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J. Calvin

introducere

Rugăciunea noastră este ca prin aceste lecţii copiii să urmeze exemplul lui Jean Calvin – să se încreadă 
în Dumnezeu, să ia decizii bune, și să rămână tari în credinţă în orice situaţie s-ar afla. 

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai 
fete, sau poate aplicaţia se potrivește unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii 
mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu 
să fie aplicat la viaţa lor.

Timp de discuţie

Fiecare lecţie se termină cu câteva întrebări referitoare la temele prezentate. Folosește timpul acesta, 
pentru a consolida ceea ce ai predat, dar oferă copiilor și posibilitatea de a spune celorlalţi situaţiile prin 
care trec ei. 

Disponibil pentru sfătuire

Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 
Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în 
inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuși, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă și ei 
pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, și de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare 
în a ști cum să procedeze. 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie 
grea, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o 
situaţie în care nu știu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă 
pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu ești singurul lor sfătuitor creștin.

Din aceste motive este important ca ei să știe că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, 
este important să știe când și unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine.

În sfârșit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept 
venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în același timp în care faci 
invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă 
au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au așteptat să vorbească cu tine.

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit

Dorești într-adevăr să trăiești pentru Domnul Isus, dar nu știi cum să vii la El? Mă bucur că pot să-ţi 
explic ce spune Biblia. Vino să vorbești cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de 
reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi 
mai bine cum poţi veni la El. Deci vino și stai de vorbă cu mine lângă …“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit

„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, și nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o 
poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să știu dacă și tu 
te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine și să te ajut.“
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lecţia 1
Calvin se încrede în Domnul isus

Planşa 1
Este patru dimineaţa. 
„Trezirea-a-a!“
Jean Calvin era un băiat de 14 ani, care studia la colegiul Mon-

taigu din Franţa. În fiecare zi de şcoală se scula înainte de răsăritul 
soarelui. Poate te gândeşti că avea timp să doarmă puţin după-amiaza, 
dar profesorii îi dădeau lui şi colegilor lui multe teme, încât trebuiau 
să înveţe până seara târziu. Probabil că Jean nu se plângea, fiindcă era 
obişnuit să lucreze până la ore târzii. Cu mult timp în urmă, învăţase 
să muncească din greu şi să facă totul cât mai bine. 

Harta (vezi pagina 12)
Jean s-a născut în 10 iulie 1509, în Noyon, în nordul Franţei. 

Mama lui murise când el era mic. Tatăl lui lucra pentru episcopul 
Bisericii Romano-Catolice. Cred că Jean şi fraţii lui au fost învăţaţi 
despre Dumnezeu, Creatorul universului, care este sfânt şi drept. Ei 
credeau că Dumnezeu îi primeşte, doar dacă Îi împlinesc poruncile. 
Biserica Romano-Catolică credea că pentru a fi mântuit, trebuie să 
faci anumite lucruri: să mergi la biserică în fiecare duminică, să fii 
botezat ca bebeluş, să te spovedeşti preotului etc. În familia lui aceste 
reguli erau strict respectate. 

Scurtă prezentare a vieţii lui Calvin
După colegiu, Jean a studiat dreptul, pentru a-i face pe plac 

tatălui său; dar la moartea acestuia s-a hotărât să meargă la Paris. 
De mult timp îşi dorea să studieze limbile antice, ebraica şi greaca, 
în care a fost scrisă Biblia. A petrecut multe ore studiind Biblia. În 
studiul său a descoperit şi scrierile unor oameni numiţi „reformatori“ 
sau „protestanţi“ (Martin Luther şi alţii). Ei învăţau pe alţii că omul 
nu este mântuit prin fapte bune, ci doar încrezându-se în Isus, Fiul 
lui Dumnezeu. 

