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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

„Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută. 
Credincioşia răsare din pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor”.

Ştim că Dumnezeu este bun cu noi, însă urăşte păcatul. De aceea El trebuie să pedepsească 
păcatul. Unde s-a întâlnit dreptatea cu credincioşia lui Dumnezeu? 
La vremea când scria acest psalm fiul lui Core, ştia oare că va fi peste veacuri o proorocie 
împlinită? Atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să împlinească voia Tatălui şi a 
ales să întindă mâinile ca să-I fie bătute în cuie, când putea să-i nimicească pe toţi cu o 
vorbă, a făcut posibilă întâlnirea dreptăţii lui Dumnezeu cu bunătatea Lui. A făcut posibil ca 
cei care cred în El să poată fi primiţi acasă, la Dumnezeu. A făcut posibil ca dreptatea lui 
Dumnezeu să fie satisfăcută, ca cei care cred în Fiul Său şi Îl primesc în viaţa lor ca 
Mântuitor şi Domn să poată primi neprihănirea Lui. 
Vi s-a întâmplat vreodată să nu puteți accepta gândul că mulți oameni cumsecade vor 
merge în iad? Dar ideea că cei mai răi criminali ar putea să se plimbe pe străzile de aur ale 
raiului? Dacă este să credem Biblia în mod literal, așa va fi! Există o imaginară zbatere 
teologică între ”Dumnezeu este dragoste” și ”Dumnezeu este drept”, pe care predicatorii o 
exploatează de la caz la caz, pentru a motiva oamenii la iubire de Dumnezeu, sau la frică de 
Dumnezeu. Acum eu întreb: care pe care?
De fapt, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu nu și-au declarat război niciodată. Ele sunt 
atribute divine, fac parte din caracterul divin și se armonizează perfect, raportându-se la 
atitudinea omului. Dumnezeu iubește atât de mult încât, dacă toată lumea se pocăiește, 
toată lumea are loc în rai! Dar este și așa de drept, încât dacă nimeni nu vrea să se pocăiască, 
Dumnezeu nu se va plictisi o eternitate, nici nu se va jena să-i trimită pe toți oamenii în iad!
Data viitoare, când vezi un om cumsecade, întreabă-l dacă Îl are pe Domnul Isus ca 
Mântuitor personal. Ca nu cumva să ajungă un om cumsecade în iad. Și când vei întâlni un 
tâlhar, întreabă-l același lucru. Pentru că are mari șanse să ajungă în rai. Și unul și altul, 
numai dacă se pocăiesc!
Dar dacă le vorbești de Dumnezeu, nu uita să le spui că El iubește dreptatea!

Pionierii credinţei  Menno Simons (partea a doua)

Aceasta a fost cam prin anul 1536 şi se pare că intenţia lui Menno a 
fost să ducă o viaţă liniştită de cercetător şi scriitor. Dar, cam după un 
an, un mic grup de credincioşi venise  la el şi îl îndemnară să-şi aducă 
aminte de nevoile sufletelor sărace, flămânde, şi să-şi folosească mai 
bine talentele ce le avea de la Domnul. Ca urmare, el începu să predice 
Evanghelia şi continuă să facă cunoscut adevărul prin grai şi prin scris 
până la sfârşitul vieţii sale.
Deşi nu fără dese întreruperi, lucrările sale au fost în mod practic 
foarte rodnice. La început anabaptiştii erau împărţiţi şi descurajaţi. 
Cei de la Münster susţineau unele idei cu totul greşite, idei care au 
provocat o luptă ascuţită, dar greutatea influenţei lui Menno a înclinat 

balanţa în favoarea curăţiei şi păcii. Împotriva acestor  idei, el a scris cartea “Ieşirea de la 
papalitate”, în care arată cum în mod fals au fost învinuiţi de duşmani că apără doctrinele 
celor de la Münster, doctrine cu care ei nu se împăcau, ci  le respingeau.
Menno a fost un apostol al adevărului, predicând şi înfiinţând biserici de-a lungul Europei 
de Nord, din Franţa până în Rusia. În ciuda celor mai aspre decrete şi a celor mai 
sângeroase prigoniri, el şi-a îndeplinit cu credincioşie chemarea şi a găsit întotdeauna, 
oriunde a mers, oameni gata să asculte Evanghelia. El a întărit un standard de strictă 
morală, a reprimat toate tendinţele spre fanatism şi, treptat, a format pe urmaşii săi, pe 
menoniţi, într-un popor blând, paşnic şi moral. Ei puneau un accent deosebit pe botezul 
prin cufundare al oamenilor mari ce-şi puteau mărturisi credinţa.
Ultimii săi ani au fost petrecuţi în Holstein, unde a şi murit în 13 ianuarie 1561, în vârstă de 
66 de ani.
Ca scriitor, Menno a lucrat numeroase volume. În timpul celor din urmă zece ani ai săi, el a 
întemeiat o tipografie şi şi-a asigurat o largă circulaţie a scrierilor sale. Cele mai multe sunt 
scrise în limba daneză, deşi unele originale au fost scrise în “Oostersch” şi foarte rău traduse 
în limba daneză. Tipărirea lucrării “Cartea de temelie a adevăratei credinţe creştine”, în 
1539, a statornicit învăţătura sa doctrinară pe baze solide. Ea s-a deosebit de teologia 
reformată numai în susţinerea ideii spirituale despre biserică, ca o comunitate de adevăraţi 
sfinţi şi urmarea necesară a acestei idei, respingerea botezului copiilor mici.

