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Capitolul 4 

Marea zi a Isp��irii (3) 

„Când va termina de f�cut isp��irea pentru sfântul loca�, pentru cortul 
întâlnirii �i pentru altar, s� aduc� �apul cel viu. Aaron s�-�i pun� amândou� 
mâinile pe capul �apului celui viu �i s� m�rturiseasc� peste el toate f�r�delegile 
fiilor lui Israel �i toate c�lc�rile lor de lege cu care au p�c�tuit; s� le pun� pe 
capul �apului, apoi s�-l izgoneasc� în pustie, printr-un om care va fi preg�tit 
pentru aceasta. �apul acela va duce asupra lui toate f�r�delegile lor într-un �inut 
nelocuit; în pustie, s�-i dea drumul. 

Aaron s� intre în cortul întâlnirii; s�-�i lepede ve�mintele de in, pe care le 
îmbr�case la intrarea în sfântul loca� �i s� le lase acolo. S�-�i spele trupul cu 
ap� într-un loc sfânt �i s�-�i ia din nou ve�mintele. Apoi s� ias� afar�, s�-�i 
aduc� arderea lui de tot �i arderea de tot a poporului �i s� fac� isp��ire pentru 
el �i pentru popor. Iar gr�simea jertfei de isp��ire s-o ard� pe altar. Cel ce va fi 
izgonit �apul pentru Azazel s�-�i spele hainele �i s�-�i scalde trupul în ap�; dup� 
aceea poate s� intre în tab�r�. S� se scoat� afar� din tab�r� vi�elul jertfei pentru 
p�cat �i �apul jertfei pentru p�cat, al c�rui sânge a fost dus în sfântul loca� 
pentru facerea isp��irii, �i s� le ard� în foc pieile, carnea �i baliga. Cel ce le va 
arde s�-�i spele hainele �i s�-�i scalde trupul în ap�; dup� aceea poate s� intre 
în tab�r�. 

Aceasta s� fie o rânduial� permanent�: în luna a �aptea, în a zecea zi a lunii, 
s� v� smeri�i sufletele �i s� nu face�i nici o lucrare, nici cel n�scut în cas�, nici 
str�inul care locuie�te în mijlocul vostru. C�ci în ziua aceasta se va face isp��ire 
pentru voi, ca s� v� cur��i�i; ve�i fi cur��i�i de toate p�catele voastre înaintea 
DOMNULUI. Aceasta s� fie pentru voi un sabat de odihn�, în care s� v� smeri�i 
sufletele. Aceasta s� fie o rânduial� permanent�. Isp��irea s� fie f�cut� de 
preotul care va fi primit ungerea �i care va fi fost consacrat s� urmeze tat�lui s�u 
în slujba preo�iei; s� se îmbrace cu ve�mintele de in, cu ve�mintele sfinte. S� fac� 
isp��ire pentru Locul Preasfânt, s� fac� isp��ire pentru cortul întâlnirii �i pentru 
altar; �i s� fac� isp��ire pentru preo�i �i pentru tot poporul adun�rii. Aceasta s� 
fie pentru voi o rânduial� permanent�: o dat� pe an s� se fac� isp��ire pentru 
copiii lui Israel, pentru p�catele lor“. Aaron a f�cut întocmai cum Domnul 
poruncise lui Moise“ (Levitic 16.20-34). 

Am cântat adesea împreun�: „Înainte ca aceast� crea�ie s� se fi n�scut, Tu L-
ai ales pentru jertf�, un Miel curat �i f�r� cusur. Pe cruce El a fost pentru noi 
f�cut p�cat, blestem; pentru Tine a fost o mireasm� pl�cut�“. �i apoi: „El a 
împlinit voia Ta, a des�vâr�it marea Ta lucrare dumnezeiasc�. El a venit ca s� 
împlineasc� tot ceea ce dragostea Ta a gândit mai dinainte“. Nu este aceasta 
tocmai ceea ce noi privim în aceste zile? Domnul a venit ca s� înf�ptuiasc� 
lucrarea, ca s� fac� voia lui Dumnezeu. El spune: „Iat�, Eu vin ca s� fac voia 
Ta, Dumnezeule“. �i apoi se spune mai departe: „... prin care voie noi am fost 
sfin�i�i“ (Evrei 10.9-10). 

Da, era voia lui Dumnezeu ca noi s� fim mântui�i. „Fiindc� atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe singurul S�u Fiu, pentru ca oricine crede 
în El s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�.“ Îns� noi am v�zut în prima parte c� 
înainte ca Dumnezeu în harul S�u s� Se poat� întoarce spre p�c�to�ii pierdu�i, 
cum am fost noi, trebuia ca Persoana Sa înjosit� s� fie pream�rit�. Cum putea 
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Dumnezeu s� dovedeasc� har, s� arate dragoste, când dreptatea Sa era atacat� 
�i slava �i onoarea Sa erau c�lcate în picioare? Trebuia ca dreptatea lui 
Dumnezeu s� fie satisf�cut�, înainte ca s� poat� str�luci dragostea lui 
Dumnezeu; c�ci dragostea lui Dumnezeu nu poate niciodat� s� lucreze în 
contradic�ie cu dreptatea, sfin�enia �i adev�rul. 

A�a am v�zut în primul �ap �i în vi�elul care au fost înjunghia�i. Primul �ap 
am v�zut c� era pentru DOMNUL. �i am observat cum sângele a fost dus 
în�untru �i a fost stropit pe capacul isp��irii, a�a c� Dumnezeu înaintea Sa a 
v�zut moartea unuia care L-a sl�vit, moartea unui om care a fost ascult�tor 
pân� la moarte �i asupra c�ruia El a exercitat toat� judecata asupra p�catelor. 
„C�ci pe Cel care n-a cunoscut p�cat, El L-a f�cut p�cat pentru noi“. Romani 
8.3 spune c� Dumnezeu, „trimi�ând pentru p�cat, pe însu�i Fiul S�u într-o fire 
asem�n�toare omului p�c�tos, a condamnat p�catul în firea p�c�toas�,...“ în 
a�a fel încât dreptatea lui Dumnezeu a fost satisf�cut� pe deplin cu privire la 
omenire. Dreptatea Lui a fost satisf�cut� nu cu privire la fiecare persoan� în 
parte, ci cu privire la omenire; c�ci omenirea L-a dezonorat, îns� acum Unul 
din aceast� omenire L-a sl�vit mult mai mult decât El fusese dezonorat 
odinioar�. 

Dar nu este destul c� Dumnezeu poate oferi harul S�u, c� El este liber acum 
s� lase ca Evanghelia s� fie vestit� �i s� spun� tuturor: veni�i s� v� împ�ca�i cu 
Mine! Pe lâng� aceasta trebuia s� se întâmple ceva cu omul �i pentru om, ca 
s�-l fac� în stare s� vin� în prezen�a lui Dumnezeu, astfel ca Dumnezeu s�-i 
poat� dovedi harul S�u. Aceast� parte a lucr�rii Domnului Isus o avem aici în 
cel de-al doilea �ap, care este pentru popor. Nu este de ajuns c� Dumnezeu 
este îndur�tor fa�� de noi; El trebuia s� poat� fi îndur�tor �i fa�� de p�catele 
noastre. Aceasta este marea diferen�� pe care o avem în cunoscutul verset din 
1 Ioan 2.2: „El este isp��irea pentru p�catele noastre; �i nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi“. Mul�i s-au încurcat în acest verset �i nu 
în�eleg pentru ce nu spune aici: pentru p�catele lumii. Ei sus�in, totu�i, c� a�a 
trebuie s� scrie aici. �i ei spun a�a: Domnul Isus este isp��irea pentru p�catele 
lumii. Îns� aceasta este în contradic�ie cu ceea ce ne spune Cuvântul lui 
Dumnezeu �i rezolvarea acestei întreb�ri o avem aici în aceast� sec�iune. 