Toţi nesocotim poruncile lui Dumnezeu, şi merităm să fim des-
părţiţi de El. Dar Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a 
trimis pe Fiul Său, Isus, să moară pe cruce şi să poarte pedeapsa pe 
care noi o merităm. Domnul Isus a înviat din morţi şi astăzi este viu. 
Pentru mântuirea ta este suficient ce a făcut El cu peste două mii de 
ani în urmă. Tot ceea ce trebuie să faci, este să te încrezi în El. Biblia 
spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit … “ (Fapte 16:31). 
Nicio altă condiţie! Când Calvin şi-a dat seama de acest lucru, s-a 
încrezut în Domnul Isus. 

aCn
Citeşte sau numeşte un copil 
mai mare, care să citească 
versetul din Biblie. 

franţa
elveţia

paris

Noyon

geneva

Basel

STRASBOURG
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Planşa 2
Acum Calvin trebuia să plece din Paris. Într-adevăr, alte persoa-

ne de la universitate au crezut aceste lucruri ca şi el, şi acum vorbeau 
deschis despre ele. Conducerea colegiului şi autorităţile publice erau 
indignate şi înfuriate. Căutau o cale să oprească răspândirea acestei 
învăţături. Calvin şi prietenii lui puteau fi oricând arestaţi. Cum să 
fugă din Paris, fără să fie prins? S-a îmbrăcat ca un ţăran, şi a trecut 
printre soldaţi, fără să trezească vreo suspiciune.

Planşa 3
Persecuţia nu i-a oprit pe protestanţi să răspândească Vestea 

Bună. Unii dintre ei s-au gândit să facă nişte afişe mari, care să îi 
îndemne pe oameni să se încreadă în Hristos. În 18 octombrie 1534, 
când s-au trezit parizienii, au văzut afişe peste tot. Era un afiş chiar 
şi pe zidul dormitorului regelui Francisc I. Acest lucru l-a înfuriat 
foarte mult pe împărat. A arestat două sute de creştini, şi pe douăzeci 
dintre ei i-a condamnat la moarte. 

Planşa 4
Jean Calvin ştia că devenea periculos pentru el şi prietenii lui 

să rămână în Franţa. El şi colegul lui de cameră s-au decis să fugă 
la Basel, un oraş din Elveţia situat chiar la graniţa cu Franţa, loc 
în care ar fi fost în siguranţă. Au luat cu ei doi slujitori şi au mers 
călare pe cai. 

Drumul până la Basel era lung, şi probabil că s-au oprit de multe 
ori să dea de mâncare cailor şi să cumpere hrană pentru ei. Unul 
dintre slujitori a fugit. De ce oare? Da, probabil că îi era frică. Şi-au 
dat seama că a luat cel mai bun cal al lor. Mai mult decât atât, le-a 
furat şi banii. Ce se va întâmpla cu ei? Cum vor ajunge în siguranţă 
la Basel? Soldaţii francezi puteau oricând să îi ajungă din urmă. Din 
fericire, celălalt slujitor a rămas cu ei, şi le-a împrumutat banii de 
care aveau nevoie să ajungă în siguranţă la Basel, şi să închirieze o 
cameră acolo. 

Timp de discuţie
1. Cum poţi să fii mântuit de păcatul tău? 
2. Astăzi unii oameni spun că trebuie să îţi câştigi mântuirea. 

Ce le-ai spune acestor oameni? Ştii un verset din Biblie care 
să susţină răspunsul tău? 
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Coperta din faţă 

Jean Calvin s-a stabilit în Basel. Acum se afla în siguranţă, dar 
erau mulţi protestanţi care încă mai sufereau pentru credinţa lor. Unii 
dintre ei erau chiar omorâţi, arși de vii. Jean nu dorea să fie laș, să 
fugă și să se ascundă, și să nu facă nimic pentru acei creștini care erau 
statornici în credinţa lor. 

La vârsta de 26 de ani a scris o carte, în care a prezentat în mod clar 
și simplu argumente în favoarea credinţei reformaţilor. A studiat atent 
Biblia, și a căutat să descrie planul minunat al lui Dumnezeu de a mântui 
oameni de toate vârstele, din întreaga lume. Titlul cărţii a fost: „Învăţătura 
religiei creștine“. El a dedicat-o regelui Franţei, Francisc I. 

