8

Gena Carneci

8

Petru Dorin Aga

11

Horatiu Emanuel Indreiu

12

Mihai Prundeanu

12

Adrian Toader

13

Dorel Maxim

13

Maria Maur

16

Laura Sicoe

18

Catalina Gabor

19

Edita Vaum

19

Florin Calin Dumitriu

19

Sorina Alexandra Apetrei

19

Sorina Tutunaru

20

Ovidiu Victor Martin

24

Ileana Herenyi

25

Sabat I
Sabat II
Sabat III

Liebling
IONEL SOPONARIU
VALENTIN APETREI
LUCIAN FARA

Sabat IV

LOCAL

Sabat II
13 noiembrie

Florea Tatomir

Sabat III
20 noiembrie

Alexandru Tiberiu Marcovici

6

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 17

Erik Csergezan

Vineri ora 19

Horațiu Indreiu

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Florin Orodan

Sâmbăta ora 17

Florin Orodan + ziua
explo

Vineri ora 19

Lucian Fara

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 17

Toader Adrian

Vineri ora 19

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 17

Mariana Toma –
misunea femeii

Prezbiter de servici: Bujor Grama

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA

Timişoara II

apusul soarelui:
16:55

4

Erik Csergezan

apusul soarelui:
17:00

Melentie Sacacian

Vineri ora 19

apusul soarelui:
17:07

2

apusul soarelui:
17:16

Ana Iambric

Sabat I
6 noiembrie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
27 noiembrie

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

 6 noiembrie – Sabatul exploratorilor
 13 noiembrie– Ziua Amicus
 27 noiembrie – Ziua prevenirii violentei

Declarație referitoare la
considerațiile etice cu privire
la clonarea umană
Timp de zeci de ani, ideea de a crea noi
membri ai familiei umane prin clonare a fost
considerată forțată. Cu toate acestea, progresul
recent în domenii precum genetica și biologia
reproducerii indică iminența dezvoltării tehnicilor
de clonare umană. Confruntați cu această
posibilitate, creștinii au responsabilitatea de a
aborda profundele probleme de natură etică
asociate clonării umane. În calitate de creștini care
cred cu tărie în puterea creatoare și
răscumpărătoare a lui Dumnezeu, adventiștii de
ziua a șaptea acceptă responsabilitatea de a
formula principiile etice care rezultă din
convingerile lor.
Clonarea reprezintă toate procesele prin care
plante sau animale vii sunt multiplicate asexuat –
adică prin metode care nu implică fuziunea dintre
ovul și spermatozoid. Numeroase procese naturale
sunt forme de clonare. De exemplu,
microorganismele precum drojdia se înmulțesc
prin separarea în două celule-fiice care sunt clone
în raport cu celula-mamă și una cu cealaltă.
Atunci când tăiem o ramură dintr-o tufă de
trandafiri sau dintr-o viță de vie și o înmulțim, se
creează, de asemenea, o clonă a plantei originale.
În mod similar, multe animale simple precum
steaua de mare pot transforma mici părți ale
predecesorilor lor în organisme complete.
Principiul biologic al clonării nu este nou.
Noua tehnică este cunoscută ca transferul
nucleului celulelor somatice. În principiu, această
metodă constă în luarea unei celule dintr-un
organism existent și manipularea acesteia astfel
încât să se comporte ca o celulă embrionară. În
condiții propice, o celulă embrionară se poate
înmulți și dă naștere unei entități complete.