Cuvântul „isp��ire“ (hilasmos în greac�), care este întrebuin�at aici, 
înseamn� „îndur�tor, binevoitor, a ar�ta îndurare sau har“. Dar este o mare 
diferen�� între lume �i noi, aceia care suntem acum copii ai lui Dumnezeu. Am 
v�zut c� acum Dumnezeu, pe baza sângelui care a fost dus în Locul Preasfânt, 
este îndur�tor fa�� de fiecare om de pe p�mânt �i c� El invit� pe fiecare: Vino la 
Mine, ca s� fii împ�cat! 

Urmeaz� apoi întrebarea pe care noi o avem aici: Dumnezeu poate fi 
îndur�tor fa�� de oameni, îns� poate El fi îndur�tor �i fa�� de p�catele lor? 

Este cu totul clar - vreau s� folosesc o imagine omeneasc� - c� dac� unul 
vine la judecat� pentru c� a f�cut r�u, judec�torul poate avea mil� de 
persoan�, îns� nu de r�ul pe care l-a f�cut acea persoan�. �i dac� el este 
drept, el trebuie s� condamne persoana, chiar dac� va �ine cont de 
împrejur�rile în care s-au petrecut faptele. Dumnezeu este des�vâr�it de drept; 
cu privire la p�cat, El nu poate trece nimic cu vederea, El trebuia s� judece 
fiecare p�cat. Aici avem cea de a doua parte, partea omului, c� fiecare în parte 
poate veni la Dumnezeu �i cum Dumnezeu poate s� primeasc� pe fiecare în 
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parte în prezen�a Sa - nu numai pentru c� El este îndur�tor sau plin de har, ci 
pentru c� El poate fi îndur�tor cu fiecare �i cu p�catele pe care el le-a f�cut. 

G�sim apoi, a�a cum s-a spus în 1 Ioan 2.2, c� El este îndur�tor fa�� de noi 
�i fa�� de p�catele noastre �i c� El este îndur�tor cu oamenii din lume, îns� nu 
spune c� El este îndur�tor �i cu p�catele lor. �i cum este posibil� aceast� 
prim� parte, vedem aici. Avem �i a doua parte a lucr�rii Domnului Isus. Pe 
când Domnul Isus a murit pe cruce, toat� judecata lui Dumnezeu a fost 
v�rsat� peste El. El a fost f�cut p�cat �i dreptatea lui Dumnezeu a fost pe 
deplin satisf�cut�, prin aceea c� Dumnezeu a exercitat în El judecata asupra 
p�catului. Cea de a doua parte îns� este c� Domnul Isus a purtat p�catele 
mele în trupul S�u pe lemn. Deci, când eu m-am întors la Dumnezeu �i am 
v�zut c� eram un p�c�tos pierdut �i am venit la Dumnezeu ca s� ob�in iertare, 
Dumnezeu putea s� Se arate îndur�tor nu numai fa�� de mine personal, a�a 
cum El invit� pe fiecare ca s� vin� la El, ci Dumnezeu putea s� Se arate 
îndur�tor �i cu privire la p�catele mele, pentru c� Domnul Isus a purtat 
pedeapsa pentru ele. A�adar Dumnezeu nu trebuie s� mai pedepseasc� 
p�catele mele; Domnul a purtat judecata asupra lor. Este de la sine în�eles c� 
El poate face aceasta numai pentru aceia ale c�ror p�cate au fost purtate de 
Domnul Isus. 

�i apoi vedem marea diferen�� între ceea ce avem aici în �apul al doilea �i 
ceea ce am g�sit în primul �ap. Este aceea�i diferen�� pe care o g�sim 
pretutindeni în Cuvântul lui Dumnezeu, diferen�a între dorin�a lui Dumnezeu 
fa�� de oameni �i ceea ce la sfâr�it va fi partea fiec�ruia care a primit pe 
Domnul Isus ca Mântuitor al s�u, ceea ce nu este totuna. A�a spune Ioan 3.16: 
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea“ - �i aici lumea este cosmosul, 
universul - „c� a dat pe singurul S�u Fiu, pentru ca oricine crede în El s� nu 
piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�“; nu c� fiecare are via�a ve�nic�, ci c� „fiecare 
care crede în Domnul Isus“ are via�a ve�nic�. 

�i a�a spune �i 1 Timotei 2.4, c� Dumnezeu dore�te ca to�i oamenii s� fie 
mântui�i �i s� vin� la cuno�tin�a adev�rului. Apoi spune c� este un singur 
mijlocitor între Dumnezeu �i oameni, omul Isus Hristos. �i se spune apoi: „... 
care S-a dat pe Sine Însu�i ca pre� de r�scump�rare pentru to�i“. Expresia în 
greac� înseamn� c� pre�ul de r�scump�rare este preg�tit pentru to�i oamenii �i 
deci poate fi partea tuturor. Cu privire la aceasta urmeaz� concluzia c� numai 
aceia pot veni la Dumnezeu, care vin, prin Domnul Isus, c�ci numai El este 
mijlocitorul între Dumnezeu �i oameni, Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine 
Însu�i ca pre� de r�scump�rare pentru to�i. Aceasta este o chestiune 
important�. 

În cre�tin�tate exist� dou� puncte de vedere cu privire la isp��ire. Una, 
sus�inut� chiar de cre�tini adev�ra�i, neag� înv���tura alegerii; se spune c� 
harul este pentru to�i. �i unii merg chiar a�a de departe, încât spun: to�i 
oamenii vor fi mântui�i. Al�ii nu merg a�a de departe, dar spun: Domnul a 
purtat p�catele tuturora. Dac� ei merg la pierzare, este numai pentru c� nu 
primesc lucrarea lui Hristos. Ei trebuie numai s� o primeasc�. 

Cel�lalt punct de vedere este c� Dumnezeu a trimis pe Fiul S�u numai 
pentru anumite persoane. Când în 1 Timotei 2.4 se spune: „Dumnezeu dore�te 
ca to�i oamenii s� fie mântui�i“, asta înseamn� c� Dumnezeu vrea ca oameni 
din toate categoriile s� fie mântui�i, din fiecare �ar�, câ�iva din fiecare na�iune, 
o parte din femei, o parte din b�rba�i, o parte din copii �i a�a mai departe, din 
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fiecare categorie. Ei spun: Dumnezeu nu cheam� pe to�i oamenii ca s� fie 
mântui�i �i aceasta nici nu este inten�ia Sa. 

Cuvântul lui Dumnezeu d� dreptate în parte �i unora �i altora. Am v�zut 
deja, �i aceasta o g�sim adeseori în Noul Testament, c� Dumnezeu ofer� harul 
S�u tuturor oamenilor. El cheam� pe to�i: veni�i la Mine! Vino s� prime�ti pace 
de la Mine! Dumnezeu a dat pe Fiul S�u pentru ca oricine crede în El s� nu 
piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�. Îndat� ce este vorba de Evanghelia liber�, 
despre mesajul harului lui Dumnezeu, atunci noi putem �i trebuie s� spunem 
oric�rui om de pe p�mânt: Dumnezeu te invit� ca s� fii mântuit �i El a dat pe 
Fiul S�u pentru ca tu s� po�i fi mântuit. 

Îns� de îndat� ce este vorba de lucrarea Domnului Isus �i de îndat� ce noi 
vrem s� spunem cuiva: Domnul Isus a murit pentru tine personal �i a purtat 
p�catele tale, atunci chestiunea este cu totul alta. Cuvântul lui Dumnezeu nu 
ne spune niciodat� c� Domnul Isus a purtat p�catele necredincio�ilor. Este de 
la sine în�eles c� noi am fost necredincio�i, pe când Domnul a murit pentru 
noi, ba chiar mai mult, noi personal nici nu eram m�car n�scu�i. 

