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Capitolul 8 

Jertfa de mâncare (1) 

 

„Când cineva va aduce DOMNULUI un dar ca jertf� de mâncare, darul s� fie din 
floarea f�inei; s� toarne untdelemn peste ea �i s� adauge �i t�mâie. S-o aduc� 
preo�ilor, fiilor lui Aaron; preotul s� ia un pumn din aceast� floare a f�inei, 
untdelemn, împreun� cu toat� t�mâia �i s-o ard� pe altar ca aducere aminte. 
Acesta este un dar trecut prin foc, de un miros pl�cut DOMNULUI. Ce va r�mâne 
din darul acesta de mâncare s� fie al lui Aaron �i al fiilor lui; acesta este un 
lucru preasfânt DOMNULUI între jertfele de mâncare mistuite de foc“. (Levitic 2.1-
3) 

Am v�zut c� în Levitic capitolele 1 pân� la 7, jertfele nu prezint� atât de mult 
crucea în sine îns��i, adic� lucrarea pe care Domnul a f�cut-o acolo, ci mai 
degrab� ceea ce vedem noi în ea �i ce am primit pentru noi. �i aceasta oferim 
lui Dumnezeu ca jertf�. 

În primul capitol am v�zut jertfa arderii-de-tot, c� în ea este prezentat ceea ce 
înseamn� pentru Dumnezeu lucrarea Domnului Isus de pe cruce, nu cu privire 
la p�catele noastre, ci cu privire la modul cum El a fost sl�vit prin aceasta. 
Deci, arderea-de-tot nu este v�zut� dinspre partea noastr�, adic� ceea ce noi 
am primit prin lucrarea Domnului Isus, când El a purtat p�catele noastre în 
trupul S�u �i a fost f�cut p�cat pentru noi; aceasta am v�zut-o în jertfa pentru 
p�cat din Levitic 16. 

Aici în Levitic 2 avem iar��i o jertf� despre care Dumnezeu spune c� trebuie 
s-o aducem Lui. �i a�a cum am v�zut în Exod 29, jertfa de mâncare era adus� 
de cele mai multe ori împreun� cu jertfa arderii-de-tot. La fiecare jertf� zilnic� 
de ardere-de-tot trebuia adus� �i o jertf� de mâncare. Ceea ce este prezentat în 
jertfa de mâncare, era în mod necesar legat cu jertfa arderii-de-tot. Îns� 
aceasta nu este amintit� în primul rând. Când privim succesiunea istoric� a 
acestora, g�sim mai întâi jertfa de mâncare, c�ci ea vorbe�te despre via�a 
Domnului Isus aici pe p�mânt. Apoi urmeaz� jertfa pentru p�cat �i apoi jertfa 
arderii-de-tot. Îns� dac� Domnul Isus n-ar fi fost în primul rând Om cu 
adev�rat �i n-ar fi tr�it aici pe p�mânt, atunci n-ar fi putut s� fie jertf� de 
ardere-de-tot. Trebuia mai întâi s� fie Om, ca s� arate c� El era des�vâr�it, 
altfel nu putea s� fie jertf�. În mielul de Pa�te g�sim exprimat adev�rul acesta. 
În cea de-a zecea zi trebuia ales mielul �i apoi trebuia s� r�mân� sub 
observa�ie pân� în a patrusprezecea zi, iar dup� aceea s� fie t�iat. Trebuia s� 
se dovedeasc� des�vâr�irea Lui, altfel nu putea ca Om s� satisfac� dreptatea 
lui Dumnezeu �i s� sl�veasc� pe Dumnezeu ca Fiu al Omului, a�a cum se 
spune în Ioan 13.31. 

Vedem deci în Leviticul 1, pe Domnul Isus nu în primul rând în via�a Sa, ci 
în moartea Sa �i în mod deosebit în partea în care El L-a sl�vit pe Dumnezeu. 
Din Ioan 6 s-ar putea trage concluzia c� via�a Domnului Isus ar putea fi 
în�eleas� înainte de a avea parte de lucrarea Sa de pe cruce; îns� aceasta este 
imposibil. Via�a Domnului Isus se poate în�elege numai dup� ce te-ai hr�nit cu 
Mântuitorul cel mort. Când în Ioan 6 Domnul spune c� El este pâinea care S-a 
coborât din cer, atunci El spune �i: „Cine m�nânc� trupul Meu �i bea sângele 
Meu, are via�a ve�nic�“. (Ioan 6.53). C�ci înainte de a mânca din trupul S�u �i 
a bea din sângele S�u �i de a-L primi în adev�r în lucrarea Sa de pe cruce, 
nimeni nu se poate hr�ni din ceea ce se va g�si în via�a Sa �i nici din aceea c� 
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El este prezentat acolo ca man�. Dac� lucrarea pe care a f�cut-o Domnul Isus 
pe cruce era sfâr�itul vie�ii Sale pe p�mânt, era totodat� �i punctul culminant 
în care Dumnezeu a fost sl�vit în gradul cel mai înalt. Era, dac� am voie s� 
spun a�a, încoronarea vie�ii Sale pe p�mânt. El a fost ascultat în tot timpul 
vie�ii Sale. Îns� unde a fost v�zut� ascultarea Sa mai mult, decât în moartea de 
pe cruce? El a fost ascult�tor pân� la moarte de cruce! �i dac� în timpul vie�ii 
Sale a fost descoperit� des�vâr�irea Sa, cum a fost aceasta descoperit� când El 
S-a dat pe Sine Însu�i pe cruce - da, pentru p�catele noastre, este adev�rat; El 
a fost f�cut p�cat pentru noi. Îns� în acela�i timp El a sl�vit pe Dumnezeu, 
când El atârna acolo singur între cer �i p�mânt, p�r�sit de to�i, cu toat� crea�ia 
împotriva Lui. �i Dumnezeu a închis cerul deasupra Lui. 

