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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 Beniamin Crăciun/ Variaţiuni pe aceeaşi temă 1

Vreau să rămân în acelaşi ton cu scrierile 
anterioare şi să vorbim despre altfel de 
animale necurate. Mult mai subtile, care 
muşcă otrăvitor.
Gândul necurat, sau gândul rău, este un 
animal de pradă înaripat, cu gheare şi colţi. 
Atacă fulgerător, pe neaşteptate. Nu ştii 
dincotro vine. Doar te trezeşti că îţi umblă 
prin minte şi nici nu-ţi dai seama ce anume 
a declanşat mecanismul: un sunet, o 
imagine, o aromă, un parfum, un om. Cu 
cât îi dai voie mai mult să ocupe teritoriu, 
cu atât distrugerile vor fi mai mari.
Aş spune că la nivelul minţii, în om se dă 
bătălia cea mai crâncenă. Cei care câştigă 
cu adevărat sunt puţini. Dacă am putea 

vedea cu ochiul liber cum muşcă din conştiinţă acest prădător, ne-am îngrozi. Dar cât de 
bine ne pricepem să afişăm un zâmbet calm în spatele căruia se ascund atâtea gânduri rele!
Acesta este teritoriul pentru care se luptă şi Hristos şi cel rău. Recunoaştem că de multe ori 
ne este greu să spunem că am învins. Un predicator spunea că nu putem opri păsările să 
zboare deasupra capului nostru, dar putem să le oprim să-şi facă cuib la noi.
Nimeni nu e prea puternic să lupte cu acest duşman de unul singur, din moment ce a deschis 
uşa şi a zis bun-venit gândurilor rele.
Cuvântul Domnului spune că noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice gând îl facem rob 
ascultării de Hristos. Dar nu ştiu câţi dintre noi pot să afirme cu tărie acest lucru. În Psalmul 
4 scrie: „Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi, spuneţi lucrul acesta în inima voastră când staţi în 
pat, apoi tăceţi”. Când stai în pat înseamnă odihnă fizică, inactivitate. Este unul din 
momentele când omul e în pericol de a păcătui prin gânduri negative, rele. Biblia ne 
îndeamnă să ne cutremurăm, să ne scuturăm de această haină a găndurilor rele. Apoi să 
facem linişte în noi. Astfel vom avea odihnă şi un somn liniştit.
Cel mai important lucru cred că e să alungi de la început primul gând păcătos şi să-l mustri, 
iar în schimb trebuie pus ceva: gândul lui Hristos.
Despre poarta prin care cel mai repede intră gândul rău vom vorbi în ediţiile viitoare.
Semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un 
caracter. Semeni un caracter, culegi un destin... veşnic.

Pionierii credinţei  Jean Calvin (prima parte)

Calvin (n. 10 iulie 1509, Noyon — d. 27 mai 1564, Geneva) a 
fost un reformator religios francez. Alături de Martin Luther, 
a fost unul din iniţiatorii Reformei Protestante, în opoziţie cu 
anumite dogme şi rituri ale Bisericii Catolice romane. Calvin 
a dezvoltat o doctrină - Calvinismul - relativ diferită de aceea 
a lui Luther, în special în ceea ce priveşte practicarea cultului, 
considerată o radicalizare a lutheranismului.
Jean Calvin s-a născut cu numele de Jean Cauvin la Noyon, 
în Picardia, Franţa. Martin Luther a scris cele 95 de teze în 
1517, când Calvin avea 8 ani.
Tatăl lui Calvin, paznic al episcopului Noyon, l-a trimis la 
colegiul De la Marche şi apoi în continuare la Sorbona din 
Paris, pentru a studia Dreptul. În 1532 devine doctor în Drept 

