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Capitolul 9
Jertfa de mâncare (2)
Levitic 2.4-16
„Dac vei aduce ca jertf de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, s
fie ni te turte nedospite din floare de f in , fr mântate cu untdelemn, i ni te
pl cinte nedospite, unse cu untdelemn. Dac darul t u adus ca jertf de
i
mâncare va fi o turt coapt în tigaie, s fie din floarea f inei, nedospit
fr mântat cu untdelemn. S-o frâng în buc i i s torni untdelemn peste ea;
acesta este un dar de mâncare. Dac darul t u de mâncare va fi o turt coapt
pe gr tar, s fie f cut din floarea f inei, cu untdelemn. S aduci darul de
mâncare f cut din aceste lucruri pentru DOMNUL; i s fie dat preotului, care-l va
aduce la altar. Preotul s ia din darul de mâncare partea adus ca aducere
aminte, i s-o ard pe altar. Acesta este un dar adus 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 darurile mistuite de foc“.
„Nici unul din darurile de mâncare pe care le ve i aduce Domnului, s nu fie cu
aluat; c ci nu trebuie s arde i nimic cu aluat sau cu miere, ca jertf mistuit de
foc pentru DOMNUL. Ca dar din cele dintâi roade, ve i putea s le aduce i
DOMNULUI; îns s nu fie aduse pe altar ca dar de un miros pl cut. S
condimentezi cu sare toate darurile tale de mâncare; s nu la i s lipseasc
niciodat de pe darurile tale de mâncare sarea leg mântului Dumnezeului t u; la
toate darurile tale de mâncare s aduci sare. Dac vei aduce DOMNULUI un dar ca
jertf de mâncare din cele dintâi roade, s aduci ca dar de mâncare din cele
dintâi roade ale tale, spice verzi, pr jite la foc i boabe noi pisate. S torni
untdelemn peste el i s adaugi i t mâie; acesta este un dar de mâncare.
Preotul s ard ca aducere aminte o parte din boabele pisate i din untdelemn,
cu toat t mâia; este un dar mistuit de foc pentru Domnul“ (Levitic 2.4-16).
Am înv at din primele versete, principiul care st la baza jertfei de mâncare.
Era f cut din floarea f inei, era v rsat untdelemn deasupra i se ad uga
t mâie. Am v zut c floarea f inei simbolizeaz adev rata natur uman a
Domnului Isus, ca Acela care a fost n scut pe p mânt, rod al p mântului, a a
cum Îl nume te Isaia 4.
Îns El a fost n scut din Duhul Sfânt; Duhul Sfânt a umbrit pe Maria i
astfel untdelemnul era peste floarea f inei, încât era foarte clar c natura Sa
uman nu era numai floare a f inei. Da, era un Om adev rat i a a cum ar
trebui s fie un om, f r pat ; îns totdeauna purtând pecetea Duhului Sfânt.
Trebuia ad ugat t mâie i toat t mâia trebuia ars
i oferit ca jertf lui
Dumnezeu, ca semn al frumuse ii personale a Domnului Isus, pe care numai
Dumnezeu Însu i putea s-o vad . El a fost nu numai un Om des vâr it, dar El
a fost ce trebuia s fie o fiin omeneasc . Nu m gândesc acum la El ca Fiu al
lui Dumnezeu, ci la ceea ce trebuia s fie un om în gândurile lui Dumnezeu, la
ceea ce era prezent din bel ug la El, aceast frumuse e personal a Sa, prin
care El a dep it mult pe Adam, pe când acesta nu c zuse înc .
G sim apoi în versetele citite, diferite forme în care jertfa de mâncare era
adus . Dac Dumnezeu ne face cunoscut aceasta, este bine s ne gândim i s
vedem ce vrea Dumnezeu s ne spun prin aceasta; când Cuvântul lui
Dumnezeu ne spune ceva, el are o anumit inten ie. Dac aici este vorba de
Domnul Isus ca Om adev rat pe p mânt, de la na terea Sa i pân la moartea
Sa pe cruce, adev rata Sa natur omeneasc a fost pus la prob în toate
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împrejur rile i, cum citim în Filipeni 2, pân la moarte. Este bine s vedem
împrejur rile deosebite din care rezult aceast m re ie a Lui. Lucrul acesta
este deosebit de minunat, cu atât mai mult cu cât aici este vorba de aspectul
c noi venim la Dumnezeu ca s -I aducem ca jertf ceea ce am v zut în slava
jertfei de mâncare. Putem în elege c este dorin a inimii lui Dumnezeu ca noi
s cunoa tem mai mult din aceast natur uman minunat
i cât de
des vâr it a fost El în toate împrejur rile vie ii, în toate pericolele, în toate
încerc rile prin care a trecut aici pe p mânt. A a primim o în elegere mai bun
a slavei Sale i putem s fim p rta i cu Dumnezeu. Am v zut c o mân plin
din aceast f in cu untdelemn era adus lui Dumnezeu ca jertf , iar restul
era pentru preot. El avea voie s m nânce din ea. i dac noi vrem s ne
hr nim cu slava Domnului Isus ca Om pe p mânt, este de la sine în eles c
vom primi numai ceea ce am v zut i vom fi hr ni i în m sura în care am v zut
Slava Sa.
Gândesc c cei mai mul i dintre cititorii Bibliei au r mas izbi i de faptul c
din primii treizeci de ani ai Domnului Isus nu se spune aproape nimic. O
singur întâmplare ne este relatat , pe când El era în vârst de doisprezece
ani, iar în rest nu mai afl m nimic despre El pân la vârsta de treizeci de ani.
Toate cele patru Evanghelii vorbesc aproape numai de cei trei ani i jum tate,
în care Domnul i-a exercitat slujba, îns
i aceasta numai în pustie; c ci
primele trei Evanghelii relateaz numai despre lucrarea Sa în Galileea, dup ce
El a fost lep dat în Ierusalim i în Iudeea. Numai în primele trei capitole ale
Evangheliei dup Ioan auzim despre începutul slujbei Sale, în Ierusalim i în
Iudeea. Îns
i în capitolul 4 g sim i aici, c El pleac din Iudeea ca s se
duc în Galileea, pentru c în Iudeea L-au respins, iar în capitolele urm toare
ale Evangheliei dup Ioan este aproape exclus descrierea lucr rii Domnului
pe care El a f cut-o mai târziu în Ierusalim.
