
 

Lectiile de Studiu Biblic – Februarie 2016 (Betania, La Habra) 
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA FEBRUARIE: ZILE SFINTE DE SARBATOARE 

 

Dumnezeu a decretat celebrarea anuala a mai multor sarbatori sfinte ca sa aminteasca in mod continuu poporului 
despre harul si indurarea Lui fata de ei si despre relatia speciala a poporului cu Dumnezeu. Dintre aceste sarbatori 
sfinte, Dumezeu a hotarat 3 sarbatori de pelerinaj in care Evreii erau chemati sa mearga sa se inchine la Ierusalim: 

Sarbatoarea Pastelui, Sarbatorea Saptamanilor si Sarbatoarea Corturilor.  
  

1. FEBRUARIE 7 – SARBATOAREA PASTELUI (EXOD 12:1-14)     VERSETUL DE AUR: EXOD 12:14 
Introducere: - Primul Pasti a fost sarbatorit in Egipt inaintea plecarii (exodului) poporului din Egipt (Exod 12:1-27).        
Comemorarea anuala a Pastelui aduce aminte poporului ca mana tare a lui Dumnezeu i-a eliberat din robia Egiptului. 
Sarbatoarea Pastelui ne aminteste nou celor de azi ca Domnul Isus a fost Mielul de jerfa pentru noi, prin care noi am fost 
eliberati de sub robia pacatuui. 
 
I. DOMNUL HOTARASTE ZIUA DE PASTI     (EXOD 12:1-2) 

- locul unde vorbeste Domnul (v. 1)     
- timpul Sabatului este hotarat de Domnul (v. 2) 

   
II. SACRIFICIUL PENTRU PASTI         (EXOD 12:3-7) 

- Domnul hotaraste folosirea unui miel de catre fiecare familie (v. 3-4) 
- mielul sa fie fara cusur (v.5) 
- sangele mielului sacrificat sa fie aplicat pe stalpii usii si pragul de sus al casei (v.6-7) 

 
III. MANCAREA DE PASTI        (EXOD 12:8-11) 

- reguli pentru pregatirea mancarii de Pasti (v. 8-9) 
- reguli in privinta consumarii mancarii de Pasti(v. 10-11) 

 
IV. SEMNIFICATIA PASTELUI        (EXOD 12:12-14) 

- judecata Domnului (v. 12) 
- protectia Domnului (v. 13) 
- zi de aducere aminte a lucrarii Domnului (v.14)   

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu marcheaza importanta relatiilor Lui cu omenirea folosindu-se de calendarul Evreiesc (v. 1-2). 
b. Dumnezeu prin harul Sau acomodeaza sau implineste ceea ce lipseste in viata copiilor Sai (v. 3-4). 
c. Directiile lui Dumnezeu in privinta implinirii poruncilor Lui sunt foarte exacte si detaliate (v. 5-10). 
d. Cand Dumnezeu este gata sa lucreze in viata noastra, noi trebuie sa fim gata sa-L urmam fara reserve (v. 11). 
e. Dumnezeu judeca pe cei incapatinati si rebeli, dar binecuvinteaza pe cei care asculta de EL (v. 12-13. 
f. Ceea ce stabileste Dumnezeu ramane intotdeauna pentru vesnicie (v.14).  

 

2. FEBRUARIE 14 – SARBATOAREA SAPTAMANILOR (LEVETIC 23:15-22)                               VERSETUL DE AUR: LEVETIC 23:16 

Introducere: - Ziua Cincizecimii sau Ziua Pogorarii D-lui Sfant din Fapte 2 a fost o implinire a celebrarii Sarbatori Saptamanilor. 

                            

I. TIMPUL SARBATORII SAPTAMANILOR   (LEVETIC 23: 15-16a) 
II. NATURA SARBATORII SAPTAMANILOR      (LEVETIC 23: 16b-21) 

- daruri din granele pamantului (v. 16b-17) - arderi-de-tot si jertfe de ispasire (miei, vitei, berbeci) (v.18-19) 
- procedura de lucru a preotului (v. 20) - convocarea unei adunari sfinte (v. 21) 
 

III. ATITUDINEA INCHINATORILOR    (LEVETIC 23:22) 
Aplicatii Practice: 

a. Copiii lui Dumnezeu ar trebui sa-L laude pe EL prin darnicia lor atunci cand in viata lor experimenteaza bunatatea Lui 
nemarginita (v. 15-17). 

b. Dumnezeu este bucuros atunci cand ii dam inapoi din binecuvantarile pe care noi le primim din mana Lui (v. 18). 
c. Darurile noastre pentru Domnul sunt daruri din lucrurile pe care le folosim in viata noastra de toate zilele (v. 19). 
d. Ceea ce este dat ca dar pentru Dumnezeu este consacrat pentru EL (v. 20). 
e. Sunt zile de odihna pe care copiii lui Dumnezeu trebuie sa le onoreze ca atare (v. 21). 
f. Copiii lui Dumnezeu sunt chemati sa sara in ajutorul celor in nevoi (saraci, neputinciosi, bolnavi, straini) (v. 22). 
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3. FEBRUARIE 21 –  SARBATOAREA ZILEI ISPASIRII (LEVETIC 16:11-19)     VERSETUL DE AUR: LEVETIC 16:16 

 
Introducere:  - Ziua Ispasirii (Yom Kippur) a fost si este cea mai importanta sarbatoare anuala a Evreilor. Este ziua in care 
multi Evrei postesc si cauta iertare si ispasire pentru pacat. Ziua Ispasirii ne aminteste noua celor de azi ca pacatul nostru a 
fost ispasit prin jerfa de la cruce a Domnului si Mantuitorului nostru Isus Cristos. 
                       
