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Capitolul 19 

Legea jertfei de mul�umire 

 

Leviticul 7.11-36 

Dac� privim ordinea legilor jertfelor, vedem c� aceasta se abate de la ordinea 
care a fost la instaurarea jertfelor. În Levitic 1 g�sim arderea-de-tot, în 
capitolul 2 jertfa de mâncare, în capitolul 3 jertfa de mul�umire sau de pace, 
iar în capitolele 4 �i 5 jertfa pentru p�cat �i jertfa pentru vin�. Aceast� ordine 
este foarte important�. Dac� în arderea-de-tot am privit slava Domnului Isus, 
dup� aceea natura (firea) Lui omeneasc� sfânt� �i curat� în jertfa de mâncare 
�i în cele din urm� am v�zut cum pe aceast� baz� avem p�rt��ie cu Dumnezeu 
�i cu Domnul Isus, a�a cum ne este ar�tat în jertfa de pace sau de mul�umire, 
apoi este de la sine în�eles c� noi trebuie s� ne cur��im, a�a cum citim în 1 
Ioan 3.3: „�i oricine are aceast� n�dejde în El, se cur��e�te, dup� cum El este 
curat". Este imposibil ca noi s� ne ocup�m cu slava Domnului, f�r� ca noi s� 
ne cur��im în prezen�a lui Dumnezeu, ca s� fim �i practic sfin�i. În aceast� 
ordine ne-a dat Dumnezeu �i jertfele. 

Îns� în legile jertfelor g�sim întrebuin�area practic� �i aici vedem o alt� 
ordine: mai întâi legea arderii-de-tot �i a jertfei de mâncare, apoi cea a jertfei 
pentru p�cat �i a jertfei pentru vin� �i, în încheiere, legea jertfei de mul�umire. 
Tot a�a vedem �i în 1 Corinteni 11. Într-adev�r, ar trebui ca noi s� ne judec�m 
mereu în lumina lui Dumnezeu, c�ci numai prin judecata de sine vom fi 
cur��i�i, îns� trebuie s-o facem mai ales atunci când ne strângem la masa 
Domnului. Aceasta au uitat-o corintenii �i de aceea unii dintre ei au fost 
judeca�i de Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Dac� ne-am judeca 
singuri, nu vom fi judeca�i" (1 Corinteni 11.31). Acest gând ne este prezentat în 
legile jertfelor. Vedem în acestea c� adev�rurile Noului Testament î�i g�sesc 
totdeauna perechea în modelele Vechiului Testament. 

Aici ne este prezentat, deci, c� se g�seau diferite jertfe. Prin aceasta nu m� 
gândesc la diferitele jertfe pe care le-am v�zut în capitolul 3. Despre aceasta nu 
este vorba aici, ci de motivul care îl însufle�e�te pe cel ce aducea jertfa. În 
versetul 12 este vorba de o jertf� de mul�umire, care este adus� ca „laud�" �i în 
versetul 16 „pentru împlinirea unui jur�mânt sau ca dar de bun� voie". Deci 
nu este important numai ce aducem, ci �i de ce aducem o jertf�. Sper s� revin 
la aceasta. 

În versetul 12 �i 13 vedem c� la jertfa de mul�umire trebuia adus� �i o jertf� 
de mâncare. Dumnezeu vrea ca noi nu numai s� vedem lucrarea Domnului 
Isus, ci �i persoana Sa. Lucrarea Sa este minunat de frumoas�, îns� cu mult 
mai minunat� este Persoana care a f�cut aceast� lucrare. Când suntem strân�i 
la masa Domnului, Dumnezeu dore�te ca noi s� ne gândim nu numai la 
lucrarea Domnului, ci �i la El Însu�i �i s� aducem o jertf� de mul�umire 
împreun� cu o jertf� de mâncare. 

F�r� s� revenim la jertfa de mâncare, pe care am privit-o deja, vreau s� 
accentuez totu�i o particularitate pe care o vedem în versetul 13, unde g�sim o 
jertf� de mâncare cu aluat. În capitolul 2 citim c� în aceast� jertf� niciodat� nu 
era voie s� se g�seasc� aluat, îns� aici, în jertfa de mâncare, în leg�tur� cu 
jertfa de mul�umire, trebuia chiar s� fie pâine dospit�. Aluatul era deci nu 
numai admis, ci era prezis �i chiar în leg�tur� cu jertfa de mul�umire. Poporul 
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se strângea la intrarea cortului întâlnirii �i lua aceast� mas� împreun� cu 
Dumnezeu �i Domnul Isus. Dumnezeu prime�te partea Sa, c�ci este punea Sa; 
a�a cum am v�zut în capitolul 3, preotul primea o anumit� parte �i oricine din 
popor, care era curat, putea s� primeasc� o parte. A�a este �i în ziua 
Domnului, când ne strângem laolalt�. Chiar dac� jertfa este neacrit� - prin 
aceasta m� gândesc la ceea ce noi vedem în persoana �i în lucrarea Domnului 
Isus - gândurile �i cuvintele noastre nu sunt pe deplin curate. Într-adev�r, 
potrivit gândurilor lui Dumnezeu, ac�iunea r�ului în noi este �inut� în frâu prin 
puterea Duhului Sfânt, c�ci este vorba de pâine dospit� - pâinea a fost deci 
coapt� �i influen�a aluatului a încetat. Îns� se g�se�te totu�i în pâine �i 
aceasta nu trebuie s-o uit�m. 

