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SUNETUL® 
TRÂMBIŢEI 

Din cuprins: 
• Paştele Domnului,  

sărbătoarea întâilor născuţi 
• Pacea, roadă a Duhului 
• Fariseii şi Hristos 
• Sabatul – ziua de odihnă 
• Trâmbiţa sau Şofarul? 

 

• E zi de Nisan... 
• Credinţa Sfinţilor, 
accesibilă până la 
marginile pământului 
• Lumina pietrelor 

Motto  
1 Cor. 5:8 
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DESPRE REVISTĂ 

Sunetul Trâmbiţei® 
 

Revistă de analiză şi de opinie creştină şi care are ca 
scop proslăvirea lui Dumnezeu, îndeplinirea misiunii 
creştine, zidirea sufletească şi promovarea valorilor 
morale şi a normelor uitate în scurgerea vremii şi 
descoperite nouă de bunul Dumnezeu, prin harul Său.  

Această revistă este editată de către  Departamentul 
Editorial Revistă, (prescurtat D.E.R.) care face parte din 
Grupul Tinerilor Slujitori (prescurtat G.T.S.) din cadrul 
Uniunii Bisericilor Apostolice de Ziua a Şaptea.  

Potrivit regulamentului acestui departament aprobat 
de către Ceata Prezbiterilor, atât revista Sunetul 
Trâmbiţei cât şi orice alte tipărituri sunt recenzate de un 
grup de recenzenţi anonimi, primind astfel un caracter 
oficial. Orice tipăritură sau revistă care se tipăreşte fără 
acordul expres al D.E.R. şi fără o recenzie a grupului de 
recenzenţi, este neoficială şi nu reprezintă Comunitatea. 

Toate drepturile sunt rezervate Departamentului 
Editorial Revistă. Reproducerea integrală sau parţială a 
textelor sau a imaginilor din această revistă se poate 
face numai cu acordul expres al redacţiei, exprimat în 
scris. 

Dorim să păstrăm originalitatea imaginii folosite pe 
coperta revistei şi vă invităm să realizaţi cu 
dumneavoastră sau alţi fraţi din adunările noastre,  în 
natură, fotografii sunând din trâmbiţă sau alte fotografii 
sugestive, de rezoluţie ridicată, şi apoi să le trimiteţi la 
redacţie.  

 

Imaginea de pe coperta numărului prezent este în 
concordanţă cu sărbătoarea Paştelor şi Azimelor pe 
fond negru care reprezintă tristeţea acestora şi sunt 
evidenţiate simbolurile pentru cină şi patimi. 

 
Revista fiind a întregii comunităţi, fiecare membru al 

acesteia are dreptul să scrie articole în vederea 
publicării lor. Femeile sunt rugate să-şi aducă aminte de 
faptul că ele nu au voie să aducă învăţătură biblică 
bărbaţilor, însă, acestea sunt încurajate să trimită poezii, 
creaţii literare proprii, mărturii, descoperiri Dumnezeieşti, 
istorioare, aforisme şi maxime, curiozităţi şi alte specii 
literare, articole sociale, articole informative (ex. 
descrierea unei excursii etc.). 

În conformitate cu prevederile regulamentului 
Departamentului Editorial Revistă, articolele trebuie să 
îndeplinească anumite reguli după cum urmează: 
1. Articolele sau oricare alte materiale, indiferent de 
specia literară, nu au voie să conţină atacuri la 
persoană, la încredinţările personale ale confraţilor, 
revista nefiind „tribuna părerilor şi a încredinţărilor 
personale". Fiecare articol trebuie să urmărească 
proslăvirea lui Dumnezeu, buna înţelegere, zidirea 
fraţilor, interesul comun general, propovăduirea 
Evangheliei. 

2. Formatul revistei este A4, caracterele sunt de 12. Se 
recomandă ca articolele să aibă dimensiunea unei 
pagini, neimpunându-se o limită de pagini. De 
asemenea, se va încerca dimensionarea lor astfel încât 
ele să fie multiplu de pagini întregi. 
3. Articolele speciale care necesită un spaţiu mai mare 
de publicare, se vor publica în mai multe numere ale 
revistei. 
4. Articolele vor fi trimise la redacţie cu diacritice. 
5. Întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor 
este asumată de semnatarul fiecărui articol în parte. 

Încercați dacă este posibil să ne trimiteți articolele prin 
e-mail. Este recomandat ca un articol să conţină 

menţionat numele autorului 
împreună cu biserica din care face 
parte şi în mod obligatoriu adresa 
de contact în cazul expedierii prin 
poştă. Vă mai invităm să ne trimiteţi 
noutăţi, ştiri, anunţuri de interes 
general la adresa redacţiei. 

Dorim ca Stăpânul Ceresc să vă 
călăuzească în ceea ce veți scrie, 

pentru ca publicaţia să fie inspirată de Duhul Sfânt. Vă 
amintim, de asemenea, să vă rugaţi şi pentru noi cei 
care suntem implicaţi în editarea acesteia. 
Mulţumim pe această cale tuturor celor care au 

contribuit la realizarea acestei reviste.   
Departamentul Editorial Revistă 

 
Adresa secretariatului 
Str. Horia nr. 8, cod. 305500, loc. Lugoj, jud. Timiş, e-
mail: sunetultrambitei@yahoo.com. În cazul expedierii 
prin poştă, vă rugăm să specificaţi pe plic “Pentru revista 
Sunetul Trâmbiţei”. 

Echipa redacţională 
Redactor şef: Avram Marius IANCU 
Redactor: Florentina POP 
Secretar redacţie: Daniel BOHOTICI  
Echipa de recenzenţi formată din cinci recenzenţi. 

Corectură                             Tehnoredactare 
Florentina POP  Simion POP 
Ilie-Iosif USCIUC  Avram Marius IANCU 
Avram Marius IANCU 

Revista online 
În format electronic revista Sunetul Trâmbiţei se găseşte 
pe portalul comunităţii www.melhisedec.ro la secţiunea 
Descărcări. 
Contul bancar pentru donaţii 
În lei: RO57 RNCB 0188 0906 4563 0001 – BCR Tg. 
Mureş; în euro: RO30 RNCB 0188 0906 4563 0002  – 
SWIFT:RNCBROBU 
BCR Tg. Mureş, titular cont Mureşan Florin 
Tipar executat la S.C. Focus Grafiserv S.R.L. Petroşani 

REDACŢIA 

PENTRU AUTORI 
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Botez VARIAŞ-TIMIŞ  
Cu bucurie dorim să vă informăm faptul că Sâmbătă 17 
septembrie 2011 / 18 Elul 5771 la Variaş, jud. Timiş, 
Radu Maricica a ales calea spre Împărăţia lui Dumnezeu 
prin botezul în apă. Botezul a fost oficiat de către 
prezbiterul Haiduc Viorel în râul Mureş. 

Imagine CD CONFERINŢĂ 
Cu ajutorul Tatălui Ceresc dorim să vă informăm că la 
arhiva de descărcări a portalului www.melhisedec.ro 
este disponibilă imaginea CD-ului realizat la Conferinţa 
Naţională a Tinerelor Familii "Strigătele Pocăinţei" care a 
avut loc în perioada 10-12 august 2011 / 10-12 Av 5771 
la Hotelul Belvedere din Cluj-Napoca.  

Adunare regională de TINERET  
În perioada 31 decembrie 2011 - 1 ianuarie 2012 / 5 - 6 
Tevet 5772, a avut loc o adunare de tineret regională la 
adunarea din localitatea Remeţi, Jud. Maramureş, la 
care au fost invitaţi tinerii din adunările din această 
regiune şi cele învecinate. În prima zi au avut loc două 
sesiuni în care tinerii s-au rugat, au lăudat pe 
Dumnezeu, au recitat poezii spre slava Celui Sfânt şi au 
îndemnat pe tineri prin mesaje centrate pe tema "Cum 
să răspundem provocărilor păcatului". Programul a 
continuat a doua zi prin activităţi libere şi concursuri 
creştine urmate de vizitarea unor obiective turistice din 
regiune. 

Portal melhisedec.ro - TOP  
Dorim să vă informăm faptul că portalul melhisedec.ro a 
ajuns în prezent pe primul loc în indexul de căutare a 
primelor patru caractere (litere) "melh" din nume în cel 
mai mare motor de căutare mondial (divizia RO): 
google.ro, plasând portalul comunităţii noastre între cele 
mai vizitate de pe Internet. 

SUNETUL TRÂMBIŢEI, nr. 1 online   
Primul număr al revistei SUNETUL TRÂMBIŢEI apărut 
în formă tipărită în decembrie 2011 / Kislev 5772, este 
disponibil în format electronic în secţiunea Descărcări a 
portalului melhisedec.ro. 

Evanghelizare REBRA 
În seara de 13 ianuarie 2012 / 18 Tevet 5772, a avut loc 
un serviciu de evanghelizare în Adunarea din localitatea 
Rebra, Jud. Bistriţa-Năsăud, la care au fost invitaţi 
prezbiterii Roff Gheorghe şi Feurdean Daniel.  

