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E COMPATIBIL

CREȘTINISMUL CU ȘTIINȚA?
De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui
au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat... (Romani 1:20)
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E COMPATIBIL CREȘTINISMUL CU ȘTIINȚA?
Ce se poate cunoaşte
despre Dumnezeu le este
descoperit în ei, căci El le-a
arătat. De la crearea lumii,
însuşirile Lui invizibile,
puterea Lui veşnică şi
dumnezeirea Lui au fost
percepute clar, fiind înţelese
din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie
fără scuză, pentru că, deşi L-au cunoscut pe
Dumnezeu, ei nu L-au slăvit şi nici nu I-au
mulţumit, şi astfel gândirea lor a devenit fără
folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat.
(Romani 1:19-21, NTR)
Deși pare un subiect greu și complex, e
important ca toți să cunoaștem bazele
problemei știință-credință, pentru că azi
știința e un factor decisiv în viața noastră.
Știința pare a fi principalul argument pentru
secularizarea societății și pentru impingerea
în irelevanță a credinței creștine. Voi încerca
să prezint esența relației știință-credință, ca
introducere care să vă ajute să înțelegeți mai
bine și materialele din această revistă.
Știința este încercarea de a înțelege
realitatea fizică din jur, e o căutare după
adevăr. De-a lungul timpului, știința
a avut o relație complicată cu credința
creștină. Mulți oameni de știință au fost
creștini, împletind credința în Dumnezeu
cu rațiunea și curiozitatea descoperirii
misterelor naturii. Mănăstirile și bisericile
au fost centre de studiu și educație într-o eră
întunecată a istoriei, Evul Mediu. Însă, în
același timp, Biserica a și profitat de poziția
dominantă avută în stat pentru a combate
unele descoperiri științifice care păreau să
contravină dogmelor bisericești. Gradual,
religia părea să devină adversara rațiunii.
La Renaștere (sec. XIV-XV), având apogeul în
Iluminism, în Vest apare o nouă paradigmă,
umanismul. Omul devine măsura lucrurilor.
În sec. XV e inventat tiparul, care permite
răspândirea rapidă a informației (similar
cu mass-media și internetul azi), ce va duce
la dezvoltarea fără precedent a cunoașterii.
Tot în acea perioadă, indulgențele (iertarea
păcatelor pe bani) și corupția Bisericii catolice
au dus la Reforma lui Luther, începută pe
31 octombrie 1517. Ideile lui s-au răspândit
rapid datorită tiparului.
Era modernă (sec. XVI-XX), afirma că
omul poate descoperi orice prin rațiune,
idee susținută prin înflorirea extraordinară a
științelor și a cunoașterii din ultimele secole.
Din păcate, modernismul s-a formulat în
antiteză cu Evul Mediu, în care credința
religioasă nu foarte luminată ținea captivă
societatea sub un sistem de dogme stricte,
propunându-și să elibereze societatea de
“superstiție”. Iar în 1859, Darwin publică
teoria evoluției și a selecției naturale,
adoptată repede ca fundație a științei.
moment major de ruptură între știință și
credință prin implicațiile sale. De atunci,
creștinismul a trecut în defensivă.

perspectiva ortodoxă mai mistică asupra
lumii (bazându-se mai puțin pe logică
sau știință pentru a dovedi credința, care
trebuia acceptată ca atare și experimentată,
nu raționată), dificultățile economice și
contextul geopolitic nu au fost favorabile
pentru o corelare bună știință-spiritualitate.
În Vest, în lumea catolică și protestantă,
conta mai mult alinierea rațiunii cu
credința, comparativ cu Estul Europei.
În era modernă s-a stabilit metoda științifică
de a descoperi adevărul - emiterea de
ipoteze și verificarea lor folosind observații,
măsurători și experimente repetate (și
repetabile), analiza lor și tragerea unor
concluzii. Metoda științifică e validă și încă
ne servește bine, fiind cheia descoperirilor
incredibile ale științei în domeniul natural.
Știința are o vulnerabilitate. Presupunem
că știința se ocupă cu date concrete, cu
fapte ce nu pot fi contrazise decât dacă
refuzăm realitatea. E adevărat, dar parțial.
Există date concrete, legi, fapte reale ce nu
pot fi negate. Însă pot apărea distorsiuni
la modul în care omul de știință pune
problema (la ipoteză) și la interpretarea
rezultatelor. Aceeași fosilă va fi privită
diferit de un evoluționist sau un creaționist.
Datele științifice sunt aceleași, interpretarea
lor ține de concepția despre lume și viață a
cercetătorului. Asta spunea și Pavel acum
2000 de ani, în pasajul din Romani 1:19-21.
Nu putem dovedi existența lui Dumnezeu,
sau că El nu există, ci alegem să credem una
din cele două, fără bază științifică, și apoi ne
construim filozofia de viață pe acea fundație.
Și sunt mai multe concepții despre lume
și viață prin care datele se pot interpreta.
În România și Occident predomină două
viziuni fundamentale: teismul creștin și
naturalismul. Iar tensiunea între știință
și religie se rezumă la disputa dintre
creaționism și evoluționism, cele două
perspective prin care privim lumea.
Naturalismul ateu neagă existența vreunui
Dumnezeu, susținând că Universul și natura
e eternă, e tot ce există. Prin rațiune și știință
putem descoperi totul. Simplist, această
optică presupune în general acceptarea Big
Bang-ului, a evoluției graduale a formelor
de viață prin modificări lente și succesive,
a teoriei evoluționiste a supraviețuirii celor
mai puternici, a faptului că Universul are
peste 13 miliarde de ani. La naturalism
aderă majoritatea savanților contemporani.
Teismul creaționist creștin crede în
Creație și consideră că Dumnezeu e
etern, personal, El a creat și susține totul
și că El ni s-a descoperit prin Scriptură.
Creaționismul
are
câteva
variații,
principalele fiind creaționismul „biblic, de
pământ tânăr” și creaționismul “științific, de
pământ bătrân”. Să le parcurgem pe scurt.

Creaționismul de pământ tânăr (sau biblic)
Susține prezentarea literală a creației
descrisă în Geneza, în 6 zile, Universul fiind
În Țările Române, Ortodoxia nu a fost la
creat așa cum este acum direct de către
fel de afectată de toate aceste turbulențe,
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Dumnezeu. Se crede că Pământul are doar
câteva mii de ani, iar majoritatea dovezilor
de pe pământ prin care evoluționiștii justifică
evoluția în miliarde de ani (fosile, peșteri), ei
le explică prin Potop.
Creaționism științific, de pământ bătrân
Creaționiștii de pământ bătrân acceptă datele
științifice și interpretarea lor ca și comunitatea
laică a savanților, susținând că Pământul are
4,5 miliarde de ani. Ei reconciliază acestea
cu creația considerând că Biblia nu e o carte
de știință, interpretând metaforic Geneza 1,
nu literal. Unii cred că Dumnezeu a folosit
evoluția pentru a crea omul dintr-o formă de
viață primară, încet în timp. Alții accentuează
primele două versete ale Bibliei (La început,
Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Pământul era pustiu și gol...) sugerând că
acolo se ascunde o pauză de miliarde de ani
ce acoperă formarea Universului și pregătirea
Pământului pentru viață, aceștia fiind mai
apropiați de creaționiștii „biblici”.
Dincolo de vârsta Pământului, ambele
abordări creaționiste cred într-un Dumnezeu
personal care a creat și încă intervine în
Univers, trasează legi naturale și ne invită să
le descoperim. Prin studierea Universului,
descoperim de fapt atributele Sale, puterea și
înțelepciunea Sa (Romani 1:20), în completarea
revelației directe - Evanghelia.
Un exemplu pentru importanța perspectivei
e principiul antropic. Știința observă că
Universul are vârsta potrivită și e perfect
acordat (peste 20 de parametri aliniați perfect)
pentru a susține viață inteligentă pe Pământ,
iar planeta noastră e ideal poziționată ca să
putem studia Universul din această locație.
O mică variație a oricăreia din constantele și
legile fizice ar face imposibilă viața pe Pământ.
Creaționiștii văd în principiul antropic un
argument pentru a afirma că Pământul e
proiectat de Dumnezeu pentru oameni. Ateii
naturaliști consideră că e un caz accidental, în
care Universul nostru s-a potrivit să susțină
viața pe Pământ, Universul fiind doar unul
dintr-o mulțime de alte Universuri paralele
(Multivers). Ambele teorii nu pot fi testate
experimental, ambele necesită „credință”.
Un caz similar e Big Bang-ul, modelul larg
acceptat pentru nașterea Cosmosului. E vorba
de explozia unui punct de masă, energie și
densitate infinită acum 13,8 miliarde de ani,
dar nu e clar cum și de unde a apărut acesta în
primul rând. Și Big Bang presupune “credință”
pentru a accepta existența acestei singularități
de energie infinită care explodează, sau că
viața s-a născut accidental din non-viață.
Chiar în miliarde de ani, într-un Univers
mare, șansele pentru așa ceva sunt mici.
În această revistă și în campania tematică
despre știință și creație din luna septembrie,
vă prezentăm materiale ce ilustrează ambele
perspective creaționiste, pentru a vă ajuta
să înțelegeți lucrurile și să luați o decizie
personală. Noi credem în compatibilitatea
științei cu credința creștină, în faptul că
ambele caută de fapt adevărul. Cele două
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sunt complementare, anumite lucruri trebuie
înțelese cu mintea, dar altele sunt spirituale
și trebuie înțelese prin duhul nostru, nu
rațional. Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi
ruga și cu mintea... (1 Corinteni 14:15)
Într-un domeniu înrudit operează apologetica.
O definiție simplă a apologeticii înseamnă
apărarea credinței creștine (concepției creștine
despre lume și viață) față de cei care nu cred,
folosindu-se de argumente general valabile,
raționale. Din era modernă (sec XVI-XX),
marele adversar al credinței creștine este
secularismul ateu, rezultat din iluminism
și filozofia umanistă (urmat de religiile
orientale). Apologetica se bazează atât pe
știința privită din perspectivă creștină, cât și
pe aspecte de filosofie pentru a apăra credința
și a arăta soliditatea concepției creștine despre
lume și viață celor ce nu cred. În această revistă
avem un articol de apologetică, și vă încurajăm
să aprofundați acest domeniu. Pe canalul Alfa
Omega TV și site puteți urmări multe dezbateri
apologetice între intelectuali creștini și atei.
Un punct slab ale apologeticii este că se
bazează pe rațiune încercând să prezinte un
Dumnezeu care poate fi explicat parțial, dar
depășește cu mult capacitatea de cuprindere
a rațiunii, iar “detectarea” lui Dumnezeu
implică și alte părți ale ființei noastre dincolo
de rațiune. Accentul pe rațiune și argumente
logice pentru Dumnezeu a fost un răspuns al
creștinismului la era modernă a umanității, la
modernism. Însă lumea de azi se confruntă
cu un nou fenomen, post-modernismul,
care e sceptic cu privire la rațiunea umană și
pretențiile ei de adevăr absolut, și se deschide
spre relativism și interpretări personale în
locul adevărurilor absolute, dar și înapoi spre
spiritualitate (înțeleasă ca opusă rațiunii).
Azi coexistă modernitatea și postmodernitatea,
făcând lumea în care trăim greu de înțeles și
în continuă schimbare. Avem încredere în
știința modernă și tehnologie, ne bucurăm
de prosperitatea materială europeană, dar ne
redeschidem și spre o spiritualitate nerațională,
mistică, postmodernă, intuind că materialismul
nu ajunge - e o nouă șansă pentru credință!
Însă, din păcate, creștinismul e în mare măsură
absent din spiritualitatea postmodernă, marea
atracție constituind-o religiile orientale. În
2011, un studiu Barna constata că sunt 6 mari
motive pentru care tinerii părăsesc Biserica, iar
unul e antagonismul dintre Biserică și știință
(celălalte 5 sunt lipsa de relevanță a Bisericii
pentru lumea de azi, intoleranța față de alte
perspective și exclusivitatea Bisericii, lipsa unei
relații profunde cu Dumnezeu, sexualitatea,
ultimul fiind absența unui cadru în Biserică
pentru a pune întrebări dificile).

Noi, la Alfa Omega TV, vă încurajăm să nu-L
limitați pe Dumnezeu, ci să Îl descoperim
în fiecare aspect al lumii și vieții. Credem
în Cel care a creat minunile lumii naturale,
dar și domeniul supranatural, care vindecă
supranatural, dar care a creat corpul cu
capacitate de autovindecare naturală și sistem
imunitar. Credem într-un Dumnezeu care e
Artist și Inginer; rațional și iubitor; plin de
dragoste dar și drept; înțelept dar și în stare
să vorbească pe înțelesul nostru. Cea mai
importantă poruncă (Luca 10:27) e să-L iubim
cu toată puterea, inima, sufletul, dar și cu mintea
noastră. Știința nu e un dușman pentru creștini,
ci un ajutor, dacă perspectiva e sănătoasă.
Credem în compatibilitatea științei și a
credinței și le vedem complementare în
descoperirea adevărului. Iar dacă Dumnezeul
Bibliei a creat într-adevăr Universul și tot ce
este în el, oare va fi El contrazis de creația Sa?
Însă e crucial să nu abordăm știința plecând
direct cu preconcepția că Dumnezeu nu există.
Nu suntem toți oameni de știință, nu acesta
ar trebui să fie scopul nostru. Însă noi toți
putem descoperi minunea acestui Univers,
lumea creată de Tatăl nostru, și prin această
descoperire, să-L cunoaștem mai bine pe
Dumnezeu și locul nostru în lume.
În septembrie, avem campania media anuală de
creaționism VERDICTUL ȘTIINȚEI: CREAȚIE!
V-am pregătit filme și documentare speciale
pe canalul Alfa Omega TV (marcate cu verde
în programul TV), multe în premieră, precum
și articole și clipuri video online, pe site-ul
www.alfaomega.tv/creationism și Facebook.
În luna septembrie, luna creaționistă, vă vom
vorbi despre Univers, galaxii, stele și planete,
despre cum astronomia susține Creația. Vom
descoperi ce se întâmplă la nivel microscopic,
în genetică, microbiologie sau la nivel atomic.
Vă vom arăta designul lui Dumnezeu din
lumea vie, animale extraordinare care sfidează
evoluția, minuni de inginerie biologică în
plante. Vom descoperi împreună misterul
corpului uman. Vom participa la dezbateri
între apologeți și filosofi atei de vârf, pentru a
examina actualitatea și tăria credinței creștine.
Descoperă cu noi că știința e compatibilă cu
credința creștină! Septembrie este dedicată
științei și creaționismului, la Alfa Omega TV.
Iar în octombrie, când aniversăm 500 de
ani de la reforma lui Luther, echipa Alfa
Omega TV v-a pregătit o serie de programe
deosebite (marcate cu roz în programul TV)
care explică ce s-a întâmplat la Reformă, dar
având și lecții pentru noua reformă necesară
a Bisericii de azi, pentru a deveni o Biserică
vie, autentică, relevantă și puternică spiritual.

Transumanismul - reinventarea umanității
documentar
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Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 04 septembrie

MARȚI 05 septembrie

MIERCURI 06 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoală Internaţională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea Cărţilor - Iona 09:30
Geneza 7 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Centrul Creştin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărţilor - Iona (r) 15:30 Geneza 7 (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Faţă în faţă 17:30
Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00 Cuvântul
Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi depresia
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00 Cartea
Cărţilor - Iosif și visul faraonului 09:30 Aqua
Viva 10:00 Cântecele anotimpurilor 10:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
11:00 Creaţia vorbeşte 1 (r) 12:00 A fost
odată (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creştin (r) 13:30 Filozofie, ştiinţă
şi dezbaterea despre Dumnezeu (r) 14:00
Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 Cartea Cărţilor - Iosif
și visul faraonului (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 Creştinii şi depresia
18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
Perseverenţă 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Adevărul despre
adevăr 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii
despre lume şi viaţă 09:00 Cartea Cărţilor
- Testați cu focul 09:30 Cufărul cu comori
10:00 Highlight - Edwin Hawkins 10:30
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
11:00 Creaţi după chipul lui Dumnezeu
sau planeta maimuţelor (r) 12:00 Fapte de
credinţă (r) 12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Prins în capcană 2 (r)
14:00 Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
(r) 17:00 Highlight - Edwin Hawkins (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepţii despre lume şi viaţă (r)

JOI 07 septembrie

VINERI 08 septembrie

SÂMBĂTĂ 09 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Cartea Cărţilor
- Rahav și zidurile Ierihonului 09:30 Festivalul
copiilor 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidenţă 10:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 11:00 Creaturi
extraordinare care sfidează evoluţia (r) 12:00
Dar dacă ar fi adevărat? (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Cum a apărut lumea? (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă
(r) 15:00 Cartea Cărţilor - Rahav și zidurile
Ierihonului (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00 Luptele
fiecărui Creştin (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferinţa de femei de la Felix 2017

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 2017 02:00 Realităţi şi
perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi
şi perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea
Cărţilor - Pavel și naufragiul 09:30 Lumea lui
Jonathan (r) 10:00 Lecţia de biologie /Clubul
descoperirilor ştiinţifice 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” Cartea Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
2017 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele telev.
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa docum. 18:00 Conferința „Darurile spirituale în 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
împărăţia lui Dumnezeu” program religios
18:30 Gaither pentru Romania (r) progr muz străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:00 Înflăcărat (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri
20:00 Mapamond Creştin știri
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 PREMIERĂ: În mâinile noastre - Bătălia 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
pentru Ierusalim film artistic
22:00 Transumanismul documentar
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Declinul Occidentului documentar
23:30 Pasiune pură progr despre probl sexualităţii
muzical străin
sexualităţii

Vineri, 22:00

film artistic

PREMIERĂ:
În mâinile noastre
- Bătălia pentru
Ierusalim

În mai 1967, țările arabe se
aliază pentru a șterge Israelul
de pe hartă, la 20 de ani după
reinstituirea sa ca stat. Totuși, 6
zile din iunie 1967 au schimbat
istoria pentru totdeauna. Dacă
vă amintiți declarația istorică a
19:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Armatei Israeliene din 7 iunie
Dumnezeu documentar
19:00 Prins în capcană 2 documentar
19:00 Cum a apărut lumea? documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
19:30 Secretele succesului program străin
19:30 Bucură-te de fiecare zi progr religios străin 1967: „Muntele Templului e
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:00 De ce Israel? din actualitate
20:00 Decupaj din realitate
în mâinile noastre”, sau dacă
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical 20:30 Joni şi prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
doriți să aflați mai multe despre
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa Talk-show
22:00 Creaţi după chipul lui Dumnezeu sau 22:00 Creaturi extraordinare care sfidează această victorie uimitoare a
planeta maimuţelor documentar
evoluţia 1 documentar
22:00 Creaţia vorbeşte 1 documentar
Israelului, urmăriți „În mâinile
23:00 A fost odată documentar
23:00 Fapte de credinţă documentar
23:00 Dar dacă ar fi adevărat? magazin TV
noastre: Bătălia pentru Ierusalim.”
23:30 Muzică
23:30 Muzică
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Originea speciilor 1 documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Muzică

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţa de femei de la Felix 2017 02:00
Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective
eterne 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărţilor
- Estera 09:30 Geneza 7 10:00 Ştiinţa
descoperă că universul a avut un început
(r) 10:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 11:00 Doamne, unde eşti? (r)
12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Originea speciilor 1 (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor - Estera
(r) 15:30 Geneza 7 (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) (r) 17:00 Ştiinţa descoperă că
universul a avut un început 17:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 18:00 Şcoala de
slujire cu Derek Prince

DUMINICĂ 10 septembrie

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Cartea Cărţilor - Ioan
Botezătorul 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Teknia 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 În mâinile noastre (r) 12:30 Rădăcini şi
reflecţii (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Cele 7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărţilor - Ioan Botezătorul (r)
15:30 Lumea lui Jonathan (r)

LUNI 04 SEPTEMBRIE

MARŢI 05 SEPTEMBRIE

MIERCURI 06 SEPTEMBRIE

JOI 07 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 09 SEPTEMBRIE

22:00 Creaţia vorbeşte
1 documentar

20:00 De ce Israel? din

22:00 Creaturi extraordinare care sfidează
evoluţia 1 documentar

20:30 Life focus magazin

21:00 Realităţi şi perspective talk-show

actualitate

TV
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influențează interpretarea. Creaționiștii
știu cum gândesc evoluționiștii, fiind foști
evoluționiști, dar mulți evoluționiști nu
înțeleg cum gândesc creaționiștii.

CERUL DECLARĂ - ORIGINEA UNIVERSULUI
» O serie de savanți creștini vorbesc despre originea universului.
De unde au apărut stelele, universul sau
sistemul solar? De ce ne aflăm aici? Am
fost creați de Dumnezeu sau am evoluat
în milioane de ani, prin procese lente și
graduale? Cum putem ști cu siguranță?
Este firesc să puneți astfel de întrebări. Fie
universul a luat naștere din nimic, sau dintr-un
alt univers, fie a fost creat. Pentru a crede teoria
Big Bangului, trebuie să te dezici de Geneza 1
și 2. Dacă suntem doar mâzgă glorificată, nu
avem niciun scop. Dar, dacă am fost creați
după asemănarea lui Dumnezeu, acest fapt are
mari implicații pentru noi.

MARILE ÎNTREBĂRI
Preluăm multe idei de la grecii antici. Mulți
dintre ei au crezut în caracterul etern al
universului. În primul rând, ei nu au putut
concepe că apariția fizică a universului a
avut loc de la sine. În al doilea rând, ei nu
au avut zei capabili de așa ceva, nu erau zei
transcendenți, nu aveau puterea să creeze.
Astronomia a evoluat mult în anii 1600 și 1700
cu ajutorul unor savanți care au crezut în Biblie.
Galileo, Newton, Keppler, Bacon și Pascal au
crezut că Dumnezeu a creat universul, cum e
scris în Geneza. Ei au considerat că Dumnezeu
a vrut ca ei să descopere creația Sa. Știința a
evoluat datorită perspectivei lor biblice. Dar
exemplul lor nu a durat mult. Un plan sinistru
a avut menirea să Îl priveze pe Dumnezeu de
statutul Său de Creator.
În perioada iluminismului, s-a decis că omul
era etalonul, el era important. Ei au cercetat
descoperirile științifice din secolul precedent,
chiar și din secolul al XVIII-lea și și-au arogat
dreptul asupra lor. A fost un fapt filozofic,
nu științific. Au privat știința de fundația
ei biblică. S-a trecut de la punctul în care
Dumnezeu ocupa o poziție centrală, până la
cel în care El nu mai era binevenit în știință.
În 1920, astronomii au descoperit că galaxiile
se îndepărtează, că universul se extinde. Ei au
demolat ideea că universul era etern, static,
constant. Într-un fel, au confirmat Scriptura.
Biblia vorbește despre extinderea universului
în Isaia 40:22, unde spune că El lățește cerurile
ca un cort. Însă descoperirea extinderii
universului nu a direcționat oamenii înapoi
la Dumnezeu, ci a dus la noi idei naturaliste.

