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Capitolul 13 

Jertfa pentru p�cat (3) 

 

(Levitic 5.1-13) 

Este bine de observat �i se vede clar caracterul �i sl�biciunea poporului lui 
Dumnezeu, când ne d�m seama c� avem mai mult de dou� capitole cu un total 
de 61 versete, care trateaz� despre jertfa pentru p�cat �i jertfa pentru vin�, în 
timp ce trei jertfe diferite de un miros pl�cut sunt tratate în trei capitole cu un 
total de 50 de versete. P�catul �i vina au în via�a credincio�ilor înc� un rol a�a 
de mare, încît Dumnezeu trebuie s� Se ocupe atât de mult cu ele. Aceasta ne 
arat� din nou ce suntem noi �i ne conduce la smerenie. În acela�i timp suntem 
umplu�i de admira�ie pentru bun�tatea lui Dumnezeu �i bun�tatea Domnului 
Isus, care arat� dragoste fa�� de astfel de oameni �i îi poart� mereu, f�r� 
oboseal�. Dumnezeu a trimis pe Fiul S�u la cruce, ca s� mântuiasc� pe astfel 
de oameni, iar Fiul a venit de bun�voie, ca s�-i mântuiasc�. Îns� �i dup� ce ei 
au fost salva�i, dup� ce au primit via�a nou� �i Duhul Sfânt, ei fac înc� a�a de 
multe p�cate �i f�r�delegi, încît atât Tat�l cât �i Fiul trebuie s� Se ocupe 
necontenit de ei, a�a cum vedem în aceste jertfe. 

În capitolul 4 am v�zut patru jertfe pentru p�cat �i anume pentru preot, 
pentru toat� adunarea, pentru o c�petenie �i pentru cineva din popor. În toate 
cazurile este prescris cum trebuie s� fie jertfa de fiecare dat�; nu este spus ce 
p�cat au f�cut fiecare din cei care aduc jertfa. Se spune simplu: „Dac� cineva 
va p�c�tui din ne�tiin�� împotriva vreuneia din poruncile Domnului, f�când 
lucruri care nu trebuie f�cute...“(versetul 2). Este vorba de faptul c� lucrurile 
sunt p�cat pentru c� sunt în contrast cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acest semn 
caracteristic al p�catului îl g�sim �i în 1 Ioan 3.4, despre care am vorbit de 
câteva ori. P�cat este tot ce face omul în mod independent fa�� de autoritatea 
pe care Dumnezeu �i Domnul Isus o are asupra lui. Tot ce st� în opozi�ie cu 
Cuvântul lui Dumnezeu este p�cat. Cunoa�terea acestui adev�r conduce la 
judecarea con�tient� a p�catului. 

Doresc s� l�muresc aceast� caracteristic� printr-o realitate demn� de 
remarcat din Vechiul Testament. Din cele zece porunci, nou� pot fi în�elese �i 
de oameni necredincio�i cu o �inut� moral� ridicat�. Sunt mii de necredincio�i 
care niciodat� n-au ucis, niciodat� n-au comis adulter, niciodat� nu au furat 
nu au min�it etc. Sunt lucruri pe care le judec� �i con�tiin�a omului firesc �i 
atunci când cineva dintre necredincio�i le fac, le stric� reputa�ia. Îns� între 
cele zece porunci se g�se�te una pe care n-o poate în�elege nici un necredincios 
�i nu este v�zut� ca o înc�lcare a con�tiin�ei fire�ti a omului. La aceast� 
porunc� israelitul depindea exclusiv de faptul dac� voia s� asculte de 
Dumnezeu sau nu. M� gândesc la porunca sabatului, porunc� care cerea ca în 
cea de-a �aptea zi a s�pt�mânii s� nu lucrezi, ci s� te odihne�ti. Un om firesc 
nu în�elege de ce era socotit� ziua a �aptea �i nu a �asea, cum fac 
mahomedanii, sau lunea, sau mar�ea sau miercurea. Principiul este simplu: ei 
nu aveau voie s� lucreze în a �aptea zi pentru c� Dumnezeu a a�ezat-o ca zi de 
sabat. Singurul motiv era deci c� Dumnezeu a spus a�a. De aceea g�sim în 
c�r�ile lui Moise �i mai ales în Levitic deseori reluat� porunca sabatului, atunci 
când Dumnezeu d� noi porunci, interdic�ii �i recomand�ri. Era singura 
porunc� de a c�rei împlinire depindea clar �i exclusiv realitatea dac� cineva 
voia s� asculte sau nu de Dumnezeu. Realitatea c� cineva nu comite niciodat� 
un omor sau nu fur� nu este o dovad� c� el se teme de Dumnezeu. Dar vedem 
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c� �i credincio�ii fac uneori asemenea lucruri �i aceasta desigur nu este o 
dovad� c� ei se tem de Dumnezeu �i sunt credincio�i. Un semn clar c� cineva 
este credincios �i se teme de Dumnezeu este când el p�r�se�te lucrurile în care 
el vede c� într-adev�r nu este nimic r�u, dar despre care Dumnezeu spune c� 
nu sunt bune. El ascult� atunci, pentru c� recunoa�te autoritatea lui 
Dumnezeu �i a Domnului Isus. El întreab� în toate lucrurile care este voia 
Domnului Isus, Domnul s�u, Acela care l-a cump�rat cu un pre�. Ce spune El 
îi este de ajuns. Credin�a spune: Doamne, ce vrei Tu s� fac? Aceast� tem� o 
g�sim �i în capitolul care ne st� înainte. 

În capitolul 4 este vorba de faptul c� cineva face din ne�tiin�� ceva care este 
împotriva vreuneia din poruncile sau interdic�iile lui Dumnezeu. La aceasta 
îns� se adaug� situa�ia grea a cunoa�terii poruncii sau interdic�iei lui 
Dumnezeu. De aceea toate p�catele sunt cuprinse în caracteristica general�, c� 
ele sunt în opozi�ie cu ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul S�u. De aceea, 
jertfa pentru p�cat care trebuia adus� depindea de persoana care a p�c�tuit. 
Într-adev�r, to�i copila�ii în Hristos au ungerea Duhului Sfânt �i Cuvântul lui 
Dumnezeu spune despre ei c� �tiu totul. �i totu�i se g�sesc diferen�e în 
cunoa�terea �i în credin�a sfin�ilor. A�a cum sunt prezente diferen�e în 
construc�ia corpului �i în inteligen�a oamenilor, tot a�a posibilitatea de 
în�elegere duhovniceasc� nu este la fel pentru to�i. Noi nu putem judeca 
totdeauna aceast� diferen�� �i desigur nu �tim totdeauna cauzele, îns� 
Dumnezeu �tie �i �ine socoteala. De la cineva care are pu�in� în�elegere 
duhovniceasc�, Dumnezeu nu cere acelea�i lucruri ca �i de la cineva c�ruia El 
i-a dat prilejul �i capacitatea s� se ocupe mai mult de Cuvântul S�u �i s� 
primeasc� mai mult� în�elegere. De aceea g�sim în capitolul 4 jertfa pentru 
p�cat, care nu are a face cu faptele trecute, ci cu pozi�ia pe care o ocup� acela 
care a p�c�tuit. Dumnezeu poate judeca pe deplin aceast� pozi�ie �i poate s� 
aprecieze exact pe fiecare. 

Îns�, aici în capitolul 5 vedem p�catele pe care con�tiin�a le caracterizeaz� ca 
atare; în mod deosebit începând cu versetul 14, unde se vorbe�te de jertfa 
adus� pentru vin�, vedem aceasta clar. Acolo nu se g�sesc mai multe jertfe 
diferite, ci omul simplu din popor trebuia s� aduc� aceea�i jertf� ca �i un preot 
sau o c�petenie care a p�c�tuit. Acesta este un principiu important. Când un 
credincios simplu face ceva, pe care-l judec� deja con�tiin�a natural�, atunci el 
nu este mai pu�in responsabil �i nevinovat înaintea lui Dumnezeu, decât cel 
mai duhovnicesc frate care ar face acela�i lucru. 

În primele versete din capitolul 5 vedem de fapt trei feluri de p�cate. În 
versetul 1 este vorba de cineva care omite s� adevereasc� ceva, cu toate c� de 
fapt ar trebui s-o fac�. „Când cineva, fiind pus sub jur�mânt ca martor, va 
p�c�tui, nespunând ce a v�zut sau ce �tie, î�i va purta nelegiuirea“. Vedem 
apoi în versetele 2 �i 3 c� lipsa de separare �i sfin�ire pentru Dumnezeu este 
un p�cat. „Când cineva, f�r� s� �tie, se va atinge de ceva necurat, fie de 
cadavrul unei fiare s�lbatice necurate, fie de cadavrul unei vite cornute 
necurate, fie de cadavrul unei reptile necurate, chiar dac� acest lucru îi 
r�mâne ascuns, el este totu�i necurat �i vinovat“. Este un principiu pe care-l 
cunoa�te orice om, c� leg�tura cu r�ul murd�re�te. Oricine �tie c� mâinile sale 
se murd�resc, dac� le bag� în noroi. În versetul 3 g�sim acela�i principiu, cu o 
întrebuin�are mai larg�. „Sau când cineva f�r� s� ia seama, se va atinge de 
vreo murd�rie omeneasc�, de orice întin�ciune care face pe cineva necurat, 
când va �ti, se va face astfel vinovat“. 

