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EDITORIAL 

 „Să vorbească Duhul Sfânt şi nu eu!” îşi face 
curaj câte un predicator ajuns la amvon, care 
cunoaşte Sfânta Scriptură mai mult din auzite, 
decât din cercetarea ei. De secole însă, Duhul 
Sfânt se „încăpăţânează” şi nu vorbeşte, astfel că 
tot omul ajunge să predice lucruri „paralele” cu 
Biblia.  

În conceptele credinţei noastre, şi de altfel a 
întregii lumii creştine, canonul Bibliei este încheiat. 
Nimic nu se mai poate adăuga la el şi nici scoate. 
Prin urmare darurile de cunoştinţă şi de profeţie 
ale Duhului Sfânt nu vor adăugă „lucruri noi” la 
cele care sunt în Sfânta Scriptură. Absolut tot ce 
este necesar pentru mântuirea noastră, „tot 
adevărul” de care avem nevoie, se află deja scris în 
Cartea Sfântă. Promisiunea Fiului lui Dumnezeu 
că ne va trimite Duhul Sfânt, care să ne conducă 
în tot adevărul privind cele necesare mântuirii s-a 
împlinit când a venit „ce este desăvârşit”, adică 
întreaga Scriptură. Acum urmează să punem în 
practică, noi oamenii, îndemnul Mântuitorului: „cercetaţi 
Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa 
veşnică”. Astfel cunoscând şi înţelegând Biblia vom 
ajunge să vorbim şi mai ales să trăim cele spuse de 
Duhul Sfânt pentru călăuzirea ucenicilor DOMNULUI în 
tot adevărul.  

Revista „Gânduri mesianice”, pornind de la premisa 
că în Sfânta Scriptură sunt „unele lucruri grele de 
înţeles”,  propune în atenţia cititorilor săi analiza 
câtorva teme despre Sărbătoarea Cincizecimii, în 
preajma căreia debutează această a doua serie.  

Cu ani în urmă am început publicarea primelor 
numere din această revistă. Multipli factori au dus 
la încetarea ei. M-am bucurat când fr. Dinu Rodilă 
a continuat cu revista „Răsunet”, având un design 
mai frumos, corespunzător unei adevărate reviste. 
Dar nu aspectul o făcea mai frumoasă, ci faptul că 
la ea au contribuit mai mulţi fraţi, mai ales tineri.  

Deoarece a apărut un „blocaj al Diavolului” în a 
avea şi comunitatea noastră o publicaţie, propun  
„o soluţie de avarie”, editând câteva numere de 
revistă, păstrând vechea denumire.   

Fiind la un reînceput de drum, doresc din toată 
inima ca:  

Dumnezeu să binecuvânteze 
comunitatea noastră, Mireasa Mielului! 

Dumnezeu să binecuvânteze poporul 
Israel! 

Dumnezeu să binecuvânteze România! 
Dumnezeu să binecuvânteze toate 

popoarele iubitoare de pace! 
Amen!  

fr. Teodor Moţ 

DOMNULUI DUMNEZEU 
şi FIULUI SĂU 

prin DUHUL SFÂNT, 
eternă glorie! 

 
 
 

Număr omagial 
 cu ocazia  
Sărbătorii  

Cincizecimii 
 
 

GÂNDURI  MESIANICE 
este o revistă biblică care doreşte să 
exprime lucrurile temeinice ale 
Sfintelor Scripturi prin intermediul 
cuvântului scris. Ea reprezintă 
credinţa şi trăirea celor care păzesc 
Legea, poruncile şi sărbătorile lui 
Dumnezeu (Ex. 20.1-17; Lev.23) 
pentru obţinerea făgăduinţei vieţii 
veşnice promise pe baza unui plan de 
mântuire (Ef.1.9) în şi prin Mesia 
Isus, Domnul nostru şi Fiul Lui Iehova 
Dumnezeu. În mod deosebit ea se 
adresează tinerilor care doresc să 
devină ucenici ai DOMNULUI, 
creionând un mod biblic de a-şi trăi 
viaţa în opoziţie cu păcatul care ne 
înconjoară.  
Mulţumim tuturor celor care din aleasă 
iubire sprijină prin rugăciune şi 
material această revistă. Ne rugăm ca 
Domnul Isus Christos să le asculte 
totdeauna rugăciunile, să primească 
jertfa lor şi să le dea din prea plinul 
bogăţiilor Sale aşteptatele 
binecuvântări duhovniceşti şi 
materiale. 
Mulţumim celor care prin iubitoare 
sfaturi ne-au ajutat să progresăm. 
Bunul Dumnezeu să-i călăuzească în 
tot adevărul prin Duhul Sfânt, oprindu-
le pasul de la orice greşeală şi păcat. 

Cel Prea Înalt să binecuvânteze 
şi pe cei care ne detractează, pe cei 
care ne urăsc sau ne invidiază. Prin ei 
Dumnezeu  ne ajută să fim tot mai 
buni! 
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Fr. Ilie Rendeş 1912 – 1991  
Închis pentru credinţă, a fost 
eliberat cântând cu lacrimi 

Psalmul 18. Ca în marile dinastii 
rabinice din hasidism, moştenirea 

a fost preluată de ginere, fr. 
Cornel Cosma – prezbiterul 

comunităţii din Câmpia-Turzii. 
Fr. Rendeş a contribuit la 

înţelegerea problemei 
calendarului biblic, a Planului de 
mântuire, a sistemului de legi din 

Biblie, a profeţiilor din sfânta 
carte. A luptat împotriva 

influenţelor protestante, din 
mozaism şi a multor practici ne-

biblice la care a fost expusă 
Biserica lui Dumnezeu. 

Cel care nu caută 
să se instruiască nu 
e demn să trăiască!

Talmud – Avot I, 13 

BISERICA LUI DUMNEZEU 
fr. ILIE  RENDEŞ 

fr. TEODOR  MOŢ 

1. INTRODUCERE  
Sunt conştient că foarte puţini oameni vor accepta tematică 
acestui studiu, în cel puţin două direcţii principale: odată că noi 
aparţinem Poporul Noului Legământ, că facem parte din 
Mireasa Mielului sau din Biserica lui Dumnezeu şi apoi privitor 
la modul cum înţeleg eu că prezintă Biblia ideea de Biserică a 
lui Dumnezeu.  

Comunitatea noastră nu s-a desprins din nici o altă 
biserică, din nici un curent sau confesiune creştină. Biserica lui 
Dumnezeu nu-şi are originea nici în Biserica Romano-catolică, 
nici în Cezaro-papismul bizantin, adică Biserica Ortodoxă, deci 
nu a făcut parte niciodată din ele. De asemenea Biserica 
noastră nu-şi are originea nici în Reformă, fiindcă am fost 
înainte ca Luther sau Calvin să se fi născut, deci nu suntem 
nici protestanţi şi nici neoprotestanţi. 

Biserica lui Dumnezeu este formată din oameni din orice 
seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam 
(Apoc. 5. 9), adică credincioşii din zilele noastre care respectă 
Biblia sunt o rămăşiţă (Apoc. 12. 17) din Poporul Noului 
Legământ, popor care are drept ţină o patrie cerească care se 
numeşte Împărăţia lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual 
cei care formează Mireasa Mielului sunt cetăţenii a acelei 
Împărăţii vestită de Mesia şi de către prorocii din Biblie, a cărei 
capitală este Ierusalimul ceresc, o cetate care nu este din 
zidirea aceasta şi a cărui Meşter şi ziditor este DOMNUL 
Dumnezeu (Ev. 11. 10).  

Autorul acestor rânduri a fost ridicat de la Sărbătoarea lui 
Dumnezeu a Corturilor şi dus în sediul securităţii din Arad 
pentru a fi interogat şi amendat. Un tânăr ofiţer (trebuie să 
recunosc că s-a purtat civilizat cu mine) m-a întrebat dacă şi 
eu doresc să mi se ierte păcatele. Probabil că a fost şocat 
când i-am spus că nu pentru acest lucru m-am suit la praznicul 
DOMNULUI. Evident că am fost întrebat ce caut atunci la 
Sărbătoare. I-am răspuns, insuflat de Duhul  Sfânt, că doresc 

„viaţă veşnică”. Da, viaţa veşnică este răsplata pe care DOMNULUI o va da celor care vor intra 
în Împărăţia Sa.  

Urmaşii Mielului lui Dumnezeu şi în zilele noastre sunt „străini şi călători" pe acest pământ. 
Pentru acei însetaţi de glorie lumească trebuie să precizez clar că ucenicii Noului Legământ nu 
sunt destinaţi să conducă treburile societăţii, să fie primari, consilieri, miniştri şi preşedinţi, etc., 
ci să fie „prigoniţi şi urâţi" de oamenii din lume, asemenea  „învăţătorului lor” (Ioan 15:18-27). 
Noul Testament exclude fără echivoc ideea unui „stat creştin", 
sau a unei „societăţi mondiale creştine" ori a unei „oligarhii 
creştine”.  Având în vedere toate acestea, ucenicii Noului 
Legământ de astăzi nu urmăresc să formeze  vreo „biserică 
mondială”. Biserica lui Dumnezeu nu se va implica niciodată 
într-un ecumenism în care toate confesiunile creştine ar trebui 
să se unească şi să exprime că toate religiile din lume sunt 
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Începătorilor li se promite 
răsplată, dar se dă numai 

celor ce vor rămâne statornici 
în bine până la capăt. 

Bernard de Clairvaux

bune şi egale pentru salvarea oamenilor şi slujirea lui Dumnezeu.  
Ucenicii Mielului din timpul din urmă sunt 

urmaşii Bisericii primare fondată de Mesia prin cei 
doisprezece apostoli, credinţa noastră fiind înainte 
de orice denominaţie creştină. Comunitatea noastră 
continuă Biserica lui Dumnezeu constituită din 
apostolii Fiului lui Dumnezeu în Sărbătoarea 
Botezului cu Duhul Sfânt şi a activităţii misionare a 
apostolului Pavel. Oamenii din zilele sfârşitului mileniului doi şi începutul veacului  al XXI-lea 
care iubesc pe Dumnezeu prin păzirea poruncilor Lui (Ex. 20. 1-17) sunt cei chemaţi după 
măreţul Lui Plan de mântuire (Rom. 8. 28)  fiind scrişi în Cartea Vieţii Mielului care a fost junghiat 
(Apoc. 13. 8). Biserica noastră aparţine poporului sfinţilor Celui Prea Înalt cărora luna le vesteşte 
din nou sărbătorile DOMNULUI (Gen. 1. 14).  

Ştim din Biblie şi din istorie că fiară cu zece coarne şi şapte capete a făcut război cu sfinţii 
lui Dumnezeu şi i-a biruit (Apoc. 13. 7). Sângele Miresei Mielului a curs şiroaie încât luna s-a 
prefăcut în sânge (Ioel 2. 31) şi s-a întunecat de nu şi-a mai dat vederea (Mat. 24. 29).  

RELIGIA ADEVĂRATĂ 
Când a fost adus înaintea reginei 
Scoţiei, în prezenţa căreia zelul 
multor conducători ai reformei a 
scăzut, Jhon Knox a mărturisit cu 
tărie despre adevăr. El era inacce-
sibil la linguşiri nu se lăsa intimidat 
de ameninţări. Regina îl acuză de 
erezie. Ea susţinea că Knox a 
amăgit poporul să primească o 
religie interzisă de Stat şi că în 
chipul acela a călcat porunca lui 
Dumnezeu care impunea supuşilor 
săi de a se supune Suveranilor lor. 
Knox îi răspunse cu hotărâre: 
“Deoarece religia adevărată n-a 
primit originea nici autoritatea ei 
de la prinţii lumeşti, ci numai de la 
Dumnezeul cel veşnic, supuşii nu 
sunt obligaţi să-şi dirijeze credinţa 
lor după bunul plac al prinţilor...  
Dacă întreaga seminţie a lui  
Avraam ar fi primit religia lui 
Faraon, ai cărui supuşi au fost, vă 
întreb Doamnă, ce religie ar fi fost 
în lume? Sau dacă toţi oameni din 
timpul apostolilor ar fi primit 
religia împăraţilor romani, ce 
religie ar fi domnit pe suprafaţa 
pământului? Şi astfel, Doamnă, 
puteţi vedea că supuşii nu sunt 
legaţi de religia prinţilor lor, chiar 
dacă li se porunceşte să li se dea 
respectul.  

Poporul Israel şi Biserica Lui Dumnezeu sunt cei doi martori în care a intrat duhul de viaţă 
de la Dumnezeu (Apoc. 3. 2-12) şi noi aşteptăm plini de 
speranţă ca DOMNUL să-şi răpească Mireasa Lui la cer.  

Istoriile despre Poporul Noului Legământ care s-au 
scris până acum sunt făcute de vrăşmaşii noştri care au 
făcut tot posibilul să nu menţioneze aproape nimic despre 
Biserica comunităţii noastre în scrierile lor. Rar se găsesc 
documente în care se arată ca Sabatul DOMNULUI a fost 
prăznuit de a lungul secolelor de către sfinţii martiri ai lui 
Dumnezeu. Şi mai puţine referiri menţionează că 
prăznuirea sărbătorilor lui Dumnezeu date în Biblie (Lev. 
Cap. 23) a continuat timp de secole de la biserica 
apostolilor, prin slujirea sfinţilor Celui Prea Înalt, încât 
lumea a fost luminată prin autodafeurile lor.  

Conform istoriei, episcopul Romei, Pius I (140-155 
e.n.), este primul creştin care a instituit ziua primei 
duminici după luna plină care urmează echinocţiului de 
primăvară ca dată la care să se serbeze Paştele în locul 
datei de 14 Nisan hotărâtă de Dumnezeu şi la care s-a 
jertfit Fiul Său ca Mielul nostru de Paşti. Următorul episcop 
din Roma, episcopul Anicetus (155-166 e.n.), îi urmează 
„doctrina”, ceea ce face să apără pentru prima dată aşa 
zisa controversă pascală. La sinodul ecumenic de la 
Niceea din anul 325 această dată este impusă în biserică 
creştină, oficial de sinodali, cu forţa de Constantin cel 
Mare. Dar ucenicii Noului Legământ n-au fost de acord cu 
acea biserică creştină care devenise fidelă Imperiului 
Roman şi care serba Paştele în prima duminică după luna 
plină care urmează echinocţiului de primăvară din 
emisfera nordică. Această duminică nu a fost hotărâtă de 
Dumnezeu, ci de oameni, şi a continuat în Biserica 
creştină a Apusului, încât a sfârşit prin a se impune în 
toată creştinătatea.  

Tot din acele timpuri a început să se proclame în 
biserica unită cu Imperiul Roman că Mesia s-a născut la 
25 decembrie, adică la Crăciun, în locul Sărbătorii 
Corturilor care era data cunoscută până atunci. Fiara care 
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s-a încumetat să „schimbe sărbătorile şi legea” (Dan. 7. 25) era la lucru!    

Dacă un om învaţă Legea 
fără intenţia de a se supune 

ei, mai bine nu s-ar fi 
născut.  

Rabi Hiya sec. IV e. n.

ESTE HAR 
Eva Heyn 

Astăzi cei care prăznuiesc Sărbătorile 
DOMNULUI la datele hotărâte de El şi precizate în 
Biblie, sunt consideraţi „căzuţi din har”, iar cei care 
ţin sărbători creştinizate care-şi au originea în 
închinarea la idoli şi la date stabilite de păgâni „au 
har” şi sunt mântuiţi. Dacă cineva respectă porunca 
privitoare la Sabat, este văzut ca „iudeu” şi 
sărbătorind „Sabatul evreiesc”, dar dacă se închină 
în „păgâna zi a Soarelui”, adică duminica, este 
considerat că aduce adevărata închinare. Cine respectă legea curăţiei şi legea alimentară, 
cerute de DOMNUL Dumnezeu să fie păzite cu sfinţenie, este „legalist”, cei care calcă acestea 
legi „se află în părtăşie” cu Dumnezeu. Interesante paradoxuri existenţiale şi mai ales 
soteriologice! 

Domnul Isus Christos a spus că va zidi Biserica Sa şi ne-a promis că porţile Locuinţei 
morţilor nu o vor birui (Mat. 16. 18). Dacă porţile Locuinţei morţilor ar fi biruit Biserica pe care El 
a zidit-o, ar însemnă că această biserică a căzut în apostazie şi are nevoie de o trezire, de o 
reformă. Dar atunci Mesia, fie a greşit când a spus că porţile Locuinţei morţilor nu vor birui 
Biserica sa, fie nu i-a fost dată toată puterea (Mat. 28. 18) şi deci nu a putut să-şi apere Biserica 
Sa. Nici Biblia nu prezintă astfel pe Fiul lui Dumnezeu şi nici noi nu vom crede niciodată că 

Mesia a greşit sau că este incapabil să-şi apere Mireasa sa.  
Prin urmare, Biserica pornită de la apostolii Domnului a păstrat 

fidel învăţătura biblică şi a fost permanent sub călăuzirea Duhului 
Sfânt (Ioan 16. 13). Biserica lui Dumnezeu este formată din ucenicii şi 
martirii care s-au luptat pentru credinţa biblică şi formează ceata 
sfinţilor care sunt sub Altarul lui Dumnezeu din cer (Apoc. 6. 9) şi care 
împreună cu sfinţii şi martirii lui Dumnezeu din zilele din urmă vor 
îmbrăca haina de nuntă a Miresei.  

Este har: 
să iubeşti fără să fii 

iubit, 
să slujeşti fără să fii 

preţuit, 
să dăruieşti fără să ţi 

se mulţumească, 
să jertfeşti şi să nu ţi 

se recunoască, 
să ierţi fără să fii  

iertat, 
să-l susţii pe cel care 

te-a lepădat, 
să rămâi liniştit, deşi 

eşti nedreptăţit, 
să crezi, deşi nu eşti 

pe deplin lămurit, 
să investeşti clădind 

doar pe speranţă, 
să crezi, deşi nu vezi 

faţă-n faţă, 
să taci pentru a nu 

face rău aproapelui, 
să vorbeşti de dragul 

adevărului, 
să înduri fără să 
murmuri, fără să 

cârteşti, 
totul să-ţi aparţină, 

iar tu de toate bucuros 
să te lipseşti. 

 

Faptul că fiara cu zece coarne şi şapte capete a făcut deja 
război cu sfinţii şi i-a biruit (Apoc. 13. 7) nu înseamnă că porţile 
Locuinţei morţilor au biruit Biserica lui Dumnezeu. Dacă porţile 
Locuinţei morţilor ar fi biruit Biserica lui Dumnezeu ar fi fost o 
apostazie generală, ar însemna că absolut toţi oameni s-au lepădat 
de Legea lui Dumnezeu şi Planul lui de mântuire. Dar istoria şi mai 
ales Biblia mărturiseşte că „femeie, şezând pe o fiară de culoare stacojie, 
plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne” a ajuns să „fie 
îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus”,  ( 
Apoc.17.3,6).  Pe aceşti sfinţi şi mucenici ai lui Isus, porţile Locuinţei 
morţilor nu i-a biruit. Ei au biruit moartea prin sângele Mielului, ei nu 
au ajuns niciodată în Locuinţa morţilor, ci prin moarte au ajuns în 
ceata sfinţilor şi martirilor sub Altarul lui Dumnezeu din cer.    

Dar unii au cedat... Ei sunt cei care formează marea lăpădare de 
credinţă care a culminat în zilele lui Constantin cel Mare, omul 
fărădelegii  (2 Tes. 2. 3, 4). Ştim că taina fărădelegii a început să 
lucreze (2 Tes. 2. 7) de pe vremea apostolul Pavel. Ea, taina 
fărădelegii, şi-a  mărit continuu lucrarea şi numărul apostaţilor a tot 
crescut încât au ajuns să formeze „calea cea lată” (Mat. 7. 13) despre 
care ne-a spus Mântuitorul nostru.  

... Aşadar despre Biserică lui Dumnezeu, cum este ea 
prezentată în Biblie şi despre istoria ei, de fapt a noastră, doresc să 
scriu în continuare. (va urma) 

Amen!  
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SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII 
fr. Teodor Moţ 

1. Introducere 
Este minunat că avem din nou prilejul să ne 

exprimăm adoraţia şi închinarea cuvenită  Creatorului şi 
Regelui universului, mărturisind despre sărbătorile Sale, în 
cazul de faţă fiind Sărbătoarea Săptămânilor.  

În credinţa şi practica noastră mărturisim că 
DOMNUL Dumnezeu este Unicul Creator, inclusiv al 
omului. În acest context, Cel Prea Înalt a asigurat omului 
nu numai un spaţiu material pentru existenţă, dar şi unul 
spiritual. Acest spaţiu spiritual include şi Sărbătorile 
DOMNULUI.  

Cuvântul sărbătoare, 
conform limbii române, 
evidenţiază un eveniment măreţ, important, care este 
comemorat în una sau mai multe zile printr-o adunare festivă. 
În acest sens se pune întrebarea dacă DOMNUL Dumnezeu 
a făcut ceva important, dacă a făcut lucruri măreţe care se 
impun a fi comemorate prin sărbători. Evident, răspunsul este  
afirmativ. Ştim că Cel Atotputernic în şase zile a definitivat 
Creaţiunea Sa. Indiscutabil acest fapt este un eveniment 
important şi unic, drept urmare DOMNUL Dumnezeu în 
cinstea măreţiei Creaţiei a pus o zi de sărbătoare 
săptămânală şi anume Sabatul său cel sfânt (Ex. 20. 8-11; 
Neem. 9. 14). Răscumpărarea omului din robia păcatului şi a 
morţii, prin preţul nespus de mare şi sfânt a sângelui Fiului 
Său, dat prin jertfa de pe Golgota, este din nou un măreţ şi 
sfânt eveniment. În cinstea jertfei răscumpărătoare, 
Dumnezeu a pus o sărbătoare anuală – Paştele DOMNULUI. 
Mântuirea, sau eliberarea neamului omenesc din Egiptul 
acestei lumi, din păcat şi moarte, se revelează din nou ca 
ceva măreţ şi unic, fiind marcat prin Sărbătoare Azimelor. 
Dorim în rândurile de faţă să vedem ce evenimente au avut 
loc şi sunt comemorate prin sărbătoarea care este analizată 
în acest studiu.  

ÎNTOARCE-TE 
 
Întoarce-te la dragostea dintâi,  
Iubire sfântă, sublimă şi curată,  
Că să-nţelegi şi-n viaţă să rămâi 
Iubirea din iubiri ce ţi-a fost dată.  
 
Întoarce-te cu patima dintâi, 
Ca să iubeşti cu drag ca altădată, 
Şi-apoi să ai ca veşnic căpătâi 
Iubirea din iubiri ce ţi-a fost dată. 
 
