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VERDICTUL ȘTIINȚEI: CREAȚIE!
Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa; păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te
va învăţa şi peştii mării îţi vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a
făcut asemenea lucruri? El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.
Iov 12:7-10
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EDITORIAL

VERDICTUL ȘTIINȚEI: CREAȚIE!
De-a
lungul
istoriei,
civilizațiile
au
fost
schimbate de trei lucruri:
violență, știință, bogăție.
Dacă în privința violenței,
războaielor,
persecuției
și terorismului avem o
poziție biblică clară, dacă în privința bogăției
și a resurselor recunoaștem că acestea
sunt motorul și motivația pentru decizii
și schimbări, în privința relației dintre
știință și religie se perpetuează ideea că
știința se ocupă de fapte, evidențe, dovezi,
iar religia este din domeniul misticului.
Faptele, în cel mai larg sens al cuvântului,
sunt aceleași, ca măsurători, rezultate,
fenomene cu caracter științific. Depinde însă
de „platforma” de pe care le analizezi. Noi,
creștinii, avem avantajul că putem înțelege
și interpreta totul știind că Dumnezeu este
Creatorul tuturor lucrurilor: Creatorul
Universului, al pământului, al omului, al
animalelor și plantelor... El a stabilit toate
legile fizicii, toate mecanismele care reglează
fenomene la nivel micro și macro-cosmos.
Este tot mai mare nevoia de educare
și dezvoltare în întreaga societate
contemporană, a unei concepții despre
lume și viață din perspectiva creștină
(„worldview” creștin). În câte din bisericile
noastre se fac eforturi, ca predicare sau ca
proiecte pe această temă?

Acest mandat ni se transmite și nouă,
individual sau corporativ, fiecăruia
alocându-ni-se limite de acțiune și zone de
impact sau un culoar de alergare specific.
Este o „măsură a noastră”, o „măsură a
marginilor pe care le-a desemnat Dumnezeu
câmpului nostru” (2 Corinteni 10:13).
Unora dintre cei care citesc aceste rânduri,
Dumnezeu le-a dat să fie sare și lumină
în laboratoare de cercetare științifică, în
mediul academic, pe băncile școlilor și
universităților, în sfera IT și a tehnologiilor
de vârf. Altora, asemeni nouă, Domnul le-a
desemnat un culoar de alergare pe massmedia, pentru promovarea unor adevăruri,
revelații, valori, concepții despre lume și
viață din perspectiva creștină. Dar fiecăruia
dintre noi, dincolo de implicarea noastră
efectivă in slujire, Domnul ne cere să ne
deschidem mintea, să fim deschiși la ceea
ce înseamnă știința și tehnologia, știind
că El este Cel care a fixat legile naturii, care
dă idei, echipează; mai mult, ne cheamă
să folosim orice oportunitate, tehnologie,
context pentru a răspândi Evanghelia,
pentru a fi agenți ai extinderii Împărăției.
Suntem deschiși să depășim barierele unei
culturi evanghelice și să dorim să cunoaștem
mai mult? Sau „înțelepciunea lumii acesteia”
ne face să ne retragem în zona noastră de
confort religios, argumentând cu avantajul
posibilității călăuzirii și revelației divine?
Suntem noi gata să intrăm în dezbateri și
discuții sensibile, cu cei din mediul științific
și academic? Suntem gata să ne apărăm
credința fără a folosi scuza „crede și nu
cerceta”, sau a răspunde unor întrebări
existențiale ale fiului sau fiicei noastre
sau ale unui prieten, care caută un sens în
viață și nu găsește răspuns și relevanță în
programul religios al unei biserici?

În urmă cu mai bine de 15 ani, am demarat
la Alfa Omega producția unui ciclu de
emisiuni, „Verdictul științei: CREAȚIE!”
Difuzăm și acum săptămânal serii produse
de-a lungul anilor. Concluzia sugerată chiar
de titlu e simplă: orice descoperire științifică,
fie din sfera fizicii cuantice sau a medicinii,
astronomiei, matematicii, geologiei, etc,
arată că Dumnezeu a creat toate lucrurile
și legile într-un mod perfect; nimic nu este Într-o întâlnire la care se face referire
lăsat la hazardul evoluției și întâmplării.
tot mai mult în ultima vreme, între Bill
Bright (fondatorul organizației „Campus
Ne-am obișnuit să identificăm firul roșu
Crusade for Christ”) și Loren Cunningham
al Scripturii, începând cu Geneza 3, cu
(fondatorul mișcării „Youth With a
momentul căderii în păcat al lui Adam.
Mission” - Tineri pentru Misiune), cei doi
Nevoia de iertare, de mântuire a fiecăruia,
au identificat șapte domenii ale societății în
împlinită la Cruce, este pentru creștinătate
care Împărăția lui Dumnezeu trebuie să se
un punct central. Chiar și noi, prin lucrarea
extindă, denumind acele domenii „cei șapte
de media pe care o facem, prin serii speciale
munți ai societății”. Chiar dacă pe parcursul
sau emisiuni specifice, articulăm clar și
anilor, analiștii fenomenului religios au
facem cunoscut „planul de mântuire al lui
adăugat domenii, le-au nuanțat sau redefinit,
Dumnezeu pentruu ființa umană”, ca mesaj
mesajul rămâne același: în acest sezon, un
crucial pentru fiecare individ.
mod nou de operare în Trupul lui Hristos
Biblia începe însă cu Geneza capitolul 1, devine central: extinderea Împărăției lui
cu cele șase zile ale creației, culminând Dumnezeu în toate segmentele societății,
cu crearea omului Adam, minunea creației cel religios, al educației, culturii, sfera
lui Dumnezeu. Și nu numai atât, încă de politică, afaceri, mass-media, etc...
la început, i s-a dat acestuia un mandat:
Înțelegerea din perspectiva biblică a ceea ce
„Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul
se întâmplă în lumea științei, și necesitatea
și supuneți-l.” Un mandat care însemna o
ca valorile Împărăției să fie promovate și
responsabilitate, un control, o administrare
în rândul celor implicați în orice formă de
asupra pământului cu tot ce este pe el.
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică,
Mesajul principal al celui de-al doilea educație științifică devine o prioritate
Adam, Domnul Isus Hristos, este mesajul pentru lumea creștină, atât individual, cât și
Evangheliei Împărăției, al extinderii corporativ.
valorilor Împărăției în toată lumea, al
Tudor Pețan
împlinirii voii lui Dumnezeu pe întreg
președinte, Alfa Omega TV
pământul, așa cum este și în cer.
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EVOLUȚIE sau CrEAȚIONISM?
dr.ing. Ioan Străinescu
profesor, Univ. București

Importanţa originii
Întregul tineret, începând de la elevii din
clasele elementare şi terminând cu studenţii,
are o fire curioasă. Este vital pentru ei să
cunoască în toate domeniile originile lucrurilor.
Studenţii care învaţă fizica sunt curioşi să afle
originea universului, cum au apărut legile
care-l guvernează şi cum au evoluat ele în timp.
Studenţii chimişti sunt interesaţi în originea
elementelor chimice şi a legilor care guvernează
reacţiile chimice. Studenţii filologi sunt curioşi
în aflarea originii limbilor.
Toată lumea este în prezent curioasă să ştie
cum a apărut omul: din maimuţă sau a fost
creat de la început? Putem afirma pe scurt care
sunt motivaţiile pentru care studiul originilor
este aşa de important:
a. Motivaţia ştiinţifică. Ştiinţa trebuie să
răspundă la întrebările: „De ce?” şi „Şi din ce
sursă iniţială”, pentru toate ştiinţele exacte;
b. Motivaţia sociologică. Se doreşte
cunoaşterea originii raselor, culturilor, moralei,
tradiţiilor pentru a putea explica atâtea situaţii
neplăcute pentru omenire ca: destrămarea
familiilor, crima, războaiele, etc;
c. Motivaţia personală. Fiecare om doreşte
să cunoască originea sa şi motivaţiile pentru
convieţuirea pe acest pământ. În această
direcţie, mulţi tineri neavând explicaţia corectă
ştiinţifică, sunt tentaţi pentru soluţii extrasociale
şi imorale ca: folosirea drogurilor, convieţuirea
fără căsătorie, frica de a avea o familie şi copii,
astrologia, spiritismul, vrăjitoria, etc.
O minte sănătoasă cere o filozofie satisfăcătoare
asupra vieţii şi în special în ceea ce priveşte
apariţia vieţii şi respectiv viața în viitor,
răspunsul la întrebarea: „Ce se întâmplă după
moarte?”.Scopul cursului de Creaţionism
ştiinţific este de a pregăti studenţii să analizeze
diferitele aspecte ale originii, numai pe baze
ştiinţifice, fără să se refere în mod special la
Biblie sau la doctrinele religioase. Tratarea
va fi tot timpul prin comparaţie cu modelul
evoluţionist, model „ştiinţific” până de curând
infailibil şi admis ca un „adevăr ştiinţific” în
comparaţie cu „dogmele religioase”.
Pentru prima oară, modelul evoluţionist a
început să fie analizat în profunzime şi critic
după ce s-au trimis primii sateliţi pe lună, care
au constatat că grosimea prafului lunar este de
ordinul a 1-2 cm, în comparaţie cu cel calculat
conform modelului evoluţionist, care aprecia
grosimea lui de cca. 20-100m, ţinând cont de
vârstele lunii şi a pământului, admise conform
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modelului, la cca. 1-6 miliarde ani. Dezastrul
modelului evoluţionist total s-a produs de
curând, când sistemele politic şi economic
susţinute de evoluţionişti, adică socialismul
ştiinţific şi respectiv forma sa evoluată de
comunism ştiinţific (care au apărut pe o treaptă
superioară de dezvoltare a omenirii prin selecţia
naturală numită şi lupta de clasă) au dat faliment
chiar în URSS, după 70 de ani de experimentări.

Comparaţia modelelor
creaţionist și evoluţionist   
Este imposibil să se demonstreze prin metode
ştiinţifice care model este corect, aceasta din
cauză că în esenţă metoda ştiinţifică de analiză
se bazează pe observaţia experimentală şi deci
pe repetabilitate. Rezultă clar că un investigator
ştiinţific nu va putea niciodată să observe
repetabilitatea originilor, indiferent în ce
domeniu ar dori s-o determine. Cu toate că este
important ca omenirea să posede o filozofie a
originilor, aceasta poate fi dobândită individual
doar prin credinţă, şi nu prin cunoaştere,
acceptând unul sau altul din modele.
Dacă un pragmatic insistă că va crede doar în ce
poate vedea, de fapt crede că pragmatismul este
cea mai corectă filozofie, cu toate că în acest caz,
el nu ar trebui să creadă în atomii invizibili sau
alte abstracţii, cum ar fi viitorul. Ca o consecinţă a
observaţiei, credinţa în ceva este necesară pentru
o minte sănătoasă cu adevărat. Deci, o filozofie
a vieţii e o filozofie, nu un experiment ştiinţific.
Din acest punct de vedere, putem afirma:
Modelul creaţionist nu poate fi demonstrat,
întrucât creaţia nu se mai produce în prezent ca
să fie observabilă, ea s-a produs o dată, în trecut
şi acest fenomen nu este accesibil metodei
ştiinţifice de cercetare. Este imposibil în prezent
să se imagineze un experiment ştiinţific care să
descrie procesul creaţiei, nu numai pentru om,
care ar fi cel mai complicat, dar nici pentru cele
mai simple vieţuitoare;
Modelul evoluţionist nu poate fi demonstrat,
întrucât dacă evoluţia se produce şi azi, ea
operează prea încet ca să fie măsurabilă. Tranziţia
unui tip de organism într-un organism superior,
presupune milioane de ani şi nici o echipă de
cercetători nu se poate încumeta să înceapă
un astfel de experiment. Aici nu ne referim la
micile modificări (care includ mutaţiile) care
se produc în cadrul aceleaşi specii, (observabile
mai uşor dacă sunt dirijate de om).

Câteva observaţii referitoare la
modelul evoluţionist:
a. Evoluţia operează aşa de încet pentru
observaţia ştiinţifică încât chiar unul din cei
mai mari savanţi evoluţionişti, Theodosius
Dobzhanski admite: „Aplicabilitatea metodei
experimentale la studiul acestor procese istorice

unice este restrânsă puternic înainte de orice
altceva de către intervalul aşa de scurt al vieţii
unui experimentator”. Deci se admite de către
evoluţionişti că metoda experimentală este
imposibil de aplicat în cazul evoluţiei.
b. Modelul evoluţionist este o dogmă
incapabilă de a demonstra falsitatea sau eroarea,
aşa cum pretinde metoda ştiinţifică de analiză.
Paul Erlich, unul din biologii moderni, arată:
„Teoria noastră, a evoluţionismului, a devenit
una pentru care nu poate fi verificată eroarea
ei (nu poate fi falsificabilă) prin observaţiile
posibile... Ideile evoluţioniste au devenit o parte
a dogmei evoluţioniste acceptată de cei mai mulţi
dintre noi ca o parte a perfecţionării noastre.”
Peter Medawar arată că nu există un test al
evoluţionismului. „Sunt obiecţii, filozofică şi
metodologică, la teoria evoluţionistă... Este atât
de dificil să imaginezi ori să cercetezi un episod
evoluţionist care să poată explica formularea
neodarwinistă.” Cu alte cuvinte, ambele: gâtul
lung al girafei, cât şi gâtul scurt al hipopotamului,
pot fi admise ca explicabile prin selecţia naturală.
Adică, o teorie care încorporează orice lucru
real, explică nimic. Aceasta este o tautologie.
c. Evoluţionismul e un sistem care trebuie
crezut. Profesorul evoluţionist englez H.
Matthews recunoaşte în prefaţa cărţii sale:
„Credinţa în evoluţie reprezintă o paralelă
exactă cu credinţa în creaţia specială, ambele
au concepte pentru care credincioşii ei cunosc
că este adevărată, dar pe care până în prezent
n-o pot demonstra.”
d. Motivul pentru care modelul evoluţionist
e încă acceptat de o mare parte dintre savanţi,
nu e justificat doar de dovezi ştiinţifice. Astfel
D. M. Wattson, unul dintre cei mai mari atei şi
evoluţionişti, remarca: „Dacă vom face o paralelă
a teoriei evoluţiei cu ea însăşi, ea e o teorie
universal acceptată nu din cauză că adevărul
ei poate fi demonstrat logic şi coerent, ci din
cauză că singura ei alternativă, creaţionismul,
este clar incredibil. Cu alte cuvinte, dacă nu
există Creator, atunci în mod special creaţia este
incredibilă. În prezent putem spune că există o
serie mare de savanţi, care găsesc că este mai uşor
să crezi în divinitatea omnipotentului Creator
decât în divinitatea profesorului Wattson.

Modelul creaționist: prezentare succintă
Modelul creaţionist postulează o perioadă
specială de creaţie la început; inclusiv în
această perioadă s-au stabilit toate legile de bază
ale naturii şi toate categoriile naturii (incluzând
speciile majore de plante şi animale). Omul
a fost special creat într-un proces care a durat
puţin. Odată ce creaţia s-a terminat, acest
proces al creaţiei s-a conservat prin două
legi energetice prin care Creatorul susţine şi
menţine baza sistemului de El creat. Aceste
două legi sunt: legea conservării energiei
şi respectiv legea entropiei (ultima arată că
energia folosibilă pentru lucrul mecanic este în
continuă descreştere în Univers).
Pământul în timp a avut o serie de convulsii
catastrofice, cea mai importantă în consecinţe
fiind potopul.
Succint, se poate afirma că modelul creaţionist

este caracterizat prin: supranatural, direcţionat
din afară, cu scop clar al creaţiei, complet,
aplicabil universal. Sistemul este direcţionat
ireversibil, cu o degradare în timp a creaţiei,
condusă de legea entropiei.

Modelul evoluţionist: prezentare succintă
Modelul evoluţionist încearcă să explice
originea printr-o dezvoltare a tuturor lucrurilor
în termenii legilor naturale şi a proceselor care
operează astăzi la fel cum au operat în trecut.
Acest model nu permite existența sau influența
unui agent extern sau a unui Creator. Universul
în toate aspectele, evoluează el singur spre
nivele mai ridicate ale ordinii. Conform
acestui model, orice lucru din cosmos, de la
corpurile cereşti până la existența umană,
s-au dezvoltat şi continuă să se dezvolte prin
procesele evoluţioniste.
„Evoluţia cuprinde toate stagiile de dezvoltare
ale universului: cosmic, biologic, uman şi
cultural... Viața este un produs al evoluţiei naturii
anorganice şi omul un produs al evoluţiei vieţii”.
Sau o altă definiţie: „Evoluţia în sens extins
poate fi definită ca un proces ireversibil, esenţial
şi direcţionat în timp, în care cursul lui duce la
creşterea varietăţii şi la un nivel superior de
organizare a produselor sale”.
Sumar se poate spune că: evoluţia este naturală,
autoconţinută, fără un scop dinainte cunoscut,
direcţională, universală şi continuă. Pământul,
în timpul existenței sale, a fost dominat de
uniformitarism.
Tabelul de mai jos indică predicţiile pentru
categoriile importante, date de cele două
modele prezentate mai înainte.

IMPACTUL GÂNDIRII EVOLUȚIONISTE
Mulţi oameni de ştiinţă și profesori consideră
creaţionismul drept o religie și evoluţionismul
drept ştiinţă. Prezentarea corectă a punctelor
de vedere creaţionist şi evoluţionist
despre primele origini reprezintă o mare
responsabilitate pentru educaţia tinerilor. De
sute de ani, oamenii au fost învăţaţi că toate
lucrurile au fost create de Dumnezeu.
Charles Darwin, fondatorul evoluţionismului
clasic, a acceptat în tinereţe explicarea teistică
a primelor origini. Tânărul Darwin se ruga
lui Dumnezeu ca să-i dea suport de ghidare în
munca sa de cercetare. El, în tinereţe, considera
Biblia drept o autoritate necontestată.
Dar, la maturitate, s-a schimbat. El treptat a
început să se îndoiască de posibilitatea creerii
fiinţelor de către Dumnezeu, şi a început să
admită că ceea ce a dus la existența florei şi
faunei actuale de pe pământ s-ar datora legilor
naturale de evoluţie. Prima lui schimbare în
credinţa creaţiei a apărut în timpul călătoriei lui
cu vasul H.M.S. Beagle, în jurul lumii. În această
perioadă, el a studiat cu atenţie două volume:
din lucrarea lui Charles Lyell despre schimbările
geologice şi o carte a lui Thomas Malthus despre
consumarea hranei de către diferite populaţii din
lume şi a făcut observaţii privitoare la structurile
geologice, a florei şi faunei din America de Sud
şi din Insulele Galapagos din Pacific.
In final, el şi-a schimbat concepţia sa privitoare
la creaţie, susţinând că interacţiunea diferitelor
vieţuitoare în mediul natural a dus în timp la
schimbarea organismelor lor, unele organe
atrofiindu-se, pe când altele s-au dezvoltat,
astfel că, a susţinut el, au apărut noi specii de
plante şi animale. Acest proces imaginat
de el, a fost denumit selecţia naturală.

CATEGORIA

MODELUL
CREAŢIONIST

MODELUL
EVOLUŢIONIST

Legile naturii

Invariabile

Schimbare
continuă

Universul
galactic

Galaxiile sunt
constante (în mare)

Galaxiile se
schimbă

Corpurile
cereşti

În degradare

În construcţie

Formaţiunile
de roci

Similare în toate
erele

Diferite, în
diferite ere

Apariţia vieţii

Viaţa numai
din viaţă

Viaţa din
materia moartă

Apariţia de noi
forme de viaţă

Nu apar noi specii

Modificări în cadrul speciei

Noi specii apar

Mutaţia
organismelor

Degradantă

Benefică

Selecţia
naturală

Proces conservativ

Proces creativ

Vârsta
Pământului

Probabil tânără

Foarte bătrână

Hiaturi sistematice

Tranziţii
inumerabile
Din hominizi
intermediari

Colecţia de
fosile
Apariţia
omului

Creat de la început

distinctă de
Natura omului Calitativ
animale
Originea
civilizaţiilor

Au apărut odată cu
omul

Cantitativ
superioară
animalelor

Au apărut încet
şi gradual

În timp, contemporanii săi, aşa cum
a notat filozoful Herbert Spencer, au
adoptat supoziţia: „...în natură în lupta
pentru existență, supravieţuiesc cei care se
adaptează cel mai repede şi bine.” Această
idee a lui Darwin, a fost repede acceptată
de englezii victorieni, contemporani lui,
care au cunoscut destul de multe lucruri
despre războaie, dezastre naturale,
condiţiile meteorologice, etc.
O altă cauză a acceptării uşoare a ideii lui
Darwin, fără o analiză ştiinţifică profundă,
a fost şi faptul că englezii au putut accepta
uşor selecţia naturală a plantelor şi
animalelor, făcând o analogie (bineînţeles,
incorectă) între această selecţie naturală şi
selecţia organismelor domestice dirijată
de om, după criterii clare de selecţie.
Dar Darwin niciodată nu a stabilit
ştiinţific că selecţia ar fi demonstrat o
evoluţie a speciilor de plante şi animale.
El doar a prezentat o serie de idei care
să justifice credinţa sa de bază.
De fapt, până în prezent, nici un om
de ştiinţă n-a fost capabil, prin studii,
argumente şi observaţii ştiinţifice, să
demonstreze apariţia de noi genuri de
organisme vii (ci doar îmbunătăţiri în
cadrul aceleaşi specii.