Domnul Isus îns� a purtat p�catele unui num�r restrâns de oameni, nu ale 
tuturor. Vedem aceasta foarte clar prezentat în acest tablou. Jertfa era pe de o 
parte pentru Aaron �i pentru casa lui �i pe de alt� parte pentru popor. Este 
deci clar c� nu to�i oamenii erau inclu�i în ea. Nu to�i apar�ineau casei lui 
Aaron �i nu to�i apar�ineau poporului Israel. Era acolo o delimitare. �i a�a cum 
am spus deja, dac� citim aten�i Cuvântul lui Dumnezeu, atunci vom vedea c� 
acolo se spune foarte clar c� Dumnezeu a iubit lumea �i c� Dumnezeu invit� 
pe fiecare s� vin� la El, îns� nu g�sim niciodat� c� Domnul Isus a iubit sau 
iube�te lumea. Domnul Isus a iubit Adunarea Sa �i iube�te pe fiecare care 
apar�ine Adun�rii - a�adar, pe fiecare care este un copil al lui Dumnezeu. 
Fiecare poate veni, îns� lucrarea Domnului Isus este numai pentru aceia care 
au crezut în El �i au parte de El. El a purtat numai p�catele acelora care nu 
merg la pierzare. 

Nu avem voie s� uit�m c� Domnul Isus nu a fost numai adev�ratul Om, ci �i 
adev�ratul Dumnezeu. �i din locurile pe care le-am amintit deja, aceasta se 
recunoa�te foarte bine. Cu 1900 de ani înainte ca eu s� m� fi n�scut, Domnul 
Isus a venit pe p�mânt �i a murit pe cruce. �i totu�i Cuvântul lui Dumnezeu 
îmi spune mie �i eu o pot spune cu toat� inima: pe când El a mers la cruce, El 
S-a gândit la mine. Din dragoste pentru mine a mers El la cruce. El este Fiul 
lui Dumnezeu care m-a iubit �i S-a dat pe Sine pentru mine. El a iubit 
Adunarea (Efeseni 5.25), de�i Adunarea nu luase înc� fiin��. Îns� pentru c� El 
era Dumnezeu, El a v�zut-o deja a�a cum ea va fi �i cuno�tea pe fiecare care 
mai târziu va apar�ine Adun�rii. �i El a iubit Adunarea �i pe fiecare în parte 
care apar�ine ei �i El Însu�i S-a dat pentru ea. 

Acesta este adev�rul care ne este prezentat aici, prin acest al doilea �ap. Nu 
este suficient c� Dumnezeu invit� pe fiecare în parte. Nu este suficient c� 
sângele a fost stropit pe capacul isp��irii. Fiecare în parte trebuie s� aib� parte 
de Domnul Isus �i Domnul Isus trebuie s� fi purtat judecata asupra p�catelor 
sale, altfel el merge la pierzare ve�nic�. �i Domnul Isus a purtat p�catele 
numai ale acelora care Îl vor primi - lucru pe care El ca Dumnezeu atot�tiutor 
îl cuno�tea - �i a�a vor avea parte de El. Aceasta este realitatea pe care o avem 
aici. 
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�i este bine c� �tim lucrul acesta. Dac� noi nu am fi avut acest simbol �i 
acest adev�r care ne este prezentat aici, cum ar fi �tiut cineva c� p�catele îi 
sunt iertate? Dumnezeu �tia, El a v�zut lucrarea Domnului Isus. În leg�tur� cu 
imaginea pe care ne-o d� vi�elul, nu g�sim un al doilea vi�el care s� fie trimis în 
mod v�dit ca s� duc� p�catele într-un loc pustiu. �i totu�i este clar c� în acel 
singur vi�el este prezentat� toat� lucrarea Domnului Isus - nu numai c� 
Dumnezeu a fost satisf�cut, ci s-a împlinit �i tot ceea ce era nevoie pentru casa 
lui Aaron, ca astfel ea s� poat� cu adev�rat sta în prezen�a lui Dumnezeu. Sper 
s� m� reîntorc la aceasta. 

A�a cum am v�zut la început, cei doi �api au fost numi�i împreun� jertfa 
pentru p�cat, a�a cum un singur vi�el va fi numit jertfa pentru p�cat. În 
aceea�i clip�, când dreptatea lui Dumnezeu era satisf�cut� prin lucrarea 
Domnului Isus, prin aceea c� El a judecat p�catul �i p�catele în El, Domnul 
Isus a purtat pedeapsa mea; c�ci judecata era pedeapsa mea, pentru c� El a 
luat p�catele mele asupra Sa �i S-a f�cut p�cat pentru mine. Dumnezeu a fost 
a�adar pe deplin sl�vit �i satisf�cut, încât El era în stare s� ofere acum harul. 
�i El a mai v�zut c� Domnul Isus a purtat p�catele mele acolo în aceast� 
judecat�, astfel încât El a putut s� fie îndur�tor fa�� de mine �i fa�� de p�catele 
mele. 

Îns� acum avem aici diferen�a dintre fiii lui Aaron �i israeli�ii în�i�i. Aici, în 
aceast� imagine, vedem c� Aaron singur trebuia s� intre în Locul Preasfânt �i 
nimeni altul nu avea voie s� fie al�turi, atunci când el s�vâr�ea lucrarea. Cum 
putea cineva s� fie al�turi atunci când se rezolva problema p�catului? Aceasta 
putea fi numai o chestiune între Dumnezeu �i Domnul Isus. Dumnezeu a 
lucrat chiar ca un întuneric s� vin� peste toat� �ara, astfel încât nici un om n-a 
putut s� p�trund� în ceea ce se petrecea între Dumnezeu �i Domnul Isus. Nici 
unul nu avea voie s� vad� �i nici unul nu avea voie s� primeasc� vreo impresie 
despre ceea ce L-a costat aceasta pe Domnul Isus, ce a suferit El acolo pe 
cruce. Problema p�catului, problema vie�ii �i ascult�rii, da, toate problemele au 
fost rezolvate acolo. Ele puteau fi rezolvate numai între Dumnezeu �i acest 
singur Om �i nici o creatur� nu avea voie s� fie al�turi. Cine ar fi putut în�elege 
aceasta? Îns� Dumnezeu a v�zut-o. 

�i când fiii lui Aaron au exercitat mai târziu slujba preo�iei, ei au intrat în 
Locul Sfânt. A�a cum am v�zut, când Domnul Isus a s�vâr�it lucrarea pe 
cruce, perdeaua s-a rupt, astfel încât Locul Sfânt �i Locul Preasfânt au devenit 
o singur� înc�pere �i Locul Sfânt în care noi, preo�ii nou testamentali, intr�m 
ca s� exercit�m slujba preo�iei, a devenit una cu locul în care locuie�te 
Dumnezeu �i în care este scaunul S�u de domnie. 

Deci, când intrau în Locul Sfânt, fiii lui Aaron vedeau acolo sângele. Ei au 
v�zut c� sângele a fost adus înaintea lui Dumnezeu �i a fost stropit de �apte ori 
pe pardoseala pe care ei st�teau. Dac� aceasta nu ar fi fost suficient, atunci ei 
ar fi murit îndat�. Îns� faptul c� nu au murit �i faptul c� ei puteau sta acolo 
lâng� sânge era pentru ei dovada c� lucrarea a fost des�vâr�it� - nu numai cu 
privire la sl�virea lui Dumnezeu, ci �i cu privire la salvarea lor �i la problema 
p�catelor lor. �i astfel ei nu mai aveau nevoie de nici o alt� dovad� pentru 
faptul c� aceast� parte a lucr�rii a fost împlinit�. 