Întoarce te la viaţa ta dintâi,  
La jurământul tău pentru credinţă,  
Cu haine albe veşnic să rămâi,  
Să ai un cer iubind prin umilinţă.  
 
Întoarce-te la crucea lui Cristos, 
Să poţi să vezi şi azi ca altădată 
Iubirea harului şi-a dragostei nespus 
Ce s-a jertfit la Golgota odată.  
 
Întoarce-te şi-n candelă să ai 
Atât ulei şi zel ca altădată,  
Luptând mereu, cu Isus să rămâi,  
Cu dragostea Lui sfântă şi curată.  
 
Întoarce-te iubire ca să ai,  
Pe veci iubire sfântă şi curată,  
Ce s-a desprins din dragoste din rai,  
Iubirea din iubiri ce ţi-a fost dată.  
 
Întoarce-te, sunt mii de rugăminţi,  
Chemări din lumea sfântă şi divină.  
S-au împlinit proorocirile din cărţi, 
Isus, din nou, e gata ca să vină. 
 
Întoarce-te, e noaptea pe sfârşit,  
Iar zorii stau s-apară din lumină.  
Să mergem sus la Mirele iubit, 
La nunta Lui cu dragoste divină.  

Cornel I Pop 

Dar înainte să facem câteva consideraţii generale.  
Probabil mulţi ne-am întâlnit cu afirmaţii de genul că 

sărbătorile prezentate în Sfânta Scriptură în cartea Leviticul 
cap. 23 sunt sărbătorile naţionale şi / sau agricole a poporului 
Israel. Citind, vom vedea că Biblia spune altfel: „Vorbeşte 
copiilor lui Israel, şi spune-le: „Iată sărbătorile Domnului, pe care 
le veţi vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele: ... Iată 
sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la 
vremurile lor hotărâte.”, Lev. 23. 2, 4. Dacă Sfânta Scriptură 
spune că sărbătorile precizate în Leviticul cap.  23 sunt ale lui 
Dumnezeu, atunci nu se poate afirma că ele sunt ale lui 
Israel şi trebuie să fim atenţi asupra acestui fapt!  Acestea 
sărbători rămân tot a DOMNULUI şi în Împărăţia de o mie de 
ani: „...Vor păzi de asemenea legile şi poruncile Mele, la toate 
sărbătorile Mele, şi vor sfinţi Sabatele Mele.”, Ez. 44. 24.   
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În plus, în Sfânta Scriptură se afirmă 
„Sabatul DOMNULUI” (Lev. 23. 3, 38), „Paştele 
DOMNULUI” (Ex. 12. 11, 48; Lev. 23. 5; Num. 9. 
14; Num. 28. 16), fapt ce întăreşte că 
sărbătorile la care facem referinţă sunt 
legiferate de Cel Prea Înalt. Conform Lev. 16. 
31, Sărbătoarea Ispăşirii este numită „sabat”. 
Corelat cu Lev. 23. 11 putem spune că Sabatul 
şi sărbătorile prezentate în cartea Bibliei, Lev. 
23, se numesc generic „sabate”. În acest sens 
avem o lungă listă de versete biblice care 
afirmă că „sabatele”, adică 
sărbătorile sunt ale 
DOMNULUI: Ex. 13. 13; Lev. 
19. 3, 30; Lev. 26. 2; Nem. 9. 
14; Is. 56. 4; Ez. 20. 12, 13, 16, 
20, 21; Ez. 22. 26. Apoi Fiul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, poartă titlul de Domn al Sabatului 
(Mat. 12. 8; Mc. 2. 28; Lc. 6. 6), iar în slăvita lui 
misiune de pe Pământ a onorat Sabatul 
Tatălui Său prin vestirea evangheliei (Mc. 1. 
21; Mc. 6. 2; Lc. 16. 31; Lc. 13. 10) predominant 
în   acestea zile. Dacă vom studia temeinic, 
vom vedea că în acestea sărbători, şi nu la 
alte date, Fiul lui Dumnezeu a împlinit, sau 
urmează să împlinească, planul de mântuire 
a lui Dumnezeu. Las cititorului „înfometat” de 
cuvântul lui Dumnezeu (Amos 8. 11) să 
urmărească în Biblie specificaţia că acestea 
sărbători sunt în cinstea DOMNULUI.  

Chiar de la început, observăm că 
începând cu Genezei şi continuând în toată 
Scriptura, Cel Prea Înalt a stabilit pentru 
oameni un calendar, Calendarul Biblic, în 
care a precizat şi sărbătorile Sale. Astfel 
Creatorul a stabilit săptămâna de şapte zile, 
hotărând că ziua a şaptea, Sabatul sau 
Sâmbăta, să fie sărbătoarea săptămânală a 
DOMNULUI. Apoi în luna întâi a anului, 
conform Calendarul Biblic, numită Nisan, în 
ziua a paisprezecea este Sărbătoarea 
Paştelor DOMNULUI. În perioada 15-21 

Nisan calendarul marchează Sărbătoarea 
Azimelor. Conform Lev.  23. 15, 16, din ziua de 
16 Nisan, se numără 49 de zile, adică şapte 
săptămâni, şi a cincizecia zi, este o nouă 
sărbătoare. Această zi cade în data de 6 
Sivan, care conform calendarului dat de 
Dumnezeu în Biblie este în luna a treia a 
anului şi marchează Sărbătoarea pe care o 
prezentăm în acest articol. De la cele 50 de 
zile amintite mai sus vine numele de 
Sărbătoarea Cincizecimii, iar de la cele 7 
săptămâni, ziua de 6 Sivan se mai numeşte şi 
Sărbătoarea Săptămânilor. 

Calendarul Biblic este unul solar-lunar, 
anii numerotându-se după soare, iar 
sărbătorile după lună. De fapt poporul nostru, 
Biserica lui Dumnezeu, ştie că luna este 
semnul sărbătorilor. Am fost impresionat când 
am găsit în unele traduceri ale Bibliei acest 
lucru. Astfel în [2] TEV, traducerea Good 
News Bible – Today’s English Version, se 

spune: „Then God 
Commanded, “Let lights 
appear in the sky to separate 
day from night and show the 
time when days, years, and rel-
igious festivals begin; - Atunci 
Dumnezeu a poruncit, 

„Luminători să apară pe cer să separe ziua de 
noapte şi să arate timpul când zilele, anii şi 
sărbătorile religioase încep”, Gen. 1. 14. O astfel 
de abordare nu este singulară, ea apare şi 
într-o traducere a Vechiul Testament făcută 
de rabini în engleză. Conform lucrări [3], THE 
CHUMASH, versetul de mai sus apare în 
traducerea engleză astfel: „God  said, “Let  
there be luminaries in the firmament of the heaven 
to separate  between the day and the night; and 
they shall serve as signs, and for festivals, and for 
days and years; - Dumnezeu a spus, „să fie 
luminători pe firmamentul (întinderea) cerului 
care să facă separare între zi şi noapte; şi ei 
(luminătorii) să servească ca semne, şi pentru 
sărbători, şi pentru zile şi ani;”, Gen. 1. 14.   

Nicăieri Biblia nu arată ca Cel Prea Înalt 
a schimbat vreo dată calendarul Său. Noi, 
ucenicii DOMNULUI, suntem conştienţi că 
Dumnezeu a conceput un calendar o singură 
dată, foarte bine şi el nu trebuie schimbat în 
funcţie de diverse împrejurări. Sărbătorile 
DOMNULUI au ajuns să fie ignorate şi 
defăimate. Pentru anihilarea semnificaţiei şi 
importanţei lor au 

 
6



 SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII    studiu  

AŞA VORBEŞTE DOMNUL 
Aşa vorbeşte Domnul cel milostiv şi drept:  
“Pun Legea Mea lumină popoarelor şi soare 
Cuvântul Meu, pe Fiul iubit şi înţelept,  
În legământul veşnic din inimi iubitoare.  
 
Scriu Legea Mea în inimi cu litere de sânge 
Şi Duhul Sfânt – pecete, un Duh de îndurare, 
Revarsă-nviorarea peste aleşi şi-i strânge 
În legătura păcii cu flăcări arzătoare.  
 
Voi, însetaţi, flămânzii şi cei lipsiţi de tihnă,  
Câştigul muncii voastre nu-l irosiţi pe vânt.  
Eu Însumi vă voi duce la ape de odihnă. “ 
Aşa vorbeşte Domnul întregului pământ.  

NICOLAE HUŢU 

fost înlocuite cu altele la date în care neamurile se 
pângăreau cu idoli lor. Mai mult, au fost adăugate 
sărbători păgâne pline de urâciunile demonilor, 
dar sub nume şi mască creştină. Pare paradoxal 
că Cel Atotputernic a putut crea acest Univers 
care dăinuieşte peste timp, dar este considerat de 
mulţi oameni ca „neputincios” în a avea un 
calendar care să 
marchează zile Sale de 
sărbătoare pentru o 
prăznuire veşnică!  

Nu putem spune 
mai mult în general 
despre sărbători şi 
despre calendar, dat 
fiind spaţiul limitat al 
acestui articol. Voi 

încheia acest paragraf remarcând că dacă cineva  prăznuieşte unele 
sărbători presupuse şi propuse de oameni ca fiind închinate lui 
Dumnezeu şi la date în care neamurile s-au pângărit cu idoli lor, 
este considerat mântuit. În schimb dacă cineva sărbătoreşte marile 
evenimente din planul lui Dumnezeu de mântuire la datele când au 
avut sau vor avea loc şi puse de Însăşi DOMNUL Dumnezeu este 
căzut din har. Amară amăgire a oamenilor ne este dat să trăim! 
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2. Noe şi Sărbătoarea Săptămânilor 
De la Adam oameni au pornit pe două 

căi. Calea lui Cain care era una a nelegiuirii 
şi cea a lui Abel, dar continuată numai de 
Set, o altă cale, cea a ascultării de 
Dumnezeu. Înfiorătoare  fapte şi  cumplit de 
rele trebuie să fi făcut oameni de dinainte de 
Potop. În plus răul a fost atât de răspândit în 
omenirea din timpul de dinainte de Deluviu 
încât numai Noe nu a fost afectat. Grozav de 
mare şi  generalizat trebuie să fi fost răul pe 
Pământ în acele timpuri încât Dumnezeu să 
ia decizia să cureţe Pământul prin Potop.  

Plecând de la considerentele de mai 
sus, cu ani în urmă am făcut o corelare între 
Calendarul Biblic şi desfăşurarea Deluviului 
din timpul lui Noe.  

SMOCHIN 
de ELISA MANTA 

Mai lasă-mă, Doamne, încă un an,  
În frunza cea verde şi-amară  
Să urce izvorul luminii prin ram,  
Ca rodul dorit să apară.  
 
Zadarnic am stat în pământul cel gras 
Cu apele dulci lângă mine,  
Căci seva cea vie în fructe n-am tras,  
Mi-s frunzele goale de Tine…  
 
A mea rădăcina de mult a pierdut  
Dorinţa de-a creşte spre ape;  
Frumos, dar pustiu pe pământ am crescut  
Şi-acum umbre vin să mă-ngroape.  
 
Cu ochiul Tău cauţi vreun fruct rumenit  
În noaptea cea verde şi-adâncă, 
Dar umbra şi umbra e tot ce-am rodit…  
O, nu-mi blestema viaţa încă!  
 
În inima mea de smochin fără rod  
Mă ploua cu apa Ta vie!  
Din lacrima crengii - durerii izvod - 
La anul, smochine-or să fie!  

Potopul în Biblie este descris în cartea 
Genezei capitolele de la 6 la 9. După ce 
patriarhul Noe termină corabia şi alte 
pregătiri urmează „îmbarcarea” familiei lui 
Noe şi a vieţuitoarelor ce urmau a fi salvate, 
câte şapte perechi din animalele curate şi 
numai o pereche din cele necurate. Timpul 
cât a durat intrarea în corabie este de şapte 
zile, conform Gen. 7.1-10. După ce toate 

fiinţele rânduite de Dumnezeu au intrat în arcă, Cel Atotputernic a închis chiar El uşa de intrare. 
Urmează potopul şi plutirea corăbiei până ce apele 
seacă pe pământ. Deşi nu se precizează, deoarece 
intrarea în corabie s-a făcut organizat timp de şapte 
zile, este logic să presupunem că şi debarcarea din 
arcă a durat tot şapte zile. Şi acum intervine problema 
de calendar. Conform raportului biblic: „ În luna a doua, 
în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de 
tot.”, Gen. 8. 14, iar DOMNUL îi spune lui Noe să iasă 
din corabie (Gen. 8. 15-19). Deci începând din a 
douăzeci şi opta zi a luni Iyar (care după Biblie este 
luna a doua), timp de şapte zile familia lui Noe şi 
vieţuitoarele salvate părăsesc corabia.  Ne interesează 
când se termină această operaţie, astfel:  
- prima zi –  28 Iyar 
- a doua zi – 29 Iyar 
- a treia zi –  1 Sivan 
- a patra zi –  2 Sivan 
- a cincia zi –  3 Sivan 
- a şasea zi –  4 Sivan 
- a şaptea zi –  5 Sivan 

Luna Sivan,   
a treia lună a anului

Luna a doua, Iyar,  
are numai 29 de zile  

- 6 Sivan – Sărbătoarea Cincizecimii.  
Observăm că ieşirea din corabie, începută în ziua de 
28 Iyar se termină în data de 5 Sivan. După ce a ieşit 
din corabie Noe a zidit un altar DOMNULUI şi din toate vieţuitoarele curate a adus jertfă lui 
Dumnezeu, Gen. 8. 20. Era  6 Sivan, Sărbătoare a Cincizecimii, pe care Noe a prăznuit-o. În 
plus, textul biblic, începând din capitol 5 al cărţii Genezei ne arată câţi ani au trăit 
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Numerotarea anilor 
În mod normal ar trebui să existe un singur 

sistem de parcurgere a timpului, şi anume plecând de 
la ADAM cu anul 1 să se adauge an după an până în 
zilele noastre. În realitate nu este aşa, existând mai 
multe sisteme de numerotare a anilor, cel mai 
răspândit fiind cel care consideră ca punct de plecare 
anul naşterii Domnului Isus Hristos. Din acel 
moment până în zile noastre se consideră era 
noastră, notată cu e.n. (= era noastră) sau d.Chr. (= 
după Hristos) sau A.D. (= Anno Domini). Tot de la 
naşterea Mântuitorului, dar plecând spre Adam, se 
numerotează ani crescător.  

     Naşterea Domnului 
 

 ADAM 
             

    2      1        0       1      2 ...    
 2012 

        anul 2    anul 1    anul 1  anul 2 
       înainte de înainte de   după  . . după 
          Christos   Christos Christos Christos 
 

Ani înainte de naşterea Domnului se marchează cu 
î.e.n. (înaintea erei noastre), sau î.d.Chr. (înainte de 
Hristos), sau a.D. (ante Deum – până la Domnul), sau 
B.C. (before Christ).   

Cum am spus au fost şi sunt mai multe 
sisteme de numerotare a timpului. Unul din cele mai 
preferate în primele secole ale creştinismului a fost 
cel care are ca an de plecare întemeierea Romei.  Aşa 
se face că un călugăr, Dionysius Exiguus (Dionisie 
cel Mic), de pe meleagurile Dobrogei (care pe atunci 
se numea Scitia Minor, de unde este cunoscut şi sub 
numele de Dionisie Scitul) a stabilit că Mesia s-a 
născut în anul 754 “ab Urbe Condita”, adică anul 754 
de la fondarea Romei. Acest lucru se întâmpla în anul 
525 e. n. Deci, în anul 525 d..Cr., călugărul 
dobrogean (scit) Dionisie cel Mic stabileşte pe baza 
documentelor ce le avea că naşterea Domnului Isus a 
avut loc în anul 754 de la fondarea Romei, an de la 
care înspre noi se numerotează anii erei noastre, iar 
înspre Adam se numerotează anii înainte de Hristos. 
Astfel conform convenţiilor actuale de numerotare a 
timpului în anul 70 d. Chr. a fost distrus de împăratul 
roman Titus cel de al doilea Templu din Ierusalim, 
iar în anul 588 î. e. n. sau 588 î. Chr. a fost distrus 
primul Templu, al lui Solomon de către împăratul 
haldeiilor Nebucadneţar.

 SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII    studiu  

primii patriarhi. În capitolele în care se descrie Potopul se face referire la 
mai multe luni din an. Suntem îndreptăţiţi să afirmăm că Noe a primit 
Calendarul Biblic, altfel nu ar s-ar fi putut număra ani şi preciza lunile. Iar 
dacă Noe a avut Calendarul Biblic numai necredinţa ne poate opri să nu 
vedem că Noe a prăznuit toate sfintele sărbători a DOMNULUI din 
Calendarul Biblic.  

Tot în această zi de 6 Sivan, DOMNUL Dumnezeu a onorat 
sărbătoarea şi a încheiat prin Noe un Legământ (Gen. 9. 8-11) cu neamul omenesc, care 
cuprinde:  
1. Dumnezeu nu va mai blestema Pământul, 
în sensul ca nu va mai distruge toate făpturile 
printr-un Potop, Gen. 8, 21;  
2. Cât va fi Pământul, nu va înceta semănatul 
şi seceratul, adică Cel Prea Înalt va da hrană 
oamenilor, Gen. 8. 22;  
3. Pe Pământ va fi frig şi căldură, vară şi 
iarnă, adică pe Pământ vor fi anotimpuri, o 
posibilă conexiune la schimbarea climei pe 
Pământ după Deluviu, Gen. 8. 22;  
4. Dumnezeu cere din nou oamenilor să 
„crească şi să se înmulţească”, supunând-le 
din nou restul vieţuitoarelor, Gen. 9. 1, 2, 7;  
5. După Potop Dumnezeu a permis să se 
mănânce carne provenită de la animalele 
curate, Gen. 9. 3;  
6. Este absolut interzis consumul de sânge, 
Gen. 9. 4-6;  
7. Legământul încheiat în această Sărbătoare 
a Cincizecimii de DOMNUL Dumnezeu cu 
Noe, urmaşii lui  (neamul omenesc) şi cu toate 
vieţuitoarele precizează că nu va mai fi un alt 
Potop generalizat pe întregul Pământul, dar nu 
exclude inundaţii, Gen. 9. 8-11;  
8. Ca semn a Legământului, Cel Atotputernic 
a pus curcubeul, dovadă că până atunci pe 
pământ nu a fost ploaie, Gen. 9.12-17.   

Pe lângă faptul că am aflat că Noe a 
prăznuit sărbătorile DOMNULUI, în acest 
paragraf am aflat că în acest praznic Cel Prea 
Înalt a încheiat un Legământ, cu valabilitate în 
viitor, cu Noe şi prin el cu întreg neamul 
omenesc. Curăţirea răului de pe Pământ, 
„gestionarea” Potopului prin care a fost salvat 
Noe, familia sa şi vieţuitoarele, aceasta fiind 
de fapt salvarea neamului omenesc de la 
dispariţie şi încheierea unui Legământ privind 
continuarea vieţii pe pământ este ceva foarte 
important. Noi oameni am uitat, dar de fapt ne 
datorăm existenţa tocmai acestui fapt şi în 
cinstea aceste salvări, Cel Prea Înalt a rânduit 
acest praznic al Sărbătorii Cincizecimii. Nu 
avem spaţiu în acest articol, dar va trebui să 
ne aplecăm asupra problematicii Potopului cu 
toată atenţia cerând călăuzirea Duhului Sfânt.   

 
9 



 
 SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII    studiu  

2. HÂRTIA DE PAPIRUS 
În ţinutul mlăştinos de la vărsarea Nilului 

creştea în cantităţi mari trestia „papyrus", o specie 
cu tulpina triunghiulară de o grosime aproximativ 
egală cu cea a braţului şi care poate atinge o 
înălţime cuprinsă între 2,50 şi 5 metri. Planta 
numită „papyrus” creşte şi astăzi în Egipt pe 
marginea râului Nil, până la o înălţime de aproape 
4 m.  

Trestia „papyrus" era recoltată într-o anumită 
perioadă a anului şi sortată după mărime, grosime 
şi fineţe. Apoi tulpinile erau curăţate de coaja lor, 
tăiate la o lungime de 40-50 cm. Hârtia de papirus 
era confecţionată din măduva tulpinii trestiei de 
papirus. Măduva moale era tăiată în bucăţi lungi şi 
subţiri sub forma unor panglici. Fâşiile erau apoi 
aşezate una lângă alta pe o suprafaţă tare de lemn, 
suprapunându-se puţin la un capăt. În acelaşi mod 
alte bucăţi erau aşezate transversal (o structura 
verticală) peste cea originală. Prin lovire lor cu un 
ciocan de lemn cele două straturi se lipeau una de 
cealaltă.   

„Foile” astfel lipite se puneau sub teasc pentru 
a se suda cât mai bine şi pentru  a primi o suprafaţă 
cât mai netedă. Dacă suprafaţa nu era destul de 
netedă exista un sistem de netezire cu pietre. După 
ce suprafaţa era finisată şi marginile erau îndreptate 
se obţinea o „coală de hârtie albă”, dar care cu 
trecerea timpului se îngălbenea.  

Urma sortare după format şi calitate şi în 
consecinţă se stabilea preţul corespunzător. Astfel 
în funcţie de lăţime erau 9 sortimente.   

Clasa 1 şi 2 avea o lăţime de aproximativ 24 
cm şi se numea „augusta" şi „liviana" (în cinstea 
membrilor din casa imperială) şi era folosită numai 
de curtea imperială şi de cei mai bogaţi oameni. 

Clasa a 9-a, numită "claudiana" (în onoarea 
împăratului Claudiu), era formată din 3 foi de 
papirus, având înălţimea de 35 cm, iar lăţimea de 
20 cm. Pe ea se putea scrie pe ambele părţi, întrucât 
amândouă aveau structura verticală Din acest motiv 
era cea mai scumpă hârtie.   

Clasa a 5-a avea o lăţime de 18 cm, iar a 6-a 
avea o lăţime de 14 cm. 