Îns putem în elege c Domnul Isus a fost încercat i în ace ti primi treizeci
de ani i c a avut de suferit. S ne gândim numai c pe când era tân r, la
vârsta de doisprezece ani, El Se g sea în templu ca s vorbeasc despre
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu afl m din cuvintele Sale, cât Îl îndurera c p rin ii
Lui nu L-au în eles: „Nu tia i c trebuie s fiu în cele ale Tat lui Meu?“ i
Dumnezeu vrea ca noi s observ m i faptul acesta, pentru ca s vedem ceva
din slava Sa, cum Tat l a v zut-o. Vom recunoa te astfel c întreaga via a
Domnului Isus era suferin , în to i ace ti treizeci de ani i dup aceea. Ioan
scrie c dac s-ar fi scris tot ceea ce a f cut Domnul Isus, n-ar fi înc put
c r ile în toat lumea, deci noi g sim povestite pu ine lucruri din ace ti trei
ani.
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndreapt aici gândurile asupra suferin elor
Domnului în aceste împrejur ri, pe care noi nu le cunoa tem din Evanghelii.
Probabil c cea mai mare parte a lor, Domnul le-a tr it în cei treizeci de ani i o
parte dup aceea. Îns în locurile care ne sunt descrise, erau suferin e care nau fost v zute din afar i pe care Duhul Sfânt nici nu ni le-a f cut cunoscut,
dar pe care le putem g si totu i în alte c r i ale Bibliei i la care putem medita
i pe care le putem în elege în leg tur cu caracterul întregului Cuvânt al lui
Dumnezeu.
Primul dar ca jertf este din ceea ce se coace în cuptor. Dar ceea ce se coace
în cuptor nu se poate vedea în timpul cât se coace. Este expus c ldurii
puternice, îns nu se poate vedea cât sufer aluatul din cauza aceasta i cum
îndur el aceast ar i . Este clar c aceste suferin e erau cele mai mari.
Numai sufletul care se ocup r bd tor cu Cuvântul, de exemplu cu ce se
spune în Evanghelii despre Domnul Isus i nu-l cite te superficial, va
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recunoa te aceasta. Noi trebuie s medit m într-adev r asupra acestui lucru i
s încerc m s în elegem ce este ascuns în Cuvântul Domnului - m gândesc
nu la adev rurile pe care le-a spus Domnul Isus, oricât de minunate ar fi
acestea - ci la ceea ce este ascuns în Cuvânt cu privire la sentimentele Sale i
cum a suferit El în aceste împrejur ri. Numai un asemenea suflet va în elege ce
este prezentat în acest cuptor.
Da, putem în elege c via a Domnului în primii treizeci de ani a fost
suferin . S ne gândim: A venit Creatorul din cer i, potrivit capitolului din
Coloseni, El era întâiul-n scut peste toat crea iunea, Capul crea iei, îns când
S-a n scut în Betleem, nu era nici un loc pentru El în casa de poposise. Un
grajd era singurul loc unde voiau s -L primeasc . El era întâiul-n scut peste
toat crea ia i împ ratul lui Israel. Abia Se n scuse, i p rin ii S i au trebuit
s fug în Egipt, pentru c lumea du man c uta s -L omoare. El era Cel
necreat, Cel Sfânt i El a venit din acest loc Sfânt de la Dumnezeu, din casa
Tat lui; i când p rin ii S i s-au întors din Egipt, El a trebuit s locuiasc în
Nazaret, acest ora cu renume prost din Galileea.
Cât de îngrozitor trebuie s fi fost aceasta pentru El! El era Cel Sfânt, Cel
Adev rat, care a locuit totdeauna în atmosfera curat din casa Tat lui i care a
fost totdeauna obiectul pl cerii i dragostei Tat lui, El a venit de acolo de unde
milioanele de îngerii î i ascundeau fa a când priveau spre El, pentru c nu
puteau privi slava Sa. Era a a de sfânt încât serafimii, în Isaia 6 î i acopereau
picioarele cu aripile lor; c ci picioarele lor sfinte, care nu au venit în atingere
cu murd ria, erau murdare în ochii lor, în compara ie cu slava Sa i sfin enia
Sa, pe care ei o vedeau acolo. i strigau unul c tre cel lalt: „Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul o tirilor!“ Ioan 12 ne spune c ei au strigat a a când au v zut
slava Lui. El era Cel care edea acolo pe scaunul de domnie. Ce trebuie s fi
fost atunci pentru El, s locuiasc în acest ora cu renume r u, înconjurat de
p c to i, care urau pe Dumnezeu, cum s-a dovedit mai târziu, când ei au voit
s -L omoare. El tia deci ce erau ei i El vedea cine erau ei, c ci ei urau pe
Dumnezeu. A a a tr it El treizeci de ani, zi de zi înconjurat de oameni p c to i
i de toate p catele pe care le f ceau oamenii. Ce suferin trebuia s fi fost
aceasta pentru El!
În Evanghelie citim despre El din timpul când Î i exercita lucrarea. Ce
suferin trebuie s fi fost pentru inima Sa, prin faptul c era acolo! Citim c
to i bolnavii au venit la El (Matei 8.17) i El lua toate bolile lor asupra Lui. „El a
luat asupra Lui neputin ele noastre i a purtat p catele noastre“, se spune
acolo. O! nu, nu c El a devenit bolnav, îns când bolnavii au venit la El i El ia vindecat, El a r bdat durerea lor în Duhul S u.
i ce trebuie s fi fost aceasta pentru El, s nu aib nici un loc unde s - i
pun capul, El, Cel care a fost, ca Om, întâiul-n scut din toat crea ia! Ce
trebuie s fi fost pentru El, când iudeii I-au zis: „Noi nu suntem n scu i din
desfrânare“ (Ioan 8.41) - o aluzie clar la na terea Sa minunat . Ei spuneau
acelea i lucruri pe care teologii actuali îndr znesc s le spun despre El. Ce
trebuie s fi fost acesta pentru sufletul S u sfânt! O, Domnul nu r spunde la
astfel de cuvinte. Îns putem în elege ce trebuie s fi fost aceasta pentru El,
Fiul ve nic al lui Dumnezeu, dar oare i ca Om a fost Fiul lui Dumnezeu, pe
care Dumnezeu L-a numit „Sfântul care Se va na te din tine“, s fie numit a a?
Ioan spune despre El: „El a venit la ai S i i ai S i nu L-au primit“ (Ioan 1.11).