DEZACORDUL CU PRIVIRE LA ORIGINI
Teoriile privind originile universului s-au
schimbat mult, existând două idei dominante.
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Prima e modelul cosmologic al Big Bangului.
Cealaltă idee e ce numim stare constantă.
Mass-media spune că toți savanții cred în
teoria Big Bang, ceea ce e fals. Mulți savanți
creștini nu acceptă Big Bangul. Chiar și între
savanții necreștini, circulă diferite versiuni
ale teoriei Big Bang. Și sunt alții care resping
teoria și propun cosmologii alternative.
Teoria Big Bang e elegantă. Are multe
întrebări fără răspuns, însă e satisfăcătoare
intelectual pentru mulți astronomi. Conform
ei, acum 13 miliarde de ani, universul se afla
într-un stadiu dens, fierbinte. De atunci, s-a
extins, s-a răcit și așa a apărut totul.
Există câțiva renegați care cred în ideea stării
constante. Această idee a fost adoptată de cei
care cred în plasmă, în cosmologia plasmei.
Apoi sunt adepții creaționismului, care cred
în Biblie. Credem că creația a avut loc acum
câteva mii de ani, nu miliarde de ani în urmă.
Imediat avem probleme cu teoria Big Bang,
care susține ideea formării în miliarde de ani.
Există multe probleme între ideea biblică a
creației și Big Bangul. Pentru a accepta Big
Bangul, trebuie să respingi Geneza 1 și 2, să
spui că sunt metafore, că nu sunt reale. Adepții
creaționismului resping Big Bangul în favoarea
teoriei unei creații recente. Este vorba de
unicitate. Big Bangul este un eveniment unic.
Credem că și începutul universului a fost așa,
doar că a avut loc mult mai recent.

PERSPECTIVA DETERMINĂ CONCLUZIILE
Fie universul s-a format din nimic, sau dintrun alt univers, fie a fost creat de Dumnezeu.
Acestea sunt singurele posibilități logice.
Cum evaluăm care dintre ele e cea corectă?
Există anumite consecințe în urma
perspectivei naturaliste (care nu admite
ideea unui Dumnezeu, ci doar a universului
natural, o perspectivă atee, n.red.). La fel,
dacă perspectiva biblică e adevărată, există
anumite consecințe logice.
Am fost ateu, evoluționist și am crezut că
lumea există de miliarde de ani. Când am
devenit creaționist, dovezile științifice m-au
convins că evoluția nu a existat și că teoria
miliardelor de ani nu e valabilă. Mi-am
schimbat perspectiva asupra lumii.
Majoritatea creaționiștilor au trecut prin
asta, au privit lumea prin două prisme. Ei
sunt mai conștienți de faptul că perspectiva

Perspectiva creștină este unica filozofie
consecventă. Celelalte filozofii vor duce, în
cele din urmă, la contradicții. Se vor combate.
Asta ne spune Biblia, în Proverbe 1:7: „Frica
Domnului este începutul științei, dar nebunii
nesocotesc înțelepciunea și învățătura.”
Ipoteza creaționistă de bază este că Dumnezeu
există, e real și ni S-a revelat prin Biblie. E logic
ca simțurile mele să fie de încredere dacă au fost
create de Dumnezeu. Pe de altă parte, evoluția
nu poate fi logică cu privire la ipotezele de bază
pe care le luăm drept sigure. Dacă evoluția ar
fi adevărată, dacă sunt rezultatul unei vieți
primitive rearanjate, de ce ne-am aștepta ca
simțurile mele să fie de încredere?
Evoluționiștii văd lumea doar prin prisma
teoriei evoluționiste. Fiecare savant procedează
așa. Stabilesc un set de idei cu privire la
prezent, la trecut și la cum am ajuns aici, iar
apoi canalizează informațiile în acel cadru.
Evoluționistul nu e conștient că percepe lumea
astfel, că mentalitatea lui influențează modul în
care redă informația. Dacă are informații ce nu
se potrivesc cu mentalitatea lui, le dă la o parte.
Dacă presupui că universul există de foarte
mult timp, atunci vei interpreta dovezile din
această perspectivă. Vei presupune că toate
straturile de fosile au fost așezate la ritmul lent
de azi. Vedem la Marele Canion straturi vaste
de fosile și ne gândim că depozitarea a luat
mult timp. Doar potopul din Geneza a putut să
le depoziteze. Ipoteza care spune că Pământul
este foarte vechi influențează concepția despre
formarea straturilor din Marele Canion.
Alegerea între cele două perspective nu
înseamnă doar examinarea informațiilor ca să
vedem ce ne arată dovezile. Există și implicații
spirituale. M-am luptat cu asta mult timp,
deși am văzut informațiile. Mi-am dat seama
că trebuie să dau socoteală Cuiva. Cred că
respingerea creștinismului are acest motiv.
Filozoful ateu Nagel a spus odată că nu vrea ca
universul să fie așa. Asta spune tot.

ȘTIINȚA ISTORICĂ VS. OPERAȚIONALĂ
Este dificil să stabilim ce s-a întâmplat în
trecut pentru că nu îl putem studia. Să facem
diferența între știința operațională și cea
istorică. Astronomia e dificilă fiindcă nu avem
dovezi pe care să facem experimente. Nu
poți duce o stea în laborator. În mare parte,
fotografiem obiectele de la mare distanță,
încercând să înțelegem ce fac azi și ce au făcut
în trecut. Nu putem călători înapoi în timp,
ci trebuie să examinăm dovezile lăsate de
evenimentele din trecut și există mai multe
modalități de a le interpreta.
Supozițiile tale influențează modul de
interpretare a dovezilor. E dificil fiindcă există
mai multe scenarii cu privire la trecut care
duc la același rezultat de azi. Cum știm care
e scenariul corect? Facem multe ipoteze și

nu avem cum să le verificăm, pot fi greșite.
Concluziile pot fi greșite. De unde știm? Toate
produc același efect, ceea ce vedem azi în spațiu.
Adesea, se spune că a nu crede în evoluție e
ca și cum n-ai crede în gravitație. Dar orice
teorie privind gravitația se poate testa. Teoria
relativității e testată mereu, prin experimente.
Însă creația sau evoluția, este un proces din
trecut. Cum poți efectua un experiment în
prezent pentru a afla ce s-a întâmplat în trecut?
E asemenea științei medico-legale. Nu se poate
reface în totalitate locul crimei, oricât ai fi de
atent. La un proces penal, acuzarea folosește
o teorie pentru a explica faptele și apărarea
prezintă o teorie diferită, iar ele nu pot fi
ambele adevărate. Ambele pot fi false, dar nu
pot fi adevărate în același timp. Și există multe
situații în care oamenii au aflat mai târziu că au
interpretat greșit evenimentele, fie în domeniul
științific, fie în cel al medicinei legale.

LEGEA FIZICĂ
Există lucruri în univers care ne pot vorbi
despre origini. Să vorbim despre principiile
termodinamicii.
Primul
principiu
al
termodinamicii e o lege a conservării care
spune că energia nu se mai creează și nici nu
se distruge. A existat și conservarea masei, ea
spunea similar că materia nu poate fi creată,
nici distrusă. În secolul trecut, am descoperit
că nu este așa. Albert Einstein a spus în 1905,
că energia și masa sunt echivalente, E=mc2.
Reformulând, am spune că masa totală a
energiei universului rămâne constantă, nu e nici
creată, nici distrusă. După această clarificare,
putem exclude ideea că universul s-a format
singur. O apariție subită a materiei și energiei ar
viola primul principiu al termodinamicii, care e
o caracteristică fundamentală a universului.
Al doilea principiu al termodinamicii:
cantitatea de energie utilizabilă e mereu în
scădere, se dispersează și e tot mai puțin
disponibilă pentru noi. Asta se numește
entropie și e în creștere, ea arată dezordinea din
univers. Dacă o extrapolăm în trecut, vedem că
a fost ordine în univers, că energia a fost utilă.
Și dacă ne întoarcem mult în trecut, avem o
problemă, ajungem la un punct al ordinii și al
utilității infinite care nu există în prezent.
Primul principiu sugerează că universul nu a
avut un început, iar al doilea principiu spune
că trebuie să fi avut un început. Avem două
principii fundamentale care par universale
dar între care există tensiune. Ambele sunt
adevărate, dar în trecut, nu au putut opera ca
azi. Asta îmi spune că a fost o întrerupere a
modului normal de funcționare a lumii.
Cele două principii, luate împreună, par să
indice că universul nu are o origine fizică,
naturală. Cred că asta arată clar cum s-a
creat lumea și e ceva ce nu vom putea dovedi
niciodată pentru că ar încălca legea fizică.
Acest fapt îmi indică o origine supranaturală.

PUNCTE DE DISENSIUNE ALE BIG BANGULUI
Sunt multe dovezi în univers în favoarea teoriei

creației, care pun probleme naturaliștilor.
Unul ar fi apariția unei stele. Savanții laici
cred că stelele provin dintr-o nebuloasă, un
nor mare format din hidrogen și gaze. Fiindcă
are aceeași compoziție ca stelele, ei spun că de
aici vin și stelele.
Ideea ar fi că o nebuloasă se strânge și
formează o stea, însă presiunea gazului
tinde să reziste compresiunii. E adevărat că
gravitația o adună împreună, dar, în spațiu,
forța presiunii de gaz într-o nebuloasă este
mai mare decât forța gravitațională. Astfel,
e greu să crezi că o nebuloasă ar putea să se
strângă pentru a forma o stea. Și dacă stelele
nu se pot forma în mod natural, dar există,
trebuie să fi fost create pe cale supranaturală.
Diverse modele cu privire la origini, la structura
universului duc la predicții legat de ce ar trebui
să vedem în spațiu. Modelul Big Bang a prezis
că vom vedea galaxii care încep să se formeze,
și că atunci când privim în spațiu, ne uităm în
trecut. Dar nu vedem galaxii formându-se, ci
galaxii formate complet, chiar galaxii spirale,
la distanțele mari unde savanții laici presupun
că ele se formează. Galaxiile sunt concepute
în întregime. Și acest fapt dovedește că teoria
creației e logică.
Ei se așteaptă să vadă tot mai puține elemente
grele, pentru că supernovele (explozia unei
stele, la finalul vieții, n.red.) ar avea tot mai
puțin timp pentru a le genera. Dar nu e așa.
Ei văd același număr de elemente în spațiu, la
mare distanță și în apropiere.
Însă conform teoriei creaționiste, e de așteptat
să vedem ceea ce se observă azi. Există multe
astfel de dovezi, cum ar fi liniile spectrale ale
stelelor în galaxii. Vedem câmpuri magnetice
ale stelelor și ale galaxiilor, ce par indicii lăsate
de Dumnezeu pentru ca noi să le descoperim.
În prezent, știința a luat-o razna, a aderat la
perspectiva naturalismului. Dar nu trebuie să
fie așa. Știința caută adevărul, iar dacă din asta
rezultă că universul are un Creator, înseamnă
că așa este. Cred că duce clar în această direcție.

FACTORI-CHEIE
Când vorbim despre univers, folosim mai
mulți termeni. Ne întrebăm dacă universul e
infinit sau nu. Dacă universul este finit, atunci
teoretic, spațiul poate fi explorat, poate fi
măsurat, și poți spune că are un anumit număr
de megaparseci cubici (unitate de măsură de
volum/lungime la scară astronomică, n.red.).
Conform gândirii laice, nu există un centru al
universului. Mulți cred că Big Bangul a fost o
explozie în spațiu, departe de punctul central.
Astronomii laici privesc universul ca suprafața
unui balon. Așa cum suprafața bidimensională
a unui balon învăluie o a treia dimensiune
nedetectată, ei zic că universul tridimensional
învăluie o a patra dimensiune.
Conform gândirii creaționiste, s-ar putea să
existe un centru al universului. În anii ‘70, Tifft
a început să studieze deplasarea spre roșu. A
descoperit că are loc o cuantificare. Nu era o
regulă fermă, dar aveau loc multiple deplasări

spre roșu, de 70 km/s. Dacă faceți o histogramă,
vedeți protuberanțe care nu ar trebui să apară
într-un univers creat de Big Bang.
Dacă e adevărată, cea mai simplă interpretare
spune că universul e alcătuit din multe
straturi concentrice de galaxii, iar noi ne
aflăm aproape de centru. Nu suntem neapărat
în centru, dar aproape.
Galaxiile tind să se prezinte în straturi. E
posibil ca sistemul nostru solar să fie într-o
poziție specială, aproape de centrul straturilor
concentrice ale galaxiilor, fapt ce sfidează
explicația naturalistă. Pe baza acelei dovezi,
putem afirma că suntem la mai puțin de un
milion de ani-lumină de la centrul universului.
Galaxia noastră s-ar putea să fie în centru.
Noi nu ne aflăm în centrul galaxiei, ci într-un
loc mai sigur. Centrul galaxiilor nu e un loc
sigur, acolo există o gaură neagră din care ies
radiații. Se pare că Dumnezeu ne-a pus la o
distanță optimă de la centrul galaxiei noastre ca
să putem vedea restul universului, dar să nu fim
loviți de stele trecătoare sau afectați de radiații.
Munca lui Tifft a fost ignorată din cauza
consecințelor. Dacă Tifft avea dreptate, atunci
era sfârșitul cosmologiei Big Bangului. De aceea
e așa de îndrăgită ideea de creaționiști. Nu este o
dovadă foarte clară și solidă, dar nici nu se poate
explica cu ușurință altfel. Există destule dovezi
convingătoare că universul a fost creat.

DE CE SUNTEM AICI?
Dacă doriți o viață plină de sens și valoare, e
posibil doar adoptând perspectiva creștină,
care spune că am fost creați de El. Asta ne face
deosebiți, importanți. Dacă Dumnezeu există,
atunci vom petrece eternitatea cu sau fără El.
Toți suntem păcătoși și ne-am răzvrătit
împotriva Creatorului nostru. Așa am fost
și eu. Am văzut spre ce mă îndrepta știința,
dar nu voiam să o urmez, pentru că am știut
că duce la responsabilitate. Acesta e motivul
respingerii creștinismului. Viețile noastre sunt
importante pentru că trebuie să Îl cinstim pe
Dumnezeu și să avem o relație cu El. Putem
avea o relație doar prin răscumpărarea Fiului
Său, prin moartea și învierea Sa.
Conform perspectivei creștine, viața poate
avea un scop real. E minunat că, în universul
autentic, noi am fost creați cu un scop, și
ne putem bucura de el. Dacă Îl primim pe
Hristos ca Mântuitor, ne putem bucura de
acel scop și de Dumnezeu, totdeauna.
Când studiezi originile universului, realizezi
că fiecare perspectivă are implicații majore.
Una aduce lipsa semnificației, iar alta are o
mare semnificație, faptul că ai fost creat cu un
scop. Pe care o alegi?
Continuați să priviți în sus și veți vedea că
cerurile declară slava lui Dumnezeu!
Extras din documentarul Cerul declară 1 Originea Universului, o producție Awesome
Science Media, difuzat duminică 17 septembrie,
ora 22:30 pe canalul Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Ecuaţia credinţei
film artistic

Vineri, ora 22:00

LUNI 11 septembrie

MARȚI 12 septembrie

MIERCURI 13 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoala
Isahar 09:00 Cartea Cărţilor - Iov 09:30
Geneza 7 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărţilor - Iov (r) 15:30 Geneza 7 (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Faţă în faţă 17:30
Verdictul ştiinţei: Creaţie! 18:00 Cuvântul
Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi
depresia 01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii!
09:00 Cartea Cărţilor - Noe și arca 09:30
Aqua Viva 10:00 Cântecele anotimpurilor
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(sârbă) 11:00 Creaţia vorbeşte 2 (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creştin (r) 13:30 Minunile creaţiei - pomul
(r) 14:00 Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărţilor - Noe și arca (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 Creştinii şi depresia
18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
Perseverenţă 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Adevărul despre
adevăr 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii
despre lume şi viaţă 09:00 Cartea Cărţilor
- Ghedeon 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Highlight - Erin O’Donnell 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) 11:00
Planetă privilegiată (r) 12:00 Creaţionismul (r)
12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Minunile creaţiei - sălbăticia (r) 14:00
Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărţilor - Ghedeon (r) 15:30 Cufărul cu
comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight - Erin O’Donnell (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepţii despre
lume şi viaţă (r)

JOI 14 septembrie

VINERI 15 septembrie

SÂMBĂTĂ 16 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Cartea
Cărţilor - Lepădarea lui Petru 09:30 Festivalul
copiilor 10:00 Luptele fiecărui Creştin 10:30
Program pentru minorităţi etnice (maghiară)
11:00 Creaturi extraordinare care sfidează
evoluţia 2 (r) 12:00 Biblia un best seller
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Cum a apărut lumea? 2
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Perseverenţă (r) 15:00 Cartea Cărţilor
- Lepădarea lui Petru (r) 15:30 Festivalul
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (maghiară)
(r) 17:00 Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferinţa de
femei de la Felix 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţa de femei de la Felix 2017 02:00
Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective
eterne 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărţilor Fiul risipitor 09:30 Geneza 7 10:00 Ştiinţa
descoperă că universul a avut un început
(r) 10:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 11:00 Transumanismul (r) 12:30
Life focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Originea speciilor 2 (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor - Fiul risipitor (r)
15:30 Geneza 7 (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) (r) 17:00 Ştiinţa descoperă că
universul a avut un început 17:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 18:00 Şcoala de
slujire cu Derek Prince

19:00 Minunile creaţiei - pomul documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
19:00 Minunile creaţiei - sălbăticia documentar
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
19:30 Secretele succesului program religios
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
22:00 Creaţia vorbeşte 2 documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Muzică
22:00 Planeta privilegiată documentar
23:00 Creaţionismul documentar
23:30 Muzică

19:00 Originea speciilor 2 documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Muzică

Sâmbătă, 22:00

documentar

Premieră: Marea
epocă de gheață

Meteorologul Michael Oard oferă
acum dovezi pe care nu le veți
afla de la comunitatea științifică
oficială, care arată faptul că nu
a existat decât o singură eră
glaciară, ce a avut loc la scurt
timp după finalul potopului global
consemnat în Biblie. Totodată, el
va explica și multe alte mistere,
cum ar fi dispariția mamutului
19:00 Cum a apărut lumea? documentar
și altor mamifere, schimbările
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
20:00 Decupaj din realitate materiale masive de climat și răspândirea
telespectatori
omului și animalelor după
20:30 Călătoria program religios străin
potop. El va arăta că ceea ce e
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Creaturi extraordinare care sfidează consemnat în Biblie explică mult
evoluţia 2 documentar
mai bine ceea ce găsim în lumea
23:00 Biblia un best-seller documentar
geologică.
23:30 Muzică

DUMINICĂ 17 septembrie

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă şi
împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor - Ilie 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Ecuaţia credinţei
(r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Cele 7 biserici din
Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărţilor - Ilie (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 2017 02:00 Realităţi şi
perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie!
09:00 Cartea Cărţilor (r) 09:30 Lumea lui
Jonathan (r) 10:00 Lecţia de biologie /Clubul
descoperirilor ştiinţifice 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 (r) 12:30 Centrul Creştin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” Cartea Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
2017 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev.
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Conferința „Darurile spirituale în 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa împărăţia lui Dumnezeu” program religios
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
documentar
19:00 Înflăcărat (r) film serial
muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creştin știri
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa în direct
22:00 PREMIERĂ: Marea epocă de gheață 21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 Ecuaţia credinţei film artistic
documentar
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
23:30 Gaither pentru Romania program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Cerul declară 1 documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre
muzical străin
sexualităţii

RECOMANDĂRI ZILNICE

problemele sexualităţii
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LUNI 11 SEPTEMBRIE

MARŢI 12 SEPTEMBRIE

MIERCURI 13 SEPTEMBRIE

JOI 14 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 17 SEPTEMBRIE

19:00 Minunile creaţiei
- pomul documentar

19:00 Minunile creaţiei
- sălbăticia documentar

22:00 Creaturi
extraordinare care
sfidează evoluția docum.

20:00 Originea
speciilor documentar

22:30 Cerul declară 1
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documentar

În prezent, noi considerăm că orice creatură
cu dinți ascuțiți este un ucigaș. Dar în
Geneza 1:29-30, Dumnezeu îi vorbește lui
Adam: „Iată că v-am dat orice iarbă care
face sămânță și care este pe fața întregului
pământ, și orice pom care are în el rod cu
sămânță: aceasta să fie hrana voastră. Iar
tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor
cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe
pământ, care au în ele o suflare de viață, leam dat ca hrană toată iarba verde.”

