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Necesitatea jertfelor

Capitolul 1
Necesitatea jertfelor

Observa ii introductive asupra necesit ii jertfelor, potrivit Genezei.
„Iat cartea genera iilor din Adam. În ziua când Dumnezeu a creat pe om, l-a
f cut dup asem narea lui Dumnezeu. I-a creat parte b rb teasc
i parte
femeiasc , i-a binecuvântat i le-a dat numele de „om“, în ziua când au fost
crea i. Când Adam era de o sut treizeci de ani, i s-a n scut un fiu dup chipul i
asem narea lui i i-a pus numele Set“ (Geneza 5.1-3).
„ i Adam a cunoscut-o pe so ia sa, Eva; ea a r mas îns rcinat i a n scut pe
Cain. i a zis: „Am c p tat un om cu ajutorul Domnului!“ A mai n scut i pe
fratele s u Abel. i Abel era cioban, iar Cain era plugar. Dup un timp oarecare,
Cain a adus Domnului o jertf de mâncare din roadele p mântului. Abel a adus
i el din oile întâi-n scute ale turmei lui i din gr simea lor. i Domnul a privit cu
pl cere spre Abel i spre jertfa lui; dar spre Cain i spre jertfa lui n-a privit cu
pl cere“ (Geneza 4.1-5).
„Domnul Dumnezeu a f cut lui Adam i so iei lui haine de piele i i-a îmbr cat
cu ele“ (Geneza 3.21).
Înainte de a începe cu cartea Leviticului, unde se vorbe te cel mai mult
despre jertfe, m-am gândit ca în leg tur cu aceste locuri s fac scurte
observa ii introductive asupra jertfelor. Am citit i începutul capitolului 5 din
Geneza, nu pentru c acolo se spune ceva despre jertfe, ci pentru c acolo se
g se te marele principiu care stabile te rela ia dintre om i Dumnezeu. Citim
aici: „In ziua când Dumnezeu a creat pe om, l-a f cut dup asem narea lui
Dumnezeu“ i noi tim ce înseamn aceasta, anume c omul nu cuno tea
p catul. Moralice te el era chipul lui Dumnezeu.
Întâmplarea din capitolul 3 ne este tuturor bine cunoscut . Ea relateaz
cum primul om a p c tuit i cum prin aceasta el a ajuns s se r zvr teasc
împotriva lui Dumnezeu — o realitate a c rei influen
se exercit asupra
fiec rui om în parte. Vom mai vedea aceasta mai târziu. În locul acesta, deci, a
venit p catul în lume, i rela ia dintre Dumnezeu i oameni s-a schimbat prin
aceasta radical.
În Geneza 1.26-27 citim c Dumnezeu a creat pe om. „ i Dumnezeu a zis:
„S facem om dup chipul Nostru, dup asem narea Noastr ; ei s
st pâneasc peste pe ti m rii, peste p s rile cerului, peste vite, peste tot
p mântul i peste toate târâtoarele care se mi c pe p mânt!“ i Dumnezeu a
creat pe om dup chipul S u, l-a creat dup chipul lui Dumnezeu; parte
b rb teasc
i parte femeiasc i-a creat“. A adar Dumnezeu a creat pe om
dup chipul S u (ca reprezentant al S u aici pe p mânt, i dup asem narea
Sa (ca fiind curat, c ci nu cuno tea p catul). Omul era singura creatur de pe
p mânt care putea s aib rela ii cu Dumnezeu; i Dumnezeu putea vorbi cu
el, c ci nu era nici o piedic între Dumnezeu i el.
Apoi se petrece evenimentul din capitolul 3, despre care am citit. Dumnezeu
a dat omului locul cel mai înalt între toate creaturile; el trebuia s st pâneasc
asupra p mântului i asupra tuturor care erau pe el. Îngerii f ceau excep ie de
la aceasta, c ci ei nu locuiesc pe p mânt. Pe p mânt îns omul trebuia s fie
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administratorul lui Dumnezeu, ca reprezentant al Lui asupra întregii crea ii de
pe p mânt. La aceasta trebuia dat un semn, prin care devenea vizibil c omul
era numai administratorul lui Dumnezeu i nu domnea cu propria sa
autoritate. Semnul era pomul acela despre care Dumnezeu a spus: „s nu
mânca i din el“. Numai un singur pom din mul imea pomilor care se g seau în
Eden! El era atât dovada cât i amintirea faptului c omul avea s slujeasc lui
Dumnezeu i c Dumnezeu era Cel care l-a f cut pe om st pânitor peste
p mânt i c de aceea omul trebuia s îi fie ascult tor i îi era r spunz tor.
Apoi g sim aici, în capitolul 2, unul din primele lucruri pe care le-a f cut
omul. În primul rând, cu în elepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, a dat
nume animalelor.
Aici avem al doilea eveniment. arpele vine la Eva i începe s stea de vorb
cu ea. Noi to i cunoa tem rezultatul: Eva ia i m nânc i d i lui Adam; a a
au devenit oameni p c to i. La p catul original ne gândim de obicei, când ne
amintim de întâmplarea aceasta.
i totu i nu aceasta este consecin a cea mai important . Mult mai plin de
con inut i mai îngrozitor este ceea ce s-a întâmplat prin aceasta pentru
Dumnezeu. Când un om se vede pe sine, în lumina lui Dumnezeu, a a cum
este el, un p c tos pierdut, atunci el se gânde te numai la p catele sale i nu
dore te nimic altceva mai mult, decât s ob in iertarea de la Dumnezeu, care
va trebui s îl judece. Îns este i altceva care trebuie clarificat, înainte ca
Dumnezeu s poat da iertarea p c tosului. Lucrul acesta trebuie s -l vedem
întâi i anume felul în care se prezint p catul lui Adam i al Evei din punctul
lui Dumnezeu de vedere.
Pentru ca s în elegem acest rezultat semnificativ al c derii în p cat, trebuie
s privim înc odat asupra expunerii pe care Biblia o face. arpele zice Evei:
„Oare a zis Dumnezeu cu adev rat: „S nu mânca i din to i pomii din gr din ?“
i Eva a r spuns: „Despre rodul pomului din mijlocul gr dinii, Dumnezeu a
zis: „S nu mânca i din el i nici s nu v atinge i de el, ca s nu muri i“.
Aceasta îns nu corespundea exact cu ceea ce a spus Dumnezeu. Ea adaug
c nu are voie s se ating de acest pom, dar aceasta nu era adev rat.
Dumnezeu a spus numai c ei vor muri când vor mânca din acel pom.
i atunci arpele a avut succes; el nu numai c o în eal pe Eva, dar
dispre uie te pe Dumnezeu i îl def ima. De fapt el spune Evei: „Dumnezeu a
spus: când vei mânca din pomul acesta vei muri. Îns ce a spus El nu este
adev rat“. El afirm a adar, c Dumnezeu minte i, în plus, c El nu este bun
i drept cu oamenii. Dac voi sunte i st pâni peste tot p mântul, atunci ave i
dreptul s mânca i din roadele tuturor pomilor; altfel voi nu sunte i st pânii
p mântului. Este nedrept c Dumnezeu v interzice s mânca i din aceste
roade... A a t g duie te arpele adev rul i dreptatea lui Dumnezeu.
i în al doilea rând el vorbe te indirect Evei: „Dumnezeu nu v iube te i nu
v vrea binele. El v-a interzis s mânca i din roadele acestui pom, c ci El „ tie
c în ziua când ve i mânca din el, vi se vor deschide ochii i ve i fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele i r ul“. îngrozitoarea acuzare a arpelui sun
a adar, cu alte cuvinte: Dumnezeu tie c voi ve i fi asemenea Lui, când ve i
mânca din pomul acesta, dar El nu vrea s fi i ca El. El vrea s v in într-o
pozi ie joas . Iar vou nu vi se d voie s v în l a i. Îns voi sunte i pe deplin
îndrept i i s mânca ii, c ci este un pom de pe acest p mânt, peste care voi
sunte i st pâni... A a dispre uie te arpele tot ceea ce este Dumnezeu:
adev rul S u (el spune c Dumnezeu este un mincinos), dreptatea Sa (el spune
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c Dumnezeu este nedrept), bun tatea i dragostea Sa (el spune c Dumnezeu
nu v iube te, El nu v d ceea ce vi se cuvine).