Urmeaz� apoi versetul 4: „Sau cineva, vorbind u�uratic cu buzele sale, jur� 
c� va face ceva r�u sau bine, în orice va rosti în grab� cu jur�mânt, chiar dac� 
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aceasta îi este ascuns, când va �ti se va face astfel vinovat“. Aici este vorba de 
st�pânirea de sine, de vorbirea plin� de responsabilitate. În diversele locuri ale 
Cuvântului lui Dumnezeu este judecat cel care vorbe�te cu gura sa cuvinte 
pripite. G�sim aici deci trei feluri de f�r�delegi �i, dup� cum gândesc, indic� în 
principiu p�catele cele mai des întâlnite în aceast� lume. 

Cuvântul ebraic, care în versetul 1 este tradus prin „p�cat“ are în�elesul „a 
devia de la ceea ce este drept“. Este în opozi�ie cu „a atinge �elul“. Cuvântul 
este utilizat �i în versetul 5 �i 6 �i el se întâlne�te deja în capitolul 4. Acolo 
înseamn� deviere de la poruncile sau interdic�iile Domnului. Aici înseamn� în 
sens general „a devia de la ceea ce este drept“. Când un om „pus sub jur�mânt 
ca martor, va p�c�tui nespunând ce a v�zut sau ce �tie, î�i va purta 
nelegiuirea“. Este vorba aici nu atât de mult de adeverirea unui blestem pe 
care noi l-am auzit, ci de obliga�iile impuse de autoritatea public�, s� confirmi 
cu jur�mânt ceea ce �tii sau ceea ce ai v�zut. Când deci autoritatea public� 
(conducerea) interogheaz� pe cineva sub jur�mânt, el trebuie s� spun� 
adev�rul �i s� relateze corect ceea ce a v�zut �i ceea ce �tie. Alte locuri din 
Scriptur� care au aceea�i tem� sunt Proverbe 29.24; 1 Împ�ra�i 8.31 �i Numeri 
5.21. Acest principiu îl vedem clar la Domnul Isus, când El este interogat în 
Matei 26: 

„Preo�ii cei mai de seam�, b�trânii �i tot sinedriul c�utau vreo m�rturie 
mincinoas� împotriva lui Isus, ca s�-L poat� omorî. Dar n-au g�sit nici una, 
de�i au venit mul�i martori mincino�i. La urm�, au venit doi martori mincino�i 
�i au spus: Acesta a zis: „Eu pot s� stric templul lui Dumnezeu �i s�-l zidesc în 
trei zile“. Marele preot s-a sculat în picioare �i I-a zis: „Nu r�spunzi nimic? Ce 
m�rturisesc ace�tia împotriva Ta?“ Dar Isus t�cea. 

Omul din lume spune: pentru un acuzat este cea mai mare prostie pe care 
poate s-o fac�, dac� nu spune nimic, când se aduc învinuiri false împotriva lui. 
A t�cea înseamn� în mod normal a fi de acord. Domnul Isus t�cea. El nu Se 
ap�ra. Se spune apoi mai departe: „Marele preot a r�spuns �i I-a zis: „Te jur pe 
Dumnezeul Cel viu s� ne spui dac� e�ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!“ Aceasta 
era la iudei �i în Vechiul Testament forma de jur�mânt. �i acum, în anumite 
��ri este tot a�a ca �i atunci, c� nu acela care spunea jur�mântul trebuia s� 
rosteasc� formula de jur�mânt, ci acela care primea jur�mântul, ca marele 
preot de aici. Domnul Isus �tia foarte bine ce consecin�e avea un r�spuns 
consim�it. Însemna sentin�a Sa la moarte. Totu�i se spune: „Isus i-a zis: „Tu 
însu�i ai spus“. Domnul r�spunde acum, c�ci legea, Cuvântul S�u propriu, 
spune aici: când cineva este cercetat sub jur�mânt, trebuie s� r�spund� �i s� 
arate adev�rul, oricare ar fi consecin�ele. 

Acest verset a fost pentru mine o adev�rat� lec�ie. Pe baza locului din Matei 
5.33-37 eu am fost împotriva jur�mântului �i m-am purtat totdeauna a�a. Îns� 
acest verset mi-a ar�tat c� dac� autoritatea public� vrea s� m� cerceteze sub 
jur�mânt, potrivit gândurilor lui Dumnezeu eu trebuie s� depun jur�mântul. 

Rezult� îns� clar din con�inutul exact al textului de fa�� c� principiul are un 
în�eles mult mai bogat, decât un jur�mânt înaintea autorit��ii. Aici este vorba 
de faptul c� trebuie s� adeverim ceea ce am v�zut sau �tim. Dac� nu facem 
a�a, atunci trebuie s� ne purt�m nelegiuirea. 

Acesta este un principiu important în via�a copiilor lui Dumnezeu �i al 
întregii adun�ri a lui Dumnezeu. Nu am experimentat noi cu to�ii, când p�catul 
unui frate sau al unei surori a fost descoperit �i a fost f�cut cunoscut, în 
acela�i timp unul sau mai mul�i �tiau deja de mult aceasta �i au t�cut? Nu am 
v�zut noi c� un frate sau o sor� au fost învinui�i de un lucru �i unul sau mai 
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mul�i �tiau c� nu este adev�rat, îns� din antipatie sau din alte motive au t�cut, 
a�a c� acuzarea fratelui sau a surorii a r�mas? Aici se spune c� p�catul este �i 
o ruin� înaintea lui Dumnezeu �i c� acela care face a�a ceva î�i va purta 
nelegiuirea. În mijlocul copiilor lui Dumnezeu trebuie s� domneasc� adev�rul. 
Trebuie s� se dea dovad� împotriva r�ului �i pentru bine �i s� nu se tac�; �i 
trebuie s� fie prezent� dreptatea, a�a cum Dumnezeu este drept �i Se poart� 
totdeauna cu dreptate. Câte greut��i �i necur��ii au p�truns ca urmare a 
acestor lucruri, încît adunarea a fost întinat� zeci de ani �i nu poate fi 
binecuvântat� de Dumnezeu, pentru c� era cunoscut� prezen�a a unuia sau a 
mai multor rele �i nu s-au descoperit. Acum 20 de ani am vorbit cu un frate 
despre o localitate unde de zeci de ani erau greut��i. El mi-a spus: „Sunt 
convins c� mai înainte acolo a fost un p�cat �i c� mai tr�ie�te unul sau doi 
care �tiu �i nu-l dau pe fa��. Atâta timp cât ace�tia tr�iesc �i nu-l descoper�, va 
fi o piedic� în calea binecuvânt�rii adun�rii“. 

Mai târziu Dumnezeu a descoperit totul �i binecuvântarea s-a reîntors, când 
r�ul a fost judecat. 

Îns� principiul nu merge mai departe? Nu apar�ine acestuia �i m�rturia 
gre�it� despre Domnul Isus, pe care noi o d�m fa�� de al�ii în via�a noastr� 
personal�? S� dea Dumnezeu ca s� se g�seasc� din aceia care nu trebuie s� se 
judece în privin�a aceasta! Îns� nu neglij�m noi deseori s� m�rturisim despre 
Domnul Isus, atunci când ar trebui s-o facem? Nu m� gândesc prin aceasta c� 
fiec�ruia pe care-l întâlnim pe strad� s� trebuiasc� s�-i vorbim despre Domnul 
Isus. Domnul ne aduce îns� în împrejur�ri în care t�cerea înseamn� 
necredincio�ie fa�� de El. Când cineva m� întreab� de ce eu nu fac un anumit 
lucru, este necredincio�ie fa�� de Domnul dac� nu spun adev�ratul motiv. Nu 
este o ru�ine fals� s� treci sub t�cere c� e�ti proprietatea Domnului Isus, s� 
fac� s� se recunoasc� faptul c� numai El are autoritate asupra mea �i eu 
trebuie s� fiu supus numai Lui �i s� fac numai ce vrea El? Într-adev�r, aceasta 
nu ne aduce onoare în lume, îns� mul�umesc lui Dumnezeu c� Domnul Isus 
este Mântuitorul Meu, c� El m-a cump�rat cu sângele S�u. În 1 Corinteni 6 se 
spune: „Voi a�i fost cump�ra�i cu un pre�“. Eu L-am primit ca Domn �i 
Mântuitor al meu. Ce ru�inos este atunci când eu t�g�duiesc în fa�a lumii sau 
a unei persoane c� sunt proprietate a Sa �i mi-e ru�ine de El, când eu trec sub 
t�cere Numele S�u, acolo unde trebuie s� vorbesc, pentru c� lumea m� pune la 
prob�. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici: „Dac� el nu face cunoscut, s�-�i 
poarte nelegiuirea“. Întreb pe cei mai tineri dintre noi care sunt la �coal�, la 
universitate, la birou sau în fabric�: cum este cu noi, dac� suntem chema�i s� 
d�m o m�rturie, dac� înv���torul sau colegii de �coal� ne pun întreb�ri la care 
noi, dac� suntem corec�i, putem r�spunde numai cu Numele Domnului Isus �i 
trebuie s� spunem: pentru c� El este Domnul meu �i eu vreau s�-I slujesc, nu 
fac aceste lucruri. Suntem noi credincio�i în aceste lucruri? Cu privire la 
m�rturia împotriva r�ului nu spun nimic, c�ci fa�� de r�ul pe care îl vedem în 
lume, ar trebui s� protest�m. Pot fi îns� împrejur�ri în care lipsa m�rturiei 
împotriva r�ului este p�cat fa�� de Dumnezeu. 

Ajungem apoi la cel de-al doilea principiu, lipsa de separare. 

„Când cineva, f�r� s� �tie se va atinge de ceva necurat, fie de cadavrul unei 
fiare s�lbatice necurate, fie de cadavrul unei vite cornute necurate, fie de 
cadavrul unei reptile necurate, chiar dac� acest lucru îi r�mâne ascuns, totu�i, 
el este cunoscut �i vinovat“. 