Megamonștri, dinozauri
și oameni
» Interviu cu John Mackay, creaționist de pământ tânăr, geolog, președinte
Creation Research Institute, Australia, difuzat în cadrul emisiunii Verdictul
Științei: Creație. Urmăriți seria VSC luni de la ora 17:30 sau pe site-ul nostru:
www.alfaomega.tv/mediacenter/category/stiinta-si-creationism.
Sunteți un om de știință, un geolog creștin.
Cum se potrivesc cu Biblia acești monștri uriași,
dinozaurii? Se vorbește despre ei în Biblie?
În Iov 41, sunt câteva pasaje despre o
creatură foarte interesantă. Mai întâi, Iov
41:14 spune: „Cine va putea deschide porțile
gurii lui? Șirurile dinților lui cât sunt de
înspăimântătoare!” Așadar, e vorba de un
monstru cu dinți înspăimântători și o gură
mare cât o ușă. Iov 41:33-34 spune: „Pe
pământ nimic nu-i este stăpân; e făcut ca
să nu se teamă de nimic. Privește cu dispreț
tot ce este înălțat, este împăratul celor mai
mândre dobitoace.” Oricine e mândru e
destul de mare încât să îți facă felul.
E interesant că această consemnare apare în
cartea Iov, nu în Geneza. Iov a trăit la mult
timp după Adam. Cronologic, întâi e Adam,
apoi urmează 10 generații până la Noe, la 1600
de ani după creație. La câteva generații după
Noe, urmează perioada turnului Babel și apoi
Iov. Întâmplarea are loc la câteva sute de ani
după turnul Babel. Până în acest moment,
creaturile deveniseră înspăimântătoare,
iar oamenii se temeau de ele. E interesantă
trecerea de la animalele bune din Geneza la
monștrii prea mari ca să poată fi stăpâniți,
fiindcă aveau gurile cât niște uși și dinți
teribili. Monștrii sunt menționați în Biblie cu
certitudine, iar în unele din traducerile mai
vechi e folosit cuvântul „dragoni”.
Luați dintele unui carnozaur care, științific,
înseamnă „mâncător de carne”, nu că l-am
fi văzut noi mâncând ceva vreodată. Nu
avem decât un dinte ascuțit, iar conform
gândirii noastre prezente, animalele cu dinți
ascuțiți sunt ucigașe. Însă e interesant faptul
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că inventatorul cuvântului „dinozaur” era
creaționist, el a folosit cuvântul „dragon”
pentru a descrie dinozaurii, înainte de
termenul actual. Așadar, „dragon” e vechea
denumire pentru dinozaur, iar dragonul,
prin definiție, e un monstru cu dinți enormi.
Multe culturi au povești despre cum au
ucis oamenii dragoni. Iată că dragonii, sau
balaurii, care apar în povestiri drept monștri
înfiorători ce scuipă foc, sunt menționați și
în cartea lui Iov, dacă citești restul povestirii.
Însă asta era la mult timp după Adam,
când Dumnezeu făcuse lumea foarte bună
și acești dinți erau folosiți inițial pentru
ruperea plantelor, nu a cărnii. Dinozaurii au
început să-și folosească dinții pe noi numai
după ce noi am început să-i atacăm cu bețe.
Permiteți-mi să fiu sceptic. Dacă Dumnezeu a
creat megamonștrii, ar fi trebuit să-i facă de la
început, în același timp cu Adam și Eva. Cum
au supraviețuit oamenii printre dinozauri?
Să-ți prezint o fosilă. Vezi ce dinți ascuțiți are?
Acesta este un fragment dintr-o falcă,
maxilarul superior al unui mosazaur. Saurienii
se referă la dinozauri, terozauri, mosazauri,
mesazauri, plesiozauri. Sunt extrem de mulți
saurieni. Pun pariu că nu era prea frumos să
trăiești pe atunci. Privește acești dinți!

Dumnezeu a făcut totul foarte bine - toate
creaturile erau erbivore. Așadar, dacă au
dinți netezi, pot mesteca, iar dacă au dinți
ascuțiți, pot sfâșia. Însă, atunci, animalele nu
se omorau între ele și nici nu atacau omul. În
Geneza 1:26, Dumnezeu spune: „Să facem om
după chipul Nostru... el să stăpânească...”? Nu
ar fi contat dacă avea dinți netezi sau ascuțiți,
Adam trebuia doar să spună „Culcat!” pentru
a-și exercita autoritatea.
În prezent, animalele sunt sălbatice dacă simt
frica din partea noastră. În Geneza 1, omul
avea autoritate și nu scrie nicăieri că s-ar
fi temut de vreun animal. Animalelor nu le
era frică de om, iar acestuia nu îi era frică de
ele fiindcă nu mâncau decât plante. Apoi, a
apărut păcatul și întregul sistem s-a prăbușit.
Dumnezeu i-a trimis lui Noe câte două
animale din fiecare fel (Geneza 7), dar a
trimis câte șapte perechi din animalele
curate. Cum erau celelalte care erau doar o
pereche? Necurate. Mai târziu, ni se spune
că animalele necurate erau cele ce mâncau
cadavre. Cum plata păcatului e moartea,
până la Noe apăruseră și animalele moarte.
Dacă ai dinți netezi și vrei să mesteci o vacă
moartă, ți-ar fi greu și lent să o faci. Noi,
bieții oameni, a trebuit să inventăm cuțite
și furculițe. Însă, dacă ai dinți ascuțiți ca
aceștia și găsești un cadavru, fie pe uscat, fie
pe fundul mării, atunci dinții ascuțiți te vor
ajuta să mărunțești carnea. Cadavrul acela
nu va riposta și nu te va lăsa fără dinți, așa că
îl vei putea sfâșia și înghiți.
Se observă că, până la potopul din timpul
lui Noe, anumite animale au început să se
hrănească cu hoituri. După potop, până la
Iov, aflăm că unele dintre animale au început
să se ucidă între ele, au devenit carnivore.
Dinții animalelor nu s-au schimbat, dar
acum aveau o gură înspăimântătoare fiindcă
și-o puteau folosi împotriva oamenilor.
Ce ziceți de asta: poate că Dumnezeu le-a
acordat autoritate lui Adam și Evei asupra
megamonștrilor fiindcă îi crease mult mai
mari pe oameni? Eu am condus câteva
săpături de oase de dinozaur, e impresionant
faptul că, dacă mergi la siturile de dinozauri
din Montana, nu vei găsi numai rămășițe
de dinozauri, ci și de crocodili și broaște
țestoase. Cea mai mare țestoasă pe care
am găsit-o are 5 m în diametru, iar cel mai
mare crocodil are 20 m lungime. Crocodilii
nu mai ating această lungime în prezent.

Dinozaurii au dispărut, însă țestoasele și
crocodilii există încă.
Printre creaturile cele mai impresionante
erau și cele care, în prezent, continuă să
crească pe tot parcursul vieții lor. Adam
avea peste 900 de ani când a murit. O
ființă de 900 de ani care crește încontinuu
ar fi impresionantă. E interesant faptul că
oamenii nu cresc încontinuu pe durata vieții
lor, ci cresc până ajung la maturitate, după
care nu mai cresc în sus, ci unii încep să
crească în lateral...
În toate animalele a căror greutate se lasă în
picioare, Dumnezeu a pus un ceas special în
creier, care le împiedică să crească. Dacă acest
mecanism eșuează, vei crește mai mare, dar
vei muri mai tânăr fiindcă trupul tău va avea
o disfuncție. Așadar, oamenii ating înălțimea
maximă în funcție de calitatea mâncării și a
climei. În timpul lui Adam, clima și mâncarea
erau mai bune și oamenii erau mai mari
decât noi, dar nici pe departe la fel de mari
cât un crocodil de 900 de ani. Din fericire,
aveau autoritate la început și puteau ordona
„Culcat!” unui crocodil de 20 m lungime și
4m înălțime. Te bucurai când mânca niște
pepeni gigantici sau dovleci.
A existat o anumită diferență în dimensiuni,
care probabil că a făcut ca și arca lui Noe
să fie mai mare. Arca era măsurată în coți.
Dacă Noe era mai înalt decât noi, și un cot
era mai mare, și arca era cu mult mai mare și
în ea încăpeau mai multe animale.
Ați citat din Biblie că toate animalele au fost
create să se hrănească cu verdețuri. Acesta e
un dinte de rechin? Acesta a fost creat pentru
hrana cu verdețuri? Ce fel de legume ai putea
mânca cu atâtea rânduri de dinți dintr-o
uriașă gură monstruoasă?
Acesta e dintele fosilizat al unui rechin alb,
iar celălalt este dintele unui rechin din zilele
noastre. Ca și crocodilii și țestoasele, și
rechinii au devenit mai mici.

În prezent, dacă mergi să faci surfing și îți
intră piciorul în apă, rechinii ți-l vor mușca.
Vă imaginați că, dacă ar fi astfel de rechini în
apele de pe coastele australiene, nu s-ar mai
aventura niciun surfer. Are până la 20 m.
Însă, în grădina Eden, Adam putea face surf

fără probleme, fiindcă avea autoritate.
În al doilea rând, Biblia ne spune că totul
era foarte bine și nici chiar rechinii nu se
omorau între ei. Dacă ai văzut vreodată
rechini omorându-se, știi că e o priveliște
foarte urâtă și sângeroasă.
Ai mâncat vreodată hrană din plante din
mare? Chinezii mănâncă alge prăjite, iar
japonezii fac rulouri de sushi din alge. Există
niște plante mari interesante. Acestea cresc
pe mare, au niște boabe mari și rotunde și
nici nu au un gust rău. Iată că se poate obține
hrană de la plantele marine.
Ne e greu să ni-L închipuim pe Dumnezeu
făcând noroi, dar L-a făcut. În acel noroi, cel
mai bun de pe întreaga planetă, au crescut
plantele marine care conțineau cele mai
bune minerale posibile. Și în prezent, dacă
faci scufundări pe coastele australiene sau
în largul Californiei, vei vedea niște păduri
de plante marine ca niște jungle. Sunt niște
plante incredibil de mari care cresc în mare.
Dacă mâncai din acelea când conțineau
mai multe minerale, ai fi avut nevoie de
ceva ca să le tai fiindcă acesta e un dinte
zimțat. Pipăie-l pe margine și vei vedea că
încă se mai simt niște zimți mici ca ai unui
fierăstrău folosit la tăiat. Acești dinți nu sunt
creați pentru a mesteca, ci pentru a sfâșia
și apoi pentru a înghiți. Rechinii fac acest
lucru și în prezent. Desigur că și piciorul tău
ar putea fi înghițit la fel ca o bucată de algă.
În afară de japonezi, și noi folosim algele
marine în hrană, mai ales la înghețată. În
Irlanda și Nova Scoția, fermierii adună
algele în timpul refluxului pentru a fi folosite
la medicamente împotriva tusei și altele. E
uimitor cât de valoroase pot fi plantele.
Într-o lume perfectă, probabil că acestea
i-au făcut pe rechini să rămână calmi.
În Australia sunt două râuri în care trăiesc
același tip de rechini. Rechinii dintr-un râu
atacă oamenii și îi
omoară. Eu am înotat
în fiecare vacanță în
celălalt râu în care
trăiesc același tip de
rechini numai că aici,
unde cresc altfel de
ierburi, aceștia nici
măcar nu se ating de
tine. S-ar putea ca
degenerarea plantelor
să-i fi făcut pe rechini
să-și piardă respectul
și capacitatea de a
simți și acum noi nu
suntem decât mâncare
pentru ei.
Dumnezeu i-a spus lui Adam că toate
creaturile vor mânca plante. Așadar,
era pace atât între animale, cât și între
oameni și animale, fiindcă Dumnezeu era
Stăpânitorul suprem. Pe atunci, oamenii

acceptau autoritatea lui Dumnezeu, așa cum
și animalele acceptau autoritatea noastră
asupra lor. Odată cu apariția păcatului, noi
am respins autoritatea lui Dumnezeu și
am primit răsplata a ceea ce am semănat.
Prin urmare, nici animalele nu mai acceptă
autoritatea noastră. Astfel a dispărut și pacea
dintre oameni.
Nu există nicio dovadă că, până la potopul
lui Noe, animalele s-ar fi ucis între ele. Când
animalele au început să urce în arcă, nu
scrie că soția lui Noe s-a speriat văzând un
piton australian urcând la bord. Copiii se
înțelegeau cu leii și tigrii. Însă, după potop,
Noe le-a dat drumul animalelor. Acum, că
se modificase clima și se stricase echilibrul
solului, era destulă iarbă pentru oi, dar nu
ajungea și pentru toți leii. Clima s-a stricat,
iar leii au început să caute alternative. Ei și-au
pierdut respectul față de oameni, iar noi am
început să ne temem de ei. Leii au început
să ucidă alte animale, iar pacea a dispărut
dintre animale. Azi, dacă leul și mielul ar sta
alături, numai leul s-ar mai ridica.
Copil fiind, îmi amintesc o așa-numită
grădiniță pentru animale într-o grădină
zoologică din Budapesta. Animale din specii
diferite care normal se ucid unele pe altele la
maturitate, se jucau în această „grădiniță”.
Ursul se juca fără probleme cu porcușorul.
Spuneați într-o altă emisiune că majoritatea
speciilor își învață puii să ucidă...
Totul e legat de faptul că ursoaica îi învață
pe ursuleți să se lupte pentru a se apăra și
așa mai departe. Cândva între momentul
creației și prezent, urșii erau mult mai
inteligenți, dar apoi au involuat, ca și noi, iar
clima s-a înrăutățit și relațiile cu alte creaturi
s-au stricat. Astfel, animalele au căpătat acest
obicei de a riposta, obicei ce este învățat.
E ușor de demonstrat. Dacă iei un pui de
vultur din cuib, îl crești acasă și nu îl înveți să
vâneze, apoi îi dai drumul, va muri, fiindcă
nu știe cum să vâneze ca să se hrănească.
Nu e ceva instinctiv. Când a creat animalele,
Dumnezeu nu le-a dat și instinctul de a vâna și
a ucide, ci acesta e un comportament învățat.
Sunt mai multe versete în Biblie despre Cel
care este atât Leu, cât și Miel, Domnul Isus
Hristos. Garanția că va exista o perioadă
când leul va sta alături de miel o reprezintă
chiar Cel care a creat la început leul și bunul
miel, devenind El Însuși, ca Leu (căci leii
sunt identificați cu regii) neputincios. Și asta
pentru a-i ajuta pe cei mult mai neputincioși
decât orice închipuire.
Iată că Biblia ne spune despre un viitor când
Domnul va fi Stăpânitor suprem și totul
va fi iar foarte bine deoarece Dumnezeu
s-a ocupat de adevărata problemă care
nu e reprezentată de dinții leilor. După
ce problema păcatului va fi fost rezolvată,
Dumnezeu va avea iar stăpânire absolută
asupra întregii Sale creații.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Calea, Adevărul şi Viaţa
emisiune în direct cu rugăciune
Joi, ora 21:00

LUNI 18 septembrie

MARŢI 19 septembrie

MIERCURI 20 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoala
Isahar 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Geneza 7
10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Centrul
Creştin Caleb (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Geneza 7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
18:00 Cuvântul Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi depresia
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00 Cartea
Cărţilor 09:30 Aqua Viva 10:00 Cântecele
anotimpurilor 10:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) 11:00 Creaţia
vorbeşte 3 (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creştin (r) 13:30 Minunile
creaţiei - pomul 2 (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 Creştinii şi depresia
18:00 De ce cred? 18:30 Adevăr şi libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred? 01:30
Adevăr şi libertate 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00 Perseverenţă
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Concepţii despre lume şi viaţă 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Cufărul cu comori
10:00 Highlight - Greg şi Rebeca Sparks
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 11:00 Corpul uman - inginerie
divină (r) 12:00 Adevărul răstălmăcit (r) 12:30
Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Minunile creaţiei - sălbăticia 2 (r) 14:00
Creştinii şi depresia (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00 Highlight
- Greg şi Rebeca Sparks (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepţii despre
lume şi viaţă (r)

VINERI 22 septembrie

SÂMBĂTĂ 23 septembrie

19:00 Minunile creaţiei - pomul 2 documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Creaţia vorbeşte 3 documentar
23:30 Muzică

JOI 21 septembrie

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Harta Genezei

„Harta Genezei” e un film
documentar care argumentează
faptul că Geneza e o hartă ce
conține indicații despre cum
să avem o viață productivă,
roditoare și satisfăcătoare, care
să ajute societatea noastră să
se ridice din prezentul declin,
întorcând-o la prosperitate,
19:00 Minunile creaţiei - sălbăticia 2
promisiunile lui Dumnezeu
documentar
19:00 Cum a apărut lumea? documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios și înflorire. Filmul de invită
străin
străin
să inițiem un dialog despre
20:00 De ce Israel? din actualitate
20:00 Decupaj din realitate materiale
relevanța Bibliei în epoca
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
telespectatori
modernă, explorând regulile
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Călătoria program religios străin
22:00 Corpul uman - inginerie divină 21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
lăsate de Dumnezeu pentru a ne
documentar
22:00 Creaturi extraordinare care sfidează
ajuta să menținem o societate de
evoluţia 3 documentar
23:00 Adevărul răstălmăcit - film artistic
succes și funcțională.
23:30 Muzică
23:30 Muzică

DUMINICĂ 24 septembrie

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 2017 02:00 Realităţi şi
perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor
(r) 09:30 Lumea lui Jonathan (r) 10:00 Lecţia
de biologie /Clubul descoperirilor ştiinţifice
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” 2017 (r) 12:30
Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
16:00 Conferința ”Rugăciune pentru Israel” Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor
2017 program religios
(r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
18:00 Conferința „Darurile spirituale în 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa împărăţia lui Dumnezeu” program religios
17:30 Inima închinării program muzical
documentar
19:00 Înflăcărat (r) film serial
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
19:00 Descoperind Biblia 1 documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa în direct
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
20:00 Mapamond Creştin știri
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 PREMIERĂ: Harta Genezei documentar 22:00 Universul nostru fascinant documentar 20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Gaither pentru Romania program 23:00 Lungul drum spre siguranţă documentar 21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
muzical străin
23:30 Muzică
22:30 Cerul declară 2 documentar
sexualităţii
23:30 Pasiune pură progr despre probl sexualităţii

RECOMANDĂRI ZILNICE

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Cartea
Cărţilor 09:30 Festivalul copiilor 10:00
Luptele fiecărui Creştin 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Creaturi extraordinare care sfidează
evoluţia 3 (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Cum a apărut
lumea? 3 (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferinţa pentru femei de la
Felix 2017
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00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Conferinţa
pentru femei de la Felix 2017 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Casa zburătoare
09:30 Geneza 7 10:00 Ştiinţa descoperă
că universul a avut un început (r) 10:30
Program pentru minorităţi etnice (germană)
11:00 Marea epocă de gheață (r) 12:30 Life
focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Descoperind Biblia 1 (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Geneza 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Ştiinţa
descoperă că universul a avut un început
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă
şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Teknia 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Harta Genezei
(r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Cele 7 biserici din
Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)

MARŢI 19 SEPTEMBRIE

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

JOI 21 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 23 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 24 SEPTEMBRIE

22:00 Corpul uman
- inginerie divină

22:00 Creaturi extraordinare ce sfidează
evoluția documentar

19:00 Descoperind
Biblia 1 documentar

22:00 Universul nostru
fascinant documentar

22:00 În prezenţa lui
Isus program muzical străin

documentar
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căruia Universul pare construit pentru ca
viața să existe pe Planeta Pământ și doar pe ea.
Putem calcula șansele ca o planetă similară să
existe în orice alt sistem solar, și nu prea avem
șanse să găsim o astfel de planetă. De fapt, ar
trebui să ne mirăm cum de există și Pământul
în condițiile considerate aleatorii de viziunea
evoluționist-umanistă asupra lumii.

PLANETA PĂMÂNT și Viața
Interviu cu dr. Emil Silvestru, geolog și
creaționist de pământ tânăr, în emisiunea
Verdictul Științei: Creație!, difuzată în fiecare
luni la ora 17:30 la Alfa Omega TV.

MATERIE, ENERGIE, INFORMAȚIE
Dacă punem informația potrivită în energie,
obținem materie. Dacă punem informația
potrivită în materie, obținem materie
organică. Dacă punem informația potrivită
în materia organică, obținem viață. Dacă
punem informația potrivită în viață, obținem
conștiință de sine. Dacă punem informația
potrivită în conștiința de sine, obținem un
sistem de credințe.
Toate acestea sunt diferite forme de
organizare a energiei. Dar de fapt, energia
în sine nu numai că este palpabilă fizic, e
palpabilă și spiritual. Informația nu este nici
materie, nici energie. Această informație
precede Universul. Și dacă stau să mă
gândesc, Evanghelia după Ioan începe cu “la
început era Cuvântul”, care este informație
pură, Logosul creator. Dumnezeu a spus, și
s-a făcut, El a pus informația. Aceasta este
chestiunea fundamentală, informația.

GENEZA PĂMÂNTULUI
Aș începe abordarea vârstei Pământului
cu cartea Genezei. Această primă carte a
Bibliei vine în totală opoziție cu ce ne spune
geologia sau chiar astronomia sistemului
solar. Pentru că, conform Genezei, Pământul
a existat înaintea Soarelui, ceea ce neagă
complet întregul mecanism și ne pune într-o
situație delicată. Există unii care au forțat
diverse interpretări ghidușe. Dar Pământul
are o poziție neobișnuită în Univers. E foarte
aproape de centrul Universului, înseamnă că
are o anumită semnificație.
În ceea ce privește teoriile științifice cu
privire la apariția Pământului, știm cu toții
prea bine, până nu demult, teoria lui KantLaplace era cea mai acceptată. Conform
ei, Pământul s-a născut ca un bulgăre topit
care cu timpul se răcește și ajunge în forma
pe care o știm noi azi. Acum teoria s-a
schimbat, vorbim de acreție rece, granule
reci de toate dimensiunile s-au tot acumulat
până când forța gravitațională a început să
ducă la o segregare, iar această segregare a
concentrat centrul, miezul cel mai greu, în
care s-au declanșat reacțiile nucleare și asta
a pornit sursa de căldură internă. Aceasta a
topit rocile, care s-au rearanjat în funcție de
densitate, sub formă de topituri, iar astfel
avem gogoloiul pământesc de astăzi.
Ambele viziuni pleacă de la premisa că
Universul este foarte vechi. Oamenii de

știință folosesc criteriul astronomic pentru a
calcula vârsta Pământului – vârsta sistemului
solar, a Soarelui și, implicit, a Pământului.
Plecând din nou de la premisa că Soarele a
existat înaintea Pământului. Bazat pe aceste
lucruri, s-a stabilit că vârsta Pământului ar fi
4,5 miliarde de ani.
În momentul în care se știe vârsta, pasul
următor e să folosim metodele radiometrice
pentru datare. Și normal, cele care nu vin
în concordanță cu vârsta Pământului sunt
respinse, iar cele care sunt în concordanță
sunt acceptate. Este un sindrom de
autoîntărire a propriilor idei. Din cauza asta,
vârsta Pământului este “confirmată” numai
de acele datări care se potrivesc. Pe scurt, asta
ar fi istoria începutului.

