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Capitolul 20 

Jertfele în Numeri 15.1-12 

„�i DOMNUL a vorbit lui Moise, spunând: „Vorbe�te fiilor lui Israel �i spune-le: 
„Când ve�i intra în �ara pe care v-o dau ca s� v� a�eza�i locuin�ele în ea �i ve�i 
aduce DOMNULUI O jertf� mistuit� de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertf� adus� 
pentru împlinirea unui jur�mânt sau ca dar de bun�voie, sau la s�rb�torile 
voastre, ca s� face�i din cirezile sau turmele voastre un miros pl�cut DOMNULUI, 
cel ce î�i va aduce darul s�u DOMNULUI s� prezinte ca dar de mâncare a zecea 
parte dintr-o ef� de floare de f�in� fr�mântat� într-un sfert de hin de untdelemn; 
iar vin pentru jertfa de b�utur� la arderea-de-tot sau la jertf�, s� aduc� un sfert 
de hin de fiecare miel. Pentru un berbec s� aduci ca dar de mâncare dou� zecimi 
de ef� din floarea f�inii, fr�mântat� într-o treime de hin de untdelemn, �i s� 
aduci o jertf� de b�utur� de o treime de hin de vin, ca s� fie de un miros pl�cut 
DOMNULUI. Dac� aduci un vi�el, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertf� pentru împlinirea 
unui jur�mânt, fie ca jertf� de mul�umire DOMNULUI, s� aduci ca dar de mâncare, 
împreun� cu vi�elul, trei zecimi de ef� din floarea f�inii, fr�mântat� într-o 
jum�tate de hin de untdelemn, �i s� aduci o jertf� de b�utur� de o jum�tate de 
hin de vin; aceasta este o jertf� mistuit� de foc, de un miros pl�cut DOMNULUI. 
A�a s� se fac� pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau 
ied. Dup� num�rul pe care îl ve�i aduce, a�a s� face�i fiecare, dup� num�rul lor“ 
(Numeri 15.1-12). 

M-am gândit la acest subcapitol, pe când am cântat cântarea: 

 
Acolo unde eu v�d numai un de�ert, 

o �ar� pustie, unde locuie�te usc�ciunea, 
o mare de nisip unde nu-i nici un ��rm, 

nici rod �i nici izvor nu r�spl�tesc pe c�l�tor, 
Dumnezeu vrea s� m� desf�teze la izvoare proaspete 

cu apa vie�ii limpede �i clar�. 
Din �uvoaiele care n-au nici un sfâr�it, 

El îmi d� mereu înviorare. 
�i grai: 

Dumnezeu Însu�i vrea s�-mi marcheze drumul, 
Lumina Sa str�luce�te împrejurul pa�ilor mei...“ 

Dac� citim cartea Numeri, cred c� în primul rând vom fi uimi�i - �i mul�i au 
fost a�a - când vom ajunge la capitolul 15 �i îl vom citi în context. În capitolul 
13 �i 14 citim c� poporul a ajuns la hotarele ��rii. Au trimis cerceta�i, care s-
au întors �i au povestit c� �ara era minunat�. Îns� acolo erau uria�i �i zidurile 
cet��ii ajungeau pân� la cer. Apoi poporul n-a avut credin�� s� intre. Greut��ile 
sunt prea mari �i rezultatul este c� Dumnezeu spune: nici unul din genera�ia 
aceasta nu va intra în �ar�, cu excep�ia lui Iosua �i Caleb. Toat� genera�ia 
aceasta va pieri în pustie. Îns� copiii lor vor intra. 

În capitolul 16 avem r�zvr�tirea îngrozitoare a lui Core, Datan �i Abiram, 
care s-au împotrivit lui Aaron �i lui Moise, care sunt imagini ale Domnului ca 
Preot �i mare înv���tor. Într-o asemenea stare era poporul; �i în mijlocul 
acestor capitole avem acest capitol 15. El se ocup� cu starea poporului, nu în 
pustie, ci se spune: „Când ve�i ajunge în �ar�, atunci s�-Mi aduce�i aceste 
jertfe“. 
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Unii cercet�tori ai Bibliei, necredincio�i, au spus: Acest capitol nu apar�ine 
aici, ci într-un loc cu totul altul. Într-adev�r, cartea a patra a lui Moise 
vorbe�te despre pustie, iar noi, dac� vom judeca totul cu mintea omeneasc�, 
ne-am a�tepta s� g�sim aceste cuvinte mai înainte, în cea de-a treia carte, 
unde sunt toate jertfele �i prescrip�iile în leg�tur� cu ele sau poate în a cincea 
carte, unde poporul era pe punctul de a intra în �ar�; deci, nu aici, unde avem 
ar�tat� în primul rând c�l�toria prin pustie �i, în al doilea rând, Dumnezeu 
tocmai a spus c� nici unul din ei nu va intra în �ar�, cu excep�ia acestor doi 
b�rba�i. Îns� am citit Cuvântul lui Dumnezeu cu inten�ia ca s� pricepem 
în�elesul duhovnicesc �i apoi vom vedea totdeauna c� ordinea lui Dumnezeu 
este des�vâr�it�, mult mai înalt� decât no�iunea noastr� despre ordine. Apoi 
vedem c� acest capitol are aici un loc minunat, potrivit. În capitolul 14 vedem 
cum poporul ducea lips� de credin��. Nu puteau s� intre în �ar�. Ei erau aici, 
înaintea ��rii, nu la Iordan, îns� pe drumul spre �ar�; �i apoi se scoate în 
eviden�� c� ei nu puteau s� intre, pentru c� nu aveau credin��. Cunoa�tem 
rezultatul: abia 39 de ani mai târziu au intrat copiii lor, o nou� genera�ie �i 
ace�tia au trebuit s� treac� prin Iordan �i nu pe acest drum. Aici se arat� clar 
c� omul natural nu poate intra în �ar�, el trebuie s� treac� prin moarte �i s� ia 
pentru sine în posesie moartea �i învierea lui Hristos. Marea lec�ie a capitolelor 
13 �i 14 este c� numai o genera�ie nou�, o genera�ie a credin�ei poate intra în 
�ara lui Dumnezeu, un neam care prin credin�� ia în st�pânire aceast� �ar�: 
Hristos a murit, noi am murit împreun� cu El, eu am murit împreun� cu El �i 
am înviat împreun� cu El, deci înc� de acum eu sunt în El în cer �i pot s� iau 
cerul în st�pânire. 