Cuvântul ebraic „a�am“, care s-a tradus aici �i în versetele 3,4.5 �i 17 cu 
„vinovat“, înseamn�: vinovat fa�� de cineva, c�ruia îi datoreaz� 
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responsabilitatea. Fiecare om datoreaz� responsabilitate Creatorului s�u. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Coloseni 1.16 c� Domnul Isus a creat 
toate lucrurile pentru Sine, iar în 2 Petru 2 �i în epistola lui Iuda, Domnul Isus 
este numit Domnul tuturor oamenilor. Potrivit textului din Matei 13, El a 
cump�rat p�mântul cu tot ce-i apar�ine �i de aceea totul este proprietatea Sa. 
El este deci Domnul oric�rui om de pe p�mânt. Îns� în mod deosebit El este 
Domnul nostru, care L-am primit ca Domn �i Mântuitor al nostru �i am primit 
iertarea p�catelor. Noi am m�rturisit c� suntem proprietate a Sa �i nu putem 
s� mul�umim lui Dumnezeu îndeajuns pentru aceasta. 

Ce ne-a adus în starea aceasta, ca s� ne lu�m ad�post la Domnul Isus? 
Vedem ce exprim� Isaia prin cuvintele: „Am v�zut pe Domnul stând pe un 
scaun de domnie foarte înalt �i poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii 
st�teau deasupra Lui �i fiecare avea �ase aripi: cu dou� î�i acopereau fa�a, cu 
dou� î�i acopereau picioarele �i cu dou� zburau. Strigau unul la altul �i ziceau: 
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o�tirilor! Tot p�mântul este plin de slava 
Lui“!... Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, c�ci sunt un om cu buze 
necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate“ (Isaia 6.1-5). 
Nu este acesta motivul pentru care ne-am g�sit ad�post la Domnul Isus, 
pentru c� am v�zut c� am fost n�scu�i în p�cat, c� am fost p�c�to�i pierdu�i, 
care tr�iau în p�cat? Scriptura ne arat� clar ce a f�cut Duhul Sfânt cu noi, 
atunci când ne-am poc�it am fost adu�i prin sfin�irea Duhului spre ascultarea 
�i stropirea cu sângele lui Isus Hristos (1 Petru 1.2). Acela�i lucru îl g�sim �i în 
2 Tesaloniceni 2.13 ca �i în multe alte locuri din Sfânta Scriptur�. De aceea 
Dumnezeu spune: „Fi�i sfin�i“. Sfânt nu înseamn� altceva decât desp�r�it: „Fi�i 
sfin�i, c�ci Eu sunt sfânt“. Prin lucrarea Duhului Sfânt �i prin sângele 
Domnului Isus noi am fost desp�r�i�i de tot ce este împotriva lui Dumnezeu. 
Cât de îngrozitor este atunci când în practic� p�r�sim desp�r�irea �i intr�m în 
rela�ii cu ceea ce este r�u în ochii lui Dumnezeu! 

Mai întâi este amintit aici: „Cadavrul unui animal s�lbatic necurat“. Ce 
îndemn este pentru mine, ca om curat, s� intru în leg�tur� cu un animal 
s�lbatic, necurat �i, mai presus de asta, cu cadavrul s�u, cu corpul s�u mort? 
Un animal nu are duh �i deci nici o în�elegere. Un animal s�lbatic vorbe�te de 
lep�darea oric�rei autorit��i, deci de purtarea exclusiv� dup� pl�cerile stricate 
�i animalice ale inimii stric�cioase. Un cadavru indic� lipsa oric�rei vie�i a tot 
ceea ce vine de la Dumnezeu, de exemplu lucrurile bune ale con�tiin�ei 
omene�ti, pe care omul, o creatur�, le poate poseda. Cât de îngrozitor este 
atunci când un „sfânt“ vine în contact cu astfel de oameni! Nu trebuie s� 
recunoa�tem din nefericire c� a�a este la noi �i la al�i credincio�i? Ce are a face 
un copil al lui Dumnezeu cu lectura murdar�, care se g�se�te în lume, cu 
imoralitatea ilustrat� în a�a numitele c�r�i realiste, care s-ar putea s� se vad� 
�i în mâinile �i în casele credincio�ilor, care m�rturisesc c� sunt proprietate a 
Domnului Isus? Ce au a face credincio�ii cu murd�ria �i idolatria care vin prin 
radio �i prin televiziune? Eu �tiu c� tinerii din �coal� trebuie uneori s� citeasc� 
asemenea c�r�i; îns� cât de mul�i sunt care o fac de bun�voie, f�r� nici o 
necesitate? În orice situa�ie, cea mai important� întrebare ar trebui s� fie ce ne 
spune Domnul în cazul acesta sau acela �i dac� dorim s� fim ascult�tori de El 
cu adev�rat. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune care sunt consecin�ele în fiecare caz: „F�r� 
s� �tie (adic� nu a avut de la început o privire de ansamblu �i în mod 
neprev�zut a ajuns în aceast� situa�ie), devine astfel necurat �i vinovat“. 

Urm�toarea situa�ie în aparen�� mai pu�in rea: atingerea de cadavrul unui 
animal cornut curat. Animalele cornute sunt domesticite. Într-o oarecare 
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m�sur� este cunoscut� autoritatea, a�a c� ie�irile cele mai rele sunt evitate. În 
acestea putem vedea a�a numita lume cre�tin� �i pe necredincio�ii cu o moral� 
ridicat�. Ceea ce provine de la ei nu poart� semnele imoralit��ii, ci sunt a�a 
numitele lucruri neutre, pe care noi din punct de vedere social nu trebuie 
neap�rat s� le numim false. Îns� Dumnezeu le nume�te „cadavre“, ceva asupra 
c�ruia domne�te moartea �i nu are via�� din Dumnezeu. El este izvorul întregii 
vie�i �i moartea vorbe�te despre ceea ce nu este în leg�tur� cu El, ci este 
judecat de El. Dac� citim în Numeri 19 vedem c� orice m�dular al poporului lui 
Dumnezeu era necurat prin atingerea cu ceva mort. 

Cine c�lca în pustie pe un schelet mort era necurat. Cine venea într-un cort 
în care z�cea un mort, era necurat, �i a�a mai departe. Orice atingere cu ceva 
care nu este în leg�tur� cu Dumnezeu, murd�re�te pe cel credincios. Exist� 
într-adev�r st�ri în care noi nu putem s� evit�m o necur��ie. În Numeri 19 se 
spune c� dac� cineva moare într-un cort, oricine se g�se�te în acest cort sau 
intr� cu el, �apte zile este necurat. În Numeri 6.9 scrie c� aceasta se poate 
întâmpla „neprev�zut, deodat�“. Cu toate acestea, acela care este de fa�� s-a 
murd�rit. Îns� în Levitic 21.2 se spune c� un fiu al lui Aaron avea voie s� se 
murd�reasc� de cel mai apropiat din familie care murea �i nu se f�cea vinovat. 
Dumnezeu recunoa�te leg�turile de familie �i la un fiu al lui Aaron. îns� chiar 
dac� el nu este vinovat, el trebuie totu�i s� se cur��easc�, potrivit cu cele 
scrise în Numeri 19. 

Acela�i lucru îl vedem �i în Ioan 13. La sp�larea picioarelor, Domnul Isus 
folose�te exemplul unui om care a f�cut baie general�. Îns� el trebuie s� ias� 
din nou în strad� - �i pe strad� este praf - a�a c� picioarele i se murd�resc. 
Când el vine acas�, picioarele sale deci trebuie iar��i sp�late, ca astfel s� fie cu 
totul curat. Domnul Isus spune c� El Se preocup� în continuare de aceasta, ca 
noi s� avem astfel p�rt��ie cu El în lucrurile cere�ti, lucrurile casei Tat�lui. 
Lucrurile care ne sunt prezentate în vorbirea Cuvântului lui Dumnezeu prin 
picioare murd�rite ne fac s� nu fim în stare s� avem p�rt��ie cu Domnul 
slavei. Aceasta o vedem �i în Vechiul Testament. Când preo�ii intrau în templu 
ca s� slujeasc�, trebuiau mai întâi s�-�i spele picioarele �i mâinile. Abia dup� 
aceea puteau s� intre în Locul Preasfânt, în prezen�a lui Dumnezeu. Cu toate 
c� noi nu putem împiedica s� ni se murd�reasc� picioarele de praf, Domnul 
Isus spune totu�i c� noi ne murd�rim prin aceasta (Ioan 13). 

Îns� aici, în Levitic 5.2 este vorba de lucruri care nu trebuie neap�rat atinse. 
Sunt aici lucruri care, v�zute din afar� nu sunt a�a de necurate ca un animal 
s�lbatic, necurat. Sunt vite, îns� sunt vite necurate, chiar dac� sunt 
îmblânzite, �i aici este cadavrul acestora, care vorbe�te despre moarte. Orice 
atingere cu acestea murd�re�te pe credincio�i. Îns� merge mult mai departe, 
c�ci aici se spune: „Chiar dac� acest lucru îi este ascuns, el este totu�i necurat 
�i vinovat“. Repet, cuvântul „vinovat“ înseamn� aici, vinovat fa�� de cineva 
c�ruia îi suntem responsabili. Pentru noi este Domnul Isus �i Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne prezint� aici înaintea ochilor c� noi suntem 
r�spunz�tori fa�� de El, Creatorul, �i fa�� de Domnul nostru care ne-a 
r�scump�rat cu sângele S�u. 

