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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactați 
sau să le depuneți într-un 
plic în cutia poștală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulțumim.

IZVORUL VIE II
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

Editorial Radu Pavel / Ce se întâmplă la Anul Nou...

“Doamne, ce mulţi sunt cei care trăiesc zile şi ce puţini sunt cei ce 
trăiesc viaţa. “ (Nicolae Iorga)

 Dacă Bunul Dumnezeu ne dăruieşte zile şi ajungem la ziua de 31 decembrie, 
urmează ziua de 1 ianuarie. Trece o zi şi vine o altă zi. Nimic deosebit. Nu se schimbă 
nimic, numai dacă noi nu ne schimbăm.

Nicolae Iorga spunea: „ Taina existenţei umane nu stă în a trăi, ci în a şti 
pentru ce trăieşti.” Oare ce ne-ar putea motiva să sărbătorim aşa cum doreşte 
Mântuitorul nostru iubit?  Sociologul american Willard Waller şi-a cheltuit viaţa 
studiind oamenii şi relaţiile umane. A scris mult, dar munca vieţii lui poate să fie 
rezumată în două afirmaţi simple, dar, în acelaşi timp, atât de profunde:
       1. În orice relaţie umană, o persoană iubeşte mai mult decât cealaltă;
              2. Persoana care iubeşte cel mai puţin deţine cea mai multă putere şi invers, 
persoana care iubeşte cel mai mult deţine cea mai puţină putere. 
Aceste două afirmaţii ale sociologului Waller sunt extrem de profunde, în special 
când le privim în raport cu relaţia lui Dumnezeu cu omenirea. “Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”  Înţeleg că Leul (multă putere) din vechime al lui 
Iuda se descoperă în final ca Mielul (puţină putere) care a fost înjunghiat (Apoc. 5). 
Iată ce spune teologul George Gaird în comentariul său la cartea Apocalipsa: 
„Mielul cel răstignit, cel anihilat, cel mai slab dintre toţi, care nu are nici frumuseţe, 
nici putere, nici cinste Se dovedeşte a fi Mântuitorul lumii”. Iată cum Mielul cel 
înjunghiat – simbolul slăbiciuni, în final stă în centrul tronului lui Dumnezeu – 
simbolul puterii. De aceea reputatul teolog britanic John Stott spunea: „Puterea 
prin slăbiciune se află până şi în centrul misterului Dumnezeului Atotputernic”.  
Acesta este cel mai mare paradox şi cel mai mare adevăr din univers. Vă invit acum 
la cumpăna dintre ani să ne aplecăm şi să ne închinăm în faţa acestui Adevăr care, de 
fapt, este o Persoană – Isus Hristos. Fie ca Anul Nou să fie o sărbătoare a mulţumirii 
prin care să-L glorificăm pe Dumnezeu. Mulţumirea este o stare, o atitudine pe care 
nu o putem defini prin cuvinte. Singurul mod de a defini această stare şi această 
atitudine de mulţumire este de a trăi în aşa fel încât să-L glorificăm pe Dumnezeu. 
Dumnezeu în dragostea Sa prin Hristos a pregătit sărbătoarea (odihnă în Cristos). 
Cum vei sărbători şi trăi depinde de tine ...

Pionierii credinţei  Menno Simons

Dacă dispariţia anabaptiştilor din Germania ar fi fost tot aşa 
de completă şi în realitate ca şi în aparenţă, lucrul acesta ar fi 
ridicat o curioasă problemă istorică greu de explicat: încetarea 
atât de repede a învăţăturii şi practicii evanghelice. Dar 
cercetătorului istoriei nu-i trebuie mult ca să descopere că 
anabaptiştii n-au dispărut, ci numai au luat alt nume.
 Menoniţii la început se numeau între ei simplu “fraţi”, iar în 
limbajul comun pe la mijlocul veacului al şaisprezecelea au fost 
cunoscuţi sub numele de “menoniţi”.
Despre Menno, poreclit Simons, ştim prea puţin, doar ceea ce el 