Atunci când ne g�sim în apropierea Domnului �i l�s�m Duhul Sfânt s� 
lucreze în noi, mai este totu�i deseori ceva omenesc în jertfa pe care o aducem. 
Cine îndr�zne�te s� spun� c� el este curat sut� la sut� �i aduce lui Dumnezeu 
jertfa în chip des�vâr�it? Deseori incon�tien�i spunem ceva care nu este perfect 
drept sau nu a fost lucrat numai de Duhul Sfânt. Dumnezeu ne d� aceste 
prescrip�ii, ca noi s� fim con�tien�i de aceast� problem�. Dac� ne apropiem de 
Dumnezeu ca s�-I aducem jertfa noastr�, noi trebuie s� fim con�tien�i de ceea 
ce a f�cut El pentru noi. În arderea-de-tot am v�zut ce am devenit noi pe baza 
lucr�rii înf�ptuite de Domnul Isus. Noi avem acum libertate deplin� s� p��im 
înaintea lui Dumnezeu. Am fost primi�i în Cel Preaiubit, în a�a fel încît 
Dumnezeu ne vede acum în toat� frumuse�ea Domnului Isus. Îns� în noi 
în�ine eram s�raci, p�c�to�i pierdu�i �i noi �tim ce suntem în practic�. A�a 
cum de Pa�te trebuiau mâncate verde�uri amare, la jertfa de mul�umire trebuia 
s� se aduc� pâine dospit�. 

Cât de frumos este aceasta! Pâinea de fapt nu ajungea pe altar, îns� era 
totu�i oferit� lui Dumnezeu. Despre aceast� pâine se spune în mod expres: Din 
toate aceste daruri s� aduc� Domnului câte o bucat�, ca dar ridicat" (versetul 
14). Când noi rostim înaintea lui Dumnezeu ceea ce noi am devenit prin 
lucrarea Domnului Isus, Dumnezeu prive�te aceasta ca pe o jertf� ridicat�; noi 
avem voie s� ne aducem pe noi în�ine ca pe o jertf� ridicat�. Aceasta este ceva 
pe care noi o facem de asemenea duminica diminea�a. O jertf� ridicat� este 
ceva pe care noi o ridic�m, ca s-o oferim lui Dumnezeu. Ce slujb� pre�ioas�! 
A�a cum am v�zut în capitolul 3, aici ne este ar�tat c� noi aducem lui 
Dumnezeu mâncarea Sa, prin aceea c� noi I-o prezent�m. Aceasta ne-o spune 
Dumnezeu aici, în acest subcapitol �i noi în�elegem apoi ceea ce este, când îl 
facem. 

S� ne întoarcem la celelalte lucruri pe care le vedem aici. Mai întâi este vorba 
de o jertf� de mul�umire sau de laud� �i în versetul 15 citim: „Carnea jertfei 
sale de laud� �i de mul�umire s� fie mâncat� chiar în ziua în care este adus�; 
s� nu se lase nimic din ea pân� diminea�a". Cred c� aceasta ne devine mai 
clar, dac� ne gândim la Luca 15. Când fiul pierdut s-a reîntors la tat�l s�u, 
avea voie s� ia parte la masa de s�rb�toare. Era s�rb�toarea tat�lui; el o serba 
împreun� cu tat�l s�u �i avea parte la bucuria tat�lui. La fiul mai mare vedem 
îns� altceva. Acesta spune: „Nu mi-ai dat niciodat� m�car un ied, ca s� m� 
înveselesc cu prietenii mei" (versetul 29). �i el dorea s� aib� o s�rb�toare, îns� 
cu prietenii s�i, f�r� tat�l s�u. Îns� Dumnezeu ne iube�te prea mult, ca s� ne 
dea bucurii de s�rb�toare, f�r� ca El s� aib� parte la acestea. El Se bucur� 
împreun� cu noi �i, în fond, bucuria Sa este �i bucuria noastr�. El a t�iat 
vi�elul cel îngr��at. Aceasta rezult� de aici. Când ne strângem duminica 
diminea�a �i Duhul Sfânt îndreapt� gândurile noastre spre lucrarea Domnului 
Isus �i spre harul lui Dumnezeu, atunci trebuie ca inimile noastre s� fie foarte 
reci, dac� atunci nu suntem plini de recuno�tin��. Când apoi cântam o cântare 
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�i un frate inspirat, ca �i cum ar fi gura Adun�rii, roste�te o mul�umire, atunci 
inimile noastre se înc�lzesc �i din ele se ridic� mul�umiri c�tre Dumnezeu. 
Dumnezeu prime�te cu pl�cere aceste laude �i în acela�i timp inimile noastre 
se hr�nesc din Domnul Isus. Îns� nu �tim noi din experien��, c� aceasta nu 
dureaz� mult? Am amintit deja: mul�umirea se ridic� din inima noastr�, când 
noi suntem strân�i laolalt�, îns� de cele mai multe ori dispare când suntem 
iar��i acas� �i la câteva zile dup� aceea ea nu mai este prezent�. 

Dumnezeu îns� caut� adev�rul în�untru. El dore�te ca noi s� avem p�rt��ie 
cu El �i cu Persoana �i lucrarea Domnului Isus. Din aceast� cauz�, jertfa 
trebuia mâncat� în aceea�i zi. Pericolul este mare, ca din realitate s� devin� o 
form� goal�. Mi-a c�zut odat� în mâini cartea de cânt�ri a unui frate, în care la 
anumite cânt�ri erau notate anumite locuri din Biblie. Pentru c� îl cuno�team 
pe acel frate, am v�zut c� erau locuri pe care el le citea deseori în fa�a fra�ilor. 
Erau locuri din Biblie, care probabil dup� cântatul imnului respectiv erau 
citate �i probabil c� prima dat� au fost lucrate de Duhul �i se potriveau bine cu 
cântarea. Îns� când acum se cerea o cântare, el citea deseori locurile notate. 
Aceasta era îns� ceva care nu venea din inima sa �i de aceea nu avea nici o 
valoare pentru Dumnezeu. Era pentru Dumnezeu ceva necurat �i tocmai 
aceasta ne este prezentat aici: „Carnea jertfei de mul�umire, de laud�, s� fie 
mâncat� chiar în ziua în care este adus�; s� nu se lase nimic din ea pân� 
diminea�a" (versetul 15). În ziua urm�toare era ceva necurat: „Sufletul care va 
mânca din ea, î�i va purta nelegiuirea". 