Planşa 5

Lui Jean Calvin îi plăcea foarte mult să scrie. Își dorea un loc 
liniștit, în care să studieze și să scrie în liniște. S-a decis să se mute de 
la Basel la Geneva, un oraș frumos, așezat pe malul unui lac. Gene-
va devenise un stat independent, care nu se mai afla sub autoritatea 
Bisericii Catolice. Dar în acel oraș existau multe probleme. Oamenii 
aveau nevoie de legi, care să-i împiedice să facă lucruri rele împotriva 
lui Dumnezeu și a semenilor lor.

Pastorul bisericii de acolo se numea William Farel. Când acesta a 
auzit că Jean Calvin este în oraș, s-a dus în grabă să îi ceară ajutorul, și 
să îl roage să rămână acolo. Farel nu reușea să facă faţă singur lucrării 
bisericii, fiindcă erau multe de făcut. 

Când Calvin i-a explicat că el își dorește un loc liniștit de studiu, 
Farel i-a spus: „Dacă acum, când avem atât de multă nevoie de ajutor, 
tu ne părăsești, doar pentru faptul că vrei puţină pace și liniște, Dum-
nezeu va blestema pacea ta, și n-o vei găsi.“

Aceste cuvinte au fost pentru Calvin ca și cum Dumnezeu i-ar fi 
spus să rămână. Câteodată te întrebi ce să faci la școală, acasă, la joacă, 
unde să mergi, pe cine să asculţi sau cum să te comporţi. Dumnezeu se 
poate folosi de un alt creștin, pentru a-ţi spune clar care este voia Lui 
pentru tine. Calvin a ascultat de Farel, și a rămas în Geneva. 

Planşa 6

Nu era o slujbă ușoară să fii pastor în acea biserică. Mulţi oameni 
veneau la serviciile divine, dar nu se purtau întotdeauna frumos: dese-
ori erau gălăgioși și câteodată chiar nepoliticoși. O dată chiar a fost 
chemată poliţia. 

lecţia 2
Calvin vrea să afle voia lui Dumnezeu

aCM
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Calvin era de părere că atunci când vii la biserică, trebuie să Îl 
respecţi pe Dumnezeu, dar și pe ceilalţi. Biserica este casa lui Dum-
nezeu; și mergem acolo pentru a ne arăta dragostea noastră faţă de 
El, a ne închina Lui, a asculta Cuvântul Lui, și a primi călăuzire din 
partea Lui. 

Jean a spus oamenilor din biserică să nu ia parte la Cina Domnului, 
dacă vin la biserică doar să vorbească și să facă gălăgie. Acest lucru îi 
privea pe toţi – și pe cei bogaţi și pe cei săraci. 

Planşa 7

Nu știu cum reacţionezi tu, dar nu este deloc plăcut când ești 
mustrat și ţi se spune ce să faci. Te superi când ţi se cere să schimbi 
comportamentul, și să asculţi de cineva care are autoritate din partea 
lui Dumnezeu asupra ta. Cu toate acestea, Jean era convins că regulile 
pe care le-a impus bisericii erau drepte și plăcute lui Dumnezeu. 

Unii au ascultat și s-au supus, alţii s-au supărat, și l-au dispreţuit 
pe Calvin. Pentru a arăta cât de mult îl dispreţuiau, și-au numit câinele 
după el. 

Când reformatorul mergea pe stradă, auzea oameni care strigau: 
„Hei, Calvin, câine nătâng, vino aici!“

Dar acest lucru nu l-a oprit pe Calvin să facă ceea ce dorea 
Dumnezeu. 

Planşa 8

Oameni importanţi i-au reclamat pe Calvin și pe Farel la Consiliul 
orașului Geneva.

„De ce nu putem face ce vrem noi?“, se plângeau ei. 

Consiliul a cerut pastorilor să-și schimbe regulile, dar ei au refuzat, 
dorind mai degrabă să fie pe placul lui Dumnezeu, decât al oamenilor. 
În 23 aprilie 1538, lui Calvin și lui Farel li s-a spus să părăsească orașul 
în trei zile. Probabil că au fost foarte triști, după ce au încercat atât de 
mult să îi ajute pe oamenii din Geneva să Îi slujească lui Dumnezeu! 
Cât de nerecunoscători erau oamenii din Geneva!