Ajungem apoi la „cadavrul unei reptile necurate“, cel mai de jos care poate fi. 
Este ceea ce �i oamenii onorabili din lume consider� ca nedemn, dar care 
câteodat� se pot g�si �i la credincio�i. Se poate întâmpla ca �i credincio�ii s� 
citeasc� lucruri, s� vad� lucruri, pe care un om necredincios dar cumsecade 
nu vrea s� le aib� în cas�. Cât de periculos este aceasta, vreau s� ar�t printr-
un exemplu. Un credincios care a fost exclus pentru c� a tr�it mul�i ani în 
lucruri morale rele, mi-a povestit: „P�rt��ia mea cu Domnul n-a fost întrerupt� 
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când eu am început cu prima fapt� rea. A început cu �apte ani mai devreme, 
când mergeam din curiozitate pe trotuarul str�zii ca s� m� uit acolo pe 
fereastr�. Au mai trecut �apte ani pân� am ajuns la fapt�; îns� în cei �apte ani, 
p�rt��ia mea cu Domnul a fost întrerupt�, iar eu n-am mai avut putere. A�a 
am ajuns în aceast� situa�ie, pentru c� nu am judecat p�catul �i nu am f�cut 
ce este ar�tat aici, în Levitic 5. Acest pericol este prezent �i pentru noi. 

Îns� Dumnezeu spune aici ce înseamn� aceasta pentru El. Când cineva a 
f�cut a�a ceva, „chiar dac� acest lucru îi este ascuns, este necurat �i vinovat“, 
chiar dac� el nu este con�tient c� a fost murd�rit prin acestea. Nu pot s�-mi 
dau seama cum un credincios, când este con�tient c� prin c�r�i imorale, ziare, 
via�a de �trand, televiziune etc, se murd�re�te, totu�i se îndreapt� spre ele �i ar 
face a�a doar din sl�biciune, pentru care se va smeri mai târziu. Mul�i încearc� 
s� se conving�, a�a cum am auzit uneori: aceste lucruri m� las� rece. Potrivit 
Cuvântului lui Dumnezeu, nu este adev�rat, c�ci cine face aceste lucruri se va 
murd�ri, chiar dac� el gânde�te c� pe el nu-l atinge. „Chiar dac� îi este ascuns, 
el este necurat �i vinovat“. Acesta este un principiu serios. Din ne�tiin��, 
cineva nu este socotit nevinovat. Potrivit legilor vie�ii se spune: se presupune 
c� to�i cunosc legile, c�ci ele sunt date publicit��ii. Acum, noi avem tot 
Cuvântul lui Dumnezeu �i de aceea putem �ti ce ne face necura�i. Ar trebui s� 
fim ascult�tori �i s� facem numai ceea ce Tat�l �i Domnul Isus ne 
încredin�eaz�. Pe deasupra tuturor acestora noi avem ungerea din partea Celui 
Sfânt �i �tim totul. Când, deci, facem ceva din ne�tiin��, prin care noi devenim 
vinova�i, aceasta se întâmpl� pentru c� n-am întrebat pe Domnul, n-am 
cercetat suficient Cuvântul lui Dumnezeu �i în acest moment nu avem practic 
p�rt��ie cu Domnul. 

O alt� parte o g�sim în versetul 3: „sau când cineva, f�r� s� ia seama, se va 
atinge de vreo murd�rie omeneasc�, de orice întin�ciune care face pe cineva 
necurat - când va �ti, se va face astfel vinovat. Necur��ia unui om! În epistolele 
Noului Testament, prin cuvântul „om“ sunt denumi�i necredincio�ii. De aceea 
presupun c� aici avem voie s� ne gândim la leg�tura cu necredincio�ii, deci nu 
atât de mult la stric�ciunea moral�, ca în versetul 2, ci la leg�tura cu aceia 
care nu sunt n�scu�i din nou. Prin na�terea din nou, „prin sfin�irea Duhului“, 
noi suntem pe deplin desp�r�i�i de ei. Ei sunt f�r� Dumnezeu �i vr�jma�i ai lui 
Dumnezeu, p�c�to�i pe drumul spre iad (Romani 5.6- 10). Ei nu slujesc lui 
Dumnezeu, ci lui Satan �i leap�d� pe Domnul Isus. Mobilul ac�iunilor lor este 
în contrast deplin cu mobilul acelora care s-au întors de la idoli la Dumnezeu 
„ca s� slujeasc� Dumnezeului Celui viu �i adev�rat �i s� a�tepte pe Fiul S�u 
care va veni din cer“ (1 Tesaloniceni 1.9). Noi gândim deseori în mod u�uratic 
asupra rela�iilor de prietenie cu membrii familiilor necredincioase sau la 
cunoscu�i �i la rela�iile de afaceri cu cei necredincio�i, îns� în Cuvântul lui 
Dumnezeu vedem cât de serios ia Dumnezeu aceste lucruri. În 2 Corinteni 6 se 
spune: 

„Nu v� înjuga�i la un jug nepotrivit cu cei necredincio�i. C�ci ce leg�tur� este 
între nedreptate �i f�r�delege? Sau ce p�rt��ie are lumina cu întunericul? Ce 
în�elegere poate fi între Hristos �i Belial? Sau ce parte are cel credincios cu cel 
necredincios? Ce în�elegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? C�ci noi 
suntem templul Dumnezeului Celui viu, dup� cum a zis Dumnezeu: „Voi locui 
�i voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor �i ei vor fi poporul Meu“. - 
Îns� cum se continu�? - „De aceea: Ie�i�i din mijlocul lor �i desp�r�i�i-v� de ei“, 
zice Domnul: „nu v� atinge�i de ce este necurat �i v� voi primi. Eu v� voi fi Tat� 
�i voi îmi ve�i fi fii �i fiice, zice Domnul, Cel Atotputernic“. 

Dac� st�m în leg�tur� cu cei necredincio�i, suntem sub acela�i jug cu ei. 
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Desigur, orice credincios este un copil al lui Dumnezeu, îns� Tat�l refuz� s� ne 
recunoasc� în mod practic ca atare, c�ci El nu poate suporta nici o leg�tur� cu 
necur��ia. Drept consecin��, apostolul scrie apoi - �i eu cred c� aceste cuvinte 
cuprind cele dou� versete, 2 �i 3: „Deci, fiindc� avem astfel de f�g�duin�e, 
preaiubi�ilor, s� ne cur��im de orice închin�ciune a c�rnii �i a duhului, 
des�vâr�ind sfin�irea în fric� de Dumnezeu“ (2 Corinteni 7.1). 

Dac� ne gândim la toate aceste minun��ii, pe care le-am v�zut în aceste jertfe 
�i la toate binecuvânt�rile minunate pe care ni le-a dat Dumnezeu �i citim apoi 
aceste cuvinte serioase, c� Dumnezeu ne poate recunoa�te numai în aceast� 
stare �i noi putem avea p�rt��ie cu El numai atunci când suntem desp�r�i�i de 
necredincio�i �i de tot ce este în opozi�ie cu El, nu ne va face aceasta s� ne 
a�ez�m în lumina Domnului, ca s� ne judec�m pe noi în�ine �i umblarea 
noastr� practic� �i s�-L rug�m s� ne arate dac� lucrurile despre care am citit 
sunt prezente în via�a noastr�, în via�a mea? �i dac� El ni le arat�, nu trebuie 
s� ne judec�m �i s� îndep�rt�m aceste lucruri, ca astfel p�rt��ia noastr� cu 
Tat�l �i cu Fiul s� fie ref�cut� �i Dumnezeu s� poat� d�rui iar��i cunoa�terea 
�i bucuria faptului c� El este Tat�l nostru �i noi suntem copiii Lui? 

Vom vedea îns� care este drumul într-acolo. Îns� primul pas pe acest drum 
este judecata a tot ce este în opozi�ie cu Cuvântul S�u �i ceea ce din aceast� 
cauz� el judec� în via�a noastr�, ca astfel noi s� devenim con�tien�i �i s� 
recunoa�tem c� n-am fost fa�� de El potrivit responsabilit��ii pe care o avem. 
Noi suntem responsabili fa�� de El, El este Domnul nostru, care ne-a 
r�scump�rat cu sângele S�u �i care a pl�tit pre�ul pentru noi, a�a c� acum am 
devenit proprietate a Sa �i El este Domnul nostru. 

Al treilea caz îl vedem în Leviticul 5.4: „sau când cineva, vorbind u�uratic cu 
buzele sale, jur� c� va face ceva r�u sau bine, în orice va rosti în grab� cu 
jur�mânt, chiar dac� aceasta îi este ascuns, când va �ti se va face vinovat“. 
Aici este vorba, deci, de faptul c� se vorbe�te repede �i necugetat �i se confirm� 
cu un jur�mânt. În mod obi�nuit aceste lucruri sunt legate unele de altele. Cu 
cât cineva vorbe�te f�r� s� gândeasc�, cu atât mai mult el este înclinat s� 
întrebuin�eze expresii tari. Aceasta nu se potrive�te pentru un credincios. 
Domnul Isus spune: „S� nu jura�i nicidecum, ci felul vostru de vorbire s� fie: 
„Da, da; nu, nu; ce trece peste aceste cuvinte vine de la Cel R�u“ (Matei 5.31-
32). Dac� eu trebuie s� înt�resc cuvintele mele printr-un jur�mânt sau prin 
expresii puternice, atunci prin aceasta eu spun c� de obicei cuvintele mele nu 
sunt demne de încredere. La un credincios trebuie îns� ca Da s� fie Da �i Nu 
s� fie Nu. Când sentimentele �i inten�iile noastre sunt în p�rt��ie cu Domnul �i 
deci prin aceasta se formeaz� în ascultare, atunci va fi ca �i la apostolul Pavel 
(2 Corinteni 1.17-18). Pripirea buzelor noastre descoper� din p�cate deseori c� 
inima noastr� nu este supus� Domnului. N-ar trebui cu to�ii cu capul plecat s� 
rostim cuvintele lui Iacov: „To�i gre�im în multe feluri. Dac� nu gre�e�te cineva 
în vorbire, este un om des�vâr�it �i poate s�-�i �in� în frâu tot trupul“. „Limba 
este �i ea un foc, o lume de nedrept��i“ (Iacov 3.2-6). 

