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Jertfa de mul umire

Capitolul 10
Jertfa de mul umire
Levitic 3.1-17

„ i dac darul lui este o jertf de mul umire; dac îl va aduce din ciread , fie
parte b rb teasc fie parte femeiasc , s -L aduc f r cusur înaintea DOMNULUI.
i s pun mâna pe capul jertfei lui, s-o înjunghie la u a cortului întâlnirii; i
preo ii, fiii lui Aaron, s stropeasc sângele pe altar de jur împrejur. Din aceast
jertf de mul umire s aduc o jertf mistuit de foc înaintea DOMNULUI: gr simea
care acoper m runtaiele i toat gr simea care ine de m runtaie, cei doi rinichi
i gr simea dup ei care este pe coapse i prapurul de pe ficat, pe care-l va
dezlipi de lâng rinichi. Fiii lui Aaron s le ard pe altar, deasupra arderii-de-tot
care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertf mistuit de foc, de un miros
pl cut DOMNULUI.
Dac darul pe care-l aduce ca jertf de mul umire DOMNULUI va fi din turm , fie
parte b rb teasc , fie parte femeiasc , s -l aduc f r cusur. Dac va aduce
jertf un miel, s -l aduc înaintea DOMNULUI. S - i pun mâna pe capul jertfei i
s-o înjunghie înaintea cortului întâlnirii; fiii lui Aaron s -i stropeasc sângele pe
altar de jur împrejur. Din aceast jertf de mul umire s aduc o jertf mistuit
de foc înaintea DOMNULUI, gr simea, coada întreag , pe care o va desface de la
osul spatelui, gr simea care acoper m runtaiele i toat gr simea care ine de
m runtaie, cei doi rinichi i gr simea de pe ei, de pe coapse i prapurul ficatului,
pe care-l va dezlipi de lâng rinichi. Preotul s le ard pe altar. Aceasta este
mâncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea DOMNULUI.
Dac darul lui va fi o capr , s-o aduc înaintea DOMNULUI. S - i pun mâna pe
capul ei i s-o înjunghie înaintea cortului întâlnirii; i fiii lui Aaron s stropeasc
sângele pe altar de jur împrejur. Apoi din ea s aduc jertf mistuit de foc
înaintea Domnului: gr simea care acoper m runtaiele i toat gr simea care
este pe m runtaie, cei doi rinichi i gr simea de pe ei, de pe coapse i prapurul
ficatului, pe care-l va dezlipi de lâng rinichi. Preotul s le ard pe altar. Aceasta
este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros pl cut DOMNULUI. Toat
gr simea este a DOMNULUI. Aceasta este o lege ve nic pentru urma i vo tri, în
toate locurile unde ve i locui; cu nici un chip s nu mânca i nici gr sime, nici
sânge“ (Levitic 3.1-17).
Am vorbit despre arderea-de-tot. Am v zut c ea trebuia adus lui Dumnezeu
la intrarea în cortul întâlnirii i c ea ne vorbe te despre acea parte a lucr rii
Domnului Isus pe cruce, care era îndeosebi pentru Dumnezeu; i anume prin
arderea-de-tot ni se spune ceea ce Domnul a f cut mai mult decât era nevoie
ca s ne salveze de la judecat i s anuleze p catul.
Am v zut ce ni se spune în Levitic 2 despre jertfa de mâncare; ea vorbe te
despre slava personal a Domnului Isus ca Om. Aceast slav a Omului Isus
Hristos era necesar , c ci pe baza ei putea fi înf ptuit lucrarea. De aceea
jertfa arderii-de-tot niciodat nu putea fi desp r it de jertfa de mâncare. La o
ardere-de-tot trebuia adus totdeauna o jertf de mâncare.
Acum ajungem la Levitic 3, la o alt jertf care putea fi adus de bun -voie:
jertfa de mul umire sau jertfa de pace. Dac am citit cu aten ie acest capitol,
vedem imediat câteva deosebiri dintre jertfa de mul umire pe de o parte i jertfa
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arderii-de-tot i jertfa de mâncare, pe de alt parte; vedem noi îns în acela i
timp c jertfa de mul umire nu putea fi desp r it de aceste jertfe. A a cum la
o ardere-de-tot trebuia adus totdeauna o jertf de mâncare, tot a a jertfa de
mul umire nu putea fi adus singur ; în capitolul 7 citim c de jertfa de
mul umire apar inea si turta nedospit coapt în cuptor i pl cinta în tigaie i
c jertfa de mul umire era adus pe altar i chiar pus peste arderea-de-tot.
Nu trebuia desp r it de aceasta.
Cele spuse mai sus ne fac clar ansamblul pe care-l prezint cele trei jertfe.
Din jertfa arderii-de-tot nu avea voie s m nânce nici un om, ea apar inea în
totalitate lui Dumnezeu i trebuia ars în totalitate pe altar - cu excep ia pielii,
despre care citim în capitolul 7 c o primea preotul. Ceea ce este prezentat în
jertfa arderii-de-tot i acea parte a lucr rii Domnului Isus care era în totalitate
pentru Dumnezeu, prin care El a sl vit atât de mult pe Dumnezeu i care este
mare i minunat ca oamenii s-o poat pre ui la adev rata ei valoare,
Dumnezeu spune: aceasta este numai pentru Mine.