C rturarii care tot timpul lor au studiat Cuvântul S u, au venit la El i au
folosit propriile Sale cuvinte, ca s -L prind , dac este posibil. Ce trebuie s fi
fost pentru El, când Marele Preot, pe care l-a a ezat El ca s fie mijlocitor între
Dumnezeu i oameni i care trebuia s fie îndur tor - epistola c tre Evrei
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spune, „s poat avea mil de aceia care se împiedicau i erau slabi (Evrei
4.15) - a p it împotriva Lui i c uta s -L omoare, apoi c acest Mare preot era
în stare s pl teasc bani, pre ul unui sclav, pentru ca s -L aresteze?
Ce trebuie s fi fost în inima Sa când a fost în Ghetsimani i Satan I-a pus
înaintea ochilor întreg paharul suferin elor, pe care El avea s -l bea pe Golgota!
Citim în Evanghelii numai c sudoarea I s-a f cut ca ni te pic turi mari de
sânge i c El striga în pu ine cuvinte: „Tat , dac este posibil, dep rteaz
paharul acesta de la Mine!“ Putem noi în elege ce a fost pentru El când Satan
I-a prezentat acest pahar i când El a v zut înaintea ochilor S i p catele
noastre, pe care El urma s le poarte pe cruce i toat murd ria p catelor?
Putem noi s ne d m seama cum trebuie s se fi cutremurat sufletul S u
Sfânt, când a v zut c El trebuia f cut acolo p cat i s fie p r sit de
Dumnezeu i judecat?
Ce trebuie s fi fost pentru El, când a fost patruzeci de zile i patruzeci de
nop i în pustie i Satan a venit la El cu toate ispitele lui! Nu este i pentru noi,
cei care cunoa tem pe Domnul, o durere când Satan vine la noi cu ispitele lui,
când de exemplu lucreaz gânduri imorale în inima noastr ? Nu este nici o
durere pentru noi când probabil în timpul cinei, în momentul când venim s
l ud m pe Domnul, face s vin deodat gânduri p c toase în inima noastr ?
Ce trebuie s fi fost pentru Domnul cel Sfânt, când Satan a venit la El cu
toate necur iile Sale, ca s -L ispiteasc
i nu numai cu o ispit ! Patruzeci de
zile i patruzeci de nop i a venit Satan neîncetat cu necur iile sale, cu viclenia
sa p c toas , ca s ispiteasc pe Domnul, ca s -L fac s cad . Numai
ultimele trei ispite ne sunt prezentate. Îns Satan a lucrat neobosit patruzeci
de zile i patruzeci de nop i! Da, g sim c în cele din urm Satan a fost învins
i L-a p r sit. Îns aceasta arat c Satan n-a mai avut nici o arm . El a
întrebuin at întregul s u arsenal de arme împotriva Sa. Nu exist nici o arm
pe care s n-o fi întrebuin at. Când se lupt pe via
i pe moarte, atunci nu se
înceteaz pân nu s-au folosit toate armele ca s se ob in victoria; aceasta a
f cut-o în mod sigur Satan. El a întrebuin at împotriva Domnului toate ispitele
pe care le-a avut. Pentru un copil al lui Dumnezeu nu se mai poate g si aici pe
p mânt nici o ispit pe care Satan s n-o fi întrebuin at în primul rând
împotriva Domnului. Cât de îngrozitor trebuie s fi fost aceasta pentru El,
patruzeci de zile i patruzeci de nop i neîncetat s fie ispitit cu aceste lucruri
p c toase, cu aceste viclenii ale lui Satan!
Nu, Cuvântul lui Dumnezeu nu spune mult despre ele. Ne nume te numai
trei ispite, care dau marele caracter al ispitei. Îns ce pr p stii adânci las în
sufletul care cu adânc respect se preocup cu Domnul i încearc s aib
p rt ie cu El, care dore te s -L cunoasc
i cuget la aceste lucruri, când
prive te la suferin ele pe care trebuie s le îndure Domnul! Ce trebuie s fi fost
pentru El, când au venit oamenii i L-au b tut peste obraz, când El a primit
coroana de spini a blestemului lui Dumnezeu s fie a ezat pe capul S u i Lau b tut peste aceasta? Ce trebuie s fi fost pentru El, când L-au scuipat în
fa ! Nu tiu dac sunt mul i care cunosc aceasta din experien , s fie scuipat
i s nu se poat ap ra. Eu tiu din experien cât de îngrozitor este pentru un
b rbat; i Domnul era om cu adev rat. El a suferit când L-au hulit pe cruce i
L-au dispre uit, c El este în leg tur cu Dumnezeu, când I-au spus : „S-a
încrezut în Dumnezeu, s -L scape acum, dac -L iube te“ (Matei 27.43) i nu a
venit nici un r spuns de la Dumnezeu. Acestea sunt suferin ele ascunse.
Dumnezeu a teapt , Dumnezeu dore te ca inimile noastre s se preocupe cu
aceast Persoan minunat , care este a a de scump pentru inima Sa. Noi
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trebuie s cercet m i s vedem cât de minunat a fost aceast floare a f inii,
dar i cum a fost caracterizat prin Duhul Sfânt, care era v rsat deasupra.
Trebuie s recunoa tem c tot ce a f cut Domnul Isus, toate cuvintele, toate
faptele i toate sentimentele l sau s se recunoasc ungerea Duhului Sfânt,
despre care se vorbe te aici. i în aceasta, dup cum s-a spus, nu era nici un
aluat. „Turte nedospite, fr mântate cu untdelemn i pl cinte nedospite,
stropite cu untdelemn“. În prima parte nu se spune c trebuie s fie f r aluat;
aceasta este de la sine în eles i sunt numite numai p r ile componente ale
jertfei de mâncare.
Când îns inima plin de profund respect se preocup cu El, atunci se vede
cum totul era f r aluat. tim c aluatul vorbe te despre p cat, îns într-un
mod deosebit. Este un tablou al caracterului omului p c tos. Aluatul este
pl m deala care s-a învechit i s-a stricat. El cuprinde totul i tot ce vine în
contact cu el se stric . i apoi aluatul mai are un caracter deosebit; el se umfl
i face ca în aparen totul s fie mai mare, mai frumos decât este în realitate.
Acesta este p catul, care este ascuns în caracterul omenesc.
Îns la Domnul nu era a a. Putem vedea faptele Sale. El nu a f cut niciodat
ceva i nu a rostit nici un cuvânt ca s fie pl cut înaintea oamenilor sau s
capete trecere înaintea ochilor lor. El nu a încercat niciodat , prin vorbe, fapte
sau purtare s ajung la favoarea oamenilor sau s le câ tige prietenia. El a
tr it numai pentru Dumnezeu. Dumnezeu era singurul S u scop. El f cea
numai ceea ce Dumnezeu Îi încredin a. Nu voia nici m car s m nânce, dac
Dumnezeu nu-I spunea. El întreba mereu care este voia lui Dumnezeu i când
f cea ceva, chiar când vorbea oamenilor, El vorbea numai cu privire la
Dumnezeu i pentru ca Dumnezeu s fie descoperit. Când El ajuta pe oameni,
când El vindeca pe bolnavi, El nu f cea lucrul acesta întâi pentru bolnavi.