Dac� jur nechibzuit c� voi face ceva r�u, desigur aceasta este cu totul gre�it. 
1 Petru 2.19-23 ne arat� ce atitudine ar trebui s� avem �i atunci când ni se 
face ceva r�u. În privin�a aceasta avem deja trei motive. În primul rând: pentru 
c� eu vorbesc nechibzuit (negândit) �i n-am întrebat mai întâi pe Domnul; al 
doilea, pentru c� eu înt�resc cuvintele mele cu un jur�mânt sau cu alte 
cuvinte tari; în al treilea rând, pentru c� eu vreau s� fac ceva r�u. Din fericire, 
în acest caz, când am devenit iar��i lini�ti�i �i Duhul Sfânt a lucrat în inima �i 
în con�tiin�a mea, deseori nu voi mai face ceea ce am zis. Îns� dac� a fost un 
cuvânt necugetat, de a face ceva bun, aceasta este tot a�a de r�u în ochii lui 
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Dumnezeu. În Psalmul 26.11 este scris: „Face�i jur�minte Domnului, 
Dumnezeului vostru �i împlini�i-le“, iar în Eclesiastul 5.2-5: „Nu te gr�bi s� 
deschizi gura �i s� nu-�i rosteasc� inima cuvinte pripite înaintea lui 
Dumnezeu... Dac� ai f�cut un jur�mânt lui Dumnezeu, nu întârzia s�-l 
împline�ti, c�ci Lui nu-I plac cei f�r� minte; de aceea împline�te jur�mântul pe 
care l-ai f�cut. Mai bine s� nu faci nici un jur�mânt decât s� faci un jur�mânt 
�i s� nu-l împline�ti“. În Levitic 27.10 citim chiar c� un animal, care a fost 
d�ruit Domnului, nu are voie s� fie schimbat, nici m�car când vrea s� fie 
schimbat unul r�u cu unul bun. Când eu am f�cut un jur�mânt, f�r� o decizie 
a inimii �i recunoa�tere din partea Domnului, este foarte probabil ca eu s� nu 
pot împlini jur�mântul sau s� se scoat� în eviden�� c� a fost un jur�mânt 
nebun. Nu se pot întrebuin�a �i în acest caz cuvintele „... care nu �ti�i, ce va 
aduce ziua de mâine“ (Iacov 4.14)? La Ietfa, în Judec�tori 11.30 �i 34-40 �i la 
Irod în Matei 14.1-11 vedem consecin�ele îngrozitoare ale unui jur�mânt 
necugetat, în timp ce Petru, în Matei 26.33-35,69-75 ne pune înaintea ochilor 
cum decurge o promisiune care este rostit� prin propria putere �i în mod 
independent fa�� de Domnul. 

Domnul Isus �i Tat�l doresc ca noi s� ne d�ruim pe deplin lor. Îns� aceasta 
trebuie s� aib� loc cu hot�râre de inim� �i în con�tien�a sl�biciunii noastre �i 
de aceea în p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul. „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i 
S-a dat pe Sine Însu�i pentru mine“ a rânduit tot ce a avut ca s� fim ai S�i 
(Matei 13.46). „C�ci cunoa�te�i harul Domnului nostru Isus Hristos. El, m�car 
c� era bogat, S-a f�cut s�rac pentru voi, pentru ca prin s�r�cia Lui, voi s� v� 
îmbog��i�i“ (2 Corinteni 8.9). „Nu �ti�i c�... voi nu sunte�i ai vo�tri? C�ci a�i fost 
cump�ra�i cu un pre�. Sl�vi�i deci pe Dumnezeu în trupul vostru“ (1 Corinteni 
6.19-20). Domnul Isus dore�te ca, prin contemplarea dragostei Sale, inimile 
noastre s� fie înc�lzite, a�a încît dorin�a noastr� s� fie de a tr�i numai pentru 
El, a�a cum Rebeca, atunci când a v�zut pe Isaac, s-a acoperit ca s� arate c� 
de acum înainte era numai pentru el. Dragostea Sa nem�rginit� fa�� de noi, 
care a fost gata s� pl�teasc� orice pre� pentru noi - chiar moartea îngrozitoare 
de pe cruce, pe când a purtat p�catele noastre în trupul S�u �i a fost f�cut 
p�cat pentru noi �i a fost lovit de Dumnezeu - g�se�te numai atunci satisfac�ie 
în dragostea noastr�, când noi vrem s� ne d�ruim Lui pe deplin. Vedem 
aceasta în Ioan 14.21-23. Domnul spune acolo: „Cine are poruncile Mele �i le 
p�ze�te, acela M� iube�te... Dac� M� iube�te cineva, va p�zi cuvântul Meu“. 

Levi nu s-a comportat nechibzuit. Când Domnul i-a vorbit: „Urmeaz�-M�!“, a 
calculat consecin�ele �i nu le-a g�sit prea grele. „P�r�sind totul, s-a sculat �i L-
a urmat“. El nu s-a sculat, ca dup� aceea s� se dezlipeasc� de tot ceea ce 
trebuia s� lase în urm�; ci el s-a sculat numai dup� ce el în inima sa deja a 
p�r�sit totul, casa, banii, pozi�ia sa etc. G�sim apoi în versetul urm�tor 
minunea, c� el a primit iar��i totul înapoi. Îns� acum el le-a primit de la 
Domnul �i putea s�-I fie administrator. Aceasta a �i f�cut-o: „�i Levi I-a f�cut 
un osp�� mare la el în cas� �i o mul�ime de colectori de taxe �i de al�i oaspe�i 
erau la mas� cu ei“ (Luca 5.27-29). 

Am auzit odat� de o tân�r� fat� dintr-o familie bogat�, cu renume, c� s-a 
întors la Dumnezeu. Consecin�a pentru via�a ei practic� a fost o desp�r�ire de 
tot ce a umplut via�a ei pân� atunci �i toate pl�cerile ei dinainte au încetat; to�i 
prietenii au p�r�sit-o; ea a fost alungat� din mediul în care tr�ise pân� atunci 
�i a devenit o str�in� pentru p�rin�ii, fra�ii �i surorile ei. Cineva a întrebat-o: Ai 
calculat tu pre�ul, când te-ai hot�rât s� devii cre�tin�? Ea a r�spuns: „Da, am 
calculat; îns� eu am socotit �i ce m-ar fi costat s� nu-mi caut ad�post la 
Domnul Isus, iar pre�ul era mult mai mare.“ 
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La aceast� concluzie va ajunge orice credincios care socote�te corect pre�ul 
jertfei pe care el o aduce pentru Domnul Isus �i Tat�l. Când cineva face 
leg�mântul unui nazireu, îl cost� foarte mult. Îns� când noi ne gândim la 
dragostea Domnului Isus �i inimile noastre sunt umplute de ceea ce a f�cut 
aceast� dragoste pentru noi, atunci nici un pre� nu este prea mare, ca 
r�spunsul la aceast� dragoste. Atunci inima cunoa�te numai o dorin��, s� aud 
din gura Fiului lui Dumnezeu, care M-a iubit: „Ai fost credincios peste pu�ine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr� în bucuria St�pânului t�u“ (Matei 
25.21-23). Cunoscându-ne sl�biciunea, rug�ciunea noastr� va fi atunci: 
Doamne, lucreaz� Tu în mine voin�a �i înf�ptuirea; c�ci eu n-am putere pentru 
aceasta (Filipeni 2.12-13). Dumnezeu dore�te d�ruirea con�tient� în 
sentimentul propriei sl�biciuni. El dore�te adev�rul �i sinceritatea în inima 
noastr�. 

Solomon, luminat de Duhul Sfânt, spune în în�elepciunea sa: „Cuvintele gurii 
unui om sunt ca ni�te ape adânci, izvorul în�elepciunii este ca un �uvoi care 
curge întruna. Vorbele nebunului aduc ceart� �i gura lui înjur� pân� stârne�te 
lovituri. Gura nebunului îi aduce nimicirea �i buzele îi sunt o curs� pentru 
suflet“ (Proverbe 18.4,6-7). Aici, în Levitic 5.4, Cuvântul lui Dumnezeu spune 
c� acela care roste�te cu u�ur�tate ceva este vinovat, chiar dac� o face f�r� s�-
�i dea seama. Dumnezeu a trebuit s� descrie p�catele atât de am�nun�it, ca 
noi s� ne d�m seama c� suntem vinova�i. Îns� noi ar trebui s�-I mul�umim c� 
El a f�cut a�a, ca noi s� putem judeca �i recunoa�te �i astfel s� ne întoarcem 
înapoi la p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul. Noi am putea fi totdeauna ferici�i în 
aceast� p�rt��ie �i ne-am putea bucura de roadele minunate ale harului lui 
Dumnezeu. Îns� cât de des inimile noastre sunt reci �i nu se bucur� de 
aceast� p�rt��ie, în timp ce noi nu suntem con�tien�i totu�i care este cauza 
acesteia! Dumnezeu ne-a dat aceste versete ca s� cercet�m aceste lucruri în 
lumina Sa �i prin judecata de sine s� ne întoarcem înapoi la p�rt��ia care este 
legat� de deplina bucurie (1 Ioan 1.3-4). Imediat dup� ce Ioan a scris despre 
aceast� p�rt��ie �i de bucuria deplin� care este legat� de aceasta, el spune: 
„vestea care am auzit-o de la El �i pe care v-o spunem este c� Dumnezeu este 
lumin� �i în El nu este nicidecum întuneric“. În 2 Corinteni 6 am citit c� Tat�l 
nu ne mai poate recunoa�te �i trata în mod practic ca pe ni�te copii ai S�i, 
când noi st�m în leg�tur� cu necredincio�ii sau în general cu necur��ia. 

