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Capitolul 6 

Arderea-de-tot necurmat� 

Exod 29.38-46 

„Iat� ce s� jertfe�ti pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel 
s�-l jertfe�ti diminea�a, iar cel�lalt miel s�-l jertfe�ti seara. Împreun� cu cel dintâi 
miel, s� aduci a zecea parte dintr-o ef� de floare de f�in�, fr�mântat� într-un 
sfert de hin de untdelemn de m�sline f�r� depuneri �i o jertf� de b�utur� de un 
sfert de hin de vin. Pe al doilea miel s�-l jertfe�ti între cele dou� seri; �i s� aduci 
împreun� cu el o jertf� de mâncare �i o jertf� de b�utur� ca cele de diminea��; 
aceasta este o jertf� mistuit� de foc, de un miros pl�cut DOMNULUI. Aceasta este 
arderea-de-tot necurmat�, care va fi adus� de urma�ii vo�tri la u�a cortului 
întâlnirii, înaintea DOMNULUI, unde M� voi întâlni cu voi �i unde î�i voi vorbi. Acolo 
M� voi întâlni cu fiii lui Israel �i locul acela va fi sfin�it de slava Mea. Voi sfin�i 
cortul întâlnirii �i altarul; voi sfin�i pe Aaron �i pe fiii lui, ca s� fie în slujba Mea 
ca preo�i. �i Eu voi locui în mijlocul fiilor lui Israel �i voi fi Dumnezeul lor. Ei vor 
cunoa�te c� Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din �ara Egiptului, ca 
s� locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt DOMNUL Dumnezeul lor“. 

Am v�zut deja în Geneza 3, c� jertfa de ardere era adus� pe un altar. �i am 
g�sit c� �i altarul este o prezentare important� a persoanei Domnului Isus. 
Domnul Isus însu�i spune în Matei 23.18,20 c� altarul este mai important 
decât jertfa care se aducea pe el. Din Exod 27 putem înv��a c� altarul este o 
imagine a Domnului Isus ca Acela care a fost Om cu adev�rat. Altarul era 
construit din lemn care cre�te din p�mânt, acoperit îns� cu aram�. În Numeri 
16.18,35-39 vedem c� arama este un simbol al drept��ii care poate trece prin 
judecata lui Dumnezeu f�r� ca s� fie nimicit�. O asemenea dreptate a avut 
Domnul Isus ca Om. El a fost Om adev�rat, n�scut dintr-o femeie. Dreptatea 
Sa îns� era atât de des�vâr�it� încât judecata lui Dumnezeu nu putea g�si 
nimic în El care s� fie consumat. Focul în Cuvântul lui Dumnezeu este 
totdeauna o imagine a sfin�eniei lui Dumnezeu care cerceteaz� �i consum�. 

�i prin faptul c� arderea-de-tot era adus� pe acest altar, ea era sfin�it�. 

Am gândit la jertfa pentru p�cat din Levitic 16. Astfel, am v�zut c� jertfa 
pentru p�cat nu era adus� pe altar. „S� se scoat� afar� din tab�r� vi�elul jertfei 
pentru p�cat �i �apul jertfei pentru p�cat, al c�ror sânge a fost adus în sfântul 
loca� pentru facerea isp��irii, �i s� le ard� în foc pieile, carnea �i baliga. Cel ce 
le va arde s�-�i spele hainele �i s�-�i scalde trupul în ap�; dup� aceea poate s� 
intre în tab�r�“ (Levitic 16.27-28). 

Vedem deci o diferen�� între arderea-de-tot de aici din Exod 29 �i jertfa 
pentru p�cat din Levitic 16. Despre arderea-de-tot am citit c� „este o jertf� 
mistuit� de foc, de un miros pl�cut Domnului!“ Era adus� pe altar în fiecare 
diminea�� �i în fiecare sear� �i pe baza acesteia Dumnezeu putea s� locuiasc� 
în mijlocul poporului, s� fie în leg�tur� cu el. Aceasta nu o g�sim în Levitic 16. 
Acolo am citit c� trupurile jertfelor, al c�ror sânge era adus în sfântul loca�, 
trebuiau arse afar� din tab�r�, niciodat� pe altar. 

Vedem deja diferen�a dintre jertfa pentru p�cat �i jertfa pentru arderea de 
tot. �i cu toate acestea, ele dou� sunt un simbol al mor�ii Domnului Isus pe 
cruce! Aceea�i Persoan� �i aceea�i lucrare este prezentat� prin aceste dou� 
jertfe, îns� din dou� puncte de vedere diferite. În jertfa pentru p�cat am v�zut 
cum Domnul Isus a fost f�cut la cruce p�cat �i a purtat p�catele noastre în 
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trupul S�u �i cum prin aceasta a satisf�cut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu 
cu privire la p�c�to�enia noastr� �i la p�catele noastre, deci cu privire la starea 
noastr�. Pentru p�cat El a fost f�cut p�cat �i Dumnezeu L-a pedepsit, c�ci 
numai moartea poate aduce un sfâr�it unei st�ri p�c�toase. P�catele noastre, 
faptele noastre rele, El le-a luat asupra Sa a�a cum am v�zut în cel de-al doilea 
�ap �i El a purtat judecata lui Dumnezeu asupra acestora. Aceasta s-a 
întâmplat atunci când El, Cel care în via�a Sa pe p�mânt putea spune: „�tiam 
c� totdeauna M� ascul�i“ - c�ci El putea spune �i c� „Eu fac totdeauna ce-I 
este pl�cut“ - �i care �tia: „Eu nu sunt singur, c�ci Tat�l este cu Mine“ (Ioan 
11.42; 8.29; 16.32) - a trebuit s� strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai p�r�sit?“ (Matei 27.46; Marcu 15.34). Asta arat� ce a însemnat 
lucrarea Sa acolo. Dumnezeu iube�te pe p�c�to�i, îns� El ur��te p�catul. Când 
Domnul Isus a luat asupra Sa toate p�catele mele �i S-a f�cut p�cat pentru 
mine, atunci Dumnezeu nu mai putea avea nici o p�rt��ie cu El �i nici nu 
putea s� mai priveasc� spre El cu pl�cere. Când p�catele mele �i p�catele 
tuturor acelora care Îl vor primi pe Domnul Isus au fost puse asupra 
Mântuitorului �i El a fost f�cut p�cat, trebuia s�-L ating� judecata lui 
Dumnezeu �i El trebuia s�-L lase singur. Aceasta este semnifica�ia jertfei 
pentru p�cat. Trupul jertfei pentru p�cat trebuia s� fie ars afar� din tab�r� �i 
nu avea voie s� fie adus pe altar, c�ci nu era de nici un miros pl�cut lui 
Dumnezeu. Aici îns�, în Exod 29, vedem - ca �i în Geneza 8 - c� se aducea 
totu�i o jertf� pe altar �i c� aceasta era de un miros pl�cut pentru Dumnezeu. 
�i vedem c� aceasta era a�a de pre�ioas� pentru Dumnezeu, încât pe baza 
acestei jertfe El locuia în mijlocul poporului Israel �i putea s�-l justifice ca 
popor al S�u. 

