Capitolul 7
Arderea-de-tot de bun voie

„DOMNUL a chemat pe Moise i i-a vorbit din cortul întâlniri, spunând: „Vorbe te
fiilor lui Israel i spune-le: Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, s i aduci darul din vite, fie din ciread , fie din turm . Dac darul lui va fi o arderede-tot din ciread , s fie adus din partea b rb teasc , f r cusur; s -l prezinte
la u a cortului întâlnirii, pentru primirea lui înaintea DOMNULUI. S - i pun mâna
pe capul arderii-de-tot i îi va fi primit ca s fac isp ire pentru el. S înjunghie
vi elul înaintea DOMNULUI; i preo ii, fiii lui Aaron, s prezinte sângele i s
stropeasc sângele de jur împrejur pe altarul de la u a cortului întâlnirii. S
jupoaie arderea-de-tot i s-o taie în buc i. Fiii preotului Aaron s fac foc pe
altar i s pun lemne pe foc. Preo ii, fiii lui Aaron, s a eze buc ile, capul i
gr simea, pe lemnele puse pe focul de pe altar. Dar s spele cu ap m runtaiele
i picioarele; i preotul s le ard toate pe altar; este o ardere-de-tot, o jertf
mistuit de foc, de un miros pl cut DOMNULUI.
Dac darul lui va fi o ardere-de-tot din turm , de miei sau capre, s fie o parte
b rb teasc f r cusur. S -l înjunghie în partea de miaz noapte a altarului,
înaintea DOMNULUI; i preo ii, fiii lui Aaron, s -i stropeasc sângele pe altar de jur
împrejur. El s -l taie în buc i; i preotul s le pun , împreun cu capul i
gr simea, pe lemnele din focul de pe altar. Dar s spele cu ap m runtaiele i
picioarele; i preotul s le aduc pe toate i s le ard pe altar; este o ardere-detot, o jertf mistuit de foc, de un miros pl cut DOMNULUI.
Dac darul adus de el DOMNULUI va fi o ardere-de-tot din p s ri, atunci s - i
aduc darul dintre turturele sau dintre pui de porumbel. Preotul s aduc
pas rea pe altar; s -i despice capul cu unghia i s-o ard pe altar, iar sângele s
i se scurg pe un perete al altarului. S scoat gu a cu penele ei i s-o arunce
lâng altar, spre r s rit, în locul unde se strânge cenu a. S -i frâng aripile,
f r s le dezlipeasc ; i preotul s-o ard pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta
este o ardere-de-tot, o jertf mistuit de foc, de un miros pl cut DOMNULUI“
(Levitic 1. 1-17).
Vedem aici c împrejur rile s-au schimbat cu totul. Dumnezeu nu vorbe te
aici p c to ilor, oamenilor care sunt pierdu i i au nevoie de un Mântuitor, ci
acelora în mijlocul c rora El locuia i care au devenit poporul S u. Dac în
inima vreunuia dintre ei era dorin a ca s aduc ceva lui Dumnezeu, atunci El
îi spune ce este pl cut pentru El i ce vrea El s primeasc totdeauna din
mâna aceluia care apar ine poporului S u.
Aceasta este foarte important. Gândesc c dac cineva vrea s fac un dar
cuiva, caut s -i aduc ceva care are valoare pentru acela. La ce folose te s
faci un cadou de care nici m car nu se bucur cel care-l prime te? Atunci nu
are nici o utilitate, nici un sens. A a ne spune Dumnezeu aici, ce este pl cut
totdeauna pentru El; i noi am v zut c a a este Domnul Isus, tot ce vorbe te
de persoana i de lucrarea Sa. G sim aceasta prezentat în jertfa arderii-de-tot:
partea lucr rii Domnului Isus de pe cruce, care a descoperit slava lui
Dumnezeu, prin care Dumnezeu a fost sl vit a a cum n-a fost niciodat mai
înainte i cum nici nu va mai fi.
Îns Dumnezeu, dac am voie s spun a a, nu este niciodat un datornic.
Dac se aduce ceva lui Dumnezeu, atunci totdeauna se prime te ceva înapoi /

nu înseamn c nu trebuie s inem socoteala de aceasta sau c noi trebuie s
d m ceva ca s primim ceva înapoi. Îns este imposibil ca noi s d m ceva lui
Dumnezeu, f r ca s primim înapoi de la El mult mai mult. Când cineva î i
consacr pe deplin via a Domnului, atunci El prime te atât de mult înapoi,
încât pentru el nu mai exist nici o jertf , ci din contr , o binecuvântare
bogat , o via bogat în dovezi ale harului lui Dumnezeu. i a a este cu toate
jertfele.
Îns aceasta nu este totul. Când noi p trundem în gândurile lui Dumnezeu,
vedem cât suntem de boga i. Vedem c gândurile lui Dumnezeu sunt pline de
de noi i cu bine-cuvânt ri alese care s fie partea noastr ,
dragoste fa
pentru c noi suntem obiectul dragostei Sale i a gândurilor Sale de
binecuvântare. P trunderea în gândurile Sale are ca rezultat, în primul rând c
noi avem p rt ie cu El, prin aceea c noi tim cu ce Se ocup inima Sa; i, în
m cât de boga i suntem, c ci toate gândurile Sale
al doilea rând, c noi înv
sunt bog ie pentru noi. El este preocupat mereu cu noi, ca s ne dea ceea ce
vrea i El este Dumnezeul Atotputernic.
Când noi, ca aici, ne preocup m cu Domnul Isus i cu lucrarea Sa, atunci
urmarea va fi ca s -L cunoa tem i, cu aceasta, ce noi g sim la El, s aducem
lui Dumnezeu ca jertf , ca dar - c noi în ine suntem îmbog i i prin aceasta;
c ci tot ceea ce noi vedem la Domnul Isus este pentru noi i prin tot ceea ce
noi vedem în lucrarea Sa, vom în elege mai bine cât de pre ioas este aceast
lucrare, cât de minunat de mare este, c ci prin ea am fost salva i i tot ce st
în leg tur cu aceast lucrare ne este socotit nou . Acesta este un principiu
foarte important, când noi ne ocup m de jertfe.
A a vedem marea diferen în modul cum ne sunt prezentate jertfele aici în
primele 7 capitole din Levitic i ceea ce am v zut în Levitic 16 i Exod 29. În
Levitic 16 avem crucea înaintea noastr , ca temelie a tuturor rela iilor dintre
Dumnezeu i oameni. Vedem cum Domnul a pus fundamentul, prin aceea c
El a îndep rtat tot ce era între Dumnezeu i noi. În Exod 29, vedem iar i
crucea, lucrarea minunat care a fost înf ptuit odat pentru totdeauna pe
Golgota, ca temelie a faptului c Dumnezeu putea face poporul ca popor al S u
i s locuiasc în mijlocul lor, iar ei s fie preo i care aveau voie s se apropie
de El, a a c ei puteau sluji în prezen a Sa.