La jertfa de mâncare am v zut c o parte din jertf era adus lui Dumnezeu
împreun cu toat t mâia - din aceasta nu era nimic pentru oameni - din rest
aveau voie s m nânce Aaron i fiii s i. Deci nu oricine din poporul lui
Dumnezeu avea voie s m nânce din ea, ci numai o parte din familia
preo easc -aceia care erau obi nui i s umble în prezen a lui Dumnezeu i
acolo în Locul Preasfânt, s slujeasc i prin aceasta puteau s pre uiasc ceea
ce pre uie te Dumnezeu, i puteau s vad ceva din slava pe care Dumnezeu o
vedea în Persoana Domnului Isus.
Aici, în Levitic 3, g sim jertfa de pace sau jertfa de mul umire. În capitolul 7
citim c oricine din popor, care era curat, avea voie s m nânce din ea. Am
citit c o parte din jertf era dat lui Dumnezeu i c Dumnezeu o nume te
masa Sa, pâinea Sa. i Aaron primea o parte din aceasta - Aaron, cel care în
slujba sa este o imagine a Domnului Isus ca Mare Preot. În continuare i
preo ii care aduceau jertfa de mâncare primeau i ei o anumit parte. i în cele
din urm
i poporul mânca din ea - nu numai cel ce jertfea, ci oricine din
popor, care era curat. Avem astfel aici o jertf din care mânca Dumnezeu, din
care Domnul Isus Î i primea partea Sa i din care în cele din urm mânca tot
poporul. Vedem deci aici o mas a familiei lui Dumnezeu, unde erau aduna i
Dumnezeu, Domnul Isus i poporul S u, ca s m nânce din aceast jertf , din
ceea ce este prezentat în jertfa de mâncare.
Dac noi cunoa tem 1 Corinteni 10 i 11 i Evrei 13, vom vedea u or c era o
asem nare izbitoare între jertfa de mul umire din vechime i masa Domnului i
cina Domnului din Noul Testament. În Evrei 13.10 se spune c avem un altar,
din care n-au drept s m nânce cei care fac slujba în cort. Noi avem deci un
altar - i acesta este primul lucru care reiese din acest verset, un altar din care
noi putem mânca. În Vechiul Testament era numai un singur altar de la care
se putea mânca, altarul arderii-de-tot, i numai o jertf din care putea s
m nânce oricine din popor care era curat, jertfa de mul umire. Devine astfel
clar c Evrei 13 pune în leg tur altarul arderii-de-tot cu jertfa de mâncare.
Mai departe în Evrei 13.10 se spune c nimeni care era legat de slujba vechitestamental nu avea voie s m nânce din altarul nostru. Numai noi, care
avem parte în Domnul Isus, avem voie s mânc m. Simbolul, umbra era pus
deoparte, ca s fac loc realit ii.
Când Pavel vorbe te în 1 Corinteni 10 despre masa Domnului, atunci este
clar c el pleac de la altarul arderii-de-tot i de la jertfa de mul umire, c ci el
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spune în acest context (versetul 18), c un israelit când mânca din jertfa de pe
altar avea p rt ie cu altarul.
Îns
i din Vechiul Testament se vede foarte clar c în acest context sunt
v zute altarul arderii-de-tot i jertfa de mul umire. Despre primul altar (cel al
arderii-de-tot), în leg tur cu jertfa de mul umire se vorbe te ca despre „masa
Domnului“. Expresia masa Domnului o g sim numai în Ezechiel (41.22) i în
Maleahi. În Maleahi, altarul este numit clar în context cu jertfa de pe el „masa
Domnului“ (1.7,8), c ei aduceau pâine necurat , deci animale necurate, la
aceast mas . În Levitic 3.11 i 16 am v zut c Dumnezeu nume te pâinea Sa,
mâncarea Sa, acea parte pe care El o primea din jertfa de mul umire. De aceea
în Maleahi, El vorbe te despre pâinea necurat .
Vedem astfel cu u urin în elesul din Levitic 3, ca i în elesul pentru noi al
legii jertfei de mul umire. Este un tablou a ceea ce facem noi la masa
Domnului, când serb m cina, când deci ne preocup m cu Mântuitorul care a
i bem din vinul
fost mort; când lu m din mâna Sa i mânc m pâinea frânt
despre care Domnul Isus a spus: Acesta este trupul Meu, care este pentru voi
i acesta este sângele Meu, care se vars pentru mul i. 1 Corinteni 10.18 i 21
spun c cine m nânc din jertf are p rt ie cu altarul. i acesta este marele
gând pe care îl g sim aici în capitolul 3; totul este în leg tur cu altarul. Cel ce
jertfea avea voie s aduc un dar ca jertf
i el putea s - i pun mâinile pe
capul jertfei i s-o taie, îns el nu putea face mai mult; în continuare f ceau fiii
lui Aaron. Nu se spune aici c pielea jertfei era jupuit , c jertfa era t iat în
buc i sau c m runtaiele trebuiau sp late, a a cum se spune în Levitic 1
despre jertfa arderii-de-tot. Citim c fiii lui Aaron trebuiau s stropeasc
sângele în jurul altarului i apoi s ia gr simea (aceasta este descris foarte
am nun it) i s-o ard pe altar. La toate cele trei jertfe de mul umire pe care le
g sim aici, aceasta este repetat aproape textual. Mereu se spune c gr simea
trebuie s fie pentru Dumnezeu, c rinichii trebuiau s fie împreun cu
gr simea i c trebuiau aduse toate lui Dumnezeu ca jertf . i apoi în versetul
11 i 16 se spune c aceasta era mâncarea sau pâinea lui Dumnezeu. Lucrul
important era altarul, pe care se exercita slujba pentru Dumnezeu. i p r ile
alese pentru Dumnezeu erau, a a cum s-a spus, diferite buc i de gr sime i
rinichii.