Întrunirea CETEI PREZBITERILOR 
În perioada 14-15 ianuarie 2012 / 19-20 Tevet 5772, a 
avut loc în localitatea Rebra, Jud. Bistriţa-Năsăud, 
întrunirea Cetei Prezbiterilor împreună cu Grupul 
Tinerilor Slujitori. Grupul Tinerilor Slujitori şi-a prezentat 
raportul de activitate prin coordonatorii de departament. 
 Ceata Prezbiterilor a dezbătut şi hotărât următoarele: 
1).S-a aprobat regulamentul Departamentului 
Responsabili Tineri pe Regiuni. 2).S-a acceptat tipărirea 
a 100 de broşuri cu toate regulamentele interne şi 
alocarea sumelor pentru tipărire şi expediere. 3).Fratele 

Trifan Dorin a fost validat în funcţia de reprezentant de 
tineret pe regiunile BN-CJ-MS. 4).A hotărât ca fratele 
Dzeric Vasile să devină membru în Ceata Prezbiterilor 
cu drepturi depline după terminarea interimatului de un 
an de zile. 5).Referitor la stabilirea denumirii comunităţii 

noastre s-a stabilit unanim prin prezbiterii adunărilor să 
se ajungă la un consens  cu denumirea de Uniunea 
Bisericilor Apostolice de Ziua a Şaptea, iar fiecare 
adunare locală să-şi poată adăuga propria sa 
particularitate la această denumire (acolo unde există); 
6). A fost dezbătut şi aprobat CREZUL; 7). A fost 
încredinţată lucrarea misionară pentru anul 2012 / 5772-
5773 din comunitate Dep. Administrativ Financiar 
(D.A.F.); 8). A fost încredinţată sarcina elaborării unui 
“calendar de teme biblice” pentru zilele de Sabat D.A.F. 
sub coordonarea prezbiterului Feurdean Daniel. 

Poezii din CUVÂNTUL VIEŢII online 
La secţiunea Descărcări a portalului melhisedec.ro, 
categoria 'Cărţi poezii', este disponibilă online cartea 
„POEZII DIN CUVÂNTUL VIEŢII", autor Gheorghe 
Balint, Iulie 2011 / Tamuz 5771, în format pdf. Acest 
volum de versuri a fost lansat publicului în data de 11 
august 2011 / 11 Av 5771, începând cu orele 17:00, la 
sala de conferinţe a Hotelului Belvedere din Cluj-Napoca 
şi conţine în total peste 80 de poezii. 

Fratele Săsăran trecut la Domnul 
Cu tristeţe vă anunţăm că fratele Săsăran Miron din 
localitatea Recea, jud. Maramureş, s-a stins din viaţă, joi 
16 februarie 2012 / 23 Şvat 5772. Serviciul de 
înmormântare a avut loc duminică 19 februarie 2012 / 26 
Şvat 5772.  

Ungere PREZBITER 
Vă informăm că Sâmbătă 18 februarie 2012 / 25 Şvat 
5772, fratele Tiberiu Alexandru FOSZTO din Ocna 
Mureş a fost uns ca prezbiter în Biserica din Cluj-
Napoca (Cosminului), de către fraţii prezbiteri  Feurdean 
Daniel, Cristea Ion şi Glodean Petru, membrii în Ceata 
Prezbiterilor.                                            

 Redacţia 

ŞTIRI, ANUNŢURI, NOUTĂŢI 
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Paştele Domnului, 
sărbătoarea întâilor născuţi 
 
Aş dori ca preţ de câteva rânduri să ocup un spaţiu din 

această revistă pentru a prezenta un aspect legat de 
sărbătoarea Paştelor Domnului şi care este în acord cu 
credinţa oamenilor sfinţi, care au fost aleşi de 
Dumnezeu să fie cuprinşi în Planul de mântuire şi scrişi 
în Cartea Vieţii, de la 
întemeierea lumii (Apoc 
13:8b). 

În primul rând, cred că 
merită făcute două 
precizări: prin "Planul 
de mântuire" se 
înţelege "proiectul" 
făcut de Cel Prea Înalt 
pentru salvarea 
omenirii păcătoase, pe 
care El îl duce la 
îndeplinire prin Fiul 
Său- Domnul Isus, iar 
"sărbătoarea" este o zi 
festivă în care se 
evidenţiază un 
eveniment important. 
Apoi merită să 
menţionăm că autorul 
acestei sărbători nu 
este un om, ci însuşi 
Domnul Dumnezeu 
(Lev. 23:2-6). 

Dacă vom răsfoi puţin 
Biblia – cartea care în 
mod exclusiv şi 
suficient ne descoperă 
voia lui Dumnezeu 
pentru noi oamenii- vom descoperi că prima pereche de 
oameni a încălcat Legea Domnului prin neascultare, iar 
acest fapt a atras pedeapsa morţii asupra întregului 
neam omenesc. Încă de atunci omenirea întreagă a 
intrat într-o lungă şi grea perioadă de robie a morţii atât 
fizic cât şi spiritualiceşte. Tot Biblia ne adevereşte că 
singura posibilitate prin care omenirea putea fi izbăvită 
din această robie era jertfirea unui om neprihănit, fără 
păcat. Fiindcă dacă printr-un singur om a intrat 
pedeapsa morţii asupra întregii omeniri, Dumnezeu în 
dreptatea Sa a considerat că este suficient ca un singur 
om (Mesia) neprihănit să aducă prin jertfirea Sa, 
eliberarea şi viaţa celor ce vor crede în El (Rom. 5:12-
21).  

În pasajul „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să 
vestească o lege mare şi minunată“(Is. 42:21) se 
vorbeşte tocmai despre Legea lui Dumnezeu care pune 
în evidenţă Planul de mântuire prin Mesia. În felul acesta 

putem vedea o corelare perfectă între Legea lui 
Dumnezeu şi Planul de mântuire al omenirii, plan care 
are ca primă etapă răscumpărarea şi eliberarea omenirii 
din robia păcatului şi a morţii. Pentru un asemenea 
eveniment, Domnul Dumnezeu a stabilit o sărbătoare 
cunoscută sub numele de Paştele Domnului. 

Chiar dacă istoric privită, această sărbătoare a fost 
dăruită mai întâi poporului evreu, prin orânduiala ei 
vestea o lucrare mult mai minunată decât izbăvirea unei 
naţiuni din robia egipteană şi anume răscumpărarea şi 
eliberarea întregului neam omenesc din robia păcatului 

şi a morţii (simbolizată în 
textul primei porunci cu 
„ţara Egiptului, casa 
robiei“). În felul acesta 
se poate înţelege de ce 
a spus apostolul Pavel 
că legea a fost un 
„îndrumător spre 
Hristos“ (Gal. 3:24) 
pentru că ceea ce era 
poruncit în vechime, 
indica înspre lucrarea 
măreaţă ce avea să o 
facă Fiul lui Dumnezeu 
în Noul Legământ.  

Cu siguranţă că despre 
această sărbătoare se 
pot scrie extrem de 
multe lucruri frumoase şi 
importante, dar în acest 
articol de revistă aş vrea 
să îndrept atenţia 
noastră asupra unui 
lucru deosebit, şi 
anume, întâii născuţi . 
Dacă am dori să oferim 
cuiva un cadou, nu vom 
oferi chiar orice, ci vom 
căuta să dăruim ceva 

deosebit, care să aducă bucurie, să păstreze o amintire 
plăcută, care să folosească, şi câte alte motive nu se 
găsesc pentru un cadou potrivit. Cu atât mai mult este 
mai delicată situaţia atunci când dorim să oferim 
Domnului ceva. Pentru că dacă este cineva care merită 
întâietatea în toate, atunci este El şi nimeni altul. Tot ce 
era întâi născut, sau din primele roade  era închinat 
Domnului (Exod 13:2, Neem. 10:35). Lucrul acesta îl 
putem observa cu uşurinţă începând de la primii oameni 
(chiar dacă aceştia nu aveau o lege scrisă, ei o 
cunoşteau pentru că se consideră că Cel Prea Înalt i-a 
învăţat atunci când stătea de vorbă cu ei), că Abel a 
adus jertfă plăcută Domnului, din oile întâi născute (Gen. 
4:4). 

Totuşi, poate se va întreba cititorul, ce legătură are 
sărbătoarea Paştelor, cu întâii născuţi... Aparent nu ar 
avea, pentru că poate în mod subtil este evitată în Biblie 

EDITORIAL 
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o afirmaţie directă despre acest lucru. Dar dacă vom 
analiza situaţia cu atenţie, vom descoperi că există o 
foarte strânsă legătură între aceste două lucruri. În Exod 
4:22 scrie că „Aşa vorbeşte Domnul: Israel este fiul Meu, 
întâiul Meu născut.“ Aşa cum am amintit, orice întâi 
născut era închinat Domnului şi/sau trebuia 
răscumpărat. Dacă se atingea cineva de el, se atingea 
de partea Domnului şi îşi atrăgea o aspră pedeapsă (Ex. 
34:19; Ier. 2:3) pentru că „grozav lucru este să cazi în 
mâinile Dumnezeului celui viu“. Pentru ca întreg poporul 
Israel să fie răscumpărat ca întâi născut al Domnului, 
prin întâii lor născuţi din familii, Dumnezeu a stabilit o 
sărbătoare a Paştelor şi le-a poruncit să jertfească un 
miel, cu al cărui sânge să fie însemnate tocurile uşilor de 
la intrarea în casele lor. Sângele acestei jertfe a făcut 
diferenţa dintre cei ce au 
devenit întâi născuţi ai 
Domnului şi cei ce au fost 
pedepsiţi, atât dintre israeliţi 
cât şi dintre egipteni. 
Această răscumpărare se 
făcea în paralel cu voinţa 
fiecăruia dintre cei care 
voiau să asculte de acea 
poruncă şi cu Planul lui 
Dumnezeu, deoarece găsim 
în Scripturi că sunt oameni 
pentru care se găseşte un 
preţ de răscumpărare ( Iov 
33:24) şi alţii pentru care nu 
se va face niciodată 
această răscumpărare (Ps. 
49:8) deoarece nici ei nu-şi 
vor dori răscumpărarea şi 
nici în Planul de mântuire 
nu sunt cuprinşi. 