Pentru Israel, îns�, pentru popor, nu era a�a. Când au �tiut israeli�ii c� 
Dumnezeu a primit jertfa �i c� a fost satisf�cut prin sângele pe care Aaron l-a 
dus în�untru? Ei au �tiut-o numai în momentul când Aaron a fost v�zut afar�. 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                            Marea Zi a isp��irii (3) 

6/13 

Acesta era semnul c� lucrarea a fost primit�; c�ci dac� Dumnezeu nu ar fi 
primit sângele, atunci Aaron ar fi murit acolo în prezen�a lui Dumnezeu. Noi 
�tim ce înseamn� aceasta în sens profetic �i anume c� poporul Israel numai 
atunci va �ti c� Dumnezeu a primit jertfa Domnului Isus, când El va veni din 
cer �i ei Îl vor vedea. Atunci r�m��i�a credincioas� va spune ceea ce noi citim 
în Isaia 53. Noi citim adeseori acest capitol ca pentru noi, da, avem voie s� 
facem aceasta. Îns� profetic este vorbirea r�m��i�ei, ceea ce va spune ea când 
Domnul Isus va veni din cer. Abia atunci ei vor �ti c� Dumnezeu a primit jertfa 
�i c� le-a iertat cu adev�rat p�catele. Pân� în momentul acesta, dup� 
transformare, r�m��i�a credincioas� nu va avea cuno�tin�� c� p�catele ei sunt 
iertate. 

Noi avem totu�i libertatea s� mergem în Locul Sfânt �i, când mergem 
în�untru, atunci vedem sângele. Vedem c� lucrarea este des�vâr�it�, c� 
Dumnezeu nu ne judec�. Noi putem merge în�untru, ori de câte ori dorim. 

�i în al doilea rând, este foarte important c� Domnul Isus a trimis din cer 
„Duhul adev�rului“, ca s� ne spun� ce loc ocup� El acolo. El spune în Ioan 16 
c� El va trimite pe Duhul Sfânt, care va m�rturisi despre slava Sa, care va lua 
din ceea ce este al S�u �i ne va face cunoscut. �i Duhul Sfânt a venit �i ne-a 
f�cut cunoscut c� Domnul Isus st� pe scaunul de domnie la dreapta lui 
Dumnezeu, c� Dumnezeu L-a în�l�at peste toate puterile. Lucrarea Domnului 
Isus este a�a de mare, încât Dumnezeu este sl�vit prin ea. Pentru aceasta, 
Dumnezeu I-a dat un loc la dreapta Sa. Noi �tim c� Dumnezeu este satisf�cut 
prin lucrarea Domnului Isus �i noi putem deci veni liberi la Dumnezeu, pentru 
c� toate au fost aduse în ordine. Îns�, a�a cum s-a spus, Israel va vedea 
aceasta abia atunci când Domnul Isus va veni din cer, pentru c� ei nu pot 
intra în Locul Sfânt �i nici nu au primit Duhul Sfânt �i nu-L vor primi 
niciodat�, a�a cum L-am primit noi, dup� ce am crezut Evanghelia - acest 
Duh, care împreun� cu duhul nostru, m�rturise�te c� suntem copii ai lui 
Dumnezeu. 

Îns� Dumnezeu a l�sat scris �i pentru noi, ce era necesar pentru Israel cu 
privire la pozi�ia sa; cei doi �api, unul al c�rui sânge era dus în�untru, iar cel 
de-al doilea, care ducea afar� p�catele, a�a c� poporul putea vedea c� p�catele 
lor sunt îndep�rtate. Înv���m deci din ceea ce de fapt nu vorbe�te despre noi, 
îns� întreg adev�rul despre împ�care îl putem vedea în tot ceea ce este cuprins 
în acest singur vi�el. Vedem cele dou� p�r�i ale lucr�rii. Dumnezeu este 
satisf�cut prin sângele care a fost adus înaintea Lui �i p�catele noastre sunt 
îndep�rtate, pentru c� Hristos le-a purtat judecata, a�a c� Dumnezeu poate fi 
îndur�tor. Domnul Isus este isp��irea pentru noi �i pentru p�catele noastre �i 
chiar pentru lume, îns� nu pentru p�catele ei; nu este isp��ire pentru aceia 
care L-au lep�dat �i care nu L-au primit �i nici nu-L vor primi. 

Aceasta este o realitate minunat�, pe care poporul o putea vedea. Aaron 
m�rturisea toate p�catele pe capul �apului. Ce lini�te d� aceasta con�tiin�ei 
noastre, când înv���m s� în�elegem lucrarea de isp��ire! Noi �tim din Cuvântul 
lui Dumnezeu c� p�catele nu vor fi iertate dac� ele nu sunt m�rturisite. 
Dumnezeu nu iart� niciodat� un p�cat care nu va fi m�rturisit �i chiar la 
oameni situa�ia nu este altfel. Acest principiu îl avem în 1 Ioan 1.9: „Dac� ne 
m�rturisim p�catele, El este credincios �i drept ca s� ne ierte p�catele �i s� ne 
cur��easc� de orice nedreptate“. Niciodat� Dumnezeu nu va primi un p�c�tos 
ale c�rui p�cate nu sunt recunoscute înaintea Lui �i niciodat� Tat�l nu va ierta 
p�catele unui copil al S�u, dac� ele nu vor fi m�rturisite! �i noi de asemenea 
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s� nu iert�m pân� ce nu este o m�rturisire, c�ci acesta este un principiu 
dumnezeiesc. 

Îns� nu vreau s� vorbesc despre noi credincio�ii, ci despre ceea ce aceasta a 
însemnat pentru noi, atunci când noi eram p�c�to�i. A însemnat c�, atunci 
când cineva vine la Dumnezeu ca s� ob�in� iertarea p�catelor, el trebuie nu 
numai s� cread�, ci trebuie ca el s� vin� la Dumnezeu �i s�-I spun� c� este un 
p�c�tos, c� a f�cut multe fapte care sunt în contradic�ie cu drepturile pe care 
Dumnezeu le are asupra lui �i c� Dumnezeu este drept când îl judec�. Aceasta 
este o realitate foarte important�, chiar cu privire la Evanghelia care va fi 
vestit�. Mul�i vestesc c� Domnul Isus a murit pentru to�i �i chiar c� El a purtat 
p�catele tuturor - �i: „Voi trebuie numai s� primi�i �i atunci ve�i fi mântui�i.“ 
îns� Cuvântul lui Dumnezeu nu spune aceasta. Versetul pe care l-m citat - 1 
Ioan 1.9 - ne spune foarte clar: „dac� ne m�rturisim p�catele, El este 
credincios �i drept ca s� ne ierte p�catele �i s� ne cur��easc� de orice 
nedreptate.“ Aceasta se potrive�te nu numai pentru credincio�i; este un 
principiu al tuturor ac�iunilor lui Dumnezeu �i în toate rela�iile lui Dumnezeu 
cu oamenii. �i nici un p�c�tos nu poate fi mântuit, dac� nu vine la Dumnezeu 
�i nu î�i recunoa�te p�catele - �i aceasta înseamn� c� el a venit în lumina lui 
Dumnezeu �i acolo a v�zut c� este un p�c�tos. 