În versetul 16 este vorba de o jertf� pentru împlinirea unei juruin�e sau de 
un dar de bun�voie. S� lu�m un exemplu din Noul Testament. Când cineva 
mergea la templu, putea acolo s� cumpere animale. S� ne imagin�m un israelit 
care vine la templu �i prime�te gândul: „Acum eu fac lucrul acesta, c�ci am 
multe motive s� aduc lui Dumnezeu o jertf�". Desigur, aceasta era ceva bun în 
ochii lui Dumnezeu, îns� era totu�i ceva care s-a ridicat în acel moment în 
inima omului. Cu totul altceva era o jertf� care se baza pe o juruin��. Juruin�a 
n-a fost f�cut� în acel moment, ci mult mai înainte. În inima unui asemenea 
israelit era dorin�a s� laude cu ceva pe Dumnezeu, a�a cum întâlnim deseori în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acum a sosit momentul ca el s� mearg� în templu ca 
s�-�i aduc� jertfa. Este ceva pe care el îl avea de mult timp în inim�. Tot a�a 
ceva este �i la darul de bun�voie, când cineva merge la templu �i pl�nuie�te s� 
aduc� lui Dumnezeu o jertf�. În�elegem deja c� asta înseamn� mult mai mult 
decât o jertf� de mul�umire. 

Am amintit deja strângerile noastre laolalt� de duminica diminea�a. Dac� eu 
m-am ocupat pân� sâmb�t� seara cu tot felul de lucruri �i toat� s�pt�mâna n-
am avut timp s� m� preocup realmente cu Domnul, atunci duminica diminea�a 
eu vin cu o inim� rece �i goal�. Nu este deseori a�a? Dac� spune�i nu, atunci 
eu sunt singurul care am avut aceast� experien��. Îns� Duhul Sfânt vrea totu�i 
s� provoace ceva în mine, c�ci se g�sesc fra�i �i surori care au venit cu inima 
plin�. Pe ace�tia Duhul Sfânt îi poate folosi, ca s� cear� o cântare sau s� înal�e 
o rug�ciune, prin care inima mea s� se înc�lzeasc� �i eu s� fiu adus în starea 
de a aduce o jertf� de mul�umire. Îns� acolo vor fi �i al�i fra�i care în timpul 
s�pt�mânii �i-au luat timp s� se ocupe cu Domnul. Ei au v�zut frumuse�ea 
Domnului. Inima lor este umplut� cu admira�ie �i adorare �i ei vin, în imaginea 
din Deuteronom 26, cu co�ul plin. Pe asemenea fra�i, Duhul Sfânt îi poate 
folosi înc� de la început pentru aducerea jertfelor. C� aici este vorba de ceva 
care p�trunde pân� în adânc, este clar. De aceea se �i spune: „Iar ce va 
r�mâne din ea s� fie mâncat a doua zi" (versetul 16). Ceea ce a fost lucrat în 
inima mea în timpul s�pt�mânii, nu dispare în momentul când eu p�r�sesc 
localul, ci este de lung� durat�. Poate s� fie „mâncat" �i a doua zi, adic� atât 
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timp cât a fost lucrat în inim�, c�ci este în leg�tur� cu Domnul �i cu lucrarea 
Sa de pe cruce, iar Dumnezeu are parte din aceasta. Atât timp cât este pl�cut 
pentru Dumnezeu, este �i hran� real� pentru inima noastr�, �i nu numai 
pentru mintea noastr�. 

Dac� cineva voia s� aduc� o jertf� de mul�umire, el venea cu animalul s�u de 
jertf� la intrarea în cortul întâlnirii, unde trebuia s�-l taie, adic� el trebuia s� 
aib� înaintea ochilor faptul c� Domnul Isus a murit. Apoi preotul stropea 
sângele pe altar. Aceasta este în leg�tur� cu ceea ce am spus despre masa 
Domnului, care trebuie v�zut� în leg�tur� cu moartea Domnului. Noi ar trebui 
s� fim con�tien�i c� Domnul Isus a murit; de aceea jertfa trebuia s� fie 
mâncat� în aceea�i zi sau în ziua urm�toare. 

Cât de important este aceasta, vedem în versetul 18: 

„Dac� s-ar întâmpla s� m�nânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de 
mul�umire, jertfa lui nu va fi primit� �i nu se va �inea în seam� celui ce a adus-
o; ci va fi un lucru urâcios �i oricine va mânca din ea î�i va purta vina". 

Acestea sunt �i pentru noi cuvinte serioase, la care ar trebui s� medit�m în 
lumina lui Dumnezeu. Este, ceea ce noi jertfim, cu adev�rat în aceea�i zi t�iat? 
Sunt inimile noastre umplute cu lauda �i adorarea pe care a lucrat-o Duhul? 
Este cântarea pe care noi am cerut-o �i ceea ce noi rostim, cu adev�rat 
expresia a ceea ce este în inima noastr�? Dac� nu este a�a, Scriptura o 
nume�te necurat�. Trebuie s� fie ceva care tr�ie�te cu adev�rat în inima 
noastr�. Persoana �i lucrarea Domnului Isus trebuie s� fie o realitate vie 
înaintea ochilor no�tri. 

