
 Cum ne pregătim pentru sărbătoare? Isaia 1:10-15 
 
Ce comparaţie, Împ.de sud cu Sodoma şi Gomora!? 
 

Problema: 
-Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, urăsc lunile voastre cele noi şi 
praznicele voastre, Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.  
 
-Când vă rugaţi nu vă ascult, pentru că pe mâinile voastre este păcat. 
 

Cerinţa: v.16.’’Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă’’! 
Soluţia: Isaia 7:13,14 – Emanuel ! 
 
Psalmi 50:7-14 (împlineşte-ţi promisiunile şi adu mulţumiri ca jertfă) 
Psalmi 51: 16,17 (nu jertfe în afară, ci jertfa din interior – un duh zdrobit, o inimă 
zdrobită şi mâhnită). Eşti zdrobit doar la portofel, sau în inimă? 
I Sam.15:22 – ’’Ascultarea face mai mult decât jertfele’’! 
 
Cina Domnului este singura sărbătoare poruncită în Biblie ! 
 
Nu particip la cină, dar fac sărbătorile: serbez Paştile, Crăciunul etc...dacă nu luăm 
parte la cină nu e mare problemă, dar dacă nu serbăm Crăciunul suntem bigoţi. 
 

 Pocăinţa nu înseamnă să ţii, ci înseamnă să laşi, să laşi tot. E greu să ţii, e 
mult mai uşor să dai drumul când nu mai poţi. Doamne, iată că noi am lăsat 
totul şi te-am urmat. Lasă felul de viaţă firesc din trecut, grijile, problemele, 
viaţa păcătoasă. 

 
’’Binecuvântat fie Dumnezeu care zilnic ne poartă povara’’. Psalmi 68.19 
 
Exemplu: Marcu 12.44 ‚’’ea a aruncat tot ce mai avea ca să trăiască’’ şi Ioan 6:1-
15 = văduva săracă şi băiatul ei, ce lecţie ! (temă pentru meditaţie) 
 
Amos 5: 4,5,6 şi 21-24.’’Urăsc, dispreţuiesc, şi nu pot să sufăr’’, ce?                     
Sărbătorile voastre, nu ale Mele, zice Domnul ! Îmi întorc privirea în altă parte, 
Îmi vine să vărs când văd ce faceţi popor iudeu, Mi-e scârbă. 
  
  Care sunt aceste sărbători: 
-cele care aparent sunt închinate Lui, dar de fapt ne facem voile noastre. 
v.4-6 ‚’’căutaţi pe Domnul şi veţi trăi’’! 



Nu vă legaţi inimile de o zi de sărbătoare, de o tradiţie, ci de Domnul. Cui 
închinăm această sărbătoare, vrem ca El să fie glorificat în adevăr, sau noi?? 
 
Dacă cineva de sus ne-ar privi în tot acest timp al sărbătorii şi ne-ar spune 
concluzia, ce ar spune despre noi? Am serbat pe Hristos Domnul, sau pe noi? 
 
(Ascult un colind creştinesc...ce frumos...după care continui cu beţie, dans , curvie, 
iar sărbătoarea mea este a mea şi nu a Lui.) 
 
 Sărbătoarea este un prilej de sfinţire ! Iacov 4:8 
Pregătiţi-vă trupul, mintea şi inima. ’’Inima este deznădăjduit de rea’’- Jeremia 
17.9.  
-O inimă curăţită. Nu o inimă împărţită între lume şi Dumnezeu. Hotărâţi-vă astăzi 
cui vreţi să slujiţi. Nu puteţi sluji la doi stăpâni ! Un popor paralitic, Israel în 
timpul lui Ilie. 
- O inimă înflăcărată pentru sărbătoare este caracterizată de bucurie. La sărbătoare 
este bucurie. Suntem în prezenţa Domnului. 
Psalmi 42: 4_________contrast                                 Exod 32:18,19 
Isaia 12:6 
Ţefania 3.14 
Zaharia 9.9 
Iona 2.9 
 
Sărbătoarea aşteaptă Sărbătoritul. Nu face sărbătoarea Lui fără El. Samuel îi spune 
lui Saul in 1 Sam. 13:13’’ai lucrat ca un nebun’’. De ce? Nu a aşteptat pe Domnul, 
ci a lucrat de unul singur. Cum numeşte Biblia pe cei din generaţia noastră care nu 
ţin cont de sărbătorit, dar în cinstea Lui fac ce fac...? Mie îmi este frică să şi 
numesc ce fac ei.  
 Rugăciune: Doamne ai milă de poporul nostru, dar până atunci ai milă de noi 
cei ce suntem astăzi prezenţi în casa de rugăciune. Nu vrem Doamne să 
transformăm acestă casă de rugăciune într-o peşteră de tâlhari. Vrem Doamne ca la 
aceste sărbători ale lumii, noi să ne curăţim inimile, să ne sfinţim şi să mergem la 
singura Ta sărbătoare –Masa Domnului, Amin! 
 
 
 
 


