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„Aaron s - i aduc vi elul jertfei pentru p cat, care este pentru el însu i i s
fac isp ire pentru el i pentru casa lui. S - i înjunghie vi elul pentru jertfa lui
pentru p cat. S ia o c delni plin cu c rbuni aprin i de pe altarul dinaintea
Domnului i doi pumni de t mâie aromat pisat m runt; s duc aceste lucruri
dincolo de perdea; s pun t mâie pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de
fum de t mâie s acopere capacul isp irii de pe chivotul m rturiei, ca s nu
moar . S ia din sângele vi elului i s stropeasc el însu i cu degetul pe partea
dinainte a capacului isp irii, spre r s rit; s stropeasc din sânge de apte ori
cu degetul lui înaintea capacului isp irii. S înjunghie apul adus ca jertf
pentru p cat pentru popor i s -i duc sângele dincolo de perdea. Cu sângele
acesta s fac întocmai cum a f cut cu sângele vi elului, s stropeasc spre
capacul isp irii i înaintea capacului isp irii. Astfel s fac isp ire pentru
sfântul loca , pentru necur eniile fiilor lui Israel i pentru c lc rile de lege, prin
care ei au p c tuit. S fac la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în
mijlocul necur eniilor lor. S nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron
s fac isp irea în sfântul loca , pân va ie i din el. S fac isp ire pentru el
însu i i pentru casa lui i pentru toat adunarea lui Israel. Dup ce va ie i, s
se duc la altarul care este înaintea DOMNULUI i s fac isp ire pentru el; s ia
din sângele vi elului i apului i s pun pe coarnele altarului de jur împrejur.
S stropeasc pe altar cu degetul lui de apte ori din sânge i astfel s -l cure e i
s -l sfin easc de necur eniile fiilor lui Israel.“ (Levitic 16.11-19)
Ne-am ocupat de primul ap care era pentru Domnul. Îns în primele versete
i aici vedem c nu era adus un animal ca jertf pentru p cat, ci trei. Era un
vi el de jertf pentru p cat pentru Aaron i casa lui i o jertf pentru p cat
pentru popor, subîmp r it în doi api. Normal nu este a a, c Domnul Isus a
murit odat pentru aceia care sunt reprezentan i prin Aaron i casa lui i
alt dat pentru poporul Israel. Tot ceea ce ne este prezentat aici în aceste jertfe
este cuprins într-o singur lucrare, aceea pe care Domnul Isus a s vâr it-o, a
împlinit-o pe cruce.
Aceste imagini îns ne dau informa ii pre ioase cu privire la destina ia
lucr rii i la însemn tatea pe care o are ea pentru fiecare om. Vedem aici clar o
diferen
între cei care apar ineau casei lui Aaron i aceia care apar ineau
poporului Israel. Desigur, lucrarea Domnului Isus de pe cruce este i pentru
Israel. Ne place s citim Isaia 53, un capitol minunat i îi putem folosi
expresiile, pentru noi - trebuie îns s observ m c ele nu sunt scrise pentru
noi, ci sunt cuvintele pe care le va spune r m i a lui Israel, când Domnul va
veni din cer pe p mânt i ei Îl vor vedea i vor recunoa te c Acela pe care ei Lau lep dat, în realitate este Domnul Însu i. Ei vor recunoa te c numai crucea,
pe care ei L-au intuit, este baza salv rii lor. Atunci ei vor spune c El a fost
r nit pentru f r delegile lor. Vedem i în alte câteva locuri c Hristos a murit
pentru Israel.
Îns acesta nu este singurul lucru pe care ni-l spune Cuvântul lui
Dumnezeu. În Ioan 11, marele preot spune c este mai bine s moar un
singur om pentru popor, decât s piar tot poporul. i apoi adaug Duhul
Sfânt, c marele preot a prorocit aceasta fiindc el era mare preot i c aceasta
înseamn c Domnul Isus nu trebuia s moar numai pentru popor, „ci i ca
s adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu, cei risipi i“. Avem a adar
aici prezentat clar dou p r i ale lucr rii Domnului Isus - una, c El trebuia s
moar pentru poporul Israel i cealalt c El trebuia s adune la un loc pe
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copiii împr tia i ai lui Dumnezeu. i noi tim cine sunt copiii risipi i ai lui
Dumnezeu, anume aceia pe care îi nume te Domnul Isus în Ioan 10: „oile
celelalte, care nu sunt din staulul acesta“, aceia pe care El îi va aduna din
lumea p gân , dintre na iuni, ca s -i salveze. Noi apar inem de asemenea
acestora.
i apoi vedem aici c jertfa care era pentru popor, era o jertf mai mic decât
aceea care era pentru Aaron i casa lui. Cu alte cuvinte, se g se te o familie
care este legat mai de aproape cu Aaron decât este poporul, chiar dac el este
mare preot pentru popor; i pentru familia aceasta este o jertf mai mare.
Acum noi nu trebuie s ne întreb m al cui simbol este Aaron i familia lui.
Noul Testament ne face aceasta foarte clar. În Evrei 3.6 este spus clar, c noi
suntem casa Lui; i c noi suntem o cas preo easc , a a cum citim i în 1
Petru 2.5,9 i în Apocalipsa 1.6. Noi suntem casa lui Aaron, a Domnului Isus
care este Mare Preot. Noi am primit de asemenea acest loc de preo i; El este
Marele Preot i noi suntem uni i cu El ca o cas preo easc , care avem voie s
intr m în Locul Sfânt ca s aducem acolo jertfe. i noi g sim aici c pentru
casa preo easc se aducea o jertf mai mare, deosebit , decât aceea pentru
popor. Repet: totul a fost împlinit într-o singur lucrare a Domnului Isus pe
cruce. Domnul nu a murit de dou ori. Îns modul în care Cuvântul lui
Dumnezeu ne înf i eaz aceasta, ne arat clar c însemn tatea jertfei pentru
noi este sau are o întindere mult mai mare decât pentru Israel; i în al doilea
rând, noi suntem uni i cu Domnul Isus, Preotul care a s vâr it lucrarea, întrun mod în care Israel n-a fost niciodat
i nici în viitor nu va fi. i în acela i
chip ne arat clar c noi avem un loc pe care Israel nu l-a avut niciodat i nul va avea nici în viitor. Desigur, Dumnezeu va încheia cu Israel un nou
leg mânt i asta înseamn binecuvânt ri minunate pentru popor. Dar
binecuvânt rile sunt i partea noastr . i pe lâng aceasta, noi suntem copii ai
lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuie te în noi, noi suntem binecuvânta i cu toate
binecuvânt rile în locurile cere ti, iar casa Tat lui ne a teapt . i deja acum
avem voie s intr m în Locul Sfânt.
