Ziua ispășirii: Levitic 16: Observaţii finale - William Kelly
Observaţii finale
Acestea au fost jertfele deosebite din marea zi a ispăşirii; şi prin Duhul lui Dumnezeu se arată clar
diferenţa dintre poziţia acelora care pot să intre în Locul preasfânt şi poziţia pe care Aaron o asigură
afară pentru popor prin alungarea ţapului pentru Azazel.
După ce toate acestea au avut loc, Aaron trebuia să intre în cortul întâlnirii şi »să-şi dezbrace
veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaş«. După aceea şi-a spălat trupul cu
apă într-un loc sfânt şi şi-a îmbrăcat hainele, aceasta înseamnă hainele lui obişnuite, şi a ieşit afară
şi a jertfit arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi a făcut ispăşire pentru sine şi pentru
popor. Şi grăsimea jertfei pentru păcat a ars-o pe altar (versetele 23-25).
Aceste jertfe nu erau nicidecum jertfe deosebite, specifice marii zile a ispăşirii. De aceea se
observă aici, că hainele sfinte, pe care marele preot le îmbrăca numai la această ocazie deosebită, în
momentul acesta le-a dezbrăcat. Cu aceasta ne-am ocupat deja, ca să încercăm să explicăm
greutatea pe care unii o văd în Evrei 2,17. Aceştia s-au adus singur în multe griji inutile, căci
chemarea şi primirea propriu-zisă a Marelui preot a avut loc după înviere şi înălţarea la cer. Atunci
El »a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice, a
fost numit de Dumnezeu Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec« (Evrei 5,9.10). Dar nu este mai
puţin clar, că marele preot trebuia să facă ispăşire pentru păcatele poporului. Deoarece aceasta avea
loc printr-o jertfă de ispăşire, pentru unii este o problemă, cum să aducă la unison o ispăşire, care sa făcut prin sângele Său, cu o funcţie exercitată acolo sus în gloria învierii. Rezolvarea este, că ceea
ce făcea preotul în marea zi a ispăşirii era ceva deosebit şi totodată cu înţeles profund. Însă el nu
acţiona în funcţia lui obişnuită ca mare preot. Locul lui propriu-zis era în Locul preasfânt.
Este de asemenea general cunoscut, că atunci când un izraelit aducea o jertfă de ardere de tot, o
jertfă de pace sau o jertfă pentru păcat, cel care aducea jertfa era cel care îşi punea mâna pe capul
animalului de jertfă. La fiecare jertfă de foc pentru Domnul, unde moartea avea un rol deosebit, cel
care aducea jertfa se identifica cu animalul tăiat, şi după aceea preotul stropea sângele. Este o
rătăcire, că preotul înjunghia jertfa; aceasta o făcea cel care aducea jertfa. Lucrarea preotului
începea după ce animalul a fost tăiat. Misiunea lui începea cu stropirea sângelui. Dar Hristos a
binevoit să facă şi aceasta - şi nimeni altul în afară de El.
În ce lumină deosebită sta deci marele preot în ziua aceea? Nicidecum în gloria lui obişnuită de
mare preot, şi nici ca preot obişnuit în Locul sfânt. Marele preot se identifica mai întâi cu păcatul
propriei lui case şi după aceea cu al copiilor lui Israel. În ziua aceea el stătea acolo nu atât de mult
conform demnităţii obligaţiilor lui normale, ci mai mult ca locţiitor, care a luat asupra sa ceea ce
Dumnezeu a prescris, ca să îndepărteze păcatele. Aceasta poate deveni clar prin hainele deosebite
din timpul activităţilor caracteristice din acea zi, şi este suficient de clar exprimat în textul la care se
face referire aici. »Prin urmare, a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi,
în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă
ispăşire pentru păcatele norodului« (Evrei 2,17). Din acest motiv şi din altele, El a fost »părtaşi
sângelui şi cărnii« (Evrei 2,14).
Pe de altă parte apostolul spune în Romani 8,3: »Dumnezeu a osândit păcatul în firea
pământească, trimiţând din pricina păcatului pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a
păcatului«. Acesta este un fel ciudat de exprimare. Adam nu a fost creat »într-o fire asemănătoare
cu a păcatului«; dar cu certitudine el a fost din carne şi sânge, în ceea ce priveşte trupul lui, care
prin căderea lui a devenit păcătos. Pe de altă parte Domnul nostru Isus cu certitudine nu a fost un
om decăzut şi nici nu a fost părtaşi sângelui şi cărnii păcătoase. Aceasta ar fi nimicit nu numai
Persoana Sa, ci în felul acesta nu putea fi o jertfă corespunzătoare pentru păcat. Dacă ar fi fost
numai un cusur neînsemnat de păcat, El nu ar fi fost »Cel Sfânt«. Şi El nici nu ar fi putut aduce
jertfa cea mai sfântă pentru păcat şi nu ar fi putut să poarte păcatele noastre. El ar fi trebuit să moară
pentru propria lui stare; El nu ar fi putut să sufere ca suplinitor pentru alţii. Necesitatea exprimării
Duhului în această formă este clară; Dumnezeu a trimis »pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a
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păcatului şi pentru păcat«. Aici este adevărul; şi fiecare creştin sincer trebuie să-l vadă şi să-l
creadă.
Căci El a fost trimis ca jertfă pentru păcat, dar pentru aceasta într-o fire asemănătoare şi nu în
realitatea firii păcatului. Cu toate că El a fost născut de o femeie ca om adevărat, El era totuşi
Dumnezeu. El era în acea fire asemănătoare, deoarece a fost născut de o femeie, care de fapt era o
fecioară din seminţia lui David, dar care nu avea mai puţin în sine însuşi carnea păcatului decât
oricare altă fiinţă omenească. Cum să se rezolve problema? Prin harul dumnezeiesc şi prin puterea
dumnezeiască, prin conceperea Lui prin Duhul Sfânt, Domnul nostru preaslăvit, chiar dacă era om
adevărat ca toţi ceilalţi oameni, nu avea nici un cusur omenesc şi nici nu se afla, dacă se poate
spune aşa, în această stare de pierzare, în care au căzut oamenii prin păcat. Aceasta a avut loc, aşa
cum ne arată evanghelia după Luca 1, prin puterea Celui Preaînalt, care a umbrit pe Maria. De aceea
Fiul ei a fost numit Fiul lui Dumnezeu. Aceasta a fost realmente absolut necesar. El trebuia să aibă
realmente carnea şi sângele Lui de la mama Lui – dar prin acea putere minunată, care ţinea natura
Lui omenească despărţită de orice pată şi întinăciune a răului. El a fost în toate lucrurile asemenea
nouă, cu excepţia păcatului, de care El a fost aici despărţit în carnea Sa şi în duhul Său. Începând
din clipa când s-a făcut cunoscut, că fecioara va rămânea însărcinată şi la timpul potrivit va deveni
mama Domnului nostru, pentru El a fost asigurată o imunitate totală împotriva păcatului. »Tu Mi-ai
pregătit un trup« (Evrei 10,5). Altfel jertfa pentru păcat n-ar fi avut nici o valoare pentru Dumnezeu,
şi nici pentru om nu ar fi avut efect. »Este preasfântă«, era comentariul Legii cu privire la ea; cu cât
mai mult era aceasta adevărat cu privire la Hristos! El era într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
căci cu toată certitudinea mama Lui aparţinea omenirii păcătoase, ca toţi ceilalţi. Sau preferi tu mai
mult tradiţia sau superstiţia decât Cuvântul lui Dumnezeu?