ne spune despre sine. S-a născut în Witmarson, Friesland, în 1496 sau 1497. A fost 
educat pentru preoţie, iar în 1524 a preluat îndatoririle de preot în Pingjum, satul 
tatălui său. Un an după aceasta, pe când oficia slujba la altar, i-a venit gândul că 
pâinea şi vinul de la Cina Domnului nu ar fi trupul şi sângele lui Cristos, dar a lepădat 
ideea aceasta ca o ispită a diavolului. El s-a temut să studieze Scripturile, ca nu cumva 
să se rătăcească. Viaţa lui era lipsită de evlavie. După un timp, el a început, totuşi, să 
studieze Scripturile şi a primit ceva lumină, deşi inima lui încă nu era schimbată. Din 
fire era pornit împotriva anabaptiştilor.
Pe când era în această stare, Menno a auzit despre martirajul unuia Sicke Freerks sau 
Friericks, mai bine cunoscut după porecla sa de Snyder, care îl arăta ca şi croitor. La 
30 martie 1531 acest credincios a fost condamnat, după cum spune actul judecătoriei: 
„spre a fi executat prin sabie, trupul său să fie tras pe roată şi capul său pus în ţeapă, 
fiindcă a fost rebotezat şi stăruie în acel botez”, lucru care a fost împlinit întocmai la 
Lieuwarden. Sângele sărmanului croitor a produs o ceată de urmaşi ai Domnului, 
pentru care el a dat cu bucurie tot ce a avut, chiar şi viaţa sa. Martirajul acestuia l-a 
condus pe Menno Simons, după o lungă şi grea luptă lăuntrică, la o acţiune decisivă. 
La început, el a fost doar surprins auzind că acest om a suferit din cauza a ceea ce ei 
numeau al doilea botez. El a studiat Scripturile, dar n-a putut găsi nimic în ele despre 
botezul copiilor mici.

A consultat apoi pe Luther, Bucer şi Bullinger, dar ei nu l-
au ajutat, căci el a văzut că argumentele prin care ei 
susţineau practica botezului copiilor mici nu aveau nicio 
bază în Scripturi. Cu toate că ajunsese treptat la o 
cunoştinţă mai deplină a adevărului lui Dumnezeu şi la o 
îndreptare oarecare a vieţii sale exterioare, totuşi se 
reţinea de la ceea ce ştia că trebuie să facă. El era fire 
ambiţioasă şi ezita s-o rupă cu biserica în care nădăjduia 
să-şi creeze cariera şi să ajungă la faimă. Pentru un timp, el 
a încercat să facă un compromis conştiinţei, predicând 
adevărul în mod public, de la amvon. În cele din urmă, 
spune el, cam după nouă luni de aşa predicare, Domnul i-a 
dat Duhul şi puterea Sa şi atunci el a renunţat la toată 
onoarea şi reputaţia lumească, s-a despărţit de biserică şi 
erorile ei, supunându-se de bună voie lipsurilor şi sărăciei, 
alipindu-se de cei pe care îi duşmănea înainte.
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Interviu cu Adrian Tămăşan/ reporter Adina Radu (partea a treia)

Dar, în acele zile am auzit că orbii au început să folosească computerul 
utilizând un cititor de ecran, un program care captează toată informația afișată pe 
ecranul computerului și o transformă în sunet, redată printr-o voce umană sintetică, 
și astfel nevăzătorii pot controla computerul. Am început să mă documentez, să caut, 
și am aflat. Mi-am cumpărat un laptop și m-am apucat de studierea computerului. 
Alți nevăzători, care foloseau deja cititorul de ecran cu succes, m-au învățat cum să îl 
folosesc, și, după doar doi ani de folosire a computerului, am fost gata să lansez 
propria mea afacere pe internet...

Asta în condițiile în care, înainte, când vedeam, îmi spuneam că eu în veci nu 
voi putea să învăț să utilizez un computer. Mi se părea prea greu pentru mintea mea să 
poată controla atâtea informații în același timp, și, mai ales, să mai sincronizez mâna 
pe atâtea taste.