                 ...continuarea interviului din pagina 3 ( trei )
Dar nevăzătorii pot dobândi un grad mare de independenţă şi 
îşi pot suplini cu succes nevoile zilnice, astfel încât să 
dobândească respectul celorlalţi.
Poţi fi, fie admirat, fie compătimit. Eu o prefer pe prima.
Apoi, vis-a-vis de viaţa creştină, doresc să subliniez faptul că 
Dumnezeu este în control şi acolo, chiar în viaţa nevăzătorului.
Să ne încredem în El, căci El se poartă ca un Tată cu copiii Săi.
Eu, când citesc aceste cuvinte, primesc mângâiere pentru că 
îmi amintesc minunatul fapt că în fiecare secundă a vieţii sunt 
sub ochii Celui Atotputernic.
Nevăzătorilor le transmit salutările mele fierbinţi şi îi aştept să 
mă contacteze, mai ales cei care au nevoie de suport pentru a 
deveni independenţi.
Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toţi şi să vă încredeţi în El.
R: Vă mulţumesc pentru timpul acordat.

Editorial  / Dumnezeu, între dragoste şi dreptate Editorial  / Dumnezeu, între dragoste şi dreptate 

Psalmul 85:10-11Psalmul 85:10-11



Interviu cu Adrian Tămăşan / reporter Adina Radu (partea a patra)

R:Cu siguranţă, aţi cunoscut puterea lui Dumnezeu pe zi ce trece tot mai 
mult. Ne puteţi spune o experienţă din viaţa dumneavoastră?
A.T.: Mi-e greu să aleg, dar mă bucur că Dumnezeu mi-a ascultat o altă rugăciune, aceea de 
a avea copii sănătoşi.
Şi în cazul Marei, fiica mea, şi în cazul lui Luca, băieţelul, au fost anumite îngrijorări la 
naşterea lor sau în timpul sarcinii.
Pentru Mara, situaţia a fost gravă, căci un medic ne-a speriat cu posibilitatea de a avea un 
copil cu handicap sau diform, din pricina unui tratament pe care l-a luat soţia în timpul 
primei perioade a sarcinii.
I se recomandase avortul, şi asta era teribil. Era prima sarcină, primul copil după 3 ani de 
când ne căsătorisem.
Ne-am încrezut în Domnul şi am refuzat sugestia avortului, iar astăzi putem spune că Mara 
e un copil de excepţie.
Şi Luca a avut o problemă de care ne-am temut la naştere, dar, într-o săptămână, 
Dumnezeu a intervenit şi a îndreptat toate lucrurile, iar el este un băiat plin de viaţă, care 
tare seamănă cu tata.
Apoi Dumnezeu a fost bun şi nu a îngăduit ca vreunul din copii să aibă probleme de ochi ca 
moştenire. Şi asta e minunat.
Experienţe aş avea multe, însă nu e loc şi timp îndeajuns pentru a le mărturisi aici.
Ultimul lucru de care mă bucur este că pot umbla de unul singur în împrejurimile casei 
unde locuiesc acum. Mă descurc să ajung la supermarket, la bibliotecă, la Asociaţia 
Nevăzătorilor, de unul singur, doar cu bastonul. În Reşiţa era uşor, căci cunoşteam oraşul, 
dar am fost speriat că aici, în Anglia, nu voi mai avea libertatea de mişcare şi independenţa 
pe care le aveam acolo. Însă mă bucur că am deprins şi aici abilitatea de a umbla singur prin 
oraş. Un alt ajutor divin.
R: Ce le-aţi putea spune oamenilor care au aceeaşi problemă ca şi 
dumneavoastră?
A.T.: Le-aş recomanda să se încreadă în Domnul, să ceară ajutorul Său, să fie perseverenţi şi 
să lupte pentru o viaţă mai bună şi cât se poate de independentă.
Se pot deprinde multe abilităţi dacă eşti nevăzător. Astăzi există multe posibilităţi pentru ca 
nevăzătorul sau persoana cu anumite handicapuri să poată fi independent şi să se bucure de 
aceeaşi demnitate ca ceilalţi. Există multe resurse astăzi sau beneficii ale tehnologiei, care 
ne pot aduce viaţa zilnică foarte aproape de calitatea vieţii celor fără dizabilităţi.
Cu siguranţă, foarte mulţi nevăzători sau persoane cu handicap simt sentimentul acela de 
inferioritate din pricina handicapului, însă nu trebuie să ne lăsăm biruiţi sau să cădem în 
lamentare din pricina lui.
Dă tot ce poţi din tine şi vei vedea că lipsa ta poate fi compensată, şi, mai mult decât atât, vei 
vedea că poţi atinge limite nebănuite.
M-aş bucura să ştiu că nevăzătorii îşi păstrează demnitatea şi nu vor încerca vreodată să 
sensibilizeze publicul sau diferitele persoane din jur pentru a fi ajutaţi în vreun fel anume.
E nevoie de ajutor doar acolo unde chiar trebuie cu adevărat. 
                                                                        ...interviul continuă în pagina 4 ( patru )

Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Familia Abrudan Ionel;
2. Sora Adam Climanţa şi familia;
3. Familia Agafiţă Gică;
4. Sora Ailincăi Veronica şi familia;

5. Sora Alexandru Ana şi familia;
6. Familia Amariei Pavel;
7. Familia Amariei Mihai;

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

Rubrica femeii... / Guşă Marcela

Taina fericirii în cămin

Toţi ne dorim să avem un cămin fericit. Căminul trebuie să fie un colţ de rai, dar ce 
trebuie să facă soţii ca să realizeze această stare? Când nu e această stare de fericire, cine e 
de vină? Soţul sau soţia? Ce spune Biblia? Care e taina bucuriei şi fericirii în viaţa de 
căsnicie? Care e orânduiala divină în privinţa aceasta? Spre a fi fericiţi, soţii trebuie să 
îndeplinească fiecare câte o condiţie precisă. 

Ce ne spune nouă, femeilor, Biblia? Soţia trebuie să fie ascultătoare, supusă soţului 
ei, aşa cum Biserica este supusă lui Hristos. Mulţi, când citesc versetele acestea şi văd că 
Biblia cere supunerea soţiei faţă de soţ, spun că Biblia e o carte rămasă în urmă, că ea nu 
recunoaşte egalitatea femeii, ci vrea să o ţină sclava soţului. Dar apostolul Pavel nu spune 
aşa ceva (Efeseni 5:22-33). 

Biblia spune că bărbatul este capul femeii. Dumnezeu, care ne-a creat, a stabilit ca 
soţul să fie capul familiei. Orice societate trebuie să aibă un conducător, altfel este un haos. 
În familie, celula mică a societăţii, rânduiala divină este ca soţul să fie capul, iar soţia şi 
copiii să fie ascultători şi supuşi. Mulţi, citind textul acesta, ar vedea numai supunerea 
soţiei, supunere absolută. Dar această supunere nu e răspuns la pretenţie, la poruncă, ci e 
răspuns la dragoste. Numai o dragoste absolută câştigă, fără să pretindă, o supunere 
absolută. Pentru unul care te iubeşte eşti gata să faci totul. Dragostea adevărată nu cere, ci 
dă. Hristos Domnul a dat totul şi s-a dat pe Sine însuşi, iar răspunsul Bisericii este cu 
supunere deplină faţă de El până la martiraj. 

Dragostea să fie întâi şi supunerea urmează de la sine. Dragostea e cauza, 
supunerea e efectul. Dragostea e cea mai puternică forţă de a supune pe alţii (Proverbe 
27:19). 

Cine crede că prin ton aspru, prin ţipete, bătaie îşi va supune soţia, greşeşte. Forţa 
stârneşte împotrivire, încăpăţânare şi duce nu la fericirea căminului, ci la năruirea lui. E 
necesar să înţelegem că supunerea nu este un răspuns la pretenţie, ci e răspuns la dragoste. 
Niciodată, soția, nu se va simţi umilită ascultându-şi soţul care o iubeşte. Cuvintele 
dragostei sunt rugăminţi ce nu pot fi refuzate. Chiar şi cele mai grele lucruri par uşoare 
pentru cel ce îl iubeşti şi te iubeşte. Dragostea deplină a soţului niciodată nu va pretinde 
ceva nedemn soţiei sale. De fapt, dragostea nu porunceşte, ci slujeşte (Matei 20:25-26). 
Dragostea e taina fericirii în cămin. Ea îi face pe cei doi să fie una. Soţilor şi soţiilor, e vremea 
să vă treziţi! Nu vă amărâţi unii pe alţii, nu vă faceţi viaţa un chin şi fericiţi-vă unii pe alţii! 
Învăţaţi de la Domnul Isus Hristos lecţia mare a dragostei şi veţi avea cheia fericirii în viaţa 
personală şi în viaţa de cămin.  Înapoi la dragostea dintâi şi veţi constata că pustiul 
căminului vostru înfloreşte ca trandafirul şi se transformă într-un colţ de rai. Ce minunată e 
viaţa într-un aşa cămin!
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