VIAȚA EXTRATERESTRĂ?
Întreg sistemul solar se găsește lângă centrul
de expansiune al Universului, la sub un
milion de ani-lumină. Carl Sagan spunea că
suntem doar un grăunte de praf în Univers,
de ce să fim importanți. Însă psalmistul ne
spune: când mă uit la ceruri, ce este omul
ca să îți pese de el? Cerurile sunt o uriașă
panoramă întinsă de Dumnezeu pentru
plăcerea noastră, și e clar că și aspectul
poziției noastre este esențial în teologie.
Pe măsură ce creaționismul și filosofia creștină
oferită lumii devin mai elaborate și atrăgătoare,
există o reacție acerbă de a găsi răspunsuri în
lumea seculară, umanistă, non-teistă, atee.
Se caută apă pe Marte, pentru că e necesar
să avem apă ca să avem viață, sau planete în
afara sistemului solar care pot găzdui viața.
Pentru că trebuie să descopere viață conștientă
pe aceste planete ca să se poată aduce un
argument împotriva lui Dumnezeu.
Toată lumea discută despre existența apei
pe Marte, dar nimeni nu încearcă să vadă
lucrurile mai simplu. Da, există urme de apă,
pentru că au fost de exemplu niște impacturi
de comete care au adus gheață și apă prin
topire, care ulterior se pierde, se infiltrează
în sol. Sau în zona extraatmosferică a
Pământului avem o mulțime de spori de pe
Planeta Pământ pe care vântul solar îi poartă
spre exteriorul sistemului solar. Deci putem
să contaminăm planeta Marte cu germeni
de pe Pământ. Ultimele câteva misiuni care
au aterizat pe Marte au fost sterilizate, dar
cele dinainte nu au fost sterilizate, puteau să
aducă germeni de pe Pământ.
Lucrurile acestea se cam dau deoparte,
pentru că e important să găsim viață pe alte
planete. Toate planetele găsite până în prezent
nu reprezintă locuri prielnice pentru viață.
Dar este celebrul principiu antropic, potrivit

Orice om de știință onest ajunge să-și pună
întrebări, sesizând imposibilitatea tehnică a
unui Univers mecanicist-relativist, în sensul în
care acest Univers e tot ce există. Aici intervine
însă acel pas pe care nu mulți oameni de știință
au reușit să-l facă - să accepte inexplicabilul ca
explicat de altcineva, nu de propria minte. Să
accepte Cuvântul lui Dumnezeu.
Marele apostol al anticreaționismului, prof.
Richard Dawkins (n.red. Puteți urmări
dezbateri apologetice între el și intelectuali
creștini pe canalul Alfa Omega TV), a spus că
el este un darwinist înfocat când vine vorba de
știință și explicarea Universului, dar un antidarwinist la fel de înfocat când vine vorba de
societate și morală. Cu alte cuvinte, nu poate
accepta ca morala și societatea să vină din
evoluție, ci vrea principii morale absolute.

GRAVITAȚIA
Gravitația e una din cele 4 forțe universale
care s-au separat după timpul plan, după 10-43
secunde, o forță s-a separat în 4 forțe: cea tare,
cea slabă, electromagnetismul și gravitația.
S-a reușit integrarea primelor 3 într-o teorie
unică a câmpului. Dar nu s-a reușit integrarea
gravitației. Se vorbește mereu despre o teorie
a totului, Stephen Hawking a fost primul
care a pornit conceptul. În momentul în care
reușim să încorporăm și gravitația în această
teorie a câmpului, vom avea o teorie a totului
(theory of everything), vom putea explica
totul printr-o singură teorie.
Gravitația este o forță neînțeleasă. Spre
deosebire de toate celălalte particule
postulate, gravitonii, dacă ar exista, nu au fost
detectați, și nu avem metode să-I detectăm,
deși încercăm disperat. (n.red. Oamenii de
știință au anunțat progrese în primăvara 2016
cu descoperirea undelor gravitaționale, iar mai
multe teste la acceleratorul de particule LHC
urmăresc chiar descoperirea gravitonului)
Gravitația este forța ultimă, misterul cel
mare al Universului, pentru că gravitația
poate îndoi și spațiul și timpul. Curbura
spațio-temporală în jurul unei găuri negre
se datorează gravitației. Și probabil că este o
caracteristică atât de subtilă a Universului,
încât în momentul în care am cunoaște-o,
am avea acces la prea multe lucruri. Eu văd
în faptul că nu reușim să o înțelegem un
semn. Einstein spunea că tehnologia noastră
a evoluat cu mult mai repede decât noi înșine
ca oameni.
E posibil ca gravitația să fie semnătura lui
Dumnezeu, să fi pus o limită. Însă să nu uităm
că, pentru noi oamenii, aceasta e a doua în
ordinea importanței. Primul și cel mai mare
mister, prima semnătură a lui Dumnezeu este
moartea însăși, care transcede toate aceste
elemente fizice. Și care face parte dintr-o
pedeapsă “dăruită” nouă, oamenilor. Cred că
cel mai mare vis al omului e nemurirea. După
care urmează zborul liber.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Metamorfoza
documentar

Marţi, ora 22:00

LUNI 25 septembrie

MARŢI 26 septembrie

MIERCURI 27 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunocut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoala
Isahar 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Geneza 7
10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica
Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Geneza 7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
18:00 Cuvântul Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 Creştinii şi
depresia 01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii!
(r) 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Aqua Viva
10:00 Cântecele anotimpurilor 10:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
11:00 Creaţia vorbeşte 4 (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creştin
(r) 13:30 Minunile creaţiei - pomul (r) 14:00
Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă)
(r) 17:00 Cântecele anotimpurilor (r) 17:30
O viaţă echilibrată 18:00 Alte afaceri 18:30
19:00 Minunile creaţiei - pomul 3 documentar Adevăr şi libertate
19:30 Perseverenţă seminar biblic
19:00 Romani documentar
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios
străin

străin

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Creaţia vorbeşte 4 documentar

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Metamorfoza documentar
23:00 Cosmosul documentar
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 De ce cred?
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
Perseverenţă 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii despre
lume şi viaţă 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Cufărul cu comori 10:00 Highlight - Greg
X.Volz 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Metamorfoza (r)
12:00 Cosmosul (r) 12:30 Joni şi prietenii
(r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Romani (r)
14:00 O viaţă echilibrată (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Cufărul
cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
(r) 17:00 Highlight - Greg X.Volz (r) 17:30
Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepţii despre lume şi viaţă (r)
19:00 Cum a apărut lumea? 4 documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Astronomia susţine creaţionismul

documentar

Este Dumnezeu
măreţ?
Întrebarea „Este Dumnezeu
măreț?” pare neobișnuită. Două
minți sclipitoare din Occident își
propun să dea răspuns la această
întrebare, într-o dezbatere
provocatoare. Christopher
Hitchens continuă să își susțină
punctul de vedere conform
căruia nu doar că Dumnezeu
nu e grozav, dar El nici măcar
nu există din perspectiva lui.
Profesorul, John Lennox, un om
de știință creștin respectabil îl
contrazice în mod politicos.

documentar

23:00 Salvând lumea documentar
23:30 Muzică

JOI 28 septembrie

VINERI 29 septembrie

SÂMBĂTĂ 30 septembrie

DUMINICĂ 01 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Cartea
Cărţilor 09:30 Festivalul copiilor 10:00
Luptele fiecărui Creştin 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Astronomia susţine creaţionismul (r) 12:00
Salvând lumea (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Cum a apărut
lumea? (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Festivalul copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferinţa de femei de la
Mamaia 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţa de femei de la Mamaia 02:00
Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective
eterne 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Casa zburătoare
09:30 Geneza 7 10:00 Ştiinţa descoperă
că universul a avut un început (r) 10:30
Program pentru minorităţi etnice (germană)
11:00 Universul nostru fascinant (r) 12:00
Lungul drum spre siguranţă (r) 12:30 Life
focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Descoperind Biblia 2 (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Geneza 7 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Să
studiem pas cu pas Apocalipsa 17:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 18:00 Şcoala
de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă
şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Povestea lui Amy
Carmichael 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Film (r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r)
13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Cele
7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 2017 02:00 Realităţi şi
perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăţ
cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Realităţi şi
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea Cărţilor (r)
09:30 Lumea lui Jonathan (r) 10:00 Lecţia de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” 2017 (r) 12:30
Centrul Creştin Caleb 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor
(r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
2017 program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința „Darurile spirituale în
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa împărăţia lui Dumnezeu” program religios
documentar
19:00 Înflăcărat (r) film serial
19:00 Descoperind Biblia 2 documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show live 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Lazer us film artistic
22:00 Este Dumnezeu măreţ? documentar
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Gaither pentru Romania program 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
muzical străin
sexualităţii
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Sâmbătă, 22:00

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev
17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
22:30 Cerul declara 4 documentar
23:30 Pasiune pură progr despre probl sexualităţii

MARŢI 26 SEPTEMBRIE

MIERCURI 27 SEPTEMBRIE

JOI 28 SEPTEMBRIE

VINERI 29 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 30 SEPTEMBRIE

17:30 O viaţă echilibrată seminar biblic

22:00 Astronomia
susţine creaţionismul

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show live

19:30 InTouch program

20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul Mijlociu
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documentar

religios străin

Diferențele dintre
viața umană și viața animală
Biblia face diferența în mod evident între
om și animal- un lucru pe care evoluția nu
îl face.

Evoluția: Omul a evoluat direct din regnul

animal prin intermediul acelorași procese
care implică aceleași elemente evolutive ce
au determinat și evoluția animalelor. Din
acest motiv, diferențele dintre om și animal
nu sunt considerate ca fiind fundamentale,
ci există o diferență doar în ceea ce privește
gradul de dezvoltare. Omul a evoluat la un
nivel mai ridicat. Carsten Bresch descrie
această perspectivă în definiția sa cu privire
la evoluție (B7, p.10): „Evoluția este definită
ca dezvoltarea tuturor lucrurilor în toate
sferele existente- incluzând și originea
omului care se trage din maimuță.’’ Dovezile
evoluției bazate pe omologie subliniază
ideea originii unor strămoși comuni.

Obiecții științifice: Chiar și la nivelul

pur biologic există o diferență semnificativă
între om și animal, după cum este ilustrată
în următoarele patru aspecte:
Creierul uman are calități care nu pot fi
reperate în lumea animală. Una dintre
consecințe sunt capacitățile mentale
explicite ale omului.
Omul posedă capacitatea de exprimare, iar
comunicarea sa creativă prin intermediul
sistemului său vocal este complet diferit de
cea a animalelor. El are capacitatea unică
de a fi atent la diferite lucruri, în funcție de
ceea ce-și dorește; omul deține o gamă largă
de interese și observare, deoarece poate
să identifice din punct de vedere spațial și
temporal obiecte îndepărtate; omul este
capabil să facă abstracții și să utilizeze sistemul

său de semne în scopuri metalingvistice.
Numai omul este complet biped; el poate
să meargă în poziție verticală datorită
structurii speciale a coloanei vertebrale.
Astfel, mâinile noastre nu sunt necesare
pentru locomoție și sunt disponibile pentru
alte scopuri.
Numai omul este capabil să-și exprime
emoțiile (ex.: bucurie, tristețe, speranță,
râs, timiditate). Unele animale par să aibă
abilități similare, dar acestea nu pot fi
comparate cu abilitățile umane.

Biblia: Biblia face diferența în
mod evident între om și animal:
În ziua a șasea, Adam a fost creat „după
chipul lui Dumnezeu’’, un act separat de cel
al creării animalelor. Cuvântul în ebraică
„bara’’ (a crea) este folosit de trei ori în
Genesa 1:27 pentru a sublinia actul creației.
Numai omul a primit suflarea lui
Dumnezeu. În acest mod, a primit un duh
(Eclesiastul 12:7, 1 Tesaloniceni 5:23) pentru
a transcende lumea animalelor.
Dumnezeu „și-a folosit mâinile’’ numai când
l-a creat pe Adam. „Domnul Dumnezeu a
făcut (în ebraică yastar) pe om din ţărâna
pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă,
şi omul s-a făcut astfel un suflet viu’’ (Genesa
2:7). În Vechiul Testament, cuvântul yastar
este folosit pentru a descrie acțiunile unui
olar care își realizează vasele cu pricepere. În
același fel, Dumnezeu a folosit țărână pentru
a crea trupul lui Adam.
Numai omul poate comunica cu Dumnezeu.
Numai el deține darul de a vorbi și de a se

ruga cu ajutorul căruia poate să-și exprime
gândurile înaintea Creatorului. Omul a fost
creat ca să fie aproape de Dumnezeu. El este
dependent de comuniunea cu Dumnezeu.
Numai omul are voință liberă și deține
capacitatea de a fi creativ. Potrivit Psalmului
8:5 „omul este cu puțin mai prejos decât
ființele cerești.’’ Ființele umane posedă
daruri precum: capacitatea de a-și dezvolta
personalitatea, inventivitate și capacitatea
dezvoltării culturale (scris, muzică).
În Biblie este menționată și diferența în ce
privește trupul: „Nu orice trup este la fel; ci
altul este trupul oamenilor, altul este trupul
dobitoacelor, altul este trupul păsărilor,
altul al peştilor.’’ (1 Corinteni 15:39)
Această descoperire are consecințe pentru
biologia moleculară: corpul are foarte multe
proteine. Acesta conține aproximativ 50 000
de tipuri diferite de proteine, fiecare având
funcția sa specifică. Toate organismele au
anumiți aminoacizi în aceeași poziție în
lanțul polipeptidic și aceștia au rolul de a
stabili și a păstra funcțiile caracteristice
proteinei respective. Sunt și alte poziții în
care aminoacizii diferă în mod clar de la un
tip la altul.
Numai despre om se spune că a fost creat
„de Dumnezeu’’ și „pentru Dumnezeu’’
(Coloseni 1:16). Acest scop măreț este
atribuit numai omului. Și animalele au fost
create de Dumnezeu, dar ele nu au primit
chemarea de a fi copii ai lui Dumnezeu
(Ioan 1:12).
Spre deosebire de animale, omul este o ființă
veșnică. Aceasta înseamnă că existența sa nu
se încheie niciodată, chiar și după ce trupul
moare (Luca 16:19-31). Un trup care nu va
putrezi niciodată va fi ridicat dintre trupurile
supuse putrezirii (1 Corinteni 15:42).
Articol de dr. Werner Gitt, Answers in
Genesis. Mai multe articole de creaționism:
www.alfaomega.tv/creationism/articole
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A

NIMALE EXTRAORDINARE
CE SFIDEAZĂ EVOLUȚIA

RÂMA

Râma este o creatură care nu întâmpină nici
o problemă cu găsirea hranei, pentru că nu
mănâncă decât pământ. Pentru o râmă,
întreaga lume nu este decât un bufet suedez.
Dar râmele sunt mult mai interesante decât
v-aţi gândi. O râmă obişnuită poate consuma
într-o singură zi, o treime din masa totală a
corpului. Nu au ochi, dar sunt foarte sensibile
la vibraţii şi pot avea diferite dimensiuni.
Lungimea medie a unei râme de un an este
de 15-20 de cm, dar cazurile extreme pot
ajunge la 2-3m.
Când eram copil, obişnuiam să le prindem
când mergeam la pescuit. Dacă încerci să le
prinzi, încep să meargă înapoi. Deci, nu pot
să se târască numai înainte, ci pot să meargă
şi înapoi, până ajung din nou la gaura lor. E
splendid!
De fapt, ele întorc pământul, aerisesc solul şi
îl fertilizează. Poate vă întrebaţi, dar cum fac
ele aceste lucruri? Râma scuipă pe pământ
şi acesta se înmoaie. Dacă nu poate să treacă
prin el, îl mănâncă. Nasul îi ajunge într-un
punct, într-un punct bun. Îl lipesc în cea mai
fină crăpătură şi încep să împingă în crăpătură
pentru a înlătura pământul, astfel că în interior
au nişte organe mici care împing în afară.
Cineva a măsurat că pot impinge afară 1,54
de atmosfere. Pentru a împinge înăuntru,
au mici ancore. Când se târăsc, acele mici
ancore pot fi ascunse în mici tuburi. Când vor
să se mişte, le scot afară şi apoi se contractă
şi se relaxează în segmente şi pot să meargă
înainte, scot afară ancorele şi astfel se pot
mişca. Dacă vrei să tragi o râmă, acele fire de
păr vor ieşi şi se vor ancora în pământ.
Unii evoluţioniştii vorbesc despre râme şi
aceste mici ancore pe care le scot în părţile
laterale sunt ca smocurile de păr, aşa că ei
spun că râmele primare au evoluat şi şi-au
pierdut blana. Dar de ce ar fi avut nevoie
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o râmă de blană? Şi apoi, care este dovada
pentru această teorie? Nu au decât aceste
mici firişoare, care au un rol, le ajută să
înainteze. De ce trebuie să spunem că au
evoluat din ceva care a avut blană?
Cârtiţa mănâncă râme şi de cele mai multe
ori cârtiţa muşcă râma de cap. Pentru că
odată ce le muşcă capul, râmele nu se mai
târăsc, dar rămân vii. Aşa că vor rămâne vii
în sol şi în timpul lunilor de iarnă, cârtiţa
le mănâncă, dar pe unele nu ajunge să le
mănânce şi, în timp, acestea îşi regenerează
capul şi pleacă de acolo. Au abilitatea de a-şi
contracta muşchii şi să dea coada în locul
întregului corp şi apoi să se regenereze.
Ce creatură minunată este râma, pe care a
creat-o Dumnezeu, astfel încât tu să o poţi
tăia în trei bucăţi şi ea să se poată regenera,
chiar şi capul.

ELEFANTUL
Iată cel mai mare animal de uscat. Elefanţii
pot cântări până la 5 tone. Cu toate că sunt
mari, cu siguranţă nu sunt proşti. Elefanţii
sunt printre cele mai înţelepte animale.
Sunt două tipuri de elefanţi, cei din Africa şi
cei din India. Pentru a-i deosebi, nu trebuie
decât să te uiţi la urechi. Elefantul african
are urechile mari, iar cel asiatic are urechile
mici. Acesta este și sistemul lor de aerisire,
deoarece ei nu au glande sudoripare. Când
se încălzesc şi vor să se răcorească, îşi fac
vânt cu urechile. Dumnezeu le-a creat astfel
urechile, încât să fie puternic vascularizate.
Dacă vă veţi uita vreodată la urechea unui

elefant şi veţi privi la venele din spate, veţi
vedea că unele sunt groase, chiar de 2,5
cm, pentru ca debitul sanguin să fie cât mai
mare. Pot să se răcorească chiar cu 10 grade,
într-o perioadă scurtă de timp.
Trompa elefantului, deşi pare ciudată şi
neobişnuită, este o unealtă puternică şi
uşor adaptabilă pentru a mânca, pentru a se
spăla şi pentru a lucra. În primul rând, are
o abilitate nemaipomenită de a mirosi cu
trompa. Cu trompa bea. O umple cu câţiva
litri de apă.
Trompa are şase grupuri majore de muşchi,
dar sunt în jur de 100.000 de unităţi
musculare. Elefantul poate să ridice un
buştean de 225 kg, dar trompa îi este atât de
sensibilă, încât poate să ia cu cea mai mare
blândeţe un lucru din mâna unui copil.
Trompa poate cântări până la 135 kg. Deci,
avem trompa de 135 kg, fildeşii pot cântări 90
kg fiecare. Deci, are fildeşi de 180 kg, trompa
de 135 kg, şi totuşi, craniul este foarte poros.
Dumnezeu i-a creat astfel capul, pentru ca,
cel puţin, să nu se mai îngrijoreze de un cap
greu. Nu ai putea spune că e tare de cap,
pentru că este foarte poros. Dumnezeu i-a
creat astfel, pentru a compensa mărimea lor.
Dacă vă uitaţi la oasele de la picioarele
elefantului, aţi spune că Dumnezeu a făcut
o glumă, pentru că acest animal uriaş merge
pe vârfurile oaselor. Nu puteţi spune acest
lucru doar uitându-vă la tălpi, pentru că are
o talpă uriaşă cu ţesuturi fibroase pe care
merge. 45 tone înseamnă o greutate mare pe
oase, aşa că trebuie să aibă nişte amortizoare
puternice între talpa piciorului, care este baza
piciorului, şi oasele labei piciorului. Poate
să umble foarte silenţios. Tălpile lui sunt
construite astfel încât chiar şi dacă o ramură
trosneşte sub picioarele lui, sunetul este
înăbuşit. Deci, poate merge foarte silenţios.
De multe ori, elefanţii merg de-a lungul
cascadelor, a râurilor şi se afundă în noroiul
de la mal. Se afundă până la un metru. Poate
vă gândiţi că asta poate fi ca o cizmă. Cum
vor reuşi să o scoată?
Dumnezeu a făcut picioarele elefantului
astfel încât, atunci când începe să se ridice
pe picioare, când este înconjurat de mocirlă,

noroi, diametrul picioarelor descreşte. Deci,
devine un picior şi o talpă mai mică.
Unii elefanţi din Africa au fost urmăriţi
îndeaproape. Trăiesc până la vârsta de 6070 de ani. Atunci când unul dintre ei moare,
ceilalţi parcă îi aduc un ultim omagiu. Vor
veni şi se vor învârti în jur. Pe feţele lor se
citeşte tristeţea. Poate după doi ani, un elefant
va reveni în locul unde a murit acel elefant,
unde poate mai sunt oasele elefantului mort
şi parcă păstrează un moment de reculegere.

LICURICII
Daca intru într-o peşteră, trebuie să îmi
aprind lanterna. Spre deosebire de mine,
licuricii îşi fac singuri lumină. Lumina lor e
rece. Nu avem nimic asemănător. Oamenii de
ştiinţă nu au descoperit cum se face aceasta.
Îşi folosesc 100% din energie pentru lumină.
La un bec incandescent, 4% e lumină, restul
e căldură, deci pierdem 96% din energie.
Totuşi, la un licurici, lumina este atât de
puternică, încât cei din America de Sud îşi
fac coşuri cu licurici şi lumina lor îi ajută să
meargă prin pădure, atât este de puternică.
Ei au două substanţe pe care le combină,
luciferan şi lucerifex. Lucerifexul are cam
1000 de aminoacizi. Oamenii de ştiinţă nu
au reuşit să reproducă acea enzimă. Totuşi,
iată această mică insectă care se presupune
că nu ştie nimic despre nimic, despre care se
presupune că a evoluat din cine ştie ce, are
abilitatea de a face ceva ce noi nu putem. Cu
toată tehnologia noastră performantă, nu
putem face ce face ea.
Un alt lucru interesant este că un grup din
acest tip de insecte se aşează pe fiecare frunză
dintr-un copac şi îşi aprind luminile pe tot
copacul. Toate insectele îşi aprind luminile
în acelaşi moment. Cercetătorii nu au nici
cea mai mică idee cum comunică pentru a
trimite semnalul. Lumina se poate vedea şi
de la doi km. Doar a aprinde luminiţe de-a
lungul râurilor din Asia de sud-est este un
eveniment fenomenal.
Dumnezeul nostru este uimitor prin
lucrurile pe care ne-a învăţat. A început cu
nimic. Avem toate aceste lucruri cu care
lucrăm. A început cu nimic. S-a gândit la
toate aceste lucruri şi au luat fiinţă. Pentru
aşa ceva trebuie genialitate, înţelepciune
şi putere. Acesta este Dumnezeul nostru,
Dumnezeul Bibliei.

Când încep să alerge, pompează cu putere,
deoarece copitele vin în jos. Şi astfel, sângele
este împins în sus, pentru a ajuta circulaţia.
Când îşi ridică piciorul, se relaxează, şi
sângele arterial coboară din nou. Aşa are loc
circulaţia sângelui. Uimitor!