S� ne gândim cât de serios este s� avem a face cu Dumnezeul Cel viu! În 
Evrei 12.29 se spune: „... c�ci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor“. Am 
primit binecuvânt�ri minunate. Noi, care din fire eram oameni p�c�to�i, acum 
suntem copii ai Dumnezeului Atotputernic �i avem voie s� intr�m în casa 
Tat�lui. Ca preo�i, noi avem intrare liber� la scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu, în Locul Preasfânt, care a devenit pentru noi un scaun al harului. 
Nici un înger n-a avut vreodat� acest drept �i nici nu-l va avea vreodat�. Îns� 
s� ne gândim c� Tat�l nostru este Dumnezeu, Acela care este lumin� �i în care 
nu este nicidecum întuneric �i c� scaunul harului de care ne apropiem se afl� 
în Locul Preasfânt. Casei lui Dumnezeu i se potrive�te sfin�enia �i El vrea s� fie 
sfin�it în aceia care se apropie de El. Cel mai mic neadev�r, cea mai mic� 
necur��ie, cea mai mic� u�ur�tate în gândire sau în cuvinte, cea mai mic� 
voin�� proprie - pe scurt, tot ce iese la iveal� din omul natural, întrerupe 
aceast� p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul. Ea va fi restaurat� abia atunci când ne-am 
m�rturisit p�catele �i ne-am cur��it prin judecata de sine (1 Ioan 1.9). 

De aceea se spune în Leviticul 5.5: „Când cineva, deci, se va face vinovat de 
unul din aceste lucruri, trebuie s�-�i m�rturiseasc� p�catul“. Despre lucrul 
acesta se spune pentru prima dat� aici. În capitolul 4, unde cel care aducea 
jertfa nu privea atât de mult la fapta pe care a f�cut-o, ci la realitatea c� el a 
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p�c�tuit, m�rturisirea este inclus� în punerea mâinilor pe capul jertfei pentru 
p�cat. Îns� aici, unde Dumnezeu Însu�i trebuie s� spun�, cu privire la anumite 
fapte clare c� sunt p�cate, El trebuie s� prescrie clar m�rturisirea inimilor 
noastre împietrite. S� observ�m c� o rug�ciune pentru iertare sau o 
m�rturisire în general, a ceva pe care noi l-am f�cut �i nu trebuia s�-l facem, 
nu este suficient�. Ca s� fii cur��it pe deplin �i s� ob�ii iertare deplin� este 
necesar� o m�rturisire sincer� fa�� de Tat�l �i eventual fa�� de persoana fa�� 
de care am p�c�tuit. Pentru c� aceasta deseori nu se face, r�mân multe 
încurc�turi care aparent nu se vor rezolva niciodat�. Fapta îns��i trebuie s� fie 
judecat� ca p�cat. Acesta este în�elesul cuvintelor: „... în ceea ce el a p�c�tuit“. 
La aceasta nu se potrive�te s� se spun�: Ah! nu m-am gândit a�a; îns� ar fi 
fost mai bine dac� n-a� fi f�cut lucrul acela sau dac� s-ar fi adus alte 
dezvinov��iri. Domnul este avocatul nostru la Tat�l zi �i noapte �i Se ocup� de 
noi s� ne vin� în inim� o m�rturisire cinstit�. Îns�, a�a cum am spus de mai 
multe ori, ajungem la adev�rata m�rturisire �i la adev�rata judecat� de sine, 
când vedem c� �i pentru acest singur p�cat, Domnul Isus a trebuit s� sufere 
atât de mult �i a trebuit s� moar� sub judecata necru��toare a Dumnezeului 
Celui Sfânt. De aceea �i aici trebuie adus� o jertf� pentru p�cat. 

„Apoi s� aduc� Domnului ca jertf� pentru vin�, pentru p�catul pe care l-a 
f�cut, un animal de parte femeiasc� din turm�, o oaie sau o capr�, ca jertf� 
pentru p�cat. �i preotul s� fac� pentru el isp��irea p�catului lui“ (versetul 6). 
�i aici se vede în�elegerea limitat� a jertfei, când se compar� cu preotul, cu 
întreaga adunare, cu o c�petenie sau cu „unul din poporul ��rii“ (vezi capitolul 
4). Nu g�sim aici c� jertfa pentru p�cat trebuia adus� la cortul întâlnirii. 
Necur��ia, care prin p�cat a venit asupra întregii Adun�ri, nu se simte. �i nici 
nu se strope�te cu sânge pe coarnele altarului de aur sau ale altarului de 
aram� �i sângele nu este v�rsat pe p�mânt înaintea altarului arderii-de-tot. Tot 
ce se vede aici este c� preotul face isp��ire din cauza acestui p�cat. Nu se vede 
aici c� acest p�cat a întrerupt p�rt��ia lui personal� cu Dumnezeu �i c� are 
influen�� asupra slujbei poporului lui Dumnezeu. Nu g�sim aici c� jertfa 
pentru p�cat era adus� în afara taberei �i ars� acolo, ceea ce are un în�eles 
adânc. Cel care a adus jertfa nu pune mâna pe capul jertfei pentru p�cat; el nu 
se face una cu moartea Domnului Isus sub judecata Dumnezeului Celui Sfânt 
asupra p�catelor �i naturii p�c�toase a omului. El o vede numai ca o satisfac�ie 
pentru p�catele s�vâr�ite. În loc de în�elegerea caracterului jertfei pentru 
p�cat, g�sim aici numai privirea spre rezultatele ei. 

În versetul 6 g�sim acelea�i animale ca jertf� pentru p�cat ca �i în capitolul 
4.28 �i 32, îns� în ordine invers�. �tim c� „mielul“ vorbe�te despre slava 
personal� a Domnului Isus. Este în sine o imagine a Domnului mai sublim� 
decât capra, care este animalul cel mai semnificativ al jertfei pentru p�cat. Îns� 
aici este pus în locul caprei, a�a c� gândul la adev�rata înlocuire dispare. 
Vedem aici un model a ceva sublim, iar prin felul în care este folosit, reprezint� 
o stare mai joas�. O capr�, de�i feminin�, tân�r�, este numit� o jertf� pentru 
vin�. Vedem c� cea mai de jos treapt� a jertfei este declarat� �i prin numele �i 
scopul jertfei. Pe treptele mai înalte (capitolul 4.8, 21, 24, 29) este totdeauna 
numit� jertf� pentru p�cat �i nu este amintit vreun anumit p�cat. În capitolul 
4.20 este scris c� preotul trebuia s� fac� isp��ire pentru ea (adic� pentru 
întreaga adunare) �i li se va ierta. În cazul unei c�petenii (versetul 26) se spune 
c� preotul trebuie s� fac� pentru ea isp��irea p�catelor ei �i i se va ierta. La 
jertfa pentru p�cat a „unuia din poporul ��rii“ spune în versetul 31 c� preotul 
trebuie s� fac� isp��ire pentru el �i i se va ierta, �i în versetul 35 se spune: 
„Astfel va face preotul pentru omul acesta isp��irea p�catului pe care l-a comis 
�i i se va ierta“. Îns� în capitolul 5.6 unde este numit� o jertf� pentru vin� �i în 
versetul 13, p�catul este caracterizat prin cuvintele „p�catul pe care l-a f�cut 
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fa�� de unul din aceste lucruri“. În primele exemple sunt subliniate persoanele, 
iar în ultimul, mai mult p�catul decât persoana. Cel ce jertfea este aproape 
total pe planul al doilea. El st� mai mult sub sentimentul vinei �i al 
consecin�elor a ceea ce a f�cut, decât sub groz�via p�catului ca stare. 

Din aceasta putem înv��a cât de mult pierdem dac� ne mul�umim cu o 
cunoa�tere mic� a Domnului, ca jertf� pentru p�cat. Inimile noastre egoiste 
consider� deseori c� este suficient s� �tim c� Domnul a purtat pedeapsa 
pentru p�catele noastre �i ce consecin�� are aceasta pentru noi. Abia când am 
v�zut ceva din jertfa arderii-de-tot �i �tim c� noi suntem „f�cu�i pl�cu�i în Cel 
Preaiubit“, inimile noastre doresc s� vad� mai mult din plin�tatea lucr�rii Lui 
pe cruce. 