Oamenii aveau într-adev r binecuvântare din aceasta, îns modelul S u era
întotdeauna Dumnezeu. Singurul S u scop era s satisfac pe Dumnezeu, s
fie pl cut lui Dumnezeu, s descopere pe Dumnezeu, s fie ascult tor de
Dumnezeu. El nu a încercat niciodat s fie mai frumos decât era. Niciodat
nu a fost ceva în El, asemenea aluatului. Jertfa de mâncare nu se putea s fie
acrit . Trebuia s fie f r acreal , ca s fie o imagine a Lui.
Aici vedem ceva mai mult. Trebuia s fie turte nedospite; în cuvântul ebraic
arat c erau turte foarte sub iri cu g uri în ele, a a c totul era descoperit,
nimic nu era ascuns. El nu trebuie s spun , a a cum se spune în Psalmul
139: „Cerceteaz -M , Dumnezeule i cunoa te-Mi inima!“, c ci la El nu era
nimic ascuns. Totul era descoperit, turt sub ire. Se spune dup aceea: „turte
nedospite“. Acestea sunt într-adev r sub iri, mestecate cu untdelemn i
stropite cu untdelemn. A a era via a Sa. Cuvântul de aici „mestecat cu
untdelemn“ înseamn c totul era p truns cu untdelemn i c untdelemnul
era într-adev r puterea care lucra în aceast turt .
În tot ceea ce El f cea, era Om cu adev rat. Îns totul avea caracterul
Duhului Sfânt, prin care El a fost n scut i cu care El a fost uns, când a intrat
în slujba Sa, a a cum se spune aici: „turt nedospit , fr mântat cu
untdelemn“ (versetul 4).
Îns dup aceea urmeaz „pl cinte, stropite cu untdelemn“. Ne-am ocupat
noi vreodat cu lucrurile acestea? Dumnezeu dore te ca noi s le cunoa tem.
Dumnezeu dore te ca noi s în elegem ceva din slava Sa minunat . De aceea
ne-a dat Cuvântul S u, ne-a dat i Vechiul Testament, de exemplu aceste
jertfe, tot a a mul i Psalmi în care g sim sentimentele Domnului, ceea ce ie ea
din inima Sa în astfel de împrejur ri. „Ei m-au r spl tit cu r u pentru bine i
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cu ur pentru dragostea Mea“, citim în Psalmul 109.5. Cuvintele acestea nu se
g sesc în Evanghelii, unde vedem rezultatele exterioare, îns nu expresia
sentimentelor interioare ale Domnului, a a cum sângera inima Sa. Aici afl m
îns : „În timp ce Eu îi iubesc, ei Îmi sunt vr jma i“ (Psalmul 109.4). Ce era
pentru El, când Se plângea în Psalmul 102: „Sunt ca vrabia singuratic pe
acoperi ... Sem n cu pelicanul din pustie“ (versetul 7.6.) Sim im ceva din
aceasta. Pelicanul este o pas re de ap i acum el se g se te undeva în pustie,
unde nu se g se te nici un strop de ap - cât de îngrozitor trebuie s fie pentru
o asemenea pas re! A a a fost Domnul aici pe p mânt, ca un pelican în pustie,
o pas re singuratic pe acoperi .
El i-a ales 12 ucenici, El i-a deschis inima pentru ei; în Ioan 15.15 El le
spune: „V-am numit prieteni, pentru c v-am f cut cunoscut tot ce am auzit de
la Tat l Meu“. Nu este acesta minunat: un prieten, care ne spune tot ceea ce a
auzit de la Tat l S u? i cine este acest Tat ! Îns ei nu L-au în eles. El a fost
singur, El nu avea nici o p rt ie cu ei.
Când El i-a deschis inima fa de ei i le-a explicat c El va trebui s fie
vândut i crucificat, Petru spune: „S Te fereasc Dumnezeu, Doamne! S nu
i se întâmple a a ceva“ (Matei 16.22). Când El a instaurat cina (Luca 22) i a
vorbit cu ei despre faptul c El trebuie s fie vândut i c trebuie s sufere i
apoi s moar , ei s-au certat unii cu al ii, cine s fie cel mai mare dintre ei. i
apoi El i-a preg tit pentru plecarea Sa i le-a spus: pân acum am îngrijit Eu
de voi i voi trebuie s recunoa te i c nimic nu v-a lipsit. Când îns El a spus:
„Cine nu are traist sau pung , s - i vând haina i s cumpere o sabie“, ei
spun: „Doamne, iat aici sunt dou s bii“. Ei n-au în eles nimic din ceea ce El
spunea. Cât de singur era El! Ce trebuie s fi fost aceasta pentru sufletul S u
sfânt!
Pentru noi în elegem cum a privit Dumnezeu cu pl cere spre El, în asemenea
st ri, în asemenea suferin e! Nu era nici o secund în care El s nu fi suferit
groaznic prin tot ceea ce Îl înconjura. Îns în acelea i împrejur ri nu era nici o
secund în care inima Sa s nu fi fost îndreptat spre Dumnezeu. El a
întrebuin at toat energia Sa pentru ca s slujeasc lui Dumnezeu. El a
înf ptuit numai o misiune: s sl veasc pe Dumnezeu i s înf ptuiasc voia
Sa, s fac posibile binecuvânt rile lui Dumnezeu fa de oameni. Nu putem
atunci în elege c cerul s-a deschis deasupra Sa i Tat l a spus: „Acesta este
Fiul Meu preaiubit, în care Mi-am g sit pl cerea“?
i dac am fost adu i la Tat l i pe baza jertfei arderii-de-tot am v zut cât de
aproape suntem noi de Tat l, c am fost primi i în Cel Preaiubit, atunci Tat l
a teapt ca noi s ne preocup m mai mult cu Fiul S u. i nu are El dreptul s
a tepte aceasta? Exist la noi realitatea c dorim s cunoa tem mai bine pe
acest Mântuitor, c dorim s cunoa tem acest pre pe care El l-a pl tit pentru
r scump rarea noastr ? Când auzim c Dumnezeu L-a des vâr it prin
suferin , a a c El putea fi Urzitorul mântuirii noastre, nu dorim noi atunci s
tim prin ce suferin e a fost El f cut des vâr it?