În alte capitole din Levitic i din Exod citim despre casa lui Aaron c avea
voie s intre împreun cu Aaron în Locul Sfânt, ca s execute slujba
preo easc . Îns fiii lui Aaron nu aveau voie niciodat s intre în Locul
Preasfânt. Numai Aaron avea voie s fac aceasta odat pe an. Îns în Locul
Sfânt aveau voie s intre zilnic i acolo s fac slujba lor preo easc în
imediata prezen a lui Dumnezeu. Pe când Domnul Isus a s vâr it lucrarea pe
cruce, perdeaua s-a rupt de sus pân jos, a a c Locul Preasfânt s-a f cut una
cu Locul Sfânt. i Cuvântul lui Dumnezeu în epistola c tre Evrei ne spune
foarte clar ce înseamn aceasta; noi avem îndr zneala s intr m în Locul
Preasfânt, în prezen a direct a lui Dumnezeu.
Este clar c oamenii care vin în prezen a direct a lui Dumnezeu, acolo unde
El st pe scaunul S u de domnie, au nevoie de o sfin enie mai mare decât acei
care stau în afara cortului i niciodat nu vin a a de aproape de Dumnezeu. i
a a în elegem de asemenea de ce lucrarea Domnului Isus, îndat ce era
reprezentat ca jertf pentru Aaron i casa lui, trebuia s fie un vi el, în timp
ce pentru popor era de ajuns un berbec.
Îns aceasta nu este totul. Ne las s observ m c toat cuno tin a pe care
noi o avem despre lucrarea Domnului Isus este nem rginit mai mare decât
aceea pe care o va avea vreodat Israel. Nu vorbesc acum despre trecut. Israel
nu a în eles niciodat mult din jertfe, din câte tim. Unii credincio i poate au
avut impresia c jertfele au avut o însemn tate simbolic privitoare la ceea ce
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voia s fac Dumnezeu i era inten ia lui Dumnezeu ca ei s priceap ceva din
ele. Îns cum ar fi putut ei s în eleag în adev r însemn tatea acestor jertfe,
înainte ca Domnul Isus s fi s vâr it lucrarea?
În Exod 33 g sim cu privire la aceasta o foarte clar pronun are a lui
Dumnezeu i este important s-o cunoa tem, ca s ne d m seama ce privilegii
mari avem noi fa
de credincio ii Vechiului Testament. Moise spune acolo
(versetul 18); „Arat -mi, Te rog, slava Ta!“ i apoi spune: „ i El i-a spus: „Voi
face s treac pe dinaintea ta toat bun tatea Mea i voi chema Numele
Domnului înaintea ta;... Fa a nu vei putea s Mi-o vezi, c ci nu poate omul s
M vad i s tr iasc .“ i Domnul i-a zis: „Iat un loc lâng Mine; acolo tu vei
sta pe stânc . i, când va trece slava Mea, te voi pune în cr p tura stâncii i te
voi acoperi cu mâna Mea, pân voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte
de la tine, M vei vedea pe dinapoi, dar fa a Mea nu se poate vedea“.
Ar fi posibil ca un om s poat în elege în elepciunea i c ile minunate ale lui
Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu s i Se fi ar tat? Nu, aceasta ar fi imposibil.
Dac Dumnezeu ar fi spus în Vechiul Testament: Fiul Meu va deveni Om, El Se
va na te, Fiul lui Dumnezeu va fi pus într-o iesle ca un copila , va tr i 33 de
ani aici pe p mânt ca Om, suferind de foame i sete, va fi judecat i la sfâr it
va fi crucificat i va muri, ar fi fost acestea oare crezute de cineva? Ar fi putut
vreunul s în eleag apoi c Fiul lui Dumnezeu, când a murit la cruce, a
devenit în acest fel baza pentru mântuirea milioanelor de oameni - i c prin
moartea Sa pe cruce i poporul Israel va fi mântuit i va avea parte de toate
f g duin ele pe care Dumnezeu li le-a dat? Ar fi putut s în eleag aceasta
cineva? Imposibil! Nu se pot în elege c ile lui Dumnezeu înainte ca Dumnezeu
s fi trecut pe ele. Când îns El a trecut pe drumul S u i noi îl privim cu
ochii, atunci te po i minuna i po i admira slava acestui drum.
În Efeseni 3 citim c îngerii înva în elepciunea lui Dumnezeu din c ile pe
care El merge cu Adunarea, „dup planul ve nic pe care l-a f cut în Hristos
Isus“ (versetul 11). Ei înva de la Adunare cât de mare este în elepciunea lui
Dumnezeu, pe care ei niciodat n-au v zut-o în toate milioanele de ani, ei, care
au fost în prezen a lui Dumnezeu i L-au slujit.
Deci credincio ii Vechiului Testament n-au putut niciodat vedea ceea ce noi
vedem acum din lucrarea Domnului Isus i din rezultatele ei minunate.
Îns aceasta nu este totul. Nici chiar israeli ii viitorului nu vor ti despre
lucrarea Domnului, a a cum noi putem cunoa te. Nici ei nu vor putea
aprofunda m rimea lucr rii Sale, a a cum o putem noi. Prin aceasta nu spun
c noi putem aprofunda într-adev r lucrarea Sa, ci c noi putem p trunde mai
adânc în aceast lucrare, decât o vor face odat , credincio ii împ r iei de o
mie de ani.