În acest capitol avem deci numai o parte a jertfei de mul umire, partea lui
Dumnezeu. Cealalt parte, partea noastr o g sim în legea jertfei de mul umire
din capitolul 7. i este bine s vedem aceasta. La început am fi avut gândul c
noi avem nevoie de cur ire, prin judecata de sine, atunci când st m sub
impresia minunatei p rta ii cu Dumnezeu, a a cum este prezentat în aceast
jertf de mul umire. De aceea, dup capitolul 3 urmeaz jertfa pentru p cat i
jertfa pentru vin . Îns în utilizarea practic noi trebuie s ne cur im mai
întâi (1 Corinteni 11.27-34). De aceea în legea jertfelor, jertfa de mul umire
vine la urm . i acolo este tratat partea noastr .
i am mai remarcat ceva. În capitolul 1 la jertfa arderii-de-tot am v zut c
darul de jertf în mod normal era un vi el de parte b rb teasc . Dac cineva
era prea s rac ca s -l aduc , el avea voie s vin cu o oaie sau o capr sau
chiar cu un porumbel, dac el era s rac de tot. i în capitolul 2, la jertfa de
mâncare vedem trei clase de jertfe. Aceast diferen iere mare n-o vedem la
jertfa de mul umire. Sunt într-adev r i aici trei jertfe diferite, îns nu în
aceea i categorie ca în capitolul 1. i în afar de aceasta, dac la jertfa de
mul umire era adus un vi el, putea fi atât de parte b rb teasc cât i de parte
femeiasc - altfel decât la arderea-de-tot. Putea fi adus de asemenea o oaie sau
o capr , dar despre p s ri nu citim nimic.
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Este foarte important s d m aten ie acestui lucru i s cercet m ce
înseamn dac aducem lui Dumnezeu ceva ca jertf , care este numai pentru
El, când se vorbe te despre persoana i lucrarea Domnului Isus. i dac nu
suntem a a de boga i, a a cum ar trebui s fim, pentru c am fost prea lene i
ca s adun m comori, pe care noi le putem strânge din Cuvântul lui
Dumnezeu, sau poate suntem prea tineri i nu am avut înc timp s devenim
boga i în comorile pe care le vedem în Domnul Isus, în lucrarea Sa, atunci
Dumnezeu ne spune: vino cu o jertf mic , dar care s vorbeasc numai
despre Domnul Isus, pot fi chiar doi porumbei sau dou turturele; este pl cut
pentru Mine.
Când îns este vorba s ai p rt ie cu Dumnezeu la mas , unde Dumnezeu
prime te partea Sa din mâna celui care jertfe te, unde Aaron, un simbol al
Domnului Isus - prime te i el o parte i în cele din urm tot poporul prime te
o parte, atunci nu poate fi ca la jertfa arderii-de-tot. C ci dac vrei s ai
p rt ie cu Dumnezeu, atunci se cere un anumit nivel, o anumit treapt .
Dumnezeu poate s fie satisf cut de Domnul Isus în lucrarea Sa de pe cruce,
dar s nu se coboare la nivelul nostru. El vede slava Domnului Isus în mod
des vâr it. i ceea ce vorbe te despre aceast slav , El o nume te pâine a Sa,
mâncare a Sa. Este lucrul cel mai minunat dintr-o jertf . Îns Dumnezeu nu
poate merge atât de departe, încât El s fie ca i cum ar vedea pu in slav în
lucrarea Domnului Isus, a a c un porumbel ar putea fi de ajuns pentru El ca
mâncare a Sa. Aceasta este imposibil.
La un porumbel abia dac se poate desp r i mâncarea lui Dumnezeu
(gr simea, rinichii etc.) de pas re, ca s fie ars . i pe lâng aceasta s ne mai
gândim c porumbelul este mai mult o imagine a Domnului Isus ca Fiu al lui
Dumnezeu care este în cer, în timp ce jertfa de mul umire Îl prezint pe
Domnul mai ales ca Om, chiar dac El era Fiul ve nic al lui Dumnezeu.
Putem avea p rt ie cu Dumnezeu numai dac ajungem la un nivel la care
este posibil aceast p rt ie. Orice cre tin trebuie s vin la Dumnezeu cu o
ardere-de-tot, c ci orice credincios trebuie s fi v zut ceva din însemn tatea ei.
Atât timp când cineva, care a m rturisit înaintea lui Dumnezeu p catele i vina
sa, n-a v zut nimic din ceea ce este prezentat în jertfa arderii-de-tot, nu este
liber s se apropie de Dumnezeu. El nu tie ce pozi ie ocup el în Domnul Isus
înaintea lui Dumnezeu!