Până acum am vorbit mai 
mult despre Legea 
Domnului care privea Isra-
elul ca naţiune pămân-
tească. Aş completa cu un 
mic exemplu ca să putem 
înţelege următoarea idee. 
Dacă un om se căsătorea şi soţia lui năştea un prim 
copil de parte bărbătească, acela era considerat întâi 
născut. Dar dacă se întâmpla ca prima soţie să moară 
cu timpul şi el se recăsătorea cu o fată fecioară, dacă 
aceasta îi năştea tot un băiat la prima naştere, omul 
respectiv avea doi întâi născuţi. Aşa s-ar putea explica 
ceea ce vreau să afirm în următoarele rânduri, şi anume 
că YHWH are doi întâi născuţi. 

Având în vedere că toţi oamenii sunt făptura mâinii lui 
Dumnezeu, El ne iubeşte pe toţi şi vrea să ne dea şansa 
de a-I fi copii. Şi pentru că El e un Tată generos, nu ne 
primeşte ca pe nişte fii oarecare, ci ne oferă dreptul de 
întâi născuţi ai Săi. Acum, dacă în Egiptul fizic a fost 
suficient un miel de un an, ca preţ de răscumpărare a 
israeliţilor, în „Egiptul acestei lumi” în care zace întreaga 

omenire, a fost nevoie de o jertfă umană perfectă, fără 
niciun cusur sau păcat. Pentru aceasta a fost rânduit la 
vremea potrivită să vină în lumea noastră un Întâi 
Născut din toate privinţele: El este singurul şi cel dintâi 
născut al Tatălui ceresc (Col. 1:15, 18) şi a fost şi cel 
dintâi Fiu născut al Mariei (Luca 2:7, 23).  

Şi pentru că ceea ce face Dumnezeu este desăvârşit, 
acest Întâi Născut  care este Mântuitorul Isus Hristos, a 
devenit jertfa de Paşte, pentru răscumpărarea omenirii 
din păcatul strămoşesc şi din robia morţii în care 
zăceam cu toţii (Ioan 1:29). Şi într-o zi de 14 Nisan ( sau 
Abib), şi-a dat viaţa pe crucea din Golgota, pentru că 
Legea Celui Veşnic este aceeaşi din veşnicie şi 
răscumpărarea omenirii trebuia făcută tot la sărbătoarea 
Paştelor Domnului. El a făcut din noi -toţi cei ce vom 

crede în jertfa Sa şi vom 
sărbători această sărbătoare 
adevărată şi actuală a 
Paştelor Domnului - un popor 
şi o biserică de întâi născuţi 
care îi aparţinem Lui (Evr. 
12:18-25). 

Şi pentru că El nu doar că a 
murit pentru noi, ci a şi înviat 
ca Cel întâi născut dintre cei 
morţi (Col. 1:18) ne 
pregăteşte o înviere ase-
mănătoare cu a Sa, pe care 
Scripturile o numesc întâia 
înviere. (1 Tes. 4:13-18; 
Apoc. 20:6). Şi despre acest  
lucru vorbeşte Biblia la 
Paştele Domnului. 

În încheiere mă gândeam la 
o comparaţie între sănătatea 
fizică şi răscumpărarea din 
robia morţii spirituale. La fel 
cum preţul sănătăţii fizice nu-
l cunoaştem decât atunci 
când suntem bolnavi şi cu 
cât boala este mai dureroasă 
sau mai îndelungată, în-

văţăm să preţuim mai mult sănătatea... La fel se 
întâmplă adesea şi cu cei care nu ştiu să preţuiască 
imensa valoare şi preţul de răscumpărare pe care l-a 
oferit Tatăl Ceresc în dar. Dacă ne-ar fi costat pe noi 
ceva, poate l-am fi valorificat mai cu atenţie şi am fi 
înţeles relaţia dintre sărbătoarea Paştelor şi întâii 
născuţi. 

 Iată că jertfa de răscumpărare a unui popor spiritual de 
întâi născuţi a fost oferită în dar de însuşi YHWH şi ea 
se numeşte Isus Hristos sau Ieşua Salvatorul (1Cor. 
5:7). Nu ai dori şi tu, iubite cititor să faci parte din acest 
popor, şi să te poţi bucura de salvarea celor ce vor avea 
parte de întâia înviere? 

Prezbiter Ovidiu Cosma 

EDITORIAL 
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PACEA, ROADĂ A DUHULUI 
 
 

“Roada Duhului, dimpotrivă, este: ... pacea”  
(Galateni 5:22) 

Duhul Sfânt trebuie să rodească în noi, iar una dintre 
roadele sale este pacea. Domnul Isus Hristos spunea: 
„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă 
lumea.” (Ioan 14,27). Astfel această pace pe care o dă 
Duhul este diferită de cea a lumii şi ne bucurăm de pace 
doar în părtăşie cu 
Isus. Pacea ne face 
să ne simţim în 
siguranţă. Întâietate 
trebuie să aibă pacea 
în inima noastră şi 
numai apoi vom 
putea avea pace in 
relaţiile noastre cu 
fraţii şi în societate. 

Pentru aceasta, 
mai întâi trebuie să 
învăţăm să murim 
faţă de noi înşine şi 
să găsim pace în 
Mesia. În Galateni 
2:20 apostolul Pavel 
ne dă un exemplu: 
„Am fost răstignit 
împreună cu Hristos, 
şi trăiesc... dar nu 
mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în 
mine”. Prin răstig-
nirea împreună cu 
Hristos noi murim 
faţă de noi înşine, iar 
Mesia trăieşte în noi 
şi găsim pacea 
divină. 

În Romani 5:1 ne spune: „Deci, fiindcă suntem 
socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”. Gândul 
prezentat aici de apostol  este că pacea reprezintă un 
rod pe care Dumnezeu îl dă tuturor acelora care au 
devenit neprihăniţi prin Isus. Înainte de a fi socotiţi 
neprihăniţi eram duşmani ai lui Dumnezeu, alergam la 
plăcerile lumii, nu luam în considerare întunericul şi 
bezna acestei lumi în care vieţuiam, trăiam ca şi cum 
Dumnezeu nu ar fi existat. Dar chiar dacă, fiind oameni 
păcătoşi și poate nu eram conştienţi de acest fapt, 
sentimentul de vinovăţie apăsa asupra noastră şi nu 
aveam pacea care ne putea face fericiţi. 

Dacă medităm la textul din Matei 11:28-29 vedem 
chemarea Mântuitorului la odihna sufletească, pacea 

noastră lăuntrică: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu 
asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre”. Acest pasaj arată că odihna pentru sufletele 
noastre, pacea dată de Duhul, este un dar divin care se 
primeşte gratuit, însă împreună cu jugul lui Hristos şi 
acceptarea Lui ca învăţător...". Este interesant de 
observat că, dacă vrem să obţinem pacea mult dorită ca 
roadă a Duhului, dacă dorim odihna sufletului, este 
nevoie de aceste lucruri. 

Unul dintre primele lucruri pe care le putem învăţa 
din spusele Domnului 
Isus este că odată cu 
convertirea la o viaţă 
nouă trecem sub jugul 
Său. Cu alte cuvinte, 
imediat după ce am 
fost eliberaţi de put-
erea întunericului şi de 
păcat ne aşteaptă 
jugul Unsului lui Dum-
nezeu. Am fost eli-
beraţi prin El, dar apoi 
am fost înjugaţi cu El 
şi într-o parte a lui 
este Domnul Hristos.  

Şi David în 
Psalmul 119:165 arată 
că „Multă pace au cei 
ce iubesc Legea Ta” şi 
în Psalmul 40:8 
„Legea Ta este în 
fundul inimii mele”. 
După cum El avea 
Legea în adâncul  
inimii şi o iubea, aşa 
trebuie să iubim şi noi 
Legea lui Dumnezeu, 
ca să primim această 
pace dumnezeiască. 
Să nu ni se pară 

niciodată legea un jug, ci să privim totdeauna la  pacea 
multă care se revarsă din iubirea ei.  

Astfel iubirea legii şi păzirea ei în fiecare zi face ca 
făgăduinţa păcii lui Hristos să devină realitate în viaţa 
noastră. Cu alte cuvinte, păcatul ne împiedică să avem 
pacea pe care ne-o oferă Iisus iar trăirea după poruncile 
Celui Veşnic ne aduce pace în inimile noastre. 

Astfel păzirea Legii se rezumă la două porunci: „Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; 
şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27). 
Păzirea acestora face ca Duhul să rodească pacea în 
inimile noastre. 

Prezbiter Vasile Vartolomei  

TEOLOGIC 
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FARISEII şi HRISTOS 
 

Termenul de Fariseu, în ebraică perushim, este 
denumirea dată membrilor unei partide religioase a 
evreilor, care a apǎrut imediat dupǎ revolta Macabeilor 
(165-160 î.Ch.) şi au fost descendenţii spirituali ai 
Hasidienilor, liderii acelei revolte, activând în Israel în 
perioada celui de-al doilea Templu (516 î.Ch. - 70 
d.Ch.). Fariseii s-au constituit din grupul scribilor şi 
înţelepţilor de pe lângă Templu, numiţi adesea şi 
cărturari la acea vreme, dar adevărata Înţelepciune a 
fost dată Unsului lui Dumnezeu care locuia printre ei.  

Dacă privim strict la nume, etimologic, fariseu provine 
din rădăcina paras care înseamnă a separa. Astfel, prin 
comportament, aceştia încercau să se separe de tot 
ceea ce li se părea lor că era impur sau rău, ajungând 
până la extrem. Cu toate acestea erau deschişi la 
interpretări şi dezbateri pe seama Legii, fapt relatat şi de 
Evanghelii prin provocarea lui Hristos la diverse întrebări 
din Pentateuh dar greşeau prin poziţionarea în opoziţie 
cu Isus, adevăratul învăţător, nelăsându-se învăţaţi de 
Acesta.  