Foile din aceeaşi clasă sunt fixate apoi una în 
continuarea celeilalte şi erau înfăşurate în jurul 
unui băţ. Sulul astfel format poartă, în greceşte, 
numele de biblos (de unde şi cuvântul Biblie), 
putând avea până la 10 metri lungime. (continuare în 
pagina 13) 

3. Sărbătoarea Legii lui Dumnezeu 
După potop, omenirea 

a continuat tot pe două căi, 
o linie sfântă a celor care 
urmează calea Legii lui 
Dumnezeu şi calea 
nelegiuirii. Ştim din Biblie 
ce s-a întâmplat la turnul 
Babel, iar istoria ne spune 
că civilizaţia după Potop  s-
a dezvoltat în zona fluviilor 
Tigru şi Eufrat. Probabil cei 

mai mulţi cunosc că în acea regiune a 
înflorit civilizaţia Sumerului. Ceva mai târziu, 
în jurul altui mare fluviu, Nil, s-a dezvoltat 
civilizaţia egipteană. Din ţinutul Sumer, din 
Ur, Cel Prea Înalt l-a scos pe părintele 
nostru Avraam. Din acest patriarh  a ieşit 
poporul Israel, popor care a ajuns în robia 
egipteană.  Din această sclavie Dumnezeu 
i-a scos prin robul Său Moise. După ieşirea 
din Egipt, Israel a ajuns la muntele Sinai, în 
a treia lună a anului în care s-au eliberat. 
Dorim să determinăm cu Biblia când a primit 
poporul Israel tablele legii pe muntele Sinai.  

La început să vedem când a ajuns 
poporul Israel la muntele Sinai. Vom cita din 
diverse traduceri versetul care ne 
informează despre acest lucru şi anume 
Exodul 19. 1:    

1. Traducerea Cornilescu:  
„ În luna a treia după ieşirea lor din ţara 
Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua 
aceea în pustia Sinai.”, Ex. 19. 1. Această 
traducere  coincide cu majoritatea 
traducerilor protestante, româneşti ([7] - 
GBV, 1989, 1990, [8] - TBS, 2002) şi 
engleze ([9] -  Holy Bible, NIV, 1987);   

2. Traducerea [2], Good News 
Bible – Today’s English Version:  
„The people of Israel left Rephidim, and on the 
first day of the third month after they had left 
Egypt they came to the desert of Sinai... – 
Poporul Israel a părăsit Refidim, şi în prima zi a 
lunii a treia după ce au părăsit Egiptul, au venit 
în deşertul Sinai ...”, Ex. 19. 1;  

3. Traducerea [3], THE CHUMASH:  
„În the third month from Exodus of Children of 
Israel from Egypt, on this day, they arrived at 
the Wilderness of Sinai... – În a treia lună de la 
exodul (ieşirea) copiilor lui Israel, în aceea zi, ei 
au sosit în pustia Sinai.”, Ex. 19. 1.  
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Acest verset este însoţit de următorul comentariu: 
„ În the third month. This took place on the first day of Sivan, the 
thrid month [Nissan, Iyar, Sivan] from the Exodus, which took 
place în Nissan. Instead of beginning this narrative with verse 2, in 
normal Scriptural style: They journeyed from Rephidim and 
arrived at the Wilderness of Sinai, the Torah tells us immediately 
which month it was and how much time had elapsed since the 
Exodus. This is to suggest that the ensuing days and weeks had 
been filled with impatient anticipation of the day they would finally 
reach Sinai. And when they arrived and saw the mountain where 
they would receive the Torah, they encamped immediately, 
without concern for comfort, food, or water.  – În a treia lună. 

Aceasta a avut loc în prima zi a lunii Sivan, a treia lună [Nisan, Iyar, Sivan] de la Exod, care a 
avut loc în Nisan. În loc de începutul acestei relatări cu versetul 2, în stilul normal al Scripturii: Ei 
au călătorit de la Refidim si au sosit în pustia Sinai, Tora spune imediat care lună a fost şi cât 
de mult timp a trecut de la Exod. Aceasta este să sugereze că asigură zilele şi săptămânile au 
fost  pline (complete) cu nerăbdare anticipaţie  ziua când ei  în final vor ajunge la Sinai. şi când 
ei au sosit şi au văzut muntele unde ei vor primi Tora, ei au campat imediat, fără a se preocupa 
de confort, hrană şi apă.”;  

4. Traducerea [4], Nitzulescu:  
„În ântĕia đi din luna a treĭ după eşirea fiilorŭ luǐ Israelŭ din Egiptŭ, totŭ intr’aceǐaşǐ đi veniră ei in 
pustiǐulŭ Sinai...”, Ex. 19. 1;  

5. Traducerea sinodală 
[5], ortodoxă (Biblia bogată):  
„Iar în luna a treia de la ieşirea 
fiilor lui Israel din pământul 
Egiptului, chiar în ziua de lună 
plină, au ajuns în pustia Sinai.”, Ex. 
19. 1.  
Vedem o diferenţă esenţială, se 
spune că Israel a sosit la muntele 
Sinai în ziua de lună plină. 
Deoarece Calendarul Biblic este 
un calendar solar-lunar, începutul 
lunilor din el este fixat la lună 
nouă, ziua de lună plină fiind la 
mijlocul lunii. Această diferenţă 
apare deoarece la baza 
traducerilor ortodoxe stă 
Septuaginta, faţă de Vulgata sau 
chiar Biblia ebraică a traducerilor 
protestante;   

6. O nouă traducerea 
sinodală [6], ortodoxă, făcută de 
fostului ierarh Bartolomeu Valeriu 
Anania (eu nu am decât prima 
parte Pentateuhul - primele cinci 
cărţi a Vechiul Testament, 
echivalentul Torei):  
„Iar în cea de a treia lună de la 
ieşirea fiilor lui Israel din ţara 
Egiptului, în chiar ziua aceea116 au 
ajuns ei în pustia Sinai.”, Ex.19.1.  
Nota 116 precizează: „Dată 
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imprecisă, se crede că cea exactă a 
dispărut din vechile manuscrise ebraice.” 
Personalitate de înaltă cultură, 
Bartolomeu Anania a sesizat diferenţele 
între textul masoretic şi Septuaginta, 
propunând ipoteza de mai sus.  

Cenuşa vacii roşii 
Deşi Templul (inclusiv a lui Irod) a fost distrus 
iudaismul a hotărât (în special Maimonide) că 
locul unde a fost Templul este SFÂNT, Şehina 
(Slava lui Dumnezeu) fiind încă prezentă acolo. 
Dar a te apropia de Templu presupune (în modul 
cel mai strict posibil) să nu fii într-o stare de 
necurăţie. Iar pentru a fi curat, în iudaism, este 
nevoie de cenuşa vacii roşii. Ea trebuia să fie 
“roşie” în întregime; dacă numai două fire de păr 
nu erau roşii, ea nu era bună. Autorităţile rabinice 
nu au ajuns la un acord privind numărul de vaci 
roşii sacrificate: 7 sau 9. După distrugerea 
Templului a fost imposibil să se prepare o nouă 
cenuşă, iar cea existentă s-a epuizat. Autorităţile 
rabinice consideră că purificarea (curăţirea) o va 
face numai Mesia care va sacrifica (jertfi) cea de 
zecea vacă roşie. Deoarece de îndelungat timp 
evreii nu au mai practicat purificarea, rabinii 
opinează că toţi evreii la ora actuală sunt necuraţi 
din punctul de vedere al ritualului religios 
(iudaic). Este una din regulile care “amuză” pe 
ne-evreii, dar adevăraţii iudei deşi totdeauna se 
roagă la “Zidul plângerii”, începând de prin  
1520 nu s-au mai închinat dincolo de el. Mai mult, 
pe iudeii credincioşi, după războiul din 1967, când 
Ierusalimul fost eliberat, nimic nu i-a putut face ca 
să păşească pe zona unde a fost Templul. Aceasta 
în ciuda faptului că rabinii au căutat să găsească 
cele mai ingenioase raţionamente, dar care până 
la urmă au hotărât că întreaga zonă să rămână 
interzisă pentru evreii care ţin la credinţa lor. 
Respectarea acestei interdicţii de un număr 
impresionant de evrei, cu toată marea lor dorinţă 
de a merge în zona templului, arată, printre multe 
altele, un mod de a se teme de Dumnezeu. Lucru 
mai puţin obişnuit la un număr din nefericire prea 
mare de creştini care au numai “har”, dar nu şi 
legi şi mai ales frică de Dumnezeu. 

Analizând traducerile pe care le am, 
şi bazându-mă pe textul ebraic şi 
comentariile rabinice, evident cele mai 
pertinente, de altfel ne-excluse total de 
către traducerile creştine, putem afirma că 
în prima zi a lunii Sivan copiii lui Israel au 
ajuns la muntele Sinai.  

În spaţiul acestui articol voi prezenta 
pregătirile pentru primirea Legii şi astfel 
vom găsi şi data când ea a fost dată 
oamenilor. 

A doua zi, adică în  2 Sivan, Moise 
s-a suit pe munte unde DOMNUL i-a 
vorbit. Apoi Moise se întoarce la popor 
care spune că va face tot ce a zis 
DOMNUL. Toate acestea fapte sunt 
relatate în Ex. 19. 3-6. În a treia zi 
dimineaţa, Moise se urcă din nou pe 
muntele Sinai pentru a-i spune 
DOMNULUI cuvintele poporului, Ex. 19. 
versetul 8 ultima parte. În versetul 9 prima 
parte Dumnezeu îi spune că: „Iată, voi veni 
la tine într-un nor gros, pentru ca să audă 
poporul când îţi voi vorbi, şi să aibă 
totdeauna încredere în tine.”. Moise se 
întoarece la popor şi spune cuvintele 
DOMNULUI. În dimineaţa de 4 Sivan, 
Moise se urcă din nou pe munte, Cel Prea 
Înalt îi dă alte instrucţiuni pentru primirea 
Legii, printre care şi cerinţa ca poporul să 
se sfinţească „azi şi mâine” (Ex. 19. 10), 
pentru a fi gata a treia zi pentru marele 
eveniment, Ex. 19. 11. Moise se pogoară 

de pe munte şi în zilele de 4 şi 5 Sivan sfinţeşte 
poporul pentru ca în 6 Sivan să poate primi tablele 
legii, Ex. 19. 14, 15.  

„A treia zi dimineaţa ...” (Ex. 19. 16), într-o atmosferă 
corespunzătoare DOMNUL vorbeşte poporului Israel 
(Ex. 16-25), cum va face prin Duhul Sfânt peste 
aproape 2000 de ani când a avut loc Botezul cu Duhul 
Sfânt.  

Despre acestea lucruri am vorbit deseori. M-am 
bucurat în Duhul Sfânt când ulterior le-am găsit 
prezentate şi în lucrarea [3], THE CHUMASH, paginile 
401-407. În [3] se arată unele interpretări eronate a 
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precizări zilei când s-a dat Legea.  
Sperăm, în alt context,  să dezvoltăm 

problemele care sunt ridicate în textul din 
Exodul capitolul 19. Să subliniem două dintre 
el. În primul rând pentru întâmpinarea unei 
sărbători sunt necesare trei zile de sfinţire şi 
noi, Biserica lui Dumnezeu, respectăm acest 
lucru.  

Darea Legii în data de 6 Sivan este 
recunoscută de poporul Israel şi în mare  parte 
de lumea creştină.   

Măreţia acestui eveniment ne cutremură. 
Biblia, insuflată de Duhul Sfânt, a fost scrisă 
prin mâna multor autori. Cel mai important 
dintre ei, Dumnezeu scrie cu însăşi mâna lui 
tablele legii şi oamenii spun că a greşit, că 
legea nu mai trebuie, că Sabatul s-a desfiinţat 
şi aceasta în numele religiei. Greu de 
comentat...  

Biserica lui Dumnezeu a considerat, 
consideră şi va considera ca sfinte cuvintele 
scrise de însăşi mâna lui Dumnezeu pe tabele 
legii şi le va respecta şi împlini. Comunitatea 
noastră consideră că păzirea cu sfinţenie a 
poruncilor lui Dumnezeu este datoria fiecărui 
om. În plus, în 6 Sivan vom prăznui 
Sărbătoarea Cincizecimii, ca ziua în care s-a 
dat Legea lui Dumnezeu.  

Ne propunem totuşi să prezentăm, fie şi 
succint, evenimentul primirii legii. Astfel în 
Sărbătoarea Cincizecimii:  

1. DOMNUL Dumnezeu a încheiat pe 
Sinai un Legământ cu poporul Israel, cunoscut 
sub denumirea de Vechiul Legământ, deoa-
rece este prezentat în Vechiul Testament;  

2. Cel Prea Înalt a dat cele zece 
porunci, inclusiv Sabatul său cel sfânt, la toţi 
oamenii, nu numai la Israel (Ecl. 12. 13);  

3. Cel Atotputernic a dat Legea lui 
Dumnezeu, inclusiv sărbătorile sale sfinţilor şi 
drepţilor săi. Legea lui Dumnezeu este înţelep-
ciunea noastră în faţa popoarelor (Deut. 4. 6);  

4. Tot pe Sinai, Israel a primit un set 
de legi, preoţia levitică şi locaşul pământesc 
de închinare pe bază de jertfe de animale, 
toate valabile numai până la venirea lui Mesia.  

Esenţial în acest paragraf este că tot în 6 
Sivan, la Sărbătoarea Cincizecimii, s-a dat 
Legea lui Dumnezeu şi că DOMNUL 
Dumnezeu a făcut un Legământ cu poporul 
Israel. În plus dacă la precedentul Legământ 
cu Noe, Cel Prea Înalt se angaja ca oamenii să aibă cele necesare vieţii, la acest Legământ Cel 
Atotputernic reamintea dreptatea Sa prin cele zece porunci şi făcea de cunoscut sărbătorile 
Sale care au un rol preeminent în planul de mântuire. 

(Hârtia de papirus, continuare din pagina 10 ) 
Hârtia de papirus era cel mai întrebuinţat şi cel 

mai ieftin material de scris. Centrul principal de 
fabricaţie al hârtiei de papirus era oraşul Fajun, din 
Egiptul de Nord. Hârtia ieftină se mai producea şi 
în localitatea Sais, tot din Egipt. 

O simplă notă sau o scriere scurtă se putea 
scrie pe o unică foaie de papirus. Scrierile de 
literatură sau cele de ştiinţă aveau nevoie de un 
număr mai mare de foi de papirus care se lipeau 
una de marginea dreaptă a celeilalte, atâtea, câte 
erau necesare, rezultând o panglică lungă de hârtie 
de papirus, numindu-se „volumen". În scopul 
păstrării pe un timp cât mai îndelungat, panglica de 
papirus se înfăşură de obicei cu scrisoarea înăuntru, 
în jurul unui băţ cilindric, care se lipea pe marginea 
dreaptă a ultimei foi de papirus. Volumele de 
papirus aveau diferite mărimi, dar dacă era o operă 
mai mare ea se întindea pe două sau mai multe 
volume de papirus. Volumele care conţineau o 
operă erau legate cu curele, fixate de capetele 
beţelor cilindrice şi se păstrau în cutii special 
construite în rafturile unei biblioteci. 

Pe hârtia de papirus scrierea se făcea în coloane 
şi de aceea se numea scriere colometrică. În limba 
greacă se scria de la stânga la dreapta, literă cu 
literă, separat. Pentru scris se folosea un condei 
care se înmuia într-o cerneală făcută dintr-un 
amestec de gumă şi funingine. Mai târziu a fost 
înlocuită cu cerneala pregătită din gogoaşe de ristic. 

O singură rolă cuprindea o operă. În biblioteca 
din Alexandria, opera lui Platon, numită  
„Banchetul” era scrisă pe 56 de pagini (foi), fiecare 
a 36 de rânduri, o linie având 3,4 inci (1 inch =2, 
54 cm).  

Cel mai lung papirus recunoscut este marele 
"Papyrus Harris", care datează de prin anii 1160 
î.Hr. şi este lung de 40 inci şi se găseşte în muzeul 
britanic din Londra. 

În vechime puţini ştiau să scrie, erau unii care 
aveau „meseria de scriitori. De obicei acest lucru îl 
făceau sclavi numiţi scribi. Unii dintre aceşti scribi 
puteau scrie după dictare şi se numeau tahigrafi. Ei 
făceau o serie de prescurtări şi aveau multe semne 
speciale. Pentru aceasta notiţele se transcriau 
inteligibil de către alţi sclavi numiţi caligrafi. 
Acest text era comparat cu notiţele originale pentru 
corectare de către corectori. Urmau apoi 
bibliografii, care volumen-ul (cartea) cum am 
arătat mai sus.   

 
13



 
 SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII     studiu  

4. Sărbătoarea Cincizecimii în Noul Legământ 
O sărbătoare, cum mereu am spus,  marchează 

comemorarea unui eveniment. Noul Testament ne arată că 
la Paştele DOMNULUI a murit Fiul Său. Apoi în zilele 
praznicului Azimelor se desfăşoară alte lucrări minunate a 
lui Mesia cu accentul pus pe mântuirea noastră şi învierea 
Domnului Isus Christos. Toate acestea sunt evenimente 
mari, demne de a fi comemorate prin sărbători. Cartea 
Faptele Apostolilor în capitolul doi ne relatează despre un 
alt mare eveniment din planul de mântuire, pogorârea 
Duhului Sfânt. Să cităm:  „În ziua Cincizecimii, erau toţi 
împreună în acelaşi loc. 2. Deodată a venit din cer un sunet ca 
vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 
3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi 
s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4. Şi toţi s-au umplut de 
Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.”, Fapt.Ap.1. 1-4.  

Prin aceasta s-a împlinit făgăduinţa, promisiunea Mântuitorului că nu ne va lăsa orfani şi 
că ne va trimite Duhul Sfânt care ne va călăuzi în tot adevărul.  

Având în vedere cele 
spuse până aici, nu 
întâmplător evenimentul, 
pogorârii Duhului Sfânt a avut 
loc, după cum este scris, în 
Sărbătoarea Cincizecimii. 
Această este o mare lucrare a 
DOMNUL Dumnezeu privind 
mântuirea noastră şi se pune 
întrebarea dacă, fiind o 
sărbătoare Cel Prea Înalt a 
trimis Duhul Său, sau 
deoarece era planificat înainte 
de veşnicii ca Biserica Sa să 
fie botezată cu Duhul Sfânt, în 
cinstea acestui măreţ 
eveniment s-a pus data de 6 
Sivan ca Sărbătoare a 
DOMNULUI. Într-o familie, 
până nu se naşte un copil 
pentru a şti exact ziua în care 
s-a născut, nu i se poate 
sărbători aniversarea naşterii. 
Într-o ţară mai întâi au loc 
evenimente importante în 
istoria ei şi apoi ele sunt 
comemorate şi glorificate prin 
sărbători naţionale. Altfel stau 
lucrurile privitor la Sărbătorile 
lui Dumnezeu. El, Cel 
Atotputernic, a  planificat din 
veşnicii evenimentele şi 
pentru comemorarea lor tot 
din veşnicii a pus zile în care 
să fie prăznuite. Deci, din 
veşnicii, Cel Prea Înalt a 
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hotărât ca pogorârea Duhului Sfânt 
să fie într-o zi de 6 Sivan şi a 
decretat această zi  ca sărbătoare. 
Apoi Sărbătorile Sale, Dumnezeu 
le-a făcut de cunoscut oamenilor, şi 
sfinţii Săi le-au prăznuit începând 
cu Adam. Prin urmare, crezând în 
promisiunea lui Mesia că vor primi 
Duhul Sfânt şi respectând cu 
sfinţenie Sărbătorile DOMNULUI, 
apostolii se aflau, după cum cerea 
Legea, în sărbătoare la Templul din 
Ierusalim.  

Nu de puţine ori am auzit că 
120 de ucenici au botezaţi cu 
Duhul Sfânt în evenimentul la care 
facem discuţie.  

Ne interesează să stabilim locul 
şi numărul celor botezaţi cu Duhul 
Sfânt.  

După înălţarea Domnului Isus 
Christos la Tatăl, apostoli s-au 
întors în Ierusalim şi au intrat în 
odaia de sus, locul lor obişnuit de 
adunare, Fapt. Ap. 1. 12,13. Odaia 
de sus este locul unde Mesia a 
instituit Paştele Noului Legământ şi 
conform  studiilor făcute putem 
vedea poziţionarea ei pe Harta nr. 
4. Am întâlnit păreri că botezul  cu 
Duhul Sfânt ar fi avut loc în odaia 
de sus. Vom arăta că măreţul 
eveniment a avut loc la Templul din 
Ierusalim. Pentru aceasta să 
remarcăm:  

1. Fiindcă apostoli nu primiseră încă Duhul Sfânt ei se conformau Legii lui Moise, şi se 
încadrau în cerinţa ca de trei ori pe an să fie la Ierusalim, la Templu, mai ales că de fapt  „Toţi 
împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi...”, Fapt. Ap. 2. 46; 

2.  Deoarece în momentul botezului cu Duhul Sfânt, s-a făcut un zgomot „ca vâjâitul 
unui vânt puternic”, mulţimea s-a adunat la locul respectiv. Să notăm că suntem în Sărbătoarea 
Cincizecimii, dimineaţă, al treilea ceas din zi (corespunzător orei 9 dimineaţa de la noi – Fapt. 
Ap.  2. 15);   

3. Conform cerinţelor legii, poporul, inclusiv cei veniţi 
din diasporă, trebuia să fie la Templu pentru slujba sărbătorii. 
Apostoli erau şi ei la Templu tot pentru slujba duhovnicească. 
Privind harta, dacă pogorârea Duhului Sfânt ar fi fost în odaia 
de sus, observăm că de la casa cu odaia de sus până la 
Templu, unde era poporului adunat, era o distanţă mare şi 
deci mulţimea nu ar fi putut nici să audă, nici să vadă 
evenimentul;  

4. Petru şi Ioan se suiau la Templul din Ierusalim la 
poarta numită „Frumoasa” (Fapt. Ap. 3. 2). Acesta era locul lor 
preferat şi probabil pentru toţi apostolii. În acest caz fiind la 
Templu, poporul adunat a putut şi să audă şi să vadă 
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evenimentul pe care-l discutăm;  Mi-e dor. . . 
CATI  MÂNZAN 

Mi-e dor. . .  
Mi-e dor de locul unde am lăsat 
A mea corabie cu mrejele-aruncate,  
De ochii care-atunci m-au săgetat 
Cu-a Dragostei priviri preafermecate.  
 
Mi-e dor. . .  
Mi-e dor de primul drum cu Dumnezeu 
Ce-avea ca ţintă numai nemurirea,  
Pe care-am mers cântând doar El şi eu, 
Aflând întâia oară ce-i Iubirea.  
 
Mi-e dor. . .  
Mi-e dor de casa Ta Iesus iubit,  
În care m-ai primit la început,  
În care Dragostea mi-ai dăruit,  
În care prima oară am crezut.  
 
Mi-e dor. . .  
Dar cel mai mult mi-e dor de Tine,  
A mea eternă Dragoste-ntrupată! 
Doar Tu ai mai privit cu drag spre mine, 
Şi Tu mi-ai dat Iubirea toată-odată! 

