
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROS HASANA 

 

Vă rugăm să vedeți articolul nou de mai jos scris de către Baruch pe care acesta l-a scris despre 

sărbătorile de toamnă din Biblie. Sperăm ca acest articol să vă îmbogățească sezonul de sărbători! 

 

Sărbătorile de toamnă din Biblie 
 

Când Yeshua a venit pe pământ, cele mai semnificative evenimente din lucrarea Sa au avut loc în 

perioada sărbătorilor de primăvară din Biblie. Acest lucru i-a determinat pe mulți să creadă că 

evenimentele majore cu privire la a doua venire a Lui vor avea loc, în zilele sărbătorilor de toamnă. 

Este și opinia mea, că sărbătorile de toamnă ne ajută să înțelegem ceea ce Yeshua va face când va 

reveni, dar evenimentele cheie, ca și Răpirea, nu trebuie ne-apărat să aibă loc într-o zi specială de 

sărbătoare. 

 

În acest articol, va fi prezentat mesajul de bază al sărbătorilor de toamnă din Biblie. Sărbătorile sunt: 

Sărbătoarea trâmbițelor, Ziua ispășirii, Sărbătoarea corturilor și Adunarea din ziua a opta. În 

Scriptură, aceste sărbători sunt cunoscute și ca Zilele hotărâte de Domnul  מועדייהוה. Următoarea 

informație este interesantă de știut și anume, cuvântul tradus ca și „hotărât” vine din rădăcina 

evreiescului care înseamnă destinație. Acest lucru înseamnă că aceste sărbători ajută persoana să ajungă 

în condiția spirituală pe care Domnul o dorește pentru poporul Său. Acest lucru este adevărat, nu doar 

pentru sărbătorile de toamnă, ci pentru toate sărbătorile menționate în Scriptură.  

 

Sărbătoarea trâmbițelor ( Yom T’ruah ) יוםתרועה 
 

Prima sărbătoarea despre care vom discuta este Ziua trâmbiței יוםתרועהאוזכרוןתרועה . Dacă ne uităm 

atent la numele sărbătorii, cuvântul Trâmbiță nu apare in textul biblic. Cuvântul este  תרועה, care este 

legat de sunetul trâmbiței. Trâmbița despre care vorbim este cornul de berbec, adică șofarul. Chiar dacă 

șofarul este menționat de câteva ori în Biblie, intenția acestei sărbători poate fi dedusă doar din 

Scriptură. De fapt, tradiția evreiască ne este de un mare ajutor în a înțelegerea acestei zile speciale. 

Conform textului biblic, sărbătoare ține o singură zi. Iudeii o sărbătoresc timp de două zile. Bazându-se 

pe pasajul din Scriptură citit în sinagogă de Ziua trâmbiței (Geneza capitolul 22), este posibil să se 

deducă faptul că mesajul primordial al sărbătorii este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru poporul 

Său. Cu alte cuvinte, când cineva aude sunetul șofarului, el trebuie să-ți amintească că Dumnezeu a 

purtat de grijă pentru poporul Său ca ei să aibă biruință. 

 

Cum este acest lucru dedus din Geneza, capitolul 22? Acesta este, bineînțeles pasajul unde Domnul îi 

poruncește lui Avraam să-l aducă pe fiul său, Isaac ca și o ardere de tot. În final, Dumnezeu poartă de 

grijă aducând un înlocuitor pentru Isaac. Această purtare de grijă a unui înlocuitor înseamnă că Isaac nu 

a murit, ci a trăit. Prin urmare, când cineva aude sunetul șofarului, el își amintește această purtare de 

grijă care a dat viață. Am menționat conceptul de victorie în paragraful anterior. Aceasta pentru că, la 

sfârșitul acestui eveniment, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam din abundență și a spus că sămânța 

lui Avraam va stăpâni (sau va moșteni) porțile vrăjmașului (vezi Geneza 22:17). Fraza „a stăpâni 

porțile vrăjmașului„ este o expresie evreiască care are legătură cu victoria. 

 

În acest articol, în mod intenționat nu vorbesc despre faptul că această sărbătoarea este cunoscută astăzi 

ca și Ros Hasana. Am vorbit despre acest lucru în alte articole. 