Una din greşelile pe care o făceau şi de care au fost 
mustraţi de Mântuitorul (Marcu 7:8; Matei 23:4) era că ei 
considerau că pe lângă Scripturi ca formă scrisă a 
învăţăturilor dumnezeieşti, dezvoltau o tradiţie orală 
foarte elaborată, care îi învăţa pe oameni semnificaţia şi 
modul de aplicare a Legii, tradiţie care devenise la fel de 
oficială ca Scrierile Sfinte. Priveau dincolo de textul scris 
şi aveau pentru păzire o serie întreagă de reguli şi 
rânduieli pentru viaţa de zi cu zi, inclusiv cu privire la 
curăţire (Marcu 7:4). 

O altă greşeală era faptul că aplicau foarte meticulos 
Legea când era vorba de lucruri mărunte şi vizibile celor 
din jur (ex. zeciuială din izmă, din rută şi din toate 
zarzavaturile) şi dădeau uitării aspecte foarte importante 
din Lege ca dreptatea şi dragostea de Dumnezeu (Luca 
11:42). Când erau în postura de a judeca, judecau 
faptele atât de nedrept, prin aplicarea greşită a stării de 
fapt şi a Legii, încât au ajuns la concluzia că Domnul 
Vieţii care era în mijlocul lor „nu vine de la Dumnezeu”  
(Ioan 9:16). 

Fariseii mai făceau greşeala că voiau să fie 
recunoscuţi şi văzuţi de către popor ca un model de 
trăire a credinţei, iar prin faptul că se „înălţau ei înşişi 
între oameni”, nu se lăsau înălţaţi de Dumnezeu (dacă 
El îi considera vrednici de o astfel de cinste), devenind 
astfel „o urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15). 

O altă patimă care îi caracteriza pe farisei: „erau 
iubitori de bani” (Luca 16:14). Ei ţineau faptic la rang de 
cinste porunca a doua fără a realiza că banii pe care-i 
iubeau îi duceau în mod inevitabil la lăcomie, lăcomie de 

bani care însemna “închinare la idoli” (Col 3:5) şi 
călcarea poruncii, făcându-se astfel vinovaţi. 

De asemenea, îşi puneau înainte o neprihănire a lor 
prin fapte zicând în sine: „eu postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele” 
(Luca 18:13) şi se considerau superiori faţă de ceilalţi 
oameni pe care îi catalogau “hrăpăreţi, nedrepţi, 
preacurvari” şi imposibil de a fi socotiţi neprihăniţi: 
vameşii (Luca 18:11; Luca 5:30).  Gravitatea cea mai 
mare faţă de popor o reprezenta faptul că au „închis 
oamenilor Împărăţia cerurilor”: nici ei nu au intrat în ea, 
şi nici pe cei ce voiau să intre, nu-i lăsau să intre” (Matei 
23:13). Cum reuşeau să facă acest lucru?  În timpul lui 
Isus, Israelul era condus de Irod, un vulpoi după cum îi 
vedea caracterul Domnul Hristos (Luca 13:32), însă 
autoritatea religioasă era în mâna preoţilor de la Templu 
şi a fariseilor, văzuţi de Mesia cu partea dinlăuntru 
murdară (Luca 11:39), care formau împreună cele două 
părţi ale Sanhedrinului, tribunalul suprem evreiesc din 
acel timp.  

    Pentru că s-au înălţat între oameni în urma lăcomiei 
de bani, lumea umbla după ei, privindu-i ca oameni cu 
vază, ca să fie învăţaţi de anumite aspecte din Lege 
care nu le înţelegeau. Atunci când Mântuitorul a apărut 
pe pământ având Slava lui Dumnezeu şi adevărata 
Înţelepciune (Ecl. 9:16b), aşezată în Fiul Tâmplarului 
care era sărac (lipsit de toate pământeşti - Luca 9:5), 
aceştia L-au dispreţuit în numeroase rânduri pentru că 
nu-i lăuda, ci îi critica. Prin dispreţul şi nesupunerea faţă 
de învăţătura care ducea la Împărăţia lui Dumnezeu prin 
Unsul lui Dumnezeu, şi-au închis poarta pentru a intra 
pe ea şi au închis-o şi acelora care ascultau de ei. Astfel 
ei „n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, 
au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi 
nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă 
Dumnezeu” (Rom 10:3) şi nici nu s-au smerit ca 
vameşul care “sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să 
şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: 
Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18:13). 

Unul dintre farisei a fost apostolul Pavel care în urma 
cercetării de către Domnul Vieţii pe drumul Damascului 
(Fapte 26:12-18) a renunţat la orice formă de fariseism, 
inclusiv la ranguri, şi chiar a renunţat să-şi mai pună 
încrederea în lucrurile pământeşti (Filip 3:3-7). 

Toţi oamenii ar trebui să înveţe din faptele acestui 
apostol şi să facă la fel renunţând la fariseism deoarece 
el îndemna “călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc 
pe urmele lui Hristos” - 1 Cor 11:1. 

Haideţi să-L urmăm cu toată inima pe Fiul lui 
Dumnezeu (Ioan 1:34), Bunul Învăţător (Marcu 10:17), 
Uşa (Ioan 10:9), Domnul vieţii (Fapte 3.15), Cel Drept 
(1Petru 3:18), Domnul Domnilor (Apoc 17:14) şi 
Împăratul Împăraţilor (Apoc 19:16)! 

Diacon Emil Nedelea 

 

TEOLOGIC 
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SABATUL – ZIUA DE ODIHNĂ 
Încă de la început, după ce Dumnezeu şi-a sfârşit 

lucrarea de creaţie, s-a odihnit în ziua a şaptea. Această 
zi, dintre toate celelalte zile din săptămână, a sfinţit-o şi 
a binecuvântat-o (Geneza 2:2-3).  

Sabatul îl găsim şi în cele zece porunci pe care 
Dumnezeu le-a scris cu 
degetul Său şi le-a 
încredinţat lui Moise să le 
aducă poporului. Astfel pe 
tablele de piatră a celor 
zece porunci, Sabatul este 
cea de-a patra poruncă 
(Exod 20:8-11) şi care 
marchează sfârşitul po-
runcilor care privesc relaţia 
omului cu Dumnezeu. 
Porunca spune că în ziua 
de Sabat (a şaptea zi) care 
este închinată Domnului „să 
nu faci nici o lucrare în ea, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica 
ta, nici robul tău, nici roaba 
ta, nici vita ta, nici străinul 
care este în casa ta” pentru 
că însuşi Dumnezeu “în ziua a şaptea S-a odihnit: de 
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-
o”. 

Obligaţia de a păzi Sabatul este arătată în Levitic 26:2 
prin imperativul “să păziţi Sabatele Mele” şi în Exodul 
31:13 prin exprimarea „să nu care cumva să nu ţineţi 
sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi 
urmaşii voştri, un semn”. De asemenea, în acest verset 
Cuvântul ne spune că Dumnezeu a făcut din acesta un 
semn între oameni şi Dumnezeu. Acest lucru este 
amintit şi în cartea profetului Ezechiel 20:12 „Le-am dat 
şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, 
pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc”. 

Profetul Isaia în cap. 58:13-14 ne arată că vom avea 
parte de făgăduinţe dacă ne vom opri piciorul în ziua 
Sabatului, ca să nu ne facem gusturile noastre în ziua 
Lui cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea noastră, ca 
să-l sfinţim pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vom cinsti, 
neurmând căile noastre, neîndeletnicindu-ne cu treburile 
noastre şi nededându-ne la flecării,  atunci ne vom putea 
„desfăta în Domnul”, şi El ne va „sui pe înălţimile ţării”! 

În vremurile Vechiului Testament, cei din afara 
poporului lui Dumnezeu (ca şi mulţi din zilele noastre) nu 
cunoşteau Sabatul şi nici modul cum trebuie el prăznuit. 
De aceea, un mare har de la Dumnezeu pentru om este 
să-i fie cunoscut Sabatul după cum este scris în Neemia 
9:14 „Le-ai făcut cunoscut Sabatul Tău cel sfânt, şi le-ai 
dat prin robul Tău Moise”. 

Când a venit pe acest pământ, Mântuitorul Isus Hristos 
a spus că: „să nu credeţi că am venit să stric Legea sau 
Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc” (Matei 
5:17). Dacă El n-a venit să desfiinţeze Legea lui 
Dumnezeu – Sabatul făcând parte din Lege în cele zece 
porunci - însemnă că nici Sabatul nu a fost desfiinţat. 
Acest lucru, că Legea şi Sabatul care face parte din ea, 
nu a fost desfiinţată îl întăreşte şi apostolul Neamurilor, 
Saul din Tars, în epistola către Romani 3:31 prin 
întrebarea la care chiar el dă răspunsul: „prin credinţă 

desfiinţăm noi legea? 
Nicidecum. Dimpotrivă noi 
întărim legea”. Dacă ne 
uităm în toate cele patru 
evanghelii, pe Fiul lui 
Dumnezeu îl găsim că s-a 
închinat şi a sărbătorit 
Sabatul, nu în altă zi din 
săptămână, şi a mers la 
Sinagoga în ziua a şaptea 
(Matei 12:9-10; Marcu 1:21; 
Luca 4:16). El nu a spus 
niciodată Preoţilor, Fari-
seilor sau Saducheilor că 
sabatul nu mai trebuie ţinut, 
ci şi El l-a păzit.  