Atunci în�elegem mai mult cât de îngrozitor este p�catul în sine �i cât este de 
imposibil ca noi, când am fost murd�ri�i prin p�cat, s� putem avea p�rt��ie cu 
Dumnezeul Cel Sfânt, care este lumin�, �i cu Mântuitorul nostru care a voit 
mai bine s� moar� decât s� lase ca p�catul s� existe. Îns� aceasta o înv���m 
prin preocuparea cu suferin�ele grele ale Domnului pe cruce, sub judecata lui 
Dumnezeu, Acela care nu cru�� p�catul, Acela care îns� a fost pe deplin sl�vit 
prin aceast� lucrare �i de aceia este pe deplin satisf�cut. Îns� aceasta ne d�, 
chiar �i atunci când detest�m profund p�catul pe care l-am f�cut, �tiind c� 
acest p�cat a întrerupt p�rt��ia noastr� cu Tat�l �i cu Fiul, deplina siguran�� 
c� nu mai este nici o judecat� pentru noi �i c� p�rt��ia noastr� cu Tat�l �i cu 
Fiul va fi restabilit� de îndat� ce ne-am m�rturisit p�catul. 

Caracterul p�catului este descris în capitolul 4 mai mult ca o insult� a 
naturii sfinte a lui Dumnezeu. Independent de pedeaps�, Dumnezeu nu poate 
avea nici o leg�tur� cu p�catul, în afar� de faptul ca s�-l judece �i s�-l 
îndep�rteze din prezen�a Sa sfânt�. În capitolul 5 vedem mai mult vina omului 
�i cu aceasta consecin�ele pe care le aduce cu sine un p�cat înf�ptuit. Acesta 
st� mai mult în leg�tur� cu felul de a cârmui al lui Dumnezeu, în care El 
trebuie s� pedepseasc� faptele p�c�toase. Cei mor�i dinaintea scaunului de 
domnie mare �i alb vor fi judeca�i dup� faptele lor. Desigur, ambele p�r�i sunt 
adev�rate, îns� prima parte este de la sine în�eles cea mai important�. Aceast� 
cunoa�tere se g�se�te în primul rând la preot, care este obi�nuit s� slujeasc� 
zilnic în prezen�a lui Dumnezeu �i de aceea a înv��at s� vad� totul cu ochii lui 
Dumnezeu �i s� judece totul potrivit gândurilor Lui. Este un semn de mare 
s�r�cie când aceast� parte este dat� la o parte. 

Am v�zut în versetul 6 c� ordinea este în alt fel decât în capitolul 4.27-35. 
Acolo capra este amintit� mai întâi, ca animal special pentru jertfa pentru 
p�cat, chiar dac� era de parte feminin�, care indic� sl�biciunea celui care 
aducea jertfa. Apoi este amintit� oaia, ca dar pentru jertfa pentru p�cat, ceea 
ce ne spune care era adev�rata jertf� pentru p�cat. La cel care aducea jertfa în 
capitolul 5.6 este prezent� pu�in� în�elegere; vedem aici mai întâi oaia; îns� era 
adus� ca jertf� pentru vin� �i cu toate acestea „o oaie sau o capr� ca jertf� 
pentru p�cat“. Jertfa pentru vin� a fost a�ezat� în locul jertfei pentru p�cat. 
Cel care aducea jertfa vedea numai vina, ca urmare a p�catelor sale �i nu 
urâ�enia p�catului, care în mod necesar desparte de Dumnezeu pe cel care a 
p�c�tuit. În loc de o descoperire adânc� a adev�rului, g�sim aici un gând mai 
de suprafa��. Chiar ca jertf� pentru vin�, aceast� jertf� este înc� s�rac�. 
Începând cu versetul 14 vom vedea c� jertfa pentru vin� trebuia s� fie 
totdeauna un berbec f�r� cusur. Vedem deci diminuarea în�elegerii smereniei 
la cel ce aducea jertfa. 

Aceasta este f�cut� mai clar în versetul 7 �i urm�toarele, c�ci acolo este 
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amintit� clar s�r�cia celui care aducea jertfa: „Dac� nu va putea s� aduc� o 
oaie sau o capr�“. P�catul este numit aici „vin�“ �i jertfa pentru p�cat prime�te 
în parte caracterul unei arderi-de-tot, a�a cum am v�zut în capitolul 1 c� 
arderea-de-tot din porumbei primea în parte caracterul unei jertfe pentru 
p�cat. Îns� harul lui Dumnezeu remarc� totu�i c� cel care aducea jertfa 
în�elegea într-o oarecare m�sur� diferen�a dintre jertfa pentru p�cat �i jertfa 
pentru vin�. Pentru c� porumbelul nu avea suficient� gr�sime ca s� poat� fi 
adus� separat pe altar ca un miros pl�cut pentru Domnul - am v�zut c� 
aceasta era o dovad� c� cel care aducea jertfa vedea c� jertfa pentru p�cat era 
totu�i în interior pe deplin pl�cut� lui Dumnezeu, a�a cum aceasta se vede în 
totalitate în arderea-de-tot. Dumnezeu socote�te acel porumbel ca ardere-de-
tot. Preotul, care cunoa�te gândurile lui Dumnezeu, jertfe�te porumbelul „ca 
ardere-de-tot potrivit rânduielii“. Se descrie foarte am�nun�it ce se petrece cu 
sângele. Este ca �i cum Dumnezeu caut� ceva deosebit în aceast� jertf� slab� 
pe care El totu�i poate s-o recunoasc�. 

În versetele 11-13 g�sim cea mai mic� jertf�. O treapt� inferioar� ei nu poate 
fi primit�. El aducea o jertf� de mâncare ca jertf� pentru p�cat �i chiar într-o 
m�sur� care este suficient� pentru hrana dintr-o zi (Exod 16.36). Îns� oricât ar 
fi de slab� aici credin�a celui care aducea jertfa �i oricât de ne�tiutor ar fi el cu 
privire la adev�ratul caracter al p�catului, al naturii sfinte a lui Dumnezeu �i a 
lucr�rii Domnului Isus, Dumnezeu recunoa�te totu�i jertfa pentru p�cat �i 
p�catele lui sunt iertate. Cum ne dovede�te aceasta, c� este lucrarea Domnului 
Isus care ne salveaz� �i nu în�elegerea noastr� a acestei lucr�ri! Dumnezeu 
cunoa�te toat� valoarea acestei lucr�ri �i a sângelui Domnului Isus. Când El 
vede un suflet care cu privire la p�catele sale î�i pune încrederea în Domnul 
Isus, atunci Dumnezeu îi socote�te lucrarea Domnului Isus în toat� plin�tatea, 
pe care El o vede în ea, chiar dac� cel care aducea jertfa în�elegea pu�in din 
aceasta. Cum str�luce�te totu�i în aceasta harul lui Dumnezeu! Ce mângâiere 
pentru inimile noastre, când vedem mica noastr� credin�� proprie! Cât de mult 
ar trebui cunoa�terea acestui har, ca s� ne elibereze de marele orizont al 
judec�rii altora! 

Totu�i, sl�biciunea în credin�� �i cunoa�terea îngust� a gândurilor lui 
Dumnezeu este o mare pierdere. Cu cât jertfa este mai slab�, cu atât mai pu�in 
iese la iveal� adev�ratul caracter al jertfei. Am v�zut aceasta deja în capitolul 1, 
la jertfa arderii-de-tot, îns� iese la iveal� mult mai mult în versetele luate în 
considerare. În versetul 6 vedem trecerea de la jertfa pentru p�cat la jertfa 
pentru vin�, în versetul 7 la arderea-de-tot �i în versetul 11 la jertfa de 
mâncare. Cu cât credin�a este mai puternic�, cu atât mai clar se v�d toate 
p�r�ile lucr�rii minunate a Domnului Isus. Credin�a se preocup� atunci nu 
numai cu ceea ce i se potrive�te �i se bucur� cu privire la aceasta, ci se 
preocup� cu partea lui Dumnezeu în tot ceea ce ne descoper� Cuvântul S�u. 
Îns� cu cât credin�a este mai mic�, cu atât mai mult e�ti înclinat s� fii 
mul�umit cu o cuno�tin�� care nu vede adev�ratul caracter al gândurilor lui 
Dumnezeu �i care conduce la o amestecare a acestora. Aceasta o vedem aici. 
Jertfa pentru p�cat, jertfa pentru vin�, jertfa arderii-de-tot �i jertfa de mâncare 
sunt amestecate. Este îns� de remarcat c� jertfa de mul�umire nu este 
amintit�. Nu este prezent� o pace adev�rat� �i lipse�te p�rt��ia cu Dumnezeu 
�i cu Domnul Isus, care înainte de toate lucrurile se exprim� în jertfa de 
mul�umire. 

În mod normal exist� o vin� când un credincios este s�rac. Toat� bog��ia lui 
Dumnezeu îi st� la dispozi�ie. El posed� Cuvântul lui Dumnezeu �i, în el, toat� 
bog��ia Tat�lui �i a Domnului Isus ca �i descoperirea întregului har al lui 
Dumnezeu. El î�i poate umple inima cu aceasta, a�a încît el va deveni bogat în 
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lucrurile duhovnice�ti. Într-adev�r, cel care se întoarce acum la Dumnezeu n-a 
avut înc� prilejul s� aprofundeze lucrurile. Atunci, în ceea ce prive�te rela�iile 
duhovnice�ti, el este înc� s�rac, chiar dac� se simte a�a de bogat; c�ci, atunci 
când cineva ob�ine siguran�a c� p�catele îi sunt iertate, dup� ce mai întâi s-a 
v�zut pierdut înaintea lui Dumnezeu �i a privit la iadul deschis �i deodat� a 
v�zut c� toate p�catele i-au fost iertate �i c� nu mai este nici o condamnare 
pentru el, atunci el se simte peste m�sur� de bogat. În compara�ie cu starea sa 
de mai înainte el este bogat, îns� în compara�ie cu toate comorile pe care ni le 
d� Tat�l, el este înc� s�rac. El are numai o în�elegere limitat� a iert�rii 
p�catelor. Îns� oricât de mare ar fi aceasta, este totdeauna mic� în compara�ie 
cu toat� bog��ia pe care ne-a dat-o Tat�l �i Domnul Isus. În mod obi�nuit, 
îns�, s�r�cia duhovniceasc� este din propria vin�, pentru c� din indolen�� sau 
lips� de interes n-am citit �i n-am cercetat cu rug�ciune Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru ca în felul acesta s� cunoa�tem ce bog��ii ne-a dat El. 