Aici, în Levitic, poporul a devenit popor al lui Dumnezeu. Prin sângele
mielului i moartea Domnului Isus, prezentate în Marea Ro ie, El i-a
r scump rat din Egipt. Pe Muntele Sinai, El i-a adus la Sine i i-a calificat ca
popor al S u. El a hot rât apoi facerea cortului i a venit în mijlocul lor. În
ultimele capitole din Exod g sim c Moise a construit cortul. Pentru prima dat
ni se spune de apte ori c toate uneltele au fost f cute a a cum a poruncit
Domnul i apoi de apte ori c Moise a construit cortul exact a a cum îi
spusese Domnul. Când a fost gata, Domnul a venit s locuiasc în mijlocul
poporului S u. Era poporul S u, i El locuia în mijlocul lor pe baza jertfei
pentru vin i a jertfei pentru p cat, care a fost adus în Levitic 16 i a jertfei
arderii-de-tot pe care o avem în Exod 29. Aici în Levitic nu mai este problem
între Dumnezeu i p c to i, ci între Dumnezeu i poporul S u; aceasta explic
diferen a.
Îns cât de minunate sunt aceste capitole! Aici vorbe te Dumnezeu i sunt
primele cuvinte pe care El le roste te poporului S u, dup ce a venit în mijlocul
lui, dup ce i-a dat toate binecuvânt rile. Dumnezeu a teapt ca noi, dup ce
am experimentat harul S u minunat, s nu st m cu inima rece înaintea Lui,
ca i cum am fi primit aceste binecuvânt ri minunate ca pe ceva care ni s- ar fi
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cuvenit de drept. Orice om, care a experimentat harul S u, care a venit la El ca
un p c tos pierdut i a primit iertarea p catelor i via a ve nic , care în loc de
a primi un loc în iad, a a cum el vedea înaintea sa, când a ajuns la cuno tin a
p catelor sale, a ob inut un loc în casa Tat lui, poate spune: „toate, toate
p catele mele le-a îndep rtat sângele S u“ i „am pace cu Dumnezeu, nu mai
este nimic între Dumnezeu i mine, am fost f cut pl cut în Cel Preaiubit,
Dumnezeu este Tat l meu i eu sunt copilul S u i El m iube te, a a cum L-a
iubit pe Domnul Isus. Dumnezeu poate a tepta de la un asemenea om ca în
inima lui s fie dorin a de a da un r spuns la aceast iubire si la acest har, ca
el, pe baza acestui har primit, s doreasc s dea ceva înapoi lui Dumnezeu, ca
dovad a mul umirii i a dragostei sale. Poate cineva face altfel, decât a a cum
spune în 1 Ioan 4.19: „Noi Îl iubim, pentru c El ne-a iubit mai întâi“? Poate o
asemenea dragoste s nu mi te inima noastr i s nu trezeasc nici o dorin
de mul umire i d ruire fa de El? Dumnezeu nu crede, i nici noi, c este
posibil altfel. Este cineva aici în mijlocul nostru, care s-a v zut p c tos
pierdut, a strigat la Dumnezeu dup mântuire i a primit aceast mântuire i
pace cu Dumnezeu - care a v zut c Dumnezeu l-a mântuit numai prin har i
pentru aceasta a l sat ca Fiul S u s fie b tut în cuie pe cruce - este aici
vreunul care a experimentat aceasta i nu i-a venit în inim dorin a s se
consacre în totul Domnului, s se dedice total lui Dumnezeu, ca r spuns la
aceast dragoste?
Acum Dumnezeu spune c El a teapt aceasta în inimile noastre. El apeleaz
la inima noastr i El nu spune: acum voi trebuie s -Mi aduce i ceva, ci: dac
este în inima voastr dorin a ca s -Mi aduce i ceva, atunci Eu vreau s v
spun ce este totdeauna pl cut pentru mine. i Dumnezeu în bun tatea Sa
mare, în în elepciunea Sa minunat , când El ne spune c ne d prilejul s -I
d m ceva, El o face într-un a a fel încât este numai de folos pentru noi. Prin
aceasta noi vom deveni tot mai ferici i i mai boga i, a a c noi suntem în stare
s ocup m realmente acest loc binecuvântat, locul cel mai înalt pe care l-am
primit, pe care El dore te s ni-l dea. Acesta este p rt ia cu Tat l i cu Fiul
S u.
Aceasta ne-o spune apostolul Ioan în 1 Ioan 1: „P rt ia noastr este cu
Tat l i cu Fiul S u“. Deci, ce însemneaz aceasta? El spune aceasta despre
fiecare cre tin. Oricine a venit la Hristos i este n scut din nou, care a crezut
Evanghelia i astfel a primit Duhul Sfânt, are deci pace cu Dumnezeu, are
p rt ie cu Tat l i cu Fiul. P rt ia aceasta poate fi întrerupt numai prin
necredincio ia practic , chiar dac nu este distrus . Ce însemneaz aceasta?
P rt ie, în sensul în care este întrebuin at aici i în alte locuri din Noul
Testament, înseamn s ai aceea i parte, acelea i sentimente, acelea i
interese, acelea i obiecte ale pl cerii i bucuriei.
Acum este clar, când cunoa tem înv
tura Evangheliei dup Ioan i a primei
epistole a lui Ioan, c în principiu noi avem aceast p rt ie. În Evanghelia
dup Ioan ni se spune c cine crede în Fiul are via a ve nic . Îns în 1 Ioan ni
se spune (1 Ioan 5.20) c Domnul Isus este via a ve nic . „El este Dumnezeul
adev rat i via a ve nic “ i oricine a primit pe Fiul ca via a sa are via a
ve nic . El este via a mea (vezi în Coloseni 3.4)! Deci dac EL este via a mea, se
poate via a desf ura altfel decât a fost în El i sunt alte interese, alte obiecte
pentru inim
i alte dorin e decât a avut El? Imposibil. Via a trebuie s se
descopere. Exist vreun nou-n scut care s nu aib nici o dorin de a poseda
sfin enia lui Dumnezeu, a c rui inim s nu doreasc pe Domnul Isus i s -L
iubeasc , care s nu iubeasc pe Tat l i s nu doreasc s -I fie pl cut?

/

A a a fost în via a Domnului Isus. În El s-a descoperit aceast via prin
dorin a s fie pl cut Tat lui. Atunci nu poate fi altfel, decât ca noua via s se
descopere în mine în acela i fel. Dac am aceast via nou , atunci în eleg i
ce spune Domnul Isus în Ioan 17.3: „ i via a ve nic este aceasta: s Te
cunoasc pe Tine, singurul Dumnezeu adev rat i pe Isus Hristos pe care L-ai
trimis Tu“. Deci prin aceast via
eu sunt în stare s cunosc pe Tat l.
