
Sărbătorile poporului Israel
Exodul 23:14-17, Leviticul 23:4-44. Prin aceste sărbători 
Dumnezeu dorea să amintească mereu evreilor, adulţi şi copii, că 
ţara aparţinea Lui Dumnezeu. (Ieroboam este un exemplu negativ 
în acest sens.1 Împ.12.25-33. El a schimbat calendarul religios, şi a 
rupt toate legăturile cu Ierusalimul şi cu Templul.)

Sunt şapte sărbători anuale : Patru erau celebrate în 
succesiuni rapide la începutul anului, luna Nisan a 14-a zi (martie 
aprilie). Aceste trei au fost împlinite literal de Domnul Isus la 
prima Sa venire, şi a implicat-o pe a patra:

1- a Luna – a 3-a Luna – 1 7-a luna
1.Paştile .
2.Sărbatoarea Azimilor
3.Sărbătoarea primelor Roade 
4.Cincizecimea



Sărbătorile poporului Israel
Alte trei sărbători erau celebrate în luna a şaptea Tişri 

(Sept.Oct.), şi vor fi împlinite literal de Domnul la cea 
de-a doua Sa venire.

4.Sărbătoarea Trâmbiţelor, 5. Ispăşirea, 6. Corturile!

Intervalul de timp dintre sărbători din calendarul religios 
al lui Israel ilustrează intervalul de timp dintre prima şi 
cea de-a doua Sa venire.

1. Paştile.Exod 12.6,7, Lev.23.5. Această sărbătoare 
comemora eliberarea lui Israel din Egipt şi ţinea o zi. 
Ea vb.despre răscumpărare şi mai ales despre faptul 
că ‘’Hristos, Paştile noastre, a fost jertfit’’.                                                                             
1 Cor.5.7



Sărbătorile poporului Israel
2. Sărbătoarea Azimilor                                            

(pâinea nedospită-curăţaţi tot                                    
aluatul, simbol al păcatului)                                    
Lev.23:6-8. Această sărbătoare era strâns 
asociată cu Paştile. În Biblie drojdia este un 
simbol invariabil al răului şi în special al unei 
doctrine greşite. Evreii tb. să mănânce 7 zile 
azimi. Observaţi: mai întâi vine răscumpărarea 
şi mai apoi o umblare separată.1 Cor.5:7,8



Sărbătorile poporului Israel
3.Sărbătoarea primelor Roade.Lev.23.9-14.  

Sărbătoarea era o consacrare a recoltei şi 
marca începutul recoltei de grâu în ţară                   
( făgăduinţa recoltei viitoare). Un snop de orz 
era luat de pe câmp şi legănat înaintea 
Domnului. Sărbătoarea avea loc în prima zi a 
săptămânii şi este tipică învierii Lui Hristos.       
1 Cor. 15:20-23



Sărbătorile poporului Israel
Ioan 16:7 şi Fapte 1:9-12. ‘’Dacă nu Mă duc Eu 

Mângâietorul nu va veni la voi..’’

4. Sărbătoarea Cincizecimii. Lev.23:15-22. La 50 
de zile după prezentarea snopului legănat,       
2 pâini erau prezentate şi legănate înaintea 
Domnului, marcând încheierea recoltei de 
grâu. Sub formă de imagine, bineînţeles, 
sărbătoarea Cincizecimii privea înainte când 
avea să fie împlinită (Fapte 2:1), şi Duhul Sfânt 
avea să se coboare şi să-Şi formeze Biserica.



Sărbătoarea Cincizecimii avea loc în a 3-a lună 
(Sivan=Mai-Iunie).Ea este în mijlocul celor 7 
sărbători. Lunile 1-3-7 !Ori că o iei de la capăt ori 
de la coadă ea este în mijloc, deci este 
f.importantă. Rostirea din mijlocul celor 7 
cuvântări de pe cruce este:’’Eli,Eli, Lama 
Sabactani’’.

- 2 pâni dospite (cu aluat) ca dar;

- Promisiunea Duhului, Taina Bisericii: iudei şi 
neamuri într-un singur trup. Fapte 2:1-47 şi 1 Cor. 
12:13.

Sărbători trecute Sărbători viitoare !



Sărbătorile poporului Israel
5. Sărbătoarea Trâmbiţelor. Lev.23:23-25.
Avea loc într-a 7-a lună, în prima zi, şi  reprezenta                  

chemarea, strângerea lui Israel pentru ziua din urmă a 
ispăşirii. (A 6-a sărbătoare avea loc la 3 zile dupa aceasta-
Ziua Ispăşirii). Jeremia 32:37-41. Ezechiel 36.24

6. Ziua Ispăşirii.(Yom Kipur). Ziua                                                            
Ispăşirii marca cea mai solemnă                            ocazie din 
calendarul religios.Era numită o zi a nenorocirii şi era un 
timp de aducere aminte a păcatelor naţiunii. Numai în 
această zi din tot anul, marele preot avea voie să intre în 
Locul Prea Sfânt. Se luau 2 ţapi şi unul era sacrificat, iar altul 
era eliberat în pustie. Aceste festival anticipează vremea 
când Israel va fi cuprins de remuşcări pentru că L-au 
răstignit pe Mesia şi va avea loc o pocăinţă la nivel naţional. 
Zaharia 3:9,10;12:10;13:1;14.9. Ezechiel 36.25-27;                   
Evrei 9,10; Romani 11:25-29.
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7. Sărbătoarea Corturilor – Sărbătoarea recoltei 

(evreii au 2 recolte pe an), amintirea corturilor 
din pustie. Avea loc într-a 7-a lună: a 15-a zi, 
timp de 7 zile. În ziua  8-a avea loc o adunare 
sfântă (ce imagine!). Leviticul 23:33-44. Toate 
familiile pământului se vor sui la Jerusalim să 
prăznuiască sărbătoarea                                          
corturilor.                                                                 
Zaharia 14:16-19                                       
Ezechiel 36.28



Această sărbătoare era legată de o perioadă de 
bucurie. Poporul se aduna laolaltă timp de 8 
zile locuind în corturi, bucurându-se de 
bunătatea Lui Dumnezeu. Primele roade de 
ulei şi vin erau aduse în cort şi apoi se aducea 
o ultimă mulţumire pentru roadele anului. De 
asemenea era comemorată pribegia lui Israel 
prin pustie de la ieşirea lor din Egipt.        
Lev.23:39-43.

Această sărbătoare ne vorbeşte şi de Împărăţia 
de 1000 de ani. !