Aspectul rela�iilor dintre Dumnezeu �i oameni este foarte însemnat �i l-am 
putea g�si �i în alte locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Repet: dac� în Locul 
Sfânt ar fi fost dus numai sângele primului �ap, deci dac� lucrarea Domnului 
Isus ar fi avut numai aceast� parte, c� Dumnezeu ar fi fost satisf�cut cu privire 
la omenire �i cu privire la p�cat, numai cu aceasta nu ar fi fost nici un om 
mântuit. �tim bine c� atunci când Dumnezeu roag� st�ruitor pe oameni: 
„Veni�i s� v� împ�ca�i cu Mine!“, nu vine la El nici un om. Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: nu este nici unul care s� caute pe Dumnezeu, nici unul 
m�car. Nici eu nu am c�utat pe Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu a c�utat pe 
Dumnezeu. Dumnezeu Însu�i o spune: veni�i s� v� împ�ca�i cu Mine! Asta 
înseamn� c� Dumnezeu spune: inima ta este du�m�noas� fa�� de Mine. Tu e�ti 
un du�man al Meu, tu M� ur��ti! �i oamenii nu vor s� �tie aceasta. Îns� 
Dumnezeu, care cunoa�te inimile, spune aceasta fiec�ruia. Eu vreau s� împac 
inima ta, adic� s� scot afar� du�m�nia. �i în ce mod vrea Dumnezeu s� fac� 
aceasta? Citim aceasta în Ioan 3. Acolo spune Domnul Isus: „dac� cineva nu 
este n�scut din ap� �i din Duh, nu poate s� intre în împ�r��ie.“ Altfel el nu 
poate ob�ine binecuvânt�rile �i nu poate s� vad� vreodat� împ�r��ia lui 
Dumnezeu �i nici s� intre în ea. 

Aceasta este lucrarea care trebuia f�cut� în continuare, pentru ca un p�c�tos 
s� poat� ob�ine schimbarea necesar� �i iertarea p�catelor. Duhul Sfânt 
lucreaz� în con�tiin�a unui om �i-l face s� vad� cine este el �i c� el nu poate s� 
stea înaintea lui Dumnezeu, c� el este un p�c�tos pierdut. Sp�larea cu ap� 
const� în aceea c� Duhul Sfânt folose�te Cuvântul în inima �i în con�tiin�a 
omului, a�a c� omul se vede în lumina Cuvântului: sunt pierdut! �i atunci el 
este preg�tit ca s�-�i recunoasc� p�catele înaintea lui Dumnezeu. Atunci el 
merge la Dumnezeu �i spune: Eu sunt un p�c�tos pierdut! Dac� Tu e�ti drept, 
Tu trebuie s� m� arunci în iad... �i atunci avem, ceea ce este un principiu în 
Cuvântul lui Dumnezeu, c� El, în dreptatea Sa poate s�-l ierte. 

Urmeaz� apoi o mare întrebare. Când noi am venit la Dumnezeu �i ne-am 
recunoscut p�catele, am mai �tiut noi atunci toate p�catele pe care le-am 
f�cut? Crede�i c� niciodat� nu a�i f�cut p�cate la care s� nu v� fi gândit 
niciodat�? L�sa�i s� ne cercet�m înc� o dat� în lumina Cuvântului lui 
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Dumnezeu. În 1 Ioan 3.4 ni se spune ce este p�cat. P�catul este f�r�delege �i 
f�r�delegea este p�cat. Asta înseamn� c� fiecare cuvânt pe care îl roste�te 
omul f�r� ca Domnul s� i-l fi poruncit este p�cat. Orice fapt� pe care o face un 
om f�r� s� poarte pecetea autorit��ii lui Dumnezeu este p�cat. �i orice gând pe 
care îl are un om, pe care nu i l-a poruncit Dumnezeu, este p�cat. Aceasta este 
f�r�delege: s� treci cu vederea autoritatea pe care Dumnezeu o are asupra 
noastr�. Atunci în�elegem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, „C�ci nu este 
nici unul care s� fac� binele, nici unul m�car“ (Romani 3.12) �i „toate 
întocmirile gândurilor din inima sa sunt toat� ziua numai spre r�u“ (Geneza 6). 

Un om neîntors la Dumnezeu, unul care a refuzat s� fie ascult�tor �i s� 
cread�, a f�cut el vreodat� o fapt� din ascultare fa�� de Dumnezeu �i nu din 
propria voie? A vorbit el vreodat� un cuvânt, dac� a vorbit, pentru c� 
Dumnezeu i l-a spus �i a avut el vreodat� gânduri, pentru c� i-a spus 
Dumnezeu c� trebuie s� le aib�? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu! El 
spune: „C�ci nu este nici unul care s� caute pe Dumnezeu“ �i: „toate 
întocmirile gândurilor inimii sale sunt în fiecare zi îndreptate numai spre r�u“. 
Câte p�cate am f�cut eu atunci în via�a mea, înainte ca eu s� m� fi întors la 
Dumnezeu? Nu vreau acum s� vorbesc despre timpul acela. Cât de multe 
cuvinte am rostit eu? Toate aceste cuvinte au fost p�cate. Câte fapte am f�cut 
eu? Toate aceste fapte au fost p�cate. �tiam eu toate faptele mele, cuvintele 
mele, gândurile mele? �i totu�i Cuvântul lui Dumnezeu spune ca un principiu: 
f�r� m�rturisire nu este iertare. 

Ce har minunat este atunci ceea ce g�sim aici! Vedem acolo pe marele preot 
�i �tim c� el este Domnul Isus; El vine aici, la �apul cel viu. �i Aaron pune 
mâinile sale amândou� pe capul �apului celui viu �i m�rturise�te asupra lui 
toate nedrept��ile copiilor lui Israel �i toate c�lc�rile lor de lege cu care ei au 
p�c�tuit. Când israeli�ii nu mai �tiau p�catele lor - simbolic Aaron le �tia �i el 
le m�rturisea. Aceasta este minunat! 

Noi, care am venit la Dumnezeu ca s� m�rturisim c� am fost p�c�to�i, nu am 
putut s� m�rturisim toate p�catele noastre. Îns� de îndat� ce Dumnezeu vede 
în con�tiin�a noastr� înclinarea noastr� de a m�rturisi totul înaintea Lui, El ne 
socote�te nou� lucrarea Domnului Isus. El �tia c� noi vom veni �i „El a purtat 
p�catele noastre în trupul S�u pe lemn“. �i nu numai atât, El le-a m�rturisit 
pe toate înaintea lui Dumnezeu, a�a c� Dumnezeu poate acum, liber, s� ierte, 
poate ierta toate p�catele mele, chiar dac� eu nu le pot m�rturisi pe toate, 
pentru c� nu le �tiu pe toate �i multe, pe care le-am �tiut, le-am �i uitat deja. 

Ce har minunat! O! pe când Domnul Isus a murit pe cruce, El a purtat 
p�catele mele �i El le-a purtat nu ca pe o mare mul�ime de p�cate, amestecate 
la un loc într-un pachet. El a purtat pedeapsa pentru fiecare p�cat în parte, El 
a sim�it fiecare p�cat în parte. Când El spune în Psalmul 40: „M-au ajuns 
pedepsele pentru nelegiuirile mele... Sunt mai numeroase decât perii capului 
meu“, acolo nu a fost o mas� mare de p�cate adunate la un loc. El a v�zut pe 
fiecare în parte; pentru c� El era Dumnezeu atot�tiutor, El putea face aceasta. 
El a m�rturisit fiecare p�cat înaintea lui Dumnezeu - toate miile de p�cate pe 
care eu le-am f�cut înainte ca eu s� fiu credincios �i dup� ce eu m-am întors la 
Dumnezeu; c�ci Domnul Isus nu numai c� a purtat p�catele pe care eu le-am 
f�cut înainte de întoarcerea mea la Dumnezeu - mul�umiri fie aduse lui 
Dumnezeu, nu! - el a purtat �i p�catele pe care eu le-am f�cut dup� aceea �i El 
a purtat �i p�catele pe care eu, dac� Domnul nu vine chiar acum, le voi face 
din nefericire. El le-a purtat judecata �i El le-a m�rturisit înaintea lui 
Dumnezeu, pe fiecare în parte, a�a c� înc� de atunci El a f�cut deja isp��irea 
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pentru mine, pe care m� �tia c� Îl voi primi. A�a �tiu eu c� în momentul în care 
am venit la Dumnezeu, El poate s� fie îndur�tor fa�� de mine �i fa�� de 
p�catele mele, c�ci cu 1900 de ani mai înainte Domnul a purtat deja judecata 
lor �i El le-a m�rturisit pe toate înaintea lui Dumnezeu. 