De aceea jertfa arderii-de-tot este amintit� în primul rând, �i imediat dup� 
aceasta jertfa de mâncare, pe care o avem aici. �i a�a cum s-a spus, la jertfa 
zilnic�, pe lâng� jertfa arderii-de-tot trebuia adus� �i o jertf� de mâncare. Când 
în capitolul 1 am privit jertfa arderii-de-tot �i aducem lui Dumnezeu ca jertf� 
ceea ce am v�zut în aceasta, atunci El a�teapt� ca noi s� nu r�mânem numai 
lâng� lucrarea Domnului de pe cruce, oricât de pre�ios este lucrul acesta; noi 
s� ne ocup�m �i de slava Persoanei Domnului în via�a Sa de pe p�mânt, pe 
baza c�reia El putea s� fie jertf� de ardere-de-tot. Asta o avem aici în capitolul 
2. 

Jertfa de mâncare nu era o jertf� de animale, nu era o jertf� de sânge. 
Aceasta ne spune imediat c� nu st� în leg�tur� direct� cu crucea. Nu spun c� 
nu are nimic a face cu ea, îns� nu mai are crucea ca idee principal�. Punctul 
central aici nu este lucrarea Sa de pe cruce, ci via�a Sa de pe p�mânt, chiar 
dac� în aceasta se include �i faptul c� el a fost ascult�tor pân� la moarte, da, 
pân� la moarte pe cruce. 

Jertfa de mâncare consta din floarea f�inei �i untdelemn, cu t�mâie 
deasupra. Asta ne spune deja c� Domnul este privit aici ca rod al p�mântului, 
ca f�ina care a crescut aici pe p�mânt. În Isaia 4 Domnul este numit rod al 
p�mântului �i în Ioan 12 El vorbe�te despre Sine Însu�i ca de bobul de grâu 
care trebuie s� cad� în p�mânt. Vedem îns� c� este �i griul care a ajuns la 
coacere deplin�, a�a c� se poate mânca, pentru a sluji de mâncare. 

Citim în epistola c�tre Evrei c� Domnul Isus a înv��at ascultarea. �i aceasta 
este tocmai ceea ce ne este prezentat aici. El nu trebuia s� înve�e ascultarea 
pentru c� era neascult�tor sau pentru c� înclina�iile Sale erau rele, ca la noi. 
Noi trebuie s� înv���m ascultarea, pentru c� noi suntem neascult�tori, din 
natura noastr�. La El nu a fost a�a. El era Dumnezeul ve�nic, Creatorul 
cerului �i al p�mântului. El nu avea nevoie niciodat� de vreo porunc�. Toat� 
crea�ia care st�tea înaintea Lui, a�tepta numai un cuvânt de la El, ca s� 
înf�ptuiasc� voin�a Sa. Cum ar fi putut El asculta vreodat�? Îns� în via�a Sa pe 
p�mânt vedem cum Domnul ocup� locul de supunere, chiar dac� El Însu�i 
putea spune c� El, ca �i Tat�l, poate s� dea via�� cui vrea El. El a luat aici pe 
p�mânt locul unui Om, chiar dac� El era Dumnezeu des�vâr�it. El a spus lui 
Dumnezeu: „Vin s� fac voia Ta, Dumnezeule“. �i astfel Dumnezeu I-a preg�tit 
un trup. El a fost n�scut ca om adev�rat, cu un trup omenesc, cu suflet 
omenesc �i cu duh omenesc, un om des�vâr�it. Îns� în acela�i timp El a r�mas 
Dumnezeul ve�nic - nu putea s� fie altfel. 

Aici vedem via�a Domnului Isus ca Om. Cuvântul Domnului Isus vrea s� ne 
arate de ce via�a Domnului Isus era extrem de pre�ioas� pentru Dumnezeu. În 
El s-a g�sit tot ceea ce dorea Dumnezeu, a�a cum ar trebui s� fie un Om. Dac� 
noi citim tot Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza 1 �i pân� la Apocalipsa 22 
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�i vedem în aceasta toate aten�ion�rile �i toate sentin�ele lui Dumnezeu, 
dorin�ele Sale cum trebuia s� fie omul, atunci noi g�sim împlinirea lor în via�a 
Domnului Isus. El era des�vâr�it, a�a cum ar trebui s� fie un Om, da, mai 
mult decât des�vâr�it. El era Om într-un mod a�a de minunat - am putea 
spune: într-un mod extrem, exagerat - încât Dumnezeu �i-a g�sit pl�cerea cea 
mai mare în El. Citim despre aceasta în Evanghelii. Deja de la na�terea Sa, 
îngerii se bucurau. Când �i-a început lucrarea vie�ii Sale, cerurile S-au deschis 
deasupra Lui �i Dumnezeu a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit“. �i trei ani 
�i jum�tate mai târziu, pe muntele schimb�rii la fa��, Dumnezeul spune din 
nou: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Mi-am g�sit toat� pl�cerea Mea; 
de El s� asculta�i“. 

Dumnezeu a v�zut totdeauna aceast� perfec�iune a Domnului Isus. �i El ne 
spune, nou�, copiilor S�i, care suntem lega�i cu El, poporului S�u, în mijlocul 
c�ruia locuie�te: dac� vre�i s� v� apropia�i de Mine, ca s�-Mi aduce�i ceva, ca 
r�spuns al inimii voastre la dragostea �i harul Meu, atunci Eu v� spun ce este 
pl�cut totdeauna pentru Mine �i prin ce pute�i s� ave�i p�rt��ie cu Mine, 
anume ceea ce Eu v�d în Persoana Fiului Meu, Domnul Isus �i în via�a Sa aici 
pe p�mânt. �i Dumnezeu deschide Cuvântul S�u �i ne arat� în el ce a v�zut El 
la Domnul Isus, a�a c� �i noi putem vedea �i ne putem umple inimile cu 
aceasta. Nu numai cu perfec�iunea lucr�rii Sale pe cruce, ci �i cu perfec�iunea 
vie�ii Sale pe p�mânt. A�a putem noi s� aducem aceasta lui Dumnezeu, ca 
jertf� pl�cut� Lui �i în acela�i timp s� ne minun�m de slava Aceluia despre 
care El a spus: „În Tine Mi-am g�sit pl�cerea“. În felul acesta noi avem p�rt��ie 
cu Tat�l, a�a cum vedem aici c� preo�ii aveau voie s� m�nânce din jertfa de 
mâncare, dup� ce Dumnezeu a primit partea Sa. 