Eva a crezut ceea ce i-a spus arpele, a mâncat din rodul acelui pom i i- a
dat i lui Adam s m nânce i el. A a au dat dreptate acestor minciuni despre
Dumnezeu i L-au dezonorat profund. Faptul acesta ne arat cât de îngrozitor
este p catul. Adev rul amar este c Adam i Eva au devenit p c to i i,
urmare faptului acestuia, ei fug dinaintea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a
început s -i alunge; ei au fost cei care au fugit. Ei au în eles c nu mai puteau
sta în fa a Lui. Îns cel mai îngrozitor adev r era aceasta: creatura a dezonorat
pe Dumnezeu, i tocmai acea creatur care a primit cea mai mare dovad
despre bun tatea i dragostea Sa: omul.
râna din care Dumnezeu a creat pe om, era ea mai bun ca aceea din care
a creat animalele? Nu era numai bun tatea i dragostea Sa, c a dat omului
un loc deosebit, c l-a f cut dup chipul i asem narea Sa i l-a pus c petenie
peste toat crea ia? i acum Dumnezeu a fost dezonorat tocmai de aceste
fiin e, oamenii. Ei au dispre uit toate atributele Sale sfinte. Aceasta face atât de
îngrozitoare c derea omului.
Aceast latur trebuia clarificat , înainte ca Dumnezeu s poat ierta
p catele. Îns vedem chiar de aici c Dumnezeu, dac trebuie s judece, arat
imediat c El este îndur tor i iube te. Oh! El ar fi putut s dovedeasc tuturor
c El este drept i sfânt. Dac El ar fi omorât imediat pe Adam i pe Eva i i-ar
fi aruncat în iad, atunci s-ar fi dovedit pentru toat ve nicia c orice cuvânt al
lui Dumnezeu este totdeauna adev rat i c Dumnezeu este totdeauna drept i
sfânt i c nu poate avea nicio p rt ie cu p c to ii. Îns cum ar fi fost cu
întrebarea: „Este Dumnezeu dragoste? Iube te El oamenii sau nu?“ Aceast
întrebare ar fi r mas ve nic f r r spuns. i în ce Îl prive te pe Dumnezeu
Însu i, dac dreptatea i adev rul S u ar fi fost satisf cute — dragostea Sa ar
fi r mas nesatisf cut prin aceasta, c ci dragostea Sa nu vrea ca oamenii s se
piard . Din 1 Timotei capitolul 2 tim c Dumnezeu, Mântuitorul nostru vrea
ca to i oamenii s fie mântui i i s vin la cuno tin a adev rului (versetul 3).
„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 “ (Ioan 3.16).
Aici ajungem la necesitatea jertfelor, atât pentru Dumnezeu, cât i pentru
p c tos. De o parte st Dumnezeu, care a fost dezonorat de oameni, de cealalt
parte stau oamenii, care au devenit p c to i pierdu i. Cum putea Dumnezeu
s - i satisfac dragostea, s arate c El este dragoste i în acela i timp s - i
descopere adev rul, sfin enia i dreptatea? Pentru aceasta era nevoie de o cale
care s -I fac posibil ar tarea harului S u fa de ace ti p c to i care L-au
dezonorat i astfel s dovedeasc întregii crea ii c într-adev r El iube te pe
om. Aceasta îns nu se putea întâmpla niciodat în contradic ie cu dreptatea i
adev rul S u. Dumnezeu este dragoste, îns Dumnezeu este i lumin .
Niciodat El nu poate s lucreze conform dragostei Sale, dac prin aceasta,
dreptatea, sfin enia i adev rul S u ar fi nesocotite. Aceasta era condi ia c reia
trebuia s -i corespund calea pe care oamenii puteau veni în leg tur cu
Dumnezeu. Aceasta ne arat necesitatea jertfei pentru Dumnezeu i pentru
p c to i.
Adam, dup c derea în p cat a tr it o sut treizeci de ani i „a n scut un fiu
dup chipul i asem narea lui“. Asta înseamn c fiul pe care l-a primit Adam
era dup chipul i asem narea unui om c zut, care era un p c tos i st tea
sub judecata lui Dumnezeu — al unui om care ini ial a fost în leg tur cu
Dumnezeu, dar care a p r sit aceast pozi ie. El s-a ascuns dinaintea lui
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Dumnezeu. Omul, fiul lui Adam era un p c tos, pentru c tat l s u era un
p c tos; c ci acesta este marele principiu, pe care noi îl avem în Cuvântul lui
Dumnezeu, c omul are o natur care este în concordan a cu familia c reia îi
apar ine. i a a cum ni se spune în Faptele Apostolilor 17.26, tot neamul
omenesc, b rbat i femeie, au luat na tere dintr-o familie; înseamn , deci, c
to i apar in acestei familii, familiei lui Adam.
Cunoa tem locurile din Noul Testament, unde Cuvântul lui Dumnezeu
vorbe te despre un al doilea Adam, ultimul Adam. Dac citim aceste locuri, de
exemplu: Romani 5.12 i 1 Corinteni 15.47, recunoa tem c ceea ce am v zut
aici despre familia primului Adam, se potrive te i la to i cei care sunt în
leg tur cu cel din urm Adam, Omul venit din cer i apar in familiei Sale,
fiind p rta i caracterului pe care îl are El, acest al doilea Adam. Am putea
spune despre cel de „al doilea Adam“, îns Cuvântul lui Dumnezeu îl nume te
„ultimul Adam“, pentru c nu mai poate fi un al treilea. Cuvântul lui
Dumnezeu cunoa te numai dou feluri de oameni: oameni care stau în
leg tur cu Dumnezeu i oameni care au natura lor de la Adam cel c zut. i
Cuvântul lui Dumnezeu vorbe te despre familia primului Adam i despre
familia ultimului Adam.
Dac citim locurile din Cuvântul lui Dumnezeu care vorbesc despre aceste
dou familii, atunci vedem cât de mare este diferen a care exist între ele. Nici
unul dintre cei care sunt în leg tur cu primul Adam nu poate s stea în
prezen a lui Dumnezeu. Ei to i au caracterul celor f r delege, care au fugit din
prezen a lui Dumnezeu i singurul bun pe care îl mai au, con tiin a lor, nu
este ceva care s -i îndrepte spre Dumnezeu, ci dimpotriv , ceva care lucreaz
ca s -i îndep rteze din prezen a lui Dumnezeu, ca s se ascund de El. Acesta
este caracterul lor i Dumnezeu nu poate avea p rt ie cu ei i nici nu poate
s -i binecuvânteze.
iÎns se g se te un al doilea Adam, Unul despre care Dumnezeu spune c
a g sit pl cerea în El. i to i câ i Îi apar in, împart locul S u cu El, locul
pl cerii lui Dumnezeu.