Nu este aceasta o realitate minunat�? Când acum un p�c�tos vine la 
Dumnezeu �i a uitat multe p�cate, Dumnezeu îi iart� totu�i toate p�catele, c�ci 
Dumnezeu vede în con�tiin�a lui c� el este preg�tit ca s� le m�rturiseasc� pe 
toate, pentru c� Domnul Isus deja le-a m�rturisit �i dreptatea lui Dumnezeu a 
fost astfel satisf�cut�. 

Poporul lui Dumnezeu st�tea acolo �i vedea pe Aaron lâng� �ap; c�ci aceasta 
nu se petrecea în Locul Sfânt, ci în afar� �i poporul care nu-�i mai cuno�tea 
p�catele, vedea c� Aaron le m�rturisea pe toate. �i apoi acest �ap era dus într-
un �inut pustiu, un �inut mult în afara taberei, de unde el niciodat� nu mai 
putea veni înapoi, a�a c� ei �tiau c� p�catele lor nu mai sunt acolo. Ele au fost 
duse departe �i niciodat� nu vor mai veni înapoi. V� pute�i imagina ce u�urare 
era aceasta pentru fiecare israelit care era acolo, îngrijorat de p�catele sale, c� 
el vedea p�catele sale asupra �apului �i �tia c� ele nu vor mai veni niciodat� 
înapoi! 

Îns� pentru israeli�i aceast� bucurie era scurt�. În epistola c�tre Evrei citim 
c� pentru israeli�i aceast� zi din fiecare an era numai o amintire a p�catelor; 
c�ci ei �tiau c� �i anul trecut au stat aici, �i acum doi ani, iar acum trebuie s� 
stea iar��i �i anul viitor din nou. Deci, p�catele pân� în clipa de fa�� au fost 
îndep�rtate, îns� acelea pe care ei le vor face peste un minut r�mân prezente. 

Când îns� privim la cruce �i vedem acolo pe Domnul Isus �i ascult�m 
m�rturia Duhului Sfânt, a�a cum de exemplu o g�sim în 1 Petru 2.24 „... El a 
purtat p�catele noastre în trupul S�u pe lemn,“ atunci �tim c� „toate, absolut 
toate p�catele mele le-a îndep�rtat sângele S�u.“ Evrei 10.14 ne spune c� 
„printr-o singur� jertf� El ne-a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna,“ c� 
începând din momentul în care noi suntem p�rta�i lucr�rii Domnului Isus, nu 
se mai g�se�te nici o secund� în care s� fie vreun p�cat între mine �i 
Dumnezeu, pentru c� Domnul Isus le-a purtat pe toate �i le-a dus într-o �ar� 
îndep�rtat�, de unde ele nu vor mai veni niciodat�. El a murit, înc�rcat cu 
p�catele mele. El a înviat �i El nu mai are p�catele mele asupra Sa. Unde au 
r�mas ele? El este la dreapta lui Dumnezeu �i acolo El nu mai poart� p�catele 
mele. P�catele mele au r�mas în moarte. Ele nu vor mai ap�rea niciodat�, a�a 
cum spune Scriptura; Dumnezeu le-a aruncat înapoia Sa (Isaia 38.17), în 
marea uit�rii ve�nice, a�a c� Dumnezeu nu Se mai gânde�te niciodat� la 
p�cate. Ele au fost aruncate într-o mare, de unde ele nu vor mai ie�i niciodat� 
la iveal� �i aceasta numai pentru c� Domnul Isus le-a purtat. 

Aceasta este partea a doua a Evangheliei. În primul rând am v�zut ceea ce 
este o Evanghelie liber�. Aceasta este o invita�ie pentru fiecare: vino la 
Dumnezeu! Aici vedem ceea ce este o Evanghelie deplin�. Aceasta este o iertare 
des�vâr�it� a p�catelor, a tuturor p�catelor, eliberare deplin� de orice judecat�. 
„Deci nu mai este nici o condamnare pentru aceia care sunt în Hristos Isus“, 
pentru c� prin credin�� au primit pe Domnul Isus, dup� ce �i-au recunoscut 
p�catele înaintea lui Dumnezeu. 

Îns� a�a cum s-a spus, marele preot m�rturisea numai p�catele poporului �i 
nu ale altora, a�a cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, c� Domnul Isus, „a 
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purtat p�catele noastre în trupul S�u pe lemn“. Lucrul acesta este foarte 
important. Vreau s� citesc un loc din Noul Testament, din care reiese clar cum 
putem vesti Evanghelia. Citim în Matei 1.21: „�i-I vei pune numele Isus, pentru 
c� El va mântui pe poporul S�u de p�catele lor.“ Îns� nu fiecare apar�ine 
poporului S�u. În Matei 20.28 avem un al doilea loc: „Nici Fiul Omului n-a 
venit s� I se slujeasc�, ci El s� slujeasc� �i s�-�i dea via�a ca r�scump�rare 
pentru mul�i“ - nu pentru to�i, ci pentru mul�i. �i cuvântul grecesc înseamn� 
aici, c� acei mul�i au parte de aceast� lucrare. În 1 Timotei 2, unde se spune 
c� Domnul Isus „S-a dat pe Sine Însu�i ca pre� de r�scump�rare pentru to�i“ 
expresia este pu�in altfel. Acolo înseamn� c� pentru to�i este preg�tit s� poat� 
avea parte de aceast� r�scump�rare, �i nu c� au parte. Îns� ei ar putea avea 
parte de ea. 

Ca s� explic aceasta, vreau s� povestesc ce a f�cut odat� un frate bogat acum 
100 de ani în Anglia. El avea multe mo�ii �i deci mul�i arenda�i �i el a anun�at 
- era un an r�u - c� oricine va veni la el într-o anumit� zi înainte de ora 12, va 
ob�ine o chitan�� pentru mo�ia sa, f�r� s� pl�teasc�. Chitan�ele pentru toate 
mo�iile st�teau acolo �i oricine venea putea s� ia în primire chitan�a sa. Îns� 
numai unul a venit �i el a primit-o. Ceilal�i îns� n-au venit pentru c� ei nu au 
crezut. 

Acum vedem diferen�a. Chitan�ele erau preg�tite pentru to�i, îns� numai 
unul a ob�inut-o. Cuvântul lui Dumnezeu ne face s� în�elegem într-adev�r c� 
noi nu �tim ale cui p�cate le-a purtat Domnul Isus, înainte ca noi în�ine s� fi 
venit la El �i s� fi primit pe Domnul Isus. 