Am fost odat� într-o duminic� diminea�a într-o adunare unde toate cânt�rile 
sunau minunat, ca un cor �i erau cântate exact dup� note. To�i au c�utat s� 
cânte cât se poate mai frumos. Îns� ce era în aceasta duhovnicesc? Când 
inimile noastre se preocup� numai de melodie, atunci lucrul acesta nu mai 
este duhovnicesc. Melodia nu se ridic� spre Dumnezeu, ea este numai mijlocul 
prin care noi putem rosti împreun� cuvintele cânt�rii. Acesta este cântecul cel 
mai bun, care nu ne las� s� ne gândim la melodie, ci gândurile noastre se 
îndreapt� spre cuvinte, care ar trebui s� exprime ce este în inima noastr�. A�a 
ar trebui s� fie �i la fratele care, ca o gur� a adun�rii, roste�te adorarea �i 
lauda care ies din inima tuturor celor care sunt aduna�i. 

Am v�zut deja ce este de fapt jertfa de mul�umire: o mas� a copiilor lui 
Dumnezeu. Dumnezeu ca Cel care este Cap al familiei prime�te partea Sa, iar 
fiii lui Aaron primesc o parte. Se spune în continuare în versetul 19: „Orice om 
curat poate s� m�nânce carne". Îns� este clar c� este necesar� o absolut� 
sfin�enie. În primul rând, pentru c� noi ne g�sim în prezen�a lui Dumnezeu, 
Domnul Isus este prezentat aici ca Preot. Înseamn� c� noi Îl vedem aici pe 
Dumnezeu nu ca tat�, ci ca Dumnezeu. Domnul Isus nu este Preot la Tat�l, ci 
la Dumnezeu, a�a cum spune epistola c�tre Evrei; �i asta înseamn� c� locul 
unde noi ne strângem laolalt� trebuie s� poarte semnul sfin�eniei. În al doilea 
rând, ceea ce noi „mânc�m" este Domnul Isus în lucrarea Sa pe cruce, adic� 
Domnul Isus ca Cel care moare sub judecata lui Dumnezeu. De ce a murit El? 
Evrei 9.26 ne spune: „ca s� desfiin�eze p�catul". Asupra Lui, Dumnezeu a 
exercitat toat� judecata Sa cu privire la p�cat. La cruce a fost vizibil cât de 
sfânt este Dumnezeu �i cum ur��te El p�catul. Când acesta este punctul 
central al mesei, noi în�elegem c� acesta este locul cel mai sfânt de pe p�mânt. 
Dumnezeu trebuie s� fie sfin�it în acei care se apropie de El. Aceasta o g�sim în 
versetele 19-21. 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                      Legea jertfei de mul�umire 

5/9 

Îns� �i locul poate fi necurat, c�ci citim despre carnea care s-a atins de ceva 
necurat, c� prin aceasta a devenit necurat�. Carnea în sine, normal, este 
des�vâr�it de curat�, c�ci vorbe�te despre Domnul Isus; c�ci mai bine a vrut s� 
moar�, decât s� lase p�catul s� persiste. Locul unde este carnea trebuie s� fie 
curat �i, a�a cum vedem, carnea devine necurat� dac� locul este necurat. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne d� cu privire la aceasta un exemplu clar. G�sim, de 
exemplu, acest principiu în Hagai 2.11-13. În 1 Corinteni 5 este vorba de p�cat 
în mijlocul adun�rii �i Dumnezeu spune: „Da�i r�ul afar� din mijlocul vostru" 
(1 Corinteni 5.13). În 2 Timotei 2 se vorbe�te despre necur��ia din casa lui 
Dumnezeu �i acolo se spune c� noi trebuie s� ne desp�r�im de aceasta �i c� 
trebuie s� g�sim un loc unde nu se mai g�se�te nici o necur��ie. Cum ar putea 
un loc caracterizat prin p�cat - unde de exemplu înv���tura despre 
dumnezeirea ve�nic� a Domnului sau despre adev�rata Sa natur� omeneasc� 
este nerecunoscut� sau unde nu se mai execut� nici o disciplinare - s� fie locul 
unde noi am putea avea o întâlnire cu Dumnezeu? El spune: într-un asemenea 
mediu Eu nu pot locui. Carnea este necurat� �i nu vorbe�te despre Domnul 
Isus, care a murit pe cruce. Nu trebuie s� fie mâncat�, ci trebuie s� fie ars� în 
foc. 

În a doua parte a versetului 19 g�sim totu�i ceva minunat: „Orice om curat 
poate s� m�nânce carne". Este rânduit� pentru tot poporul. Desigur, nu este 
rânduit� pentru cei necredincio�i, c�ci nici un necredincios nu poate fi curat; 
este necurat din cre�tet pân� la t�lpile picioarelor. Numai aceia care cunosc pe 
Domnul Isus ca Mântuitor al lor, ale c�ror p�cate au fost sp�late prin sângele 
S�u sunt cura�i. Oricine apar�ine poporului lui Dumnezeu are voie s� vin� �i 
s� ia loc la masa Domnului, îns� este de la sine în�eles, numai dac� el este 
curat în mod practic. Aceasta o g�sim în versetele 20 �i 21. 

Vedem mai întâi în versetul 20 pe cineva care m�nânc� din carne, în timp ce 
necur��ia este asupra lui. Noi ne g�sim într-un loc sfânt, unde Dumnezeu 
invit� pe ai S�i la Sine. Îns� acum vine cineva care nu este curat. Aceasta a 
fost �i situa�ia din Corint. Vedem ce prescrie Dumnezeu acolo. În 1 Corinteni 5 
este vorba de cineva al c�rui p�cat a fost descoperit �i Dumnezeu spune: 
„Scoate�i r�ul din mijlocul vostru!" El nu trebuie tolerat în mijlocul sfin�ilor. 
Acela�i lucru îl g�sim �i aici: „s� fie nimicit din poporul S�u". Orice credincios 
va în�elege bine c� lucrul acesta este necesar. Numai pu�ini credincio�i vor 
afirma c� nu trebuia dat afar� r�ul din Corint; cineva care tr�ie�te în mod v�dit 
în p�cat nu are voie s� ocupe loc la Masa Domnului. 