Cât de minunat este apoi s� citim acest capitol în context! Dac� suntem 
necredincio�i �i Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s� ne zic�: „greut��ile sunt 
prea mari pentru voi, pentru c� nu ave�i credin��“, ce cuvânt minunat apoi, 
când Dumnezeu spune deodat�: când îns� voi ve�i ajunge în �ar�, atunci s� 
face�i aceasta �i aceasta. Dumnezeu vrea s� îndrepte inimile spre siguran�a 
alegerii Sale �i siguran�a c� El va împlini planurile �i hot�rârile Sale - a�a cum 
fiii lui Core spun în Psalmul 84: „ei se arat� înaintea Domnului în Sion“, când 
ei privesc spre Domnul. Îns� apoi privesc spre ei în�i�i �i continu�: „Ascult�-mi 
rug�ciunea... Tu, Dumnezeul lui Iacov!“ Dumnezeu, care a adus pe Iacov la 
locul lui, El este singurul care ne poate duce �i pe noi. Devenim con�tien�i de 
lucrul acesta, de îndat� ce ne vedem în lumin� �i recunoa�tem ce pu�in� 
putere avem, ce pu�in� credin�� avem, cum greut��ile sunt deseori mai mari 
decât credin�a noastr�. 

�i apoi Dumnezeu spune aici: dac� voi n-ave�i credin��, Eu v� voi duce în 
�ar�. Dac� greut��ile pustiei sunt mult mai mari decât credin�a voastr�, Eu v� 
voi duce în �ar�. Eu voi împlini hot�rârea Mea, promisiunea Mea: voi ve�i 
ajunge în �ar�. 

�i nu numai atât. În ceea ce Dumnezeu ne spune, în ceea ce El ne prezint� 
despre �ar�, El ne d� imediat �i mijlocul de ajutor, ceea ce ne poate da 
credin�a, ceea ce poate înt�ri credin�a noastr�, a�a încît ea va deveni atât de 
tare ca s� poat� dep��i greut��ile �i noi s� ajungem în mod sigur la destina�ie. 
Aceasta este calea pe care Domnul lucreaz� totdeauna. În 1 Petru 1 Domnul 
spune c� partea de mo�tenire este p�strat� pentru noi �i noi suntem p�stra�i 
pentru partea de mo�tenire. Îns� cum ne aduce Domnul aici, ca noi s� putem 
lua în st�pânire partea de mo�tenire? El nu ne închide într-o colivie, ca în felul 
acesta s� nu ne poat� atinge nimic �i nici noi s� nu putem ie�i; El face aceasta 
într-un chip moral, prin aceea c� înt�re�te credin�a noastr�, încît prin credin�� 
primim puterea s� biruim greut��ile �i în felul acesta s� intr�m în �ar�. Dac� 
poporul �i-a pierdut curajul, dup� ce a v�zut c� nu are nici o putere ca s� 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                      Jertfele în Numeri 15,1-12 

3/11 

intre, pentru c� le lipsea credin�a, �i dup� ce Dumnezeu a zis: Eu nu pot s� 
ajut pe cei necredincio�i, trebuie s� judec pe cei necredincio�i; nici unul din 
aceast� genera�ie necredincioas� nu va intra în �ar�, numai copiii vo�tri vor 
intra... Dumnezeu prezint� �ara înaintea privirii noastre, a�a c� vedem cât de 
minunat este s� locuie�ti acolo �i care va fi obiectul bucuriei �i pl�cerii noastre. 
�i acest obiect, care va fi bucuria inimii noastre, atunci când noi vom ajunge în 
�ar�, este ceea ce noi avem nevoie în pustie, ca s� ne înt�rim inima. Cum se 
face c� credin�a noastr� este deseori a�a de slab�? Singurul motiv este c� ochii 
no�tri nu sunt îndrepta�i c�tre Domnul �i c�tre Tat�l. Numai când privim spre 
El, spre Domnul �i spre Tat�l, credin�a noastr� va fi înt�rit�. Eu n-am nici o 
încredere în mine însumi. Am încredere numai în m�sura în care ochii îmi sunt 
îndrepta�i spre El. Atunci eu v�d cât de des�vâr�it este totul, faptul acesta 
umple inima mea �i atunci �tiu c� El este st�pân peste toate. Atunci credin�a 
este tare, mai tare decât toate greut��ile care se pot g�si în pustie. Aceasta d� 
totodat� bucurie inimii, pentru c� vedem ordinea minunat� din Cuvântul lui 
Dumnezeu, c� acest capitol se g�se�te tocmai aici. Dumnezeu ridic� privirea 
poporului spre statornicia f�g�duin�elor Sale �i în acela�i timp le d� ceea ce îi 
face în stare din punct de vedere moral s� ajung� �elul final. 

Nu avem noi totdeauna nevoie de aceasta, fiecare din noi, atunci când 
suntem în pustie, unde nu este nimic „decât un de�ert, o �ar� pustie, unde 
locuie�te usc�ciunea, o mare de nisip, unde nu-i nici un ��rm �i pe c�l�tor nu-l 
r�spl�te�te nici o road�, nici un izvor“? 

Citim aici: „Vorbe�te fiilor lui Israel �i spune-le: „Când ve�i intra în �ara pe 
care v-o dau ca s� v� a�eza�i locuin�ele în ea...“ Nu este aceasta o mângâiere 
pentru inimile noastre, când ne vedem pe noi în�ine �i greut��ile de pe cale? 
Am discutat cu cineva �i am zis: „Când ai înv��at s� te cuno�ti în lumina lui 
Dumnezeu, atunci strigi c�tre Dumnezeu: O, Dumnezeule, p�ze�te-m�; c�ci 
dac� Tu nu m� p�ze�ti, atunci nu �tiu ce voi face mâine“. Atunci sim�im 
neputin�a noastr� total� s� biruim greut��ile �i spunem: cum vom ajunge la 
�el? Ce minunat s� auzi atunci vocea Tat�lui, vocea Domnului: „Ei se arat� 
înaintea lui Dumnezeu în „Sion“, �i: „Când ve�i ajunge în �ara locuin�ei 
voastre...“ 