CAII
Caii sunt nişte animale deosebite. Sunt
rapizi, puternici şi sunt următorii pe lista
creaturilor extraordinare. Ştiaţi că aceștia au
fost îmblânziţi în urmă cu 3000 de ani? De
fapt, au ajutat la schimbarea cursului istoriei.
Chiar de la început, caii au fost dintre cele
mai bune ajutoare ale omului. Armatele
grecilor, cum ar fi cea a lui Alexandru
Macedon, au folosit caii, având astfel
un avantaj militar formidabil. Grecii au
folosit caii și pentru primul serviciu de
curierat. Chinezii au inventat şaua. Când
Cristofor Columb a debarcat în America,
le-a prezentat indienilor americani „marele
câine al albilor”. Caii au devenit curând
parte esenţială a stilului de viaţă al indienilor
americani, ajutând la vânătoarea de bizoni.
Ani de zile, calul a constituit singurul mijloc
de transport de încredere, în cea mai mare
parte a lumii.
Prin încrucişarea raselor, oamenii au
descoperit că pot amesteca diferite specii de
cai şi pot obţine cai cu diferite abilităţi: cai
pentru lucru, cai pentru tracţiune sau ponei
pentru copii. Caii pot fi de toate mărimile.
Cel mai mare cal a avut 2,1 m înălţime
şi cântărea peste o tonă. Cel mai mic cal
avea doar 35 cm şi cântărea doar 9 kg. Cu
toate aceste varietăţi de specii, încă se mai
combină rasele. Şi nu se obţin nici vaci, nici
maimuţe, nici porci. Doar cai.
Caii au şi alte caracteristici uimitoare.
Dumnezeu a creat calul într–un mod cu
totul special. În comparaţie cu mărimea
trupului, inima calului este mică. Inima lui
nu este suficient de mare pentru a pompa
sângele în mod eficient în tot sistemul
circulator al calului.
Calul are patru sisteme auxiliare de
pompare. Dar mai are şi patru pompe
mici care sunt, de fapt, copitele lui. Copita
calului, dacă reuşiţi să o întoarceţi şi să vă
uitaţi la ea, în partea de jos are o parte dură
spre exterior, iar, în mijloc, un ţesut moale
în formă de „V”. Se numeşte furcuţa. Când
calul păşeşte, comprimă acea parte moale,
furcuţa. Când o comprimă, presează o serie
de mecanisme care se află în copită, care, la
rândul lor, presează venele şi împing sângele
în sus, în picior.
Ori de câte ori calul stă nemişcat în staul, dacă
nu se mişcă un timp mai îndelungat, poate
paraliza. Mai întâi vor paraliza picioarele din
spate. Calul paralizează de multe ori. Când
aleargă, are nevoie de un plus de energie.

Buza lor de sus este foarte sensibilă. Are fire
subţiri de păr şi alte sisteme foarte sensibile.
Astfel calul poate să îşi folosească buza de
sus pentru a alege un anumit tip de iarbă.
Poate îi place gustul ierbii de aici mai mult
decât celei de dincolo, dar nu le poate
vedea pe nici una, pentru că sunt chiar în
faţa lui. Se foloseşte de buza de sus pentru
a se decide care este iarba care îi place să o
mănânce. Poate face deosebire între cereale.
Au fost creaţi având acest sistem complex de
compensare: „Deşi nu văd, ştiu ce este! Gura
mea are o sensibilitate uimitoare.”
În timp ce îmbătrânesc, dinţii continuă să
crească şi să iasă afară. Cu cât un cal este mai
bătrân, cu atât are dinţii mai lungi. Cei care
cunosc caii, se vor uita în primul rând în
gură, să vadă în ce stare le sunt dinţii. De aici
avem expresia „lung în dinţi”, care înseamnă
că îmbătrâneşti (sau expresia: „Calul de dar
nu se caută la dinți”, n.red.). Cu cât sunt mai
bătrâni, cu atât au dinţi mai lungi.
Sunt folosiţi în terapie. Există cai pe care îi
folosim în consiliere pentru tinerii agresivi,
mânioşi sau poate plini de amărăciune. Se
pare că acest animal reflectă sentimentele
unei persoane. Aceşti tineri vor fi puşi lângă
un cal pentru a se împrieteni. Dacă tânărul
este plin de tensiune, de mânie sau de furie,
calul se va da înapoi. Tinerii vor spune:
„Vreau să mă împrietenesc cu calul!” Astfel
tinerii vor fi învăţaţi să se autocontroleze, să
îşi controleze sentimentele. Ei vor să fie
prietenoşi cu calul, dar dacă au aceste
sentimente negative, caii le vor percepe şi nu
se vor apropia de ei. Astfel învaţă să se
autocontroleze. Aşa se folosesc caii în scop
terapeutic. Desigur, oricine are un cal, ştie că
este terapeutic. Mergeţi doar şi vorbiţi puţin
calului sau săriţi pe el şi călăriţi. Consider că
aceştia sunt un dar de la Dumnezeu pentru
noi, pentru a ne face viaţa mai bună.

URȘII
Urşii sunt nişte animale mari, puternice.
Ursul grizzly poate cântări până la 400 kg.
Ursul polar poate ajunge chiar la 600 kg şi
poate alerga cu 45 km pe oră. Dar au de
asemenea, un apetit enorm şi îşi petrec
marea parte a timpului căutând hrană,
pentru a acumula grăsime pentru iarnă.
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În timpul hibernării, are loc o minune
incredibilă, unică. Când ursoaicele au pui,
îi alăptează până la cinci luni. Nu beau nici
un strop de apă. Dar de unde vine lichidul
pentru a-l hrăni pe puiul de urs timp de 5-7
luni, dacă nu beau nimic?

Dar pot să zboare şi înapoi. Când o libelulă
zboară înapoi, aripile din spate o ridică, iar
aripile din faţă o împing. Deci este inversul
acţiunii muşchilor când zboară înapoi şi
poate să facă acest lucru imediat. Poate
zbura în sus, se opreşte şi zboară înapoi.

Dacă ar proveni din reptile, v-aţi aştepta ca
oasele să fie ca ale reptilelor. Nu seamănă
deloc cu oasele reptilelor. Ele au mici săculeţi
cu aer în oase. Pot chiar să transporte aer în
oasele lor, ca în plămâni. Oasele lor sunt
uşoare şi sunt făcute pentru zbor.

Când ursul intră în hibernare, e gras.
Grăsimea din urs se dizolvă. Din fiecare
gram de grăsime rezultă un gram şi jumătate
de apă. Această apă intră în sistemul
circulator al ursului şi aşa rezultă laptele cu
care ursoaica îşi hrăneşte puiul. Nu elimină
deloc lichidele, aşa că surplusul de lichid
este reciclat. Ursul are mici uzine în interior
care transformă lichidele în proteinele
necesare pentru a-şi hrăni trupul, în timp ce
îşi alăptează şi puiul. Oamenii de ştiinţă nu
ştiu cum se întâmplă acest lucru.

Dar libelulele au muşchi care sunt prinşi de
fiecare aripă şi folosesc ambele perechi de
aripi independent, pot să facă mişcări bruşte
şi manevre astfel încât să scape de oricine
încearcă să le colecţioneze.

Te uiţi la o vrabie, este făcută pentru a zbura.
Omul nu a reuşit să se apropie de eficienţa
păsărilor în ceea ce priveşte abilitatea de a
zbura, nici măcar folosindu-se de avioane
ultraperformante. Ani de zile, imaginaţia şi
curiozitatea inginerilor aviatici a fost captată
de modelul păsării.

Un alt mister este modul în care urşii îşi
păstrează puterea musculară în timpul
hibernării. Urşii pierd doar 20% din putere în
timpul celor cinci luni de hibernare. Dacă un
om stă la pat cinci luni, pierde 90% din
puterea musculară. Dar dacă un leu s-ar
năpusti asupra unui urs care tocmai a ieşit din
hibernare, acesta s-ar lupta cu leul, căci este
puternic. De curând, s-au făcut unele
experimente şi au ataşat de urs nişte
instrumente, pe perioada hibernării. S-a
descoperit astfel că urşii au spasme violente şi
îşi încordă muşchii. Se consideră că acestea
sunt ca nişte exerciţii izometrice, prin care
urşii îşi conservă puterea pe parcursul iernii,
încordându-şi muşchii. Dumnezeu a creat
acest sistem în urs pentru ca astfel să se poată
proteja pe sine şi puii, imediat ce iese din
hibernare. E fascinant! Dumnezeul Bibliei s-a
gândit la fiecare amănunt!

Sunt singurele insecte care se întorc cu
întregul corp odată. Dacă zboară drept
şi vă uitaţi la ele, întregul corp e drept,
abdomenul e drept. Dacă fac o mişcare de
întoarcere, înseamnă că aripile de sus sau
aripile din spate comparate cu aripile din
interior, acum fac două lucruri diferite.
Deci, se foloseşte de aripi în două moduri
diferite, în partea opusă a corpului.
Dar cum de aceste aripi fragile ale unei
libelule nu se frâng? Poţi vedea prin ele. Sunt
subţiri ca o foiţă. Dumnezeu a creat prin
acele aripi, mici canale, care pot fi cam a
patruzecea parte dintr-un cm. Acestea oferă
rezistenţă. Au celule care sunt mai groase
spre marginile aripilor, pentru ca în timpul
zborului aripile să nu trepideze. Aceasta este
o minune. Nu ştiu să explic altfel. Cred că
Domnul nostru este uimitor.

VRĂBIILE

LIBELULELE
Libelula e foarte rapidă și un vânător iscusit. Se
poate arunca asupra prăzii cu o viteză de peste
32 km la oră. Aripile sale îi oferă o abilitate
incredibilă de a zbura. Îşi poate ochi prada de
la peste 12m, care are slabe şanse de a scăpa.
Libelulele au cei mai buni ochi dintre toate
insectele şi pot avea până la 30000 de faţete.
Au faţete mici, fiecare absoarbe puţină
lumină şi o anumită imagine. Nimic nu se
aseamănă cu asta.
Se spune despre Sikorsky, cel care a inventat
elicopterul, că a studiat libelulele şi de la ele
s-a inspirat pentru elicoptere. Libelula are
două perechi de aripi şi dacă zboară înainte
aripile din faţă o vor ridica, iar aripile din
spate o vor propulsa, o vor împinge.
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Vrăbiile sunt cele mai cunoscute păsări
din lume. Ca zburătoare, puţine păsări le
egalează. Dacă ne uităm la o vrabie care
zboară prin aer pare atât de uşor, dar iată
că zboară printre pomi sau printre boscheţi
cu ţepi şi frunze, dar nu se loveşte niciodată
de nimic. Se feresc, schimbă mereu direcţia
şi pot să le spună penelor: avem nevoie de
nişte îmbunătăţiri.
De exemplu, când zboară normal şi din
lateral le prinde un vânt, pot să îşi regleze
penele de la aripi chiar cu un grad. Pot să
îşi întoarcă aripile. Pot să îşi ridice penele
sau să şi le lase în jos. Centrul coordonator
se află în creier şi pot să îşi adapteze diferite
pene la diferite grade.
Penele sunt dintre cele mai rezistente
materiale raportate la greutate, cunoscute
de om. Sunt mai puternice decât oţelul.
Evoluţia învaţă că penele au rezultat din
solzi, deoarece păsările sunt descendentele
reptilelor. Pare acesta să fie rezultatul solzilor
care nu au muşchi? Care nu au foliculi?
Întreaga corelare nu are sens, nu se leagă.

Inima este atât de eficientă încât poate să
bată de 760 ori pe minut. Are un sistem
digestiv foarte scurt, cu sucuri gastrice
foarte concentrate, pentru că dacă pasărea
are o greutate prea mare, nu poate zbura.
Aşa că trebuie să mănânce şi să digere
repede şi să se scape de resturi. Toate acestea
trebuie să fie gândite şi înţelese prin prisma
alcătuirii păsării.
Un alt lucru interesant la vrăbii şi la păsări
este „pielea de cloşcă”. Când sunt pe cale
de a-şi depune ouăle, Dumnezeu le-a creat
astfel încât să nu trebuiască să ducă cu ele
greutatea în plus a ouălor, în timp ce zboară.
În zona pieptului, au nişte pene care încep
să cadă şi pe acestea le vor folosi pentru a-şi
face cuibul.
Acolo, pielea va rămâne golaşă, şi pielea aceea
este extraordinară, deoarece vasele de sânge
din piele se multiplică. Se multiplică cam de
şapte ori decât normalul. Când pielea aceea
atinge ouăle, are loc un fel de comunicare de
la ou, prin „pielea de cloşcă”, spre creierul
păsării. Şi s-ar putea să spună: „Ouăle de
aici, de jos, sunt prea calde.” Atunci pasărea
se va ridica de pe ouă pentru un timp. Sau
s-ar putea să spună: „Suntem prea hidratate”.
Şi sunt alte modalităţi prin care pasărea se
ocupă de asta. Această comunicare are loc
prin acea „piele de cloşcă”.
Vrăbiile sunt nişte păsări de excepţie.
Asta ne duce înapoi la ideea complexităţii
ireductibile (un argument major al
creaționiștilor contra celor ce cred în
evoluție, n.red.). Toate părţile trebuiau să
fie acolo de la bun început, altfel nu ar fi
existat creatura. Nu ai „pielea de cloşcă”, nu
ai ouă. Nu poţi face ouă, deci, nu poţi zbura,
dacă toate acestea se află în interiorul tău.
Dumnezeu s-a gândit la toate aceste aspecte
şi la toate ajustările de care era nevoie la
creaţia lor, pentru ca acestea să funcţioneze
eficient şi minunat.
Extras din documentarul CREATURI
EXTRAORDINARE CARE SFIDEAZĂ
EVOLUȚIA, produs de Exploration Films
și difuzat miercuri, 6 septembrie 2017, ora
22 pe canalul Alfa Omega TV. Descoperă
și alte animale extraordinare online:
www.alfaomega.tv/creationism/articole.

Premieră: Cerul declară 4 - Sistemul
nostru solar Documentar
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Creșterea unei omizi are loc prin valuri
violente de tranziție care se numesc năpârliri.
În timp ce crește, omida iese din acel costum
și ajunge într-un punct în care nu poate să
mai crească, astfel că e nevoită să-și creeze în
interior mai mult spațiu. Năpârlirea începe
în momentul în care omida se întinde și își
pregătește o căptușeală mătăsoasă. Omida
trece prin patru sau cinci năpârliri.

METAMORFOZA

Frumusețea și designul fluturilor
Ca ființe umane, suntem instinctiv atrași de
măreția lumii naturale, care ne inspiră prin
mărimea și puterea ei. În astfel de momente
suntem umpluți de o adevărată admirație.
Totuși, cele mai uluitoare revelații ale naturii
nu sunt definite întotdeauna doar de forță
sau de mărime. De multe ori, în colțuri
depărtate ale planetei, multe minuni devin
centrul atenției. Minunății de o frumusețe și
o complexitate rară, creativitate și design...
Minunății născute pe aripile fine ale unei
insecte care cântărește câteva grame. Fluturii.

Omidă – crisalidă - fluture
Te uiți la un fluture și vrei să descrii ce vezi,
dar nu poți să exprimi în cuvinte. E lucrul cel
mai extraordinar. E biologie, dar și minune.
Când ții pentru prima dată un fluture în
palma ta pe care l-ai prins sau l-ai luat de pe
o floare, realizezi că e un organism incredibil
de frumos creat într-un mod complicat cu
picioare, cu antene…
Fiecare dintre cele 20000 de mii de specii au
diferite modele de culori și diferite forme ale
aripilor. Diversitatea e nemaipomenită. Dacă
aș fi fost cel mai mare artist din lume, nu cred
că aș fi putut să inventez toate aceste modele.
Ar fi absolut imposibil. Dacă ai deschide opera
unei persoane care studiază fluturii, undeva în
acea scriere vei găsi limbajul uimirii.
Pentru fiecare fluture începe un ciclu ascuns
de ochii lumii. În funcție de specie, femela
fluture poate să depună sute de ouă în scurta
ei viață. Fiecare ou inițiază un extraordinar
proces de creștere și transformare. Ouăle
sunt ele însele deosebite. Fiecare specie are
arhitectura ei specifică. Unele dintre ele sunt
chiar uimitoare. De exemplu, dacă privim
oul unui fluture monarh putem vedea o
frumoasă structură simetrică. Se aseamănă
cu un dom sau o catedrală în miniatură.
De la dimensiunea unei gămălii la dimensiunea
unei unghii de copil, fiecare ou este atașat
unei plante printr-un fluid adeziv secretat de
fluture. Acestea sunt acoperite cu un înveliș
din ceară care le păstrează umede și viabile.
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Fiecare ou e depozitat pe o anumită
specie de plantă care se numește „gazdă”.
Aceste plante gazdă sunt singura sursă de
alimentație pentru progeniturile fluturelui.
Identificarea exactă a frunzelor și ramurilor
e crucială. Femelele sunt bine echipate
pentru această sarcină. Percepția mirosului
plantelor pe care acestea o au e uimitoare.
Ele pot să găsească aceste plante de la o
distanță foarte mare. Cu cât se apropie de
planta gazdă, mirosul e tot mai puternic.
Apoi, fluturele se concentrează la forma
frunzelor. În mod instinctiv, cunoaște forma
frunzei pe care planta gazdă o are. Apoi,
începe să guste din ea cu piciorușele din față.
Aceștia zgârie frunzele și folosesc trompele
ca să guste din locul unde au zgâriat. De
asemenea, cu ajutorul antenelor pot mirosi.
Fluturii au piciorușe, au trompe și antene.
Cu ajutorul acestor mecanisme pot să se
asigure că e planta potrivită. Dacă planta nu
e bună, atunci omizile vor muri. Dar fluturii
nu fac greșeli. E ceva uimitor.
În cazul multor specii, ouăle se clocesc timp
de o săptămână. Apoi, omida proaspăt ieșită,
sau larva, nu pierde nicio clipă și trece la a
doua etapă din călătoria sa către maturitate.
Le numim „mașinării care mănâncă” pentru
că acesta e singurul lor scop în viață, acela
de a mânca și de a crește. Poți să auzi
omida înfometată atunci când mănâncă.
Îți amintește într-un fel de porumbul de
pe știulete pentru că mușcă încontinuu și
apoi trece mai departe mușcând. Mestecă
încontinuu, pentru a aduna materia primă
pentru următoarea etapă a vieții.
O omidă poate să crească în greutate incredibil
de repede, mâncând frunze în fiecare zi
cât propria sa greutate. E echipată cu fălci
puternice și cu un tub digestiv care se întinde
pe lungimea corpului său. Acest „stomac cu
picioare” poate să-și înmulțească greutatea pe
care o are la naștere de 3000 de ori mai mult în
mai puțin de două săptămâni. Imaginați-vă că
aveți un bebeluș de 3 kilograme care crește în
greutate de 3000 de ori - ar avea 9 tone!

Corpul ei crește foarte repede și e compus
din două tipuri de celule diferite: celule
larvare, care formează toate organele sale și
le ajută să funcționeze și celule imaginale,
care asigură viitorul ei ca și fluture.
În ultimele etape ale omizii pot fi observate
discurile imaginale. Acestea reprezintă
populațiile celulelor precursoare care mai
apoi vor da naștere aripilor și picioarelor
sau structurilor senzoriale ale adultului.
Majoritatea dintre aceste clustere de celule
imaginale se dezvoltă în perechi și sunt
poziționate pretutindeni în corpul omizii
în locații care corespund organelor ce se
vor forma în adult. Discurile imaginale
sunt precursoarele aflate în așteptare și
puse deoparte pentru realizarea structurilor
adulte. Într-un moment anume al
dezvoltării, aceste celule sunt impulsionate
ca să înceapă să crească.

Odată cu apropierea stadiului larvar, omida
se oprește din mâncat și caută un loc ferit
pentru a țese o altă căptușeală mătăsoasă.
După ce termină, cu ajutorul unei perechi
de membre se prinde cu capătul corpului
și rămâne agățată fără să se miște. Rămâne
agățată una-două zile, de obicei în poziție
de J. În acea omidă au loc tot felul de reacții
chimice. Își schimbă culoarea și nu prea
știi ce se întâmplă în interiorul ei. Dintr-o
dată, pompează lichidele și începe să i se
crape pielea. Năpârlirea finală a omizii
marchează începutul celui de-al treilea
stadiu al dezvoltării fluturelui și apariția
unei structuri remarcabile numită crisalidă.
În timp ce vechea piele e dată la o parte,
cremasterul, o prelungire subțire aflată la
capătul crisalidei, își face loc ca să apuce
permanent căptușeala mătăsoasă. Omida
are cârlige microscopice pe cremaster pe
care le agață de acea căptușeală mătăsoasă
pe care o pune deasupra unei frunze sau a
unei rămurele.
Începe să se rotească. Omida se roteşte
încontinuu, încercând să scape de vechea
piele. În următoarea oră, crisalida se
întărește și ia forma finală. E unul dintre cele

mai uimitoare procese care au loc în natură:
metamorfozarea unei omizi în fluture.

a morții și reînnoirii se petrece în interiorul
crisalidei, fără public sau aplauze.

Crisalida e asemeni unei cochilii pentru
fluturele adult. Se poate observa căptușeala
aripilor unde se vor forma aripile. Încep să
se formeze capul și ochii care devin vizibili
din partea exterioară a învelișului pupilei.
Segmentele abdominale sunt separate foarte
clar de segmentele toracice unde vor fi atașate
aripile. Totul e nou-nouț comparativ cu
corpul omizii care părea să fie la fel peste tot.

În ultimele două decenii, savanții au lucrat cu
sârguință pentru a trage cortina. La începutul
dezvoltării crisalidei, se putea observa deja
cum se formează lucrurile care urmau să
fie parte din fluture, inclusiv capul, creierul,
mușchii de la picioare, aripile, antenele.