Cunoa te Domnul Isus pe Tat l? Normal! Dac Domnul Isus este via a mea,
atunci i eu cunosc pe Tat l, sunt în stare s cunosc gândurile Sale i astfel
am p rt ie cu El. Eu am acelea i sentimente, acelea i obiective pentru inima
mea, acelea i interese ca i Tat l i Fiul. i când Tat l ne spune: Dac vre i s Mi aduce i ceva, atunci Eu vreau s v spun ce este totdeauna pl cut pentru
Mine; i aceasta este p rt ia, c ci Tat l îmi arat ce este pl cut pentru El, ce
învesele te inima Sa, ce este totdeauna pl cut pentru EL
Nu este o realitate minunat faptul c Dumnezeu Î i deschide inima fa de
noi i ne las s vedem ce Îl mi c pe El? C El vorbe te cu noi i ne spune ce
Îl preocup , gândurile Sale cele mai tainice, întreaga slav a persoanei
Domnului Isus, care umple pentru ve nicie inima Sa cu pl cere i acum o face
într-un mod cu totul deosebit, dup ce El a înf ptuit aceast lucrare
minunat ? Deci, dac exist în inima noastr dorin a s aducem ceva lui
Dumnezeu, atunci Dumnezeu Î i deschide inima i ne spune ce a v zut El la
Domnul Isus i ne arat aceast slav , a a c
i noi putem s ne umplem
inimile noastre cu ce ne spune El: privi i-L ! Admira i-I toat slava Sa i apoi
aduce i la Mine ce a i v zut la El; c ci aceasta este totdeauna pl cut pentru
Mine. Cu toat reveren a putem spune c Dumnezeu ne roag : Veni i s
vorbim împreun despre El, s -L privim împreun . Prive te-L i vezi ce
frumuse e are El! Prive te-L în toat slava Sa, nu în primul rând ca jertf
pentru p cat - i cât de important este i aceasta - ci ca jertf de ardere-de-tot,
ceea ce este în mod deosebit pl cut pentru Mine, prive te-L a a i adu-Mi jertfa
aceasta înainte. Primesc jertfa din mâna ta i putem s vorbim despre ea. Voi
pute i s -Mi spune i ce a i v zut la El, iar Eu v voi l sa s vede i ceea ce Eu
am v zut la El.
Nu este aceasta tocmai ceea ce vedem noi în Evrei 13, jertfele noastre de
laud i mul umire, „rodul buzelor care m rturisesc Numele S u“? Acesta este
deci caracterul a ceea ce g sim aici, în Levitic 1. Ce chestiune important este
aceasta! Dumnezeu nu începe cu Levitic 16, cu jertfa pentru p cat i pentru
vin , ci cu arderea-de-tot, care este deosebit de pl cut pentru El i Îi satisface
atât de mult inima.
Îns Dumnezeu dore te ca noi s aducem jertfe acolo unde El locuie te în
mijlocul poporului S u. Am v zut în Exod 29 c Dumnezeu dore te s
locuiasc în mijlocul poporului S u i s aib p rt ie practic cu el - nu din
dep rtare, ci în prezen a Sa. El dore te ca noi s venim la El, acolo unde El
locuie te în mijlocul poporului S u i s vorbim acolo cu El. Aceasta o vedem
aici în acest capitol ca o condi ie, când cineva vrea s aduc o jertf .
Dumnezeu vorbe te din cortul întâlnirii, dup ce El locuie te în mijlocul
poporului S u i spune: „Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului,
s -L aduc din vite, fie din ciread , fie din turm “. i unde trebuie s-o aduc ?
„La u a cortului întâlnirii, pentru primirea lui înaintea Domnului“.
Acestea sunt principii importante. Permite i-mi s spun înc o dat : primele
cuvinte pe care Dumnezeu le roste te, dup ce El locuie te în mijlocul
poporului S u, arat c El dore te ca ei s vin la El cu jertfele lor, ca ei s se
strâng în jurul Lui, ca ei s fie cu El acolo, la cortul întâlnirii, unde locuie te
El, ca împreun cu El s aib p rt ie în contemplarea slavei Domnului Isus
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ca jertf a arderii-de-tot. Aceasta este o realitate minunat - s g sim aici pe
p mânt un loc unde Dumnezeu Se întâlne te cu poporul S u i unde El, a a
cum g sim aici, în capitolul 3 i 7, în leg tur cu jertfa de mul umire, c El
vrea s aib o mas cu poporul S u: o mas din care El m nânc , din care
m nânc Domnul Isus, din care m nânc preotul i din care poate s
m nânce oricine din popor - o mas a întregului popor al lui Dumnezeu! Ce
har minunat! Ce minunat exemplu d Dumnezeu aici în Vechiul Testament cu
privire la inten iile Sale cu privire la copiii S i i cât de mult vrea s -i apropie
de El, pe baza lucr rii pe care a f cut-o Domnul Isus!
Îns acum El spune: când cineva vrea s aduc ceva, s înceap cu jertfa
arderii-de-tot. Dumnezeu în dragostea Sa vrea s aib p rt ie cu noi; îns cu
cât noi avem mai mult p rt ie cu El, cu atât mai mult vom cunoa te
gândurile Sale, cu atât mai mult vom înv a dragostea Sa fa
de noi i
binecuvânt rile care sunt partea noastr . Cum am putea noi s tim care este
partea noastr , dac Dumnezeu nu ne-ar descoperi-o? Când Petru în Matei 16
m rturise te: „Tu e ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu“, atunci Domnul
Isus spune: „Nu carnea i sângele i-au descoperit lucrul acesta, ci Tat l Meu
care este în ceruri“. i cine ne-ar putea ar ta slava Domnului Isus în lucrarea
Sa de pe cruce, dac nu Tat l? El singur o poate face i El vrea s-o fac . Îns
El o poate face numai dac noi suntem gata s ascult m de vocea Sa, dac noi
venim la locul unde El ne înva
i unde El vrea s - i deschid inima fa de
noi i s ne m rturiseasc totul -da, la intrarea în cortul întâlnirii.
i apoi El ne spune ce avem de f cut: „Dac darul lui va fi o ardere-de-tot din
ciread , s -l aduc din partea b rb teasc “. Asta înseamn : dac tu vrei s -Mi
aduci ceva, ocup -te mai întâi acas cu aceasta. Izraelitul trebuia mai întâi s
aleag acas un animal f r defect, de parte b rb teasc , plin de energie. El
trebuia s -l verifice bine, a a c putea s spun c nu este nici un defect în el.
Nu putem veni în prezen a lui Dumnezeu ca s aducem o jertf de ardere-detot, dac noi, mai întâi, nu am verificat acas aceast jertf ; putem face lucrul
acesta, numai dac mai întâi ne-am ocupat cu Domnul i L-am privit ca s
vedem des vâr irea Sa.