Dac� ne gândim la aceasta, în�elegem bine de ce a fost a�a. Ce rezultate ar fi 
avut pentru noi lucrarea Domnului Isus, dac� El ar fi purtat numai judecata 
asupra p�catelor noastre �i asupra st�rii noastre? Dac� zic „numai“, cu 
aceasta nu vreau s� spun c� aceasta ar fi fost un lucru mic. Când un p�c�tos 
se vede pe sine în lumina lui Dumnezeu �i este con�tient de faptul c� el ca 
p�c�tos pierdut merit� judecata lui Dumnezeu, atunci el are numai o dorin��: 
Dumnezeu s�-i ierte p�catele. Gândurile sale nu merg mai departe. El dore�te 
numai un lucru: s� scape de iad. El vine la Dumnezeu, î�i m�rturise�te 
p�catele �i cere har. El se roag�: „Dumnezeule, iart�-mi p�catele, ca s� nu 
ajung în iad“ - Aceasta este ceea ce prezint� jertfa pentru p�cat; acum, pe baza 
lucr�rii Domnului Isus, nu mai este nici o judecat� a noastr� cu privire la 
p�cate. Pe baza jertfei pentru p�cat, Dumnezeu ne poate ierta p�catele �i nu 
mai trebuie s� exercite nici o judecat� asupra noastr� - �i nici nu mai e 
necesar�, c�ci Domnul a s�vâr�it lucrarea. Dreptatea lui Dumnezeu este pe 
deplin satisf�cut� cu privire la p�catele noastre, cu privire la p�catele tuturor 
acelora care vin la Dumnezeu prin credin�a în Domnul Isus; a acelora care - 
vorbind în mod simbolic - �i-au pus mâinile pe Domnul Isus, jertfa pentru 
p�cat �i astfel Dumnezeu îi consider� f�cu�i una cu Domnul Isus. 

Dac� îns� aceasta ar fi fost întreaga lucrarea a Domnului Isus - care ar fi fost 
atunci rezultatele pentru noi? într-adev�r, noi n-am fi ajuns niciodat� în iad, 
nu am mai fi judeca�i de c�tre Dumnezeu. Dac� aceasta ar fi fost totul, 
însemna ca noi s� tr�im în continuare ca oameni aici pe p�mânt, ca �i pân� 
acum. Probabil c� nu vom mai fi murit. Era îns� aceasta o binecuvântare, dac� 
noi ar fi trebuit s� tr�im totdeauna aici pe p�mânt �i în aceste condi�ii? Sau 
poate am fi încetat s� mai exist�m, dac� muream. Era aceasta o 
binecuvântare? 

În Cuvântul lui Dumnezeu citim din contr�, c� noi care am g�sit pacea cu 
Dumnezeu, prin faptul c� am primit prin credin�� lucrarea Domnului Isus, 
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avem de primit mult mai multe binecuvânt�ri. Afl�m din Cuvântul lui 
Dumnezeu c� nou� nu ni s-au iertat numai p�catele, ci �i c� noi am devenit 
copii ai lui Dumnezeu �i am primit o via�� nou�. Aceast� via�� nou� este 
numit� „via�a ve�nic�“ �i este, a�a cum ne înva�� Cuvântul lui Dumnezeu, 
via�a Domnului Isus Însu�i, aici El este Dumnezeul adev�rat �i via�a ve�nic� (1 
Ioan 5.20). Coloseni 3.4 ne spune clar c� Hristos este via�a noastr�. În Efeseni 
1.3 afl�m de alt� parte c� noi suntem binecuvânta�i cu tot felul de 
binecuvânt�ri duhovnice�ti în locurile cere�ti, în Hristos. Domnul Isus ne 
nume�te în Ioan 20 fra�i ai S�i �i spune: „M� duc la Tat�l Meu �i Tat�l vostru“. 
�i în Ioan 14 El ne spune c� El va merge înapoi în casa Tat�lui S�u. Aceasta 
este casa unde El a locuit ve�nic. Tat�l este Tat�l cel ve�nic �i Fiul este Fiul cel 
ve�nic. Casa Tat�lui nu este deci cerul creat �i nici cerul creat ve�nic. �i el a 
mers înapoi acolo unde n-a fost niciodat� vreo creatur�, c�ci creaturile sunt 
acas� în crea�ie. El spune în continuare:“M� duc s� v� preg�tesc un loc“. El 
spune deci, cu alte cuvinte: „M� duc înapoi acolo unde Eu am fost 
dintotdeauna, în acel cer care este umplut cu dragostea Tat�lui fa�� de Fiul 
S�u. �i Eu merg acolo s� v� preg�tesc un loc �i, dup� ce am f�cut aceasta, Eu 
revin ca s� v� iau �i pe voi acolo - unde n-a fost niciodat� vreo creatur� sau 
înger, acolo unde locuiesc din ve�nicie numai Tat�l, Fiul �i Duhul Sfânt. Acolo 
vom fi noi condu�i, ca acolo s� ne bucur�m de tot ce a fost partea Sa, partea 
Fiului �i s� ne g�sim pl�cerea în tot ce a fost partea Tat�lui, a�a cum g�sim ca 
principiu în 1 Ioan 1.3: „�i p�rt��ia noastr� - �i asta înseamn� c� noi avem 
ceva în comun - este cu Tat�l �i cu Fiul S�u Isus Hristos“. Vedem deci c� ceea 
ce Domnul ne-a câ�tigat este mult mai mult decât faptul c� judecata a fost 
îndep�rtat� de la noi �i c� noi nu vom fi arunca�i în iad. 

Apoi în�elegem, c� pentru ca Dumnezeu s� ne poat� da toate acestea, trebuie 
s� fie un motiv bine întemeiat. Acest motiv ne este prezentat foarte clar în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce Domnul Isus a înf�ptuit la cruce - �i pe 
lâng� aceasta nu este numai important ceea ce El a f�cut, ci �i cum a f�cut. 

În Psalmul 69.4 citim c� El strig�: „Trebuie s� dau înapoi ceea ce n-am luat“. 
Noi am r�pit slava lui Dumnezeu, a�a cum vedem în Geneza 3; noi am f�cut pe 
Dumnezeu mincinos, am dispre�uit faptul c� El este dragoste, am dispre�uit 
toate caracteristicile Sale minunate. Îns� Domnul Isus a redat iar��i lui 
Dumnezeu cinstea, El a sl�vit pe Dumnezeu. El a f�cut acestea într-un mod 
a�a de deosebit, încât Dumnezeu a fost mult mai mult sl�vit decât l-am 
dezonorat noi. Domnul a pl�tit înapoi, dac� am voie s� spun a�a, mult mai 
mult decât cerea dreptatea lui Dumnezeu de la oameni. 