Este exact ceea ce g�sim mereu �i în Noul Testament. Avem în Noul 
Testament scrisori pe care le putem numi scrisori ale pustiei, cum sunt 
Epistolele c�tre Corinteni, Epistola c�tre Evrei �i altele, unde este prezentat� 
responsabilitatea noastr� �i se spune: Voi spune�i c� sunte�i cre�tini - atunci 
voi trebuie s� v� ar�ta�i ca atare �i s� merge�i pe calea care se potrive�te 
pentru un cre�tin. Aceasta este responsabilitatea noastr�. Am vorbit ieri sear� 
despre 1 Corinteni 9, unde apostolul spune c� el lupt�, pentru ca, dup� ce a 
predicat altora, el însu�i s� nu fie lep�dat. El o aplic� la el însu�i, c�ci a�a este 
drumul responsabilit��ii. Domnul m-a pus pe calea care duce spre cer �i eu 
recunosc c� sunt un cet��ean al cerului �i merg pe aceast� cale. �i dac� eu nu 
realizez aceasta în mod practic, atunci eu dovedesc c� nu sunt pe calea care 
duce în cer. Vreau s� fac mai clar aceasta printr-un exemplu. Dac� eu tr�iesc 
în p�cat, eu nu sunt pe calea spre cer. Dac� eu merg în lume, atunci acesta nu 
este drumul spre cer, ci spre iad. Acolo unde se vorbe�te de responsabilitate, 
Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar: Dac� tr�ie�ti în p�cat, e�ti pe 
drumul spre iad; �i tot a�a, dac� e�ti în lume. 

Atunci noi vom spune: cum voi putea eu ajunge vreo dat� la destina�ie? Îns� 
alte locuri ale Scripturii vorbesc despre harul Domnului �i harul lui Dumnezeu 
�i despre hot�rârile Sale �i gândurile Sale pline de dragoste. Atunci Domnul 
spune: „Nimeni nu le va smulge din mâna Mea... Nimeni nu le poate smulge 
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din mâna Tat�lui Meu. Eu �i Tat�l una suntem“. Dac� tu te îndoie�ti de tine 
însu�i, atunci fii în totul lini�tit. Eu voi îngriji ca tu s� ajungi la �int�. Cuvântul 
lui Dumnezeu ne arat� ambele p�r�i; �i ambele p�r�i sunt importante. Când 
în�elegem cine suntem noi în�ine �i sim�im c� noi în�ine nu ne putem p�zi, 
cum vom ajunge noi la destina�ie? Atunci Domnul ne spune: Eu voi îngriji de 
aceasta. Dac� îns� noi spunem: noi suntem siguri de noi în�ine, noi vom merge 
pe cale, atunci El spune: Fii prudent! E�ti tu mai tare decât toate greut��ile, 
decât to�i du�manii, decât toate obstacolele pe care le vei întâlni? Dac� tu spui 
c� da, e�ti, atunci tu trebuie s-o �i faci. Cu cât am fost adu�i mai aproape de 
Domnul �i cu cât suntem mai aproape de Tat�l, cu atât mai mult Dumnezeu 
trebuie s� judece ceea ce este în via�a noastr� �i în inima noastr� din firea 
noastr� p�c�toas�. „�i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor“, spune 
epistola c�tre Evrei - nu numai pentru necredincio�i. „În aceia care se apropie 
de Mine, Eu vreau s� fiu sfin�it“. Aceasta este o parte foarte serioas�. Dac� 
vedem harul binecuvânt�rilor nem�rginite pe care le-am primit, atunci aceasta 
nu trebuie s� ne fac� indiferen�i. �i înv���tura c� un copil al lui Dumnezeu nu 
se poate pierde niciodat� - �i este adev�rat, poate cineva s� m� r�peasc� din 
mâna Tat�lui? - niciodat� nu trebuie s� m� fac� indiferent, încît eu s� spun: 
Nu este deci important cum tr�iesc eu, pe ce cale merg eu, nu conteaz� dac� 
sunt ascult�tor de Domnul �i dac� merg pe calea desp�r�irii de r�u - eu tot mai 
ajung. 

Atunci vine cealalt� parte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dac� tu mergi 
pe calea aceasta a neascult�rii, tu e�ti pe calea c�tre iad, gânde�te bine la 
aceasta. Dac� spui c� e�ti cre�tin, aceasta se poate vedea numai din via�a ta. 
Tu spui: eu am credin��. „Arat�-mi credin�a ta f�r� fapte, �i eu î�i voi ar�ta 
credin�a mea din faptele mele“ (Iacov 2.18). A�a spune �i Domnul. Când îns� 
inima a v�zut c� �i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor �i c� El nu poate 
tolera nimic în inima noastr�, în via�a noastr�, care se bazeaz� pe necredin�� 
sau indiferen��, atunci eu m� aplec �i întreb: cum voi ajunge eu la destina�ie? 
Cum voi fi p�strat eu în p�rt��ie cu Domnul, pe calea Sa, pe calea pe care El a 
mers înaintea noastr�? Atunci Domnul spune: Eu voi îngriji ca tu s� ajungi la 
destina�ie. Nimeni nu te poate smulge din mâna Mea. Eu î�i voi ar�ta calea �i 
eu voi fi cu tine. 

�i apoi El ne îndreapt� privirea spre �elul final al drumului, un �el care este 
pentru fiecare cre�tin, când vom fi la Domnul, îns� El ne pune deja acum 
înaintea privirii noastre aceasta, ca astfel prin credin�� s� putem lua de pe 
acum în st�pânire �i prin aceasta s� primim puterea de care avem nevoie 
pentru c�l�toria prin pustie. În felul acesta primim ceea ce înt�re�te credin�a 
noastr�, ca s� putem birui greut��ile. „Când voi ve�i ajunge în �ara locuin�ei 
voastre...“ Dumnezeu spune deci: voi ve�i ajunge, Eu voi îngriji de aceasta. Ce 
mângâiere minunat�, când cineva se vede în sl�biciunea sa �i a�a cum strig� 
omul din Evanghelie: „Doamne, eu cred, ajut� necredin�ei mele“. Ce mângâiere 
minunat�, când Domnul spune: Vei ajunge! 