5. Ştim că în urma predici apostolul Petru din 
Sărbătoarea Cincizecimii la numărul ucenicilor s-au 
adăugat trei mii de suflete; era necesar ca 
evenimentul botezului cu Duhul Sfânt să fie un 
eveniment public, care să mişte mulţimea. Deci el nu 
putea avea loc undeva într-un colţ al Ierusalimului, ci 
numai la Templu unde era poporul era adunat;  

6. Printre cei care sunt martori la pogorârea 
Duhului Sfânt sunt evreii din diasporă şi prozeliţii, care 
au venit la Ierusalim să se închine la Templu în timpul 
sărbătorii, nu să se plimbe prin locuri dosnice;  

7. Casa unde era odaia de sus nu era o 
sinagogă. În acele vremuri slujba se făcea la Templu 
sau la o sinagogă. La acel moment nu era încă pus în 
practică principiul „Căci acolo unde sunt doi sau trei 
adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”(Mat. 
18. 20);  deci nici un evreu credincios nu-şi permitea să 
stea acasă şi să se închine.   

Pe baza punctelor de mai sus, putem spune cu 
siguranţă că botezul cu Duhul Sfânt a avut loc la 
Templul din Ierusalim.  

Cum am amintit, o altă idee ne-biblică des 
întâlnită este că peste 120 de ucenici în aceea 
Sărbătoare a Cincizecimii, s-a pogorât Duhul Sfânt. Să 

analizăm cum prezintă Noul Testament acest eveniment:  
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1. În acele timpuri 
poporul nu şedea pe scaune la 
slujba de închinare, cum este 
în zilele noastre. Dacă în 
Biblie se  spune că Petru şi 
ceilalţi apostoli s-au ridicat, 
însemna că erau la slujba de 
închinare de la Templu şi erau 
pe genunchi, sau că în 
momentul pogorârii Duhului 
Sfânt s-au pus pe genunchi. 
Biblia spune că: „14. Atunci 
Petru s-a sculat în picioare cu cei 
unsprezece...” (Fapt. Ap. 2. 14). 
Vedem că în Noul Testament 
se spune că numai 12 
persoane s-au ridicat în 
picioare. Dacă ar fi fost 120 de 
persoane botezate, toate 120  
ar fi trebuit să se ridice în 
picioare o dată cu apostolul 
Petru;  

2. Momentul botezului 
cu Duhul Sfânt a fost însoţit de 
vorbirea în alte limbi. Regula 
pe care Biblia ne-o spune 
privind vorbirea în alte limbi 
este să nu vorbească toţi 
odată, ci „să vorbească numai 
câte doi sau cel mult trei, fiecare 
la rând: şi unul să tălmăcească.”, 
1 Cor. 14. 27. În acea 
sărbătoare sigur s-a vorbit pe 
rând, altfel imaginaţi-vă că 120 
de oameni ar începe să 
vorbească în diverse limbi 
omeneşti pe care nu le cunosc. A fi fost o hărmălaie şi nu s-ar fi înţeles nimic, pe când Biblia 
spune  „. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? ... îi auzim 

vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”, 
Fapt. Ap. 2. 8, 11.  Dacă au vorbit numai cei 12 apostoli şi ei 
pe rând, evident că s-a putut înţelege mesajul cu „lucrurile 
minunate ale lui Dumnezeu” pe care Duhul Sfânt l-a spus în 
auzul poporului adunat;  

3. Dacă ar fi fost 120 de ucenici care au fost 
botezaţi, deoarece „... toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au 
început să vorbească în alte limbi, ...”, şi s-a vorbit pe rând, 
dacă fiecare a vorbit numai 1 minut rezultă 120 de minute, 
adică 2 ore şi este de ne-acceptat că mulţimea a stat atât de 
mult timp să asculte.  Dacă însă au fost numai cei 12 
apostoli, fiecare ar fi putut vorbi ceva mai mult de un minut, 
un timp de ceva mai bine de 12 minute este convenabil 
pentru un astfel de eveniment;  
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4. Biserica lui Dumnezeu este aşezată pe temelia 
celor 12 apostolilor şi nu pe 120 de ucenici.  DECALOGUL 

I   
Eu sunt Dumnezeul veşnic.   
Din Egipt Eu te-am chemat.  
Eu te-am scos din grea robie,  
Libertate Eu ţi-am dat.  
Eu sunt Dumnezeul care 
Am creat cu-al Meu cuvânt 
Câte-n jurul tău se află:  
Cer şi mare şi pământ.  
II 
Altor zei afar’ de Mine 
Tu genunchii să nu pleci.  
Nu ciopli din lemn sau piatră 
Chip de zei schilozi şi reci.  
III 
Nu lua, că-i grea pedeapsă, 
AL Meu nume în deşert,  
Şi de vorba mincinoasă 
Te fereşte, că nu iert. 
IV 
Vei lucra doar şase zile,  
Dar a şaptea nu-i a ta. 
Domnului i se cuvine.  
Deci sfinţeşte-i Sâmbăta.  
V 
Mama ta şi-al tău părinte 
Care-n viaţă te-au chemat,  
Să-i cinsteşti întotdeauna,  
Că trai lung îţi va fi dat.  
VI 
Viaţa-aproapelui e sfântă.  
Nu-i răpi ce nu-i poţi da.  
De ucizi, în veci te paşte 
Ura şi pedeapsa Mea.  
VII 
Din a cumpătării cale 
Nu te-abată gândul rău,  
Te păzeşte toată viaţa 
De orgie şi desfrâu.  
VIII 
Iată marea Mea poruncă:  
Pâinea ta numai prin muncă.  
Lipsuri, foame dacă ’nduri, 
Să le rabzi, dar să nu furi.  
IX 
Mincinoasă mărturie 
Să nu afle limba ta;   
Altuia de sapi o groapă,  
Însuţi vei cădea în ea.  
X 
Nu pofti ce vezi la altul,  
Şi de-i altul mai bogat,  
Să nu porţi în suflet rană.  
Pizma-i cel mai greu păcat.  
        
Versuri de A.  Axelrard 

Putem concluziona, pogorârea Duhului Sfânt s-a făcut 
numai peste cei 12 apostoli şi  a avut loc la Templul din 
Ierusalim. 

În precedentele paragrafe am arătat evenimente mari 
care au avut loc în această zi de 6 Sivan. Datorită spaţiului 
limitat în revistă vom prezenta, chiar dacă numai enumerăm, 
evenimentele duhovniceşti care s-au petrecut în Sărbătoarea 
Cincizecimii.  

La Sărbătoarea Cincizecimii din anul jertfei de pe 
Golgota a Fiului lui Dumnezeu, a avut loc Botezul cu Duhul 
Sfânt prin care s-a încheiat Noul Legământ cu poporul pe 
care Cel Prea Înalt l-a ales din toată omenirea ca să-i 
formeze Biserica Sa.  

Prin urmare la această sărbătoare DOMNUL 
Dumnezeu, prin Fiul Său, a făcut:  

1. Botezul cu Duhul Sfânt;  
2. S-a născut un nou popor, Biserica lui Dumnezeu 

sau Mireasa Mielului;  
3. Cu acest popor, DOMNUL a încheiat Noul 

Legământ;  
4. În Noul Legământ Cel Prea Înalt scrie în inima 

ucenicilor Săi Legile şi poruncile Sale, prin Duhul Sfânt;  
5. Instituie preoţia Marelui Preot Christos şi slujba 

Evangheliei;  
6. Legea lui Moise îşi încetează valabilitatea (vezi şi 

articolul Legea lui Dumnezeu);  
7. Noul Testament completează Vechiul Testament 

în prezentarea Planului de mântuire.  
Înainte de a încheia acest paragraf, să notăm faptul că 

Sărbătoarea Cincizecimii a continuat să fie prăznuită în 
timpul Bisericii primare. Astfel în  Faptele Apostolilor se  
spune: „ Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se 
oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, 
dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii.”, 
Fapt. Ap. 20. 16.  

Roadele 
DUHULUI SFÂNT 

1. Dragostea; 
2. Bucuria; 
3.Pacea; 

4. Îndelunga răbdare; 
5. Bunătatea; 

6. Facerea de bine; 
7. Credincioşia; 
8. Blândeţea; 

9. Înfrânarea poftelor. 
Gal.5.22,23

Darurile 
DUHULUI SFÂNT 

1.Înţelepciune; 
2.Cunoştinţă; 
3.Credinţă; 

4.Darul tămăduirilor; 
5.Puterea să facă minuni; 

6.Prorocia; 
7.Deosebirea duhurilor; 

8.Vorbirea în felurite limbi; 
9.Tălmăcirea limbilor. 

1 Cor.12.8-10 

 
18



 
 SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII     studiu  

6. Consideraţii privind botezul cu Duhul Sfânt  
În prezentarea din 

paragraful de mai sus am 
amintit deja de Botezul cu 
Duhul Sfânt. Ne 
propunem să vedem când 
spune Biblia ca a avut loc.  

În evanghelii şi în 
Faptele Apostolilor ni se 
raportează despre acest 
eveniment. Vom cita:  

1. „Cât despre mine, 
eu vă botez cu apă, spre 
pocăinţă; dar Cel ce vine 
după mine, este mai puternic 
decât mine, şi eu nu sunt 
vrednic să-I duc 
încălţămintele. El vă va 
boteza cu Duhul Sfânt şi cu 
foc.,Mat. 3. 11 – deci botezul 
cu Duhul Sfânt urmează să 
aibă loc în viitor;  

2. „Ioan propovăduia, 
şi zicea: „După mine vine 
Cel ce este mai puternic 
decât mine, căruia eu nu 
sunt vrednic să mă plec să-I 
dezleg curelele 
încălţămintelor. 8. Eu, da, v-
am botezat cu apă; dar El vă 
va boteza cu Duhul Sfânt.”, 
Mc. 1. 7, 8 – din nou se 
precizează că evenimentul 
va avea loc în viitor;  

3. „ Ioan, drept 
răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât 
mine, şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi 
cu foc.”, Lc. 3. 16 – „vă va boteza” - indică tot un moment viitor;  

O estimare a datei, a locului scrierii şi cuprinsul 
cărţilor Noului Testament 

CARTEA LOCUL DATA CAP. VER 
SETE 

Matei Palestina / Siria aram.:   44-
45; gr.: 63(?) 28 1071 

Marcu Roma 62-63 16 677 
Luca Ahaia/ Roma 63 24 1151 
Ioan Efes sf. sec. I 21 879 
Faptele 
Apostolilor Roma? 63 28 1006 

Romani Corint 57-58 16 433 
I Corinteni Efes 56 16 437 
II Corinteni Macedonia 57 13 256 
Galateni Efes 54-55 6 149 
Efeseni Roma 63 6 155 
Filipeni Efes sau Roma 57 sau 63 4 104 
Coloseni Roma 63 4 95 
I Tesaloniceni Corint sf. an. 50 5 89 
II Tesaloniceni Corint 51 3 46 
I Timotei Macedonia 64-65 6 113 
II Timotei Roma 66/67 4 83 
Tit Macedonia 64-65 3 46 
Filimon Roma 63 1 25 
Evrei Italia înainte de 70 13 303 
Iacov Palestina 60-62 5 108 
I Petru Babilon (Roma?) 63-64 5 105 
II Petru ? 66-67 (?) 3 61 
I Ioan Efes sf. sec. I 5 105 
II Ioan Efes sf. sec. I 1 13 
III Ioan Efes sf. sec. I 1 15 
Iuda ? 70-80 (?) 1 25 
Apocalipsa Patmos/Efes 95 22 405

4. „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”, Fapt. 
Ap. 1. 5 – din nou este vorba că botezul cu Duhul Sfânt urmează să aibă loc. În plus Mesia precizează 
că el va avea loc peste câteva zile;  

5. „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, 
fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.”, 1 Cor. 12. 13 – acest verset 
precizează că noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh, deci evenimentul a avut loc.  

Prin urmare, primele patru versete de mai sus precizează că Botezul cu Duhul Sfânt va 
avea loc în viitor, iar ultimul că a avut loc. Conform celor spuse de Mesia la înălţarea sa (punctul 
4 de mai sus) Botezul cu Duhul Sfânt urma să aibă loc peste câteva zile, adică în anul 33 (era 
noastră). Prima epistolă a apostolului Pavel către Corinteni a fost scrisă în jurul anului 56 după 
Christos, când Biserica lui Dumnezeu era formată atât din evrei credincioşi cât şi dintre neamuri 
venite la pocăinţă. Prin urmare între acestea două date trebuie să fi avut loc un eveniment 
important care să marcheze Botezul cu Duhul Sfânt şi singura potrivire care există în Sfânta 
Scriptură este pogorârea Duhul Sfânt din Sărbătoarea Cincizecimii din anul jertfei lui Mesia.  

Botezul cu Duhul Sfânt marchează Noul Legământ, încheiat de Cel Prea Înalt cu noul 
popor format din evrei şi neamuri. Privitor la aceasta observăm că:  
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1. Cel Prea Înalt a încheiat un 
Legământ cu Noe şi prin el cu toată 
omenirea, fără a mai repeta evenimentul 
pentru fiecare om născut după acea 
sărbătoare în care s-a făcut Legământul;  

2. DOMNUL Dumnezeu a 
încheiat un Legământ, cunoscut ca 
Vechiul Legământ, cu poporul Israel pe 
muntele Sinai tot într-o zi de 6 Sivan. Şi 
acest legământ a fost încheiat nu numai 
cu izraeliţii prezenţi atunci la primirea 
Legii lui Dumnezeu, ci cu toţi evreii care 
s-au născut după acel eveniment fără ca 
el să se repete;   

3. La fel şi în Sărbătoarea 
Cincizecimii din anul jertfei lui Mesia, 
botezul cu Duhul Sfânt şi Noul Legământ 
încheiat atunci nu este numai pentru cei 
12 apostoli, ci pentru toţi cei care în viitor 
se vor naşte din apă şi din duh şi vor intra 
în Biserica Sa.  

Să mai punctăm ceva privitor la 
sărbători şi la evenimentele pe care le 
comemorează. În Sabat se comemorează 
Creaţiunea, eveniment care a avut loc o 
singură dată. La Paşti în 14 Nisan 
comemorăm moartea Fiului lui 
Dumnezeu, eveniment care numai o dată 
a avut loc. În 15 Nisan este prima zi din 
Sărbătoarea Azimelor când Dumnezeu a scos neamul omenesc din robia păcatului şi a morţii, 
din nou eveniment singular. În 16 Nisan sărbătorim învierea Domnului Isus, care tot o singură 
dată a avut loc. Şi pentru sărbătorile a căror eveniment nu s-a împlinit avem acelaşi lucru. De 
exemplu, la Sărbătoarea Trâmbiţei va avea loc întâia înviere şi răpirea Bisericii, tot eveniment 
unic. Deci, este conform tipicului marilor lucrări a lui Dumnezeu, ca toate evenimentele sale 
măreţe din planul de mântuire să aibă loc o singură dată.  

Din toate cele spuse în acest paragraf putem concluziona temeinic că Botezul cu Duhul 
Sfânt a avut loc o singură dat. Aceasta este linia biblică şi noi aşa trebuie să mărturisim.  

Faptul că Botezul cu Duhul Sfânt a avut loc o singură dată nu schimbă alte adevăruri 
biblice. Astfel vorbirea în alte limbi a continuat şi după acea sărbătoare şi a fost un dar care l-au 
avut mulţi alţi credincioşi, inclusiv dintre neamuri.  

Atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt, apostolii s-au umplut de Duhul Sfânt. În Noul 
Testament se spune: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut 
de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”, Fapt. Ap. 4. 31. Deci după Botezul 
cu Duhul Sfânt şi după ce apostolul Petru şi Ioan vindecă ologul la poarta „Frumoasa”, ucenici la o 
rugăciune s-au umplut de Duhul Sfânt. Este biblic şi tot atât de necesar astăzi ca atunci, ca noi să cerem 
să fim umpluţi de Duhul Sfânt.  

Apostolul Pavel spune efesenilor: „ Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia 
mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,”, Ef. 1. 13. 
Deci credincioşi din Efes după ce au auzit Evanghelia au crezut în Domnul Isus Christos şi în 
baza credinţei şi ascultării lor au fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt. Rămâne ca toţi credincioşi, 
inclusiv cei din zilele noastre să stăruie pentru a fi pecetluiţi cu acelaşi Duh.  

Nu putem spune în spaţiul acestui articol toate valenţele Duhului Sfânt. Nădăjduim ca într-
un studiu viitor, prin bunătatea lui Dumnezeu şi călăuzirea Duhului Sfânt să evidenţiem cât mai 
mult din complexitatea lucrării Duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu.  
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7. CONCLUZIE 
După cum observăm în această zi de 6 Sivan 

au avut loc următoarele evenimente:  
- Salvarea neamului omenesc şi 

Legământul pe care Cel Prea Înalt la încheiat cu 
omenirea prin Noe;  

- Darea Legii pe muntele Sinai şi 
încheierea Vechiul Legământ;  

- Botezul cu Duhul Sfânt, naşterea 
Bisericii şi încheierea Noul Legământ.  

Toate acestea evenimente sunt importante, 
măreţe şi esenţiale în planul lui Dumnezeu de 
mântuire. Prin urmare, pentru marcarea şi 
comemorarea lor, DOMNUL Dumnezeu a pus 
Sărbătoarea Cincizecimii.  

Ucenicii Săi, Poporul Noului Legământ, fidel 
învăţăturii apostolilor, serbează cu sfinţenie toate 
Sărbătorile DOMNULUI, inclusiv Sărbătoarea 
Cincizecimii.  

Într-o astfel de sărbătoare nu putem face o slujbă duhovnicească fără să citim cele zece 
porunci, despre care trebuie să amintim cele spuse în Ps. 19. Deoarece Ps. 119 este imnul 
Legii lui Dumnezeu trebuie să-l onorăm prin Dumnezeu prin citirea lui.  

Fiind în prag de sărbătoare, sper ca fraţii, în slujbele duhovniceşti de evanghelizare, să 
dezvolte şi mai ales să completeze cele prezentate de mine, umilul şi netrebnicul rob al 
DOMNUL Dumnezeu în acest articol. Cel mai mult m-ar bucura dacă s-ar corecta eventualele 
scăpări sau abateri de la cuvântul biblic.  

AAmmeenn!!    
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEE  
11..  CCoorrnniilleessccuu  --      BBIIBBLLIIAA  sau SSFFÂÂNNTTAA  
SSCCRRIIPPTTUURRĂĂ  aa  VECHIULUI ŞI NOULUI 
TESTAMENT - Dumitru Cornilescu, 
1923 
2. TEV -  Good News Bible – Today’s 
English Version with Concordance,  
British usage text first published 1978, * 
New Testament © American Bible 
Society – 1966, 1971, 1978 * Old 
Testament © American Bible Society 
1973 – BIBLE SOCIETY * COLLINS, 
Printed in Great Britain – 1987Creaţia 
Divină  
3. THE CHUMASH - The Stone edition - 
THE CHUMASH – THE TORAH: 

HAFTAROS AND FIVE MEGILLOS WITH A COMMENTATY ANTHOLOGIYED FROM THE RABBINIC 
WRITINGS by Rabbi Nosson Scherman,  TRAVEL-SIZE EDITION WITH COMPLETE SABBATH 
PRAYERS NUSACH SEFARD, Copyright © 2001 by MESORAH PUBLICATIONS, Ltd. – The ArtScroll 
Series,  

„DOMNUL să te binecuvânteze, 
şi să te păzească Biserica lui Dumnezeu 

în Numele Domnului Ieşua Mesia, 
prin Duhul Sfânt! 

DOMNUL să facă să lumineze Faţa Lui peste tine,
şi să Se îndure de tine Biserica lui Dumnezeu 

în Numele Domnului Ieşua Mesia, 
prin Duhul Sfânt! 

DOMNUL să-Şi înalţe Faţa peste tine, 
şi să-ţi dea pacea Biserica lui Dumnezeu 

în Numele Domnului Ieşua Mesia, 
prin Duhul Sfânt! 

AMEN! 

