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Legea arderii-de-tot

Capitolul 15
Legea arderii-de-tot
(Levitic 6.8-13)
Ajungem acum la legea arderii-de-tot, dup ce în capitolul 1 am v zut
rânduielile generale pentru jertfa arderii-de-tot. Aici deci g sim principiile
exacte pe care trebuie s le ia în seam cel care dore te s aduc o ardere-detot. În capitolul 6.8 vedem c legea a fost dat lui Aaron i fiilor s i, în timp ce
în capitolul 1 este vorba de cineva din popor. Oricine are voie s aduc lui
Dumnezeu o ardere-de-tot, îns aici este vorba de Aaron i de fiii s i. Principiile
dumnezeie ti cu privire la slujba noastr de duminica diminea a sunt
încredin ate Domnului i acelora care sunt preo i. Prin fiii lui Aaron trebuie s
în elegem pe acei copii de parte b rb teasc care au voie s execute realmente
slujba preo easc . Ei stau zilnic în prezen a Domnului i de aceea sunt
obi nui i s judece totul potrivit gândurilor lui Dumnezeu. Acestora, deci,
Dumnezeu le d indica ii care trebuie urmate la îndeplinirea slujbei. Acesta
este un principiu general în Cuvântul lui Dumnezeu. În Numeri 10 citim de
exemplu despre trompetele de argint cu ajutorul c rora Moise putea s cheme
tot poporul. Îns se aminte te în mod deosebit, c preo ii trebuiau s sufle în
ele. Asta înseamn c Domnul Isus, a c rui imagine este Moise, care roste te
cu autoritate Cuvântul lui Dumnezeu, face aceasta în mod obi nuit prin preo i,
adic aceia care au cu adev rat p rt ie cu El i pot s în eleag cel mai bine
gândurile Sale. Ei exercit slujba cea mai important , a a cum am v zut deja
în capitolul 1, unde tot ceea ce cerea în elegere trebuia împlinit de preo i. i la
citirea versetelor care ne stau în fa e bine s ne gândim la aceasta.
„Arderea-de-tot s r mân pe vatra altarului toat noaptea pân diminea a i
focul s ard pe altar“ (versetul 9). Aproape acela i gând îl g sim i în Exod 29,
unde se spune c în fiecare diminea
i sear trebuia s fie adus arderea-detot - seara, ca astfel în timpul nop ii s se poate în l a spre Dumnezeu mirosul
jertfei. În chip profetic vedem în aceasta însemn tatea lucr rii Domnului Isus
pentru noi i pentru Israel. Noi tr im în noapte; când Domnul a fost tr dat de
Iuda era noapte (Ioan 13.20). Odat se va ivi ziua când Domnul va reveni ca
Soare al drept ii. Aceasta va fi o zi deosebit pentru Israel. Deci arderea-de-tot
era hot rât pentru ziu , c ci numai pe baza lucr rii Domnului Isus va fi
binecuvântat Israel; îns
era
i pentru noapte, c ci
i noi primim
binecuvânt rile noastre numai pe baza lucr rii Domnului.
Aici îns se arat categoric c arderea-de-tot trebuia s fie toat noaptea pe
vatra altarului. Este vorba aici despre jertfa arderii-de-tot, pe care noi o
aducem. Dumnezeu vede lucrarea Domnului Isus tot timpul. Dac El numai o
clip n-ar vedea-o, nu ar exista nici o binecuvântare pentru noi. Îns pentru c
aici este vorba de arderea-de-tot pe care noi o aducem, Cuvântul lui Dumnezeu
spune cu privire la ea c focul trebuie s ard toat noaptea. Cred c în
Numeri 28 g sim aproape acela i gând, când se spune c Dumnezeu dore te
s primeasc jertfe de pe acest p mânt blestemat, din aceast pustie, în care
Dumnezeu este lep dat. El dore te totu i s vad roade din acest p mânt.
Aceasta o vedem i aici. i chiar dac este noapte pe p mânt, Dumnezeu
dore te ca mirosul arderii-de-tot s se ridice spre El. Ce gând pre ios, mai ales
dac ne gândim la jertfele noastre! În tot timpul cât Domnul Isus este lep dat,
Dumnezeu dore te ca ai S i s -I aduc arderi-de-tot, ca astfel s se ridice
totdeauna spre El mirosul pl cut - nu ca odinioar de pe cruce, ci ca mirosul
jertfei arderii-de-tot adus Lui. A a cum am v zut, asta înseamn ca noi s
privim pe Domnul Isus ca ardere-de-tot i, ceea ce noi am v zut în El, s
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aducem ca jertf .
