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ȘTIINȚA ȘI

CREDINȚA

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea
Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit
de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de
seamă la ele în lucrurile făcute de El.
(Romani 1:20)
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Evanghelia noastră este
acoperită, este acoperită
pentru cei ce sunt pe
calea pierzării, a căror
minte necredincioasă
a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca să nu
vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul
lui Dumnezeu – 2 Corinteni 4:3,4.

accepte și să aibă revelația momentului
când El, Dumnezeu Creatorul, ne-a
modelat în mâna Lui și a suflat viață peste
trupul tocmai creat, spre deosebire de
toate celelalte lucruri peste care EL „a
rostit” venirea în ființă. Este mai simplu
să încerc să explic științific natura duală a
luminii, foton și undă, decât să înțeleg și
să accept că El este lumină.

Am fost crescut, educat, asemeni unei
întregi generații, în sistemul comunist.
Ni s-au predat la școală, liceu, facultate
elemente de socialism științific,
materialism, darwinism, ateism. Am fost
echipat să profesez într-o zonă tehnică, în
care elementele, numite de către profesori
„mistice”, nu își aveau locul. Am lucrat
16 ani în cercetare în tehnica de calcul.
Știința cu lucruri clare, precise, legi...
religia, eventual duminica sau după o
anumită vârstă.

E momentul pentru noi creștinii, ca parte
din ieșirea noastră dintre zidurile bisericii,
să fie și determinarea noastră de a discuta
teme dificile, de a răspunde întrebărilor
din mintea celor ce caută Adevărul. Și
acest număr al revistei noastre se vrea o
provocare exact pe această direcție.

După întoarcerea mea la Dumnezeu, am
avut un gând de reproș creștinilor, pe
care ulterior i-am descoperit „ascunși”
și în proximitatea noastră: „Cum de nu
s-au găsit, timp de 40 de ani, oameni care
să vină la mine și să-mi vorbească pe
înțelesul meu despre Dumnezeu?” Am și
acum această nemulțumire, dar care este
unul din motoarele slujirii noastre prin
Alfa Omega. Dumnezeu ne-a adus aminte
de clipe speciale petrecute de noi ca tineri,
apoi ca familie, la început ca soț și soție,
apoi împreună cu cei doi copii, în natură.
Ani de-a rândul, aproape fără excepție,
am străbătut munții, ne-am bucurat de
frumusețile naturii, am fost conștienți
de bucuria pe care Cineva, dincolo de
înțelepciunea noastră, ne-o transmitea
prin frumusețea din jurul nostru.
Întoarcerea la Dumnezeu a însemnat un
văl uriaș dat la o parte din fața ochilor
noștri, văl de orbire pus peste mintea
noastră necredincioasă, de dumnezeul
veacului acestuia (2 Corinteni 4:4).

Chiar dacă nu am înțeles de la început,
Dumnezeu mi s-a arătat ani la rândul prin
creație. El a făcut ca atât eu cât și soția
mea să operăm ca ingineri în cercetare,
cu legi fizice, cu precepte „științifice”,
cărora la acea vreme nu am reușit să le
identificăm natura divină.
După ce lucrarea de media a prins
viață, încă înainte de lansarea canalului
Alfa Omega TV, acum 12 ani, această
„presiune”, dorință de a le spune celor
din aceeași formație cu mine despre
Dumnezeu s-a concretizat în 2 proiecte:
•
•

seria de programe TV: „Verdictul
științei: Creație!”
campanii media anuale: „Săptămâna
de creaționism”.

Au urmat alte dezvoltări pe aceeași
direcție, serii noi de emisiuni produse sau
traduse, distribuire de resurse. A fost și
este una din valorile, temele principale
promovate de Alfa Omega. Este una
dintre platformele de unitate creștină
„interconfesională”.

Fiica și ginerele nostru lucrează în
domeniul cercetării și îmi spun despre
discuții aprinse cu colegii de aceeași
formație intelectuală, despre legi fizice,
Acum, ca slujitor în media creștină, mă
despre „pământul vechi” sau „pământul
întreb retoric: este vreun subiect pe care
nou”, despre creație în șapte zile obișnuite,
să nu îl putem aborda, având Scriptura în
calendaristice sau în șapte zile metaforice,
mână? Este vreun concept, vreo dezbatere
știind că la Dumnezeu o zi poate fi o
care să nu poată fi trecută prin filtrul
mie de ani... Concluzia lor, ca și creștini
biblic? Sunt tot mai multe subiecte „tabu”
evanghelici, dornici să fie lumină în
pentru biserică, fie din zona vieții intime,
ambientul în care El i-a pus, este aceeași
a sferei politice sau din cea a domeniului
cu a noastră, cei care dorim să fim prin
științei și filozofiei. Este teamă sau lipsă
Alfa Omega o lumină în întuneric:
de echipare și competență? Sunt puține
Oricum am considera actul creației,
lucrări în România care au ca pârghii de
întins pe șapte zile calendaristice sau pe
evanghelizare discuții despre probleme ale
„zile” înțelese din altă perspectivă, oricât
vieții, despre profesie, despre știință.
de mult am încerca să explicăm natura,
Este mai simplu să vorbești în mediul
cosmosul, viața, mecanismele fizice
evanghelic despre mesajul Crucii, decât
cuantice prin legi impersonale, eventual
să-L prezinți pe Isus în creație. Este mai
înglobate în formule matematice, punctul
prudent să spui „noi Îl predicăm doar
de plecare și cel final este același: ISUS
pe Isus Mântuitorul”, decât să vorbești
HRISTOS! „Din El, prin El și pentru El
despre El, Cuvântul care face ca lucrurile sunt toate lucrurile” (Romani 11:36).
să ia ființă. Și pentru mintea noastră e
mai simplu să înțeleagă, să interpreteze
Tudor Pețan
un proces științific, legi fizice, decât să
Președinte, Alfa Omega TV
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Știința și credința în dumnezeu
dr. Iosif Țon
Pastor. teolog

Un cititor inteligent mă va întreba imediat:
„Care ştiinţă? Cea bazată pe legile naturii
stabilite de Isaac Newton pe la anul 1.700?
Sau cea clădită pe teoria relativităţii lui Albert
Einstein în secolul al XX-lea? Sau, vorbeşti de
ştiinţa clădită pe teoria lui Darwin, sau despre
ştiinţa bazată pe înţelegerea vieţii pe care ne-a
dat-o descoperirea ADN-ului imediat după
1950?” Şi cititorul acesta va putea continua
arătându-mi că există diferite înţelegeri ale
„ştiinţei”.
Apoi, tot cititorul acesta mă va întreba:
„Credinţa în care Dumnezeu? În Dumnezeul
despre care se zice că a planificat totul în cele
mai mici detalii şi că noi doar ne împlinim
mecanic rolul acordat nouă în acest sistem?
Sau în Dumnezeul care, deşi conduce direct
treburile universului şi ale istoriei, lasă
oamenilor libertate de alegere, cu toate că
această libertate crează atâtea probleme şi
atâta confuzie? Sau, vorbeşti de Dumnezeul
care stă ca un poliţist cu bastonul ridicat,
gata să lovească omul la cea mai mică
mişcare greşită, sau vorbeşti de Dumnezeul
iubirii, care este totdeauna bun, iertător,
binevoitor şi totdeauna bine dispus faţă de
noi?”
Dacă ar fi să dăm curs întrebărilor acestui
cititor (bine intenţionat!), ar trebui să luăm
un spaţiu larg şi un timp îndelungat ca să
definim ce înţelegem noi prin „ştiinţă” şi
apoi să definim cum ni-L imaginăm noi pe
Dumnezeu. Nu putem, deci, să dăm curs
acestor întrebări (legitime!), fiindcă nu avem
nici timpul, nici spaţiul necesar.
Ca să simplificăm lucrurile, vom începe prin
a vă spune despre care Dumnezeu vorbim.
Noi vorbim despre acel Dumnezeu pe care
atât apostolul Petru cât şi apostolul Pavel
L-au definit ca „Dumnezeu Tatăl Domnului
nostru Isus Hristos”, adică Dumnezeul
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căruia Isus I-a spus „Tată” chiar şi atunci
când era ţintuit în cuie pe cruce şi despre
Dumnezeul pe care ni L-a descris Isus în
toate învăţăturile Sale şi ni L-a ilustrat şi
oglindit în toate acţiunile Sale. Acesta este
Dumnezeul nostru.
Cu privire la „ştiinţă”, voi lăsa pe cititor să
deducă el însuşi, din tot ceea ce voi scrie în
continuare, despre care ştiinţă vorbesc eu.
Timp de peste trei sute de ani a dominat
ştiinţa modernă, bazată pe „legile naturii”
formulate de Newton. Era un univers închis,
în care nu putea interveni nimeni din afară.
Materia şi energia erau considerate ca fiind
veşnice: atât materia cât şi energia erau în
cantităţi fixate dintotdeauna. Universul
acesta a existat aşa din totdeauna. Universul
nu a avut un început şi deci nu este nevoie
să ne gândim la Cineva care să-l fi început,
să-l fi creat. În acest univers, ziceau cei mai
mulţi oameni de ştiinţă, nu era nevoie de
Dumnezeu.
Oamenii de ştiinţă erau categorici: Aşa este
universul, fiindcă aşa ne spune ştiinţa!
Apoi a explodat bomba relativismului lui
Albert Einstein, pe baza căruia universul are
un început care poate fi calculat cu precizie.
Ştiinţa aceasta ne spune că a fost „un timp”
când nu exista nimic, nici măcar timp şi
spaţiu, nici materie şi energie şi a avut loc o
explozie a unui fel de atom iniţial, care era
„nimic”, din care dintr-o dată s-a format tot
universul.
Desigur, acum putem vorbi de Cineva care
a conceput acest cosmos şi care a creat totul
din nimic. Această „ştiinţă” mă ajută pe mine
să cred într-un anumit Dumnezeu! Ce fel de
Dumnezeu, ştiinţa aceasta nu-mi spune, dar
ea îmi dă încredere că pot să Îl caut!
Ştiinţa anterioară, cea de la Newton, îmi
vorbea de legi fixe, pe baza cărora se poate
măsura şi determina totul şi astfel oamenii
de ştiinţă aveau certitudinea că ştiu totul
şi pot prevedea totul. Apoi a explodat
bomba fizicii cuantice, a fizicii care studiază
fenomenele care au loc în lumea particolelor

subatomice. S-a constatat cu uimire că
electronul sare de pe o orbită pe alta fără să
putem noi determina de ce o face.
Acolo, la nivelul acela, electronul se poate
diviza ca să treacă prin două orificii dintrodată şi să se unească din nou dincolo de
paravanul care-i stătea în cale. Aceasta
fiindcă deşi este o particulă, este sau se
comportă şi ca undă.
Dar şi mai ciudat, dacă există un observator,
electronul se comportă într-un anumit fel,
iar dacă nu există observator, electronul
se comportă altfel. Şi mai ciudat, dacă doi
electroni au fost o vreme uniţi, când cineva
îi desparte şi-i duce la distanţe enorme unul
de altul, ei se comportă totdeauna la fel: dacă
cineva schimbă direcţia de învârtire a unuia,
instantaneu, adică exact în aceeaşi clipă, îşi
schimbă direcţia de învârtire şi celălalt, şi
între ei informaţia aceasta este transmisă cu
viteză mult mai mare decât viteza luminii.
Savanţii care au descoperit aceste
fenomene au început să vorbească despre
„incertitudine” şi despre „indeterminism”
şi despre o lume în care gândirea are un
loc şi un rost şi în care există o unitate între
lumea materială şi cea spirituală. Mulţi
fizicieni au început să studieze gândirea
mistică orientală şi s-au încadrat în mişcarea
„New Age”. Noi considerăm că alegerea lor
este greşită, dar ei ne-au dat semnalul că a
fi om de ştiinţă şi a căuta lumea spirituală
şi pe Dumnezeu nu este ceva incompatibil,
ci dimpotrivă, este o încurajare care ne vine
de la modul în care ştiinţa ne îndeamnă să
cunoaştem realitatea.
Un gând personal. Cei doi electroni care
după ce au fost o vreme uniţi rămân „uniţi”
şi când sunt la mare distanţă unul de altul,
îmi dau cea mai bună ilustrare şi confirmare
a faptului că odată ce Fiul lui Dumnezeu S-a
făcut una cu mine, chiar dacă El este în cer
şi eu sunt pe pământ noi suntem una şi viaţa
mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu!
Ştiinţa aceasta mă ajută în trăirea mea în
unire cu Dumnezeu!

amigdalei şi glandelor suprarenale să
producă adrenalină şi cortizol, numit şi
hormonul de stres.
Aceste substanţe au fost concepute ca să-l ajute
pe om în momente de mare primejdie, fie să
lupte cu primejdia, fie să fugă. Pentru scurtă
durată, aceste substanţe sunt salvatoare. Dar
aceste substanţe sunt extrem de dăunătoare
organismului dacă sunt secretate şi lansate
în organism în mod constant şi pentru lungă
durată. În cazul acesta, ele produc ulcer,
hipertensiune, boli de inimă, boli de nervi, şi
lista ar putea să continue. Unii medici spun
că până la 95% dintre boli îşi au originea în
lansarea în organism a acestor substanţe în
mod constant.

Să ne gândim acum la Darwin. Pe baza
câtorva asemănări dintre diferite animale
a tras concluzia că ele s-au dezvoltat unele
din altele şi astfel a lansat teoria că toate
vieţuitoarele s-au format unele din altele pe
baza fenomenului evoluţiei. Teoria evoluţiei
a dat multor oameni de ştiinţă credinţa ( noi
spunem iluzia!) că ei pot explica lumea fără
să mai aibă nevoie de un Creator: evoluţia a
devenit pentru ei creatorul.
Dar iată că a explodat descoperirea de la
anul 1953 că fiecare celulă vie are în ea un
computer extraordinar de complex (DNA)
în care este înscrisă toată informaţia din care
se poate forma fiinţa (animalul sau omul)
din care acea celulă este o parte. Până la
această descoperire, se credea că viaţa este
alcătuită din materie şi energie. Acum ştim
că viaţa, toate formele de viaţă, este compusă
din materie, energie şi informaţie.
O fiinţă vie nu poate deveni o altă fiinţă
vie decât dacă un „computerist” sau
informatician genial ar schimba informaţia
din ADN-ul uneia dintre fiinţe şi ar pune
acolo informaţia pe care se bazează cealaltă
fiinţă. Schimbările accidentale care se
produc într-o fiinţă datorită mediului în care
trăieşte nu au nimic de a face cu informaţia
complexă care a produs acea fiinţă.
Pentru orice om care gândeşte liber (adică
neobligat de o concepţie predominantă, care-l
ţine rob conceptului de „political corectness”)
descoperirea ADN-ului ar trebui să însemne
sfârşitul teoriei formării fiinţelor vii prin
mecanismul evoluţiei. Prezenţa Creatorului
în procesul apariţiei fiinţelor vii este vizibilă
pentru oricine care gândeşte puţin la
minunea imensităţii informaţiei conţinută
în fiecare celulă vie. Această credinţă într-un
Creator ultra-inteligent este un dar pe care ni
l-a făcut ştiinţa biologiei.
O altă bombă a explodat recent în lumea
ştiinţifică şi aceasta s-a produs în neurologie.
Aparatele ultrasofisticate de tip MRI
(RMN, n.r.), sau CAT (computerized axial
tomography), sau PET (positron emission
tomography), dau posibilitate neurologilor
să privească pe viu ce se întâmplă în creierul
uman.
Şi iată ce constată ei. Când un om are
gânduri duşmănoase, gânduri de răutate,
gânduri de ură, mintea omului comandă

Ne-au confirmat ceea ce ne spune Biblia că
ne-a creat un Dumnezeu bun şi că, dacă Îl
ascultăm şi ne lepădăm de răutate şi venim
la El şi la bunătate, venim la vindecare, la
împlinire şi la adevărata viaţă!
Louis Pasteur a făcut această observaţie:
„Puţină ştiinţă te îndepărtează de
Dumnezeu; multă ştiinţă te aduce înapoi
la El”. Dacă tu spui că ştiinţa te-a îndepărtat
de Dumnezeu, să ştii că e o ştiinţă „puţină”,
sau o spoială de ştiinţă. Cu cât te aprofundezi
mai mult în toate ştiinţele, ca să capeţi o
perspectivă generală a lumii şi a vieţii, cu atât
vezi mai clar prezenţa lui Dumnezeu în toate
şi cu atât Îl cunoşti mai bine şi doreşti mai
mult să-L cunoşti personal!

Pe de altă parte, când omul are gânduri
frumoase, gânduri de bunătate, de
mulţumire, de iertare şi de iubire, mintea
comandă altor glande şi acestea produc
şi lansează în organism substanţe numite
endorfine, cum ar fi dopamina, serotonina şi
oxitocina, care au efect vindecător şi care dau
starea de împlinire, de satisfacţie, de fericire.

Cu zece ani în urmă, am ţinut cursuri
pentru studenţi universitari din cele mai
de seamă oraşe din ţară despre cele nouă
concepţii despre lume şi viaţă (ele se găsesc
pe internet). Am atras atunci atenţia asupra
faptului că fiecare concepţie despre lume şi
viaţă se bazează pe şase sau şapte axiome,
sau postulate.

Constatările acestea au fost făcute de un grup
de profesori universitari de la University of
California in Berkeley, una dintre cele mai
prestigioase universităţi din lume. Ceea ce
este cu totul revoluţionar este concluzia trasă
de aceşti savanţi: Omul a fost programat şi
structurat pentru bunătate şi nu funcţionează
bine decât în bunătate. Duşmănia, ura şi
toate formele de răutate (incorectitudinea,
minciuna, hoţia, etc.) sunt nenaturale
omului şi duc la îmbolnăvirea şi la moartea
prematură a acestuia.

În termeni populari, le-am putea numi
presupuneri. Sunt afirmaţii pe care nu le
dovedim, ci doar le afirmăm ca bază pentru
sistemul nostru de gândire. Astfel, la baza
concepţiilor ateiste stau aceste axiome: Nu
există decât materie; nu există un creator;
nu există suflet; nu există viaţă dincolo
de moarte; existenţa nu are nici un scop;
moralitatea este o convenţie umană.

