
NU UITA SĂ ZÂMBEȘTI !
Zilnic, o fetiţă mergea şi venea de la 

şcoală. Deşi în acea dimineaţă vremea 

era pusă sub semnul întrebării şi se 

formau nori, ea şi-a parcurs zilnicul drum 

spre şcoala elementară. Pe măsură ce 

după-amiaza înainta, vânturile s-au stârnit împreună cu tunete şi fulgere. 

Mama fetiţei a devenit îngrijorată de faptul că fiicei sale i-ar putea fi frică în 

timp ce vine acasă de la şcoală, şi s-a temut că furtuna electrică i-ar putea 

vătăma copila. În urma vuietului de tunete, fulgerele, precum o sabie de 

flăcări, tăiau zarea. Plină de îngrijorare, mama a intrat rapid în maşină şi a 

condus de-a lungul rutei spre şcoala copilei sale. Făcând asta, şi-a văzut fetiţa 

mergând, însă, la fiecare fulger, fetiţa se 

oprea, privea în sus şi zâmbea. Altul şi 

altul urmau rapid, iar fetiţa,  la fiecare 

fulger, privea la lumină şi zâmbea. Când 

mama a ajuns cu maşina lângă fetiţă, a 

deschis geamul şi a strigat-o: “Ce faci? 

De ce te tot opreşti?” Copila a răspuns: 

“Încerc să arăt drăguţă, Dumnezeu 

continuă să îmi facă poze.” 

Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze în 

furtunile cu care te confrunţi în calea ta! 

Şi nu uita să le zâmbeşti!
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Editorial. Lecţia peştelui III

Amaţia  a  acceptat  pierderea  !  Cât  a  pierdut  ?  O sută  de  talanţi  de  argint, 
transformaţi în banii noştri sunt echivalentul a aproximativ şapte zeci de milioane de 
lei  noi,  (la  cursul  argintului  din septembrie 2014) ! Se pot  lua hotărâri  mari  şi  pe 
moment ! Important este să avem călăuzirea Duhului Sfânt, pentru acum !

• Putem pierde numai cât hotărăşte Dumnezeu că trebuie ... 
Pierderea nu este numai în bani şi la fel este şi găsirea. Se pot pierde :
• persoane ... cei dragi ...
• timpul, (ex. pe vremea lui Ehud - Judecători 3 : 23 – 26).
• obiecte ... practic totul poate lucra în dezavantajul unuia şi în favoarea altuia ! 

Nu ştim în cazul de atunci, cine a pierdut şi de ce ? Dar ştim cine a găsit : 
Petru. Cel ce-I este ucenic şi care stă în ascultare, chiar dacă mai greşeşte uneori în 
vorbire şi prin trăire, totuşi va decide să revină sub autoritatea Domnului Isus. Aşa se 
rezolvă problema, iar pentru un astfel de credincios, greşeala este doar provizorie. 

Ascultarea de Isus, ne arată cât este de important un Cuvânt profetic, sau de 
cunoştinţă de la Domnul Isus. Cine a găsit ceea ce avea nevoie ? Cel ce stă de vorbă 
cu Isus. Prin rugăciune şi noi putem sta de vorbă cu Dumnezeu.

Obişnuitul vieţii de credinţă este ca să petrec timp suficient cu Isus ! Atunci 
EL îmi vorbeşte ... nu doar eu să-I vorbesc, sau să vorbesc despre EL ! 

Aşa se rezolvă problemele ... printr-un cuvânt profetic ! Astfel de cuvinte sunt 
şi astăzi ! Prin Osea, (6 : 6), Dumnezeu a spus : „Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi  
cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot !”.

  

                   Anunturi : 
         Şi la slujba de seară, este evangelizare. 
         Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea 
va continua şi în luna noiembrie, (în fiecare 
duminică seară). Să cerem binecuvântarea lui
Dumnezeu peste tot ce se face spre slava Lui !



Stiri din misiunea externa ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC
Într-un aeroport stătea o tânără care urma să 
facă o călătorie mai lungă. Și-a cumpărat de 
acolo o carte ca să treacă mai repede timpul 
și un pachet de biscuiți. 
S-a așezat pe un scaun, și-a pus bagajele 
lângă el și s-a apucat să citească. La un 
moment dat s-a întors să ia un biscuit din 
pachetul de lângă ea. A observat cu surprindere că la mică distanță era așezat 
un domn care citea un ziar, și care fără să-i ceară permisiunea a început să ia și 
el din pachetul de biscuiți.
Cu toate că s-a simțit indignată, politetea a impiedicat-o să îi reproșeze că are 
un comportament nepotrivit. Dar pe măsură ce ea lua câte un biscuit, lua și el 
unul și asta a făcut că până la urmă tânăra să devină foarte nemulțumită.
Când a luat din pachet penultimul biscuit, ea s-a întrebat plină de resentimente: 
“Oare îndrăznește să mi-l ia și pe ultimul?”
Bărbatul a luat într-adevar ultimul biscuit, l-a rupt în două și i-a oferit zâmbind 
cald o jumătate. Simțind că el a depășit limita bunului simț, tânăra s-a ridicat 
furioasă și s-a îndreptat spre un alt colț al salii de așteptare.
A deschis geanta ca să pună înăuntru cartea și… spre marea ei surprindere a 
văzut înăuntru pachetul de biscuiți pe care îl cumpărase. În acel moment a 
copleșit-o un sentiment de rușine.
A înțeles că pachetul din care mâncase nu era al ei, ci al barbatului care citea 
ziarul… El a împărțit plin de bunătate chiar și ultima bucățică pe care o avea, 
fără să se simtă indignat, superior sau furios.
MORALA:
Oare de câte ori în viață am mâncat biscuiții altcuiva ? Ar fi mai bine ca înainte 
să ne grăbim să-i judecăm pe alții să privim cu atenție în jur … și mai ales în 
sufletul nostru !
Să dai când poți, fără să aștepți nimic în schimb, nici măcar un mulțumesc, și 
să nu regreți că ai dat ! Cui dai ? Cui are nevoie … Cât dai ? Totdeauna mai 
mult de cât ai primit !