Acela i gând îl g sim i în Psalmul 134. Probabil cunoa tem succesiunea
celor trei Psalmi 132-134. În Psalmul 132 vedem locul strângerii laolalt . În
Psalmul 133.1 citim: „Iat , ce bine i ce pl cut este pentru fra i s locuiasc
împreun în unitate“ i în Psalmul 134 g sim slujba care se execut acolo. Se
spune în primul verset: „Iat , binecuvânta i pe Domnul, to i slujitorii
Domnului, care sta i nop ile în casa Domnului!“ Mul i nu în eleg de ce se
spune aici „nop ile“, îns noi în elegem, dac vedem ce înva Noul Testament.
A a merge pân la sfâr itul Psalmului 134, c ci acolo g sim diminea a:
„Domnul s te binecuvânteze din Sion, El, care a f cut cerurile i p mântul!“
Cu aceasta cânt rile treptelor (sau cânt rile urc rii) se termin .
În Levitic 6.9 se vorbe te despre arderea-de-tot: „Arderea-de-tot s r mân pe
vatra altarului toat noaptea pân diminea a i focul s ard pe altar“ (versetul
9). Aceasta este deci slujba preo ilor. În primul rând se refer la Domnul Isus,
c ci Aaron este o imagine a Domnului Isus. Îns Aaron i fiii s i sunt numi i
împreun , adic este o misiune i a fiilor lui Aaron. Ce slujb minunat cere
Domnul Isus de la noi! Este misiunea noastr s îngrijim în tot timpul
lep d rii Domnului s se înal e c tre Dumnezeu mirosul arderii-de-tot, pentru
c noi, credincio ii, aducem aceast jertf lui Dumnezeu.
Dac ne gândim acum la jertfa pentru p cat, vedem c exist diferen e între
cele dou . Jertfa pentru p cat este necesar pentru mântuirea noastr . Îns
era adus numai odat pe an. Nu g sim c se mai repeta. Probabil c se mai
întâmpla, când p c tuia cineva, a a cum vedem în capitolul 4 i 5, îns despre
o jertf pentru p cat de bun voie nu se vorbe te niciodat . Aici îns , unde se
vorbe te despre arderea-de-tot, Dumnezeu porne te de la considerentul c
inimile noastre sunt pline i aduc necurmat aceast jertf . Aceasta Îl bucur !
i este un gând serios pentru inimile noastre. Când am venit prima dat la
Dumnezeu, am v zut pe Domnul Isus ca jertf pentru p cat, c ci noi ne-am
preocupat cu ceea ce aveam nevoie. Îns când am cunoscut cu adev rat pe
Domnul Isus, Dumnezeu dore te ca noi s ne ocup m cu Domnul Isus ca
ardere-de-tot. Chiar dac noi nu uit m niciodat lucrarea Sa cu privire la
p catele noastre, în elegem totu i c o jertf pentru p cat nu a fost adus pe
altar. În acest scop Dumnezeu dore te o ardere-de-tot. Slujba noastr const
totdeauna, deci, ca în tot timpul lep d rii Domnului s aducem arderi-de-tot,
care se înal ca un miros pl cut spre El.
Focul trebuia men inut s ard pe altar. Focul este o imagine a sfin eniei lui
Dumnezeu care cerceteaz
i verific . Cu privire la Domnul Isus pe cruce,
v zut ca ardere-de-tot, se ridic numai un miros pl cut c tre Dumnezeu. Este
slujba noastr ca s îngrijim ca focul s fie men inut aprins, adic noi s
privim înapoi la cruce, ca s vedem cum focul a cercetat pe Domnul i cum s-a
ridicat spre Dumnezeu numai un miros pl cut.
Asta nu înseamn îns c lucrarea nu este des vâr it . Vedem în versetul 10
c este înf ptuit . Noi umbl m în siguran a c lucrarea a fost înf ptuit
i
Dumnezeu a fost pe deplin sl vit. Noi tim c în Domnul Isus nu se g se te
nimic care s nu fie bun i suntem con tien i c totul în El este des vâr it. În
aceast situa ie cercet m mereu arderea-de-tot, ca s vedem cum totul este
des vâr it i ca s exprim m aceasta înaintea lui Dumnezeu. Îns , a a cum
am spus, facem a a, fiind siguri de faptul c lucrarea a fost s vâr it . A a
g sim în versetul 10:
„Preotul s se îmbrace cu tunica de in i peste trup cu lenjerie de in, s ia
cenu a f cut de focul care va mistui arderea-de-tot de pe altar i s-o verse
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lâng altar“.