4. I1874 - SĂNTA SCRIPTURĂ  A VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT, EDIŢIUNE NOUĂ, 
REVĔĐUTĂ DUPĂ TECSTURILE ORIGINALE, ŞI PUBLICATĂ DE SOCIETATEA BIBLICĂ PENTRU 
BRITANIA ŞI STRĂINĂTATE, TIPO-LITOGRAFIA H.GOLDNER, IAŞI – 1874 
5.  BOR - BBIIBBLLIIAA  sau SSFFÂÂNNTTAA  SSCCRRIIPPTTUURRĂĂ,,  tipărită acum a doua oară, sub îndrumarea şi purtarea de 
grijă a  Prea Fericitului Părinte †Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului 
Sinod, – Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 1975  
6. PEN -  PENTATEUHUL sau CELE CINCI CĂRŢI ALE LUI MOISE, tipărit cu binecuvântarea şi prefaţa 
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 Texte pentru slujba sărbătorii  

Prea Fericitului Părinte †Teoctist, versiune revizuită după SEPTUAGINTA, redactată şi comentată de20 
Bartolomeu Valeriu Anania – Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti – 1997 
88..  GGBBVV  --    BBIIBBLLIIAA  SAU SSFFÂÂNNTTAA  SSCCRRIIPPTTUURRĂĂ  AA  VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT - Copyright © 
GBV 1989, 1990 – Gute Botschaft Verlag (GBV) 1989, 1990, West Germany 
99..  TTBBSS  --   BBIIBBLLIIAA  SAU SSFFÂÂNNTTAA  SSCCRRIIPPTTUURRĂĂ  AA  VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT, cu trimiteri – 
TBS – Trinitarian Bible Society, Copyright © 2002 Trinitarian Bible Society England 
99..  NNIIVV  11998877 / The HOLY BIBLE – NEW INTERNATIONAL VERSION, Containing The Old Testament 
and New Testament, The Single Column Reference Bible New International Version, Copyright © 1987 
by the Zondervan Corporation – Guideposts ® – CARMEL * NEW YORK  

 
Texte pentru slujba duhovnicească din 

Sărbătoarea Cincizecimii 
fr. Cornel Cosma 

fr. Teodor, Moţ 
5- 6 Sivan seara – Timpul de rugăciune la intrarea în sărbătoare:  
Ex. 20, Ps1, Ps. 19, Ps. 75, Ps. 84, Ps. 90, Ps. 100, Ps. 101, Ps. 111, Ps. 122, Ps. 132,  
Ps. 143, Ps. 147, Ps. 148.  
6 – Sivan – dimineaţa – Ora de rugăciune:  
Ex. 20, Gen. 8. 15-23, Neem. 9. 13-20, Neem. 9.26-30; Ps. 1, Ps. 19, Ps. 40, Ps. 68, Ps. 78, Ps. 84,  
Ps. 89, Ps. 104, Ps. 119, Ps. 122, Ps. 132, Ps. 143, Ps. 147, Ps. 148, Pilde 3. 11-26, Pilde 8. 3-21,  
Pilde 8.22-36, Pilde 9. 1-18.  
6 – Sivan – Ceasul al şaselea (al amiezii) – Rugăciunea de încheiere a slujbei dimineţii:  
Ex. 20, Ps1, Ps. 19, Ps. 75, Ps. 84, Ps. 90, Ps. 100, Ps. 101, Ps. 111, Ps. 122, Ps. 132,  
Ps. 143, Ps. 147, Ps. 148. 
6 – Sivan – dimineaţa – Slujba duhovnicească de evanghelizare:  
Lev. 23. 15-22, Fapt. Ap. 2. 1-13, Fapt. Ap. 2. 14-36, Fapt. Ap. 2. 37-47, 1 Cor. 12. 1-11,  
1 Cor. 12. 12-31, 1 Cor. 14. 1-40, Rom. 3. 21-30+Fil. 3. 1-9, Rom. 5. 12-21, Rom. 7. 7-25, Rom. 8. 1-11,  
Rom. 10. 1-21, Gal. 5. 16-26, Gal. 3. 1-14, Gal. 3. 15-29, Efes. 1. 1-14, Efes. 2. 1-22, Ev. 8. 1-13,  
Ev. 9. 1-28, Ev. 10. 1-29, Gen. 8. 1-22, Gen. 9. 1-17, Ex. 19. 1-25, Ex. 24. 1-18, Deut. 4. 1-20.   
6 – Sivan – ceasul al noulea – Ora de rugăciune: 
Ex. 20, Deut. 6-21, Gen. 8. 15-23, Neem. 9. 13-20, Neem. 9.26-30; Ps. 1, Ps. 19, Ps. 40, Ps. 68, Ps. 78, 
Ps. 84, Ps. 89, Ps. 104, Ps. 119, Ps. 122, Ps. 132, Ps. 141, Ps. 143, Ps. 147,  
Ps. 148, Pilde 3. 11-26, Pilde 8. 3-21, Pilde 8.22-36, Pilde 9. 1-18. 
6 – Sivan – seara (după masă) – Slujba duhovnicească de evanghelizare: 
Lev. 23. 15-22, Fapt. Ap. 2. 1-13, Fapt. Ap. 2. 14-36, Fapt. Ap. 2. 37-47, 1 Cor. 12. 1-11,  
1 Cor. 12. 12-31, 1 Cor. 14. 1-40, Rom. 3. 21-30+Fil. 3. 1-9, Rom. 5. 12-21, Rom. 7. 7-25, Rom. 8. 1-11, 
Rom. 10. 1-21, Gal. 5. 16-26, Gal. 3. 1-14, Gal. 3. 15-29, Efes. 1. 1-14, Efes. 2. 1-22, Ev. 8. 1-13,  
Ev. 9. 1-28, Ev. 10. 1-29, Gen. 8. 1-22, Gen. 9. 1-17, Ex. 19. 1-25, Ex. 24. 1-18, Deut. 4. 1-20. 
6-7 Sivan seara – Timpul de rugăciune la ieşirea din sărbătoare: 
Ex. 20, Ps1, Ps. 19, Ps. 75, Ps. 84, Ps. 90, Ps. 100, Ps. 101, Ps. 111, Ps. 122, Ps. 132,  
Ps. 143, Ps. 147, Ps. 148. 

Am conceput această listă, inclusiv pentru fraţii mai noi în credinţă, pentru ca tematica 
slujbei Sărbătorii să fie în concordanţă cu evenimentele care au avut loc în această zi.  

- Acestea texte nu sunt nici exclusive, nici obligatorii;  
- Începând cu 4-5 Sabate să înainte sărbătoare, un frate prezbiter îşi poate face un plan 

în care să dezbată toate problemele legate de Sărbătoarea Cincizecimii folosind şi din textele 
sugerate mai sus;  

- La sărbătoare, un frate oaspete într-o comunitate se va consulta cu fratele prezbiter din 
loc pentru se coordona cu planul bisericii privind slujba sărbătorii.  
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Legea lui Dumnezeu 
fr. ILIE  RENDEŞ 

fr. TEODOR  MOŢ 

Popor ales 
sau 

convorbirea lui Tevie Lăptarul 
cu Dumnezeu 

1 
În viaţa asta, potrivită 
Pentru borfaşi, pentru hamani 
Mi-ai dat o mână de prieteni 
Şi-o lume-ntreagă de duşmani! 

2 
Poţi să fii hoţ, pungaş, ministru,  
Te-njură lumea sau te ceartă... 
Doar dacă eşti cumva evreu,  
O viaţă-ntreagă nu te iartă! 

3 
Poţi fi mai bun, mai învăţat 
Şi mai cinstit, că nu e greu,  
Dar porţi teribilul păcat 
Că, pur şi simplu, eşti evreu... 

Pe lângă Planul de Mântuire, problematica legilor este consistent abordată în Biblie. Să 
facem o precizare, pe care o vom repeta ori de câte ori vom considera că este nevoie, toate 
legile din Biblie sunt ale DOMNUL Dumnezeu. El, Cel Prea Înalt, este exclusiv Singurul 
Legiuitor din Univers şi comunitatea noastră recunoaşte şi 
mărturiseşte acest lucru.  

În rândurile de mai jos vom face o „clasificare” a legilor 
din Biblie în concordanţă cu tematică pe care o 
reglementează. Nu sunt singurul care a făcut lucrul acesta. 
Actuala sistematizare a plecat de la ideea fr. Rendeş care, 
printre altele, a delimitat „Legea lui Moise” de „Legea lui 
Dumnezeu”; eu am completat această clasificare, încerc să 
cred exhaustiv.  

Dar ideea de a clasifica Legile lui Dumnezeu din Biblie 
este mult mai veche.  Pentru înţelegerea Sfintelor Scripturi, 
sfinţii lui Dumnezeu au căutat, din considerente pedagogice, 
să grupeze în categorii tematice diverse articole ale Legilor din 
Biblie. Aş aminti aici pe Moise Maimonide (1135 sau 1128 – 
1204, legiuitor, filozof, medic, şi astronom, cel mai important 
gânditor al iudaismului medieval) care a împărţit Legea lui 
Dumnezeu în 613 porunci, 365 porunci negative (una pentru 
fiecare zi a anului) şi 248 porunci pozitive (pentru fiecare 
componentă a corpului uman). Vom enumera câteva din 
categoriile în care Rambam (acronimul de la Rabi Moise ben 
Maimon) a clasificat cele 613 porunci pe care el le-a identificat 
în Biblie:  

PORUNCI POZITIVE (248 porunci) PORUNCI NEGATIVE (365 porunci) 
A. Idolatria, cultele păgâne 
B. Vrăjitoria, relaţiile cu idolatri 
C. Hula, profanarea sfântului nume 
Etc. 

A. Rugăciuni şi crezuri 
B. Sanctuarul şi preoţia 
C. Jertfele publice 
D. Jertfele individuale 
Etc.  4 

Sar imbecilii să te rupă! 
Te-njură ziarele ades! 
Te-ar sfâşia şi când te pupă! 
De-asta, Doamne, m-ai ales? 

5 
De mii de ani nu avem pace, 
Ne mor copiii în război,  
Şi n-avem linişte de-o viaţă! 
De asta ne-ai ales pe noi? 

6 
Am vrut şi noi puţin, „şalom”,   
Cuvânt rostit atât de des... 
Dar pacea noastră cu vecinii 
N-ai avut timp s-o fi ales... 

7 
De câte ori a vrut destinul 
Ne-a jucat viaţa la noroc! 
Doamne, puteai s-alegi pe alţii 
Şi nu ne supăram deloc! 

O prezentare completă a acestei clasificări se găseşte 
în [ 1/ pag.618] şi în [2 / pag.36]. Enumerarea articolelor Legilor 
lui Dumnezeu scrise în Biblie s-a făcut şi de către alţi gânditori 
ai iudaismului. Se presupune  că procesul a început încă din 
perioada gaonică, dar Maimonide a avut o influenţă foarte mare 
în religia mozaică, încât a apărut zicala: „De la Moşe (Moise, din 
Biblie, care a primit legea) pân’ la Moşe (Maimonide), n-a fost altul 
ca şi Moşe (Maimonide)”.  

Noi am conceput această clasificare în funcţie de scopul 
şi valabilitatea lor. În plus am luat din Biblie denumirea 
categoriilor importante, prin urmare titlurile de mai jos se 
regăsesc în sfânta carte. Repet, toate legile sunt ale lui 
Dumnezeu, El singur este Unicul Legiuitor; denumirile pe care le 
folosim mai jos sunt pentru a ne ajuta la înţelegerea rolului lor. 
Astfel avem:  

I. Legea lui Dumnezeu. Are la bază cele zece porunci 
şi toate legile spiritual-morale existente în Biblie. Include alte 
capitole mari: „Zeciuiala şi să nu te sui cu mâinile goale la 
sărbătorile DOMNULUI”, „Legea alimentaţiei omului” ,  
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Legea Necurăţiei, „Legea privitor la familie”, „Legile proprietăţii”, „Legile lumii materiale şi legile 
lumii vii sau Legile cerului şi pământului”.  

Legea lui Dumnezeu a fost din veşnicii, este valabilă 
şi în zilele noastre şi va continua veşnic, este eternă. 
Călcarea Legii lui Dumnezeu înseamnă păcat. Ea s-a 
dat omului încă din Eden, datorită călcării ei a trebuit 
să moară Fiul lui Dumnezeu, şi trebuie respectată şi 
după Jertfa Sa.   

8 
Antisemiţii  se agită,  
Urlă bezmetic tot ce vrei,  
Se-ncarcă lumea cu prostie 
Şi se descarcă pe evrei... 

9 
Avem atâtea premii Nobel 
Şi mari artişti, sub steaua Ta,  
Dar nimeni nu ridică glasul 
Când ne înjură-o haimana! 

10 
Poate că lumea joacă teatru:  
Privesc la cer şi văd noroi,  
Sunt generoşi cu orişicine 
Şi democraţi! Dar nu cu noi... 

11 
Când undeva le merge rău,  
Când ageamiii fac lumină 
Şi nu au bani şi mor de foame,  
Numai evreii sunt de vină! 

12 
Când se mănâncă între ei,  
Când se omoară fraţi cu fraţi,  
Săracii-ei n-au nici o vină! 
Numai evreii-s vinovaţi! 

13 
Suntem copiii tăi, o; Doamne,  
În casa Ta intrăm smeriţii,  
Şi-atunci de ce ne laşi în lume 
Pe mâna unor troglodiţi? 

14 
De ce-i înduri pe asasinii 
Cei fără lege, fără minte,  
Amarnic să ne pângărească 
Până şi sfintele morminte? 

15 
Cu noi se răfuiesc întruna 
Intelectuali şi derbedei,  
Dar ce-au cu morţii noştri, Doamne? 
Ce vină au că-s morţi evrei? 

16 
Tot ce se-ntâmplă-n lumea asta 
Catastrofal şi ne-nţeles 
E doar şi doar din vina noastră! 
De asta, Doamne ne-ai ales? 

17 
Ei pot să facă tot ce vor! 
Să poarte zvastici, căşti sau fes! 
Noi n-avem nici un drept pe lume? 
De-asta, Doamne, ne-ai ales? 

II. Legea păcatului şi a morţii. Despre păcat. 
Biblia precizează că plata păcatului este moartea. 
Această lege ne diferenţiază esenţial de toate celelalte 
denominaţii şi confesiuni creştine. În esenţă această 
Lege prevede acţiunea punitivă ce se aplică pentru 
călcarea Legii lui Dumnezeu.  

Pentru restul creştinătăţii, răscumpărarea 
neamului omenesc implică moartea unui dumnezeu, în 
speţă a doua persoană a Trinităţii (lucru presupus, dar 
care nu este scris în Biblie).  

Noi credem că DOMNUL Dumnezeu, 
Legiuitorul Unic şi Suprem, este suveran. Deci el ştie 
exact gravitatea oricărei călcări a Legii Sale, inclusiv 
în ce priveşte păcatul adamic. Astfel prin Legea 
păcatului şi a morţii, Cel Prea Înalt a hotărât că 
pentru păcatul lui Adam, pedeapsa cu moartea 
veşnică să se  aplice la întreg neamul omenesc. Dar 
tot în această Lege, El a stabilit preţul corespunzător 
iertării, şi anume jertfa unui om perfect, fără păcat. 
Deci, conform Legii păcatului şi a morţii nu trebuie 
să moară un dumnezeu; nu noi stabilim cum trebuie 
făcută salvarea, preţul a fost pus în această Lege şi 
scris în Biblie, care este, după cum ştim, jertfa Fiului lui 
Dumnezeu.  

Mesia s-a dezbrăcat de slava dumnezeiască şi 
a luat un chip de rob, fiind „omul” perfect, fără păcat, 
care s-a jertfit în locul nostru. Şi această Lege este 
eternă. Într-un timp apropiat va apărea studiul nostru 
complet (deja scris) privitor la această Lege.   

III. Legea duhului de viaţă în Hristos Isus. 
Despre neprihănire.  Această Lege reprezintă Planul 
lui Dumnezeu de mântuire are drept componentă 
principală  Sărbătorile DOMNULUI. Este o Lege 
eternă. Prezentarea ei va face obiectul mai multor 
lucrări ale noastre, unele fiind deja în faza de 
publicare. Fiecare studiu va avea specificat ce 
componentă din Planul de mântuire prezintă.  

IV. Rânduieli. DOMNUL Dumnezeu îi spune 
lui Isaac, că tatăl său, Avraam, „a păzit poruncile Mele, 
orânduirile Mele, şi legile Mele.”, Gen. 26. 5. Orânduieli 
sau rânduieli sunt „instrucţiunile de păzirea a Legii lui 
Dumnezeu. De exemplu, porunca cere să păzim 
Sabatul. Orânduielile sau rânduielile ne precizează 
cum trebuie păzit. Adică, aşa cum scrie în Sfânta 
Scriptură, traducerea ortodoxă: „ În pricinile nehotărâte, 
ei trebuie să ia parte la judecată şi vor judeca după 
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aşezămintele Mele şi legile Mele vor păzi şi toate 
rânduielile Mele cele pentru sărbătorile Mele şi pentru 
zilele Mele de odihnă le vor păzi cu sfinţenie. Ez. 44. 24. 
Şi acest subiect este analizat într-un studiu, urmând 
să-l prezentăm.  

18 
Se uită acru-n paşapoarte,  
La vămi ne purecă ades,  
Noi suntem doar „afacerişti”! 
De-asta, Doamne, ne-ai ales? 

19 
De asta ne-ai adus pe lume pe lume? 
De asta ne-ai crescut copii? 
Să tremurăm pentru secunda 
Ce Tu ne-o dai pentru-a trăi? 

20 
Tu ne-ai dat multe lacrimi, Doamne,  
Ne-ai dat nevoi şi griji şi stres,  
Dar Tu ne-ai dat şi Israelul! 
Şi pentru-această fericire 
Todă Rabă că ne-ai ales! 

Aurel Storin

V. Legea lui Moise. Evident că Moise nu 
este „proprietarul” sau „legiuitorul” acestei 
componente a Legii lui Dumnezeu. „Legea lui 
Moise” este denumirea secţiunii din Legile lui 
Dumnezeu care în principiu are perioada de 
aplicabilitate de la „darea Legii” pe muntele Sinai 
până la  jertfa lui Mesia pe Golgota. Prin urmare 
această este „Legea” despre care se tot vorbeşte că 
„s-a desfiinţat”, sau că este „legea veche”. Ea 
cuprinde: „Legea preoţiei lui Aaron”, „Legea unui 
locaş pământesc de închinare”, „Legea jertfelor”, 
„Legea pedepselor” („Legea talionului” şi „Legea 
pedepsei cu moartea”) şi „Învăţături şi porunci”. 
Acestea capitole din „Legea lui Moise” (repet este 
denumirea unei clase a Legilor lui Dumnezeu şi nu înseamnă că Moise este „proprietarul”) sunt în 
concordanţă cu ce spune Sfânta Scriptură în: „... le-ai dat prin robul Tău Moise, porunci, învăţături 
şi o lege.”, Nem. 9. 14. Totuşi la acest punct se impune o precizare importantă. La paragraful 
„Învăţături şi porunci” sunt două sub-puncte: „Date în Biblie” şi „Adăugate de poporul Israel”. 
Componentele acestui din urmă punct se regăsesc direct sau indirect în Biblie, dar nici un 
articol din acest capitol al „Legii lui Moise” nu este dat de DOMNUL Dumnezeu. Tot ce conţine 
acest capitol este adăugat de poporul Israel de a lungul timpului, în special pentru a păzi cât 
mai bine Legea lui Dumnezeu.  

„Legea lui Moise”, mai mult s-au mai puţin completă, este respectată de poporul Israel. 
Nu este problema noastră cum Israel respectă această Lege, noi vom face câteva consideraţii 
asupra ei în diverse studii ale noastre în funcţie de necesităţi.  Nici un articol al acestei Legi nu 
este cerut de Biblie să fie păzit de comunitatea noastră.  

O expunere schematică a Legilor lui Dumnezeu 
din Biblie este dată mai jos.  

I. LEGEA LUI DUMNEZEU 
1. Cele zece porunci 
2. Legile spiritual-morale 
3. Zeciuiala.  Să nu te sui cu mâinile goale 

A. Zeciuiala 
B. Darul de bună voie 
C. Împlinirea unei juruinţe 
D. Milostenia 
E. Primele roade 
F. Răscumpărarea întâilor născuţi 
G. Penalităţii 
H. Roadele Duhului  Sfânt 

4. Legea familiei 
5. Legea alimentaţiei 
6. Legile proprietăţii 
7. Legea necurăţiei 
8. Legile ştiinţei sau legile cerului şi pământului 

II. LEGEA PĂCATULUI ŞI A MORŢII. Despre păcat 
III. LEGEA DUHULUI DE VIAŢĂ ÎN HRISTOS ISUS. Despre neprihănire 
IV. RÂNDUIELI 
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V. LEGEA LUI MOISE 
1. Legea preoţiei lui Aaron 
2. Legea unui locaş pământesc de închinare 
3. Legea jertfelor 
4. Legea pedepselor 

4.1. Legea talionului 
4.2. Legea pedepsei cu moartea 

5. Învăţături şi porunci 
5.1. Date în Biblie  

A. Apa de gelozie 
B. Vaca roşie, apa de curăţire 
C. Curăţirea căpeteniilor şi a ostaşilor  
D. Scutirile de militărie  
E. Cartea de despărţire  
F. Pedeapsa prin bătaie  
G. Căsătoria dintre cumnat şi cumnată  
H. Tăierea împrejur  

5.2. Adăugate de evrei 
A. A nu se mânca carne şi lactate la aceeaşi masă  
B. Veselă separată pentru lactate şi pentru Sărbătoarea Azimelor 
C. A nu mânca la aceeaşi masă cu străini  
D. Spălarea mâinilor în caz că s-a salutat un străin 
E. Îmbăierea după întoarcerea din piaţă 
F. A face deosebirea între jurăminte  
G. Problema corbanului 
H. Tăierea rituală a animalelor 
I.   Sărbători sau „semi-sărbători” care nu sunt cerute de Dumnezeu: Purim, 
Hanuca, Anul nou a  pomilor, Tişa Be Av, etc.  
J.  Zile naţionale de post, altele decât 10 Tişrei.  

Studiul „Sistemul legilor în Biblie” este în curs de apariţie. În plus capitolele mari din Legea 
lui Dumnezeu, cum ar fi: „Legea păcatului şi a morţii”, „Legea necurăţiei”, „Legea familiei”, 
„Legile lumii materiale şi legile lumii vii sau legile cerului şi pământului”, şi nu numai, sunt 
dezvoltate în studii separate, dar sunt în curs de finalizare sau gata pentru a fi prezentate. 

Amen!  
 
E PUR SI MUOVE (continuare din pagina 35) 

Exact ceea ce s-a urmărit, acesta fiind planul A.C.L.U.! În urma imensei publicităţi pro-
evoluţionism a rezultat o intimidare a oricui ar fi dorit să apere creaţionismul. În perioada care a 
urmat, sistemul educaţional, mai ales sistemul american şi după el cel al întregului Occident a 
devenit tot mai marcat de evoluţionism, după cum se vede şi astăzi.  

Am  dat aceste exemple pentru că sfinţii Celui Prea Înalt să înveţe din erorile altora. 
Niciodată nu trebuie să impunem cu forţa vreo părere, fie că suntem slabi şi în minoritate, fie în 
caz că am avea puterea şi majoritatea. Trebuie să respectăm convingerile fiecărui om, şi în 
cazul când noi am avea dreptate. Suntem chemaţi să iubim, deci să respectăm pe toţi oameni, 
inclusiv pe acei care au opinii clar eronate. Cine ştie, poate Dumnezeu găseşte un preţ de 
răscumpărare pentru el şi trimite Duhul Sfânt să-l lumineze. Pe de altă parte, ucenicii Noului 
Legământ trebuie să se înarmeze cu toată armătura Duhului pentru a putea face faţă atacurilor 
celui rău. Şi dacă Dumnezeu prin Duhul Sfânt a dat legile cerului şi pământului la Universul 
întreg, atunci acele legi ale ştiinţei, şi numai acelea date de Cel Atotputernic, ne sunt şi nouă 
folositoare ca Satana să plece de la noi ruşinat şi pe această linie.  

Sper ca tineretul DOMNULUI să aibă toată armătura, pentru ca să câştige lupta prin care 
să obţină viaţa veşnică!  

AMEN!  
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E PUR SI MUOVE 
(O disertaţie despre legile cerului şi a pământului) 

- partea întâi -      
fr.  Teodor Moţ 

Motto: O demonstraţie bună   
ne face mai înţelepţi!  
mat. rus Y. I. Manin 

O temă în aparenţă delicată, în realitate mai mult 
decât necesară.  

