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Această asociație propune următorul mod de gândire: lumea în care trăim nu a apărut la 
întâmplare, condițiile climatice și atmosfera de pe această planetă și planetele vecine nu 
s-au format la întâmplare. Oamenii, în mod indirect, prin acțiunile lor, influențează clima 
astfel: dacă facem fapte bune Dumnezeu ne răsplătește (și) cu condiții climatice 
favorabile. Dacă facem fapte rele apar secetă, grindină, inundații, etc care sunt pedeapsă 
pentru faptele noastre rele.
În loc să ne investim energia în conflicte și războaie teritoriale, în loc să ne resemnăm și să
acceptăm puterea morții asupra noastră ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu pentru 
mărirea teritoriului locuibil pe această planetă (de exemplu: transformarea deșerturilor în 
câmpii sau topirea ghețarilor) cât și teraformarea planetelor vecine(de exemplu: Luna).
La modul general, planul este simplu: trăim cât mai virtuos posibil, ne facem meseria cât 
mai bine posibil, evităm conflicte cu alte persoane, ba chiar ne rugăm pentru pace, 
împăcarea cu dușmanii și binele acestora și desigur ne rugăm la Dumnezeu efectiv pentru 
mărirea teritoriului locuibil pe această planetă și pe planetele vecine.
Implementarea acestui plan este complexă însă ca punct de pornire asociația are 
următoarea structură de organizare și un set de reguli generale. Structura de organizare a 
asociației este formată dintr-un loc public, virtual de întâlnire (acest grup). Fiecare membru
este încurajat să-și formeze un grup de 3-4 prieteni din viața reală cu care să se 
întâlnească în mod regulat. Structura de conducere a organizației ar trebui să fie cât mai 
mică sau chiar deloc. Membrii asociației ar trebui să fie ca frații iar cei mai capabili să-i 
ajute pe ceilalți.
Celulele de 3-4 persoane ale organizației ar trebui să fie ca un grup de suport și de 
rugăciune. Membrii ar trebui să vorbească despre greșelile și păcatele lor, să se căiască și 
să se roage la Dumnezeu pentru ajutor să nu mai comită acele păcate și greșeli în viitor. 
Aceste activități de căință și rugăciune sunt esențiale, sunt inima acestei organizații. Să 
ascultăm de Dumnezeu prin respectarea poruncilor (regulilor) Lui este modul prin care 
sperăm să obținem mărirea teritoriului locuibil pe această planetă și teraformarea 
planetelor vecine. Căința și rugăciunile pentru ajutor ca să nu mai păcătuiască în viitor pot 
fi făcute și individual dacă cineva nu are posibilitatea de a fi membru unui grup de suport.
Înainte de a prezenta setul de reguli generale ale asociației vreau să prezint câteva reguli 
despre reguli. Nu vreau ca regulile generale ale asociației să încarce conștiința membrilor 
mai mult decât este necesar și nici nu vreau să-i împiedice în gândire si dezvoltare. Pentru 
evaluarea unei reguli să ne întrebăm (lista care urmează nu este exhaustivă):
1. Cât este de importantă această regulă? Exemple de reguli importante: cele 10 reguli 
primite de Moise de la Dumnezeu și faptul că ar trebui să fim vegani.(Facerea 1:29).
2. La ce categorie de oamenii se aplică? Este pentru toată lumea sau pentru un grup de 
oameni? Presupun că în viitor, pe lângă regulile generale pe care le scriu aici se vor 
formula și alte reguli în încercarea de a implementa regulile generale sau în încercarea de 
a extinde regulile generale. Fiecare celulă ar putea să-și formuleze propriile reguli în 
funcție de necesitățile (sociale) cu care se confruntă. Nu trebuie să ne divizăm pentru că 
avem soluții diferite la problemele vieții. Speranța că Dumnezeu va transforma deșerturile 
în câmpii, va topi ghețarii și va teraforma planetele vecine ar trebui să ne țină uniți.