Cu toate acestea, nici un autor din secolul 19 nu
a avut o influență mai mare asupra oamenilor
de ştiinţă din aproape toate domeniile, ca cele
două cărţi ale lui Darwin: „Originea speciilor” şi
„Descendența omului”. Darwinismul a fost mai
târziu adaptat de neodarwinişti ca să răspundă
mai bine criticilor oamenilor de ştiinţă,
iar această variantă modernă a primit titulatura:
„Teoria sintetică modernă a evoluţiei”.
Punctul de vedere evoluţionist a fost extins la
întregul domeniu al cunoaşterii, astfel că se
vorbeşte de „evoluţionismul total”, care include
evoluţia sistemului stelar, evoluţia moleculară,
evoluţia organică, evoluţia culturală, economică,
politică, etc. În prezent, neodarwiniştii au
părăsit conceptul de evoluţie continuă în timp
îndelungat, care să asigure evoluţia lumii organice
de la atomi spre om. Ei acceptă în prezent situaţii
supranaturale în anumite faze ale evoluţiei. Astfel
s-au introdus concepte supranaturale printre care
enumerăm: „Big-bang”-ul care ar explica apariţia
universului printr-o explozie a unei particule
foarte dense, şi care apoi s-a extins în spaţiu
şi s-au creat sistemele solare cu sateliţii lor, salturi
de la o specie la alta, etc.
Deci modelul evoluţionist modern nu doreşte să
accepte fenomenul supranatural de creaţie
iniţială, dar în schimb, acceptă pe parcursul
evoluţiei anumite fenomene supranaturale
care să asigure stabilitatea modelului la criticile
ştiinţifice tot mai puternice ce i se aduc.
Continuatori ai lui Darwin au dezvoltat
evoluţionismul de la el până în prezent în diverse
domenii şi anume: economie şi ştiinţe sociale
Marx, Keynes, White, Lenin; politică: Becker,
Marx, Lenin; filozofie: Nietzsche, James şi
pozitiviştii moderni; psihologie: Freud; educaţie
modernă: Dewey; știinţe juridice: Pound,
Holmes, Frankfurter; paleontologie şi genetică
modernă: Simson, Dobzhanski, J. Huxley,
P. Teilhard de Chardin; literatură şi gândirea
existenţială: Jack London, Shaw, Cámus, Sartre,
Heidegger; analiza modernă a Bibliei: Fosdick.

Disputa creaţioniști-evoluţioniști s-a
relansat în ultimele 3 decenii
După primele aselenizări în care s-au folosit
staţii automate de recoltat roci, s-a produs
un şoc şi o „trezire” a multor savanţi, care au
început să aibă îndoieli privitoare la modelul
evoluţionist acceptat în mod oficial în școală,
universitate şi mediile academice în toate
ţările lumii. Au apărut institute de cercetare
în domeniul creaţionismului ştiinţific şi
grupuri de cercetători în acest domeniu în
diferite universităţi în lume. Port-stindardul
cercetătorilor în domeniul creaţionismului
ştiinţific este ICR - Institute for Creation
Research, San Diego, California (n.red. Vezi
articolul Proiectul Uman, prezentarea lui
Randy Guliuzza, ICR, pag. 17).

Acest capitol este extras din cartea
Bazele creaționismului științific,
scrisă de dr. ing. Ioan Străinescu,
©2002 Universitatea București.
Citește mai departe: http://
ebooks.unibuc.ro/istorie/ioanis/
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Conferința: În așteptarea Mirelui 2016
Program pentru femei
Joi, ora 18:00

LUNI 07 noiembrie

MARȚI 08 noiembrie

MIERCURI 09 noiembrie

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 Genesis 7 10:00
Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul Zero
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (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 Liber de datorii
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
Genesis 7 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Ce este
viața (r) 12:00 Tatăl nostru (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Grădinarul și furnicile (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Îndrăznește să gândești 18:00 Război
indivizibil 18:30 Adevăr și libertate

19:00 Grădinarul și furnicile documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Cântăreții străzii (r) program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Ce este viața documentar
23:00 Tatăl nostru documentar
23:30 Muzică

19:00 Am greșit 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 Invazia păgână documentar
23:00 Pasiune pura program despre problemele

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Război
indivizibil 01:30 Adevăr și libertate 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 Două
împărății în conflict 09:00 Cartea Cărților
09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Clubul tinerilor creștini 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Ierusalimul
subteran, orașul trecutului (r) 14:00
Îndrăznește să gândești (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Genesis 7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

JOI 10 noiembrie

VINERI 11 noiembrie

SÂMBĂTĂ 12 noiembrie

DUMINICĂ 13 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Învățatură pentru
viață 08:30 Mijlocire 09:00 Cartea Cărților
09:30 Genesis 7 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Designul vieții: zborul (r)
12:00 Divorțând de Dumnezeu (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Prins în capcană (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
În așteptarea Mirelui 2016

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 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
Părinți eficienți 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7
10:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Mă mai iubiți acum (r)
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Încercăriile și
mărturiile bisericii primare (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis
7 10:00 Salvarea din Manilla 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Deschide-mi
ochii! (r) 12:00 (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Călătoriile
lui Stevie (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 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 Pași în
necunoscut 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 Genesis 7 10:00 Lecția
de biologie - PREMIERĂ 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Ellel” 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
Genesis 7 (r)

sexualității

23:30 Muzică

19:00 Prins în capcană documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

duminică, 10:00

Documentar

Premieră:
Lecția de biologie
Lecția de biologie este o
producție Alfa Omega TV
în care profesoara Maria
Popa abordează biologia din
perspectiva creaționistă. Aceste
lecții sunt de 15 minute fiecare
și merg in paralel cu manualele
creaționiste pentru clasele V-VIII.
Temele abordate sunt plantele,
lumea animalelor, anatomia
umană și ecologia creaționistă.

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Designul vieții: zborul documentar
23:00 Divorțând de Dumnezeu documentar
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culise
18:00 Conferință cu Kris Valloton program 17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină
religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Călătoriile lui Stevie 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
muzical străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Încercăriile și mărturiile bisericii 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
primare documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
19:30 Club 700 (r) magazin TV
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Deschide-mi ochii! film artistic
22:00 Toate lucrurile noi film artistic
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 Cântăreții străzii program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:30 Luptând cu Dumnezeu film artistic
muzical străin
sexualității
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
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LUNI 07 NOIEMBRIE

MARȚI 08 NOIEMBRIE

JOI 10 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 12 NOIEMBRIE

DUMINICĂ 13 NOIEMBRIE

08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire seminar

17:30 Îndrăznește să
gândești

20:30 Femei cu
idealuri program pentru femei

17:00 John Ankerberg

16:00 Conferința
„Rugul Aprins” 2016
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magazin TV

talk-show

program religios

Există vreo contradicție între

modest când e vorba de știință, pentru că
știința nu e veșnică, are caracter temporar.

știință și credința creștină?

Am predat un curs acum vreo 10 ani,
“Concepții despre lume și viață”, în multe
centre universitare, pentru studenți. Le
explicam studenților: “din moment ce
înveți despre cele 9 concepții despre lume
și viață, fii atent la ce face omul de știință.
El are o serie de descoperiri științifice,
faptele științei lui. Pe aceste fapte, el le
interpretează conform concepției lui despre
lume și viață. Și tu imediat poți identifica
de exemplu dacă profesorul e new age, sau
panteist, sau marxist sau existențialist. Și poți
spune profesorului: eu accept datele științei
dumitale, dar interpretarea mea este alta.”

Extras din interviuri cu prof. dr. Iosif Țon,
difuzate în cadrul emisiunii Întrebări esențiale,
zilnic de la ora 6.45, pe canalul Alfa Omega TV
La sfârșitul secolului XIX au apărut două
cărți care au lansat această legendă, că știința
ar contrazice credința creștină. De atunci, au
fost mari dezbateri, și trebuie să accentuăm că
totul e o absurditate. Care știință contrazice
credința creștină? Matematica? Fizica?
Medicina? Niciuna din științe nu contrazice
credința creștină. Dimpotrivă! Credința
creștină face apel la rațiune. Dumnezeu vrea
să fie iubit cu toată inima, cu tot sufletul
și cu toată mintea (Matei 22). Dumnezeu
vrea să Îl iubim cu mintea noastră! El nu e
împotriva minții, împotriva rațiunii. În Isaia
1:18 Dumnezeu ne invită “veniți să judecăm
împreună, să raționăm împreună”. El vrea să
ne punem mintea la contribuție, pentru că
El a creat mintea noastră. Cum ar putea să o
disprețuiască, dacă El a creat-o?
Pentru a pune totul în context, trebuie să
vedem cum au apărut științele moderne.
Acestea au început cu Isaac Newton, pe la
1700. Newton a fost un mare matematician și
fizician, și în același timp, teolog. Puțină lume
știe că el era un creștin profund. Printre altele,
a scris un comentariu al cărții Apocalipsa.
Newton a stabilit că există câteva legi: a
gravitației, legile termodinamicii, etc, iar tot
Universul se bazează pe aceste legi. El credea
puternic că aceste legi le-a pus un Creator.
Era un creștin biblic.
Pe la 1750, un grup de atei francezi, în jurul
lui Diderot și a echipei care scria atunci
Enciclopedia Franceză, și-au zis iluminiști,
pentru că “științele moderne ne-au luminat,
și nu ne mai trebuie credința în Dumnezeu,
știința e suficientă”. Pe lângă ei, a apărut
Lavoisier, care a mai adăugat o lege la cele
ale lui Newton, legea conservării materiei și
energiei, care spunea că energia și masa care
există, există dintotdeauna, fără început și
sfârșit. Tot din perioada aceea a apărut David
Hume, un filosof scoțian care a scris o carte
devastatoare pentru credincioși, “Minuni”, în
care el spunea: “totul e condus de legi, legile
acestea nu pot fi călcate, nimeni nu a văzut
vreodată să se întâmple vreo minune, pentru
că minunile ar fi încălcarea legilor care sunt
fixe și nu pot fi călcate. Prin urmare, Universul
în care existăm e ca o sferă închisă, condusă de
legi, nu există nimeni în afară, și nimeni din
afară nu și-ar băga degetul în acest Univers să
schimbe direcțiile”.
Așa s-a creat concepția modernă despre lume
și viață. Evident, de la început creată ca fiind
ostilă credinței în Dumnezeu. Și așa s-a creat
concepția că știința e împotriva religiei, și

împotriva credinței creștine. Secolul XIX a
fost dominat de această idee, că între știință și
credința creștină e un conflict de moarte. Cele
două nu pot exista laolaltă.
Trebuie să avem grijă, pentru că, dacă nu
știm puțină istorie, rămânem la concepțiile
enciclopediștilor, ale iluminiștilor, ale lui
David Hume, și nu știm că tot sistemul
acela s-a prăbușit dintr-o dată, prin două
articole scrise de către un evreu din Elveția,
Albert Einstein. Acesta a formulat teoria
relativității, pornind de la viteza luminii, de la
studiul spațiului și al timpului, și constatând
că Universul e în expansiune. Pleacă dintrun punct din Alpha Centauri și iradiază în
toate părțile. Prin urmare, calculând înapoi,
Universul are un punct de pornire. Și așa a
apărut teoria Big Bang, că a fost un atom de
ceva, care dintr-o dată a explodat, și în câteva
fracțiuni a apărut tot Universul. Einstein, cu
articolele acestea două, a prăbușit tot sistemul
de gândire modernist, creat și susținut timp
de 150 de ani de oamenii de știință, până la el.
Dintr-o dată, lumea are un început, materia
nu e veșnică, energia nu e veșnică. Apoi, când
intri în lumea subatomică, constați că atomul
sare de pe o orbită pe alta fără motiv. Nu poți
calcula în același timp și locația unui electron,
și masa, și viteza sa. Și dintr-o dată, pe la
1920-1930, s-a vorbit despre incertitudine și
nedeterminism. Nu putem vedea că totul e
determinat, și că putem ști ceva cu precizie. Și
acestea au prăbușit tot sistemul modern creat
de iluminism, de la 1750 încoace.
Dacă stăm să ne gândim cât de mult
băteau cu pumnul în masă fizicienii și
matematicienii că știința a dovedit… Și
tot ce a dovedit știința aceasta s-a prăbușit
prin câteva descoperiri noi. Și atunci a venit
noul concept de paradigmă. Paradigma e
modul de a vedea întreaga realitate, pe baza
câtorva date fundamentale pe care le ai. S-au
schimbat acele date fundamentale, și toată
paradigma modernă s-a prăbușit, și dintr-o
dată se construiește o nouă paradigmă,
numită postmodernism. De la 1980 încoace,
a fi modern nu e o mândrie, ci o rușine.
Pentru că modernismul s-a prăbușit. Am
intrat în postmodernism.
E suficient să vedem asta și să spunem: nu te
lăsa amețit de faptul că “știința a
dovedit”. Care știință a dovedit?
Eminescu a spus: ”ce un secol ne
zice, ceilalți o dezic”. Un mare
fizician de la Oxford îmi spunea
“în 10 ani, toată paradigma se
schimbă, atâtea noi descoperiri
apar”. Nu mai fi sigur ca un cocoș
că știința dovedește și explică. Fii

Aceleași fapte pot fi interpretate marxist,
existențialist, deist, sau creștin. Și tu, dacă ești
bine echipat, și înțelegi toate aceste concepții
despre lume și viață, poți după aceea să-i pui în
încurcătură pe profesori: “Domnule profesor,
până aici e știința dumitale, iar de aici încolo e
filosofia dumitale, iar eu am libertatea să am o
altă filosofie. Nu-mi poți impune interpretarea
faptelor - filosofia - pe aceea o fac eu, după
concepția mea despre lume și viață.” Toate
științele au două lucruri: faptele acelei științe,
și interpretarea faptelor, în lumina concepției
despre lume și viață.
Când cred în lucrurile spirituale, trebuie
imediat să zic: cu toate științele de azi, pot eu
să dovedesc existența spiritului? Și ajungem
să vedem că nu dovedesc, dar fac plauzibilă
existența lumii spirituale. Poți fi un om de
știință și credincios? Întâi ești credincios,
și apoi știința ta te ajută să fii credincios, să
înțelegi mai bine și pe Dumnezeu și lumea
spirituală creată. Ca om în secolul XXI,
eu am două surse de cunoaștere: revelația
și știința. Și dacă le combin bine și creativ,
devin o ființă plină.
Domnul Isus îmi dă concepția despre lume
și viață totală. El este și Dumnezeul meu, și
Învățătorul meu, și Salvatorul, și Cel care
îmi dă curățirea de păcate și care mă învață
să trăiesc cu Dumnezeu. Toate mi le dă Isus.
Și de la El mă duc la toți ceilalți să clădesc,
dar după ce am primit ce e de bază de la
Dumnezeul întrupat în Isus din Nazaret.
Aceasta este schema unui om al credinței și
un om al științei. Combinați-le tot timpul.
Ești omul lui Dumnezeu, prin Isus și sfânta
Scriptură. Și în același timp, îți blindezi
gândirea și viața prin tot ce îți dau științele
care luminează lumea lui Dumnezeu. Ține
cont: știința nu face altceva decât să descopere
modul în care a făcut Dumnezeu lumea.
Seminarul Concepții despre lume
și viață, predat de Iosif Țon, va fi
difuzat pe canalul Alfa Omega TV
începând de miercuri, 7 decembrie,
ora 18, timp de 10 săptămâni. El
poate fi comandat și pe DVD la
prețul de 40 lei, din librăria AOTV,
la comenzi@alfaomega.tv, sau telefon
0256.284.913.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Cartea Cărților
Desene animate

sâmbătă, ora 09:00

LUNI 14 noiembrie

MARȚI 15 noiembrie

MIERCURI 16 noiembrie

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 Genesis 7 10:00
Ora de biologie 10:30 Centrul Creștin Caleb
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (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 Genesis 7 10:00 Porunca 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Creația vorbește (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Cum a apărut lumea (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Îndrăznește să gândești 18:00 Război
invizibil 18:30 Adevăr și libertate

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Cântăreții străzii (r) program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Creația vorbește documentar
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Război indivizibil
01:30 Adevăr și libertate 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 Două împărății în
conflict 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis
7 10:00 Cum a apărut lumea 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Creaturi extraordinare (r) 12:00 Corpul uman
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Am greșit (r) 14:00 Îndrăznește
să gândești (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis
7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Secretele succesului program religios străin 19:00 Cum a apărut lumea documentar
20:00 De ce vremurile de pe urmă din 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
actualitate

străin

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Creaturi extraordinare I documentar
23:00 Proiectul uman: reproducerea umană și
formarea bebelușului documentar
23:30 Muzică

20:00

JOI 17 noiembrie

VINERI 18 noiembrie

SÂMBĂTĂ 19 noiembrie

DUMINICĂ 20 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Învățătura
pentru viață 08:30 Mijlocire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Creaturi extraordinare (r)
12:00 Dumnezeul creației (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Cum a apărut lumea (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea Mirelui

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 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 Părinți
eficienți 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Toate
lucrurile noi (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Cum a apărut lumea (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis
7 (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Cartea Cărților - ep.1 La început
- PREMIERA NOII SERII 09:30 Genesis 7
10:00 Eric Liddell 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 God, where are You? (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Cum a apărut lumea
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților - ep.1
La început (r) 15:30 Genesis 7 (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea
Cărților - ep.1 La început (r) 09:30 Genesis
7 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Ellel” (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 - ep.1 La
început (r) 15:30 Genesis 7 (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cum a apărut lumea documentar
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu program religios
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Cum a apărut lumea documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
televiziunii
Mijlociu
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 22:00 Doamne, unde ești? film artistic
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
22:00 Creaturi ciudate I documentar
muzical străin
23:30 Muzică
23:00 Cosmosul documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culise
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzică
18:30 Gaither pentru România (r) program

Decupaj

din

realitate
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film artistic

Premieră:
Doamne, unde ești?
Sonny Boone e un boxer care
avea totul, succes în box, o
casă frumoasă și o logodnică
minunată. Dar din cauza unui
accident, totul se năruiește. Sonny
îl învinovățește pe Dumnezeu,
întrebându-L DE CE s-au întâmplat
toate acele lucrurile rele. Dar
întrebarea reală e: Doamne, unde
ești? Și la momentul de minim,
primește ajutor.

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cerul declară I documentar
23:00 Dumnezeul creației documentar
23:30 Muzică

sexualității

vineri, 22:00

Vă recomandăm de asemenea
programele marcate cu verde,
programe speciale de știință și
creație, difuzate în Săptămâna
Creaționistă, la Alfa Omega TV.

muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Cântăreții străzii program muzical străin
22:30 Planeta privilegiată documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 14 NOIEMBRIE

MARȚI 15 NOIEMBRIE

MIERCURI 16 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 19 NOIEMBRIE

DUMINICĂ 20 NOIEMBRIE

22:00 Creația vorbește

22:00 Creaturi extraordinare documentar

22:00 Cerul declară

22:00 Creaturi ciudate

22:30 Planeta
privilegiată documentar

documentar
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documentar

documentar

VERDICTUL ȘTIINȚEI: CREAȚIE!
SĂPTĂMÂNA CREAȚIONISTĂ LA ALFA OMEGA TV - 14-20 NOIEMBRIE 2016
Între 14-20 noiembrie, la Alfa Omega TV
are loc SĂPTĂMÂNA CREAȚIONISTĂ, o
săptămână dedicată științei și credinței, două
căi complementare pentru a-L descoperi
pe Dumnezeu și adevărurile Lui. În această
săptămână veți putea urmări numeroase
emisiuni, documentare și articole științifice
captivante și dezbateri filozofice-apologetice
între teologi și atei de top. Acestea au scopul
de a vă ajuta să-L cunoașteți mai bine pe acest
Dumnezeu minunat și înțelept și de a vă înțelege
mai bine credința.
Aceste materiale le veți putea vedea pe canalul
Alfa Omega TV, pe site-ul www.alfaomega.
tv/creationism, și pe rețelele de socializare.
Nu ratați Săptămâna Creaționistă la Alfa
Omega TV, 14-20 noiembrie 2016!

DE 16 ANI, ALFA OMEGA SUSȚINE
CREAȚIONISMUL ȘTIINȚIFIC
Încă de la începuturile sale, Alfa Omega
TV a avut o preocupare specială față de
promovarea alternativei creaționiste, atât
în școlile din România, cât și în societatea
civilă românească. La începutul anilor 2000,
eforturile s-au concentrat pe traducerea de
filme și documentare ce susțineau abordarea
creaționistă, iar începând cu 2005, acest
lucru s-a concretizat prin organizarea unor
conferințe tematice la care participau
oameni de știință și cadre didactice.
Tudor Pețan, președinte Alfa Omega TV:
„Aproape anual am avut acest șir de conferințe
sub genericul Verdictul Științei: Creație. Leam difuzat pe diverse canale TV, ulterior și pe
canalul Alfa Omega TV. Ele au avut ca scop, așa
cum spune și titlul, dărâmarea unui mit, faptul
că știința nu este compatibilă cu credința.
În mentalul nostru, când spui științific,
înseamnă ceva legat de evoluționism, legat
de Darwin, iar când spui ceva de creaționism,
lucrul acesta are o conotație mistică. Chiar
prin titlul acestui șir de conferințe, am vrut
să spunem că da, știința dovedește prin tot
ceea ce face, descoperă și ne expune, faptul
că Dumnezeu a creat lumea în întreaga ei
complexitate, cosmosul, universul, corpul
uman, pământ și tot ceea ce este pe pământ.
În paralel, tot în urmă cu 11 ani, am început
și producția unei serii de emisiuni cu același
titlu - Verdictul Științei: Creație. Am produs
de-a lungul anilor aproape 80 de emisiuni de
jumătate de oră, având interlocutori cu totul
speciali din zona creaționismului. Aceste
emisiuni sunt difuzate în continuare pe
canalul Alfa Omega TV, sunt difuzate pe stații
comerciale din România, și chiar de câteva
stații internaționale în Anglia și în SUA. Este
poate seria cu cel mai mare impact.