Aici israelitul nu putea vedea jertfa în partea ei l untric , aceasta venea mai
târziu. Îns se putea vedea cum ar ta pe din afar . Putem g si în Evanghelii
cât de des vâr it a fost Domnul Isus în via a Sa, îns mai mult decât atât în
moartea Sa: c ci este vorba de jertfa arderii-de-tot, care nu vorbe te atât de
mult de via a Domnului Isus, cât de moartea Sa pe cruce, pe parcursul celor
ase ore - nu numai în primele trei ore, ci chiar în orele de întuneric, pe când
El a fost f cut p cat i era jertf pentru p cat - tocmai atunci El era jertf de
ardere-de-tot. Deci numai când noi ne ocup m acas cu Domnul i lucrarea Sa
- nu numai cu p catele noastre, cu ceea ce înseamn lucrarea Sa pentru noi,
ci dac avem în vedere ce înseamn ea pentru Dumnezeu, cum a fost
Dumnezeu sl vit în ea - numai atunci putem vedea cât de des vâr it a fost El
i numai atunci putem s venim cu o jertf de ardere-de-tot acolo unde este
Dumnezeu i unde El vrea s aib o întâlnire cu noi, acolo unde El invit pe
întregul S u popor s vin la El la intrarea în cortul întâlnirii i acolo s aduc
jertfa arderii-de-tot.
Cât de minunat este când noi ne ocup m acas cu Domnul! Oh, doresc s
amintesc tuturor celor care cunosc ceva din experien ; ce ore fericite au fost
acelea în care ne-am preocupat acas cu Domnul i acolo am v zut slava Sa în
lucrarea pe care El a f cut-o!
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Vreau s povestesc o scurt întâmplare. La 25 octombrie 1942 gestapoul m-a
arestat i am fost patru s pt mâni la închisoare, înainte de a ajunge în lag rul
de concentrare. Am fost pus sub supraveghere sever , nu aveam voie s lucrez,
s citesc. Îns paznicul olandez, care m-a adus în celul , mi-a zis: „Dac v
intereseaz o Biblie, atunci eu pot s v fac rost de una, cu toate c nu am
voie. Când nu o citi i, trebuie s o ascunderi.“ A a m-a adus Dumnezeu într-o
situa ie unde eu nu puteam face nimic altceva, decât s citesc Biblia i eram
recunosc tor c o aveam. Nu am c utat adev ruri adânci ale lui Dumnezeu, ci
am început s citesc Evangheliile, ca s v d pe Domnul în ele. Eu trebuie s
spun c în curând zilele au devenit foarte scurte. A teptam diminea a devreme
ca s se aprind lumina, ca astfel s pot reîncepe i citeam pân seara, pân
când se stingea lumina. Dup trei s pt mâni aveam voie s am o alt carte. Mam uitat pu in prin ea, îns nu am g sit nimic interesant. Îmi d deam seama
c aveam prea pu in timp s citesc Biblia.
Oh! cât de fericit este inima când se ocup astfel de Domnul, când Tat l ne
las s -I vedem slava, a a cum o vede El. Atunci devenim ferici i pe deplin i
i acestea sunt
atunci venim, ca s folosim tabloul din Deuteronom 26 - dac
roadele rii - cu un co plin, ca s aducem jertfa noastr de ardere-de-tot, i
ea va fi de parte b rb teasc , f r cusur. Noi am privit-o i am v zut c este
des vâr it . Nici un cusur nu este la El. i El a mers pe drumul S u în puterea
dumnezeiasc , în energia dumnezeiasc ; a a putem s -L aducem la intrarea
cortului întâlnirii.
În primul rând Dumnezeu ne descoper c am fost primi i în El, a a cum
spune El: „De un miros pl cut Domnului“. Acelea i gânduri le g sim la Abel.
Dumnezeu prive te la Abel i la jertfa lui. îns aici ea este în leg tur cu noi,
care suntem copii ai lui Dumnezeu i care venim la Dumnezeu i care, în felul
acesta, înv
m ce este realmente pentru inima lui Dumnezeu, cum noi am
fost realmente f cu i, pl cu i în Cel Preaiubit. În mod normal noi nu putem s
ne ocup m cu Domnul de diminea a pân seara, a a cum Domnul mi-a dat
atunci patru s pt mâni, îns când folosim bine timpul pe care îl g sim, s ne
ocup m cu El, atunci inimile noastre vor fi umplute cu slava persoanei Sale, cu
des vâr irea Sa i atunci în elegem c Dumnezeu poate privi spre El numai cu
pl cere.
m i care este pozi ia noastr în inima lui Dumnezeu, c ci
Îns atunci înv
Tat l ne iube te a a cum L-a iubit pe El; i când noi vedem des vâr irea Sa,
în elegem c Tat l trebuia s -L iubeasc . i atunci Tat l îmi spune: te iubesc
cu aceea i dragoste! Dac tu în elegi cât de mult Îl iubesc pe El, atunci tu
în elegi cât te iubesc i pe tine. Este exact aceea i dragoste. În m sura în care
noi Îl privim pe Domnul Isus ca jertf de ardere-de-tot i vedem slava i
des vâr irea Sa, ne va deveni clar cât de pl cu i suntem înaintea lui
Dumnezeu, f cu i pl cu i în Cel Preaiubit. Însemn tatea acestui verset o
în elegem în m sura în care cunoa tem ce înseamn Cel Preaiubit pentru
inima lui Dumnezeu. i cu cât cunosc mai mult din El, cu atât mai mult
în eleg cât de mult este El iubit, cu atât mai mult în eleg ce sunt eu pentru
inima lui Dumnezeu. De aceea se spune - i pe aceasta pune Cuvântul
accentul: „De un miros pl cut Domnului“. Pl cerea pe care Dumnezeu o
g se te în Domnul Isus ca jertf de ardere-de-tot a trecut asupra noastr .
Dumnezeu ne explic aceasta chiar de la început.
Dup aceea îns El ne spune ce trebuie s facem în continuare. Mai înainte
am v zut acas c în exterior jertfa este des vâr it . Acum urmeaz : „ i el s
înjunghie vi elul înaintea Domnului“. Apoi noi ne ocup m cu faptul c aceast
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minunat persoan a murit i c a mers de bun voie la moarte, ca s
sl veasc pe Dumnezeu, a a cum spune Ioan 10.
S re inem c aici nu este vorba de jertfa pentru p cat, ci de jertfa arderii-detot. Ne ocup m cu moartea Sa. Trebuie s-o aplic m la noi în ine; acela, care
aduce jertfa, trebuie s omoare el însu i animalul. Înseamn c el trebuie s
p trund în ceea ce înseamn moartea pentru Domnul Isus i ceea ce El a
suferit ca jertf pentru p cat, îns totdeauna în leg tur cu faptul c în
momentul când au venit asupra lui aceste suferin e îngrozitoare i El a devenit
obiectul mâniei i r zbun rii lui Dumnezeu, a sl vit pe Dumnezeu i a ocupat
de bun voie acest loc, ca s sl veasc pe Dumnezeu prin ascultarea Sa.