Îns� în versetul 21 g�sim un al doilea gând: „�i cine se va atinge de ceva 
necurat, fie de vreo necur��ie omeneasc�, fie de un animal necurat, fie de o 
alt� întin�ciune, �i va mânca din carnea jertfei de mul�umire care este a 
Domnului, s� fie nimicit din poporul s�u". Dac� cineva... „se atinge", el însu�i 
într-adev�r nu este necurat, îns� st� în leg�tur� cu ceva necurat. Noi oamenii 
vedem a�a ceva deseori cu al�i ochi decât Dumnezeu. 

Înainte cu 125 de ani a avut loc prima desp�r�ire între fra�i, care se referea la 
acest principiu. Un înv���tor fals a atacat firea omeneasc� curat� a Domnului 
Isus. Fra�ii s-au desp�r�it de el, îns� o adunare n-a vrut s� fac� lucrul acesta. 
Într-adev�r, nu l-a admis pe acel b�rbat, dar au primit la frângerea pâinii pe 
cei care continuaser� s� frâng� pâinea cu el. Se spunea: „P�rt��ia cu necur��ia 
nu murd�re�te, dac� cineva nu este el însu�i necurat". Aici îns� vedem cum 
gânde�te Dumnezeu asupra acestui fapt, când cineva „se atinge de ceva 
necurat". Aici este vorba, deci, nu de propria necur��ie, ci de necur��ia altuia. 
Când cineva era în leg�tur� cu acesta �i mânca din carnea jertfei de 
mul�umire, acest suflet trebuia ucis din mijlocul poporului s�u. Pentru 
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Dumnezeu este acela�i lucru, fie c� noi în�ine suntem necura�i, fie c� venim în 
leg�tur� cu cineva care este necurat. Pe asemenea persoane, Dumnezeu nu le 
invit� la masa Sa �i, dac� ei totu�i au luat parte, ei trebuie s� fie uci�i! Cel mai 
important este motivul care a fost dat pentru aceasta: „Carnea jertfei de 
mul�umire apar�ine Domnului". Noi am putea gândi c� apar�ine celui care 
aduce jertfa, c�ci el a adus animalul, el l-a t�iat. într-adev�r, el a dat o parte 
Domnului, îns� restul trebuia mâncat cu ceilal�i, care erau cura�i. În capitolul 
17 acest gând este dezvoltat mai mult. Atât timp cât poporul era în pustie, 
fiecare care voia s� taie un animal ca jertf�, trebuia s�-l aduc� la intrarea 
cortului întâlnirii, ca jertf� de mul�umire. Nimeni deci nu avea voie s� m�nânce 
carne, dac� nu provenea dintr-o jertf� de mul�umire. Cel care aducea jertfa, o 
aducea într-adev�r, îns� era o jertf� pentru Dumnezeu �i, începând din acest 
moment, apar�inea lui Dumnezeu. Venea într-adev�r de la cel care aducea 
jertfa, îns� în sens duhovnicesc aceasta vorbe�te despre Fiul lui Dumnezeu, de 
lucrarea de pe cruce. Dumnezeu este Cel care a dat pe Fiul S�u. De aceea 
jertfa de mul�umire apar�inea lui Dumnezeu �i numai El putea decide cine s� 
aib� parte din ea, a�a cum am v�zut în aceste versete. 

În versetele 22-27 este vorba de gr�sime �i de sânge. Am privit deja aceasta, 
de aceea nu vreau s� mai spun multe. A�a cum am v�zut, gr�simea este 
simbolul puterii voin�ei. Îns� din ce rezult� voin�a noastr�? Din sentimentele 
inimii noastre. Eu vreau ceea ce iubesc �i de aceea actele noastre voli�ionale 
sunt determinate de cerin�ele �i dorin�ele inimii noastre. Cine are drept asupra 
sentimentelor inimii noastre? G�sim aceasta în Deuteronom 6.5. Creatorul a 
întocmit pe oameni, El i-a creat pentru Sine însu�i �i cere ca ei s�-L iubeasc� 
din toat� inima. Omul trebuie s�-L iubeasc� pe Dumnezeu cu toat� inima sa, 
cu tot sufletul s�u -�i Domnul Isus adaug� în Luca 10.27 �i în Marcu 12.30: 
„�i cu toat� puterea ta �i cu toat� mintea ta". Înseamn� c� Dumnezeu are drept 
asupra voin�ei oamenilor. Este clar c� o creatur� nu are voie s� aib� propria sa 
voin�a, ci trebuie s� asculte. De aceea Dumnezeu spune c� gr�simea trebuie s� 
fie numai pentru El �i anume în mod deosebit la jertfa de mul�umire. A�a cum 
s-a spus, acesta este un principiu general, îns� la jertfa de mul�umire totul 
vorbe�te despre Domnul Isus, despre puterea voin�ei Sale la moartea Sa, 
despre sentimentele inimii Sale, pe când El înf�ptuita lucrarea de pe cruce. El 
a fost ascult�tor pân� la moarte de cruce. El spune în Ioan 14.31: „Eu iubesc 
pe Tat�l". Dumnezeu ne-a dat în Scriptur� un frumos tablou despre aceasta, 
prin descrierea robului evreu în Exodul 21. Dac� a slujit �ase ani, el avea 
dreptul s� fie eliberat. Dac� îns� st�pânul s�u i-a dat o so�ie, el putea spune: 
„Iubesc pe st�pânul meu, pe so�ia mea �i pe copiii mei, nu vreau s� plec liber" 
(versetul 5) �i atunci el l�sa s� i se str�pung� urechea, ca semn c� voia s� 
r�mân� pentru totdeauna rob. În acesta vedem pe Domnul Isus. De ce S-a dat 
pe Sine Însu�i? „Eu iubesc pe Domnul meu, so�ia mea �i copiii mei." Biblia 
spune c� El m� iube�te pe mine personal. Din dragoste pentru mine El a mers 
la cruce. Scriptura spune de asemenea c� El ne iube�te pe to�i: „Hristos a iubit 
Adunarea �i S-a dat pe Sine pentru ea" (Efeseni 5.25). Îns� Scriptura mai 
spune �i c� El a iubit pe Tat�l S�u �i c� din dragoste pentru El S-a dat pe Sine, 
ca s�-L sl�veasc�. În aceasta vedem gr�simea, care peste câteva versete st� în 
leg�tur� cu pieptul (versetul 30). Pentru c� dragostea Sa era a�a de pre�ioas� 
pentru Dumnezeu, a�a cum spune Efeseni 3.19, ea este pentru noi prea mare, 
ca noi s-o putem în�elege. Gr�simea trebuia jertfit� numai lui Dumnezeu. 