Cu aceasta mai este legat un gând, pe care l-am mai amintit. Când se ofer� 
ceva lui Dumnezeu, atunci El nu r�mâne niciodat� dator, ci El red� mult mai 
mult înapoi. �i când noi cunoa�tem gândurile Lui Dumnezeu, atunci înv���m 
s� cunoa�tem mai bine tot ce este în inima Sa cu privire la noi; c�ci gândurile 
Sale sunt numai gânduri de binecuvântare pentru noi, �i tot ceea ce preocup� 
inima Sa este spre binecuvântarea noastr�. Am v�zut c� El dore�te �i sper� ca 
noi s�-I aducem o ardere-de-tot �i cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai 
mult �tim c� noi suntem favoriza�ii S�i �i cât de pl�cu�i suntem înaintea Lui. 
Eu pot s� stau înaintea Lui în toat� pre�uirea �i favoarea Domnului Isus, v�zut 
ca jertf� a arderii-de-tot, înaintea lui Dumnezeu, în siguran�a c� nu mai este 
nimic între mine �i Dumnezeu. El nu mai este judec�tor pentru mine; El m� 
iube�te a�a cum L-a iubit pe Domnul Isus, a�a c� noi avem voie s� ne sim�im 
pe deplin acas� lâng� Dumnezeu �i s� �tim c� avem p�rt��ie deplin� cu El. El 
este Tat�l meu, eu sunt copilul S�u, �i El m� înconjoar� numai cu dragoste. 
Eu am fost a�ezat în împ�r��ia Fiului dragostei Sale. 

Îns� aici st� înaintea noastr� jertfa de mâncare. Dac� ne-am apropiat atât de 
mult de Dumnezeu, încât putem avea p�rt��ie cu El, atunci Dumnezeu vrea ca 
�i noi s� avem acelea�i preocup�ri ale inimii noastre care umplu inima Lui. Noi 
�tim care sunt acestea: persoana Domnului Isus. �i în leg�tur� cu 
împrejur�rile în care noi suntem, El ne prezint� pe Domnul Isus, a�a cum El ar 
trebui s� fie pentru inima �i pentru gândurile noastre. El S-a g�sit în acelea�i 
împrejur�ri ca �i noi. Noi suntem în pustie, în lume, unde domne�te p�catul, 
unde conduce Satan �i unde a fost lep�dat Domnul nostru. El a fost în aceast� 
lume �i noi putem s�-L vedem cum a trecut prin ea, �i apoi Tat�l ne îndreapt� 
gândurile spre El �i spune: dac� voi a�i adus o ardere-de-tot, aduce�i �i o jertf� 
de mâncare; c�ci jertfa de mâncare vorbe�te despre Fiul Meu de pe acest 
p�mânt. Astfel inimile noastre sunt conduse spre El spre via�a Sa minunat� de 
pe p�mânt. Privim toat� aceast� slav� �i astfel avem un obiect al inimii 
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noastre, ceva cu care putem s� hr�nim inimile noastre �i prin care primim 
putere ca s� umbl�m, a�a cum a umblat El, prin aceea c� avem p�rt��ie cu 
Dumnezeu, cu Tat�l, a�a cum avea El, atunci când era pe p�mânt. Astfel noi 
vom fi transforma�i în acela�i chip cu al S�u, a�a cum El a tr�it pe p�mânt. 

Se vede u�or c� jertfa de mâncare difer� de arderea-de-tot. în cea din urm�, 
cel ce aducea jertfa �i preo�ii, fiii lui Aaron trebuiau s� cerceteze jertfa, s-o 
înjunghie, s�-i jupoaie pielea, s-o taie în buc��i �i apoi s-o ard� pe altar ca un 
miros pl�cut, îns� nu aveau voie s� m�nânce din ea. Însemna jertfa Domnului 
Isus, era prea profund� pentru oameni, ca ei s� se hr�neasc� din ea. Lucrul cel 
mai înalt pe care noi putem s�-l facem este ca, fiind cu mâini pline de respect, 
pu�inul pe care putem s�-l vedem în aceasta, s�-l lu�m �i s�-l oferim lui 
Dumnezeu, c�ci El vrea s�-l primeasc� din mâinile noastre. Îns� El îl ia în 
totalitate pentru Sine. Era o jertf� întreag� �i trebuia ars� în întregime. Aici 
îns�, la jertfa de mâncare, vedem c� preotul avea voie s� aib� o parte. In 
primele versete g�sim caracterul general al jertfei de mâncare. „Darul Lui s� fie 
din floarea f�inii; s� toarne untdelemn peste ea �i s� adauge �i t�mâie“ 
(versetul 1). În ultima parte citim �i despre spice coapte de curând, pr�jite la 
foc �i boabe noi pisate. Aici îns� este vorba de caracterul general, care este 
f�ina, floarea f�inei. �i asta are s� ne spun� nou� mult. A�a cum s-a spus, 
Domnul Isus este asem�nat cu rodul p�mântului, ca bobul de grâu, îns� ca 
bobul de grâu care a ajuns la coacere deplin�. Acest bob copt pe deplin a fost 
m�cinat foarte fin, încît se putea vedea orice p�rticic� a sa. �i Dumnezeu vrea 
s� ne îndrepte inimile asupra Lui, ca s�-L vedem. Nu este nimic zgrun�uros, 
nici un cusur în El. Toate p�r�ile au fost f�râmi�ate, a�a c� la o privire atent� 
se poate vedea c� nimic necurat nu este ascuns în El. Po�i avea un bob întreg 
în care s� fie ascuns ceva nepotrivit. Cei care se ocup� cu agricultura �tiu 
lucrul acesta, în�untru se poate ascunde necur��ia, probabil o insect�. În 
floarea f�inei îns�, aceasta nu poate fi. �i Dumnezeu dore�te ca noi s� privim 
via�a Domnului Isus �i s� vedem c� era floare de f�in�, c� în El nu era nimic 
ascuns, ci c� totul era descoperit pe deplin. 