Dumnezeu spune: Priviri aceasta, atunci voi ve i în elege ceva din ceea ce El a
fost pentru Mine i ve i putea aduce ca jertf pentru Mine ceea ce voi vede i din
slava Sa, care a fost descoperit în aceast lucrare. Aceasta este totdeauna
pl cut pentru Mine, aceasta este un miros pl cut. i cu cât privi i mai mult, cu
atât în elege i mai mult ceea ce voi sunte i în ochii Mei; c ci ceea ce voi vede i
la El, acest miros pl cut v este socotit i vou ; voi sunte i f cu i pl cu i în Cel
Preaiubit.
„Fiii lui Aaron s aduc sângele aici“. Fiii lui Aaron sunt aceia care exercit
slujba în mod practic i care deci sunt obi nui i s fie în prezen a lui
Dumnezeu, în Locul Preasfânt. Erau i fiice ale lui Aaron. Ele aveau voie s
m nânce din anumite jertfe sfinte. Îns nu aveau voie s exercite nici o slujb .
Puteau apar ine familiei preo e ti - i to i credincio ii apar in acesteia - i
totu i nu ocupau în mod practic acest loc. Un fiu al lui Aaron era unul din
familia preo easc , un om crescut prin har, devenit un om matur; în vorbirea
Noului Testament, a devenit „des vâr it“, care înseamn (simbolic) c a în eles
pozi ia cre tin . El a în eles ce înseamn a fi un copil a lui Dumnezeu i a fi
a ezat în Hristos în locurile cere ti i, locuind acolo, s se foloseasc de
privilegiile Sale, s intre în Locul Preasfânt i acolo s slujeasc în prezen a lui
Dumnezeu.
Un asemenea credincios poate s fac ceea ce vedem aici. Unul, care este
obi nuit s stea în prezen a lui Dumnezeu, a înv at ce se cuvine, cum totul
trebuie s se petreac în prezen a lui Dumnezeu. De aceea El poate în chip
vrednic s ia sângele i s -l stropeasc de jur împrejurul altarului, a a cum am
v zut. Un asemenea fiu al lui Aaron cunoa te valoarea acestui sânge, care
vorbe te de lucrarea minunat a Domnului Isus, care cur e te orice p cat i
care este a a de pre ios pentru Dumnezeu, c ci prin aceasta El a fost sl vit pe
deplin. Noi putem s -l stropim de jur împrejurul altarului, asta înseamn în
locul în care se adun poporul ca s - i aduc jertfa i unde aceast jertf se
ridic spre Dumnezeu ca o ardere-de-tot de un miros pl cut. Sângele este acolo
ca semn al valorii lucr rii Domnului Isus. Ce minunat este s fii obi nuit s
stai în prezen a lui Dumnezeu, s fii încrez tor în gândurile Sale, prin
deprindere practic s
tii ce se cuvine în prezen a lui Dumnezeu Cel sfânt i
apoi s fu în stare s sluje ti i s umbli. i atunci când noi suntem aduna i
laolalt duminica diminea ca s aducem jertfele noastre, s tim cum putem
face ca acestea s fie într-un mod pl cut lui Dumnezeu i s verific m ce se
cuvine din partea noastr atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu.
Citim mai departe; „S jupoaie arderea-de-tot i s-o taie în buc i“ (versetul
6). Cel care jertfea nu trebuia s vad numai partea exterioar . Trebuia s taie
în buc i, asta înseamn s ia fiecare bucat în parte, s vad îndeosebi
dragostea Domnului, slava Sa, dreptatea Sa, adev rul S u - tot ce era la El,
dac am voie cu respect adânc s spun; s iei îndeosebi toate tr s turile de
caracter ale Domnului Isus, s le prive ti i s vezi cât de des vâr it a fost
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totul la El. Dragostea Sa, slava Sa, dreptatea Sa, adev rul S u erau
des vâr ite, da, El era cel adev rat, a a cum El putea s spun , când l-au
întrebat cine este: „Ceea ce de la început v spun c sunt“ (Ioan 8.25).
Înseamn c orice cuvânt pe care-l rostea i orice fapt pe care o f cea erau
descoperirea a ceea ce era El. i Dumnezeu spune: Privi i-L cât de pre ios este
El, în untru i în afar , cum totul este des vâr it în El. Privi i-L!
Apoi fiii lui Aaron puteau s fac slujba lor, c ci numai ei tiau ce se cuvine
în prezen a lui Dumnezeu: „Preo ii, fiii lui Aaron s a eze buc ile, capul i
gr simea pe lemnele puse pe focul de pe altar. S spele cu ap m runtaiele i
picioarele“ (Levitic 1.8-9). M runtaiele sunt interiorul, sentimentele l untrice,
a a cum le g sim la Domnul, de exemplu în Psalmi. i „s spele cu ap
i
picioarele“ - cu alte cuvinte, s întrebuin eze severitatea Cuvântului lui
Dumnezeu ca s vad , s verifice dac sentimentele i purtarea Sa erau
des vâr ite. Rezultatul final va fi totdeauna c totul este în concordan
deplin cu gândurile lui Dumnezeu.
„ i preotul s le ard toate pe altar: este o ardere-de-tot, o jertf mistuit de
foc, de un miros pl cut Domnului“ (Levitic 1.9). Ce minunat slujb este acest
aducere de daruri! Vedem c întreaga jertf trebuia pus pe altar. Era ars în
întregime ca jertf mistuit de foc, de un miros pl cut Domnului i nu era
pentru noi. Îns nu credem c inima fiului lui Aaron care f cea aceast slujb ,
nu era umplut de pl cere i admira ie, chiar dac el nu trebuia s m nânce
din jertf : Dac slava era prea mare ca s fie în eleas de el, prea adânc
pentru a fi cuprins de el, o slav pe care numai Dumnezeu putea s-o
pre uiasc la valoarea ei, totu i el vedea ceva din aceast slav . Dac era o
jertf de un miros pl cut Domnului, el st tea totu i al turi i sim ea acest
miros pl cut.
i credem noi c atunci când suntem aduna i laolalt în cortul întâlnirii, ca
preo i i ca popor al lui Dumnezeu, s aducem jertfele noastre de laud
i de
mul umire, când noi privim pe Domnul în m re ia Sa, atât cu ceea ce ne-am
preocupat acas cât i cu ceea ce vedem în aceste momente,s oferim lui
Dumnezeu ca jertf , ceea ce este prea înalt pentru noi - credem noi c inimile
noastre pot r mâne reci i c , chiar dac este numai pentru Dumnezeu, inimile
noastre nu pot fi umplute cu admira ie fa de aceast Persoan minunat ?
Noi vom avea p rt ie cu Tat l în jertfa aceasta.
Cu cât vom în elege mai mult din slava acestei lucr ri, cu atât mai mult vom
intra în cunoa terea faptului c
i noi avem parte de favoarea Celui Preaiubit.
Dac eu sunt la început, probabil c înc nu sunt spiritual un fiu al lui Aaron.
