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„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o 
dă lumea.
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.“ 
Ioan 14.27 

În ce împrejurare se găseau ucenicii când 
Domnul le-a spus: „Să nu vi se tulbure inima“? 
Domnul mergea la moarte. Venise ceasul să plece 
din lumea aceasta. Îşi terminase lucrarea. Cum se vor 
purta oamenii cu El? Îl vor batjocori, Îl vor bate cu 
biciul, Îl vor face să sufere, Îl vor dispreţui, Îl vor 
răstigni. În loc să Se tulbure, Isus, deşi mergea la 
moarte, Şi-a încurajat ucenicii.

Domnul a fost nevoit să-i îmbărbăteze şi să-i 
facă să se uite nu la împrejurările morţii Lui, ci la ceea 
ce era dincolo de această moarte, adică la bucuria 

care-i stătea înainte şi care-i va da putere să treacă biruitor prin moarte. 
Domnul le-a îndreptat privirile spre casa Tatălui ceresc, spre casa cu temelii tari a cărui 
Arhitect şi Ziditor este Însuşi Dumnezeu. Aşadar, Domnul Isus le-a vorbit preaiubiţilor 
Săi despre două lucruri strâns legate între ele: credinţă şi casa Tatălui.

Într-o lume instabilă avem nevoie să auzim mereu glasul Mântuitorului: „Să nu 
vi se tulbure inima!“ Aceasta aduce linişte în toate furtunile vieţii noastre. Fără liniştea 
credinţei nu putem înainta prin greutăţile vieţii zilnice. Numai prezenţa Mântuitorului 
în viaţa noastră ne dăruieşte liniştea după care suspinăm deseori. 
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Aproape de cei persecutaţi - MYANMAR
( BIRMANIA - se afla in S-E Asiei )

-          Are o populaţie de 48,7 mil. 
locuitori , din care 4,6 mil. sunt creştini
-          Religia de stat este budismul
-          În ultimul an urcă de pe locul 33 
pe locul 32 în clasamanetul tărilor cu 
persecuţii
-          Persecuţiile vin în general  din 
partea dictaturii militare, a familiei şi a 
călugărilor budişti
-          În 2012 armata a distrus  zeci de 
case şi biserici ale creştinilor
-          Armata birmaneză este 

renumită prin multele violuri şi confiscarea alimentelor, turmelor şi a altor lucruri care 
sunt proprietate persoanală a creştinilor
-          Unii creştini au fost arestaţi şi fortaţi să părăsească satele şi zeci de creştini au 
fost ucişi în 2012
-          Toate publicaţile religioase sunt cenzurate de stat
-          Importul şi distribuirea literaturii creştine sunt interzise
-          Budiştii care se convertesc la creştinism sunt catalogaţi trădători,  îşi pierd 
locurile de muncă şi mulţi sunt scoşi din proprile case
-          Creştinii n-au dreptul de a închiria sau achiziţiona imobile pentru a se întâlni la 
închinare, iar aprobările pentru construirea unei biserici se obţin extrem de greu

-          Copii sunt fortaţi să participe dimineaţa la servicile budiste
-          Deşi persecuţiile  au crescut în ultimul timp, 
împreună cu ele a crescut şi numărul celor hotărâţi să-L 
urmeze pe Isus.

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Ştiopu Gelu şi Emanuela; 
Fam. Baiaş Gheorghe şi Ana ;
Sora Cotoranu Mariana şi Mirela ; 
Sora Banu Iosifa;
Sora Ianici Draghita; 
Sora Prisacariu Adriana.

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

 

 

DUMINICĂ 28 APRILIE   
DIMINEAŢA 09:00-12:00 - 
Mat.21:1-17- Intrarea în Ierusalim
DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 – Seară de evanghelizare
MIERCURI 01 MAI - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.18
JOI 02 MAI – SEARA - 18:00-20:00 – 
Mar.14-12-25- Cina cea de taină
VINERI  03 MAI- SEARA  - 18:00-20:00 - 
Mar.14:32-42 - Vinerea Patimilor
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 
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Roxana Martin
Cristina Olariu
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POVESTEA CELEI MAI URÂTE FLORI DE PE PĂMÂNT
de Liviu Florian Jianu

A fost odată o floare  urâtă. Nu avea culoare, nu avea petale, nu avea miros, 
era  spălăcită şi diformă, şi toate florile, şi toţi trecătorii care o priveau , îşi ziceau: uite 
ce floare urâtă! loarea ar fi vrut să aibă şi ea ceva de oferit soarelui, florilor, şi oamenilor. 
Dar nu avea nimic, nimic, de dat. Până într-o zi, în care a început să plângă. Soarele, de 
sus, de pe cer, privind fericit pământul plin de flori frumoase, plăcut mirositoare, şi 
surâzătoare, a văzut strălucind lacrimile florii celei urâte.
-  De ce plângi, floare? A întrebat-o. Când toată  lumea este fericită, tu plângi?
Floarea a tresărit. Îi  vorbise chiar soarele?
-  Da, da, i-a răspuns soarele, care citea toate gândurile florilor, chiar eu.
-  Plâng pentru că eu nu am nimic de dat florilor, oamenilor, şi ţie, Măria ta.
-  Dar mie mi-ai dat să văd cea mai frumoasă floare de pe pământ, floricico!
-  Care, Măria ta?
-  Ochii tăi, floricico.