În felul acesta devine clar cât de păcătoasă era erezia, care s-a strecurat mai târziu, şi anume aceea
referitoare la aşa-numita natură nepătată a fecioarei. Roma preamăreşte la ea ceea ce este adevărat
numai cu privire la El, ceea ce are ca rezultat natural îndumnezeirea mamei, care în realitate este
mai răspândită şi mai dominantă decât adorarea Tatălui şi a Fiului, de care din teamă ei se ţin
departe. Este „Bona Dea“, zeiţa bună a păgânismului cu înfăţişare creştină, care se potriveşte foarte
bine pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, şi pentru aceia care nu ascultă de Evanghelia
Domnului nostru Isus. Creştinul sincer vede aici mâna duşmanului. Dar Domnul Isus a luat trup de
carne şi sânge, atunci când a devenit om, aşa cum se cuvenea pentru El, şi El a fost făcut asemenea
fraţilor Săi în toate, »ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi
vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele poporului«. Aceasta a avut loc foarte clar
prin moartea Sa. Pe ce altă cale să poată avea loc, decât prin vărsarea sângelui Său? Drept urmare,
presupunerea că după moartea Lui şi înainte de învierea Lui a avut loc o lucrare nouă şi în
continuarea celei înfăptuite, este o abatere de la Cuvântul lui Dumnezeu, expunându-se unui pericol
şi unei înşelătorii. Oricare ar fi fost locul obişnuit al marelui preot – lucrarea de ispăşire a fost
făcută în haine de in, ea fiind o foarte potrivită umbră a imaginii Domnului nostru ca Jertfitorul
sfânt şi jertfa pentru păcat.
Cu totul altfel este văzut Domnul nostru când în cer a fost încoronat cu cinste şi glorie. Aaron
purta în Sfânta Sfintelor în mod excepţional hainele sfinte din in. Motivul pentru aceasta este, că
ispăşirea trebuia să aibă loc în ziua în care el putea să intre în Sfânta Sfintelor. Şi când intra acolo
purta haina neobişnuită, care mărturisea că el a făcut lucrarea de ispăşire, fie pentru propria familie,
fie pentru copiii lui Israel în general. Nu clarifică tabloul acesta problema pe care o văd unii în
versetul citat mai înainte? Fereşte-te de unilateralitatea care nu vrea să audă nimic despre Domnul
nostru ca Mare Preot într-un sens sau într-un scop deosebit, până când El a urcat sus ca să practice
funcţia Lui propriu-zisă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie fireşte să se recunoască aceasta, dacă se
vrea să nu se tăgăduiască ispăşirea de la cruce.
Noul Testament spune foarte clar, că ispăşirea avea loc prin marele preot. Prin aceasta se exclude
orice presupunere că ispăşirea ar fi avut loc numai prin aceea că Domnul nostru S-a înălţat la cer.
Lucrarea a avut loc şi s-a încheiat când El a fost »înălţat«. Luat în sensul strict, aceasta ar putea să
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nu fi avut loc pe pământ, dar a fost înainte ca El să Se înalţe la cer. Când El a fost răstignit, când
omul şi-a revărsat asupra Lui ura şi mânia sa profundă, atunci Dumnezeu I-a dat să înfăptuiască
Cuvântul prin care harul Său a hotărât din cele mai îndepărtate veşnicii să salveze pe cel pierdut,
făcându-L baza justificării Sale. Fără această jertfă Dumnezeu ar fi trebuit să nimicească creaţia,
sau, dacă El ar fi salvat-o, ar fi trebuit să acţioneze împotriva naturii Sale şi împotriva Cuvântului
Său. Pe baza crucii lui Hristos El poate să iubească în chip desăvârşit, aşa cum El a judecat în chip
desăvârşit, şi în felul acesta El a păzit totul – da, El a câştigat o glorie nouă şi veşnică. Căci ce putea
face Dumnezeu altceva pentru păcătos? Sau cum ar fi putut El să-Şi păstreze drepturile, dacă ar fi
iertat păcate fără crucea lui Hristos?
Dacă Dumnezeu ne-ar fi tratat după păcatele noastre, atunci ar fi putut face aceasta numai ca
Judecător, şi El ar fi trebuit să nimicească pe toţi păcătoşii. Dacă pe de altă parte Dumnezeu ar fi
acţionat numai pe baza dragostei naturii Lui, atunci ar fi trebuit să renunţe la ce este în Fiinţa Lui
care detestă pe păcătos şi îl pedepseşte. Astfel fără Hristos şi crucea Sa totul ar fi condus numai la
pierzare, încurcătură şi dezonoare. Fără cruce gloria morală a lui Dumnezeu ar fi fost subminată în
chip desăvârşit şi salvarea celor pierduţi ar fi fost imposibilă. Dar în Hristos Dumnezeu nu a trebuit
nici să nimicească pe păcătos şi nici să ignoreze indiferent păcatul. De aceea El a dat pe Fiul lui
Dumnezeu spre ispăşire. Această ispăşire a avut loc prin moartea Sa şi prin vărsarea sângelui, ceea
ce era potrivit numai pentru Dumnezeu şi pentru omul pierdut. Aceasta la rândul ei explică
supremaţia rânduielii jertfei – ceea ce fără îndoială între păgâni a fost discreditată şi falsificată, dar
în sine însuşi jertfele arată spre „o jertfă de rang superior şi spre un sânge mai bun“. Aşa cum satan
încearcă să falsifice totul, tot aşa şi în această privinţă a depus eforturi mari cu succes. Înţelesul
acestora însă nu a fost niciodată pe deplin clar, înainte ca Domnul să vină şi să moară la cruce, când
a fost văzută nu numai umbra, ci a fost văzut adevăratul tablou. Chiar în momentul când Domnul a
murit moartea de ispăşire a avut loc adevărata ispăşire pe care Dumnezeu a anunţat-o mai înainte
prin simboluri. Şi ea rămâne înaintea Lui ca o realitate împlinită în toată valoarea ei.
După ce au avut loc acţiunile specifice acestei zile, Aaron a dezbrăcat hainele sfinte şi a îmbrăcat
hainele lui normale şi a ieşit să aducă jertfa lui de ardere şi pe cea a poporului. Această jertfă de
ardere putea fi adusă de ceilalţi în oricare zi; dar în această zi era numai marele preot care făcea tot
ce era important, chiar dacă aceasta era o jertfă care nu era prevăzută numai pentru această zi.
Prezenta pe Domnul Isus, care prin Duhul veşnic S-a jertfit pe Sine fără pată lui Dumnezeu. Cele
două jertfe de ardere erau pentru el şi pentru popor (versetul 24). Din Levitic 8 ştim, aşa cum se
exprimă şi aici, că jertfa de ardere trebuia să slujească ca ispăşire, dar aceasta desigur numai în
modul foarte general. Ea nu exprima întreg caracterul serios al marii zile de ispăşire. Când un
izraelit aducea jertfa din toată inima, ca să exprime sentimentul dependenţei de bunătatea lui
Dumnezeu, atunci ea avea totdeauna un caracter ispăşitor. Dumnezeu nu putea să primească o jertfă
fără sânge ca ispăşire. Nici Dumnezeul adevărat şi nici credinţa nu trece cu uşurătate peste păcat.
Dar dacă de aceea se studiază ce se aducea permanent pe altarul din faţă în chip plăcut lui
Dumnezeu, atunci prima apropiere dintre Dumnezeu şi om, jertfa de ardere, avea un caracter
ispăşitor.