Îmi aduc aminte și că în urmă cu 11 ani am
organizat prima conferință bazată pe câteva
expuneri ale unor invitați din străinătate, o
conferință încheiată cu o masă rotundă. Au
fost dascăli, profesori implicați în mediul
educațional din România.”
Tot în acea perioadă s-a sesizat nevoia din
școlile din România de a avea resurse care să
promoveze creaționismul ca anexă curiculară,
ca alternativă la interpretarea evoluționistă.
Tudor Pețan: „În această idee, am produs o
serie de emisiuni de tip teleșcoală, emisiuni
sub genericul Ora de Biologie. A fost alături
de noi o inimoasă realizatoare, sufletul acestei
serii, profesoara Maria Popa, care, a avut pe
inimă să se implice atât în realizarea acestor
emisiuni, cât și în publicarea unor manuale
alternative pentru manualele de liceu.
În noiembrie 2016 are loc premiera unei noi
emisiuni pe canalul Alfa Omega TV, sub titlul
de LECȚIA DE BIOLOGIE, materiale scurte și
dinamice realizate cu prof. Maria Popa, adresate
nu doar elevilor, ci persoanelor de orice vârstă,
prezentând biologia din perspectivă creștină,.
Totodată, prin intermediul librăriei Alfa Omega,
sunt prezentate resurse științifice creaționiste,
cărți, broșuri și documentare video.
În ultimii ani, această preocupare a Alfa Omega
a culminat cu organizarea unor campanii
multimedia derulate anual tot sub genericul
Verdictul Științei: Creație, prin intermediul
cărora românii au șansa să-L recunoască pe
Dumnezeu ca fiind creatorul universului.
Tudor Pețan: „În aceste săptămâni, de luni
până duminică, în fiecare zi, difuzăm programe
de creaționism traduse din întreaga lume, de la
diverși producători care promovează astfel de
resurse. Sunt și emisiuni și dezbateri produse
de noi pe care le promovăm.”
Sorin Pețan, redactor Alfa Omega TV:
„Avem 3 mari scopuri cu aceste campanii.
Ne propunem să-i ajutăm în primul rând pe
credincioși, pe cei care sunt creștini, să-și
înțeleagă mai bine Dumnezeul, să înțeleagă
că sunt două surse majore de
informații despre Dumnezeu - una
este revelația directă prin Scriptură,
cealaltă este revelația din realitatea
din jurul nostru, din univers.
Romani 1:20 spune că atributele
lui Dumnezeu sunt revelate foarte
clar în Universul din jurul nostru.
Este o sursă de informații despre
Dumnezeu pe care încercăm să o
prezentăm credincioșilor, pentru
ca ei să cunoască mai multe despre
Dumnezeu, să înțeleagă cât de mare
e El și cât de complexe și uimitoare
sunt lucrurile pe care El le-a creat!

Al doilea lucru pe care încercăm să-l realizăm,
tot pentru cei ce cred, este ca ei să-și înțeleagă mai
bine credința, să și-o justifice și fundamenteze.
Dacă Dumnezeu e creator și este rațional, El nu
vine în contradicție cu știința, pentru că știința
este încercarea omului de a înțelege realitatea.
Dacă Dumnezeu a creat realitatea, e normal
să nu existe contradicții între Dumnezeu și
realitatea pe care El a creat-o. De aceea, un al
doilea obiectiv este ca creștinii să înțeleagă mai
bine știința, și să explice mai bine lucrurile pe
care Dumnezeu le-a creat pentru cei din afară.
În timpurile în care trăim, nu mai putem să
începem Evanghelia cu Ioan 3:16 ca până acum,
ci trebuie să începem de la Geneza 1:1, pentru
că cultura în care trăim este secularizată și
bazele biblice ale generației de azi sunt atrofiate.
Iar istoria lui Dumnezeu cu omenirea începe cu
creația, și se termină cu o nouă creație, la final.
Al treilea mare scop este să încercăm să stârnim
curiozitatea celor care nu cred. Sunt atei, sau
necredincioși, sau credincioși nepracticanți
pe care încercăm să-i provocăm să vadă și să
înțeleagă însușirile lui Dumnezeu din universul
și din realitățile pe care El le-a creat în jurul
nostru, și sperăm că prin aceste mici frânturi
de informație despre Dumnezeu, extrase din
creație, ei să se apropie de Dumnezeu și să-L
cunoască ca Mântuitor personal.”
În noiembrie 2015 și 2016, alături de campania
multimedia anuală de creaționism, Alfa Omega
TV a lansat și numere speciale ale revistei Alfa
Omega TV Magazin, ce își propun să arate că
între știință și credință nu există un conflict, ci
știința confirmă existența lui Dumnezeu.
Iosif Țon, teolog: „Am avut privilegiul să
contribui cu un articol la revista Alfa Omega
despre știința și credința creștină. M-am
bucurat foarte mult, pentru că toată viața m-a
preocupat relația dintre știință și credință,
și toată viața am văzut cum cele două nu
se ciocnesc, ci dimpotrivă, se completează.
Totdeauna știința m-a ajutat în a-L înțelege
mai bine pe Dumnezeu.”
După decenii de educație ateistă sub comunism,
și după 26 de ani în capitalismul supraviețuirii
celor mai puternici, Alfa Omega TV își propune
să fie în continuare o voce creștină ce susține
existența lui Dumnezeu, Creatorul.
Tudor Pețan: „Într-o Românie presată de
dimensiunea seculară, care se integrează într-o
Europă tot mai materialistă, trebuie să fie și o
voce care să spună: Dumnezeu a creat lumea!”
www.alfaomega.tv/creationism

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

9

Planeta Pământ

Soare se află într-o regiune limitată. Deviații
mici pot conduce la consecințe catastrofale
pentru omenire.

Factori ce fac PĂmÂntul sĂ fie casa noastrĂ
Dacă un sistem solar și o planetă ce susține
viața pot lua ființă în acest univers, tot
rămâne un lucru nelămurit. Avem nevoie
de o galaxie, care are o anume distribuție
a masei și Soarele să nu fie localizat prea
aproape sau prea departe. Toate astea trebuie
să se întâmple într-un univers care le permite
acestor galaxii să se formeze. Celelalte galaxii
ar trebui să fie la o distanță destul de mare
ca să se evite coliziunile. Soarele trebuie să
se poată forma, iar producția de energie să
poată fi menținută o lungă perioadă de timp,
ca să putem trăi aici lipsiți de suferințe și ca
viața să poată fi susținută pentru o perioadă
suficient de lungă.
Pentru ca Pământul să susțină viața
umană, câțiva factori trebuie să fie aliniați.
Soarele ne oferă energie, lumină și căldură.
Dimensiunile și distanța lui față de
Pământ sunt esențiale pentru viața
organică, așa cum o știm noi. Pentru viața de
pe Pământ, Soarele este esențial. Soarele ne
asigură energie. Pământul este ca un sistem
deschis. Primim energie pe gratis, asigurând
încălzirea pământului și procesele biofizice
se pot forma într-un mod stabil și continuă
să o facă. Acest lucru susține viața, așa cum
știm mulți dintre noi.
Dacă stingem Soarele și rămânem în întuneric
timp de doar opt minute, timp de trei zile
rămânem la -150°C, iar viața pe Pământ s-ar
încheia într-un timp foarte scurt, cel puțin
după ce toate pădurile vor fi tăiate și arse. Fără
soare nu funcționează nimic. În Calea Lactee,
Soarele este o mică stea pitică, dar procesul
relevant în viața de pe Pământ depinde întru
totul de energia radiațiilor solare.

Într-o secundă, Soarele radiază atâta energie
în spațiu, cât are omenirea nevoie în sute
de mii de ani. Nu numai asta, dar puterea
lui trebuie să fie constantă pentru a permite
viața pe Pământ. Peste 99,9 % din contribuția
climei de pe Pământ depinde de Soare.
Soarele nu se poate schimba în ce privește
radiațiile. Dacă se încălzește cu 200 de grade,
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începem să transpirăm. Dacă se răcește,
atunci înghețăm. Este important ca Soarele
să trimită o cantitate constantă de energie
pe perioade lungi. Simularea pe calculator
a arătat că soarele transmite același volum
de energie pe perioade îndelungate, ceea ce
pentru noi este foarte bine.
Nu numai puterea Soarelui, ci și distanța
lui față de Pământ este semnificativă pentru
existența vieții pe Pământ. Dacă Pământul era
mai aproape de Soare, clima s-ar fi asemănat
cu cea de pe Venus. Apa, care este puțin mai
ușoară decât dioxidul de carbon s-ar găsi
în atmosferă, fiind dezintegrată de lumina
ultravioletă și s-ar degaja. Venus nu are apă.
Acest lucru ar fi complet ostil pentru viață.
Venus e de nelocuit din cauza temperaturilor
ridicate de până la 500°C. Ea se află mai
aproape de Soare decât Pământul. Pe Marte
ar fi prea frig. Când apa îngheață ca pe Marte,
viața este imposibilă. Aici, temperaturile au o
medie de -55 de centigrade.
Ca omul să trăiască acolo, ar avea nevoie de
o atmosferă mai bună. Ca Pământul să fie
locuibil trebuie să fie la o anume distanță de
Soare, ca să permită existența apei lichide.
Dacă Pământul ar fi fost mai aproape de
Soare, temperaturile ar fi fost prea ridicate
la suprafață și oceanele s-ar fi evaporat. De
fapt, pentru viața de pe Pământ, apa este
un lucru fundamental. Dacă distanța de
la Pământ la Soare era mai mare, apa ar fi
înghețat și nu ar fi existat apă pe Pământ.

70% din suprafața Pământului este acoperită de
apă. Apa reglează temperatura de pe Pământ,
absorbind căldura. Apa este solventul de bază,
conducând componente chimice esențiale
vieții. Acolo unde se găsește apă lichidă,
acolo se găsește și viața. Apa este lichidul pe
care se bazează viața, fracțiuni considerabile
ale moleculelor din corpul nostru se bazează
pe apă. În fiecare celulă biologică găsim apa
împreună cu alte biomolecule. Apa are o
mulțime de proprietăți care permit viața pe
Pământ sau o facilitează. Viața este posibilă
doar atunci când orbita Pământului față de

Un alt lucru joacă un rol important pentru ca
Pământul să fie locuibil: unghiul înclinației
axei Pământului. O trăsătură remarcabilă
a Pământului este înclinația axei sale la un
unghi de 23 de grade. Acest lucru face să
fie vară în emisfera nordică când soarele
strălucește acolo, iar după jumătate de orbită
soarele strălucește mai mult în emisfera
sudică, aducând vara acolo.
Dacă rotația Pământului era verticală, am
fi avut aproape aceeași vreme de-a lungul
anului, dar asta înseamnă că la poli viața nu ar
fi putut fi susținută, nu ar fi existat anotimpuri
și ar fi fost prea frig, iar la ecuator ar fi fost
prea cald. Dacă am întoarce axa Pământului
la mai mult de 23 de grade, atunci nu ar mai
exista zile și nopți, fiindcă Soarele ar străluci
doar pe o singură parte, aproape la fel ca
Soarele de la miezul nopții. Pe cealaltă parte
ar fi mereu întuneric, implicând o diferență
substanțială de temperatură.
Așadar, viața ar putea exista doar într-o zonă
limitată și probabil că am avea tulburări mari
în atmosferă din cauza marilor diferențe de
temperatură. Dacă pământul ar fi fost singur
pe orbita lui în jurul Soarelui, rotația axei sale
ar fi fost extrem de vulnerabilă, însă Pământul
nu este singur, ci este însoțit de Lună.
Luna este importantă pentru Pământ
fiindcă stabilizează axa acestuia, care este
ușor înclinată. Dacă nu era luna, Pământul
ar fi început să se balanseze, iar cursul
anotimpurilor ar fi fost destabilizat. Dacă
luna era mai aproape, rotația Pământului
ar fi fost încetinită, implicând o durată mai
lungă a zilelor ar fi fost inconfortabil dacă o
zi ar fi durat o lună.

Nu numai Luna, ci și Jupiter contribuie
semnificativ la stabilizarea Pământului. Jupiter
este de peste 1 000 de ori mai mare și de
300 de ori mai greu ca Pământul. Din cauza
volumului său mare, atrage cometele și alte
corpuri cerești, care dau buzna din spațiul
extra solar spre orbita sa. Astfel, o posibilă

coliziune a acestor obiecte cu Pământul este
evitată. Jupiter este ca un scut protector pentru
Pământ. Pericolul vieții de pe Pământ nu vine
doar din afara spațiului, ci și de la Soare.
În timp ce, pe de-o parte avem nevoie de
căldura și lumina necesară, pe de altă parte
alte componente ale radiațiilor soarelui sunt
extrem de dăunătoare vieții. De exemplu,
așa numitul vânt solar transportă particule
încărcate care nu ne fac rău deoarece câmpul
magnetic al Pământului le blochează.
Așadar, ele intră în atmosferă în regiunea
din jurul polilor magnetici, deci moleculele
din aer sunt stimulate luminos, lucru care
se vede sub forma aurorei boreale, luminii
nordului. Dacă câmpurile magnetice terestre

se opresc, nu am mai fi protejați de radiațiile
cosmice. Aceste particule, protoni încărcați,
se apropie din cosmos și ajung pe Pământ
acolo unde sunt deviate de câmpul magnetic,
ca să fim protejați de efectele dăunătoare.
Altfel, expunerea naturală și radioactivitatea
pe care o primim ar fi puternic mărită.
Un alt lucru care face posibilă viața pe Pământ
este atmosfera acestuia. De fapt, alte planete și
luni au și ele atmosferă, dar totuși, de obicei este
mult prea subțire pentru a facilita un mediu
favorabil vieții. Printre componentele care
favorizează viața din atmosfera Pământului,
se găsește oxigenul într-o proporție de
aproximativ 20% din totalul atmosferei.
Această concentrație mare permite formarea
ozonului, care vindecă suprafața Pământului
de radiațiile UV dăunătoare.

Faptul că viața este sau nu posibilă pe Pământ,
depinde în mod esențial de niște radiații
electromagnetice, care ajung la suprafața
Pământului. Viața organică este dependentă
de o amplitudine slabă de lumină infraroșie

și vizibilă din spectrul electromagnetic.
Acest lucru este vital pentru fotosinteza
plantelor. Biomoleculele relevante pot
absorbi lumina din lumina infraroșie și din
spectrul vizual, și îi pot procesa energia. În
mod surprinzător, energia radiațiilor solare
ajunge exact în acest domeniu de frecvență.
Însumând toate aceste observații, ele duc spre
o singură concluzie: mulți factori sunt în
mod neașteptat foarte bine armonizați întrun acord fin pentru a favoriza existența vieții
pe Pământ, inclusiv poziția corespunzătoare a
Soarelui și a planetelor și parametrii secundari
precum echilibrul energiei, luminii și condiției
fizice a apei. Pământul constituie locul unic
pentru existența organismelor din întreg
universul. Este în mod clar ceva foarte special
în legătură cu Pământul. Are componentele
chimice potrivite pentru a favoriza viața, are
condițiile fizice potrivite, are istoria potrivită.
www.alfaomega.tv/creationism

Descarcă gratuit broșura
101 Adevăruri și dovezi ale științei
www.alfaomega.tv/descarca
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Corrie ten Boom
Documentar

duminică, ora 22:30

LUNI 21 noiembrie

MARȚI 22 noiembrie

MIERCURI 23 noiembrie

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
Genesis 7 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 Filozofie, știință și
dezbaterea despre Dumnezeu 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis
7 (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 Genesis 7 10:00 Orașul
veșniciei 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Dumnezeul minunilor
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Descoperiri
din Biblie (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Orașul
veșniciei (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:00 Război indivizibil 18:30 Adevăr și
libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Război indivizibil
01:30 Adevăr și libertate 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 Două împărății în conflict 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Creaturi extraordinare (r) 12:00 Mai mult
decât vise (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Cum a apărut lumea (r) 14:00
Îndrăznește să gândești (r) 14:30 Ospăț cu
mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

19:00 Descoperiri din Biblie documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Cântăreții străzii (r) program muzical

19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu I

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

documentar

străin

străin

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

film artistic

Premieră:
Există Dumnezeu?
Laboratorul “Sprague
Supercomputing” Massachusetts,
Cambridge a lansat un calculator
superior tuturor celor existente.
Folosind un program inovativ
numit SpecialLearner au facilitat
computerul să gândească de
unul singur și să aibă abilitatea de
a răspunde la întrebări. Stephen,
un informatician, reușește să îi
pună întrebarea despre existența
lui Dumnezeu.

JOI 24 noiembrie

VINERI 25 noiembrie

SÂMBĂTĂ 26 noiembrie

DUMINICĂ 27 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Învățătura pentru viață 08:30 Mijlocire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7
10:00 Israel și Biblia 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Cerul
declară (r) 12:00 Elveția mai mult decât
ciocolată și brânză (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
În așteptarea Mirelui

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De
ce cred 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Creaturi ciudate (r) 12:00 Credință
salvatoare (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Iudeea - ținut și poveste biblică (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Genesis 7 (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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Ascultă și împlinește 09:00 Cartea Cărților
PREMIERĂ - ep.2 - Testul 09:30 Genesis 7
10:00 Gladys Aylward 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Există Dumnezeu? (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților ep.2 - Testul (r) 15:30 Genesis 7 (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
ep.2 - Testul (r) 09:30 Genesis 7 10:00 Lecția
de biologie 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Conferința „Ellel” (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 - ep.2 - Testul (r) 15:30
Genesis 7 (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu program religios
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Iudeea - ținut și poveste biblică 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:30 Club 700 magazin TV
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 Există Dumnezeu? film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:30 Gaither pentru România program 22:00 Creaturi ciudate II documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Ferma stejarilor film artistic
muzical 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 culise
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
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19:30 Secretele succesului program religios străin 20:00 Decupaj din realitate materiale
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cerul declară II documentar
22:00 Creaturi extraordinare II documentar
23:00 Elveția mai mult decât ciocolată și
brânză
23:00 Mai mult decât vise documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

vineri, 22:00

muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Corrie ten Boom documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 21 NOIEMBRIE 19:00

MARȚI 22 NOIEMBRIE

MIERCURI 23 NOIEMBRIE

JOI 24 NOIEMBRIE

VINERI 25 NOIEMBRIE

22:00 Dumnezeul
minunilor Documentar

22:00 Creaturi extraordinare Documentar

22:00 Cerul declară

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

19:30 InTouch
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Documentar

program religios străin

Dacă ați copilărit în anii ‘90, sau ați avut
copii în acea perioadă, cu siguranță vă
amintiți de desenele animate „Cartea
Cărților” de pe TVR. Intensitatea cu care
Cristi, Oana și Memo trăiau aventurile
biblice nu îi lăsa pe telespectatori să se
dezlipească de micul ecran. Copiii și
adulții României postdecembriste erau
continuu fascinați de tot ce înseamnă
Biblie și istorie reală din acea perioadă.
Pentru mulți a fost primul contact cu
Evanghelia și n-au fost puțini cei care
mărturisesc și astăzi efectul transformator
al acestor desene în viețile lor.
20 de ani mai târziu, Cartea Cărților se
întoarce într-o formulă nouă, pentru
o generație care știe să folosească un
smartphone, să navigheze pe internet,
să pornească televizorul și să se joace pe
Xbox înainte să poată vorbi și scrie bine.
Personajele principale, Cristi și Oana,
sunt copiii tipici secolului nostru: au
la dispoziție ultimele gadgeturi, sunt
energici, curioși și mereu intră într-o
încurcătură. Memo, roboțelul amuzant

inventat de tatăl lui Cristi, e întotdeauna
gata să-i însoțească pe copii în aventurile
în care îi trimite Cartea Cărților. Printr-o
grafică modernă, mult umor și cântecele
ușor de reținut, Cuvântul lui Dumnezeu
este prezentat pe înțelesul copiilor și îi
provoacă să își dedice viața lui Hristos.
Astfel, seria de desene animate Cartea
Cărților devine una dintre cele mai
puternice unelte de evanghelizare a
copiilor din zilele noastre.
Dar pot copiii să ia o hotărâre fermă de
a se încrede în Isus Hristos? La ce vârstă
le putem prezenta Evanghelia astfel încât
să poată da curs chemării de a-L sluji pe
Dumnezeu? E nevoie să evanghelizăm
copiii din biserică și cartier? Au și copiii
nevoie de mântuire? Sunt întrebări pe
care bisericile le dezbat de zeci de ani.
Evanghelizarea copiilor este susținută de
Scriptură, de mărturiile multora convertiți
în perioada copilăriei și de studiile care
demonstrează că 85% dintre creștini
se decid pentru Hristos în copilărie,
între 4-14 ani. De aceea, este important
să le prezentăm Evanghelia copiilor de
mici și prin ce alt mod mai bun decât
prin desenele animate pe care oricum le
consumă zilnic?

Vă încurajăm să urmăriți aceste desene
animate pe canalul Alfa Omega TV
împreună cu copiii dvs., să cumpărați
DVD-urile pe care să le dați mai departe
și altor familii, și să discutați cu cei mici
despre Isus și lecțiile pe care le învață din
fiecare aventură a lui Cristi, Oana și Memo.

Alătură-te aventurii!
premiera episoadelor - ora 9, reluare ora 15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La început... - 19 noiembrie
Testul! - 26 noiembrie
Iacov și Esau - 3 decembrie
Lasă poporul Meu să plece!
- 10 decembrie
Cele zece porunci - 17 decembrie
O aventură uriașă - 23 decembrie
Răcnetul leului - 24 decembrie
Primul Crăciun - 25 decembrie
Miracolele lui Isus - 26 decembrie
Cina cea de taină - 27 decembrie
A înviat! - 28 decembrie
Drumul spre Damasc - 29 decembrie
Apocalipsa: Bătălia finală!
- 30 decembrie...

În 19 noiembrie, ora 9 (reluare ora 15),
lansăm pe Alfa Omega TV, în premieră
în România, primul episod al noii serii
Cartea Cărților. Prima teleportare în
lumea Bibliei va fi chiar la începuturile
vremurilor, la Creație, în Grădina
Edenului, unde Cristi, Oana și Memo îi
întâlnesc pe Adam și Eva.
Odată cu noua serie, lansăm și site-ul
www.carteacartilor.tv, unde copiii pot
afla multe informații despre personajele și
locurile preferate din Biblie și pot accesa
diferite jocuri biblice.

Cartea Cărților sezonul 1: 13 episoade
Disponibil pe DVD începând cu
5 decembrie 2016
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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ignoră, dar vine şi leul din cealaltă parte. „O,
leul mă va ucide. Trebuie să fug de aici!”

CREATURI eXTRAORDINARE
CARE SFIDEAZĂ EVOLUȚIA
Aţi privit vreodată la frumuseţea şi la
complexitatea unui animal? Chiar au putut fi
create printr-un proces al evoluţiei? Ar putea
fi posibil ca timpul şi hazardul să se fi întâlnit
şi să ne ofere toată frumuseţea pe care o
vedem în lume?

