DATA
NAŞTERII
1

POPOVICI MARTA

1

SZENTE LENKE MARIA

2

Vineri ora 20
Sâmbăta
ora 9-9,30
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta
ora 11-12

NEAMTU FLOAREA

4

Sâmbăta ora 18

GHINGHIE ADRIAN

6

Vineri ora 20

OPREA PETRA

7

Sâmbăta
ora 9-9,30

TABACARU EMIL

8

MOISE VIORICA

10

DORGO CLAUDIU

12

GABOR ECATERINA

12

BRINZAN DENISA

14

Sâmbăta
ora 11-12
Sâmbăta ora 18
Vineri ora 20

Sabat III
19 august

9

Ora 9,30-10,45

Sâmbăta
ora 9-9,30

ȘCOALA DE SABAT
AVRAM FARA
FLORIN DUMITRIU
MAXIM DOREL
VARGA EDUARD
ŞCOALA DE SABAT
ADRIAN TOADER
GABRIELA
POPOVICI

MARIA BRIHAC

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

FLORIN DUMITRIU

15

COZMA ELENA

17

Vineri ora 20

FLORIN DUMITRIU

GRAMA MARIA

22

Sâmbăta
ora 9-9,30

FLORIN DUMITRIU

FARA BIANCA

23

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

24

Sabat IV
26 august

TRUSCA GEORGE

Sâmbăta ora 18

DOINA
ENGELHARDT

Sâmbăta
ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

LUCIAN ONITA

apusul soarelui:
20,26

BEZEDE ANDRADA
ALEXANDRA

PROGRAMUL
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VASILE ARDELEAN
apusul soarelui:
20,39

MUTRESCU MARIA

Sabat II
12 august

3

NICOLAE RADU

apusul soarelui:
20,59

BURCEA CATALINA

SZENTE LUDOVIC
apusul soarelui:
21,01

LAZAU IULIU

Sabat I
5 august

NUMELE ŞI
PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

prezbiter de serviciu – Florin Dumitriu
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LUDOVIC
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12 august – Ziua prevenirii abuzului.
19 august – Dar proiecte speciale
Conferinta (colecta)
26 august - Ziua impotriva drogurilor
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Efectele drogurilor asupra
organismului uman
Dependența de droguri este un fenomen de
anvergură prin caracterul său dinamic și schimbător care
afectează toate grupele de vârstă, dar predominant pe cea
a adolescenților și tinerilor. Folosirea drogurilor a devenit
în zilele noastre un fenomen de grup, atingând toate
categoriile socio-culturale, fără excepție.
În ultimii ani ai existenței noastre, traficul, consumul
și fabricarea drogurilor a devenit o problemă care
transcede dincolo de limitele înguste ale gândirii
individuale și colective. În plan criminalistic, infracțiunile
în care sunt implicate stupefiantele sunt pe zi ce trece tot
mai numeroase, mai complexe și mai dificil de
contracarat. Drogurile sunt substanțe create artificial de
om, atât prin extracție, cât și prin sinteză chimică,
efectele lor fiind mult mai puternice decât ale plantelor de
la care provin.
Consecințele nefaste ale consumului unor astfel de
substanțe ori produse – afecțiuni organice și psihice
grave, depersonalizarea și degradarea omului – asociate
frecvent cu săvârșirea unor infracțiuni grave – omoruri,
tâlhării, violuri, ș.a. – fac din „beția albă”, unul din
principalii factori de mortalitate.