De ce îngăduia Dumnezeu să fie alungaţi Calvin și Farel? Planu-
rile lui Dumnezeu pentru viaţa noastră nu sunt întotdeauna ușor de 
înţeles, și El ne trece prin situaţii grele, dar El știe cel mai bine de ce. 
Noi trebuie să ne încredem în El în continuare. „Încrede-te în Domnul 
din toată inima ta, și nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaște-L în 
toate căile tale; și El îţi va netezi cărările“ (Proverbe 3:5-6).

Calvin și Farel nu aveau nicio idee despre următorul pas în planul 
lui Dumnezeu pentru ei. Unde să meargă? S-au decis să se întoarcă în 
Basel. Odată ajunși acolo, și-au dat seama că Dumnezeu le pregătise 
deja calea. Amândoi au fost chemaţi să ajute. Lui Farel i s-a cerut să 
păstorească o biserică din Elveţia, și lui Calvin o biserică din Strasbourg 
(Franţa), care devenise o republică liberă. 

aCM

aCM



J. Calvin

8

Jean se temea că în noua biserică va întâmpina aceleași greutăţi, 
asemănătoare cu cele din Geneva; dar timpul petrecut la noua biserică 
a fost minunat. 

Planşa 9

Creștinii de la biserica din Strasbourg erau oameni care scăpaseră 
de persecuţia din Franţa, Îl iubeau pe Domnul și respectau biserica. 
Jean era mulţumit. 

Totuși prietenii lui s-au gândit că are nevoie de cineva care să-l 
îngrijească, să îl iubească și să îi fie alături în viaţă. Da! Avea nevoie de 
o soţie! I-au dat fel de fel de sugestii, nume de femei creștine, pe care 
Calvin le cunoștea. Dar cum să afle Calvin care este aceea pe care i-a 
pregătit-o Dumnezeu? 

Într-o zi te vei întreba și tu acest lucru. Şi tu vei dori să știi cu 
cine să te căsătorești sau ce meserie să alegi. Dumnezeu poate să te 
călăuzească, și să îţi dea pacea și siguranţa, că aceea este calea pe care 
trebuie să mergi. 

Când cineva i-a sugerat să se căsătorească cu Idelette, Calvin, după 
multă rugăciune, a știut că ea era cea potrivită. Era o văduvă creștină, 
cu doi copii. Jean o vizitase deseori, pentru a studia Biblia cu ea. Ei 
s-au căsătorit în anul 1540. 

Timp de discuţie 

1 Ce decizii importante trebuie să iei în viaţă? 

2 Cum vei afla care este voia lui Dumnezeu cu privire la acea 
decizie? 

3 Ce căi poate să folosească Dumnezeu pentru a-ţi arăta voia Sa? 

aCM
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Planşa 10

Idelette și Jean erau foarte fericiţi împreună. Se ajutau și se spriji-
neau reciproc. Jean avea acum mai mult timp să scrie cărţi, comentarii 
ale unor texte biblice. A devenit un reprezentant de seamă între refor-
matori. I s-a cerut să participe la multe întâlniri în Germania, călătorii 
care durau și câteva luni. Astăzi te urci într-un avion și ajungi într-o 
altă ţară în câteva ore, dar în acele timpuri călătoreai pe jos, călare sau 
cu barca. Calvin a trebuit să meargă în amonte pe Dunăre, să ajungă 
la Regensburg. Probabil că a fost o călătorie lungă, grea și friguroasă. 
Fluviul era aproape îngheţat. În sfârșit, a ajuns cu bine; dar după câteva 
zile a primit vești de la soţia lui, Idelette.

„Ciuma a ajuns și în Strasbourg. Mor mulţi oameni. Doi dintre 
studenţii care locuiau la noi au murit. Ne-am mutat la rude.“

Cât de îngrijorat era Calvin pentru familia lui! Era atât de departe 
de ea! Cum să o ajute? Era în stare să facă doar un lucru – să se roage 
pentru ei, și să creadă că Dumnezeu îi va păzi. 