Aceasta este ceea ce ne este prezentat în arderea-de-tot. A�a cum s-a spus, 
atâta timp cât Domnul Isus a fost jertf� pentru p�cat, Dumnezeu nu mai putea 
privi cu pl�cere spre El. Atunci Dumnezeu �i-a ascuns fa�a de El �i Domnul a 
strigat: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“ �i atunci 
Dumnezeu n-a privit cu mai mult� pl�cere spre Domnul Isus, ca în momentul 
când Domnul trebuia s� strige: „M-au ajuns nelegiuirile mele;...sunt mai multe 
decât perii capului Meu“ (Psalmul 40.12) �i „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai p�r�sit?“ (Psalmul 22). C�ci tocmai în aceste momente Domnul 
Isus L-a sl�vit pe Dumnezeu. De ce atârna Domnul Isus pe cruce? Da, este 
adev�rat �i este un gând minunat, c� El atârna acolo pentru c� El m-a iubit. El 
este Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit �i S-a dat pe Sine însu�i pentru mine 
(Galateni 2.20). Gânduri minunate pentru inima mea, c� El din dragoste 
pentru mine a atârnat pe cruce, ca acolo s� poarte judecata asupra p�catelor 
mele. 
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O alt� parte, în contrast cu aceasta, o vedem în Evrei 10, unde El spune lui 
Dumnezeu; „Vin s� fac voia Ta, Dumnezeule“. Ioan 3.16 spune; „Atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe singurul S�u Fiu“... �i Fiul a venit de 
bun�voie, ca s� fac� voia lui Dumnezeu; El a fost a�a cum spune Filipeni 
capitolul 2, ca Om aici pe p�mânt; „ascult�tor pân� la moarte �i înc� moarte de 
cruce“. Ce ascultare a fost aceasta! �i dac� privim pe Domnul Isus în via�a Sa 
ca Om aici pe p�mânt, atunci g�sim c� El a f�cut totdeauna ce era pl�cut lui 
Dumnezeu. El a fost singurul Om ascult�tor. El a sl�vit în toate pe Dumnezeu 
într-un mod atât de des�vâr�it, încât Dumnezeu, atât la începutul slujbei Sale 
— la botez — cât �i dup� aceea, trei ani mai târziu, pe muntele schimb�rii la 
fa��, la sfâr�itul slujbei Sale, putea spune: în El Mi-am g�sit toat� pl�cerea. 

�i apoi Dumnezeu îi spune: acum Tu trebuie s� mergi la cruce, acum Tu 
trebuie s� iei asupra Ta p�catele tuturor acelora care trebuie s� fie mântui�i. 
Acum Eu vreau s� te fac p�cat �i apoi s� Te judec. Putem noi în�elege cât de 
groaznic era aceasta pentru Domnul, ca adev�rat Om? Acolo, El, Cel care n-a 
cunoscut nici un p�cat, trebuia s� fie f�cut p�cat, ca �i cum El ar fi izvorul 
tuturor p�catelor pe care noi le-am f�cut. Acolo Dumnezeu a a�ezat p�catele 
noastre pe El, ca �i cum El le-ar fi f�cut. El, Cel care era f�r� p�cat, care ura 
p�catul �i care, a�a cum ne spune Evrei 9.26, a venit ca s� desfiin�eze p�catul, 
trebuia s� mearg� pe acest drum! Cât de îngrozitor a fost aceasta pentru El! 
Îns� El a fost a�a de ascult�tor, încât a mers totu�i, oricât de mare putea s� fie 
pre�ul. El a mers la cruce �i a l�sat ca Dumnezeu s� arunce asupra Lui 
p�catele noastre �i s�-L fac� p�cat - �i El a acceptat aceasta pentru c� El a fost 
ascult�tor pân� la moarte �i înc� moarte de cruce. 

Putem noi în�elege c� Dumnezeu nu putea privi realmente cu pl�cere la 
Domnul Isus ca jertf� pentru p�cat? El vedea acolo asupra Lui toate milioanele 
de p�cate pe care noi le-am f�cut �i El trebuia s� le judece; Domnul a fost f�cut 
p�cat, a�a c� Dumnezeu trebuia s�-L dea la moarte, a�a cum Domnul spune în 
Psalmul 22.15: „M-ai adus în �arina mor�ii“. Îns� în acela�i timp Dumnezeu a 
privit spre El cu o des�vâr�it� pl�cere, spre un Om care a fost ascult�tor pân� 
la sfâr�it. Nu putea s� fie un alt examen mai mare. El a mers pe drum, chiar 
dac� trebuia s� Se plâng� în Psalmul 22: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, 
pentru ce mai p�r�sit? Pentru ce stai departe de mântuirea mea, de cuvintele 
geam�tului meu? Strig ziua Dumnezeul meu �i nu-mi r�spunzi; strig �i 
noaptea �i tot n-am odihn�“; apoi continu�: „Totu�i Tu e�ti Cel Sfânt �i Tu 
locuie�ti în mijlocul laudelor lui Israel“. Chiar în acesta situa�ie, în cuvintele �i 
în faptele Sale El nu-l acuz� pe Dumnezeu cu nimic. El L-a sl�vit în toate 
lucrurile, prin ascultarea Sa. 

Dumnezeu a privit în acele clipe spre El cu mai mult� pl�cere ca oricând, 
c�ci niciodat� nu v�zuse asemenea ascultare. �i acesta este unul din aspectele 
pe care le vedem aici, în arderea-de-tot. 

Îns� acesta nu este totul. În Ioan 13.31, Domnul Isus spune, când vorbe�te 
despre Sine Însu�i în leg�tur� cu crucea; „Acum Fiul Omului a fost pream�rit 
în El. Dac� Dumnezeu a fost pream�rit în El, �i Dumnezeu Îl va pream�ri în 
Sine Însu�i �i Îl va pream�ri îndat�“. Am amintit deja în leg�tur� cu jertfa 
pentru p�cat, ce înseamn� acesta, pentru a face clar cât de pre�ios este sângele 
Domnului Isus, care într-o anumit� m�sur� era stropit pe capacul isp��irii 
pentru Dumnezeu �i cum prin aceasta Dumnezeu a fost pe deplin pream�rit. 
În realitate îns� aici se vorbe�te despre mai mult decât numai despre jertfa 
pentru p�cat; acest loc ne îndreapt� �i asupra acelei p�r�i a lucr�rii Domnului 
Isus care este prezentat� în arderea-de-tot. Faptul c� Domnul Isus, pe când El 
a fost f�cut p�cat �i a purtat p�catele noastre, a pream�rit pe Dumnezeu, a fost 
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mult mai mult decât necesar ca s� poarte judecata noastr�. Dac� Domnul ar fi 
purtat exclusiv judecata asupra p�catelor noastre, dac� El ar fi fost f�cut 
numai p�cat �i apoi ar fi murit, atunci nu ar mai fi fost nici o judecat� pentru 
noi. Îns� în momentul în care El a fost jertf� pentru p�cat, El a descoperit pe 
deplin pe Dumnezeu. Noi Îl vedem acolo la cruce, singur. Întreaga lume este 
împotriva Lui. Satan cu to�i demonii s�i se lupta împotriva Lui �i toat� lumea 
s-a unit împotriva Lui, sub conducerea lui Satan: puterea politic� �i religioas� 
(romani �i iudei) �i lumea în�elepciunii �i culturii (grecii). Chiar �i lumea 
material�, pe care El a creat-o, fierul �i lemnul, erau mijloace în mâna Satanei 
ca s�-L r�stigneasc� �i s�-L chinuiasc�. A�a a fost toat� crea�ia împotriva Lui. 
�i în acest moment Dumnezeu L-a p�r�sit - în acest moment când p�mântul 
spunea: mergi înapoi de unde ai venit! nu Te vrem pe acest p�mânt! Pe când 
Domnul tr�ia pe p�mânt, El a spus: „Fiul n-are unde s�-�i pun� capul“ (Luca 
9.58), îns� în acest moment nu voiau s�-I dea nici m�car un loc unde s�-�i 
a�eze picioarele. �i în acela�i timp cerul s-a închis pentru El. A�a atârna 
Domnul acolo între cer �i p�mânt. El era, a�a cum El Însu�i a spus, ridicat de 
pe acest p�mânt. Întreaga crea�ie era împotriva Lui �i cerul nu vroia s�-I dea 
nici m�car un loc unde putea s�-�i a�eze picioarele. �i în acela�i timp cerul s-a 
închis pentru El. A�a atârna Domnul acolo între cer �i p�mânt. A�a era 
r�stignit Domnul acolo singur, cu totul singur în întregul univers. �i acolo, în 
singur�tate total�, El trebuia s� rezolve problema p�catelor, problema cum 
poate un om s� vin� la Dumnezeu, problema cum putea fi sl�vit� dreptatea lui 
Dumnezeu. El singur trebuia s� fac� lucrul acesta; �i l-a f�cut. 