Nu avem spaţiu aici pentru a relata mai
pe larg această nouă revoluţie în ştiinţă.
Vă dau doar bibliografia de bază: „The
Compassionate Instinct – The Science of
Human Goodness”, Editori D.Keltner şi
J.Marsh, şi „The Compassionate Mind – A
New Approach to Life”s Challenges”, de
P.Gilbert, ambele publicate în 2010.
Ceea ce m-a captivat pe mine sunt două
lucruri. Primul este că ni se confirmă ceea
ce ne spune Biblia, că omul la origine a fost
creat bun, şi deci a fost creat să funcţioneze
bine în bunătate, iar răutatea este anormală
omului şi duce la nefericire şi la moarte.
Al doilea este de o gravitate uluitoare: Medicii
(în special psihopatologii) care tratează omul
de diferite maladii, ajungând la concluzia că
bunătatea este vindecătoare, s-au întrebat
dacă există undeva o ştiinţă a bunătăţii, şi
n-au găsit-o unde ar fi trebuit să fie, adică
în creştinism, ci au găsit-o la Dalai Lama, la
meditaţia budistă. Mulţi savanţi de cea mai
mare reputaţie s-au dus în Tibet sau în India,
şi au învăţat acolo meditaţia budistă pentru
a-i putea învăţa pe oameni cum să devină
buni! Nu este acesta un scandal şi o ruşine
pentru noi, cercetătorii creştini?
Se impun câteva concluzii. Fiindcă titlul
promitea o discuţie despre ştiinţă şi credinţa
în Dumnezeu, concluziile trebuie să dea
răspunsul. Şi răspunsul este acesta: Cine este
atent la ce s-a întâmplat în lumea ştiinţifică
din ultima sută de ani poate să vadă clar că
descoperirile ştiinţei ne-au întărit enorm
credinţa într-un Creator. Nu numai atât:

Subliniez faptul că acestea sunt postulatele
de bază pe care este clădit ateismul. Dar fiţi
atenţi, acestea sunt presupuneri, nu sunt
ceva dovedit! Întâi trebuie să le accepţi
pe acestea „ca de la sine înţeles”, ca fiind
„evidente” şi apoi te laşi dus încotro vor să te
ducă creatorii acestor sisteme de gândire.
Dacă urmăreşti cu atenţie descoperirile
ştiinţifice pe care le-am semnalat în articolul
de mai sus, vei observa că Dumnezeu
apare ca o necesitate ştiinţifică. Şi anumite
trăsături ale lui Dumnezeu apar ca
desprinzându-se clar din descoperirile
ştiinţei: inteligenţa Lui, bunătatea Lui,
iubirea Lui pentru fiinţele umane.
Dar creştinismul se deosebeşte de celelalte
concepţii despre lume şi viaţă prin faptul
fundamental că Dumnezeul nostru se
descoperă şi descrie pe Sine (noi numim
lucrul acesta „revelaţie”) şi, fiind un
Dumnezeu Personal, este un Dumnezeu
care vrea să intre în contact personal cu
noi şi să stabilească o relaţie personală
cu noi. În procesul acesta de relaţionare
reciprocă ajungem la adevărata cunoaştere
a lui Dumnezeu, nu numai o cunoaştere
intelectuală, ci una personală, prin unire şi
prin trăire în simbioză.
Când Îl cunoaştem pe Dumnezeu în felul
acesta, cunoaşterea noastră nu mai depinde
de ştiinţă şi ştiinţa nu mai poate afecta
negativ relaţia noastră cu El. Dar ştiinţa,
adevărata ştiinţă, nu este atunci altceva decât
cunoaşterea modului în care Tatăl nostru
a făcut lumea şi viaţa. Şi mai mult, ştiinţa
ne ajută să înţelegem locul nostru şi rolul
nostru în ceea ce un poet modern a numit
„lumea Tatălui meu”.
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SĂPTĂMÂNII

Calea, Adevărul și Viața
Talk-show

joi, ora 21:00

LUNI 2 noiembrie

MARȚI 3 noiembrie

MIERCURI 4 noiembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora
de biologie 10:30 Cuvântul vieții (r)11:00
Misiunea John Militaru (r)11:30 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r)14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r)15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (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
(cu Charles Stanley) 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 Dumnezeu
este Evanghelia 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 Cum a apărut lumea
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Ce este viața (r) 12:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre Dumnezeu
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Minunile creației:
pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Genesis (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Cum a apărut lumea (r) 17:30 Liber
de datorii 18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
vineri, 22:00
film artistic
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Concepții despre lume și
viața 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis
10:00 Cum a apărut Biblia 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Dreptul la tăcere (r) 12:30 Joni și prietenii (r) Jessica începe să își vadă iubitul
13:00 De ce Israel (r) 13:30 O voce în pustiu Tom, după ce acesta a decedat.
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
Îngrozită și nedumerită, Jessica
(r)15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Genesis
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
merge la păstorul bisericii sale
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
pentru a primi o explicație pentru
Cum a apărut Biblia (r) 17:30 Ascendent
aceste atacuri și apariții. Printr-o
18:00 Concepții despre lume și viață (r)

19:00 O voce în pustiu Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Lungul drum spre siguranță Docu-

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce este viața Documentar
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

O poveste
încurcată

19:00 Refacerea Israelului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

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 Dreptul la tăcere Film artistic
23:30 Muzică

mentar

23:30 Muzică

JOI 5 noiembrie

VINERI 6 noiembrie

SÂMBĂTĂ 7 noiembrie

DUMINICĂ 8 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre
lume și viață 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Parteneri în misiune 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 Producătorul 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00 Lungul
drum spre siguranță (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Refacerea Israelului (r) 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Producătorul (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viață (r) 08:00
Casă sau cămin? Educația familială 08:30
Zidurile inimii mele 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Sub scara lui Jacob (r)
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Ținutul celor
șapte biserici: Laodiceea (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 18:00 Secretul
relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 învingând spiritul sărăciei 09:00
Casa zburătoare 09:30 înțelepciune TV (r)
10:00 Povestea lui Corrie Ten Boom 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 O poveste
încurcată (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Oameni
ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
înțelepciune TV (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30
Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 înțelepciune TV 10:00
Povestea lui Corrie Ten Boom (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă
pentru tine 11:30 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt (r) 12:30 Biserica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
înțelepciune TV(r)

19:00 Ținutul celor șapte biserici: Laodiceea Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 O poveste încurcată Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Actualitatea Profeției Biblice Progr. rel.
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 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Documentar
23:00 Mai mult decât un miracol
Documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.
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întorsătură surprinzătoare, Jessica
descoperi că bărbatul pe care
îl vedea nu era Tom, ci fratele
geamăn al acestuia despre care nu
știuseră nimic, dar care, în cele din
urmă va deveni soțul ei.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din cul. tel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz.
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Progr. muz.
23:00 Un al treilea testament Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

LUNI 2 NOIEMBRIE

MARȚI 3 NOIEMBRIE

MIERCURI 4 NOIEMBRIE

JOI 5 NOIEMBRIE

SAMBĂTĂ 7 NOIEMBRIE

19:00 Minunile
creației: pomul

22:00 Dreptul la tăcere

23:00 Lungul drum
spre siguranță Documentar

19:30 Club 700 Magazin TV

20:00 Jerusalem
Dateline știri din Orientul

Documentar
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Film artistic

Mijlociu

Are nevoie Biserica
de știință?

extras din Verdictul Științei: Creație,
emisiune difuzată în fiecare luni la
17:30, la Alfa Omega TV

care controlează elementele respective, cum
a spus Einstein, și apoi tragem concluziile.

dr. Emil Silvestru
geolog, creaționist

E

STE ȘTIINȚA ACELAȘI LUCRU CU
ATEISMUL?

Am o veste proastă. Toată lumea poartă
ochelari. Ochelarii se numesc paradigmă,
bias, este viziunea despre lume și viață pe
care o avem.
Există doar două viziuni fundamentale
despre lume și viață: Teismul care spune că
întreaga lume este rezultatul creației unui
Dumnezeu, și Naturalismul care spune că
lumea există prin căi naturale. Bineînțeles,
teismul pleacă de la prezumpția că
Dumnezeu este etern, pe când naturalismul
spune că materia-energia este eternă.
Naturalismul este filozofia conform căreia
toate pot fi explicate ca rezultat al unor
procese naturale. Nu acceptă la nici un nivel
conceptul de supranatural.
Naturalismul există de multă vreme. A înflorit
în timpul civilizației grecilor, apoi a dispărut,
revenind la suprafață în urma iluminismului,
și a fost dus la cele mai înalte culmi în urma
publicării cărții lui Charles Darwin - Originea
speciilor. Azi, bătălia continuă la un alt nivel,
media fiind angajată total în această luptă,
ținând în exclusivitate partea naturalismului.
Dar media a reușit să mascheze esența
problemei: Ce este știința?
Sunt multe definiții, iată pe cea a lui Einstein:
„știința este o gândire metodică dirijată
spre găsirea unor relații între experiențele
senzoriale omenești”. Mai simplu: știința este
o încercare de a da sens simțurilor noastre.
Este o definiție profundă, pentru că, oricât
de complicat ar fi aparatul științific, până la
urmă realitatea trebuie demontată la nivelul
a ceva ce se adresează simțurilor noastre,
fie că e un aparat de măsură, un sunet sau o
imagine afișată. Abia apoi putem organiza un
aparat matematic care să poată da o expresie
abstractă, controlabilă, repetabilă a realității.
În toată această descriere nu există nici
o referire la Dumnezeu sau la lipsa
lui Dumnezeu. Știința este o încercare
omenească de a înțelege realitatea. Realitatea
poate fi înțeleasă prin prisma unei creații,
sau prin prisma naturalismului și a evoluției
de la ceva simplu la ceva complex. Dar
acestea două ar trebui să fie concluzii ale
întreprinderii științifice. Pornim la drum
să vedem de unde vine realitatea din jur,
și unde merge, o descompunem la nivelul
simțurilor noastre, încercăm să găsim relații

Dacă concluzia este că Dumnezeu e acolo,
lăsându-și semnătura în fiecare colțișor al
Universului, foarte bine! Dacă concluzia este
că Dumnezeu e de negăsit, foarte bine! Dar
aceasta ar trebui să fie concluzia științei, nu
premiza de plecare. Din păcate, azi, știința
este considerată numai explicarea lumii pe
cale naturală, fără Dumnezeu. Deci concluzia
devine imediat paradigma. Este o inversiune,
ilogică și neștiințifică, care însă are de-a face
cu o filozofie: ateismul.
Big Bang-ul începe cu un moment
supranatural, inexplicabil, deci nu putem acuza
creaționismul ca fiind religie iar naturalismul
ca nefiind religie, câtă vreme și acesta începe cu
un moment religios. Ca să fim cinstiți, trebuie
să recunoaștem că nici creația, nici evoluția nu
pot fi dovedite științific. Deci filosofiile pe care
se construiesc aceste idei sunt prin definiție
niște forme de religie.
Trebuie să înțelegem foarte clar că spre
deosebire de creaționismul biblic (care
este o interpretare exegetică a textului
biblic), creaționismul științific nu
pleacă de la textul Bibliei, ci de la
interpretarea acelorași fapte științifice
ca și evoluționiștii, dar într-o paradigmă
diferită. Ceea ce diferă fundamental este
elementul timp. Toate celălalte lucruri sunt
practic procese biologice, geologice, etc,
lucruri naturale ce se găsesc în realitate.
Dar momentul în care reducem drastic
elementul timp, evoluția de la sine se
anulează, pentru că fără un timp extrem de
îndelungat, ea nu poate exista. Și dacă nu
există evoluție, bineînțeles că trebuie să existe
creație, altă alternativă nu există. Aceasta
este problema fundamentală: naturalism
sau creaționism.

A

SISTĂM UNEORI LA UN ANTIINTELECTUALIZARE ÎN LUMEA
EVANGHELICĂ? E NORMAL SĂ
DIVORȚĂM ȘTIINȚA DE CREȘTINISM?
După părerea mea, de prea multă vreme
creștinul de rând este incapabil să dea
răspunsuri la întrebări încuietoare, adresate
din afara Bibliei, și venind din direcția științei.
În ortodoxie există o înțeleaptă apropiere
între cler și intelectualii mireni, foarte des
intelectuali de mare clasă, care se integrează
ușor în ansamblul Bisericii.
E însă o mare deosebire - în general Biserica
Ortodoxă nu este afectată în așa mare măsură
de problema creației, vârstei Pământului, și
alte asemenea probleme, pentru că ortodoxia
este în primul rând o formă de creștinism
a misterului lui Dumnezeu, diferită de
empirismul evanghelic.

Din lipsă de răspunsuri clare, de exemplu la
întrebarea dacă dinozaurii și Biblia au ceva
în comun, unii creștini au refuzat să creadă
că dinozaurii au existat cu adevărat. Asta e
o formă de anti-intelectualism, să admitem.
Dar trebuie să departajăm lucrurile – în
lumea evanghelică există o elită intelectuală
de bună calitate, care scrie mai puțin în
zona spirituală și mai mult în zona filozofiei
și a științei, dar creștinul evanghelic de
rând rămâne oarecum în urmă, e un mare
decalaj. Aici e marea problemă, Biserica ar
trebui să fie locul în care cele două sfere,
a intelectualului și a creștinului “spiritual
direct”, să se întâlnească și să se armonizeze,
învățând unul de la celălalt.
Personal, o văd eu însumi, petrecând mult
timp în domeniul științei și încercând să o
fac accesibilă și corentă cu dogma creștină,
petrec mai puțin timp studiind Scriptura,
aprofundând Scriptura și problemele
spirituale. Și de câte ori mă găsesc într-o
biserică în care se prezintă Biblia, se explică
în adâncime, mă hrănesc eu, primesc hrană
spirituală. Dar cred că accentuarea doar
a acestei laturi a lumii evanghelice îi duce
pe unii să eticheteze în ansamblul lor pe
evanghelici ca anti-intelectuali.
Cred sincer că dacă i se dă frâu liber, orice
formă de intelectualism sfârșește în stângism,
în marxism sau mai rău. În momentul în
care am scos elementul de referință absolut,
în cazul teologiei - Biblia - am luat-o pe
calea stângismului, care neagă divinitatea
în cele din urmă. Mai există însă un aspect,
cred că o greșeală de fond: transformarea
teologiei în ramură a științei. Pe zi ce trece,
teologia se îndepărtează de Scriptură, pentru
că dacă teologia aplică aparatul științific de
investigație, trebuie să analizeze un text.
Dar toate analizele de o factură conformă
spiritului Scripturii, ce mențin teologia
aproape de Scriptură, au fost deja făcute în
trecut. Acum se caută să se facă altceva, dar
astfel teologia se îndepărtează treptat de sursă.
Teologia ar trebui mutată din a fi o formă
a științei, într-un alt sector, unic. S-a ajuns
să se interpreteze lucruri în Scriptură, nu
din Scriptură. Darwin însuși avea pregătire
universitară în teologie, dar obținută în așa
fel încât nu a trebuit nici măcar să citească
Biblia, ce teologie este asta? Teologia liberală
îndepărtează Biserica de Scriptură. Cineva
trebuie să ne aducă înapoi la ea.
Eu cred sincer că acest creaționism de
Pământ tânăr poate oferi o cale de
reîntoarcere. Când un teolog e convins că
se pot armoniza descoperirile științifice cu
o interpretare în spiritul Scripturii, se vor
întoarce la teologia adevărată. Dar câtă vreme
știința pare să infirme lucrurile, e normal că
și teologia încearcă să se păstreze în acord cu
elita intelectuală. Nu contează ce procent din
comunitatea științifică crede altfel, contează
faptul că ceea ce oferim noi, oamenii de
știință creștini, așa puțini cum suntem,
reprezintă o alternativă creaționistă viabilă,
ce nu poate fi respinsă logic. Acum teologii
nu au nici o scuză, pentru că alternativa
coerentă la evoluționism există, rămâne
alegerea lor să o îmbrățișeze.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Universul nostru fascinant
documentar

duminică, ora 23:00

LUNI 9 noiembrie

MARȚI 10 noiembrie

MIERCURI 11 noiembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru Slujire 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aventurierii creației
10:00 Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Orașe pustii
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aventurierii creației (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Astronomia
susține creaționismul

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Astronomia susține creaționismul
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 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 Dumnezeu este Evanghelia
09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis
10:00 Cum a apărut lumea 10:30 Program
pentru minorități etnice (sarbă)11:00
Planeta privilegiată (r) 12:00 Filozofie,
știință și dezbaterea despre Dumnezeu
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Minunile
creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Genesis (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum
a apărut lumea (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Corpul uman

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Corpul uman 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 vineri, 22:00
film artistic
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Concepții despre lume și
viață 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis
10:00 Cum a apărut Biblia 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Știrile anunță că un grup de savanți
Metamorfoza (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 Verdictul științei: Creație! (r) 13:30
de la MIT au dezvoltat un superComori ascunse (r) 14:00 Liber de datorii (r)
calculator în stare să gândească
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare
singur. Agenții guvernamentali însă
(r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
opresc folosirea acestui calculator,
(bulgară) (r) 17:00 Cum a apărut Biblia (r)
după ce el accesează internetul
17:30 Ascendent 18:00 Creați după chipul
și închide sute de website-uri.
lui Dumnezeu sau planeta maimuțelor

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Progr. muzical str.
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Planeta privilegiată Documentar
23:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

19:00 Comori ascunse Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. străin
20:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Metamorfoza Documentar
23:00 Adevăratele rădăcini Documentar
23:30 Muzică

Întrebarea despre
Dumnezeu

19:00 Misterul celor trei ceasuri Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Descoperind misterul vieții
Documentar

23:30 Muzică

JOI 12 noiembrie

VINERI 13 noiembrie

SÂMBĂTĂ 14 noiembrie

DUMINICĂ 15 noiembrie

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
Pure passion (bulgară) 04:00 Minunile
creației: pomul 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Parteneri în misiune 09:00
Casa zburătoare 09:30 Genesis 10:00 Pasiune pentru plante 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia
păgână (r) 12:00 Descoperind misterul
vieții (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 13:30 Misterul celor
trei ceasuri (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30
Mesagerul 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Genesis (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară)
(r) 17:00 Pasiune pentru plante (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Casă sau cămin? Educația familială 08:30
Zidurile inimii mele 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 Trumpet for Israel (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Ecuația credinței 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Cosmosul (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Luna și dincolo de ea 17:30
Vieți în lumină/ întrebări esențiale 18:00
Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 învingând spiritul sărăciei
09:00 Casa zburătoare 09:30 Proiectul
dinozaurul 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Întrebarea despre Dumnezeu (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Oameni ai credinței (r)
14:00 Vieți în lumină/ întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Proiectul
dinozaurul (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu Duhul
Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Misiunea John Militaru 03:30 Cristos pentru
Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry
Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Proiectul dinozaurul (r) 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Bipserica umplută cu Duhul Sfânt
(r) 12:30 Cuvântul vieții 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Proiectul dinozaurul (r)

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt

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

Program religios

19:00 Cosmosul Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viață Talk-show
23:00 Praf sau destin Documentar
23:30 Muzică

19:00 Indicatoare la înălțime Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Întrebarea despre Dumnezeu Film
artistic

23:30 Gaither pentru România Program

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical
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Stephen Kendrick a fost unul din
programatorii proiectului supercalculatorului, și acum are un alt
super-calculator. Alături de alții, el
pune la cale un plan pentru a folosi
o copie a programului savanților
de la MIT pe acest nou supercalculator, în ciuda opreliștilor și a
unei investigații guvernamentale.

17:00 John Ankerberg Talk-show
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Așteptând Revenirea Domnului
Program religios

19:00 Originea speciilor Documentar
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Echipajul Life Flight Film artistic
23:30 Pasiune pură Progr. despre prob. sex.

televiziunii

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz.
19:00 Originea speciilor Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 In prezența lui Isus Program muzical
23:00 Universul nostru fascinant
Documentar

LUNI 9 NOIEMBRIE

MARȚI 10 NOIEMBRIE

MIERCURI 11 NOIEMBRIE

JOI 12 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 14 NOIEMBRIE

18:00 Astronomia
susține creaționismul

22:00 Metamorfoza

18:00 Creați după chipul lui Dumnezeu sau
planeta maimuțelor

19:00 Cosmosul

22:00 Echipajul Life
Flight Film artistic

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Documentar

Documentar

Documentar

www.alfaomega.tv/creationism

Verdictul științei: creație!

Săptămâna creaționistă la Alfa Omega TV - 9-15 noiembrie 2015

Comori ascunse

10 noiembrie ora 19:00
Nu trebuie să vizităm un muzeu pentru a
descoperi opere de artă, bijuterii uimitoare
sau bogății ascunse. E de ajuns să privim
în jurul nostru. COMORI ASCUNSE îți
dezvăluie frumusețea pură a unui simplu fulg
de nea, să te minunezi de rezistența florilor
de deșert, care sunt ascunse vederii celor
mulți. În final, vei descoperi cea mai mare
dintre comori: să-L cunoști pe Creator și El
să fie Tatăl și prietenul Tău.

Creați după chipul lui Dumnezeu sau
planeta maimuțelor
11 noiembrie ora 18:00

Va fi vreodată găsită veriga care lipsește?
În acest curs captivant, Dr. David DeWitt
dezvăluie de ce răspunsul este „nu!’’
Subliniind subiecte științifice controversate
ca ADN, comparația om/creier de maimuță.
DeWitt critică copacul evolutiv care se
presupune că face legătura dintre om și
maimuță dezvăluind rădăcinile pentru ceea
ce sunt de fapt: ficțiune.

fragil al fluturelui este observat în detaliu.
Cunoașteți îndeaproape ochii, compuși din
mii de lentile individuale, aripile acoperite
cu panouri solare microscopice și sisteme
de navigare care direcționează cu precizie
fluturii în migrarea lor anuală dinspre
Canada înspre Mexic. Cum au apărut aceste
creaturi extraordinare? Sunt ele produsul
unui proces orb și întâmplător? Sau au fost
proiectate de un Creator?

Proiectul dinozaurul

14 noiembrie ora 09:30

Cosmosul
12 noiembrie ora 19:00
În acest documentar este cercetată
întinderea spațiului, dezvăluind incredibila
putere a Creatorului nostru. Prezentânduvă programul planetariu proiectat de
astrofizicianul Jason Lisle al binecunoscutei
companii Creation Museum. Acesta relevă
lucruri uimitoare despre universul nostru
slăvindu-l pe Dumnezeu ca și Creator.
Folosind animații de ultimă generație,
telespectatorii sunt purtați într-o călătorie
dincolo de sistemul nostru solar până la
marginea universului.

15 noiembrie ora 23:00

13 noiembrie ora 11:00

10 noiembrie ora 22:00
De-a lungul istoriei, fluturii au fascinat artiști
și filosofi, oameni de știință și studenți cu
misterul și frumusețea lor. Descoperiți lumea
fascinantă a acestor ființe minunate. Trupul

Șansele lui Mike de a câștiga concursul de
știință scad la minim în momentul în care
experimentul lui are parte de un accident.
Însă descoperirea unui os de dinozaur
îi reînvie speranța. Dar în momentul în
care Mike află că teoria evoluției vine în
conflict cu credința lui creștină, alege să își
apere credința, chiar cu riscul de a pierde
concursul științific.

Universul nostru fascinant

Ecuația credinței

Metamorfoza

ca o afecțiune la nivelul creierului (CJD)
să îi afecteze capacitatea de a raționa. În
curând cele 2 călătorii se întâlnesc în timp ce
amândoi se luptă să reîntregească familia și
să găsească speranță în Dumnezeu. O poveste
emoționantă despre familie și credință.