Cărăbușul bombardier
Această insectă are cam jumătate de
centimetru lungime şi sintetizează substanţe
chimice care explodează. Dacă evoluţia are
dreptate, iar ea a evoluat până aici, ar însemna
să nu aibă un mecanism de apărare; de fapt,
acele substanţe reprezintă mecanismul de
apărare al insectei. Deci, dacă evoluţionismul
e adevărat, atunci înseamnă că această insectă
trebuie să fi evoluat cumva. Să vedem: dacă
a evoluat, ce se întâmplă cu insecta la prima
explozie? Explodează în mii de bucăţi!
Bucăţile de insectă explodate nu evoluează.
Atunci, cum s-a putut întâmpla aşa ceva?
Ei bine, nu explodează. În interior are o
mică uzină care produce substanţe chimice;
o substanţă chimică, de fapt, care acţionează
ca şi catalizator. Când combini această
substanţă cu celelalte, obţii o explozie. Când
produce din nou substanţa, ar trebui să
rezulte o nouă explozie. Dar nu e aşa. Acolo
are o cămăruţă neinflamabilă de unde se
lansează explozia. Chiar şi atunci, insecta tot
ar exploda dacă explozia nu ar avea unde să
se propage. Astfel, are o pereche de tuburi de
evacuare pe care le ridică în mod continuu,
când în faţă, când în spate.
Să presupunem că un păianjen se apropie din
lateral şi cărăbuşul nu are timp să se întoarcă
şi să tragă; dar el îşi poate îndrepta tunul de
tragere în direcţia respectivă. Dacă asculţi
această explozie, nu se aude decât un pocnet.
Oamenii de ştiinţă au prezentat explozia în
reluare şi se pare că e vorba de o secvenţă de
aproximativ 1000 de explozii mici, atât de
rapide încât noi nu percepem decât un pocnet.
Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că,
dacă ar fi fost doar un singur pocnet mare,
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şi insecta ar fi tras într-un păianjen aflat în
lateral, atunci s-ar fi împins pe el însuşi. E
ca şi cum ai aprinde motorul unui avion
cu reacţii. Dar, atât timp cât este o serie de
explozii consecutive, datorită picioruşelor,
poate rezista. Cum ar putea explica evoluţia o
explozie secvenţială? Această insectă încurcă
toate teoriile evoluţioniste. Avea nevoie de
toate părţile acestea în acelaşi timp, pentru că
altfel nu ar mai fi putut exista!

Sare, fuge câţiva paşi şi cade. Creierul nu a
fost oxigenat suficient. În timp ce stă acolo,
leul o mănâncă. Probabil că se gândeşte: „Aici
trebuie să mai evoluez. Am o problemă: leşin
atunci când mă ridic brusc!” Dar bineînţeles
că nu leşină. Atunci când îşi ridică capul, acele
valve din arteră se deschid, buretele de sub
creier stoarce uşor sângele oxigenat în creier,
în venele din gât sunt valve care se închid şi,
până se ridică şi fuge, totul este în regulă.
Cum au evoluat toate acestea? Are nevoie de
toate aceste părţi în acelaşi timp, altfel moare.
Cred că girafa este o altă dovadă a
Creatorului. A avut nevoie de un Proiectant,
pentru a o proiecta aşa cum este.

Ştiaţi că cel mai puternic animal din lume
este cărăbuşul? În timpul unui experiment,
cărăbuşul rinocer a purtat în spate de 850 de
ori greutatea propriului corp. E ca şi cum eu
aş încerca să duc în spate 65.000 de kg...

Ciocănitoarea

Girafa
Ce-ar fi să ne uităm acum la cel mai înalt animal
din lume? Girafa are aproape 6 metri. Pentru ca
sângele girafei să ajungă până sus, la gât, contra
gravitaţiei, girafa trebuie să aibă o pompă foarte
puternică. Inima unei girafe poate atinge 75 de
cm. E o pompă mare, puternică.
Să presupunem că această creatură se
gândeşte că are nevoie de apă. Astfel, îşi
apleacă capul pentru a bea apă. Avem o
problemă; această pompă puternică, în loc
să pompeze sângele împotriva gravitaţiei,
va pompa ajutată de gravitaţie. Aşa că inima
se forţează, sângele curge rapid pe gât, îi
loveşte creierul iar creierul explodează. E pe
moarte şi probabil că se gândeşte: „Trebuie să
evoluez, să rezolv problema. Când mă aplec
să beau apă, îmi explodează creierul.”
Desigur, ştim că creaturile moarte nu mai
evoluează. Dar nu îi explodează creierul,
pentru că atunci când îşi apleacă capul să
bea apă, pe arterele ei există nişte valve care
se închid. Însă ultima pompă este dincolo de
ultima valvă, ceea ce înseamnă că este suficient
să-i explodeze arterele din creier. Dar nu
ajunge în creier. Ultima pompă intră într-un
fel de burete sub creier, care se umflă uşor şi nu
permite explodarea creierului, în timp ce girafa
bea apă. Într-o parte, vede o zebră care fuge. O

Să privim acum o pasăre pe care o vedeţi
zburând pe lângă casă, dar după ce vă veţi
uita mai îndeaproape la ea, s-ar putea să vi
se pară incredibilă. Ciocănitoarea este o
pasăre deosebită. Ciocul ei este ca o unealtă
industrială. Este mult mai puternic decât
ciocurile altor păsări. Are picioare speciale.
Majoritatea păsărilor au trei degete în faţă şi
unul în spate. Ciocănitoarea are două degete
în faţă şi două în spate, cu ajutorul cărora se
poate căţăra pe trunchiul unui copac aflat
în poziţie verticală, deplasându-se când
în sus, când în jos, cum vrea. Pe coadă are
pene speciale, diferite de cele ale altor păsări.
Sunt foarte puternice, buretoase, rezistente şi
dure, deoarece se foloseşte de ele şi de cele
două picioare ca puncte de susţinere.
Se agaţă de copac, îşi deschide penele de la
coadă în formă de evantai şi loveşte copacul
cu capul. Poate credeţi că, în fiecare seară,
domnul Ciocănitoare merge acasă şi îi spune
doamnei Ciocănitoare: „O, ce mă doare
capul! Toată ziua m-am lovit cu capul de
pom.” Dar nu e aşa. De ce?
Pentru că Dumnezeu a creat-o cu un
echipament special. Între cioc şi craniu,
există un mic cartilaj care absoarbe şocul.
Raportată la greutatea corpului, greutatea
craniului ciocănitorii este mai mare decât
a celorlalte animale. Medicii neurochirurgi
au studiat creierul ciocănitorii, modul în
care este prins în craniu, pentru a-i ajuta pe
oamenii care au suferit traume craniene şi
aveau nevoie de reaşezarea creierului.
Ciocănitoarea, cu craniul puternic, cu
absorbantul de şoc, cu ciocul puternic, cu
penele din coadă şi cu picioarele sale, este

gata să se apuce de treabă, dar un lucru nu
e în regulă. Odată ce a „forat” gaura, trebuie
să scoată insecta din copac. Ăsta e prânzul ei.
Dar cum va face acest lucru?
La majoritatea păsărilor, limba ajunge până în
vârful ciocului. Limba ciocănitorii iese 25cm
din cioc, pentru că va fora gaura, va găsi tunelul
făcut de insectă în copac, îşi va introduce limba
în tunel şi va scoate insecta afară. Dumnezeu
a creat nişte pori pe vârful limbii ciocănitorii
şi ea va înfige aceste asperităţi în larva care nu
vrea să iasă. Dacă acest lucru nu este de ajuns,
în limbă are un fel de „fabrică de lipici” care
produce cantitatea de lipici necesară pentru
a lipi insecta, dar nu şi ciocul. Deci, scoate
insecta şi o introduce în cioc.
Acum avem o problemă, dacă evoluţionismul
are dreptate. Îşi lipeşte limba de o insectă, pe
care o înghite. Ce se întâmplă cu limba? Şi-o
înghite. Moare sufocată. Dar nu se întâmplă
aşa, pentru că o dată ce insecta ajunge în
gură, intră în funcţiune o altă fabrică care
produce solventul pentru a dizolva lipiciul.
Aşa că dizolvă lipiciul, eliberează insecta,
apoi o înghite. Aşa a creat-o Dumnezeu.
Când ciocănesc, ele îşi deschid ochii între
fiecare ciocănitură. Între fiecare ciocănit, se
concentrează, ţintesc cu ciocul, îşi închid
ochii şi apoi lovesc copacul. De ce? Oamenii
de ştiinţă au măsurat forţa impactului cu care
ciocănitoarea loveşte copacul, și e atât de mare
încât, dacă nu şi-ar închide ochii, i-ar sări ochii
din orbite. Aţi văzut vreodată o ciocănitoare
oarbă? Nu. Ele nu greşesc niciodată.
O ciocănitoare deosebită este ciocănitoarea
verde (răspândită și în România, n.red.),
unică în tot regnul animal. Limba ei este
diferită de oricare altă limbă. Limba noastră
începe la baza gâtului şi iese prin orificiul
bucal. Limba ei porneşte din gât, străbate
gâtul în jos, urcă pe la ceafă, până în vârful
capului, pe sub piele, îşi face loc printr-o gaură
mică între ochi, trece printr-una din nări şi
apoi iese prin cioc. Le-am pus întrebarea
evoluţioniştilor: „Spuneţi-mi cum şi de unde
vine limba asta?” Nu aveau nici o idee.

scoase din găoace. De exemplu, dacă apa nu
ar fi eliminată, puiul s-ar îneca acolo.
Cum explicaţi că toate mecanismele
complicate au loc la timpul potrivit şi duc
la dezvoltarea unui ou, făcând toate acestea
posibile? Puiul poate muri în orice moment!
Totul trebuie să aibă loc într-o anumită
zi, într-o anumită ordine şi la momentul
potrivit, altfel puiul moare.
Dacă aţi fiert vreodată un ou, când l-aţi
decojit, aţi observat că în interior este un fel
de membrană și că o parte a oului este plată.
Puiul nu umple oul. Este un loc special care se
numeşte „sacul cu aer”. În ziua a cincea, inima
începe să îi pompeze, pentru că vasele de sânge
s-au dezvoltat deja. Două dintre ele, cele prin
care respiră, se prind de membrană. Aerul
intră în găoace prin pori, ajung la membrană,
care transferă oxigenul în sistemul circulator,
care îl transportă la pui, iar celelalte vase de
sânge care se prind de membrană, elimină
reziduurile. Astfel, în găoace are loc un proces
de schimb, de intrare şi de ieşire. Tot mai
multe vase de sânge se prind de gălbenuş şi,
prin acest proces, puiul se hrăneşte.
În timpul dezvoltării în găoace, ajunge la
momentul în care e prea mare şi nu mai poate
respira. Aceasta este ziua a 19-a. În tot acest
timp, pe cioc i-a crescut un dinte. Nouă nu
ne cresc dinţii în afară. Dar puiul de găină are
un dinte cu care, în a 19-a zi, face o gaură în
partea plată a oului, numită „sacul cu aer”. În
ziua a 19-a, nici mai devreme, nici mai târziu,
puiul intră în sacul cu aer. Din ziua a 19-a
până în ziua a 21-a, el respiră prin această
gaură. În ziua 21 iese din găoace.
Între timp, sistemele care se prind de membrană
şi sistemele care se prind de gălbenuş, toate
vasele acelea, încep să se desprindă. Când
iese din găoace, se poate să aibă pe el unele
vase de sânge care atârnă, dar adevărul este
că, atunci când se eliberează de ele, parcă şi-ar
da jos costumul şi este gata să îşi trăiască viaţa.
Deci, în ziua 21 iese din găoace, dar fiecare
pas trebuie făcut la timpul exact. Trebuie făcut
exact cum trebuie.
Nu voi mai privi la oul acesta cu aceeaşi ochi.
Ştiaţi că, într-un test oficial făcut de
Universitatea din Missouri, găina cu
numărul 2988 a făcut 371 de ouă numai întrun an? Multe ouă!

Oul și puiul de găină
Dacă iei un ou şi îl pui în apă caldă, vei vedea
că ies bule de aer. Coaja oului este plină cu
găurele. Un ou de găină are cam 10.000 de
găurele, pentru ca puiul să poată respira,
el primeşte aer prin ele. Sunt acolo pentru
a elimina resturile din găoace, deoarece,
în timp ce se dezvoltă, puiul mănâncă
gălbenuşul şi, în urma arderilor, rezultă
reziduuri, apă şi alte substanţe care trebuiesc

Omul
Care este cea mai complexă creatură?
Probabil că tu şi eu. Cum am ajuns aici?
Suntem verişorii îndepărtaţi ai maimuţelor

antropoide, sau suntem creaţi de un Creator?
Dacă e aşa, chiar e posibilă relatarea Bibliei
despre creaţie? Biblia ne spune, în trei locuri,
că Isus este Creatorul: în Coloseni 1, Evrei 1
şi Ioan 1. Isus este Creatorul!
Să ne gândim la urechea noastră. Nu toate
animalele au urechi, ci multe animale aud fără
să aibă urechi. Dar noi avem urechi. Timpanul
omului este o minunăţie. Se mişcă atât de puţin
încât nici nu se poate măsura. Unii oameni de
ştiinţă au susţinut că mişcarea timpanului la
lovirea diferitelor sunete este cam a suta parte
dintr-o moleculă de hidrogen. Este una dintre
cele mai mici molecule!
Această mică lovitură poate să facă diferenţă
dintre trompetă şi tobă, strigătul mamei care
îţi spune să mergi să îţi faci patul şi vocea
tatălui care îţi spune că nu îţi dă maşina
diseară pentru că aseară nu ai venit la timp.
Acea mică mişcare face diferenţa între toate
sunetele. Apoi, informaţia este transmisă la
creier, şi creierul ne spune că vorbeşte mama,
vorbeşte tata, aceasta este orchestra simfonică.
Cum? Nici măcar cu mişcarea unei molecule
de hidrogen. E o minune! Şi se află chiar
acolo, în capul nostru.
Cu ochiul este acelaşi lucru. Oamenii de
ştiinţă nu au reuşit să redea ceea ce copiază
ochiul nostru. Nu pot să facă o lentilă pentru
un aparat de fotografiat şi îmi imaginez că
fotografii şi-ar dori să aibă o lentilă ca ochiul,
care vede clar atât departe, cât şi aproape.
Ochiul vibrează tot timpul. Şi totuşi,
imaginile pe care le vedem nu vibrează.
Sunt stabile. Cum se întâmplă aceasta? Este
modul în care Dumnezeu a creat ochiul, cu
diversitatea de muşchi şi căile prin care, prin
nervul optic, informaţia ajunge la creier.
Când vedem lucruri, imaginea este întoarsă.
S-au făcut experimente pe diferiţi subiecţi,
cărora li s-au dat ochelari prin care vedeau
imaginea întoarsă, şi, în două săptămâni, o
persoană putea conduce maşina cu astfel de
ochelari. Creierul a echilibrat toate acestea.
Gândiţi-vă doar la modul în care funcţionează
corpul omenesc. Cum a evoluat? Ne-am uitat
la câteva creaturi şi la toate aceste lucruri. Cum
se poate una ca asta? Este acesta rezultatul
unui proces impersonal, la întâmplare? Toate
părţile funcţionează împreună cu celelalte
părţi şi toate ies la iveală odată cu aceste
creaturi minunate care sfidează evoluţia la
tot pasul. Cred că acestea demonstrează că
există un Proiectant. Cred că ştiu şi cum Îl
cheamă. Şi mai cred că vrea să aibă o relaţie
cu fiecare dintre noi. De asemenea, cred că a
străpuns timpul şi spaţiul în persoana Fiului
Său, Domnul Isus Hristos. El este Proiectantul
şi Creatorul, cel care are puterea şi genialitatea
de a le face pe toate acestea.
Extras din ep. 1 al documentarului Creaturi
extraordinare care sfidează evoluția, produs
de Exploration Films. Urmărește cele 3
părți ale documentarului marți, 15, 22 și 29
noiembrie, ora 22, pe canalul Alfa Omega TV.
www.alfaomega.tv/creationism
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Creaturi ciudate
documentar

sâmbătă, ora 22:00

LUNI 28 noiembrie

MARȚI 29 noiembrie

MIERCURI 30 noiembrie

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
Genesis 7 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 Filozofie, știința și
dezbaterea despre Dumnezeu 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis
7 (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 Genesis
7 10:00 George 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Astronomia
susține creaționismul (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Descoperiri din Biblie (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Genesis 7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 George (r) 17:30 Îndrăznește
să gândești 18:00 Război invizibil 18:30
Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Război indivizibil
01:30 Adevăr și libertate 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 Două împărății
în conflict 09:00 Cartea Cărților 09:30
Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Creaturi extraordinare
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu (r) 14:00
Îndrăznește să gândești (r) 14:30 Ospăț cu
mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

JOI 01 decembrie

VINERI 02 decembrie

SÂMBĂTĂ 03 decembrie

DUMINICĂ 04 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Învățătura pentru
viață 08:30 Mijlocire 09:00 Cartea Cărților
09:30 Genesis 7 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Cerul declară (r) 12:00
Joshua primește o familie (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Genesis 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
În așteptarea Mirelui

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De
ce cred 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Creaturi
ciudate (r) 12:00 Întâi de toate nu face
niciun rău (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Iudeea - ținut și poveste biblică (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Genesis 7 (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 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Ascultă și împlinește 09:00 Cartea Cărților
- PREMIERĂ - ep.3 - Iacov și Esau 09:30
Genesis 7 10:00 Jim Elliot 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Bad neighborhood (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților
ep.3 - Iacov și Esau (r) 15:30 Genesis 7 (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 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 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
ep.3 - Iacov și Esau (r) 09:30 Gladys Aylward
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Ellel” (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 ep.3 Iacov și Esau (r) 15:30 Gladys Aylward (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu program religios
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Iudeea - ținut și poveste biblică 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:30 Club 700 magazin TV
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 Cartierul rău-famat film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:30 Gaither pentru România program 22:00 Creaturi ciudate III documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Premiul documentar
muzical străin
23:00 Străinul 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 culise
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa
19:00 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu II documentar
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce vremurile de pe urma din telespectatori
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Călătoria program religios străin
actualitate
22:00 Astronomia susține creaționismul 20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cerul declară III documentar
23:00 Adevărul răstălmăcit film artistic
22:00 Creaturi extraordinare III documentar 23:00 Joshua primește o familie documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Descoperiri din Biblie documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus program muzical
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vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Cartierul rău-famat
Barbara este o bună creștină.
Deși nu planificase astfel, ajunge
să fie blocată într-un cartier
rău și sub ceea ce ea crede ca
este un atac. Nu are pe nimeni
altcineva la care să apeleze
decât Dumnezeu. Ea strigă după
ajutor spre El, dar pe măsură
ce evenimentele se derulează,
își pierde credința, gândind că
Dumnezeu a abandonat-o. Dar e
oare adevărat?

muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
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 Călătoria inimii documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 28 NOIEMBRIE

MARȚI 29 NOIEMBRIE

MIERCURI 30 NOIEMBRIE

JOI 01 DECEMBRIE

VINERI 2 DECEMBRIE

22:00 Astronomia
susține creaționismul

22:00 Creaturi
extraordinare Documentar

22:00 Cerul declară

23:00 Străinul

20:00 Cuvânt din
Ierusalim din actualitate

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Documentar

film serial

Proiectul uman:

Reproducerea umană și formarea bebelușului - Randy Guliuzza - medic, cercetător - ICR
De ce vorbim despre reproducerea umană ca
o dovadă a creației? Sunt mai multe motive.
În primul rând, toată lumea e interesată de
asta. În al doilea rând, se pare că toată lumea
deja știe câte ceva despre asta. În al treilea
rând, dacă vă uitați la emisiunile de pe Nova,
National Geographic, Discovery și alte astfel
de canale, peste tot vi se vor prezenta teorii ale
evoluției care vor părea foarte convingătoare,
că ați evoluat din strămoși maimuță sau din
vreun strămoș universal comun și evoluția
e foarte simplă și ușoară. Lucrurile pe care
eu vi le spun în prezentarea aceasta, în mod
absolut nu au putut evolua din ceva.
Sunt trei lucruri pe care vreau să le știți.
Primul e următorul: închinarea ar trebui să
fie răspunsul normal la știință. Unii din voi
știți acest verset: „Te laud că sunt o făptură asa
de minunată.” Lucrurile despre care vorbim
în această seară ar trebui să vă determine să
doriți să Îl lăudați pe Domnul.
Al doilea lucru pe care vreau să îl știți e că
Dumnezeu spune că toată lumea, absolut
toți văd designul Lui în natură. Un verset
minunat e cel din Romani 1: „Fiindcă ce
se poate cunoaște despre Dumnezeu le
este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de
Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale
Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui
se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți
cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute
de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.”
Realizați că aveți în voi o dovadă plină de
putere și de necontestat când vorbiți cu
prietenii voștri despre Domnul? Poți doar să
ridici o mână, să îți miști degetele, să închizi
pumnul și apoi să îl deschizi, și când ei văd
toate aceste mișcări și înțeleg că e creierul cel
care face toate acestea, tu poți ști cu certitudine
că ei văd designul și văd Designerul. Nu doar
unii oameni, ci Biblia spune că toată lumea,
absolut toți, văd în mod clar designul.
E un citat al unui ateu, Jerry Coyne, un artist
și un evoluționist care nu crede deloc în
Dumnezeu, dar el spune următoarele pe
pagina uneia dintre cărțile lui, încercând să îi
convingă pe toți cu privire la evoluție: „Dacă
totul e adevărat cu privire la natură, plantele și
animalele par într-un mod complex și aproape
perfect proiectate pentru a-și trăi viețile...
Natura se aseamănă cu o mașinărie bine unsă,
fiecare specie fiind un mecanism sau o piesă
complexă. Ce par toate acestea să insinueze?
Existența unui maestru mecanic, desigur.” Vede
și el designul? Desigur că îl vede!
Al treilea obiectiv al învățării este următorul:
sistemele biologice sunt sisteme complet
integrate. Când vom ajunge să vorbim
despre reproducere, veți vedea că toate

părțile se potrivesc și se completează cu un
scop intenționat. A existat un creier adevărat,
cu o alegere reală și un scop în spatele acestor
lucruri, și toate părțile prezintă o unitate de
tip „totul sau nimic”.
Aceasta e valoarea apologetică reală a acestui
discurs. Asta pentru că veți vedea că dacă nu
toate părțile-cheie sunt acolo la timpul și locul
potrivit, nimic nu va funcționa corect. Nimic
nu va funcționa, și asta ne învață biologia.
Unitatea de tip „totul sau nimic” se referă la
faptul că o moleculă, organ sau sistem trebuie
să prezinte toate părțile indispensabile și trebuie
să funcționeze complementar, altfel nimic nu
va funcționa pentru scopul intenționat.
Însusi Charles Darwin a recunoscut
importanța acestui lucru și chiar și-a supus
teoria unui test în lucrarea sa „Originea
speciilor”. El spune: „Lucrurile trebuie să se
fi format prin modificări ușoare, numeroase,
succesive. Dacă se poate demonstra orice
altceva, teoria mea ar cădea fără discuție.” E
un test minunat, asa că haideți să îl aplicăm!
Înainte să începem testarea, trebuie să stim
că va trebui să ne cufundăm în complexitatea
sistemului reproductiv uman. Realizați că
niciodată nu veți concepe pe deplin cât de
măreț, minunat și maiestuos e Creatorul
vostru, până când nu înțelegeți cât de
complex v-a creat El?