Preotul trebuia deci s se preocupe cu cenu a focului i s îmbrace tunica de
in i lenjeria de in, adic îmbr c mintea pe care el o purta în Ziua cea mare a
Isp irii. Înseamn c noi trebuie s posed m îndrept irea practic , atunci
când ne preocup m a a cu Domnul Isus. Despre aceasta vorbe te inul, a a
cum spune Apocalipsa 19.8. Cum se putea sta permanent lâng arderea-de-tot
i s fie înconjurat de mirosul pl cut care ie ea din ea - c ci un preot, care se
afla totdeauna lâng altar i lâng arderea-de-tot, care vorbe te despre
d ruirea deplin a Domnului fa de Dumnezeu, care a mers pân la moarte,
tr ia în acest miros pl cut, cum poate s se preocupe de aceste lucruri i s fie
practic necurat?
Cenu a este simbolul lucr rii s vâr ite i chiar a unei lucr ri s vâr ite în
numai când totul a fost mistuit de foc. Gândul
moarte. Cenu a ia fiin
c l uzitor la noi trebuie s fie c Hristos a murit; i chiar dac a avut loc ca
ardere-de-tot pentru slava lui Dumnezeu, totu i acolo a fost adus , unde El a
murit pentru noi, unde Dumnezeu trebuia s termine cu omul firesc, a a încît
noi nu avem voie niciodat s uit m c am murit împreun cu Hristos, c
omul cel vechi este judecat i trebuie s tr im în puterea învierii.
Aceasta are îns consecin e asupra vie ii noastre practice. Noi avem voie s
st m la altar, îns , pe lâng aceasta, avem o misiune, o slujb . Altarul de
aram era într-adev r o parte a cortului întâlnirii i era totu i în pustie. Curtea
din fa a cortului este o imagine a p mântului ca loc unde st tea cruce. În
Evrei 13.10-13 citim c noi trebuie s ne g sim ori în Locul Preasfânt ori în
afara taberei. Când ne strângem laolalt ca Adunare, la masa Domnului, ca s
ne aducem jertfele, atunci vedem cu ce caracter trebuie s fim acolo: trebuie s
fim con tien i c lucrarea a fost înf ptuit , trebuie s realiz m c am murit
împreun cu Domnul i c omul cel vechi nu are nici o autorizare de a fi
prezent. A a aducem noi jertfele noastre de ardere-de-tot. Îns nu r mânem
totdeauna acolo, ci trebuie s ie im afar în lume, unde trebuie s depunem
m rturia noastr . Atunci noi nu mai avem acelea i haine ca în Locul Preasfânt.
Apoi s se dezbrace de ve mintele lui i s se îmbrace cu altele ca s scoat
cenu a afar din tab r , într-un loc curat (versetul 11). Acesta este al doilea
lucru, alt parte a slujbei noastre care se face în afar . Noi trebuie apoi s fim
într-un loc curat în afara taberei, desp r i i de toate organiza iile biserice ti i
omene ti. Acolo noi trebuie s purt m cenu a, adic m rturia lucr rii
înf ptuite, îns nu ca jertf pentru p cat, ci ca ardere-de-tot. Înseamn întradev r sfâr itul naturii omene ti, îns peste aceasta se arat deplina d ruire
fa de Dumnezeu.
În versetele 12 i 13 Dumnezeu ar ta înc odat clar c focul de pe altar nu
avea voie s se sting :
„Focul s ard pe altar i s nu se sting deloc; în fiecare diminea preotul
s aprind lemne pe altar, s a eze arderea-de-tot pe ele i s ard deasupra
gr simea jertfelor de mul umire. Focul s ard necurmat pe altar i s nu se
sting deloc“.
Consider c din aceasta rezult i ce înseamn lucrarea pentru Israel. Israel
a lep dat pe Domnul Isus, de aceea a venit judecata asupra poporului. Îns
cum se face c nu a fost nimicit cu totul i c îl a teapt un viitor minunat?
Motivul pentru aceasta este c din arderea-de-tot se ridic spre Dumnezeu un
miros pl cut.
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În Ioan 11.52 citim c Domnul Isus a murit pentru popor, îns
i ca s
adune pe copiii lui Dumnezeu care sunt risipi i. El a murit în primul rând
pentru popor. Aceasta am v zut-o i la studiul capitolului 16 din Levitic. Jertfa
i pentru popor.
pentru p cat a fost adus pentru Aaron i casa lui, îns
Acela i gând îl g sim i în Evrei 2.17: „De aceea, a trebuit s Se asemene
fra ilor S i în toate, ca s poat fi în lucrurile privitoare la Dumnezeu, un Mare
Preot milos i credincios, ca s fac isp ire pentru p catele poporului“.