Există Dumnezeu? Oare știința dovedește
existența lui Dumnezeu sau ne oferă mai
multe motive de îndoială? Doug Holloway,
un familist aflat la un pas de faliment în
căsnicie și financiar, începe o călătorie cu
scopul de a-și găsi tatăl natural, Dr. Eugene
Holland. Dr. Holland este într-o misiune
pe cont propriu – Ecuația Credinței – prin
care ar putea sa dovedească existența lui
Dumnezeu. Cea mai mare provocare a
lui? Să-și ducă la împlinire scopul, înainte

Pregătiți-vă pentru o călătorie în spațiul
cosmic, o călătorie într-o lume a măreției,
a frumuseții fascinante, a necunoscutului.
Cum a luat naștere Universul? Ce rol
joacă ființele umane în această lume?
Suntem singuri în Univers? Infinitul și
măreția Cerului ne face să ne punem o
mulțime de întrebări fundamentale. Ce
ține stelele și planetele pe orbită? După
ce legi sunt ele conduse? Au apărut ele la
întâmplare sau au fost gândite și create de
Cineva? Documentarul vă prezintă imagini
telescopice uimitoare și opinii captivante ale
unor oameni de știință și teologi, printre care
Alister Mcgrath și John C. Lennox

Află mai multe online la adresa:
www.alfaomega.tv/creationism
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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e ADEVĂRAT!

Scurte adevăruri științifice ce susțin creația
cu dragoni care circulă prin toată lumea.

U

Animalele numite de oameni dragoni
probabil că erau dinozauri, înainte de
apariția acestui cuvânt. Sf. Gheorghe s-a
luptat cu un dragon, la fel și armata lui
Alexandru cel Mare. Marco Polo a văzut și
el unul în timp ce vizita China.

NIVERSUL NOSTRU E TÂNĂR

Cât de vechi e universul nostru?
Nu are o etichetă, dar putem face o
estimare privind la lucrurile din universul
nostru, cum ar fi Luna.
În timp ce se rotește în jurul Pământului,
gravitația sa atrage apa din oceane, dând
naștere mareelor. Cum și mareele exercită
presiune asupra Lunii, o fac să se deplaseze
cu 38 de milimetri în fiecare an. Adică
acum 6.000 de ani, Luna era cu 245 de
metri mai aproape de Pământ, ceea ce nu e
o problemă. Însă, dacă Pământul și Luna ar
avea o vechime de peste 4 miliarde de ani,
atunci ar fi fost aproape una de alta și nu ar
fi fost bine.
Luna arată că universul are o vechime de
câteva mii de ani.

De fapt, în zodiacul chinezesc, istoricii
chinezi prezintă și dragonii alături de alte
animale cunoscute. Desenele rupestre,
tapițeriile și sculpturile de pe alte continente
prezintă alăturați oameni și niște creaturi
asemănătoare dinozaurilor.
Acest lucru are sens, fiindcă savanții au
găsit bucăți de țesut moale, precum vase de
sânge și hematii în niște oase de dinozauri.
Conform analizelor de laborator, aceste
materiale se descompun repede, așa că
aceste oase de dinozaur nu au cum să fie
foarte vechi.
După cum spune Biblia și ne confirmă și
știința, dinozaurii nu au existat înaintea
oamenilor, ci au trăit în același timp cu
aceștia, fiind creați cu toții în aceeași zi.

Oriunde am privi în univers, vedem dovezi
care ne arată că ceea ce spune Biblia despre
vârsta acestuia e adevărat și că cerul chiar
mărturisește despre slava lui Dumnezeu.

E

ADEVĂRAT - DINOZAURII
ȘI OAMENII

Apar dinozaurii în Biblie? Cuvântul
„dinozaur” a apărut abia în 1841, când a fost
inventat de Sir Richard Owen.
Însă în cartea Iov din Biblie se face referire
la o creatură uriașă numită de Dumnezeu
''behemot''. Aceasta avea coada ca un cedru.
Pare a fi un sauropod.
Dumnezeu mai spune că l-a făcut pe
behemot în același timp cu oamenii. Așa
pare să fie, gândindu-ne la toate legendele
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Era glaciară a dispărut în doar câteva sute
de ani. E clar că această perioadă rece pe
care o numim „eră glaciară” a fost provocată
de încălzirea oceanelor și de erupțiile
vulcanice. Totul a fost provocat de anumite
evenimente catastrofice.
Savanții seculari cred că niște procese lente
și normale, în niciun caz un potop global,
au dus la apariția multor ere glaciare ce
au durat perioade îndelungate. Însă, fără
o catastrofă la nivel global, nu au cum să
explice căldura și aerosolii necesari pentru o
singură eră glaciară măcar.
Ne putem încrede în Cuvântul lui
Dumnezeu, care ne oferă indicii pentru a
explica apariția erei glaciare.

S

ĂPTĂMÂNA CU ȘAPTE ZILE

O zi e timpul cât îi trebuie Pământului
să se rotească în jurul axei sale. Un
an e timpul cât îi trebuie Pământului să
se rotească în jurul Soarelui. De ce ține
săptămâna șapte zile?

La fel reiese și dacă analizăm cometele.
Acestea pierd multă materie de fiecare
dată când trec pe lângă Soare. Astfel, după
miliarde de ani, nici nu ar mai trebui să
existe.
Porțiunea interioară a unei galaxii spiralate
se rotește destul de repede. Dacă galaxiile
și universul ar fi vechi de miliarde de ani,
galaxiile ar fi prea răsucite ca să arate cum
arată acum.

Aerosolii, adică microparticulele eliberate în
timpul potopului de vulcani, au împiedicat
ca lumina soarelui să ajungă pe pământ,
iar astfel, zăpada nu s-a mai topit. După
împrăștierea aerosolilor, a pătruns destulă
lumină solară pentru a încălzi verile și a topi
gheața.

E

RA GLACIARĂ

Învelișuri de gheață, smilodoni și
mamuți! Era glaciară pare a fi fost
foarte friguroasă. Ce anume a provocat-o?
În mod ironic, trebuie ca temperatura la
suprafață a oceanelor să fie mai ridicată
pentru a provoca o eră glaciară. Excesul de
căldură duce la formarea mai multor vapori
de apă care se răcesc sus, în atmosferă, iar
apoi cad sub formă de ploaie sau zăpadă. E
vorba de multă zăpadă!
Au fost cumva oceanele mult mai calde
odinioară? Biblia ne spune că, în timpul
potopului din Genesa, izvoarele din adânc
au erupt. Acest lucru coincide cu dovezile
geologice care arată că în trecut au avut loc
erupții vulcanice.
În urma unor erupții dramatice s-au eliberat
cantități imense de magmă și aburi în apele
care acopereau odinioară globul pământesc.
Fiindcă apa reține căldura chiar și după ce
s-a retras de pe continente, înseamnă că
a nins mai mult din cauza oceanelor mult
mai calde. Așa putem explica începerea erei
glaciare.
Însă, pentru menținerea ei, zăpada ar fi
trebuit să rămână înghețată toată vara.
Potopul explică și acest lucru.

Nu există nicio motivație astronomică
pentru acest lucru. De ce, în mod tradițional,
lucrăm șase zile, iar în a șaptea, ne odihnim?
Unii spun că această practică e din „perioada
zilelor de târg”. Însă și zilele de târg erau în
perioada celei de-a șaptea zile, și nu în ziua a
cincisprezecea, a nouăsprezecea sau în altă zi.
Alții cred că săptămâna de șapte zile a
început cu Moise și cele 10 porunci, dar
cei care au format Israelul și alte popoare
respectau sabatul cu mult înaintea lui
Moise.
Ar trebui să privim la Genesa, unde scrie că
Dumnezeu a creat timp de șase zile, iar în
ziua a șaptea s-a odihnit. Așa ne-am stabilit
și noi săptămâna de atunci.
În 1929, sovieticii au încercat să impună
săptămâna cu cinci zile, însă activitatea nu
a sporit, iar viața de familie s-a deteriorat,
căci oamenii erau liberi de la lucru în zile
diferite. De asemenea, mașinile nu mai
făceau față și cedau. Așa că, în 1931, au
trecut la săptămâna cu șase zile. Când nici
asta nu a funcționat, în 1940 au revenit la
săptămâna cu șapte zile.
Se pare că cifra șapte e cea mai potrivită
în ce privește zilele săptămânii. Acest
lucru atestă creația și faptul că noi păstrăm
săptămâna cu șapte zile stabilită de
Dumnezeu atunci când ne-a creat.

M

apărut din mintea lui Dumnezeu. Fractalii
apar atât în matematică, ce e o știință
abstractă care nu e alcătuită din atomi, cât
și în lumea fizică, ce e alcătuită din atomi.
Aceasta deoarece ambele au același Creator.
Fulgerele apar și ele sub forma unor fractali,
ca și broccoli.

ATEMATICA, CODUL SECRET

Vă place matematica? Unora li se
pare fascinantă, iar pentru alții e
o provocare. De-a lungul istoriei, savanții
inteligenți și-au frământat mintea cu
numerele pentru a afla cum funcționează.
Un astfel de intelectual a fost Leonardo
din Pisa, cunoscut și drept Fibonacci. În
1202, Fibonacci a publicat o carte intitulată
„Cartea de calcul”. El a introdus secvența
de numere care, mai târziu, a devenit
cunoscută drept „șirul lui Fibonacci” în
matematica europeană.
În șirul Fibonacci, primele două numere
sunt zero și unu, iar fiecare număr care
urmează e suma anterioarelor două. Pe
măsură ce șirul crește, corelația dintre
două din cele mai mari valori se apropie de
proporția de aur sau phi (aprox. 1,61).
Aceste numere speciale se regăsesc în natură
deseori, cum ar fi în spiralele din floareasoarelui. Același tipar apare și în straturile
circulare ale unui con sau ale unui ananas,
dar și în grupurile de ace ale coniferelor.
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 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.
Ce înseamnă toate acestea?
Evoluția nu poate explica evoluția legilor
matematice, în schimb, Biblia poate. Scriptura dezleagă acest mister, arătându-ne
adevărul Creatorului inteligent. Dumnezeu a
creat toate lucrurile, atât pe cele vizibile, cât
și pe cele invizibile, cum ar fi matematica.
Mulțimea de numere a lui Mandelbrot
descoperă un cod secret care a rămas
nedescoperit mii de ani la rând. În timp
ce matematicienii pot schița mulțimea de
mână, computerele moderne arată cu o precizie uimitoare că frumusețea se regăsește
în numere.
Privind mai atent la Mulțimea Mandelbrot,
observăm că tiparul se continuă la nesfârșit.
Acesta e un exemplu de fractal, o structură
ce se repetă la nesfârșit la o scară tot mai
mică.
Fulgii de nea sunt niște fractali. De ce?
Legile naturii răspunzătoare pentru crearea
fulgului de nea sunt matematice fiindcă au

Dacă universul a fost creat la întâmplare,
de ce s-ar supune natura unor reguli
matematice?
Când mai aveți o problemă de matematică,
amintiți-vă de floarea-soarelui sau de mâna
dvs și slăviți-L pe Dumnezeu pentru tot ce
a creat. În ce privește matematica, toți se
inspiră din creație. După mii de ani, acum
putem reprezenta Mulțimea Mandelbrot,
dar codul secret al creației reprezintă doar
o mică fereastră către mintea infinită a lui
Dumnezeu.

L

OUIS PASTEUR

Inovația se bazează pe evoluție? În
secolul al XIX-lea, teoria abiogenezei
a fost acceptată la scară largă, cum e cazul
evoluției în prezent. Charles Darwin a
susținut cu tărie această idee conform căreia
viața e produsă de non-viață.
Însă Louis Pasteur, un microbiolog francez
ce credea în creația biblică, a făcut o
descoperire uluitoare. La începutul anilor
1860, a făcut experimente în cadrul cărora a
comparat materiale organice expuse direct
la aer cu materiale organice care nu au fost
expuse direct la aer. Rezultatul: nu a crescut
nimic în recipientele care nu au fost expuse
direct la aer și la microbii din aer!
Acest lucru a confirmat biogeneza, care
susține că viața provine întotdeauna numai
din viață. Pasteur a declarat: „Doctrina
generației spontane nu-și va reveni
niciodată după lovitura de grație oferită de
acest experiment simplu.”
Studiile lui au dus la folosirea sterilizării
și a pasteurizării, mai ales în domeniul
medical și în prepararea alimentelor. El și
fizicianul german Robert Koch sunt numiți
„părinții teoriei microbiene a bolilor și ai
bacteriologiei”.
Ei au făcut experimente care susțin teoria
conform căreia microbii provoacă boli.
Pasteur a cercetat virusul rabiei, creând un
vaccin nonvirulent care, în 1885, a salvat un
băiețel de nouă ani care fusese mușcat de un
câine turbat. Pe când antraxul omora turme
întregi de oi în Franța, Pasteur le-a vaccinat
cu succes împotriva acestei boli.
Chiar trebuie să crezi în evoluție pentru a
putea fi un savant inovator? Viața lui Louis
Pasteur arată clar că nu e așa. Crezând în
creația biblică, Pasteur a fost un inventator a
cărui muncă a pus bazele unora dintre cele
mai importante inovații din lumea modernă.

M

AȘINA ZBURĂTOARE

În timp ce zburăm pentru a ne vedea

familia în vacanță sau pentru a avea
un concediu relaxant, deseori uităm să ne
gândim la minunăția avionului.

În 1485, Leonardo da Vinci a inventat
prima mașină zburătoare, pe care a numit-o
„ornithopter”. Teoria lui se baza pe un
sistem folosit de pilot pentru a face aripile
să bată.
Abia în 1903, celebrii frați Orville și Wilbur
Wright au creat și au pilotat cu succes
primul aparat de zbor mai greu decât aerul.
Inspirația le-a venit după ce au studiat
mecanica aripilor și zborul porumbeilor.
Inventarea avioanelor e un minunat
exemplu de biomimetism, prin care oamenii
imită creațiile lui Dumnezeu. Cercetătorii
au studiat aterizarea albinelor pentru a
realiza aterizări mai bune pentru aparatele
de zbor.
Savanții au analizat solzii peștelui african
Polypterus senegalus pentru a crea o armură
mai ușoară și mai rezistentă.
Ochii șopârlei Gecko sunt de 350 de ori
mai sensibili decât cei ai omului, putând
percepe culoarea chiar și în întuneric. Aceste
procesoare vizuale incredibile ar putea ajuta
la îmbunătățirea tehnologiei camerelor de
supraveghere pe timp de noapte.
Mâinile bionice au fost studiate de ingineri,
putând fi o metodă de duplicare a mâinilor
omenești.
Chiar dacă s-au făcut numeroase progrese,
mașinile tot nu sunt la fel de bune ca
mâinile create de Arhitectul suprem. În
mod ironic, atunci când invențiile imită
natura, creatorii spun deseori că s-au
inspirat din procese care s-au desfășurat
întâmplător pe durata a milioane de ani.
Ei nu recunosc designul și creația uimitoare
a lui Dumnezeu. Însă, când ne dăm seama
de creativitatea neîntrecută a lui Dumnezeu,
atunci remarcăm și calitățile Sale invizibile.

Urmăriți seria de mini-documentare
creaționiste „E ADEVĂRAT", produse de
Institute of Creation Research, în fiecare zi a
Săptămânii Creaționiste (9-15 noiembrie)
la Alfa Omega TV, sau la
www.alfaomega.tv/creationism.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Străinul
Film serial

joi, ora 23:00

LUNI 16 noiembrie

MARȚI 17 noiembrie

MIERCURI 18 noiembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru Slujire 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aventurierii creației
10:00 Ora de biologie 10:30 Cuvântul
vieții (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aventurierii creației
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul vieții

00:00 Verdictul științei: Creație! 00:30 Liber
de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Viața
condusă de scopuri 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Viața condusă de scopuri (r) 08:00 Dumnezeu
este Evanghelia 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 Cum a apărut lumea
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) 13:30 Minunile creației:
pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Genesis (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum a
apărut lumea (r) 17:30 Liber de datorii 18:00
Romcom

00:00 Verdictul științei: Creație! 00:30
Ascendent 01:00 Romcom 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Concepții despre
lume și viață 09:00 Casa zburătoare 09:30
Genesis 10:00 Inocență rănită 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Salvat prin har (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Cele trei
credințe ale Ierusalimului (r) 14:00 Liber
de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Genesis (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) (r) 17:00 Inocență rănită (r)
17:30 Ascendent 18:00 Concepții despre
lume și viață (r)

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical
21:00 Viața condusă de scopuri Talk-show
22:00 Creația vorbește Documentar
23:30 Muzică

19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului Documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios străin 20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:00 De ce Israel Din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Salvat prin har Film artistic
22:00 Invazia păgână Documentar
23:30 Muzică
23:00 Intrebarea lui Frank Jenner Documentar

film artistic

Activistul
accidental
Ted și Lynn duc o viață simplă,
au trei copii, o mică afacere și
sunt în relații bune cu vecinii
și prietenii. Dar această viață
liniștită este dată peste cap atunci
când Ted semnează o petiție
ce susține căsătoria tradițională
bărbat-femeie. E un mic gest civic
în mintea lui, dar pentru alții din
comunitatea în care Ted trăiește,
este un gest de intoleranță. Ted și
familia sa devin ținta unor proteste
locale ce amenință să distrugă
atât firma lor, cât și libertatea lor
religioasă.

23:30 Muzică

JOI 19 noiembrie

VINERI 20 noiembrie

SÂMBĂTĂ 21 noiembrie

DUMINICĂ 22 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Concepții despre
lume și viața 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Pure passion (bulgară) 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devotional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Parteneri în misiune 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Genesis 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00
întrebarea lui Frank Jenner (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Rădăcinile evreiești ale creștinismului (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Genesis (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Miracolul transformării vieții 08:30
Restaurându-ți viața 09:00 Casa zburătoare
09:30 Genesis 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Echipajul Life Flight (r)
12:30 Femei cu idealuri 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie
(r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Genesis (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 John Ankerberg
(r) 17:30 Vieți în lumină/ întrebări esențiale
18:00 Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 învingând
spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare 09:30
Proiectul dinozaurul (r) 10:00 Povestea lui
Augustin 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Activistul accidental (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Oameni ai credintei (r) 14:00 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Proiectul dinozaurul (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30 înțelepciune TV 10:00 Povestea Perpetuei 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30
Centrul Creștin Caleb 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

19:00 Călătoriile lui Stevie Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Așteptând Revenirea Domnului

religios străin

Program religios

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

19:00 Străinul (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

străin

Program religios străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Activistul accidental Film artistic
23:00 Inimă de Rege Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program

20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Străinul perfect Film artistic
23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Străinul Film serial
23:30 Muzică
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vineri, 22:00

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
18:30 Gaither pentru România (r) Program
muzical

19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 In prezența lui Isus Program muzical
23:00 Corrie Ten Boom Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex

LUNI 16 NOIEMBRIE

MARȚI 17 NOIEMBRIE

MIERCURI 18 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 21 NOIEMBRIE

DUMINICA 22 NOIEMBRIE

22:00 Creația vorbește

22:00 Salvat prin har

22:00 Invazia păgână

22:00 Străinul perfect

23:00 Corrie Ten Boom

Documentar
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Film artistic

Documentar

Film artistic

Documentar

Corpul uman
Corpul uman este o mașinărie minunată.
Compușii chimici din corpul nostru pot
fi găsiți în „țărâna pământului”, însă
aceste elemente chimice nu se pot ordona
singure în țesuturi, organe și sisteme.
Acest lucru este posibil numai cu aportul
unei minți inteligente. Iată doar câteva
aspecte ale corpului uman.

INIMA

O curgere constantă a
sângelui trebuie să ajungă
la celulele din întreg corpul, să transporte
oxigen și nutrienți esențiali către toate
extremitățile, în timp ce îndepărtează
dioxidul de carbon. Dacă oprești această
curgere numai câteva minute, viața încetează.
Pentru a supraviețui, avem nevoie de o
pompă specială care să asigure transportul
sângelui în toate părțile corpului uman, zi și
noapte, an după an, fără să dea greș.
Inima este mușchiul care pompează sângele
pe distanțe de mii de kilometri în vasele
noastre de sânge. Sângele transportă hrană și
oxigen înspre fiecare parte din corpul nostru.
Inima noastră pompează, în medie, 6 litri
de sânge în fiecare minut. Într-o singură zi,
pompează suficient sânge să umpli mai bine
de 40 de recipiente de 200 de litri. În plus, ea
trebuie să bată de 100.000 de ori pe zi.

