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Stăruință în rugăciune pentru vindecarea relațiilor: 

 
➢ Integritate 

➢ Roada Duhului Sfânt 

Programul bisericii în perioada 

19-25 - Iunie 2017: 

 

Luni - Vineri – 07:00 

Rugăciune 

Marți – 19:00 Evanghelizare 

Miercuri - 19:00 Evanghelizare 

Joi – 19:00 Serviciu divin 

Duminică: 

10:00 Serviciu divin 

18:00 Serviciu divin 

 

Vă slujesc cu credincioșie: 

 
Pastor: Liviu Neagoe 

0721.453.035 

Pastor: Ionuț Haidu  

0763.648.348 

Diacon: Radu Rus 

0742849127 

Diacon: Claudiu Petrescu 

0753.622.831 

Casier: Cristian Vasinca 

0735.526.660 
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Despre importanţa Sărbătorilor anuale poruncite de Dumnezeul 

lui Israel 

Continuăm seria despre cultură si tradițiile evreiești și în acest număr o să vorbim 
despre importanța sărbătorilor poruncite de Dumnezeu în Levitic, cap. 23. 
Dumnezeu a ales pe Israel ca popor al Său, căruia îi spune prin Moise: "Tu ești un popor 
sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un 
popor al Lui, dintre toate popoarele de pe faţa pământului." (Deuteronom, cap. 7:6) 
Acestui popor Dumnezeu i-a dat legi și porunci. În gândirea divină, sărbătorile nu erau 
sărbătorile poporului, ci ale Dumnezeului lui Israel. "Iată sărbătorile Domnului, pe care le 
veţi vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele!" (Levitic, cap. 23:2). Studiind atent 
semnificația acestor sărbători, putem observa că ele sunt niște etape ale vieții celor care 
cred, ne dau informații despre mântuirea omului. Din punctul de vedere al Scripturii, 
Sărbătorile sunt valabile pentru toți credincioșii. Fiind sărbătorile lui Dumnezeul, 
înseamnă că nu sunt doar ale evreilor ci a tuturor celor care cred in Dumnezeul lui Israel. 
Pentru că sunt „umbra lucrurilor viitoare”, cu siguranță că se vor ține și după ce revine 
Mesia. 

Cuvântul ebraic pentru sărbătoare însemna – la început – cor de dans; acest nume 
atât de semnificativ scotea în evidență faptul că bucuria este caracteristica principală a 
sărbătorii israelite. 

După tradiția ebraică, anumite sărbători trebuie să fie celebrate in anumite 
anotimpuri. (In următoarele numere vom dezvolta câte o sărbătoare). 

(continuare în pagina 3) 

 

 

 

Versetul săptămânii: 

”Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu 
îmbuibare, cu beții și cu îngrijorările vieții și altfel  ziua aceea să vină 
asupra voastră pe neașteptate, ca o capcană! Căci ea va veni peste toți 

locuitorii de pe toată fața pământului.” – Luca cap 21 v 34-35 
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Shabatul este menționat în fruntea zilelor solemne, dar nu face parte din cele 7 
sărbători anuale (Levitic cap. 23:3). Shabatul nu este numai o Zi Sfânta de odihnă și 
reculegere, ci și o Zi de bucurie a vieții. 

Sărbătorile anuale poruncite de Dumnezeul lui Israel, sunt patru sărbători de 
primăvară și trei sărbători de toamnă. Primele patru sărbători au fost împlinite de Domnul 
Isus la prima Lui venire, iar cele trei de toamnă vor fi împlinite începând cu revenirea Lui. 

I. Primele patru sărbători de primăvară care s-au împlinit la prima venire a Domnul Isus 
sunt: 

1. Pesachul (Paştele), se celebrează în luna Nisan (de obicei cade în aprilie) si corespunde 
cu tăierea mielului, adică sacrificiul Domnului Isus. 

2. Chag ha’matzot (Azimile), se celebrează în luna Nisan (de obicei cade în aprilie) care 
reprezintă Trupul Lui ce era fără păcat şi “n-a văzut descompunere”. 

3. Ha’Bikurim (Primele roade), se celebrează în luna Nisan (de obicei cade în aprilie) care 
reprezintă învierea Lui. 

4. Shavuot (Săptămânile/Cincizecimea), se celebrează în luna Sivan (de obicei cade în 
iunie) Conform tradiției evreieşti, la aceasta sărbătoare a fost dată Torah (Legea) pe 
muntele Sinay. 