3 Cum este regula impusă individului? Fiecare membru al asociației trebuie ajutat să 
înțeleagă și încurajat să adopte regulile pe care nu le înțelege sau cu care nu este de 
acord. Nu trebuie să folosim violența. De asemenea, nu trebuie să folosim blesteme. Din 
contră, ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și educarea celorlalți, ar trebui să
ne rugăm la Dumnezeu să înmoaie inima celorlalți membrii ai asociației, să-i ajute să 
înțeleagă și să aplice regulile asociației dacă le sunt utile și le ușurează viața.
4. Pentru evaluarea unei reguli este foarte important ca această regulă să fie înțeleasă. Ar 
trebui să ne întrebăm: „Care este proveniența acestei reguli?”, „Din ce regula sau filozofie 
mai generală provine și cum este implementată în viața de zi cu zi?”. Ar trebui să 
înțelegem nu numai litera regulii ci și spiritul ei.
5. Cât de familiarizată este o persoană cu o regulă? Presupunând că din punct de vedere 
intelectual o persoană acceptă o regulă, trebuie să ne întrebăm dacă acea persoană are 
voința necesară pentru a o respecta. Mediul social în care trăiește îl vor încuraja sau 
descuraja să respecte acea regulă? Ar trebui să avem răbdare cu alții dar și cu noi înșine 
pentru a trece printr-un proces de înțelegere, acceptare și implementare a regulilor acestei
asociații.



6. „Care este urgența acceptării acestei reguli? „Acoperă” această regulă o „rană”?” Sunt 
unele domenii ale vieții în care suntem deficitari, avem o „rană” în acele domenii iar o 
regulă poate să încerce să „acopere” acea „rană”. De exemplu pentru un alcoolic, „Nu mai 
beau băuturi alcoolice!” este o regulă urgentă. Pentru un elev care este corigent este 
urgent să-și facă un program de studiu și să-l respecte.
7 „Care este motivul acestei reguli?”, ”Care este scopul acestei reguli?”, „Care este 
contextul (social, economic, etc) pentru care a fost formulată o anume regulă? Mai este 
regula valabilă?”. De exemplu este posibil ca o persoană să-și propună să slăbească. 
Pentru asta adoptă un set de reguli alimentare, adoptă o anumită dietă de slăbit. Însă 
după ce a slăbit trebuie să adopte alte reguli, trebuie să adopte o dietă de menținere a 
greutății. Regulile care le formulăm (în special aplicarea unor reguli generale în viața de zi 
cu zi) pot fi utile pe moment însă poate peste 10 ani condițiile sociale și economice se 
schimbă și unele reguli devin învechite. În această situație trebuie să formulăm alte reguli 
în locul lor.
Reguli generale ale asociației
1) Acceptăm Decalogul. La modul general „Acceptăm Decalogul” este suficient. Fiecare are
dreptul să aleagă ce versiune vrea și să-l interpreteze cum vrea. Aș vrea să prezint în 
continuare înțelegerea mea pe care o am legată de Decalog.
Primele două porunci sunt legate. Ar trebui să îl venerăm doar pe Dumnezeu. Consider că 
doctrina Sfintei Treimi este o doctrină greșită. Astfel că nu ar trebui să ne rugăm la Isus, nu
ar trebui să ne rugăm la Duhul Sfânt, nu ar trebui să ne rugăm la sfinți, nu ar trebui să 
avem icoane ci ar trebui să ne rugăm doar la Dumnezeu. Am să încerc să îmi susțin 
afirmația cu câteva versete din Biblie.
Versetul Matei 7:21 spune: „Nu oricine care îmi zice: Doamne, Doamne! va intra întru 
împărăţia cerurilor, ci care face voinţa Tatălui meu celui din ceruri.” Din acest verset se 
observă clar că nu ar trebui să ne rugăm la Isus ci ar trebui să fim preocupați cu facerea 
voinței lui Dumnezeu.