Acela i lucru se vede i în acest tablou al jertfei, care este pentru casa
preo easc , Adunarea - v zut nu ca trup al lui Hristos sau ca o cas a lui
Dumnezeu, ci ca familie preo easc , al c rei Cap este Domnul Isus, El ca Mare
Preot i noi ca preo i. Noi avem voie s mergem în Locul Sfânt. Noi avem voie
s ne apropiem de scaunul de domnie al lui Dumnezeu, unde Dumnezeu
locuie te în lumina Sa. Aici se poate vedea mai bine deplina valabilitate a jertfei
Domnului Isus, puterea sângelui S u i toate rezultatele lucr rii Sale. În
prezen a lui Dumnezeu, vedem ce suntem în noi în ine, ni te p c to i pierdu i,
dar acum putem sta în lini te deplin înaintea Lui - înaintea lui Dumnezeu
care este lumin
i în care nu este întuneric, când El st pe scaunul S u de
domnie, unde sunt acei heruvimi, executorii judec ii Sale, pentru ca s
priveasc dac este ceva împotriva sfin eniei i drept ii lui Dumnezeu, pentru
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ca s judece. Cine poate în elege mai bine consecin ele minunate ale lucr rii
Domnului Isus, decât aceia care pe baza acestei lucr ri, din creaturi de nimic,
murdare, p c to i du m no i, au devenit copii ai lui Dumnezeu i care dup
aceea vor fi în casa Tat lui, în cerul necreat, acolo unde au locuit din ve nicie
Tat l i Fiul, unde nu a ajuns îns nici o creatur
i unde ei vor fi - i nu
numai ca slujitori, ci ca ni te copii ai Tat lui, fra i ai Domnului Isus? Domnul
Isus, dup ce a s vâr it lucrarea, a plecat la Dumnezeul S u i Dumnezeul
nostru, la Tat l S u i la Tat l nostru. A a cum se spune în Romani 8.29,
Dumnezeu ne-a predestinat s devenim asemenea chipului Fiului S u, a a c
Fiul este întâi-n scut dintre mai mul i fra i.
A a în elegem de ce cea mai mare parte a lucr rii Domnului Isus era pentru
noi i c noi putem primi cea mai adânc în elegere despre valoarea sângelui
S u i toate consecin ele minunate ale acestei lucr ri - mai mult decât le va
vedea Israel vreodat . Ce minunat c deja chiar în simbolurile i în umbrele
Vechiului Testament, Dumnezeu S-a gândit la noi i c de atunci în inima Lui
era stabilit, ce binecuvânt ri minunate voia s ne dea El i cum voia El s ne
fac s fim una cu Domnul Isus Însu i, Fiul S u Preaiubit.
Repet: nu avem aici un tablou al Adun rii ca trup al lui Hristos. Acest adev r
nu a fost descoperit în Vechiul Testament. Nu avem aici nici înf i area
Adun rii ca o cas a lui Dumnezeu - de i acest adev r poate fi g sit în
Vechiului Testament, ca simbol, în cortul din pustie. Avem aici de a face cu
rela iile dintre oameni i Dumnezeu, a a cum le g sim i în epistola c tre
Evrei. i nu exist nimic mai înalt, decât c un om, care în sine era un p c tos
i un pierdut, nesfânt i în întuneric, un asemenea om are libertatea s mearg
în prezen a lui Dumnezeu, în Locul Preasfânt, înaintea scaunului de domnie al
lui Dumnezeu, care în sine nu vorbe te despre har, ci mai mult de dreptate i
judecat ; c omul p c tos de odinioar poate fi acolo i are voie s slujeasc
lui Dumnezeu cu o con tiin ajuns la o libertate i lini te deplin , poate fi
acolo pentru c el corespunde pe deplin sfin eniei acestui scaun de domnie.
Aceasta ne este prezentat în versetele pe care le-am citit.
Vedem deci c Aaron aducea jertfa pentru p cat i f cea isp ire pentru sine
i casa lui. Dac avem acest tablou înaintea noastr , atunci ne este clar c
Aaron ca persoan trebuia s fac isp ire pentru sine însu i. El era un om
p c tos, a a cum eram i noi. În Exod 32 citim c el a f cut vi elul de aur. i
în Numeri 20 spune c el trebuia s moar , pentru c nu a sfin it pe
Dumnezeu. Îns , ca simbol al Domnului Isus era imposibil ca el s trebuiasc
s aduc o jertf pentru sine însu i. Deci când el a f cut a a, a f cut-o nu ca
simbol al Domnului Isus; c ci este des vâr it de clar c Domnul Isus nu avea
nevoie s aduc pentru Sine vreo jertf pentru p cat. El era Cel Sfânt, Cel
des vâr it; i în versetele urm toare vom vedea cum Cuvântul lui Dumnezeu
pune accent pe faptul acesta, c Domnul Isus poate s intre f r sânge în
Locul Sfânt, pentru c El nu era p c tos, ci des vâr it de sfânt, în deplin
armonie cu sfin enia scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt pune i aici accentul pe faptul c atunci când este vorba de
jertfa pentru p cat, Domnul Isus este totdeauna v zut în leg tur cu casa Sa.
În vorbirea Noului Testament, El este „Hristosul“, adic Domnul Isus este cu
Adunarea Sa - i ca Acela înf ptuie te El lucrarea. El S-a f cut una cu noi ca
s aduc jertfa, care era necesar . Ce fapt minunat!
Apoi vedem pe Domnul Isus mergând la cruce. Acolo El S-a f cut una cu noi
în starea noastr . Citim în Psalmul 40.12 c El a strigat: „M-au ajuns
pedepsele pentru nelegiuirile Mele; ele sunt mai multe decât perii capului
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meu“. Iar în 1 Petru 2.24 citim c El însu i a purtat p catele noastre în trupul
S u pe lemn. i mai clar este scris în 2 Corinteni 5.21: „Pe Cel care n-a
cunoscut p cat, El L-a f cut p cat pentru noi, ca noi s devenim dreptatea lui
Dumnezeu în El“. Faptul acesta ne este f cut clar aici. Jertfa este adus pentru
Aaron i casa Sa. Domnul Isus Se face una cu noi i a a El înf ptuie te
lucrarea, ca astfel noi s avem parte de aceast lucrare minunat
i s -i
ob inem toate rezultatele.