Vedem aici iar��i minunatul har al lui Dumnezeu: „Dac� nu va putea s� 
aduc� o oaie sau o capr�, s� aduc� Domnului ca jertf� pentru vin�, pentru 
p�catul lui, dou� turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertf� pentru 
p�cat iar cel�lalt ca ardere-de-tot“ (versetul 7). Dumnezeu Se declar� mul�umit 
cu cel mai mic dar care era permis la arderea-de-tot, cu ni�te porumbei, care 
nu sunt scumpi. Într-adev�r, porumbelul vorbe�te de slava Domnului Isus ca 
Om din cer. Îns� el nu are mult sânge - o dovad� a unei cuno�tin�e reduse a 
valorii lucr�rii �i puterii sângelui Domnului Isus, despre care se spune în 1 
Ioan 1.7 c� el cur��e�te de orice p�cat. Citim în versetul 9: „�i el (preotul) s� 
stropeasc� un perete al altarului cu sângele jertfei pentru p�cat, iar cel�lalt 
sânge s�-l scurg� la picioarele altarului; aceasta este o jertf� pentru p�cat“. 
Dac� jertfa vorbe�te numai de lucrarea Domnului Isus pe cruce �i dac� inima 
este îndreptat� numai spre cruce, ca acolo s� vad� - chiar dac� este în 
sl�biciune - ce pre� a pl�tit Domnul Isus pentru isp��irea p�catelor noastre �i 
ce rezultate minunate are aceast� lucrare de pe cruce cu privire la p�catele 
noastre, atunci Dumnezeu prime�te �i aceast� jertf� mic�, dac� persoana este 
prea s�rac�, ca s� pl�teasc� mai mult. 

Vedem a treia oar� cât de minunat se descoper� harul: „Dac� nu poate s� 
aduc� nici dou� turturele sau doi pui de porumbel, s� aduc� pentru p�catul 
lui, ca dar, a zecea parte dintr-o ef� de floarea f�inii, ca jertf� pentru p�cat, s� 
nu pun� untdelemn pe ea �i s� nu adauge nici t�mâie, c�ci este o jertf� pentru 
p�cat. S-o aduc� la preot �i preotul s� ia din ea un pumn plin, ca aducere 
aminte �i s-o ard� pe altar, ca �i pe darurile de mâncare mistuite de foc 
înaintea Domnului: aceasta este o jertf� pentru p�cat“ (versetele 11-12). Vedem 
aici un credincios care este atât de s�rac duhovnice�te, care abia în�elege ceva 
din groz�via p�catului pentru Dumnezeu �i despre adev�ratul caracter al 
mor�ii Domnului Isus. El nu este con�tient nici m�car de faptul c� Domnul 
Isus a trebuit s�-�i dea sângele �i a trebuit s� moar� pentru acest p�cat 
înf�ptuit. Îns� el simte totu�i c� Domnul Isus în via�a Sa pe p�mânt nu ar fi 
f�cut aceste lucruri. Am v�zut la jertfa de mâncare c� „floarea f�inii“ nu 
vorbe�te de moarte, ci de via�a Domnului Isus înainte de cruce. În îndurarea 
Sa, Dumnezeu prime�te �i aceasta, dac� persoana este cu adev�rat prea s�rac� 
�i nu poate s� aduc� o jertf� mai mare, mai bogat�. 

Da, Dumnezeu face deosebire în priceperea �i bog��ia duhovniceasc� a celor 
credincio�i. Ce har! Îns� judecata Sa nu corespunde p�rerilor noastre. El �tie 
s� judece pe fiecare dintre noi. El cunoa�te exact bog��ia mea �i a ta, c�ci El 
este Cel care cerceteaz� inimile �i r�runchii: al c�rui Cuvânt, potrivit cu Evrei 
4, este p�trunz�tor, încît desparte duhul de suflet - deci nu numai o judecare a 
gândurilor �i chibzuin�elor inimii, ci �i a izvoarelor din care rezult� gândurile 
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noastre. În îndurarea Sa, El �ine seama de aceste lucruri. Îns� dac� eu nu 
vreau s� m� smeresc cu adev�rat �i s� m� judec, înseamn� s� aduc „floarea 
f�inii“, cu toate c� eu sunt în stare s� aduc, dup� aprecierea Sa, care nu 
gre�e�te, „o oaie“ sau „o capr�“; atunci Dumnezeu nu Se declar� mul�umit cu 
aceasta. El judec� bog��ia mea, iar judecata Sa este totdeauna dreapt�. 

�i noi trebuie s� facem aceast� diferen��. Îns� trebuie s� fim foarte aten�i la 
aceasta, pentru c� noi nu avem cuno�tin�a pe care o are Dumnezeu, care 
cerceteaz� inima �i r�runchii. �i nu trebuie s� cerem aceasta în mod egal de la 
to�i. Nu trebuie s� ne mul�umim ca un frate care cunoa�te bine Cuvântul lui 
Dumnezeu �i ocup� o pozi�ie de frunte în mijlocul credincio�ilor, s� aduc� ceea 
ce aduce un frate care este mai s�rac din punct de vedere duhovnicesc. Din 
nefericire noi facem exact invers. 

Suntem deseori înclina�i s� judec�m cu mai mult� îng�duin�� gre�elile unui 
frate bine v�zut, prin a c�rui slujb� noi am primit poate mult, decât gre�elile 
unui frate care nu st� în prim plan sau al c�rui caracter nu ne este a�a de 
pl�cut. Cuvântul lui Dumnezeu spune pu�in altfel: acela care are mai mult, 
adic� este mai bogat duhovnice�te, trebuie s� aduc� cea mai mare jertf� pentru 
p�cat. Despre tot ce este adus potrivit gândurilor lui Dumnezeu se spune: 
„Astfel va face preotul pentru omul acela isp��irea p�catului pe care l-a f�cut 
fa�� de unul din aceste lucruri, �i i se va ierta. Cealalt� parte din darul acesta 
s� fie a preotului, ca �i la darul de mâncare“ (versetul 13). Vedem aici iar��i pe 
preot, care pe de o parte este o imagine a Domnului Isus, care se ocup� cu 
p�catele pe care noi, cei credincio�i le-am f�cut. Ca preot, El vrea s� ne 
p�zeasc� de p�cat �i, dac� noi am p�c�tuit, ca Mijlocitor al nostru, El este în 
ac�iune, ca prin Duhul Sfânt s� lucreze în noi, s� recunoa�tem ceea ce am 
f�cut, s� depunem o m�rturie �i s� aducem o jertf� pentru p�cat. Îns� în afar� 
de aceasta El este Avocatul nostru la Tat�l, ca s�-I prezinte ceea ce s-a lucrat 
în noi, a�a c� Tat�l ne poate d�rui iertarea. „Dac� ne m�rturisim p�catele, El 
este credincios �i drept, ca s� ne ierte p�catele �i s� ne cur��easc� de orice 
nedreptate“ (1 Ioan 1.9). 

Vedem în aceste versete sl�biciunea noastr�, îns� �i cât de mare trebuie s� 
fie sfin�enia noastr�. Cu cât am fost adu�i mai aproape de Dumnezeu, cu atât 
mai mare trebuie s� fie �i sfin�enia noastr� practic�. Sfin�enia pozi�iei noastre 
este nem�rginit�, „c�ci printr-o jertf� El a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna 
pe cei ce sunt sfin�i�i“. Îns� sfin�enia noastr� practic� trebuie s� fie în 
concordan�� cu apropierea în care st�m fa�� de Tat�l. Un israelit din popor nu 
avea nevoie s� fie a�a de sfânt practic ca un preot. El nu trebuia s�-�i spele 
mâinile �i picioarele, când se apropia de altarul de aram�. Îns� preotul trebuia 
s� fac� lucrul acesta, când trecea pe lâng� ligheanul de aram�, ca s� intre în 
Locul Preasfânt. Cât de sfin�i ar trebui s� fim noi atunci, noi cei care avem 
intrare liber� la Tat�l �i la Fiul! Tat�l este Dumnezeu, Acela care este lumin� �i 
în care nu este nicidecum întuneric. �i Dumnezeul nostru este un foc 
mistuitor. Îns� cât de minunat este c� Tat�l Îns��i a deschis drumul pe care 
noi putem totdeauna s� fim cur��i�i prin lucrarea preotului, a Domnului Isus, 
încît putem veni iar��i în apropierea Sa. 

El vrea s� întrebuin�eze oameni, fii ai lui Aaron, ca s�-L ajute la aceast� 
slujb�, ca s� putem reg�si drumul, pentru ca s� ne m�rturisim vina �i s� 
aducem jertfa pentru p�cat - aceea, dac� am voie s� spun a�a, care aduce 
pentru noi jertfa într-un mod cuvenit lui Dumnezeu, ca s� fie în concordan�� 
cu sfin�enia �i cu slava lui Dumnezeu. „Astfel preotul va face pentru omul acela 
isp��irea p�catului pe care l-a f�cut fa�� de unul din aceste lucruri; �i i se va 
ierta“ (versetul 13). Acesta este rezultatul minunat al drumului pe care l-am 
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privit �i în aceast� sec�iune. 