După înălţarea la Cer a 
Mântuitorului de pe acest 

pământ, ca dovadă că Sabatul nu s-a desfiinţat 
rămânând valabil, şi Pavel, apostolul Neamurilor 
împreună cu tovarăşii lui au respectat această zi sfinţită 
şi binecuvântată de Dumnezeu prin:  „în ziua Sabatului, 
au intrat în sinagogă şi au şezut jos” (Fapte 13:14) iar 
„Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor 
despre aceleaşi lucruri” (Fapte 13:42). 

Şi în Corint Pavel ţinea Sabatul şi „vorbea în sinagogă 
în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci” 
(Faptele 18:4) iar în Tesalonic, Pavel, “după obiceiul 
său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei 
din Scripturi” (Faptele 17:2). Vedem că şi acest apostol 
al neamurilor avea acelaşi obicei ca şi Cel Sfânt, Cel 
Neprihănit, Isus Hristos, de a intra în sinagogă în ziua de 
Sabat.  

Acest lucru este întărit şi în epistola sa către Coloseni 
2:16 spunând că “nimeni dar să nu vă judece cu privire 
... la o zi de Sabat” care este “umbră a lucrurilor 
viitoare”, adică cu împlinire în viitor.  

În concluzie Sabatul a fost instituit de Dumnezeu încă 
de la creaţiune, zi în care El s-a odihnit, a fost scris în 
Legea Sa pe tablele celor zece porunci, a fost păzit de 
copiii lui Israel, de preoţi, prooroci, de Salvatorul lumii 
Isus şi de Apostolul Neamurilor şi, drept urmare, trebuie 
să fie păzit şi de noi cei care dorim să-L urmăm pe 
Dumnezeu, să facem parte din Împărăţia Lui şi să 
beneficiem de împlinirea lui. 

Ştefan Rus 
 

TEOLOGIC 
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Trâmbiţa sau Şofarul? 
 

Dumnezeul Cel Preaînalt, binecuvântat fie Numele 
Său, a creat tot ce se vede şi nu se vede. În ziua a 
şasea, l-a făcut pe om, după chipul şi asemănarea Sa. 
Puţin după aceea, omul a fost de faţă când Domnul  s-a 
odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat şi a sfinţit 
această zi. (Gen. 2:2,3).  

   Dumnezeu l-a făcut pe om perfect, însă omul a călcat 
porunca Domnului şi astfel a fost scos din Eden, însă nu 
lepădat. Unii din urmaşii lui Adam, au luat-o într-o 
direcţie greşită (Cain...) iar alţii au mers în direcţia 
ascultării (Abel, Enos...) 

   Tatăl Ceresc le-a trasat oamenilor principii de vieţuire 
clare, care de la Adam până la Moise au fost transmise 
oral, de la o generaţie la alta. Iată câteva exemple: Enoh 
a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; a umbla cu 
Dumnezeu înseamnă a păzi poruncile Sale (Deut. 8:6). 
Noe era un om neprihănit (Gen. 6:9). Este clar că şi el 
respecta poruncile (Luca 1:6). După ce criterii a sortat el 
animalele care au 
intrat în corabie? 
(Gen. 7:2). Avraam a 
păzit legile, poruncile 
şi rânduielile Domnului 
cu mult timp înainte de 
Moise (Gen. 26:5). 
Iosif cunoştea gra-
vitatea călcării poruncii 
a şaptea (Gen. 39:9) 

   „Adu-ţi aminte” din porunca a patra, pe care însuşi 
Creatorul a gravat-o pe tablele dăruite poporului Israel, 
se referă la tot ce poporul Domnului avusese ca model 
de conduită până în acel moment, dar din cauza asprei 
robii egiptene, au uitat o parte din ele. Când Israel era 
un popor numeros, în drum spre Ţara promisă, Domnul 
îi oferă un cod de legi scrise, clare şi explicate 
amănunţit. Printre acestea este abordată şi trâmbiţa cu 
sunetul ei special.  

Trâmbiţa este amintită în Vechiul Legământ de 
aproximativ 100 de ori, iar în Noul Legământ, de vreo 25 
de ori. Ca punct de plecare luăm chiar porunca 
Domnului „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; ...ele să-ţi 
slujească pentru chemarea adunării şi pornirea 
taberelor” (Num. 10:2). Aceste două trâmbiţe erau 
unicat, puteau fi folosite doar de urmaşii lui Aaron, se 
suna din ele doar cu anumite ocazii şi într-un anumit fel 
(Num. 10:3-7). Şi când se aduceau mulţumirile la 
Sărbătorile Domnului, aceste trâmbiţe erau nelipsite. Mai 
târziu,au fost folosite la momentele întronării împăraţilor 
(2 Împ.11:14) sau la slujba de sfinţire a zidurilor 

Ierusalimului reclădit după robia babiloniană 
(Neem.12:35).  

În Noul Legământ găsim acest tip de trâmbiţă mai rar 
(Apoc. 18:22). Acum putem să lămurim un lucru doar 
cercetând Cuvântul în originalul ebraic. Sfânta Scriptură 
tradusă în limba română de Cornilescu, foloseşte 
termenul „trâmbiţă”  pentru mai multe instrumente de 
suflat. Exemplele pe care le-am dat mai sus cu 
trâmbiţele de argint, se numesc în ebraică „haţoţrot”. 
Trebuie să ştim însă că înainte de a fi dată porunca 
pentru facerea şi folosirea trâmbiţelor haţoţrot s-a mai 
sunat cu trâmbiţa. Aceasta este „trâmbiţa” din cer (Exod 
19:16) şi se numeşte Şofar. Sunetul lui, a fost auzit 
atunci când Atotputernicul, lăudat fie Numele Său, a stat 
de vorbă cu Moise pe munte şi i-a dăruit Legea Sa 
sfântă, dreaptă şi bună (Rom. 7:12). Şofarul confecţionat 
din corn de berbec, a fost folosit de preoţii care 
împreună cu poporul, au asediat Ierihonul (Ios. 6:4) iar 
apoi l-au cucerit (vers.20). Şofarul, capabil să emită 
anumite note precise, era folosit la sărbătorile de căinţă 
şi iertare. Cu acest instrument, se proclama anul jubiliar 
(Lev. 25:9) când robii erau eliberaţi şi cei ce şi-au pierdut 
moşia, o redobândeau. Cu Şofarul a sunat Ehud când a 
adunat poporul pentru a scăpa de asupritori (Jud. 3:27). 
Acelaşi instrument, l-au folosit Ghedeon şi cei 300 de 
soldaţi ai săi, când Domnul le-a dat o mare biruinţă. 

Când Solomon a fost 
uns ca împărat, s-a 
sunat din şofar (1Împ. 
1:34). 

   Printre multele instru-
mente cu care era 
lăudat Numele Domnului 
la Templu, era şi şofarul 
(Ps. 150:1, 3 – Ps. 81:3) 

În Noul Legământ găsim des sunetul acestui 
instrument. Din el sună îngerii cu ocazia unor 
evenimente foarte importante (Mat. 24:31- Apoc. 8:2) 
dar cel mai important lucru este că această „trâmbiţă” 
încheie istoria mântuirii exact aşa cum a început. Dacă 
pe Sinai a răsunat glasul Domnului prin acest 
instrument, acelaşi instrument vesteşte revenirea 
Domnului Isus Hristos, Mesia, Salvatorul celor mântuiţi. 
El va suna cu „trâmbiţa” lui Dumnezeu pentru ca acei ce 
au adormit în Domnul să fie înviaţi, iar cei vii să fie 
transformaţi şi îmbrăcaţi în nemurire pentru a fi 
totdeauna cu Domnul. Despre acest şofar, vorbeşte şi 
apostolul Pavel (1Cor. 15:51-52). Lucrul acesta îl vom 
analiza într-un articol viitor, când vom afla că mai este 
un alt tip de „trâmbiţă” la fel de important, pe care avem 
posibilitatea să îl folosim toţi şi este extrem de eficient în 
vremea aceasta dacă aplicăm instrucţiunile (1Cor. 14:8).  

   „Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie 
înaintea Împăratului, Domnului!” ( Ps. 98:6)  

                                                        Prezbiter Ion Cristea 
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CREDINŢA SFINŢILOR, 
ACCESIBILĂ PÂNĂ LA 

MARGINILE PĂMÂNTULUI 
În măreaţa Sa înţelepciune, Dumnezeu a alcătuit 

înainte de veşnicii un plan măreţ de salvare a omenirii 
căzute în păcat, prin Omul Isus Hristos (1 Tim 2:5) iar 
sfinţilor Săi le-a încredinţat răspândirea acestei Veşti 
Bune (Evanghelia). Mesia a profeţit în Matei 24:14 că în 
zilele de pe urmă „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea”. Iată că vedem împlinindu-
se acest lucru şi în Credinţa Sfinţilor, care folosind şi 
Internetul - mijloc de răspândire a informaţiei pe tot 
pământul - a deschis şi a pus la dispoziţie un portal 
oficial al comunităţii noastre la adresa de internet 
www.melhisedec.ro.  

 
Astfel, orice om de pe planetă care are acces la 

internet poate să acceseze acest portal şi să afle despre 
„credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru 
totdeauna” - Iuda 1:3. Mai mult, prin existenţa unui 
sistem de traducere automată pe internet a paginilor în 
majoritatea limbilor pământului (google translator/ 
toolbar) portalul poate fi vizitat şi înţeles chiar şi de către 
cei care nu cunosc limba română. 