Dumnezeu vegheaz asupra slavei Fiului S u i El vrea s previn ca s nu
existe nici cea mai mic impresie cu privire la faptul c Domnul Isus ar fi
trebuit s aduc pentru Sine Însu i o jertf . i a a vedem în versetul 12 c
Aaron, înainte de a intra în Sfânta Sfintelor cu sânge, intra mai întâi personal
f r sânge. În epistola c tre Evrei, unde vedem pe Aaron ca persoan natural ,
se spune c el nu avea voie s intre în Sfânta Sfintelor f r sânge. Îns aici,
unde Aaron este prezentat ca un simbol al Domnului Isus, ni se spune c a
intrat mai întâi f r sânge în Locul Sfânt.
„S ia o c delni plin cu c rbuni de pe altarul dinaintea Domnului i doi
pumni de t mâie aromat pisat m runt; s duc aceste lucruri dincolo de
perdea; s pun t mâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de
t mâie s acopere capacul isp irii de pe chivotul m rturiei, ca s nu moar “.
Abia dup aceea citim: „S ia din sângele vi elului i s stropeasc el însu i cu
degetul pe partea dinainte a capacului isp irii, spre r s rit...“ (Leviticul 16.1214).
Aceasta este o realitate minunat . Ne face clar ceea ce era Persoana
Domnului Isus. În Ioan 13.3 citim c Domnul Isus tia c El a ie it de la
Dumnezeu i c la Dumnezeu mergea. Acolo se spune „Dumnezeu“ i nu
„Tat l“. În acela i verset se spune c El tia c Tat l I-a dat toate în mâini i în
versetul 1, c a sosit ceasul când El trebuia s plece la Tat l. În versetul 3 îns
se spune c El a ie it de la Dumnezeu i c va merge la Dumnezeu. i aceasta
este aici foarte important. Când este vorba de Dumnezeu, în mod deosebit în
Evanghelia dup Ioan, atunci accentul este pus pe responsabilitate i sfin enie.
Când este vorba de Tat l, accentul este pus pe har.
Domnul Isus a venit de la Dumnezeu i a mers înapoi la Dumnezeu; i El
putea s mearg înapoi la Dumnezeu, a a cum El a venit odat . Acei 33 de ani
pe p mânt nu L-au f cut neînstare ca s mearg în prezen a lui Dumnezeu.
Da, Coloseni 1.12 ne spune c acum i noi am fost învrednici i s avem parte
de mo tenirea sfin ilor în lumin . Pe baza lucr rii Sale am fost noi str muta i
în aceast stare. Îns Domnul Isus putea merge înapoi la Dumnezeu, dup ce
tr ise 33 de ani pe p mânt i El era vrednic s intre în prezen a lui Dumnezeu,
în Sfânta Sfintelor, unde era scaunul de domnie al judec ii, de unde El a
venit. Prin umblarea Sa aici pe p mânt, El nu S-a întinat i aceasta este ceea
ce ne este prezentat aici.
Ca simbol al Domnului Isus, Aaron merge în Locul Sfânt f r sânge, îns el
merge în untru cu t mâia mirositoare, pe care o arde în c delni a plin cu
c rbuni de pe altarul dinaintea Domnului. Acest foc de pe altar venise din cer.
În Levitic 9.24 vedem c atunci când jertfa a fost adus acolo, a venit foc din
cer ca s mistuie jertfa. Focul din cer a aprins lemnele care erau pe altar, a a
c era într-adev r foc de la Dumnezeu. A a cum tim, focul de la Dumnezeu
vorbe te totdeauna despre sfin enia Sa necru toare; este ochiul S u care
p trunde totul, cerceteaz totul i nimice te tot ceea ce nu este potrivit cu
sfin enia Sa.
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Acest foc, deci, era adus în Locul Sfânt, iar t mâia aromat era ars pe el.
Din Exod 30 vedem c t mâia aromat era i ea o imagine a Domnului Isus. Sa spus adeseori c t mâia aromat este o imagine a rug ciunii i unii au drept
argument pentru aceasta ceea ce se cite te în Apocalipsa 5.8, unde se spune
c t mâia reprezint „rug ciunile sfin ilor.“ Îns în Apocalipsa 8.3 ni se spune
c îngerul-preot a ad ugat t mâie mult , ca s dea putere rug ciunilor
sfin ilor. T mâia în Cuvântul lui Dumnezeu nu este deci o imagine a
rug ciunilor, ci ne vorbe te despre Acela prin care rug ciunile sunt pl cute
înaintea lui Dumnezeu. i noi nu trebuie s ne întreb m cum vine lucrul
acesta. tim c rug ciunile noastre sunt pl cute lui Dumnezeu, pentru c ele
sunt îmbr cate cu slava Domnului Isus, cu primirea personal pe care El o are
la Tat l, a a cum ne explic Ioan 15 i 16. i în Exod 30 vedem clar c t mâia
este o imagine a propriei Sale slave - nu slava lucr rii Sale, ci a ceea ce El era
personal pentru Dumnezeu. Dumnezeu S-a uitat la El pe p mânt i totul în El
era pl cut.
