
      Ce să facem de acest Paşti ?   Exodul 12 şi 1 Corinteni 5:6-8 / 5 Martie 2018 

                            
La acest Paşti trebuie să observăm 3 lucruri de importanţă capitală: 

 
1. Isus este Mielul de jertfă. Mielul de jertfă trebuia ţinut în casă 4 zile, tot aşa şi 
Hristos a fost în Jerusalim cu 4 zile înainte, de Florii, înainte de patima Lui. El este 
o jertfă ce a fost adusă odată pentru totdeauna. Întreaga vină a tuturor oamenilor 
care vor fi trăit vreodată pe pământ, începând cu Adam şi terminând cu ultimul om 
care se va naşte, toată vina s-a găsit în acel pahar băut până la fund de Domnul 
Isus. Sângele Domnului Isus Hristos stă permanent înaintea Tatălui. Însă sângele 
acesta sfânt deşi este suficient încât să-i ierte pe toţi oamenii, este eficient doar 
pentru cei ce-l primesc. Paştile la evrei marca începutul unui nou an, serbare care 
care nu mai fusese până atunci.  
 
2. Stai în casă la adăpostul sângelui. Nu afară pribegind pe străzi, ci în casă. 
Sângele era pus pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi, imagine foarte asemănătoare a 
crucii. 
 
3. Curăţire şi sfinţire. Azimile, simbolul curăţiei. Verdeţurile amare – tristeţe faţă 
de robia păcatului – prigoană pe viitor pentru cel ce vrea să trăiască pentru 
Domnul. 
 

Explicaţii la cele de mai sus:  

A.Pocăinţă. Ea este părerea de rău. Petru după ce s-a lepădat pe Domnul a plâns 
cu amar. O părere de rău profundă faţă de răul făcut, şi dorinţa după îndreptare. 
Pocăinţa este partea omului şi include dorinţa după Recunoaştere, Mărturisire şi 
Părăsire. 
B. Credinţă. Biblia nu spune că mai întâi omul trebuie să Îl primească pe Domnul 
Isus în viaţa lui, în casa lui, în familia lui, ci spune:”pocăiţi-vă şi credeţi în 
Evanghelie”. Nu vrem să predicăm o Evanghelie incompletă. Nu, omul nu poate 
crede până când nu a înţeles gravitatea păcatului din viaţa lui şi a familiei lui.  
1 Cor.15:1-4 ”altfel, degeaba aţi crezut”! 
 
C. Zdrobire şi Iertare. Un astfel de suflet zdrobit de povara vinovăţiei, va preţui 
foarte mult, va iubi foarte mult iertarea, şi pe Domnul iertării, şi va fi veşnic 
recunoscător.  Sângele scapă de la moarte pe păcătosul care se pocăieşte – se lasă 
zdrobit – şi crede. Dacă nu accepţi jertfa Sa, şi dacă nu iei sângele Lui şi nu îţi ungi 
inima cu el, Îngerul nimicirii te va judeca. 
 



D. Cel ce stă la masă în casă, este cel ce a fost iertat, dar care trăieşte o viaţă de 
credinţă. Omul păcătos nu are nevoie doar de sânge pentru iertare, ci şi de părtăşie 
la masă, care simbolizează o viaţă la adăpost. 
  

     Viaţa nu este doar mântuire ci şi trăire permanentă ! 
 
Sângele Mielului nu doar te ţine la adăpost de Mânia Lui Dumnezeu, ci îţi dă şi 
puterea să birui păcatul, te eliberează şi de sub puterea păcatului, nu doar de sub 
domnia lui. 
                 Mântuire=Iertare, dar şi eliberare ! 
 
O viaţă nouă fără aluat. Daţi afară aluatul. Dacă erai în casă la adăpost, dar nu 
dădeai afară aluatul cel vechi – ce se întâmpla? Erai omorât! 
 
       Pocăinţă, Credinţă, Iertare la început de drum şi Curăţire permanentă ! 
 
Mătura şi făraşul!  
1 Cor 5:7 Cât „aluat” trebuia să fi fost în viaţa evreilor? Cât „aluat” să fie în viaţa 
mea ca să nu mor, puţin, mult? Cât „aluat” dospeşte toată plămădeala? „Aluatul” se 
umflă, dar vezi să nu fie  gol prin interior. Rom.8:13, Exodul 10:26 (eliberare 
totală, în cel mai mic detaliu).  
1 Cor. 5:8. Un pic de „aluat” în inimă, în Biserică, puţină mândrie, puţină iubire de 
sine, puţină iubire de bani...nu multă...puţină face atât de mult rău ! 

 
Ori mături tu aluatul cel vechi, ori te mătură Dumnezeu pe tine! Romani 

11:22 
 
Dacă nu umbli în curăţie, încet, încet slăbeşti ritmul, devii debil spiritual.  
Efeseni 6:24. 
 
E. Cântarea de laudă. Halellul, Psalmii 116-118 dura cam jumătate de oră. Isus 
cel mai bun cântăreţ. Înainte de patima Sa, El a şi cântat, dar nu nu de jale, ci 
cântare de laudă,. 

Psalmi 33:1 „Celui neprihănit îi stă bine cântarea de laudă”. Amin! 
 