„Rugăciunea schimbă lucrurile. Dar nu 
în orice fel, ci în mod triumfător.”  
Acestea sunt cuvintele care stau înrămate 
pe noptiera din camera unde obișnuim să 
ne rugăm ... 
Mulți  frați  și  surori  au  mijlocit pentru 
locația în care va fi biserica și Domnul a 
ascultat rugăciunea. 
Am găsit o locație în zona centrală, la un 
preț de trei ori mai mic decât piața, ceea ce 
este clar minunea lui Dumnezeu. 
Dorim  să  începem  renovarea  și  utilarea 
localului,  ca  la  începutul  lunii  noiembrie 
să  putem  începe  să  ne  desfășurăm 
activitatea acolo. 
Am făcut o listă cu tot ce avem nevoie și o 
scriem aici,  iar  dacă  simțiți  că  doriți  să 
luați  parte  la  această  lucrare  să  știți  cum 
puteți fi de ajutor. 
Avem nevoie de 30 de scaune, 5 mese, un 
aer condiționat care ne va ajuta atât vara 
cât  și  iarna,  un  corp  de  bucătărie,  o 
ghiuvetă,  veselă,  un  frigider  și un  video 
proiector ...
Vă binecuvântăm în Numele Domnului !
                      Betuel și Bianca, Macedonia

RUBRICA PĂRINŢILOR 
„Trebuie  să  ne  amintim că nu este  bine  să-i  întărâtăm pe  copii  când  sunt  la  

această  vârstă,  (a  adolescenţei),  dar  nici  să  ne  lăsăm conduşi  de  ei.   Există  o 

regulă  de  aur:  să  educăm  cu  stricteţe,  dar  şi  cu  dragoste.  Controlul  total  e  

inadmisibil, deoarece copilul este o persoană liberă, iubită de Dumnezeu; trebuie 

să ştim să ne smerim, să răbdăm, să îndurăm cu dragoste dificultăţile apărute în  

comunicarea cu el, dar dacă purtarea lui întrece limitele bunei cuviinţe, trebuie  

pedepsit ... ”. (Din „Educarea copilului”, Editura Sophia, Bucureşti 2013). 

Vă salutăm cu bucurie de pe continentul 
african, unde ne-am întors în lucrare, 
după două luni petrecute acasă ...
Ne-am reînceput activitatea de predare în
școala din Rundu, unde ne vom continua
implicarea până la sfârșitul acestui an. 
În luna ianuarie 2015 vom experimenta 
o nouă etapă în viața de familie, când 
se va naște primul nostru copil.
Totodată, începând cu anul viitor vrem 
să ne concentrăm eforturile pe lucrarea 
din sate, unde am întâlnit mulți copii și 
tineri trăind parcă fără nicio speranță de 
viitor. 
Vrem să ne concentrăm pe zona în care 
Octavian s-a implicat deja și să plantăm 
biserici în satele acestea. Între timp ne 
rugăm ca Domnul să ne dea o mașină 
care ne este indispensabilă. Cel mai 
aproape oraș de această zonă este Katima, 
la mai mult de 200 km distanță, iar 
Rundu, unde locuim acum se află la 300 
de kiometri. 
Vă mulțumim mult pentru susținerea 
dumneavoastră și vă încurajăm să 
continuați să vă rugați pentru noi.
Cu apreciere, Sandu și Marinela Maghiar

RĂSPUNSUL  LA ÎNTREBAREA 
DIN NR. ANTERIOR

Zece mii de oameni din fii lui Seir. 
Referința : 2 Cronici 25 : 11

Foaia Creştinului poate fi 
vizualizată color sau descărcată şi 
de pe site-ul Bicericii Cezareea de 
la : www.cezareea.ro/foaia-
crestinului.

Dumnezeu înmulţeşte pâinile dar strânge firimiturile ! Dă cu mână largă, dar nu face 
risipă. Risipitorilor, nu le dă decât strictul necesar. Şi o parte din lecţiile date constau 
în porţiile de lipsuri administrate! Doar în lipsuri poţi cântări firimitura. Poţi vedea 
valoarea “picului”, a stropului ! 
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