Dar cu cât aduc mai mult jertfe de ardere-de-tot, cu atât voi ajunge s -i în eleg
sensul i s doresc s fiu în prezen a lui Dumnezeu. În curând eu voi fi un fiu
al lui Aaron, care este obi nuit s stea în prezen a lui Dumnezeu i în curând
voi fi suficient de bogat ca s aduc o jertf a a de mare, a a cum am v zut aici.
Este clar c cele trei arderi-de-tot despre care am citit reprezint jertfe de
diferite m rimi. Prima jertf este de parte b rb teasc dintre vite, a doua dintre
animale mici, dintre oi sau capre, iar a treia dintre p s ri, turturele sau
porumbei tineri. Observ m o varietate destul de mare. Dumnezeu putea
a tepta ca fiecare izraelit s aduc un vi el de parte b rb teasc ; c ci
Dumnezeu a binecuvântat din bel ug pe poporul S u. Când vreunul nu era
suficient de bogat, atunci el avea voie s vin cu ce poseda. Avea voie s aduc
din oi sau capre. i dac nu putea nici atât, atunci s aduc turturele sau
porumbei tineri - ceea ce era ceva mic care vorbea despre Domnul Isus i
despre slava Sa, a a cum se vede aici în jertfa arderii-de-tot.
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Acesta este un gând pre ios pentru noi. Oh, Dumnezeu ne-a dat Cuvântul
S u, în care El Î i descoper toate gândurile Sale, i fiecare dintre noi are acest
Cuvânt. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt oric rui om n scut din nou care a
crezut Evanghelia i El face vie aceast carte. Astfel putem în elege toate
gândurile lui Dumnezeu i tot ceea ce El ne-a descoperit cu privire la Persoana
i lucrarea Domnului Isus. i de fapt aceasta este întreg con inutul Cuvântului
lui Dumnezeu. Deci dac eu nu sunt a a de bogat, pentru c nu l-am luat
pentru mine, atunci este vina mea; c ci am mijloace pentru aceasta. Eu am
Cuvântul lui Dumnezeu i în 42 de ani, de când locuie te Duhul Sfânt în mine,
am avut prilejul ca prin rug ciune s studiez Cuvântul i Dumnezeu a vrut s mi dea toat bog ia din Cuvântul S u. Deci, dac eu acum nu sunt destul de
bogat ca s aduc un vi el, atunci este vina mea. Îns harul lui Dumnezeu este
a a de mare, încît dac eu sunt prea s rac i nu am cu ce s pl tesc, El este
mul umit cu o jertf din oi sau capre, chiar dac este ceva mic care vorbe te
despre Domnul Isus.
Asta se potrive te nu numai când sunt s rac, pentru c am fost prea lene ca
s iau pentru mine din Cuvântul S u. Cineva poate c a avut prea pu in timp
i pu ine prilejuri ca s studieze Cuvântul, a a c nu a putut s strâng mult
bog ie, pentru c este prea tân r în credin — dac a primit numai ceva! i
cine ar putea studia Cuvântul lui Dumnezeu, în rug ciune, f r ca s strâng
comori cu privire la Persoana i lucrarea Domnului Isus, comori referitoare la
ceea ce înseamn lucrarea Sa pentru Dumnezeu? Cel care jertfea avea voie s
aduc ceea ce avea. Dac nu era un vi el, atunci avea voie s aduc o capr i,
dac nici asta nu îi era la dispozi ie, atunci avea voie s aduc doi pui de
turturea, numai s fie ceva care vorbe te despre Domul Isus. Despre toate cele
trei jertfe se spune: „Era o jertf mistuit de foc, de un miros pl cut
Domnului“. Dar inimile noastre lene e ar putea trage din aceasta concluzia c
este indiferent ce aducem. Am putea gândi c nu este necesar s fim silitori în
cercetarea Cuvântului ca s putem aduce jertf lui Dumnezeu. Când ne
strângem laolalt duminica diminea a ca s vestim moartea Domnului i în
leg tur cu aceasta s aducem jertfele noaste de laud i mul umire, a a cum
ne spune Evrei 13, „rodul buzelor care m rturisesc Numele Lui“, atunci noi
putem gândi: suntem în Adunare, lauda i mul umirea se va ridica de la sine
din inimile noastre i atunci vom primi jertfele pe care trebuie s le aducem.
Vor fi desigur fra i care s propun o cântare sau s citeasc un capitol sau s
rosteasc în rug ciune gânduri care s înc lzeasc sentimentele inimii noastre,
i atunci vom putea s aducem i noi jertf .
Îns Cuvântul lui Dumnezeu ne face s în elegem clar c atunci paguba este
suferit de doi. Dac noi putem s d m pu in lui Dumnezeu, atunci El nu
ob ine ceea ce dore te a a de mult, ceea ce un capitol mai departe va fi numit
pâinea Sa, mâncarea Sa. i apoi, pentru cel care jertfe te este o mare pagub ,
dac nu poate aduce jertfe din vite. Chiar dac Dumnezeu în harul S u nu
spune clar c cel care aduce pu in el însu i sufer - totu i Cuvântul S u
tim c a a este.
spune, i din experien
La un închin tor care aduce ca jertf din vite, vedem c el este unul dintre
cei care s-au ocupat a a de mult cu Domnul Isus, încât a devenit bogat prin
contemplarea Domnului Isus în caracterul S u ca jertf de ardere-de-tot. El a
devenit a a de bogat în cunoa terea a ceea ce înseamn aceast jertf pentru
Dumnezeu, cum Domnul Isus L-a sl vit pe Dumnezeu i ce este El acum în
inima lui Dumnezeu ca urmare a acestui fapt -Preaiubitul, în care El i-a g sit
toat pl cerea încât el tie ce pozi ie ocup El acum, ce loc are el în inima lui
Dumnezeu. i el tie, când vine la Dumnezeu, c poate s stea în fa a lui
Dumnezeu pl cut i bine primit a a cum a fost i Domnul Isus v zut de
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Dumnezeu ca jertf de ardere-de-tot. C ci nu se poate s te preocupi de
lucrarea Domnului, f r s fii convins din ce în ce mai mult c toat lucrarea
ne este socotit nou , i c noi venim la Dumnezeu îmbr ca i cu toat aceast
pl cere a arderii-de-tot, cu tot ceea ce Dumnezeu g se te atât de pl cut în
aceast jertf . Vedem apoi c atunci când cel care aducea jertfa venea la u a
cortului întâlnirii, el î i punea mâinile pe capul jertfei de ardere-de-tot, „ i îi va
fi primit ca s fac isp ire pentru el“.
Acestea sunt lucruri importante. El punea mâinile pe capul jertfei, pentru c
lui îi era clar c a fost f cut în mod des vâr it una cu jertfa. Cu cât noi ne
preocup m mai mult cu lucrarea Domnului Isus, cu atât mai mult inimile
noastre vor fi str punse de cuno tin a c am fost f cu i una cu El, iar cei care
se ocup pu in cu jertfa Domnului Isus vor avea acest sentiment mai mic.