El este ca un nou-n scut din Israel în noaptea de Pa te în Egipt (Exod 12),
care tia, dac a crezut Cuvântul lui Dumnezeu, c este sigur înaintea
judec ii lui Dumnezeu, dar care, când se gânde te la Dumnezeu, Îl vedea
numai ca un judec tor aspru, care mergea de jur împrejur, ca s omoare pe
orice întâi-n scut, dar care nu putea veni la el, pentru c el era sigur înapoia
sângelui mielului. Îns de îndat ce el ie ea afar din cas , ca s întâlneasc
pe Dumnezeu, era lovit de judecata lui Dumnezeu.
Abia atunci când un nou-n scut a v zut ceva din slava lucr rii Domnului
Isus, a a cum este ea prezentat în jertfa arderii-de-tot, este liber în inima i
con tiin a sa s se apropie de Dumnezeu. De aceea orice cre tin poate veni la
Dumnezeu cu o ardere-de-tot. Cine nu poate face lucrul acesta, nu se poart
potrivit voii lui Dumnezeu, chiar dac el este un om n scut din nou.
Din aceste motive Dumnezeu începe s ne arate în Levitic, când este vorba de
jertfe, arderea-de-tot. Repet: oricine poate aduce o ardere-de-tot, chiar dac
este o turturic . i când inima se ocup cu slava Domnului Isus în lucrarea Sa
pe cruce, s -L priveasc în ceea ce a însemnat pentru Dumnezeu lucrarea Sa,
cât de pl cut a fost pentru Dumnezeu - de un miros pl cut, atunci înva s
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vad tot mai mult din aceast slav
i minunata pozi ie pe care noi o avem la
Dumnezeu. În valoarea arderii-de-tot noi suntem pl cu i pentru Dumnezeu; i
cu cât recunoa tem mai mult valoarea pe care arderea-de-tot o are în ochii lui
Dumnezeu, cu atât mai mult vedem cât de liberi suntem noi ca s ne apropiem
de El.
Când cineva, vorbind simbolic, poate aduce un vi el, pentru c s-a ocupat cu
adev rat cu valoarea arderii-de-tot, atunci el realizeaz adev rul pe care îl
spune Ioan 17.23, c Tat l ne iube te, pe noi, copiii S i, a a cum El L-a iubit
pe Domnul Isus. Acum, când noi tim aceasta, suntem pe deplin liberi s
mergem în Locul Preasfânt, în apropierea Sa. Noi avem libertatea s facem
aceasta, a a cum spune Evrei 10.13. Inimile noastre sunt libere i noi ne
apropiem f r team de Dumnezeu. Noi tim: El este Tat l nostru i noi
suntem copiii S i, iar El ne iube te a a cum L-a iubit pe Domnul Isus.
i când am v zut i am realizat ceea ce ne-a spus Levitic 2 în tabloul jertfei
de mâncare, când ne-am ocupat cu slava Persoanei Domnului Isus, în via a Sa
pe p mânt, atunci avem un obiect pentru inimile noastre în timpul vie ii
noastre aici pe p mânt, în pustie. Cu privire la acest obiect putem, dac
suntem duhovnice ti (a a cum este prezentat în fiii lui Aaron), s avem
p rt ie cu Dumnezeu, prin faptul c noi, ca i fiii lui Aaron, mânc m din ceea
ce m nânc Dumnezeu.
În Levitic 3, avem jertfa de mul umire (de pace). Ea este în leg tur cu
arderea-de-tot, îns ne spune c noi, ca rezultat al lucr rii Domnului Isus putem avea p rt ie cu Dumnezeu, putem avea parte cu El la ceva. La cruce,
Dumnezeu i credinciosul se preocup cu aceea i lucrare. În jertfa de
mul umire vedem, deci, ceea ce avem împreun cu Dumnezeu. Este vorba, a a
cum s-a spus, nu de partea lui Dumnezeu, a a cum o vedem în arderea-de-tot,
ci vedem faptul c Dumnezeu i to i care au parte în Domnul Isus se strâng în
jurul fe ei Sale; cineva care n-are nici o parte în Domnul Isus, nu va vedea
niciodat slava Domnului i slava lucr rii Sale. Noi îns , care avem parte în El,
putem sta lâng cruce: Dumnezeu este acolo i spune: Acesta este Fiul Meu
Preaiubit, care a înf ptuit la cruce minunata lucrare, i inimile noastre spun:
Acesta este Mântuitorul nostru iubit. Dumnezeu spune: El a f cut lucrarea,
pentru c M iubea (vezi Exod 21.5; Ioan 18.11) i inimile noastre spun: El a
f cut lucrarea pentru c El ne-a iubit; El este Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit i S-a dat pe Sine Însu i pentru mine (Galateni 2,20)!
A a ne vorbe te Dumnezeu despre slava Sa i despre slava lucr rii Sale. i
noi vorbim cu Dumnezeu, c ci i noi admir m ceea ce a umplut inima Lui. A a
avem noi p rt ie cu El. Baza acestei p rt ii este, ca s spunem înc o dat ,
aceast Persoan minunat , în lucrarea de pe cruce. Cu El i lucrarea Sa se
preocup inima lui Dumnezeu i inimile noastre, noi avem parte în acela i
lucru ( i aceasta este p rt ie). Acest mare gând îl g sim aici în capitolul 3 i
7.