Unul dintre marii oameni de stat din istoria lumii (Tolleyrand) a spus odat�: 
„Cuvintele sunt date pentru a-�i ascunde gândurile“. Când îns� Domnul Isus 
vorbea, atunci fiecare cuvânt al S�u era descoperirea a ceea ce El era. Când L-
au întrebat: „Cine e�ti Tu?“ El a r�spuns: „Ceea ce de la început v� spun c� 
sunt“ (Ioan 8.25). Asta înseamn� c� orice cuvânt pe care-L rostea �i orice fapt� 
a Lui era descoperirea a ceea ce era EL. Întreaga Sa tr�ire descoperea ce era El. 
Nimic nu era ascuns în El. Oricine putea vedea nemijlocit cine era El, c�ci totul 
era pe deplin descoperit. Faptul acesta ne este prezentat nou� aici. �i aceasta 
corespundea dorin�ei lui Dumnezeu, cum ar trebui s� fie un Om. A�a g�sim 
noi de exemplu în Cuvintele Domnului Isus, când El spune c� în vorbire nu 
trebuie s� juri. „Vorbirea voastr� îns� s� fie: da, da �i nu, nu; ce trece peste 
aceasta vine de la Cel R�u“. Când eu spun „Da“, atunci oricine s� poat� fi 
convins c� „da“ este. �i când Eu spun „Nu“, atunci oricine s� fie convins c� 
„nu“ este. De aceea un cre�tin nu trebuie s� spun� mai mult. Cuvântul s�u 
trebuie s� fie adev�rat �i simplu. �i toat� comportarea sa în via�� trebuie s� fie 
simpl�. La Domnul Isus a�a era. 

Da, totul la El a fost des�vâr�it, îns� nu era nici o tr�s�tur� de caracter care 
s�-L deosebeasc� în mod special. Când privim fra�ii, atunci spunem despre un 
frate; „Da, acesta este un b�rbat dr�gu�“. Despre un altul spunem: „El este 
totdeauna drept“. Un al treilea are o alt� caracteristic�. Îns� se poate spune 
ceva prin care Domnul era caracterizat în mod deosebit? Când spun: El iubea, 
atunci pute�i s� confirma�i: Da, El iube�te; niciodat� nu s-a g�sit dragoste care 
s� fi fost a�a mare ca dragostea Sa. Îns� nu se poate spune c� El era 
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caracterizat în mod deosebit numai prin dragoste. S� ne gândim numai la ceea 
ce El a spus odat� fariseilor, când le-a rostit judecata. Eu pot spune: El a fost 
des�vâr�it de drept. S� ne gândim numai cum El a condamnat nedreptatea! �i 
cu toate acestea nu se poate spune c� via�a Sa a fost caracterizat� în mod 
special prin dreptate. Dreptatea s-a descoperit atunci când a fost necesar, �i 
atunci a fost în mod des�vâr�it sut� la sut� dreptate. Când îns� trebuia s� se 
descopere dragostea, era dragoste des�vâr�it�, �i când îns� trebuia s� se 
descopere îndurarea era îndurare des�vâr�it�. Ce perfec�iune bine balansat�! 
A�a Îl vedem în toat� via�a Sa pe p�mânt, în toate Evangheliile, în mod 
deosebit îns� în Evanghelia dup� Luca, unde El este prezentat mai mult ca 
jertf� de mâncare �i ca jertf� de mul�umire. La Matei Îl avem pe Domnul mai 
mult ca jertf� pentru vin� �i la Marcu mai mult ca jertf� pentru p�cat, în timp 
ce în Evanghelia dup� Ioan Îl g�sim prezentat ca ardere-de-tot. Îns� mai g�sim 
jertfa de mâncare �i în Evanghelia dup� Ioan, în via�a Sa înainte de cruce �i cât 
de minunat� era aceast� via�� atunci! Totul ar�ta c� El este Om cu adev�rat �i 
totu�i totul era caracterizat prin untdelemn, Duhul Sfânt, din care El a fost 
n�scut. Umanitatea Lui a fost într-adev�r minunat�. 

Ce a fost pentru Dumnezeu, când în cele din urm� a g�sit pe Unul, dup� ce 
El timp de 4.000 de ani a c�utat dac� este vreunul care s� fac� binele �i s�-L 
caute. �i ce UNIC a fost acesta! Dup� ce Dumnezeu timp de 4.000 de ani n-a 
g�sit pe nici unul printre sutele de milioane de oameni, a g�sit pe Unul despre 
care îngerii, atunci când El S-a n�scut, puteau spune: „În oameni bun� 
pl�cere!“, care atunci când era un b�iat mic, chiar dac� era în acela�i timp 
Dumnezeul ve�nic, era ascult�tor de Maria, mama Sa, de Iosif, pe care-L 
pre�uia ca tat� al S�u �i care cre�tea în în�elepciune �i era pl�cut lui 
Dumnezeu �i oamenilor. El a avut în�elepciune ca nimeni altul aici pe p�mânt. 
Totul la El era pl�cut lui Dumnezeu. Îns� acesta nu era singurul lucru. 