Îns�, mult mai mult; pe când El era r�stignit acolo, singur în tot universul, 
lovit de Dumnezeu �i lep�dat de crea�ie, acolo El a sl�vit pe Dumnezeu, a�a 
cum El n-a fost sl�vit niciodat�. El a confirmat acolo c� �arpele a min�it când a 
spus: Dumnezeu nu spune adev�rul, tu nu vei muri... El a dovedit cât de 
adev�rat este Cuvântul lui Dumnezeu, c�ci El a murit, da, trebuia s� moar�, 
atunci când a purtat p�catele mele. El a ar�tat cât de drept este Dumnezeu, 
c�ci judecata care trebuia s� m� ating� pe mine, L-a atins pe El. El a confirmat 
cât de sfânt este Dumnezeu, c�ci El trebuia s� strige: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“ El a dovedit c� Dumnezeu este 
dragoste - un Dumnezeu care d� pe singurul Lui Fiu, ca s� mântuiasc� pe 
p�c�to�ii pierdu�i. „Dumnezeu îns� 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“ (Romani 
5.8). 

Toate acestea le-a f�cut Domnul Isus la cruce �i El le-a f�cut în momentul în 
care El trebuia s� strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
p�r�sit?“ Ne d�m seama c� jertfa Lui este mai mult decât era necesar pentru 
p�catele noastre. Ea este mai mult decât era necesar ca s� satisfac� dreptatea 
cu privire la p�catele noastre. El a sl�vit pe Dumnezeu a�a de mult, cum 
Dumnezeu n-a fost niciodat� sl�vit �i cum nici nu va mai fi vreodat�. Da, El a 
luat p�catul - acest ceva îngrozitor, pe care Dumnezeu îl ur��te a�a de mult �i 
prin care Dumnezeu este atât de mult dezonorat - ca prilej s� sl�veasc� pe 
Dumnezeu. Dac� n-ar fi existat niciodat� p�catul �i dac� Domnul Isus nu ar fi 
înf�ptuit lucrarea de la cruce, niciodat� nu ar fi ie�it la lumin� cât de adev�rat 
este Cuvântul lui Dumnezeu, cât de drept �i sfânt este Dumnezeu �i faptul c� 
Dumnezeu este dragoste. Dac� n-ar fi fost niciodat� p�catul, atunci Dumnezeu 
n-ar fi putut niciodat� s�-�i arate m�rimea dragostei Sale, cum a f�cut acum, 
când El a dat pe singurul S�u Fiu, ca s� mântuiasc� pe p�c�to�i, pe oamenii 
f�r� Dumnezeu. �i toate acestea le-a descoperit la cruce Omul Isus Hristos. De 
aceea spune Domnul Isus în Ioan 13: „Acum Fiul Omului a fost pream�rit �i 
Dumnezeu a fost pream�rit în El“. 
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Aceasta este ceea ce g�sim noi înf��i�at în arderea-de-tot, ceea ce Domnul 
Isus a pl�tit mai mult decât noi am r�pit lui Dumnezeu, ceea ce (dac� am voie 
s� spun a�a) Dumnezeu a primit mai mult decât cerea de la oameni. Putem noi 
în�elege c� Dumnezeu a privit cu pl�cere spre El? Niciodat� Dumnezeu nu a 
privit cu mai mult� pl�cere spre El ca în momentele acestea când trebuia s�-�i 
ascund� fa�a de El �i Domnul Isus trebuia s� strige: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“ Putea dreptatea lui Dumnezeu s� 
lase în moarte pe Omul care La sl�vit atât de mult, dup� ce El a înf�ptuit 
lucrarea? Nu, aceasta era imposibil. Aceea�i dreptate care cerea ca El s� moar� 
sub judecata lui Dumnezeu, atunci când Domnul Isus pe cruce a luat asupra 
Sa p�catele mele �i S-a f�cut p�cat pentru mine - aceea�i dreptate cerea ca 
Dumnezeu s�-L învieze din moarte �i s�-I dea o r�splat� care era vrednic� 
pentru un Om care a f�cut lucrul acesta. Poate Dumnezeu primi ceva �i s� nu 
dea nici un r�spuns la aceasta? Atunci, El n-ar fi Dumnezeu. 

Dreptatea lui Dumnezeu La înviat pe Domnul dintre cei mor�i �i I-a dat un 
loc la dreapta Sa: „Stai la dreapta Mea, pân� voi pune pe vr�jma�ii T�i a�ternut 
sub picioarele Tale!“ (Psalmul 110.1; Matei 22.44). Domnul Isus a spus de 
asemenea : „Dac� Dumnezeu a fost pream�rit în El, �i Dumnezeu îl va 
pream�ri în Sine însu�i, �i îl va pream�ri îndat�“ (Ioan 13.32). Dumnezeu a 
f�cut-o �i aceasta este lucrarea pe baza c�reia noi putem primi toate 
binecuvânt�rile. Domnul Isus a sl�vit pe Dumnezeu, nu eu. 

El a descoperit pe Dumnezeu, nu noi. îns� Domnul Isus a f�cut-o în 
momentele acelea când El S-a f�cut una cu mine în p�catele mele, când El a 
purtat judecata p�catelor mele �i a murit pentru mine; El a f�cut aceast� 
lucrare ca Loc�iitor. �i astfel Dumnezeu îmi socote�te mie ceea ce a f�cut El. 
Cum s-a spus, Dumnezeu L-a înviat din mor�i �i epistola c�tre Efeseni trage 
concluzia: �i noi am înviat împreun� cu El. Dumnezeu L-a a�ezat la dreapta Sa 
�i noi suntem a�eza�i în El în locurile cere�ti (Efeseni 2). Dumnezeu a pus toate 
lucrurile sub picioarele Sale �i potrivit cu Efeseni 9.10-13, noi vom domni 
împreun� cu El în univers. Domnul Isus însu�i ne spune c� Tat�l S�u a 
devenit acum Tat�l nostru. Acestea sunt rezultatele minunate ale lucr�rii Sale, 
care ne sunt prezentate aici în arderea-de-tot. 