Aceeași idee se regăsește și în Marcu 3:31-35:„Ci au venit muma lui şi fraţii lui şi stând 
afară au trimis la el ca să-l cheme.Iar mulţimea şedea împrejurul lui. Şi i-au zis unii: Iată, 
mama ta şi fraţii tăi şi surorile tale sunt afară; te caută. Atunci răspunzând lor le-a zis: Cine
este mama mea şi fraţii mei? Şi de jur privind pe cei ce şedeau în jurul lui, rosti: Iată mama
mea şi fraţii mei. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu şi sora 
mea şi mama mea.” Isus nu spune să îl venerăm ci ne numește frați dacă facem voia lui 
Dumnezeu. Mai mult chiar, Isus în Evanghelia după Marcu 12:28-30 reafirmă prima 
poruncă: „Atunci, unul din cărturari, care auzise vorba cu Saducheii şi înţelegea că bine le-
a răspuns, s-a apropiat de el şi l-a întrebat: Care poruncă este întâia dintre toate? Iisus i-a 
răspuns că întâia este: Ascultă, Israile, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 
Apoi: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 
tot cugetul tău şi din toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi poruncă.”
Următorul verset pe care îl aduc ca argument este Deuteronom 17:3: „ Şi care a mers şi a 
servit altor dumnezei şi li s-a închinat, fie soarelui sau lunii sau vreunuia din oştirea cerului,
ceea ce nu am poruncit;”. Am îngroșat „vreunuia din oștirea cerului” pentru că de aici 
reiese că nu ar trebui să venerăm nici măcar îngerii.
Ieremia 8:1-2 este încă un loc în care apare „oastea cerului” și care exprimă aceeași idee:
„«În ziua aceea», – zice Domnul, – «vor fi scoase din mormânturi oasele regilor lui Iuda, ale
dregătorilor, ale preoţilor, ale profeţilor şi ale locuitorilor Ierusalimului, Şi vor fi împrăştiate 
la soare şi la lună şi înaintea oastei cerului, pe care le-au iubit, cărora le-au slujit, după care
au umblat, pe care le-au întrebat şi cărora li s-au închinat. Nu vor mai fi adunate şi nici 
îngropate, ci vor sluji de gunoi pe ogor.”
Poate părea șocant pentru cineva care este obișnuit să creadă în doctrina Sfintei Treimi 
însă cred că versetele de mai sus sunt un bun început pentru a înțelege de ce Isus nu este 
Dumnezeu. Pentru cei care vor să afle mai mult pe acest subiect le recomand 
videoclipurile de pe YouTube How Jesus Became God - UCC Part 1,2 and 3 și Misquoting 
Jesus in the Bible toate de către Bart D. Ehrman
A treia poruncă este explicată tradițional ca însemnând să nu îl batjocorim pe Dumnezeu. 
Nu este bine să batjocorim pe nimeni însă nu cred că la asta se referă această porunca. Să
nu iei numele lui Dumnezeu în deșert înseamnă să nu folosești putere, autoritate de la 
Dumnezeu în deșert, aici „în deșert” având sensul de „inutil”.



Legat de a patra poruncă nu cred că sabatul trebuie ținut neapărat într-o zi, duminica sau 
sâmbăta ci important este să formezi un ciclu în care șase zile muncești și 1 zi te 
odihnești.
În porunca a cincea eu cred că să aduci cinste părinților înseamnă simplu să spui despre ei
fapte bune pe care le-au făcut. Desigur că este bine să îți ajuți părinții, să te rogi pentru ei,
să îi asculți, etc însă această poruncă cred că se referă la a-ți vorbi de bine părinții.
Prin a nu fi desfrânat înțeleg că atunci când realizez că ceea ce fac este rău sau a devenit 
rău/corupt trebuie să mă opresc din a face aceea activitate. De exemplu; dacă mă joc pe 
calculator o oră nu este o activitate rea însă dacă prelungesc sesiunea de jucat pe 
calculator la două ore, apoi la trei și tot așa, atunci jucatul pe calculator în aceea zi devine 
o activitate rea și trebuie să mă opresc din a o face.  
Restul poruncilor sunt clare și nu consider că trebuie să aduc vreo explicație.