Mai există o altă realitate remarcabilă: »Iar grăsimea jertfei de ispăşire s-o ardă pe altar« (versetul
25). Aceasta era rezervată altarului lui Dumnezeu, cu toate că ţapul şi viţelul tăiat erau jertfiţi pentru
păcat. Grăsimea jertfei pentru păcat nu era arsă afară împreună cu animalele. Sângele, aşa cum am
văzut, era dus în Locul Preasfânt. Nu putea să fie o mărturie mai bună despre primirea desăvârşită a
Aceluia căruia I-a plăcut să fie o jertfă pentru păcat, chiar dacă El va fi lepădat de oameni şi va fi
judecat de Dumnezeu. Dacă contraimaginea, Acela, care din dragoste S-a făcut jertfă pentru păcat, a
trebuit să aibă parte de moarte şi judecată – ca şi ţapul şi viţelul, care au fost arşi în afara taberei,
aşa a fost grăsimea (la care s-ar fi văzut mai întâi dacă ar fi fost vre-o necurăţie) arsă pe altarul
primirii. Cât de clar mărturiseşte aceasta curăţia lăuntrică a Domnului nostru Isus! El era cu totul
drept şi sfânt, nu numai în acţiunile Sale, ci şi în natura Sa.
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După ce se aminteşte că acela care a alungat ţapul trebuia să-şi spele hainele şi carnea în apă,
înainte să intre în tabără (versetul 26), se spune că viţelul şi ţapul, al căror sânge a fost dus în
locaşul sfânt pentru ispăşire, trebuiau scoşi din tabără şi pielea lor şi carnea lor şi balega lor trebuiau
arse în afara taberei (versetul 27), iar acela care le ardea trebuia să-şi spele hainele şi să se scalde
înainte de a intra în tabără (versetul 28). Aici nu ne este permis să facem presupuneri despre
înţelesul acestor lucruri. Apostolul ne dă în Evrei 13,11-13 o lumină nespus de preţioasă: »Trupurile
animalelor, al căror sânge este adus de marele preot în Locul preasfânt, pentru păcat, sunt arse de tot
afară din tabără«. Nu poate exista nici o îndoială, că înapoia acestor umbre este un principiu
important şi o însemnătate practică pentru noi. În ce constă aici legătura cu Hristos? »De aceea şi
Isus, ca să sfinţească poporul cu Însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. De aceea să ieşim
afară din tabără la El, şi să suferim ocara Lui.« Pe cât de sigură este explicaţia, pe atât de sigură este
şi obligaţia noastră, căci nu există nimic, care să găsească în inima unui creştin un asemenea ecou,
cum este legătura cu Hristos în sens practic.
Iudeii erau poporul ales al lui Dumnezeu din interiorul »taberei«, şi epistola către Evrei vede pe
Israel în pustie şi nu în ţara sfântă. Această poziţie îi caracteriza în opoziţie cu păgânii, de care ei sau pus deoparte. Accesul, pe care ei îl aveau în locaşul sfânt, îl posedau numai prin mijlocirea
preotului şi a marelui preot. Şi noi am văzut deseori, cât de vag, de rar şi de nesigur era acest acces;
căci Legea nu a dus nimic la desăvârşire. Dar ei, şi numai ei, aveau pe pământ pretenţia de a fi
poporul lui Dumnezeu. Aceasta s-a arătat în pustie prin aceea, că ei aveau o tabără, în care era
cortul în care locuia Dumnezeu în Locul preasfânt. Dar Legea ţinea cu severitate poporul în afara
Locului preasfânt. Drumul spre Locul preasfânt nu era încă deschis; acum El este deschis prin
Hristos şi lucrarea Sa pentru noi, căci perdeaua este sfâşiată.
Crucea lui Hristos a adus un contrast deplin faţă de aceste două stări foarte clare ale poziţiei lui
Israel. Pe de o parte creştinul este invitat şi încurajat, deoarece el a fost »stropit cu sânge şi astfel
curăţit de un cuget rău« şi a fost spălat cu o apă curată (Evrei 10,22) se poate apropia de Locul
preasfânt. Pe de altă parte creştinul este îndemnat să iese la Hristos în afara taberei, purtând ocara
Sa. Aceste două extreme se potrivesc astăzi credinciosului - şi anume nu în felul cum creştinii
trăiesc sau vorbesc, ci cum creştinii ar trebui să creadă. Năruirea acestor lucruri este serioasă. Dacă
tu eşti un creştin în faptă şi adevăr, ai fost spălat sau ai fost curăţit de păcatele tale în sângele lui
Hristos. În ochii lui Dumnezeu nu vei fi mai curat când vei fi în cer decât eşti acum, căci Hristos a
murit, a înviat şi a fost glorificat. Aceasta este o chestiune a unei credinţe curate; nimic nu se mai
poate adăuga la ceea ce a făcut Hristos şi la ceea ce Dumnezeu a recunoscut în favoarea noastră.
Dacă vei privi la fratele acesta sau acela, s-ar putea să vezi la el greşelile tale proprii – în ochii tăi
probabil mai grave. Aceasta nu trebuie să fie aşa. Dimpotrivă ar trebui să privim pe alţii mai presus
decât noi. Dar, vai! Aceeaşi carne, care ne face să fim îngăduitori cu greşelile proprii, ne face aspri
faţă de greşelile fraţilor noştri dragi. Aşa de puţin trăim noi în puterea harului prin credinţă. Noi
trebuie să detestăm orice prefăcătorie!
Dacă Cuvântul lui Dumnezeu domină gândurile noastre ne vom găsi pe noi înşine în această
epistolă printre fraţii sfinţi, care au parte de chemarea cerească. Noi aparţinem adevăratei case a lui
Dumnezeu, familiei Marelui Preot, şi mai târziu suntem solicitaţi să intrăm în Locul preasfânt. Pe ce
bază ar putea un suflet să intre acolo, dacă păcatele lui nu ar fi pe deplin îndepărtate? Dacă ele nu
sunt acum îndepărtate, când să fie atunci altădată şterse? Hristos nu Şi-a luat locul în înălţime până
când nu a fost înfăptuit totul pentru fiecare care va crede (Evrei 1,3). Plecând de la aceasta apostolul
face expunerea lui de dovezi. Dacă ar fi necesară o repetare, atunci Hristos ar fi trebuit să
pătimească de mai multe ori. În opoziţie cu aceasta stă toată puterea învăţăturii, că lucrarea Sa şi
moartea Sa a avut loc o dată pentru totdeauna. Aceeaşi accentuare apare în epistola întâia a lui
Petru, unde se spune, că El »a suferit odată pentru păcate« (1 Petru 3,18). Nu numai că El a suferit
odată pentru totdeauna, ci şi noi am fost curăţiţi odată pentru totdeauna. Conştiinţa noastră a fost
curăţită corespunzător puterii acelei jertfe prin care El a deschis o cale nouă şi vie prin perdeaua
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dinlăuntru. Puterea acestei jertfe este valabilă pentru noi numai în Hristos. Vorbesc acum numai de
aceia care nu se întorc iarăşi spre stricăciune, ci cred în mântuirea sufletului.
Dar alături de intrarea în Locul preasfânt răsună strigarea de a ieşi la Hristos în afara taberei. Să
nu căutăm locuri de onoare pe pământul acesta, nici o posibilitate de a obţine onoare, nici o viaţă
comodă, nici o decoraţie exterioară. Iudeii au căutat toate acestea, dar prin necredinţă le-au pierdut
pe toate. În loc să ocupe un loc privilegiat aici pe pământ şi să caute avantaje materiale, creştinii
sunt solicitaţi să se unească cu El, care a suferit în afara taberei. Ei nu au fost chemaţi să ocupe locul
„în tabără“, atunci când iudeii şi-au pierdut poziţia. Înainte ca iudeii să fi pierdut public locul lor şi
poporul lor, aceia dintre ei, care prin har au devenit creştini, au fost îndemnaţi să intre prin perdeaua
dinlăuntru, chiar dacă mai înainte erau iudei. După ce au fost sfinţiţi prin sângele lui Hristos, care îi
face liberi de locul preasfânt pământesc, ei sunt acum chemaţi să iese în afara taberei. Să poarte
ocara Lui este o cinste.