Prima imagine prezintă unitatea la nivel celular.
Vedeți un spermatozoid gigant, extrem de
mărit. Vom vorbi despre toate caracteristicile
spermatozoidului, despre cap, acolo unde
se află ADN-ul. Veți vedea că exact în vârful
capului există o structură numită acrozom, o
structură foarte importantă. Partea din mijloc
asigură energia necesară ca spermatozoidul să
înoate. Coada serveste propulsării lui prin apă.
Realizați că spermatozoidul este una din cele
mai mici celule ale corpului uman? E una din
cele mai mici celule.

uman comparativ cu un ovul uman. Atât de
important e un ovul uman și are un rol foarte
important în dezvoltarea micului embrion.

FERTILIZAREA
Ceea ce e grozav cu privire la fertilizare e că e
prima celulă a unei noi ființe umane absolut
unice, diferită din punct de vedere genetic,
dacă vă vine să credeți, de oricine a mai trăit
pe această planetă înainte și oricine va mai trăi
vreodată pe această planetă. Tu esti absolut unic
și putem demonstra asta chiar și genetic. Asta
se întâmplă în momentul fertilizării.
Dacă toți am fi chirurgi și am îndepărta
pielea de pe pelvis și ne-am putea uita
înăuntru, am vedea aceste structuri
reproductive extrem de importante. Ai vedea
uterul, ai vedea un ovar, ai vedea o trompă
uterină și toate sunt ținute împreună de un
ligament care învăluie și pecetluieste totul și
ține totul strâns laolaltă. Lucește și are
culoarea roz și ai spune că e ceva uimitor.

Pe ecran vedeți un minunat desen în creion
realizat de un faimos anatomist britanic pe
nume Gray. Cu o sută de ani în urmă el a
scris o lucrare foarte complexă, intitulată
„Anatomia lui Gray”, a cărui nume a fost furat
de un serial de televiziune. Ceea ce vedeți în
interiorul uterului e un mic ovul fertilizat care
se va fixa și va începe să se dezvolte. Linia
dinspre exterior reprezintă mușchiul care va
crește și se va întinde și într-o zi va fi capabil să
împingă bebelușul afară

Chiar lângă el avem un ovul uman proaspăt
ovulat. În jurul oului vedeți tot felul de celule
atasate. Nu e neted ca oul de găină. Toate aceste
celule din jurul lui formează o coroană numită
corona radiata. Ovulul uman e, de fapt, cea
mai mare celulă a corpului uman.
Între cele două se găseste un spermatozoid și
puteți vedea cât de mic e un spermatozoid

.
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Vedeți și o trompă uterină, iar în interiorul
trompei puteți vedea un ou ovulat și undeva,
dacă sunt prezenți și spermatozoizi, poate
avea loc fertilizarea în interiorul unei
trompe uterine.
Ați observat că am spus că asta se întâmplă
dacă sunt prezenți și spermatozoizi. Spun
asta pentru că traseul spermatozoizilor spre
acea trompă e ceva cu adevărat uimitor. Iată
ce spune despre asta un manual medical: „Cu
toate că spermatozoizii se auto-propulsează,
călătoria lor prin tractul genital feminin e
una cel puțin dificilă... Aciditatea vaginului
e ostilă pentru spermatozoizi și milioane
dintre ei se scurg din vagin sau mor aproape
imediat după ce au fost depusi acolo.
Cei care supraviețuiesc...” Vă puteți imagina
asta! „... înaintează prin mucusul cervical
și urcă prin uter și trompe uterine. În uter,
mii de alți spermatozoizi sunt distrusi de
leucocitele fagocitare rezidente...” Opriți
spectacolul! Oare ce ar putea fi leucocitele
fagocitare rezidente? Un leucocit e termenul
pompos pentru celula albă sanguină din
corpul femeii, celule rezidente în interiorul
uterului. Sunt celule fagocitare, ceea ce
înseamnă că mănâncă lucruri.
Când spermatozoizii ajung în trupul femeii,
corpul decide dacă acel element e sine sau nonsine și spermatozoizii sunt non-sine. Astfel,
corpul începe să îi distrugă. Prin urmare,
spermatozoizii înaintează, se zbat ca să își facă
loc, mii dintre ei sunt mâncați de vii de aceste
leucocite fagocitare rezidente și după cum se
spune, „... se estimează că doar mai puțin de
500 de spermatozoizi dintre milioanele pe care
bărbatul îi ejaculează ajung într-un final în
trompele uterine, de unde oocitul sau oul poate
pluti cu usurință spre uter.”
E ca o poveste a vieții, după cum ați
putut vedea. Manualul spune că „... dacă
spermatozoizii sunt mai puțini de 20 de
milioane pe mililitru, impregnarea este
improbabilă.” E nevoie de foarte mulți pentru
a fertiliza un ovul.
Se ridică atunci întrebarea: câți spermatozoizi
produce un bărbat pe zi? Un bărbat obișnuit
produce între 250 și 350 de milioane de
spermatozoizi pe zi. Sunt atât de mulți pentru
că există unele bariere în tractul genital feminin.
Dacă lucrurile pot ieși, alte lucruri pot intra,
cum ar fi bacterii, viruși, ciuperci și alte astfel de
lucruri. Extrem de puține femei însă, au infecții
pelviene de la invadatori străini. De ce e așa?
Pentru că au câteva bariere foarte importante.
De fapt, sunt zeci de bariere, dar eu voi vorbi
despre patru dintre ele în seara asta.
Prima dintre ele e reprezentată de un mediu
acid care ucide aproape orice lucru cu care
intră în contact, ucide spermatozoizii cu care
intră în contact. În plus, chiar la deschiderea
cervixului există un dop gros de mucus
care închide intrarea și nimic nu poate trece
de el. Mai mult, pereții uterului au celule
care prezintă niste proiecții asemănătoare
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degetelor, care ies din celule, numite cili. Acești
cili se miscă într-un mod ritmic împingând
totul afară din uter. În plus, mușchi micuți
din interiorul uterului se ondulează precum
valurile unui ocean împingând totul afară din
uter. Pe lângă asta, nu uitați de leucocitele
fagocitare rezidente, aceste celule atacatoare
ale sistemului imunitar feminin.

Acum poate vă mirați și vă întrebați ce ar
putea face un spermatozoid singuratic. Cum
e posibil să își facă loc înăuntru? Pe lângă
spermatozoizi mai există și alte fluide și vă
vine sau nu să credeți, fluidele seminale
neutralizează acel acid cu care intră în
contact, acidul ajungând la un pH neutru.
Neutralizarea acidului nu doar permite
spermatozoizilor să trăiască, ci ea activează
spermatozoizii și le permite să înainteze. În plus,
fluidele seminale determină acel dop gros de
mucus din interiorul cervixului să se fluidizeze
și să se subțieze și să formeze ceea ce se numește
glera cervicală care permite spermatozoizilor să
înoate prin acel dop cervical de mucus.
Cum rămâne însă cu acei cili care împing
totul afară? În mod uimitor, de îndată ce
fluidele seminale intră în contact cu uterul,
acele proiecții asemănătoare unor degete care
împing totul afară își schimbă direcția de
mișcare și încep să împingă totul înăuntru. E
uimitor, pentru că acestea sunt substanțe care
se formează în corpul bărbatului, codate cu
ADN-ul lui, dar care au efect primordial asupra
corpului femeii și produc schimbări acolo.
Poate vreți să vedeți cum arată asta. Așa
arată văzut printr-un microscop electronic,
mărit de sute de ori. Puteți vedea că suprafața
uterului nu e netedă. Puteți vedea acele
proiecții neregulate, puteți vedea acele
onduleuri, puteți vedea spermatozoidul
înaintând, și ghiciți ce altceva mai puteți
vedea! Una din acele celule atacatoare și îl
ochește pe spermatozoid și îl poate distruge
fără absolut nicio problemă.

Deci cum rămâne cu aceste leucocite fagocitare
rezidente? Fluidele seminale determină o
suprimare locală a sistemului imunitar feminin,
nu la nivelul întregului ei corp, ci numai la
nivelul uterului ei, permițându-le câtorva
dintre spermatozoizi să pătrundă.

Poate unii vă întrebați dacă asta nu e o ușă
deschisă și pentru unele infecții. Ar putea
fi, doar că fluidele seminale mai conțin o
substanță care are proprietăți antibacteriene în
același timp, astfel că reduce gradul de apărare
al organismului femeii, dar în același timp îi
asigură un alt tip de apărare. E uimitor pentru
că toate aceste lucruri sunt codate în corpul
bărbatului și Darwin ar trebui să explice
toate aceste lucruri prin cuvintele „modificări
ușoare, numeroase și succesive pe parcursul
unei lungi perioade”. E nevoie de multă
credință pentru a crede asta.
Oare e ceva și în corpul femeii ce ar putea
avea efect asupra corpului bărbatului?
Desigur! Vedeți aici imaginea unui mic
spermatozoid în interiorul uterului și în
partea dreaptă a ecranului vedeți o imagine
mărită a spermatozoidului și v-am spus că în
vârful lui se găseste acrozomul.
Acrozomul este plin cu enzime și aceste enzime
sunt foarte puternice și pot digera țesutul. Ce
țesut e nevoie ca ele să îl digere? Vă aduceți
aminte că, imediat după ce a fost ovulat,
ovulul era înconjurat de o grupare de celule.
Spermatozoidul trebuie să își facă drum prin
aceste celule pentru a intra în contact cu ovulul,
și aceste enzime vor digera acel țesut, acele
celule, pentru a pătrunde înăuntru.
Vă vine sau nu să credeți, secrețiile din
interiorul uterului „capacitează” acel
spermatozoid. Ce vreau să spun prin
„capacitare”? Pe măsură ce spermatozoizii
înoată prin cervix, are loc un proces numit
spălarea mucusului cervical. Vă vine sau nu
să credeți, țesutul care căptușește cervixul
examinează de fapt acești spermatozoizi,
iar pe cei pe care îi găseste defecți îi atacă
folosind o substanță precum peroxidul, și îi
aruncă afară, îi elimină.
Apoi, pe măsură ce înoată prin uter, de vârful
spermatozoizilor se atașează unele substanțe.
Acestea capacitează spermatozoizii și schimbă
membrana acrozomului ca el să își poată elibera
enzimele și să poată fuziona cu ovulul.
De ce ar fi nevoie de așa ceva? Priviți ce
spune acest manual medical: „Pe măsură ce
spermatozoizii înoată prin mucusul cervical,
uter și trompele uterine, ei dispun de o
capacitare graduală în următoarele câteva
ore... Acesta e un mecanism destul de elaborat
care previne eliberarea prematură a acestor
enzime. Luați însă în considerare și alternativa.
Dacă spermatozoidul ar avea membranele
acrozomului fragile, încă pe când ar fi în tractul
genital masculin, ele s-ar putea rupe prematur,
cauzând într-o anumită măsură auto-digerarea
sistemului reproductiv masculin.” Bărbaților,
asta v-ar putea strica ziua.
Aceste substanțe sunt codate în trupul femeii,
de ADN-ul ei, dar care au efect primordial
asupra spermatozoizilor bărbatului. Toate
acestea ar trebui să se întâmple după părerea
evoluționiștilor, prin ce? Prin modificări
ușoare, numeroase și succesive.

Într-un final, unul din acești spermatozoizi
reușește să ajungă în preajma ovulului și va
vrea să fertilizeze ovulul. În exteriorul acestui
ovul mare, există mici receptori. Receptorii
sunt pe ovul și ei eliberează anumite substanțe,
și când spermatozoidul detectează aceste
substanțe provenite de la receptori, eliberează
enzimele care să îi asigure intrarea. Odată ce
spermatozoidul atinge acești receptori, din
spermatozoid vor crește mici tuburi care se
vor atașa de receptor și vor acționa precum o
broască și o cheie, însă doar în cadrul aceleași
specii, adică numai un spermatozoid uman
poate fertiliza un ou uman.

Se creează o legătură cu acel receptor și
odată ce a fost creată legătura cu receptorul,
nu se vede în imagine, dar în interiorul
ovulului, alte tuburi micuțe, microscopice
încep să crească. Ele se unesc, membrana
spermatozoidului fuzionează cu membrana
ovulului și aceste tuburi microscopice iau
ADN-ul de la spermatozoid, îl atrag în
interiorul ovulului, cromozomii se aliniază
și fertilizarea tocmai a avut loc.

SARCINA
Acest manual medical spune că avem nevoie
să ne schimbăm perspectiva și să renunțăm la
vechea concepție despre bebeluși, că bebelușul
stă în interiorul mamei lui ca un pasager pasiv.
Iată ce spune manualul: „În trecut, fătul era
văzut un pasager pasiv al gravidității... însă
nimic nu poate fi mai departe de adevăr...
el (fătul) e forța dinamică în orchestrarea
propriului destin.” Ce ar putea însemna asta?
Cum putem explica asta? Cum își orchestrează
bebelușul propriul destin?
În primul rând, odată ce s-a produs
fertilizarea și bebelușul e în pântecele mamei
sale, el este considerat non-sine. Poate corpul
mamei să îl distrugă cu sistemul imunitar?
Fără probleme. Însă, imediat după fertilizare,
acel ovul micuț începe să elibereze substanțe
care cauzează o suprimare locală a sistemului
imunitar în interiorul uterului mamei,
începând din acel moment și pe tot parcursul
celor nouă luni de gestație. Astfel, bebelușul
suprimă sistemul imunitar al mamei.
Pe lângă asta, corpul mamei începe imediat
să secrete hormoni ca să mențină sarcina. Nu
corpul mamei face asta imediat, ci bebelușul
secretă acești hormoni. Bebelușul și placenta
preiau imediat controlul și secretă acești
hormoni. Ei continuă să secrete hormoni pe
tot parcursul sarcinii, permițând ca sarcina să
continue.

E uimitor cum se întâmplă toate acestea.
E nevoie de spermatozoid ca ovulul să fie
fertilizat și e nevoie de un singur spermatozoid
pentru fertilizarea ovulului. Dacă doi sau mai
mulți spermatozoizi ar fertiliza un ovul, nu
s-ar dezvolta un bebeluș, ci probabil de acolo
s-ar dezvolta un cancer fatal pentru mamă.
Cum se poate deci ca un singur, doar un
singur spermatozoid să fertilizeze un ovul?

În plus, corpul mamei trebuie să recunoască
faptul că e însărcinată, chiar înainte ca ea să
știe că e însărcinată. Peste 22 de semnale și
procese trebuie să aibă loc în corpul mamei,
spunându-i: „Acum ești însărcinată, trebuie
să te porți diferit, trebuie să faci lucrurile
diferit.” Bebelușul transmite toate cele 22 de
semnale mamei, comunicând trupului ei că
acum e însărcinată.

În primul rând, odată ce un spermatozoid
atinge unul din acești receptori din exteriorul
ovulului, în mod uimitor, ovulul va elibera o
încărcătură electrică. Orice alt spermatozoid
în contact cu ovulul este curentat și îndepărtat.
În al doilea rând, odată ce un spermatozoid
atinge un receptor, chiar dacă sunt mii și
mii de receptori în exteriorul ovulului, toți
ceilalți receptori își schimbă forma instant,
ca niciun alt spermatozoid să nu se poată lega
de ei. Pe lângă toate astea, mici granule în
interiorul membranei ovulului sunt eliberate,
determinându-le să absoarbă apă și să se umfle
atât de tare încât niciun alt spermatozoid să nu
îl mai poată fertiliza.

Mai mult, cantitatea de sânge a mamei trebuie
să se mărească pentru că va trebui să asigure
sânge nu doar pentru ea, ci și pentru placentă.
Ea va pierde mare parte din acel sânge în
timpul nașterii și ghiciți cine controlează
corpul mamei, plusând cantitatea ei de
sânge? Bebelușul o face. Bebelușul transmite
toate aceste semnale corpului mamei pentru
a produce sânge. Acest surplus de sânge
ar putea cauza creșteri mari de tensiune.
Bebelușul însă îi controlează tensiunea și
bebelușul trimite hormoni precum hormonul
tiroidian, care intensifică metabolismul
mamei pe tot parcursul sarcinii.

Toate astea ar trebui să se întâmple prin
ce? Prin modificări ușoare, numeroase și
succesive pe parcursul unei lungi perioade?
Fertilizarea a avut loc odată ce un
spermatozoid a fertilizat ovulul. În interiorul
trompei uterine, ovulul începe să se dividă
din nou și din nou și își face drum în uter și se
va fixa în interiorul uterului. Atunci începe
sarcina.

De aceea femeile înmagazinează în mod
normal surplusurile. Când nu sunt însărcinate
însă, le elimină. Metabolismul lor e însă
intensificat pe tot parcursul sarcinii pentru că
bebelușul accelerează metabolismul mamei,
pentru ca nevoile bebelușului să fie acoperite.
În plus, pe măsură ce bebelușul crește, uterul
crește și el tot mai mult și mama realizează acest
lucru și e pregătită ca bebelușul să iasă. De unde
știe uterul când e bebelușul pregătit să iasă? Pe
toată suprafața exteriorului uterului vor crește

receptori datorită hormonului numit oxitocină.
Acești hormoni trebuie să se găsească în
cantitate mai mare în corpul mamei. Există și un
hormon numit estrogen care trebuie să ajungă
la nivel maxim. Ghiciți cine face ca estrogenul
din corpul mamei să pregătească uterul pentru
naștere? Bebelușul o face. Fie că e un băiețel sau
o fetiță, bebelușul ia substanțele, le convertește
în estrogen și corpul bebelușului eliberează
estrogenul în corpul mamei, determinând
uterul să fie pregătit pentru naștere.
Mai mult, cu cât termenul se apropie tot mai
mult, mama va trebui să dea naștere unui
bebeluș mare și pielea ei va trebui să se întindă
enorm. Ligamentele pelviene vor trebui să
se întindă ca bebelușul să poată iesi. Există
un hormon care circulă prin corpul mamei
numit relaxină. Relaxina permite ca țesuturile
pielii să se relaxeze, permite ligamentelor să
se relaxeze și ghiciți cine produce relaxina.
Bebelușul o produce și mama e foarte fericită
că bebelușul produce relaxina.
Pe lângă toate acestea, odată ce bebelușul s-a
născut, el va vrea ceva de mâncare. Există
un hormon care va circula în corpul mamei
numit prolactină, hormonul pro-lactație. El
va determina sânii mamei, după cum spun
manualele medicale, să atingă o maturare
morfologică optimă. Cu alte cuvinte, devin
mai mari. Asta se întâmplă pentru că
bebelușul vrea ceva de mâncare și bebelușul
e cel care face asta.
Astfel, manualul medical spune: „Acestea
sunt doar câteva exemple care indică în mod
clar că embrionul-făt, bebelușul și placenta,
ambii controlează și orchestrează adaptările
fiziologice în sarcină. Organismul matern...”,
cunoscut și sub numele de mamă, „... răspunde
în mod pasiv, uneori chiar în detrimentul
propriu”. O mamă dăruiește și dăruiește și
dăruiește și sacrifică pentru acel bebeluș,
pentru acel copil, întreaga viață, pentru că îl
iubește. „În mod clar, fătul acționează pentru
a-și asigura propria supraviețuire.”
Stiți ce ne spune asta, prieteni? Din punct de
vedere al evoluției, e nevoie de un bebeluș pentru
a face un bebeluș și asta e ceva cu adevărat
dificil. Asta niciodată, absolut niciodată nu
s-ar fi putut întâmpla prin modificări ușoare,
numeroase și succesive. De fapt, când auzi asta
acum, aproape că îți vine să râzi.
Tot ce v-am spus eu despre sistemul
reproductiv uman nu a făcut altceva decât să
zgârie puțin suprafața. Sunt atât de multe alte
lucruri de învățat! Dacă e să privim gloria Lui,
sunt așa de multe lucruri de învățat despre ceea
ce Domnul a creat, încât absolut niciodată nu
vom putea cuprinde și înțelege bogăția gloriei
Sale. Iar acesta e doar începutul.
Extras din doc. Proiectul uman - formarea
bebelușului, o prezentare a doctorului Randy
Guliuzza, Institute of Creation Research.
Urmărește acest documentar pentru a
afla toate detaliile, marți, 15 noiembrie,
ora 23, pe canalul Alfa Omega TV.
www.alfaomega.tv/creationism
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Conferința: Rugăciune pentru Israel 2016
program religios

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

sâmbătă, ora 16:00

LUNI 05 decembrie

MARȚI 06 decembrie

MIERCURI 07 decembrie

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 Program religios străin
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 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 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 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 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 Scara lui Iacov
10:00 Jason și Buntu 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Universul
nostru fascinant (r) 12:00 Depășind linia
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Descoperiri din
Biblie (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Jason și
Buntu (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:00 Război indivizibil 18:30 Adevăr și
libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Război indivizibil
01:30 Adevăr și libertate 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 Concepții
despre lume și viață 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 M-ai
umplut de cântec (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Speranță
pentru ne-evrei (r) 14:00 Îndrăznește să
gândești (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Uriașul cel egoist
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

JOI 08 decembrie

VINERI 09 decembrie

SÂMBĂTĂ 10 decembrie

DUMINICĂ 11 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 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 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Învățatura pentru viață 08:30 Mijlocire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus 10:00 Israel
și Biblia 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Craciunul cu C
mare (r) 12:00 Adopție temporară (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Cele 7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Israel și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 În așteptarea Mirelui

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Împreună răspândim lumina (r) 08:00 De
ce cred 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Creaturi ciudate (r) 12:00 Premiul
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru fotbal (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de
înger (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Ascultă și
împlinește 09:00 Cartea Cărților - PREMIERĂ
- ep.4 - Lasă poporul Meu să plece! 09:30
Teknia 10:00 William Tyndale 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Calul pe nume
Ursuleț (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Israel în prim-plan (r) 13:30 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru fotbal (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților ep.4 - Lasă poporul
Meu să plece! (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților ep.4 - Lasă poporul Meu
să plece! 09:30 Jim Elliot (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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 ep.4 - Lasă poporul
Meu să plece! (r) 15:30 Jim Elliot (r)

19:00 Descoperiri din Biblie documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Universul nostru fascinant documentar
23:00 Depășind linia documentar
23:30 Muzică

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa documentar
19:00 Speranță pentru ne-evrei documentar 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Întrebarea lui Frank Jenner film artistic
22:00 M-ai umplut de cântec film artistic
23:00 Adopție temporară film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

joi, 21:00

talk-show

Împreună
răspândim lumină
Pe 8 decembrie, de la ora 21, vă
invităm să urmăriți emisiunea
specială, “Împreună răspândim
lumină” și să descoperiți lucrarea
pe care a făcut-o Dumnezeu
prin intermediul programelor
Alfa Omega TV. Veți avea ocazia
să aflați mai multe despre
modul în care Dumnezeu
lucrează prin Alfa Omega TV,
ce ne motivează să producem
programe și conținut creștin, și
să întâlniți telespectatori atinși de
programele difuzate în anul 2016.