 

Sărbătoarea trâmbițelor ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu să se gândească pe cine a purtat El de 

grijă pentru victoria noastră, pe Mesia Yeshua. De fapt, toate Zilele hotărâte, atunci când sunt înțelese 



corect, ne direcționează spre Yeshua. De aceea, credincioșii ar trebui să studieze sărbătorile și să le țină 

într-o anumită măsură. Este important de reținut că nu doar Sărbătoarea trâmbițelor, ci toate sărbătorile 

de toamnă, au loc în luna a șaptea. În Scriptură, numărul șapte se referă la sfințenie. Există o relație 

inseparabilă  între conceptul de sfințenie și scopurile lui Dumnezeu. Se poate înțelege, că victoria 

adevărată în viața unui credincios este atunci când el sau ea împlinește scopurile lui Dumnezeu. Faptul 

că Sărbătoarea trâmbițelor este în prima zi din luna a șaptea, poartă, de asemenea, o mare importanță. 

Prima zi din fiecare lună este numită sărbătoarea de lună nouă. Luna figurează semnificativ în Biblie, 

pe când, în multe religii păgâne, soarele este cel care deține o poziție predominantă. Care este motivul 

accentului pus asupra lunii? Luna nu este o sursă de lumină în ea însăși, ci doar reflectă lumina ce o 

primește. Într-un mod asemănător, poporul lui Dumnezeu nu este o sură de lumină (de glorie a lui 

Dumnezeu), dar cu siguranță că suntem chemați să reflectăm gloria Sa. De asemenea, putem spune, că 

există o legătură între Ziua trâmbiței și noi începuturi. Prima zi a fiecărei luni începe un nou ciclu al 

lunii. Un aspect al noii luni este o invitație la pocăință și la a uita eșecurile spirituale și a începe totul 

proaspăt cu Dumnezeu. 

 

Ziua ispășirii (Yom Kippur) יוםהכיפורים 
 

În ziua a zecea, în luna a șaptea, Marele preot ar aduce mai multe jertfe și ar efectua mai multe ritualuri 

pentru a obține ispășire pentru păcatele oamenilor. Fundamentul acestei sărbători este necesitatea 

omului de a se ocupa de păcatele sale într-un mod determinat de Domnul, și nu de om. Legat de acest 

lucru este și faptul că Dumnezeu definește păcatul. Mesajul sărbătorii este cel mai tulburător pentru cei 

care nu doresc să se supună lui Dumnezeu. Acest lucru este din cauză că natura umană este legată în 

mod intrisec de păcat. Chiar dacă Marele preot a făcut toată lucrarea, era o componentă de care era 

nevoie de la oameni. În Ziua ispășirii oamenilor li se cerea să-și chinuiască sufletul. În mod tradițional, 

iudaismul a înțeles această frază că se referă la post. În contextul Zilei ispășirii, postul este însoțit de 

mărturisirea păcatelor și pocăință. Cu alte cuvinte, Ziua ispășirii implica o schimbare a condiției inimii. 

Acest aspect se referă destul de puternic la un răspuns bun față de Evanghelie.  

 

Într-un mod foarte asemănător, Yeshua (Marele nostru Preot) face toată lucrarea de răscumpărare, care 

aduce la renunțarea la păcate. Cu toate acestea, pentru ca lucrarea Lui să aibă un rezultat eficient în 

viața cuiva, el sau ea trebuie să o primească, așa cum copiii lui Israel au primit ispășirea care le era 

disponibilă în Ziua ispășirii. Acest lucru implică mărturisirea păcatelor, o dorință de a te întoarce de la 

păcat și a accepta lucrarea Sa, prin credință. Primele două dintre acestea sunt ușor de înțeles, dar ce 

înseamnă acceptarea prin credință a lucrării Sale? Trebuie să credem că moartea lui Yeshua este plata 

pentru păcat și că sângele Său este elementul necesar în sistemul lui Dumnezeu de dreptate, care aduce 

credinciosului o experiență răscumpărătoare. Scopul acestul articol nu este să definească în mod 

complet conceptul răscumpărării, dar câteva afirmații sunt necesare. 

 

Există o relație între ispășire și răscumpărare, dar nu trebuie să le confundăm niciodată ca și sinonime. 

Ispășirea înseamnă simplu, o acoperire a păcatului. Rezultatul ispășirii este faptul că ține judecata lui 

Dumnezeu asupra păcatului la distanță (sau că întârzie judecata), dar nu îndepărtează nevoia de 

judecată. Răscumpărarea este cu mult superioară, deoarece înlătură păcatul dinaintea lui Dumnezeu, și 

astfel, nu mai există nevoia pentru judecata lui Dumnezeu. Rețineți faptul că răscumpărarea nu înlătură 

consecințele pământești ale păcatului.  

