NUMELE ŞI
PRENUMELE
DIVILE VALENTIN

DATA
NAŞTERII

PARFENIE ANA

1

VIOLETA
BODNARIU

POPOVICI PETRU

1

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

AGA ANA-MIRELA

3

Sâmbăta
ora 11-12

LUCIAN FARA

GABOR GAVRIL

3

Sâmbăta ora 16

STEFANIA ROȘCA

OGICA DAN ALEXANDRU

4

Vineri ora 18

DOREL MAXIM

Sâmbăta
ora 9-9,30

EDUARD VARGA

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

VALENTIN
APETREI
DOINA
ENGELHARDT

17

BIROVESCU MARIA

17

GABOR STEFAN

17

TOADER EDITH ILDIKO

17
19

DOBRA SOMESAN
CIPRIAN

21

OPREA DUTU

23
24

TANASIE MARINELA

24

SOPONARIU IONEL

25

FARA ANDA INA

26

BIRSAN VASILE

27

FARA LUCIAN

28

Vineri ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta
ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 16

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 18

FELICIAN ROSCA

Sâmbăta
ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 16

LUCIAN ONITA

Vineri ora 18

VALENTIN GROSU

Sâmbăta
ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

IOSIF BALASA

Sâmbăta ora 16

COZMA VIOREL
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apusul soarelui:
17.34

GABOR IOAN

Sâmbăta ora 16

apusul soarelui:
17,24

DEMIAN ILEANA

Sabat II
9 ianuarie

ARDELEAN DANIEL

Sabat III
16 ianuarie

15

Sabat IV
23 ianuarie

STANOEVICI VIORICA

Sabat V
30 ianuarie

12

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,14

GABOR CATALINA
(PITUAIE)

Sabat I
2 ianuarie

AVRAM FARA

Sâmbăta
ora 9-9,30

apusul soarelui:
17,06

Vineri ora 18

apusul soarelui:
16,59

1

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

9 ianuarie – Sabatul creației
16 ianuarie - Sabat de consacrare
pentru misiune (colectă misiune
globală)

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Ora 9

Felician
Rosca

Denisa
Brînzan

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Ora
11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupamasa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

-

SABATUL 1
SABATUL 2

LIEBLING

SABATUL 3
SABATUL 4
SABATUL 5

ARDELEAN
VASILE
FLORIN
DUMITRIU
DEMIAN
DUMITRU
EDUARD
VARGA

Mişcarea Design-ului Inteligent
Autor: William Dembski*
Miscarea Design-ului Inteligent începe odată cu
lucrările lui Charles Thaxton, Walter Bradley, Michael
Denton, Dean Kenyon si Phillip Johnson. Fără a lua
Biblia ca pe un text stiintific, acesti savanti au criticat
darwinismul pe baze stiintifice si filosofice. Pe tărâmul
stiintific, ei au arătat că darwinismul este un cadru
inadecvat pentru biologie. Pe tărâmul filosofic, au arătat
că darwinismul este încurcat fără iesire cu naturalismul,
viziunea conform căreia natura îsi este suficientă si astfel
nu are nevoie de Dumnezeu sau de altă inteligentă
călăuzitoare. Mai recent, savanti precum Michael Behe,
Stephen Meyer, Paul Nelson, Jonathan Wells si eu însumi
au trecut la un alt nivel, propunând un program de
cercetare pozitivă în care cauzele inteligente devin cheia
întelegerii diversitătii si complexitătii vietii.
Prin această dublă abordare – critica darwinismului pe
de o parte, si furnizarea unei alternative pozitive pe de
altă parte -, miscarea Design-ului Inteligent a câstigat
rapid aderenti dintre cei mai buni si străluciti membri ai
comunitătii academice. Ea este responsabilă deja pentru
pierderea de către darwinism a “pozitiei” sale pe piata