G�sim aici în Levitic 2 c� pe jertfa de mâncare se v�rsa untdelemn. Vom 
vedea c� nu numai orice cuvânt pe care-l rostea Domnul Isus �i orice fapt� era 
clar� �i sincer�, ci totul ar�ta ungerea Duhului Sfânt. Era totdeauna în 
concordan�� cu sfin�enia lui Dumnezeu, da, totdeauna caracterizat prin Duhul 
Sfânt. Domnul a fost dus de Duhul în pustie, ca s� fie ispitit �i prin Duhul a 
fost adus în Iudeea. Prin Duhul El vindeca pe bolnavi, vestea Evanghelia �i 
învia mor�ii. �i prin Duhul cel ve�nic S-a adus pe Sine Însu�i lui Dumnezeu, ca 
jertf� f�r� pat�. Dac� citim Evangheliile sau Psalmii sau alte locuri din 
Cuvântul lui Dumnezeu, unde se vorbe�te despre via�a Domnului Isus, vedem 
c� tot ce f�cea �i toate gândurile Sale, da, toate ar�tau ungerea Duhului Sfânt. 
El era Om adev�rat, n�scut dintr-o femeie, a�a cum se spune în Galateni 4. 
Îns� în Matei 1 ni se spune c� Maria a r�mas îns�rcinat� de la Duhul Sfânt. �i 
în Luca 1.15, îngerul Gabriel îi spune: „Duhul Sfânt va veni peste tine �i 
puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea Sfântul care Se va na�te Se va 
numi Fiul lui Dumnezeu“. El era Om adev�rat, ca �i Adam. Adam nu era fiu al 
omului, ci a fost creat ca om matur. Domnul Isus a venit pe acest p�mânt, ca 
orice om dup� Adam �i Eva. Îns� El a fost n�scut prin Duhul Sfânt, chiar dac� 
era om cu adev�rat. �i în felul acesta, ca unul n�scut prin Duhul Sfânt, ca Om 
El era �i Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 1 g�sim c� Omul Isus era Fiul ve�nic al lui 
Dumnezeu. „La început era Cuvântul �i Cuvântul era cu Dumnezeu �i 
Cuvântul era Dumnezeu“. Îns� în Luca 1.35 �i în Psalmul 2 vedem c� Domnul 
Isus ca Om pe p�mânt prin na�terea Sa prin Duhul Sfânt era Fiul lui 
Dumnezeu, c�ci Duhul Sfânt L-a conceput. �i totu�i El era Om adev�rat, c�ci 
El S-a n�scut din Maria. 

�i asupra acestui fapt Dumnezeu vrea s� ne îndrepte aten�ia. El era Om 
adev�rat, tot a�a de adev�rat ca �i noi. El avea un trup omenesc, un suflet 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                             Jertfa de mâncare ( 1) 

6/10 

omenesc, un duh omenesc, chiar dac� El era Dumnezeul ve�nic. �i ca Om, El 
era des�vâr�it �i a sl�vit pe Dumnezeu în via�a Sa pe p�mânt. 

În Ioan 1.18 citim: „Nimeni n-a v�zut vreodat� pe Dumnezeu; singurul lui 
Fiu, care este în sânul Tat�lui, Acela L-a f�cut cunoscut“. Cine era singurul Lui 
Fiu? Acesta era omul Isus Hristos, care a fost pe acest p�mânt, Acela care a 
fost n�scut dintr-o femeie. �i El a descoperit pe Dumnezeu, îns� El a f�cut-o ca 
Omul Isus Hristos. Vedem aceasta în mod deosebit, dac� citim Evanghelia 
dup� Ioan, Îl g�sim acolo ca Dumnezeu ve�nic, îns� vedem c� El a umblat în 
chip des�vâr�it ca Om �i S-a caracterizat pe Sine Însu�i ca Om, ca Fiul 
Omului, chiar dac� El putea spune: „Fiul Omului care este în cer“. �i El ca Om 
a ocupat locul care se cuvenea unui om �i prin aceasta El L-a sl�vit pe 
Dumnezeu. În Ioan 4 El spune ucenicilor S�i, c� mâncarea Lui era s� fac� voia 
Aceluia care L-a trimis. �i El putea spune despre Dumnezeu: „Eu fac 
totdeauna ce este pl�cut Lui“. �i de aceea El putea c� spun�: „�tiu c� 
totdeauna M� ascul�i“. A�a putea El, în Ioan 14, s� spun� ucenicilor, c� dac� 
ei L-au v�zut pe El, L-au v�zut pe Tat�l. Cuvintele pe care El le rostea, erau 
cuvintele pe care Tat�l I le-a dat. Faptele Lui erau faptele pe care Tat�l I le-a 
dat. �i tot ce f�cea El, era descoperirea Tat�lui. A�a a fost Dumnezeu 
descoperit aici pe p�mânt într-un Om! S� vedem cât de minunat� a fost via�a 
Domnului Isus aici pe p�mânt, c�ci în via�a Sa ca Om, Dumnezeu S-a v�zut �i 
a fost descoperit în chip des�vâr�it, c�ci tot ceea ce El a f�cut era în chip 
des�vâr�it dup� gândurile lui Dumnezeu, c�ci El a mers în drumul S�u în 
deplin� ascultare. 

�i ceea ce s-a spus în Ioan 1.58 despre Domnul Isus, se spune în 1 Ioan 4.12 
despre noi: „Nimeni n-a v�zut vreodat� pe Dumnezeu; dac� ne iubim unii pe 
al�ii, Dumnezeu r�mâne în noi �i dragostea Lui este des�vâr�it� în noi“. Asta 
înseamn�, cu alte cuvinte: lumea poate cunoa�te pe Dumnezeu din via�a nou� 
a credincio�ilor. Dac� via�a noastr� practic� este caracterizat� prin noua via��, 
pe care am primit-o prin na�terea din nou, atunci lumea va putea cunoa�te pe 
Dumnezeu. A�a spune 1 Ioan 2.8 c�: „Aceasta este adev�rat atât cu privire la 
El cât �i cu privire la voi“. 