 Statistic, de aproximativ doi ani de la lansarea acestui 
portal până în prezent, numărul de vizitatori unici a ajuns 
la peste 700000. Ca să ne facem o imagine asupra 
rentabilităţii acestuia în lucrarea misionară, să 
presupunem că un frate ar fi trimis să vorbească despre 
credinţa sfinţilor unei persoane şi ar cheltui numai un 
euro/persoană, fiind foarte econom. Astfel pentru cei 
aproximativ 700000 de persoane care au aflat de 
credinţă prin intermediul portalului s-au economisit peste 
700 de mii de euro, folosind acest mijloc modern de 
comunicare: Internetul (traducere prescurtată de la 
reţea/legătură internaţională).   

Din punct de vedere psihologic, cu toţii cunoaştem că 
în mod normal media de atenţie a unei persoane asupra 
informaţiei prezentate este de aproximativ 20 de minute 
ceea ce ar putea face ca un utilizator de internet după o 
vizită să nu mai revină pe pagina de internet a 
comunităţii noastre. Pentru a atrage revenirea 
vizitatorilor cu scopul de a afla cât mai multe despre 
credinţă, spaţiul nostru virtual pe internet a fost ridicat la 
nivelul de portal care permite interactivitate: vizitatorii pot 
fi în interacţiune cu membrii portalului în urma solicitării 
de a deveni în mod gratuit membru al portalului, 
alăturându-se celor peste 480 de membrii existenţi în 
prezent. Astfel orice persoană poate să aibă acces la 
resursele acestuia atât pentru a le vedea cât şi pentru a 
trimite propriile sale informaţii: biblii şi alte cărţi în format 
electronic, articole, cântări, poezii, negative, predici, 
mărturii, meditaţii, ştiri, anunţuri, fotogarafii, postări pe 
forumul de discuţii, comentarii, link-uri, mesagerie 
privată etc.  

 Deci pentru a ne contura în minte cât se poate de clar 
ce tip de spaţiu folosim pe internet trebuie să înţelegem 
că un portal este o “uşă” cu acces la mai multe site-uri 
cu pagini interactive, forumuri, mesagerie privată, 
resurse pentru descărcare şi încărcare de către membrii 
sau alte servicii. În cazul concret al portalului 
melhisedec.ro, acesta conţine un imens şi masiv site 
interactiv cu peste 8000 de pagini, un forum cu 
multinivel de acces şi un motor de căutare în paginile 
propriului portal.  

A. Site-ul interactiv al portalului conţine următoarele 
secţiuni: 

- Biblia online – acest serviciu pune la dispoziţia 
vizitatorilor facilitatea de a merge direct la un capitol în 
traducerea Cornilescu 1921, de a căuta un cuvânt sau o 
frază din Biblie şi un serviciu de citire a Bibliei în fiecare 
zi câte un capitol după planificarea din broşura Citirea 
Bibliei. Căutarea în scriptură se face în două moduri: 
cuvântul şi expresia exactă (sunt căutate toate cuvintele 
în forma solicitată) şi cuvântul şi expresia cu derivaţii 
(sunt căutate şi derivaţiile cuvintelor sau expresiilor 
solicitate). Pentru a înţelege facilitatea căutării cuvintelor 
cu derivaţii, care a fost implementată pentru prima dată 
de noi prin ajutorul Domnului în portalurile religioase din 
lume, în biblia portalului comunităţii noastre putem lua 
un exemplu concret: la căutarea cuvântului omul, pe 
lângă căutarea acestui cuvânt se vor căuta şi derivaţiile 
acestuia: omului, omule etc.  

- Sărbători/ luni noi – se poate găsi lista cu toate 
sărbătorile şi lunile noi începând din anul 1 d.Hr., anul 
curent şi anii viitori până la sfârşitul veacului. 

- Articole/ cântări/ poezii – se pot găsi diverse tipuri de 
texte care au o temă spirituală înaintate spre publicare 
de către membri şi care desigur respectă regulamentul 
portalului şi au fost acceptate în urma procesului de 
recenzie. Încurajăm şi pe această cale ca membrii din 
comunitatea noastră (şi nu numai) să expedieze cât mai 
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multe astfel de materiale pentru ca să fie cunoscută în 
lume cât mai bine credinţa sfinţilor. 

- Descărcări – în această secţiune se găsesc o gamă 
variată de programe de calculator cu temă religioasă, 
Biblii text diverse traduceri în limba română (traducerea 
Niţulescu, Biblia Cantacuzino 1688, Biblia de Klein -Blaj 
1795, Evanghelia Mavrocordat 1723 etc), în alte limbi 
(Vechiul Testament Ebraic, Noul Testament Grec 1550, 
Biblia în latină- "Vulgata", Biblia "Codex", Biblia "WEB", 
Biblia maghiară- Karoli, Biblia în limba Rusă etc), Biblia 
audio standard şi cu citirea numărului versetului obţinută 
în exclusivitate pentru portalul nostru prin procesare de 
voce, cărţi teologice, reviste cu tematică religioasă, 
prezentări de mesaje/ predici, înregistrări audio, 
negative pentru cântări, imagini de CD, predici audio 
peste 1100 de fişiere mp3 însumând în total peste 750 
ore de audiţie şi multe altele. 

- Calendar – conţine un calendar bine construit 
conţinând atât calendarul biblic (cunoscut şi sub 
denumirea de calendar evreiesc) cât şi calendarului 
gregorian, ambele afişate în paralel. De asemenea 
conţine toate sărbătorile şi lunile noi, orele apusului de 
soare din orice zi a anului pentru peste 8000 de localităţi 
din ţară şi străinătate (toate ţările lumii).  

Intervalul de ani care îl acoperă acest calendar este 
începând din anul 1942 (gregorian) / 5702 (evreiesc) 
până în 2082 (gregorian) / 5842 (evreiesc). Calendarul 
este interactiv având opţiunea de a merge direct la data 
calendaristică dorită prin alegerea zilei, lunii şi anului iar 
fiecărui membru îi afişează ora apusului de soare în 
fiecare zi pentru localitatea unde se află acesta şi care 
este stabilită în profilul său. Există şi posibilitatea tipăririi 
pe hârtie a calendarului, la imprimantă în format A4, A3 
personalizate cu apusurile de soare pentru o anumită 
localitate. 

- Ştiri/ Categorii ştiri – aici se pot găsi toate ştirile 
curente care apar pe pagina principală a portalului 
pentru un anumit interval de timp predefinit în funcţie de 
natura ştirii, a importanţei, etc. După expirarea acestui 
timp anunţurile/ ştirile intră într-o arhivă numită Categorii 
ştiri şi care este împărţită în mai multe secţiuni 
predefinite: Anunţuri, Evenimente, Invitaţii etc. La toate 
ştirile există posibilitatea ca membrii să-şi posteze 
propriile comentarii care pot da nuanţă informaţiilor 
prezentate. Este de remarcat faptul că orice membru al 
portalului poate să înainteze o ştire spre publicare. Pe 
această cale solicităm şi încurajăm ca membrii din 
comunitatea noastră, în special, să expedieze în termen 
util orice ştire de interes general care priveşte 
comunitatea şi nu numai. 

- Contactaţi-ne – deoarece portalul este unul interactiv, 
aici se aşteptă din partea vizitatorilor şi membrilor orice 
recomandări, sugestii de îmbunătăţire a portalului, 
sesizări, inclusiv corespondenţa cu administraţia 
portalului sau prin moderatori. 

- Galerie foto – cuprinde peste 50 albume însumând 
peste 500 de fotografii a principalelor evenimente din 
comunitatea noastră (Adunări de Tineret, Botezuri în 
apă, Convenţii, Conferinţe, Tabere, Deschidere Adunări 
etc) începând din anul 2006 (gregorian) / 5766 
(evreiesc), fotografii cu fraţi lucrători, fraţi din comunitate 
şi familii ale lor, fotografii de arhivă etc. Şi această 
secţiune permite interactivitate prin oferirea posibilităţii 
membrilor portalului de a posta comentarii la fiecare 
fotografie şi existenţa posibilităţii de a expedia fotografii 
în vederea completării albumelor existente sau a creării 
de noi albume foto. 

 
- Trimitere resurse – această facilitate permite fiecărui 

membru al portalului (numai după conectare) să-şi 
aducă propria sa contribuţie la resursele acestuia prin 
trimiterea de legături (link-uri spre alte pagini, site-uri, 
portaluri cu tematică religioasă), ştiri de interes general, 
articole, meditaţii, mărturii, imagini (fotografii), cântări, 
poezii, fişiere.   

 - Ajutor utilizare – este prezentat în această secţiune 
un tutorial care să ajute vizitatorii şi membrii începători la 
utilizarea cât mai facilă a acestui portal complex. 

B. Forumul de discuţii al portalului reprezintă zona 
unde se pot purta discuţii în principal cu tematică 
religioasă de către membrii înregistraţi. Secţiunile 
publice  ale forumului sunt: Studiu Biblic - Discuţii pe 
teme religioase; Legi scrise în Vechiul Testament; 
Comportament, Etică şi Practici în cadrul Bisericii; 
Sărbătorile Domnului; Tineret; Diverse. Fiecare secţiune 
este împărţită tematic în mai multe subsecţiuni 
accesibile pe mai multe nivele grupurilor de membri. Un 
exemplu concret poate fi prima secţiune amintită, Studiu 
Biblic - Discuţii pe teme religioase, care este împărţită în 
următoarele subsecţiuni: Biblia (se discută prin postări 
având la bază  capitole sau pasaje din Scriptură), 
Personaje şi caractere din Biblie (se discută numai 
personaje/caractere din Textul Sacru), Întrebări şi 
răspunsuri biblice (se pot pune întrebări şi posta 
răspunsuri la acestea), Mântuirea (se discută despre 
mântuire şi procedurile instituite în Cuvânt pentru 
aceasta), Calendarul biblic (cuprinde discuţii aferente 
acestuia). La fiecare subsecţiune (numită uneori şi forum 
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în paginile portalului) există unul sau mai multe subiecte 
cu teme bine precizate iar orice membru al portalului 
poate deschide un subiect nou pentru o temă care se 
încadrează acolo şi care nu e încă deschisă. Discuţia pe 
portalul comunităţii se face exclusiv numai de către 
membrii portalului prin postări, membrii care sunt 
răsplăţiţi cu ranguri în funcţie de activitatea acestora. În 
prezent forumul portalului în zona publică numără peste 
11500 de postări (echivalentul a peste 5000 de pagini 
A4). 