Potrivit cu versetul 1 i 6 era voie s fie adus ca jertf de mul umire atât
animale b rb te ti cât i femeie ti. Da, la animalele mici se poate accepta s fie
femeie ti (oaie sau capr ). Numai la jertfa de mul umire i la jertfa pentru
p cat era chiar prescris aceasta (capitolul 14.28;5.6). Ne apare clar c aceasta
exprim un caracter slab într-o oarecare m sur . Aceasta rezult din în elesul
normal al femeiescului în Cuvântul lui Dumnezeu. Era pozi ia supunerii,
ascultarea pasiv în opozi ie cu ascultarea activ , pozi ia independen ei a
b rbatului. i probabil în femeiesc este legat i gândul rodirii.
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În orice caz este clar c în jertfa de mul umire nu ne este prezentat lucrul cel
mai înalt al lucr rii Domnului Isus, ca în arderea-de-tot. Nu g sim aici puterea
b rb teasc , care a înf ptuit lucrarea Sa pe cruce în a a fel încât Dumnezeu a
fost sl vit în ea.
În jertfa de mul umire vedem pe Mântuitorul mort, ca baz
i obiect al
p rt iei noastre cu Dumnezeu. i în tabloul vi elului vedem pe Robul lui
i în
Dumnezeu i al oamenilor, care Se d ruie te pentru amândoi în via
moarte.
Cel care aducea jertfa trebuia s - i pun mâna pe capul animalului. El se
f cea una cu jertfa în toat m re ia ei. Cum ar fi avut el astfel curajul s vin
în prezen a lui Dumnezeu i s m nânce din aceast jertf în p rt ie cu El?
Ce bine este atunci când venim împreun la masa Domnului i prin cânt rile
i rug ciunile noastre aducem înaintea lui Dumnezeu expresia modului în care
admir m pe Domnul în lucrarea Sa de pe cruce i ceea ce noi vedem acolo ca
slav a Sa, o oferim lui Dumnezeu ca jertf , c ci suntem con tien i c
Dumnezeu prime te jertfele noastre din mâinile noastre i El le nume te
mâncare a Sa, pâine a Sa!
În versetele 2,8 i 13 se spune c fiii lui Aaron, preo ii, trebuiau s
stropeasc sângele de jur împrejurul altarului. i în versetul 17 am v zut c
toat gr simea i tot sângele nu trebuiau mâncate.
Sângele vorbe te despre via . i Dumnezeu dore te via a pentru Sine. El
Însu i a dat via a i numai El are drept asupra ei. i când este vorba de via a
Domnului Isus, atunci aceasta este în întregime numai pentru El. El are drept
asupra ei, i El dore te s-o aib pentru Sine Însu i. Noi putem s vedem slava
acestuia. În acest tablou, sângele este stropit de jur împrejurul altarului, a a
cum am v zut i la jertfa arderii-de-tot, deci dac noi ne apropiem de altar aceasta este masa Domnului - noi ne d m seama cât de pre ios este sângele
pentru Dumnezeu i c este singura baz pe care noi ne putem apropia de
Dumnezeu. A a am v zut în Levitic 16, c sângele de pe capacul isp irii este
baza pe care Dumnezeu poate veni în leg tur cu oamenii i poate invita pe to i
p c to ii s vin la El ca s -i binecuvânteze: Deci, fiii lui Aaron, credincio ii,
care sunt practic preo i, prin faptul c sunt obi nui i s umble în prezen a lui
Dumnezeu i acolo au înv at s cunoasc gândurile Sale i s vad ceea ce el
vede, stropeau sângele.
Ce minunat este s citim în versetul 5 c fiii lui Aaron trebuiau s ard pe
altar gr simea arderii-de-tot. Cuvântul „s ard “ înseamn aici, ca i la
arderea-de-tot i la jertfa de mâncare, „s ard , s fumege ca o ardere-de-tot“.
Nu suntem noi con tien i de faptul c deseori jertfele noastre sunt a a de
s race i mici? Îns ele se ridic spre Dumnezeu, unite cu mirosul minunat al
arderii-de-tot. i când ele vorbesc despre Domnul Isus în minunata Sa lucrare
de pe cruce, atunci ele sunt „o jertf mistuit de foc de un miros pl cut pentru
Domnul“.
Am v zut c arderea-de-tot este baza tuturor binecuvânt rilor - pentru toat
bucuria noastr , p rt ia noastr , adorarea noastr , lauda noastr . Nu vedem
noi în 2 Corinteni 7-10 un tablou frumos în leg tur cu subiectul nostru? În
versetul 1 i 2 vine foc din cer i mistuie arderea-de-tot, iar slava Domnului
umple casa. Când au v zut copiii lui Israel aceasta, s-au plecat i s-au
închinat i au l udat pe Domnul, pentru c este bun i bun tatea Lui ine în
veac.
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Dup aceea ei au voie s jertfeasc în num r mare jertfe de mâncare, s
laude pe Dumnezeu i s in o mare s rb toare, timp de opt zile. Mai întâi
apte zile, un tablou al întregului timp p mântesc, i apoi a opta zi, o adunare
special de s rb toare, o imagine a st rii ve nice.
În versetul 7 se spune c era voie s fie adus ca jertf de mul umire o oaie.