Creştinul este un om care nu este din lume. El a fost hotărât de Hristos pentru cer şi acum este
chemat să se apropie acolo unde este El. Cele două adevăruri se contopesc; şi ce Dumnezeu a unit
în felul acesta, omul să nu despartă. Ce drept are cineva să intre în Locul preasfânt, dacă în acelaşi
timp nu dă răspuns la chemarea lui Dumnezeu de a urma pe Hristos, care a suferit în afara porţii?
Dacă tu preţuieşti mult dreptul de a intra în Locul preasfânt, atunci nu te da înapoi cu groază ca să
mergi la El în afara taberei. Nu este locul tău în ambele - şi singurul tău loc corect nu este la El? Să
fim prin credinţă la Hristos, atât înapoia perdelei cât şi în afara taberei.
Creştinătatea a inversat toate acestea. În ochii teologilor este o aroganţă obraznică să intri în Locul
preasfânt, în timp ce noi suntem încă aici pe pământ. Nu este aceasta în realitate necredinţa
creştinătăţii? Dar Hristos ne creează intrarea în Locul preasfânt ca privilegiu normal al celor care
sunt ai Săi. Intrarea este liberă pentru fiecare creştin, fie el calvinist, arminian sau episcopal, numai
dacă el este cu adevărat credincios. Este însă bine să se evite toate acele grupe, căci ele duc pe
adepţii lor la concepţii înguste despre Dumnezeu! Şi unele adevăruri preţioase pot uşor fi trecute cu
vederea. Cuvântul lui Dumnezeu depăşeşte cu mult discuţiile omeneşti. Pe drept poţi fi neîncrezător
în grupările bisericeşti – indiferent ce sunt şi unde sunt ele. Experienţa mea îmi arată că cei care ştiu
mult nu sunt mai buni în duhul şi ţelurile lor, ci mai degrabă sunt mai răi decât cei care ştiu mai
puţin. Desigur, fraţi iubiţi, ar trebui să nu luăm parte la certuri, dacă am primit adevărul lui
Dumnezeu. Şi nu am cunoscut noi pe Hristos în aşa fel, că ar trebui să ne ruşinăm de astfel de
certuri? »Cine are urechi de auzit, să audă!« Onoarea lui Hristos şi voia Lui să fie singura noastră
dorinţă.
Vrem să ne verificăm sincer şi să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ca să scoatem foloase din
toate acestea şi să ne păzim de orice cursă, prin aceea că în duhul harului ne ţinem strâns de Hristos
şi de adevăr. Dacă apare vreo ceartă şi egoism, atunci să renunţăm la ele. Acestea ne pot întrista,
dar, aşa cum toţi ştim, nu există nimic care să lucreze mai puternic decât exemplul propriu. Aşa am
spus deseori unora, care ne consideră înguşti la minte, greşiţi sau mai ştiu eu cum: de ce nu ne
arătaţi prin credinţa voastră o cale mai bună în expunerea adevărului lui Dumnezeu? Nimeni nu va
afirma că este plăcut Domnului când cineva numai critică şi continuă cu ceea ce a recunoscut că
este greşit. Dacă noi ne comportăm aşa de deplorabil, de ce atunci nu faceţi voi mai bine? De ce nu
ajutaţi, în loc să criticaţi? Fiţi credincioşi faţă de voi înşivă.
Cu siguranţă acestea sunt realităţi mari – intrarea în Locul preasfânt şi părtăşia cu Hristos în afara
taberei, în timp ce noi suntem încă pe pământ. Dacă recunoaştem că aceste două lucruri sunt
chemarea lui Dumnezeu adresată nouă, trebuie noi atunci să ne unim în cuvânt şi în umblare cu
aceia care tăgăduiesc aceste adevăruri? Trebuie să ne lăsăm atraşi prin tradiţie într-o formă de
închinare levitică, care ţine afară pe cel care se închină? Avem noi libertatea înaintea lui Dumnezeu,
de fiecare dată, când ne rugăm, să uităm adevărul lui Hristos şi să-l ocolim? Întrebaţi, cine face
aceasta? Iertaţi-mă, dar eu doresc să văd creştinii, care nu »slujesc în cort«, aşa cum numeşte
această epistolă această slujire, fără ca prin credinţă să nu savureze privilegiile lor de demult.
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Această rătăcire se găseşte nu numai într-o denominaţiune deosebită. Nu se întâlneşte ea în toate?
Nu doresc să devin personal, dar nu este slujirea cea mai bună, dacă insist ca ceea ce noi înţelegem
prin închinare să verificăm cu ceea ce învaţă Dumnezeu? Dacă primiţi Cuvântul Lui în privinţa
aceasta (şi el este tot aşa de clar precum este profund şi bogat în mângâiere), atunci vă agăţaţi cu
toată inima de adevăr. Este aceasta o cerere prea mare de la un credincios? De ce, prietenii mei
dragi, să fiţi purtaţi încoace şi încolo între adevăr şi rătăcire, între ceea ce aţi cunoscut că este plăcut
înaintea lui Dumnezeu şi ceea ce creştinătatea a părăsit? Fiecare om iubeşte în mod normal tabăra.
Pentru omul firesc, „Locul Preasfânt“ este o extremă şi „în afara taberei“ este cealaltă extremă. Să fi
în tabără cu un preot pentru locul sfânt, aceasta este drumul de mijloc de aur, care este foarte plăcut
pentru ochi şi pentru duh. Ele se găsesc într-o poziţie plăcută în lume, în lumea religioasă, desigur.
Exact aceasta era poziţia pe care au ocupat-o iudeii în timpurile de demult. Apostolul a chemat pe
creştini de pe acest drum de mijloc, nu numai ca să intre înapoia perdelei sfâşiate, ci şi să iese în
afara taberei; ambele sunt valabile şi astăzi, aşa cum au fost întotdeauna, de când a avut loc
chemarea.
Permiteţi-mi să întreb; era crucea lui Hristos ceva de onoare? A fost văzută cu adevărat aşa, atunci
când El a suferit în afara porţii? S-ar putea mai degrabă întreba, dacă cineva a purtat vreodată o
batjocură mai mare. Amândoi tâlharii, care au fost răstigniţi împreună cu El, au suferit mult mai
puţină batjocură şi ură decât Domnul. Ah, preaiubiţi ai lui Dumnezeu, locul vostru pe pământ este
acest loc al urii. Dacă voi savuraţi cu adevărat apropierea Locului Preasfânt, atunci obligaţia
credinţei este să ieşi afară din tabără la Hristos. După ce sângele a fost dus în Locul preasfânt,
animalele au fost arse în afara taberei. Aceasta este o legătură clară a adevărului dumnezeiesc.
Urmarea este, că noi ar trebui să avem părtăşie cu Mântuitorul nostru pe ambele drumuri. Voi Îl
aveţi acum bucurie a voastră în cer, unde veţi fi odată cu El în bucuria veşnică. De aceea, în acest
scurt timp, în care noi suntem pe pământ, nu vă ruşinaţi de lepădarea Lui. Nu vă speriaţi de
chemarea de a fi afară la Hristos. Aceasta este învăţătura, şi practica o urmează. Nu doresc să mai
rămân la acest subiect, deoarece sunt şi alte principii morale de mare valoare, pe care le conţine
acest capitol bogat pentru noi. În afară de aceasta, ne lipseşte timpul să le tratăm pe toate.