Am vorbit odat� cu un tân�r calvinist, care lucra la mine în birou. El trebuia 
s� fac� spre sear� o c�l�torie cu unchiul s�u �i eu l-am întrebat: „Rudolf, dac� 
unchiul t�u va conduce autoturismul într-o groap� �i voi amândoi ve�i muri, 
�tii tu încotro vei merge?“ Atunci El a spus: „Tat�l meu spune c� noi nu putem 
�ti acest lucru, c�ci noi nu �tim dac� facem parte dintre cei ale�i.“ Tat�l s�u 
este acum la Domnul, nu m� îndoiesc de aceasta. El era b�trânul unei biserici. 
Eu l-am cunoscut bine �i sunt pe deplin convins c� el a fost n�scut din nou. 
Îns� el nu �tia aceasta. El gândea c� nu se poate �ti dac� e�ti n�scut din nou, 
pentru c� nu tu �tii dac� e�ti ales. Atunci am luat Biblia mea �i am citit 
adresele diverselor scrisori, de exemplu cea c�tre Efeseni: „c�tre sfin�ii �i 
credincio�ii în Hristos Isus.“ Cum �tia apostolul c� ei erau sfin�i �i credincio�i 
în Hristos Isus, dac� nu se poate �ti c� cineva este un cre�tin? Am ajuns deci 
la scrisoarea c�tre Tesaloniceni �i acolo apostolul scrie: „�tim, fra�i iubi�i de 
Dumnezeu, alegerea voastr�.“ Eu am spus: Crezi tu c� apostolul Pavel a fost în 
cer �i acolo a examinat cartea cu deciziile lui Dumnezeu, încât el putea �ti c� 
tesalonicenii sunt ale�i? Nu, aceasta el nu o putea crede. Eu am spus: „Nici eu 
nu cred. Îns� când tat�l t�u gânde�te c� nu po�i fi sigur c� cineva este ales, 
cum putea �ti apostolul Pavel c� tesalonicenii erau ale�i?“ El a spus: „Eu nu 
�tiu.“ Eu i-am zis: „Este totu�i foarte simplu; c�ci spune în continuare: „prin 
aceea c� a�i primit cuvântul“ (versetul 6). Pentru c� ei au primit Cuvântul, 
apostolul �tia c� ei erau ale�i; c�ci dac� nu ar fi fost ale�i, ei nu ar fi primit 
Cuvântul. Domnul Isus �tia cine Îl va primi. 

Aceasta ne face clar ceea ce noi putem numi Evanghelie. Când eu v�d 
înaintea mea un necredincios, eu nu �tiu dac� Domnul Isus i-a purtat 
p�catele. Când el se va întoarce la Dumnezeu, da, îns� pân� atunci nu. �i 
Dumnezeu nu spune niciodat� unui necredincios c� Domnul Isus a murit 
pentru el - în afar� de sensul c� El a murit, pentru ca el s� poat� fi mântuit, 
a�a cum vedem simbolic în primul �ap, îns� niciodat� în acest al doilea sens, 
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c� Domnul Isus a purtat p�catele sale. Când Dumnezeu vorbe�te unui 
necredincios, atunci El ne spune: tu e�ti un p�c�tos pierdut �i Eu trebuie s� te 
judec, tu e�ti pe drumul spre iad, iar Eu trebuie s� fiu drept �i Eu te voi 
arunca în iad; c�ci tu e�ti un p�c�tos �i du�manul Meu. Îns� când un p�c�tos 
recunoa�te aceasta, când Duhul Sfânt i-a luminat con�tiin�a în lumina lui 
Dumnezeu, a�a c� acest om vede c� el este pierdut �i merge la Dumnezeu �i-I 
spune: eu sunt un p�c�tos pierdut, atunci îi spune - �i nu mai înainte -: Îns� 
Eu am trimis pe Fiul Meu pentru p�c�to�ii pierdu�i �i El a murit, a�a c� fiecare 
poate s� fie mântuit. �i când atunci el prime�te pe Domnul Isus prin credin��, 
atunci �i nu mai înainte, Dumnezeu spune: Eu î�i iert p�catele, c�ci Fiul Meu a 
purtat judecata asupra lor, a�a c� toate p�catele tale au fost îndep�rtate. 

�i când eu spun unui necredincios, �i cât de des se petrece din p�cate 
aceasta: „Domnul Isus a purtat p�catele tale în trupul S�u pe lemn“ - de ce 
mai trebuie acest om s� se întoarc� la Dumnezeu? Dac� Domnul Isus i-a 
purtat p�catele, atunci el nu mai trebuie s� se poc�iasc�! O, eu am auzit în 
Olanda mul�i oameni spunând: „Da, dac� cineva este ales, acela ajunge în cer, 
iar dac� cineva nu este ales, ajunge în iad. La aceasta nu se poate schimba 
nimic. De aceea noi nu ne îngrijim de lucrul acesta. Dac� noi suntem ale�i, 
vom ajunge acolo; dac� nu suntem ale�i, noi vom merge la pierzare.“ Noi �tim 
cum este inima omeneasc�. De aceea este a�a de bine s� citim exact ceea ce ne 
spune Cuvântul lui Dumnezeu �i s� recunoa�tem adev�rul Evangheliei. 

Cineva nu este de nici un ajutor unui necredincios când îi spune: „Domnul 
Isus a purtat p�catele tale“ �i nu se �tie dac� este adev�rat. Dumnezeu nu 
spune aceasta niciodat� unui necredincios. Noi putem spune celor 
necredincio�i: „Tu e�ti un p�c�tos pierdut. Îns� Dumnezeu te cheam�, pentru 
ca tu s� te împaci cu El. Dumnezeu te cheam� �i El vrea s�-�i schimbe inima. 
El vrea s� îndep�rteze caracterul r�u din inima ta. El vrea s� te mântuiasc� �i 
El a dat pe Domnul Isus, a�a c� El o poate face.“ Când acest p�c�tos vine �i se 
recunoa�te astfel, atunci noi avem dovada c� Duhul Sfânt i-a atins con�tiin�a 
�i atunci Dumnezeu îi spune: „Eu am trimis pe Fiul Meu.“ �i noi îi putem 
spune - când el vede într-adev�r vina p�catului s�u �i o m�rturise�te lui 
Dumnezeu - c� Domnul Isus a murit pentru p�c�to�i. Crede în El �i vei primi 
iertare pentru p�catele tale, a�a cum citim în Faptele Apostolilor 16, unde 
acest b�rbat întreab�: „Ce trebuie s� fac ca s� fiu mântuit?“ Aceast� întrebare 
a fost dovada c� el a realizat c� era un p�c�tos. Eu nu întreb: cum pot s� fiu 
eu mântuit? atâta timp cât eu gândesc c� nu sunt un pierdut. Eu strig dup� 
mântuire, numai când v�d c� sunt pierdut. �i pentru c� omul acesta a v�zut 
c� el era pierdut �i a întrebat: „Ce trebuie s� fac, ca s� fiu mântuit?“ apostolul 
Pavel nu spune ca Petru c�tre iudei: „poc�i�i-v�!“ Acest om era poc�it. De aceea 
Pavel îi spune: crede în Domnul Isus �i vei fi mântuit. Acesta este r�spunsul 
cel corect. 

În Faptele Apostolilor capitolul 2 �i 3, apostolul Petru nu spune îns� iudeilor: 
crede�i în Domnul Isus!, ci; poc�i�i-v� �i crede�i!, iar când s-au poc�it, ei 
trebuiau s� primeasc� pe Domnul Isus prin credin��. 

Aceasta este ceea ce g�sim aici la sfâr�it. Cuvântul lui Dumnezeu înt�re�te 
lucrul acesta. În aceast� zi a isp��irii, iudeii vedeau cum Dumnezeu a rânduit 
mai dinainte m�suri sigure, din pricina p�catelor lor �i cu privire la p�catele lor 
a adus totul în ordine. Noi vom gândi c� ar fi putut fi o zi de bucurie pentru ei. 
Îns� citim aici: „În luna a �aptea, a zecea zi a lunii, s� v� smeri�i sufletele �i s� 
nu face�i nici o lucrare, nici cel n�scut în cas�, nici str�inul care locuie�te în 
mijlocul nostru. C�ci în ziua aceasta se va face isp��ire pentru voi, ca s� v� 
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cur��i�i; ve�i fi cur��i�i de toate p�catele voastre înaintea DOMNULUI“ (Levitic 
16.29-30). 