intelectuală. Dacă va reusi pe deplin, Design-ul Inteligent
nu va îndepărta doar darwinismul, ci si mostenirea
culturală a acestuia. Și din moment ce nici un aspect al
culturii occidentale nu a scăpat neatins de influenta
darwinismului, nici un aspect al culturii occidentale nu va
scăpa astfel reevaluării în lumina Design-ului Inteligent.
Ce este deci Design-ul Inteligent? Design-ul inteligent
începe cu observarea faptului că anumite cauze
inteligente pot face lucruri de care cauzele naturale
nedirijate nu sunt capabile. Acestea din urmă pot plasa
piese de scrabble pe o tablă, dar nu pot aranja piesele în
cuvinte si expresii cu sens. Pentru a obtine un aranjament
care are sens este nevoie de o cauză inteligentă. Această
intuitie, că există o distinctie fundamentală între cauzele
naturale nedirijate pe de o parte si cauzele inteligente pe
de cealaltă parte, a sustinut argumentele design-ului din
secolele trecute.
Ceea ce a apărut este un nou program pentru cercetare
stiintifică cunoscut ca Design Inteligent. În biologie,
Design-ul Inteligent este o teorie despre originile
biologice si despre dezvoltare. Asumptia sa principală
este ca, pentru a explica structurile complexe bogate în
informatie din biologie este necesar apelul la cauze
inteligente, si că aceste cauze sunt detectabile în mod
empiric.
A spune că aceste cauzele inteligente sunt detectabile
pe cale empirică este echivalent cu a spune că există
metode bine definite care, pe baza caracteristicilor
observabile ale lumii, sunt capabile să distingă în mod
coerent cauzele inteligente de cele naturale si nedirijate.
Multe stiinte speciale au dezvoltat deja asemenea metode
pentru a trage această linie de demarcatie – de notat sunt
stiinta judiciară, criptografia, arheologia si căutarea
inteligentei extraterestre.
De câte ori aceste metode detectează cauzalitate
inteligentă, entitatea subzistentă pe care o descoperă este
informatia. Design-ul Inteligent formulat corespunzător
este o teorie a informatiei. În cadrul unei asemenea teorii,
informatia devine un indicator demn de încredere al
cauzalitătii inteligente, precum si un obiect adecvat al
investigatiei stiintifice. Design-ul Inteligent devine astfel
o teorie pentru detectarea si măsurarea informatiei,
explicarea originii si monitorizarea fluxului acesteia.
Design-ul Inteligent este nu este, deci, studiul cauzelor
inteligente per se, ci studiul căilor informationale induse
de cauze inteligente.

Ca rezultat, Design-ul Inteligent nu presupune nici un
creator si nici miracole. Design-ul Inteligent este
minimalist din punct de vedere teologic. El detectează
inteligenta fără a specula despre natura acestei
inteligente. “Complexitatea ireductibilă” a biochimistului
Michael Behe, “informatia activă” a fizicianului David
Bohm, “complexitatea functională” a matematicianului
Marcel Schützenberger, si propria mea “informatie
complexă specifică” sunt căi alternative către aceeasi
realitate.
Detectabilitatea emprică a cauzelor inteligente este
cea care face din Design-ul Inteligent o teorie stiintifică
completă, si o distinge de argumentele pentru design ale
filosofilor, sau de ceea ce a fost numită în mod traditional
“teologia naturală”. Lumea contine evenimente, obiecte si
structuri care epuizează resursele explanatorii ale
cauzelor naturale nedirijate, si care pot fi explicate
adecvat doar prin recursul la cauze inteligente. Oamenii
de stiintă sunt acum în stare să demonstreze în mod
riguros acest lucru. Astfel, ceea ce a constat într-o
persistentă intuitie filosofică se transformă acum într-un
program stiintific de cercetare.
Design-ul Inteligent face ca naturalismul, în toate
formele lui, să fie respins. Naturalismul metafizic,
viziunea conform căreia cauzele naturale nedirijate
guvernează în întregime lumea, va fi respinsă pentru că
este falsă. Naturalismul metodologic, viziunea conform
căreia, de dragul stiintei, explicatia stiintifică nu trebuie
niciodată să depăsească recursul la cauze naturale
nedirijate, va fi respinsă întrucât sufocă cercetarea. Nu se
câstigă nimic prin afirmatia că stiinta se poate descurca si
fără cauze inteligente. În schimb, deoarece cauzele
inteligente sunt detectabile în mod empiric, stiinta trebuie
să rămână mereu deschisă dovezilor activitătii lor.
În ce stare lasă aceasta “creatia specială” si evolutionismul
teist? Din punct de vedere logic, Design-ul Inteligent este
compatibil cu orice – de la cel mai strict creationism
(Dumnezeu este creatorul fiecărei specii noi în parte) până la
cea mai subtil si de largă întindere evolutionism (Dumnezeu
amestecând împreună toate organismele în marele arbore al
vietii). Prima întrebare pentru Design-ul Inteligent nu este cum
au apărut organismele (cu toate că aceasta este o temă de
cercetare care trebuie abordată), ci dacă acestea prezintă în mod
clar urme detectabile empriric ale unei cauze inteligente. În
principiu, un proces evolutiv poate prezenta astfel de “semne de
inteligentă” la fel ca orice act al creatiei speciale.
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