C. Motorul de căutare în paginile portalului este integrat 
ca opţiune avansată de căutare detaliată în paginile 
portalului. Căutarea se face după cuvinte cheie sau 
expresii şi se realizează pe următoarele categorii: 
Articole, Cântări, Poezii, Ştiri, Postări pe forum, 
Descărcări, Legături pe internet, Membri. Acest motor de 
căutare se completează cu cel pentru căutarea în 
paginile Scripturii. Este cea mai complexă secţiune din 
cadrul portalului din punct de vedere algoritmic (după 
cea a calendarului) iar pentru a înţelege mai bine 
complexitatea acestuia, este echivalentul tehnologiei 
mecanice a celei mai automatizate uzine constructoare 
de maşini de pe planetă. 

 
D. Interfaţa portalului este una prietenoasă, ajustabilă 
şi expandabilă în mod interactiv. Pe pagina sa 
principală, în partea stângă sunt situate panourile de 
informaţii după cum urmează:  

- conectare (atât pentru persoanele care au un deja un 
cont, cât şi pentru cei care doresc să îşi creeze unul în 
mod gratuit). Datele furnizate la înregistrare rămân 
confidenţiale iar după conectare utilizatorii au acces la 
propriul profil accesibil din acest panou unde îşi pot scrie 
diverse date personale şi pot alege diverse setări 
(inclusiv o tematică proprie de interfaţă care va schimba 
aspectul portalului după conectare).  

- ajutor de utilizare (trimite către o prezentare care 
explică în detaliu cum să se folosească serviciile pe care 
le oferă portalul). 
- navigare (se găsesc legături către toate secţiunile 

portalului pentru a fi accesate cât mai uşor). 
- cele mai noi articole (conţine lista automată cu cele 

mai recente articole încărcate de utilizatori şi acceptate 
în urma recenziei). 
- revista (accesând acest link puteţi citi ediţiile revistei 

“Sunetul Trâmbiţei” în format electronic PDF). 
- sondaj membri (se votează şi afişează rezultatul unor 

sondaje a membrilor dornici să ia parte la sondaj). 
- statistici utilizatori (unde se găsesc numărul de 

vizitatori care sunt pe portal la un moment dat, numărul 
de membrii înregistraţi, membri conectaţi, cei sancţionaţi 
sau care este cel mai nou membru al portalului). 

Tot pe prima pagină în partea dreaptă se găseşte un 
panou alocat unui serviciu de CITIRE A BIBLIEI în 
fiecare zi cu acces la întreg planul de citire, alt panou 
pentru lista sărbătorilor şi lunilor noi care urmează 
împreună cu afişarea numărului de zile rămase până la 
respectiva sărbătoare sau lună nouă cu acces la lista de 
sărbători, de luni noi şi interfaţa de tipărire de calendare 
personalizate şi panoul ştirilor generale care privesc în 
principal comunitatea noastră. 

În partea de jos a paginii principale se poate observa 
un panou care conţine un istoric al forumului de discuţii 
din cadrul portalului, cu subiectele cele mai recent 
discutate de către utilizatori împreună cu data şi ora la 
care a avut loc ultima postare. Accesarea unui subiect 
recent va direcţiona în mod automat la secţiunea din 
forum unde acesta se discută. După conectarea unui 
membru, acesta este ajutat în acest panou să şi 
găsească subiectele, postările şi noile subiecte prin link-
urile: Subiectele mele recente, Postările mele recente, 
Postări noi, toate trei situate sub lista subiectelor celor 
mai noi discuţii active pe forum. 

În final să nu uităm că prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu echipa care se ocupă de întreţinerea şi 
dezvoltarea portalului este formată din trei administratori 
şi mai mulţi moderatori care fac parte din Departamentul 
Portal din cadrul Grupului Tinerilor Slujitori ai comunităţii, 
fiind sprijinită de acest grup şi de Ceata Prezbiterilor. 

Şi încheind pe un ton îmbucurător, ca şi performanţă la 
nivel internaţional, în prezent portalul melhisedec.ro a 
ajuns pe primul loc în indexul de căutare a primelor 
patru caractere (litere) "melh" din nume în cel mai mare 
motor de căutare mondial google (divizia RO): google.ro. 
Mulţumim Părintelui Ceresc prin Fiul Său Preaiubit şi 
tuturor fraţilor, surorilor care au sprijinit până în prezent 
acest portal pentru a face posibilă răspândirea credinţei 
sfinţilor şi a Evangheliei până la marginile lumii şi astfel 
“grăbind venirea zilei Domnului” - 2 Petru 3:12! 

Vasile Samuel Pop, coordonator Departament Portal 
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  Lumina pietrelor 

Un cântec sfânt de nemurire 
Răsună-n munţii cei cereşti: 
Pe Dumnezeu, care-I Iubire, 
De-a pururi tu să îl iubeşti! 
Căci El te-nalţă-n fericire 
Şi în lumină să trăieşti 

De eşti tu meşterul în piatră 
În lemn, metale ori în lut, 
Să nu faci idoli niciodată, 
Oricât ai fi de priceput, 
Căci nu poţi tu să dai viaţă, 
Cum Creatorul a făcut! 

De eşti tu plin de-nţelepciune 
Şi vezi că om ca tine nu-i, 
Să stai smerit în ascultare, 
Lui Dumnezeu să te supui, 
Căci dacă te înalţi spre Soare, 
Tu ca cenuşă ai s-apui! 
Şi orice eşti: profet sau preot, 
Fiinţă, domn sau om de rând, 
Dup-a ta munca ia-ţi Odihna, 
Când vezi tu Soarele-apunând; 
Căci noaptea, visele şi iarna 
Sunt în Şabatul veşnic sfânt! 

De eşti copil ori de eşti mire 
Sau chiar părinte dacă eşti, 
Cu dragoste şi bucurie 
Pe-ai tăi părinţi să îi cinsteşti, 
Şi vei primi din Veşnicie 
Viaţă lungă, să trăieşti! 

De eşti viteaz ori eşti puternic, 
Să nu loveşti, să nu omori, 
Tu cu blândeţe fii cucernic 
Şi paşte turme printre flori, 
Căci e a celor blânzi Pământul 
Şi toate sfintele comori! 

De eşti frumos cum e un înger 
Sau tu-frumoasă ca un vis, 
Să nu vă pângăriţi iubirea, 
Trăiţi-o-n cânt de paradis, 
Căci dragostea adevărată 
Fidelă e, precum e scris! 

Nu-ntinde mâna la rapire 
Oricine eşti: avut sau gol, 
Ci tu munceşte cu iubire 
Pe-al inimii divin ogor, 
Cântând găsi-vei fericire, 
Vei fi bogat şi roditor! 
Şi de eşti mic ori de eşti mare 
Tu adevărul să nu-l frângi 
Chiar de te-ar arde în cuptoare 
Sau pe o cruce de-ai să plângi, 
De ai în tine adevărul, 
Chiar şi prin moarte tu învingi! 

 
Tu nimănui să nu-i frângi dreptul, 
Soţia lui să n-o pofteşti, 
Nici casa, roadele, pământul…. 
Ci bucurii să-i dăruieşti… 
Şi să-l iubeşti aşa pe altul, 
Cum doar pe tine te iubeşti! 

              Alexandru Armioni - Suciu  

E zi de Nisan... 
E zi de Nisan, zi de bucurie, 
Şi toţi copiii vrem să Îţi cântăm 
Căci Tu ne-ai scos din moarte pe vecie, 
De-aceea azi cu toţi Te lăudăm! 

Aş vrea să fiu o azimă curată 
Făr’ aluat de ură şi dispreţ 
Să nu mă schimb o, Doamne, niciodată, 
Chiar dac-ar fi să dau un mare preţ. 

Am fost căzuţi în moarte şi-n păcate 
Înlănţuiţi în mâna celui rău 
Dar Dumnezeu în marea-I bunătate 
Ne-a izbăvit prin Isus fiul Său. 

De aceea astăzi ţinem sărbătoarea, 
Eliberării noastre din Egipt, 
Şi spunem tuturor despre salvarea, 
Care în Domnul Isus a venit. 
          Mirela Cosma 

        Gânduri ... 
Doamne, Tu, eşti comoara mea! 
Dacă Tu rămâi în mine 
Eu voi fi un DIAMANT prin Tine, 
Eu voi străluci de iubire 
Pentru că Tu vei lumina în mine. 

Săracă de-aş fi în toate 
Dacă te am pe Tine 
Sunt cea mai bogată pe lume. 
Voi avea veşnicia la picioare 
Iar viaţa, e cea mai de preţ comoară. 

Doamne, Tu, eşti comoara mea! 
Lasă-mă să mă odihnesc în mâna Ta. 
Vreau să rămân săracă de mândrie 
Tu, să mă înalţi plecându-mă 
Eu să te măresc iubindu-Te. 

Pentru mine, eşti Tu, Dumnezeu, 
"Comoara mea"! 
Lasă-mă să rămân aşa, 

      Mulţumindu-mă cu voia Ta. 
Atâta timp cât Tu eşti lângă mine 
Eu sunt bogată în Tine. 