Oaia nu vorbe te despre slujb , ca vi elul, ci despre d ruirea pân la moarte
(Isaia 53.7). Îns dac aceasta este o imagine mai mic a Domnului Isus, are
totu i o m re ie pe care vi elul nu o are. Ea are o coad cu gr sime i la oile
din Orient aceasta avea o deosebit valoare, nu numai din cauza cantit ii, ci
i din cauza calit ii gr sunii cu gustul ei ales. Dac în versetul 11 nu se
spune c este de un miros pl cut pentru Domnul, în locul acesta se spune
totu i c este o mâncare sau pâine a unei jertfe mistuite de foc înaintea
Domnului.
În versetul 12 avem o capr ca jertf de mul umire. Capra în Cuvântul lui
Dumnezeu este un tablou al omului firesc, ca p c tos i du man al lui
Dumnezeu (Matei 25.31-46), i ea este astfel potrivit jertfei pentru p cat.
Inimile noastre egoiste nu aduc acelea i jertfe de mul umire, care au aproape
caracterul unei jertfe pentru p cat? Cât de mare este Harul lui Dumnezeu, i
c El prime te totu i aceste jertfe, c ci în versetele 5 i 11 sunt folosite aceste
expresii minunate, ca s încurajeze inimile noastre s race: „Preotul s le ard
pe altar, este o jertf mistuit de foc, de un miros pl cut“.
În versetele 3-4, 9-11 i 14-17 citim c nu toat jertfa de mul umire trebuia
pus pe altar pentru Domnul, ci numai gr simea. Nu era o jertf total . i
restul nu era ars afar din tab r , a a cum g sim în capitolul 4.12 i 21 la
jertfa pentru p cat, pentru sfin irea preotului i a întregii adun ri. Era partea
poporului lui Dumnezeu, dup ce el se judeca pe sine însu i.
Dup aceea ei aveau voie s m nânce în p rt ie cu Tat l i cu Fiul S u i în
p rt ie cu tot poporul lui Dumnezeu, cu oricine care era curat. Îns aici nu se
vorbe te înc despre judecata de sine, nu este înc amintit . O g sim în
capitolul 7, în legea jertfei de mul umire.
Aici în capitolul 3 este pus accentul pe faptul c lucrarea Domnului Isus este
pre ioas pentru Dumnezeu. G sim aici expresii care merg mai departe decât
cele folosite în capitolul 1 i 2. Citim acolo c jertfa arderii-de-tot i jertfa de
mâncare trebuiau arse ca un miros pl cut pentru Dumnezeu. Aceasta o g sim
i aici, în versetele 5 i 16. Îns aici se adaug c era pâinea lui Dumnezeu,
mâncarea lui Dumnezeu, c Dumnezeu Se hr ne te din ceea ce ne este oferit
nou din lucrarea Domnului Isus. Cât de important este de aceea s lu m
seama ce este jertfit lui Dumnezeu aici, care este partea pe care o prime te
Dumnezeu din aceast jertf .
Toat gr simea jertfei apar inea deci lui Dumnezeu. Cuvântul ebraic pentru
gr sime indic ceva bun ie it din comun i este tradus cu „cel mai bun“ (de
exemplu de trei ori în Numeri 18.29-32). Aceasta este pre uirea pe care o d
Dumnezeu slavei l untrice a Domnului în lucrarea Sa de pe cruce. S
observ m c gr simea se poate ob ine numai prin moarte. Vorbe te de cele mai
adânci sentimente i emo ii l untrice al Domnului, care L-au condus ca din
dragoste pentru Tat l s mearg la moarte. Vezi de exemplu Psalmul 40.10.
Cuvântul ebraic pentru rinichi înseamn „des vâr ire“, cuvântul pentru „ old“,
încredere, intimitate, iar cuvintele „prapurul ficatului“ pot fi explicate cu
imensitatea slavei. Ce gânduri adânci se ascund aici! În versetul 16 i 17 i în
capitolul 7.22-25 le este interzis oamenilor s m nânce gr simea. Se spune
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fie nimicit din poporul s u“. Era numai

Dac vom privi atent locurile din Cuvântul lui Dumnezeu care vorbesc despre
gr sime, atunci vom ajunge le concluzia, cred eu, c gr simea ne spune despre
energia voin ei i despre ceea ce este un animal în stare bun . Un animal
bolnav nu este gras. Dac un animal este gras, atunci în mod normal
înseamn c el este s n tos. Gr simea vorbe te deci despre bunurile deosebite
ale sentimentelor inimii care ies la iveal prin ceea ce se face. i acestea sunt
incluse în t ria, în energia voin ei. Dac Dumnezeu este Creatorul, atunci
numai El are dreptul asupra voin ei oamenilor. În Deuteronom 6 citim c
Dumnezeu cere oamenilor s -L iubeasc „cu toat inima ta, cu tot sufletul t u
i cu toat puterea“. i Domnul adaug în Marcu 12.33 i în Luca 10.27: „cu
toat priceperea“ i „cu tot cugetul t u“. Fiind Creator, Dumnezeu are dreptul
s cear crea iei s -L slujeasc . În Coloseni 1.16 se spune c Domnul Isus a
creat toate lucrurile pentru Sine.