În via�a Lui vedem activitatea Duhului Sfânt, simbolizat� de untdelemn. 
Domnul �i-a început slujba, dup� 30 de ani de ascultare de p�rin�i �i a venit 
Duhul Sfânt peste El; a fost condus de Duhul Sfânt în pustie, ca s� fie ispitit; a 
fost dus înapoi de Duhul Sfânt �i prin Duhul Sfânt a predicat Evanghelia, a 
vindecat pe bolnavi, a înviat mor�ii; da, El prin Duhul Sfânt S-a adus pe Sine 
Însu�i jertf� f�r� pat�, lui Dumnezeu; un Om adev�rat, un Om care a fost a�a 
cum trebuia s� fie omul, un Om care a corespuns tuturor dorin�elor lui 
Dumnezeu cu privire la om. Începi cu Geneza 1 �i termin� cu Apocalipsa 22, �i 
cite�te toate cerin�ele lui Dumnezeu cu privire la felul cum ar trebui s� fie un 
om �i vei g�si c� Domnul Isus a realizat toate acestea în via�a Sa. El a împlinit 
toat� voia lui Dumnezeu. El a înf�ptuit totul în mod des�vâr�it, tot ce dorea 
Dumnezeu. 

Când El a venit, a spus: „Vin s� fac voia Ta, Dumnezeule“ �i când era pe 
p�mânt, El putea spune: „Mâncarea Mea este s� fac voia Aceluia care M-a 
trimis“. Da, când El n-a mâncat nimic 40 de zile �i 40 de nop�i, a venit Satan la 
El �i I-a zis: „Dac� Tu e�ti Fiul lui Dumnezeu, porunce�te ca pietrele acestea s� 
se fac� pâine“. Aceasta nu era o lucrare rea, Domnul a înmul�it deseori pâinea, 
a�a c� mii au putut mânca din ea. Nu este nici un p�cat s� faci pâine din 
pietre, dac� Dumnezeu îmi spune c� trebuie s� fac, dar prefer s� fl�mânzesc, 
decât s� fac ceva care nu mi-a spus Dumnezeu s�-l fac; mai bine s� însetez, 
decât s� fac ceva pe care El nu mi l-a poruncit. Ce ascultare! �i a�a noi Îl 
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vedem în toat� via�a Sa pe p�mânt, Îl vedem cum Se interesa numai de 
gândurile lui Dumnezeu. 

Când prime�te �tirea c� prietenul S�u Laz�r este foarte bolnav, El nu Se 
gr�be�te. A�teapt� dou� zile, pân� când Dumnezeu Îi spune c� trebuie s� 
mearg� într-acolo, chiar dac� �tia c� asta însemna moartea lui Laz�r. �i când 
ucenicii au întrebat: mergi în Iudeea, unde ei încearc� s� Te omoare? atunci El 
spune: „Dac� umbl� cineva ziua, nu se împiedic�“. Tat�l I-a spus c� El trebuie 
s� mearg� �i El merge. Nu se preocup� de consecin�e, Dumnezeu Îi spune s� 
mearg� la cruce �i El merge. Da, jertfa de mâncare reprezint� pe Domnul în 
via�a Sa pe p�mânt. 

Îns� nu înseamn� c� jertfa de mâncare a încetat în momentul când Domnul 
Isus atârna pe cruce. Jertfa de mâncare era probat� �i prin foc. În Filipeni 2 
citim: „El a fost ascult�tor pân� la moarte �i înc� moarte de cruce“. Acolo pe 
cruce a fost examinat cât de mare este ascultarea Sa. Acolo a fost g�sit c� El a 
fost des�vâr�it. În via�a Sa, El a fost ascult�tor în totul. Îns� dac� El la sfâr�it 
ar fi refuzat s� mearg� la cruce, dac� El ar fi refuzat s� ia asupra Sa p�catele 
mele, atunci El ar fi dovedit c� ascultarea Sa n-a fost des�vâr�it�. Îns� El a fost 
ascult�tor pân� la moarte �i înc� moarte de cruce, chiar dac� sufletul S�u 
Sfânt a dat înapoi - vedem acesta în Ghetsimani. El a fost atât de ascult�tor 
încât a acceptat ca p�catele mele s� fie puse asupra Lui �i El s� fie f�cut p�cat 
pentru mine, ca judecata lui Dumnezeu s�-L loveasc� pe El, oricât de 
îngrozitor ar fi fost aceasta pentru El. Nimic nu putea s� fac� ascultarea Sa s� 
�ov�ie. El a fost ascult�tor în cel mai înalt grad. Nimic nu se mai putea cere de 
la El. Se putea cere mai mult de la El, decât faptul c� El a renun�at la p�rt��ia 
cu Dumnezeu, c� El, Cel Sfânt a fost f�cut p�cat, c� El a fost p�r�sit �i lovit de 
Dumnezeu, de Acela pe care L-a ascultat? Se putea g�si o predare mai mare? 
Nu! În aceasta El a dovedit cât de des�vâr�it� a fost ascultarea Sa. Cât de 
minunat trebuie s� fi fost pentru Dumnezeu s� vad� un asemenea Om! 

Primul Om a fost creat în cur��ie. Îns� el a c�lcat singura porunc�, atunci 
când abia o primise. El a fost a�ezat de Dumnezeu în Paradis, în gr�dina Eden, 
unde totul era numai binecuvântare �i unde era numai un lucru pe care nu 
trebuia s�-l fac�. Avea voie s� m�nânce din toate roadele, numai din ale unui 
singur pom, nu. Îns� el nu a putut tine porunca �i a dorit s� m�nânce din 
pomul acesta. Singurul mod în care el putea s� dovedeasc� neascultarea, el l-a 
folosit. 

