Noua ideologie care
declara razboi realitatii:
Ideologia genului!
Dumnezeu a creat barbatul si femeia
complet diferiti unul de altul: ei gandesc
diferit, se comporta diferit, au o anatomie
diferita, organismul lor functioneaza diferit;
au inclinatii, preocupari, abilitati complet
diferite. Insa se completeaza in mod
minunat! Si prin relatia lor stabilizata se
formeaza familia care a condus omenirea
dealungul secolelor!
Ideologia
genului
neaga
aceasta
complementaritate a barbatului cu femeia,
si sustine ca ei sunt sau pot fi egali; genul
sar putea supune alegerii fiecaruia, ar
putea deveni o optiune(!).
Conceptul familiei nu are alternative si nu
poate evolua dealungul istoriei!
Relatia dintre barbat si femeie este o
imagine a celei dintre Cristos si Biserica lui,
care este fecunda, unica, de neinlocuit si
mai fascinanta decat toate celelalte relatii
la un loc!

Castitatea nu are menirea

Cum sa-ti salvezi

sa ne omoare dorintele!

casnicia inca inainte

Iubirea adevarata este ca o flacara asupra
careia sufla o adiere de vant: daca ea este
puternica, va creste in putere; daca ea este
insa prea mica, se va stinge. Adierea de vant
reprezinta incercarile la care este supusa
iubirea, limitarile, abnegatia de sine.

de a o incheia?

Rostul curatiei trupesti de fapt este sa
intensifice iubirea, so caleasca, so supuna
autocontrolului, astfel incat sa poata rezista
intemperiilor vietii de mai tarziu, cununa
careia va fi virtutea fidelitatii conjugale de mai
tarziu.

Modestia in imbracaminte
Prin modestia imbracamintii ei femeia il invita
pe barbat sasi aduca aminte de ceea ce este
mai important, ca ea de fapt este o persoana
intreaga, nu numai trup!
O imbracaminte modesta este o invitatie
nespusa la iubire, o delicata deturnare a
atentiei barbatului spre cele esentiale, pe care
doar barbatii de caracter o percep.
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Precum un atlet se antreneaza zilnic
inaintea oricarei competii astfel
tanarul crestin este chemat sa practice
virtutea infranarii trupesti inainte de
casatorie.
Prin fiecare gest de infranare
caracterul sau va capata o nota de
noblete, de daruire, de abnegatie de
sine si se va distinge tot mai mult de
multimea prietenilor care cauta
placerile trecatoare ale acestei lumi.
Sf. Ioan Paul II: "noi barbatii suntem
pregatiti sa ne insusim, sa cucerim si
sa transformam totul in profit, placere,
castig si succes; iar cand vine

momentul sa daruim, noi ne sustragem,
pentru ca nu suntem pregatiti sa daruim;
iar asta este consecinta faptului ca noi
barbatii nu avem destula viata interioara."
Barbatul este si trebuie sa ramana
initiatorul iubirii datatoare de viata, spune
Jason Evert, un apostol al castitatii;
aceasta fiind o realitate spirituala. El
trebuie sa protejeze femeia de sine insusi!

Intimitatea
Daca te-ai hotarat sa astepti
cu viata sexuala pana la casatorie

Intrebarea cheie: cum sa avem
intimitate cu o fata fara sa pierdem
intimitatea cu Dumnezeu si invers?
Exista si o intimitate a comunicarii, a
sufletului, a persoanei intregi care se
obtine doar intro relatie casta, de
asteptare a daruirii complete! Astfel
Dumnezeu ramane mereu prezent in
inima noastra si putem conta pe
ajutorul Lui.

Minciuna din jurul nostru!
Atentie! Ceea ce vedem in filme ne
sugereaza o idee falsa despre dragoste!
Viata sexuala este expresia dragostei doar
in cadrul casatoriei. In afara ei ea inseamna
placere, egoism, fuga de raspunderea
procreatiei si atrage dupa sine multe
necazuri majore precum boli venerice,
sarcini adolescentine, avort, si nespuse
suferinte emotionale!
"Bariera pentru viata sexuala nu este
iubirea, ci casatoria!" Semneaza Dumnezeu
prin porunca a VIa!
In filmele seculare se arata doar
romantismul relatiilor extraconjugale, nu
si consecintele dure ale acestora, care pot
distruge viitorul, sanatatea spirituala si
trupeasca a unui om!

Va fi posibil ca unii sasi bata joc de tine
pentru decizia de a trai o viata casta, insa
in ziua nuntii tale toti vor fi muti de
admiratie, nimeni nu va mai rade de tine
si privirea Cerului va fi indreptata spre
voi!
Viitorul tau partener merita sa te pastrezi
exclusiv pentru el, sa nu intri in casnicie
precum o floare vestejita ci plin/a de
prospetime si daruire.

Depunerea Angajamentului
pentru Castitate
Depuneti Angajamentul pentru Castitate
la Biserica Sf. Maria Regina Pacii din
Timisoara, aratand prietenilor vostri ca
sunteti pe urmele lui Cristos si ca aveti
nazuinte mai inalte!
E posibil si prin corespondenta, de la
distanta!

