
Studiul 6

Ziua Ispăşirii

Textul de memorat: „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea 
păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? - El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va  
avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării  
toate păcatele lor.” (Mica 7:18.19)

Duminică

1. LeviticuI  16:16.30; 16.  Astfel  să  facă ispăşire  pentru  Sfântul  Locaş,  pentru  necurăţiile 
copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege, prin care au păcătuit ei. Să facă la fel  
pentru Cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor.
30. Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de  
toate păcatele voastre înaintea Domnului.

2. LeviticuI 16:15; Să înjunghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor şi să-i ducă 
sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu 
sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii.

Luni

3. Leviticul 16:32-34; 32. Ispăşirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea şi care a 
fost închinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se îmbrace 
cu veşmintele de in, cu veşmintele sfinţite.
33. Să facă ispăşire pentru Locul Preasfânt, să facă ispăşire pentru Cortul întâlnirii şi pentru 
altar şi să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul adunării.
34. Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: o dată pe an să se facă ispăşire pentru copiii  
lui Israel, pentru păcatele lor." Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul.

Marți

4. LeviticuI16:20-22; 20. Când va isprăvi  de făcut  ispăşirea pentru Sfântul  Locaş,  pentru 
Cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.
21. Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste 
el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să 
le  pună  pe  capul  ţapului,  apoi  să-l  izgonească  în  pustiu,  printr-un  om  care  va  avea 
însărcinarea aceasta.
22. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustiu să-i  
dea drumul.

Miercuri

5. Leviticul 16:29-31; 29. Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a  
lunii,  să vă smeriţi  sufletele,  să nu faceţi  nicio lucrare, nici  băştinaşul,  nici  străinul care 
locuieşte în mijlocul vostru.
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30. Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de  
toate păcatele voastre înaintea Domnului.
31. Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele.  
Aceasta să fie o lege veşnică.

Leviticul 23:27-32 27. "În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua Ispăşirii: atunci să 
aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.
28. Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua Ispăşirii, când trebuie făcută 
ispăşire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru.
29. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui.
30. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare îl voi nimici din mijlocul poporului 
lui.
31. Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în 
toate locurile în care veţi locui.
32. Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua  
aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru."

6. Matei 18:23-35; 23. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut  
să se socotească cu robii săi.
24. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.
25. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe 
copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.
26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: "Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi 
plăti tot."
27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
28. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era 
dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: "Plăteşte-mi ce-mi eşti  
dator."
29. Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: "Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti."
30. Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.
31. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au 
spus stăpânului lor toate cele petrecute.
32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: "Rob viclean! Eu ţi-am iertat 
toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
33. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?"
34. Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora.
35. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima 
pe fratele său."

Joi

7. Isaia 6:1-6; 1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de 
domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu  
două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
3. Strigau unul la altul şi ziceau: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este 
plin de mărirea Lui!"
4. Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum.
5. Atunci am zis: "Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în 
mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul 
oştirilor!"
6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase 
cu cleştele de pe altar.
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