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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.

Sebastian Vicentz

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 Sebastian Vicentz / UN COPIL CU MULTE NUME

„Îl  vor numi: Minunat,  
Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al 
păcii”.  Isaia 9 : 6
 
   Ascultau cu mare interes. O întâmplare 
atât de minunată: Dumnezeu îşi trimite pe 
singurul Său Fiu pe acest pământ, ca un 
Copilaş, şi mai târziu îl aduce ca jertfă 
pentru păcatele lor. 
Africanii din Congo (acum Zair) au primit 

mesajul Evangheliei cu aviditate. Când misionarul E.A.Ruskin s-a referit la Isus 
menţionând diferitele Lui nume, el a trezit interesul acestor oameni şi aceştia l-au 
întrebat:,,De ce a avut acest Isus atâtea nume?”. Ruskin le-a explicat: ,,Frumuseţea, 
plinătatea şi măreţia Fiinţei Lui fără seamăn nu pot fi exprimate printr-un singur nume”.
   Numele biblice ale copilului Isus ne descoperă caracterul lui de Dumnezeu care ,,S-a făcut 
trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Întocmai după cum fiecare faţetă a unui diamant 
reflectă frumuseţea acestei pietre preţioase, tot aşa şi caracterul unic divino-uman al lui 
Hristos, care este mult mai presus de o piatră preţioasă, este revelat prin multe aspecte ale 
naturii Sale.
   Textul de astăzi conţine patru nume evreieşti compuse, ale Copilului care s-a nascut în 
Betleem.
 ,,Sfetnic, Minunat” îl descriu pe unul care are un plan divin şi care este într-adevăr o 
minune. 
Ca şi ,,Dumnezeu tare”, El este un războinic victorios care obţine victoria finală. 
Numele ,,Părintele veşniciilor” ne vorbeşte despre providenţa Sa şi despre grija eternă pe 
care o are faţă de ai Săi. Expresia ,,Domn al păcii” face aluzie la stăpînirea Lui plină de pace 
în inimile credincioşilor şi, în ultimă instanţă, asupra lumii, atunci când dreptatea Lui va 
stăpâni.
Nu este de mirare că îngerul a spus despre El că Numele lui va fi ,,Isus”, căci El este cu 
adevărat un Mântuitor (Matei 1:21).
   „ Isus, este Numele cu care se iscăleşte Dumnezeu într-o limbă pe înţelesul oamenilor.”
                                                                                                                                  (P.R. Van Gorder)

Pionierii credinţei  Jean Calvin (a doua parte)

Calvinismul a devenit religia majorităţii populaţiei în Scoţia, 
Olanda şi părţi din Germania de nord şi a avut o influenţă mare 
în Ungaria şi Polonia. Majoritatea coloniştilor de pe Coasta 
atlantică americană şi din New England erau calvinişti, 
inclusiv puritanii şi coloniştii olandezi din Noul Amsterdam 
(New York). Africa de Sud a fost fondată, începând din secolul 
XVII, de calvinişti olandezi (deşi câţiva erau de origine franceză 
sau portugheză), care erau cunoscuţi cu numele de Afrikaans. 
Sierra Leone a fost colonizată masiv de calvinişti din Noua 
Scoţie. John Marrant a organizat acolo o congregaţie sub 
auspiciile lui Huntingdon Connexion. Coloniştii erau în mare 
parte loialişti negrii, afro-americani care au luptat pentru 
b r i t a n i c i  î n  t i m p u l  r e v o l u ţ i e i  a m e r i c a n e .