Următorul lucru, pe care Duhul lui Dumnezeu îl pune accentuat înaintea ochilor, este: »Aceasta să
fie pentru voi o lege veşnică« (versetul 34). Auzim aceasta nu cu privire la o chestiune secundară.
Marea zi a ispăşirii stă aşa de clar pentru sine însuşi şi cu valoare deosebită faţă de toate celelalte
zile. »În luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nici o lucrare, nici
băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.« (versetul 29) Primul lucru, amintit cu
insistenţă, este smerirea sufletului. Ispăşirea nu trebuia să fie o chestiune de bucurie curată, pentru
ca ea să nu degenereze într-o chestiune banală. Unde vedem noi o acţiune rânduită de Dumnezeu,
care pătrunde aşa de adânc în suflet, ca aceasta?
În timp ce noi studiem aceasta, permiteţi-mi să vă arăt cât de repede cade omul în rătăciri. În
Faptele Apostolilor 2,41 am citit toţi efectul adevărului predicat de apostoli: »Cei ce au primit
propovăduirea lui, au fost botezaţi«. Pentru unii ar putea să fie ceva nou, cu toate că probabil mulţi
dintre voi ştiu, că expresia „cu bucurie“ nu are nici o justificare să stea aici1. Gândiţi-vă un moment,
ce înseamnă pentru cineva întors de curând la Dumnezeu, să primească „cu bucurie“ mesajul. O
astfel de expresie nu se potriveşte în primul moment, când un suflet este adus din întuneric la
Dumnezeu. Să nu vă gândiţi nici un moment, că bucuria credinciosului trebuie să fie tulburată! Dar
Domnul nostru ne învaţă, că este un semn rău, când primul efect al adevărului într-un suflet este
bucuria. Cercetări profunde şi smerenia sunt dovezi incomparabil mai bune ale unei lucrări
veritabile a lui Dumnezeu într-un suflet (compară cu Luca 8,13).
Din acest punct de vedere trebuie să se înţeleagă, că felul modern de vestire a Evangheliei într-o
formă foarte artistică sau într-un mod foarte animat prin muzică, nu corespunde felului apostolilor şi
este o înnoire periculoasă. Superficialitatea acesteia este total contrară spiritului din marea zi a
1

În unele traduceri se adaugă în prima parte a versetului expresia „cu bucurie“, sau „cu plăcere“. (n. tr.)
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ispăşirii, care ne-a determinat să facem această remarcă. Aplicarea actuală a însemnătăţii acestei
zile mari la un suflet este aceea, că sufletul este adus la Dumnezeu prin Evanghelie. Studiază
diferenţa dintre Cuvântul lui Dumnezeu şi stilul dominant de astăzi. Aceasta ar putea să lovească
crunt pe unii, care ne sunt apropiaţi şi care sunt preţuiţi din pricina lucrării lor. Departe de mine să
devin personal. Însă eu consider că trebuie să dăm fără cruţare totul la o parte, ce este contrar
Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă fraţii se plâng, că nu sunt lăsaţi în pace, atunci aceasta este cu atât
mai rău pentru ei. Oricum, este mult mai bine să verificăm totul pe baza Cuvântului, pentru ca
adevărul lui Dumnezeu să nu cadă pradă zelului omenesc şi metodelor populare. Cum va rezista
aceasta în prezenţa Sa? Desigur este o binecuvântare mare să fi eliberat de rătăcire, ca să faci voia
lui Dumnezeu.
Istoria acestei expresii „cu bucurie“ sau „cu plăcere“ este în realitate aşa, că ea a fost preluată
dintr-o altă parte a cărţii Faptele Apostolilor (Faptele Apostolilor 21,17). Este o expresie, care se
întâlneşte numai o singură dată în Noul Testament şi în mod corect se aplică la faptul că slujitorii
preaiubiţi ai Domnului au fost primiţi cu bucurie. Aceasta arată clar cum un cuvânt (sau o expresie)
apare acolo unde nu ar trebui să apară. Noi putem înţelege, cum fraţii, când au văzut pe apostoli
împreună cu alţi slujitori ai Domnului, i-au primit pe aceştia cu bucurie. Se simte cât de mult
această comportare se potriveşte pentru aceia care aveau pace şi linişte cu Dumnezeu. Dar în
Faptele Apostolilor 2 sufletele au fost confruntate pentru prima dată cu păcatele lor, şi anume în
prezenţa lui Dumnezeu. Să nu dovedească ei în acest moment deosebit de important al vieţii lor o
oarecare seriozitate? Nu se pune la îndoială, că, oricare ar fi greutăţile, rezultatul va fi bucurie şi
pace. Dar acum am vorbit despre procedura şi de efectul propriu-zis, corect şi de dorit al Cuvântului
lui Dumnezeu în legătură cu sufletele care I se predau Lui şi pentru prima dată fiecare ocupă locul
lui ca mărturisitor al lui Hristos în lumină.
În continuare se poate observa, cum o parte din Scriptură este în concordanţă cu altă parte din
Scriptură. Dacă izraeliţii, atunci când sângele era uns pe uşile lor, au mâncat carnea mielului, a avut
aceasta loc sub sunetul trompetelor şi al ţambalului? Să nu vă gândiţi, că ei nu au cântat în alte
timpuri. Chiar două capitole mai târziu găsim cântarea lui Moise şi cântarea Mariei cu timpanele
lor. Ei cântau pe ţărmul arab al Mării Roşii, dar noi nu auzim nici o cântare, atunci când au
sărbătorit pentru prima dată noaptea de Paşte. Ei au mâncat carnea mielului »cu ierburi amare«. Ce
înseamnă aceasta? Cu siguranţă nu înseamnă, că ei au primit „cu bucurie“ Cuvântul Său. Ei au
primit realmente Cuvântul Său, dar cu seriozitate profundă şi cu judecată de sine. A avut loc în
conştienţa deplină a păcatelor lor, şi cu privire la păcat nu se cântă, nu se râde şi nu se vorbeşte cu
indiferenţă. Nu este de mirare, că roadele vestirii Cuvântului în felul nostru modern au în sine însuşi
aşa de puţin din profunzimea şi simplitatea apostolică.
Pare periculos să chemi sufletele la bucurie, ceea ce nu se referă numai la cei neîntorşi la
Dumnezeu, ci şi la aceia care în mod evident sunt convinşi de păcatele lor şi stau într-un proces de
întoarcere la Dumnezeu. Acestea sunt suflete, care trebuie chemate cu toată seriozitatea să
primească Cuvântul lui Dumnezeu. Nu învaţă un tablou sau altul, precum şi mărturia clară a
Scripturii, că este necesar să se vorbească cu toată seriozitatea conştiinţei? Căci trebuie mai întâi să
primeşti lăuntric claritate înaintea lui Dumnezeu, pentru ca inima să se deschidă la timpul potrivit
într-o bucurie care radiază. Înainte ca sufletul să fie pe deplin eliberat prin credinţa în lucrarea lui
Hristos, nu se cade să se exprime bucurie. Şi cu atât mai puţin este de recomandat să se facă
sufletele să creadă sau să se înduplece sufletele să creadă înainte de vreme, că ele sunt mântuite. În
felul acesta conştiinţa este lezată, şi de asemenea şi harul Domnului. Ar face de prisos lucrarea
lăuntrică şi în locul acesteia s-ar aşeza un apel la simţăminte, în loc să se prezinte sufletelor lucrarea
de ispăşire făcută de Hristos. Conştiinţa trebuie mai întâi să fie trezită aşa cum se cuvine şi să fie
curăţită. După aceea sentimentele au locul care li se cuvine.