Dumnezeu a teapt
i spune: Când voi v preocupa i cu El, când vede i cât
de pre ios a fost El, când voi vede i toate suferin ele Sale ascunse, atunci
aduce i-le la Mine. Da, preg ti i darul acas , a a cum trebuie. Noi nu putem s
citim în Adunare un capitol dup altul, ca s vedem aceast slav . Nu putem
„coace“ aceast „turt “ în Adunare. Fiecare israelit care dorea s aduc acesta
jertf , trebuia mai întâi s prepare aluatul acas i s coac turta. Noi trebuie
s studiem Cuvântul acas , cu rug ciune, în genunchi, cu adânc respect, ca
s vedem aceast via minunat a Domnului, cum s-a expus la proba focului.
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Când dup aceea ne-am umplut inimile cu toate acestea, mergem cu ele la u a
cortului întâlnirii, acolo unde Dumnezeu este împreun cu poporul S u, ca s
le oferim acolo, nu singuri, ci cu to i aceia care au f cut acela i lucru, lui
Dumnezeu, ca jertf , ca o mâncare pentru El.
i preo ii aveau voie s m nânce din jertfa aceasta. i ei aveau voie s - i
hr neasc inimile din ceea ce Dumnezeu g sea a a de minunat, încât El
spune: aceasta este o jertf pentru Mine. Ce mas minunat , aici în pustie!
Sper c cei mai în vârst dintre voi cunosc aceasta din experien . Cei tineri
probabil c înc nu cunosc. Când mergem pe drum, a a cum ne spune aici
Cuvântul lui Dumnezeu, când venim duminica diminea cu aceste jertfe la
locul de întâlnire cu aceste daruri pentru Dumnezeu, atunci vom experimenta
cât de mult se înt resc inimile noastre din ceea ce ne-a r mas i din ceea ce
noi, ca preo i, avem voie s mânc m acolo în prezen a lui Dumnezeu, în Locul
Sfânt. Vom sim i cum inimile noastre au fost hr nite i împrosp tate i cum
primim puteri ca s mergem pe drumul nostru aici pe p mânt potrivit
gândurilor lui Dumnezeu.
Apoi în versetul 5 avem a doua jertf de mâncare în tigaie. i de data aceasta
trebuie s fie floarea de f in fr mântat cu untdelemn, f r aluat. P r ile
componente trebuie s fie acelea i. Îns nu aveau aceast form clar , pe care
o avea turta, pl cinta. Când o femeie coace ceva, atunci ea se uit din când în
când în tigaie, ca s vad care este starea con inutului. Nu este a a de ascuns
i nu este expus tot a a direct focului. Aici deci vorbim mai mult de forma
general , suferin ele vizibile pe care Domnul le-a îndurat în via a Sa pe
p mânt.
Dac nu cunoa tem pe Domnul de mult timp i de aceea n-am avut timp ca
s cercet m cu adev rat Cuvântul i s descoperim toat slava Domnului,
atunci Dumnezeu ne spune: Veni i totu i cu ceea ce a i v zut! Fiecare a citit
desigur Evanghelia i poate un copil al lui Dumnezeu care cite te Evanghelia
s nu r mân impresionat de slava Domnului Isus, a a cum este ea prezentat
acolo? Imposibil. Cine cite te cu rug ciune evangheliile va descoperi ce
Persoan minunat este acolo i va descoperi m re ia Sa în via a Sa. Este
vorba aici de via a Sa, nu ca jertf a arderii-de-tot, pe care cel care o jertfea
trebuia s-o taie în buc i, ci este vorba despre via a Sa. i vom vedea cât de
des vâr it este.
M gândesc de exemplu la Ioan 4. Acolo Domnul, obosit de c l torie, fl mând
i însetat, Se a eaz . i acolo vine o femeie p c toas . Ce tact, ce har, ce
dragoste descoper El acolo! El uit foamea înaintea femeii pe care o poate
ajuta. El spune mai târziu ucenicilor: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi
n-o cunoa te i“. El uit setea i întreab pe aceast femeie p c toas , pe care
El o cunoa te foarte bine: Ai ceva ap pentru Mine? Niciodat un iudeu nu
f cea a a i nici m car un samaritean nu ar fi f cut la fel, dac el ar fi
cunoscut aceast femeie imoral . Îns El a f cut a a, El, Cel care o cuno tea,
pentru ca s-o câ tige. El nu începe s vorbeasc despre p catele ei. Întâi caut
s câ tige inima ei prin harul i bun tatea Sa. Aceasta merge atât de departe
încît ea nu poate s nege c este o p c toas , dup ce El i-a câ tigat
încrederea. Îns chiar mai înainte El începe s stea de vorb cu ea despre
aceste minunate adev ruri viitoare, care sunt a a de adânci, c ci chiar cei mai
mul i credincio i din zilele noastre nu le în eleg; apa vie, care curge pân în
via a ve nic , Cuvântul lui Dumnezeu f cut viu prin Duhul Sfânt, care
locuie te în noi i care ne aduce în leg tur vie cu Domnul din cer. Mii de
credincio i nu cunosc acest adev r în practic , îns Domnul Isus îl veste te
acestei femei p c toase.
7/12

Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop

Jertfa de mâncare ( 2)

i când dup aceea El îi descoper starea ei: ai avut atât de mul i b rba i, iar
acela pe care îl ai acum nu este b rbatul t u - i ea vrea s ocoleasc realitatea
i spune: „Domnule... p rin ii no tri s-au închinat pe muntele acesta i voi
zice i c în Ierusalim este locul unde trebuie s se închine oameni“, atunci
Domnul pleac de la acest adev r minunat, un adev r cum noi nu cunoa tem
un altul, care între credincio i este a a de pu in cunoscut. Da, noi tim ce
ador m, voi nu ti i. Îns vine ceasul, i acum a i venit, când închin torii
adev ra i vor adora pe Tat l în duh i în adev r ... Dumnezeu este Duh; i cine
Îl ador , trebuie s -L adore în duh i în adev r! Ce mod minunat ca s câ tige
inima acestei femei! i noi vedem rezultatul. Nu este demn de admirat?