L-am amintit în această revistă pe Noe, despre 
care noi ştim şi credem că a păzit Legea lui 
Dumnezeu. Înainte de potop, Cel Atotputernic i-a spus 
să facă o corabie prin care urma să fie salvată viaţa pe 
pământ. Evident, nu cele zece porunci au fost planul 
după care s-a construit corabia, deşi Noe le-a păzit cu 
sfinţenie. Arca s-a construit după un plan, care a 
implicat cele mai inovatoare concepte inginereşti. 
Potopul nu a fost o mică învolburare de ape care să 
sperie oameni, a fost un cataclism cumplit care a 
nimicit pe toţi păcătoşii şi a implicat o desfăşurare de 
forţe de ne-imaginat. Prin urmare corabia trebuia să 
reziste la sarcini uriaşe, iar Noe nu avea de unde să le 
cunoască. Cel care a făcut planul corăbiei este 
Dumnezeu, iar acest plan a implicat multă ştiinţă. Nu 
este nimic surprinzător că Cel Atotputernic a făcut 
planul corăbiei, important este să vedem că Noe l-a 
înţeles, deci patriarhul cunoştea multe din Legile 
ştiinţei.  

Peste ani, regele lui Israel, Solomon, a ajuns 
cunoască înţelepciunea Egiptului şi să fie mai înţelept 
decât fii Răsăritului, adică să aibă cunoştinţele din 
Sumer (prima civilizaţie după Potop) şi din 
Mesopotania. Egiptul era un alt focar de civilizaţie din 

acele timpuri. Cu sute de ani 
înainte de regele Solomon, 
Egiptul a construit măreţele 
piramide, cea mai impozantă 
fiind a Faraonului Keops, 
înalţă de 147 m. Pentru 
comparaţie să spunem că 
omenirea de astăzi nu are 
tehnologia necesară să ridice 
o astfel de construcţie nici la 
o scară mult mai mică, dar 
Solomon ştia cum trebuie 
făcută. Când se referă la 
Templul din Ierusalim, mulţi 
cred că Solomon a făcut un 
fel de biserică, desigur ceva 
mai mare ca „bisericuţa din 

SFATURI 
 Gândeşte-te la cele de Sus! Dacă îţi 

vei aminti des că Dumnezeu te vede în 
orice clipă, îţi va fi uşor să biruieşti 
ispitele! 

 Nu răspunde înainte de a asculta tot 
ce-ţi vorbeşte aproapele tău! 

 Când eşti insultat sau jignit, oferă-I 
imediat lui Dumnezeu floarea tăcerii 
tale! 

 Foloseşte-ţi graiul pentru a rosti 
cuvinte de preţuire sau compasiune. 
Limba ta devine o unealtă a neprihănirii! 
(Romani 6. 19) 

 Alege-ţi cu atenţie prietenii! 
Prietenia poate fi o şcoală de vicii! 

 Iartă păcatul altuia – dar  nu-l 
încuviinţa! 

 Respectă sărăcia! Ea este 
binecuvântată de Dumnezeu! Ajută-l  pe 
sărac! 

 Caută să ai idealuri înalte, sfinte – ca 
să poţi fi admis într-un grup de prieteni 
cu aceleaşi preţioase idealuri. Ei vor 
încuraja virtuţile tale (Roada Duhului) şi 
vei putea astfel rezista la presiunea 
colegilor vulgari şi vicioşi! 
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Albac”, dar nu ca o 
catedrală. Arheologii 
din Israel au făcut 
săpături sub muntele 
Templului, sub locul 
unde a fost clădirea 
lui. Evident că nu se 
spun toate cele găsite, 
dar unele lucruri au 
„ieşit” la suprafaţă. 
Există o serie de 
tuneluri rabi-nice sub 
plasamentul 
Templului. Pe baza 
săpăturilor arheologice 
s-a constatat că 
Templul, clădirea 
propriu-zisă este 
aşezat pe o imensă 
piatră. Ea are 
lungimea de 13 metri 
(cea mai lungă piatră 
din lume), 3,5 metri 
înălţime şi .... 570 de 
tone! ! ! . Spre 
comparaţie, piramida 
lui Keops de care am 
amintit mai sus, este 
construită tot din 
pietre, dintre care cea 
mai mare are 20 de 
tone! Sub această 
imensă piatră se află 
altele „normale” de 

numai 1,5 m lungime, iar peste ea se află 

Dragostea pe care o dăruim 
 este singura pe care o păstrăm! 

Elbert Hubdar 

alte pietre „normale”. Nu se ştie de unde 
provine piatra uriaşă şi cum a putut fi 
transportată acolo, dar înţeleptul Solomon a 
reuşit să o folosească la construcţia Casei 
DOMNULUI! Subsolul curţii este străbătut de 
pasaje secrete, 
existând imense 
bolţi subterane 
şi un labirint de 
galerii secrete. 
Evident rabinii cunosc câte ceva din acestea 
secrete şi unii dintre ei spun că ştiu unde este 
Chivotul Legii lui Dumnezeu. În 1982 săpând 
în una din acestea galerii se crede că s-a 
ajuns în faţa sălii unde este Chivotul. Dar şi 
Diavolul veghea şi arabii au pornit o revoltă în 
care au ucis mai mulţi lucrători. Guvernul 
israelian a oprit lucrările. Poate că şi despre 
astfel de lucruri ar trebui să fim atenţi în ce 

priveşte ţara sfântă. Este evident că Noe, 
Solomon şi alţii oamenii ai lui Dumnezeu 
aveau înalte cunoştinţe de inginerie, fizică, 
chimie, care implică cunoştinţe de 
matematică superioară. Nu este în acest 

context loc pentru a detaila 
acestea lucruri, sau a 
prezenta altele despre care 
chiar Biblia vorbeşte, direct 
sau indirect.  

Cuvântul DOMNULUI spune: „ ... Tu ai 
întemeiat pământul, şi el rămâne tare.  După 
legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate 
lucrurile Îţi sunt supuse.”, Ps. 119, 90, 91. Când 
este vorba de legile pe baza căreia a 
întemeiat Dumnezeu Pământul desigur nu 
este vorba de cele zece porunci, de vreo lege 
spiritual-morală sau de Legea Sărbătorilor 
DOMNULUI. 
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Copii nu trebuie deranjaţi 
de la învăţătură, nici măcar 
pentru  a ajuta la reclădirea 

Templului! 
(Talmud – Şabat, 119, b)

Sunt Legile ştiinţei, numite de 
DOMNUL în cartea profetului Ieremia „legile 
cerurilor şi ale pământului” (Ier. 33. 25). Tot 
Cel Prea Înalt îl întreabă pe Iov: „ Cunoşti tu 
legile cerului?”, Iov 38. 33, iar în Psalmul 148 
se spune că Dumnezeu a dat legi la stele, 
soare, lună la cerurile cerurilor, chiar şi la 
apele mai sus de ceruri, legi pe care El nu le 
va călca: „ Lăudaţi-L toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, 
toate oştirile Lui!  Lăudaţi-L, soare şi lună, 
lăudaţi-L, toate stelele luminoase! Lăudaţi-L, 
cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai 
presus de ceruri!  Să laude Numele Domnului, 
căci El a poruncit şi au fost făcute,  le-a întărit 
pe veci de veci; le-a dat legi, şi nu le va călca.”, 
Ps. 148. 2-6.  

Premiile NOBEL 
Savantul suedez Alfred Bernhard NOBEL 
(1833-1896)  inventează în 1866/1867 
DINAMITA, o substanţă explozivă folosită şi 
în timp de pace şi la război. Deoarece avea 
mustrări de conştiinţă că a inventat o 
substanţă care omoară oameni, în 1901 a 
înfiinţat Fundaţia Nobel cu scopul ca veniturile 
imensei sale averi să fie oferite în fiecare an 
"sub formă de premii celor care, în anul 
precedent, au adus cele mai mari servicii 
umanităţii". Primele premii Nobel au fost 
acordate la 10 decembrie 1901, după 
moartea creatorului lor. Ele constau din: o 
medalie, o diplomă şi o sumă de bani, care la 
început a fost in valoare de 40.000 dolari 
SUA, iar apoi a crescut la 1.000.000 dolari 
SUA. Din 1901 se acordă 5 premii NOBEL, în 
domeniile: Fizică, Chimie, Fiziologie-
Medicină, Literatură-Arte, Pace. Începând cu 
anul 1969 acest premiu se acordă şi pentru 
Economie. Premiile Nobel sunt decernate de 
instituţiile: 

• Academia Regală de Ştiinţă din 
Suedia:  

o Premiul Nobel pentru Fizică  
o Premiul Nobel pentru Chimie  
o Premiul Nobel pentru Economie  

• Institutul Carolina din Stockholm - 
Premiul Nobel pentru Medicină  

• Academia Suedeză - Premiul Nobel 
pentru Literatură  

• Un Comitet alcătuit din 5 persoane 
alese din Parlamentul Norvegiei - 
Premiul Nobel Pentru Pace  

Probabile cele mai multe premii NOBEL au 
fost obţinute de Statele Unite, iar în ce 
priveşte naţionalitatea cred că personalităţile 
de origine evreiască sunt pe  primul loc, sau 
foarte aproape. Sper ca şi din comunitatea 
noastră cineva să devină laureat al premiului 
NOBEL.  

Prin urmare Legile ştiinţei pe care 
tinerii le învaţă la şcoală, la matematică, 
fizică, chimie, biologie sunt o mică parte din 
acele Legi ale pământului şi a cerului prin 
care Cel Atotputernic a creat Universul şi 
care stau la baza „funcţionării” lui. Este o 
mare onoare pentru tineretul nostru să 
înveţe Legile lui Dumnezeu şi ne bucurăm că 
Cel Prea Înalt ne-a binecuvântat în acest 
sens. Când m-am botezat, eram aproape 
singurul care absolvisem o facultate. Din 
câte ştiu mai era un frate care terminase o 
facultate de muzică şi o soră care era 
licenţiată în matematica. Împreună cu fratele 
Rendeş m-am rugat ca DOMNUL să 
binecuvânteze tineretul Său în acest sens. 
Astăzi avem un frate doctor în ştiinţe, avem 
un alt frate doctorand şi greu de estimat 
acum la repezeală câţi absolvenţi de 
facultate şi studenţi avem. În plus, aproape 
întreg tineretul are liceul la bază. Să-L rugăm 
pe DOMNUL Dumnezeu să ne binecuvântez 
şi cu un laureat al premiului Nobel!  

De asemenea trebuie să-i 
mulţumim lui Dumnezeu că mulţi tineri au 
fost binecuvântaţi de El în a dezvolta o 
afacere şi care iubindu-l pe Creator, sprijină 
lucrarea Sa.  

Ce sens are vorbirea despre legile ştiinţei, 
şi ce beneficiu spiritual aduce? Voi enunţa trei 
puncte ca răspuns la întrebarea precedentă şi voi 
dezvolta un altul în acest articol.  

Între cele create de Cel Atotputernic este un 
element numit carbon, care împreună cu oxigenul, 
hidrogenul şi azotul stau la baza materie din care 
sunt făcute plantele, animalele şi omul. Folosind 
legile ştiinţei putem afla informaţii despre suflet şi să 
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facem o corelare cu planul de mântuire. Apoi 
carbonul la presiuni mari se cristalizează 
formând diamantul, folosit în Biblie pentru 
explicarea ... planului de mântuire? !   

Un al doilea răspuns la întrebarea care 
am pus-o este unul practic. Astăzi întreaga 
omenire a avansat. Vedem cu ochii noştri că 
se împlineşte profeţia lui Daniel că va creşte 
cunoştinţa umană, Dan. 12. 4. Pentru a 
obţine un loc de muncă se cere o pregătire 
profesională înaltă, care se obţine numai 
cunoscând Legile ştiinţei. Cunoaşterea 
acestor legi ne asigură deci mijlocul de a ne 
câştiga pâinea cea de toate zilele şi un viitor 
pentru tineretul DOMNULUI.  

Al treilea răspuns este legat de tineret. 
La şcoală pe lângă legile ştiinţei, indiscutabil 
folositoare, sunt şi alte orientări păguboase, printre ele fiind aşa zisa teoria a evoluţiei, care 
spune că nu este Dumnezeu şi că Universul, viaţa, plantele, animalele şi omul au apărut în 
urma evoluţiei. Materiile care conţin teoria evoluţiei sunt în programa şcolară şi copii, tineri 
trebuie să se pregătească şi la ele. Nu aici este răul cel mare! Fiind în formare, deoarece nu au 
structurat un sistem biblic de referinţă şi deoarece părinţii;  

- sau nu ştiu,  
- sau nu pot,  
- sau nu au timp,  
- sau nu veghează, 

La un dineu festiv, 
unde se sărbătoreau 

350 de ani de la 
întemeierea unui oraş 
american oarecare, o 

doamnă pretenţioasă se 
adresă rabinului de 

alături:  
- Trebuie să ştiţi, Rabi, 
că strămoşii mei nu au 

fost doar printre 
fondatorii oraşului, ci 
chiar au fost cei care 

au scris imnul 
oraşului.  

- Strămoşii mei au 
scris cele  

10 PORUNCI, 
răspunse rabinul. 

 

NOI LE PĂZIM?  

şi biserica nu  se implică de loc, tinerele vlăstare a DOMNUL ajung să creadă că teoria evoluţiei 
reprezintă adevărul şi nu ce spune Biblia despre aceste probleme. Noi vom arăta că nici teoria 
evoluţiei, nici Creaţia nu poate fi demonstrată. Apoi folosind legile ştiinţei vom arată că ele se 
potrivesc mult mai bine şi exact cu modelul creaţionist, astfel încât întemeierea pe cuvântul 

Bibliei să fie de nezdruncinat. Dorim ca studiile pe care le vom 
publica să fie o unealtă pentru părinţi în a răspunde la întrebările 
legitime ale copiilor. Dacă nu pot ei, atunci fratele prezbiter local, sau 
un alt frate, sau o soră care poate da răspunsuri pertinente necesare 
trebuie pregătit. Iar ca tineretul să rămână în casa DOMNUL, în 
Biserica Sa, mi se pare ceva extrem de important, mai ales dacă ne 
gândim câţi din tineri au ajuns să abandoneze credinţa.  

În fine, să dezvoltăm subiectul promis.  
Sfatul apostolului Petru: “. . . Fiţi totdeauna gata să răspundeţi 

oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi 
teamă, “(1Petru 3, 15), dat celor credincioşi se dovedeşte, nu odată, 
greu de aplicat. Iar dacă este vorba despre creaţie, despre scopul lui 
Dumnezeu în creaţie, despre valabilitatea legii, dificultăţile sunt şi 
mai mari.  

Ne confruntăm adesea cu problema aşa-ziselor “greşeli 
ştiinţifice” din Biblie. Nu rar este răspunsul că Biblia nu este un 
manual de ştiinţă, ci de religie, că ea ne vorbeşte doar despre 
Creaţia Divină, că este infailibilă în materie de religie şi de morală, 
dar nu trebuie să ne aşteptăm ca ea să vorbească cu precizie 
despre problemele reale ale adevăratei ştiinţe. Evident că Sfânta 
Scriptură nu-i un manual ştiinţific care să ne ofere descrieri tehnice 
detaliate şi formulări matematice ale fenomenelor naturale. Totuşi, 
ea se ocupă pe larg de o gamă largă de fenomene naturale, precum   

 
30



 Legile cerului ş i  a pământului     Articol  tematic  

şi de numeroase şi diverse evenimente ale istoriei, în 
special de principiile fundamentale ale ştiinţei şi de 
evenimentele-cheie ale istoriei - vezi profeţiile. Multe 
din revelaţiile Bibliei în problemele spirituale şi 
morale se leagă de revelaţiile ei în problemele 
ştiinţifice şi istorice, cum deja am amintit mai sus.  

Vreau o biserică 
(clădire) mai puţin, dar 

să avem o gazetă 
creştină  mai mult!  

Cardinalul Mercier Se pune problema dacă un creştin, de obicei 
tânăr (licean, student, cercetător ştiinţific sau 
intelectual), poate să-şi păstreze credinţa în 

Unii sunt gata să-i slujească 
lui Dumnezeu, 

dar numai ca şi „consilieri."

Cuvântul divin, dacă acest Cuvânt, adică 
Biblia, conţine erori ştiinţifice. Poate avea el 
convingerea că Sfânta Scriptură spune 
adevărul când vorbeşte despre mântuire şi 
viaţă veşnică, 
doctrine care 
nu pot fi 
verificate 
empiric, dacă 
nu i se poate 
arăta că 
datele biblice privitoare la istorie, creaţie, şi 
alte lucruri care pot fi văzute, experimentate, 
sunt adevărate? Crezând că Dumnezeu este 
cu adevărat omnipotent şi omniscient şi că 
Biblia este revelaţia Lui dată nouă oamenilor, 
atunci în Sfânta Scriptură trebuie să se spună 
la fel de clar şi de adevărat despre lucrurile 
pământeşti şi adevărata ştiinţă (adică despre 
legile ştiinţei), ca şi atunci când vorbeşte 
despre lucrurile cereşti, intangibile simţurilor 
şi experienţei empirice.  

Rar se observă că suntem educaţi (prin 
şcoală, mass-media) să acceptăm fără a 
gândi, că ştiinţa are rădăcini atât de 
temeinice în faptele empirice încât ea nu 

apelează la 
credinţă. Ni se 
oculează că actele 
ştiinţei sunt complet 
diferite de actele de 
credinţă. Aceasta să 
fie realitatea? 

Dacă analizăm cu atenţie, cercetarea 
ştiinţifică se bazează pe ipoteza, că există o 
ordine în univers, în fiecare domeniu specific 
de cercetare, deci există legi, pe care le-am 
numit în  acest studiu - legile ştiinţei. Dacă 
această premisă, sau ipoteză, nu ar fi 
adevărată, ştiinţa ar fi lipsită de sens. Ce legi 
sau cunoştinţe poţi găsi cercetând un anumit 
domeniu al cunoaşterii, dacă acolo nu este 
nici o ordine, nici o lege? Nu-ţi poţi propune 
să cauţi ceva ce nu există, prin urmare atunci 
când 
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se cercetează un domeniu ştiinţific se presupune că 
acolo nu este haos, ci ordine, legi, principii, care 
trebuie relevate prin observaţie şi experienţe. Să 
observăm că exact asta spune şi Biblia când zice 
că DOMNUL Dumnezeu a dat legile cerului şi a 
pământului la Universul întreg, fapt deja amintit.  

O concluzie obligatorie a acestei ipoteze 
sau premise este că observaţiile şi cercetările 
noastre se află într-o relaţie autentică cu rânduiala 
Universului (dată de Dumnezeu, vezi Ps. 148) şi că 
lumea experienţei are sens. Sau altfel spus, 
cercetările şi experienţele care se fac în scopul 
cunoaşterii, descoperă legile, rânduială Universului, 
sau a domeniului de cercetare date de Dumnezeu, 
şi nu altceva. De altfel, ştiinţa adevărată, când a 
formulat o noţiune ne-conformă cu realitatea, în 
momentul când a rezolvat corect problema a 
recunoscut greşeala şi a făcut de cunoscut 
adevărul. În plus, ştiinţa nu poate demonstra că 
această ordine în univers există, ea trebuie pur şi 
simplu acceptată. 

. Premisa sau ipoteza ordinii şi concluzia ce 
rezultă din ea ne obligă deci să credem că există 
ordine în univers. Şi acesta este actul de credinţă 
pe care ştiinţa nu îl poate evita. Fără această 
credinţă, nu ar exista cercetare ştiinţifică şi nu ar fi 
nici un tezaur de cunoştinţe umane. 

Important este pentru poporul Noul 
Legământ că noi credem şi ştim că Cel Atotputernic 
în Universul creat de El, există legile pe care le-a 
dat, legile ştiinţei şi trebuie să le respectăm.  

În altă ordine de ideii, legile ştiinţei nu 
contrazic şi nu afectează cu absolut nimic legile 
spiritual morale existente în Biblie, legi care privesc 
etica şi dreptatea umană sau care formează planul 
lui Dumnezeu de mântuire. Prin urmare nu există 
nici o contradicţie între Biblie şi ştiinţă. Legile 
spirituale morale care există în Sfânta Scriptură 
reglementează relaţiile:   

- dintre om şi Dumnezeu, Creatorul său şi al 
Universului,   

Acoperirea capului 
 (kisui roş) 

Legea biblică nu impune, în 
general, purtarea de acopereminte 
pentru cap, totuşi marele preot purta o 
mitră sau un turban de pânză (Ex. 28. 4; 
29. 6; Lev. 8. 9 etc. ), iar preoţii obişnuiţi 
purtau şi ei o scufie ceremonială (Ex. 28. 
40; 29. 9; Lev. 8. 13).Se pare că, în 
perioada Templului, numai persoanele 
de rang înalt purtau capul acoperit după 
moda mesopotamiană. Talmudul 
cuprinde păreri contradictorii. După unii 
autori, acoperirea capului la evrei era un 
simplu obicei şi avea un caracter 
facultativ, adică ne-obligatoriu. 
Întrebarea dacă bărbaţii evrei puteau să 
se roage cu capul descoperit a suscitat 
aprinse controverse secolelor de-a 
rândul. În schimb, toţi înţelepţii erau de 
acord că o femeie măritată nu trebuia în 
nici un caz să-şi expună vederii pletele – 
“coroana frumuseţii “ ei.  

Legiuitorii şi înţelepţii rabinici ai 
Evului Mediu au continuat să se 
contrazică asupra acestei chestiuni. În 
Franţa şi Spania acoperirea capului în 
timpul rugăciunii sau al studiului Torei nu 
era obligatorie. Până târziu, unele 
autorităţi rabinice au considerat purtarea 
capului acoperit drept un obicei “demn”, 
dar facultativ, părere împărtăşită chiar şi 
în secolul al XVIII-lea. Evreii din Europa 
creştină condamnau din ce în ce mai 
aspru portul capului descoperit ca pe un 
obicei al neamurilor şi, ca atare, 
reprobabil. ... (continuare în pagina 35 ) 

- dintre oameni, reflectând o dreptate 
perfectă care stă la baza judecăţii drepte, 
inclusiv la judecata de apoi,   

- omului cu propria persoană şi abuzurile 
proprii, protejând fiinţa umană.  
În paralel, legile ştiinţei permit buna „funcţionare” 
a Universului. Absolut toate aceste legi sunt date 
de Dumnezeu şi nu poate fi nici o contradicţie 
între ele, raportul dintre ele fiind de 
complementaritate, una ajutând la buna 
funcţionare a celeilalte şi fiind un instrument 
pentru om pentru îndeplinirea misiunii lui pe acest Pământ.  