Vorbesc aici despre via a Sa pe p mânt; nu m gândesc la ceea ce avem în
Levitic 2, jertfa de mâncare, unde vedem pe Domnul Isus ca Om, ci la ceea ce
El este în Sine însu i, la propria Sa slav - nu numai ceea ce El a f cut, ci felul
în care El le-a f cut, nu numai c El a fost ascult tor, ci modul în care El a fost
ascult tor. Totul în El era pl cut lui Dumnezeu. Totul în El era un miros
pl cut pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu a privit spre p mânt la El, a v zut
numai perfec iune i iubire, numai ceea ce bucura inima Sa, numai ceea ce era
un miros pl cut pentru El.
i aceast slav a fost pus la prob . Vorbesc i acum nu numai de cruce, ci
despre via a Domnului. Cum a fost pus la prob aceast slav ? Pe când El a
fost patruzeci de zile în pustie i în acest timp nu a primit nimic de mâncare i
când Satan a venit la El i L-a ispitit: „Dac e ti Fiul lui Dumnezeu, spune
pietrei acesteia s se fac pâine“ (Luca 4.3) - ar fi fost aceasta o fapt rea, s
faci pâine din pietre? Mai târziu Domnul a hr nit adeseori pe mul i, îns acum
El spune: „Omul va tr i nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu“ - cu alte cuvinte, Eu nu voi face nici o piatr pâine. Eu voi
mânca numai atunci când îmi va spune Dumnezeu s m nânc, când El îmi d
mâncare. i a a este toat via a Domnului Isus. Toate încerc rile i ispitele au
descoperit numai cât de pre ios era totul la El, cât de des vâr ite erau toate
propriile Sale sl vi. Aceasta se vede cel mai minunat când El a înf ptuit
lucrarea de pe cruce. M gândesc nu la faptul c El a purtat p catele, ci la
modul în care El le-a purtat, i cum în primele ore de pe cruce, pe când El nu
era înc jertf pentru p cat, slava Lui personal a fost descoperit în cele mai
grele împrejur ri; i totul era o mireasm pl cut pentru Dumnezeu. Acesta nu
este un lucru lipsit de importan . Trebuia s se g seasc aici, pentru ca s
arate c Aaron era o imagine a lui Hristos i c aceasta nu este adev rat, a a
cum spun mul i - chiar dintre credincio i - c Domnul Isus a purtat p catele
noastre în tot timpul vie ii Sale. Cum ar fi putut El s fie pl cut lui Dumnezeu,
dac , în via a Sa, El ar fi purtat p catele mele? Imposibil! În clipa în care
Domnul Isus a devenit jertf pentru p cat, în Sine Însu i El a fost des vâr it
de pl cut pentru Dumnezeu, era numai o mireasm pl cut . El nu a purtat
p catele în via a Sa i în El nu era nimic p c tos. Dup 33 de ani, pe care El ia tr it pe p mânt, în cele mai dificile st ri, prin tot felul de ispite i de
suferin e, Dumnezeu putea primi de la El numai o mireasm pl cut .
Dumnezeu avea numai admira ie pentru sl vile personale care au fost
descoperite în via a Sa.
Avem o pictur a faptului acestuia, aici, în Aaron, care intra în Sfânta
Sfintelor, unde t mâia era consumat de focul sfin eniei lui Dumnezeu. T mâia
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nu a fost cercetat în afara Locului Sfânt, ci acolo, în nemijlocita prezen a lui
Dumnezeu, care este lumin i în care nu se g se te întuneric. i t mâia a fost
ar tat ce este, acolo, pe foc, cum citim aici: „S pun t mâia pe foc înaintea
DOMNULUI, pentru ca norul de fum de t mâie s acopere capacul isp irii de pe
chivotul m rturiei, ca s nu moar “ (Levitic 16.13).
Dac Domnul Isus ar fi avut numai o singur dat o pat , dac numai întrun aspect El nu ar fi fost des vâr it, atunci Dumnezeu nu ar fi putut primi
jertfa Sa. Dac El ar fi purtat numai unul din p catele mele, înainte ca El s fie
la cruce, atunci Dumnezeu nu ar fi putut primi jertfa Sa. Numai pentru c El
era des vâr it, pentru c în 33 de ani El a sl vit în totul numai pe Dumnezeu
i niciodat nu S-a ab tut, numai pentru c totul, cuvintele Sale, faptele Sale,
gândurile Sale, chiar izvorul gândurilor Sale erau pl cute lui Dumnezeu, o
mireasm de t mâie aromat , numai de aceea putea El înf ptui lucrarea de pe
cruce. Pentru c El Însu i a fost des vâr it, putea S aduc sângele în untru,
putea ca Preot s aduc jertfa i ca jertf s înf ptuiasc pentru noi lucrarea
de pe cruce. i Cuvântul lui Dumnezeu subliniaz faptul acesta, ca s
în elegem ce valoare are lucrarea Sa pentru Dumnezeu, pentru c aceast
Persoan minunat a înf ptuit lucrarea - nu numai c El era o jertf
des vâr it , dar jertfa în sine era des vâr it de minunat pentru Dumnezeu,
nu numai f r gre eal , ci o t mâie aromat pentru Dumnezeu Însu i.
Ce face faptul acesta atât de minunat pentru noi este c nu este prezentat
aici în leg tur cu apul pentru Israel, ci cu vi elul pe care Aaron l-a adus
pentru sine i casa lui, a a c aici este iar i pus accentul pe faptul c tot ceea
ce înseamn lucrarea Domnului Isus, slava Persoanei Sale i lucr rii Sale
pentru Dumnezeu, ne este socotit nou .
La versetele 14 i 15 din Levitic 16 ajungem la sânge: „S ia din sângele
vi elului i s stropeasc el însu i cu degetul pe partea dinainte a capacului
isp irii, spre r s rit; s stropeasc din sânge de apte ori înaintea capacului
isp irii. i s înjunghie apul adus ca jertf pentru p cat pentru popor i s -i
aduc sângele dincolo de perdea...“ Nu vreau s vorbesc mai departe despre
ceea ce înseamn sângele de pe capacul isp irii. Am mai auzit câte ceva
despre aceasta.