Aceste lucruri minunate le citim tocmai în Evanghelia dup� Ioan, unde îl 
vedem pe Domnul Isus ca ardere-de-tot. în primele trei Evanghelii, El ne este 
prezentat altfel. în Evanghelia dup� Matei, de exemplu, îl vedem ca jertf� 
pentru vin�, „ca cel care a purtat El însu�i p�catele noastre“; la Marcu, El este 
jertfa pentru p�cat, care a fost f�cut p�cat pentru noi. De aceea în aceste 
Evanghelii El strig� pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-
ai p�r�sit?“ în Evanghelia dup� Ioan nu sunt cuvintele acestea; acolo El este 
ardere-de-tot; acolo El descoper� �i sl�ve�te pe Dumnezeu în toat� via�a Sa, în 
totul. În Ioan 1.18 ni se spune: „Nimeni n-a v�zut vreodat� pe Dumnezeu; 
singurul Lui Fiu, care este în sânul Tat�lui, Acela L-a f�cut cunoscut“. �i El a 
f�cut aceasta în mod deosebit la cruce, c�ci acolo El a descoperit pe deplin 
dragostea lui Dumnezeu. �i care este rezultatul? II vedem în Ioan 17.4, unde 
Domnul Isus spune: „Eu Te-am pream�rit pe p�mânt, am sfâr�it lucrarea pe 
care Mi-ai dat-o s-o fac“. Aceasta nu a fost numai lucrarea de pe cruce! Era 
întreaga descoperire a lui Dumnezeu aici pe p�mânt, ca Dumnezeu care este 
lumin�, ca Dumnezeu care este Dragoste. Îns� cea mai înalt� �i clar� 
descoperire a lui Dumnezeu o vedem pe cruce. 

În Ioan 17, Domnul Isus continu�: „Acum, Tat�, pream�re�te-M� la Tine 
Însu�i cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea“ (versetul 5). Aici, deci, 
Domnul Isus ca Om Se roag� pentru aceea�i slav� pe care El, ca Fiu ve�nic, a 
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posedat-o mai înainte de ve�nicii. El nu a pierdut aceast� slav�. Da, este 
adev�rat ceea ce ne spune Filipeni 2, c� El S-a f�cut pe Sine Însu�i nimic sau, 
textual: S-a golit. El a renun�at la slava Sa exterioar�. El, Cel care era 
Dumnezeu ve�nic, a venit ca Om aici pe p�mânt, ca un Om ca noi, dar f�r� 
p�cat (vezi Evrei 4.15). De aceea nu se putea vedea slava Sa exterioar�. El nu 
S-a n�scut într-un palat, nu S-a g�sit nici m�car un loc în casa de poposite. 
Nu a avut o cunun� str�lucitoare pe cap, a�a cum se vede uneori pe unele 
picturi. Nu, în exterior a fost un simplu om. Când iudeii vorbeau cu El, ei 
spuneau; „nu ai nici cincizeci de ani“ - pe când Domnul avea aproximativ 
treizeci de ani! Ei Îl apreciau mult mai în vârst� decât era. Din aceasta se vede 
c� El nu poseda o înf��i�are exterioar� deosebit�. 

Asta îns� nu schimba cu nimic realitatea c� El era Dumnezeu ve�nic �i nu 
putea s� înceteze niciodat� s� fie Dumnezeu. Poate Dumnezeu înceta s� mai fie 
Dumnezeu? Poate Dumnezeu s� înceteze s� aib� putere dumnezeiasc�? �i 
putea Domnul s� înceteze a mai poseda slava moral� a lui Dumnezeu? 
Imposibil! �i atunci când El a fost pe p�mânt, El era „singurul Fiu care este în 
sânul Tat�lui“ (nu „era“), a�a cum ne spune Ioan 1.18. �i când El vorbe�te cu 
Nicodim - în noaptea aceea El era în Ierusalim - El îi spune despre „Fiul 
Omului, care este în cer“ (Ioan 3.13), nu: care „a fost“ în cer. În acelea�i 
momente, când El vorbea cu Nicodim în Ierusalim, El era în cer �i putea s� 
spun� lui Nicodim ce vedea �i auzea El în acele momente în cer. El nu a f�cut 
a�a, îns� El spune c� El poate: „Noi vorbim ce �tim �i m�rturisim ceea ce am 
v�zut“. El era Dumnezeu ve�nic. În Evrei 1 ni se spune c� El sus�ine toate 
lucrurile. �i atunci când El era om pe p�mânt, �i atunci când El era ca un 
copil în leag�n, �i arunci când a murit pe cruce pentru p�catele noastre, El 
purta universul, toate lucrurile, prin cuvântul puterii Sale. 

Aici, în Ioan 17, Domnul Isus Se roag� pentru un al doilea lucru. El era Fiul 
ve�nic, obiectul întregii pl�ceri �i dragoste a Tat�lui �i Creatorul cerului �i al 
p�mântului. Toate Îi apar�in, a�a cum vedem prezentat simbolic în Geneza 24, 
unde robul spune c� Avraam a dat lui Isaac toate câte îi apar�ineau. �i a�a 
citim �i în Ioan 13: „Isus, �tiind c� Tat�l Îi d�duse toate în mâini...“ - Îns� aici, 
în Ioan 17, Domnul Isus roag� pe Tat�l s�-I dea înc� odat� aceast� slav�. Noi 
probabil c� nu am putea spune c� El, ca Fiu ve�nic, nu a p�r�sit casa Tat�lui. 
Într-adev�r, El a venit aici pe p�mânt, îns� noi nu putem spune c� El a p�r�sit 
cerul. El nu a p�r�sit niciodat� cerul, c�ci El era Dumnezeu �i putea fi 
pretutindeni în acela�i timp (Ioan 3.13). 

Îns� ca Om, Isus Hristos, Cel care a s�vâr�it lucrarea în via�a Sa pe p�mânt 
�i în moartea Sa, prin care El a descoperit pe Dumnezeu �i a�a L-a sl�vit 
nem�rginit de mult, ca om Îl roag� pe Dumnezeu: „Tat�, acum sl�ve�te-M� la 
Tine însu�i cu slava pe care am avut-o la Tine înainte de a fi lumea“. Minunat� 
realitate! El avea totu�i slava! El a avut-o, îns� acum o prime�te a doua oar� �i 
anume ca Om, ca drept r�splat� pentru lucrarea Sa. �i de ce Se roag� Domnul 
pentru aceasta? Nu era de ajuns pentru El c� o avea în Sine Însu�i? Da, 
pentru Sine însu�i era de ajuns; când îns� citim acest capitol mai departe, 
vedem de ce Domnul ca Om Se roag� în felul acesta. în versetul 22 El spune: 
„Eu le-am dat slava care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s� fie una, cum �i Noi 
suntem una“. 

Aici avem explica�ia. Aceea�i slav�, pe care El o avea din ve�nicie ca Fiu 
ve�nic al lui Dumnezeu, El a primit-o acum ca Om, ca drept r�splat� pentru 
lucrarea Sa, prin care El a sl�vit atât de mult pe Dumnezeu. �i aceast� slav�, 
El voia s� o dea oamenilor - tuturor oamenilor care, în timpul lep�d�rii Lui, Îl 
vor primi �i ale c�ror p�cate El le-a purtat în trupul S�u pe lemn. Ei trebuiau 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                                             Arderea-de-tot necurmat� 

8/12 

s� primeasc� împreun� cu El ceea ce era partea Lui �i asta înseamn�: ei 
trebuiau s� intre împreun� cu El în casa Tat�lui, acolo unde n-a fost niciodat� 
vreo creatur�. Nu este numai cerul; este casa Tat�lui, care este caracterizat� 
prin dragostea Tat�lui fa�� de Fiul S�u �i dragostea Fiului fa�� de Tat�l. Acolo 
noi putem intra numai fiind copii ai S�i. Dup� ce Domnul a s�vâr�it lucrarea 
pe cruce, El spune M�riei: „Du-te la fra�ii Mei �i spune-le c� M� sui la Tat�l 
Meu �i Tat�l vostru, la Dumnezeul Meu �i Dumnezeul nostru“ (Ioan 20.17). El, 
Fiul ve�nic al lui Dumnezeu spune c� ai S�i, care au fost r�scump�ra�i prin El, 
sunt acum fra�i ai S�i �i c� Tat�l S�u a devenit Tat�l lor. �i în Ioan 14 El spune 
c� El va merge în casa Tat�lui �i mai departe: „În casa Tat�lui Meu sunt multe 
locuin�e. Dac� n-ar fi a�a, v-a� fi spus, c�ci Eu M� duc s� v� preg�tesc un loc 
�i, dac� M� voi duce �i v� voi preg�ti un loc, voi veni din nou �i v� voi lua la 
Mine Însumi ca acolo unde sunt Eu s� fi�i �i voi“. 