Această trecere de la un artropod obișnuit
care se hrănește cu plante, care are o vedere
și o mobilitate limitată, într-o frumoasă
insectă cu aripi, care se hrănește cu nectar,
care navighează cu ajutorul unor simțuri
extraordinare și care poate să zboare 80
de kilometri în fiecare zi este într-adevăr o
minune a lumii naturale. Procesul prin care
are loc trecerea încă rămâne un mister.
Totuși, cercetările inovatoare la nivelul
moleculelor și celulelor spun că există o
anumită continuitate a țesuturilor omizii la
fluturele adult. Dar mare parte din corpul
omizii va dispărea și va fi transformat în
structuri noi care nu au existat la omidă.
De exemplu, ochiul compus al fluturelui
adult nu e prezent la omidă. Omida nu
are nimic asemănător unei trompe și nici
picioare lungi și articulate. Acestea sunt
toate structuri noi ce vor fi create.
La insectele care trec prin metamorfoză
apar structuri pentru două corpuri. Întâi
trebuie creat un plan pentru un corp care
să funcționeze, după care trebuie făcute
modificări pentru un nou plan. E uimitoare
dezvoltarea ce are loc când oul devine
omidă, e un proces foarte complex. Însă apoi
urmează stadiul de crisalidă, care trebuie să
fie și el reușit. E o dublă problemă.
Crearea unui fluture începe cu distrugerea
parțială a omizii. Înăuntrul crisalidei,
celulele larvare care au alcătuit membrele și
organele omizii sunt digerate sistematic și
descompuse. Trebuie înlăturate sau digerate
țesuturile omizii, căci acestea nu-i vor fi de
folos adultului. De fapt, celulele dispar, dar
componentele lor sunt reciclate, devenind
un fel de supă din care vor fi construite
structurile adulte. Pe durata acestui proces,
celulele imaginale, care sunt baza corpului
insectei adulte, sunt păstrate pentru a se
despărți și a se înmulți.
Moartea celulelor e programată, nu e ceva
ce se întâmplă accidental. Dacă mor celulele
care nu trebuie, apare o mare problemă.
Totul e aranjat cu grijă. Unele grupuri de
celule sunt păstrate, așa că rezultatul final
trebuie cunoscut dinainte de a începe.
Nu trebuie digerat totul, ci doar lucrurile
ce trebuie eliminate. Atunci, discurile
imaginale încep rapid să se înmulțească,
putându-se detecta un parcurs continuu în
desenul unei aripi. Această dramă nesfârșită

În prima zi, tractul digestiv al omizii își
păstrează mărimea inițială. În ziua a zecea,
cu câteva ore înainte de apariția fluturelui,
tractul este complet reconstruit. Acum, în
jur de 25% din volumul său inițial e ideal
pentru insecta adult care se va hrăni aproape
exclusiv cu nectar. În timpul acestei
transformări, se dezvoltă în mod complet
organele reproductive ale fluturelui pe care
omida nu le avea. Inima sa sub forma unui
tub e remodelată ca să se potrivească, să
funcționeze în abdomenul fluturelui.

În partea din față a crisalidei continuă să
aibă loc modificări anatomice impresionante.
Ochii simpli ai omizii, capabili să discearnă
numai întunericul și lumina, sunt înlocuiți
de organe mari și complexe ale vederii.
Sistemul muscular care va ajuta la zbor și la
deplasare ia naștere din celulele imaginale și
din celule larvare reciclate. Cele șase picioare
ale fluturelui, cele două antene și tubul digestiv
se formează în mod individual în timp ce se
află strâns compactate într-o masă împotriva
zidului crisalidei. Fiecare dintre cele patru
aripi are rețele elaborate de nervuri și solzi care
sunt conturate, decorate și șlefuite în mai puțin
de două săptămâni. E ca un organism diferit.
Odată cu trecerea săptămânii, au loc tranziții
la nivelul inimii, la nivelul antenelor și al
organelor reproducătoare. E asemeni unei
mari orchestre conduse de un dirijor, o forță
dirijoare care e responsabilă pentru tot ce se
întâmplă. Omida devine fluture...
Transformarea într-un mod nou de viață
e aproape completă. În primele momente
ce urmează după apariție, fluturele își face
ultimele pregătiri pentru a zbura și a mânca,
în timp ce se finalizează alcătuirea trompei
și a aripilor. Trompa este o limbă care are
forma unui pai curbat la mijloc. Fluturele
are mușchi în zona capului care pot să creeze
absorbirea, e un fel de pompă de absorbire
care strânge nectarul.
În stadiul de crisalidă, trompa s-a dezvoltat
în două părți separate. Imediat după apariție,
fluturele trebuie să le asambleze într-un
singur element, altfel va muri de foame. E un

pai împărțit în două. Pe una dintre părți există
un canal și cealaltă parte trebuie să pătrundă
în acel canal. Pe cap are doi apendici micuți
care se numesc palpi. Acești palpi protejează
trompa și ajută la asamblarea ei. În timp ce
fluturele își leagă strâns trompa și aripile
primesc forma lor finală.
Fluturele iese din crisalidă și aripile sunt
catifelate, moi, flexibile. Aripile sunt pline
de nervuri. Fluturele își folosește mușchii
abdominali pompând hemolimfă în nervuri,
în aripi și acestea se întind la mărimea și forma
lor naturală. Fiecare dintre cele patru aripi
ale fluturelui sunt acoperite cu mii de solzi
microscopici poziționați asemeni țiglelor
pe un acoperiș. Modul în care sunt aranjați
acești solzi asigură eficiența aerodinamică, au
forme impresionante și acționează ca panouri
solare colectând căldura pentru a încălzi
mușchii ce ajută la zborul insectei.
Ochii fluturelui sunt și ei formați dintr-o
largă rețea de părți componente. Mii de
receptori hexagonali ai luminii lucrează în
armonie ca să producă o privire mozaică a
mediului din jurul insectei, în timp ce forma
sferică a fiecărui ochi compus creează un
câmp al vederii mai larg cu mai mult de 180
de grade. Sistemul vederii lor cuprinde patru
culori care îi ajută să vadă de la ultraviolet la
infraroșu. Fluturii au o vedere a culorii mai
bună decât oamenii.
Antenele, picioarele și tălpile completează
sistemul senzorial al fluturilor. Antenele
controlează echilibrul în zbor și identifică
aromele cele mai importante pentru fluture.
Capătul antenei e acoperit cu solzi care pot
să detecteze parfumul unei plante gazdă sau
a unui posibil partener de la o distanță mai
mare de 1km. Fluturele are trei perechi de
picioare articulate acoperite cu solzi și fire
fine care simt vibrația și posibil sunetul.
Picioarele și ghearele prezintă celule
nervoase care reacționează la atingerea unui
parfum diferit al frunzei. Acest simț ascuțit
al gustului e activat ori de câte ori insecta
zgârie suprafața plantei.
Fluturii sunt o frumoasă operă de artă pe care
poți să o apreciezi la un fel de nivel tehnic în
ceea ce privește necesitatea pigmenților de
pe pânză. Dar ceea ce se întâmplă e mult
mai mult și mult mai important. Cunoaștem
doar câteva dintre procesele implicate în
metamorfoză. E un mister. E asemeni unei
cutii negre. Larva introdusă, o cutie neagră,
rezultă fluturele. Ce s-a întâmplat?
Cunoaștem doar a mia parte din ce se
întâmplă în interiorul acestor insecte, în
acel creier cât o gămălie și toate lucrurile
pe care le poate face: modul în care poate să
navigheze, să migreze, să găsească femelele,
să găsească planta. E una dintre marile
minuni ale lumii.
Extras din documentarul Metamorfoza, o producție Illustra Media, difuzat marți 26 septembrie, ora 22, pe canalul Alfa Omega TV.
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Reforma a schimbat totul 1
documentar

Duminică, 22:30

LUNI 09 octombrie

MARŢI 10 octombrie

MIERCURI 11 octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoala
Isahar 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Geneza
7 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica
Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Geneza 7 (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
18:00 Cuvântul Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viaţă echilibrată
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Curaj orb (r) 12:00 Amy Carmichael, mama
pentru orfani (r) 12:30 Reforma a schimbat
totul 2 (r) 13:00 Mapamond Creştin (r) 13:30
Salvând lumea (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viaţă echilibrată
18:00 Gateway leadership training

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Alte afaceri
01:30 Adevăr şi libertate 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00
Perseverenţă 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii despre
lume şi viaţă 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 O
ştiinţă fascinantă 10:00 Highlight - Ingemar
Olsson 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Film (r) 12:30 Joni
şi prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Romani (r) 14:00 O viaţă echilibrată (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
O ştiinţă fascinantă (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) (r) 17:00 Highlight - Ingemar
Olsson (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Concepţii despre lume şi viaţă (r)

19:00 Salvând lumea documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
19:00 Romani documentar
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Oraşul Sfânt şi o grădină documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

străin

telespectatori

străin

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

film artistic

Premieră: Knox
Renegat. Reformator.
Revoluționar. La cinci secole
după moartea sa, influența lui
John Knox încă poate fi simțită în
Scoția natală și în toată lumea.
Prezentat de actorul scoțian
Phillip Todd, ”Knox” aruncă o
privire asupra vieții și moștenirii
lăsate de unul din cei mai mari
reformatori ai Bisericii. Pășim pe
urmele lui John Knox, din Scoția
până în Frankfurt și Geneva, în
călătoria sa de la preot catolic la
predicator protestant înflăcărat,
care s-a confruntat cu cea mai
faimoasă regină scoțiană din
toate timpurile.

21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:00 De ce Israel? din actualitate
22:00 Curaj orb documentar
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
23:00 Amy Carmichael, mamă pentru orfani 21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
documentar
22:00 Pe rău în jos film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Investiţia ideală film artistic
23:30 Muzică

JOI 12 octombrie

VINERI 13 octombrie

SÂMBĂTĂ 14 octombrie

DUMINICĂ 15 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa
(r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Cartea
Cărţilor 09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00
Luptele fiecărui Creştin 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Investiţia ideală (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Oraşul Sfânt
şi o grădină (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 O ştiinţă fascinantă
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) (r)
17:00 Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferinţa de
femei de la Mamaia 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţa de femei de la Mamaia 02:00
Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective
eterne 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Casa zburătoare
09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00 Să studiem
pas cu pas Apocalipsa (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Boicotarea Israelului (r) 12:30 Life focus
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Descoperind Biblia (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă
fascinantă (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (germană)
(r) 17:00 Să studiem pas cu pas Apocalipsa
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă şi
împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Povestea lui Eric Liddell
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Knox
(r) 12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau
mai mult (r) 14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie! 09:00
Cartea Cărţilor (r) 09:30 Lumea lui Jonathan
(r) 10:00 Lecţia de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Centrul Creştin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”
program religios

17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința „Darurile spirituale în
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult împărăţia lui Dumnezeu” program religios
documentar
19:00 Înflăcărat (r) film serial
19:00 Descoperind Biblia documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show live 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 PREMIERĂ: Knox documentar
22:00 Întrebarea lui Frank Jenner documentar
23:00 Înflăcărat film serial
23:30 Gaither pentru Romania program 23:00 Fraţii Jeffreys documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualităţii

22

Sâmbătă, 22:00

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

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul 1 documentar
23:30 Pasiune pură progr despre probl sexualităţii

LUNI 09 OCTOMBRIE

MIERCURI 11 OCTOMBRIE

JOI 12 OCTOMBRIE

VINERI 13 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 14 OCTOMBRIE

22:00 Curaj orb docu-

22:00 Investiţia ideală

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show live

17:00 Să studiem pas
cu pas Apocalipsa

22:00 Întrebarea lui
Frank Jenner documentar

mentar
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film artistic

program religios

Luceafărul de dimineaţă din Wittenberg
Documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Joi, ora 19:00

LUNI 16 octombrie

MARŢI 17 octombrie

MIERCURI 18 octombrie

00:00 De ce Israel? 00:30 O viaţă echilibrată
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00
Martin Luther (r) 12:30 Capelanii militari
ai Primului Război Mondial (r) 13:00
Mapamond Creştin (r) 13:30 Capelanii
militari ai Primului Război Mondial 1(r) 14:00
Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (sârbă) (r)
17:00 Cântecele anotimpurilor (r) 17:30 O
viaţă echilibrată 18:00 Gateway leadership
19:00 Capelanii militari ai Primului Război training
Mondial 1 documentar
19:00 Romani documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
19:30 Secretele succesului program religios
20:30 În prezența lui Isus program muzical străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
22:00 Martin Luther documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Muzică
22:00 Drumul spre Redemption film artistic
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Gateway
leadership training 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00 Perseverenţă
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii despre
lume şi viaţă 09:00 Casa zburătoare 09:30
O ştiinţă fascinantă 10:00 Highlight - Iona
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 11:00 Drumul spre Redemption
(r) 12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Romani (r) 14:00 O viaţă
echilibrată (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă fascinantă
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r)
17:00 Highlight - Iona (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepţii
despre lume şi viaţă (r)

JOI 19 octombrie

VINERI 20 octombrie

SÂMBĂTĂ 21 octombrie

DUMINICĂ 22 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa (r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Casa
zburătoare 09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00
Luptele fiecărui Creştin 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
Pe urmele lui Martin Luther (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Marea Trezire (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Perseverenţă
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 O
ştiinţă fascinantă (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) (r) 17:00 Luptele fiecărui
Creştin (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferinţa de femei de la Mamaia 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Conferinţa
de femei de la Mamaia 2017 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00 Să studiem
pas cu pas Apocalipsa (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Întrebarea lui Frank Jenner (r) 12:00 Fraţii
Jeffreys (r) 12:30 Life focus (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Luceafărul
de dimineaţă din Wittenberg (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
Cărţilor (r) 15:30 O ştiinţă fascinantă (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) (r) 17:00 Să
studiem pas cu pas Apocalipsa 17:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 18:00 Şcoala
de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă
şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Povestea lui William Tyndale 10:00 Povestea
lui Gladys Aylward 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 O viaţă în armonie (r)
12:30 Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Dietriech Bonhoeffer 1(r)
14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Povestea lui William Tyndale (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie!
09:00 Cartea Cărţilor (r) 09:30 Povestea lui
William Tyndale (r) 10:00 Lecţia de biologie
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Rugăciune pentru Israel” (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Povestea lui William Tyndale (r)

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoala Isahar 09:00 Casa zburătoare 09:30
O ştiinţă fascinantă 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Centrul Creştin Caleb (r)
11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă
fascinantă (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
18:00 Cuvântul Vieţii!

Sâmbătă, 22:00

documentar

Premieră: Revolta
gândirii

Intrând în conflict cu rolul
tradițional al bisericii, gândirea
postmodernă a eliberat individul
de ascultarea și loialitatea
necondiționată față de autoritate
și convenții. Acest program
abordează problemele ridicate
de această configurație. Cum
își reinventează credicioșii
19:00 Marea Trezire documentar
credința, ca să rămână relevanți
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
și convingători? Cercetările
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale incisive realizate de producătorii
telespectatori
acestui film apelează la opiniile
20:30 Călătoria program religios străin
unor experți în filozofie și
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Pe urmele lui Martin Luther documentar teologie, pentru a discuta
22:30
David
Brainerd,
misionarul
contextul credinței într-o lume
amerindienilor documentar
postmodernă.
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev
17:30 Inima închinării program muzical
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Conferinţa „Chemarea la pocăinţă”
18:30 Gaither pentru Romania (r) program
19:00 Secţia de poliţie (r) film serial
19:00 Luceafărul de dimineaţă din 19:00 Dietriech Bonhoeffer 1 documentar
muzical străin
Wittenberg documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios Mijlociu
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
televiziunii
străin
20:30 Life focus program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 O viaţă în armonie film artistic
22:00 PREMIERĂ: Revolta gândirii documentar 22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
23:00 Secţia de poliţie film serial
23:30 Gaither pentru Romania program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Reforma a schimbat totul 2 documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
sexualităţii
program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualităţii

LUNI 16 OCTOMBRIE

MIERCURI 18 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 22 OCTOMBRIE

JOI 19 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 21 OCTOMBRIE

22:00 Martin Luther

22:00 Pe urmele lui
Martin Luther documentar

22:00 Reforma a
schimbat totul 2 docu-

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show live

17:00 Stând în spărtură pentru Israel

documentar

mentar

talk-show
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DE UNDE ȘTIU CĂ

EXISTĂ DUMNEZEU?
» Vlad Crîznic, director RZIM Romania, filiala locală a
Ravi Zacharias International Ministries
Aproape fără excepție, o discuție despre
Dumnezeu sau creștinism începe fie
de la existența lui Dumnezeu, fie de la
veridicitatea Bibliei. Întrebările pornesc de
aici și, dacă trecem de acest obstacol, putem
discuta despre modul în care răspundem la
celelalte întrebări pe care le au. De aceea,
am ales ca primul capitol al acestei cărți
să abordeze existența lui Dumnezeu. În
următoarele capitole veți putea observa alte
teme abordate de colegii mei autori, teme
care practic decurg din acest capitol.
Vreau să îmi afirm de la început dorința de
a face acest capitol cât mai ușor de înțeles,
chiar dacă tema lui nu este una ușoară. De
asemenea, tot aici trebuie să îmi exprim o
oarecare reticență cu privire la abordarea unui
asemenea subiect într-o discuție cu un copil
care încă nu a ajuns la clasele gimnaziale.
În aceeași măsură cred că tocmai în clasele
gimnaziale copiii noștri vor veni acasă cu o
mulțime de întrebări cu privire la existența lui
Dumnezeu. Ca părinți, trebuie să fim blindați
cu privire la informațiile pe care le vor primi la
ora de biologie, chimie, fizică și filosofie.
Această carte nu se adresează doar părinților,
astfel că voi aborda acest capitol în așa fel
încât orice licean să îl poată citi pentru sine și
să poată folosi informațiile găsite aici pentru
a fi sigur de credința lui, dar să și poată
începe o discuție despre Dumnezeu, având
la îndemână toate informațiile esențiale.
Pentru capitolul de față, voi selecta câteva
argumente pentru existența lui Dumnezeu:
argumentul
cosmologic,
argumentul
teleologic, argumentul moral și argumentul
din dorință. Argumentele sunt asemenea
drumurilor: încep din puncte diferite, însă
toate ajung în același loc. Înainte de a le lua pe
rând, trebuie însă să facem deosebirea între
argumentele pentru existența lui Dumnezeu și
căile prin care Îl putem cunoaște pe Dumnezeu
(căi care presupun deja existența Lui).
Aceste căi sunt enumerate de apologetul,
filosoful și profesorul Peter Kreeft. El spune
că „modul final, complet și definitiv de
a-L cunoaște pe Dumnezeu este prin Isus,
Dumnezeu întrupat. Biserica sau Trupul
lui Cristos este al doilea mod, iar Biblia este
a treia modalitate. Natura este o altă cale.
Arta Îl arată de asemenea pe Dumnezeu.
Conștiința este a șasea cale, ea fiind numită
și vocea lui Dumnezeu. Ea este absolută, nu
vorbește prin dacă și dar, ci vorbește la obiect.
Rațiunea este a șaptea cale. Dacă ne uităm la
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primele șase căi, vom vedea că dacă le folosim
alături de argumente filosofice puternice,
rațiunea ne va arăta că trebuie să existe
Dumnezeu. Dumnezeu poate fi cunoscut
și prin experiența zilnică. Cu siguranță Îl
poți vedea pe Dumnezeu în viața ta, prin
intervenția Lui zilnică. Experiența colectivă
sau comunitară este un alt fel prin care Îl poți
vedea pe Dumnezeu. De exemplu, Îl putem
vedea pe Dumnezeu în istoria lumii, a creației
sau a Bisericii. Oamenii numiți sfinți sunt atât
de aproape de Dumnezeu, încât atunci când le
vezi felul de a trăi, nu ai cum să nu Îl vezi pe
Dumnezeu. Viața de zi cu zi în care faci voia
lui Dumnezeu, ți-L va descoperi pe Dumnezeu.
În ultimul rând, al 12-lea, rugăciunea ni-L
descoperă pe Dumnezeu. Este vorba despre
rugăciunea obișnuită și personală. Noi trebuie
să experimentăm cât mai multe dintre aceste
căi laolaltă; una nu se exclude pe cealaltă.”
Să aruncăm o privire asupra a 4 argumente ce
ne pot conduce la conștientizarea existenței
lui Dumnezeu. Cred că aceste argumente pot
facilita credința, însă nu mă aștept ca cineva
să ajungă la credința în Dumnezeu după
simpla citire a acestui capitol.
Argumentul cosmologic pentru existența
lui Dumnezeu e un argument vechi de 2.000
de ani. Termenul „cosmologic” are rădăcina
în cuvântul grecesc cosmos, „lume” sau
„Univers”. Argumentul cosmologic se bazează
pe începutul Universului. Se presupune că
ceva există și, plecând de la acea existență,
se ajunge la o Cauză Primară. Argumentul
poate fi formulat în modul următor:
1. Tot ce are un început are o cauză.
2. Universul a avut un început.
3. Prin urmare, Universul are o cauză.
Pentru ca un argument să fie adevărat,
trebuie să fie valid din punct de vedere logic
și trebuie ca premisele lui să fie adevărate.
Argumentul acesta are o logică validă și
concluzia decurge corect din premise, ceea
ce înseamnă că greutatea argumentului stă
în validitatea premiselor. Prima premisă tot ce are un început are o cauză - este bazată
pe legea cauzalității, care este un principiu
științific fundamental. Această lege este
considerată în mod evident adevărată, ea
fiind confirmată de experiența noastră.
Binecunoscutul teolog și filosof creștin
William Lane Craig, care folosește deseori
acest argument în dezbateri și în scrierile
sale, argumentând în favoarea acestei

premise, afirma următoarele: „A afirma
că pot să apară lucruri din senin fără a fi
cauzate de nimic înseamnă a renunța la o
metafizică serioasă și a recurge la magie. În al
doilea rând, dacă lucrurile ar putea să apară,
în mod real, necauzate de nimic, atunci este
inexplicabil de ce nu apar toate lucrurile pur
întâmplător sau fără o cauză anume.”
De exemplu, nimeni nu crede că în momentul
când va ajunge acasă va găsi un cal apărut din
senin pe mocheta din sufragerie. Un șofer nu
crede că mașinile apar pur și simplu din neant
în fața lui, fără un alt șofer în spatele volanului
acelor mașini, adică fără o cauză. Deși mulți
polițiști aud deseori asemenea relatări, știm
cu toții că nu sunt deloc adevărate.
Aici este posibil să apară următoarea întrebare:
„Dacă toate lucrurile au o cauză, cine sau ce
L-a cauzat pe Dumnezeu?” Această întrebare
demască o neînțelegere a argumentului.
Prima premisă nu afirmă că toate lucrurile
au o cauză, ci că toate lucrurile care au un
început trebuie să aibă o cauză. O întrebare
similară ar fi: „Care este soția burlacului?”,
însă o asemenea întrebare este greșită pentru
că, prin definiție, un burlac este o persoană
necăsătorită. În același fel, Dumnezeu, prin
definiție, este o ființă fără început, deci El nu
are nevoie de o cauză pentru existența Sa. Prin
urmare, întrebarea devine una invalidă.
Cea de-a doua premisă este faptul că Universul
a avut un început. Dacă avem suficiente
motive întemeiate să acceptăm prima premisă,
ce putem spune despre cea de-a doua? Aceasta
poate fi demonstrată din două puncte de
vedere: cel filosofic și cel științific.
Filosofic vorbind, nu există un regres infinit
de evenimente trecute. Cu alte cuvinte, seria
de evenimente trecute sau istoria trebuie să
aibă un început undeva în spațiu și timp.
Argumentul se bazează pe faptul că în
realitate apar o serie de probleme legate de
infinit. În primul rând, conceptul de infinit
din matematică nu poate fi utilizat în lumea
reală, adică teoretic poți să ai o mulțime
infinită, dar nu poți să ai o mulțime infinită
concretă. Să încercăm să ilustrăm acest
lucru. Să presupunem că am o mulțime
infinită de bile și vreau să-ți dau câteva. Să
spunem însă că vreau să ți le dau pe toate,
așa că îți dau toată grămada de bile. Tu ai
acum o infinitate de bile și eu nu mai am
niciuna. Dar să spunem că nu vreau să ți
le dau pe toate, ci doar pe cele cu număr