        Simona Staicu 

VERSURI ALESE 
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Biblia pe  
        înţelesul copiilor 
Păşim peste pragul trecutului, dornici de a descoperi 

cât mai multe despre poporul Domnului, numit Israel.  
După o perioadă frumoasă, când traiul i-a fost liniştit, 

Israel a ajuns să fie asuprit chiar în ţara unde Iosif a fost 
cândva un om de cinste. Aşa a început o perioadă lungă 

şi grea pentru poporul Domnului. Au fost sclavii 
egiptenilor, care îi obligau să muncească tot mai mult la  
cărămizi. Viaţa poporului Israel s-a desfăşurat în acest 
mod, până în momentul când s-a născut un copilaş 
frumos şi iubit, exact în perioada când Faraon a dat 
porunca să fie omorâţi toţi băieţii. Porunca a fost dată 

pentru ca poporul Israel să nu devină mai numeros 
decât egiptenii.  

Mama acestui copilaş, după ce l-a ţinut ascuns trei luni, 
s-a hotărât să îl pună într-un coşuleţ făcut din papură şi 
l-a lăsat între trestii. A făcut acest lucru pentru salvarea 
copilului de la moarte. Şi într-adevăr acest gând i-a venit 
de la Dumnezeu, pentru că fiica Faraonului a găsit 
copilaşul şi a decis să îl crească ea, numindu-l Moise. 
Timpul a trecut şi Moise a crescut, iar Dumnezeu a 

decis să Îşi îndeplinească planul cu privire la poporul 
Său. Din copilaşul pus între trestii, Moise a devenit 

conducătorul spre libertate al unui popor robit. Egiptenii 
au fost loviţi cu zece plăgi din pricina răutăţii lor, dar ei 
tot nu au vrut să asculte de Domnul şi nu s-au 
înspăimântat de niciuna din minunile arătate înaintea lor. 
Nu le-a fost frică nici de zidurile mari de apă şi nici de 
drumul uscat din mijlocul Mării Roşii şi au continuat să 
alerge după Israel până când apele s-au mâniat şi s-au 
revărsat peste ei, înecându-i cu tot cu caii lor. 

Bucuria poporului a fost nespus de mare căci au fost 
eliberaţi de Domnul, din robia Egiptului.  
Toate aceste evenimente s-au petrecut la sărbătoarea 

Paştelui, aceeaşi sărbătoare în care Domnul Isus ne-a 
salvat din robia păcatului, dându-se ca jertfă pentru noi. 

Redactor Florentina Pop 

PAGINA CELOR MICI 
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Ştiaţi că... 
 1. Cea mai mare floare o are Rafalezia Arnoldi, care 
creşte in pădurile tropicale din sud-estul Asiei pe insulele 
Filipine ? Floarea ei are 3 metri în circumferinţă şi 
cântăreşte 10 kg. Un boboc de floare este de 2-3 ori mai 
mare decât o căpăţână de varză. 
2. La tropice există un arbore numit ,,arborele cu 
picioroange"? Rădăcinile acestuia sunt aeriene şi se 
înfig în solul mâlos, ca nişte picioare. Dacă şi-ar 
răspândi seminţele ca orice plantă, acestea nu ar avea 
şansa să încolţească, datorită fluxului şi refluxului. Aşa 
că ,,îşi creşte" embrionii, eliberându-i gata încolţiţi. În 
cele 12 ore care există între flux și reflux, noua plantă 
are timp să-şi înfigă rădăcinile în mâl. 
3. Mimoza îşi strânge frunzele la atingere? Dacă șocul 
este mai mare se strânge toată planta şi revine la 
normal după aproximativ 30 minute. 
4. Cele mai mari frunze le are palmierul Rafie de pe 
malurile Amazonului? Frunzele acestui palmier ajung 
până la 22 m. lungime şi circa 12 m. lăţime. 10 oameni 
se pot adăposti sub asemenea frunze. 
5. Feriga anunţă ploaia? Înainte de a ploua, ea îşi 
desface larg frunzele, iar dacă urmează o perioadă 
secetoasă frunzele ei se strâng şi se răsucesc. 
6. În pustiurile din Peru creşte un cactus care poate să 
meargă? În loc de rădăcini el are nişte excrescente 
acoperite cu ţepi ascuţiţi. Când bate un vânt puternic, 
cactusul se deplasează pe distanţe mari, luându-şi 
umezeala şi hrana, nu din sol ci din aer. 
7. Există plante care luminează? În unele peşteri din 
Germania, dar şi în ţara noastră în Munţii Vrancei şi în 
zona Sucevei, creşte o mică ciupercă numită muşchiul 
luminos. Tot la noi mai creşte şi gheba de copac, plantă 
cu aceleaşi proprietăţi. 
8. Cel mai străvechi arbore din lume e considerat un 
baobab, care creşte in Africa răsăriteană? Acesta are 
5000 de ani. 
9. Trunchiul pinului este întotdeauna înclinat spre sud? 
După acest semn poţi determina punctele cardinale. 
10.În pădurea tropicală din Nicaragua 
creşte o plantă tropicală care ... 
curentează? Insectele şi păsările se 
feresc de ea, pentru că la atingere dă 
senzaţia de furnicătură. Planta 
,,produce" mai mult curent mai ales la 
orele prânzului, când razele soarelui 
sunt mai puternice. 
11. Specia de copaci cei mai înalţi este 
eucaliptul, numit şi copacul fără umbră, 
care transpiră foarte mult? Are 150 de metri înălţime şi, 
după bambus, creşte cel mai rapid. Din trunchiul său 
drept şi rezistent se fac catarge pentru vapoare. 
 12. Cele mai mici şi mai uşoare seminţe din lume sunt 
cele de orhidee? Astfel, 1000 de seminţe ale acestei 
frumoase plante cântăresc mai puţin de 1 mg. 

 13. Arborii sequoia ating înălţimi de 80 de metri? Ei 
conţin o cantitate de lemn din care s-ar putea fabrica 5 
miliarde de beţe de chibrit. Aceşti arbori au scoarţa 
foarte groasă şi sunt rezistenţi la incendii. 

Culese de Florentina Pop 

Rebus 

  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Azima din cadrul mesei pascale reprezintă ... 
Domnului Isus.  
2. Prima lună a anului este ... .  
3. Praznicul azimilor durează ... zile.  
4. Paştele este prima sărbătoare de ... din an.  
5. Mesia a înviat în ziua a şaisprezecea a lunii Nisan, zi 
care şi-a primit numele după cantitatea snopului adus ca 
pârgă. 
6. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine ... în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică.  
7. Vinul din cadrul mesei pascale reprezintă ... Domnului 
Isus.  8. Paştele este sărbătoarea ... .   
9. Jertfa Supremă a Domnului Isus a avut loc în data de 

... a lunii Nisan    
10. Pâinea întristării se numeşte ... .   
11. La această sărbătoare am fost scoşi din 
... lumii aşa cum a fost scos Israelul ... 
Egiptului. 
12. Un alt nume al lui Isus - înseamnă 
"Dumnezeu este cu noi"    
13. Paştele Vechi Testamentar era 
simbolizat de un ... de un an fără cusur. 

Indiciu:  ... - Nume care îi desemna pe cei 
care credeau că sărbătoarea Paştelor trebuia ţinută la 
data biblică (14    Nisan) şi nu, aşa cum declara biserica 
de atunci, duminica pentru a nu fi la aceeaşi dată cu 
sărbătoarea evreilor. Date despre această controversă 
se găsesc din sec. 3-4 cât şi 7. 

    Vasile Samuel Pop 
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Spre Portul Fericirii 
 
O luntre a pornit, 
Dorind ca până în seară  
În Port să fi sosit. 
Acolo îi așteaptă  
Isus, Cerescul Miel, 
Vâsliți, vâsliți mai tare 
Să ajungem azi la țel! 
Dar valuri despicând 
Doi tineri trec voioși, 
Căci ei privesc la Domnul 
Și-s foarte bucuroși. 
Credința și iubirea 
Au luat-o în luntrea lor, 
De aceea nu au teamă  
Căci au Mântuitor. 
Dar iată căci furtuna 
Deodată s-a ivit 
Și unul dintre tineri 
De val a fost izbit. 
Căderea i-a fost mare 
Și valul l-a tot dus, 
L-a izbit de o stâncă  
Și brațul i-a fost rupt. 
Rămas infirm pe viață, 
El totuși n-a uitat, 
Căci luntrea îl așteaptă 
Și valu-i micșorat. 
Isus mâna-i întinde, 
Îl urcă-n luntre iar 
Și acum vâslește  
Să ajungă la liman. 

Dar sufletul sărmanul,
Privește cu uimire:
Să fie acesta oare, 

Cel ce a vâslit cu mine? 
Ne învăluia iubirea 

Și vâsleam bucuroși, 
Priveam cu drag la Domnul, 

Eram tare voioși. 
Dar ... recunosc o, Doamne, 

Căci am păcătuit, 
Dar... m-ai iertat Tu, Doamne 

Și iată ce am aflat: 
Căci mă iubești Isuse, 

Tu mult mă iubești, 
Dar cei ce sunt în luntre 

Ei nu mă mai iubesc! 
Să piară oare dragostea 
Pe care Tu o dăruiești, 

Ei nu mai știu 
Căci doar prin dragoste 

Poți să trăiești? 
Căci poți vorbi în limbi 

o mie, 
 Poți să-ți dai viața ta, 

Poți prooroci, poți 
să ai milă, 

Dar dragoste de 
n-ai avea 

Să știi că-n 
Portul Fericirii 

Nu poți intra!
 

Simona Staicu 
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