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-„Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi 
suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În 
nădejdea Ta se lasă cel nenorocit şi Tu vii 
în ajutorul orfanului.“ Psalmul 10.14 

Un medic tocmai voia să apuce 
pe cărarea ce ducea spre casă, când din 
marginea satului o luminiţă parcă îl 
privea rugător. Acolo locuia o văduvă 
tânără, căreia îi promisese o vizită. Era 
cam obosit de atâta alergare pe la casele 
bolnavilor, dar totuşi se gândi că mâine 

poate fi prea târziu. Peste câteva clipe, medicul intră în camera slab luminată. În 
cameră, pe pat, era o femeie, al cărei sfârşit se vedea că este aproape. La capătul 
patului stătea o vecină în vârstă, care încerca să o ajute. Într-un colţ al camerei 
sărăcăcioase era un pătuc de copii. În el dormea, învelit în pături vechi, băieţelul de trei 
luni al văduvei. 

Medicul se apropie de patul bolnavei şi-i luă mâna slabă şi fierbinte.
– Oh, domnule doctor, spuse ea cu greu, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că aţi mai 
venit o dată! Pentru mine nu mai puteţi face nimic; eu plec în curând. Dar ce va fi cu 
copilul meu? Trebuie să-l las singur pe lume.
– Dumnezeul nostru este un Tată al orfanilor, răspunse medicul emoţionat. El nu-l va 
părăsi pe copil. Vreau să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a fi îngrijit.
– Dumnezeu să vă răsplătească, domnule doctor.
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Să ne rugăm pentru  TADJIKISTAN :

- se află în Asia Centrala şi face 
parte din fosta Uniune Sovietică;

- are o populaţie de 7,1 milioane 
locuitori, din care 73 600 sunt creştini;

- religia oficială este islam;
- este cea mai săracă ţară din 

fosta Uniune Sovietică;
- în ultimul an a coborât de pe 

locul 34 pe locul 44 în clasamentul 
ţărilor cu persecuţii. Sursele principale 
de unde vin persecuţiile sunt : guvernul 
dictatorial, familia, societatea şi corupţia 
autorităţiilor;

- creştinii se confruntă cu atacuri, hărţuiri, monitorizări din partea statului, 
presiuni pentru a renunţa la credinţa creştină şi alungări din sate;

- introducerea unei legi în 1 aprilie 2009 a făcut ca toate comunităţile 
religioase să intre sub controlul guvernului. Prin această lege guvernul stabileşte 
numărul şi locul clădirilor religioase. Această lege permite intervenţia statului în 
numirea bisericilor;

- începând cu 1 ianuarie 2010 s-a interzis orice activitate religioasă a bisericilor 
neînregistrate. În octombrie 2010 erau înregistrate mai puţin de jumătate din bisericile 
existente, datorită faptului că aprobările pentru înregistrare se obţin foarte greu şi 
atentează la viaţa personală a membrului;

- fiecare curs de formare a creştinilor trebuie să fie raportat la autorităţiile 
locale;

- organizaţile religioase au nevoie de aprobarea 
statului  pentru a invita străini la activităţile religioase şi 
pentru a participa la întâlniri cu scopuri religioase în afara 
ţării;

- toate publicaţiile religioase trebuie să fie 
aprobate de stat, deasemeni statul decide numărul 
publicaţiilor;

- copiii sub 18 ani n-au voie să participle la niciun 
serviciu religios, singura exceptie făcând serviciile de 
înmormântare ( jumătate din populaţia ţării având vârsta 
sub 18 ani);

- părinţii care nu respectă aceste legi sunt pedepsiţi 
cu amenzi foarte mari sau cu închisoare de la 5 - 8 ani.
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu

B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

Să ne rugăm în această săptămână 
pentru candidații de botez.
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În rezultatele studiului reiese, de asemenea, dificultatea pentru mincinoși de a 
părăsi acest obicei nesănătos, având în vedere că participanții la cercetare au fost 
capabili de a reduce numărul minciunilor doar cu o minciună o săptămână.

Radical Honesty A spune adevărul este cel mai bun mod de a reduce stresul, pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții și de a depăși problemele din trecut.”