Dac întreb m când au luat fiin aceste dou familii, observ m cum primul
Adam a devenit capul unei familii, dup ce el a f cut o fapt , fapt a
neascult rii fa de Dumnezeu. Tot a a a devenit i ultimul Adam capul unei
familii, dup ce El a f cut o fapt ; i noi tim ce fapt , ce lucrare a fost aceasta!
Fapta Lui de ascultare des vâr it fa de Dumnezeu a condus la o sl vire
infinit a lui Dumnezeu. Dar rezultatele acestei fapte unice se socotesc nu
numai Lui, ci, potrivit cu acest principiu pe care l-am v zut, i tuturor acelora
care se unesc cu El prin credin .
Aceasta îns ne arat clar c fapta Sa, lucrarea de pe Golgota, este punctul
central al întregii istorii a omenirii i c aceast istorie a ar tat spre cruce înc
de la crearea lumii. Vorbesc, desigur, despre istoria omenirii a a cum ne-o
descrie Dumnezeu; care este starea ei i cum El este ocupat cum s intervin ,
ca p c to ii, ace ti oameni pierdu i, s fie readu i înapoi la El i cum El Însu i
a oferit mijlocul prin care ei s poat veni înapoi la El. Dac în elegem c
lucrarea pe care Domnul Isus a f cut-o pe crucea de pe Golgota este singurul
mijloc prin care oamenii pot s vin la Dumnezeu, atunci observ m c întreg
Vechiul Testament î i are sensul numai având în vedere crucea. Totul arat
spre cruce, a a cum spune i Domnul Isus în Ioan 5.46, c Moise a scris
despre El. În Luca 24 Domnul explic ucenicilor care mergeau spre Emaus,
ceea ce era cu privire la suferin ele Sale în scrierile lui Moise, în to i prorocii i
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Da, acesta este într-adev r semnul de recunoa tere al întregii istorii a
omenirii. Chiar de la începutul istoriei, din gr dina Eden, Dumnezeu a
îndreptat privirea oamenilor spre cruce, care avea s fie cu 4000 de ani mai
târziu. i în toat ve nicia, privirile oamenilor i ale îngerilor vor fi îndreptate
înapoi spre Golgota, la cruce, pe baza c reia am ob inut toate aceste
binecuvânt ri ale mântuirii.
În versetele citite din Geneza 4 g sim prima indica ie despre o jertf . Când
Cuvântul lui Dumnezeu ne împ rt e te un nou adev r, atunci noi g sim
pentru prima dat principii importante, care ne explic în elesul noilor
descoperiri.
În capitolul 3 am v zut cum Dumnezeu a îmbr cat pe om. Pe omul acesta,
care a fugit de El pentru c tia c era gol i nu mai putea s stea înaintea lui
Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a judecat imediat. Dumnezeu este încet la mânie i
în executarea judec ii. i a a afl m aici c Dumnezeu a îmbr cat pe om cu
piei de animale i în felul acesta omul putea s stea înaintea Lui.
Vedem apoi în capitolul 4 cum Cain i Abel voiau s vin înaintea lui
Dumnezeu ca s -I aduc o jertf . Citim aici numai ceea ce f ceau ace ti
oameni în exterior. În Evrei 11 îns Duhul Sfânt ne împ rt e te ceea ce se
petrecea în inimile lor. i dac vrem s apreciem corect o fapt
i s înv
m
din ea, totdeauna este important nu s fii numai spectator, ci s te a ezi în
locul celuilalt. Pentru aceasta ne ajut Evrei 11. Este o întâmplare minunat .
Ceea ce a avut loc în Geneza 4, a fost istorisit mai târziu, abia dup 4000 de
ani, c ci Abel a tr it acum vreo 6000 de ani. Dumnezeu ne descoper îns ceea
ce se întâmpla în inimile acestor oameni, încât Abel, care a tr it pu in timp —
cel de-al doilea om care a fost n scut, a fost i primul om care a murit — ne
vorbe te i ast zi i ne prezint adev ruri importante, pentru c Dumnezeu ni
le-a dat.
Evrei 11 ne spune: „Prin credin , Abel a adus lui Dumnezeu o jertf mai
bun decât Cain. Prin ea a primit el m rturia c este drept, c ci Dumnezeu a
dat m rturie despre darurile lui. i prin ea vorbe te el înc , m car c este
mort“. Realit i minunate! S ne gândim bine: Abel nu avea Cuvântul lui
Dumnezeu, a a cum îl avem noi. El a tr it chiar în primele zile ale istoriei
omenirii. Îns aici se spune c el prin credin a adus jertfa, dar explica ia
aceasta nu o g sim în Geneza 4, unde nici nu se spune c Abel era primul care
a adus aceast jertf , ci Cain. S-ar p rea c lui Cain i-a venit mai întâi gândul
s aduc o jertf lui Dumnezeu; i Cain a adus o jertf , iar Abel a adus jertfa
lui. „ i Domnul a privit spre Abel i spre jertfa lui; dar spre Cain i jertfa lui,
nu a privit“. S-ar putea întreba, a a cum au f cut mul i oameni: nu era aceasta
nedreptate din partea lui Dumnezeu?
Nu era, m surat cu m suri omene ti, jertfa lui Cain mult mai valoroas
decât cea a lui Abel? Cain a adus din roadele p mântului. El a arat ogorul, a
lucrat din greu, ca s dea la iveal aceste roade. El era gata s dea o parte din
ea i f r îndoial partea cea mai bun — lui Dumnezeu. Abel, dimpotriv , a
luat pur i simplu o pereche de animale. Probabil c el nu a muncit a a de
greu, cum a f cut Cain. Nu era aceasta nedreptate, faptul c Dumnezeu nu a
primit jertfa lui Cain, pe când jertfa lui Abel a fost bine primit ?
Se vede de aici c este cu totul gre it, dac ast zi se spune adeseori c nu
conteaz felul în care omul vine la Dumnezeu, numai sincer s fie. Îns
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Dumnezeu este Cel care trebuie s pre uiasc lucrurile. Omul nu are dreptul
s - i dea p rerea lui personal în aceast direc ie. Dumnezeu este Cel care a
fost jignit de om; slava Lui a fost ata at de oameni, care ar fi fost obliga i, ca
i s -L asculte. În schimb, omul s-a r zvr tit
ni te creaturi, s -I slujeasc
împotriva lui Dumnezeu i a pus la îndoial bun tatea Lui, dreptatea Lui i
adev rul Lui. Într-o astfel de situa ie, în elegem c numai Dumnezeu singur
poate hot rî în ce fel ar mai putea oamenii veni la El. i vom vedea mai târziu,
c Dumnezeu trebuia s rânduiasc
i a rânduit în a a fel aceste hot râri,
încât s corespund nu numai dragostei Sale, dar i sfin eniei Sale. El ar fi
nedrept dac l-ar accepta pe om f r jertf . De la început, de la jertfa lui Abel,
vedem c nu se poate altfel.
De ce nu a primit Dumnezeu jertfa lui Cain i de ce a primit-o pe a lui Abel?
Cain nu a luat în seam c Dumnezeu a spus c p mântul este blestemat i
oamenii au devenit p c to i. El credea c roadele muncii proprii, munca unui
om p c tos care nu putea s stea înaintea lui Dumnezeu — roadele unui
p mânt care era blestemat de Dumnezeu erau destul de bune ca s fie aduse
lui Dumnezeu.