Vreau s mai atrag aten ia înc asupra unei particularit i. Era stropit pe
partea dinainte a capacului i „s stropeasc din sânge de apte ori înaintea
capacului isp irii“. Pe capacul isp irii sau, mai bine zis, pe acesta care a
devenit acum capacul isp irii - c ci numai prin sânge a devenit acest capac,
capacul isp irii - sângele era stropit numai odat . Dumnezeu nu are nevoie s
vad sângele de apte ori. Când este stropit odat pe capac, este suficient
pentru Dumnezeu. Dumnezeu cunoa te valoarea acestui sânge. Este imposibil
ca El s n-o vad . Nimic din pre ul acestui sânge nu scap ochilor S i. Pe baza
acestui sânge minunat, care vorbe te lui Dumnezeu despre lucrarea de pe
cruce pe care a înf ptuit-o acolo Omul Isus Hristos i prin care Dumnezeu a
fost sl vit, Dumnezeu poate acum l sa s se r spândeasc vestea bun la
fiecare om de pe p mânt i poate s -l roage pe fiecare: Vino s te împaci cu
Mine!, a a cum g sim scris în 2 Corinteni 5.19-20.
Ceea ce este minunat în bun tatea lui Dumnezeu este c sângele era stropit
de apte ori în fa a capacului. Acesta este locul unde venea preotul ca s aduc
t mâie. Acesta este locul unde vine un credincios, în Locul Preasfânt la
Dumnezeu. El nu vine pe capacul isp irii, ci înaintea capacului isp irii. i
Dumnezeu în harul S u minunat face ca sângele s fie stropit de apte ori, a a
c nu poate avea loc nici o nesiguran în inima sufletului care se apropia de
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El. Sângele era stropit de apte ori, un num r des vâr it, a a c arunci când
cel care jertfea se apropia, el st tea acolo pe temeiul sângelui, încât niciodat el
nu se putea îndoi c lucrarea a fost s vâr it i c sângele a fost acolo. Este o
siguran deplin în inima sa, a a c niciodat el nu se mai putea îndoi de
însemn tatea lucr rii Domnului Isus.
Nu g sim noi lucrul acesta destul de clar în scrisoarea adresat evreilor? În
capitolul 9 citim c nici un israelit nu avea vreodat o con tiin des vâr it ,
în timp ce în capitolul 10 afl m c noi avem o con tiin des vâr it i putem
intra f r team în Locul Preasfânt. Con tiin a noastr este des vâr it , ea nu
mai cunoa te p catul; c ci în prezen a lui Dumnezeu a fost dus sângele care a
f cut isp ire, a a c între Dumnezeu i noi nu se va mai vorbi niciodat
despre p cat. Noi st m acolo pe aceast temelie a sângelui. A a se spune în 2
Corinteni 5.21, c pe El, „care n-a cunoscut p cat, El L-a f cut p cat pentru
noi, pentru ca noi s devenim dreptatea lui Dumnezeu în El“. S ne gândim la
expresia aceasta: „ca noi s devenim dreptatea lui Dumnezeu în El“. Asta
înseamn : noi am devenit expresia drept ii lui Dumnezeu. În noi se poate
vedea cât de mare este dreptatea lui Dumnezeu. Când ne privesc îngerii, atunci
ei v d dreptatea lui Dumnezeu, atunci ei v d oameni care erau p c to i
vinova i, dar care acum sunt adu i în leg tur cu aceast lucrare minunat ,
prin care Dumnezeu a fost astfel sl vit. Ei în eleg c El este drept atunci când
El ne iart p catele, când El nu Se mai gânde te niciodat la p catele noastre,
când El nu ne mai judec .
Nu ne-am mirat noi niciodat când am citit în 1 Ioan 4.17, unde se spune c
„a a cum este El, a a suntem i noi în lumea aceasta“? El este acolo, în slav !
Iar faptul acesta este pus acolo în leg tur cu judecata i înseamn deci c noi
avem acum pe p mânt aceea i dreptate pe care El, Judec torul, o are acum în
cer. Domnul Isus va judeca totul i Ioan 5.27 ne spune clar c toat judecata a
fost dat Lui, „pentru c El este Fiu al Omului“. În Faptele Apostolilor capitolul
17.31 citim c Dumnezeu va judeca lumea dup dreptate, „prin Omul pe care
L-a rânduit i despre care a dat tuturor o dovad de net g duit prin faptul c
L-a înviat dintre cei mor i“. Domnul Isus ca Om va judeca pe mor i. Omul Isus
Hristos va sta pe scaunul de domnie alb i mor ii vor sta înaintea Lui i vor fi
judeca i. Este o desf urare minunat a drept ii lui Dumnezeu, c El va face
aceasta, chiar pentru oamenii care vor fi judeca i acolo.
Dac Dumnezeu Tat l, ca Dumnezeu, ar judeca pe oameni, atunci ei ar
putea s spun : „Noi nu am putut face binele; a fost imposibil“. Nu spun
oamenii i ast zi: „Este imposibil s sluje ti lui Dumnezeu! Este imposibil s fii
a a i a a“...? Îns Judec torul care va sta înaintea lor, El Însu i a fost 33 de
ani pe p mânt i El a fost pl cut lui Dumnezeu. Dac unul ar spune c a fost
imposibil s sluje ti lui Dumnezeu, El ar putea spune: Eu am f cut lucrul
acesta, Eu am fost Om i Eu am fost 33 de ani pe p mânt... i El îi va judeca
dup m sura propriei Sale drept i, pe care El a descoperit-o în via a Sa pe
p mânt. Via a Sa va fi m sura etalon dup care oamenii vor fi judeca i, a a c
nimeni nu se va putea dezvinov i.