Aceast� minunat� realitate corespunde planurilor lui Dumnezeu. În Romani 
8.29 citim c� Dumnezeu ne-a predestinat s� fim asemenea chipului Fiului S�u, 
ca astfel El s� fie Întâiul-n�scut dintre mai mul�i fra�i. �i aici, în Ioan 17, 
vedem în ce mod a fost împlinit acest plan al lui Dumnezeu; Domnul Isus a 
înf�ptuit lucrarea pe cruce, prin care El a dat la o parte toate piedicile care-L 
opreau pe Dumnezeu s�-�i îndeplineasc� planurile. Dumnezeu nu putea aduce 
nici un p�c�tos în casa Tat�lui, unde n-a fost niciodat� p�catul �i unde toate 
vorbesc despre dragostea �i lumina Sa. �i în afar� de aceasta, cum ar putea un 
p�c�tos s� fie fericit acolo? Dac� ar veni în cer cineva care nu este n�scut din 
nou, acolo unde totul este lumin� �i unde nu poate fi nici un p�cat, unde se 
face numai ceea ce-I este pl�cut lui Dumnezeu �i unde nu este posibil s� 
p�c�tuie�ti - ce ar însemna aceasta pentru un om despre care Dumnezeu 
spune c� toat� imagina�ia gândurilor din inima lui sunt numai r�u în toate 
zilele (Geneza 6.5)? El nu ar putea face acolo ce ar dori s� fac� �i nici s� 
gândeasc� ce ar dori inima lui s� gândeasc�. Ar fi pentru el un loc unde ar 
trebui s� fie cu totul nefericit. Dac� ar fi posibil ca un om nen�scut din nou s� 
vin� în cer, atunci cerul ar fi pentru el un iad, c�ci toate i-ar fi împotriv�. N-ar 
avea acolo nici un moment de bucurie. 

F�r� îndoial�, Dumnezeu nu poate lua nici un om în cer, f�r� ca mai întâi s�-
l schimbe. Trebuie s� fie luate p�catele omului �i astfel s� nu mai fie nici o 
judecat� pentru el. Apoi trebuie judecat� natura sa p�c�toas� �i Dumnezeu 
trebuie s�-i dea o nou� natur� - care nu p�c�tuie�te �i care este potrivit� cu 
casa Tat�lui, o natur� care poate primi �i poate în�elege lucrurile cere�ti �i 
care-�i g�se�te bucuria în ceea ce este bucurie pentru Dumnezeu. Primul lucru 
pe care Domnul Isus l-a f�cut este acesta: a purtat pedeapsa p�catelor noastre, 
a fost f�cut p�cat pentru noi �i a murit pentru noi; în felul acesta a fost 
exercitat� judecata asupra naturii noastre vechi. Apoi, prin na�terea din nou, 
Dumnezeu ne-a dat o via�� nou�. �i pe baza lucr�rii Sale, prin care Domnul a 
ob�inut lucrurile minunate pe care noi le-am v�zut în Ioan 17 �i pe care El ca 
Fiu al lui Dumnezeu le-a posedat din ve�nicie, poate s� împart� toate lucrurile 
cu aceia pe care Tat�l i-a dat Lui. În felul acesta planul lui Dumnezeu se 
împline�te, El poate acum salva pe oamenii c�zu�i �i p�c�to�i, din starea lor de 
s�r�cie în care erau. El nu trebuie s�-i arunce în iad, ci El poate s�-i ia în cer; 
nu numai în cerul în care sunt îngeri; ci El le poate da un loc mai presus de al 
îngerilor, cel mai înalt �i minunat loc care exist�. 

Care era locul cel mai înalt pe care Cel Atotputernic putea s�-l dea? Nu era 
locul pe care l-a ocupat Preaiubitul S�u Fiu? Care era cea mai înalt� 
binecuvântare pe care putea s-o d�ruiasc� unui om? Nu era aceasta: s�-l 
aduc� în leg�tur� cu Sine însu�i, acolo unde El însu�i locuie�te? �i care era 
desf�tarea cea mai înalt� pe care atotputernicul Dumnezeu putea s-o 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                                             Arderea-de-tot necurmat� 

9/12 

d�ruiasc� omului? Nu era propria Sa desf�tare? �i El le-a dat pe toate acestea! 
El a luat pe oameni în slava Sa, în slava casei Tat�lui. Le-a dat partea care a 
fost partea Fiului S�u �i a Sa. „Via�a ve�nic� este aceasta“, spune Domnul Isus 
în Ioan 17.3, „s� Te cunoasc� pe Tine, singurul Dumnezeu adev�rat �i pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu“. Care era bucuria Tat�lui în ve�nicie? „În Tine - 
în Fiul - Mi-am g�sit pl�cerea“. Acum, El ne-a dat pe Fiul �i El ne-a dat o via�� 
care este în stare s� cunoasc� pe Fiul �i s� se bucure de slava Sa - înc� de 
acum de pe p�mânt, îns� mai presus de toate în Casa Tat�lui. 

�i care era bucuria Fiului? El era în sânul Tat�lui, la inima Tat�lui �i acolo 
S-a bucurat de toat� dragostea �i slava Sa. Acum, aceasta a devenit �i partea 
noastr�. „Aceasta este via�a ve�nic�, s� te cunoasc� pe Tine, singurul 
Dumnezeu adev�rat“ (Ioan 17). A�a suntem noi binecuvânta�i cu tot felul de 
binecuvânt�ri duhovnice�ti în locurile cere�ti (Efeseni 1.3). Dumnezeu poate 
face aceasta cu dreptate. El nu poate face niciodat� ceva f�r� s� aib� un motiv 
drept, c�ci El este Dumnezeul cel drept. �i pentru Dumnezeu este posibil s� 
fac� aceasta, c�ci Domnul Isus a înf�ptuit pe cruce aceast� lucrare minunat�. 
Tocmai în momentele în care El purta p�catele noastre �i a fost lovit �i p�r�sit 
de Dumnezeu, El a sl�vit pe Dumnezeu a�a de mult, încît Dumnezeu a fost 
drept când L-a înviat din mor�i �i I-a dat ca r�splat�, pentru lucrarea Sa, 
aceea�i slav� pe care El a posedat-o din ve�nicie, ca Dumnezeu, ca Fiu. �i El a 
sl�vit pe Dumnezeu a�a de mult, încât Dumnezeu este drept când El d� 
aceast� slav� �i acelora pentru care Domnul a înf�ptuit lucrarea pe cruce ca 
Înlocuitor al lor. 