 

Sărbătorea corturilor (Sukkot) סוכות 

 

Sărbătoarea corturilor ține șapte zile. Prima zi este tratată ca un Sabat. Atât Ziua trâmbiței cât și Ziua 

ispășirii țin doar o zi și sunt tratate ca un Sabat. În alte articole pentru Sărbătorile Sfinte, am scris pe 



baza mesajului Sărbătorii corturilor, care este  dependența de Dumnezeu. O altă dimensiune 

importantă a acestei sărbători este ceva temporar. La ce ne referim prin acest lucru și cum exprimă 

Sărbătoarea corturilor acest lucru? Pe perioada acestor șapte zile, una dintre ele este pentru a locui în 

barăci mici sau structuri ca a unui cort. Evident că aceste lăcașuri nu sunt locuințe permanente, ci doar 

pentru o perioadă scurtă de timp. Mesajul pentru cei care țin acestă sărbătoare este acela că timpul lui 

sau al ei de pe acest pământ este foarte trecător. Prin urmare, o persoană trebuie să trăiască mereu cu 

gândirea că această viață se termină repede și ceea ce este etern va începe. Sărbătoarea corturilor îi 

îndeamnă pe oameni să trăiască în acestă viață pregătindu-se pentru ceea ce este etern. Acest lucru 

tratează o problemă teologică care din păcate, a revenit recent în popularitate. 

 

Sunt aceia care înțeleg greșit semnificația și implicațiile faptului că cei care cred în Mesia Yeshua, au 

primit viața eternă. Înțelegerea greșită este aceea că doar cei credincioși vor experimenta veșnicia, pe 

când cei necredincioși vor înceta să existe după ce vor fi consumați de iad. Cu alte cuvinte, ei resping 

ideea unei pedepse veșnice și continue. Ei nu neagă pedeapsa după moarte a celor care au respins 

Evanghelia, doar că pedeapsa se va sfârși și persoana va înceta să existe, și prin urmare nu va avea nici 

o simțire sau altceva. Eu resping cu vehemență această idee. Această poziție nebiblică se numește 

Condiționalism. Numele este derivat din credința că experimentarea unei existențe eterne este 

condiționată de primirea Evangheliei. Deși este adevărat că numai credincioșii în Mesia Yeshua vor 

experimenta viața veșnică, cei care resping Evanghelia vor avea, într-adevăr o experiență veșnică. De 

exemplu în cartea Daniel se afirmă: 

 

„Mulți  din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică și alții pentru 

ocară și rușine veșnică.” Daniel 12:2 

 

Cuvântul „mulți” este folosit pentru a face referire la vasta majoritate a oamenilor, deoarece va exista o 

generație încă în viață când acest eveniment va avea loc. Cuvintele „cei ce dorm” este folosit destul de 

des în iudaism și în Scriptură, nu pentru a se referi la sufletele celor ce sunt morți și dorm în morminte, 

ci, vorbind într-un mod metaforic despre înviere. Cu alte cuvinte, ar trebui să fii la fel de încrezător 

despre înviere, cum ești când te trezești dintr-un pui de somn. 

 

Pericolul acestei teologii false este acela că neagă o pedeapsă eternă și-i înșeală pe oameni să creadă că, 

deși oamenii vor fi pedepsiți pentru păcatele lor, se va termina repede și persoana doar va înceta să 

existe. Persoanele trebuie să fie informate că cei care nu acceptă răscumpărarea din păcatele lor vor 

avea parte un chin veșnic și vor avea o conștiință veșnică a acestei dureri și despărțiri de Dumnezeu și 

de dragostea Sa. 

 

Adunarea din ziua a opta (Sh’mini Etzeret) ניעצרתשמי  

 

Chiar dacă această sărbătoare este menționată în Biblie, foarte puțin se spune despre ea. Este doar o zi 

și se tratează ca o zi de Sabat. Iudaismul oferă multă semnătate acestei sărbători și o înțeleg pe de-a-

ntregul ca având implicații în Împărăție. Termenul pentru adunare are legătură cu o întâlnire pentru 

închinare. Este legată din punct de vedere lingvistic de adunarea poporului Israel la Muntele Sinai 

pentru a primi Tora. Acolo, Dumnezeu a vrut să aducă o mare schimbare pentru popor, dar ei au respins 

această schimbare (vezi Exod 30:18-21 sau 15-18 [depinde de traducerea Bibliei]). 

 

Numărul opt are o mare importanță în numele sărbătorii. Numărul opt exprimă răscumpărare, 

Împărăție, și o nouă stare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în zilele din urmă, cu scopul de a 

răscumpăra Israelul, Dumnezeu va aduna evreii înapoi în țara Israel și-i va răscumpăra, și în sfârșit, 

Israel se va închina lui Dumnezeu în Duh și-n Adevăr în Împărăția lui Dumnezeu. 



 

Este bine atunci când credincioșii notează aceste sărbători și studiază ceea ce ne descoperă Scriptura 

despre ele, să și împărtășească mesajul acestor sărbători biblice cu alții. 

 