Pe când fratele Bellet - noi cunoa tem de exemplu c r ile Sale cu privire la
„Slava Domnului Isus ca Om“, „Fiul lui Dumnezeu“ i „Lumea înainte de potop
i patriarhii“ - era pe patul de moarte i când s-a vorbit cu el despre cununa pe
care el o va primi, s-a auzit mai târziu cum se ruga: „Doamne, fra ii au venit i
au vorbit despre cunun , îns eu nu vreau nici o cunun . Eu vreau s Te v d
pe Tine, eu vreau s v d pe Omul de la Sihar, pe Omul care edea lâng izvorul
de ap . Dup aceasta dore te inima mea i vreau s -L v d, numai pe El. Nu
m intereseaz o cunun “. Nu putem noi în elege situa ia aceasta, când citim
cu rug ciune capitolul acesta? Ce slav minunat !
Când citim aceasta despre El i inimile noastre se umplu cu aceast slav ,
putem s aducem din ea lui Dumnezeu. i chiar cel mai tân r credincios, care
s-a întors la Dumnezeu de-abia de o s pt mân , poate s
citeasc
Evangheliile. Desigur, el le-a i citit în aceast s pt mân - cu ce s înceap ,
dac nu cu aceste lucruri minunate? De aceea el poate veni ca s le aduc lui
Dumnezeu. El poate aduce lui Dumnezeu, a a cum spune aici, o jertf de
mâncare în tigaie. Este floarea f inii, fr mântat cu untdelemn, f r aluat. El a
v zut c nu este nici un aluat în f in . A v zut untdelemnul - energia Duhului
Sfânt. A v zut c acest Om este minunat. Toate se descoper la timpul potrivit,
în modul potrivit i în plin tatea potrivit . Totul este minunat. Oh, Dumnezeu
spune: aduce i-Mi aceasta ca o jertf ; este ceva pl cut pentru Mine.
Se spune aici s tai în buc i, cu alte cuvinte: nu r mâne la impresia
general , ci cerceteaz-o în p r ile ei componente. Rupe-o în buc i i vezi c
fiecare am nunt, fiecare cuvânt pe care El l-a rostit, fiecare fapt a Lui, orice
descoperire în comportarea Sa, orice gând al inimii Sale este des vâr it în sine
însu i. Nu numai întregul era de admirat, ci fiecare am nunt era des vâr it,
sut la sut din gândurile lui Dumnezeu, sl virea lui Dumnezeu în mod
des vâr it, totul minunat în sine însu i.
Dumnezeu spune: rupe-o în buc i i toarn untdelemn deasupra. Prin
aceasta trebuie s în elegem cum totul era condus perfect de Duhul Sfânt, cum
totul purta semnul caracteristic al ungerii cu Duhul Sfânt. Vino, vezi i adu-l
apoi la Mine! Niciodat nu a fost o jertf mai pl cut pentru Mine, ca aceasta.
i noi avem voie s aducem lui Dumnezeu, când ne strângem laolalt , c ci
despre aceasta este vorba aici. Dumnezeu spune: numai la intrarea în cortul
întâlnirii, deci acolo unde Dumnezeu Se întâlne te cu poporul S u se poate
aduce. Pentru noi, acesta este locul unde noi ne strângem pentru Numele
Domnului Isus i unde Dumnezeu Duhul Sfânt este în mijlocul nostru ca s ne
conduc în adorare i în aducerea jertfelor noastre. Noi am preg tit jertfa
acas , ca s venim cu panerul plin, cu inima plin , a a c Duhul Sfânt, când
noi suntem strân i, poate folosi pe oricine dintre noi ca din inimile noastre s
creeze ce vrea El s închin m lui Dumnezeu.
Nu numai fra ii, ci i surorile sunt aduc toare de daruri. Nu ceea ce spune
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un frate, care mul ume te, se ridic spre Dumnezeu, ci ceea ce este exprimat
prin cuvintele sale este darul de jertf pentru Dumnezeu - nu ceea ce gânde te
un frate, când cite te un Cuvânt, ci ceea ce se ridic din inimile tuturor în timp
ce el cite te un pasaj sau când noi cânt m o cântare. Nu cântarea se urc spre
cer, ci sentimentul duhovnicesc care este în inima noastr în timp ce noi
cânt m aceast cântare, aceasta este închinarea, aceasta este lauda care se
ridic spre Dumnezeu. i fratele care este folosit de Duhul Sfânt este numai
gura Adun rii. Se poate foarte bine întâmpla ca în aceste momente din inima
surorilor s se ridice mai mult laud i adorare, decât din inima acestui frate.
Domnul Se uit numai la ceea ce se ridic din inim . În felul acesta, deci, to i
fra ii i toate surorile se pot strânge cu inimile pline. Ce jertf va fi adus în
felul acesta lui Dumnezeu! Cum ar putea Duhul Sfânt s creeze din inima
i s ofere lui Dumnezeu o jertf deplin , când noi venim cu inimile
noastr
pline, pentru c în timpul s pt mânii ne-am ocupat cu Domnul Isus i am
v zut slava Sa în capitolul 1 la jertfa arderii-de-tot i aici în jertfa de mâncare!
Ajungem acum la cea de-a treia jertf . „ i dac darul t u va fi o turt coapt
pe gr tar“, aceasta este ceva neprecizat. O jertf de mâncare pe gr tar nu are o
form precis - sunt tot felul de suferin e care nu au o form precis , dar pe
care fiecare trebuie s le vad
i pe care, vreau s spun, le poate vedea i un
necredincios. Cunosc o poezie din Olanda cu privire la Domnul Isus pe cruce,
dar pe care a compus-o unul care dispre uie te pe Dumnezeu. începe a a: „O,
Om al durerii, cu coroan de spini“ i când o cite ti î i pot curge lacrimi din
ochi din cauza sentimentelor despre care El vorbe te; i cu toate acestea poetul
era cu totul necredincios. Aceasta era ceea ce g sim spus imediat: mierea. Îns
el a v zut totu i c Domnul a suferit. i ar putea ca un credincios, când cite te
Cuvântul sau se gânde te la Domnul, s nu vad c Domnul a suferit aici pe
p mânt? Este imposibil.
Este trist, dac nu am s pat mai adânc, dac nu am considerat vrednic de
osteneal ca s ne ocup m mai adânc cu Domnul i cu Persoana Sa, cu
suferin ele Sale - a a cum spune Ioan 6, c ai mâncat din pâinea care S-a
coborât din cer. Ce ru ine când noi nu avem mai mult interes fa de Domnul
nostru, care a murit la cruce pentru noi, care în slav Se preocup zi i noapte
cu noi, pe care noi Îl a tept m ca s vin s ne ia, Cel care a tr it 33 de ani aici
pe p mânt i care, potrivit cu epistola c tre Evrei, a trecut prin toate
împrejur rile prin care am putea noi s trecem, a a c El poate în elege i
poate sim i împreun cu noi!