Întâlnirile s-au terminat, și Calvin s-a întors acasă. Dumnezeu îi 
păzise de ciumă pe copii și pe soţia lui. Jean era atât de recunoscător 
lui Dumnezeu. 

Dar mulţi oameni pierduseră pe cineva drag. Jean încerca să le 
aducă mângâiere. 

Planşa 11

La scurt timp după aceea, Jean a primit o scrisoare de la Geneva. 
Credincioșii de acolo îi cereau ajutorul. Biserica avea nevoie de un 
conducător bun. Jean și-a amintit de problemele și anii grei petrecuţi 
acolo, și nu a vrut să se întoarcă. Prietenii i-au spus să se ducă, dar 
cum era să uite batjocura și insultele suportate? În final și-a dat seama 
că aceasta era voia lui Dumnezeu pentru el. 

„Îmi ofer inima ca jertfă“, a spus Jean, și s-a dus la Geneva. 

Consiliul orașului i-a oferit o casă nouă și frumoasă, în care el și 
Idelette au primit pe mulţi credincioși care scăpaseră de persecuţie. 
Calvin nu a spus niciodată nimic despre cât a suferit acolo. 

A început să predice exact din același text la care rămăsese atunci 
când a plecat, cu mai mult de trei ani în urmă. El i-a iertat pe acei 
oameni.

Şi tu vei întâmpina în viaţă greutăţi și situaţii dureroase. Când 
umbli cu Dumnezeu, nu înseamnă că totul va fi ușor. Poate vei fi nevoit 
să te muţi departe de prieteni. Poate vor fi oameni care te vor jigni 

lecţia 3
Calvin rezistă încercărilor

aCM
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sau critica. Ascultă de Dumnezeu, cum a făcut și Calvin. El îţi va da 
puterea și pacea de care ai nevoie ca să poţi răbda atunci când treci prin 
necazuri. El te va binecuvânta, și te va ajuta să ierţi. Atunci vei putea 
spune și tu: „Ajutorul meu vine de la Domnul“ (Psalmul 121:2).

Planşa 12

Idelette și Jean s-au ajutat unul pe altul, chiar și în timpuri grele. 
Băieţelul lor Jacques a murit. Amândoi au suferit foarte mult. În su-
ferinţa lor au putut însă să spună „Dumnezeu, Tatăl nostru, știe mai 
bine de ce“. 

În 19 martie 1549, în viaţa lui Calvin a venit un alt necaz – iubita 
lui soţie, Idelette, cel mai bun tovarăș pe care l-a avut vreodată, a mu-
rit după o lungă perioadă de boală, și a mers pentru a fi cu Domnul. 
Calvin ar fi putut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, și să 
spună: „Gata! Am suferit destul, nu vreau să Îţi mai slujesc, este prea 
greu!“ Dar Jean nu I-a întors spatele lui Dumnezeu. A găsit refugiu 
în Cel care era în stare să-l înţeleagă și să îl mângâie așa cum nu poate 
nimeni. Cei doi copii ai lui Idelette erau acum în grija tatălui lor vitreg, 
care s-a îngrijit de ei. 

Fotografia cu academia din Geneva

Jean era convins că oamenii trebuie să studieze mai mult Biblia, să 
o înţeleagă și să o pună în practică. Săptămână de săptămână a predicat 
din Cuvânt în biserica din Geneva, iar starea orașului a devenit din ce 
în ce mai bună. 

Dar și oamenii din întreaga Europă aveau nevoie de învăţătură. 
Așa că Jean Calvin a început unul dintre primele colegii protestante 
din lume, și a fost unul dintre profesorii care a predat acolo. Acade-
mia din Geneva a fost fondată în 1559, și a instruit sute de studenţi, 
care au devenit pastori și evangheliști. Ei s-au întors în ţările lor de 
provenienţă, ca să îi înveţe pe alţii Cuvântul preţios al lui Dumnezeu. 
Mulţi dintre ei au fost arestaţi și chiar omorâţi, dar aceste necazuri 
îngrozitoare nu i-au oprit pe protestanţi să răspândească Vestea Bună 
a Domnului Isus Hristos. 