Îns noi avem aici minun ia pe care 1 Ioan 4.17 o spune fiec rui credincios,
fiec ruia care are parte de lucrarea Domnului Isus. Domnul Isus este acum în
ceruri i noi tim c El nu a avut nici un p cat. El este Cel des vâr it, iar
Dumnezeu L-a înviat dintre cei mor i i I-a dat un loc la dreapta Sa. Acolo El
st în lumin , în descoperirea deplin a drept ii. i El, a a cum am spus, va
judeca totul dup propria Sa via . Dreptatea Sa va fi m sura etalon, dup
care El va judeca. i acum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, c noi, ca
oameni credincio i, avem acum aceea i dreptate pe care o are El, c deci noi
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deja acum - nu numai dup aceea, în cer, ci acum, când noi suntem pe
p mânt - corespundem pe deplin m surii etalon, dup care El judec . Via a Sa
este m sura etalon, i eu corespund ei pe deplin, a a c pentru mine niciodat
nu va mai fi judecat . A a este cu fiecare credincios de pe p mânt; nu mai
poate fi nici o judecat . 1 Ioan 4 ne spune aceasta clar i aceasta este ceea ce
ne este explicat aici, ceea ce Dumnezeu vrea s scrie acum în inima noastr , în
inima i în con tiin a fiec ruia care a primit pe Domnul prin credin : „Acum
deci nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus“ (Romani
8.1). Când ei se apropie de Dumnezeu, atunci ei v d sângele stropit de apte
ori, a a c în inima lor nu mai poate fi niciodat vreo îndoial .
Sângele a curs, el este înaintea lui Dumnezeu. Nu mai poate exista nici o
judecat ; c ci sângele vorbe te despre faptul c asupra st rii mele s-a exercitat
judecata. Nu este minunat cum Harul lui Dumnezeu se gânde te la toate, cum
El nu numai c a înf ptuit lucrarea, nu numai c a dat jertfa, ci a i îngrijit ca
noi s vedem clar care sunt rezultatele minunate pentru noi?
i Dumnezeu dore te ca noi s nu st m numai lini ti i în noi în ine. Noi to i
cunoa tem versetul acesta din prima epistol a lui Ioan: „Ce am v zut i am
auzit, aceea v vestim i vou , ca i voi s ave i p rt ie cu noi. i p rt ia
noastr este cu Tat l i cu Fiul S u, Isus Hristos“ (1 Ioan 1.3). Dumnezeu nu
vrea numai ca noi s
tim c p catele ne sunt iertate i binecuvânt rile Sale
nu constau numai în aceea c noi nu mai venim la judecat . Binecuvânt rile
Sale constau în aceea c noi suntem f cu i pe deplin una cu Domnul Isus. În
limbajul Noului Testament noi suntem un trup, unit cu El, care este Capul.
Aceasta înseamn c Hristos nu poate avea ceva pe care noi s nu-L
împ rt im cu El. Capul meu nu poate poseda ceva din care trupul meu s nu
aib parte. Noi vom domni împreun cu Hristos, în timpul împ r iei de o mie
de ani. Noi vom intra împreun cu El în casa Tat lui. Tat l S u a devenit Tat l
nostru, a a c noi suntem fra ii Lui i noi vom fi asemenea Lui, cu toate c El
este „Întâiul-n scut printre mai mul i fra i“.
De aceea Dumnezeu ne face cunoscut gândurile Sale i ne las s vedem cât
de mare este puterea sângelui, prin care noi am fost cur i i, a a c noi
în elegem ce valoare minunat are lucrarea pe care a înf ptuit-o Fiul S u i
cum pre uie te El lucrarea, încât inimile noastre se minuneaz
de
însemn tatea sângelui prin care noi am fost cur i i.
Avem aici în versetul 16, din Levitic 16: „Astfel s fac isp ire pentru sfântul
loca , pentru necur iile fiilor lui Israel i pentru toate c lc rile de lege, prin
care ei au p c tuit. S fac la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în
mijlocul necur iilor lor“. Asta înseamn mai mult decât c sângele era stropit
pe capacul isp irii, a a c noi putem veni în leg tur cu Dumnezeu. Chiar
Locul Sfânt era cur it cu sânge i chiar i cortul întâlnirii, a a c locul unde
cei credincio i, casa lui Aaron, trebuiau s exercite slujba i locul unde
Dumnezeu Se întâlne te cu ai S i în aceast lume era cur it. Cortul întâlnirii
este locul unde Dumnezeu invit la Sine pe poporul S u de pe p mânt, ca s
vin la El. Cortul trebuia cur it, a a c ai S i, membrii casei lui Aaron puteau
acum s -I slujeasc pe p mânt, pe un loc sfin it, care a fost cur it prin sânge;
i Dumnezeu poate primi aceast slujb i poate chiar s invite pe poporul S u
s vin la El i s fie cu El în locul acesta care este curat, sfin it prin sânge.
Noi putem s avem îndr zneal s fim acolo i Dumnezeu poate s ne
primeasc acolo cu toat libertatea.
Da, acolo noi recunoa tem ceva mai mult din valoarea sângelui Domnului
Isus. Am v zut deja c sângele Domnului Isus are atâta putere, încât
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Dumnezeu poate spune tuturor oamenilor: Veni i s ne împ c m! Sângele
Domnului Isus are o asemenea putere încât, dac to i oamenii ar veni, to i ar
putea fi cur i i. Noi tim c din nefericire nu to i oamenii vin. Îns ei ar putea
veni. 1 Timotei 2.6 ne spune clar, c Domnul Isus S-a dat pe Sine ca pre de
r scump rare pentru to i - nu c to i au parte de aceasta; îns to i ar putea
avea parte de ea. Dar este ceva i mai mult.
În Coloseni 1.19-22 citim: „C ci toat plin tatea i-a g sit pl cerea s
locuiasc în El, i prin El s împace toate lucrurile cu Sine, atât lucrurile de pe
p mânt cât i lucrurile din ceruri, f când pace prin sângele crucii Lui. i pe
voi, care odinioar era i str ini i vr jma i în gândirea voastr , prin fapte rele,
El v-a împ cat acum în trupul Lui de carne, prin moarte“. Vedem aici deci c a
fost pl cerea întregii plin t i a lui Dumnezeu, ca prin Hristos s împace toate
lucrurile cu Sine, lucrurile de pe p mânt i lucrurile din cer. i în Evrei 9.23
citim despre cur irea uneltelor cortului, pe care le g sim aici în Levitic 16,
care este o imagine a cur irii universului, când, odat , toate câte sunt acum
murd rite prin p cat, vor fi readuse în armonie des vâr it cu Dumnezeu,
toate pe baza sângelui Domnului Isus.