În Evrei 11 vedem îns ceea ce era în inima acestor oameni: „Prin credin
Abel a adus lui Dumnezeu o jertf mai bun decât Cain“. Nu era numai atât,
c jertfa lui Abel era mai bun decât a lui Cain, ci aici înv
m în ce fel se
poate aduce ceva lui Dumnezeu ca s fie bine primit de El. Este un principiu în
Cuvântul lui Dumnezeu, a a cum este spus de repetate rânduri în Legea lui
Moise, c , atunci când un om vine la Dumnezeu, el nu are voie s vin f r
daruri. El trebuie s aib ceva, pe care poate s -l ofere lui Dumnezeu, dac el,
ca f ptur , vrea s se apropie de Creator. Vedem deci c amândoi au venit,
îns c jertfa pe care o aduce Abel este bazat pe credin . El a avut credin a
în ceea ce a spus Dumnezeu i c numai Dumnezeu are dreptul s spun cum
se poate veni la El, într-un fel care s fie primit de El.
Dar asta nu este totul; aici citim: „Prin ea a primit el m rturia c este drept,
c ci Dumnezeu a dat m rturie despre darurile lui. i prin ea vorbe te el înc ,
m car c este mort“ (Evrei 11.4). Aici vedem un om, cel de-al patrulea om care
a tr it i care vine la Dumnezeu i tie c este pl cut înaintea lui Dumnezeu.
El tie c este drept; Dumnezeu i-a dat aceast cuno tin . Pe baza darului
s u, Dumnezeu îi d m rturia c este drept. Avem a adar înc de la început
întregul secret, cum poate un om s fie îndrept it înaintea lui Dumnezeu.
„Cum ar putea un om s fie drept înaintea lui Dumnezeu?“ întreab Iov i el
credea c nimeni nu poate; îns aici vedem cum este totu i posibil.
Abel avea credin . El nu a avut un cuvânt scris din partea lui Dumnezeu, în
care s g seasc ceea ce trebuia s aduc ; îns el avea credin . Nu citim c
Abel i Cain au f cut multe lucruri rele. Nu g sim nici m car un p cat, pe care
ei s -l fi f cut înainte de aceast întâmplare.
Este a adar clar, Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea s ne îndrepte aten ia aici
spre p cate, spre iertarea p catelor, ci spre starea unui om, i aceasta cu
privire la ceea ce este el din fire. Dac ar fi fost vorba de p cate, atunci
Cuvântul lui Dumnezeu ar fi putut mult mai bine s scrie despre jertfa pe care
ar fi adus-o Adam; c ci Adam i Eva au p c tuit. Îns dac Adam i Eva ar fi
adus o jertf , atunci noi am fi putut spune: da, dar noi nu suntem în aceea i
situa ie! Noi nu am fost nevinova i i nu am c lcat con tien i (ca nevinova i
fiind) porunca lui Dumnezeu. Aici îns g sim oameni despre care nu tim c ar
fi f cut vreodat fapte rele; noi putem presupune aceasta, îns Cuvântul lui
Dumnezeu nu ne-o spune. i totu i unul prime te m rturia din partea lui
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Dumnezeu c el era drept, iar cel lalt prime te m rturia c el nu era drept. În
Evrei 11, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de ce acest unul era drept: pentru
c el a lucrat prin credin
i a venit cu acest dar de jertf i prin aceasta a fost
pl cut lui Dumnezeu.
Este ca i cum Abel a venit înaintea lui Dumnezeu cu ceva care vorbe te
despre moarte. El vine la Dumnezeu i pune moartea între Dumnezeu i el. i
tura întregului Cuvânt al lui Dumnezeu, c numai moartea
aceasta este înv
poate fi sfâr itul omului firesc i c numai moartea poate scoate pe un om, un
urma al lui Adam, din starea lui. i noi tim cu to ii; numai moartea ne poate
scoate de pe locul acesta unde se afl blestemul lui Dumnezeu, un loc
murd rit prin p cat.
Citim în acela i timp c Abel a adus din oile întâi-n scute ale turmei lui.
Aceasta este o imagine a ceea ce poate fi mai bun. Dac suntem obi nui i cu
Noul Testament, în elegem c aceasta este una dintre cele mai frumoase
indica ii despre Domnul Isus, „Cel întâi-n scut“. (El este singurul Fiu al lui
Dumnezeu. Îns ca om El este întâiul-n scut). i în aceast postur el a
înf ptuit lucrarea de pe Golgota.
A adar Abel a adus lui Dumnezeu din oile întâi-n scute ale turmei sale i
din gr simea lor. În cartea Leviticului g sim c gr simea este partea cea mai
bun a unui animal. Ea vorbe te despre calitatea animalului, arat c este
s n tos i dovede te plin tatea a ceea ce este bun în el.
Îns nu numai atât; gr simea animalului este i o imagine a energiei, a
voin ei în om. Prin jertfa sa, Abel recunoa te c , cea ce Dumnezeu pretinde
omului este cerut pe drept. El recunoa te c Dumnezeu are tot dreptul s
cear supunerea voin ei omului. Prin urmare, Acela care avea s fie un
substitut pentru p c to ii pierdu i i care trebuia s fac liber drumul pe care
un p c tos putea s vin la Dumnezeu, avea s - i predea toat voin a lui
Dumnezeu, încât Dumnezeu putea într-adev r s - i g seasc pl cerea în El.
Aceasta este prima lec ie pe care ne-o d aici Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta este lumina pe care o avea credin a lui Abel aici: el tia ce a f cut
Dumnezeu Însu i. Nu g sim c Dumnezeu a dat vreo explica ie lui Adam i
Evei când le-a f cut haine din piele i i-a îmbr cat cu ele. Îns credin a lui Abel
sim ea i tia care erau gândurile lui Dumnezeu. Acesta este un lucru
minunat, ceva ce nu poate în elege un om firesc, dar poate s în eleag un
credincios. Nu este o realitate m rea , când în 1 Ioan 2 se spune c cei care
sunt „copila i“ în Hristos au ungerea din partea Celui Sfânt (versetul 20) i tiu
totul i nu au nevoie s -i înve e cineva (versetul 27)? Cuvântul lui Dumnezeu
ne spune clar lucrul acesta. Desigur, este o diferen
între Abel i ace ti
„copila i“, c ci în 1 Ioan 2 este vorba i de locuirea Duhului Sfânt în ei, cum
nu a fost cazul cu Abel. Îns oricine are credin , prime te o natur nou ,
dumnezeiasc , o fire care are un sim pentru ceea ce este dup gândurile lui
Dumnezeu. Cine este n scut din nou, cine are într-adev r credin
— i
aceasta este dovada c el este n scut din nou — poate sim i care sunt
gândurile lui Dumnezeu, dac nu sunt piedici în via a lui, prin care s fie tocite
aceste sentimente, prin întreruperea leg turii cu Dumnezeu.
Abel îns a auzit desigur de la p rin ii s i i sim ea — cel pu in credin a sa a
în eles c Dumnezeu Însu i a introdus moartea, pentru ca oamenii vinova i,
p c to i, s fie adu i în starea în care s poat sta înaintea Lui — oamenii care
au fugit de El i cei care au recunoscut c erau goi i nu puteau sta înaintea
Lui. i Dumnezeu a folosit moartea pentru ca s -i îmbrace; i acesta este
primul lucru pe care îl are de înv at omul. Apoi atunci în elegem c nici un
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copil mic nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, pentru c el are o natur
p c toas
i c numai moartea — moartea altuia — poate scoate pe om din
starea în care se g se te i s -l a eze într-o alt pozi ie, în care poate sta
înaintea lui Dumnezeu.