2) Credem că lumea nu a apărut la întâmplare și nu este un loc haotic. Facerea 1:1: „La 
început, a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”. Trebuie să evităm să ne lăsăm învinși de 
rău adică să acceptăm să facem rău gândindu-ne că acel rău este singura soluție. În loc de
acest tip de gândire să ne rugăm la Dumnezeu pentru ajutor pentru orice problemă am 
avea.
3) Credem că este bine să fim vegani, să nu consumăm băuturi alcoolice, să nu fumăm și 
să nu consumăm droguri.
4) Oice activitate sexuală care nu este făcută și pentru facerea de copii ci numai pentru 
plăcere, este rea - chiar și fanteziile sexuale.
5) Credem că este bine să medităm asupra gândurilor care le avem, să analizăm gândurile
care le avem și să ne dezicem de și să corectăm gândurile rele.
6) Trebuie să ne rugăm pentru pace și să plecăm de la presupunerea că există o soluție 
pașnică, intelectuală (bazată pe logică, pe rațiune) la orice conflict, la orice problemă.
7) Considerăm că oamenii pot colabora în mod pașnic. Este rău să comitem infracțiuni sau 
chiar să ajungem să facem parte din crima organizată. Trebuie să încercăm să avem o 
slujbă și să lucrăm cu toată priceperea noastră.
8) Credem că este rău să blestemăm pe alți oameni sau oricine sau orice altceva.
9) Credem că vrăjile sunt rele. Magia de orice formă trebuie evitată.
10)Să încercăm să îi ajutăm pe cei nevoiași (Isaia 1:17 și Marcu 4:24,25).
11)Să nu folosim puterea rezultată în urma acestei asocieri pentru scopuri distructive. Să 
ne ferim în mod conștient să conspirăm împotriva unui individ sau împotriva societății la 
modul general.
12)Aceste reguli sunt doar un set de reguli generale, sunt doar un punct de plecare. 
Fiecare membru trebuie să înceapă un proces continuu de purificare, de curățire de toate 
formele răului de care este conștient (inclusiv reapariția viciilor sau păcatelor care teoretic 
erau învinse) prin analiza faptelor sale, identificarea și recunoașterea păcatelor făcute și 
prin căință și rugăciune la Dumnezeu pentru ajutor și putere să nu mai păcătuiască în 
viitor.
Poate că la prima vedere pare că dacă o persoană se curăță de toate păcatele înseamnă 
că o să fii nefericită. Nu este așa! Pe măsură ce virtuțile înlocuiesc păcatele, primele devin 
noi surse de fericire pentru persoana respectivă. Dacă continuă să meargă pe calea 
virtuților, în cele din urmă Dumnezeu devine sursa ei de fericire principală din care va 
izvorî restul surselor de fericire. 
Psalmul 16:1-3
„O cântare de taină a lui David.
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în tine pun nădejdea mea. 2 Eu grăiesc către Domnul: Tu 
eşti Stăpânul meu; fericirea mea numai în tine este! 3 Iar despre sfinţii care sunt în ţară, ei
sunt prea luminaţii întru care e toată desfătarea mea.”
13)Pe lângă rugăciunile care le-ar spune în mod obișnuit, fiecare membru trebuie să se 
roage și pentru mărirea teritoriului locuibil pe această planetă și/sau planete vecine.
14)Să nu transformăm binele în rău - adică să nu ne permitem (în sinea noastră) să facem 
ceva rău gândindu-ne la fapte bune care le-am făcut în trecut și/sau fapte bune care le 
planificăm să le facem în viitor.
Iezechil 33:12 (BRC): „Şi tu, fiul omului, propovedueşte fiilor poporului tău: «Faptele bune 
ale celui drept nu-l vor mântui în ziua când va păcătui, şi păcatul păcătosului nu-l va zăticni 
în ziua când se va pocăi de fărădelegea lui şi nici faptele bune ale celui drept nu-l vor 
putea ţine cu viaţă în ziua când el va păcătui.