Acesta a fost exact felul în care a procedat Domnul cu femeia din Samaria, care la început nu a
arătat nici o judecată de sine. Hristos ştia că ea nu are soţ, şi prin cuvântul Său păcatul ei i-a fost pus
pe conştiinţă. În felul acesta ea a fost dusă cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Tot aşa a fost şi cu
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fiul pierdut. Nu a fost nici o bucurie înainte ca el să se reîntoarcă la tatăl său, cu toate că speranţa în
această îndurare a fost suficientă ca să-l aducă înapoi. Nu că în acest caz nu era nici o suferinţă, dar
conştiinţa lui trebuia să devină activă. De aceea trebuie spus accentuat, că este o necesitate
stringentă, ca nu numai în predică ci şi în asistenţa spirituală trebuie să se ţină seama, ca să nu se
abată de la voia lui Dumnezeu revelată. Este misiunea creştinilor să practice adevărul, nu numai
într-o situaţie sau alta, ci în toate lucrurile. În contextul ispăşirii, Cuvântul lui Dumnezeu insistă cu
privire la smerirea sufletului. Aceasta nu înseamnă, că îndoiala sau neîncrederea ar putea fi vreodată
corectă sau acceptabilă. Aşa ceva nu are nimic a face cu smerirea înaintea lui Dumnezeu. Să nutreşti
după îndoială sau teamă este mai degrabă un obstacol decât un ajutor pentru smerirea sufletului,
care în orice caz trebuie să fie autentică. Ea aproape că nu poate ieşi prea pregnant în evidenţă, dacă
inima priveşte la Hristos şi la lucrarea Sa de ispăşire. Cu cât te bazezi mai mult pe aceasta, cu atât
mai mult este Dumnezeu lăudat pentru adevărul, care smereşte, şi pentru harul în acel sânge preţios,
care curăţeşte de orice păcat. Pentru mântuirea sufletului nu se poate aduce Numele lui Isus în
legătură cu caracterul uşuratic al duhului sau cu emoţiile fireşti. Şi expresia bucuriei nu se potriveşte
pentru momentul în care Dumnezeu pune pe inimă Cuvântul Său, care cercetează totul, şi pune
sufletul în lumina Sa.
Dar aceasta nu este totul. Mai era şi altceva, care era legat în mod deosebit cu marea zi a ispăşirii.
Astfel, se spune nu numai: »să vă smeriţi sufletele«, ci şi: »să nu faceţi nici o lucrare«. Nu este
ciudată această prescriere referitoare la marea zi a ispăşirii? Nu era vorba de faptul, dacă era un
sabat sau nu. Marea zi a ispăşirii excludea categoric orice formă de lucrare a omului în acest
context. Este imposibil să se tăgăduiască, că lucrarea este o parte foarte importantă a obligaţiei
creştine. Domnul nostru a făcut totdeauna lucrarea pe care Tatăl I-a încredinţat-o s-o facă; tot aşa
fiecare creştin este solicitat să facă faptele bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca el
să trăiască în ele (Efeseni 2,10). Creştinul nu trebuie să fie numai o fiinţă care gândeşte, care se
adânceşte cu inima şi duhul în adevăr. Aceasta este foarte important la timpul potrivit, însă creştinul
este chemat să slujească Domnului în dependenţă şi în acelaşi timp cu râvnă, cu ascultare şi cu mare
putere. Dar puterea ar trebui să urmeze totdeauna după rugăciune. Activitatea trebuie să rezulte din
ceea ce are loc între el şi Dumnezeu. Când Dumnezeu revelează răutatea păcatului şi lucrarea Sa de
ispăşire prin Hristos pentru toţi care cred în El, atunci este periculos să te refugiezi în veselia inimii.
Sufletul ar trebui în acest moment să se smerească, în loc să fie distras prin muzică şi cântare,
printr-o cântare solo sau în cor, sau alte forme de înveselire.
Dacă te odihneşti în credinţă, atunci bucuria nu poate să lipsească. Cântarea sfinţilor este cu totul
altceva. Ce este mai potrivit decât, atunci când eşti umplut cu Duhul, să vorbeşti unul cu altul cu
psalmi şi cântări şi cu cântări duhovniceşti? Aceasta este cu totul altceva decât să introduci muzică,
ca să adormi sau să aţâţi sufletul, în timp ce Duhul îl doreşte să fie în judecată de sine? Printre
credincioşii fericiţi este clarificată întrebarea aceasta: aducerea de mulţumiri şi lauda spontană
trebuie să umple viaţa normală a creştinului. Dar prima solicitare, pe care Dumnezeu o face pentru
marea zi a ispăşirii, este smerirea sufletului din cauza păcatelor, chiar dacă Dumnezeu le acopere cu
sângele ispăşitor.
Cu aceasta este legată a doua solicitare, aceea de a nu face nici o lucrare în ziua aceea. De ar fi
fost faptele noastre bune! Dar, vai! Trebuie să recunoaştem că ele au fost rele. Cât de bine este
atunci pentru noi să ne odihnim înaintea măreţei lucrări de ispăşire a Mântuitorului nostru făcută
pentru păcătoşi! »Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!« (Evrei 10,7). »Prin această voie am
fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna« (Evrei
10,10). La cât de multe a dat naştere voia lui Dumnezeu? În desăvârşirea jertfei Sale nu numai
păcatele noastre au fost şterse, ci şi noi suntem puşi în chip desăvârşit deoparte pentru Dumnezeu.
Jertfa de tăiere şi jertfa de mâncare, jertfa de ardere de tot şi jertfa pentru păcat sunt toate unite în
această singură jertfă. »Printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt
sfinţiţi« (Evrei 10,14). Ce mai este necesar pentru om? Ce ar putea Dumnezeu să facă mai mult în
mod drept pentru călătoria noastră actuală pe pământ? De aceea poporului Său şi străinilor care erau
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în mijlocul lui le era interzis să facă vreun fel de lucrare în această zi, pentru ca în felul acesta toţi să
poată vedea şi recunoaşte, că era exclusiv lucrarea Sa, neamestecată cu ceva din partea noastră.
»Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie
o lege veşnică.« (Levitic 16,31). Pe de o parte nu trebuia să existe nici un libertinism al inimii, pe de
altă parte nu trebuia să fie nici o adăugare cutezantă a lucrărilor proprii la marea lucrare de ispăşire,
care se făcea acolo şi care a fost făcută cunoscut poporului lui Dumnezeu.
Să privim la apostolul Pavel. Avem în el un bărbat care şi-a smerit sufletul şi a evitat orice merit
din partea lui, cu toate că în ceea ce priveşte dreptatea pe care o dă Legea era fără vină. Acesta era
un caz de întoarcere totală la Dumnezeu. El era aşa de impresionat, că trei zile şi trei nopţi nici nu a
mâncat şi nici nu a băut nimic, aşa de umplut era el de sentimentul vinovăţiei şi de adevărul
împăcării cu Dumnezeu în Hristos. Orbit de o lumină mare, el nu a mai avut loc pentru nici o altă
persoană sau lucrare, ci se afla cufundat în judecata de sine. El privea numai la Persoana minunată a
lui Hristos şi la triumful harului, care acum stăpânea în dreptate, har, pe care Dumnezeu l-a revelat
sufletului său, care odinioară era aşa de mândru, dar acum aşa de smerit.