Aici se vede clar acest principiu. Un om se poate apropia de Dumnezeu, f r
ca s fie judecat, numai când el vine cu ceva care vorbe te de moarte. Iar el
face aceasta pentru c întreab care sunt gândurile lui Dumnezeu, pe care
credin a le va în elege. Atunci omul prime te m rturia c el i darurile lui sunt
pl cute lui Dumnezeu i c poate sta înaintea lui Dumnezeu, a a cum am citit:
„ i DOMNUL a privit spre Abel i spre jertfa lui“.
S citim Geneza 8.20-22; 9.1-3, unde avem o a doua lec ie.
„ i Noe a zidit un altar DOMNULUI, a luat din toate animalele curate i din toate
p s rile curate i a adus arderi de tot pe altar. DOMNUL a sim it un miros pl cut;
i DOMNUL a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema p mântul din cauza omului,
pentru c gândirea inimii omului este rea din tinere ea lui; i nu voi mai lovi tot
ce este viu, cum am f cut. De acum încolo, cât va fi p mântul, nu va înceta
sem natul i seceratul, frigul i c ldura, vara i iarna, ziua i noaptea“.
..Dumnezeu a binecuvântat pe Noe i pe fiii s i i le-a zis: „Fi i roditori, înmul i iv
i umple i p mântul. S-apuce groaza i frica de voi pe orice animal de pe
p mânt, pe orice pas re a cerului, pe tot ce se mi c pe p mânt i pe to i pe tii
m rii: vi le-am dat în mâinile voastre. Tot ce se mi c i are via s v slujeasc
de hran : toate acestea vi le dau, ca i plantele verzi“.
În capitolul 6 vedem c oamenii au devenit în a a fel încât Dumnezeu
spunea c toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în toate
zilele numai la r u i c „Domnului I-a p rut r u c a f cut pe om“ (versetul 5).
i apoi vine potopul. Ce putea face Dumnezeu cu o creatur la care i în care
nu era nimic bun, decât s-o nimiceasc ? Judecata Sa trebuie s vin peste tot
ceea ce st în contradic ie cu El. În Coloseni 1.16 citim c Domnul Isus a creat
„toate lucrurile, cele care sunt în ceruri i pe p mânt“. Expresia folosit aici în
greac înseamn c El a f cut-o prin propria Sa putere i c El personal a
realizat-o. În al treilea rând, în versetul amintit se mai spune c El le-a creat pe
toate pentru Sine Însu i. Asta înseamn c toate, c fiecare creatur este
pentru El, c trebuie s -I fie de folos, s -I slujeasc . Dar ce s zici c , dup ce
a f cut totul pentru Sine, acestea nu slujesc scopurilor Lui? În Romani 3.12-13
se spune c to i oamenii, f r excep ie, sunt ni te netrebnici, c întreaga lume
a c zut sub judecata lui Dumnezeu.
Când cineva a terminat un aparat i vede c nu poate fi utilizat la nimic,
atunci îl arunc . Ce trebuie s fac Dumnezeu cu oamenii care nu fac ce ar
trebui s fac i pentru care au fost crea i, cu aceia care nu vor s -I slujeasc ?
În Deuteronom 6.5 vedem c Dumnezeu a poruncit oamenilor s -L iubeasc cu
toat inima lor i cu tot sufletul lor i cu toat puterea lor sau, a a cum
Domnul spune mai departe în Marcu 12 i Luca 10: cu toat puterea lor. Noi
sim im în adâncul inimii noastre c aceasta este într-adev r datoria creaturii.
i ce trebuie s fac acum Dumnezeu cu oamenii, despre care El trebuia s
spun c toate întocmirile gândurilor inimii lor erau în fiecare zi numai spre
r u? Desigur, r zvr tirea aceasta I-a întristat inima (Geneza 6.5). Nu mai era
nimic altceva de f cut decât s aduc judecata peste oameni. Potopul a omorât
totul cu excep ia unui om i a familiei lui. Noe a c utat i a g sit har i apoi a
fost salvat în chip minunat; el a intrat în corabie i în ea el a trecut prin apele
judec ii. Puterea valurilor judec ii lui Dumnezeu a venit asupra cor biei, îns
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el era în siguran
în untrul ei. i s-ar putea spune c Noe a venit pe un
p mânt nou, pe un p mânt care fusese cur it prin judecat .
În capitolul 6 citim c Noe a construit corabia. Gândurile sale erau
preocupate de judecata despre care a auzit c trebuie s vin , a în eles c
i a
lumea merita judecata. El a c utat o cale ca s fie sc pat de judecat
g sit-o, sub c l uzirea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu i-a spus cum era
posibil aceast salvare: în corabie. Aici, în Geneza 8, Noe st de partea
cealalt a judec ii, pe p mântul cel nou, cur it.
El zide te un altar, primul despre care vorbe te Cuvântul lui Dumnezeu. Ia
din toate animalele curate i din toate p s rile curate i le aduce ca jertf . Este
ceva minunat în faptul acesta. S -l vedem mai de aproape. Noe aduce jertfe lui
Dumnezeu, nu pentru ca s fie salvat, ci pentru c inima lui era plin de
recuno tin pentru c el era acum salvat. De aceea jertfa aceasta era o arderede-tot pe un altar. În general noi gândim c jertfa este cel mai important lucru,
nu altarul. îns Domnul Isus spune în Matei 23.19: „Care este mai mare: darul
sau altarul care sfin e te darul?“ Cu alte cuvinte, darurile sunt sfin ite de altar.
Faptul acesta este destul de important pentru noi, ca s ne gândim la el.
Când citim în Exod 28 i 29 despre cortul din pustie, vedem c altarul i
jertfa ne îndreapt privirile spre Domnul Isus. Altarul este o imagine a
Domnului Hristos, ca adev ratul Om. El era construit din lemn, dar îmbr cat
cu aram . În Numeri 16.36-40 afl m c arama este un simbol al drept ii, care
este a a de mare încât poate trece prin judecata lui Dumnezeu, f r ca s fie
mistuit . Despre aceasta vorbe te altarul de aram .
Când privim la Domnul Isus pe cruce, în elegem c de aceea lucrarea
aceasta era deosebit de minunat , pentru c tocmai Persoana Sa a f cut-o.
Când c ut m s d m adev rata valoare a unui lucru de pe p mânt, important
lucru este s
tim cine l-a f cut. Lucrarea de pe cruce era în realitate
minunat , pentru c a f cut-o Fiul Preaiubit al lui Dumnezeu. El, care a purtat
acolo judecata lui Dumnezeu, asupra p catelor mele, chiar El era Cel Sfânt,
Cel Adev rat, care nu cuno tea p cat. El era Acela despre care Dumnezeu
însu i spunea: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit în care Mi-am g sit pl cerea“
(Matei 3.17; Marcu 1.11; Luca 3.22) i El însu i putea spune despre Sine, c El
totdeauna f cea ceea ce era pl cut lui Dumnezeu. O, da, lucrarea în sine era
minunat ! îns pentru inima lui Dumnezeu era deosebit de pre ioas , pentru
c era f cut de Acela care nu tia ce este p catul i care ca Om pe p mânt, La sl vit totdeauna pe Dumnezeu. El S-a supus judec ii lui Dumnezeu, într-o
deplin ascultare. El a fost ascult tor pân la moarte, da, moarte de cruce
(Filipeni 2).