�i nu numai atât. Când tu vei ajunge �i în inima ta va fi dorin�a ca s�- Mi 
aduci ceva, „�i ve�i aduce Domnului o jertf� mistuit� de foc, fie o ardere-de-tot, 
fie o jertf� adus� pentru împlinirea unui jur�mânt sau ca dar de bun�voie, sau 
la s�rb�torile noastre, ca s� face�i din cirezile sau turmele voastre un miros 
pl�cut Domnului...“ Acesta este scopul c�l�toriei noastre prin pustie. Domnul 
spune: „Voi ve�i ajunge �i ce ve�i face voi acolo, dup� ce a�i trecut prin toat� 
pustia? Atunci ve�i sim�i nevoia s� aduce�i Domnului o jertf�, s�-I preg�ti�i un 
miros pl�cut, cu alte cuvinte: atunci în inima voastr� va fi mul�umire �i 
admira�ie pentru El, care v-a condus prin pustie ca s� fi�i cu El. 
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Aceast� mul�umire, acum nu este totdeauna în inima noastr�. Ceea ce spune 
Evrei 12, c� pedeapsa din prezent nu este un prilej de bucurie, eu cred c� 
aceasta o cunoa�tem tot din experien��. Lucrurile care sunt legate de calea 
desp�r�irii de r�u, pe un drum prin pustie, în ele în�ile nu au nici un temei de 
bucurie, atâta timp cât nu se vede realitatea care este dincolo de ele, pe care o 
vom vedea odat� în chip des�vâr�it, atunci când vom fi descoperi�i înaintea 
scaunului de judecat� al lui Hristos. 

Nu este simplu, când de exemplu un b�rbat care câ�tig� pâinea pentru 
familia sa se îmboln�ve�te - las la o parte faptul c� el probabil prime�te o 
pensie - c� el trebuie deodat� s� renun�e la munca prin care î�i hr�nea toat� 
familia, a�a c� el nu mai are nimic pe care s� se poat� baza. Nu este simplu 
când cineva devine slab sau bolnav, încît nu mai are nici o putere. Nu este 
simplu când vin alte greut��i, în care te sim�i c� e�ti lipsit de ajutor �i vezi c� 
acestea nu pot fi biruite. Îns� când se vede c� toate lucrurile sunt în mâna 
Domnului, c� nici un p�r nu cade de pe capul meu f�r� voia Tat�lui meu, 
atunci se poate în�elege c� Dumnezeu prin aceasta urm�re�te un scop, un scop 
minunat, c� El vrea s� ne înve�e, c� El vrea s� ne înt�reasc� credin�a. Credin�a 
noastr� este încrederea în El �i prin faptul c� El ne ia mijloacele noastre proprii 
de ajutor, El vrea s� ne arate c� în toate împrejur�rile El ne este de ajuns. 
Experien�a ne conduce s� înv���m s� ne încredem mai mult în El. Romani 5 
începând cu versetul 3 ne spune lucrul acesta. 

M-a impresionat foarte mult când cu un an în urm� în America unii fra�i au 
povestit despre un frate b�trân, care acum este la Domnul. Era în anii grei de 
dup� 1929. Cei mai în vârst� dintre noi cunosc din experien�� ace�ti ani. Îns� 
în America a fost mult mai r�u decât în Germania �i în Olanda. Domnea 
�omajul �i sute de oameni st�teau la rând ca s� primeasc� ceva de mâncare. �i 
acest frate avea o familie mare, cu mul�i copii. Îns� copiii s�i mi-au povestit: 
„Când venea înc� o greutate �i noi nu aveam nimic, atunci el nu se îndoia �i nu 
zicea: ne va ajuta oare Domnul? El spunea numai: eu sunt curios cum ne va 
ajuta Domnul de data aceasta?“ La el era clar: dac� mijloacele omene�ti nu fac 
fa��, atunci credin�a le înt�re�te. El �tia c� Domnul va ajuta �i El este de ajuns 
în toate împrejur�rile. �i tocmai acesta este scopul pe care Domnul îl 
urm�re�te prin disciplinare, prin aceste exerci�ii din via�a noastr�: s� 
înt�reasc� credin�a noastr�. 

Am vorbit odat� cu o fat� care se îndr�gostise de un tân�r necredincios. Ea a 
mers prea departe, c�ci dac� ar fi f�cut ce spune Iov în capitolul 31, nu ar fi 
ajuns pân� acolo. Iov scrie: „Am f�cut un leg�mânt cu ochii mei“. Ochii s�i nu 
priveau într-acolo unde era pericol. �i dac� fiecare tân�r �i tân�r� ar face a�a, 
nu ar ajunge în pericol s� se îndr�gosteasc� de necredincio�i, îns� ea a f�cut-o 
cu pl�cere �i era clar pentru ea: nu se putea c�s�tori cu el. Îns� nu a fost 
simplu, era greu pentru ea s� ia aceast� hot�râre. 

Îns� apoi se pune întrebarea pe care o g�sim aici: Este Domnul de ajuns �i în 
aceste împrejur�ri? Ce este mai de pre� pentru noi? Este Domnul mai mult 
pentru noi, este El totul pentru noi, este El de ajuns, în stare ca s�-mi 
lini�teasc� inima �i s�-mi dea bucurie în împrejur�rile când eu trebuie s� dau 
ca pre� ceva mai important, ceva dup� care inima mea dore�te foarte mult? 
Dac� noi cunoa�tem calea Domnului, atunci înv���m c� El este de ajuns. Vine 
un moment când trebuie s� pl�tim totul. Dac� Domnul vine în seara aceasta, 
atunci noi trebuie s� l�s�m totul în urm�; casele noastre r�mân aici, ceea ce 
avem în casele noastre r�mân aici, afacerile noastre r�mân aici, munca noastr� 
- ce are interes pentru noi, r�mâne aici. Chiar �i rela�iile dintre p�rin�i �i copii, 
ca �i dintre so� �i so�ie vor deveni altele. Îns� credem noi c� atunci când vom fi 
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la Domnul, ne vom întrista de lucrurile acestea? Credem noi c� inimile noastre 
nu vor putea fi fericite în cer la Domnul, pentru c� am l�sat toate acestea în 
urm�? Noi to�i �tim foarte bine, nici unul din noi nu se îndoie�te de aceasta, c� 
inimile noastre vor fi fericite lâng� El, c� acolo nu vom sim�i nici o lips�, c� 
trebuie s� l�s�m totul în urm�, c�ci totul la El este a�a de minunat, încît 
inimile noastre vor fi pe deplin umplute cu aceasta �i vom avea în prezen�a Sa 
numai bucurie �i desf�tare. 

Aceasta este ceea ce Domnul ne arat� aici. Când la sfâr�itul c�l�toriei prin 
pustie vom ajunge în �ar�, atunci vom în�elege totul, pe care acum nu-l putem 
în�elege. Rezultatul va fi admira�ie, mul�umire pentru Domnul �i Tat�l �i nevoia 
de a-I aduce ceva, s�-I preg�tim un miros pl�cut. Acum noi nu în�elegem totul. 
Îns� Dumnezeu ne spune care va fi rezultatul final al experien�ei noastre. �i nu 
este aceasta o încurajare pentru inima noastr�? Îl vom sl�vi �i Îi vom mul�umi 
�i pentru ceea ce acum este a�a de greu pentru noi. Nu este aceasta o înviorare 
pentru inima noastr�? 