A�a cum �tim, acelea�i lucruri sunt valabile �i pentru sânge. În Leviticul 17 
vedem c� „via�a (sufletul) trupului este în sânge" �i c� „sângele face isp��ire 
pentru suflet" (versetul 11). Deci sângele este hot�rât s� fie numai pentru 
Dumnezeu. Via�a vine de la Dumnezeu. El singur are drept asupra ei �i de 
aceea nici un om nu avea voie s� m�nânce sânge. Nici noi nu avem voie, a�a 
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cum spune foarte clar Faptele Apostolilor 15.29 �i a�a cum se spune �i aici, în 
versetul 27: „Oricine va mânca sânge de orice fel va fi nimicit din poporul s�u." 

Începând cu versetul 28 vedem apoi ce trebuie s� fac� cel care aduce o jertf� 
de mul�umire. Este o slujb� minunat�. Aceasta este totdeauna succesiunea 
Cuvântului lui Dumnezeu; putem gusta cele mai mari binecuvânt�ri, numai 
atunci când lu�m seama la prescrip�iile corespunz�toare. Cu cât st�m mai sus 
�i cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult ni se potrive�te 
o stare de sfin�enie mai înalt�; aici în prezen�a lui Dumnezeu nu este 
nicidecum întuneric. De aceea g�sim �i aici mai întâi prescrip�iile �i abia dup� 
aceea slujba propriu-zis�. 

În capitolul 3 am v�zut c� acela care aducea o jertf� de mul�umire nu trebuia 
s� fac� aproape nimic. El trebuia într-adev�r s� aduc� jertfa �i s-o taie, îns� 
mai departe lucrarea revenea preotului. Aici îns� vedem ceva care nu este 
amintit în capitolul 3. Vedem c� cel care aducea jertfa avea totu�i o slujb� �i ce 
frumoas� este slujba aceasta! În capitolul 7.29 se spune: „Cine va aduce 
DOMNULUI jertfa lui de mul�umire, s� aduc� DOMNULUI darul lui, luat din jertfa 
de mul�umire". El trebuia deci s� aduc� singur Domnului jertfa Sa, iar în 
versetul 30 se subliniaz� înc� o dat� c� el singur trebuia s� fac� lucrul acesta: 
„S� prezinte cu mâinile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea DOMNULUI; s� 
aduc� gr�simea cu pieptul, iar pieptul s�-l legene într-o parte �i într-alta, ca 
dar leg�nat înaintea DOMNULUI". Ce gând minunat! Am v�zut deja c� Dumnezeu 
invit� pe tot poporul S�u la El, la aceast� mas� minunat�, masa familiei lui 
Dumnezeu, s� vin� la altarul de aram�. �tim de asemenea c� acesta este o 
imagine a mesei Domnului. Dumnezeu dore�te ca oricine aduce o jertf�, s� 
doreasc� s� aduc� o jertf� de mul�umire, ca fiecare inim� s� fie umplut� de 
toat� slava Domnului Isus �i cu mul�umire pentru ceea ce a f�cut Dumnezeu, 
încît oricine simte nevoie s� aduc� lui Dumnezeu jertfa sa de mul�umire. 
Dumnezeu dore�te de asemenea ca fiecare s-o aduc� cu propriile mâini. Nu 
trebuie s� gândim: acest frate sau acela poate s-o fac� mult mai bine. Probabil 
c� un fiu al lui Aaron ar fi adus mai bine jertfa. Îns� misiunea fiilor lui Aaron 
era s� stropeasc� sângele �i misiunea celui care aducea jertfa lui Dumnezeu 
era ca el s-o jertfeasc� �i s-o prezinte cu mâinile sale. 