Jean Calvin a călătorit la Strasbourg şi mai târziu prin cantoanele Elveţiei. Aflat la Geneva, 
Guillaume Farel l-a rugat să-l ajute la reforma bisericii. Calvin a scris despre rugămintea lui 
Farel: "M-am simţit de parcă Dumnezeu din cer şi-a pus mâna sa măreaţă pe mine pentru a 
mă opri din cursa mea". După optsprezece luni, reformele prea severe ale lui Calvin şi Farel, 
şi amestecul lor în treburile statului au dus la exilarea celor doi.
Timp de trei ani, Calvin activează la Strasbourg în biserica Hughenoţilor francezi. Calvin a 
fost invitat mai târziu să se întoarcă la Geneva. El a reorganizat structura religioasă şi 
politică a oraşului, după bazele Bibliei, cu miniştrii, învăţători, Sfat al bătrânilor şi diaconi. 
În 1559, Calvin a fondat o şcoală pentru educaţia copiilor şi un spital pentru nevoiaşi, 
precum şi Academia din Geneva sub rectoratul lui Teodor Beza. Calvin a pus bazele unui 
guvernământ teocratic protestant intolerant, instituind o represiune severă a adversarilor 
reformei, mergând până la exil sau pedeapsa cu arderea pe rug (de ex. Michel Servet, acuzat 
de erezie privind dogma Sfintei Treimi). Femeile erau obligate să se îmbrace în negru şi nu 
aveau voie să se fardeze. Bazat pe texte din Vechiul Testament, a pornit o adevărată 
campanie de vânătoare a vrăjitoarelor şi de combatere a magiei, recurgând la tortură 
pentru recunoaşterea vinovăţiei. 

Constituţia statului teocratic al Genevei - astăzi l-am 
numi "fundamentalist religios" - prevedea pedeapsa cu 
moartea pentru blasfemie, erezie şi vrăjitorie.
Sănătatea lui Calvin a început să se deterioreze, 
suferind de migrene, hemoragii pulmonare, gută şi 
pietre la rinichi. Câteodată, trebuia să fie transportat 
până la amvon. Calvin a avut şi mulţi detractori, era 
ameninţat şi insultat. El îşi petrecea viaţa privată pe 
Lacul Geneva, citind Sfintele Scripturi şi bând vin roşu. 
Spre finalul vieţii sale, le zicea amicilor săi care erau 
preocupaţi de regimul său zilnic de muncă, "Ce? Vreţi ca 
Domnul să mă găsească lenevind când va veni?"
Jean Calvin a murit la 27 mai 1564, şi a fost îngropat 
într-un mormânt simplu şi anonim, într-o parte a 
Genevei, aşa cum a cerut el.
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Interviu cu Adrian Tămăşan/ reporter Adina Radu (partea a doua)

R.: Am fost şi sunt impresionată de felul cum te descurci în viaţa de 
zi cu zi: ai terminat o facultate la Arad, te descurci cu computerul, 
scrii, cânți, ai o familie... Sunt mulţi oameni care văd foarte bine, şi 
totusi nu fac şi nu ştiu atât de multe ca tine. Cum reuşesti o 
asemenea performanţă?

A.T: Nu ştiu dacă e o performanță. Ceea ce fac eu mi se pare absolut normal.
Dumnezeu, însă, este bun și mi-a ajutat să am o familie frumoasă, să termin o 
facultate, și mi-a îndrumat pașii spre ceea ce am facut până acum.
Cât despre ceea ce știu, nu cred că e vreun secret. Cunoștințele se adună în urma 
învățăturii. Tot ce știu am învățat, și nimic din ceea ce înseamnă cunoștințe, nu 
se poate obține altfel. Ba da, prin darul miraculos al cunoștinței, dar acelea nu 
sunt situații răspândite, ci unele în care Dumnezeu urgentează procesul 
învățării.
Laudă lui Dumnezeu că mi-a dat o minte cât şi o memorie bună, ca să învăț și să 
rețin.
Mulți ar vrea să știe dintr-o dată, fără să treacă prin sutele de ore de citit, studiu, 
pregătire și tot efortul învățării. Așa ceva nu se poate.
Cât despre umblatul pe computer, e o poveste frumoasă.
Atunci când, în urmă cu circa 6-7 ani, am aflat că voi orbi inevitabil, m-am gândit 
adânc la viitorul meu de nevăzător.
Ce voi face? Cum voi reuși să mă descurc? Cum va fi? Și mii de întrebări le-am 
trecut prin filtrul cugetării, încercând să aflu răspunsuri.
Față de unele întrebari  m-am resemnat, altele au rămas fără răspuns, dar în cele 
din urmă, I-am spus Domnului următoarele:
Doamne, le-aș accepta pe toate, dar un singur lucru nu îl pot accepta. Accept să 
nu îmi mai văd familia, natura, oamenii, și alte frumuseți ce desfată privirea, însă 
nu mă pot împăca cu gândul că nu voi mai putea citi. Dacă nu aș mai putea citi, 
Doamne, spuneam eu, înseamnă că sunt condamnat la îndobitocire. Iertați-mă 
pentru termenul dur, dar așa am gândit și vorbit. Și tot gândindu-mă la acest 
viitor neajuns, am început să frământ problema.
A citi în Braille (Alfabetul Braille este un sistem de scriere folosit de cei cu 
deficiențe de vedere. Literele sunt compuse din puncte ieșite în relief care pot fi 
simțite cu ajutorul degetelor), alfabetul orbilor, era o iluzie.
Nu sunt cărțile care mă interesează pe mine transcrise în Braille, și chiar dacă ar 
fi, este dificil de manipulat și administrat atâta literatură. Cărțile Braille sunt 
mari, grele și imaginați-vă, de exemplu, că toată Biblia transcrisă în Braille, ar 
umple camera unui apartament de bloc. Asta nu era o soluție.