OCHIUL

Toate procesele ce țin
de vedere au loc de fapt
în creier. Însă mesajul este transmis prin
intermediul unei structuri uimitoare: ochiul.
Camerele moderne operează dupa aceleași
principii de bază ca și ochiul. În ochi, setări
precum focusul și diafragma sunt ajustate
automat. Cum procesează creierul imaginile?
Percepția asupra lumii începe cu ochiul uman.
Acesta este o extensie a creierului nostru.
Oamenii de știință admiră designul ochiului.
Fiind mult superior oricărei camere create de
mâna omului, celulele senzoriale de la nivelul
ochiului (fotoreceptoare) se pot ajusta singure
la trecerea de la lumina directă a soarelui la
întuneric-beznă (trecând de la 10 miliarde de
fotoni la doar unul singur).
Avem nevoie de ochi să vedem, dar cercetările
făcute asupra creierului arată că vederea ar fi
imposibilă fără a folosi și alte părți din creier.
Ochii sunt numai prima oprire dintr-un drum
lung pe care îl avem de parcurs. Dacă luăm
în considerare un simplu aspect al vederii -

imaginile 3D pline de culoare și mișcare - ar
trebui să știm că ochii nostri nu le percep
așa, ci mai degrabă detectează două imagini
2D separate una de alta. Creierul apoi le
îmbină într-o reprezentare 3D a lumii.
Pentru a realiza acest miracol, creierul nostru
compară constant informații pe care le
receptează prin intermediul fiecărui ochi în
parte și face calcule automate pentru a obține
profunzimea corectă, distanța, forma, culoarea
și umbrele. Acest lucru îți permite să știi unde
se termină un obiect și unde începe altul,
ca de exemplu prietenul tău și copacul din
spatele lui. Cu ajutorul acestei percepții, poți
să treci cu încredere o stradă aglomerată. Mai
departe, imaginile care ajung pe retină sunt de
fapt răsturnate, dar creierul restabilește fiecare
“pixel” punându-l în poziția corectă.
Pentru a se asigura că ai o imagine corectă
asupra lumii, creierul tău contorizează și
are în vedere fiecare semnal care intră în
contact cu retina. În jur de 1,2-1,5 milioane
de neuroni sunt localizați în spatele fiecărui
ochi. Fiecare adună informații detaliate
despre secțiuni diferite alte imaginii din
câmpul tău vizual. Apoi neuronii transportă
informația folosind fibre separate, numite
axoni, înspre creier. Aceste fibre sunt legate
în interiorul nervului optic.

permite să obținem noi abilități, să învățăm
informații noi și să ne facem amintiri noi.
Iar când creierul are parte de leziuni, celulele
sănătoase preiau funcțiile celulelor afectate.
Creierul funcționează ca o bibliotecă cu
spațiu limitat de stocare. Dacă vrei să adaugi
pagini noi unei cărți, trebuie să sacrifici
paginile altor cărți de pe raft. Acțiunile și
simțurile care sunt folosite mai mult, primesc
în creier un spațiu de desfășurare mai larg.
Acest lucru explică de ce indivizii care sunt
surzi sau orbi și-au dezvoltat alte simțuri.
Neuronii fac uimitor de multe conexiuni cu
alți neuroni. Un creier adult are în jur de 100
de miliarde de neuroni și numai unul dintre
acești neuroni poate să facă zeci de mii de
conexiuni. Inițial neuronii trimit fibre pentru
a acoperi zona vizată. Acele conexiuni care
sunt folosite în mod repetat devin mai
puternice, în timp ce acele conexiuni care nu
sunt folosite, se vor pierde într-un proces de
„altoire”. Neuronii concurează constant unii
cu alții pentru a obține alte ținte.

OASELE

CREIERUL

Creierul este
centrul unui sistem
computerizat mult mai măreț decât orice altă
mașinărie construită. Sistemul de operare al
corpului trimite în corp miliarde de biți de
informație, informație care controlează fiecare
acțiune, chiar și o simplă clipire din ochi.
În majoritatea sistemelor computerizate,
informația este purtată de către cabluri
și părți electronice. În corp, nervii sunt
cablurile care poartă informația dinspre
și către sistemul nervos central. Într-un
singur creier uman se găsesc mai multe fire
și circuite electrice decât în toate sistemele
computerizate din lume la un loc.
Față de un calculator însă, creierul e format
din celule vii ce se schimbă constant,
pentru a obține mai multe abilități și
informație. Este ca și cum arhitectura fizică
a creierului nostru se schimbă ca răspuns
sau în funcție de experiențele noastre. Acest
design minunat face posibilă dezvoltarea și
capacitatea de adaptare a noastră la mediul
înconjurător aflat în continuă schimbare.
Cu cât exersăm și practicăm mai mult, cu
atât devenim mai buni. Cu toate acestea,
obținerea de noi abilități ar fi imposibilă dacă
mintea, creierul nostru ar fi nemodificabil
din momentul nașterii.
Pentru a sorta toate datele pe care simțurile
noastre le înregistrează, creierul a fost
construit să se schimbe. El este format din
celule vii, care continuă să se dezvolte și să
formeze constant conexiuni noi, înlocuindule pe cele vechi. Flexibilitatea creierului ne

Corpul uman are o
structură dinamică de os
și cartilagiu numită schelet. Scheletul uman
este flexibil, cu articulații care au fost gândite
să se miște. Dar pentru a reduce fricțiunile
dăunătoare, aceste părți care se mișcă trebuie
să fie unse sau lubrifiate.
Mașinăriile create de om pot fi lubrifiate numai
din surse provenite din exterior. Dar corpul se
lubrifiază singur prin procesarea unei substanțe
gelatinoase, produsă în cantitatea specifică și
potrivită, oriunde este necesar.
Oasele servesc trei tipuri de funcții critice. În
primul rând, oasele au câteva funcții mecanice.
Ele protejează organele vitale ale trupului;
servesc pe post de cadru pe care sunt atașați
mușchii și alte organe; și permit corpului să
se miște prin intermediul mușchilor care se
contractă de-a lungul articulațiilor. Apoi,
oasele asigură nivelul optim de calciu
și fosfor în sângele nostru și în fluidele
țesutului nostru. Oasele servesc că depozit
pentru stocarea și folosirea acestor minerale.
În final, se produce sânge în măduva oaselor.
Măduva produce atât globulele roșii cât și
albe. Celulele roșii sunt esențiale pentru a
transporta oxigen către toate celulele din
corpul nostru, în timp ce globulele albe luptă
împotriva bolilor și infecțiilor.
Oasele lungi din corpul nostru au nevoie
de o construcție puternică. Osul în sine este
alcătuit într-un material uimitor de puternic.
Este la fel de puternic ca și fonta și poate fi
îndoit asemenea fierului, deși nu cântărește
decât o treime din greutatea fierului. Mare
parte din tăria oaselor provine din faptul
că osul este un material compus din două
componente: o matriță și o armătură, care
lucrează împreună pentru a crește puterea.
Un exemplu de astfel de material, în zilele
noastre, îl constituie betonul armat.
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Planeta
privilegiată
CĂUTAREA UNUI SCOP ÎN UNIVERS
Misterul semnificației Pământului în Univers
a provocat filosofia și știința de peste 2000 de
ani. Primele păreri s-au conturat prin munca
înțelepților greci Aristotel și Ptolomeu. Ei
au învățat că Pământul stă fără să se miște în
mijlocul cerului, în timp ce aștrii se mișcă în
jurul lui. În 1543 însă, Copernic a dovedit că
Pământul nu e static, ci se rotește împreună
cu celelalte planete în jurul soarelui.
O reinterpretare a teoriei lui Copernic a
devenit proeminentă în secolul XX. Este
adesea numit: Principiul Mediocrității.
Acest principiu spune că locația și statutul
nostru sunt mediocre, nu sunt excepționale.
Concluzia lui e că nu trebuie să presupunem
că suntem privilegiați sau că Universul a fost
creat cu noi (sau cu ființe ca și noi) în minte.
Este însă acesta adevărul?
FACTORI NECESARI PENTRU CA
PĂMÂNTUL SĂ FIE LOCUIBIL
Există, fără îndoială, legi fizice permanent
valabile, care se aplică peste tot în Univers,
nu doar într-un singur loc. Această
constatare i-a condus pe cercetători să
înțeleagă că factorii necesari pentru existența
vieții complexe pe Pământ sunt de asemenea
cei mai buni parametri în căutarea de planete
locuibile altundeva în Univers. Iată-i pe cei
mai importanți:

DISTANȚA PĂMÂNTULUI
FAȚĂ DE SOARE
Un alt factor esențial care susține viața
complexă este distanța unei planete de steaua
ei. Planeta locuibilă este amplasată în ceea
ce noi numim „zona perfectă”, nu e nici prea
caldă, nici prea rece, ci este potrivit pentru
apă. Apa lichidă e vitală pentru găsirea
zonelor locuibile. Dacă e prea cald, apa fierbe
și se evaporă. Dacă e prea rece, cum este azi
pe Marte, apa îngheață.
În sistemul nostru solar, zona locuibilă
este destul de îngustă. Începând în afara
orbitei Venus și terminându-se imediat
la orbita Marte. Dacă Pământul ar fi doar
cu 5% mai aproape de Soare, ar avea aceeași
soartă ca Venus. Prin dispariția efectului de
seră, temperaturile ar crește până la 479 de
grade Celsius. Însă dacă Pământul ar fi cu
20% mai departe de Soare, norii din dioxid
de carbon s-ar forma în atmosfera ce-l
învelește, inițiind ciclul de gheață și frigul
ce au sterilizat planeta Marte. Prezența apei
lichide este o condiție necesară pentru viață,
dar nu suficientă. Poate exista apă lichidă
sub suprafețele înghețate ale lui Marte sau pe
luna lui Jupiter, Europa, dar sunt șanse foarte
mici să existe viață complexă în aceste locuri.
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Văzută din spațiu, atmosfera Pământului
strălucește ca o panglică albastră subțire de
lumină. Măsurând sub 1% din diametrul
planetei, e compusă dintr-o combinație
de nitrogen, oxigen și dioxid de carbon.
Ea asigură un climat prielnic, protecție de
radiațiile solare și combinația potrivită de
gaze pentru apa lichidă și viața complexă.
LUNA CEA MARE
Pentru mărimea pe care o are Pământul,
Luna noastră e mare, o pătrime din mărimea
Pământului. Însă dacă Luna nu ar exista, nici
noi nu am exista. Gravitația puternică a unui
pol al Lunii stabilizează unghiul Pământului
la 23,5 grade. Acest fapt asigură temperaturi
diferite o dată cu schimbarea anotimpurilor
și singurul climat din sistemul solar destul de
blând ca să susțină organisme vii complexe.
TIPUL DE STEA

APA LICHIDĂ
Toate discuțiile serioase despre acești factori
au început cu aceeași condiție obligatorie:
apa lichidă. Toate cercetările care au fost
făcute pentru viață în alte locuri în Univers
au plecat de la premisa unei planete terestre
cu apă. Știm că proprietățile chimice ale apei
sunt absolut necesare pentru baza vieții.
Aceste proprietăți includ abilitatea apei
să dizolve și să transporte neutronii vitali
pentru toate organismele vii și capacitatea
ei inegalabilă de a atrage căldura de la
soare, un proces necesar pentru a menține
temperatura Pământului.

ATMOSFERA DIN OXIGEN/NITROGEN

PLANETA TERESTRĂ
Trăim pe scoarța terestră, o crustă subțire
ca o foaie. Dacă crusta Pământului ar fi
semnificativ mai groasă, refacerea plăcilor
tectonice nu ar mai putea avea loc. Grosimea
scoarței terestre variază între 6,4 și 64,4
km, e alcătuită din peste 12 plăci tectonice,
aflate în continuă mișcare. Această geologie
dinamică reglează temperatura interioară a
planetei, reface carbonul, amestecă elementele
chimice esențiale pentru organismele vii și
conturează continentele. Adânc în interiorul
pământului, mișcarea fierului lichid generează
un câmp magnetic protector, esențial pentru
viața complexă. Dacă planeta noastră ar fi
mai mică, câmpul magnetic ar fi mai slab,
permițând vântului solar să îndepărteze
atmosfera noastră, transformând, încet,
Pământul într-o lume moartă cum e Marte.

Soarele, o stea pitică, este perfect situat
pentru nevoile noastre. Dacă Soarele ar
fi mai puțin masiv, ca 90% din stelele din
galaxie, zona locuibilă ar fi mai mică. Ca
să rămână în aria de acoperire a soarelui,
Pământul ar trebui să fie poziționat mai
aproape de el. Însă creșterea gravitației ar
deregla rotațiile Pământului, sincronizându-l
cu orbita lui. O parte a Pământului ar fi
permanent cu fața spre Soare, expus la
radiații, iar partea întunecată a planetei va
rămâne învelită în frig și gheață fără sfârșit.
Este foarte puțin probabil ca viața complexă
ar putea tolera aceste schimbări drastice și
aceste temperaturi extreme.

FACTORI - CONCLUZIE
Multe lucruri au mers bine pentru ca pe
Pământ să existe viață complexă. Numărul de
factori care au fost acceptați ca necesari a tot
crescut, lista tipică conține cam 20 de factori.
Trebuie să știm că ne aflăm în locația
corectă în galaxie, pe o planetă în zona
locuibilă a stelei sale, având în exteriorul
sistemului solar și alte planete gigante ce
protejează planetele dinăuntru de prea
multe impacte cu cometele, că suntem lângă
steaua potrivită, nu este prea frig, nici prea
cald, ca suntem pe o planetă care are o lună
ce stabilizează vârful axei sale. Că suntem
pe o planetă terestră, care are o scoarță
destul de groasă ca să mențină activitatea
plăcilor tectonice, care are destulă căldură
în interior ce poate circula lichidul de fier
care generează câmpul magnetic, cu o
atmosferă care are destul oxigen să permită
organismelor complexe să supraviețuiască,
care are apă destulă pe fiecare continent
să permită diversitatea vieții. Toți acești
factori trebuie întâlniți în același loc și timp
în galaxie, dacă căutăm o planetă la fel
de locuibilă ca și Pământul.
Deși sunt sute de miliarde de stele în galaxie,
probabilitatea statistică ca acești factori să
coexiste simultan este infimă. Concluzia e
că, DA, suntem rari în galaxie. Dacă planeta
noastră este rară în Univers, are acest lucru
vreo semnificație anume?
LOCAȚIA PERFECTĂ PENTRU STUDIU
Lucrul cel mai de neînțeles despre univers
este că e inteligibil. Faptul că putem
descoperi ceva despre univers este un lucru
plin de mister. De ce ființe ca noi sunt
capabile să descopere universul?
Se pare că poziția noastră în univers nu este
doar absolut necesară pentru ca viața să
existe, dar este, de asemenea, surprinzător
de optimă pentru descoperirile științifice.
Suntem localizați lângă partea de mijloc a
galaxiei, o galaxie în mare parte plată, între
brațele spirală și cu explozii de praf foarte
reduse. În timp ce suntem într-o galaxie
netedă, aceasta nu acoperă o parte foarte
mare de pe cer astfel încât noi să putem avea
o imagine clară în afară.

Abilitatea noastră de a descoperi un
univers care poate fi înțeles este un lucru
extraordinar. Progresul astronomiei
moderne și a fizicii este cauzat de un
univers accesibil ochiului și minții umane. E
universul guvernat de legi și forțe care susțin
planeta noastră și întreg cosmosul, și e astfel
plasat încât să permită atât existența vieții
complexe, cât și a descoperirilor științifice.
Dacă nu ar exista gravitația care ține
toate lucrurile împreună, nu am avea
niciodată o planetă, stele sau alte organisme
complexe. Dacă nu am avea forța nucleară

tare, nu ar sta protonii și neutronii împreună
în nucleu, nu am avea nici atomi, nici chimie.
Dacă nu am avea forța electromagnetică,
nu am avea nici o legătură între elementele
chimice, nu am avea nici lumină. Exemplele
pot continua - toate aceste principii
fundamentale trebuie să fie în ordine
pentru ca viața să poată exista. Dacă am
elimina unul din ele, viața nu ar mai exista.

În ultimii ani, cercetătorii au descoperit
importanța relativă a fiecărei legi și forțe.
Aceste forțe sunt într-un echilibru total, iar
de multe ori sunt descrise ca fiind acordate
perfect. Dacă ar fi să luăm constantele
principale și fundamentale ale naturii și leam schimba, chiar și foarte puțin, nu vom
reuși să creem un univers unde viața să poată
exista în vreun fel. Nu ar putea exista galaxii,
planete, organisme biologice complexe dacă
aceste constante fundamentale ar fi chiar și
ușor diferite față de cum sunt acum. Aceasta
este ideea acordării perfecte.
Aceste forțe și constante sunt un alt exemplu
a corelației dintre viață și descoperiri.
Pentru că nu doar că sunt acordate perfect
pentru existența noastră, dar în același timp
pot fi înțelese. E foarte interesant să vedem
cât de bine funcționează legile, dar mai
interesant este să vedem cât de simple sunt,
și că pot fi ușor descoperite. Albert Einstein
a scris: „Cred cu putere că principiile
universului vor fi în același timp frumoase
și simple.” Timp de aproape 400 de ani,
oamenii de știință au descoperit o simplitate
elegantă în ecuațiile matematice ce
exprimă legile cosmosului. Se spune că cele
mai importante teorii ale fizicii pot fi scrise
pe o singură foaie de hârtie...
Acest fapt ar trebui să ni se pară surprinzător,
că formule și ecuații așa de simple pot avea
aplicații extinse într-un univers atât de mare
și complicat. Avem nu doar un univers
care este acordat perfect pentru existența
vieții, dar în același timp, are o structură
matematică frumoasă și elegantă, care în
plus poate fi ușor descoperită.
Aparent, oricare ar fi sursa universului, dacă
cineva ar dori ca noi să înțelegem universul,
ar pune în mod intenționat observatorii în
cel mai bun loc de unde pot observa. Natura
planetei noastre, natura atmosferei sale, locul
pe care îl are în sistemul solar, tipul de sistem
solar în care se află, chiar și tipul de stele
care sunt în jurul lui și locația lor în galaxie
sunt optime pentru a face o gamă largă de
descoperiri științifice.
E ceva la univers care nu poate fi explicat
simplu, doar prin forțele naturii și atomi
care intră in coliziune cu alți atomi. Așadar,
trebuie să cauți ceva dincolo de univers ca să
încerci să-l justifici. O astfel de abordare stă
la baza științei moderne.
În căutarea lui pentru o descriere mai
elegantă a sistemului solar, Copernic a fost

motivat de dorința lui de a înțelege ceea
ce el numea: „Mecanismul universului,
ornamentat pentru noi de un Creator de o
bunătate supremă și ordonat... sistemul pe
care cel mai bun și mai ordonat artist dintre
toți l-a creat pentru binele nostru.” El și-a
imaginat această analogie a unui meșter,
construind ceva care să funcționeze bine și
să fie frumos. Acea analogie nu a fost una
dintre concluziile lui, ci a fost una dintre
presupunerile sale.
Fondatorii științei moderne, ca și Copernic,
Keppler, Galileo și chiar Newton, au crezut
că universul este produsul unei minți, că
e inteligibil unor ființe ca și noi pentru că
universul e produsul unei ființe inteligibile.
Erau însuflețiți de această noțiune, de faptul
că era vorba de o chestiune teologică, că
descopereau munca îndemânatică a lui
Dumnezeu, prezentată în felul în care lumea
s-o înțeleagă. Ce gând minunat! Să putem
înțelege o frântură din mintea lui Dumnezeu,
să înțelegem cum El a creat universul!
Acest lucru este ca un adevăr despre
Dumnezeu ascuns în spatele naturii, care
poate fi expus prin ceea ce numim știință.
Cei mai mulți oameni de știință nu mai
privesc lucrurile prin perspectiva teologică,
ci se referă la Pământ ca un simplu punct
albastru palid, pierdut pe scena cosmosului.
De multe ori ni s-a spus, mai ales în secolul
XX, că universul nu ne-a avut în plan, că
noi existăm într-un univers foarte mare și că
universul nu a fost destinat unor ființe ca și
noi, ci noi suntem pur și simplu viață care a
ajuns să fie pe o mică planetă împrejmuită
de mici stele nesemnificative, care plutesc în
galaxie, într-un univers foarte mare, iar toate
acestea nu au fost făcute cu vreun scop.