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Rugăciune pentru Israel 2016 program 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culise
religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru 17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Program muzical străin
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui 18:30 Gaither pentru România (r) Muzică
19:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal documentar
Dumnezeu program religios
fotbal documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Program religios străin
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 Mapamond Creștin știri
20:00 Jerusalem Dateline știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Împreună răspândim lumina talk- 22:00 Calul pe nume Ursuleț film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Pentru glorie film artistic
22:30 O adunare de suflete documentar
show, emisiune specială Alfa Omega TV
23:00 Străinul film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
23:30 Muzică
sexualității
sexualității
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MARȚI 06 DECEMBRIE

MIERCURI 07 DECEMBRIE

JOI 08 DECEMBRIE

VINERI 09 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 10 DECEMBRIE

20:00 De ce vremurile
de pe urmă din actualitate

18:00 Concepții despre
lume și viață seminar biblic

19:00 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru
fotbal Documentar

22:00 Calul pe nume
Ursuleț film artistic

17:00 John Ankerberg
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talk-show

Biserica și politica

ALEGERI PARLAMENTARE
de Sorin Pețan, redactor Alfa Omega TV

Pe 11 decembrie avem alegeri parlamentare,
și urmează campania electorală aferentă: talkshow-uri lungi, scandaluri și promisiuni deșarte.
Și urmează și o polarizare a societății, o divizare
între noi și “ceilalți”, cu variații - băsiști, useliști,
‘hipsteri’ anti-sistem, liberali, socialiști, verzi,
conservatori sau progresiști. Sau non-implicați,
scârbiți de mizeria politică și de corupție.
După 1990, au guvernat partide din tot spectrul
politic, cu corupția și rezultatele cunoscute.
Sondajul INSCOP Adevărul despre România din
2016 constata că Parlamentul și partidele sunt
ultimele clasate în topul încrederii românilor
în instituțiile statului, cu 12% și 8%. Avem o
fractură evidentă între clasa politică și societate.
Sarcina unui parlamentar e să dea legi benefice
pentru societate, să caute binele alegătorilor.
Însă e dificil să justifici punerea aproapelui mai
presus de interesul tău, dacă crezi în evoluție
și într-o societate în care supraviețuiesc cei
mai puternici. Majoritatea liderilor politici
au fost formați sub comunism, și e îndoielnic
faptul că au o concepție creștină despre lume
și viață reală, centrată pe iubirea sacrificială
a aproapelui. Corupția sistemului și lipsa
încrederii în Parlament și partide spun multe.
Dar Parlamentul decide legile țării, care vor
modela societatea românească pe viitor. Deși
partidele politice românești nu par să creadă în
ideile pe care spun că le reprezintă, dacă încerci
să alegi o parte, e dificil, ca și creștin, să alegi
bine. Poți găsi pasaje biblice care să justifice atât
partide de stânga, cât și de dreapta.
Isus pare să fi fost un socialist, preferând pe
cei marginalizați. Biblia îndeamnă repetat să
avem grijă de văduve, orfani și săraci. Lectura
legilor date evreilor descoperă un Dumnezeu
ce dorește o societate echitabilă care să reflecte
dreptatea Lui. Iar primii apostoli păreau să aibă
o comunitate comunistă, împărțind bunurile lor
conform nevoilor (Fapte 2:44-45). E Dumnezeu
un fel de socialist, orientat spre stânga?
Biblia însă spune că “cine nu muncește, nici
să nu mănânce” (2 Tesaloniceni 3:10). Pilda
talanților investiți pentru profit pare să arate
că Dumnezeu nu are o problemă cu economia
de piață și antreprenoriatul. Găsim exemple
în Biblie în care oamenii lui Dumnezeu
se implicau în afaceri, și Dumnezeu îi
binecuvânta material. Este Dumnezeu un fel
de liberal, orientat spre dreapta?
Dumnezeu pare să afirme valori care azi sunt
percepute ca “tradiționale”. Este Dumnezeu
un fel de conservator? Evanghelia socială și
îmbunătățirea societății prin reformă, echilibru
și egalitate umană pot fi argumentate biblic.
Este Dumnezeu un fel de progresist? Isus, la
30 de ani, provoacă sistemul din vremea Lui și
îi expune corupția morală. Este Dumnezeu de
partea tinerilor anti-sistem?

Toate partidele au aspecte
care concordă cu Scriptura.
Însă trebuie să știm că toate
partidele sunt bazate pe
filosofii umane născute în
secolul XIX-XX, o perioadă
anti-creștină a istoriei, când
secularismul și darwinismul
modelau societatea.

Un stat social-democrat de stânga presupune
taxe mai mari, un aparat birocratic mare, și
în teorie va da legi care să protejeze pe cei
defavorizați. Însă în social-democrație, statul
e mult mai intruziv, și în general corupția
e mai mare, iar mulți oameni abuzează de
sistemul social, refuzând să muncească pentru
că primesc bani de la stat. Simplist vorbind, e
modelul european de democrație.
Un stat liberal de dreapta presupune taxe și un
aparat de stat mai mici. Statul intervine mai
puțin în viața omului, asigură doar cadrul.
Accentul cade pe piața liberă, individul e
răspunzător de propria lui viață. Punctul
slab al acestui model este că apar inegalități
și polarizări mari între bogați și săraci,
individualismul este la loc de cinste, și nu prea
există plase de siguranță pentru cei defavorizați.
Simplist vorbind, e modelul american.
La noi, PSD și PSRO sunt de stânga. UNPR sunt
progresiști centru-stânga. PV și UDMR sunt
de centru. PNL, PMP, PNR, PNȚCD, UCDR și
ALDE sunt de centru-dreapta. USR e nedefinit.
PRM este un partid naționalist de stânga.
Primii creștini trăiau sub imperiu, o altă
filosofie umană de guvernare, unde nu se
punea problema alegerilor. Statul nu se baza
pe consimțământul populației, ci pe forța
armatei romane, și era foarte implicat în viața
ta. Fără îndoială, sistemul democratic de azi e
mai bun. Atunci, îndemnul apostolilor pentru
credincioși era să se supună autorităților,
pentru că sunt de la Dumnezeu (1Pet.2,
Rom.13). Biblia spune să căutăm binele
societății (Ieremia 29:7), ceea ce include votul,
de binele țării atârnă și binele nostru.
Biserica are valori biblice, pe care le vrea
diseminate în societate. Le poate transmite ca
norme generale informale, sau chiar ca legi
care să concorde cu Scriptura. De aceea, trebuie
clarificată relația Biserică-stat în societate.
În istorie, dinamica stat-Biserică a variat mult.
Pe timpul Bisericii primare, credința era ceva
privat. Biserica era fără putere politică, uneori
persecutată, dar influențând societatea de jos
în sus, din „opoziție”. Apoi, împăratul roman
Constantin a combinat prima oară puterea
politică și religia creștină. Ulterior, în Evul
Mediu, Biserica a fost implicată în lucrări
sociale, în învățământ și medicină ca o lumină
pentru societate. Dar a fost și o sursă de
întuneric, prin abuzuri de putere. În această
eră, statul susținea morala creștină, Biserica
fiind “la putere”.
Iluminismul, raționalismul și modernismul
s-au lansat și ca reacție la dogmele și puterea
pe care o avea Biserica în societate, limitând
creștinismul înapoi în sfera privată și la
acțiuni sociale, și preluându-i puterea politică.

Așa au apărut partidele moderne. Deși încă
considerabilă, influența Bisericii s-a redus,
revenind în “opoziție”.
Azi, unii creștini ar dori o influență mai mare în
stat pentru Biserică. Mulți sunt preocupați de
legile privind familia sau avortul. 3 milioane au
semnat pentru definirea familiei în Constituție
ca uniune bărbat-femeie, pentru a exclude
căsătoriile homosexuale. E o inițiativă a
creștinilor bazată pe Scriptură, dar polarizează
societatea, e percepută ca homofobă și
antagonizează o parte din societate, care
vede în această lege (și altele similare) efortul
credincioșilor de a impune valorile lor asupra
altora care nu cred. Ca atare, reacția acestei
părți non-religioase din societate e mai
ostilă Evangheliei, din cauza Bisericii, care e
percepută ca intolerantă și nu foarte iubitoare.
Biserica ar trebui să militeze ca statul să
interzică păcatul, sau să se concentreze pe
schimbarea personală a inimii omului? Rezolvă
oare legile statului probleme ce țin de inima
omului și de convingerile interne? Dar invers,
lăsăm legile țării să fie contrare principiilor
lui Dumnezeu, deschizând uși înspre păcat
pentru tineri sau nehotărâți? Ce alegem?
Ceea ce sigur trebuie să facă Biserica este să-și
facă datoria ei. Legea lui Dumnezeu să fie scrisă
în inima Bisericii. Să ducă Evanghelia celor
pierduți. Să iubească. Să militeze pentru dreptate
socială. Să aducă Împărăția lui Dumnezeu pe
pământ. Să fie un bun Samaritean. Să influențeze
societatea de jos în sus, prin slujire. Cât despre
influențarea de sus în jos, prin putere, rămâne
deschis la interpretarea fiecăruia.
În Iosua 5, Iosua îl vede pe Domnul, dar
nerecunoscându-L, întreabă „Eşti dintre ai
noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”. O întrebare
legitimă, era în război. Dumnezeu îi răspunde
sec: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului
şi acum am venit”. Să nu uităm că Dumnezeu
nu judecă după standardele noastre, ci are
un alt sistem de referință, care nu rezonează
cu ideologiile politice. Dumnezeu nu va lua
partea unui partid, oricare ar fi el. De aceea
există credincioși practicanți în toate tipurile
de partide politice - ei rezonează cu acele
aspecte care sunt comune atât în creștinism,
cât și în doctrina politică respectivă.
Pentru alegerile care vin, studiați candidații
din colegiul din care faceți parte, informațivă despre ei și activitatea lor în trecut. Citițile programul politic, planurile. Căutați să
înțelegeți ce își propun partidele, ce e realist
din programul lor și ce e demagogie. Rugațivă pentru ei. În orice partid, vor fi corupți, dar
și oameni integri. Nu votați pe cei dovediți ca
fiind corupți. Votați oameni competenți și de
caracter. Căutați candidați care au o autentică
concepție creștină despre lume și viață,
dovedită prin fapte. Ei ne vor reprezenta.
Nu uitați însă să fiți oameni ai păcii în această
perioadă. Și oricine ar câștiga alegerile, chiar
dacă nu vă plac, “vă îndemn dar, înainte de toate,
să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru
toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem
duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată
evlavia şi cu toată cinstea.” (1Timotei 2:1-2)
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Căutând extraordinarul cu Jeni
Emisiune de tineri - Serie nouă
Miercuri, ora 17:30

LUNI 12 decembrie

MARȚI 13 decembrie

MIERCURI 14 decembrie

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 Program religios străin 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 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 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Casa zburătoare (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 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 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Mama York 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Secrete ascunse în
zăpadă (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Descoperiri din Biblie (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Mama York (r) 17:30 Îndrăznește să gândești
18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:30 Adevăr și
libertate 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 Concepții despre lume și
viață 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida
Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Pentru
glorie (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Speranță pentru ne-evrei
(r) 14:00 Îndrăznește să gândești (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepții
despre lume și viață (r)

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

sâmbătă, 22:00

film artistic

Vizita domnului
Scrooge
La un an după transformarea
sa miraculoasă, în Ajunul
Crăciunului, Ebenezer Scrooge
e trimis în viitor pentru a-l
învața pe Timothy Cratchit al
VI-lea adevarata semnificație a
Crăciunului.

19:00 Speranță pentru ne-evrei documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa
documentar

străin

20:00 De ce vremurile de pe urmă din 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
actualitate

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secrete ascunse în zăpadă film artistic
23:30 Muzică

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Pentru glorie film artistic
23:30 Muzică

20:00

JOI 15 decembrie

VINERI 16 decembrie

SÂMBĂTĂ 17 decembrie

DUMINICĂ 18 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 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 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Învățătură pentru viață 08:30
Mijlocire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Gus 10:00 Israel și Biblia 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
În numele dragostei (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00 În
așteptarea Mirelui

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00 În
așteptarea Mirelui 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
De ce cred 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Pentru
glorie (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Țeluri înalte
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aripi de înger (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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Ascultă
și împlinește 09:00 Cartea Cărților PREMIERĂ - ep.5 - Cele zece porunci 09:30
Teknia 10:00 Povestea Perpetuei 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Strada sfinților
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților
ep.5 - Cele zece porunci (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00
Cartea Cărților ep.5 - Cele zece porunci
(r) 09:30 William Tyndale (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugaciune
pentru Israel (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 ep.5 - Cele zece
porunci (r) 15:30 William Tyndale (r)

19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu 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

străin

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 În numele dragostei film artistic
23:30 Muzică

16:00 Rugăciune pentru Israel program
religios

19:00 Țeluri înalte documentar
19:30 Club 700 magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Strada sfinților film artistic
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
23:30 Gaither pentru România program
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
muzical străin
23:00 Străinul film serial
23:30 Muzică

Mijlociu

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culise
17:30 Concert de Crăciun
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Simfonia fulgului de nea program

20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
muzical străin
22:00 Vizita domnului Scrooge film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Mântuitorul film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 12 DECEMBRIE

MARȚI 13 DECEMBRIE

MIERCURI 14 DECEMBRIE

VINERI 16 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 17 DECEMBRIE

22:00 Secrete ascunse
în zăpadă film artistic

22:00 Pentru glorie

22:00 În numele dragostei film artistic

22:00 Strada sfinților

21:00 Realități și perspective talk-show
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film artistic

film artistic

Originea Universului
dr. Emil Silvestru
geolog, creaționist

Trebuie să sistematizăm abordarea. Mai întâi,
să plecăm de la o premisă clară: fie materia, fie
Dumnezeu sunt eterni. Nu se poate amândouă.
Dacă materia e eternă, se pune întrebarea: de
unde a luat materia informația pentru a se
organiza? E clar că materia e organizată, la
orice scară ne-am uita: de la microcosmos, la
macrocosmos. Nu putem spune că informația
provine din materie însăși, pentru că materia
nu produce informație, doar o multiplică sau
o susține. Informația e un element care nu
este nici materie, nici energie, cum foarte clar
spune și Norbert Wiener (matematician, unul
din părinții teoriei informației, n.red).
Dacă materia ar fi eternă, trebuie să explicăm
doar cum a venit în existență materia și
Universul, în forma sa. Atunci originea
Universului devine un lucru de prisos, pentru
că Universul este etern. Asta a fost prima
viziune, din vremea grecilor și până în anii
’60, deși germenii unei noi viziuni despre
originea Universului existau încă din vremea
lui Einstein. Albert Einstein s-a opus acerb
ideii că Universul are un început, ceea ce avea
să devină cunoscută ca teoria Big Bang-ului,
pentru că trebuia să accepte că dacă Universul
are un început, atunci timpul are un început, iar
consecința logică e că timpul trebuie să aibă și
un sfârșit. Ideea aceasta îl oripila pe Einstein.
Odată cu descoperirea „deviației în roșu a
spectrului”, indicație indirectă a faptului că
Universul e în expansiune, s-a extrapolat rapid
ideea că, din moment ce se extinde, trebuie
să fi început din ceva, trebuie să fi existat
un moment zero din care Universul începe
să se extindă. Aici apare marea problemă:
până când ne putem întoarce în timp cu
știința noastră? Uitându-ne în spațiu, la orice
distanță, nu ne uităm de fapt la prezent, ci ne
uităm la trecut. Și interpretăm evenimente din
trecut, conform unui model.
Cât de departe putem extrapola acest trecut?
Din punct de vedere al capacității noastre de a
înțelege Universul, până la ceea ce se numește
timpul „Planck”, adică 10-43 secunde de la
momentul inițial. Acesta e momentul în care,
conform teoriei Big Bang, au apărut cele 4
forțe care guvernează Universul de astăzi: forța
tare și forța slabă în interiorul nucleului unui
atom, apoi forța electromagnetică și gravitația.
Înainte de timpul Planck, ni se spune că a
existat o singură forță, dar toți matematicienii
și fizicienii ne spun că e imposibil să înțelegem
un Univers cu o singură forță. Cu alte
cuvinte, Universul a început cu un eveniment
supranatural, dincolo de înțelegerea noastră,
pentru că aceasta e definiția supranaturalului.

Viziunea Big Bang spune esențialmente că
ceva, infinit de mic în dimensiuni și infinit
de greu, explodează. În momentul în care
explodează, începe să crească și formează
spațiul-timpul, așa cum îl vedem azi. E dificil
de înțeles pentru oricine - cum poate spațiultimpul să crească, din zero? Cu timpul, să
zicem, îl urmărim cum trece, dar spațiul?
Spațiul se dilată în ce? Nu știm.
Conform teoriei Big Bang, în urmă cu 13,5
miliarde de ani, s-a produs o explozie a
acestui punct originar, despre care nu știm
nimic, decât că el concentra întreaga masă a
Universului într-o zonă infinit de mică, și că
Universul s-a extins de 13,5 milarde de ani.
Privim departe în spațiu, și cu cât ne uităm
mai departe, cu atât vedem momentele inițiale
ale Universului.
Această teorie a Big Bang-ului este în zilele
noastre acceptată de vasta majoritate a
oamenilor de știință, deși există un grup de
sute de cercetători care cer ca acest model al Big
Bang-ului să fie abandonat, pentru că nu se mai
știe despre o altă teorie de asemenea amploare
în istoria științei care să fi avut atât de puține
elemente confirmate. Ultimii ani de zile au adus
atât de multe observații noi care nu se potrivesc
cu modelul Big Bang, încât modelul a trebuit să
fie restructurat mereu și mereu.
De exemplu,s-a descoperit la limita Universului
(adică la începutul Universului), la o distanță
de 11 miliarde de ani-lumină, în constelația
Cocorului, un șir de galaxii numit filamentul lui
Francis, format din galaxii-spirale mature. Asta
înseamnă că într-un Univers extrem de tânăr,
avem deja galaxii mature. Nu există explicație,
ele nu trebuiau să existe. S-a găsit și inversul. La
100 milioane de ani-lumină s-au găsit galaxii
în formare. Ori, conform modelului, ele nu
trebuiau să se mai formeze, ele trebuiau să fie
deja acolo, mature. Acestea ar fi două elemente
care vin în contradicție cu modelul.
Dar asta nu e totul. Modul de a măsura distanța
în Univers, odată ce am trecut de distanța de
3-4 mii de ani lumină, (limita măsurărilor
directe prin trigonometrie), se bazează pe
constanta de dilatare a Universului, bazată pe
principiul Doppler-Fizeau, respectiv deviația
în roșu a spectrului. Cu cât ne îndepărtăm de
Pământ, cu atât această deviație crește.
S-a descoperit cu stupoare în ultimii ani că
în orice direcție în care ne uităm, deviația
în roșu a spectrului electromagnetic crește
cuantic. Avem o anumită valoare a sa, și o
densitate mare de galaxii, după care urmează
un spațiu de cvasi-nimic, după care urmează
iar o deviație mai mare - iarăși multe galaxii apoi iarăși un spațiu de cvasi-nimic, din nou și
din nou. Este ca și cum materia, galaxiile sunt
dispuse în jurul nostru, ca straturile pe o ceapă,
concentric. Lucru care ne face să deducem că

suntem foarte aproape de centrul expansiunii.
Suntem, cu sistemul nostru solar, la mai puțin
de 1 milion de ani de centrul de expansiune!
Dar asta nu convine. G.F.R. Ellis (matematician
și cosmolog), spune: „pot să vă construiesc un
Univers concentric, cu Pământul în centru,
și nu puteți să-mi infirmați acest lucru prin
observație. Singurul motiv pentru care
refuzăm acest model este filozofia”. Adică, de
ce să fim noi buricul lumii? Dar observațiile
ne arată că suntem undeva în centru.
Și aceasta e o altă observație care dă peste
cap modelul Big Bang, care nu suportă un
centru. Conform Big Bang-ului, Universul
e suprafața unei sfere, nu trăim în volumul
sferei, ci pe suprafața ei, care se tot extinde, ca
suprafața unui balon. Dar din punct de vedere
observațional, nu este așa.
Cum s-a putut naște Universul de la
sine? Există teoria oscilațiilor cuantice, o
năzdrăvănie care în esență spune că ceva se
poate întâmpla fără nici o cauză. Dualismul
cauză-efect nu e valabil în fizica cuantică. O
oscilație cuantică poate crea ceva din nimic.
Pentru a scăpa de această capcană cvasimortală pentru materialism, și anume că
Universul începe cu un moment supranatural,
se face apel la ultimul refugiu - fizica cuantică,
și ceva fără nici o cauză. Dar toate observațiile
menționate dovedesc exact contrariul.
Să privim din punct de vedere creștin aceste
lucruri. Ce observăm? Că Universul se
dilată este probabil adevărat. Scriptura face
referiri repetate în Psalmi și Isaia la faptul că
Dumnezeu a întins cerurile. Nu înseamnă că
Biblia confirmă teoria Big Bang, ci Scriptura
spune că totul a fost creat de Dumnezeu întrun timp scurt.
Pe de altă parte, avem problema luminii.
În Scriptură ni se spune că lumina a existat
cu 4 zile înainte să existe Soarele, unul din
principalele argumente împotriva cărții
Geneza. Însă e interesant că teoria Big Bang ne
spune că, cu mult înainte de a exista primele
stele, întregul Univers a fost umplut de fotoni,
adică de lumină. Deci lumina exista înainte de
sursele actuale de lumină - stelele.
Este evident că ideea că materia e eternă nu
poate fi valabilă. Alternativa e că Dumnezeu
e etern, în afara timpului. Cuvântul grecesc
pentru „veșnicie” în Noul Testament este
aionios, adică lipsa timpului. Dumnezeu e
în afara timpului, El a creat întregul Univers
și a așezat legile naturale. Din acest motiv, e
imposibil să înțelegem cum a creat Dumnezeu
Universul, pentru că nu putem înțelege decât
folosind legile naturale, care nu existau la
momentul creației. Părerea mea e că nu vom
ajunge niciodată să înțelegem problema
originilor. Originile rămân un domeniu
transcendent științei. Știința se oprește la
problema originilor, pe când creștinismul
începe cu problema originilor.
Extras din emisiunea Verdictul Științei:
Creație 6.1 - Originea Universului, cu dr. Emil
Silvestru, geolog. Urmăriți seria de emisiuni în
fiecare luni, de la ora 17:30, la Alfa Omega TV.
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dumnezeul minunilor
„Priveşte liniştit minunile lui Dumnezeu!” Iov 37:14
„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui se văd
lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.
Aşa că nu se pot dezvinovăţi.” Romani 1:20. De
la începutul creaţiei, însuşirile lui Dumnezeu
au fost văzute şi sunt cunoscute de toată lumea.
Aşa cum un proiect remarcabil ne indică un
proiectant talentat, universul nostru uimitor
ne dezvăluie slava unui Creator extraordinar.
Minunile lui Dumnezeu sunt în jurul nostru
şi ne dezvăluie şi mai multe despre Creatorul
nostru. Prin creaţie, întrezărim puterea şi
înţelepciunea Sa, măreţia şi grija Lui. Creaţia
le vorbeşte celor care vor să asculte.

Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin
intermediul creaţiei, de la renaşterea plantelor
primăvara, la noua viaţă care se formează în
pântec. Oriunde privim, puterea dătătoare de
energie a Creatorului e mai presus de orice
îndoială. El ghidează stelele pe traiectoriile
lor de sus. El a format munţii maiestuoşi.
El
păstrează
ordinea
anotimpurilor
binefăcătoare. În mâinile Lui se află vieţile
tuturor creaturilor vii. Însuşi faptul că avem
un univers ne arată că ne trebuie un Creator.
Deoarece Universul are un început, e nevoie
de o cauză. Energia universului are un
început, prin urmare, cere existenţa unei
cauze. Oamenii spun: „Am înţeles, Dumnezeu
a creat universul, dar pe Dumnezeu cine L-a
creat” Însă Dumnezeu e veşnic. „Înainte ca să
se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi născut
pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu
eşti Dumnezeu!” Psalmi 90:2
Oamenii de ştiinţă ne-au învăţat multe despre
masă şi energie. Unul din lucruri e faptul că
acestea se vor termina. Aşadar, afirmaţia că
masa şi energia sunt eterne e absurdă, dar e
logic când spunem că Dumnezeu e veşnic. Aşa
cum citim în Evrei 1: „Cerul şi întregul univers
se vor învechi ca nişte haine ce trebuie aruncate,
dar Tu, Doamne, vei trăi veşnic.” Biblia ne spune
că există un singur Dumnezeu, care e Creatorul
şi sursa vieţii şi a energiei. Forţele naturii sunt
puse în mişcare şi conduse de mâna Lui.
Soarele nostru e imens şi energia emanată de
el este enormă. Miezul Soarelui e o vâlvătaie cu
o temperatură de 15 milioane de grade. Deși
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Soarele se află la o depărtare de 152 000 000 km
de Pământ, lumina solară e principala noastră
sursă de energie. Energia părăseşte Soarele cu
extraordinara rată de cinci milioane de tone de
materie pe secundă, zi şi noapte.
Soarele emană mai multă energie într-o secundă
decât a produs omenirea de la Adam şi Eva. De
fapt, Soarele îşi produce energia prin reacţii de
fuziune nucleară, transformând hidrogenul în
heliu la o scară largă. Acest lucru e valabil pentru
toate stelele. În galaxia noastră Calea Lactee,
se presupune că sunt vreo 100 de miliarde de
stele. După acestea, în spaţiul îndepărtat mai
sunt alte 100 de miliarde de galaxii. Nu putem
cuprinde cu mintea noastră magnitudinea de
energie şi putere implicate! Toate au fost create
prin cuvântul lui Dumnezeu.
Soarele încălzeşte pământul şi apoi stârneşte
toate sistemele meteorologice de pe pământ:
tornade, uragane, furtuni cu fulgere, nori de
ploaie, vânt. Toate acestea sunt influenţate
de energia solară. Energia de pe pământ
nu reprezintă decât a miliarda parte din
cantitatea de energie provenită de la Soare.
Soarele, în doar o secundă, eliberează mai
multă energie decât ar produce un miliard
de oraşe mari de pe pământ, într-un an. Sunt
şi stele mult mai puternice decât Soarele.
Imaginaţi-vă câtă energie există în toate aceste
stele, în miliardele de stele din galaxia noastră
şi în celelalte miliarde de stele din alte galaxii!
Biblia descrie crearea acestei energii printr-o
singură propoziţie: „A făcut şi stelele.”

lui Dumnezeu. Există energii incredibile în
orice materie, chiar şi în minusculul atom. În
ultimul secol, oamenii de ştiinţă au descoperit
vasta energie existentă în fiecare materie. Una
din cele mai mari descoperiri ale secolului 20
a fost formula E=mc², a lui Albert Einstein.
Această formulă susţine că materia sau masa
pot fi transformate în întregime în energie.
Dacă distrugem o masă, vor apărea lumină,
sunet, putere şi energie. Mai înseamnă şi că,
dacă am putea extrage energia dintr-o masă,
am putea face lucruri extraordinare. Și cea
mai mică masă are asociată o energie uriaşă.
Pentru a aprecia formidabila energie conţinută
de orice masă, gândiţi-vă că reactoarele
nucleare pot transforma numai o fracţiune
din masa totală a combustibililor nucleari
în energie. Dar dacă am putea transforma
întreaga masă în energie, rezultatul ar fi uriaş.
Făcând o comparaţie, energia potenţială dintrun singur grăunte de sare ar asigura energia
electrică a unei case timp de mai multe luni.
Cu toate că oamenii de ştiinţă mai au multe de
învăţat despre energie, masă şi ce ţine materia
laolaltă, ei au descoperit că energia prezentă
în orice materie e extrem de mare.
Biblia ne spune că Dumnezeu e Cel care
„ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui.”
Evrei 1:3. E vorba de fiecare atom, fiecare
celulă, fiecare stea şi de întregul univers. E
de netăgăduit că Atotputernicul a creat un
Univers ce are energie nelimitată. Trebuie să fi
fost cineva şi nu ceva, pentru că lucrurile sunt
perisabile, conform celui de al doilea principiu
al termodinamicii. Trebuie să fi fost cineva
fără început sau sfârşit care să fi avut puterea
şi priceperea, înţelepciunea, incredibila
inteligenţă nelimitată pentru a pune totul
laolaltă, începând cu atomul şi structura
lui, până la cosmos. Cu toate că universul e
stricat de păcat, înţelepciunea, frumuseţea şi
dragostea Creatorului tot sunt observabile!

Fără lumina Soarelui, viaţa de pe Pământ ar
dispărea. Energia dătătoare de viaţă a Soarelui
constituie o amintire constantă a dragostei
Creatorului nostru, Dumnezeul care Îşi
revarsă darul de lumină asupra tuturor.
În Biblie sunt câteva exemple de previziuni
ştiinţifice. Isaia 40:22 afirmă că Dumnezeu
întinde cerurile ca pe un cort sau o cortină.
Mai sunt 10 alte locuri în Biblie unde se
vorbeşte despre extinderea cerului. Acest
lucru a fost descoperit în secolul 20, când
s-a constatat că, într-adevăr, toate galaxiile se
îndepărtează unele de altele, şi cum universul
se extinde, aşa cum scrie în Biblie.

Oriunde privim, putem remarca înţelepciunea
lui Dumnezeu. Studiaţi proprietăţile apei!
Această moleculă rafinată e indispensabilă
vieţii. Dumnezeul nostru cel darnic a acoperit
patru cincimi din suprafaţa pământului cu
apa din râuri, lacuri şi mări. Apa e perfect
creată pentru a întreţine viaţa din fiecare
celulă şi creatură, este un excelent solvent,
lichid de răcire şi transportor.

Desigur că acest lucru nu putea fi observat de
oamenii din antichitate, ci e ceva ce trebuie
să le fi fost descoperit de sus. Neînchipuit
de mare, conţinând galaxii spectaculoase şi
nebuloase uluitoare, cu adevărat că „Cerurile
spun slava lui Dumnezeu.” Psalmi 19:1

Analizaţi lumea insectelor! Fiecare dintre
aceste creaturi extraordinare este înzestrată cu
abilităţi ingenioase care depăşesc cu mult tot
ceea ce a creat omul vreodată. De la rafinate
la complexe, operele Creatorului ne dezvăluie
înţelepciunea Sa.

Nu doar forţele vizibile ale naturii sau
imensul nostru univers ne dezvăluie măreţia

Dumnezeu nu a construit în tot felul de
molecule şi sisteme nişte legături şi procese

pe care nici în ziua de azi nu le putem
înţelege. Acesta e unul din motivele pentru
care sunt un om de ştiinţă, îmi place să încerc
să descopăr cum funcţionează lucrurile. Aşa
simt că Îl ating pe Dumnezeu. „Cât de multe
sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai
făcut cu înţelepciune.” Psalmi 104:24

Dumnezeu a spus: „Să dea pământul verdeaţă,
iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă
rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa
lor pe pământ. Şi aşa a fost.” Aşadar, Creatorul
a produs forme de viaţă cu capacitatea de a se
reproduce după soiul lor. Dumnezeu a creat
plantele cu viaţă, conţinând seminţele în ele.

Gândiţi-vă la ingeniozitatea creatoare din
spatele moleculelor mari şi complexe, cum ar
fi ADN-ul. Dovada care susţine necondiţionat
existenţa unui Dumnezeu e studiul ADNului, un ultraperformant sistem de stocare
a informaţiilor. De fapt, ADN-ul, care ne
formează genele, e ca o stivă de cărţi de 500
de ori mai înaltă decât distanţa de la Pământ
la Lună, ce conţin informaţii care sunt
descifrate printr-un sistem de limbaj. Acesta
conţine schiţa pentru toate formele de viaţă
şi e cel mai compact mecanism de stocare a
informaţiilor din Univers.

În interiorul fiecărei seminţe se află o plantă
embrionară care are deja frunze, tulpină şi
rădăcină, înconjurate de un veşmânt protector
umplut cu tot felul de receptori atenţi la
semnalele emise de mediu ca planta să ştie ce
temperatură e necesară, ce umiditate şi de cât
oxigen e nevoie. Toate aceste aspecte trebuie
să fie pregătite înainte ca planta să încolţească.
La primele seminţe fosilizate, am descoperit că
acestea arătau ca seminţele existente acum.

Toţi am pornit de la o singură celulă de
mărimea unui punct de la sfârşitul propoziţiei.
Cum ştie această celulă cum să construiască
un corp alcătuit din 100 de trilioane de alte
celule, de mii de tipuri diferite? Fiecare
din aceste celule e extrem de complexă, e
o maşinărie nanochimică al cărei mod de
funcţionare ne depăşeşte înţelegerea. În celulă
este codificat manualul de instrucţiuni care
explică cum poate fi construită şi manevrată
fiecare parte a acestui trup incredibil alcătuit
din 100 de trilioane de celule.
ADN-ul e o moleculă tridimensională care se
autoreplică, poate face o copie identică imediat
şi eficient. Dumnezeu a programat ADN-ul
chiar şi să detecteze şi să corecteze greşelile de
replicare. Aceste abilităţi complexe depăşesc
cu mult mijloacele de care dispun oamenii.
Există nişte proteine speciale numite enzime
care urcă şi coboară pe molecula de ADN,
căutând şi îndreptând erorile în fiecare minut
şi în fiecare secundă. Aşa cum un editor citeşte
un ziar sau o carte pentru a găsi greşelile, aşa şi
Dumnezeu a creat nişte enzime speciale care
urcă şi coboară pe molecula de ADN reparând
greşelile în moduri incredibil de complexe.
Una din legile ştiinţei informaţiei afirmă că
informaţia nu apare niciodată de una singură
în materie, nu apare niciodată spontan. De
fiecare dată când urmărim traseul parcurs
de informaţie până la sursă, întotdeauna se
ajunge la o minte. Din moment ce în ADN
există informaţii creatoare, rezultă că ADNul a fost creat de o inteligenţă, nu e ceva ce a
apărut în urma a milioane de ani de mutaţii şi
selecţie naturală.
Totuşi, chiar şi molecula de ADN e simplă, în
comparaţie cu celulele. Fiecare formă de viaţă e
alcătuită din celule, fiecare celulă funcţionând
ca un oraş în miniatură. Când ne gândim că
un corp uman e alcătuit din trilioane de celule
care lucrează ca o singură unitate, ar trebui
să adoptăm o veneraţie smerită faţă de grija
profundă şi de înţelepciunea desăvârşită a
Creatorului nostru.
Fiecare sămânţă constituie un miracol în
miniatură. În primul capitol din Geneza,

Sămânţa e prima structură reproducătoare pe
care Dumnezeu a făcut-o în a treia zi a creaţiei
şi constituie modalitatea prin care fiinţele vii
s-au reprodus după soiul lor de atunci. În
prezent, oamenii de ştiinţă au descoperit ceea
ce Biblia a susţinut de la început: în interiorul
modestei seminţe se găseşte viaţa însăşi. În
interiorul celulelor noastre vii se află mici
„fabrici” de o complexitate uimitoare. Niciun
om de ştiinţă nu a reuşit să fabrice o sămânţă
artificială şi nicio sămânţă nu e simplă.
Cu mult înainte ca omul să descopere cum
să capteze energia solară, Creatorul a instalat
panouri solare miniaturale în fiecare frunză
verde. Pe măsură ce se dezvoltă, frunza e
programată să se îndrepte cu faţa spre soare
pentru a primi energie. Această energie îi
pune în funcţiune „uzinele” chimice. Drept
rezultat, dioxidul de carbon e absorbit,
oxigenul e eliberat, iar hidrogenul e folosit
pentru fabricarea glucidelor. Cât de ingenios
a fost Dumnezeul nostru să creeze frunze care
să absoarbă gazele reziduale produse de om şi
să producă oxigenul de care au nevoie toate
fiinţele pentru a supravieţui!
Cu mii de ani în urmă, Biblia vorbea despre
lucruri cunoscute azi de toată lumea. De
exemplu, în cartea lui Iov, capitolul 12, citim:
„Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările
cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului,
şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.
Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna
Domnului a făcut asemenea lucruri?” Măreţul
nostru Creator ne-a oferit nenumărate
exemple ale înţelepciunii Sale nelimitate.

În creaţie vedem reflectate înţelepciunea,
puterea şi minunile lui Dumnezeu, ca şi grija
pe care o poartă creaturilor Sale. Însă nu poţi
privi creaţia fără să îţi dai seama că ceva nu
e bine. Dumnezeu a creat o lume frumoasă
ce a fost perfectă la început, însă, din cauza

păcatului omenesc, acum e o lume în
suferinţă. Astfel, vedem frumuseţe, suferinţă,
urâţenie. Toate acestea par a fi în contradicţie,
din cauză că trăim într-o lume căzută.
E uşor să Îl vedem pe Dumnezeul minunilor,
doar făcând o simplă plimbare prin cartierul
în care trăim: vedem păsările zburând pe sus,
frumuseţea maiestuoasă a florilor, splendoarea
unui apus de soare. Dar cum rămâne cu toate
efectele negative, cum ar fi bolile, dezastrele,
incendiile, inundaţiile, foametea, molimele?
Tot Dumnezeul minunilor e Cel care a făcut
şi aceste lucruri?
Biblia ne spune clar că nu e aşa. Dumnezeul
minunilor e Cel care a creat minunile pe care
le vedem, exemplele de frumuseţe şi creaţie.
Din păcate, omul s-a răzvrătit împotriva
lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un lucru
absolut fenomenal. Cu toate că noi ne-am
răzvrătit împotriva Lui şi nu merităm nici
măcar să trăim, El a intervenit în istorie
pentru a deveni om.
Isus a spus: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu...” Tu ţi-ai sacrifica fiul, ştiind că va fi urât,
persecutat, biciuit, bătut, batjocorit şi răstignit?
Dumnezeu ştia ce avea să se întâmple. M-am
gândit adesea că Isus ştia dinainte prin ce avea
să treacă. Nu uitaţi, însă, că Hristos, care a
murit pentru noi, e Creatorul vieţii. Ce grozav
trebuie să fie Dumnezeu pentru că a intervenit
în istorie pentru a plăti pedeapsa pentru
păcatele noastre, după care să ne ofere darul
mântuirii care să ne scape de ceea ce am făcut!
Ce Dumnezeu minunat! Potrivit Bibliei, acest
Creator măreţ e Cel care nu doar că a făcut tot,
dar şi Cel care ne-a mântuit de păcatele noastre.
Isus Hristos a venit în lume, a dus o viaţă
perfectă în locul nostru, a murit pe cruce şi
sângele I-a fost vărsat. Apoi, trei zile mai târziu,
a înviat, iar astăzi trăieşte. Oricine crede în El,
Îl înţelege, înţelege cine suntem noi şi ce am
făcut, apoi îşi cere iertare şi se căieşte pentru
păcatele sale, poate intra într-o relaţie eternă
cu Creatorul. Aceasta e vestea cea bună. Poate
că cea mai minunată parte a întregii creaţii e
faptul că Dumnezeu nu ne lasă singuri. El Şi-a
trimis propriul Fiu pentru a îndrepta totul.
Cea mai mare minune e dragostea mântuitoare
a lui Dumnezeu. Creatorul nostru este cu
adevărat Dumnezeul minunilor, iar cea mai
mare minune este iubirea Sa nelimitată. Isus
Hristos este Creatorul. El a purtat păcatele
noastre pe cruce, apoi a înviat din morţi.
Dumnezeu le oferă acum o viaţă veşnică
tuturor celor care renunţă la păcatele lor şi
se încred în El. Crezând în Isus Hristos, poți
avea o relaţie eternă cu Creatorul Universului.
Acesta este darul Lui pentru voi, ceea ce vrea
El să aveţi. Fie ca toată slava, mulţumirea şi
închinarea să-I fie aduse mereu numai lui
Dumnezeu, ce a făcut aceste lucruri minunate!
Extras din doc. Dumnezeul Minunilor, produs
de Eternal Productions, difuzat luni, 21
noiembrie, ora 22, pe canalul Alfa Omega TV.
www.alfaomega.tv/creationism
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Premieră: Cutia credinței
Film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 19 decembrie

MARȚI 20 decembrie

MIERCURI 21 decembrie

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 Program religios străin (r) 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 Aqua Viva
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, Fiul lui Dumnezeu 14:00 Concert de
Craciun (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Crăciunul
tradițional (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 Casa
zburătoare 09:30 Bastonașe de Crăciun
10:00 Betleem și nașterea Sa 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Fiul
meu, Mântuitorul meu (r) 12:00 Crăciun
fericit! (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 Bastonașe
de Crăciun (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Mama York (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:30 Adevăr și
libertate 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 Concepții despre lume și
viață 09:00 Casa zburătoare 09:30 Uriașul
cel egoist 10:00 Povestea Juliei Miller
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Străinul perfect (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Isus - om, Mesia sau mai mult (r)
14:00 Îndrăznește să gândești (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Povestea Juliei Miller (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce vremurile de pe urmă din

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

20:00 Decupaj din realitate materiale

talk-show

Lumină în întuneric
- Retrospectiva 2016

Ca lucrare de media creștină,
Alfa Omega TV intră în contact cu
numeroase organizații, biserici,
lideri spirituali, mișcări de trezire
și rugăciune, proiecte, conferințe,
întâlniri si inițiative creștine. Am
avut ocazia să fim martori la ceea
ce Domnul desfășoară în această
perioadă în România. În această
emisiune vă prezentăm cum am
perceput pulsul lucrării Domnului
în România în 2016. O emisiune
retrospectivă a principalelor
evenimente din anul ce se
încheie, joi 22 decembrie, de la
ora 21.

străin

actualitate

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Fiul meu, Mântuitorul meu film artistic
23:00 Crăciun fericit! film artistic
23:30 Muzică

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Străinul perfect film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

JOI 22 decembrie

VINERI 23 decembrie

SÂMBĂTĂ 24 decembrie

DUMINICĂ 25 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 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 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Învățatura pentru viață
08:30 Mijlocire 09:00 Casa zburătoare
09:30 Strada copiilor 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Crăciunul cu C mare
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai
mult (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Sărbătoarea de Crăciun

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Sărbătoarea de Crăciun 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Retrospectivă (r) 08:00
De ce cred 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Cartea Cărților - PREMIERĂ - ep.6 - O
aventură uriașă 09:30 Aripi de înger 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Vizita domnului Scrooge (r) 12:00
Ferma stejarilor (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Isus - om, Mesia sau mai mult (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților - ep.6 - O
aventură uriașă (r) 15:30 Aripi de înger (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 Concert
de Crăciun 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 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Cartea
Cărților - PREMIERĂ - ep.7 - Răcnetul
leului 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
Teatrul de papuși 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Cutia credinței (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai mult
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților
- ep.7 - Răcnetul leului (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu stie!
09:00 Cartea Cărților - PREMIERĂ - ep.8 Primul Crăciun 09:30 Comoara de Crăciun a
lui Micah 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (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 - ep.8 - Primul
Crăciun(r) 15:30 Crăciunul tradițional

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult

documentar

documentar

19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culise
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Retrospectiva spirituală a anului

19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

talk-show, emisiune specială Alfa Omega TV
23:00 Străinul film serial
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23:30 Muzică
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19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult
documentar

Joi, 21:00

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cutia credinței film artistic
23:30 Crăciunul - dezvăluiri documentar

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Crăciunul cu C mare film artistic
23:30 Muzică

16:00 Rugăciune pentru Israel program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu 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
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Diligența lui Moș Crăciun film artistic
22:30 Crăciunul meu film artistic
23:00 Diligența lui Moș Crăciun film artistic

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

17:30 Sunați din clopoței program muzical
18:00 Cântecele Crăciunului program muzical
străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 A bluegrass Christmas program muzical
străin

22:30 Prin harul lui Dumnezeu film artistic

LUNI 19 DECEMBRIE

MARȚI 20 DECEMBRIE

MIERCURI 21 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 24 DECEMBRIE

DUMINICA 25 DECEMBRIE

22:00 Fiul meu,
Mântuitorul meu

22:00 Străinul perfect

22:00 Crăciunul cu C
mare film artistic

22:00 Diligența lui
Moș Crăciun film artistic

22:30 Prin harul lui
Dumnezeu film artistic

film artistic
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film artistic

Crăciunul

Alături de Alfa Omega TV
Dumnezeul creator, atotputernic și înțelept, a ales să se întrupeze acum 2000
de ani, pentru a arăta că este și un Dumnezeu plin de dragoste. El s-a născut ca
să poarte păcatul lumii, jertfindu-Se pentru noi, iubindu-ne până la capăt. Este
o vreme a alegerilor! Este o vreme în care poți și tu să Îl primești pe Isus ca
Domn în viața ta. De acest Crăciun, alege-L pe Isus și dă-I Lui darul cel mai de
preț, inima ta. Petrece alături de noi Sărbători binecuvântate, lasă-te inspirat și
încurajat de programe creștine, filme, documentare, desene animate, pregătite
cu drag. De acest Crăciun, alege și tu Alfa Omega TV!