Am reușit mai repede și mai ușor decât mi-am putut închipui vreodată. 
Astăzi, computerul este o unealtă foarte importantă în viața mea. Mă ajută în 
studierea Scripturii, citesc cu ajutorul lui mai repede decât citeam înainte cu ochii, țin 
legătura cu prietenii și cunoscuții, lucrez, caut informații. M-aș simti foarte izolat fără 
un computer lângă mine. Mai mult, după ceva vreme mi-am descoperit altă pasiune. 
Îmi place să programez site-uri web. Am un prieten care îmi face mici ajustări de 
grafică pentru anumite imagini, dar în rest, în proporție de 99% , site-urile sunt 
munca mea și asta îmi dă satisfacție. Cred că vă este greu să credeți asta, dar vă spun 
că se poate, căci eu însumi o fac. Vizitați-mi site-ul personal și vă veți convinge. Am 
alte zeci de site-uri construite de mine și asta îmi dă satisfacția lucrului util și bine 
făcut. 

Cât despre citit, e altceva minunat ce s-a întâmplat. Vă aduceți aminte de 
plângerea mea de mai sus? Ce voi face dacă nu voi putea citi? Înainte citeam destul de 
greu. Foloseam niște ochelari groși și citeam lângă geam, la lumina zilei, probabil cam 
două-trei pagini în jumătate de oră. Acum, pentru că pot mări viteza de redare a 
cititorului de ecran, pot citi peste o sută de pagini pe oră. Bineînțeles că un așa volum 
de informație poate fi citit dacă aleg romane sau alte cărți care nu sunt de studiu și nu 
necesită o atenție încordată. Dar oricum, Dumnezeu în acest fel mi-a răspuns 
întrebării mele... Pot citi, și asta e minunat! Pe lângă acestea, am intrat în posesia a 
sute de cărți audio creștine, produse de alți frati nevăzători în sprijinul fraților 
creștini nevăzători.

Tot cu ajutorul computerului mi-am urmat și Facultatea de Teologie-
Română de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, și acolo, colegii mei, de 
asemenea, au putut aprecia ajutorul lui Dumnezeu pentru un nevăzător care, dacă 
vrea, poate, cu ajutorul Celui Atotputernic.
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Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Badnariuc Gheorghe şi familia sa;
2. Creţ  Valeria şi familia sa;
3. Familia Gheteş Ilie;
4. Familia Borş;

5. Jivan Silvia şi familia sa;
6. Chira Ana şi familia sa;
7. Sora Abrudan.

www.adriantamasan.ro     www.cafeneauabiblica.net     www.bisericapeniel.org

Editorial Bârsan Ciprian 

S-a  mai dus un an, a zburat parcă, iar timpul necruţător a trecut pe lângă 
noi lăsându-şi inevitabil urmele, urme ce încercăm deseori să le mascăm, pentru că 
suntem oameni.

Suntem acum la început, la începutul unui nou an – un dar pe care 
Dumnezeu ni l-a făcut, şi dacă citeşti aceste rânduri înseamnă că eşti în viaţă şi eşti 
beneficiarul acestui dar divin.

Nu ştim cum va fi acest an. Însă am certitudinea unui adevăr ce aduce 
spreranţă:Dumnezeu este în control! 

Nu ştim cum vor fi zilele acestui an, posibil să fie lungi sau scurte, cu nori 
sau cu soare, cum vor fi : Dumnezeu ştie.
Cred însă, bazat pe Cuvântul Scripturii, că Dumnezeu este cu noi... în fiecare zi.
Ce ar trebui să facem noi? Să umblăm şi noi cu Dumnezeu în fiecare zi!

Anunt important!

 Pe data de 08 ianuarie, dimineața, va avea loc o adunare generală la care 
sunt invitați toți membrii Bisericii Izvorul Vieții, pentru alegerea și confirmarea 
celor trei frați propuși pentru slujba de diacon: Indries Cristian, 

Ungureanu Mihai.  Având în vedere nevoia de slujitori pe care o resimte 
biserica noastră acum la început de drum, menționăm că avem nevoie de toți trei 
pentru a fi ordinați.

Cnejevici Cosmin 
Slagian și 

Echipa ,, Foaia Bisericii 
vă dorește un an nou binecuvântat 

de Domnul ISUS!
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