Aceasta este partea lucr�rii Domnului Isus pe care o g�sim prezentat� în 
arderea-de-tot. Dac� în�elegem corect faptul acesta, atunci pricepem �i ce am 
citit în Exod 29. Dumnezeu spune acolo c� fiii lui Israel trebuiau în fiecare 
sear� �i diminea�� s� taie miei �i s�-i ard� pe altar „ca un miros pl�cut“ �i c� 
El putea s� locuiasc� în mijlocul lor pe baza acestei jertfe continue. Îns� nu era 
Israel un popor p�c�tos? Nu vedem, când citim istoria acestui popor, cât de 
r�zvr�tit era? Începând chiar din momentul în care Dumnezeu a salvat pe 
israeli�i din Egipt, ei murmur�. În capitolul 14 al c�r�ii Exodului ei au trecut 
prin Marea Ro�ie. În capitolul 15 ei cânt�: „Tu ne-ai r�scump�rat“, îns� la 
sfâr�itul capitolului ei murmur�. în capitolul 16 murmur� pentru c� n-au ce 
mânca �i în capitolul 17 pentru c� n-au ce bea. �i a�a merg mai departe. În 
Numeri 10 vedem cum israeli�ii pleac� de pe muntele unde Dumnezeu i-a 
declarat ca popor al S�u. În capitolul 11, ei murmur�. În capitolul urm�tor, 
Miriam �i Aaron murmur� împotriva lui Moise. În capitolul 13 Dumnezeu vrea 
s� introduc� poporul în �ar�, îns� ei nu vor. De aceea, în capitolul 14 El spune 
c� nu trebuie s� intre în �ar�, îns� ei vor acum. în capitolul 16 are loc r�scoala 
lui Core, Datan �i Abiram. �i a�a merg lucrurile în continuare pe tot parcursul 
c�l�toriei, mereu p�cate, murmure necontenite împotriva lui Dumnezeu. De 
aceea Evrei 3 ne spune în ultimul verset: n-au putut intra în �ar� din pricina 
necredin�ei lor. Dumnezeu trebuia s�-i judece în pustie. 

Cum putea Dumnezeu locui în mijlocul unui astfel de popor? Putea, numai 
pentru c� El vedea lucrarea acestui singur Om! Domnul Isus nu era înc� 
atunci pe p�mânt, îns� Dumnezeu vedea deja crucea. Aceasta o g�sim �i în 
Romani 3, unde Se spune c� Dumnezeu putea trece cu vederea (mai exact: s� 
lase la o parte) p�catele credincio�ilor din Vechiul Testament, pentru c� El 
vedea lucrarea Domnului Isus care urma s� aib� loc: „s�-�i arate dreptatea 
Lui, trecând cu vederea p�catele f�ptuite mai înainte prin îndelunga r�bdare a 
lui Dumnezeu“. Aici vedem de ce Dumnezeu poate s� locuiasc� în mijlocul 
poporului S�u. �i aici avem cheile pentru o realitate care umple cu uimire pe 
orice credincios, �i cu cât va deveni mai în vârst�, cu atât mai mult - care se 
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uit� la sine, m� gândesc la realitatea c� Dumnezeu ne-a suportat mereu �i nu 
ne-a pus de mult la o parte �i nu ne-a lep�dat. Se gânde�te vreun credincios - 
m� refer la acela care a cunoscut harul lui Dumnezeu, prin aceea c� a v�zut c� 
Dumnezeu a dat pe singurul S�u Fiu pentru el �i �tie c� pentru aceasta 
p�catele îi sunt îndep�rtate - se g�se�te vreun asemenea credincios care este 
mul�umit cu sine însu�i �i poate s� spun�: „via�a mea este în concordan�� cu 
harul pe care mi l-a ar�tat Dumnezeu“? Dac� cineva ar spune a�a, n-ar spune 
adev�rul. Eu �tiu lucrul acesta, c�ci îmi cunosc propria via�� �i propria-mi 
inim�. Oricine care este sincer va spune: „Mi-e ru�ine cum m-am purtat fa�� de 
dragostea �i harul Domnului“. Nu trebuie ca fiecare credincios, când seara 
prive�te în urm� peste ziua trecut� �i se întreab�: „Cât de mult via�a mea a fost 
consacrat� ast�zi Domnului? Cât de mult am f�cut pentru El �i cât pentru 
mine?“ - nu trebuie ca fiecare s� se ru�ineze, c� atât de pu�in a f�cut pentru 
Domnul, c� s-a preocupat a�a de mult cu sine însu�i �i cu interesele sale 
proprii �i inima sa a fost a�a de rece fa�� de minunata dragoste a lui 
Dumnezeu? De ce nu ne pune Dumnezeu deoparte? De ce nu ne-a lep�dat de 
mult Domnul Isus? De patruzeci �i cinci de ani �tiu c� p�catele mi-au fost 
iertate �i de patruzeci �i trei de ani am realmente pace cu Dumnezeu - �i de 
câte ori a trebuit s� m� smeresc înaintea Domnului! Fa�� de nici un om nu a 
avut atâta r�bdare cât a avut �i are Domnul cu mine. De ce nu m-a pus 
deoparte? De ce nu a spus: „ am f�cut atât de mult fa�� de omul acesta �i iat� 
r�spunsul lui acum! Nu vreau s� mai am a face cu el“? 

În jertfa arderii-de-tot avem r�spunsul. Tat�l nu m� pune deoparte, c�ci El, 
când prive�te la mine, vede pe Domnul Isus. Eu sunt, a�a cum spune Efeseni 
1.6, acceptat în Cel Preaiubit, eu sunt „a�ezat în împ�r��ia Fiului dragostei 
Sale“ (Coloseni 1.13). Când Tat�l m� prive�te, El vede pe Domnul Isus. Eu sunt 
îmbr�cat cu El. Vom vedea, dac� va vrea Domnul, în expunerile urm�toare, c� 
cel care aducea o jertf� de ardere-de-tot trebuia s� dea jos pielea animalului de 
jertf�. �i aceast� piele o primea preotul care f�cea jertfa, a�a c� el se putea 
îmbr�ca apoi cu pielea aceasta. Oricine îl vedea, vedea privilegiul jertfei. A�a a 
îmbr�cat Dumnezeu, în Geneza 3, pe Adam �i Eva, dup� c�derea lor în p�cat, 
cu pielea animalelor care nu p�c�tuiser�, îns� au murit, pentru ca Adam �i 
Eva s� fie îmbr�ca�i, a�a c� Dumnezeu, când îi privea, vedea aceste animale 
nevinovate. �i a�a suntem noi, cei care l-am primit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor �i astfel avem parte în El �i în lucrarea Sa, îmbr�ca�i cu El, „f�cu�i 
pl�cu�i în Cel Preaiubit“. A�a cum s-a spus, când Dumnezeu m� prive�te, Îl 
vede pe Domnul Isus. El vede toate privilegiile Sale, m� vede ca obiect al 
dragostei Domnului Isus. De aceea Dumnezeu poate îndura totul de la mine. El 
nu poate numi bune p�catele �i, dac� este p�cat în via�a mea, atunci Tat�l va 
lucra atâta timp pân� când va fi îndep�rtat. El nu poate avea p�rt��ie cu mine, 
atâta timp cât eu nu am judecat p�catul. Îns� El m� suport�, Se ocup� de 
mine ca s� m� aduc� în situa�ia ca eu s� judec p�catul - �i toate acestea 
pentru c� El vede totdeauna în mine pe Domnul Isus, care L-a sl�vit atât de 
mult. 

