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Alexandru cel Mare, unul dintre cel mai mari generali ai tuturor timpurilor a 
cucerit cu ajutorul vastei sale armate aproape întreaga lume cunoscută în vremea sa. 
Într-o noapte, în timpul unei campanii, neputând să doarmă, a ieșit să se plimbe printre 
corturile taberei sale.
  În timp ce se plimba, a găsit un soldat care dormea în timpul serviciului de gardă – o 
greșeală  capitală.  Pedeapsa  pentru  asemenea  greșeli  era,  uneori,  moartea  pe  loc, 
alteori, comandantul punea smoală pe soldatul adormit și o aprindea.
   Soldatul  s-a trezit  când Alexandru cel  Mare s-a apropiat  de el.  Recunoscându-și 
generalul, tânărului i s-a făcut frică.
   – Știi care este pedeapsa pentru adormitul în gardă?, l-a întrebat acesta pe soldat.
   – Da, domnule general, a răspuns soldatul cu o voce tremurândă.
   – Soldat, care este numele tău?, a întrebat Alexandrul cel Mare.
   – Alexandru, domnule general.
   Alexandru cel Mare a repetat întrebarea:
   – Care este numele tău?
   – Numele meu este Alexandru, domnule general, a repetat soldatul.
   Marele general a întrebat pentru a treia oară, cu o voce mai ridicată:
   – Care este numele tău?
   Și din nou, a treia oară, soldatul a răspuns cu și mai multă frică:
   – Numele meu este Alexandru, domnule general.
   Alexandru cel Mare s-a uitat lung la tânărul soldat, l-a privit drept în ochi și i-a spus:
   – Soldat, schimbă-ți numele, iar dacă nu, schimbă-ți comportamentul! Esti  crestin? 
Porți  numele  Domnului  Isus?Ai  grijă  ca  și  comportamentul  tău  să  reflecte 
aceasta.

ANUNȚURI
• Duminică, 26 Octombrie 2014, dimineaţa avem invitaţi de la I.T.P. Bucureşti. 
Cei  care  doresc  sunt  rugaţi  să  aducă  alimente  pentru  această  lucrare.  Se  face  o 
strângere la nivelul judeţului.

• Cu  ajutorul  Domnului  va  fi  evanghelizare,  în  fiecare  duminică  seara, 
precum şi a treia duminică dimineaţa. Să cerem binecuvântarea Domnului pentru 
invitaţi şi să chemăm cunoscuţi, vecini, prieteni, colegi, rude etc., pe care să-i aducem 
înaintea Domnului până atunci, în rugăciune şi în zilele de post.

ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL SLUJBELOR BISERICII CEZAREEA, REŞIŢA

Duminica :  9 – 12     Slujba Bisericii    Luni :        19,30 – 21 Studiu Biblic.                  

                  18 – 20     Slujba Bisericii.   Joi :           18 – 20 Slujba Bisericii.

Luni :        18 – 19,30 Rugăciune.          Sâmbăta :  18 – 20 Seara tinerilor.

BISERICA PENTICOSTALĂ CEZAREEA, STR. CASTANILOR, 119, REŞIŢA

Editorial. Lecţia peştelui
„Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage  

afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o  
şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27).

Petru a pescuit un peşte care avea un ban în gură ! Oare cum a mai muşcat şi 
din momeală ? Nu-i ajungea cât avea ? Avea ban, ce-i mai trebuia şi mâncare ? Sau, ce 
putea să facă cu un ban în mediul acvatic ? Peştelui, argintul i-a luat ochii ... de aceea 
l-a luat în gură, deşi el nu avea nevoie de argint, ci de mâncare !

Unii sunt ca peştele acela ... tot timpul stau numai cu banu-n gură ! Numai la 
aşa ceva se gândesc şi numai despre aşa ceva vorbesc : banii !

Ce putem învăţa ?
1. Mulţumirea. Unii sunt ca peştele, pierd tot numai datorită faptului că vor 

mai mult şi nu se mulţumesc cu ceea ce deja au. Există un anumit dat, iar cei ce stau 
cu Isus ştiu cât le este dat să deţină şi se mulţumesc cu atât : „Omul nu poate primi  
decât ce-i este dat din cer” (Ioan 3 : 27).

Pentru creştin, venitul este stabilit de Stăpân şi este primit prin împrejurările 
create tot de EL : 

„Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate  
aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor sunt în mâna lui  
Dumnezeu, atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este  
înaintea lor în viitor.” (Eclesiastul 9 : 1). În situaţia descrisă de Matei, Petru a ştiut ce 
era înaintea lui.  Ceea ce l-a pus Domnul  Isus pe Petru să facă,  era exact  voia lui 
Dumnezeu !

(Va continua în numărul următor).