Acum a venit acest Om Isus �i El, Cel care a fost curat �i sfânt, a tr�it într-o 
lume care a fost murd�rit� prin p�cat �i care era sub blestemul lui Dumnezeu. 
El, Cel care n-a cunoscut p�cat, a venit într-o atmosfer� plin� de p�cat. El, 
Creatorul, a venit într-o lume al c�rei conduc�tor era Satan �i care în curând 
va dovedi c� ea a primit pe Satan ca Dumnezeu. El, Cel Sfânt, trebuia s� 
tr�iasc� într-o atmosfer� p�c�toas�, unde totul era împotriva Lui, unde nu 
exista aproape nici o condi�ie unde El putea r�mâne curat, pentru c� era de 
neatins cur��ia Sa. �i acolo unde totul era împotriva Lui, El a fost ascult�tor. 
În împrejur�rile cel mai nefavorabile �i nepl�cute, El a fost ascult�tor, da, pân� 
la moarte de cruce; ascult�tor, când a fost lep�dat de pe acest p�mânt, în timp 
ce toat� crea�ia L-a lep�dat �i când cerul s-a închis deasupra Lui; ascult�tor, 
pe când era între cer �i p�mânt - se poate spune, în �ara nim�nui, unde El era 
singur în toat� crea�ia, unde toat� puterea r�ut��ii, Satan cu to�i demonii s�i �i 
toat� lumea în toat� împr��tierea ei s-au n�pustit asupra Lui. Acolo Dumnezeu 
�i-a ascuns fa�a de El - El, Omul Isus Hristos, era singur în tot universul 
înc�rcat cu p�catele mele. Se pare c� Dumnezeu, Satan �i lumea au f�cut 
leg�mânt împotriva Lui, to�i împotriva Lui, iar El era singur. Dac� El trebuia s� 
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strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“, El adaug�: 
„Totu�i Tu e�ti Cel Sfânt, Tu, care locuie�ti în mijlocul laudelor lui Israel“. 
Atunci natura Sa omeneasc� a fost probat� în întregime. 

Desigur, ajung acum în domeniul jertfei pentru p�cat �i al arderii-de-tot; îns� 
aceasta nu schimb� realitatea. Un aspect al slavei lui Hristos ne este prezentat 
aici. Nu se vorbe�te de judecata asupra p�catului sau asupra p�catelor mele. 
Aici este vorba de natura Sa uman� �i cum a fost probat� acolo, în momentul 
când El era jertf� pentru p�cat. Aici este vorba deci de jertfa pentru p�cat. Aici 
este vorba de El ca Om �i de ascultarea Sa, care a fost probat� pân� la moarte, 
da, în moarte sub judecata lui Dumnezeu. �i cât de des�vâr�it a fost El! Ce 
miros pl�cut trebuie s� fi fost aceasta pentru Dumnezeu! 

�i acum Dumnezeu spune: dac� voi dori�i s� aduce�i ceva pe lâng� jertfa Sa 
de ardere-de-tot, aduce�i-Mi ce a�i g�sit voi la Aceast� Persoan�, în via�a Sa de 
pe p�mânt. Cerceta�i Cuvântul, f�cut viu prin Duhul Sfânt �i privi�i-L, adora�i-
L, admira�i-L �i umple�i-v� inima cu toat� bog��ia Sa, ca s� deveni�i plini de tot 
ce vede�i la El ca Om, care este floarea de f�in�, cu untdelemn �i t�mâie 
deasupra. Privi�i-L în diferite st�ri, pe care noi le g�sim în via�a Lui �i aduce�i-
Mi ca jertf� ce a�i g�sit: „Preotul s� ia un pumn din aceast� floare a f�inei, din 
untdelemn, împreun� cu toat� t�mâia, �i s-o ard� pe altar ca aducere aminte. 
Aceasta este un dar trecut prin foc, de un miros pl�cut Domnului“ (Levitic 2.2). 

�i apoi urmeaz�: „Ce va r�mâne din darul acesta de mâncare s� fie al lui 
Aaron �i al fiilor lui; aceasta este un lucru preasfânt Domnului între jertfele de 
mâncare mistuite de foc“. Nu este aceasta minunat? Nu la jertfa arderii-de-tot, 
ci aici, la jertfa de mâncare, oamenii aveau voie s� m�nânce din ceea ce era o 
mâncare a�a de minunat� pentru Dumnezeu �i despre care Dumnezeu spune 
c� este o jertf� mistuit� de foc de un miros pl�cut pentru El. 

Dar nu oricine avea voie s� m�nânce din jertfa aceasta �i este de la sine 
în�eles c� nici un necredincios. �i nici chiar to�i credincio�ii n-au voie s� 
m�nânce din aceast� jertf�. Numai fiii lui Aaron, numai aceia care s-au ocupat 
cu Domnul ca jertf� a arderii-de-tot, care sunt obi�nui�i s� intre în Locul 
Preasfânt �i acolo s�-I slujeasc� în prezen�a lui Dumnezeu. Numai aceia care 
au înv��at în prezen�a lui Dumnezeu care este mâncarea lui Dumnezeu, aceia 
care au înv��at s� pre�uiasc� ceea ce pre�uie�te Dumnezeu, obiectul inimii 
Sale, �i s� aib� p�rt��ie cu El, prin aceea c� ei cunosc slava �i frumuse�ea 
acelea�i Persoane, au voie s� intre �i s� m�nânce din aceea�i mâncare ca �i 
Dumnezeu. Ei au voie s� se hr�neasc� din aceast� mâncare minunat�, din 
ceea ce Domnul Isus a fost în via�a Sa pe p�mânt. 

Nu este minunat s�-L prive�ti cum a fost El în via�a Sa? Este însemnat lucru 
s� avem jertfa aceasta ca hran� a noastr�, cu care putem umple �i s�tura 
sufletele noastre, prin care putem primi putere s� mergem pe drumul nostru, 
prin care s� cre�tem �i s� primim astfel cu adev�rat caracterul S�u, schimbat 
dup� chipul S�u. Nu este a�a, c� un copil cre�te corespunz�tor cu hrana pe 
care o prime�te? Ce este bun ca hran�, aceasta o prime�te copilul. Prin aceasta 
cre�te. �i cu aceast� hran� este tot a�a. Ce Dumnezeu minunat avem! 