De aceea El S-a n scut ca un prunc i a crescut, încât El se poate a eza în
postura copiilor mici; a crescut tân r matur, a a c El tie ce gândesc tinerii i
ce simt ei. El a devenit b rbat, a a c poate în elege pe cei în vârst , în toate
problemele lor. Ca s înf ptuiasc lucrarea de pe cruce nu era necesar ca El s
tr iasc 33 de ani pe p mânt. Pentru aceasta nu era necesar ca El s devin
un prunc. Adam a fost de asemenea Om i niciodat n-a fost prunc. El a venit
pe p mânt ca om matur. Aceasta putea s-o fac
i Domnul Isus. Îns Evrei 2
ne spune c El - vreau s spun aceasta cu toat venera ia - a ales aceast cale,
s vin pe p mânt i s tr iasc 33 de ani, ca s poat în elege pe orice copil al
lui Dumnezeu în toate împrejur rile sale. El poate avea mil de noi, c ci în
toate lucrurile El a fost ispitit ca i noi, dar f r p cat. El a fost în toate st rile
în care putem s fim noi.
Nu impresioneaz aceasta inimile noastre? Este posibil ca un credincios s se
i s vad mai bine pe
gândeasc la aceasta i s simt nevoia s cunoasc
Domnul Isus, a a cum El a trecut pentru mine prin aceast via
i ce dureri a
suferit El în ea, încât El m poate în elege? Chiar dac cineva s-a întors la
9/12

Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop

Jertfa de mâncare ( 2)

Dumnezeu abia de trei zile, el s-a gândit desigur în aceste trei zile la Domnul i
s-a preocupat cu El. Se poate oare ca cineva care a fost salvat, s nu fi avut
timp în aceste trei zile s se gândeasc la El i s citeasc din Cuvântul S u?
Consider aceasta imposibil; c ci în mod normal, când este un nou n scut i
mai ales dac este o întoarcere real la Dumnezeu, atunci El este fl mând i
începe s citeasc Scriptura. Îns atunci el poate deja, chiar dac este s rac în
lucrurile duhovnice ti, s strâng bog ii din via a minunat a Domnului.
Atunci el are deja ceva i poate s le aduc Domnului. El va putea aduce o
jertf de mâncare coapt pe gr tar, dar trebuie s fie floare de f in cu
untdelemn.
Poate cineva n-a remarcat c nu era deloc aluat la jertfa acesta. Aici îns se
spune: nici unul din darurile de mâncare pe care le ve i aduce Domnului s nu
fie f cut cu aluat; c ci nu trebuie s arde i nimic cu aluat sau cu miere, ca
jertf mistuit de foc pentru Domnul (versetul 11). Aluatul i mierea trebuiau
evitate i de acestea noi ar trebui s fim con tien i. Când îns ne a ez m cu
adev rat sub c l uzirea Duhului Sfânt,atunci El va face ca din mâinile noastre
s ias la iveal ceea ce este cu adev rat f r aluat. În capitolul 1 am citit c
dac cineva era prea s rac ca s aduc o jertf mare i el putea aduce numai
un porumbel, era totdeauna acolo un preot care prelua gu a i o arunca, a a
c numai ceea ce era pl cut lui Dumnezeu era adus ca jertf . Aceasta o va
experimenta oricine care este s rac i poate s aduc pu in. Atunci în mod
normal Duhul Sfânt va folosi un frate, care este practic un preot, care este
obi nuit s stea în prezen a lui Dumnezeu i acolo a înv at ceea ce este pl cut
lui Dumnezeu, care va da expresie gândurilor i sentimentelor acestui alt frate
i în felul acesta este primit de Dumnezeu i este l sat la o parte ce nu se
potrive te cu slava Domnului Isus, cu floarea f inii i untdelemnul i mai ales
c nu este deloc aluat i miere în jertfa aceasta.
Mierea nu este acela i lucru cu aluatul. Mierea este ceva dulce de la natur .
Acestea sunt lucrurile care nu sunt rele în ele în ile, îns ies la iveal de la
natur , din acest p mânt i care deseori sunt stricate acum, lucruri pe care
Dumnezeu le-a dat în crea ie, îns care nu pot avea nici un loc în jertfe. S ne
gândim la Ioan 2.4 unde ne spune c mul i credincio i s-au împiedicat i au
îndr znit s judece pe Domnul. Când mama Sa I-a zis : „Nu mai au vin“, El i-a
r spuns: „Ce am Eu a face cu tine, femeie?“ Domnul era în slujba lui
Dumnezeu i în aceasta nu trebuia s rezerve nici un loc mamei Sale. Când El
a înf ptuit lucrarea de pe cruce, în aceste ore îngrozitoare, când trebuia s
poarte judecata lui Dumnezeu, S-a gândit la ea i i-a spus lui Ioan: „Iat mama
Ta“. În aceste momente atât de grele, El a îngrijit de ea.
Când este vorba despre rela iile noastre cu Dumnezeu, despre slujba pentru
Dumnezeu, atunci nu trebuie pre uite influen ele omene ti. Atunci este valabil
numai un lucru: voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune c cine nu ur te pe
tat l s u, pe mama sa, pe so ia sa i pe copiii s i pentru El, nu este vrednic de
El. Atunci avem ceea ce este prezentat prin miere. Nimic din omul natural nu
are voie s fie în jertf .
Ceea ce am spus mai înainte despre poetul acela necredincios, care a vorbit
a a de emo ionant despre suferin ele Domnului, este de asemenea miere. Era
compasiunea natural , sentimentele omene ti pentru cineva care sufer .
Pericolul este i la noi, de exemplu, când ne gândim la suferin ele Domnului
Isus, suntem mi ca i c El a primit lovituri cu trestia i noi avem mil
de Domnul, a a cum aveau femeile din Ierusalim. Ele Îl
omeneasc fa
plângeau, îns Domnul le-a spus: „Nu M plânge i pe Mine, ci plânge i-v pe
voi i pe copiii vo tri“ (Luca 23.38). Dumnezeu dore te ca noi s avem
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sentimente duhovnice ti, ca noi s nu d m cuvânt naturii noastre, când este
vorba s -L vedem i s -L aducem ca jertf . Nu trebuie adus aluat i nici miere
- numai ceea ce vorbe te despre El: floarea f inii, curat , untdelemn i t mâie
i numai în formele în care le-am v zut aici.