Apoi vedem în Geneza c era un singur altar pe tot p mântul. Afl m despre
acest altar i despre jertfa de pe el, tocmai dup ce Dumnezeu spusese despre
oameni: „Toat imagina ia gândurilor din inima omului era în fiecare zi numai
r utate. i Domnului I-a p rut r u c a f cut pe om pe p mânt i S-a mâhnit
în inima Lui“ (Geneza 6.5-6); judecata a venit printr-un potop. Dumnezeu a
judecat întreaga omenire, pentru c starea ei era a a de stricat . Apoi vedem
un p mânt nou i pe el acest altar. Un singur altar era pe întreg p mântul i
pe acest altar era o jertf . Mirosul de pe acest altar, efectul acestei jertfe de pe
altar este a a de mare înaintea lui Dumnezeu, încât parc spune: într-adev r,
omul este cu totul stricat.
Nu cred c Noe, so ia lui i fiii lor tiau c inima lor era a a de rea, îns
Dumnezeu tia. Dar Dumnezeu spune aici: chiar dac a a este, totu i Eu nu-i
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voi mai nimici; c ci de acolo, de pe acest p mânt, vine un miros atât de pl cut
de la aceast jertf . („Miros pl cut“ poate fi redat i cu „miros odihnitor“).
S mergem pu in înapoi. De ce putea Noe s aduc aceast jertf ?
Dumnezeu spusese în capitolul 6 ce este omul. i Dumnezeu a zis: vreau s
aduc judecata peste ace ti oameni. Îns ochii lui Noe erau îndrepta i spre
Dumnezeu i el a g sit har, a a cum fiecare om care vine la Dumnezeu, ca s
g seasc har, îl va g si la El. Dumnezeu i-a dat lui Noe calea pe care putea
trece prin moarte, prin judecata lui Dumnezeu; c ci Dumnezeu trebuia s - i
exercite judecata.
Îns Noe putea trece prin moarte i totu i s r mân în via ; prin moarte el
putea p r si locul în care era, ca s mearg într-un loc nou; prin moarte —
îns nu prin propria sa moarte, ci prin ceva care m rturise te despre moartea
altuia. Noi tim, era corabia, în care el a intrat i prin care el a sosit de partea
cealalt , pe p mântul nou. Normal, este înc acela i p mânt; îns în în elesul
s u duhovnicesc el vorbe te despre locul unde omul este adus dup ce a trecut
în corabie prin potopul de ap
i astfel ajunge pe noul p mânt, cur it prin
judecata lui Dumnezeu. Simbolic, faptul acesta vorbe te, nu m îndoiesc,
despre ceea ce g sim în 2 Petru 3, când p mântul va fi nimicit prin judecata
lui Dumnezeu, va fi pustiit i va fi înlocuit cu un p mânt nou, un cer nou
(versetele 12 i 13).
Vedem deci c aceast jertf era în stare nu numai s salveze pe p c tos,
încât un om p c tos poate s se apropie de Dumnezeu, când pune aceast
jertf între el i Dumnezeu (ca în Geneza 4), ci i c Dumnezeu poate ca pe
baza acestei jertfe s
cure e întreaga creatur
i, dup
judecat , s
binecuvânteze, s dea un cer nou i un p mânt nou, pe care omul poate s
locuiasc . Omul, care în sine însu i este des vâr it de r u i a c rui inim nu
este mai bun decât a acelor oameni care au fost lovi i de judecat , dar care a
trecut în altul prin judecat , ajunge astfel pe acest p mânt nou.
Înc un gând asupra jertfei îns i. În Levitic 1 citim c cel care aducea jertfa
trebuia s împart jertfa în p r ile ei. Fiecare parte a jertfei putea s se vad în
chip deslu it. Aceasta este de fapt ceea ce a f cut i Dumnezeu. Toate lucrurile
care vorbesc despre Domnul Isus i despre slava Persoanei Sale i a lucr rii
sale — Dumnezeu ni le arat numai câte o parte, aceea pe care noi o putem
în elege, apoi o alt parte i iar i o alta nou . Vom vedea în Levitic 1 c se
puteau aduce boi, oi, capre sau p s ri; dar toate vorbesc despre Persoana i
lucrarea Domnului Isus.
Îns fiecare dintre aceste animale indic o proprietate deosebit ; o pas re, de
exemplu, vorbe te despre El ca Omul din cer, o oaie vorbe te despre El ca Cel
blând din fire (Isaia 53). i toate propriet ile care ie eau din animalul de jertf
erau pre ioase în ochii lui Dumnezeu, atunci când Domnul Isus a s vâr it
lucrarea. Aici citim c Noe a adus jertf din toate animalele curate. Putem
spune c a fost adus aici lui Dumnezeu o jertf care reprezint un tablou
complet ale Persoanei Domnului Isus în toate caracteristicile sale minunate,
a a cum ea a fost descoperit în lucrarea Sa de pe cruce.
G sim aici sintetizat simbolic, chiar de la început, c Persoana jertfei pe care
Dumnezeu o vedea înaintea Sa era a a de minunat , încât Dumnezeu pe baza
acesteia poate rev rsa toat
dragostea Sa, tot harul S u
i toate
binecuvânt rile pe care le poate da un Dumnezeu Atotputernic. G sim aici în
capitolul 8.20: „Noe... a luat din toate animalele curate i din toate p s rile
curate i a adus arderi-de-tot pe altar“. Totul era un tablou al Domnului Isus,
totul era pl cut înaintea lui Dumnezeu — i noi tim c numai ceea ce era în
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El, în Domnul Isus este pl cut pentru Dumnezeu — totul a fost adus aici de
Noe pe p mântul cel nou. i care este rezultatul? „ i Domnul a mirosit mirosul
pl cut“ — de fapt „mirosul sau parfumul odihnitor sau al lini tirii“. „ i Domnul
a zis în inima Lui: „nu voi mai blestema p mântul din pricina omului, pentru
c gândirea inimii omului este rea din tinere ea lui“. Minunat hot râre! Dou
capitole mai înainte citim practic aceea i hot râre asupra st rii oamenilor, dar
acolo rezultatul era c Dumnezeu a decis: vreau s nimicesc pe om de pe
p mânt. Aici îns El spune: nu voi mai face lucrul acesta. De ce nu? Pentru c
aici s-a ad ugat ceva: aceast minunat ardere-de-tot. Ea era un miros de
pace, un miros pl cut pentru Dumnezeu. Pe baza jertfei acesteia, Dumnezeu
putea dovedi har, putea s rabde pe p c to i, putea s -i ierte. Înc un
principiu important g sim aici în leg tur cu jertfele. Dumnezeu a sim it
mirosul pl cut, care i-a dat lini te. i Dumnezeu spune: „Nu voi mai lovi tot ce
este viu, cum am f cut. De acum încolo, cât va fi p mântul, nu va înceta
sem natul i seceratul, frigul i c ldura, vara i iarna, ziua i noaptea“.