ÎNTÂMPLĂRI

Un creştin, văzând că în timpul predicii credincioșii ieșeau din biserică, i-a 
întrebat de ce nu rămân să asculte predica. Aceștia i-au răspuns că uită de îndată 
tot ce aud, că nu au parte de o minte stralucită. Creştinul a luat un coș murdar și i-a 
rugat ca în timpul predicii să meargă să pună apă în el. Dupa un timp, le-a cerut 
coșul. "Vedeți, le-a spus creştinul, coșul a lăsat să treacă apa prin el și s-a curățit.  
Tot așa e și cu sufletul. Chiar dacă nu poți ține minte predica, Cuvântul lui  
Dumnezeu te curățește".  La fel se întâmplă și cu cel ce se roagă. Chiar dacă nu 
simte în rugăciune prezența lui Dumnezeu, nu înseamnă că este asemeni celui lipsit  
de rugăciune. Să ne rugăm cum putem și vom ajunge prin lucrarea lui Dumnezeu 
să ne rugăm cum trebuie. Iar ajunși la această stare, Îl vom simți pe Dumnezeu.

HONG KONG: REVOLUŢIA CREŞTINĂ

Protestele din Hong Kong, ale căror 
imagini dramatice au făcut înconjurul lumii, 
sunt pentru democraţie. 

Însă mişcarea care a blocat centrul 
financiar al oraşului are în substrat tensiuni 
mult mai vechi: relaţia Chinei comuniste cu 
creştinismul. 

Imaginile dramatice cu intervenţia în forţă a autorităţilor chineze pentru a 
dispersa zecile de mii de oameni care au blocat mai bine de o săptămână centrul Hong 
Kong-ului au făcut înconjurul lumii, captând întreaga atenţie acordată subiectului. 
Astfel, faptul că mulţi dintre protestatarii din spatele mişcării prodemocraţie sunt 
creştini este un lucru prea puţin ştiut.

 „Creştinismul a fost un element vizibil al demonstraţiilor: s-au format grupuri 
de rugăciune, protestatarii au venit cu cruci şi citeau Biblia pe stradă”, transmite 
corespondentul „The Wall Street Journal” în Hong Kong, într-o amplă analiză asupra 
religiei ca factor în manifestaţiile din oraşul-insulă. Oficial, toate bisericile mari din 
Hong Kong au adoptat poziţii neutre faţă de proteste, încurajâng ambele tabere să dea 
dovadă de calm şi să-şi arate angajamentul pentru găsirea unei soluţii pe cale panică. 
Însă multe biserici furnizează ajutor protestatarilor. 

Wu Chi-wai, pastor al Bisericii Alianţa şi Misiunea Creştină, estimează că mai 
bine de jumătate dintre cele 1.400 de biserici protestante din Hong Kong au format 
grupuri pentru a sprijini mişcarea pro-democraţie. „În mijlocul protestelor se spun 

rugăciuni şi se cântă imnuri creştine, 
cum se face în Ajunul Crăciunului”, 
spune acesta.(www.pași.ro)

Mărturie personală

In vara aceasta(2013), am 
primit unul dintre cele mai dure 
diagnostice: bolnav de cancer.  
Localizarea cancerului a fost pe limbă,  
un loc putenic vascularizat,  care  
determină o evolutie foarte rapida a 
acestui tip de cancer. Datorită acestui fapt am fost operat de urgență, mi-a fost  
extirpată o parte din limbă si au fost scosi ganglionii din gât. Ceea ce se vede este o  
cicatrice de 15 centimetrii. Operația a decurs bine, iar după operație am urmat 
tratament de radioterapie si chimioterapie, asa cum este protocolul de procedura 
medicală în asfel de cazuri. 

Da, Dumnezeu a ales exact aceast drum pentru mine, dar aici intervine mila 
și harul Lui.  Am rugat Biserica Domnului din loc să se roage pentru mine, familia și  
 prietenii s-au rugat pentru mine. Duminică v-ați rugat si luni la ora 10 am intrat in 
operatie. Dar în loc să fiu îngrozit și speriat de tot ce se întâmplă cu mine, pacea lui  
Dumnezeu , care întrece orice închipuire , mi-a cuprins inima. Mai mult, Duhul Sfânt  
mi-a amintit versetul: ”  Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde 
inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu 
nuiaua pe orice fiu pe care-L primește”.

Îmi amintesc că la un control la care m-am dus, în timp ce statea la 
registratură la rând, a venit la mine una din doamnele doctor și mi-a arătat un om 
care avea exact ce am eu. L-a adus la mine sa-l încurajez că omul era disperat. M-am 
uitat la fața lui și am văzut un om îngrozit, disperat de ce avea să îndure și el. Am 
incercat sa-l linistesc, dar ce sanse am avut daca acest lucru nu este facut de Duhul  
lui Dumnezeu?... mi-a parut atât de rău de omul acela..

Susman Tudor-Adrian(www.resurscreștine.ro)

"Ţinta poruncii este dragostea, 
care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi 

dintr-o credinţă neprefăcută."

       1 Timotei 1:5

http://www.resursecrestine.ro/marturii/index-autori/susman-tudor-adrian
http://www.pasi.ro/stiri-si-evenimente/hong-kong-revolutia-crestina.html