Putem astfel în�elege c� prin jertfa de ardere-de-tot Dumnezeu putea s� 
locuiasc� în mijlocul poporului S�u. În Numeri 23 �i 24 citim c� Balaam 
spune: „Dumnezeu nu vede nici o nelegiuire în Iacov“ de�i în capitolele 
urm�toare citim c� poporul tr�ia în idolatrie �i în desfrânare. �i totu�i Balaam 
vorbe�te prin Duhul lui Dumnezeu: „Dumnezeu nu vede nici o nelegiuire în 
Iacov“! De ce? Pentru c� acolo era prezent� arderea-de-tot. „Iat� ce s� jertfe�ti 
pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel s�-l jertfe�ti 
diminea�a, iar cel�lalt miel s�-l jertfe�ti seara“ (Exod 29.3839). În Levitic 7 
citim c� focul de pe altarul arderii-de-tot nu trebuia s� se sting� niciodat�, a�a 
c� zi �i noapte se ridica spre Dumnezeu mirosul pl�cut al acestei jertfe. 
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Aceast� jertf� amintea lui Dumnezeu de lucrarea minunat� pe care Domnul o 
va aduce la cruce �i prin care El va fi sl�vit atât de mult - �i va fi sl�vit printr-
un Om, prin Omul Isus Hristos, care „S-a dat pe Sine Însu�i“, a�a cum ne 
spune 1 Timotei 2.5 �i 6. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu putea 
locui în mijlocul poporului, f�r� ca s�-l judece, ci dimpotriv�, binecuvântându-l 
�i putând s�-i vorbeasc�. Am citit: „Un miel s�-l jertfe�ti diminea�a, iar cel�lalt 
miel s�-l jertfe�ti seara...; Aceasta este arderea-de-tot necurmat�, care va fi 
adus� de urma�ii vo�tri la u�a cortului întâlnirii, înaintea Domnului, unde M� 
voi întâlni cu voi �i unde î�i voi vorbi. Acolo M� voi întâlni cu fiii lui Israel �i 
locul acela va fi sfin�it de slava Mea. Voi sfin�i locul întâlnirii �i altarul; voi 
sfin�i pe Aaron �i pe fiii lui, ca s� fie în slujba Mea ca preo�i. Eu voi locui în 
mijlocul fiilor lui Israel �i voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoa�te c� Eu sunt 
Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din �ara Egiptului, ca s� locuiesc în 
mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor“ (Exod 29.41-46). 

Ce realitate minunat�! Vedem c� poporul era un popor p�c�tos. Într-adev�r, 
mielul a fost înjunghiat (Exod 12), iar sângele a fost stropit pe u�orii u�ii. În 
Exod 29 israeli�ii sunt în siguran�� fa�� de judecat� �i sunt salva�i din Egipt. 
Este îns� aceasta totul? Poate Dumnezeu, dup� ce a iertat p�catele cuiva, s� 
suporte în continuare p�catele acestuia? Poate Dumnezeu s�-i ierte 
necredincio�ia, starea de nemul�umire �i abaterile sale? Aici avem r�spunsul: 
Dumnezeu Î�i va aminti mereu de minunata lucrare pe care Domnul Isus a 
f�cut-o la cruce �i pe baza acesteia El va putea locui în mijlocul poporului S�u. 
De aceea jertfa de ardere-de-tot trebuia adus� zilnic, diminea�a �i seara, iar 
focul de pe altar nu trebuia s� se sting�. Mirosul pl�cut trebuia s� se ridice 
necurmat spre Dumnezeu. Prin aceasta El Î�i amintea mereu de un Om care 
La sl�vit atât de mult. 

Acesta este motivul pentru care dragostea lui Dumnezeu se înnoie�te în 
fiecare diminea�� fa�� de noi �i fiecare dintre noi se poate sprijini pe bun�tatea, 
credincio�ia �i grija Sa fa�� de noi. Oricine a primit pe Domnul Isus, poate fi 
sigur c� va merge la sfâr�it �i c� va veni momentul când va merge în slav�. 
Dac� trebuie ca noi s� murim înainte ca s� vin� Domnul Isus — sau mai bine 
zis: dac� Domnul Isus nu va veni curând �i noi va trebui s� murim atunci noi 
vom merge în Paradis, a�a cum Domnul Isus spunea tâlharului de pe cruce în 
Luca 23. Pavel scrie în Filipeni 1.23: „A� dori s� m� mut �i s� fiu împreun� cu 
Hristos, c�ci ar fi cu mult mai bine“. �i dac� Domnul va veni curând, atunci 
noi vom fi schimba�i. Noi a�tept�m a�a cum spune Filipeni 3.21, pe Domnul 
Isus ca Mântuitor din cer, „care va schimba trupul st�rii noastre smerite �i-l va 
face asemenea trupului S�u de slav�“. �i atunci Domnul, a�a cum El Însu�i 
spune în Ioan 14, ne va lua în casa Tat�lui. În 1 Corinteni 15 �i 1 Tesaloniceni 
4 citim c� vom fi schimba�i, iar cei care au adormit în Hristos vor învia. Cu to�ii 
împreun� Îl vom întâmpina pe Domnul în v�zduh. El ne va întâmpina în 
v�zduh. Întâlnirea va avea loc între cer �i p�mânt. În Ioan 20 Domnul spune 
Mariei; „Du-te la fra�ii Mei �i spune-le c� m� sui la Tat�l Meu �i Tat�l vostru“ 
(versetul 17). El ne va introduce acolo ca fra�i ai S�i, ne va aduce la Tat�l S�u, 
care pe baza acestei lucr�ri minunate a devenit acum Tat�l nostru. �i astfel 
vom fi ve�nic cu El, într-o slav� cum niciodat� nu a tr�it vreo creatur� �i cum 
nici îngerii nu au v�zut vreodat� �i cu atât mai pu�in nu au primit. Noi îns� am 
primit aceast� slav�. De ce? Pentru c� Tat�l ne iube�te. „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�� ve�nic�“. 

În aceast� expresie „via�a ve�nic�“ este tot ceea ce noi am v�zut deja; „via�� 
ve�nic�“ înseamn� c� aceast� via�� nu are nici început nici sfâr�it �i aceasta se 
potrive�te numai pentru via�a lui Dumnezeu. Acum, când Domnul Isus a 
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devenit via�a noastr�, noi putem fi introdu�i în casa Tat�lui �i putem s� ne 
desf�t�m în casa Tat�lui. Calea prin care Dumnezeu a f�cut posibil aceasta 
este Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit �i S-a dat pe Sine Însu�i pentru noi. El 
a murit la cruce pentru noi, ca s� ne salveze de judecata ve�nic�, El a luat 
acolo asupra Sa p�catele noastre �i S-a f�cut p�cat pentru noi: El a purtat 
judecata p�catelor noastre �i a st�rii noastre. �i în acela�i timp, El a sl�vit pe 
Dumnezeu în dreptatea Sa, I-a dat lui ca Om toate binecuvânt�rile minunate �i 
El ne d� �i nou�, celor pentru care El a s�vâr�it lucrarea, aceea�i slav�. 

Cât de minunat� este lucrarea Domnului Isus! Cu cât ne ocup�m mai mult 
cu ea, cu atât mai mult vedem slava Sa �i cu atât mai mult vedem cât de mare 
este harul lui Dumnezeu, cât de mare este dragostea Domnului Isus, care a 
dorit s� înf�ptuiasc� aceast� lucrare, ca astfel noi s� putem primi aceste 
binecuvânt�ri. 