Se spune apoi c jertfa aceasta este „pentru primirea lui“ (versetul 3). El
însu i tie c este primit, nu numai Dumnezeu tie. Dumnezeu vede pe to i ai
S i îmbr ca i în hainele mântuirii, îmbr ca i cu toat slava lucr rii Domnului
Isus i cu slava Persoanei Sale, ca acela care a s vâr it lucrarea, îns
i cel
care aducea jertfa o tie acum. Dumnezeu îi spune clar i, a a cum s-a
precizat, nu ne putem preocupa cu lucrarea Domnului Isus ca jertf a arderiide- tot, f r ca Duhul Sfânt s nu lucreze tot mai mult în inima noastr ,
convingerea c suntem în Hristos, primi i în Cel Preaiubit. i cu cât cineva
cunoa te mai mult pe Cel Preaiubit, cu atât mai mult tie ce este Domnul Isus
pentru Dumnezeu i cu atât mai mult tie apoi ce înseamn expresia aceasta i
ce loc avem noi, ce loc am eu în sentimentele i dragostea Tat lui. Aceasta este
explicat aici.
În al doilea rând: „Va fi primit ca s fac isp ire pentru el“ (versetul 4) i
aceasta înt re te mai mult cele spuse. Jertfa arderii-de-tot nu prezint partea
lucr rii Domnului Isus care este în leg tur cu p catele noastre - aceast parte
este prezent în jertfa pentru p cat i în jertfa pentru vin . Jertfa arderii-de-tot
este în leg tur numai cu sl virea lui Dumnezeu, mult mai presus decât era
necesar cu privire la p catele noastre. i totu i aici se spune „ca s fac
isp ire“.
În elesul este clar pentru noi, dac tim ce înseamn aici „isp ire“. Cuvântul
ebraic pe care-l avem aici i în Levitic 16, m acoper , a a c Dumnezeu când
m vede, nu vede p catele mele. El prive te numai sângele, care vorbe te de o
judecat s vâr it . Atunci în elegem cum este utilizat cuvântul „isp ire“ în
leg tur cu jertfa arderii-de-tot. M acoper , a a cum Adam i Eva au fost
îmbr ca i cu pielea jertfei, a animalelor, pe care Dumnezeu le-a t iat.
Dumnezeu nu-i mai vedea ca oameni p c to i. El îi vedea îmbr ca i cu tot ceea
ce erau animalele nevinovate, care au murit.
i a a am v zut în capitolul 7 i 8, c preotul care aducea jertfa cuiva,
primea pielea jertfei arderii-de-tot i în elegem ce înseamn aceasta în leg tur
cu Geneza 3. Preotul era îmbr cat cu acestea, i astfel totul era acoperit, tot
ceea ce era el, tot trupul s u, toate gre elile sale. Dumnezeu nu-l vedea numai
ca pe unul ale c rui p cate erau iertate, ci El vedea i toate sl biciunile, tot ce
era în sine, acoperite de persoana Domnului Isus. La fel este i cu tablele de
piatr din Deuteronom 10, care au fost puse în chivotul de lemn. Chivotul
vorbe te despre Domnul Isus ca om adev rat, care n-a p c tuit niciodat , ci
care în via a Sa pe p mânt a fost des vâr it de pl cut pentru Dumnezeu. Ochii
lui Dumnezeu n-au v zut nimic la El care s nu fi fost pl cut pentru El. Astfel
Dumnezeu putea vedea tablele de piatr din chivot numai acoperite cu tot ce
era vrednic în persoana Domnului Isus ca Om pe p mânt, iar aici în Levitic 1,
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cu acest Om Isus Hristos, care a sl vit a a de mult pe Dumnezeu, cum
Dumnezeu n-a fost sl vit niciodat .
Vedem acolo ceea ce am spus deja, c niciodat nu se poate veni la
Dumnezeu s -I aducem ceva, f r s prime ti tu însu i mult. Este adev rat,
noi tim totul - consider cel pu in c fiecare dintre noi tie - c lucrarea
Domnului Isus ne este socotit nou - îns
tim noi ce ne este socotit nou ?
tim noi ce a însemnat i ce înseamn pentru Dumnezeu lucrarea aceasta?
Iat marea întrebare.
S presupunem c odat primim tirea c cineva ne-a l sat ca mo tenire o
cas , s spunem, în Berlin. Cum pute i dumneavoastr spune ce înseamn
aceast cas pentru dumneavoastr , dac nu ti i ce fel de cas este, unde se
i în ce stare se g se te? Nu ti i dac valoreaz
g se te, cât este de mobilat
ceva i deci ar fi mai bine s renun a i la ea - sau are valoarea a milioane de
lei. Nu pute i s spune i nimic, f r ca mai întâi s-o verifica i.
i dac noi tim c lucrarea Domnului Isus ne este socotit nou , când tim
noi ce înseamn aceasta? Abia atunci când am privit i am v zut realmente
lucrarea, ce gânde te Dumnezeu despre aceast lucrare, cât de pre ioas este
ea în ochii S i. i aceasta o avem înainte de toate în jertfa arderii-de-tot, unde
vedem ce înseamn pentru Dumnezeu lucrarea i cum El a fost sl vit în ea. i
rezultatul este c cel care aduce jertfa, cel care se ocup cu Domnul i devine
atât de bogat în cuno tin a slavei lucr rii Sale încât poate aduce lui Dumnezeu
o jertf de ardere-de-tot din vite, va deveni foarte con tient de primirea pe care
el o are înaintea lui Dumnezeu, c ci el tie: tot ceea ce am v zut din aceast
jertf de ardere-de-tot, îmi este socotit mie i Dumnezeu m vede în El, Cel
care a înf ptuit aceast lucrare. Eu am fost f cut pl cut în Cel Preaiubit.
Este adev rat: dac eu vin cu un miel sau o capr , chiar dac nu este un
vi el, i aceasta este pl cut pentru Dumnezeu. tim de exemplu, din 1
Corinteni 9, c un vi el de parte b rb teasc vorbe te de perseveren a în
slujire. Acesta este caracterul cel mai înalt al lucr rii Domnului Isus,
perseverent pân la sfâr it, îndurând totul, îns mergând mai departe prin
puterea lui Dumnezeu, f r s se opreasc o clip m car, pân când totul a
fost sfâr it, pân când Dumnezeu a fost pe deplin descoperit i a f cut tot ceea
ce dorea Dumnezeu.