Argumentele sugerează însă că universul
a fost creat în mod intenționat, că există
pentru un scop, iar acel scop nu este doar
pentru ca ființe ca noi să existe, ci ca să ne
extindem dincolo de mica noastră casă, ca
să vedem universul în întregime și probabil
să vedem dacă există ceva ce depășește
universul. În timp ce privim din ce în ce mai
mult în univers, fără să vrem suntem conduși
la întrebări fără sfârșit.
În timp ce răspunsurile vor fi dezbătute
întotdeauna, multe idei valoroase ne sunt
la îndemână, ieșind la iveală, dintr-un
colț al universului unde viața complexă
și descoperirile științifice s-au adunat pe
o planetă extraordinară
numită Pământ.
Urmăriți documentarul
“Planeta privilegiată” luni
9 noiembrie, ora 22, la Alfa
Omega TV, sau comandați-l
pe DVD (20 lei) la adresa
comenzi@alfaomega.tv,
0256.284.913.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15

Descoperind Misterul Vieții

MARILE ÎNTREBĂRI

De unde venim? Cum am ajuns aici? Cine
ne-a creat? Cum ne raportăm noi la întreaga
realitate? Privind la incredibila diversitate
și complexitate a vieții, inevitabil apare
întrebarea: cum au luat ființă aceste lucruri?
A fost întâmplare, forțe nedirecționate ale
naturii, sau e vorba de un plan, un proiect?
De mai bine de un secol, gândirea științifică
a fost dominată de o explicație cu privire
la originea și diversitatea vieții. Aceasta se
bazează pe o teorie care s-a născut în mintea
unui naturalist britanic, Charles Darwin.
În 1831, Darwin a participat la o expediție
de cinci ani pentru Imperiul Britanic. Pe
insulele Galapagos din Pacific, a întâlnit
specii extraordinare de păsări, reptile și
mamifere pe care nu le mai văzuse până
atunci. Darwin a studiat viața plantelor și
a animalelor, și-a luat notițe și a colectat
câteva specii. Timp de 25 de ani, a elaborat
o teorie despre originea diverselor forme
de viață de pe pământ, și a publicat cartea
„Originea speciilor’’. Impactul său asupra
științei și asupra întregii culturi occidentale
a fost dramatic. Darwin susținea că viața
este un produs al forțelor nedirijate ale
naturii: timpul, întâmplarea și procesul pe
care el l-a numit „selecția naturală”.
Înainte de Darwin, marii savanți și filosofi,
ca Platon, Newton sau Keppler, percepeau
lumea ca fiind un produs al unui proiect
inteligent. Odată cu ideile lui Darwin, are
loc o schimbare fundamentală în filosofia
științifică. Darwin nu a fost primul savant
care propune o teorie evoluționistă, dar a fost
primul care prezintă un mecanism naturalist
plauzibil, ce poate produce schimbări
biologice în perioade lungi de timp.
Selecția naturală a fost o idee puternică.
Variațiile fizice ale organismelor vii, care
aduceau avantaje, urmau să fie moștenite
de generațiile următoare. Prin acest proces,
populațiile se transformă, iar, în timp, vor
apărea organisme fundamental diferite, fără
vreo formă de călăuzire inteligentă. Darwin
dorea să explice tot ce ține de istoria vieții
în termenii proceselor neplanificate și lipsite
de inteligență. Pentru Darwin, selecția
naturală explica apariția Creației fără un
Creator. Nu mai era nevoie de invocarea
unui proiect inteligent pentru complexitatea
vieții. Selecția naturală a înlocuit Creatorul.
Azi, darwinismul e general acceptat de
știință și de lumea academică. Dar unii
savanți îl pun sub semnul întrebării.
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Selecția naturală e un proces real și
funcționează bine pentru a explica
anumite tipuri limitate de schimbări la
scară mică. Avem o sumedenie de exemple
în sensul acesta. Ceea ce nu funcționează
bine la această teorie este să explice exact
ceea ce Darwin credea că ar putea, adică,
întreaga complexitate a vieții, și în special
apariția ei. Să luăm în considerare variațiile
unui cioc de pasăre pentru hrănirea mai
bună, și pasărea în sine. O schimbare
minoră în structura ciocului versus originea
organismului în sine sunt două tipuri de
probleme diferite. O problemă importantă
pentru biologie este să înțeleagă unde
funcționează selecția naturală și unde nu
funcționează, și de ce.
Selecția naturală rămâne fundamentală
în biologie, dar discuțiile referitoare la
puterea sa creatoare stârnesc numeroase
controverse. Pe măsură ce știința modernă
descifrează misterele celulei, unitatea de
bază a organismelor vii, anumite dovezi
uimitoare nasc o întrebare cheie: selecția
naturală este o explicație potrivită pentru
originea și diversitatea vieții pe pământ?

CE NU A ȘTIUT DARWIN

„Selecția naturală funcționează doar în urma
folosirii avantajelor transformărilor succesive
și neînsemnate. Ea nu poate niciodată să
facă un salt mare și neașteptat, dar trebuie să
înainteze cu pași mici și siguri.’’ (C. Darwin)
Biochimia studiază cum funcționează viața
la nivel molecular, dar și cum a apărut. De
ani, explicația standard a fost că am evoluat
treptat, în urma selecției naturale, însă
această teorie prezintă probleme. În secolul
19, când Darwin era încă în viață, savanții
credeau că baza vieții, celula, este o simplă
globulă de protoplasmă, ca o bucățică de
jeleu, ce poate fi explicată foarte ușor. După
1950, cunoștințele noastre despre celulă
au luat o amploare fenomenală. Astăzi,
tehnologiile performante au descoperit
lumile microscopice. Sunt lumi atât de mici,
încât un degetar plin cu lichid bacterial
poate să conțină peste 4 miliarde de bacterii
cu structură unicelulară, fiecare bacterie
conținând circuite, structuri de legătură și
mecanisme în miniatură de o complexitate
pe care Darwin nu și-ar fi imaginat-o.
La baza vieții stau moleculele și celulele,
prin care am descoperit mecanisme, mici
mecanisme moleculare. Este vorba de
mici ‘’purtători’’ moleculari care transportă
rezerve de la un capăt al celulei la celălalt.
Sunt mecanisme care rețin energia solară
și o transformă într-o energie folositoare.
În corpul omenesc există atâtea mecanisme
moleculare câte funcții trebuie să
îndeplinească acesta. Dacă ne gândim la
auz, văz, miros, gust, simțuri, coagularea
sângelui, aparatul respirator, sistemul
imunitar, toate acestea necesită o mulțime
de mecanisme.

De unde provin aceste mecanisme? Multe
dintre îndoielile savantului Michael Behe
erau legate de un remarcabil motor biologic.
„Îmi amintesc când m-am uitat prima oară
în manualul de biochimie și am văzut un
desen care se numea „flagel bacterian’’ cu
toate componentele sale: propulsor, cârlig,
arbore de transmisie, motor. M-am uitat
la el și mi-am zis: „Acesta este un motor
exterior, e ceva proiectat. Nu poate fi o
potrivire întâmplătoare de componente”
Fiecare motor molecular, care conduce
bacteriile prin lichid, depinde de un sistem
de componente mecanice aranjate detaliu cu
detaliu. Această parte a celulei este văzută
doar dacă mărim imaginea de 50000 de ori.
Biochimiștii au făcut o microelectronografie
pentru a identifica părțile și structura 3D a
motorului flagelar. Astfel, au descoperit o
minune inginerească în miniatură. Howard
Berg, la Harvard, l-a numit „cel mai eficient
mecanism din univers’’.
Unele dintre aceste mecanisme execută
100.000 de rotații pe minut. Ele sunt
asamblate într-un singur convertizor,
sau un mecanism senzorial, astfel încât
să recepționeze reacțiile din mediul
înconjurător. Deși au o viteză foarte mare,
le ia doar o frântură de secundă ca să se
oprească și să-și schimbe sensul, făcând
din nou 100.000 rotații pe minut în sens
opus. E precum motorul unei bărci, care are
nevoie de un număr mare de componente
ca să funcționeze. Flagelul bacterian are
două sensuri, înainte și înapoi, răcire cu
apă, forță motrice protonică, stator, rotor,
cruce cardanică, un arbore de transmisie
și propulsor. Acestea funcționează ca părți
componente ale mașinii. Nu e doar un
nume dat de conveniență, chiar acesta este
modul în care ele funcționează.

De la această descoperire, savanții încearcă
să înțeleagă cum poate explica selecția
naturală un motor rotativ. Până acum, nu
au reușit să ofere o explicație darwinistă
detaliată. Darwinismul era plauzibil dacă
te gândeai la globulele de protoplasmă, dar
acum vorbim de mecanisme moleculare.
Savanții din vremea lui Darwin sperau
că structura complexă a biologiei
va fi simplificată după descoperirea
fundamentului vieții. Însă în secolul 20,
am aflat contrariul - pe măsură ce trecem
de la regnul animal la organe, apoi la
țesuturi și celule, viața devine tot mai
complexă. Celula, fundamentul vieții, este
extraordinar de complexă.

DESIGNUL INTELIGENT

Savanții trebuie să caute adevărul cu
privire la existența noastră, fără idei
preconcepute. Când ajungem la o enigmă
în natură, trebuie să evaluăm orice cauză
posibilă care ar putea să o explice. Încă de la
sfârșitul secolului 19, din cauza scrierilor lui
Darwin despre originea speciilor, savanții
au ajuns să accepte interpretări care exclud
posibilitatea creației ca explicație științifică.
Însă face parte din raționamentul
nostru obișnuit de a recunoaște efectele
inteligenței. Să luăm în considerare, de
exemplu, mesajele hieroglifice sculptate pe
ruinele monumentelor egiptene. Nimeni
nu ar putea atribui formele și ordinea
acestor simboluri cauzelor naturale,
precum furtunile de nisip sau eroziunile.
Recunoaștem în ele lucrările scribilor antici,
agenți ai inteligenței umane. Raționamente
similare avem cu privire la figurile
misterioase de piatră de pe malurile Insulei
Paștelui. Aceste concluzii sunt corecte, dar
întrebarea este: pe ce bază ajungem noi la
aceste concluzii? Ce trăsături ne permit să
recunoaștem inteligența?

Potrivit matematicianului William
Dembski, ființele umane identifică corect
activitatea inteligenței atunci când observă
un obiect cu un grad de improbabilitate
ridicat sau o apariție căreia i se potrivește
un model familiar. Să ne gândim la formele
pe care le recunoaștem ca litere din alfabet,
sau la cuvintele pe care le recunoaștem
din vocabular, ca serie de litere. Așadar,
improbabilitatea ordinii confirmă faptul că
ea se potrivește cu un model individual, un
autor al creației. Această ilustrație sugerează
că criteriile lui William Dembski pentru
identificarea creației, mica probabilitate și
specificitatea, sunt, în esență, echivalente
informației. Acesta e tipul de informație
prezent nu doar în desene egiptene, în
textele scrise și în succesiunea numerică,
dar, de asemenea, codificat în celulele vii.
ADN-ul are o structură ideală pentru a
stoca informațiile. În A, T, C, G, bazele celor
două spirale de ADN, există potențialul de
stocare al unui număr imens de informații.
Nu există nicio entitate în tot universul care
să stocheze și să proceseze mai eficient și
mai multe informații decât molecula ADN.
O spirală de ADN are 3 miliarde de
caractere individuale. Analizele regiunilor
codificate ale moleculelor de ADN arată
despre caracterele chimice că au un
aranjament specific, care le permite
să transmită instrucțiuni detaliate sau
informații, cum ar fi literele dintr-o
propoziție cu sens sau cifrele binare din
codul calculatorului.

Bill Gates spunea că ADN-ul este ca un
program de calculator, dar mult mai
complex decât orice program inventat
de om. Bill Gates nu s-a folosit de vânt,
eroziune, sau generatori întâmplători de
numere pentru a inventa un software, ci de
ingineria inteligentă, algoritmi software.
Care e atitudinea noastră față de faptul că
există informații în viață, în fiecare celulă
vie din fiecare organism? Acesta e misterul
fundamental: de unde vin informațiile?
În ultimii ani, filosoful și savantul Stephen
Meyer a căutat răspunsul la această
întrebare. Meyer a formulat un argument
pentru a demonstra că designul inteligent
furnizează cea mai bună explicație
pentru originea informațiilor, necesară
construirii primei celule vii – e vorba de
informațiile obținute de molecula ADN.
“Știm că agenții inteligenți pot produce
sisteme bogate în informații. Argumentul
nu se bazează pe ceea ce nu știm, ci pe
ceea ce știm despre structura cauză-efect
a lumii. Știm acum că nu există explicații
naturaliste sau cauze naturale care să
producă informații, nici selecția naturală,
nici procesele auto-organizatoare, nici
întâmplarea, dar știm că există o cauză
capabilă să producă informații - inteligența.”
Așadar, când găsim un sistem bogat în
informații în cadrul celulei, mai ales în
molecula de ADN, putem deduce că
inteligența a avut un rol la originea acelui
sistem, chiar dacă nu am fost de față când
sistemul a luat ființă. Studiul lui Meyer
asupra originii informațiilor genetice
face acum parte dintr-un caz științific
comprehensiv în favoarea inteligenței,
dezvoltat de o rețea de savanți și filosofi
din toată lumea. Obiectivul lor a fost să
reanalizeze o idee care a dominat biologia
peste 100 de ani. În acest proces, ei au lansat
o teorie care a devenit cunoscută ca teoria
designului inteligent.
„Pentru mine, marea promisiune a unui
„design’’ este că ne oferă un nou instrument
de explicare, care aparține științei. Cauzele
inteligente sunt reale. Acestea lasă dovezi
ale existenței lor, iar o știință sănătoasă
este știința care caută adevărul și care
lasă dovezile să vorbească de la sine.
Argumentul pentru designul inteligent se
bazează pe observarea faptelor. Aceasta
este definiția mea pentru o știință eficientă:
observarea faptelor.”
Când studiezi faptele, remarci acest
model incredibil de complex. Modul în
care concluzionăm teoria unui proiect
inteligent pentru flagelul bacterian este
același ca pentru un motor normal, când
vedem potrivirea componentelor, știm

că cineva l-a construit. Raționamentul e
același pentru mecanismele biologice. Ideea
designului inteligent este pur științifică.
Bineînțeles, poate avea implicații religioase,
dar ea nu depinde de premise religioase.
„Dacă analizăm obiectiv dovezile, fără să
exclud posibilitatea unui proiect inteligent,
această teorie apare ca cea mai adecvată
explicație. De aceea cred că e adevărată.
Cred că teoria unui proiect inteligent este
readusă în discuție. Nu putem să explicăm
aceste sisteme prin legi naturale. Dacă vom
căuta adevărul și dacă sunt, într-adevăr,
create, trebuie să avem mintea unui inginer
pentru a înțelege aceste lucruri. Atunci,
care e problema? Te conformezi datelor
existente. Implicații? Da, are profunde
implicații metafizice, dar n-au decât să fie!”

Ideea că universul este rațional și
comprehensiv, proiectat de o inteligență
supremă, al cărei scop a fost ca această
lume să fie înțeleasă este puternică, și e
ceva ce subscrie științei. Dacă vei privi
spre lume, vei observa că are sens. Dacă
aceasta este doar o combinație haotică,
n-are rost să te aștepți să vezi o logică în
toate lucrurile. Însă, dacă în realitate lumea
este produsul unei minți, toate aspectele
vor deveni un proiect de soluționare a
încurcăturii și vei găsi logică, frumusețe și
comprehensibilitate de la baza lucrurilor.
Cu 150 de ani în urmă, Charles Darwin
a transformat știința prin lansarea teoriei
selecției naturale. Astăzi, această teorie
se confruntă cu o provocare formidabilă.
Designul inteligent a intensificat dezbaterile
asupra originilor vieții pe pământ. Pentru
un număr tot mai mare de savanți, teoria
reprezintă o paradigmă, o idee ce are
puterea să redefinească, încă o dată, bazele
gândirii științifice. Dacă în secolul 19,
savanții credeau că există două entități
fundamentale: materia și energia, la
începutul secolului 21, apare o a treia
entitate fundamentală pe care savanții sunt
nevoiți să o recunoască: informația.
În timp ce ne confruntăm cu biologia
secolului informațional, crește suspiciunea
că ceea ce vedem în molecula de ADN
e un artefact al minții, un artefact al
inteligenței, ceva ce poate fi explicat doar
prin teoria unui design inteligent.
Urmăriți documentarul
de excepție “Descoperind
misterul vieții”, miercuri
11 noiembrie 2015,
ora 23, la Alfa Omega
TV, sau comandați-l pe
DVD la prețul de 20 lei –
comenzi@alfaomega.tv,
0256.284.913.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Istoria închinării creștine
Documentar

duminică, ora 23:00

LUNI 23 noiembrie

MARȚI 24 noiembrie

MIERCURI 25 noiembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Oră de biologie 10:30
Centrul Creștin Caleb (r)11:00 Misiunea
John Militaru (r)11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r)14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (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 Planul de mântuire 03:00 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Planul de mântuire
(r) 08:00 Dumnezeu este Evanghelia 09:00
Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie
10:00 Cum a apărut lumea 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 Minunile
creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 847-5(5) 15:00 Casa zburătoare 37(52)
(r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum a apărut lumea (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30
Ascendent 01:00 Romcom 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Concepții despre
lume și viață 09:00 Casa zburătoare 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Hollywood,
primul și ultimul 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Vindecat
prin credință (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00 Liber de datorii
(r) 14:30 Club 700 (r)15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Hollywood,
primul și ultimul (r) 17:30 Fii diferit 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Minunile creației: pomul Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Creația vorbește Documentar
23:30 Muzică

19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios străin Meyer) Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
telespectatori
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Călătoria Program religios străin
22:00 Vindecat prin credința Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:30 Muzică
22:00 Invazia păgână Film artistic
23:00 O adunare de suflete Documentar
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

film artistic

Prințesa de
departe
Lisa, o liceană în anul doi, își
ascundea sentimentele de
dragoste față de Todd, un coleg
de la cursul de artă irezistibil de
simpatic la care nu are nicio șansă.
Viața ei începe să se destrame
atunci când el îi cere să îl ajute
să o cunoască pe frumoasa Ellie,
o veche prietenă care locuia
în Anglia. Cindy, necruțătoarea
fosta iubită a lui Todd recurge la
acțiuni înspăimântătoare pentru
a le opri pe Lisa și Ellie astfel încât
să-l recâștige înapoi. Iar prietenii
lui Todd, îngrijorați de imaginea
lui, îl descurajează cu privire la
împrietenirea cu neatractiva Lisa.

JOI 26 noiembrie

VINERI 27 noiembrie

SÂMBĂTĂ 28 noiembrie

DUMINICĂ 29 noiembrie

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
Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Parteneri
în misiune 09:00 Casa zburătoare 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00
O adunare de suflete (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Rădăcinile evreiești ale creștinismului (r)
14:00 Fii diferit (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri din
Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Porunca (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Miracolul transformării vieții 08:30
Restaurându-ți viața 09:00 Casa zburătoare
09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Trumpet
for Israel (r) 10:30 Program pentru minorități etnice (germană) 11:00 Străinul perfect
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Călătoriile lui
Stevie (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Trumpet for Israel (r) 17:30 Vieți în lumină/
întrebări esențiale 18:00 Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 învingând spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare
09:30 înțelepciune TV (r) 10:00 Povestea
lui Samuel Morris 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Prințesa de departe (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Vieți în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30
Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 înțelepciune TV 10:00
Jim Elliot 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30
Cuvântul vieții 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 înțelepciune TV (r)

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

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

19:00 Religii înrudite Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Așteptând Revenirea Domnului

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

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
19:00 Străinul (r) Film serial
18:30 Gaither pentru România (r) Progr. muz.
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
Mijlociu
20:00 Mapamond creștin știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Documentar
22:00 În prezența lui Isus Program muzical
23:00 Obstacole pe calea credinței Film artistic 23:00 Istoria închinării creștine Documentar
23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex
Program religios

religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Prințesa de departe Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
muzical

18

vineri, 22:00

LUNI 23 NOIEMBRIE

MARȚI 24 NOIEMBRIE

MIERCURI 25 NOIEMBRIE

JOI 26 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 28 NOIEMBRIE

22:00 Creația vorbește

22:00 Vindecat prin
credința Film artistic

23:00 O adunare de
suflete Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

22:00 Temelia
creștinismului Documentar

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cuvânt din Israel
de actualitate

vineri, ora 20:00

LUNI 30 noiembrie

MARȚI 1 decembrie

MIERCURI 2 decembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru Slujire 09:00
Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
10:00 Ora de biologie 10:30 Cuvântul
vieții (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(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 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Planul de mântuire (r) 08:00 Dumnezeu
este Evanghelia 09:00 Casa zburătoare
09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Cum a
apărut lumea 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 Ierusalim,
renașterea unui oraș (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum
a apărut lumea (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Concepții despre lume și viață
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 AC.Green 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Clancy (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Cele trei credințe ale
Ierusalimului (r) 14:00 Liber de datorii (r)
14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 AC.Green
(r) 17:30 Fii diferit 18:00 Concepții despre
lume și viață (r)

19:00 Ierusalim, renașterea unui oraș

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

19:00 Rădăcinile evreiești ale
creștinismului Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

Documentar

Documentar

telespectatori

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical

19:30 Secretele succesului Program religios

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Ultima șansă Film artistic
23:30 Muzică

străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Creația vorbește Documentar
23:30 Muzică

străin

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

vineri, 22:00

film artistic

Legenda lui Jimi
Lazer
Chitaristul Jimi Lazer este faimos...
pentru câțiva oameni. El își dorește
însă să devină o vedetă. De aceea,
Jimi se întâlnește cu o persoană
misterioasă care îi oferă o chitară
ce-i va împlini aceste vise. Dar
acest lucru nu e gratis, el trebuie
să-i ofere primul său născut în
schimb. Când Jimi descoperă că e
prea târziu să mai iasă din acest
angajament blestemat își ia chitara
și se ascunde pentru 27 de ani.
După acest timp, producătorul lui
Jimi din tinerețe are o viziune ce va
pune lucrurile în mișcare legat de
chitară.