Floarea cea urâtă şi-a pierdut graiul, şi auzul, şi toate simţurile, de bucurie. 
Când s-a trezit, a început să strige florilor:
-  Soarele a vorbit cu mine!
-  Ce tolomaca eşti! I-au răspuns ele. Soarele vorbeşte tuturor florilor!
-  Bine, dar şi eu i-am vorbit soarelui!
-  Ce naivă eşti! Toate florile vorbesc soarelui!
-  Bine, dar el mi-a spus că eu sunt cea mai frumoasă floare de pe pământ!
-  Ha! Ha! Ha! Nu te vezi cât eşti de urâtă?
-  Mi-a spus că ochii mei sunt cei mai frumoşi!
-  Florile nu au ochi, prostuţo!

Floarea cea urâtă a tăcut. Poate am visat. Dar era atât de fericită. Ce vis 
frumos! Pentru că mi-a fost dat mie să-l trăiesc, ştiu ce voi face, şi-a spus floarea. Am să 
beau mai puţină apă din pământ. Am să iau mai puţină lumină, de la soare. Am să  mă 
hrănesc mai puţin. Şi cu tot ce va rămâne,  se vor hrăni copiii florilor, din jurul meu,  
florile mai bătrâne, şi atât de slăbite de puteri, şi toate celelalte flori.

Aşa a făcut floarea cea urâtă. Şi încet, încet, în jurul ei, copiii florilor, florile 
bătrâne, şi florile mai modeste, au prins lumină, apă, şi hrană, iar poiana în care locuia 
floarea cea urâtă a devenit cea mai frumoasă grădină de pe pământ.

Un copil a trecut, într-o zi, pe lângă poiană. Ce flori frumoase, bunicule! Şi 
acolo, în mijloc, vezi floarea aceea care străluceşte ca soarele?

Bunicul l-a mângâiat pe creştet, şi i-a spus:
-  Este o floare rară, puiule.  Trăieşte, ca să facă daruri soarelui, florilor, şi oamenilor.
-  Şi cum se numeşte, bunicule?
-  …“Lumina-ochilor”…
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Navigaţie cerească

-„Domnul tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile. 
-El socoteşte numărul stelelor, şi le dă nume la toate.“ Psalmul 147.3,4 

Odinioară, navigaţia astronomică juca un rol foarte important, atunci când 
vapoarele parcurgeau distanţe mari pe mare. În cazul acestei „navigaţii cereşti“, 
oamenii se orientau ziua după soare, iar noaptea după anumite stele fixe. Aceste stele 
au, văzute de pe pământ, o mişcare proprie foarte mică, încât pot fi luate ca puncte 
fixe pentru orientare.
La fel stau lucrurile şi în domeniul etic-moral. Şi acolo există puncte fixe, pe care nu noi 
le stabilim, ci ele sunt stabilite de Dumnezeu. Dacă dorim să reuşim în călătoria vieţii 
noastre, trebuie să ne orientăm după aceste puncte fixe stabilite de Dumnezeu. Ele 
sunt prezentate în Biblie, unde sunt descoperite gândurile lui Dumnezeu.

Niciun navigator nu s-ar baza pe simţămintele sale, sau pe experienţa sa, sau 
pe părerile pasagerilor. Atunci, vaporul şi-ar greşi destinaţia.

Cine nu ţine seama de ceea ce spune Dumnezeu, ci se lasă condus de propriile 
păreri sau de ale altora, se îndreaptă spre nefericire. Urmările vor fi „răni“ şi „inimă 
zdrobită“. Dar Dumnezeul atotputernic, care a creat stelele şi ne-a dat legile Sale, ne 
iubeşte. El doreşte să ne vindece şi să ne lege rănile, când ne-am pierdut orientarea şi 
am eşuat. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem la El.

Ultimele cuvinte

-„Binecuvântează, suflete, al meu pe Domnul, şi tot ce este în mine 
să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!“ Psalmul 103.1 

Într-un spital din Bonn zăcea un bolnav de cancer de limbă. Medicul îl pregătea 
pe bolnav pentru operaţia pe care trebuia să o efectueze, după care va rămâne mut. 
„Dacă mai aveţi de exprimat o dorinţă, gândiţi-vă bine; va fi ultimul cuvânt pe care îl 
mai puteţi exprima în această viaţă.“ Ce va spune omul? Atunci bărbatul s-a ridicat şi a 
strigat tare: „Laudă suflete al meu pe Domnul! Lăudat să fie Isus Hristos!“ Operaţia a 
fost realizată şi omul a rămas mut. Dar desigur, nu a exprimat ultimul cuvânt; toată 
veşnicia va putea să-L laude cu o limbă nouă pe Cel care l-a iubit şi l-a mântuit.

Ştiţi care au fost ultimele cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu pe cruce? Murind pe 
cruce în judecata lui Dumnezeu pentru păcatul nostru, El a strigat: „S-a săvârşit!“ Apoi 
a spus: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul“, Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. 
Astfel, El a deschis uşile cerului pentru toţi păcătoşii care păşesc pe calea pocăinţei. El a 
făcut ceea ce nimeni nu putea să facă: El a creat o cale pe care oamenii pot fi smulşi de 
sub puterea lui satan şi pot fi împăcaţi cu Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu permite ca 
vestea despre lucrarea Domnului Isus şi despre împăcarea cu Dumnezeu să pătrundă la 
fiecare ureche. Care este răspunsul tău la aceasta?
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