Desigur, toate acestea sunt adev rate i pentru lucrurile naturale de pe
acest p mânt. Noi nu tim dac înainte de acel timp a plouat. Îns începând cu
momentul acesta, a plouat. De atunci, mereu a fost noapte i zi, sem n tur i
recolt , frig i c ldur , var i iarn , ziu
i noapte. i tim c a a va r mâne
atâta timp cât va fi p mântul. Îns toate sunt ca ni te indica ii despre aceast
stare minunat , starea ve nic , când toate vor fi neschimbate i toate darurile
harului lui Dumnezeu niciodat nu vor mai avea un sfâr it, ci vor r mâne
ve nic, pentru c sunt întemeiate pe acest minunat miros, pe jertfa care este
adus aici. Jertfa este nu numai în sine pre ioas , ci este peste m sur de
pre ioas prin Persoana Aceea care era Jertfa. Nu numai lucrarea pe care El a
înf ptuit-o, c El a murit, este pre ioas , ci Persoana, Aceea care a înf ptuit-o,
Domnul Isus, Cel care a murit, ca astfel Dumnezeu s fie satisf cut i, prin El,
omul s se poat apropia de Dumnezeu.
Niciodat nu a fost ceva asem n tor spus lui Adam, niciodat nu s-a spus
mai înainte a a ceva cuiva. În timpul potopului a fost cu totul altfel; acolo
sem natul i culesul, frigul i c ldura nu au urmat una alteia. Îns începând
din acest moment, cu adev rat a a a fost pe p mânt. Simbolic, prin aceasta ne
este ar tat c o binecuvântare trainic va fi rezultatul, atunci când se va fi
adus o asemenea jertf de ardere-de-tot, prin care Dumnezeu va g si odihn i
care este un miros pl cut pentru El. Înainte de jertfa lui Noe, nici un om nu a
fost binecuvântat. În Geneza 2.3 citim c Dumnezeu a binecuvântat ziua a
aptea, îns nu citim de vreun om c Dumnezeu l-ar fi binecuvântat. Aici îns
Dumnezeu binecuvânteaz pe Noe.
i apoi Noe prime te ceva, pe care Adam însu i nu l-a cunoscut în gr dina
Eden. Dumnezeu a dat lui Adam, în Eden, ca hran „orice plant care produce
s mân
i care este pe fa a întregului p mânt i orice pom care are în el rod
cu s mân “ (Geneza 1.29). Dup ce Adam a p c tuit, Dumnezeu i-a luat rodul
pomilor. El a p c tuit mâncând din roadele unui pom i, începând din
momentul acela, el nu mai avea voie s m nânce din roadele acelui pom. El
avea ca hran numai plantele de pe p mânt, iarba care f cea s mân (Geneza
3.18).
Îns în timpul acesta Dumnezeu d omului nespus mai mult decât a avut el
în gr dina Eden. El nu trebuia s m nânce numai din iarba care f cea
s mân , ci din tot ceea ce era pe p mânt — chiar i din p s ri, din animalele
de pe câmp i din pe ti. Pân aici acestea nu erau permise. „Toate acestea vi le
dau, ca i plantele verzi“ (capitolul 9.3).

11/14

Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop

Necesitatea jertfelor

Dac , Dumnezeu, pe baza unei asemenea jertfe, care Îi este a a de pl cut ,
g se te o cale pe care El poate s vin iar i în leg tur cu p c to ii care L-au
dezonorat, atunci El dore te s dea mai multe binecuvânt ri decât a avut
Adam, pe când el era în gr dina Eden. Dumnezeu nu este a a cum arpele L-a
prezentat omului; nu este adev rat c El nu vrea s dea oamenilor lucrurile
acelea asupra c rora ei ar avea un pretins drept; nu este adev rat c El vrea
s -i in într-o stare înjositoare. Dragostea lui Dumnezeu dore te s dea toate
oamenilor — omului pierdut, despre care Romani 5 spune c este un p c tos,
f r Dumnezeu, lipsit de putere i un du man al lui Dumnezeu — ceea ce
poate da un Dumnezeu Atotputernic; i aceasta este mult mai mult decât a
avut Adam înainte de a p c tui, pe când el locuia în gr dina Eden! Aceasta o
g sim aici, în jertfa lui Noe.
În cunoscutul capitol 22 avem apoi cea de-a treia jertf ; aici g sim iar i
principii importante. Dumnezeu a vrut s arate clar înc de la început c jertfa
trebuia s fie numai o jertf f r p cat — c ci aceasta era clar din Geneza 4 i
8; un animal nu a p c tuit i nu a înc lcat legea — dar, mai mult, c numai
un om putea s moar cu adev rat pentru oameni i c dreptatea lui
Dumnezeu putea fi satisf cut numai când un om murea pentru un om, a a
cum Dumnezeu a spus lui Adam c s mân a femeii va zdrobi capul arpelui,
chiar dac prin aceasta i se va zdrobi c lcâiul.
Nici un animal, nici chiar un înger nu putea fi cu adev rat un loc iitor
înaintea lui Dumnezeu, pentru omul p c tos. Dac omul este cel care a
p c tuit, atunci numai un om poate muri pentru el. Acesta este primul gând
principal pe care îl g sim aici.
Cât de minunat este promisiunea din Geneza 3.15! Ni se arat c puterea
Satanei va fi nimicit , c s mân a femeii, deci un om, va zdrobi capul Satanei.
El însu i, al c rui c lcâi este zdrobit, a murit, dar moartea nu a avut ultimul
cuvânt: El a înviat. Chiar dup c derea omului, Dumnezeu las s se în eleag
c Acela care trebuia s s vâr easc lucrarea pe baza c reia oamenii vor fi
elibera i de sub puterea Satanei, trebuia s sufere, îns c El va tr i mai
departe, va tr i ve nic.
Aici, în Geneza 22, g sim confirmarea acestui principiu. Numai un om putea
muri pentru un om. Trebuia s fie s mân a femeii, ca s înf ptuiasc lucrarea.
Un al doilea gând este acesta: nu omul este cel care trebuie s îngrijeasc de
jertf . Da, desigur, el trebuie s vin cu o jertf , îns punctul de plecare pentru
aceasta nu este omul. În cazul lui Abel vedem c el a venit cu o jertf i tot a a
i Noe. Îns aceasta nu este temelia pentru r scump rare. Aici, în Geneza 22
ni se arat adev rata baz pentru r scump rare. Dumnezeu Însu i a avut grij
de jertf — a a cum Avraam însu i trebuia s dea pe fiul s u. „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 “ (Ioan 3.16). Romani 5.8 ne
confirm înc o dat aceasta: „Dumnezeu îns Î i arat dragostea Sa fa de
noi prin faptul c , pe când noi eram înc p c to i, Hristos a murit pentru noi“.
Ce minunat gând i cât de însemnat! Cum putea un om, despre care
Dumnezeu spune c toate întocmirile gândurilor inimii îi sunt numai la r u în
fiecare zi i c nu poate s fac nimic bun, cum putea un astfel de om s vin
cu ceva bun la Dumnezeu? Acest om nu vrea nicidecum s vin la Dumnezeu
i cu nici un chip nu vrea s -I slujeasc !
Poate atunci omul s se împace vreodat cu Dumnezeu? Aici g sim
r spunsul: numai dac moare pentru el un om f r p cat. Îns un asemenea
om nu exist . „To i s-au ab tut i au ajuns ni te netrebnici; nu este nici unul
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care s fac binele, nici unul m car“ (Romani 3.12). i Faptele Apostolilor 17
ne arat c tot neamul de oameni se trage din acela i sânge. Nici un om nu
putea deci s moar pentru un altul. „To i au p c tuit i sunt lipsi i de slava
lui Dumnezeu“ spune Romani 3.23.