Planşa 13

Jean s-a dedicat cu toată puterea lui predării la colegiu, predicării 
Cuvântului și scrierii de cărţi. Câteodată era atât de ocupat, încât 
nici nu mânca. Imaginează-ţi cum este să mănânci doar o dată pe zi! 
Doctorul l-a convins să se îngrijească. Ştia că Jean era slăbit și foarte 
bolnav. Avea dureri mari în piept, și tușea foarte mult. Noaptea se 
trezea transpirat, din cauza febrei. Câteodată era nevoit să stea în pat 
întreaga zi. Dar toate aceste lucruri nu l-au împiedicat să lucreze. El 
se baza pe Domnul, care îi dădea puterea necesară. 

Prietenii obișnuiau să-i spună: „De ce nu iei o pauză? Nu mai 
lucra atât de mult! Odihnește-te, ai grijă de tine!“
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J. Calvin

Iar Jean le răspundea: „Cum? Vrei să mă găsească Domnul la 
venirea Sa nefăcând nimic?“

În februarie 1564, în timp ce predica în biserica din Geneva, a 
început să tușească atât de tare, încât a fost nevoit să plece de la amvon. 
Ştia că nu mai are mult de trăit. 

Următoarea duminică a dorit să meargă la biserică. Dar nu mai 
putea merge, așa că a fost nevoie să fie transportat cu scaunul. 

Planşa 14

Ultimele zile din viaţă Calvin și le-a petrecut ajutându-i pe con-
ducătorii care aveau să-i preia responsabilitatea, dându-le sfaturi și 
încurajându-i să rămână tari în credinţă. De asemenea, a scris scrisori 
prietenilor lui aflaţi în străinătate. 

Când William Farel a auzit că Jean este atât de bolnav, a dorit 
foarte mult să-l vadă pentru ultima dată. Dar Farel avea acum 75 de 
ani. La vârsta lui, era prea greu să călătorească 120 de kilometri, călare 
sau cu trăsura. Totuși, a făcut această lungă călătorie, doar pentru a 
petrece câteva momente cu prietenul lui drag. 

În final, la vârsta de 55 de ani, în 27 mai 1564, Calvin a plecat 
să-L întâlnească pe Domnul și Mântuitorul lui. Mulţi au plâns și au 
fost îndureraţi. Nu aveau să mai beneficieze de învăţăturile sale și de 
dragostea pe care a avut-o el pentru Cuvântul lui Dumnezeu. La în-
mormântarea lui l-a însoţit un mare cortegiu. A fost înmormântat în 
afara orașului Geneva. Nu s-a așezat nici o piatră funerară, pentru a-i 
însemna mormântul. Jean nu și-a dorit ca oamenii să facă din mor-
mântul lui un monument. 

Fotografia cu „Zidului reformatorilor“

Dacă mergi astăzi la Geneva, nu găsești niciun indiciu al locului 
unde se află înmormântat Calvin, dar oamenii au păstrat în memorie 
dragostea lui pentru Cuvântul lui Dumnezeu și dorinţa pe care o avea 
de a-l vesti altora. 

În Geneva se poate vizita „Zidul reformatorilor“, ce reprezintă 
patru statui mari ale lui Jean Calvin, William Farel, John Knox și 
Theodore Beza. Inscripţia din partea de jos spune: „Post tenebras lux“, 
care înseamnă: „După întuneric, lumină“. 

Da, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit să fie „lumina lumii“ 
(Ioan 8:12). Dacă crezi în El, El te va ajuta să umbli pe calea luminii 
și a adevărului care duce la Dumnezeu, Tatăl nostru. 

Timp de discuţie

1 A promis Dumnezeu copiilor Lui că viaţa va fi ușoară? 

2 Ce fel de necazuri ai putea să întâmpini în viaţă? 

3 Ce trebuie să faci în mijlocul necazurilor? 

aCn
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