În prezent, această reprogramare celulară este
realizată prin plasarea unei celule adulte în interiorul
unui ovul al cărui nucleu a fost îndepărtat. Ovulul
folosit în acest proces funcționează ca un incubator,
creând un mediu esențial pentru reactivarea genelor
unei celule adulte. Ovulul îi transmite noului organism
doar o mică parte a materialului genetic ce provine din
citoplasmă, și nu materialul genetic nuclear, așa cum
se întâmplă în cazul reproducerii sexuate. Apoi, ovulul
astfel modificat trebuie implantat într-o femelă adult
pentru gestație.
Biologii au dezvoltat această tehnică,
transformând-o într-o metodă de înmulțire a
animalelor. Astfel, ei speră să creeze o mulțime de
animale valoroase, identice din punct de vedere
genetic cu animalul ales de ei. Posibilele beneficii ale
folosirii acestei tehnologii, precum dezvoltarea de
produse pentru tratarea bolilor umane, sunt de mare
interes pentru cercetători și pentru domeniul
biotehnologiei. Cu toate acestea, această tehnologie ar
putea fi folosită și pentru reproducerea umană, iar
această posibilitate duce la apariția unor preocupări
serioase de natură etică.
Prima dintre aceste preocupări se referă la
siguranța procedurii medicale. Dacă actuala tehnică a
transferului nucleului celulelor somatice ar fi folosită
în cadrul ființelor umane, ovulele ar trebui obținute de
la donatori. Majoritatea vor pieri ca urmare a
manipulărilor celulare din timpul primelor stadii ale
dezvoltării embrionare în laborator. Altele vor fi
pierdute după implantare, ca urmare a avortului
spontan în diferite stadii ale dezvoltării fătului. În
acest sens, sensibilitatea față de problema valorii
embrionului și a vieții fătului ar fi similară dezvoltării
altor metode de reproducere asistată, precum
fertilizarea in vitro. Este probabil să existe un risc
crescut al defectelor la naștere în rândul copiilor ajunși
la termen. În prezent, îngrijorarea cu privire la
problemele de natură fizică ce pot apărea în crearea
vieților umane este suficientă pentu a nu se pune
problema folosirii acestei tehnologii.

Cu toate acestea, chiar dacă rata de succes a
clonării ar crește, iar riscurile medicale ar fi
diminuate, rămân numeroase alte probleme. De
exemplu, există oare o problemă intrinsecă creării
unei persoane altfel decât prin fertilizarea unui ovul
de către un spermatozoid? Sunt necesare studii mai
aprofundate pentru a găsi un răspuns la întrebările
referitoare la importanța naturii procreării în planul
lui Dumnezeu.
O alta dintre problemele exprimate cel mai
frecvent se referă la punerea în pericol a demnității și
unicității persoanei clonate. Aici sunt incluse
efectele psihice produse asupra unei persoane care ar
putea fi numită „geamănul identic întârziat” al celui
din care s-a luat celula inițială. Au oamenii dreptul
de a exercita un control la un asemenea nivel asupra
destinului genetic al unei noi persoane?
Există, de asemenea, motive de îngrijorare cu
privire la faptul că tehnica clonării ar putea submina
relațiile de familie. Poate apărea o diminuare a
interesului față de funcțiile procreative și de întărire
a legăturii dintre parteneri ale relațiilor sexuale. De
exemplu, uneori poate fi luată în considerare practica
discutabilă a folosirii unei mame surogat. Folosirea
unei celule donate de un alt bărbat decât soțul legal
poate crea probleme de relații și responsabilități.
Un alt risc major constă în faptul că tehnica
clonării ar putea duce la folosirea nepotrivită a
ființelor umane clonate, valoarea fiindu-le evaluată
în primul rând în funcție de utilitatea lor. De
exemplu, ar putea apărea tentația de a clona indivizi
pentru prelevarea de organe. Alții sunt îngrijorați cu
privire la crearea intenționată de indivizi supuși, caz
în care le-ar fi încălcat dreptul la autonomie
personală. Persoanele egoiste sau narcisiste ar putea
folosi tehnologia pentru a se „duplica” pe ele însele.
În final, costul clonării ar putea fi considerabil
chiar și după îmbunătățirea semnificativă a
tehnologiei. Dacă clonarea umană ar fi
comercializată, riscului de abuz i s-ar adăuga și
interesele conflictuale.