impar. Acum și tu ai o infinitate de bile și
și eu am o infinitate de bile. Mai mult, pot
spune că am tot atât de multe ca la început,
dar și tu ai acum la fel de multe bile ca mine.
Dar să presupunem că îți dau toate bilele de
la numarul 4 în continuare. Acum tu ai o
infinitate de bile, iar eu am rămas cu 3.
În primul caz, ∞-∞=0, în al doilea caz ∞-∞=∞
și în al treilea caz ∞-∞=3, însemnând că, în
trei cazuri, aceeași operație are trei rezultate
diferite. De aceea, în legile aritmeticii nu
se folosesc operațiile cu infinitul. A opera
cu infinitul în viața reală conduce la o serie
de absurdități. David Hilbert, probabil
unul dintre cei mai mari matematicieni ai
secolului XX, afirma că „infinitul nu este
de găsit nicăieri în realitate. El nu există în
natură și nici nu asigură o bază legitimă
pentru o gândire rațională. Singurul rol care
îi rămâne infinitului este acela al unei idei.”
În al doilea rând, nu poți ajunge la o mulțime
infinită adunând element cu element, pentru
că indiferent câte numere aduni, tot vei mai
putea aduna cel puțin un singur număr.
Acest lucru implică faptul că nu poți traversa
infinitul pas cu pas, pentru că nu poți atinge
capătul. Dacă ar fi să ignorăm această idee,
ar fi ca și cum am afirma că cineva a reușit
să numere toate numerele de la minus infinit
până la zero și acum termină: ... -3, -2, -1, 0.
Întrebarea pe care ar trebui să o adresăm ar
fi: De ce nu a terminat ieri sau săptămâna
trecută sau anul trecut? Până atunci ar fi
trecut deja o infinitate de timp.
Haideți să ne imaginăm axa timpului,
considerând că la valoarea 0 este ziua de astăzi
și trecutul se întinde până la minus infinit.
De vreme ce este imposibil să numeri de la
minus infinit până la zero, ar însemna că nu
am fi putut ajunge până la ziua de azi, ceea ce
este absurd, pentru că iată-ne aici. O gândire
riguroasă ne forțează să acceptăm faptul că nu
poți merge înapoi în timp până la infinit, ci
trebuie să existe un moment prim sau inițial.
Din punct de vedere științific, argumentarea
se bazează pe modelul cosmologic cunoscut
sub numele de „Big Bang”. Dar înainte de
a continua, este important să precizăm că
argumentul nu se referă la cum s-a format
Universul, ci la ce a cauzat marea explozie.
Nu este important mecanismul de formare
a Universului, a galaxiilor sau a planetelor,
ci faptul că știința însăși indică clar spre un
început al tuturor lucrurilor. Ceea ce afirmăm
noi aici este că Universul a avut un început,
fie printr-un Big Bang, fie prin alt eveniment.
Vreme de sute de ani, materialiștii au susținut
ideea unui Univers etern sau veșnic, luând în
batjocură credința creștinilor într-un început
al tuturor lucrurilor. Dar iată că, în ultimul
secol, cei care țineau în mână „arma” științei
au văzut-o îndreptându-se împotriva lor,
credința populară devenind subminată de
știință, în timp ce credința biblică este din ce
în ce mai des confirmată de aceasta.

Norman Geisler menționează faptul că
teoria aceasta este una incomodă pentru
cei care vor să evite începutul Universului,
încercând să evite astfel prima cauză. El
spune că „este important să înțelegem că
Universul nu se extinde într-un spațiu vid, ci
că spațiul însuși se extinde – înainte de Big
Bang nu a existat spațiu. Este de asemenea
important să înțelegem că Universul n-a
apărut dintr-un material preexistent, ci din
nimic – înainte de Big Bang nu a existat
materie. De fapt, din punct de vedere
cronologic, nu a existat un «înainte» de Big
Bang, deoarece în afara timpului nu există
«înainte», iar anterior Marii Explozii nu a
existat timp. Timpul, spațiul și materia au
intrat în existență odată cu Big Bang-ul.”
Tot în cartea lui Norman Geisler, Robert
Jastrow, fost director al Observatorului
Astronomic de la Mount Wilson și
fondatorul Institutului Goddard pentru
Studii Spațiale de la NASA, un om de
știință cu acreditări impecabile, deși s-a
declarat agnostic, a afirmat următoarele,
după ce a fost pus față în față cu dovezile
privind originea Universului: „Vedem acum
că dovezile astronomice duc la o concepție
biblică despre originea lumii. Detaliile
diferă, dar elementele esențiale din teoriile
astronomice și din relatările biblice conținute
în Genesa sunt aceleași: lanțul evenimentelor
care au dus la apariția omului a început brusc
și dramatic la un moment definit în timp,
printr-o străfulgerare de lumină și energie.”
Acestea fiind spuse, avem motive rezonabile
să credem că există o Cauză Primară în
spatele existenței Universului, știința putând
confirma religia. Cu alte cuvinte, privind
la efectul existent – Universul, putem
descoperi câteva caracteristici ale Primei
Cauze: pentru că nu a existat spațiu și timp,
această cauză trebuie să treacă dincolo de
timp și spațiu, prin urmare ea există în afara
timpului și în afara spațiului. Putem spune
că este fără început și fără cauză. Pentru că a
cauzat Universul fără a folosi vreun material,
trebuie să fie inimaginabil de puternică și
să se situeze deasupra materiei, deasupra
legilor naturii. Un efect finit, provenit de la
o cauză din afara timpului, poate fi obținut
doar printr-un agent personal, care alege
în mod liber să creeze Universul în timp,
pentru că o forță fizică nu poate lua o decizie
personală. Acest agent nu se bazează pe
religia sau experiența cuiva, ci se deduce din
dovezile științifice și filosofice prezentate.

Și pe baza dovezilor existente ne rămân doar
două opțiuni: fie că nimeni nu a creat ceva din
nimic, fie că cineva a creat ceva din nimic. O
gândire rațională rezonabilă nu poate crede
faptul că nimicul a cauzat ceva; prin urmare,
dacă nu poți să crezi că nimicul a cauzat ceva,
atunci nu ai destulă credință ca să fii ateu!”
La finalul acestui argument, trebuie să notăm
trăsăturile acestei Cauze Primare: fără început
și fără cauză, necreeat, dar cu forță creatoare,
transcendent, atotputernic și personal.
(…) Cele patru argumente pentru existența
lui Dumnezeu ne-au adus la final, și dacă
am recapitula concluziile fiecărui argument
în parte, am observa că putem obține câteva
caracteristici foarte asemănătoare descrierii
lui Dumnezeu, așa cum Îl avem descris de
Biblie, și a vieții veșnice, prezentată tot de
Scripturi. Caracteristicile Cauzei Primare
descrise de argumentul cosmologic,
alăturate caracteristicilor Designerului
descoperit de argumentul teleologic, urmate
de dreptatea și ordinea generate de un
Legiuitor revelat de argumentul moral, puse
împreună cu eternitatea și veșnicia descrise
de C.S. Lewis în argumentul său pentru
dorință totalizează suficiente aspecte ale
unui Dumnezeu viu, personal, atotputernic
și atotcunoscător, pentru ca o persoană care
vrea să Îl găsească pe acest Dumnezeu să Îl
și găsească, ajutat fiind, evident, de credință!
n.red. Citiți celelalte 3 argumente pentru
existența lui Dumnezeu în capitolul 1 al
cărții APOLOGETICĂ ÎN JURUL MESEI:
CONVERSAȚII PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE,
din care a fost extras acest material. Cartea
conține răspunsuri creștine la 10 mari întrebări
despre credința creștină, pentru ca orice părinte,
student sau elev să găsească nu doar un tipar
după care să croiască la rându-i un răspuns, ci
și uneltele necesare pentru a deveni un creștin
mai bine informat, cu o credință puternică,
fundamentată atât pe Scripturi, cât și pe rațiune,
filosofie, literatură și artă. Comandă această
carte de la librăriile creștine din România.

O astfel de Primă Cauză imaterială,
atemporală, necauzată, inimaginabil de
puternică și personală este ceea ce teologii
au numit de-a lungul secolelor „Dumnezeu”.
Geisler încheie capitolul legat de acest
argument din cartea Nu am destulă credință ca
să fiu ateu astfel: „«Dacă nu există Dumnezeu,
de ce există ceva în loc să nu existe nimic?» este
o întrebare la care toți va trebui să răspundem.
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Transumanismul
reinventAREA umanitĂȚII PRIN TEHNOLOGIE
Oamenii nu înţeleg ceva despre tehnologie.
Credem că folosim aceste unelte pentru a ne
îmbunătăţi vieţile, dar dacă nu le stăpânim,
ele vor distruge societatea în care trăim. Nu
ne gândim la cât de mult schimbă tehnologia
totul. Am trecut frontiera, am intrat deja în
faza embrionară a modificării genetice la
oameni. Viitorul nostru va fi mult mai tulbure
decât ne putem închipui. Ce preţ va plăti
societatea umană?

CURSA ÎNARMĂRII
Dr. Chuck Missler, fizician: Mulţi nu știu că
toate ţările dezvoltate dezvoltă programe
secrete pentru crearea unui super soldat.
Pe lângă presiunea progresului, procesul e
accelerat de o cursă a înarmării.
Dr. Thomas Horn: Grupul JASONS e un grup
de cercetători străluciți care oferă sfaturi
Pentagonului, sugerând că trebuie să mergem
înainte cu îmbunătăţirea genetică a oamenilor
fiindcă, altfel, rivalii vor domina pe câmpul de
luptă. Aceste tehnologii le îmbunătăţesc soldaţilor
abilităţile de mișcare, de luptă, de percepţie, de
comunicare cu partenerii. Există o bine finanţată
dorinţă de a se crea un super soldat.
Barack Obama, (fost) președinte al SUA: Există
un mister colosal care asteaptă să fie descifrat.
Putem studia galaxii la ani lumină depărtare,
sau particule mai mici decât atomii, dar încă
nu am descifrat misterul acelor 1,3kg de
materie dintre urechile noastre. Proiectul
„BRAIN’’ va schimba asta, oferindu-le
savanţilor instrumentele pentru a răspunde
gândurilor noastre, iar această cunoaștere
va fi transformatoare. Avem șansa de a
îmbunătăţi viaţa pentru miliarde de oameni
datorită proiectului „BRAIN’’. Computerele
au devenit atât de mici și omniprezente, încât
majoritatea nu am putea trăi fără ele. Nu
putem rata această șansă, în timp ce restul
lumii ne-o ia înainte. În planificarea bugetară
pe care o voi trimite Congresului, voi propune
ca Institutul Naţional de Sănătate, DARPA și
Fundaţia Naţională de Știinţe să facă investiţii
serioase pentru a porni proiectul.
Dr. Thomas Horn: De exemplu, DARPA are
alocate milioane de dolari pentru a crea
un tipar prin care să se modifice ADN-ul
soldaţilor de pe câmpul de luptă, pentru a
produce al 47-lea cromozom uman. E ceva
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ce ţine de înalta tehnologie, să poţi pătrunde
în mintea soldaţilor de pe câmpul de luptă.
În ce privește războiul biologic, vor trebui
făcute rapid modificări genetice soldaţilor de
pe câmpul de luptă care să le îmbunătăţească
sistemul imunitar, să-i facă mai rezistenţi
pentru a lupta în războaie biologice.
Dr. Chuck Missler, fizician: Această lume despre
care vorbim va apărea în câţiva ani, nu în 2040,
ci de anul 2020. Lumea în care vom trăi va fi
foarte diferită de cea de acum.

REINVENTAREA OMENIRII
Dr. Chuck Missler, fizician: Viețile noastre vor
fi schimbate de progresul în 4 tehnologii ce
converg: genetica, robotica, nanotehnologia și
inteligenţa artificială. Pe măsură ce computerele
se dezvoltă, va veni o zi, peste câţiva ani, în care
computerul va depăsi capacitatea creierului
uman. A apărut un scop, numit transumanism.
Nu e ceva știinţifico-fantastic, ci sunt aspiraţiile
celor mai buni experţi în aceste tehnologii. Ne
îndreptăm spre o lume
ciudată.

EPOCA HIBRIDĂ
Dr. Thomas Horn:
Am intrat în ceea
ce mulţi oameni de
știință numesc „era
hibridă’’. În laboratoare
se fac experimente
în
domeniul
retehnologizării geneticii umane. Ceea ce
am făcut cu recoltele modificate genetic, cu
animalele modificate genetic, vom face și cu
oamenii în cadrul epocii hibride. În zeci de
laboratoare din toată lumea se combină
material genetic uman cu material genetic
animal. Se amestecă coduri genetice umane cu
cele ale porcilor, creându-se porci umanizaţi
pentru xenotransplantare, crearea unor organe
care să aibă destul material genetic uman
pentru a fi transplantate la oameni fără a fi
respinse de sistemul imunitar.
Academia de Știinţe Medicale din Marea
Britanie a emis un raport de 200 de pagini cu
titlul „Animale ce au material genetic uman’’,
acolo se recunoaște că există locuri unde
„Insula doctorului Moreau’’ nu mai e ficţiune.
Există locuri unde se cresc fiinţe jumătate

animal, jumătate om, ajunse la maturitate.
Ei spun că în toată lumea au fost create mii
de animale ce au material genetic uman. Apoi
trec la lucrurile care îi preocupă: animale care
se pot împerechea cu oameni, obţinându-se o
progenitură cu abilităţi cognitive omenești, cum
ar fi gândirea. Atunci, un șoarece s-ar putea
întreba: „De unde am venit? Există Dumnezeu?
Care e scopul vieţii?’’ Sau vor fi cazuri în care o
persoană pe jumătate lup va fi comis o activitate
criminală, structura sa internă fiind diferită de
un profil psihologic clasic. Acum se încearcă
crearea unui cadru juridic pentru ca fiinţele
umane modificate genetic din viitorul apropiat
să fie apărate de legi, deoarece acest lucru
depinde de cât de mare e modificarea genetică.
În viitorul apropiat vor fi create forme de viaţă
umane, dar noi vom fi creatorii, nu Dumnezeu.

VALORI TRANSUMANISTE
Rachel Haywire, transumanistă: Sunt fondatoarea
Extreme Futurist Festival, dedicat adepţilor
evoluţionismului. Am făcut parte din echipa de
directori a organizaţiei Humanity+, principala
organizaţie transumanistă. Transumanismul
este o fuziune între lumea tehnologică și cea
umană. Acesta presupune că ne putem extinde
capacităţile, să putem face lucruri pe care, ca
oameni, nu am putut să le facem. Ne aflăm în
punctul în care se va petrece ceva important. Ceea
ce am considerat a fi până acum umanitatea, va fi
doar ceva ce va ţine de trecut. E inevitabil, e ce
vom deveni. Îmbunătăţirea genetică e o parte
controversate ale transumanismului, dar cred
că e foarte importantă. Transgeneza presupune
modificarea ADN-ului nostru, depășind astfel
lumea genetică în care trăim azi.
Dr. Thomas Horn: La nivelul genetic al liniei
germinative se fac modificările la om, la
embrion sau chiar la nivelul spermei sau oului.
Are loc atât de devreme, încât devine parte
permanentă a tiparului acelui om, toţi urmașii
persoanei vor moșteni modificările genetice.
Unii susțin faptul că ar trebui să creăm oameni
superiori care să transmită mai departe acele
îmbunătăţiri pe linie genealogică umană. E un
lucru înfricoșător la ingineria genetică a liniei
germinative. Va distruge pentru totdeauna
oamenii așa cum au fost creaţi de Dumnezeu.
Am depășit acea limită, acea linie roșie.
Rachel Haywire, transumanistă: Prof. Bostrom,
de la Oxford, spune că ar trebui să facem orice
pentru a îmbunătăţi umanitatea. Sunt de acord,
dacă ne putem folosi de ceva, trebuie să o facem,
deoarece evoluăm mereu. Cred că amestecarea
ADN-ului animalelor cu cel uman e o chestiune
controversată, dar că trebuie să facem acest
lucru în așa fel încât să ne sporească toate
abilităţile, ajungând să putem zbura, să avem
branhii ca peștii și să putem înota sub apă, sau să
putem alerga la fel de repede ca ghepardul. Toată
lumea crede că mașinăriile sunt următorul
pas în evoluţie, dar acesta poate fi amestecarea
oamenilor cu animalele.

SPIRITUALITATEA DIGITALĂ
Dr. Thomas Horn: Printre transumaniști, sunt
unii foarte spirituali, care își imaginează că,
dacă ne transformă în plan biologic, ne pot

transforma și pe plan spiritual pentru a ne
ajuta să ajungem în prezenţa lui Dumnezeu.
Rachel Haywire, transumanistă: Sunt locuri
unde oamenii fac implanturi biomecanice,
cibernetice. Dacă ne-am putea „conecta’’ la
internet sau la vreun Darknet, fără a folosi
calculatoarele tradiţionale, ci cu ajutorul
creierului, ar fi ceva foarte spiritual.
Dr. Chuck Missler, fizician: Se fac cercetări în
domenii interesante. Profesorii nu studiază
doar cum pot conecta un braţ la creier, ci acum
pot conecta reţeaua neuronală la o mașinărie.
Sunt oameni pricepuţi în tehnologiile lor, dar
care habar n-au despre demonologie. Nu știu că,
dacă deschizi un canal de comunicare, poate fi
o lamă cu două tăișuri. Asta ar putea crea ceea
ce numim în demonologie „o intrare’’. Se joacă
cu lucruri pe care nu le înţeleg pe deplin.

SINGULARITATEA/TRANSCENDENŢA
Dr. Chuck Missler, fizician: Oamenii care au scos
la lumină aceste 4 tehnologii (robotica, genetica,
nanotehnologia și inteligența artificială) cunosc
acest val de interes faţă de transumanism și tot
ce ţine de inteligenţa artificială, sau simularea
comportamentului cognitiv. E o temă populară
în domeniul SF, dar reprezintă și un viitor
foarte real de care ne apropiem.
Filmul Transcendența (2014): Mințile inginerilor,
neurocercetătorilor, și matematicienilor, puse
laolaltă, nici nu se compară cu cea mai simplă
inteligenţă artificială. Odată conectată, o mașină
conștientă va depăși rapid limitele biologiei. În
scurt timp, puterea sa analitică va fi mai mare
decât întreaga inteligenţă a oricui născut vreodată
în istorie. Unii numesc acest lucru „singularitate
tehnologică’’, dar eu îi spun transcendenţă.
Ben Shaw, cercetător în cunoaștere computerizată,
IBM: Esenţa cunoașterii computerizate este
a face computerele cât mai asemănătoare cu
sistemele biologice, ca și cum ai de-a face cu o
altă fiinţă, nu cu o mașină.
W. Risk, cercetător-senior, IBM: Computerele
din ultimii 60 ani sunt mașini uimitoare,
dar sunt dependente de un program scris
dinainte. Încercăm să inventăm o arhitectură
nouă pentru computere care să funcţioneze
precum creierul nostru, fără preprogramare.
Dr. Chuck Missler, fizician: Transumaniștii
presupun că pot transfera într-un alt mediu
conștiinţa noastră. Ziua în care computerul
va depăși capacitatea minţii umane va fi și
ziua în care vor putea transfera conștiinţa
umană într-un calculator. Ray Kurzweil
numește acest punct de trecere „singularitate’’.
Dacă se ajunge acolo, se obţine nemurirea.
Rachel Haywire, transumanistă: Un exemplu
de transumanism e transferarea minţii întrun computer, orice fiind posibil în acest caz.
Singularitatea presupune că tehnologia se apropie

fi că oamenii ar putea pierde
umanitatea. Chiar dacă vom
deveni superoameni, mulţi
vor simţi că și-au pierdut
umanitatea.

de Dumnezeu, având o capacitate
mai mare decât a oamenilor.
Când tehnologia poate face mai
multe decât oamenii, s-a ajuns
la singularitate. Pentru unii,
singularitatea e ca religia.
Dr. Chuck Missler, fizician:
Eu nu te pot vedea pe tine,
ci doar corpul tău. Dacă aș
avea un calculator și aș ști tot
despre componentele sale, nu
aș cunoaște comportamentul
acestuia fiindcă, pentru a ști
cum se comportă, trebuie să-i
înţelegi partea software. Adevărata ta persoană,
fie că îi spui suflet sau spirit, ține de software,
nu de hardware. Software-ul nu are masă, deci
nu are nici dimensiune temporală. E important
să știm că timpul e o proprietate fizică. Fie că ești
mântuit sau nu, adevăratul tău sine e etern.

CREAREA LUI DUMNEZEU
Rachel Haywire, transumanistă: Sunt diferite
grupuri de transumaniști. Există savanţi
care nu cred decât în logică și raţiune, dar și
transumaniști pentru care singularitatea e ceva
spiritual. Cred că transcenderea corpului e
ceva foarte spiritual. Dacă nu suntem limitaţi
de corp, putem pătrunde într-un domeniu
spiritual. Dacă ne transferăm mintea într-o
lume digitală, ducem o existenţă spirituală,
asemenea lui Dumnezeu.
Dr. Chuck Missler, fizician: Așa ajungem
la deosebirea dintre tehnologie și știinţă.
Tehnologia dă naștere unor produse, se poate
autovalida. Știinţa reprezenta pe vremuri
căutarea adevărului, dar acum nu mai e așa.
Acum, știinţa e o religie, având o preoţie a
savanților și bazându-se pe crezuri.
Frank Peretti, autor: Dacă am învăţat ceva, dar
nu de la știinţă, ci de la oamenii de știinţă și
de la scientism, căci scientismul e credinţa
religioasă că știinţa ne poate transforma
în zei și ne poate da o lume mai bună și
nemurire, acesta e faptul că scientismul nu
are nicio lege morală. Nu se supune nimănui,
cu siguranță niciunui dumnezeu. Scientismul
își dorește să ajungă Dumnezeu.