Concluzii similare ne relatează și psihoterapeutul Brad Blanton în bestsellerul său 
: “
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Minciuna afectează sănătatea fizică şi mentală
Dureri de cap, probleme de gât, stres și tristețe, aceastea sunt efectele asupra 

sănătății, atât fizice, cât și mentale, dacă nu spui adevărul, ne relatează un studiu 
condus de un profesor de psihologie de la Universitatea din Notre Dame (Indiana), pe 
nume Anita Kelly.Onestitatea nu doar că este un sinonim a bunelor valori dar și a unei 
sănătăți bune: “A spune adevărul îmbunătățește calitatea relațiilor personale, și 
acestea la rândul lor îmbunătățesc calitățea vieții”, așa cum se demonstrase deja în 
alte studii psihologice, potrivit explicației cercetătorului la prezentarea rezultatelor, la 
reuniunea anuală a Asociației Americane de Psihologie.

Minciunile sunt relaționate cu hormoni care cauzează stres, creșterea 
frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale, unele procese care reduc anticorpi pentru a 
lupta împotriva infecțiilor din sânge și care dacă se prelungesc în timp, ajung de la 
cauzarea durerilor de spate și cap până la probleme menstruale și chiar infertilitate. 
Minciunea crează tensiune care cauzează alte probleme de sănătate. “O persoană 
petrece o mulțime de timp planificând minciuna și apoi menținând aceasta” explică un 
profesor de la Universitatea din Chicago. ”Dacă nu crezi asta imaginează-ți că 
urmează să îl minți pe șeful tău sau pe soția ta și vei vedea cum ți se încordează umeri, 
stomacul și restul corpului”.

Pentru a construi o minciună “este nevoie de o mulțime de energie fizică și 
mentală”, pentru care trebuie să gândim dinainte ce urmează să răspundem și dacă 
nu vom face asta, vom pierde un timp important încercând să acoperim golurile în loc 
să avem o comunicare pozitivă și constructivă.

Studiul profesoarei Kelly a fost bazat pe un eșantion de 110 de participanți, la 
care le-a fost urmărită sănătatea timp de zece săptămâni. La început li s-a cerut la  
jumătate dintre participanți să nu mintă în timpul perioadei de studiu, adică să nu facă 
nici o afirmație falsă, dar le-a fost permis să țină secrete și să evite răspunsul la întrebări 
compromițătoare.  La restul participanților nu li sa cerut să ia o atitudine deosebită, dar 
după au trebuit să de-a socoteală de minciunile spuse, informații care au fost testate 
de poligraf.

Rezultatul a fost că membrii din grupul la care li s-a cerut să nu mintă au simțit 
cum în mod semnificativ li s-a îmbunătățit sănătatea, în timp ce la celălalt grup a simțit 
cum sănătatea lor se înrăutățește. Mai exact, atunci când s-a comparat numărul de 
minciuni cu numărul de plângeri pentru motive de sănătate, s-a arătat că au coincis 
aproape sută la sută din cazuri. Conform acestui studiu, o persoană spune în medie 11 
minciuni pe săptămână.

Duminică 02 IUNIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Mat. 26:17-29
                                  - după-masa 18:00-20:00 – Fapt. 9:36-43

Miercuri 05 IUNIE – 18:00-20:00 Ps.23

Vineri 07 iunie       – 18:00 – rugăciune

PROGRAMELE DIVINE IZVORUL VIEȚII

Cel mai bun dar

„Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău…“ Psalmul 119.133

Fostul preşedinte al Statelor Unite, Abraham 
Lincoln, a citit şi a crezut Biblia. El a declarat: „Eu cred 
că Biblia este cel mai bun dar al lui Dumnezeu dăruit 
omului. Tot ce-i mai bun din partea Mântuitorului ne 
este comunicat prin această Carte. Eu am 
îngenuncheat de multe ori, copleşit de convingerea că 
nu am pe altcineva la cine să recurg. Eu pot să înţeleg 
cum cineva care se uită numai în jur poate fi ateu, dar 
nu pot concepe cum cineva privind în sus poate să 
spună că nu există Dumnezeu.“

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu care ne 
izbeşte prin minunata sa adaptare la propriile noastre împrejurări şi la stările noastre 
sufleteşti. Ea ni se adresează cu un cuvânt potrivit şi cu aceeaşi prospeţime, ca şi cum 
ar fi fost dictat astăzi în mod special pentru fiecare dintre noi.

Biblia este cartea zilei prezente, adaptată tuturor vârstelor, tuturor claselor 
sociale, tuturor condiţiilor. Ce privilegiu de a avea o astfel de Carte, de a cunoaşte 
descoperirile sale divine, cuprinzând istoria morală a trecutului, prezentului şi a 
viitorului omenirii în general, ca şi a fiecăruia dintre noi, în particular! Dorinţa şi 
rugăciunea noastră să fie ca a psalmistului: „Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău… şi 
învaţă-mă orânduirile Tale“ (Psalmul 119.133,135).
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