Din aceasta rezult c orice creatur trebuie s -I slujeasc
i nu s aib
propria ei voin . i în 1 Samuel 15.23 citim c „r zvr tirea este ca i p catul
ghicitoriei, iar voin a proprie este ca i nelegiuirea i idolatria“. Deci voia
Domnului Isus era numai pentru Dumnezeu. El, singurul Om care avea
dreptul s aib propria voie, spune: „Mâncarea Mea este s fac voia Aceluia
care M-a trimis“ (Ioan 4.34). El Cel care a fost des vâr it, Întâiul n scut din
toat crea ia, El, Fiul lui Dumnezeu Însu i, care nu a fost creat, El avea
dreptul s aib propria voie; îns El voia numai un lucru: s slujeasc lui
Dumnezeu, s fac voia lui Dumnezeu. i aceasta este deosebit de pre ios
pentru Dumnezeu. El a c utat timp de patru mii de ani un om care s fac
binele, unul m car care s caute pe Dumnezeu (Romani 3.12 i 11), îns nu a
g sit nici unul. Au fost milioane de oameni i fiecare dintre ei au avut propria
lui voie - chiar dac n-ar fi avut voie s-o aib ; i fiecare f cea propria lui voie în
loc de voia lui Dumnezeu.
1500 de ani dup crearea lui Adam, Dumnezeu a spus deja despre oameni:
„toate întocmirile gândurilor sale sunt numai spre r u, în fiecare zi“. Cine
poate pricepe ce era pentru El, când a g sit un Om care n-a fost niciodat
neascult tor i a c rui întreag voin
i via a fost numai ascultare! El dorea
numai un singur lucru, s sl veasc pe Dumnezeu! i a a era Omul care avea
dreptul s aib propria lui voie, dar care a renun at la ea, ca s fie ascult tor
numai de Dumnezeu. „Ascult tor pân la moarte i înc moarte de cruce“. Este
ceva prea înalt pentru noi, ca s -L putem în elege. Probabil c noi putem avea
numai o slab p rere, îns adev rata slav nu poate s-o în eleag nimeni
dintre noi. De aceea Dumnezeu revendica gr simea pentru El. Numai El Singur
o poate pre ui la adev rata ei valoare. Îns realitatea minunat este c
Dumnezeu vrea s-o primeasc din mâinile noastre. i dac noi nu putem
în elege valoarea deplin a acestei gr simi, noi avem voie s-o lu m în inimile
noastre i s-o oferim lui Dumnezeu. El vrea s-o primeasc din mâinile noastre.
i în versetul 11 i 16 citim: „Este mâncarea (pâinea) unei jertfe mistuite de foc
înaintea Domnului“. Îns gr simea este adus aici în leg tur cu lucruri
deosebite. Avem gr simea care acoper intestinele. Când cunoa tem Noul
Testament, tim ce înseamn aceasta. S ne gândim numai la 2 Corinteni
6.12, unde apostolul vorbe te despre l untru (m runtaie), sau i în multe
locuri, care nu sunt traduse cu intestine. Uneori sunt specificate în adunare,
îns deseori se vorbe te despre sentimente i inim , unde este realmente vorba
de intestine. (Luca 1.78 i Coloseni 3.12; 2 Corinteni 7.15 i Filip.2.1, Filip.1.8
i 1 Ioan 3.17).
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Intestinele sunt partea cea mai l untric
a omului, vorbesc despre
sentimentele sale cele mai l untrice. i aici este vorba de sentimentele
l untrice ale Domnului Isus, pe când s vâr ea lucrarea de pe cruce. Putem
afla ceva din aceasta, când citim Psalmii, în mod deosebit cei din prima carte,
unde mul i Psalmi vorbesc despre sentimentele Domnului Isus, pe când El
mergea aici pe p mânt spre cruce. S ne gândim la Psalmul 16, unde este
ar tat cum El Se încrede în Dumnezeu, la Psalmul 22.10, unde g sim ce era în
inima Lui în timpul acelor trei ore de întuneric: „de când eram în pântece am
fost sub paza Ta, din pântecele mamei, Tu e ti Dumnezeul Meu“. Când în
Psalmul 40 El vorbe te despre Sine, c S-a scufundat în fundul mocirlei, spune
dup aceea cum inima Sa s-a încrezut în Dumnezeu (vezi i Psalmul 69.102
etc). Putem în elege i noi ceva, cât de pre ioase trebuiau s fie pentru
Dumnezeu sentimentele Domnului Isus, dup ce Dumnezeu trebuia s spun
despre to i oamenii, despre sutele de milioane, care au tr it pân în acest timp,
c erau vr jma i (Romani 5.10)?
i atunci acest singur Om, care avea numai dragoste pentru Tat l, care din
dragoste pentru El a promis ca p catele noastre s fie aruncate asupra Lui,
Acela care din dragoste fa de Tat l i fa de noi a suferit s fie f cut p cat i
apoi s fie lovit de Dumnezeu. Despre aceasta vorbesc m runtaiele. Dragostea
era a a de mare, încât El a f cut mult mai mult decât era necesar. Domnul
Isus spune ucenicilor S i: „Când a i f cut tot ce v-am poruncit, s zice i:
suntem robi netrebnici, am f cut ceea ce eram datori s facem“. Îns Domnul
Isus n-a fost un rob nefolositor. El a f cut nu numai ceea ce era necesar.