Aceasta este a doua parte. În primul rând avem deci siguran�a c� Domnul ne 
va aduce la destina�ie. �i a doua parte este c� toate greut��ile pe care le-am 
întâmpinat în c�l�toria prin pustie, în mâna Domnului sunt numai mijloace 
pentru educarea noastr�. �i cu ce scop? Ca s� înt�reasc� credin�a noastr�, ca 
în felul acesta noi s� a�tept�m totul numai de la El �i s� ne încredem pe deplin 
în El. �i dac� ne încredem pe deplin în El, atunci �tim c� El este în stare s� ne 
conduc� prin toate împrejur�rile; �i nu numai atât, dar s� fac� �i inima 
noastr� fericit�, a�a cum va fi ea odat�, când vom fi la sfâr�itul c�l�toriei �i 
când vom privi înapoi toat� c�l�toria �i vom vedea cauzele tuturor lucrurilor. 

Dar vedem apoi - este vorba aici de jertfe de bun�voie, nu de jertfe din 
obliga�ie - indica�ii importante. Am citit c� erau mai multe feluri de jertfe, pe 
care le cunoa�tem. Dac� citim Levitic 1, g�sim în primul rând un vi�el. Domnul 
poate a�tepta de la fiecare credincios ca el s� se fi ocupat cu Domnul �i cu 
lucrarea Sa ca ardere-de-tot, atât de mult încît poate aduce un taur, un vi�el. 
Îns� dac� el nu are un vi�el, c�ci este prea s�rac, atunci Dumnezeu spune: 
pute�i s�-Mi aduce�i �i din animalele mici, o oaie sau o capr�. �i dac� sunte�i �i 
mai s�raci, atunci aduce�i-Mi dou� turturele sau un porumbel - care vorbesc 
numai despre Domnul. 

Aici avem aceast� în�iruire în ordine invers�. Ceea ce este aici adus în primul 
rând este o oaie, nu un vi�el. Ce gând minunat! Este aici vorba de �ar�, deci de 
ceea ce vom aduce când vom fi la sfâr�itul c�l�toriei. �ara Canaanului este un 
tablou al cerului, pe care noi putem s�-l lu�m în st�pânire chiar de aici. Pentru 
Israel însemna c� el a ajuns la sfâr�itul c�l�toriei prin pustie. Noi suntem deja 
de acum a�eza�i în locurile cere�ti în Hristos; îns� chiar pentru acela care aici 
pe p�mânt nu va putea realiza niciodat� situa�ia aceasta, va veni timpul când 
el va fi acolo în mod practic. Atunci în�elegem minun��ia, c� va fi o cre�tere în 
cunoa�terea Domnului, despre care vorbesc aceste jertfe. 

În capitolul 29 al c�r�ii Numeri vedem în chip de tablou împ�r��ia de o mie de 
ani �i atunci g�sim tocmai contrariul. Vedem acolo c� jertfele în împ�r��ia de o 
mie de ani vor fi tot mai pu�ine, încît la sfâr�it nu mai sunt a�a de multe ca la 
început. În aceasta vedem practica noastr�. Sunt credincio�i care au venit din 
afar� �i care au în�eles cu adev�rat gândurile lui Dumnezeu cu privire la 
strângerea laolalt� în jurul Domnului �i acum, dup� câ�iva ani, bucuria lor 
este tot a�a de mare ca �i la început? Este bucuria mea cu privire la adev�rul 
minunat al strângerii laolalt� al credincio�ilor pentru Numele Domnului, unde 
Domnul este în mijloc, tot a�a de pre�ios pentru inima mea, ca �i atunci când 
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ochii mei au fost deschi�i �i eu am înv��at adev�rul acesta? Unii dintre noi - s� 
dea Dumnezeu ca s� nu fie mul�i - vor spune: Nu, nu mai este aceea�i 
prospe�ime, aceea�i putere mare în inima noastr�. Ne-am obi�nuit cu aceasta. 
A�a va fi în împ�r��ia de o mie de ani, a�a cum vedem în capitolul 29. 

Îns� când vom fi în cer - a�a cum s-a spus, noi putem înc� de acum s�-l 
lu�m în st�pânire, îns� va fi pentru to�i credincio�ii în mod des�vâr�it, când 
vom fi la sfâr�itul c�l�toriei prin pustie - vedem o cre�tere în ceea ce vom putea 
oferi lui Dumnezeu. Când inima noastr� va dori s�-I aduc� un miros pl�cut, 
atunci începem cu ceea ce avem. Îns� va fi mereu mai mult; la început un miel, 
apoi un berbec �i apoi un vi�el tân�r. Jertfa noastr� pe care o vom aduce în cer 
va fi mereu mai mare, acolo vom vedea mereu mai mult din slava �i lucrarea 
Domnului Isus, a�a cum sunt ele prezentate în arderea-de-tot �i în jertfa de 
mul�umire. Ce gând minunat! 

Îns� aceasta nu este totul. Dumnezeu spune apoi ce va fi în leg�tur� cu 
aceasta. Când cineva aduce un miel, atunci el „s� prezinte ca dar de mâncare a 
zecea parte dintr-o ef� de floare de f�in�, fr�mântat� într-un sfert de hin de 
untdelemn, iar vin pentru jertfa de b�utur� la arderea-de-tot sau la jertf�, s� 
aduc� un sfert de hin de fiecare miel“ (versetele 4 �i 5). 