JOI 3 decembrie

VINERI 4 decembrie

SÂMBĂTĂ 5 decembrie

DUMINICĂ 6 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
Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Porunca 10:30
Program pentru minorități etnice (maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00 Ultima
șansă (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Rădăcinile evreiești
ale creștinismului (r) 14:00 Fii diferit (r)
14:30 Mesagerul 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară)(r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața(r) 08:00 Miracolul transformării vieții
08:30 Restaurându-ți viața 09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Temelia
creștinismului (r) 12:00 Obstacole pe
calea credinței (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 John Ankerberg
(r) 17:30 Vieți în lumină/ întrebări esențiale
18:00 Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Casa
zburătoare 09:30 înțelepciune TV (r) 10:00
Gladys Aylward 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Legenda lui Jimi Lazer (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Israel (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Vieți în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30 înțelepciune TV 10:00 Mihail
vizitatorul 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

19:00 Religii înrudite Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

Program religios

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

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

religios străin

20:00 Cuvânt din Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Legenda lui Jimi Lazer Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical străin

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Așteptând Revenirea Domnului
19:00 Străinul (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 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Film artistic
23:00 Obstacole pe calea credinței Film
artistic

23:30 Pasiune pură Progr. despre. probl. sex.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muz. străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
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 Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Progr. muz. străin
23:00 Istoria închinării creștine Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre. probl. sex.

LUNI 30 NOIEMBRIE

MARȚI 1 DECEMBRIE

MIERCURI 2 DECEMBRIE

JOI 3 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 5 DECEMBRIE

22:00 Creația vorbește

22:00 Clancy Film artistic

19:00 Rădăcinile
evreiești ale
creștinismului Documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk-show

22:00 Temelia
creștinismului Documentar

Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Împreună răspândim lumină!
emisiune specială
joi, ora 21:00

LUNI 7 decembrie

MARȚI 8 decembrie

MIERCURI 9 decembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui
Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (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 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Planul de mântuire (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Sheila Walsh 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Dinamica Pământului (r) 12:00 Arca
lui Noe (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Ierusalim orașul etern (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Sheila Walsh (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Concepții despre lume și viață
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 în cercul învingătorilor 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 O scrisoare pentru Joe (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
In cercul învingătorilor (r) 17:30 Fii diferit
18:00 Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Ierusalim orașul etern Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical

Documentar

străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Dinamica Pământului Documentar
23:00 Arca lui Noe Documentar
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
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 O scrisoare pentru Joe Film artistic
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Invazia păgână Documentar
23:00 Isus, fiul lui Dumnezeu Documentar
23:30 Muzică

film artistic

Weekend cu Alfa
Omega TV
În perioada 10-13 decembrie, în
cadrul emisiunilor produse de
studioul nostru (Calea, Adevărul
și Viața, Alfa Omega in Obiectiv, Dincolo de Bariere, Vieți
în lumină, Puterea rugăciunii,
Semnele vremurilor, Mapamond
creștin) 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-i cunoașteți pe cei
care sunt în spatele camerelor
de filmat și slujesc prin media
creștină.

JOI 10 decembrie

VINERI 11 decembrie

SÂMBĂTĂ 12 decembrie

DUMINICĂ 13 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 Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Limbajele iubirii 09:00 Cartea cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Invazia păgână (r) 12:00
Isus, fiul lui Dumnezeu (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele
șase minuni de la Golgota (r) 14:00 Fii diferit (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 împreună răspândim
lumină (r) 08:00 Miracolul transformării
vieții 08:30 Restaurându-ți viață 09:00
Cartea cărților 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Trumpet for Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Temelia creștinismului (r) 12:00 Obstacole pe calea credinței (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Trumpet for Israel
(r) 17:30 Vieți în lumină/ întrebări esențiale
18:00 Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Cartea
Cărților 09:30 înțelepciune TV (r) 10:00
William Tyndale 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Crăciun pe autostradă (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Vieți în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cărților
09:30 înțelepciune TV 10:00 Bastonașe
de Crăciun 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30
Cuvântul vieții 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 înțelepciune TV (r)

19:00 Călătoriile lui Stevie Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Împreună răspândim lumină
Talk-show

23:00 Străinul Film serial
23:30 Muzică

19:00 Religii înrudite Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crăciun pe autostradă Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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19:00 Cele șase minuni de la Golgota
Documentar

vineri, 22:00

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
19:00 Străinul (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 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Film artistic
23:00 Obstacole pe calea credinței Film
artistic

23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muz. străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
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 Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În prezența lui Isus Progr. muz. străin
23:00 Istoria închinării creștine Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

JOI 10 DECEMBRIE

JOI 10 DECEMBRIE

VINERI 11 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 12 DECEMBRIE

DUMINICA 13 DECEMBRIE

17:30 Vieți în Lumină

20:00 Alfa Omega în
Obiectiv Ediție specială cu

22:00 Crăciun pe
autostradă film artistic

17:30 Puterea
Rugăciunii Ediție specială

20:00 Mapamond
creștin Cel mai lung program

Mărturie

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

echipa Alfa Omega TV.

despre locul și rolul rugăciunii în
Alfa Omega TV

TV de știri creștine din România

Reportaj

Prof. Maria Popa

autoarea manualelor de biologie în viziune creaționist-biblică

M

aria Popa s-a născut într-o
familie de creștini de la Oastea
Domnului. Mergând la studii,
a devenit profesoară de biologie și a
îmbrățișat astfel perspectiva evoluționistă
promovată în sistemul de învățământ din
România.
Ca profesoară, a predat biologie timp de
33 de ani elevilor de liceu, iar trei sferturi
din această perioadă a continuat să predea
lecțiile așa cum erau ele prezentate în
manualele din sistemul de învățământ
secular românesc. Toate acestea până când
Dumnezeu a convins-o că trebuie să vină
cu un răspuns pentru această nevoie, adică
să scrie o serie de manuale de biologie
care să prezinte materia din perspectiva
creaționistă, oferind astfel elevilor o
alternativă la ceea ce a existat până atunci.
„Am citit mult. Biblia întâi și apoi lucrări
de specialitate. Atunci am văzut că nu era
așa cum am învățat noi. Presupunerile
evoluționiste erau naivități pentru mine.
Întoarcerea mea la Domnul a avut loc cu
21 de ani în urmă, iar scrierile în viziune
creaționist-biblică țin de 15 ani,” a spus
autoarea Maria Popa.
În cei 15 ani în care a scris manualele
de biologie, ea a avut parte atât de
multe binecuvântări, cât și de obstacole.
Dar Dumnezeu i-a fost mereu alături,
demonstrându-i acest lucru, în special prin
susținerea financiară a publicării acestora.
„Aș începe cu binecuvântările. Prima carte a
fost finanțată în întregime de cineva din afară.
Pentru mine a fost o mare bucurie acest lucru.
Cum nu mă pricepeam deloc în domeniu,
am tipărit 5.000 de bucăți. S-au mirat mulți
cum de am îndrăznit să tipăresc atâtea de
prima dată, fără nici o bază financiară. Dar
Dumnezeu le-a susținut pe toate!

Mie mi-a revenit sarcina să le distribui în
toată țara, în 1.642 de licee. Toate liceele
din țară au primit câte un exemplar de
clasa a IX-a. Cu a IX-a am început, pentru
că eu predam la liceu în perioada aceea,” a
mărturisit Maria Popa.
Maria Popa a continuat să își promoveze
manualele prin prezentări scurte, susținute
în diverse biserici, ajungând chiar și în
biserici de români din SUA.
„Clasa a V-a și a VI-a sunt tipărite având
aceeași pagină și în limba română și în
limba engleză.”
Manualele de biologie scrise de Maria Popa
respectă programa școlară a Ministerului
Educației, singurul lucru care se schimbă în
manualele sale fiind interpretarea datelor
științifice. Aceste manuale se adresează nu
doar elevilor, ci și publicului larg ce dorește
să înțeleagă creația lui Dumnezeu.
„Biologia de clasa a V-a studiază plantele.
Printre principiile de bază pe care le-am
promovat aici este integralitatea - întregul.
Sigur, am început cu începutul: că a fost
creată Creația în ziua a treia, că imediat
Dumnezeu a creat condițiile necesare. Clasa
a VI-a – zoologie. Aici studiem animalele,
mai ales unitatea cu mediul de viață.
Insistăm asupra acestui lucru.
Un lucru nou la clasa a VII-a este influența
păcatului asupra sănătății sistemelor și
organelor. Mânia, supărarea, aduce depresie
asupra sistemului nervos. S-a constatat
că lăcomia aduce putrezirea oaselor Osteoporoză. S-au făcut studii și le-am
comunicat în această carte. Aceste lucruri
nu sunt în cărțile seculare, dar eu am ținut
să fac legătura, pentru că păcatul nu este
bun nici chiar pentru viața fizică.
La clasa a VIII-a este mult vorba de ecologie.
Ne mirăm că avem tot felul de boli, dar cauza

este că ne-am îndepărtat de regulile de a
mânca curat, cum ne-a învățat Domnul Isus.
Tot aici sunt apoi niște frumoase descrieri de
circuite ale elementelor în natură.
Clasa a IX-a are și elemente de genetică.
Insist foarte mult la genetică pe stabilitatea
speciilor, odată create, au rămas definitive,
și sunt așa și astăzi. Clasa a X-a vorbește
despre elemente de fiziologie, funcționare –
funcționarea organelor, nu numai la om, ci
în toată Creația.
Cea de-a XI-a este o carte mai groasă,
fiecare subiect are 3 variante. Fiecare
subiect este tratat de 3 ori: pentru nivel de
cunostințe mai mic, mai mare și pentru
admiterea la facultate. Abordarea clasei a
XII-a este interdisciplinară. Nora mea mi-a
spus să fac aceste cărți mai altfel, iar eu
L-am întrebat pe Domnul cum să fac și am
înțeles să fac o abordare interdisciplinară.
Așa că am invitat 14 persoane de
specializări diferite. Când am întâlnit în
lecție o parte de matematică, am chemat un
profesor de matematică, când am întâlnit
informatică, un profesor de informatică...”
Pentru viitor, autoarea își dorește ca aceste
manuale să fie utilizate atât în școli, cât
și în cadrul bisericilor, având scopul de a
promova simultan atât formarea intelectuală
a copiilor, cât și cunoașterea lui Dumnezeu.
„Gândurile mele pentru viitor sunt ca aceste
cărți să fie folosite la școala duminicală
pentru fixarea cunoștințelor predate la
școală, pentru că în cunoștințele pe care
le recapitulăm să descoperim însușirile lui
Dumnezeu și principiile lui de lucru, și
pentru ca să fie utilizate nu numai în școlile
creștine, ci în absolut orice școală și de către
oricine dorește,” a mai spus autoarea.
Pentru comenzi sau informații, contactați
Societatea Biblică din România, la
comenzi@sbro.ro sau www.sbro.ro.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Mântuitorul
Film artistic

vineri, ora 22:00

LUNI 14 decembrie

MARȚI 15 decembrie

MIERCURI 16 decembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională de Echipare pentru Slujire 09:00
Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
10:00 Ora de biologie 10:30 Cuvântul
vieții (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(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 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Planul de mântuire (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cărților 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Teluri înalte 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 Dispersarea poporului evreu(r) 14:00
Verdictul științei: Creație! 3.10(12)(r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) (r)
17:00 Teluri înalte (r) 17:30 Liber de datorii
18:00 Romcom

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Față în față 04:00 Mesagerul
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Concepții despre lume și viață 09:00
Cartea cărților 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Călătorie în întuneric 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Tăcerea sufletului (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel(r) 13:30 Cele trei
credințe ale Ierusalimului (r) 14:00 Liber de
datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Călătorie în întuneric (r) 17:30 Fii diferit 18:00
Concepții despre lume și viață (r)

19:00 Dispersarea poporului evreu Docu-

Documentar

mentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Dumnezeul minunilor Documentar
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
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 Tăcerea sufletului Film artistic
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crăciunul: dezvăluiri Documentar
23:00 Un Moș Crăciun adevărat Film artistic
23:30 Muzică

emisiune specială

Lumină în întuneric
Retrospectiva 2015
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 acest
sezon în România. În această
emisiune vă prezentăm cum am
perceput pulsul lucrării Domnului
în România în 2015. O emisiune
retrospectivă a principalelor
evenimente din anul ce se
încheie, joi 17 decembrie, de la
ora 21.

JOI 17 decembrie

VINERI 18 decembrie

SÂMBĂTĂ 19 decembrie

DUMINICĂ 20 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 Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Limbajele iubirii 09:00 Cartea cărților
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Crăciunul: dezvăluiri (r)
12:00 Un Moș Crăciun adevărat (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Cele șase minuni de la Golgota (r)
14:00 Fii diferit (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară)(r)
17:00 Porunca (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumina/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Lumină în întuneric
(r) 08:00 Miracolul transformării vieții
08:30 Restaurându-ți viața 09:00 Cartea
cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
John Ankerberg (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Temelia
creștinismului (r) 12:00 Obstacole pe
calea credinței (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30
Vieți în lumină/ întrebări esențiale 18:00
Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Cartea
Cărților 09:30 înțelepciune TV (r) 10:00
Amy Carmichael 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 King’s heart (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Israel (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00 Vieți
în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 înțelepciune TV (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cărților
09:30 înțelepciune TV 10:00 Pintul păcii
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Biserica
umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților (r)
15:30 înțelepciune TV (r)

19:00 Călătoriile lui Stevie Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Religii înrudite Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Lumină în întuneric emisiune specială
23:00 Străinul Film serial
23:30 Muzică

20:00 Cuvânt din Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mântuitorul Film artistic
23:00 Adopție temporară Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program
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19:00 Cele șase minuni de la Golgota
Documentar

joi, 21:00

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
19:00 Străinul (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 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Temelia creștinismului Film artistic
23:00 Obstacole pe calea credinței Film
artistic

23:30 Pasiune pură Progr. despre probl. sex.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din cul. tel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muz. străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
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 Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 In prezența lui Isus Progr. muz. străin
23:00 Un cadou de Crăciun Film artistic
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

LUNI 14 DECEMBRIE

MARȚI 15 DECEMBRIE

MIERCURI 16 DECEMBRIE

JOI 17 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 19 DECEMBRIE

22:00 Dumnezeul
minunilor Documentar

22:00 Tăcerea sufletului

22:00 Crăciunul:
dezvăluiri Documentar

20:00 Alfa Omega în
obiectiv Din culisele televiziunii

19:30 Ospăț cu mană
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Film artistic

Program religios străin

ReLevanța științei
în viața de zi cu zi
dr.ing. Sorin Pețan
redactor, Alfa Omega TV

De ce ar trebui să ne pese de știință, ca și
creștini? În final, mintea noastră, cea vizată
de știință, este de obicei sursa problemelor
pentru credință... În Luca 10:27, Isus spune
că viața veșnică și “toată Legea și proorocii”
se reduc la două concepte esențiale: iubirea
aproapelui, și iubirea lui Dumnezeu cu
inima, sufletul, puterea (voința) și cugetul
(mintea). Cu inima și sufletul e destul de
intuitiv, dar cum Îl poți iubi pe Dumnezeu
cu voința, și mai ales cu mintea?
Foarte simplu: căutând să-L înțelegem.
Vedem în Biblie pe Dumnezeu căutând să
fie înțeles de către oameni. Vedem revelația
Scripturală mergând progresiv de la Legea
exterioară a lui Moise până la împlinirea
lucrurilor în Hristos și la legea lui Dumnezeu
în inimă, internalizată și asumată.
Internalizarea adevărurilor lui Dumnezeu,
trecerea de la o lege exterioară care îți
prescrie ce să faci la o lege interioară care îți
conduce comportamentul pentru că înțelegi
de ce să faci anumite lucruri nu poate exista
fără o înțelegere a lui Dumnezeu (mintea)
și o asumare voită a acestui drum (voința),
alături de iubirea cu inima și sufletul.
Nu degeaba avem analogia cu Dumnezeu ca
Tată, care ne crește răbdător, de la nașterea
din nou până la maturitate. Cât suntem încă
micuți în înțelegere, ne va explica concepte
simple. Pe măsură ce creștem spiritual, ca
orice părinte, El ne va explica lucruri tot mai
avansate, la nivelul la care suntem. Evrei 5:14
spune că oamenii maturi au o judecată care
s-a deprins, prin exercițiu, să deosebească
binele și răul. Fundamental, ideea este că
Dumnezeu vrea să înțelegem lucrurile.
Să ne exersăm deci discernământul în toate
lucrurile care ne sunt puse înainte de secolul
21, privind prin lupa Scripturii și a credinței
în Dumnezeu, și să păstrăm ce e bun.
Dacă Dumnezeu e infinit, evident că nu vom
putea cuprinde totul despre El cu mintea
noastră finită. Dar asta nu înseamnă că nu
trebuie să încercăm. Dacă Dumnezeu întradevăr există și ni s-a revelat, e crucial să
înțelegem cât mai bine mesajul Său, și ar trebui
să căutăm toate sursele de informații despre El.
În creștinism, putem apela la două surse
majore de informații. Prima e revelația
directă a lui Dumnezeu în Scriptură.
Științific, Biblia e o carte ce conține elemente
de știință, fără a fi o carte de știință. Ea
de fapt conține lucrurile vitale pentru
mântuirea și desăvârșirea noastră spirituală,
și este absolut esențială și centrală pentru
viața noastră și ca punct de plecare în
cunoașterea lui Dumnezeu.

A doua sursă de informații despre Dumnezeu
e adevărul din surse externe Scripturii, cel
găsit în realitatea din jur. Romani 1:20 spune
că “însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui
veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit
de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare
de seamă la ele în lucrurile făcute de El.” Și
Isus folosește această sursă extra-scripturală
de adevăr (Matei 6: 25-33), când le spune
evreilor să nu se îngrijoreze, ci să privească
la păsări și plante ca să înțeleagă că Tatăl
știe și se ocupă de problemele lor zilnice.
Ce alte lucruri mai putem găsi în natură
ce evidențiază aceste însușiri ale lui
Dumnezeu?
Mijlocul dezvoltat de om pentru a înțelege
realitățile lumii înconjurătoare se numește
știință. Metoda științifică funcționează,
ne-a servit de nenumărate ori până acum.
În ciuda percepției generale, știința nu e
un adversar al credinței, ci este altceva. Ea
se focalizează pe creație, nu pe Creator, se
ocupă cu faptele concrete, cu măsurători
exacte. Dacă interpretarea datelor este făcută
printr-o perspectivă ateist-naturalistă, acest
lucru poate cauza contradicții aparente între
știință și religie. Dacă perspectiva pleacă
de la ideea unui Creator inteligent, un
Mare Inginer, Artist și Arhitect, concluziile
științifice se schimbă.
Și ajungem la un prim mare motiv pentru
care știința e importantă pentru viața
noastră. Nu suntem toți chemați să fim
fizicieni, astronomi sau biologi specialiști,
dar e benefic pentru viața noastră
spirituală să ne interesăm mai mult
despre știință, cu discernământ, atât ca să
cunoaștem realitatea în care trăim, dar și
ca să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu.
Au fost momente în care, ca inginer, am
fost mai zidit sufletește de un articol sau
documentar bun despre știință-natură (îmi
plac îndeosebi cele din fizica cuantică) decât
de o predică, pentru că, în mintea mea, ele
vorbesc despre același Dumnezeu, doar
abordarea e diferită. Cu toate acestea, dacă
compari adevărurile despre Dumnezeu
extrase din Scriptură versus cele deduse
din știință, ele nu sunt egale ca importanță
pentru viața creștină, ci revelația directă
din Scriptură trebuie să aibă prioritate.
În al doilea rând, a înțelege mai bine știința
ne va ajuta să răspundem mai bine celor
ce nu cred în Dumnezeu. În România de
azi, principalele atacuri la credința creștină
vin din partea ateiștilor, pe baze științifice
(secundar, prin religiile și practicile
orientale), și adevărul e că nu avem
răspunsuri coerente și competente.
Ca în pilda oii rătăcite, chiar dacă consideri
că cineva se înșeală în concluziile lor sau
prin modul în care pune problema, încearcă
să mergi unde e el, și vorbește pe înțelesul
minții lui, de dragul său și al sufletului său.