CONSECINŢE NEINTENŢIONATE
Dr. Thomas Horn: În mare parte, cei din
comunitatea știinţifică nu au o mentalitate
morală, sunt adepţii teoriei darwiniste a
selecţiei naturale. Aceasta poate duce la eugenie:
dacă putem îmbunătăţi specia umană, suntem
datori să o facem. Asta va duce la comunităţi cu
oameni foarte bogaţi și foarte săraci, unii își vor
putea permite îmbunătăţiri, alţii nu. Vor exista o
clasă muncitoare și comunităţi privilegiate.
Rachel Haywire, transumanistă: Cred că, prin
modificarea ADN-ului, suntem cu un pas mai
aproape de transumanism. Nimeni nu poate opri
transumanismul, se va întâmpla, e inevitabil,
ceva în care ne transformăm. Transumanismul
implică multe riscuri existenţiale. Se poate
întâmpla orice, de la apariţia unor roboţi
ucigași, până la ideea de a ne modifica genetic
în asemenea măsură, încât să devenim un fel de
superoameni naziști, lucru înfiorător. Costul ar

NEMURIREA
R. Haywire, transumanistă:
Nemurirea e interesantă.
Mulţi o asociază cu domeniul
SF, dar oamenii chiar lucrează
la asta. Dacă ne bazăm pe
tehnici anti-îmbătrânire,
pe genetică și robotică,
modificându-ne materialul
genetic și neurochimic, vom găsi o cale să nu
mai murim, să nu mai îmbătrânim. Oamenii
vor să devină nemuritori și suntem pe cale să
învingem moartea.
Joseph Farah, World Net Daily: Transumaniștii
adoptă știinţa sau pseudoștiinţa și domeniul
SF pentru a încerca să ajungă la un alt nivel.
Scopul lor e dobândirea nemuririi.
Dr. Thomas Horn: Biblia are foarte multe de
spus despre nemurire. În ce privește ingineria
genetică, repede dăm de probleme. Chiar și
printre creștinii preocupați de etică, sunt unii
care acceptă modificarea genetică doar până la
un punct. Alții, ca mine, cred că dacă e vorba
de modificare genetică pentru îmbunătăţirea
medicinei, e acceptabil, însă dacă tratamentul
ar presupune modificarea a ceea ce mă face pe
mine om, prin adăugarea unor forme de viaţă
sintetice sau animale, atunci apare o problemă.

CE URMEAZĂ
Dr. Thomas Horn: Majoritatea celor din
Biserică habar nu au ce se va întâmpla și cât
de repede. Creștinii ar trebui să se informeze
și să discute despre etica transumanismului
și a viitoarei revoluţii a îmbunătăţirii
organismului uman. Acestea ne vor influenţa
vieţile tuturor, într-un fel sau altul.
Rachel Haywire, transumanistă: Nu cred în
Dumnezeu, dar cred că devenim tot mai
asemănători unui dumnezeu.
Joseph Farah, World Net Daily: Dacă Dumnezeu
nu e o realitate în viaţa ta, Îl vei inventa. Prin
Dumnezeu, căutăm nemurire și o relaţie.
Dacă nu crezi în Dumnezeu, vei căuta
nemurirea și relaţii prin alte modalităţi. De
aceea transumaniștii consideră că e posibil
să obţină nemurirea și să transceadă această
lume, adică să devină dumnezei. Dacă devii
nemuritor, capeţi un statut divin.
Dr. Thomas Horn: Pentru creștini, poate fi o
oportunitate de a vesti Evanghelia. Se vorbește
despre post-umanism, îmbunătățirea condiţiei
umane. E o oportunitate de a vorbi despre
creaţia specială a lui Dumnezeu, cum am fost
creaţi asemenea Lui. În final, noi, credincioșii,
vom ajunge să trăim cu adevărat lucrul la care
transumaniștii pot doar visa. În Isus Hristos,
noi suntem deja nemuritori și mult mai buni
decât oamenii așa cum îi știm în prezent.
Extras din doc. TRANSUMANISMUL,
produs de Jeremiah Films, difuzat sâmbătă,
9 septembrie 2017, ora 22, la Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Zwingli

documentar
Joi, ora 19:00

LUNI 23 octombrie

MARȚI 24 octombrie

MIERCURI 25 octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00
Şcoala Isahar 09:00 Casa zburătoare 09:30
O ştiinţă fascinantă 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Biserica Punctul Zero (r)
11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă
fascinantă (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei: Creaţie!
18:00 Cuvântul Vieţii!

00:00 De ce Israel? 00:30 O viaţă echilibrată
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă) 11:00 Viaţa
şi moştenirea lui Martin Luther (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
Creştin (r) 13:30 Capelanii militari ai Primului
Război Mondial 2 (r) 14:00 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viaţă echilibrată
18:00 Gateway leadership training

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Gateway
leadership training 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00 Perseverenţă
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii despre
lume şi viaţă 09:00 Casa zburătoare 09:30
O ştiinţă fascinantă 10:00 Highlight Jessy
Dixon 10:30 Program pentru minorităţi
etnice (bulgară) 11:00 Salvat în închisoare
(r) 12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Romani (r) 14:00 O viaţă
echilibrată (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă fascinantă
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorităţi etnice (bulgară) (r) 17:00
Highlight Jessy Dixon (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Concepţii
despre lume şi viaţă (r)

JOI 26 octombrie

VINERI 27 octombrie

SÂMBĂTĂ 28 octombrie

DUMINICĂ 29 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa (r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00 Casa
zburătoare 09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00
Luptele fiecărui Creştin 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (maghiară) 11:00
David Livingstone (r) 12:00 Slujitor al lui
Cristos (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Viaţă apostolului
Petru (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 Perseverenţă (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 O ştiinţă fascinantă (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferinţa de femei de la
Mamaia 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi în
lumină/ Întrebări esenţiale 01:00 Conferinţa
de femei de la Mamaia 2017 02:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r)
08:00 Casă sau cămin educaţie familială
08:30 Răspunsuri 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 O ştiinţă fascinantă 10:00 Să studiem
pas cu pas Apocalipsa (r) 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (germană) 11:00
Revolta gândirii (r) 12:30 Life focus (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Zwingli (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
O ştiinţă fascinantă (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) (r) 17:00 Să studiem pas cu pas
Apocalipsa 17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări
esenţiale 18:00 Şcoala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Ascultă
şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor 09:30
Martin Luther 10:00 Povestea lui Jim Elliot
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Future of the church (r) 12:30 Rădăcini
şi reflecţii (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim
(r) 13:30 Dietriech Bonhoeffer 2 (r) 14:00
Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale (r) 14:30
InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30
Martin Luther (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos
pentru Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu ştie!
09:00 Cartea Cărţilor (r) 09:30 Martin Luther
(r) 10:00 Lecţia de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Centrul Creştin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărţilor (r) 15:30 Martin Luther (r)

19:00 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial 2 documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical

19:00 Viaţă apostolului Petru documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:00 Romani documentar
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
telespectatori
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 Viaţa şi moştenirea lui Martin Luther 22:00 Salvat în închisoare film artistic
22:00 David Livingstone documentar
documentar
23:30 Muzică
23:00 Slujitor al lui Cristos documentar
23:30 Muzică
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

Premieră: Viitorul
Bisericii
„Viitorul Bisericii” documentează
o călătorie de trei ani, prin
intermediul a 80 de interviuri cu
pastori și formatori de opinie
religioși din America. În călătoria
lor pentru a găsi soluția pentru o
biserică segregată și pe moarte,
cei doi producători descoperă că
se apropie de un răspuns mult
mai mare decât ei.

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 17:30 Inima închinării program muzical
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Conferinţa „Chemarea la pocăinţă” 18:30 Gaither pentru Romania (r) program

19:00 Dietrich Bonhoeffer 2 documentar
19:30 InTouch program religios străin
program religios
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:00 Secţia de poliţie (r) film serial
19:00 Zwingli documentar
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios 19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul Mijlociu
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show live 20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 PREMIERĂ: Viitorul Bisericii documentar 21:00 Realităţi şi perspective talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Să răcnească leul documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:00 Izbânda lui James O Fraser documentar
23:00 Secţia de poliţie film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualităţii
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Vineri, 22:00

muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creştin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
22:30 Reforma a schimbat totul 3 documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualităţii

LUNI 23 OCTOMBRIE

MIERCURI 25 OCTOMBRIE

JOI 26 OCTOMBRIE

VINERI 27 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 28 OCTOMBRIE

22:00 Viaţa şi moştenirea lui Martin Luther

22:00 David Livingstone documentar

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show live

18:00 Şcoala de slujire
cu Derek Prince seminar

22:00 Să răcnească
leul documentar

documentar
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biblic

prezintă anumite situații exagerate care nu
prezintă o lume reală. Hollywood continuă
să profite de pe urma dorinței în creștere a
societății pentru genul ocult și demonic. În
timp ce regizorii spun că aceste producții sunt
doar divertisment, mulți angajează vrăjitoare
practicante și sataniști ca și consilieri „tehnici”,
pentru a asigura autenticitatea reproducerii
ritualurilor, sacrificiilor, vrăjilor și blestemelor,
ducând aceste materiale într-un domeniu
spiritual întunecat. Iar media de vârstă a celor
ce urmăresc aceste filme e 15 ani.

Halloween
Granița dintre divertisment și ocult

31 octombrie

Halloween-ul este o sărbătoare de origine
celtică, preluată azi de multe țări din
occident. Ea s-a răspândit în secolul al XIXlea prin intermediul imigranților irlandezi
în SUA, și apoi mai departe. Halloween-ul
se sărbătorește în noaptea de 31 octombrie,
dar în unele țări data sărbătorii variază.
Numele provine din limba engleză, de la
expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii
creștine Ziua Tuturor Sfinților, cunoscută
la noi ca Ziua Morților. Halloween-ul a fost
asociat cu acestă sărbătoare în țările unde
predomină creștinismul occidental (catolic și
protestant) pentru că în aceste culte creștine
Ziua Morților este sărbătorită pe 1 noiembrie.
Halloween-ul are culorile tradiționale negru
și portocaliu, iar ca imagini reprezentative
predomină moartea, răul și ocultul. Printre
costumele de Halloween se regăsesc figurile
supranaturale: monștri, schelete, fantome,
vrăjitoare și demoni. Mai nou, printre
costumele de Halloween au fost introduse și
cele ale unor personaje din filme și animații.
Deși par inocente, obiceiurile și simbolurile
sărbătorii Halloween își au originea în vechea
zi celtică a morților. Practica trucurilor și
a dulciurilor cu care se servesc copiii vine
din tradiția celtică, în care oamenii dădeau
mâncare în schimbul binecuvântării oferite de
spiritele morților. Refuzul de a oferi ceva avea
consecințe și rezulta în răzbunarea demonică.
Felinarele din dovleci s-au dezvoltat din tradiția
celtică de a ciopli fețe demonice pe napi și
dovleci. În enciclopedia World Book, se arată
că inofensivul dovleac luminat de flăcăruie e de
fapt un simbol vechi al unui suflet condamnat.
Într-o casă, dovlecii sau craniile iluminate
din interior cu o lumânare simbolizau faptul
că proprietarul casei era simpatizant al lui
Satan și, ca atare, primea îndurare din partea
spiritelor și „colindătorilor” când aceștia își
făceau rondul cu ocazia sărbătorii Halloween.
Deși unii sunt preocupați de Halloween și
accentul pe sânge, moarte, groază și ocult,

pentru milioane de tineri, această sărbătoare
a fost adoptată ca experiment și distracție. E o
ocazie de a te deghiza în costume de fantome,
de a trăi fantezia de a fi vrăjitoare sau vampir,
o fantomă sau un diavol. Ei merg din ușă
în ușă după dulciuri în cinstea sărbătorii
Halloween. Alții fac maratoane cu filme de
groază, iar cei mai curajoși merg în cimitire
la miezul nopții, jucându-se cu placa Ouija și
încercând ritualuri oculte pentru a contacta
spiritele morților.
Mirela Pețan, Rețeaua de rugăciune pentru
România: Din păcate, sărbătoarea aceasta a
invadat Romania în ultimii ani. Sunt afectați
copiii, atrași de această sărbătoare prin
decoruri și costumație, și o iau ca pe un joc.
Dar în spatele acestui carnaval sunt puterile
întunericului care acționează. Copiii sunt
vulnerabili, pentru că nu au discernământ să
se poată proteja de anumite influențe, și cel
rău știe acest lucru. Copiii care sunt expuși
la un astfel de mediu, prin întâlniri la școală,
prin costumația cu care părinții îi îmbracă
pentru a fi ca ceilalți, toți acești copii se
deschid în mod special pentru duhul de frică.
Delia Remeș, cadru didactic: Lucrez în
învățământ din 1993. În momentul în care
apare o activitate organizată în școală sau
în afara școlii, trebuie să informez părinții
și copiii. În cazul în care apare un carnaval
de Halloween sau spectacol de magie, nu pot
să interzic copiilor să meargă, dar pot să le
spun copiilor ce este bine.
În prezent Halloween-ul este o sărbătoare
foarte populară în țări ca: Irlanda, Marea
Britanie, Canada, SUA, Australia, Puerto
Rico sau Noua Zeelandă. De câțiva ani,
sărbătoarea a pătruns și în Romania datorită
influențelor occidentale, aceste petreceri
tematice luând naștere și aici.
Unele persoane sărbătoresc Halloween-ul cu
un maraton de filme horror. Fanii filmelor
horror consideră că vizionarea lor este o
activitate distractivă, un cadru în care se

Deși mulți oameni consideră că Halloweenul este doar un prilej pentru distracție,
sataniștii și vrăjitoarele mărturisesc că acestă
sărbătoare reprezintă un punct de activitate
demonică foarte intensă în cercurile lor.
Mirela Pețan: Cei care lucrează în domeniul
puterilor întunericului folosesc această
perioadă a anului în a chema puterile
întunericului peste societate și țara noastră.
Noi, ca și creștini, suntem chemați să facem
un zid viu în rugăciune pentru a opri această
avalanșă de întuneric și moarte ce încearcă
să acopere Romania.
Mai trebuie menționat și faptul că
Halloween-ul este o sărbătoare păgână
care promovează interacțiunea cu diverse
obiecte cu încărcătură demonică, și adesea
aceste obiecte rămân în casele oamenilor
după terminarea festivităților, continuând
să aducă o atmosferă negativă în timp.
Marius Ioană, preot ortodox: La fel cum prin
simbolurile creștine și binecuvântarea lor,
noi simțim o prezență reală a harului lui
Dumnezeu, la fel și prin simbolurile păgâne
se poate întâmpla să vină o prezență negativă
într-un loc sau într-o locuință.
Ioan Chișărău, preot greco-catolic: Dacă
cumva, cineva are un obiect de la vrăjitori,
să-l ia și să-l ardă sau să-l îngroape în
pământ. Este absolut necesar să nu mai lase
acel obiect în casă, pentru că atrage forțe
demonice. Omul care se depărtează de
Dumnezeu e pradă ușoară pentru Satan.
Unele biserici contemporane văd Halloweenul ca un moment bun pentru a da petreceri
pentru copii, ba chiar organizează serbări
în bisericile lor, iar copiii și părinții se
costumează și primesc bomboane.
În noiembrie 2009, Vaticanul a catalogat ziua
de Halloween ca fiind necreștină, declarând
că este bazată pe un periculos curent ocult.
Cu alte cuvinte, creștinismul nu are nimic în
comun cu Halloween-ul și, prin urmare, atât
credincioșii cât și Biserica ar trebui să stea
departe de petrecerile de acest gen, oricât de
inofensive ar părea la prima vedere.
Reportaj difuzat în Mapamond Creștin, o
emisiune de știri creștine, în fiecare duminică
de la ora 20, pe canalul Alfa Omega TV.
Vă recomandăm și doc. Invazia Păgână Halloween, chiar de Halloween, marți, 31
octombrie 2017, ora 22, la Alfa Omega TV.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Stone church
documentar

Miercuri, ora 19:00

LUNI 30 octombrie

MARȚI 31 octombrie

MIERCURI 01 noiembrie

00:00 De ce Israel? 00:30 O viaţă echilibrată
01:00 Cuvântul Vieţii! 02:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorităţi etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Cuvântul Vieţii! (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Cântecele anotimpurilor 10:30 Program
pentru minorităţi etnice (sârbă)11:00 John
Wycliffe (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond Creştin (r) 13:30
Capelanii militari ai Primului Război Mondial
3 (r) 14:00 Verdictul ştiinţei: Creaţie! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (sârbă) (r) 17:00 Cântecele
anotimpurilor (r) 17:30 O viaţă echilibrată
19:00 Capelanii militari ai Primului Război 18:00 Gateway leadership training
Mondial 3 documentar
19:30 Perseverenţă seminar biblic
19:00 Romani documentar
20:00 Mapamond Creştin (r) ştiri
19:30 Secretele succesului program religios
20:30 În prezenţa lui Isus (r) program muzical străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
20:30 Joni şi prietenii program religios străin
22:00 John Wycliffe documentar
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Muzică
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Uşi deschise pentru Luther documentar
23:30 Muzică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Gateway
leadership training 02:00 Calea, Adevărul şi
Viaţa 03:00 Faţă în faţă 04:00 Perseverenţă
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Adevărul despre adevăr
06:45 Întrebări esenţiale 07:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Concepţii despre
lume şi viaţă 09:00 Casa zburătoare 09:30
Atelierul lui Newton 10:00 Highlight John
Michael Talbot 10:30 Program pentru
minorităţi etnice (bulgară) 11:00 Invazia
păgână (r) 12:00 Uşi deschise pentru
Luther (r) 12:30 Joni şi prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Romani (r) 14:00
O viaţă echilibrată (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
(r) 17:00 Highlight John Michael Talbot (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Concepţii despre lume şi viaţă (r)

JOI 02 noiembrie

VINERI 03 noiembrie

SÂMBĂTĂ 04 noiembrie

DUMINICĂ 05 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Concepţii despre lume şi
viaţă 02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Program pentru minorităţi etnice (bulgară)
03:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esenţiale 07:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa (r) 08:00 Secretul relaţiilor 09:00
Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui Newton
10:00 Luptele fiecărui Creştin
10:30 Program pentru minorităţi etnice
(maghiară) 11:00 John Newton (r) 12:00
Smith Wigglesworth (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Stone
church (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 Perseverenţă (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorităţi etnice (maghiară) (r) 17:00
Luptele fiecărui Creştin (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferinţa de femei de la
Mamaia 2017

00:00 Rădăcini şi reflecţii 00:30 Vieţi
în lumină/ Întrebări esenţiale 01:00
Conferinţa de femei de la Mamaia 2017
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00
Perspective eterne 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul şi Viaţa (r) 08:00 Casă sau cămin
educaţie familială 08:30 Răspunsuri 09:00
Cartea Cărţilor 09:30 Atelierul lui Newton
10:00 Să studiem pas cu pas Apocalipsa
(r) 10:30 Program pentru minorităţi etnice
(germană) 11:00 Să răcnească leul (r)
12:00 Izbândă lui James O Fraser (r) 12:30
Life focus (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Anabaptiştii (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorităţi etnice (germană)
(r) 17:00 Să studiem pas cu pas Apocalipsa
17:30 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale
18:00 Şcoala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul şi Viaţa 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale
07:00 Calea, Adevărul şi Viaţa (r) 08:00
Ascultă şi împlineşte 09:00 Cartea Cărţilor
09:30 Young Explorers 10:00 Povestea lui
John Bunyan 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Pe urmele bunicului (r) 12:30
Rădăcini şi reflecţii (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Dietriech Bonhoeffer 3 (r)
14:00 Vieţi în lumină/ Întrebări esenţiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r)
15:30 Young Explorers (r)

00:00 Mapamond Creştin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Rugăciune
pentru Israel” 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 John Militaru 03:30 Cristos pentru
Moldova 04:00 Ospăţ cu mană 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Cristos pentru
Moldova 08:30 Dumnezeu ştie! 09:00 Cartea
Cărţilor (r) 09:30 Young Explorers (r) 10:00
Lecţia de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel” (r)
12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărţilor
(r) 15:30 Young Explorers (r)

19:00 Dietriech Bonhoeffer 3 documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini şi reflecţii program religios

program religios

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
ştiinţei: Creaţie! 01:00 Şcoala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realităţi şi perspective
03:00 Program pentru minorităţi etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorităţi
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esenţiale 07:00
Realităţi şi perspective (r) 08:00 Şcoala
Isahar 09:00 Casa zburătoare 09:30 O ştiinţă
fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză
10:30 Centrul Creştin Caleb (r) 11:00 John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
O ştiinţă fascinantă (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Faţă în faţă 17:30 Verdictul ştiinţei:
Creaţie! 18:00 Cuvântul Vieţii!

19:00 Stone church documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
22:00 John Newton documentar
23:00 Smith Wigglesworth documentar
23:30 Muzică

Sâmbătă 22:00

documentar

Premieră: Ultima
reformă
În august 2014, Torben
Sondergaard și producătorul
de film Lebo Akatio au călătorit
în SUA, pentru un week-end
de ucenicizare și echipare. Pe
drum, au simțit că Dumnezeu
le-a vorbit să facă un film care
să ilustreze nevoia Bisericii de a
fi reformată. În călătoria lor, au
reușit să înregistreze miracole
impresionante și lucruri care nu
mai fuseseră arătate în niciun
documentar. Mesajul diferă de
orice alte filme similare, deoarece
vorbește despre o mișcare a
oamenilor care încearcă să atingă
o lume pierdută.

16:00 Conferință „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 17:30 Inima închinării program muzical
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Conferința „Chemarea la pocăinţă” 18:30 Gaither și prietenii (r) program muzical
străin

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Secţia de poliţie (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Anabaptiştii documentar
19:30 Ospăţ cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu ştie! (r) magazin TV
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creştin știri
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show live 20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realităţi şi perspective (r) talk-show
televiziunii
20:30 Life focus program pentru femei
22:00 Pe urmele bunicului film artistic
21:00 Realităţi şi perspective talk-show
22:00 În prezenţa lui Isus program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul şi Viaţa talk-show
23:30 Gaither pentru Romania program 22:00 PREMIERĂ: Ultima reformă documentar 22:30 John Wesley documentar
23:00 Secţia de poliţie film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
23:30 Muzică
sexualităţii
sexualităţii

30

LUNI 30 OCTOMBRIE

MARŢI 31 OCTOMBRIE

MIERCURI 01 NOIEMBRIE

JOI 02 NOIEMBRIE

DUMINICĂ 05 NOIEMBRIE

22:00 John Wycliffe

22:00 Invazia păgână

22:00 John Newton

21:00 Calea, Adevărul
şi Viaţa talk-show live

22:30 John Wesley

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

documentar

documentar

documentar