O dată un sirian l-a pus pe robul său, care 
era şi ucenic al lui Mesia, să lucreze 

sâmbăta. Omul de la o vreme l-a refuzat. 
Sirianul i-a citat din Biblie şi i-a spus: “Dar 
oare nu a spus şi Isus că dacă îi cade cuiva 
boul în fântână sâmbăta să şi-l scoată”.  Ba 
da, a răspuns ucenicul, dar dacă cineva are 
un bou ce-şi face obiceiul să cadă în fiecare 

sâmbătă în fântână ar trebui să se gândească 
să-l vândă sau să umple fântâna cu apă. “ 
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Legile întâlnite, atât cele spiritual-morale din 
Biblie, cât şi cele ale ştiinţei adevărate, toate 
mărturisesc despre un Creator sublim, care este şi 
Regele Universului şi Stăpânul nostru care ne dă viaţă 
veşnică! A Lui să fie slava, gloria, cinstea şi mărirea 
din eternitate în eternitate! Amen!  

ÎŢI AMINTEŞTI . . .  ? 
TRAIAN DORZ

Îţi aminteşti de ceasul pocăinţei? 
De dragostea dintâi ţi-aduci aminte,  
Când ai păşit pe căile credinţei,   
În dragostea dintâi cea mai fierbinte? 
 
Umblai pe străzi cântând de fericire 
Şi tuturor le-ai fi dat şi viaţa. . .  
Împodobit cu milă şi iubire,  
Topeai în lacrimi de căinţă gheaţa. . .  
 
De bucuria ce întrece firea,  
Că înspre Dumnezeu aflaseşi punte,  
Chemai înflăcărată la ea mulţimea.  
Cum ai văzut în chipul de pe munte.  
 
Nu te clintea nici un necaz, nici o-ncercare,  
Ştiind că numai aurul prin foc se – ncearcă,  
Că Dumnezeu va despica o mare,  
Ca fiica Sa prin mijlocu-i să treacă. . .  
 
Ştiai că El va strămuta popoare 
Şi oameni ca să-şi facă ţie bine,  
Că va deschide lacăte, zăvoare 
Şi va croi cărare pentru tine. . .  
 
. . .  Şi azi. . . adie-adesea câte-o boare,  
Şi cum se înspăimântă biata luntre! 
O, aminteşte-ţi că-ntr-o primăvară 
Te-ai întâlnit cu Dumnezeu pe munte! 
 
Ai stat în faţa Lui întâia dată.  
Cu un priboi de fier ţi-a scris în suflet 
Porunca Lui şi-aşa ţi-a fost săpată. 
 Şi-ai zis “Amen!” la ea cu-ntregul umblet.  
 
Îţi aminteşti de ceasul pocăinţei,  
De clipă cea dintâi, cea neuitată? 
Întoarce-te pe aripile credinţei 
La râvna ta, aceea de-altădată,  
 
Şi suie-te pe munte cu ardoare 
Să-I ceri iertare-n ce-ai greşit nespus:  
Că la aşa iubire jertfitoare 
Cu prea puţină dragoste-ai răspuns.  

Dorim în continuare să discutăm despre o 
problemă de etică, de motivare şi nuanţare a relaţiei 
dintre Religie şi Ştiinţă.  

Apostolul Pavel spunea că taina fărădelegii a 
început să lucreze încă din timpul lui, 2 Tes. 2. 7. Cu 
trecerea timpului oamenii, aşa zis religioşi au ajuns să 
se îndepărteze tot mai mult nu numai de Legea lui 
Dumnezeu, dar şi de legile ştiinţei.  

Vom prezenta trei exemple în care ignoranţa 
faţă de legile ştiinţei a implicat judecăţi morale şi 
judiciare, inclusiv abuzuri şi cumplit de mare nedrepte, 
mai ales că s-au curmat vieţi omeneşti. Deci... 

Calea adevărului este una, 
rătăcirile sunt de mai multe feluri.

Alexandru Macedon a domnit între 336-323 
înainte de Christos. În scurta lui domnie, bazându-se 
pe statul antic Grec, el a cucerit un imperiu, din Grecia 
până în India, ne-egalat decât de romani şi englezi.  În 
această mare expediţie militară, în anul 332 a cucerit 
Egiptul, unde în delta Nilului, în 331 a întemeiat oraşul 
Alexandria (existent şi astăzi). În acest oraş s-a 
dezvoltat o frumoasă cultură elenistică. Să notăm că 
tot în  acest oraş, cu 200 de ani înainte de Christos, 
exista o importantă colonie evreiască, care uitând 
limba Torei, dar nu şi Tora, a purces la traducerea 
Vechiul Testament din ebraică în greacă, rezultând 
ceea ce noi cunoaştem ca fiind Septuaginta. Cultura 
antică în oraşul lui Alexandru s-a dezvoltat în principal 
datorită faptului că a existat o importantă bibliotecă, 
celebra bibliotecă din Alexandria (vom prezenta în alte 
materiale bibliotecile din lumea antică). Pe cât a fost 
de faimoasă pe atât soarta i-a fost de crudă. Astfel 
Cezar, general roman, membru în primul triumvirat, a 
cucerit Egiptul, în anul 48 î. Chr. În timpul asediului 
Alexandriei, este arsă prima dată această importantă 
bibliotecă. Pentru a răscumpăra această pierdere, 
Marcus Antoniu, membru în al doilea  triumviratului, va 
oferi Cleopatrei întreaga bibliotecă a regatului Pergam. 
Va urma o a doua distrugere de către Teofil, episcopul creştin al Alexandriei în 391 după 
Christos. Istoricul Edward Gibbon povesteşte despre acest act barbar în cartea sa „Istoria 
declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman”. Însă veritabila lovitura morală avea să vină peste 
câteva decenii, când Sfântul Chiril, care îi va succede în funcţie lui Teofil la episcopatul 
Alexandriei, o va ucide pe Hipatia, fiica lui Teon matematicianul.  Motivul, deoarece studia 
matematica şi ştiinţele exacte a fost considerată vrăjitoare. Distrugerea completă a valoroasei 

biblioteci va fi în anul 
641 d. Chr. când arabii 
au cucerit Egiptul. Califul 
Omar a spus atunci 
cuvintele de tristă 
celebritate „Operele de 
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care vorbiţi – dacă sunt conforme cu Coranul, sunt 
inutile; iar dacă sunt contrare, ele sunt vătămătoare; în 
ambele cazuri, trebuiesc distruse.” Şi au ars-o până în 
temelii. Exact ca talibani de astăzi, care au distrus toate 
statuile uriaşe ale lui Buda din munţii Afganistanului, şi 
dacă prin absurd ar veni în România sau în Europa, ar 
distruge orice biserică, sinagogă sau casă de rugăciune, 
probabil şi locaşurile de închinare musulmane.  

Trăiesc doar prin mijloace simple 
George Uba 

 
O traistă de cioban şi un toiag,  
O praştie, cinci petricele-alese,  
Au deţinut odată pe-un meleag 
Semnificaţii mari şi înţelese. 
 
Mijloace simple-n mâna unui tânăr,  
Devin eficiente, epocale,  
Când Dumnezeu le ia în folosinţă 
Ca să deschidă a biruinţei cale.  
 
Căci cel ce vine în Numele lui Crist 
Are în faţă un vrăjmaş înfrânt,  
Iar viitorul nostru nu e trist 
Când biruinţa cheamă-n ea un cânt.  
 
O piatră care pleacă şi doboară 
Nu e o piatră fără de valoare,  
Semnifică puterea Celui care 
Ridică naţiuni sau le coboară.  
 
E piatra care lesne se desprinde,  
Ce creşte şi zdrobeşte-mpărăţii,  
Ca să instaureze permanenţa 
Şi bucuria unei veşnicii.  
 
E piatra care spulberă o viaţă,  
Ce n-a dorit ca să cunoască cerul 
Şi este piatra ce zdrobeşte inimi 
Armonizând cu Domnul caracterul.  
 
Şi uriaşul cade nu prin forţă 
Sau iscusinţa micului păstor,  
El cade ca urmare a puterii 
Chemate de un om sau un popor.  
 
Mijloace simple, lângă inimi mari,  
Devin eficiente, epocale,  
Când Dumnezeu le ia în folosinţă 
Ca să deschidă biruinţei cale.  
 
Căci cel ce vine-n Numele lui Crist 
Are în faţă un vrăjmaş înfrânt 
Şi prin credinţă procurăm tării 
Şi biruinţa lui Isus e cânt. 

Vorbeam mai sus despre Hipatia,  o 
matematiciană a lumii antice. Iată cum prezintă istoria 
moartea ei. Hipatiaa fost a fost atacata de gloata 
Sfântului Chiril, o adunătura de călugări numiţi nitrieni. Ei 
i-au rupt hainele de pe ea în plina strada, a fost târâtă 
într-o biserica şi omorâtă de grupul lui „Petru Cititorul”, 
un exaltat religios. Trupul său a fost tăiat în bucăţi, 
carnea a fost smulsa de pe oase cu scoici, iar resturile 
trupului său aruncate în foc. Este un exemplu trist care 
nu face cinste lumii creştine. Să completăm această 
nefericită informare că în anul 529 d. Ch. din ordinul lui 
Iustinian, împăratul Bizanţului, sunt închise şcolile 
filozofice din Atena, în  timp ce filozofia greacă a pătruns 
fundamental în  biserica oficială a vremii.   

Biserica creştină devenind tot mai puternică, 
interzicea orice părere contrară dogmei religioase de 
atunci. Dar Dumnezeu dorea ca oamenii să cunoască 
adevărurile Sale, şi pentru al face de cunoscut a început 
prin a „impulsiona” dezvoltarea ştiinţei. Astfel Giordano 
Bruno (1548-1600), care prin două lucrări apărute în 
1584 contrazice concepţia biserici că Pământul este în 
centrul universului (geo-centrism), dezvoltând teoria 
heliocentrică (Soarele este în centru) şi că există o 
infinitate de lumi ca ale  noastre (aceasta a fost ideea 
lui), stelele fiind alte corpuri cereşti ca Soarele. Pentru 
acestea idei, eretice la vremea respectivă, în anul 1600 
a fost ars pe rug. Nu pentru al  ucide, ci pentru ai mântui 
sufletul!   

Nu sunt destul de tânăr 
ca să le ştiu pe toate ... 

Un alt trist exemplu este procesul lui Galileo Galilei 
(1564-1642), matematician, fizician, astronom italian. 
Printre altele, El a inventat o lunetă, putând vedea mult 
mai multe stele, relieful Lunii, fazele planetei Venus, a 
descoperit 4 sateliţi ai planetei Jupiter, inelul lui Saturn, 
rotaţia Soarelui şi petele solare. În 1632 într-o lucrare 
fundamentală, Galileo Galilei combate sistemul 
geocentric şi argumentează sistemul heliocentric, afirmă 
mişcarea diurnă a Pământului (în jurul axei sale, care 
formează ziua şi noaptea) şi revoluţia anuală a 

Pământului. În domeniul fizicii a studiat mişcarea pendulului, legile căderii libere (formula lui 
Galilei), legea compunerii vitezelor, legea inerţiei, introducând noţiunile de acceleraţie şi viteză. 
A studiat şi problemele legate de sunet şi undele 
sonore. Cartea pe care a publicat-o în 1632 nu a 
primit autorizaţia biserici, deoarece a afirmat că 
Pământul se mişcă. La 22 iulie, 1633, în vârstă 
de 70 de ani, bătrânul savant este obligat de 
Inchiziţie să abjure legile ştiinţei pe care le-a 
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descoperit privind mişcarea Pământului. La ieşirea din 
sala procesului a spus celebrele cuvinte „e pur si 
muove – şi totuşi se mişcă”. Din clemenţa papei Urban 
al VIII-lea i se permite să-şi trăiască în linişte ultimii ani, 
altfel Inchiziţia pregătea încă un autodafe.  

(Acoperirea capului/continuare din pagina 32) 

La începutul anilor 1700, tichia rotundă 
(ebr. kipa) devine portul curent la 
evreii de rit aşchenaz. Actualmente, 
există curente între evrei care nu con-
sideră obligatoriu portul kipei (capul 
acoperit) nici în sinagogă, nici la ru-
găciune sau binecuvântări, dar există şi 
evrei care o poartă şi la masă şi pe 
stradă. După al doilea război mondial, 
obiceiul capului acoperit a cunoscut o 
nouă înflorire, portul kipei a devenit 
mai curând un semn al identităţii 
evreieşti decât un motiv strict religios. 
Dacă pentru bărbaţi, acoperirea capului 
a fost considerat mult timp un gest de 
evlavie, pentru femeile măritate, obi-
ceiul a constituit, încă din epoca 
biblică, însăşi expresia cinstei lor. A 
apărea cu capul descoperit în public era 
culmea ruşinii (Isaia 3.17) şi putea fi 
admis numai la un proces de adulter 
(Num.5.18). Această normă nu numai 
că s-a păstrat la evrei de a lungul 
timpului, dar a devenit obligatorie şi la 
creştini. Tinerele ne-măritate erau însă 
scutite de această obligaţie, iar legea 
rabinică le îngăduie chiar şi femeilor 
ne-măritate să-şi poarte părul ne-
acoperit acasă, deşi nu încuviinţa o 
astfel de purtare. (După DICŢIONAR 
ENCICLOPEDIC DE IUDAISM – Ed.  
HASEFER, 2000).  
Obs. Pentru ucenicii din Noul Legă-
mânt problema este simplă deoarece în 
1 Cor.11.1-16 este arătată norma – 
bărbaţii se roagă numai având capul 
descoperit, iar femeile numai dacă au 
capul acoperit.  
Dacă toate învăţăturile din Noul 
Testament le răstălmăcim, ajungem să 
nu mai avem nevoie de el! 

Trebuie să recunoaştem că în urmă cu câţiva ani 
biserica, prin vocea papei Ioan Paul al II-lea, s-a dezis 
de toate acestea erori.  

Dumnezeu nu a lăsat ca ştiinţa şi cunoaşterea 
umană să ajungă în regres; astfel legile pe care El le-a 
pus Universului au început să fie cunoscute în număr tot 
mai mare. Religia şi mai ales Inchiziţia nu a mai fost o 
frână în dezvoltarea ştiinţifică.  

Dar vremurile de prigoană nu s-au uitat. Din 
nefericire, marile prejudecăţi aveau să intre în lumea 
ştiinţei tocmai pe poarta mult trâmbiţatei eliberări de 
constrângerile religioase - evoluţionismul şi materia-
lismul. Prin secolul al XIX-lea apărut o anumită ştiinţă 
(eu o numesc ştiinţa ne-adevărată) care a postulat că nu 
există Dumnezeu, în acest sens cea mai cunoscută 
lucrare fiind „Originea speciilor” (apărută în 24 noiem-
brie, 1859) de Charles Darwin (1809-1882), care a 
proclamat evoluţia speciilor. Despre acestea lucruri, prin 
îndurarea lui Dumnezeu, vom mai vorbi, pentru a face o 
raportare corectă la Creaţiune şi legile adevăratei ştiinţe. 
Am amintit acestea lucruri deoarece în anul 1925 în 
statul Tennessee (SUA) a avut loc celebrul „Proces al 
maimuţelor”.  

Consimţământul general 
 fără adevăr, o eroare veche.

T. Scoppes, care avea convingeri evoluţioniste, era 
antrenor de fotbal american şi profesor suplinitor de 
ştiinţe naturale la un colegiu din localitatea Dayton din 
statul Tennessee. În acest stat, prin lege, era interzis să 
predai în şcolile publice teoria evoluţie a lui Darwin. 
Deoarece unul din profesorii titular lipsea, urma să fie 
înlocuit de Scoppes. Deşi nici măcar nu a apucat să 
meargă la acea oră (a chiulit), a fost acuzat că a predat 
evoluţionismul în statul Tennessee şi i s-a intentat un 
proces, căreia i s-a făcut o imensă publicitate. Rigidul 
avocat al acuzării, William Jennings Bryan, nu a admis 
depoziţia zecilor de oameni de ştiinţă aduşi ca martori ai 
apărării, adică în favoarea evoluţionismului. Abil, 
avocatul apărării, Clarence Darrow, a manevrat lucrurile, 
făcând ca toţi evoluţionişti aduşi ca martori în proces şi 

recuzaţi de acuzare, să dea declaraţii fulminante în faţa mulţimii uriaşe de reprezentanţi ai 
presei. Deci presa consemna numai declaraţii pro evoluţie şi nici un argument nu a răzbătut în 
presă împotriva evoluţionismului. Mai târziu s-au aflat şi dedesubturile acestui proces.  A.C.L.U. 
(American Civil Liberties Union) a creat o adevărată conspiraţie, prin care încerca să 
ridiculizeze pe fundamentaliştii creştini, ca să poată impune umanismul de factură socialistă şi 
teoria evoluţionistă care-l sprijinea. Din punct de vedere tehnic procesul s-a pierdut, dar prin 
imensa publicitate, aşa zisul  establishment-
ul ştiinţific evoluţionist a reuşit să-şi promo-
veze ideile diabolice în cele mai îndepărtate 
colţuri ale lumii. (cont. în pag. 26) 
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Nu fă unei fete 
nici un lucru pe 

care n-ai dori 
să-l facă un alt 
băiat viitoarei 

tale soţii! 

CANALUL 23 
TELEVIZORUL este păstorul meu,  
nu voi duce lipsă de nici un canal; 
El mă face să mă afund în fotoliu 
şi mă duce departe de Scripturi; 
îmi distruge sufletul 
şi mă călăuzeşte pe cărările sexului şi violenţei 
din pricina sponsorilor lui; 
chiar de-ar fi să umblu prin valea 
responsabilităţii mele de creştin,  
nu va fi nici o întrerupere,  
căci TELEVIZORUL este cu mine; 
cablul şi telecomanda lui mă mângâie; 
El îmi întinde o reclamă înaintea ochilor mei,  
în prezenţa cărnii mele păcătoase.  
Îmi unge capul cu Umanism şi Consumerism,  
şi paharul meu este plin de dă peste el.  
Da, ignoranţa şi moleşeala mă vor însoţii 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în casă uitându-mă la TELEVIZOR 
până la sfârşitul zilelor mele.  

(Autor necunoscut) 

Dacă unul din soţi este 
infidel, deseori şi copiii 

vor fi la fel! 

 Tineretul DOMNULUI Dumnezeu 

Iubite fiu, 
“Exemplul personal nu este doar 

o cale de ai influenţa pe alţii. . . 
 este singura cale. “  

Albert Schweitzer.  
A fi un model pentru copii tăi este esenţa creşterii lor 

spirituale. Trebuie ca mai întâi tu să mergi în direcţia pe care 
vrei să meargă copiii tăi. Eu am înţeles foarte bine acest lucru 
după o discuţie pe care am avut-o cu tatăl meu pe când aveam 
vreo douăzeci de ani. Îmi urmam deja chemarea de a predica şi 
eram la colegiul biblic. Era de asemenea ultimul an din lunga 
mea logodnă cu Margaret. Amândoi eram deosebit de atraşi 
unul spre celălalt şi la fiecare întâlnire luptam din greu cu ispita 
de a merge mai departe în apropierea fizică decât ar fi trebuit. 
Într-o seară l-am abordat pe tata pentru că voiam să-i cer sfatul 
în această privinţă.  

- Vino să vorbim, m-a invitat tata.  
Ne-am aşezat pe veranda. I-am spus  că 

Margaret şi cu mine ne-am păstrat curaţi 
până atunci, dar că ne abţineam cu greu. În 
fiecare zi ne venea tot 
mai greu să ne 
stăpânim.  

- Şti, John, a 
spus tata, problemele 
voastre le întâlnesc la 
mulţi tineri. Şi eu le-am avut, dar dă-mi voie 
să-ţi spun ceva.  

M-a privit direct în ochi, şi mi-a spus: 
- Întotdeauna i-am fost credincios 

mamei tale. M-am păstrat curat pentru ea 
până la căsătorie şi să-ţi spun 
şi de ce. Nu am făcut-o pentru 
că nu am fost ispitit sau 
pentru că mi-ar fi lipsit ocazia.  

John, am aflat din Biblie 
că, dacă soţul este 

necredincios soţiei lui, deseori şi fiul va fi 
infidel. Prima generaţie care păcătuieşte 
deschide uşa pentru ca generaţia următoare 
să facă la fel. Iacov l-a înşelat pe tatăl său şi, 
la rândul său, a fost înşelat de copiii săi în 
privinţa lui Iosif. David a comis adulter cu Bat-
Şeba iar pe fiul lui, Solomon, femeile l-au 
îndepărtat de Dumnezeu.  

Fiule, m-am păstrat curat nu numai pentru 
mama ta, pentru Dumnezeu şi pentru mine, ci 
şi pentru tine, Lary şi Trish. Tatăl meu a fost 
credincios mamei mele. Eu am fost la fel. Mă 
rog ca şi tu să fii credincios, nu numai faţă de 
tine şi de mireasa ta, ci şi faţă de copiii tăi.  

După acestea cuvinte, tata m-a sfătuit 
cum pot rămâne curat. De exemplu,  m-a 
învăţat să închei o convenţie cu Margaret. 
Unul dintre noi trebuie să plece dacă ne 
înfierbântăm prea tare. Am avut numeroase 
întâlniri de 15 minute în tot restul anului. 
Începând din seara aceea am aplicat sfatul 
tatălui meu. Exemplul lui m-a impresionat 
suficient de mult ca să reuşesc să amân 
începerea vieţii conjugale înainte de 
căsătorie. Exact ce se cere şi în Biblie. 

 
*** 
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RĂSPUNSUL DOMNULUI 
Robert avea numai opt anişori. 

Fiind dintr-o familie tare săracă, nimeni 
nu-i dădea bani de cheltuială. Doar 
mama îi mai dăruia din când în când 
câţiva lei, nu mai mult. Odată însă, 
cineva i-a oferit o monedă cu o valoare 
foarte mare. Robert se considera acum 
cu adevărat bogătaş. El scotea 
moneda din buzunar, o examina, o 
netezea şi o punea la loc, pipăind-o 
grijuliu cu degetele, ca să se convingă 
că nu dispăruse. Robert îşi făcea 
planuri, chibzuind în minte cum să-şi 
cheltuiască mai bine bănişorii. Dar, 
deodată, când şi-a vârât pentru a suta 
oară mâna în buzunar ca să-şi pipăie 
comoara, s-a pomenit cu buzunarul 
gol. Ce se întâmplase? Cum dispăruse 
comoara lui? El şi întors pe dos 
buzunarele, a scotocit peste tot prin 
casă, prin curte, prin grădină, dar nu a 
găsit nicăieri banii. Îi venea să plângă 
în hohote, dar îi era ruşine şi căuta să 
se stăpânească.  

Seara, băiatul s-a dus la culcare în cea mai proastă 
dispoziţie. Dar tocmai când era gata să se vâre sub plapumă, 
şi-a adus aminte că nu de rugase lui Dumnezeu, aşa cum îl 
învăţase mama din fragedă copilărie.  