După modelul apostolului Pavel, să fim iudei
cu iudeii (cei ce caută minuni supranaturale,
1 Cor 1:22), și greci cu grecii (cei ce caută
înțelepciune), pentru a câștiga cât mai mulți
(1 Cor. 9:19-23).
Noi, Biserica din România, suntem
deficitari atât în manifestarea Împărăției lui
Dumnezeu prin miracole pentru “iudei”
(aici intră sfințenia personală, credința,
rugăciunea ce produce rezultate), cât și în a
prezenta Evanghelia în mod accesibil pentru
“grecii” de azi (apologetica), ca Pavel la
Areopag. Scopul final este, în ambele cazuri,
prezentarea lui Hristos, cel răstignit pentru
noi. Dar mulți din cei ce-L acceptă pe Hristos
după ce au fost atei (“grecii”) spun că până ce
nu au înțeles anumite lucruri, nu au putut să
accepte darul lui Dumnezeu pentru ei.
În al treilea rând, să fim ecologiști.
Dumnezeu a creat natura, apoi ne-a delegat
administrarea ei. Păcatul uman, pe lângă
decăderea omului, a rezultat și în coruperea
Creației. Romani 8 spune însă că toată
Creația, acum coruptă, așteaptă descoperirea
copiilor lui Dumnezeu și restaurarea la
starea originară. Unele lucruri nu vor veni
în ființă decât odată cu un cer și pământ
nou, dar totuși, aici și acum, cât ține de noi,
din cauza dragostei pentru Dumnezeu și
pentru că ne pasă de ceea ce Lui îi pasă, să
reciclăm cât putem, să consumăm resursele
cu înțelepciune, să ne preocupăm de cianuri
și gaze de șist, poluare și păduri tăiate fără
discernământ – să administrăm sustenabil
natura din România, o țară extraordinar de
frumoasă și binecuvântată natural.
Ecologiștii de orientare naturalistevoluționistă au deturnat acest aspect,
egalând omul cu restul creației. Dar omul e
mult mai prețios decât creația. De aceea, să
avem discernământ divin în a găsi echilibrul
sustenabil între un ecologism extrem și un
abuz al omului asupra naturii.
Și un gând la final pentru cei ce trec acum
prin perioade dificile în viață, și pe care
toată partea cu știința îi lasă rece, pentru
că au probleme personale mai arzătoare.
Biblia prezintă cazul lui Iov, greu încercat
și dorind doar să primească răspuns la
întrebarea arzătoare “De ce?”. După lungi
discuții filozofice, Dumnezeu intervine
direct și, timp de câteva capitole (Iov 38-41),
îi ține lui Iov o veritabilă lecție de știință
și biologie, fără a-i răspunde la întrebare,
însă arătându-i o fracțiune din mintea și
planurile Sale. Iov se pocăiește, recunoscând
necondiționat măreția lui Dumnezeu, și în
acel moment, restaurarea sa începe.
Deși nu cred că acest lucru este o regulă,
poate, pentru tine, cel strâns într-o situație
dificilă, soluția este să-L recunoști pe
Dumnezeu ca fiind mult mai mare decât
poți tu concepe, văzând poate și informațiile
din această revistă. Și înțelegând o
frântură din mintea Lui, să te încrezi în El
necondiționat - poate e cheia pentru situația
ta. Personal, am trecut pe aici, într-un
moment negru din viața mea.
Dumnezeu chiar e mare, incredibil de
complex și foarte vrednic de laudă pentru
tot ce face. Iar știința nu este un scop în
sine, ci un alt mijloc pentru a ajunge la El.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Iosif

program pentru copii
sâmbătă, ora 09:00

LUNI 21 decembrie

MARȚI 22 decembrie

MIERCURI 23 decembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Secretul relațiilor 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Cartea
cărților 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Oră de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00
Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel și Biblia
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (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 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Planul de mântuire (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cărților 09:30 Nașterea lui
Isus 10:00 Cursă din Alaska 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Spectacol în doi (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 (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cursa
din Alaska (r) 17:30 Liber de datorii 18:00
Cuvântul vieții

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii
diferit 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00
Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext
vineri, 22:00
film artistic
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Restaurarea Cortul lui
David 09:00 Cartea cărților 09:30 Călătorie
în Betleem 10:00 Sonia ne prezintă 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Darul perfect (r) 12:30 Joni și
După ce îi moare toată familia
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Isus, de Craciun, Chris se schimbă
om Mesia sau mai mult (r) 14:00 Liber de
radical, dar tot de Crăciun,
datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Călătorie în Betleem (r)
printr-o intervenție miraculoasă,
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
redescoperă harul lui Dumnezeu,
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Sonia
ne prezintă (r) 17:30 Fii diferit 18:00 Resta- ajungând să creadă iar în iertare,
urarea Cortul lui David (r)
iubire, și în miracolul Crăciunului.

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

mentar

mentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical
străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Spectacol în doi Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Isus, om Mesia sau mai mult Docu19:30 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 Darul perfect Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Isus, om Mesia sau mai mult Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crăciun fericit? Film artistic
23:00 Spiritul Crăciunului
23:30 Muzică

JOI 24 decembrie

VINERI 25 decembrie

SÂMBĂTĂ 26 decembrie

DUMINICĂ 27 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea Cortul lui
David 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion (bulgară) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cărților 09:30 Steaua
Regelui 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Crăciun fericit? (r) 12:00 Spiritul Crăciunului
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Isus, om Mesia sau mai
mult (r) 14:00 Fii diferit (r) 14:30 Mesagerul
15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Steaua Regelui (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Porunca (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Concert

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Concert
Crăciun 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Program special:
Speranța 08:00 Miracolul transformării vieții 08:30 Trăind pentru slava lui
Dumnezeu 09:00 Cartea cărților 09:30
Cântecul lui Alabaster 10:00 Trumpet for
Israel (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Vizita domnului
Scrooge 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) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Cântecul lui Alabaster (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Trumpet for Israel
(r) 17:30 Vieți în lumină/ întrebări esențiale
18:00 Cantată de Crăciun

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O usă deschisă
pentru ține 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Ascultă și împlinește 09:00 Iosif 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Prin harul lui
Dumnezeu (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Isus, om
Mesia sau mai mult (r) 14:00 Vieți în lumină/ întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Iosif (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Biserica umplută cu
Duhul Sfânt 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cărților
09:30 Comoara de Crăciun a lui Micah
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Biserica umplută cu Duhul Sfânt (r) 12:30 Cuvântul vieții
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30
Comoara de Crăciun a lui Micah (r)

19:00 Isus, om Mesia sau mai mult Documentar

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

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

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Speranța Program special
23:00 Cursa din ajunul Crăciunului Film

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

artistic

23:30 Bucuria Crăciunului Concert

mentar

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Prin harul lui Dumnezeu Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical

24

Prin harul lui
Dumnezeu

16:00 Biserica umplută cu Duhul Sfânt
Program religios

17:00 John Ankerberg Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Cântată de Crăciun Program religios
19:00 Cursă din ajunul Crăciunului (r) Film

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
18:00 Bucuria de a cânta Program muzical
20:00 Jerusalem Dateline știri
18:30 Gaither pentru România (r)
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
22:00 Un Crăciun de împrumut Film artistic 20:00 Mapamond creștin știri
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
sexualității
22:00 In prezența lui Isus Program muzical
23:00 Diligența lui Moș Crăciun
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl. sex.

LUNI 21 DECEMBRIE

MARȚI 22 DECEMBRIE

MIERCURI 23 DECEMBRIE

JOI 24 DECEMBRIE

VINERI 25 DECEMBRIE

22:00 Spectacol în doi

22:00 Darul perfect

22:00 Crăciun fericit?

21:00 Speranta Program

11:00 Vizita domnului
Scrooge Film artistic

Film artistic
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Film artistic

Film artistic

special

UN CRĂCIUN ÎN FAMILIE,
ALĂTURI DE ALFA OMEGA TV

E

ste 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. În acest an alege Alfa Omega. 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!
Pastorul Mark Jeske prezintă povestea a
trei oameni care nu au avut deloc o viață
ușoară, dar care află adevărata semnificație
a Crăciunului după ce îl descoperă pe
Dumnezeu.

DARUL PERFECT

IOSIF

Program pentru copii - 26 decembrie
ora 09:00
Prezintă povestea biblică a vieții tânărului
Iosif, visătorul, îndrăgit de tatăl său.
Resentimentele frațiilor săi mai mari,
îi conduc în punctul în care îl vând în
robie fără știrea tatălui lor. Ajuns captiv
în Egipt, Iosif trăieste umilire, greutăti și
închisoare. Dar credința lui și darul său de
a interpreta visele curând îl duc la o poziție
înaltă în împărăție. Când frații săi vin pe
neașteptate în Egipt pentru a solicita ajutor,
Iosif răspunde într-un mod surprinzător.
Povestea este relatată în contextul planului
lui Dumnezeu pentru Israel și a promisiunii
venirii lui Mesia, demonstrând cu putere
mâna suverană a lui Dumnezeu în toate
lucrurile.

Film artistic - 22 decembrie ora 22:00
Cum ar fi ca lumea să dea o petrecere de ziua
ta și tu să nu fii invitat? O școlăriță răsfățată,
o mamă epuizată și un tânăr pastor fără
experiență și fără perspectivă fac cunoștință
cu un om deosebit, prietenos și misterios.
Acesta le aduce un mesaj despre prietenie,
dedicare și despre adevărata semnificație a
Crăciunului.

CURSA DIN AJUNUL CRĂCIUNULUI
Film artistic – 24 decembrie ora 23:00
Un taximetrist crede că are o cursă obișnuită,
fără a bănui că așa va reuși să salveze viața
unui om chiar de Crăciun. E o pildă a fiului
risipitor din zilele noastre.

CURSA DIN ALASKA
Documentar - 22 decembrie ora 10:00
„Iditarod” este o cursă legală prin Alaska,
în care se testează atât rezistența oamenilor,
cât și a câinilor. Beverly Masek, o indiancă
energică, participă și ea la această cursă.
S-a născut și a crescut în Alaska, de mică
ocupându-se de creșterea câinilor. Ca
participat la curse, și-a petrecut timpul
antrenând huski și vizitând școlile din zonele
izolate. Ea este un model pentru tinerii din
tribul ei, care și-au pierdut orientarea și sunt
în căutarea identității.

VIZITA DOMNULUI SCROOGE

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

COMOARA DE CRĂCIUN A LUI MICAH

Desene animate - 27 decembrie ora 09:30

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU

CRĂCIUN FERICIT?

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.

Film artistic - 25 decembrie ora 11:00

Film artistic - 25 decembrie ora 22:00

Film artistic - 23 decembrie ora 22:00

UN CRĂCIUN DE ÎMPRUMUT

Film artistic - 26 decembrie ora 22:00

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.

Un tânăr păstoraș aflat în căutarea unei
comori, face o descoperire uimitoare. în
umblarea lui, tânărul Micah îl găsește pe
pruncul Isus și abia atunci descoperă că
adevăratele comori nu sunt întotdeauna din
aur sau argint. O aventură plină de mister!
Personajele animate din această poveste prin
viață într-o aventură fantastică.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Speranța
film artistic

joi, ora 18:00

LUNI 28 decembrie

MARȚI 29 decembrie

MIERCURI 30 decembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Cantată de
Crăciun 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cărților 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Cuvântul vieții (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel
și Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea cărților (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(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 Planul de
mântuire 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Planul de mântuire (r) 08:00 Faceți ucenici
09:00 Cartea cărților 09:30 Adevăruri
biblice pt copii 10:00 Caravana speranței
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 Isus, om Mesia
sau mai mult (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30
Adevăruri biblice pt copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) (r) 17:00 Caravana speranței
(r) 17:30 Liber de datorii18:00 Conferința
Liderilor București

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Fii diferit
01:00 Conferința Liderilor București 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
vineri, 22:00
film artistic
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Restaurarea Cortul lui David 09:00 Cartea cărților
09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
Când un om fără adăpost
Povestea lui Julie Miller 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
întrerupe rutina comfortabilă a
Secrete ascunse în zăpadă (r) 12:30 Joni și
unei biserici din Raymond, viața
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 Isus,
apatică a comunității se schimbă
om Mesia sau mai mult (r) 14:00 Liber de
datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
radical. Cercetați și provocați
cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pt copii
de vorbele vagabondului, câțiva
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 enoriași se angajează pe un drum
Povestea lui Julie Miller (r) 17:30 Fii diferit
al descoperirii creștinismului
18:00 Restaurarea Cortului lui David (r)

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

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

mentar

mentar

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 In prezența lui Isus (r) Program muzical

19:30 Secretele succesului Program religios

străin

21:00 Planul de mântuire Talk-show
22:00 Crăciunul cu C mare Film artistic
23:30 Muzică

Pe urmele Lui

19:00 Isus, om Mesia sau mai mult Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Strada sfinților Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Crăciunul meu
22:00 Secrete ascunse în zăpadă Film artistic 23:30 Muzică
23:30 Muzică

străin

JOI 31 decembrie

VINERI 1 ianuarie

SÂMBĂTĂ 2 ianuarie

DUMINICA 3 ianuarie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea
Cortul lui David 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Pure passion (bulgară) 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Limbajele iubirii 09:00 Cartea cărților 09:30 Adevăruri biblice pt copii 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Stradă sfinților (r)
12:00 Crăciunul meu (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Isus,
om Mesia sau mai mult (r) 14:00 Fii diferit
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cărților
(r) 15:30 Adevăruri biblice pt copii (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară)(r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Mamaia

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ întrebări esențiale 01:00 Mamaia
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Miracolul transformării vieții 08:30 Trăind
pentru slava lui Dumnezeu 09:00 Cartea
cărților 09:30 Adevăruri biblice pt copii
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Speranța 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Promisiunea respectată (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Adevăruri biblice pt copii
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/ întrebări
esențiale 18:00 Secretul relațiilor

00:00 Mapamond creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 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 (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Devoțional 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Ascultă și împlinește 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Martorul 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Pe urmele Lui (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din
Israel (r) 13:30 Sfârșitul zilelor și Muntele
Măslinilor (r) 14:00 Vieți în lumină/ întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Martorul (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Cuvântul ce schimbă
o națiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devoțional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cărților
09:30 Martorul 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Cuvântul ce schimbă o națiune (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cărților (r) 15:30 Martorul (r)

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

Documentar

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Emisiune

20:00 Cuvânt din Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

specială

străin

23:00 Străinul Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Pe urmele Lui Film artistic
23:30 Gaither pentru România Program

19:00 Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
Program religios

17:00 Trumpet for Israel Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Semnele vremurilor Program religios
19:00 Străinul (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 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 O viață în armonie Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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dincolo de cotidian, dincolo
de viața creștină rutinieră.
Confruntați cu conflict și opoziție
din interiorul familiilor lor, cu
politica bisericească, vor fi ei în
stare să se țină de angajamentul
luat, sau se vor întoarce la a trăi o
viață fără rod?

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

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Bucuria de a cânta Progr. muz. străin
18:30 Gaither pentru România (r) Program
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 Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 In prezența lui Isus Progr. muz. străin
23:00 Salvat Film artistic
23:30 Pasiune pură (r) Progr. despre probl . sex.

LUNI 28 DECEMBRIE

MARȚI 29 DECEMBRIE

MIERCURI 30 DECEMBRIE

JOI 31 DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ 2 IANUARIE

22:00 Crăciunul cu C
mare Film artistic

22:00 Secrete ascunse
în zăpadă Film artistic

22:00 Strada sfinților

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Emisiune specială

22:00 O viață în
armonie Film artistic
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Film artistic

INTRĂ ÎN NOUL AN
ALĂTURI DE ALFA OMEGA TV

I

ntră în anul 2016 alături de Alfa Omega. 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!

CARAVANA SPERANȚEI

Documentar - 29 decembrie ora 10:00

CRĂCIUNUL CU C MARE

Film artistic - 28 decembrie ora 22:00
Crăciunul a fost întotdeauna un sezon al
bucuriei și al tradițiilor în micul orășel
Trapper Falls, orașul natal al primarului Dan
Reed. Alături de fratele lui Greg, împodobesc
orașul pentru Crăciun, 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.

SECRETE ASCUNSE ÎN ZĂPADĂ

Film artistic - 29 decembrie 22:00
În această dimineață de vineri, studenții
de la Liceul Eastbrook ajung la școală să își
dea ultimul examen înainte de vacanța de
Crăciun. Dar ceea ce a început ca o fulguială
de decembrie s-a transformat repede într-o
furtună de zăpadă amenințătoare și școala este
închisă timp de o zi. Filmul vorbește despre
aspecte importante cu care se confruntă
familiile și tinerii din ziua de azi, probleme
precum: imaginea de sine, părinți enervanți,
crize de identitate, faliment și căutarea de
răspunsuri la întrebările vieții. Un film pentru
tine și familia ta.

Dr. Reuven Yagil de la Institutul ce Cercetare
a Deșertului din Israel lucrează în zonele
secetoase din Nord Est-ul Keniei pentru a
vedea dacă substituirea cămilelor cu bovine
poate îmbunătăți bunăstarea și economia
cetățenilor din zonă, evitând astfel tragedia
unor perioade de foamete.

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).

SALVAT

Documentar - 3 ianuarie ora 23:00

STRADA SFINȚILOR

Fim artistic - 30 decembrie ora 22:00
Urmăriți o poveste clasică, pentru întreaga
familie. Vă invităm să mergem pe urmele
lui Percy, un om bun, dar care s-a pierdut
printre bogățiile acestei lumi și a neglijat
cea mai de preț avuție, familia. Ajunul
Crăciunului a sosit și îl găsește pe Percy
din nou în biroul său, îngropat în muncă,
încălcându-și promisiunea de a ajunge acasă
pentru cina tradițională de Crăciun. A fost
avertizat repetat să-și schimbe atitudinea,
însă acum e prea târziu. Consecințele
faptelor îl urmează și Percy pierde totul
din cauza unui accident de mașină: familia,
slujba, casa. Paralizat, în scaun cu rotile,
ajunge cerșetor pe Strada Sfinților. Acolo el
găsește lumina și își schimbă viața.

STRĂINUL

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

MARTORUL

Desene animate - 2 ianuarie ora 09:30
Pentru Baraba, călătoria înspre credință
începe cu îndoiala privind natura divină a
lui Isus Cristos. Fiind cruțat de la moarte,
privește cu aroganță crucificarea omului care
a murit în locul lui. Siguranța necredinței
lui este zdruncinată în momentul în care
încearcă să-și dovedească că Isus a fost un om
precum toți ceilalți. Producție încărcată de
semnificații, acest scurt film animat confirmă
încă odată că cei care caută, adeseori găsesc
mult mai mult decât au căutat.

Film serial - 31 decembrie ora 23:00
„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
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1. Ştiinţa şi Credinţa
dr. Cristian Barbosu
Pastor, Arad

Crescând în comunism şi fiind implicat în
UTC, ţin minte cât de interesat eram de
subiectul relaţiei dintre ştiinţă şi religie.
Chiar dacă în acele vremuri, nu îl cunoşteam
pe Dumnezeu, eram curios vizavi de
aceste subiecte. Perspectiva comunistă
era destul de clară. Nicolae Ceauşescu
într-un eseu intitulat Literatură şi Ateism,
scria: “Persistenţa unor concepţii mistice,
retrograde în gândirea unor oameni frânează
afirmarea lor plenară în viaţa societăţii.
Este un anacronism ca în epoca marilor
cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice,
a cunoaşterii, când poporul se afirmă ca
un creator conştient al tuturor valorilor
materiale şi spirituale, să existe oameni, chiar
membri de partid, care mai cred în forţe
supranaturale.”
Pe de altă parte, după ce l-am cunoscut pe
Dumnezeu şi am ajuns implicat în slujire
ca şi pastor, am fost mirat să simt în cercuri
creştine, ba chiar şi între slujitori creştini,
o reticenţă intenţionată înspre ştiinţă,
literatură şi cercetare seculară. Şi asta iarăşi
m-a dat peste cap, fiindcă găseam acelaşi
fanatism şi paradigmă de gândire îngustă şi
rigidă ca şi în comunism, atâta doar că era
la cealaltă extremă.
Studiind Scriptura însă, mi-am dat seama
că între ştiinţă şi religie, sau mai bine spus,
între Biblie şi ştiinţă, nu există adversitate,
decât cu mici excepţii. De aceea am încercat
să văd ce răspuns pot da acestei dileme,
antiteze promovate în ambele tabere. Poate
credinciosul să aibă deschidere înspre
ştiinţă? Dar omul de ştiinţă înspre credinţă?
În prima parte a acestui articol voi încerca
să dau răspuns uneia din aceste provocări.
Cu ani în urmă am prins un eseu, scris de
un gânditor român pe care-l apreciez, în
care Patapievici scria: “una dintre cele mai
ridicole inepţii ale moştenirii voltariene este
teza necesarei adversităţi dintre religie şi
ştiinţă.” Şi din acel moment mi s-a stârnit
curiozitatea – există într-adevăr adversitate
între religie şi ştiinţă? Şi m-am mirat mai
apoi de ce am constatat.
Studiind în şcoli fizică, chimie, biologie,
matematică, am reţinut numele unor oameni
de ştiinţă ale căror teoreme şi legi mi-au dat
mare bătăi de cap, precum Kelvin şi Boyle
(în chimie/fizică), John Napier (matematică),
Isaac Newton (termodinamică), Kepler
(astronomie), Louis Pasteur (biochimie),
Mendel (genetică). Am descoperit, mai
apoi, că fiecare dintre aceştia au îmbinat
cercetarea ştiinţifică cu credinţa lor în
Dumnezeu, în ciuda afirmaţiilor voltariene.
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Robert Boyle, spre exemplu, a văzut un acord
perfect între filozofia experimentală şi religia
creştină. Thomas Sprat, primul istoric al
celei mai renumite organizaţii ştiinţifice de
atunci, Royal Society din Londra, a îmbinat
cercetarea ştiinţifică cu studiul Scripturii,
astfel încât a devenit şi episcop anglican.
Robert Hooke, fizician de renume, profesor
de geometrie la Oxford, savant al lui Royal
Society, alterna în notiţele sale probleme de
fizică şi geometrie cu analize inductive din
textele biblice.
John Napier, inventatorul logaritmilor,
şi-a făcut timp să redacteze comentarii
pe Apocalipsa, pe care, le considera el,
(atenţie), mai importante decât rezultatele
sale matematice! Sir John Newton, probabil
cel mai cunoscut savant contemporan cu
Voltaire, cel ce a descoperit legea gravitaţiei,
legile termodinamicii, contribuţii fără
de egal în optică şi algebră, are scris pe
monumentul funerar ridicat deasupra
mormântului său din Westminster: “Aici
odihneşte acel interpret sârguincios,
înţelept şi corect, iubitor al naturii şi a
Sfintelor Scripturi, Sir Isaac Newton,
care prin filozofia sa a afirmat şi dovedit
măreţia lui Dumnezeu cel Atotputernic,
iar prin caracterul său a exprimat
simplitatea evanghelică.”
Ceea ce este mai interesant sau poate de-a
dreptul ciudat, e că mulţi dintre ei au fost
contemporani cu Voltaire, şi nu orice nume,
ci savanţii pe umerii cărora s-a clădit ştiinţa
modernă şi dezvoltarea tehnologică actuală.
Ce-mi transmite mie lucrul ăsta? Îmi arată
falsitatea afirmaţiilor voltariene care pretind
că între Biblie şi ştiinţă există o necesară
contradicţie. Ori Voltaire era ignorant de
ce se întâmplă în jurul său, ori răuvoitor,
reacţiile sale fiind probabil motivate de
anumite experienţe negative pe care el însuşi
le-ar fi avut cu biserica de atunci, aşa cum
des întâlneşti în vieţile celor mai mulţi atei.
Adevărul este că Cel care a rânduit legile
fizicii, chimiei, legile biologice, mişcările
astrelor, divizarea celulelor, multiplicarea
ţesuturilor, Cel ce a dat de lucru savanţilor,
nu este Altul decât Cel ce a inspirat şi această
carte, Cartea care te apropie de El şi Ţi-l face
cunoscut - Sfânta Scriptură, care stă la baza
creştinismului.

