii către o fetiță
abandonată pe străzi pe care o
vor adopta.

19:00 Încercăriile și mărturiile bisericii
19:30 Secretele succesului program religios primare documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin
20:00 De ce Israel din actualitate
străin
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
telespectatori
22:00 Salvat prin har film artistic
20:30 Călătoria program religios străin
23:30 Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Râul de foc film artistic
23:30 Muzică
documentar

JOI 27 aprilie

VINERI 28 aprilie

SÂMBĂTĂ 29 aprilie

DUMINICĂ 30 aprilie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
(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 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Viața în Duhul 08:30 Portretul biblic
al căsătoriei 09:00 Casa zburătoare 09:30
Semințe 10:00 Luptele fiecarui Crestin 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
11:00 Râul de foc (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Încercăriile și
mărturiile bisericii primare (r) 14:00 Viața în
Duhul (r) 14:30 Portretul biblic al căsătoriei
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Semințe (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Luptele
fiecarui Crestin (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferința Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Program
pentru femei 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 Romani
12 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Să
răcnească leul (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Nazaretul din vremea lui Isus (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (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 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Crucea
este cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 John
Bunyan 10:00 Aripi de înger 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 David (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Cuvânt din Supraviețuirea
miraculoasă a Israelului (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 John
Bunyan (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 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 Devoțional
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 John Bunyan (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferință
(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 John Bunyan (r)

sexualității

sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
16:00 Conferință program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
17:30 Inima închinării program muzical
show
19:00
Cuvânt
din
Supraviețuirea 17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Program muzical străin (coreeană)
miraculoasă a Israelului documentar
18:00 Închinarea ce schimbă națiunea 18:30 Gaither și prietenii program muzical
19:30 InTouch program religios străin
program religios
19:00 Religii înrudite II documentar
străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
străin
Mijlociu
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața (in direct) talk- 22:00 David film artistic premieră
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Gaither și prietenii program muzical 21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
22:00 Darul lui Elizabeth film artistic
22:30 Temelia creștinismului documentar
străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele

30

LUNI 24 APRILIE

MARȚI 25 APRILIE

MIERCURI 26 APRILIE

JOI 27 APRILIE

SÂMBĂTĂ 29 APRILIE

22:00 Cerul declară I

22:00 Salvat prin har

22:00 Râul de foc

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

18:00 Închinarea ce
schimbă națiunea

documentar
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film artistic

film artistic

program religios