NU MOŞTENEŞTI !  
TRAIAN DORZ 

Nu moşteneşti credinţa care 
Părinţii tăi şi-au câştigat;  
Tu singur trebuie, tu singur,  
Să lupţi s-o ai cu-adevărat.  
 
Nu moşteneşti cerescul nume 
Al celor ce-au luptat răbdând;  
Tu singur trebuie, tu singur,  
Să lupţi s-ajungi cu ei la rând.  
 
Nu moşteneşti răsplata slavei 
Ce mulţi ai tăi au dobândit;  
Tu singur trebuie, tu singur,  
Muncind, s-o meriţi la sfârşit. 
 
Nu moşteneşti făgăduinţa 
Făcută celui credincios;  
Tu singur trebuie, tu singur,  
S-o iei din mâna lui Hristos.  
 
Căci dacă nu te lupţi tu singur 
Să capeţi harul dăruit,  
Ai tăi vor merge-n fericire, 
Tu-n veci vei fi nefericit. 

“Eu mi-am pierdut bani. La ce mai sunt bune acum 
rugăciunile mele? Astăzi o să mă culc fără să mă rog”.  

Dar în clipa în care era gata să aţipească, o voce lăuntrică 
i-a spus în şoaptă: “Trebuie să-ţi fie ruşine că nu te-ai 
rugat la culcare. Eşti credincios şi-L cunoşti pe 
Dumnezeu”. 

Somnul nu se mai lipea de el, şi băiatul se tot răsucea de 
pe o parte sau alta. În cele din urmă, s-a întors cu faţa la 
perete. Dar vocea conştiinţei îi şoptea întruna: “Tu nu te-ai 
rugat astăzi. Aşa fac oare copii cuminţi şi credincioşi? 
Ridică-te îndată şi roagă-te Domnului”.  

Un lucru mic este un lucru mic, 
însă credincioşia în lucrurile 

mici este un lucru mare. 
Grigore de Nazianz

Robert s-a dat jos din pat, s-a pus pe genunchi ... şi 
deodată a simţit ceva tare şi rece, un obiect mic şi rotund. El a 
privit în jos, şi nu-i venea să creadă ochilor. Pe podea, lângă 
pat, sub genunchiul 
pe care-l pusese 
pe podea ca să 
 se roage 
Domnului, zăcea 
moneda cea 
pierdută! 

*** 
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I. GÂNDURI MESIANICE 
Înainte de Sărbătoarea 

Paştelor am fost solicitat să scriu 
un articol pentru o revistă pe 
care tinerii din comunitatea 
noastră doreau să o realizeze 
până în sărbătoare. Am răspuns 
cu bucurie şi speranţă. Am 
rămas numai cu ultima, 
deoarece m-am întristat când 
am văzut că se apropie 
Sărbătoarea Cincizecimii şi 
revista nu mai apare.  

În 15 - mai - 2011, cu ocazia 
căsătoriei fratelui Sofroni Cornel 
cu sora Pop Simona am stat de 
vorbă cu unii din fraţii prezenţi la 
nuntă. Printre altele am aflat că 
ar fi ceva greutăţi privind noua 
revistă.  

Şi eu am avut multă luptă cu 
Diavolul în astfel de demersuri. 
Întreaga comunitate ar trebui să 
îi sprijinim prin rugăciune şi chiar 
cu zile de post pentru ca acest 
demers aibă izbândă.  

În 17 – mai - 2011 am avut 
un îndemn să fac ceva concret 
pentru a debloca problema şi 
anume să scot eu câteva 
numere de revistă. Şi iată primul 
număr! Aş dori să precizez că nu 
doresc, nu vreau şi nici nu pot 
să mă substitui proiectului iniţiat 
de fraţii tineri. Voi scoate maxim 
trei numere, deci voi mai scoate 
unul pentru sărbătorile din luna 
Tişrei şi în mod excepţional 
pentru praznicele din luna Nisan 
anul viitor. Dacă în acest timp se 
deblochează proiectul cu revista 
tinerilor, voi preda oricând 
„ştafeta”. Aş sugera câteva idei 
ca publicaţia promisă să apară. 
Dar „arta de a mulţumi pe toată 
lumea nu o are nimeni.” Pentru a 
atenua asperităţile sugerez:  
1. Următoarele numere să aibă 
o tematică clară. După cum se 
vede acest număr tratează 
despre Sărbătoarea 
Cincizecimii. Tematica unui 
număr este anunţată în numărul 
anterior.  
2. Să fie precizate tipurile de 
articole, de fond, studii, 
tematice, pentru tineret, pentru 

copii, etc., care să rămână fixate 
o perioadă lungă de timp. 
Fiecare articol trimis la redacţie 
va avea specificată rubrica 
pentru care este scris. De 
exemplu, acest număr are 
următoarea structură: editorial, 
articol de fond, studiu, articole 
tematice, tineret, pagina copiilor, 
comunitate.  
3. Toţi fraţii au drept să scrie 
pentru tematica propusă şi la 
orice rubrică. 
 4. Articolele care nu respectă 
tema propusă pentru acel 
număr, sau nu se încadrează în 
rubricile propuse nu se iau în 
considerare.  
4. Redacţia va alege cel mai bun 
articol din cele trimise pentru o 
rubrică. Fraţii nemulţumiţi pot 
merge la redacţie pentru 
clarificări unde vor vedea toate 
articolele şi vor primi explicaţii 
pertinente.  
5. În acest fel se restrâng 
criteriile de selecţie a articolelor 
şi cei care sunt dispuşi să se 
implice vor învăţa regulile privind 
o revistă, astfel că nemulţumiţii 
vor tot mai puţini. 

Pentru a preda revista aş 
sugera:  
a) Să fie stabilită tematica pentru 
3-5 numere viitoare;  
b) Să fie realizate integral minim 
două numere;  
c) Să se stabilească criteriile de 
selecţie a articolelor pentru 
publicare;  
d) Să se stabilească redacţia şi 
structura revistei. 

În cazul că tot eu va trebui 
să realizez şi numărul 2 al 
acestei reviste, oricine din 
comunitate poate trimite articole 
pe structura acestei reviste şi 
abordând sărbătorile din luna a 
şaptea, Tişrei. Editorialul şi 
articol de fond (despre biserica 
noastră) în general este scris de 
redactorul şef, de către editor 
sau de către un frate cu 
experienţă în problematica 
comunităţii (având şi acordul 
redacţiei).  

Ideile dintr-un articol sunt 
exclusiv în responsabilitatea 

autorului. Nimeni nu trebuie să 
fie tras la răspundere pentru 
concepţiile sale. Dacă nu ne 
convine un articol, putem scrie 
altul mai bun, dar nu vom arunca 
cu pietre în autor. 

*** 
Am fost binecuvântat de 

Dumnezeu ca la începutul 
pocăinţei să fiu învăţat de fr. Ilie 
Rendeş. Deoarece o parte din 
lucrurile pe care le scriu sunt 
primite de la el, consider că am 
obligaţia morală să pun şi 
numele fr. Rendeş la autor.  

II. Site-ul MELHISEDEC.  
Prin râvna fraţilor Ovidiu Cosma 
şi Liviu Nedelea comunitatea 
noastră are un portal. Este o 
realizare a perseverenţei şi 
profesionalismului, dar în primul 
rând este o reflectare a 
dragostei faţă de Dumnezeu. 
Oricine are acces la INTERNET 
şi tastează: 
http://www.melhisedec.ro, 
poate accesa site-ul nostru. 
Pentru a deveni membru trebuie 
urmat un algoritm simplu. 
Fratele Pop Vasile (Lică) a scris 
o prezentare pe calculator a 
portalului, inclusiv modalitatea 
de a te înregistra ca membru. 

III CĂSĂTORII 
În 15 mai, 2011 fratele Cornel 
Sofroni şi sora Simona Pop şi-au 
unit destinele prin căsătorie. 
Dorim ca DOMNUL Dumnezeu 
să-i binecuvânteze şi să rămână 
veşnic împreună.  

IV. DECESE 
Fr. Varvara Sandu, prezbiter în 
Hunedoara a părăsit această 
viaţă. Familiei îndoliate îi 
transmitem sincere condoleanţe. 

V. CONFERINŢE  
După ce în anii 2007, 2008, 

2009 fr. Miti Buhai a organizat 
vara câte un sfat frăţesc pentru 
bucuria de a ne (re)cunoaşte 
fraţii, în vara anului 2010 fratele 
Rodilă Dinu a început un demers 
pentru rezolvarea unor probleme 
existente în comunitatea 

COMUNITATE 
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noastră, inclusiv privind 
„unitatea”. La „închiderea ediţiei” 
am primit un material care 
cuprinde o scurtă prezentare a 
„proiectului fratelui Rodilă”. Îl 
expunem în continuare, 
prezentând foarte succint şi 
poziţia editorului revistei, fr. Moţ 
Teodor. 
PROIECTUL DE UNITATE 
ÎNTRE ADUNĂRILE LUI 

DUMNEZEU 
- note explicative - 

Tema principală: "DAŢI 
MÂNA DOMNULUI ! 

SLUJIŢI DOMNULUI"! 
2Cronici 30:8 

Acest proiect a pornit de la 
dorinţa a unor tineri pentru 
îmbunătăţirea relaţiilor de 
colaborare între adunările locale la 
nivel naţional. A început la 
Conferinţa Tinerilor Slujitori din 3-
5 august 2010 la Mogosa, jud. 
Maramureş, fiind susţinut în 
principal de fraţii prezbiteri Miti 
Buhai, Vartolomei Vasile, Staicu 
Nicu şi alţi prezbiteri tineri prezenţi 
acolo, Motto-ul acelei conferinţe a 
fost: ,,Pregăteşte-te Israele ca să 
întâlneşti pe Dumnezeul tău!" - 
Amos 4:12. Pasul următor din 
proiect a fost Conferinţa 
Prezbiterilor de la Rebra şi 
întâlnirile frăţeşti a prezbiterilor în 
localităţile Baia Mare, Hunedoara, 
Suceava şi Arad în care s-a expus şi 
dezbătut proiectul, şi a avut ca 
finalitate desemnarea ,,cetei 
prezbiterilor”. Motto-ul conferinţei 
şi acestor întruniri a fost următorul: 
,,Să va iubiţi unii pe alţii aşa cum v-
am iubit Eu!" - Ioan 13:34. 
Dezbaterile pe marginea proiectului 
au fost înregistrate audio cu scopul 
de a lua în considerare toate 
aspectele ridicate de fraţii 
participanţi şi de a fi dovezi 
grăitoare la cele discutate acolo. 

Din punct de vedere al 
organizării, acest proiect marchează 
trecerea adunărilor de sâmbătari cu 
sărbători de la statutul de ,,mişcare 
religioasă" la cel de ,,grupare 
religioasă", pas extrem de 
important. Din punct de vedere al 
unităţii, acest proiect urmăreşte să 
includă pe toţi credincioşii din 
adunările noastre deoarece toţi 

doresc cu adevărat Împărăţia lui 
Dumnezeu. Datorită faptului că este 
un proiect, poate suferi modificări 
prin călăuzirea Duhului Sfânt prin 
toţi fraţii noştri. Din punct de 
vedere al identităţii ca grupare 
religioasă, proiectul urmăreşte 
elaborarea: 1). Mărturisirii de 
credinţă (principiile teologice 
generale ale grupării), 2). 
Orânduielii biblice în adunări 
(principii administrative), ambele 
argumentate biblic şi fără a face 
compromis cu adevărul. 
După elaborarea acestora se doreşte 
a se prezenta adunărilor din ţară şi 
străinătate ca sugestii pentru o mai 
bună colaborare între adunările 
acestei comunităţi înspre atingerea 
ţintei noastre şi intrarea noastră în 
Împărăţia Tatălui nostru Ceresc. 
1) Mărturisirea de credinţă va fi 
bine analizată, structurată, 
condensată şi se sugerează a fi 
formulată astfel încât să nu lovească 
în încredinţările personale ale unor 
credincioşi din adunări, ca de 
exemplu formula botezului, tăierea 
împrejur, ritmicitatea mâncării din 
Trupul Domnului Isus Hristos, 
folosirea expresiilor din limba 
ebraica etc. Aceste încredinţări 
personale pot fi practicate liber de 
cei care le au, însă se va sugera a se 
evita predicarea acestor învăţături 
delicate în adunări publice acolo 
unde sunt mai mulţi credincioşi din 
comunitatea noastră pentru a evita 
certurile şi dezbinările. Aceste 
învăţături diferite de ceilalţi 
membrii din comunităţile unde 
există, este recomandat a fi 
discutate în particular sau la studii 
biblice într-un cadru adecvat. 
2) Orânduielile biblice în adunări ar 
trebui să conţină un set de reguli 
administrative comune adoptate de 
majoritatea adunărilor şi care se vor 
baza pe argumente şi exemple 
biblice în care sunt văzuţi înaintaşii 
noştri cum le-au aplicat în popor 
pentru o mai bună convieţuire. 
Avraam, Moise, David, Isus Hristos 
(Mesia), apostolii şi ucenicii 
Domnului pot fi câteva exemple în 
acest sens. Orânduielile 
administrative ar trebui să prevadă 
poziţionarea fiecărui credincios în 
Trupul lui Hristos potrivit darului 

duhovnicesc primit şi 
responsabilitatea în slujba primită. 
.......................................................... 
Din punct de vedere structural, 
acest proiect a prevăzut procedura 
de formare a două structuri 
organizatorice prin alegeri: 1) Ceata 
prezbiterilor, 2) Grupul tinerilor 
slujitori (ceata diaconilor).  
Pentru formarea acestor structuri, la 
conferinţa de la Mogoşa s-a 
desemnat o comisie administrativă 
provizorie formată din 5 persoane 
care se va dizolva din oficiu imediat 
după formarea celor două 
organisme menţionate mai sus. 
Persoanele din structurile 
menţionate mai sus vor reprezenta 
punţi de legătură în calitatea lor de 
slujitori (nu şefi, nici preşedinţi sau 
directori) având un rol foarte 
important de a transmite către popor 
mesajul de dragoste al lui 
Dumnezeu "ÎMPACATI-VĂ CU 
DUMNEZEU!" şi de trăire a tuturor 
credincioşilor în pace, linişte şi 
unitate, aşteptând glorioasa revenire 
a Domnului nostru Isus Hristos şi 
instaurarea Împărăţiei Sale Veşnice. 
În principal misiunea celor 7 
prezbiteri este: 
- vestirea poporului împăcarea cu 
Dumnezeu şi cu semenii lor, trăirea 
acestora având o îngăduinţă 
creştinească, echilibrul între adevăr 
şi încredinţarea personală fără a 
îngrădi practicarea acestora; 
- de a participa la diverse întruniri 
prezbiteriale, pentru formarea unei 
mărturisiri de credinţă şi 
orânduielilor biblice în adunări; 
- de a merge în teritoriu la diverse 
adunări locale pentru îndemnarea 
credincioşilor la pace, dragoste şi 
respectarea Cuvântului lui 
Dumnezeu; 
- de a ordina lucrători în vederea 
slujirii în adunări. 
Misiunea grupului de tineri slujitori 
în principal este următoarea: 
- de a participa la strângerea 
darurilor de buna voie din adunările 
locale şi regionale; 
- de a participa la împărţirea 
diverselor bunuri înspre ajutorarea 
celor săraci; 
- de a transmite anumite informaţii 
venite prin intermediul portalului 
comunităţii 
http://www.melhisedec.ro, prin 
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internet, telefon, revista comunităţii 
sau prin deplasarea a tinerilor în alte 
adunări locale.  
- de a organiza anumite adunări de 
tineret sau seminarii pentru tinerele 
familii etc. 
Toate aceste activităţi le vor face 
sub supravegherea cetei de 
prezbiteri. 
.......................................................... 
Proiectul de mai sus, NU prevede 
formarea unui cult în România. În 
proiectul propus NU este stabilit 
forma finală a DENUMIRII 
GRUPĂRII ACESTEI 
COMUNITĂŢII, această temă 
împreună cu altele se vor dezbate în 
întrunirile ulterioare a cetei celor 7 
prezbiteri. Se propune ca grupul de 
tineri slujitori să prezinte cetei de 
prezbiteri o formă orientativă a unei 
mărturisiri de credinţă pe care 
aceştia să o supună dezbaterii, să o 
modifice şi în final să o adopte. 
Proiectul de mai sus este unul 
deschis care poate fi îmbunătăţit cu 
propuneri şi sugestii venite din 
partea oricărui credincios. Aceste 
propuneri vor fi înaintate tinerilor 
slujitori sau prezbiterilor care vor 
avea obligaţia înaintării împreună 
cu sugestiile sau comentariile lor 
proprii cetei de prezbiteri înspre o 
atentă analiză. 
Din punct de vedere la efectului 
organizatoric, proiectul aduce 
beneficii comunităţii noastre dintre 
care se pot aminti: 
- conlucrarea mai multor prezbiteri 
în lucrări de evanghelizare; 
- relaţii de cunoaştere ale tinerilor la 
adunări de tineret; 
- dezvoltarea comunicării prin 
intermediul unor buletine 
informative (reviste); 
- comunicare a tinerilor şi 
prezbiterilor prin internet pe 
portalul comunităţii 
http://www.melhisedec.ro, 
- dezbateri teologice prin 
organizarea de conferinţe a 
prezbiterilor; 
- informaţii primite prin intermediul 
unor seminarii pentru familii tinere; 
- ajutorări a credincioşilor aflaţi în 
nevoie cu diverse bunuri materiale; 
- susţinerea în rugăciune a anumitor 
persoane din comunitatea noastră 
etc. 

Toate aceste beneficii sunt de real 
folos pentru o mai BUNĂ 
CONVIEŢUIRE între credincioşi în 
linişte şi pace, şi pentru o ZIDIRE 
SPIRITUALĂ a credincioşilor 
adevăraţi. 
,,Pacea să fie cu voi cu toţii care 
sunteţi în Hristos Isus! Amin" - 1 
Petru 5:15  
Comisia Administrativă 
Provizorie: 1. Vartolomei Vasile, 
2. Iancu Avram, 3. Bohotici 
Daniel, 4. Nedelea Liviu, 5. 
Rodilă Dinu // 
 În data de 15.10.2010 

 
Nota editorului –  

fr. Moţ Teodor 
Textul de mai sus este identic cu 
cel primit, exceptând formatarea 
pentru a mă putea încadra în spaţiul 
revistei. Am considerat că este bine 
să prezentăm şi alte puncte de 
vedere şi voi încuraja astfel de 
demersuri. Această notă nu se 
doreşte o critică, ci mici observaţii 
de la un umil şi netrebnic rob al lui 
Dumnezeu. Se spune în proiectul 
de mai sus „acest proiect marchează 
trecerea adunărilor de sâmbătari cu 
sărbători de la statutul de ,,mişcare 
religioasă" la cel de ,,grupare 
religioasă", pas extrem de 
important”.Eu cred că noi suntem 
„Biserica lui Dumnezeu” nu o 
oarecare mişcare religioasă care 
trebuie să evolueze spre o 
„structură mai bună”. Pe acest 
pământ nimic nu poate fi mai măreţ 
şi desăvârşit ca „Mireasa Mielului”. 
Nu putem fi ceva mai mult sau mai 
puţin, avem un destin unic şi de ne-
schimbat. De altfel am văzut că în 
paralel se afirmă că suntem o 
„familie unită”. Plâng alături de 
Duhul Sânt când aud aşa ceva, 
deoarece noi suntem Poporul 
Sfinţilor Celui Prea Înalt, şi nu o 
familie oarecare. Biblia spune 
despre acestea timpuri: „N-ai băgat 
de seamă ce zic oamenii aceştia: „A 
lepădat Domnul cele două familii, pe 
care le alesese?” Atât de mult 
dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l 
mai privesc ca un popor. Aşa vorbeşte 
Domnul: „Dacă n-am făcut legământul 
Meu cu ziua şi cu noaptea, dacă n-am 
aşezat legile cerurilor şi ale 
pământului,...”, Ier. 33. 24, 25.  

Un alt punct care apare mai 
sus este că nu se urmăreşte ca noi 
să devenim un cult religios. Legea 
cultelor din România precizează că 

în ţara noastră pot exista trei forma 
de organizare religioasă: cultul, 
asociaţia şi gruparea religioasă. Noi 
nu îndeplinim condiţiile de a deveni 
cult sau asociaţie religioasă, dar 
putem fi înregistraţi ca şi „grupare 
religioasă”. Nu pot comenta acum 
un astfel de demers, dar un lucru 
este clar, noi nu suntem în acest 
timp în măsură să depunem la 
autorităţile în drept documentaţia 
cerută pentru a fi înregistraţi ca şi 
„grupare religioasă”. Poporul 
drepţilor nu poate adopta nefericita 
„filozofie” a zilelor noastre: „spunem 
ca voi – facem ca noi”.  

O altă dificultate este faptul că 
în comunitatea noastră sunt mai 
multe curente. Deşi ideea răzbate şi 
din textul proiectului, nu i se acordă 
nici pe departe atenţia cuvenită. 
Unitatea trebuie înţeleasă nu pe 
orizontală, toţi să fim la fel, ci pe 
verticală, să fim prin Duhul Sfânt 
una cu Mesia şi Domnul Dumnezeu 
(1 Ioan 1. 5-7). În final să notăm că 
deşi Biblia spune că toţi suntem 
egali, Gal. 3. 27-29, în proiect tinerii 
(care pot fi uşor manipulaţi) sunt 
„mai egali” decât „bătrânii” şi cele 
două comitete auto-alese seamănă 
cu o „adunare constituantă”; în 
Biblie nu există ceva corespunzător.  

Cu toate acestea, dacă fraţii 
care sunt implicaţi vor fi deschişi 
soluţiilor biblice, acest proiect poate 
avea în final efecte benefice şi să 
fie preludiul sunetului de trâmbiţă 
mult aşteptat  ca să „zburăm” spre 
cerească Împărăţie a lui Dumnezeu.  

*** 
Nu toţi fraţii au aderat la 

această iniţiativă, o parte din ei 
organizând alte sfaturi frăţeşti, la 
Arad de exemplu. Cred că 
trebuie să participăm la astfel de 
iniţiative, chiar dacă nu suntem 
de acord cu unele aspecte. 
Participând, avem posibilitatea 
să înţelegem mai bine demersul 
şi dacă este necesar să 
contribuim la aşezarea lui pe un 
teren biblic. În cazul în care nu 
dorim ca un frate să intervină 
intr-un astfel de sfat, tot ar fi bine 
să fie invitat, dar numai cu titlu 
de observator. Prin aceasta se 
vor evita apariţia unor rupturi în 
Biserică.  
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