Conform promisiunii Noului Legământ când salvarea/mântuirea a fost revărsată 
peste primii credincioși prin Duhul Sfânt. 

II. Sărbătorile de toamnă sunt celebrate în cea de-a şaptea lună, Tishrei (care de obicei 
cade în septembrie sau în octombrie)care se vor împlini începând cu revenirea Domnul Isus 
sunt: 

5. Yom T’ruah (sărbătoarea trâmbițelor - Anul Nou evreiesc). Ziua „trâmbițării”, în această 
zi ne reamintim că urmează revenirea pe nori a lui Mesia cu sunetul shofarului. 

6. Yom Ha’kipurim (ziua ispăşirii) - (Levitic cap 16). În cea de-a 10-a zi a celei de-a 7-a luni 
era celebrată o sărbătoare anuală specială, însoțită de mărturisirea şi ispăşirea păcatelor. 
Aceasta sărbătoare se va împlini la revenirea Domnului Isus Mesia conform Romani cap 
11:26 ”Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion 
şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. 

7. Sukot (Levitic cap 23,33-44), Această sărbătoare este una de perelinaj. Sărbătoarea 
Sukot (Colibelor) reprezintă domnia sau era mesianică, domnia lui Mesia. Această 
sărbătoare corespunde cu instaurarea domniei lui Mesia după revenirea Lui. 

 (articol realizat de Radița Vlaici) 
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Binecuvântarea familiei 

Familia Moisa 

Astăzi avem bucuria de a prezenta familia Moisa Onisim și Olguța. Ei s-au 

casătorit anul acesta, în luna martie, și povestea lor împreună, dar și individuală, 

este semnată de Mâna Celui în care cei doi au decis să își încredințeze viețile.  

Olguța, ca și Onisim, provine dintr-o familie unde principiile creștine au 

fost promovate dintotdeauna, mai ales că tatăl ei a fost mereu activ în viața 

bisericii, Olguța a crescut în acest context, care a modelat-o și a ajutat-o să 

înțeleagă încă de mică lucrurile spirituale. Viața a trecut-o prin multe încercări, 

culminând cu moartea mamei ei, care i-a adus multă durere și zdrobire. La un an 

de la acest eveniment, în anul 2004, Olguța a făcut botezul, care reprezenta 

îndeplinirea și răspunsul la un îndemn care stăruia în inima ei de mai multă vreme. 

Poteca pe care a pornit în acea perioadă a fost plină de văi, dar și de bucurii. 

Olguța excela la școală, având notele cele mai bune, dar inima ei trebuia să 

primească vindecare, în urma lipsei figurii materne într-o perioadă esențială din 

viața ei, dar și alte răni îngropate de multă vreme. Dumnezeu era însă în control și 

a făcut posibil ca ea, în anul 2014, să intre în contact cu lucrarea Ellel Ministries, 

unde a cunoscut într-un mod nou, revelator și profund, inima de Tată, de Mamă, 

de Medic și de Răscumpărător a lui Dumnezeu. A fost o oprire în viața ei, la un 

izvor unde avea să schimbe traiectoria definitiv – lucru pe care a ajuns să-l 

împărtășească îndeaproape cu cel care avea să îi devină prieten, iubit și soț: 

Onisim Moisa, care ajunsese la Ellel din aceeași nevoie de vindecare și de 

restaurare, căci avusese multe bătălii pierdute pe multe fronturi. Într-una din acele 

înfrângeri, el a decis că viața fără Dumnezeu este searbădă și nu duce nicăieri fără 

Isus, așa că, în anul 2009, a făcut botezul la biserica Stânca.  

 Cei doi au început să discute tot mai des și să împărtășească minunile 

Domnului din viețile lor, dar și să clădească o relație de încurajare, respect, 

edificare, ce s-a concretizat într-un legământ de căsătorie.  

 Astăzi îi vedem slujind, în diferite moduri, după cum le dă Duhul Sfânt 

călăuzire. Amândoi îl iubesc pe Dumnezeu, iar dorința lor pentru rugăciune din 

partea bisericii este să termine cursa cu bine.  

Îi iubim și îi mulțumim Domnului că i-a ales și i-a pus deoparte pentru El. 

 

 (Interviu realizat de Florin Mihai) 

 

 

 