I. ISPASIRE PENTRU MARELE PREOT  (LVETIC 16:11-14) 

- vitelul de jertfa este junghiat (v. 11) 
- tamaia mirositoare este pusa pe foc inaintea Domnului (v. 12-13) 
- singele vitelului junghiat este stropit pe capacul ispasirii (v. 14) 

 
II. ISPASIRE PENTRU POPORR  (LEVETIC 16:15-17) 

- jertfa de ispasire pentru pacat este prezentata Domnului dincolo de perdeaua dinauntru (v. 15) 
- Sfantul Locas este curatit (ispasire pentru Sfantul Locas) (v. 16) 
- Marele Preot este izolat (este singur in Sfantul Locas cand face ispasire pentru el si pentru popor) (v. 17). 

 
III. ISPASIRE PENTRU ALTAR   (LEVETIC 16: 18-19) 

- coarnele altarului sunt curatite cu sangele vitelului junghiat (v. 18) 
- singele vitelului junghiat este stropit pe altar (v. 19) 

Aplicatii Practice: 
a. Este responsabilitatea pacatosilor sa-L caute pe Dumnezeu ca sa beneficieze de ieartarea pacatelor lor (v. 11-12). 
b. Pacatul duce intotdeauna la moarte si rezolvarea acestuia sta in ispasirea pentru pacat (v. 13; Rom . 6:23). 
c. Pacatul este atat de serios incat pentru acoperirea lui este nevoie de varsare de sange (v. 14-15; Evrei 9:22). 
d. Pacatul spurca tot ce atinge (v. 16). 
e. Doar cel desemnat de Dumnezeu poate intra in prezenta Lui ca sa mijloceasca pentru pacat (v. 17). 
f. Un sistem imperfect (vechiul Legamant) necesita un process continuu de ispasire (v. 18-19). 

                                                                                          
4. FEBRUARIE 28 – SARBATOAREA CORTURILOR (LEVETIC 23:33-43)               VERSETUL DE AUR: LEVETIC 23: 42-43 

 
Introducere:  - Sarbatoarea Corturilor amintea poporului de eliberarea lor din robia Egiptului si de faptul ca in drum spre tara 
promisa, ei au locuit in corturi. Sarbatoarea aceasta ne aminteste noua celor de azi ca, si noi, suntem in calatorie spre tara 
promisa, adica spre Canaanul ceresc. 

 
I. PROGRAMAREA SARBATORII CORTURILOR     (LEVETIC 23:33-36) 

- sarbatoarea este  stabilita  pentru ziua cincisprezecea din luna a saptea (v. 33,34)  

- sarbatoarea tinea sapte zile urmand ca ziua opta sa fie declarata o zi sfanta (v. 35-36) 

 

II. DARURI SI JERTFE PENTRU SARBATORILE DOMNULUI  (LEVETIC 23:37-38) 

- jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mancare, 

jertfe de vite si jertfe de bautura (v. 37) 

 

III. O DESCRIERE MAI AMANUNTITA A SARBATORII CORTURILOR (LEVETIC 23:39-43) 

- programul sarbatorii este repetat (v. 39) 

- maniera in care trebuia sa aiba loc aceasta sarbatoare (v. 40-42) 

- motivul acestei sarbatori (v. 43)   

Aplicatii Practice: 
a. Cuvintele lui Dumnezeu pentru Moise ne vorbesc si noua celor de azi (v. 22,23). 
b. Noi, copiii lui Dumnezeu de azi putem sa ne inchinam si sa-L laudam pe Dumnezeu chiar mai mult decat au facut-o 

Israelitii in vremea lui Moise (v. 34). 
c. O zi de odihna din rutina muncii zilnice ne da posibilitatea sa dam atentie lucrurilor cu adevarat importante din viata 

noastra (v. 35-39). 
d. Dumnezeu are intotdeuna provizii pentru copiii Lui, de aceea suntem chemati sa ne bucuram (v. 40). 
e. Binecuvantarile lu Dumnezeu trebuie impartasite si celebrate cu fratii si surorile noastre (v. 41, 42). 
f. Oamenii uita, de multe ori, binecuvantarile Domnului si de aceea este bine sa ne amintim in mod continuu de 

bunatatea si harul Lui Dumnezeu pentru noi (v. 43). 
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