Trebuie să recunoaştem că o adevărată întoarcere la Dumnezeu este şi atunci când unele semne
caracteristice ale ei sunt slab vizibile. Temnicerul din Filipi era unul care s-a ridicat curând din
sentimentul copleşitor al stării lui de pierzare, după ce el a primit pe Domnul Isus. Sperăm că a
trecut cu bine prin pericolele pustiei, şi noi nu avem nici un motiv să ne îndoim de aceasta. Însă cu
toate acestea situaţia lui s-a deosebit esenţial de cea a apostolului. Nu este greu să constatăm
diferenţa considerabilă în felul cum oamenii în general sunt aduşi la Dumnezeu. La temnicer şi
familia lui s-a găsit în primul rând căinţa, însă curând după aceea bucuria. Nu că el nu s-a căit cu
adevărat, căci noi putem fi siguri că el s-a căit. Dar dacă nu este o căutare profundă din partea
inimii, smerenia trece repede. În mod obişnuit inima se ridică repede şi apoi se preocupă mai mult
cu bucuria de binele pe care l-a dat harul. Printr-o judecată de sine profundă privirea sufletului este
îndreptată mai mult spre Hristos decât spre eliberarea de rău, oricât de mult ar fi simţit acesta
înaintea lui Dumnezeu.
În treacăt dorim să spunem, că unii iau prea puţin în seamă Vechiul Testament, dar cu siguranţă
aceasta aproape că nu se poate aplica la aceia care îi acordă importanţa cerută şi confirmată aici.
Noi credem că Vechiul Testament este de la Dumnezeu şi că el nu este mai puţin inspirat divin
decât Noul Testament. Este adevărat, că în rânduielile levitice avem numai silueta lucrurilor, dar şi
activităţile pline de învăţătură, făgăduinţele şi prorociile lui Dumnezeu, alături de exemple pentru
bine şi atenţionări cu privire la rău, toate fiind foarte folositoare. Nu se poate citi corect şi cu folos
cartea Exod şi cartea Levitic fără lumina deplină a Noului Testament, însă credinciosul primeşte
Cuvântul ca un tot unitar. Sfintele Scripturi (2 Timotei 3,15) au fost scrise complet prin Duhul
Sfânt. Cu mulţumire şi smerenie primim totul ca ceva care este »de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire« (2 Timotei 3,16), şi tot aşa ca să mângâie şi să
îndemne. De aceea, ce este pus aici înaintea ochilor noştri nu este fără însemnătate sfântă şi
serioasă, deoarece ne arată partea greşită a multor obiceiuri, care apar în aceste zile de decădere în
creştinism.
Dar pe de altă parte nu trebuie să trecem cu vederea pericolul care rezultă din legalism. Departe
de mine să vreau să spun, că nu a fost o zi neagră pentru creştinătate, când oamenii au cântat pentru
prima dată: „O, zi a mâniei, zi îngrozitoare“, ceea ce atunci a trezit gândul la revenirea lui Hristos.
Era aceasta adevărata smerire a sufletului? Aproape că nu era cu nimic mai bună decât o spaimă
îngrozitoare. Harul era necunoscut. Este o mare deosebire între căinţă şi frică. Groaza extremă a
sufletului a caracterizat creştinismul Evului Mediu. Indiferent ce poziţie ocupau, înaltă sau joasă –
toţi se temeau, şi în teama lor îşi dădeau ogoarele sau munca lor, ca să împace pe Dumnezeu, faţă de
judecăţile căruia tremurau având în vedere ziua Domnului. Din acest duh au fost clădite unele
catedrale cu lumina lor cu adevărat obscură. Nu erau numai domnii mari şi căpeteniile încununate,
care au dat din bogăţiile lor sau au contribuit cu prăzile lor de război la construirea acestora, ci şi
muncitorii săraci au dat de bună voie iscusinţa lor şi uneltele lor – o mărturie permanentă şi
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potrivită pentru puterea fricii din sufletul lipsit de lumină. Aceasta era arma de bază a păgânismului.
Frica era singurul element moral al acestei înşelătorii mari. Aşa a fost şi aşa este – cu regret - şi
acum în creştinătatea decăzută.
Nu trebuie să fie teama evlavioasă de a fi exclus, cea care să lucreze în cei care aud Cuvântul lui
Dumnezeu. Este important şi la locul lui ca cei vinovaţi să se neliniştească când aud de păcatele lor
şi de judecata sigură şi dreaptă venită de la Dumnezeu. Ce binecuvântat este să se ştie, că
Dumnezeu S-a coborât din cer în Persoana Fiului Său, după săvârşirea păcatelor şi înainte de
judecată, ca să înfăptuiască lucrarea Sa de ispăşire de nepătruns! Desigur această lucrare nu putea fi
desăvârşită, dacă Hristos nu ar fi fost o Persoană dumnezeiască. Este de cea mai mare importanţă,
ca Domnul nostru Isus să fie recunoscut fără nici o rezervă ca Dumnezeu. Dacă Cuvântul nu ar fi
fost Dumnezeu, dacă Fiul nu ar fi fost una cu Tatăl, El nu ar fi fost potrivit ca Mântuitor pentru
lucrarea pe care El a făcut-o. Dar Fiul a venit, lucrarea a fost înfăptuită şi primită, şi totul s-a
schimbat. Înainte ca Domnul nostru să devină jertfă, dreptatea lui Dumnezeu putea umple sufletul
cu mare frică, judecata trebuia exercitată. Dar prin sângele lui Hristos Dumnezeu a fost îndreptăţit,
şi El îndreptăţeşte pe cel care crede. Ce binecuvântare mare, că Dumnezeu ne îndreptăţeşte!
Fiecare iudeu recunoştea că Dumnezeu trebuie să judece lumea. Aceasta nu putea să dea pace
celui vinovat. Trebuie să fie o înviere a morţilor, atât a celor drepţi cât şi a celor nedrepţi. După
judecată pe cei pierduţi îi aşteaptă iazul de foc. Moartea a doua nu încetează să existe. Realmente
moartea este numai despărţirea sufletului de trup. Pentru credincios ea înseamnă »să mă mut şi să
fiu împreună cu Hristos« (Filipeni 1,23). Chiar şi atunci când moare un om rău, nicidecum el nu se
transformă în nimic: sufletul lui se desparte de trup, şi aceasta este moartea. Pentru Dumnezeu toţi
trăiesc (compară cu Luca 20,38), chiar dacă pentru om nu toţi trăiesc. Dar când va veni moartea a
doua, cei răi vor fi în veşnicie nu numai în ce priveşte sufletul, ci şi cu trupul. Învierea nu este o
existenţă temporală, aşa cum este acum viaţa în lume. Ea este începutul a ceea ce este fără sfârşit şi
neschimbabil.
Aceasta ne face să înţelegem înţelesul profund al adevăratei lucrări de ispăşire. Permiteţi-mi să
întreb: se odihnesc sufletele voastre acum în Hristos şi în jertfa Sa? În Evanghelie Dumnezeu
vesteşte pe Hristos şi ca ispăşire pentru toată lumea. Ce îngrozitor este pentru sufletul vostru şi
pentru trupul vostru, dacă ocoliţi acest mesaj! Primiţi-l din partea lui Dumnezeu, şi anume fără
aroganţă cu privire la faptele voastre, ci numai cu smerenia adevărată a sufletului. Dacă Hristos a
suferit în felul acesta pentru păcate, de ce atunci să te îndoieşti de dragostea lui Dumnezeu, chiar şi
atunci când eşti vinovat? Faptul că El revelează lucrarea de ispăşire a lui Hristos, aceasta este
mărturia cea mai deplină pentru harul lui Dumnezeu şi dreptatea Sa. Nu este ea valabilă pentru
păcătoşi în păcatele şi fărădelegile lor şi în nedreptăţile lor? Nu este lucrarea lui Hristos suficientă şi
pentru răul cel mai mare care vi se poate reproşa? În marea zi a ispăşirii Domnul a îndepărtat
păcatele tuturor celor care se pleacă înaintea Lui. Deci nu mai căuta nici o scuză!