Cutia credinței
vineri, 23 decembrie ora 22:00
După ce mama ei moare și tatăl ei este
încarcerat pentru o crimă pe care nu a
comis-o, Dior, la doar 16 ani, este nevoită
să trăiască pe stradă. Ea crede că cutia veche
rămasă moștenire de la mama ei, îi poate
oferi tot ce are nevoie pentru a supraviețui,
grație unei conexiuni cu Dumnezeu.

Fiul Meu, Mântuitorul Meu
luni, 19 decembrie ora 22:00
Numai o femeie a avut unicul privilegiu de a-L
numi pe Isus fiul ei. Maria a avut binecuvântarea
de a fi mama Mântuitorului care a fost trimis
de Dumnezeu să salveze lumea de la moarte
și păcat. Acest film ilustrează viața lui Isus,
văzută prin ochii mamei Sale. De asemenea,
este prezentată copilăria Mariei care a crescut
într-o familie de evrei ce respectau cu strictețe
sărbătorile și datinile evreiești.

Străinul perfect
marți, 20 decembrie ora 22:00
Nikki Cominsky este o avocată de succes,
preocupată de viața ei care nu este atât de
perfectă. Într-o zi, primește o invitație la
cină de la Isus din Nazaret. Gândindu-se că
este o glumă, răspunde totuși invitației, iar
seara se dovedește a fi cu totul deosebită.
Astfel, Nikki are parte de o seară plină de
întrebări și descoperiri, alături de un bărbat
pe care nu îl va uita niciodată.

Crăciunul cu C mare
miercuri, 21 decembrie ora 22:00

Crăciunul a fost întotdeauna un sezon al
bucuriei și al tradițiilor în micul orașel
Trapper Falls, orașul natal al primarului
Dan Reed. Alături de fratele lui Greg,
împodobesc orașul, concentrându-se pe
scena nașterii. Când Mitch Bright, rivalul
lui Dan se întoarce acasă după 20 de ani,
consideră o ofensă scena creștină a nașterii
Mântuitorului.

Diligența lui Moș Crăciun
sâmbătă, 24 decembrie ora 22:00
După ce își pierd ferma din Ohio, membrii
familiei Thimpson se mută în California.
Aici, John, capul familiei, își regăsește
credința datorită încrederii neclintite a fiului
său în Dumnezeu și în Moș Crăciun.

Isus om, Mesia sau mai mult
luni - vineri, ora 19:00
Încă din vremea când Isus a trăit pe pământ,
oamenii au încercat să dea răspuns unei
întrebări: a fost El un simplu rabin, Mesia
- Salvatorul lui Israel sau mai mult deatât, este El Fiul lui Dumnezeu? Timp de
10 ani, un grup de oameni de știință au
explorat unele dintre cele mai controversate
evenimente din lucrarea lui Isus, în lumina
geografiei, a culturii și arheologiei.

Prin harul lui Dumnezeu
duminică, 25 decembrie ora 22:30
După ce îi moare toată familia de Crăciun,
Chris se schimbă radical, dar tot de
Crăciun, printr-o intervenție miraculoasă,
redescoperă harul lui Dumnezeu, ajungând
să creadă iar în iertare, iubire și în miracolul
Crăciunului.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Iosif

desene animate
Sâmbătă, ora 09:00

LUNI 26 decembrie

MARȚI 27 decembrie

MIERCURI 28 decembrie

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 Program religios străin 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 - PREMIERĂ
- ep.9 - Miracolele lui Isus 09:30 Strada
copiilor 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 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu 14:00 Sunați din clopoței (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților - ep.9 - Miracolele lui Isus (r) 15:30
Strada copiilor (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 - PREMIERĂ - ep.10 - Cina cea de
taină 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Nașterea
Domnului 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Un Crăciun de împrumut
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Isus - om, Mesia
sau mai mult (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților - ep.10 - Cina cea de taină (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Mama York (r) 17:30 Îndrăznește să
gândești 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:30 Adevăr și
libertate 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 Concepții despre lume și
viață 09:00 Cartea Cărților - PREMIERĂ ep.11 - A înviat! 09:30 Omida Carlos 10:00
Sfârșitul jocului în Littleton 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Oul lui Jimmy (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Isus - om,
Mesia sau mai mult (r) 14:00 Îndrăznește să
gândești (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00
Cartea Cărților - ep.11 - A înviat (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Sfârșitul jocului în Littleton (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 A bluegrass Christmas (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un Crăciun de împrumut film artistic
23:30 Muzică

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 De ce vremurile de pe urmă din
actualitate

20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Oul lui Jimmy film artistic
23:30 Muzică

film artistic

Premieră:
O nouă șansă

Viața lui Mark pare perfectă. Are
un servici grozav, o casă mare
și o soție uimitoare. Dar într-o
clipită, lucrurile se schimbă.
Șeful îi spune că organizația este
aproape falită, și îl concediază.
Viața de invidiat a lui Mark se
prăbușește ca un castel de cărți
de joc. Nu-și mai poate plăti
facturile, își pierde mașinile și
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa
casa, iar frustrările sale îi distrug
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios și relația cu soția. Pierde tot ceea
străin
ce avusese valoare pentru el, dar
20:00 Decupaj din realitate materiale
însă îl întâlnește pe Dumnezeu.
telespectatori
20:30 Călătoria program religios străin
Și după aceea, totul se schimbă
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
și experimentează lucruri pe care
22:00 Spectacol în doi film artistic
nu le-ar fi anticipat niciodată
23:30 Muzică

JOI 29 decembrie

VINERI 30 decembrie

SÂMBĂTĂ 31 decembrie

DUMINICĂ 01 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepții despre lume și
viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Învățătură
pentru viață 08:30 Mijlocire 09:00 Cartea
Cărților - PREMIERĂ - ep.12 - Drumul spre
Damasc 09:30 Gus 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Spectacol în doi (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Cele 7 biserici din Apocalipsa (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea Cărților
- ep.12 - Drumul spre Damasc (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Israel și Biblia (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Puterea speranței

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Puterea
speranței 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 De ce cred
08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților - PREMIERĂ - ep.13 - Apocalipsa:
bătălia finală 09:30 Aripi de înger 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Diligența
lui Moș Crăciun (r) 12:00 Crăciunul meu
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Isus - om, Mesia
sau mai mult (r) 14:00 Dincolo de bariere(r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 705-2(r) 15:00 Cartea Cărților ep.13 - Apocalipsa: bătălia finală (r) 15:30
Aripi de înger (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 Sunați din
clopotei 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 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Ascultă și
împlinește 09:00 Iosif 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Darul perfect (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Ierusalim (r) 13:30 Nașterea Domnului (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Rugăciune pentru Israel
02:00 Realități și perspective 03:00 O
nouă șansă 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Povestea Perpetuei (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Rugăciune
pentru Israel (r) 12:30 Biserica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Povestea
Perpetuei (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult 19:00 Nașterea Domnului documentar
documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții pogram religios
străin
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Darul perfect film artistic
23:00 Străinul film serial
23:30 Gaither pentru România program
23:30 Muzică
muzical străin
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sâmbătă, 22:00

16:00 Rugăciune pentru Israel program
religios

17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Darurile spirituale în împărăția lui
Dumnezeu 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 O nouă șansă film artistic
23:30 Program muzical

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

17:30 Concert de Crăciun
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Good tidings program muzical străin
22:30 Cea mai scurtă cale spre casă film artistic
23:30 Program muzical

LUNI 26 DECEMBRIE

MARȚI 27 DECEMBRIE

MIERCURI 28 DECEMBRIE

VINERI 30 DECEMBRIE

DUMINICA 01 IANUARIE

22:00 Un Crăciun de
împrumut film artistic

22:00 Oul lui Jimmy

22:00 Spectacol în doi

22:00 Darul perfect

22:30 Cea mai scurtă
cale spre casă film artistic
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film artistic

film artistic

film artistic

Revelionul

Alături de Alfa Omega TV
Intră în anul 2016 alături de Alfa Omega TV. Și în acest an te așteaptă
povești de viață extraordinare și emoționante, povești ale speranței și
credinței. De sărbători, rămâi cu noi și vei face cunoștință cu oameni
obișnuiți, care prin harul lui Dumnezeu, au trăit vieți neobișnuite.
Oameni deosebiți care au descoperit calea de la îndoială la credință,
de la teamă la curaj, de la moarte la viață din belșug, de la eșec la
restaurare. De sărbători, alege Alfa Omega TV!

Darul perfect - film artistic
vineri, 30 decembrie ora 22:00
Cum ar fi ca lumea să dea o petrecere de
ziua ta și tu să nu fii invitat? O scolăriță
răsfățată, o mamă epuizată și un tânăr pastor
fără experiență descoperă mesajul despre
prietenie, dedicare și despre adevărata
semnificație a Crăciunului.

Un Crăciun de împrumut - film artistic
luni, 26 decembrie ora 22:00

Spectacol în doi - film artistic
miercuri, 28 decembrie ora 22:00

John Dale intră într-un magazin de
închirieri pentru a închiria Crăciunul,
nimeni nu putea să știe că viețile tuturor
se vor schimba. Chiar dacă totul a pornit
ca o glumă, la sfârșit, toți își dau seama
că sărbătoarea Crăciunului nu reprezintă
numai brad împodobit și cadouri, ci timp
petrecut alături de familie și cei dragi, dar și
cel mai frumos cadou dintre toate: nașterea
Mântuitorului.

Un băiețel e respins de mai multe familii
adoptive, dar, după mai multe peripeții, își
găsește în final o familie mai numeroasă
decât ar fi sperat vreodată.

Străinul - film artistic
joi, 29 decembrie ora 23:00

Oul lui Jeremy - film artistic
marti, 27 decembrie ora 22:00
Jeremy, un băiat de doisprezece ani este
bolnav în fază terminală, singurul copil
cu nevoi speciale în clasa a doua. Într-o zi
profesoara sa oferă elevilor ouă de plastic
în care să pună un lucru ce simbolizează
Paștele și o viață nouă. Răspunsul lui Jeremy
la această provocare îi surprinde atât pe
colegii săi cât și pe profesoară.

Străinul răspunde la o întrebare
provocatoare: ce s-ar întâmpla dacă Isus
ar trăi printre noi azi? Seria pune în scenă
momente biblice cunoscute, începând cu un
tânăr care fuge de acasă și ajunge să locuiască
pe străzi (fiul risipitor) până la crainicul unui
talk-show radio care ridiculizează credința
ascultătorilor lui (întruchipându-l pe Toma
necredinciosul).

Iosif - desene animate
sâmbătă, 31 decembrie ora 09:00
Este prezentată viața lui Iosif și a modului în
care acesta și-a salvat familia de la foamete,
datorită lui Dumnezeu. El era fiul favorit
al lui Iacov, ceea ce a stârnit ura fraților
săi. Această ură s-a intensificat când Iosif a
început să istorisească cele două vise legat de
viitorul său. Se vor împlini oare aceste vise?

Cea mai scurtă cale spre casă
- documentar, 01 ianuarie ora 22:30
O prezentare interesantă a lucrării clasice a
lui C.S. Lewis, pe probleme de credință și
rațiune. În acest documentar, veți descoperi
o perspectivă sinceră, profundă și utilă și
răspunsuri la întrebări dificile.
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E ADEVĂRAT!

celui de-al doilea și al celui de-al treilea e egală
cu lungimea celui de-al patrulea os. Mâna e
o spirală de aur mobilă, echilibrând în mod
perfect puterea și dexteritatea.

Scurte adevăruri științifice ce susțin Creația

De asemenea, dacă întindem degetele și le lipim
unele de altele, vedem că între articulații există
un spațiu liber. Dacă articulațiile ar fi la același
nivel, s-ar freca unele de altele, creând disconfort
și îndepărtând degetele unele de altele.

Cel mai bun prieten al omului
O zicală veche spune: „Câinele e cel mai bun
prieten al omului.” Câinii îndeplinesc multe
activități folositoare: vânează, păzesc, îi ajută
pe oamenii cu handicap. Mulți suntem de
acord că ne bucurăm că fac parte din familia
noastră. Câinii aparțin genului Canis. Biblia
nu folosește cuvântul „specie”, dar ne spune
că Dumnezeu a creat animalele după soiul lor,
adică un tip de categorie de creatură. Câinii fac
parte din familia canidelor.
Cum am obținut atât de multe rase drăgălașe
de câini?
Toate speciile se schimbă, dar numai în cadrul
genului lor. De exemplu, savanții au observat
că peștii mici din familia Gasterosteidae pot
renunța să trăiască în apă sărată, trecând în apă
dulce în decurs de o generație. Însă rămân tot
aceiași pești.
Darwin s-a folosit de variațiile ciocurilor de
cinteze pentru a arăta cum e posibil ca toate
creaturile să fi evoluat în timp din același
strămoș comun. În ciuda acestor modificări
mărunte, cintezele tot cinteze rămân. Diferite
specii de iguane s-au adaptat în mod unic la
mediul terestru și cel acvatic, dar tot se pot
încrucișa, arătând că provin din același soi.
Câinii domestici, lupii, vulpile și coioții fac toți
parte din familia canidelor. În cadrul acesteia,
deosebirile precum mărimea sau culoarea blănii
dovedesc o variație și nu o modificare evolutivă.
Având 78 de cromozomi, cu 38 mai mulți decât
cimpanzeii, câinii pot produce o variație mult
mai repede decât alte soiuri. Oamenii sunt cei
mai avantajați în acest caz.Variațiile la câini nu
numai că dovedesc creativitatea lui Dumnezeu,
dar oferă și un prieten extraordinar pentru
fiecare activitate și pentru oricine.

Mâini utile și versatile
Probabil că nicio unealtă din lume nu e atât de
versatilă și utilă precum mâna omului. Detaliile
acesteia prezintă neîncetat un design adevărat.
De exemplu, lungimea oaselor degetelor
păstrează proporția șirului numerelor Fibonacci.
Suma celor mai mici două porțiuni din degete
e egală cu lungimea celui de-al treilea, iar suma
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Mușchii ce controlează mâna se găsesc în antebraț
și nu în palmă, noi putând astfel să ținem un
obiect sau mâna altei persoane. Mare parte din
creier se ocupă de controlarea mușchilor mâinii.
Drept urmare, combinațiile de apucări cu mâna
sunt aproape infinite și uimitor de versatile.
De exemplu, un constructor poate ține cu ușurință
o găleată cu trei degete, cu o apucare slabă de
rezistență. În același timp, între degetul mare și
arătător poate ține strâns o hârtie, în timp ce cu
degetul mic poate ține și o pungă de plastic. În
același timp, ultimele trei degete de la cealaltă
mână se pot îndoi ferm spre palmă pentru a
căra un ciocan greu, în timp ce degetul mare și
arătătorul pot apuca ușor un chip fără a-l zdrobi.

aceeași sursă de hrană, niște sunete ca un fel de
pocnituri fac ca delfinul dominant să aibă dreptul
de a-și lua hrana fără ca cei doi să se lovească.
Și liliecii folosesc ecolocația, însă Creatorul
i-a echipat în așa fel încât să funcționeze în
aer și nu în apă. Ei trimit un impuls de 100 de
kilohertzi care, într-o fracțiune de secundă,
poate scădea la 30 de kilohertzi. Un mușchi din
urechea lor medie se contractă când e trimis
impulsul, apoi se relaxează pentru a recepta
ecoul impulsului. Astfel, liliacul nu surzește.
Sistemul de sonar biologic al delfinului și al
liliacului are atât de multe specificații, care sunt
atât de bine integrate și atât de precise, încât ne
întrebăm dacă ar fi putut evolua la întâmplare în
două medii complet diferite. E de la sine înțeles
că Dumnezeu a înzestrat ambele animale cu tot
ce le trebuie pentru a le merge bine.

Cum reușesc oamenii să scrie la calculator
atât de repede ?
Creierul planifică mișcarea degetelor cu trei
acțiuni dinainte. Deseori, intervalele dintre
apăsarea tastelor durează cât a șaizecea mie
parte dintr-o secundă. E de înțeles atunci
că Domnul Isus a folosit această putere și
uimitoare coordonare a mâinilor noastre
pentru a-Și exprima iubirea. El a promis că
mâinile Lui îi vor îndruma, susține și păstra cu
tărie pe copiii Săi în strânsoarea lor puternică.

Ecolocația
Știați că oamenii aud o varietate mare de
frecvențe? Sunetul cel mai jos pe care-l auzim e
de 20 de hertzi, adică mai jos decât cea mai joasă
notă a unui pian. Sunetul cel mai ascuțit pe care-l
auzim e de 20 de kilohertzi, mai ascuțit decât cea
mai înaltă notă a unui picolo. E o gamă destul de
largă, dar unele animale aud sunete și mai înalte.
Delfinii și liliecii trimit și receptează mesaje pe
frecvențe ultrasonice, interpretându-le într-o
fracțiune de secundă. Toate mamiferele au un
melc al urechii interne care amplifică, detectează
și transformă undele acustice în impulsuri
electrochimice. Delfinii și liliecii au melci
speciali care detectează frecvențele ultrasonice.
Chiar dacă liliecii trăiesc în aer, iar delfinii, în apă,
ambele animale folosesc o formă biologică de
tehnologie ca un sonar numită ecolocație. Astfel,
ele văd cu ajutorul sunetelor. Delfinul se folosește
de reflectarea undelor acustice pentru a calcula
mărimea și forma unui obiect, distanța la care e
și direcția urmată pentru a găsi hrană chiar și în
ape tulburi. Când mai mulți delfini se apropie de

Familii de limbi
Călătorești în altă țară? Dacă nu cunoști
limba, s-ar putea să ți se pară că cei din jur
bolborosesc ceva. De unde vine cuvântul
„babel”? În ebraică, acesta înseamnă „amestec”
sau „confuzie”. Așa s-a numit un loc celebru
aflat pe teritoriul actual al Irakului.
În Genesa scrie că toți oamenii vorbeau aceeași
limbă. Răzvrătindu-se față de Dumnezeu,
oamenii s-au adunat sub conducerea dictatorului
Nimrod și au construit un turn în cetatea Babel.
Atunci, Dumnezeu a distrus turnul și a amestecat
limba, făcând mai multe. Fiindcă nu se mai
înțelegeau unii pe alții, oamenii s-au dus să
descopere ținuturi noi și să împlinească porunca
Domnului de a umple pământul.
Genesa spune că au fost vreo 70 de familii de
limbi, numite lista națiunilor.
Arheologia a confirmat existența acestor grupuri
de limbi studiind grupurile de oameni de azi. De
exemplu, egiptenii se identifică prin cuvântul
„MISR”. Acesta ne duce la cuvântul „Mizraim’”
din Genesa 10:6. Așa era numit Egiptul în Biblie.
Numărul familiilor de limbi e cam același cu
cel al numărului națiunilor. Limba enisei din
Siberia și limba na-dene din America de Nord
au aceeași construcție gramaticală, chiar dacă
sunt vorbite pe părți opuse ale planetei.

E clar că aceste două familii de limbi se trag
din aceeași limbă. Probabil că s-au separat
când strămoșii lor au călătorit după epoca de
gheață de după potop, când nivelul mării era
mai mic, iar istmurile le permiteau să treacă
pe jos de pe un continent pe altul.
În timp ce călătoriți prin lume, nu uitați că
fiecare limbă nouă auzită nu e una nouă.
Fiecare cuvânt e o dovadă în plus a acurateței
Cuvântului lui Dumnezeu.