Îns întâmplarea cu jertfirea lui Isaac ne arat mai mult; jertfa de care are
nevoie omul, ca s se poat apropia de Dumnezeu, trebuia dat de Dumnezeu
Însu i — a a cum a fost dat Isaac de c tre Avraam. Jertfa trebuia s fie un om,
care s stea în aceea i leg tur cu Dumnezeu ca i singurul Fiu cu Tat l S u,
ca obiect al iubirii sale. „Ia pe fiul t u, pe singurul t u fiu pe care-l iube ti, pe
Isaac... i adu-l ardere-de-tot“ (Geneza 22.2).
Nu tiu cât a în eles Avraam din aceasta. Credin a în elege mult. În ce ne
prive te, noi tim toate acestea din Noul Testament. tim c Dumnezeu Însu i
a dat pe singurul S u Fiu, în care El i-a g sit pl cerea. În cele din urm
Avraam nu a trebuit s jertfeasc pe Isaac. Dumnezeu nu a cerut de la el ca s
dea pe fiul s u. Noi tim c în ultimul moment Dumnezeu l-a re inut i i-a dat
berbecul care trebuia s moar în locul fiului s u.
Îns pe Golgota nu a fost a a. Pe Golgota, Dumnezeu a dat pe Singurul S u
Fiu, pe Preaiubitul S u, despre care cu pu in înainte, pe muntele schimb rii la
fa a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit în care Mi-am g sit toat pl cerea;
de El s asculta i“ (Matei 17.5). Domnul Isus Însu i spune în Ioan 10 c Tat l
Îl iube te, pentru c El, Fiul, Î i d via a. i Tat l L-a dat pe cruce. Aceasta o
vedem simbolic în Geneza 22. El însu i a dat pe singurul S u Fiu la moarte, El
L-a lovit. „Scoal -te, sabie, asupra p storului Meu i asupra omului care îmi
este înso itor!... Love te pe p stor“, spune Dumnezeu în Zaharia 13.7. i
Domnul Isus Î i arat durerea în Psalmul 22.15, în care este spus în sens
profetic. Dup ce a strigat în primul verset: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai p r sit?“ El plânge: „M-ai adus în râna mor ii“.
De ce L-a lovit Dumnezeu? Pentru c El ne-a iubit, pentru c El voia s
salveze oamenii, pentru c acesta era singura cale. Pentru acesta Dumnezeu a
dat pe Fiul S u i pentru aceasta a devenit Domnul Isus om. Numai un om
putea muri ca loc iitor pentru un altul, numai un om putea fi mijlocitorul între
Dumnezeu i om. i numai Acest unic Om, care era a a de scump în ochii lui
Dumnezeu, numai El putea s vâr i o lucrare atât de minunat , lucrarea prin
care dreptatea lui Dumnezeu s fie satisf cut . i prin aceasta Dumnezeu
putea ar ta har p c tosului, într-un mod drept i putea s -l binecuvânteze a a
cum dorea inima Lui. Deja în Geneza 9 vedem c Dumnezeu a dat omului mult
mai mult decât a avut Adam în gr dina Eden.
El voia s preg teasc pentru oameni casa Tat lui, locuin a ve nic a lui
Dumnezeu, unde Tat l i Fiul au locuit în ve nicie. El voia s le dea toate
comorile care sunt în ceruri. Efeseni 1.3 ne spune c noi suntem binecuvânta i
cu orice binecuvântare în locurile cere ti, în Hristos. El voia s
ne
binecuvânteze dup bog ia harului S u i s dea oamenilor ceea ce umple
inima de desf tare în toat ve nicia. Omul trebuie s se bucure de toat
frumuse ea lucr rii Fiului S u. Faptul acesta l-am v zut deja în Geneza 9;
Dumnezeu d oamenilor carnea ca mâncare, pentru ca în felul acesta în primul
rând s înve e c ei puteau tr i numai pe baza mor ii altuia, a Aceluia care a
murit pentru ei. Aceasta ne-o explic
i Domnul Isus în Ioan 6. În al doilea
rând, îns , noi ne putem hr ni înc de pe acum, pe p mânt, din pre ul nespus
de mare al acestei Persoane, pe care Dumnezeu o nume te hrana Sa, pâinea
Sa (Levitic 3.11,16), exact a a cum, dup Geneza 9, este dat ca hran
oamenilor, ceea ce era jertfit lui Dumnezeu. i acesta este gândul minunat pe
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care Domnul îl exprim în Ioan 6, când spune c noi putem mânca din El,
trebuie s mânc m din El, ca s ob inem via ; chiar mai mult, ca s ne
hr nim din El i a a s avem p rt ie cu El. Aceasta este ceea ce era în inima
lui Dumnezeu. Dar aceasta se putea realiza numai prin faptul c Tat l a dat pe
singurul S u Fiu — „pe singurul t u, pe care-l iube ti“ (Geneza 22.2). i El L-a
dat pe crucea de pe Golgota. „În aceasta este iubirea, nu în faptul c noi am
iubit pe Dumnezeu, ci c El ne-a iubit i a trimis pe Fiul S u ca isp ire
pentru p catele noastre“ (1 Ioan 4.10).
Cred c am în eles ceva din necesitatea jertfelor înaintea lui Dumnezeu, c
aceasta era singura cale pe care El putea lucra, ar tând nu numai adev rul
drept ii i slavei Sale, ci i dragostea i harul S u. În plus jertfa era singura
posibilitate pentru oameni ca s scape de judecata ve nic . Aceast judecat
trebuia s-o aduc peste om Dumnezeul cel drept, pentru c omul tr ia în
r zvr tire fa de El — nu numai c el f cea fapte p c toase, ci pentru c el,
prin originea sa din p rin i p c to i, era un p c tos i nu putea s stea în
prezen a lui Dumnezeu. El este lumin i în El nu este întuneric (1 Ioan 1.5).
Dac nu punem în inim principiile pe care le-am putut înv a în aceste
locuri, atunci niciodat nu vom în elege cu adev rat jertfele i niciodat nu
vom putea în elege cu inima noastr minunatele gânduri ale lui Dumnezeu
care sunt descoperite în jertfe cu privire la Persoana i lucrarea Domnului
Isus. Numai pe baza jertfei poate un om s vin la Dumnezeu. Când el, prin
credin , ia pentru sine aceast jertf
i o aduce între Dumnezeu i el, tie c
aceasta este de ajuns. Aceast jertf este a a de minunat pentru Dumnezeu,
încât pe baza ei, Dumnezeu va cur a cerurile i p mântul i va binecuvânta
cu binecuvânt ri ve nice. Orice credincios tie apoi c Dumnezeu Însu i a dat
aceast jertf , a a cum ne spune Ioan 3.16: 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 “. A a ne spune i Romani 5.8: „Dar Dumnezeu î i arat
dragostea Sa fa de noi prin faptul c , pe când eram noi înc p c to i, Hristos
a murit pentru noi!“
Aceasta este plin tatea Evangheliei, care din nefericire adeseori este pu in
i de credincio i. Aceasta este Evanghelia, i numai prin ea, poate
în eleas
omul ob ine pacea cu Dumnezeu. Este deplin pace s tii c Dumnezeu a dat
jertfa, jertfa des vâr it , prin care omul este a ezat din starea în care se
g se te într-o stare nou — putem spune c este scos din familia primului
Adam i este a ezat în familia celui de-al doilea Adam sau ultimul Adam, a a
cum ne spune Coloseni 1.12-13: „... ne-a învrednicit s avem parte de
mo tenirea sfin ilor în lumin ... i ne-a a ezat în împ r ia Fiului dragostei
Lui“.
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