Apoi vedem în versetul 9 ceva minunat: „Preotul s ia din darul de mâncare
partea adus ca aducere aminte i s-o ard pe altar. Acesta este un dar adus
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 darurile mistuite de foc“.
Vedem apoi cum Domnul este prezentat ca snopul celor dintâi roade pentru
Domnul, spice verzi pr jite la foc. Aceasta era El ca jertf în puterea anilor S i.
El Se plânge c tre Dumnezeu: „Nu m lua la jum tatea zilelor Mele!“ (Psalmul
102.24), îns El trebuia s moar când avea numai 33 de ani. El trebuia s
moar când a f cut aceast lucrare minunat . Noi putem spune c la
jum tatea celor 70 de s pt mâni de ani ai lui Daniel, la al c ror sfâr it trebuie
s aib loc împ carea deplin a lui Israel, El trebuia s moar
i nu putea s
instaureze împ r ia. Aceasta citim aici: focul deplin a venit peste El i a pr jit
spicele verzi, pe El, care este copacul cel verde, a a cum El Însu i spunea,
când a mers la cruce (Luca 23.31).
În versetul 12 vedem c se mai g se te o alt jertf de mâncare: „Ca dar din
cele dintâi roade, ve i putea s le aduce i Domnului; îns , s nu fie aduse pe
altar ca dar de un miros pl cut.“ Aceasta este o realitate minunat , c ci aici
vedem ceva care nu era f cut din floarea f inii stropit cu untdelemn i care
nu era f cut cu t mâie i care era dospit . Îns din capitolul 23 afl m de ce
era a a. Aici nu este un simbol al Domnului Isus. Darul de jertf al primelor
roade este o imagine pentru noi, a Adun rii, nu ca trup al lui Hristos, ci ca
aceea care are parte de învierea Lui i în care este desigur aluat, a c rui
influen este controlat de Duhul Sfânt care locuie te în ei i unde nu este
nici t mâie, aceast ging ie personal care se g se te la Domnul Isus.
Nu este îns minunat c într-un capitol în care se vorbe te de minunata
slav a Domnului Isus, pe care noi avem voie s o aducem lui Dumnezeu ca
jertf , suntem numi i i noi ca jertf de mâncare a Adun rii, ceea ce noi în ine
suntem i c aceasta este v zut aici ca o jertf pentru Dumnezeu? Ce realitate
serioas ! Aici vedem simbolic ceea ce avem în Romani 12, c noi trebuie s
aducem trupurile noastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu. A a
cum odat Domnul a fost jertf des vâr it , tot a a trebuie s prezent m i noi
trupurile noastre, astfel ca trupul nostru, via a noastr s fie o copie, o imitare
a vie ii Domnului aici pe p mânt. i aceasta este jertfa pe care noi putem s-o
aducem lui Dumnezeu. Nu este aceasta o realitate minunat ?
În leg tur cu aceasta vedem mai departe în versetul 13: „S condimentezi cu
sare toate darurile tale de mâncare, s nu la i s lipseasc niciodat de pe
darurile tale de mâncare sarea leg mântului Dumnezeului t u; la toate
darurile tale de mâncare s aduci sare“. Cât de important s fie aceasta, dac
în acest singur verset se repet de trei ori i se spune despre „sarea, semnul
leg mântului Dumnezeului t u“.
tim c sarea este cea care p ze te de stric ciune. Ea lucreaz în a a fel ca
s nu se strice ceva. Îns sarea este i desp r irea de ceea ce este stricat i
trebuie s adaug c este i un simbol al sfin eniei verificatoare a lui Dumnezeu
i al judec ii Sale. G sim aceasta în Ezechiel 47.11, când mla tinile i gropile
din apropierea M rii Moarte nu se vor vindeca, ci în toat împ r ia de o mie
de ani vor r mâne mla tini s rate, ca un tablou al judec ii lui Dumnezeu
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asupra p catului i asupra oamenilor p c to i. Aici se vorbe te despre „sarea,
semnul leg mântului Dumnezeului t u“; înseamn c sarea, în rela iile noastre
cu Dumnezeu, în care am fost adu i, ne p ze te i ne fere te de stric ciune, ca
noi s nu fim necredincio i în acest leg mânt. Ce gândim noi despre noi
în ine? Probabil c duminica diminea aducem o jertf cu privire la minunata
descoperire a lui Dumnezeu în Domnul Hristos, prin har, i nu ne gândim la
faptul c exteriorul nostru, prezentarea noastr în afar ar trebui s se
schimbe cu ceva; de aceea putem fi brutali fa
de fra i i surori sau în
purtarea noastr fa de ceilal i. Ce gândim noi despre unul care vorbe te plin
de admira ie despre Dumnezeu, care a descoperit dragostea Domnului Isus i
care nu se gânde te c el însu i trebuie s arate dragoste i s se verifice pe
sine însu i în lumina lui Dumnezeu i s se judece cu privire la s r cia
dragostei care este în inima sa i care se arat în via a sa?
Aici avem sarea. Dumnezeu nu poate primi nici o jertf care este f
rnicia
buzelor. El nu vrea ca noi s vorbim numai c admir m pe Domnul Isus, îns
nu sim im nevoia ca acelea i lucruri s se g seasc
i în via a noastr . Nu
putem s spunem lui Dumnezeu c este a a de minunat ceea ce g sim la
Domnul Isus, în timp ce noi nu gândim deloc c aceasta ar trebui s fie
minunate i la noi. Când eu sunt mul umit cu mine, când eu nu le am, atunci
aceasta nu este „sarea leg mântului Dumnezeului t u“. Dac eu vorbesc
despre Domnul Isus, dac eu privesc slava Sa, atunci Tat l a teapt ca eu s
doresc s fiu tot a a cum este El. Avem în Olanda un cântec pentru copii: „Eu
doresc s fiu ca i Isus“. Nu este aceasta dorin a inimii noastre? Se poate s te
ocupi pe drept cu Domnul i s vezi slava Sa i s-o admiri, f r ca s ai dorin
ca s fii a a i în practic ? Dac lucrurile nu sunt a a, Dumnezeu spune: nu
pot s
primesc aceasta ca jertf . Atunci lipse te sarea leg mântului
Dumnezeului t u. El dore te sinceritatea în inim i El dore te ca atunci când
venim s aducem ca jertf ceea ce am admirat i adorat la Domnul, dorin a
arz toare care este în inima noastr s fie a a cum a fost El. Trebuie s ne
a ez m pe noi în ine în lumina lui Dumnezeu, ca s ne judec m i s
îndep rt m tot ceea ce nu este potrivit cu sfin enia Lui.
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