Ce realitate minunat ! Nu numai c sângele ne-a cur it de p catele noastre,
c pe baza acestui sânge noi am fost împ ca i i am ob inut un loc în prezen a
lui Dumnezeu i nu numai c dac ar veni to i oamenii, to i ar putea ob ine
iertare; ci pe baza acestui sânge, cerul i p mântul, tot ce a fost creat - în
Coloseni 1.16, aceste lucruri sunt numite ca ceea ce El a creat - toate lucrurile
acestea vor fi odat aduse înapoi la Dumnezeu. În 2 Petru 3.13 citim: „Noi...
a tept m ceruri noi i un p mânt nou, în care locuie te dreptatea“. Acolo tot
universul este cur it, îns nu prin sânge, ci prin judecat , de i toate se
împlinesc pe baza puterii sângelui Domnului Isus.
Aici avem în elesul din Ioan 1.29: „Mielul lui Dumnezeu care ridic p catul
lumii“. Nu este vorba aici de ceea ce Domnul Isus a f cut la cruce, ci de toate
rezultatele minunate ale acestei lucr ri. El va cura i odat cerul i p mântul i
va scoate r ul afar din lume, a a c întreg universul va fi iar i în armonie cu
Dumnezeu i pe noul p mânt Dumnezeu va putea locui cu oamenii, c ci
p catul, tot r ul, va fi atunci închis într-un loc, în iazul de foc, iar în afara
acestui loc nu se va mai g si nici un p cat. El va înl tura p catul din lume,
a a cum ne spune Evrei 9.26, c Hristos a venit ca s îndep rteze p catul,
„înl turând (desfiin ând) p catul prin jertfa Sa“. El a venit nu numai ca s ne
cure e de p catele noastre, dar i ca s scoat afar din univers orice r u. În
acest univers nu va mai fi nimic împotriva lui Dumnezeu, nimic care s
dezonoreze pe Dumnezeu.
Ce lucrare minunat ! Ce rezultate minunate ale lucr rii Sale! Vedem c acolo
a fost închis totul. Îns ceea ce este minunat este c acolo nu spune c Aaron
a adus jertfa pentru ca s cur easc cortul. El a adus jertfa pentru sine i
pentru casa lui. i aceasta este înv
tura Noului Testament. În evanghelizare
se spune c Domnul Isus iube te lumea; îns noi nu citim a a. Ceea ce este
minunat în Cuvântul lui Dumnezeu este c Domnul Isus a iubit Adunarea Sa;
El ne-a iubit pe noi, El m-a iubit pe mine, El a iubit pe Tat l. Îns noi nu citim
niciodat c Domnul Isus a iubit lumea. Citim numai o singur dat c
Domnul Isus a iubit pe un necredincios, pe tân rul din Marcu 10. Acolo spune
c Domnul Isus l-a iubit, pentru c el c uta dornic dup lucrurile spirituale.
Dragostea Domnului Isus caut pe cei care fac parte din Adunarea Sa, ea ne
caut pe noi. El este Fiul Dumnezeu, care m-a iubit i care S-a dat pentru
mine.
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Lucrarea pe care El a s vâr it-o pentru mine, pe care El a înf ptuit-o pentru
noi, ca Adunare, este a a de mare i de bogat , încât pe baza acesteia întreg
universul va fi adus odat înapoi la Dumnezeu. Îns din dragoste pentru noi a
f cut El aceast lucrare. Dumnezeu I-a dat-o ca s-o fac , c ci El voia s ne
salveze, „prin a c rui voie noi am fost sfin i i“.
Nu este acesta suficient temei pentru recuno tin
nesfâr it , nu este
aceasta fericire f r margini pentru inimile noastre? Adeseori în leg tur cu
aceasta am povestit o întâmplare. Ea a avut loc acum câ iva zeci de ani în
urm pe litoralul olandez, începuse o furtun puternic
i un vapor era în
primejdie. Se vedea c era pe punctul de a se scufunda. To i oamenii s-ar fi
înecat atunci, c ci marea era a a de s lbatic , încât nici unul nu îndr znea s
intre într-o barc de salvare, ca s se salveze. A venit îns un om în fug ,
strigând: „Eu trebuie s m duc la ei, fiul meu este pe vapor! Cine merge cu
mine?“ Ei spuneau: „Nu se poate merge!“ El a r spuns: „Eu trebuie s merg,
fiul meu este pe vapor, eu trebuie s -l salvez.“ i apoi el a luat pe unii cu el. i
ei au plecat i au salvat pe fiul lui. Îns au salvat nu numai pe fiul acelui om,
ci au luat aproape pe to i oamenii la bord. Aceia au fost salva i, cu toate c
salvatorul nu a venit din pricina lor. El a venit pentru c iubea pe singurul s u
fiu.
i aceasta este ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la
lucrarea Domnului Isus. Da, lucrarea Sa este a a de mare, încât pe baza ei
Dumnezeu poate s invite pe fiecare: Vino la Mine! c oricine vine poate ob ine
iertarea de p cate. Este a a de mare, încât cerul i p mântul vor fi aduse odat
înapoi la Dumnezeu într-o armonie perfect , când El va îndep rta p catul
lumii. El nu a f cut înc lucrul acesta. Ioan 1.29 nu este înc împlinit. Îns El
a s vâr it lucrarea care st la baz pentru aceasta, c ci El m-a iubit, pentru c
El ne-a iubit, pentru c El a iubit Adunarea. El S-a dat pe Sine pentru mine, El
„Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit i S-a dat pe Sine Însu i pentru mine“. Îns
lucrarea pe care El a f cut-o, din dragoste pentru mine, este a a de mare, încât
are asemenea rezultate minunate.
Ce Mântuitor! Ce lucrare! Cât de mare trebuie s fi fost dragostea Sa fa de
noi, încât din dragoste pentru noi El a vrut s s vâr easc aceast lucrare i
s - i verse sângele S u, care are o asemenea putere, o asemenea valoare, un
asemenea efect!
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