În primul rând va fi deci o jertf� de mâncare. �tim c� arderea-de-tot vorbe�te 
despre lucrarea Domnului Isus pe cruce, nu în rezultatele sale pentru noi, ci 
cum Dumnezeu a fost sl�vit în ea. De aceea aceasta este cea mai însemnat� 
jertf�. Suntem deseori înclina�i s� ne preocup�m cu jertfa pentru p�cat, cu 
ceea ce lucrarea Domnului Isus înseamn� în leg�tur� cu p�catele noastre. Îns� 
o jertf� pentru p�cat nu va putea niciodat� s� fie adus� ca o jertf� de un miros 
pl�cut pentru Dumnezeu. Este de remarcat c� altarul nu este numit altarul 
jertfei pentru p�cat, ci altarul arderii-de-tot. �tim c� altarul, în simbolurile 
Scripturii este mai important decât jertfa. Domnul Isus Însu�i spune în Matei 
23.19 c� darul este sfin�it prin altar. Altarul vorbe�te de asemenea despre 
Domnul Isus, îns� oricât de ciudat ni s-ar p�rea aceasta, potrivit cuvintelor 
Domnului Isus, el este chiar o imagine mai m�rea�� a Domnului Isus decât 
arderea-de-tot. Îns� o jertf� pentru p�cat nu va fi niciodat� adus� pe altar. Era 
ars� pe p�mânt, în afara taberei �i niciodat� aceasta nu va fi numit� o jertf� de 
un miros pl�cut. Jertfa pentru p�cat era necesar�, îns� nu era de un miros 
pl�cut pentru Dumnezeu. Când Domnul Isus a fost f�cut p�cat pentru noi �i a 
purtat p�catele mele, Dumnezeu �i-a ascuns fa�a de El �i Domnul a strigat: 
„Pentru ce M-ai p�r�sit?“ 

Dumnezeu ur��te p�catul �i El trebuia s�-�i întoarc� fa�a de la Domnul, 
când El S-a f�cut p�cat pentru noi �i a trebuit s�-L loveasc�, încît Domnul a 
început s� strige: „M� a�ezi în �arina mor�ii!“ Aceasta nu era un miros pl�cut 
pentru Dumnezeu. Era într-adev�r în acela�i timp cu arderea-de-tot �i, ca 
Acela care a mers de bun�voie la cruce, ca s� înf�ptuiasc� aceast� lucrare, 
care a zis: „Vin s� fac voia Ta, Dumnezeule“, ascultarea Sa era pl�cut� pentru 
Dumnezeu. Modul în care El a f�cut lucrarea �i în care a descoperit pe 
Dumnezeu în acela�i moment, atunci când El a fost lovit de Dumnezeu, acesta 
era pl�cut pentru Dumnezeu. Îns� aceasta a fost arderea-de-tot. Jertfa pentru 
p�cat este doar temelia pe care noi am fost îndep�rta�i de la judecat�. 

Arderea-de-tot este partea cea mai înalt� a lucr�rii Domnului Isus pe cruce, 
este ceea ce înseamn� lucrarea pentru Dumnezeu, încît nici preo�ii nu aveau 
dreptul s� m�nânce din ea. Era în totalitate numai pentru Dumnezeu �i 
nicidecum pentru un om. Dumnezeu vrea într-adev�r s-o primeasc� din 
mâinile noastre, îns� este numai pentru El, de un miros pl�cut. Apoi 
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Dumnezeu spune c� trebuie s� mai fie totu�i ceva ling� ea. �i ce este aceasta? 
O jertf� de mâncare dintr-o zecime din floarea f�inii, fr�mântat� cu un sfert de 
hin de untdelemn. Noi �tim c� jertfa de mâncare vorbe�te de via�a Domnului 
Isus ca Om aici pe p�mânt, ca rod al p�mântului. Asta înseamn� - vreau s� 
spun aceasta cu toat� venera�ia - caracterul moral al Domnului Isus, deci nu 
a�a de mult ce a f�cut, ci ceea ce El era �i care s-a ar�tat în comportarea Sa, în 
faptele, în cuvintele Sale �i în gândurile Sale. Deci nu vorbea de lucrarea Sa, ci 
de ceea ce El era în mod personal. El putea s� fie ardere-de-tot, numai fiindc� 
era jertf� de mâncare. Numai El putea face aceast� lucrare minunat�, pentru 
c� El era o Persoan� a�a de minunat�, pentru c� El personal era a�a de 
minunat, încît Tat�l putea spune despre El: „În El Mi-am g�sit pl�cerea“. �i 
Tat�l dore�te ca inimile noastre s� se ocupe cu Acesta, ca ele s� nu r�mân� la 
lucrarea Sa de pe cruce - oricât de minunat� ar fi aceasta - nici chiar în 
caracterul arderii-de-tot, cel mai înalt care poate fi, ci ca ea s� mearg� mai 
departe la slava Persoanei care a înf�ptuit lucrarea. �i dac� p�trundem cu 
adev�rat în m�re�ia arderii-de-tot, adic� a ceea ce înseamn� lucrarea 
Domnului Isus pentru Dumnezeu �i cum El a sl�vit pe Dumnezeu în aceasta, 
atunci nu poate fi altfel, decât ca inimile noastre s� vad� ceva din slava acestei 
Persoane; c�ci numai o Persoan� minunat� putea s� fac� o lucrare a�a de 
m�rea��. 

Dar atunci g�sim un gând foarte pre�ios pentru noi. Cine aducea o oaie, 
putea s� aduc� o jertf� de mâncare numai din a zecea parte dintr-o ef� din 
floarea f�inii. Chiar când noi vom fi în cer, s� nu gândim c� vom putea 
cuprinde slava Persoanei Domnului Isus. Slava Persoanei Sale este a�a de 
mare, încît în ve�nicie inima Tat�lui era plin� de desf�tare cu privire la slava 
Fiului S�u. �i inimile noastre sunt prea mici ca s� cuprind� toate acestea. 
Aceasta ne-o spun cuvintele: „a zecea parte din floarea f�inii“. Numai zece 
procente din slava Sa vom vedea la început. Aceasta o putem în�elege. Când 
începem s� ne ocup�m cu slava Persoanei Sale �i, a�a cum am spus, nu 
vorbesc de lucrarea Sa, ci de Persoana Sa - atunci putem fi siguri c� putem 
studia toat� via�a noastr� �i niciodat� nu vom ajunge la sfâr�it, pentru c� vom 
descoperi la El mereu comori noi, frumuse�i noi, har nou. Vom vedea c�, chiar 
în cer este o cre�tere. Îns� niciodat� n-o s� ajungem la cap�t, niciodat� nu vom 
putea aduce o jertf� de mâncare din zece zecimi; pentru aceasta slava Sa este 
prea mare. Nu va ajunge toat� ve�nicia ca s� cuprindem aceast� slav�. În 
ve�nicie vom vedea mereu lucruri noi, mereu mai multe lucruri frumoase, 
mereu mai multe comori în Persoana Sa. Cât de minunat s� �tim aceasta �i 
prin Cuvântul lui Dumnezeu s� ne îndrept�m ochii �i inima noastr� spre 
m�rimea slavei Persoanei Sale! Nici m�car în cer nu vom putea vreodat� s� 
ajungem a�a de departe, s� zicem: „Acum am v�zut totul“. A�a vedem în 
Apocalipsa 5.14, dup� ce b�trânii au cântat cântarea cea nou� �i au cântat din 
harfele lor, la urm� ei nu au mai g�sit nici un cuvânt s� spun� ceva. Nici chiar 
vorbirea lor cereasc�, gura lor des�vâr�it� nu este în stare s� exprime ce slav� 
vedeau. Ei cad �i ador�, t�când, f�r� cuvinte. Aceasta este în cer, dup� ce ei au 
fost sl�vi�i. A�a de mare este slava Domnului Isus pentru ei, a�a de pline vor fi 
inimile lor! Nu este acesta un gând minunat? 

