
De aproximativ un an Dumnezeu ma cerceteaza cu privire la idolii din inima.  

Apoi Dumnezeu a continuat sa ma cerceteze - Duhul imi spunea sa pun TV 

deoparte. Nu aveam si nu am cablu - si asta fiindca am dorit ca banii dati pe cablu 

sa-i folosesc in scopuri constructive si nu sa platesc gunoaiele lor. 

Cand am citit manifestul pentru pocainta  am inteles ca Duhul Lui Dumnezeu din 

nou ma instiinteaza sa iau o decizie in ce priveste TV.  

Nu am fost dependent de TV. Si eram selectiv. Insa il purtam in inima.  

Daca l-as fi aruncat la gunoi, tot in inima era. Asa ca i-am cerut Domnului sa mi-l 

scoata din minte si din inima.  

Mi l-a scos in momentul cand am decis sa-l pun deoparte. Nu ma mai uit la stiri si 

la filme - care si acestea in trecut erau selectate atent si totusi nu puteam controla 

acele imagini care veneau prin surprindere in urma carora ma simteam intinat.  

Sau cand sotia imi cerea sa fac ceva- ma desprindeam cu greu din fata TV. Biblia 

spune in acest caz “Sarutand vitei , jertfesc oameni."  

Era un carlig care imi fura pacea - si anumite emisiuni ma umpleau mai mult de 

judecata decat de rugaciune.  Acum ma informez la radio si TV il folosesc pentru a 

viziona rar meciuri de fotbal pe TVR 1 sau documentare crestine, sau filme  puse 

pe DVD - ex. despre holocaust , impreuna cu fiii mei,  iar pentru copiii mici sa se 

uite la cartea cartilor si anumite desene animate educative. Prin asta Dumnezeu ne-

a vorbit sa intram pe calea ingusta, sa ne sfintim, si sa fim foarte selectivi.  

Acum ma simt liber si am pace. Ii multumesc Domnului.  

Am inteles ca nu trebuie sa te uiti toata ziua la TV ca sa fii prins.  

El ma cheama sa merg pe calea ingusta impreuna cu familia. Deja sunt si altii care 

sunt cercetati. 

Am studiat Ps 127 - si Dumnezeu m-a calauzit in niste principii: 

1. Dependenta de Dumnezeu 

2. Familia sa fie pe locul doi dupa Domnul 



3. Vegheaza ca viata ta si  familia ta  sa nu-ti fie intinata- Deut 7:26 

4. Fii tu insuti model pentrui ai tai si cei din jur 

5. Fii implicat activ in purtarea de grija a celor din casa ta  

 6. Disciplineaza copiii si nu-i intarata la manie 

La un studiu Biblic, cand am pus intrebarea ce ne poate intina familia, un frate din 

studiu a raspuns: Prin televizor. Si povestea cum duminica dupa Biserica venea 

acasa si se uita la TV si apoi seara mergea din nou la Biserica si se simtea 

impovarat in urma vizionarii programe TV.  

Iata ce facem unii din noi ca predicatori, prezbiteri. In loc sa stam cu ochii in 

Biblie stam cu ochii la TV si apoi mergem la Biserica sa predicam - poate fiind 

intinati.  

Apoi manifestul pentru pocainta a adus cercetare si pocainta in viata unor lucratori 

cu care lucrez si la cei cu copii, si in viata copiilor adolescenti. 

Apoi cineva care se imbraca cam provocator a fost cercetata si de atunci se imbraca 

decent.   
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