Acesta este un gând care ar trebui s� ne stimuleze la o adânc� medita�ie. Am 
întrebat odat� pe un frate, care niciodat� n-a participat în adun�rile de adorare 
din ziua Domnului, dac� el n-are nimic pe care ar putea s�-l aduc� drept 
mul�umire. R�spunsul s�u a fost c� ceilal�i pot s-o fac� mult mai bine decât el. 
Este posibil c� al�i fra�i pot s� se exprime mai bine, îns� Dumnezeu nu spune 
nimic în privin�a aceasta. El spune c� to�i care au ceva, trebuie s� aduc� jertfa 
cu propriile lor mâini �i El dore�te s�-�i primeasc� partea din mâna copiilor 
S�i. �i care este partea Sa? Este gr�simea �i pieptul. Pieptul este o imagine a 
sim��mintelor inimii, iar gr�simea vorbe�te de puterea voin�ei. Noi putem deci 
spune c� în aceasta se arat� puterea dragostei nem�surate a Domnului. Nu ne 
gândim noi atunci la Cântarea Cânt�rilor? „Dragostea este tare ca moartea. 
Apele cele mari nu pot s� sting� dragostea, �i râurile n-ar putea s-o înece; de 
ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât 
dispre�" (Capitolul 8.6,7). În Efeseni 6.19 se spune c� dragostea întrece 
cuno�tin�a. Aceast� dragoste nu vom putea niciodat� s-o cuprindem, c�ci ea 
este prea mare pentru noi. Numai Dumnezeu o cunoa�te cu adev�rat. Nu ar 
trebui s� ne minun�m mereu, când ne gândim la dragostea Domnului Isus 
pentru noi? De ce m-a iubit a�a de mult, încît a vrut s� moar� pentru mine? 
Eu nu în�eleg. În mine nu este nimic bun. �i de ce m� iube�te acum? Eu nu 
în�eleg. În fiecare zi trebuie s� m� smeresc înaintea Lui �i s� m�rturisesc cât 
de rece este inima mea �i cât de pu�in tr�iesc eu pentru El �i cu toate acestea 
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El m� iube�te! Eu nu în�eleg, îns� Tat�l �tie. Tat�l �tie cât Îl iube�te Fiul �i 
Dumnezeu spune: „Pentru voi este de neîn�eles �i, dac� medita�i mai mult, v� 
ve�i convinge. Îns� voi trebuie s�-Mi aduce�i gr�simea împreun� cu pieptul". 

Cum se petrece aceasta? „S� aduc� gr�simea cu pieptul, iar pieptul s�-l 
legene într-o parte �i într-alta, ca dar leg�nat înaintea Domnului" (versetul 30). 
Aceasta este o slujb� pe care Dumnezeu ne-o d� duminica diminea�a. Ce 
înseamn� „a leg�na"? Înseamn� ca ceea ce ai în mân� s� mi�ti încoace �i 
încolo. A�a facem, când vrem s� ar�t�m ceva. Dumnezeu spune aici: „Face�i 
aceasta, �i ar�ta�i-Mi ce a�i v�zut voi din dragostea Domnului Isus". Ce slujb� 
minunat�! Dumnezeu cunoa�te dragostea Domnului Isus mai bine decât noi, 
îns� El dore�te ca noi s-o vedem �i s� rostim înaintea Lui ceea ce noi am v�zut 
din aceast� dragoste. Asta înseamn� „a leg�na". 

Citim mai departe: „Preotul s� ard� gr�simea pe altar" (versetul 31). Ceea ce 
noi am leg�nat încoace �i încolo înaintea fe�ei lui Dumnezeu, preotul jertfe�te 
pe altar. Este partea lui Dumnezeu �i El o nume�te partea Sa, mâncarea Sa 
(Leviticul 3.11 �i 16). S� medit�m un moment la aceasta. Dumnezeu prime�te 
ceva din mâna noastr�, pe care El o nume�te pâinea Sa. Aceasta este o parte a 
slujbei noastre de duminica diminea�a. Noi suntem responsabili s� aducem lui 
Dumnezeu pâinea Sa, mâncarea Sa. 

Acum urmeaz� a doua parte a jertfei: „Iar pieptul s� fie al lui Aaron �i fiilor 
S�i" (versetul 3). Pieptul vorbe�te despre dragostea Domnului Isus, este ceea ce 
noi în�elegem din aceasta. El este dat lui Aaron �i fiilor s�i. Aaron este o 
imagine a Domnului Isus �i am v�zut de asemenea ce înseamn� fiii lui Aaron. 
Sunt aceia care înf�ptuiesc ceea ce ei au în Hristos, cei care sunt obi�nui�i s� 
stea în prezen�a lui Dumnezeu �i acolo au înv��at cum judec� Dumnezeu 
lucrurile �i care acum v�d toate cu ochii lui Dumnezeu. În Noul Testament 
ace�tia sunt caracteriza�i ca fra�i �i surori duhovnice�ti; deci pentru Aaron �i 
fiii s�i era hot�rât pieptul. Domnul Isus prime�te partea Sa �i noi avem de 
asemenea parte cu El. Noi nu le posed�m singuri, ci este bucuria Sa s� le 
împart� cu noi. Când fiul pierdut din Luca 15 s-a întors acas�, s-a t�iat vi�elul 
cel îngr��at �i a avut loc o s�rb�toare. Putem crede noi c� fiul a serbat singur? 
Nu, toat� casa a luat parte la mas� �i la toate lucrurile tat�lui. A�a este �i aici. 
Domnul prime�te partea Sa din ceea ce este �i partea noastr�. Care este îns� 
partea familiei preo�e�ti? Pieptul. Da, fiecare credincios în�elege ceva din 
dragostea Domnului, îns� numai dac� noi suntem obi�nui�i s� st�m în 
prezen�a Domnului �i în felul acesta s�-L cunoa�tem mai bine, putem s� 
pre�uim mai mult dragostea Sa �i atunci inimile noastre se pot hr�ni din ceea 
ce este în inima Sa. 