Sentimentele Sale nu erau numai a a fel ca Dumnezeu s poat fi satisf cut cu
ele, pentru c El n-a p c tuit. Ele erau nespus mai mult decât era necesar,
mult mai mult decât cerea dreptatea lui Dumnezeu, a a c inima lui
Dumnezeu a g sit toat pl cerea în ele i în momentul când Dumnezeu trebuia
s - i ascund fa a de El, când El suferea acolo pe cruce sub judecata Sa, a
privit în jos spre El cu o pl cere a a de mare, cum niciodat n-a f cut mai
înainte. i Dumnezeu ne spune: privi i-L! Citi i în Psalmi i vede i ce
sentimente de încredere i dragoste fa de Mine erau în inima Lui. Eu tiu c
sunt prea mari pentru voi. Nu le pute i în elege în totalitate. Voi nu ve i
în elege niciodat ce înseamn aceast dragoste a Fiului Meu pentru Mine, în
aceste momente îngrozitoare. Îns lua i-le în inimile voastre i aduce i-le la
Mine. Vreau s le primesc din mâinile voastre, a a c voi, chiar dac nu pute i
în elege, pentru c sunt prea mari i minunate, vede i ceva din ele, chiar dac
sunt numai exteriorul. Vreau s le primesc din mâna voastr , c ci sunt foarte
pre ioase pentru inima Mea.
Îns nu numai gr simea, ci i cei doi rinichi i gr simea care era pe ei
apar ineau lui Dumnezeu ca jertf . Dup Iov 38.36, Dumnezeu a pus
în elepciunea în rinichi. (în versiunea româneasc s-a tradus cu „negura
norilor“) „Eu sunt locuin a în elepciunii“, prin care Domnul Isus a f cut totul.
Nu numai c El a fost ascult tor în toate i a c utat voia lui Dumnezeu, ci i
ceea ce trebuie s fac El, a f cut într-o în elepciune a a de mare, c
Dumnezeu a privit în jos spre ele cu o mare admira ie. Dac în ascultare El a
înf ptuit lucrarea pe care I-a încredin at-o Dumnezeu, dac a rostit cuvintele
pe care I le-a dat Tat l ca s le spun , atunci El le-a f cut cu o în elepciune
a a de minunat , încât Dumnezeu putea s priveasc numai cu pl cere i
satisfac ie la ele. A a a fost totul în via a Domnului Isus i mai presus de toate
în moartea Sa pe cruce. Dumnezeu a v zut cum El a s vâr it lucrarea pe
cruce. El a auzit cuvintele pe care El le-a rostit. Erau numai cuvinte ale
în elepciunii! Nu este minunat c în aceste dureri adânci, Domnul spune
dinarului de pe cruce: Ast zi vei fi cu Mine în Paradis? Nu este minunat, când
Domnul spune: „Mi-e sete“, pentru ca s se împlineasc Scriptura - c în
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aceste momente, când era lovit de Dumnezeu, El Se gânde te s împlineasc
Scriptura i de aceea strig : „Mi-e sete“. Nu e minunat c pe când Maria,
mama Domnului Isus, st tea lâng cruce i sabia trecea prin sufletul ei, a a
cum era prorocit, în aceste momente, când El trebuia s moar , Se gânde te la
ea? Nu e minunat ca El o mângâie acolo i spune lui Ioan: Fiule, iat mama ta!
i ce trebuie s fi fost pentru inima lui Ioan, s aud vocea Domnului în aceste
momente, care i-a încredin at pe Maria, mama Sa, pe care a iubit-o a a de
mult? Putem în elege c Dumnezeu a privit în jos spre El cu pl cere i a
admirat aceast în elepciune, care chiar i în aceste momente putea rosti un
cuvânt „la timp“. A a c noi putem citi toate cuvintele Domnului Isus i s
medit m la toate gândurile Sale, pe care le g sim în Psalmi. Despre aceasta
vorbesc rinichii. Aceasta este în elepciunea care rezult de aici i care este a a
de minunat pentru Dumnezeu.
Dumnezeu ne îndreapt gândurile asupra acestor lucruri, ca noi s inem
seama de ele, s le contempl m i inimile noastre s fie îmbel ugate de aceast
slav minunat , care este prea mare pentru inimile noastre mici, ca s-o
cerceteze pân în profunzime, o slav care este prea adânc pentru ca
în elegerea noastr nem rginit s-o poat cuprinde. Îns noi avem totu i voie
ca s-o vedem i Dumnezeu în harul S u minunat spune: Aduce i-Mi-o! Aceasta
este ceea ce dore te inima Mea. Aceasta este aceea în care Mi-am g sit
pl cerea, care M-a satisf cut atât de mult, încît este masa Mea, pâinea Mea.
Este mult mai mult decât un miros pl cut, oricât de bun i minunat ar fi
acesta. Îns este o mas , deci ceva cu care Dumnezeu Se hr ne te, unde El
g se te tot ceea ce satisface întreaga Sa dorin , dorin a inimii Dumnezeului
ve nic.
Deci, spune El, aduce i-o aici i da i-Mi-o Mie. Vreau s-o primesc din mâinile
voastre. Nu este aceasta un lucru minunat? Nu sunt impresionate inimile
noastre, c noi avem dreptul s exercit m o asemenea slujb , c noi am fost
adu i a a de aproape de El, c avem voie s intr m în Locul Preasfânt i acolo
avem voie s -I d m cu mâinile noastre ceea ce satisface pe deplin inima Sa, c
El o nume te pâinea Sa, mâncarea Sa? Nu este aceasta destul, ca s ne
conduc inimile?
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