Hristos trebuia s moar pentru p catele poporului. Pentru c mirosul pl cut
al jertfei Domnului Isus s-a ridicat spre Dumnezeu, Dumnezeu poate suporta
poporul, poate s -l p zeasc i în viitor s -l conduc în binecuvânt ri. Normal,
fiecare persoan trebuie s se poc iasc , pentru c numai iudeii n scu i din
nou vor intra în împ r ia de o mie de ani. Cei necredincio i vor fi judeca i.
Îns acum Dumnezeu suport poporul pe baza arderii-de-tot.
S privim acum mai departe slujba preotului. El trebuia s men in focul
aprins i în fiecare diminea s aprind lemne pe el i s aduc arderea-detot. Este acela i lucru ca i în capitolul 1; îns vedem aici c se petrece f r
întrerupere. El trebuia s aprind lemnele. Am v zut deja c lemnul este o
imagine a naturii omene ti, care trebuie distrus . Îns
i omul nou are o
natur , natura cea nou , pe care am primit-o. Cu ea trebuie s se preocupe
preotul. În slujba sa preo easc pentru credincio i, el trebuie s men in
inimile calde, ca astfel Duhul Sfânt s le poat întrebuin a pentru arderea-detot. S ne gândim numai la cei doi ucenici în drumul lor spre Emaus, din Luca
24. Domnul le vorbe te i acesta este începutul slujbei preotului. Ei erau îns
întrista i i nu aveau nici o în elegere fa de lucrarea Sa minunat . Îns dup
ce Domnul a vorbit cu ei despre Sine Însu i, ei puteau spune: „Nu ne ardea
inima în noi, când ne vorbea pe drum i ne deschidea Scripturile?“ Cred c
acesta este un exemplu pentru ceea ce g sim aici. Este stimularea
sentimental , prin care credincio ii sunt în stare s aduc arderea-de-tot.
Ajungem apoi la arderea-de-tot îns i, pe care trebuia s-o aduc preo ii. Am
v zut deja în capitolul 1, ce însemna aceasta i anume s a eze fiecare
buc ic în modul cuvenit. Arderea-de-tot era t iat în buc i i acestea erau
a ezate într-o ordine precis pe altar, încît preotul putea s aduc lui
Dumnezeu toat des vâr irea l untric a Domnului în ansamblul ei real.
Dragostea Sa, dreptatea Sa, sfin enia Sa, în elepciunea pe care El a ar tat-o în
drumul S u, puterea în care El a s vâr it lucrarea i d ruirea Sa total
trebuiau f cute vizibile i privite. Aceasta este slujba preotului. Este în stare de
slujb , numai acela care se ocup am nun it de lucrarea Domnului Isus, care
a t iat în buc i arderea-de-tot i a privit-o cu adorare.
Se spune apoi c preotul trebuia s ard pe foc gr simea jertfei de
mul umire. Jertfa de mul umire este o imagine a lucr rii Domnului Isus ca
baza p rt iei noastre cu Dumnezeu, un tablou al crucii Domnului Isus în
sensul c acesta este obiectul prin care noi avem p rt ie cu Dumnezeu. Prin
crucea Domnului Isus, Dumnezeu a fost pe deplin sl vit. Dumnezeu spune
acum: Eu am fost acolo pe deplin satisf cut. i inimile noastre pot spune c
prin aceast lucrare noi suntem pe deplin mântui i. Dac ne gândim la
aceasta, inimile noastre sunt umplute de bucurie i aceasta este p rt ie, c ci
avem acelea i sentimente ca i Tat l. Aici sunt amintite buc ile de gr sime,
acestea sunt p r ile jertfei de mul umire care erau în mod special hot râte
pentru Dumnezeu i care în Levitic 3.11 i 16 sunt numite „mâncarea“ lui
Dumnezeu. Nu este minunat c se spune lucrul acesta aici? Legea jertfei de
mul umire se g se te în capitolul 7, îns aici, la tratarea arderii-de-tot este
ar tat în context. Ceea ce noi aducem lui Dumnezeu ca ardere-de-tot i
anume cu dorin a ca mirosul ei s se ridice spre Dumnezeu, aceasta El o
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nume te mâncarea Sa, plinea Sa. Ce gând minunat! Dumnezeu prime te ca
mâncare i hran ceea ce noi Îi jertfim!
Cât de important este aceasta pentru El, vedem în versetul 13; acolo se
spune pentru a treia oar : „Focul s ard necurmat pe altar i s nu se sting
deloc“. Ce slujb minunat am primit noi, îns i ce r spundere!
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