„Din jertfele voastre de mul�umire, s� da�i preotului �i spata dreapt�, 
aducând-o ca dar luat prin ridicare" (versetul 32). O jertf� de ridicare a fost 
luat� �i oferit� lui Dumnezeu în acela�i mod, îns� o primea �i preotul. În 
versetul 33 g�sim pentru ce preot era destinat�: „Spata aceea dreapt� s� fie 
partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele �i gr�simea jertfei de 
mul�umire". Spata cea dreapt� (sau um�rul drept) era deci destinat pentru 
acela care aducea sângele pe altar �i prin aceasta ar�ta pre�uirea acestuia �i 
putea s� fac� aceasta pentru c� era preot. El cuno�tea valoarea sângelui �i a 
lucr�rii Domnului Isus de pe cruce, pentru c� el s-a preocupat în am�nunt cu 
acestea. El prime�te aici um�rul cel drept, adic� spata, care este simbolul 
puterii Domnului Isus în umblarea Sa �i a puterii în care El a înf�ptuit 
lucrarea de pe cruce. Aceasta ne aminte�te de în�elesul gr�simii, puterea 
dragostei Domnului Isus, când El a înf�ptuit lucrarea de pe cruce (aceast� 
putere s-a descoperit �i în via�a Sa, îns� aici este vorba de moartea Sa). 
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Aceasta era partea preotului care aducea sângele �i numai El mânca din ea. Ce 
parte minunat�! Trupul nostru firesc este înt�rit prin ceea ce mânc�m, prin 
ceea ce prime�te trupul nostru �i tot a�a este �i în domeniul spiritual. Hrana 
duhovniceasc� pe care ne-o lu�m cl�de�te fiin�a noastr� duhovniceasc�. 
Preotul care se preocup� cu Domnul are nevoie pentru aceasta de putere. Când 
el se ocup� de sânge �i îl strope�te pe altar, el prime�te spata dreapt� ca hran� 
�i prin aceasta prime�te puterea necesar� pentru împlinirea slujbei sale. 

Am v�zut acum partea lui Dumnezeu, partea Domnului Isus, partea unuia 
din fiii lui Aaron �i mai ales partea preotului care stropea sângele. Am citit de 
asemenea c� oricine era curat î�i primea partea lui. Oricine apar�inea 
poporului lui Dumnezeu �i era curat avea voie s� vin�, chiar dac� el era întors 
la Dumnezeu abia de o zi. �i aceia care s-au ocupat prea pu�in cu Domnul 
Isus, au voie s� vin�. Dac� el n-are nimic ca s� jertfeasc�, aduc al�ii �i el are 
dreptul s� m�nânce din aceasta. Într-adev�r, Dumnezeu dore�te ca fiecare s� 
aduc� ceva, îns� dac� cineva n-are nimic, el are totu�i voie s� vin�. Al�ii aduc 
jertfele lor �i dac� el este curat, are voie s� m�nânce împreun� cu ei din ele. 
Aceasta este slujba pe care ne-a dat-o Domnul. Nu este o slujb� minunat�? 

Dumnezeu dore�te s� ne aduc� la acest �el. La sfâr�itul acestui capitol 7, 
care ne arat� jertfele, Dumnezeu ne pune înainte rezultatul final al întregului. 
Dumnezeu ne-a dat spre cercetare arderea-de-tot, ca noi s� vedem �i s� 
recunoa�tem în aceasta plin�t��ile �i slava lucr�rii Domnului Isus, cât de 
des�vâr�it de sl�vit a fost Dumnezeu prin lucrarea de pe cruce, încît în�elegem 
ceea ce noi am devenit pentru Dumnezeu, în El. Dumnezeu ne-a dat pe 
Domnul Isus în via�a Sa ca jertf� de mâncare, ca prin aceasta s� avem ceva 
deosebit în inimile noastre, atât timp cât suntem pe p�mânt. El ne-a dat jertfa 
pentru p�cat �i jertfa pentru vin�, ca prin ele, când noi am p�c�tuit, s� privim 
spre cruce �i s� vedem ce înseamn� cu adev�rat p�catul �i prin aceasta s� 
venim la adev�rata judecat� de sine. Toate acestea trebuie s� conduc� la 
strângerea noastr� laolalt� la masa Sa; �i nu numai fiii lui Aaron, ci to�i cei 
care fac parte din poporul S�u, care sunt cura�i, împreun� s� exercite slujba. 
Dumnezeu dore�te ca fiecare s� vin� cu jertfa sa. Fiecare trebuie s� se 
preocupe în cursul s�pt�mânii cu Domnul Isus, ca astfel fiecare s� vin� cu 
panerul plin, adic� bogat în cunoa�terea lucr�rii Domnului, ca în felul acesta 
Duhul Sfânt s�-i poat� folosi; �i cu „mâinile lor" s� aduc� o jertf�. Îns� �i acela 
care nu are nimic care s� poat� fi jertfit este binevenit. El are voie s� ia parte la 
mas� împreun� cu Dumnezeu, cu Domnul Isus �i cu toat� familia lui 
Dumnezeu �i s� se hr�neasc� din mâncarea pre�ioas�. 

Am v�zut cât de sfânt este acest loc. Locul unde Dumnezeu invit� pe poporul 
S�u este locul cel mai sfânt de pe p�mânt. Se g�se�te la altarul de aram�, care 
este atât de sfânt, încît judecata lui Dumnezeu nu poate atinge sau nimici 
nimic din el (compar� cu Numeri 16.36-39). 

Când apoi privim versetele 28-36, atunci nu ar trebui s� spunem c� acesta 
este locul cel mai sfânt �i c� nu se poate g�si un alt loc mai minunat? Acesta 
este locul pe care Dumnezeu ni l-a dat înc� deja pe p�mânt! A�a cum �tim, 
altarul de aram� era în curtea cortului, iar curtea este o imagine a acestui 
p�mânt, ca locul unde a fost ridicat� crucea Domnului Isus. Aceasta este 
slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Suntem noi con�tien�i de ea? 