Dacă ar fi să sintetizăm efectele consumului de droguri
asupra societății, situația s-ar prezenta astfel:
– Scăderea alarmantă a randamentului în muncă al
celor ce consumă droguri;
– Deturnarea unor imense sume de bani din circuitul
economic normal;
– Folosirea sumelor de bani rezultate din trafic în
scopuri criminale, inclusiv prin finanțarea activităților
subversive
și
întreținerea
așanumitei „economii subterane”;
– Costurile tot mai ridicate ale tratamentelor medicale
de dezintoxicare;
– Cheltuieli din ce în ce mai mari pentru întreținerea și
dotarea forțelor abilitate să combată fenomenul;
– Compromiterea unor instituții ale statului,
concretizată fie pe coruperea unor funcționari publici, fie
în atragerea unor bănci în activitatea de „spălare” a
banilor proveniți din traficul ilicit;
– Creșterea numărului de boli transmisibile grave,
inclusiv S.I.D.A.;
– Numărul din ce în ce mai mare al sinuciderilor din
cauza drogurilor.
Stupefiantele au multiple efecte asupra întregului
organism uman, unele dintre aceste efecte fiind nefaste.
Consumul periodic de stupefiante duce la apariția
tulburărilor respiratorii, scăderea în greutate, probleme
ale constipației, iar la femei apar menstruații neregulate.
Afecțiunile psihice ce pot să apară sunt: oboseală
extremă, schimbări ale stării de spirit, anxietate, depresie,
insomnie, iritabilitate, paranoia.
Fumătorii de marijuana se aseamănă cu fumătorii de
țigări, din punct de vedere medical au aceleași probleme
la nivel respirator, ei fiind expuși infecțiilor pulmonare,
însă riscul este mult mai mare decât al celor din a doua
categorie pentru că marijuana conține un număr mai mare
de substanțe toxice, cancerigene. Studiile au arătat că
consumul regulat de marijuana și pe o perioadă
îndelungată poate duce la apariția cancerului, în special la
nivelul gâtului.
Ulterior se produce deteriorarea funcției gândirii, cu
trecerea de la o idee la alta, fără a avea legătură între ele,
cresc dimensiunile tempo-spațiale (minutele devin ore,
distanțele se măresc), instinctele sunt dezinhibate, fond
pe care se pot contura deliruri diverse, uneori cu urmări
grave și irepetabile. În timp se instalează o stare de
pasivitate, cu reducerea instinctului de conservare (nu se

alimentează, nu reacţionează în fața pericolului),
insomnie, dezorientare tempo-spațială, indiferența față de
anturaj, care conduc inevitabil în cazul continuării
administrării, la degradarea psihică și fizică.
Halucinogenele sunt substanțe naturale sau de sinteză
care induc „o stare psihică anormală, sub imperiul căreia
individul are senzația că percepe lucruri sau situații de
fapt inexistente” (C. Gorgos) denumite halucinații.
Substanțele halucinogene, denumite și psihodisleptice,
induc și halucinații, dar și halucinoze, ce trebuie
diferențiate de modificările perceptuale relaționale cu
somnul și denumite în mod impropriu halucinații
(hipnagogice, la pasajul veghe-somn și hipnopompice, la
pasajul somn-veghe).
Întrucât
pe
lângă
halucinații,
substanțele
psihodisleptice generează și depersonalizare, precum și o
distorsionare a percepției binomului spațiu-timp,
determinând manifestări de intensitate psihotică
asemănătoare schizofreniei, aceste substanțe fără efect
terapeutic (nemedicamentoase) au fost denumite și
substanțe schizofrenomimetice.
Efectul halucinogen se produce la doze mici, ceea ce
favorizează apariția intoxicațiilor cu consecințe uneori
letale. Deși nu induc dependență fizică, datorită efectului
psihic marcat, caracterizat printr-o euforie patologică,
determină dependența psihică intensă, ceea ce justifică
includerea acestor substanțe în categoria drogurilor.
Analizând efectele asupra organismului ale câtorva
dintre cele mai întâlnite droguri în rândul consumatorilor
tineri și foarte tineri, am putut observa și simptomele
toxicomanilor în funcție de stupefiantul folosit.
Definită prin nerăbdare, civilizației din care facem
astăzi parte îi curge timpul altfel. Acesta se reduce la
dorință, satisfacere și exasperare. Pe acest fond, drogul
aduce cu sine iluzia de a avea totul dintr-o dată.
Educația este cea care dă tonul unei civilizații. O
civilizație a modului în care ne trăim propria viață și în
care trăim viața celorlalți. Să ne educăm copilul de astăzi
pentru a nu deveni narcomanul de mâine!
Dumnezeu ne învaţă să ne ferim de astfel de practici.