la Universitatea din Orléans. Prima sa lucrare publicată a fost un comentariu al lucrării 
filozofului roman Seneca De clementia. Adoptă curând principiile Reformei, pe care, 
începând din 1532, începe să le propage la Paris. Ameninţat cu închisoarea, se refugiază 
la Nérac, sub protecţia Margaretei de Navarra, favorabilă protestantismului. În 1534, în 
urma persecuţiilor suferite de protestanţii francezi, numiţi şi hughenoţi, este nevoit să 
părăsească Franţa.
După peregrinări în Basel, Ferrara şi din nou la Paris, în 1536, convins fiind de 
reformatorul Guillaume Farel, Calvin se stabileşte definitiv la Geneva, unde este numit 
profesor de teologie. A trăit aici aproape jumătate din viaţă.
Principala operă a lui Calvin în istoria literaturii Reformei:
- Învăţământul religiei creştine:
- publicată în latină (Christianae religionis institutio) în 1536 la Frankfurt am Main 
(ediţia definitivă: 1559)
- publicată în franceză (Institution de la religion chrétienne) în 1541 la Geneva (ediţia 
definitivă: 1560)

Alte scrieri: 
       - De Clementia - un comentariu asupra operei cu 
acelaşi nume de Seneca (1532)
       - Psychopannychia - împotriva sectei anabaptiste 
(1534)
       - Catehismul Bisericii din Geneva
Calvin a publicat între altele şi diverse volume de 
comentarii ale Bibliei.
Calvin nu recunoaşte decât două sacramente (Taine): 
Botezul şi Comuniunea (Împărtăşania). Respinge dogma 
prezenţei reale a "trupului şi sângelui Domnului" în 
împărtăşanie,  invocarea sfinţilor, instituţia episcopatului.
Predicatorii din bisericile calviniste sunt aleşi de către 
credincioşi şi fiecare biserică calvinistă este condusă 
spiritual de un consiliu ales. Calvin crede într-o 
predestinare absolută a aleşilor şi celor condamnaţi la 
"judecata din urmă", respingând astfel complet liberul 
arbitru. Publicaţiile lui Calvin au difuzat ideile sale asupra 
unei biserici corect reformate, în multe părţi ale Europei.
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Interviu cu Adrian Tămăşan/ reporter Adina Radu (partea întâi)

R.: Cum poate fi cunoscut Dumnezeu într-o "lume întunecată", atât din 
punct de vedere fizic cât și spiritual?
A.T.: Într-o lume întunecată spiritual e  destul de greu să cauți lumina, mai cu seamă că 
lumina, atunci când apare brusc în întuneric, aduce o durere de ochi cumplită.
Însă într-o lume a întunericului, doar uitându-ne la Cel care este Lumina lumii vom 
reuși să umblăm în lumină.
Vă pot răspunde cu Ioan 8:12 la această întrebare. Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu 
Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii.” Asta, în mod practic, înseamnă că dacă Îl urmăm pe Isus, vom găsi 
întotdeauna răspunsuri la cele  mai imposibile întrebări, și în special la cele cărora nouă 
ne este greu să concepem unul.
Lui Dumnezeu îi place să ne răspundă precis acolo unde noi spunem „poate că…”.
Cât despre a trăi în întuneric fizic, adică complet nevăzător, nu cred că are vreo legătură 
cu cunoașterea lui Dumnezeu în mai mare măsură decât o cunoaștere a lui Dumnezeu 
de către orice alt om.
Și nevăzătorii sunt oameni și Îl cunosc pe Dumnezeu în felul oamenilor. Doar că, adesea 
handicapul poate deveni fie un motiv mai puternic de a-L căuta mai cu insistență pe 
Dumnezeu, sau dimpotrivă, de a-L respinge.
Îl putem cunoaște pe Dumnezeu căutându-L în locurile în care El a lăsat urme sau 
informații, adică în Scripturi, Îl putem căuta în rugăciune, vorbindu-I și așteptând să ne 
vorbească, și Îl putem cunoaște în urma experiențelor de viață împreună cu El.
Cred că în toate experiențele, fericite sau nefericite ale vieții, Dumnezeu e implicat mai 
mult sau mai puțin, doar că noi trebuie sa Îi recunoaștem cărările, adică locurile pe unde 
El a lăsat urme.
Și dacă mă uit în propria-mi viață, pot găsi multe urme.
R.: Cum reușiți, ținând cont de problemele de vedere pe care le aveți, să fiți 
o persoană fericită?
A.T.: Nu știu dacă pot vorbi despre fericire ca despre un simțământ permanent. Cred că 
fericirea e foarte scurtă, și adesea confundată cu euforia unei împliniri mult așteptate. 
Dar, de multe ori după ce euforia și exaltarea care au însoțit bucuria acelei împliniri s-au 
consumat, ne întoarcem la felul nostru obișnuit de viață. Fericit nu știu dacă sunt foarte 
des, dar mulțumit și mulțumitor, aproape tot timpul. Cel puțin față de Dumnezeu sunt 
mulțumitor și întotdeauna mulțumit cu cât și ce mi-a dat, și cu felul în care se poartă cu 
mine. Față de mine însumi, nu sunt mulțumit de multe ori, căci fie nu mă ridic la 
înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, fie nu reușesc o autodisciplinare necesară în viața 
creștină. Da, știu că Dumnezeu ne ajută să punem piciorul pe Stânca pe care nu o putem 
ajunge, dar atunci când Dumnezeu ne arată încrederea Sa și așteaptă ceva de la noi, ar 
trebui sa nu Îi înșelăm așteptările. Să nu-L dezamăgim. Mi-aș dori tare mult ca la capăt 
să aflu că nu L-am dezamăgit pe Stăpânul. Și atunci exaltarea momentului de fericire de 
pe Pământ va fi continuă, căci în prezența Lui vom înțelege cu adevărat fericirea și vom 
fi în stare să suportăm plenitudinea ei. 