În miel vedem o alt tr s tur de caracter a Domnului Isus. tim c jertfa
zilnic a arderii-de-tot cuprindea i un miel, iar Isaia 53 ne înva ce reprezint
mielul: nu energia dumnezeiasc pe care Domnul a descoperit-o în lucrarea Sa,
ci blânde ea Sa cu care El a acceptat ca toate s vin peste El. El a mers la
locul de t iere, f r s se împotriveasc . N-a ar tat nici o împotrivire. Ca miel,
nu g sim energia activ ca la bou, atunci când face lucrarea. Blânde ea este o
proprietate pre ioas a Domnului Isus; îns în elegem de aici, c nu este lucrul
cel mai înalt pe care noi îl vedem la El.
i dac ne gândim la cel de-al treilea dar, la p s ri, turturele, atunci fiecare
vede în aceasta un tablou al Domnului Isus ca Omul ceresc, o caracteristic a
Lui foarte însemnat . El este Omul din cer; i chiar cel mai s rac credincios
care poate aduce cel mai pu in, are deseori gânduri minunate cu privire la
Domnul Isus. Este îns o turturic , ea nu vorbe te despre ceea ce simbolizeaz
mielul i nici despre ceea ce simbolizeaz vi elul de parte b rb teasc .
Turturica cuprinde numai acest singur gând i rezultatul este ca la cele dou
jertfe din urm , nu g sim c cel care aduce jertfa î i pune mâinile pe capul
jertfei.
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Când te-ai preocupat pu in cu Domnul i lucrarea Sa i probabil vezi numai
o parte, oricât de pre ioas ar fi i aceasta - c ci este momentul s vezi pe
Domnul Isus ca pe Omul din cer, pe Cel care a fost Dumnezeu adev rat i a
devenit Om - nu se vede totu i cât de des vâr it suntem noi f cu i una cu El.
Nu g sim aici i nici m car la miel, c cel care aducea jertfa î i a eza mâna pe
capul jertfei. Nu g sim c este primit pentru el, ca s fac isp ire pentru el.
a ceea ce înseamn lucrarea Domnului Isus
Lipse te adev rata cuno tin
pentru noi - nu cu privire la p catele noastre, ci cu privire la felul cum ne-a
adus ca s locuim în prezen a lui Dumnezeu, ce loc ocup m noi acum în inima
Tat lui, a a cum ne spune Ioan 17.23, c Tat l ne iube te a a cum iubea pe
Fiul atunci când El era pe p mânt. Acest gând va fi puternic în inima noastr
i noi îl vom realiza numai atunci când ne ocup m mult de Domnul Isus i
lucrarea Sa i nu ca jertf pentru p cat, ci ca ardere-de-tot, încât vedem ce
înseamn Domnul Isus pentru Dumnezeu când Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune c Tat l Îl iube te. i atunci noi tim c Tat l ne iube te i pe noi cu
aceea i iubire pe care El o are fa de minunata Persoan a Domnului Isus.
A a vedem c jertfa arderii-de-tot, dac este mic , are tot mai mult
apropiere de jertfa pentru p cat. La urm , la porumbel, g sim chiar c aproape
nu se vedea sânge. Sângele se scurgea pe peretele altarului. Nu mai putea s
fie stropit. A a pu in în elegere a puterii sângelui Domnului Isus era prezent !
i chiar dac apoi se spune: „S scoat gu a cu penele ei i s-o arunce lâng
altar, spre r s rit, în locul unde se strânge cenu a“ (versetul 16), arunci
aceasta este o parte care nu este potrivit ca ardere-de-tot, care nu vorbe te
realmente despre Domnul Isus ca jertf a arderii-de-tot, ci poart mai mult
caracterul jertfei pentru p cat i de aceea se arunc la cenu
i nu poate fi
ars ca un miros pl cut înaintea Domnului.
Nu este i experien a noastr c deseori inimile noastre a a de pu in s-au
preocupat cu Domnul Isus, încât atunci când venim s aducem jertf , ceea ce
aducem este aproape numai o jertf pentru p cat, c ci totdeauna este vorba
numai de ceea ce înseamn lucrarea Domnului Isus pentru noi i noi nu neam umplut inimile noastre cu ceea ce înseamn ea pentru Dumnezeu? O, este
minunat s vezi c toate p catele noastre au fost sp late prin sângele
Domnului Isus. Este minunat s po i cânta: „Inima mea se odihne te pe Miel,
se închin plin de admira ie. Toate, Toate p catele mele, le-a îndep rtat
sângele S u“. Minunat s
tii: nu mai este nici o judecat pentru mine! Îns
când eu m preocup cu Domnul, a a cum Îl vede Dumnezeu, cu felul în care El
a sl vit pe Dumnezeu, atunci inima mea va fi atât de bogat
i plin de slava
Sa i de slava lucr rii Sale, încât eu nu mai am nici un gând cu privire la mine
însumi i la p catele mele, ci eu m gândesc la El, tiind bine c El este
Mântuitorul meu, c eu sunt f cut una cu El i c El a înf ptuit lucrarea
pentru mine. i f r s m gândesc con tient, eu sunt f cut una cu El i
aceasta va umple inima mea. Nu este nimeni care s se preocupe astfel cu
Domnul, f r ca inima Sa s nu fie umplut i s umple în mod corespunz tor.
Atunci nu te mai preocupi de tine, ci de El i de ceea ce înseamn lucrarea
Sa, cu frumuse ea Sa i te închini cu aceasta lui Dumnezeu, ajungi în prezen a
lui Dumnezeu f r s te mai gânde ti la tine însu i. Îns pentru c inima vede
cât de scump este aceast jertf , se prezint
i se ofer lui Dumnezeu cu o
siguran
deplin : suntem pl cu i lui Dumnezeu i noi avem voie s -I
închin m lui Dumnezeu ceea ce este a a de scump pentru El i ceea ce inima
noastr i-a în eles frumuse ea, chiar dac n-o poate cuprinde. Pre ul pe care-l
are El este prea mare ca noi s -l putem cuprinde; numai Dumnezeu o poate
face. Îns noi avem voie s închin m jertfa aceasta lui Dumnezeu; noi o putem
lua în mâinile noastre, s-o admir m; este des vâr it . Noi avem voie s
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jupuiam pielea jertfei i s vedem; l untrul este des vâr it. Avem voie s-o t iem
în buc i, a a cum am citit; tot interiorul i exteriorul este des vâr it. Avem
voie s sp l m cu ap p r ile din untru ale jertfei, deci s întrebuin m
severitatea Cuvântului ca s dovedim c totul era des vâr it i nu avea nici un
cusur; m runtaiele vorbesc despre sentimentele i dragostea Domnului.
i dup ce am privit aceste minun ii, avem voie s le închin m lui
i s
Dumnezeu, avem voie s vorbim despre El, despre ce am v zut în jertf
spunem cât de minunate sunt toate acestea pentru noi. Am devenit con tien i
c El este mult mai pre ios decât am putea în elege vreodat . i de aceea
ziceam: i-o închin m ie, Tat , c ci tim c numai Tu cuno ti deplina Sa
valoare i numai pentru Tine este cu adev rat o jertf de ardere de un miros
pl cut“.
Îns i preo ii, care aduceau jertfa lui Dumnezeu tiau c este numai pentru
El. Ei sim eau mirosul pl cut, c ci ei în i i aduceau arderea-de-tot pe altar i
miroseau, chiar dac era destinat numai pentru Dumnezeu; noi primim totu i
partea noastr , chiar dac nu avem voie s mânc m din ea.

/