Aceasta este de asemenea un avertisment foarte serios pentru noi. �i noi 
suntem în pericol, când vedem c� cineva se întristeaz� de p�catele sale, 
încercând s�-l scoatem din aceast� stare pe cât de repede posibil �i 
asigurându-l: p�catele tale sunt iertate. Este îns� bine, când cineva se g�se�te 
în aceast� stare. Cu cât mai mult î�i vede p�catele, cu atât mai mult va fi mai 
aproape de pace. Cu cât mai pu�in, mai superficial î�i vede cineva p�catele, tot 
atât de superficial� va fi �i pacea sa. Cu cât mai adânc se vede cineva c� este 
pierdut, cu atât mai adânc� va fi pacea con�tiin�ei sale dup� aceea �i cu atât 
mai mult� dragoste fa�� de Domnul va fi în inima lui. Adeseori s-a v�zut, când 
oamenii aud �i primesc Evanghelia numai la suprafa�� - de fapt, se spune c� 
„Domnul a adus totul în ordine, tu trebuie numai s� prime�ti“ - c� ace�tia au 
devenit cre�tini superficiali, care nu au mers realmente cu Domnul pe drumul 
lor, care nu au o pace adânc� în inim� �i nici o dragoste adânc� fa�� de 
Domnul Isus. Cunoa�tem îns� istorisirea din Luca 7: „P�catele ei cele multe 
sunt iertate, c�ci a iubit mult. Dar cui i se iart� pu�in, iube�te pu�in“ (versetul 
47). 

Aceasta ne aduce la un punct care este pu�in în afara subiectului nostru, dar 
care în acest contest este totu�i important. S� ne gândim la valoarea cuvintelor 
din 2 Corinteni 5.10: „Noi to�i trebuie s� fim ar�ta�i înaintea scaunului de 
judecat� al lui Hristos“. Am auzit c� unii credincio�i spun: aceasta nu poate fi 
adev�rat pentru noi! P�catele noastre au fost deja îndep�rtate. Nu se poate deci 
ca noi s� trebuiasc� s� fim descoperi�i din nou. �i când am dovedit c� aceasta 
se g�se�te în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei s-au temut. Îns� când 
în�elegem cu adev�rat ceea ce g�sim acolo, atunci putem avea numai bucurie 
�i s� dorim ca �i apostolul Pavel ca s� fim ar�ta�i înaintea scaunului de 
judecat� al lui Hristos. 

Am v�zut c� Domnul Isus a purtat toate p�catele noastre. Domnul Isus a 
purtat deci p�catele mele �i, când eu voi veni înaintea scaunului de judecat�, 
nu va mai fi nici o condamnare. Îns� crede�i dumneavoastr� c� eu nu voi dori 
s� v�d cât de mult a f�cut Domnul pentru mine? Eu �tiu, El a purtat milioane 
de p�cate pentru mine. Eu cunosc multe p�cate din via�a mea �i eu �tiu c� El 
le-a purtat pe toate. Îns� nu crede�i dumneavoastr� c� doresc s� pot cunoa�te 
întreaga m�sur� a dragostei Sale, s� v�d cât de mult a f�cut El pentru mine, 
cât de multe p�cate mi-a iertat Dumnezeu? �i aceasta eu o voi experimenta 
abia atunci când voi sta înaintea scaunului de judecat�. Atunci voi vedea c� nu 
au fost numai milioane, ci probabil miliarde de p�cate. �i eu voi recunoa�te cât 
de murdare au fost aceste p�cate. El m� va l�sa s� le v�d, iar eu voi recunoa�te 
c� El a purtat judecata lui Dumnezeu asupra tuturor acestor p�cate. Atunci eu 
voi în�elege cât de mare este harul S�u, cât de mare este dragostea Sa, 
îndurarea Sa, cât de mult� r�bdare a avut El cu mine, înainte �i dup� ce eu 
am fost adus la Hristos, cât� mil� mi-a ar�tat El înainte de venirea mea la El �i 
dup� aceea. Crede�i dumneavoastr� c� eu nu doresc ziua când m� voi înf��i�a 
înaintea scaunului de judecat� �i abia acolo eu voi putea în�elege tot ceea ce El 
a f�cut pentru noi? Dragostea Sa nesfâr�it�, r�bdarea Sa f�r� margini, mila Sa 
nem�rginit�, m�rimea dragostei Sale �i toate durerile, pre�ul pe care El l-a dat 
pentru noi? Nu, cine cunoa�te lucrarea Domnului Isus, cine este con�tient c� 
Domnul Isus a purtat toate p�catele sale, acela nu poate decât dori momentul 
acela, ca s� primeasc� mai mult� dragoste pentru El, s� aib� mai mult� 
admira�ie, mai mult� închin�ciune. 
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�i înc� ceva. S� lu�m bine seama la acest cuvânt. Am întâlnit deseori 
credincio�i care au devenit iar��i frico�i �i, când au p�c�tuit - ce trist este 
aceasta - �i-au pierdut pacea. S� cercet�m ce spune cuvântul aici: „Aaron s�-�i 
pun� amândou� mâinile pe capul �apului celui viu �i s� m�rturiseasc� peste el 
toate f�r�delegile copiilor lui Israel �i toate c�lc�rile lor de lege cu care au 
p�c�tuit ei“. Dac� Domnul Isus ar fi m�rturisit acolo 99 la sut� din p�catele 
mele, unde a� fi eu în ve�nicie? În iad! Un p�cat este de ajuns ca s� fii 
condamnat pentru ve�nicie. Îns� El le-a purtat pe toate, f�r� deosebire. �i când 
eu mai p�c�tuiesc - ce trist este acesta - faptul acesta nu mai are nimic cu 
mântuirea mea. În momentul în care eu am primit pe Domnul Isus prin 
credin��, lucrarea Domnului Isus îmi este socotit� �i toate p�catele mele au 
fost îndep�rtate. Când a purtat Domnul Isus p�catele mele? Pe când eu n-am 
f�cut înc� nici unul. El îns� le-a purtat deja de atunci în trupul S�u. El a 
purtat p�catele pe care eu le-am f�cut înainte de venirea mea la El; pe acelea 
care eu, dac� Domnul nu va veni în minutul urm�tor, din nefericire le voi mai 
face. El le-a purtat pe toate, „nu mai este nici o condamnare pentru aceia care 
sunt în Hristos Isus“. 

Când eu v�d o asemenea dragoste, o dragoste care este a�a de mare, care a 
adus mai dinainte totul în ordine, ca astfel eu s� nu mai merg la pierzare �i 
care „a purtat pedeapsa în trupul S�u“ pentru aceste p�cate - m� va face 
aceasta indiferent fa�� de p�cat? 

Nu, harul nu te va face u�uratic. Cine cunoa�te cu adev�rat harul - nu 
vorbesc de un necredincios a c�rui fire p�c�toas� poate auzi despre har �i 
poate spune: acum eu pot face ce vreau - dar unul care a experimentat cu 
adev�rat harul în inima sa, acela se pleac�. Nu este nimic altceva care s� ne 
smereasc� �i s� ne fac� s� urâm p�catul, decât recunoa�terea unui astfel de 
har. El a adus totul în ordine �i nu ne repro�eaz� nimic, nici chiar când 
p�c�tuim. Harul pe care l-a primit cineva, îl duce pe acesta în slav�. Aceasta 
d� o lini�te con�tiin�ei noastre, care nu poate fi tulburat�. Aceasta d� o pace ce 
nu se va cl�tina niciodat�; c�ci mi se spune: totul este sigur! Toate, toate 
p�catele mele au fost �terse de sângele S�u. �i aceasta aduce admira�ie �i 
mul�umire în inimile noastre, pentru un Dumnezeu care S-a gândit astfel la 
p�c�to�i, care a adus totul într-o a�a ordine �i pentru un Mântuitor care a fost 
gata s� poarte judecata tuturor acestor p�cate, în a�a fel încît pentru noi nu 
mai este nici o condamnare. 