Îns� apoi noi vom vedea mai bine, cum El a fost n�scut cu adev�rat din 
Duhul Sfânt �i cum totul în via�a Sa era de la Duhul Sfânt. Avem aici f�ina cu 
un sfert de hin de untdelemn. Într-adev�r, noi nu vom vedea totul, îns� mult 
mai mult din toate acestea. 

Se spune apoi: „Iar vin pentru jertfa de b�utur� la arderea-de-tot sau la 
jertf�, s� aduc� un sfert de hin de fiecare miel“ (versetul 5). Vinul este ceea ce 
bucur� inima lui Dumnezeu �i a oamenilor (Judec�tori 9.13). Atunci va fi vin, 
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adic� inimile noastre vor fi fericite �i vesele când vom aduce aceste jertfe, 
pentru c� inima va fi plin� de bucurie s� vad� aceast� slav�. Este imposibil s� 
aduci o jertf� f�r� vin. Aceasta poate fi posibil pe p�mânt, îns� acolo nu va fi 
a�a. Ce realitate minunat�! 

Nu este acesta un scop care ne încurajeaz� s� mergem pe drumul prin 
pustie, ca s� ajungem la el �i prin credin�� s�-l lu�m în st�pânire înc� de pe 
acum, încît s� fie chiar de pe acum partea noastr�? 

Apoi se g�se�te cre�tere, c�ci nu se poate s� te preocupi cu Domnul, f�r� ca 
s� devii mereu mai bogat. Cu cât m� ocup mai mult cu Domnul, cu atât mai 
mult v�d din slava Sa. Aici este vorba mai întâi de arderea-de-tot �i, chiar dac� 
mai întâi eu pot aduce abia o oaie - un gând minunat, c� aceasta va fi a�a �i în 
cer - mai târziu, dup� aceea, pot aduce un berbec, un animal mai puternic, 
care merge pe drumul s�u cu putere b�rb�teasc�. �i apoi v�d c� de aceasta 
este legat� o mai mare cunoa�tere a Persoanei Domnului Isus. La un berbec, 
jertfa de mâncare consta din dou� zecimi din floarea f�inii, pe când la o oaie 
dintr-o zecime. Cu cât ne ocup�m mai mult cu slava minunat� a lucr�rii 
Domnului Isus - repet, nu este vorba de jertfa pentru p�cat, ci de arderea-de-
tot, adic� ceea ce înseamn� lucrarea pentru Dumnezeu - cu atât mai mult vom 
vedea slava Acestei Persoane �i vom fi în stare ca la un berbec s� jertfim dou� 
zecimi din floarea f�inii. 

La aceasta se adaug� o treime de hin de untdelemn. �i de asemenea: „�i s� 
aduci ca jertf� de b�utur� de o treime de hin de vin“, nu un sfert, ca la o oaie. 

Odat� m-a întrebat cineva: Nu este plictisitor c� în fiecare duminic� 
diminea�a ave�i aceea�i slujb�? Voi cânta�i acelea�i cânt�ri, citi�i acelea�i 
cuvinte din Biblie �i face�i totdeauna acelea�i lucruri. Nu devine aceasta 
câteodat� plictisitor? �i unii credincio�i adev�ra�i ai bisericii spun câteodat�: 
Este prea mult ca în fiecare duminic� s� serve�ti cina. Devine atunci o 
obi�nuin�� �i î�i pierde valoarea pentru inim�. �i nici unul din noi nu va spune 
c� pericolul nu este prezent. 

Îns� vedem aici, când cineva se preocup� cu adev�rat cu Domnul �i aduce cu 
adev�rat jertfe, c�, cu cât el este mai bogat în privirea slavei lucr�rii �i 
persoanei Domnului Isus, bucuria sa va deveni cu atât mai mare. Acum este o 
treime de hin de vin, deci mai mult decât un sfert. �i aceasta este experien�a 
fiec�ruia dintre noi, care s-a preocupat cu Domnul. Cu cât cineva se preocup� 
mai mult cu El, cu atât inima sa se umple cu slava Sa, slava lucr�rii Sale, 
slava Persoanei Sale, cu atât mai mare va fi bucuria din inima noastr�, când 
aducem lui Dumnezeu jertfele pe care le-am v�zut aici, la arderea-de-tot. 
Aceasta va fi a�a �i în cer, nu ca în împ�r��ia de o mie de ani, unde la sfâr�it 
bucuria �i mul�umirea vor fi mai mici ca la început; ci în cer mul�umirea 
noastr�, bucuria noastr� �i bog��ia noastr� vor fi mereu mai mari. Noi am 
spune c� în Apocalipsa 5 trebuie ca bucuria s� fie deplin�, când vedem acolo 
pe b�trâni. Dar nu, ea va fi mereu mai mare. Da, se poate spune: când un 
pahar este complet plin, nu mai merge nimic în�untru, îns� în cer va fi totu�i 
a�a. Acolo bucuria va fi mereu mai mare. 

�i cine s-a preocupat acum cu Domnul Isus, în lucrarea Sa �i în Persoana 
Sa, acela �tie din experien�� c� dac� la început se gânde�te: „mai fericit eu nu 
pot deveni“, va remarca mai târziu c� se poate totu�i s� fii mai fericit. Bucuria 
noastr� poate fi tot mai mare, cu atât mai mult cu cât ne preocup�m cu El. 