Vedem c� dac� noi aducem ceva lui Dumnezeu, El nu r�mâne niciodat� 
datornicul nostru. Cel ce jertfea, aducea jertfa de mâncare lui Dumnezeu, ca s-
o dea Lui, iar preotul, care o aducea pe altar, primea din ea pentru mâncare. 
Nu este aceasta �i experien�a noastr�? Dar, chiar dac� n-ar fi fost experien�a 
noastr�, era totu�i adev�rat, c�ci ne-o spune Cuvântul lui Dumnezeu. Îns� nu 
am experimentat noi deja aceasta? Nu �tim noi c� atunci când suntem aduna�i 
în jurul Domnului ca s� aducem Tat�lui jertfele noastre de laud� �i de 
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mul�umire �i s� spunem Tat�lui ce slav� am g�sit noi la Domnul Isus, deci 
când ne strângem în felul acesta, Îi aducem ceva: La cin� venim nu ca s� 
primim ceva; pentru aceasta ne strângem la adunarea de zidire; îns� la 
frângerea pâinii venim împreun� ca s�-I aducem ceva, rodul buzelor, care 
m�rturisesc Numele Lui. �i noi avem cu adev�rat jertfe de laud� �i de 
mul�umire; �i nu vorbesc numai buzele, ci vine cu adev�rat ceva din inim�. Noi 
am venit ca s� d�m, �i am dat din ce am avut, ceva lui Dumnezeu; �i totu�i 
inimile noastre erau pline, deseori mai pline decât atunci când am venit. 

Acesta este totdeauna rezultatul când venim cu jertfele noastre la Dumnezeu, 
când îi aducem ceea ce El ne-a spus în Cuvânt despre Domnul Isus, despre 
lucrarea Sa �i mai ales aici, unde este vorba despre aceast� jertf�, despre ceea 
ce El Însu�i ne d� ca parte a noastr�. �i suntem în stare s� în�elegem lucrul 
acesta, când suntem obi�nui�i s� locuim în prezenta lui Dumnezeu �i 
sentimentele noastre s� fie formate în p�rt��ie cu Dumnezeu, prin aceea c� 
este o obi�nuin�� pentru noi s� fim în Locul Preasfânt, la Dumnezeu, ca s�-I 
slujim. Aceasta este tr�s�tura de caracter a unui fiu al lui Aaron. 

Ce parte minunat�! Ce Dumnezeu avem noi! Ce hran� minunat� primim de 
la Dumnezeul nostru, când mergem astfel împreun� cu El! �i ce loc minunat - 
se poate spune �i aceasta, avem noi la u�a cortului întâlnirii, unde Dumnezeu 
invit� poporul S�u s� vin� la El! Aici pe p�mânt El dore�te s� aib� o întâlnire 
cu poporul S�u, nu cu unul singur, ci cu to�i împreun�. El îi invit� ca s�-I 
aduc� acolo jertfele lor. Ce loc minunat ca s� aduci jertfele �i s� te preocupi de 
aceast� slav�! 

S� dea Dumnezeu ca noi to�i s� cunoa�tem acest loc, ca noi s�-l cunoa�tem 
cu adev�rat �i s� �tim ce înseamn� acest loc. S� dea Dumnezeu ca inimile 
noastre s� asculte de vocea lui Dumnezeu, care ne spune: Dac� voi dori�i s�-Mi 
aduce�i ceva, aici Eu v� spun ce este pl�cut pentru Mine �i voi pute�i aduce — 
aceea ce voi a�i v�zut în Fiul Meu ca jertf� a arderii-de-tot �i ce a�i v�zut la El 
ca jertf� de mâncare, ceea ce voi acas� a�i v�zut la El; c�ci jertfa de mâncare 
trebuie preg�tit� acas�. La mine acas� eu trebuie s� preg�tesc �i apoi trebuie 
s� iau cu mine acolo, în locul unde Dumnezeu Se întâlne�te cu poporul S�u, 
ca s�-I ofer Lui. Cunoa�tem noi to�i acest privilegiu? Cred c� nici unul dintre 
noi nu va avea curajul s� spun� c� noi l-am pre�uit la adev�rata lui valoare. 
Îns� putem mul�umi lui Dumnezeu c� în mod sigur unii dintre noi au gustat 
ceva din aceasta, unii b�trâni dintre noi �i sper c� �i unii tineri. 

Când îns� în�elegem lucrul acesta, nu vrem noi atunci s� cercet�m mai mult, 
s� vedem mai mult din pozi�ia aceasta? S� înf�ptuim mai mult în inimile 
noastre ce har nem�rginit ne-a fost d�ruit în pozi�ia aceasta în care noi avem 
voie s� venim acolo cu astfel de jertfe! Nu vom dori noi atunci s� încerc�m s� 
ne lu�m timp ca s� ne strângem comori, încât s� putem s� aducem realmente 
jertfe de ardere-de-tot? Dac� acum noi suntem a�a de s�raci c� putem s� 
aducem numai un porumbel, am început noi totu�i chiar �i cu acesta? Dac� 
cercet�m mai departe Cuvântul, cu inimile doritoare, în curând vom deveni în 
stare s� aducem o oaie. �i nu va mai dura mult pân� când vom putea aduce 
un vi�el de parte b�rb�teasc�, o jertf� deplin� �i vom vedea mai mult din 
mirosul pl�cut al lucr�rii Domnului Isus �i în ce stare pl�cut� am fost adu�i 
noi înaintea lui Dumnezeu. Vom putea atunci s� avem aceast� Persoan� 
minunat�, ca obiect al inimii noastre, vom putea s� strângem toat� s�pt�mâna 
din aceast� jertf� de mâncare. Noi suntem în lume, îns� putem s� privim la El 
�i la Slava Sa, s� o vedem a�a cum o g�sim în Evanghelii, dar �i în Psalmi �i în 
Profe�i. A�a ne putem umple inimile cu perfec�iunea Sa ca Om aici pe p�mânt, 
cu ceea ce El era pentru Dumnezeu, cu m�re�ia firii Lui omene�ti, în 
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descoperirea Sa. �i noi avem voie s� aducem realmente aceste jertfe, acolo 
unde este Dumnezeu, �i în acest Loc Sfânt, s� mânc�m din tot ceea ce este un 
miros pl�cut pentru Dumnezeu. 