Studiind şi Biblia şi ştiinţa, ambele
te vor smeri, revelându-ţi măreţia
Creatorului care stă în spatele lor.
Spunea Blaise Pascal, inventatorul
calculatorului şi altor legi în fizică şi
matematică: „cu cât studiez natura, cu atât
sunt mai uimit de măreţia Creatorului.”
Şi acesta este adevărul. Eu personal, am fost
cercetat de Dumnezeu pentru prima dată nu
în vreo biserică sau ascultând vreo predică,
ci în natură, în Retezat, privind cerul înstelat

şi minunându-mă de măreţia Creaţiei Lui.
Prin revelaţia generală, Dumnezeu mi-a
vorbit atât de clar! Am simţit ceea ce Albert
Einstein, socotit a fi cel mai mare om de ştiinţă
al secolului XX, a pus în cuvinte când a scris:
“Religia constă în acea admiraţie umilă a
spiritului infinit superior ce se revelează pe
sine în puţinul pe care-l putem cunoaşte din
realitate, folosindu-ne de raţiunea noastră
slabă şi trecătoare.”
Exact ceea ce însuşi Dumnezeu afirmă în
Epistola către Romani 1:19-20: „Fiindcă
ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le
este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de
Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute
ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea
Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când
te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile
făcute de El.”
Acelaşi Einstein, mai face o afirmaţie
importantă spunând că “ştiinţa fără religie
este şchioapă, religia fără ştiinţă este
oarbă.” Şi personal cred lucrul acesta. De
ce? Voi încerca să-l argumentez în cele ce
urmează dar şi în articolul următor.
De ce ştiinţa fără religie este şchioapă?
Fiindcă Biblia, deşi nu este o carte de ştiinţă,
face afirmaţii ştiinţifice care ajută ştiinţa.
Secole la rând omenirea a fost handicapată
din acest punct de vedere, fiindcă mult
timp, Biserica, în loc să studieze Scripturile,
s-a axat pe tradiţie şi ritualuri şi, ignorând
Scriptura, a trecut cu vederea adevăruri
ştiinţifice pomenite în ea. Spre exemplu,
Chiril al Ierusalimului şi Diodor din Tars,
lideri ai bisericii bizantine din sec IV d.H.
au scris şi proclamat că pământul este plat,
drept, neted, preluând teorii răspândite din
antichitate de Thales sau Tacit, afirmaţii
contrare Scripturii. Proorocul Isaia scrie
negru pe alb în cap. 40:22 că El, Dumnezeu,
şade deasupra cercului, sferei pământului.
O exegeză simplă a cuvântului din ebraică
clarifică şi mai mult lucrurile. Cuvântul
khug era folosit în a descrie sfericitate,
rotunjime.
Tot aşa, până acum câteva sute de ani,
se credea că pământul nu numai că ar fi
plat, dar că se şi sprijină pe ceva. Grecii
antici au trăit convinşi fiind că puternicul
Atlas, fratele lui Prometeu ţine pământul
pe spatele său. Hinduiştii nu cu mulţi ani

2. Credinţa şi Ştiinţa
Eram încă în seminarul teologic
pregătindu-mă să devin pastor, când am dat
peste un verset care mi-a stârnit curiozitatea
dar mi-a provocat şi responsabilitatea.

„Căci buzele preotului trebuie să
păzească ştiinţa, şi din gura lui se
aşteaptă învăţătura, pentru că el
este un sol al Domnului oştirilor.”
(Maleahi 2:7)

în urmă au renunţat la credinţa lor că
pământul este susţinut de un elefant uriaş
pe nume Maha-Pudma, iar acel elefant de
fapt stă pe o broască ţestoasă uriaşă numită,
Chucwa. În Scriptură însă, în cartea Iov 26:7
scrie că Dumnezeu spânzură pământul pe
nimic. Ce-mi spun mie aceste lucruri? Că
Biblia nu contrazice ştiinţa, ci din contră,
ştiinţa ar avea de învăţat dacă ar studia
Scriptura.
Astfel, William Dembsky, un om cu două
doctorate, în matematică şi în filozofie,
studiind la MIT, Princeton Univ. of Chicago,
acum câţiva ani a căzut de la credinţă, din
credinţa evoluţionistă, dându-şi seama ce
greu este să-ţi menţii o asemenea credinţă
care îţi aduce dovezi trunchiate, confuze,
incomplete, şi mai ales manipulate înspre a
forma o linie logică. Şi-a dat seama că toate
ipotezele evoluţiei sunt incomplete, ba mai
mult, că viaţa şi formele ei nu au apărut
ca urmare a hazardului şi accidentelor
genetice, ci totul are un scop, un design bine
definit, încadrat în legi fixe, clar delimitate,
recunoscute de orice om de ştiinţă actual.
Şi Dembsky a scris o carte, intitulată
“Intelligent Design,” dezvoltând ceea ce
ştiinţa azi afirmă în mod incontestabil,
designul extraordinar, uimitor, inteligibil,
al tuturor mecanismelor vii. Un design
inteligent, susţine Dembsky, creat de o fiinţă
inteligentă.

Era vorba de mine, fiindcă eu mă pregăteam
să devin un slujitor vocaţional! Şi am rămas
surprins fiindcă, dincolo de îndemnurile
păzirii Cuvântului lui Dumnezeu, iată
un verset care are de-a face cu ştiinţa,
cunoştinţa acumulată din cercetare, şi
responsabilitatea mea ca pastor/preot de a
o păzi! Ba mai mult, aşteptarea din partea
Domnului de a da învăţătură, care evident
trebuie să fie corectă şi bine fundamentată,
oarecum corelată cu ştiinţa de care se
pomeneşte în acelaşi verset. Despre
frământarea stârnită în mine de acest verset
aş dori să vă scriu astăzi aici.
Pe de o parte, vreau să liniştesc anumite
spirite care, atunci când văd râvna mea
pentru ştiinţă, trag frâna de mână.
Este evident că nu poţi păzi orice fel
de “ştiinţă,” fiindcă nu toate rezultatele
ştiinţei sunt concrete şi corecte, şi nu
toate sunt susţinute şi din punct de vedere
spiritual. Spre exemplu, evoluţia, deşi
este atât de răspândită în lume, este doar
o teorie, o ipoteză care nu este dovedită
concret, datorită multor linkuri lipsa şi
a inconsecvenţei argumentelor ei, şi în
plus contradicţiei clare cu învăţătura
Scripturii, care susţine creaţionismul, nu
evoluţionismul.

Creştinismul, Scriptura nu ne limitează
zborul empiric înspre cercetare şi ştiinţă.
Creştinismul, Scriptura, este o punte de
lansare în acea direcţie. În Coloseni 2:3
e scris, că în El, în Hristos, Dumnezeul
întrupat, “sunt ascunse toate comorile
înţelepciunii şi ale ştiinţei.” Apropiindute de Dumnezeu, te apropii de Sursa
cunoaşterii holistice, a cunoaşterii complete,
a cunoaşterii adevărate, de Cel ce te poate
ajuta să devii un om de ştiinţă mai bine
echipat şi echilibrat, atât intelectual cât
şi spiritual. De aceea cred că Biblia ajută
ştiinţa şi de aceea, omul de ştiinţă n-ar
trebui să fie reticent, ci deschis înspre
credinţă, înspre Cel care îi dă zilnic obiectul
cercetării lui ştiinţifice.

Tot aici intră şi teoriile devenite
propagandă, a mişcării homosexuale,
care pledează pe ceea ce anumiţi
geneticieni ar susţine (deşi studiile sunt
foarte controversate şi inconclusive) că
ar exista anumite gene care ar produce
aceste deviaţii sexuale în anumiţi oameni.
Homosexualitatea fiind păcat, este clar că
Dumnezeu, Creatorul nu a intenţionat-o
şi n-ar fi creat aceste gene. Discuţia e mai
complexă, dar acum, ceea ce vreau să scot în
evidenţă sunt contradicţiile care într-adevăr
există între anumite concluzii ale ştiinţei
şi credinţa creştină, bazată pe adevărul
Scripturii. De aceea, credincioşii ar trebui să
fie precauţi dar … (atenţie!) să nu respingă
ştiinţa în întregime din cauza unor astfel
de teorii care contrazic vădit Scriptura.
Eu cred că există atâtea alte motive pentru
care creştinul, ar trebui să fie deschis şi să
beneficieze de ceea ce ştiinţa descoperă şi
pune la îndemâna omenirii.

Dacă Ştiinţa ar trebui să aibă deschidere
înspre credinţă, oare credinţa, credinciosul,
nu ar trebui să fie deschis înspre ştiinţă?

Dacă stai şi te gândeşti, vorba lui Einstein
este adevărată. Fără credinţă, ştiinţa este
şchioapă, iar fără ştiinţă, credinţa este

oarbă. De ce este oarbă? Fiindcă un creştin,
pentru a interpreta corect Biblia are nevoie
şi de hermeneutică, ştiinţa de interpretare
a textelor literare, care te învaţă anumite
principii universal acceptate şi în lumea
seculară, cum să o studiezi din punct de
vedere literal, alegoric, istorico-social,
gramatical, etimologic, etc.
Orice iubitor al Scripturii, mai ales
propovăduitor sau învăţător al Scripturii
nu are cum să le nege sau ignore, fiindcă
fără de ele riscă să ajungă la interpretări şi
concluzii aberante din Scripturi. Şi nu vreau
să neg rolul Duhului Sfânt în interpretarea
Scripturii, dar cred că acelaşi Duh Sfânt care
a dat omului de ştiinţă descoperiri pentru
a cunoaşte Universul, a dat şi omului literat
aceste unelte pentru a putea interpreta
corect texte, chiar şi pe cele ale Scripturii.
Da, este adevărat că pentru a interpreta
corect este nevoie şi de o înţelepciune
duhovnicească pentru a înţelege pe deplin,
dar şi aceea tot Duhul Sfânt o dă. Fără
hermeneutică, credinţa poate fi grav afectată
şi poate duce la dezastre, aşa cum cei care
cunoaşteţi istoria bisericii aţi putut constata
– majoritatea ereticilor ajungând acolo
din cauza lipsei educaţiei teologice sau
hermeneutice.
De aceea Dumnezeu a ales oameni speciali
pe care i-a pregătit în cele mai înalte şcoli
seculare de atunci, ca după aceea să îi
folosească cu putere în lucrarea Lui. Moise,
omul cheie al Vechiului Testament, a scris
într-o anumită perioadă de timp, unei
anumite culturi (evreii) şi cu un anumit
nivel de civilizaţie, după ce el însuşi a fost
educat în cele mai înalte şcoli, în cea mai
dezvoltată societate de atunci, la curtea lui
Faraon, în Egipt.
Daniel a scris într-o altă epocă şi într-un alt
context (babilonean), fiind şi el socotit între
cei mai înţelepţi şi educaţi oameni ai vremii
lui, dar educat şi el în cea mai dezvoltată
civilizaţie a acelor vremi (Babilon).
Apostolul Pavel a scris jumătate din Noul
Testament, adresându-se unor mentalităţi
total diferite din culturi total diferite (iudei,
romani, greci), fiind el însuşi foarte educat
– ucenicul celui mai reputat rabin al vremii
lui (Gamaliel) şi provenind din Tars, oraş
renumit datorită universităţii de acolo, unde
se presupune că el ar fi studiat.
De aceea, credinciosul nu trebuie să se
ferească de ştiinţă, din contră, să ceară
înţelepciune şi discernământ pentru a
putea selecta adevărul de minciună şi
a putea folosi uneltele şi cunoştinţele
ştiinţifice pentru Gloria lui Dumnezeu.
Apoi, credinciosul poate folosi ştiinţa în
a-şi întări sau chiar expune credinţa. Când
Dumnezeu a ales să se descopere omului, El
nu a făcut-o doar prin revelaţia specifică,
prin Scripturi sau persoana Domnului Isus,
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ci şi prin revelaţia generală, prin natură,
dând capacitatea omului să observe, să
cugete la designul perfect al Universului şi
să-şi dea seama de existenţa Creatorului.

deloc în timp? Şi este doar un exemplu
din multiplele pe care oamenii de ştiinţă le
pot vedea şi cugeta – nu doar la legi ci şi la
Legiuitor, Cel care le-a creat.

De aceea, credinciosul poate folosi ştiinţa,
ca un mijloc apologetic/evanghelistic în
a deschide ochii înspre credinţă celor care
dintr-un spirit empiric, nu vor să creadă
până ce nu văd.

Nu la întâmplare unii dintre cei mai de
seamă ateişti ai lumii încep să îşi schimbe
credinţa, fiindcă tot credinţă e, de la negarea
lui Dumnezeu, a unui Creator, la acceptarea
Lui. Anthony Flew, este unul dintre ei
şi mărturia lui a fost tradusă şi în limba
română şi apărută sub forma unei cărţi,
Există Dumnezeu. Credinciosul deci poate
lua din ştiinţă ceea ce este bun şi poate chiar
folosi materialul ştiinţific în apologetică, în
evanghelizare.

Sunt destule argumente ştiinţifice care te
pot ajuta să vezi, şi să crezi. Spre exemplu,
cei care iubesc fizica, există o carte scrisă
de unul dintre cei mai mari oameni de
ştiinţă actuali Martin Rees din Cambridge,
intitulată “Doar şase numere”, în care el
descrie cele şase constante din fizică, care,
dacă ar fi avut valori doar un pic diferite,
viaţa, noi nu am fi putut exista.
Spre exemplu, constanta epsilon, care
reprezintă proporţia din masa unui nucleu
de hidrogen convertită în energie atunci
când fuzionează, şi valoarea este 0,7%.
Dacă ar fi fost 0,6%, fuziunea nucleară nu
ar fi fost posibilă, protonul nu s-ar mai fi
putut lega de neutron şi Universul ar fi
conţinut numai hidrogen, nepermiţând
viaţa. Dacă ar fi fost de 0,8%, fuziunea
ar fi fost prea rapidă şi hidrogenul s-ar
fi consumat şi viaţa nu ar fi putut exista.
Tot aşa, constanta Omega, care reprezintă
raportul dintre densitatea materiei din
Univers şi de densitatea teoretică critică, ce
ar iniţia implozia Universului sub acţiunea
gravitaţiei.
Dacă ar fi fost mai mare, Universul ar
fi colapsat deja, dacă ar fi fost mai mic,
expansiunea ar fi fost prea rapidă şi galaxiile
şi stelele nu s-ar fi putut forma. Exact la
fel, toate celelalte 4 constante N, Lambda,
Q sau D, dacă ar fi variat cu un singur
procent vreodată, Universul nostru ar fi
colapsat, explodat, paralizat, şi viaţa nu ar fi
putut continua sau exista. Astea ne dau de
gândit – cine le-a calibrat atât de fin încât
să susţină întreg Universul, fără a oscila
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Şi nu în ultimul rând, este important de
reţinut, Scriptura nu trebuie privită ca
o carte de ştiinţă. Scriptura este o carte
al cărei scop este să-l apropie pe om de
Dumnezeu. În ea se găsesc răspunsuri la
problemele spirituale ale omenirii, dar
nu neapărat răspunsuri la problemele şi
dilemele ştiinţifice ale omenirii.
Scopul Bibliei este clar enunţat în 2 Tim.
3:16 „Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi de folos (pentru ce) să
înveţe, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, (cu ce scop - fiţi atenţi) ca
omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit ci
cu totul destoinic.” Scopul Scripturii este
desăvârşirea spirituală a omului, şi nu
explicarea fenomenelor naturale, ştiinţifice
sau tehnologice.
De aceea, atenţie la cum priviţi şi judecaţi
Scriptura. Mulţi iau Biblia în mână şi o
judecă în funcţie de standardele ştiinţei
şi descoperirile actuale şi reacţionează
spunând - Scriptura nu poate fi adevărată
pentru că ea nu-mi vorbeşte despre clonare
sau fizica cuantică.
Cineva a venit la mine şi m-a rugat să-i
dau dovezi despre originea rasei negroide.
De ce? Pentru că un vecin de bloc nu vrea
să creadă adevărul Scripturii până ce nu
găseşte în ea originea rasei negroide!

Dragul meu creştin, în Scriptură sunt
date ştiinţifice dar, repet, Scriptura nu
este o carte de ştiinţă. Scopul ei este
altul. Nu în contradicţie cu ştiinţa, ci
mai degrabă paralel cu ea atâta timp cât
prin aceasta, prin cunoştinţele sau datele
ştiinţifice prezentate aici, omul se apropie de
Dumnezeu. De aceea şi limbajul Scripturii
este unul simplu, nu arhaic, dar nici
ultrasofisticat, ci acomodat omului, epocii
în care a fost scrisă. De ce? Tocmai pentru
a vorbi oamenilor cât mai clar, ca aceştia să
poată înţelege mesajul ei.
Dacă eşti credincios – nu-ţi fie frică de
ştiinţă. Din contră, studiază, caută,
roagă-te ca Domnul să te folosească şi în
domeniul ştiinţific, fiindcă Biserica are
nevoie de oameni ca tine, şi ei, cercetătorii
au nevoie de mărturii vii ale unor oameni
ca ei, dar care dincolo de ştiinţă, au şi
credinţă. Mulţi credincioşi intimidaţi sau cu
prejudecăţi au evitat interacţiunea cu ştiinţa,
şi au pierdut, fie o carieră binecuvântată
prin care puteau fi o mărturie, fie o
oportunitate de a lărgi Împărăţia lui
Dumnezeu, folosind exact descoperirile
ştiinţifice ca argumente înspre apropierea
omului de Dumnezeu.
Eu personal, după ce mi-am predat viaţa
în mâna Domnului, am vrut să urmez
facultatea de biochimie în Cluj, tocmai
pentru a mă pregăti să apăr credinţa mai
eficient. Este evident că Domnul a avut
alte planuri cu mine, dar deschiderea mea
înspre ştiinţă şi cultură a rămas aceeaşi,
fiindcă văd cât de mult mă ajută personal în
lucrare, dar şi în propovăduirea Evangheliei
şi câştigarea oamenilor pentru Hristos.
Aşa că, dacă ai înclinaţii înspre fizică,
chimie, sau o altă ştiinţă, întăreşte-ţi
credinţa şi abordează ştiinţa, studiind
şi Cuvântul şi manualele de cercetare,
crescând şi spiritual şi intelectual înspre
Gloria Lui!