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 
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1. [2.Cronici 1:3] Uncle se află 
tabernacolul făcut de Moise şi unde a 
adus Solomon ofrande de ardere 
[arderi-de-
tot]? 
a) Ierusalim/lerusalem; 
b) Samaria; 
c) Gabaon.
2. [2.Cronici 10:10] ,,Degetul meu 
mic este mai gros decât coapsele tatălui 
meu" sunt cuvintele:
a) spuse de Solomon hitiţilor; 
b) spuse lui Roboam de consilierii săi tineri ca 
să le transmită israeliţilor;
c) zise lui Roboam de consilierii bătrâni ai lui 
Solomon ca să le spună israeliţilor.
3. [2.Cronici 11:21] Regele Roboam 
a avut: 
a) 17 neveste şi 60 de ţiitoare;
b) 28 de fii şi 60 de fete;
c) 30 de ţiitoare şi 40 de fete.
4. [2.Cronici 13:3,17] Când regele 
Abia  cu 400.000 de soldaţi s-a luptat 
cu Ieroboam care avea 800.000 de sol-
daţi: 
a) Abia a avut 150.000 de pierderi;
b) Ieroboam a avut 250.000 de pierderi; 
c) Ieroboam a avut 500.000 de pierderi.
5. [2.Cronici 13:21] Regele Abia a 
avut:
a) 39 de copii; 
b) 40 de copii;
c) 38 de copii.

6. [2.Cronici 15:17; 16:1-3,7-9] Deşi 
regele Asa a făcut ce era bine înaintea 
Domnului, totuş a făcut o mare greşeală 
când Baeşa, regele Israelului, s-a luptat 
cu el:
a) s-a decis să nu ceară ajutor de la regele 
Siriei; 
b) s-a decis să ceară ajutor de la regele Siriei şi 
nu de la Domnul;
 c) i-a declarat război regelui Siriei.
7. [2.Cronici 22:11] Preotul 
Iehoiada care l-a pus pe tron pe 
Ioas/Ioaş era soţul unei fiice a unui: 
a) rege al Israelului; 
b) rege al Iudei;
c) levit.
8. [2.Cronici 36:17-20] Al cărui 
popor era regele care a nimicit 
Ierusalimul/Ierusalemul şi i-a dus pe 
evrei în captivitate? 
a) babilonian;
 b) caldeean; 
c) person.
9. [2.Cronici 36:21] Câţi ani a 
durat exilul evreilor în Babilon? 
a) 50 de ani; 
b) 70 de ani; 
c) 90 de ani.10. [2.Cronici 36:22-23] 
Exilului israeliţilor în Babilon i-a pus 
capăt: 
a) Ieremia, profetul; 
b) Cir/Cirus, regele Persiei;
c) Nebucadneţar, regele Babilonului.

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

Să ne rugăm, în această săptămână 
pentru:
1. Surorile Floruţ.
2. Sora Daciana Bilan.
3. Sora Călin Angela.

4. Surorile Briscan..
5. Ciapsa Dumitru şi familia sa.
6. Familia Lupu Mihai.
7. Toliţa Gheorghe şi familia sa.
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