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

  1
 CRONICI
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1. [l.Cronici 1:4,8,11-12] 
Filistenii au fost descendenţii lui: 
a) Sem; 
b) Ham; 
c) Iafet.
2. [l.Cronici 4:9] Mama lui 
Iaebet i-a dat acest nume deoarece: 
a) era foamete in țară; 
b) l-a născut cu durere;
c) Domnul i-a spus să-i dea acest nume.
3. [l.Cronici 10:10] În templul 
cărui zeu de-al lor au atârnat 
filistenii capul lui Saul? 
a) Dagon;
b) Moloh;
c) Astarteea.
4. [l.Cronici 10:12] Unde au 
fost înmormântaţi Saul şi cei trei 
fii ai săi? 
a) Ierusalim/Ierusalem; 
b) Hebron;
c) Iabes.
5. [l.Cronici 11:4] Cum i se mai 
zicea oraşului Ierusa-
lim/Ierusalem? 
a) Salim/Salem; 
b) Sion;
c) lebus.

6. [l.Cronici 19:6-7] Cu cine s-
au aliat amoniţii în lupta lor cu 
David? 
a) cu filistenii;
b) cu sirienii;
c) cu moabiţii.
7. [l.Cronici 20:5] Pe care ruda 
a lui Goliat a ucis-o Elhanan? 
a) pe unchiul lui;
 b) pe fratele lui;
 c) pe nepotul lui.
8. [l.Cronici 23:24] De la câţi 
ani puteau lucra leviţii în templu? 
a) de la 18;
b) de la 20;
c) de la 30.
9. [l.Cronici 24:1-18] În câte 
cete erau împărţiţi preoţii care 
lucrau în templu? 
a) 7; 
b) 12;
c) 24.
10. [l.Cronici 25:1-31] În câte 
cete erau împărţiţi cântăreţii 
ocupaţi cu muzica din templu? 
a) 12;
b) 24;
c) 36.

Răspunsuri 2 Regi: 1.c  2.b  3.c  4.c  5.b  6.b  7.a  8.b  9.c  10.c

Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Familia Herţanu.
2. Familia Cristun.
3. Ana Linţa şi familia sa.
4. Stela Dumitru şi familia sa.

5. Sora Stela Mreja.
6. Maria Popovici şi familia sa.
7. Familia Izbaşa.


	1: 1-4
	2: 2-3