Lăsaţi sufletul vostru să se odihnească pe Mântuitorul şi ispăşirea făcută de El, căci altfel nu
există nimic care să fie aşa de sfânt, de adevărat şi de eficient. Nu numai că El a făcut lucrarea, ci şi
El este ispăşirea. Este dorinţa mare a lui Ioan să-L identifice pe El cu lucrarea Sa. »El este ispăşirea
pentru păcatele noastre« (1 Ioan 2,2). Şi de aceea s-o aşteptăm numai de la El. Să ne păzească
Dumnezeu, să n-o căutăm la noi înşine sau în altă parte! Căci cum ne pot ajuta alţii cu privire la
păcat? Ce pot face în privinţa aceasta fecioara, îngerii sau sfinţii? Dacă Biserica lui Dumnezeu ar fi
aici jos în unitatea ei de la început, dacă toiagul »îndurare« şi toiagul »legământ« nu ar fi frânte
(dacă avem voie să folosim simboluri din Israel; compară cu Zaharia 11,7.10.14), ce ar putea folosi
toţi sfinţii pentru salvarea sufletului vostru? Adunarea lui Dumnezeu (dacă nu chiar adunarea
oamenilor) v-ar numi cu buzele membrilor ei ce a făcut harul Său în Hristos pentru fiecare din ei şi
pentru toţi. Dar Dumnezeu ne face cunoscut adevărul Său în Cuvântul Său mai bine decât au
predicat vreodată unul din sfinţii neinspiraţi. Cuvântul Său să vă dea singura decizie veritabilă, pe
care cineva poate s-o aibă în această chestiune. Aici aveţi tot ce vă trebuie, în acest singur capitol,
dacă este citit în lumina lui Hristos. Este clar, că nu s-ar înţelege mult fără Noul Testament. Dar nu
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avem noi Vechiul Testament şi Noul Testament? Nu cade lumina dumnezeiască pe siluetele
trecutului, aşa că adevărul apare în toată unitatea şi sfinţenia lui, în toată mărimea şi simplitatea lui
şi cu certitudine absolută?
Ce este cu voi, care auziţi acum adevărul? Dumnezeu să vă aducă la El şi să pună în conştiinţa
voastră Cuvântul Său binecuvântat! Fie ca voi să recunoaşteţi nebunia inimii voastre şi răutatea
vieţii voastre! Este ceva, care în ochii Săi să fie mai rău decât atunci când ai citit şi ai auzit
permanent Scriptura şi cu toate acestea practic trăieşti fără Dumnezeu şi fără Hristos? Începe deci
imediat, gândindu-te la veşnicie, să asculţi de Dumnezeu! Nu amâna pentru altă dată! Dacă
niciodată mai înainte nu ai crezut în Hristos şi salvarea dată de El, atunci facă Dumnezeu ca tu să
crezi în El, ca astfel să poţi fi salvat acum. Gândeşte-te că de lucrarea de ispăşire este legată
adevărata întristare a sufletului. Dar nici o lucrare de la tine nu poate fi adăugată la ceea ce a făcut
El. Dacă problema profundă a sufletului tău a fost liniştită la Dumnezeu, atunci vor fi nenumărate
ocazii să asculţi activ de chemarea Sa, şi urmarea va fi pacea permanentă. Dar ispăşirea în sine
însuşi este prea sfântă şi prea serioasă pentru om, ca el să poată apare în alt fel, decât numai în
smerenie şi căinţă, înaintea lui Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Său, ca să sufere pentru noi. Pleacăte deci înaintea lui Dumnezeu în smerenia sufletului tău şi detestă aroganţa de a adăuga ceva din
partea ta! »Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va
naşte.« (Psalm 22,31).
Cuvintele, care tocmai au fost citate, constituie finalul psalmului 22. În acest psalm se arată mai
întâi, cum Hristos ia asupra Sa suferinţele ispăşirii şi strigă către Dumnezeu, ca şi cum Acesta L-a
părăsit în mod inevitabil. În ultima parte vedem apoi rezultatele pline de binecuvântare. Strigătul de
la început, din primul verset, îşi găseşte în Noul Testament aceeaşi aplicaţie, aşa cum am spus deja.
Orice alt gând îi răpeşte harul, ca să nu spunem înţelesul, şi este total nedemn pentru Omul suferind,
care era Dumnezeu. În Psalmul 40 aspectele particulare sunt mai amestecate; dar fără îndoială aici
în lumina dată de Evrei 10 se prezintă cum Hristos prin jertfirea trupului Său la cruce odată pentru
totdeauna a înlăturat nu numai jertfa de tăiere şi jertfa de mâncare, ci şi jertfa de ardere şi jertfa
pentru păcat. Ascultarea Sa de bună voie până la moarte este adevărul central, chiar dacă El, prin
faptul că face voia lui Dumnezeu, în har simte păcatele omului fără Dumnezeu, al cărui Locţiitor El
este, ca fiind ale Sale. Psalmul 69 arată pe Mesia pe cruce, dar în legătură cu lepădarea Lui de către
om şi în mod deosebit de iudeii păcătoşi, cu rezultatul, că asupra lor va veni judecata – cu toată
binecuvântarea anunţată pentru Sion. Psalmul 88 vede duhul lui Mesia făcut una cu Israelul ales,
care în har în mod justificat simte toată puterea întunericului şi morţii şi totuşi zi şi noapte strigă
către Domnul. În Psalmul 102 Hristos este identificat cu Sionul suferind, cu referire la Domnul, care
recunoaşte pe Cel smerit ca fiind Domnul, care nu este cu nimic mai puţin veşnic şi neschimbabil
decât El Însuşi. Psalmul 109 încheie aceste profeţii minunate despre Hristos cu prezentarea felului
în care El suferă din cauza trădării din partea iudeilor sub conducerea lui Iuda, în timp ce se
vorbeşte profetic despre fiul pierzării din ultimele zile, când iudeii şi păgânii se vor uni iarăşi
împotriva Lui spre paguba lor veşnică; însă cei nevoiaşi se vor bucura în veşnicie în El.
Nici cărţile profetice nu tac, şi tot aşa nici Legea şi nici Psalmii, cu toate că acum nu trebuie să
trecem peste mărturia clară, profundă şi deplină din Isaia 52 şi 53. Robul drept al Domnului, pe care
iudeii L-au considerat ca fiind lovit de Dumnezeu, în realitate a fost străpuns din cauza păcatelor lor
şi zdrobit din cauza fărădelegilor lor. Pedeapsa care le dă pacea era peste El şi prin rănile Lui au
fost vindecaţi. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea lor a tuturor. Din cauza fărădelegilor
poporului Său L-a lovit pedeapsa. El nu a făcut nici o nedreptate şi în gura Lui nu s-a găsit nici un
vicleşug. Însă »Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă, L-a lăsat să sufere. Dar, după
ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea
Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin
cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui
Dumnezeu, va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei
mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte, şi a fost pus în
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numărul celor fără de Lege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi«
(Isaia 53,10-12). Orice argumentări şi orice comentarii în acest sens sunt de prisos; dar pentru
oamenii care nu au nici un sentiment pentru păcat şi sunt indiferenţi faţă de Dumnezeu, adevărul
despre Sfântul care suferă este clar în orice privinţă. Este „numai Isus“. Noi am văzut suferinţele
Lui, dar gloriile Lui acum nu sunt încă vizibile, aşa cum sunt de mari ele în cer. Dar cu certitudine
ele vor deveni vizibile - »în ziua aceea«.

63