Urmeaz� apoi în al treilea rând: „Dac� aduci un vi�el, fie ca ardere-de-tot, fie 
ca jertf� pentru împlinirea unui jur�mânt, fie ca jertf� de mul�umire 
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Domnului“ (versetul 8). Acesta este un gând nou. �tim c� o jertf� de mul�umire 
vorbe�te despre p�rt��ie, temelia p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul. Dac� suntem 
atât de boga�i încît putem aduce un vi�el, apare gândul c� prin aceasta avem 
p�rt��ie adev�rat� cu Tat�l, care este singurul care cunoa�te pe deplin slava 
lucr�rii Domnului Isus �i slava Fiului. �i cu cât în�elegem mai mult din 
aceasta, cu atât putem avea mai mult p�rt��ie cu Tat�l. Când îns� apoi putem 
aduce un vi�el tân�r - când ne-am ocupat mult cu Domnul, am citit Cuvântul 
cu rug�ciune �i am înv��at s� cunoa�tem slava lucr�rii �i Persoanei Sale, le-am 
f�cut loc în inima noastr�, a�a c� am fost umplu�i cu bog��ie �i apoi putem 
aduce un vi�el - atunci rezultatul este c� putem aduce trei zecimi de ef� din 
floarea f�inii, c� Persoana Domnului va deveni mereu mai mare pentru noi �i 
noi vom vedea mereu mai mult din slava Persoanei Sale. �i apoi: „�i s� aduci o 
jertf� de b�utur� de o jum�tate de hin de vin“ (versetul 10) - nu numai un 
sfert, ci o jum�tate, adic� de dou� ori mai mult. Aceasta nu este înc� 
des�vâr�irea. În felul acesta vedem totu�i cum cre�tem. 

Este minunat s� vezi care va fi partea noastr� în viitor, când Tat�l �i Domnul 
Isus ne vor face s� intr�m în st�pânirea ��rii pe care ne-au promis-o. Minunat 
este s� auzim despre aceasta, când privim spre noi în�ine �i afl�m: Cum vom 
ajunge la �int�? Pericolele sunt a�a de mari! Piedici de ne trecut, fii ai lui Anac, 
uria�ii sunt prezen�i, ne stau împotriv�. Zidurile cet��ilor pe care ar trebui s� le 
lu�m se întind pân� la cer - ce putem noi face în aceast� situa�ie? �i apoi s� 
vezi c� aceste obstacole sunt prezente numai ca noi s� le biruim împreun� cu 
Dumnezeu, c� El vrea s� ne dea victoria �i s� ne înt�reasc� credin�a �i c� noi 
vom ajunge acolo. El, Domnul Însu�i, ne va introduce. Atunci preocuparea 
noastr� va fi s�-I aducem mul�umiri �i un miros pl�cut, c�ci atunci vom 
cuprinde cu privirea tot drumul nostru, ceea ce acum este ascuns pentru 
inima noastr�. �i care va fi rezultatul? Vom vedea mereu mai mult din slava 
lucr�rii Domnului Isus, vom vedea mereu mai mult din slava Persoanei Sale �i 
vom aduce aceasta Tat�lui ca jertf�, prin care bucuria noastr� va fi mereu mai 
mare. 

De ce ne sunt comunicate acestea aici? Ca noi s� le �tim înc� din pustie �i s� 
putem prin credin�� s� le lu�m în st�pânire înc� de acum. Nu este în totul 
clar, c� tocmai aceasta este ceea ce ne lipse�te sau, mai bine zis, ceea ce avem 
nevoie, c� tocmai aceasta ne d� putere, s� ne preocup�m cu Domnul, cu 
bog��ia lucr�rii Sale �i a Persoanei Sale? Aceasta face inimile noastre fericite, 
aceasta ne d� bucurie. �i nu ne d� aceasta putere ca s� biruim greut��ile �i s� 
mergem numai cu Domnul pe drumul nostru? „Bucuria Domnului va fi t�ria 
noastr�“, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, e bine când noi suntem 
con�tien�i c� nu suntem în stare de nimic, c� nu avem nici o putere. Îns� 
aceasta nu ne d� nici o bucurie, t�rie sau putere. Avem bucurie numai când ne 
preocup�m cu El, când ne-am decuplat complet �i nu ne preocup�m cu ceea ce 
am primit pe baza lucr�rii Domnului Isus, ci cu ceea ce a primit Dumnezeu. În 
felul acesta înv���m s� cunoa�tem mai bine bog��ia acestei lucr�ri �i a 
Persoanei Sale, a�a cum este ea prezentat� în jertfa de mâncare �i atunci 
bucuria ne va fi mereu mai mare. Atunci putem cânta în adev�r, pentru c� 
totul �i-a pierdut str�lucirea, pentru c� nu mai este nimic care are valoare 
pentru noi, decât numai Persoana minunat� a Domnului �i lucrarea Sa. 

Deci, dac� aceasta este a�a, atunci avem biruin�� asupra tuturor lucrurilor 
de pe p�mânt. Dac� toate cele de pe p�mânt �i-au pierdut str�lucirea, dac� 
inima noastr� este pe deplin umplut� de El, atunci avem credin�� �i atunci nu 
ne mai poate desp�r�i nimic de El, atâta timp cât ochii no�tri sunt îndrepta�i 
spre El. �i atunci s-ar putea întâmpla, �i a�a este, ca firea noastr� s� r�mân� 
aceea�i �i s� se revolte mereu împotriva autorit��ii Domnului, a�a cum vedem 
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în r�scoala lui Core, Datan �i Abiram împotriva autorit��ii lui Moise �i a 
preo�iei lui Aaron, c�ci firea noastr� nu va deveni mai bun�. Îns� când ochii 
no�tri se îndreapt� iar��i spre El, atunci inimile noastre se umplu iar��i cu El. 
�i atunci chiar experien�ele din pornirile firii noastre ne vor aduce mai aproape 
de El �i ne vor da mai mult cuno�tin�� spre slava Sa, când vom vedea mai mult 
harul S�u, cum El a îngrijit de noi �i cum ne-a adus mereu înapoi. Vom vedea 
cât de des�vâr�it� este lucrarea Sa, încît de�i rela�iile noastre cu El pot fi 
întrerupte, ele niciodat� nu vor fi nimicite. 

Da, a�a este, cum am cântat. Domnul ne este suficient, în tot ce avem nevoie. 
„Dumnezeu Însu�i vrea s�-mi marcheze drumul, lumina Sa îmi conduce fiecare 
pas. Eu merg cu El, El totdeauna merge cu mine“. �i apoi: „Binecuvântarea Sa 
bogat� curge tainic“, adic� noi n-o vedem, îns� �tim c� înapoia tuturora este 
ascuns� binecuvântarea. 

În curând vom ajunge în locuin�a noastr� cereasc�, pe care o dorim atât de 
mult. 


