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Capitolul 12 

Jertfa pentru p�cat (2) 

(Levitic 4.13-31) 

Ajungem acum la situa�ia când a p�c�tuit întreaga adunare. Este clar c� se 
poate vorbi de adunare, abia dup� restabilirea preotului care era uns; c�ci 
slujba preotului este necesar� pentru restabilirea atât a adun�rii cât �i a 
fiec�ruia în parte. 

„Dac� toat� adunarea lui Israel a p�c�tuit din ne�tiin�� �i lucrul este ascuns 
de ochii adun�rii, f�când împotriva uneia din poruncile DOMNULUI lucruri care nu 
trebuie f�cute �i este vinovat�, �i dac� p�catul comis devine cunoscut“ (Levitic 
4.13-14). 

Este posibil, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, ca întreaga adunare s� 
p�c�tuiasc� �i s� nu �tie. Consecin�ele arat� cât de serios este lucrul acesta. 
Leg�tura adun�rii cu Dumnezeu este întrerupt�. Ea nu mai poate intra în 
Locul Preasfânt, în prezen�a Sa, �i acolo s�-�i aduc� jertfele �i s�-I slujeasc�, 
înainte ca s� aib� loc o restabilire. 

Dac� privim istoria adun�rii, a�a cum Domnul Isus o descrie profetic în 
Apocalipsa 2 �i 3, atunci vedem cum a p�c�tuit ea. În scrisoarea c�tre Efeseni 
din capitolul 2 vedem cum a fost adunarea la început. Îns� se întrevede deja 
prima c�dere. Domnul trebuie s� spun�: „�i-ai p�r�sit dragostea dintâi“ �i El îi 
cere s� se întoarc� înapoi, s� se poc�iasc�, c�ci altfel El îi va lua sfe�nicul din 
locul lui. La cinci din cele �apte adun�ri, El le cere s� se întoarc� �i s� se 
poc�iasc�. Aceasta este o dovad� clar� a faptului c� adunarea s-a ab�tut, a 
f�cut lucruri care sunt nepotrivite cu rânduiala Sa. Cât de serios este lucrul 
acesta! 

Din fericire, Dumnezeu arat� în Levitic 4 posibilitatea ca p�catul s� fie 
cunoscut, iar în Apocalipsa 2 �i 3 vine Fiul lui Dumnezeu Însu�i ca s� arate 
adun�rii în ce const� abaterea ei �i El spune c� ea trebuie s� se întoarc�, 
pentru c� altfel El nu mai poate avea nici o p�rt��ie cu ea. Când toat� 
adunarea a p�c�tuit, numai El o poate aduce înapoi. Ce har, c� El vrea s� fac� 
aceasta! 

Îns� cu toate c� se vorbe�te aici despre toat� adunarea, este clar c� aceste 
principii sunt aplicabile pretutindeni unde credincio�ii se strâng în unitatea 
trupului lui Hristos �i sunt astfel expresia local� a acestui trup a adun�rii lui 
Dumnezeu. E bine ca noi s� �tim prin aceasta cum trebuie s� ne comport�m 
dac� apare o asemenea stare. 

Vedem deci mai întâi cazul când întreaga adunare se r�t�ce�te �i din 
ne�tiin�� face o gre�eal�, face ceva care este împotriva orânduieli Sale. 

Cât de treji ne face aceast� posibilitate, ca s� cercet�m totdeauna totul în 
lumina lui Dumnezeu �i s�-L rug�m s� ne arate dac� ne purt�m gre�it fa�� de 
El. Cât de prev�z�tori trebuie s� fim când trebuie s� lu�m hot�râri, a�a c� 
aceste hot�râri s� le lu�m cu rug�ciune �i cercetând cu rug�ciune Cuvântul lui 
Dumnezeu �i ca s� �tim cum trebuie s� ne comport�m în asemenea 
împrejur�ri. Îns� cât de bine este ca atunci când noi gre�im (�i cine 
îndr�zne�te s� spun� c� nu gre�e�te?), avem aten�ionarea din partea lui 
Dumnezeu, despre care citim aici: „...�i dac� p�catul comis devine cunoscut“. 
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Domnul Isus în harul S�u va da o m�rturie. El iube�te adunarea prea mult, 
încât El nu poate permite ca ea s� se dep�rteze de El f�r� aten�ionare �i ca ea 
f�r� aten�ionare s� trebuiasc� s� fie pus� deoparte, a�a cum El anun�� mereu 
în cele �apte scrisori adresate Adun�rilor. În cele din urm� are loc starea pe 
care noi o g�sim în cea de a �aptea scrisoare, c�tre Laodiceea, unde El o vars� 
din gura Sa, pentru c� El a g�sit dezgust la ea, pentru c� El nu mai g�se�te 
nici un loc în mijlocul ei, �i ea nu se preocup� numai cu El. În Levitic 4 vedem 
c� El va avea grij� mereu s� dea o aten�ionare, a�a cum o g�sim în cele �apte 
scrisori. El poate face aceasta prin robii S�i sau direct prin Cuvântul S�u pe 
care îl pune în fa�a con�tiin�ei �i inimilor. El o poate face �i prin alte adun�ri, 
care, aten�ionându-le, vor s� arate c� o anumit� comportare nu este potrivit� 
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceasta se inten�ioneaz� ca s� se a�eze în 
lumina lui Dumnezeu �i acolo s� întrebe pe Domnul, dac� tot ceea ce a f�cut 
este cu adev�rat dup� voia �i gândurile Domnului. Dac� ea vede c� nu este a�a 
�i c� în felul acesta a gre�it - chiar dac� a f�cut-o în mod incon�tient - citim 
aici ce este de f�cut. 

Adunarea trebuia s� ia un vi�el ca jertf� pentru p�cat �i s�-l aduc� înaintea 
cortului întâlnirii. Aceasta nu putea avea loc în ascuns. Pentru fiecare p�cat 
trebuie adus� o jertf� �i, dac� este vorba de toat� adunarea, Dumnezeu 
în�elege c� ea poate aduce o jertf� mare. Vom vedea totu�i c� cineva din popor 
trebuia s� aduc� o jertf� mai mic�. El avea voie s� aduc� un ied de parte 
femeiasc� sau chiar un miel. Dumnezeu nu a�teapt� ca fiecare care a p�c�tuit 
s� aduc� aceea�i m�sur�. De la un preot a�teapt� mai mult decât de la o 
c�petenie, unul din mai marii poporului, iar de la o adunare El a�teapt� mai 
mult decât de la unul din popor. El prive�te la persoane �i pentru El nu este 
acela�i lucru când dou� persoane fac acela�i lucru. Depinde de împrejur�ri, �i 
de persoanele care înf�ptuiesc ceva. 

Când cineva, care tocmai s-a întors la Dumnezeu, face ceva care este 
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, nu este acela�i lucru ca �i când ar fi 
cineva care este un copil al lui Dumnezeu de zeci de ani. Când p�c�tuie�te 
cineva care nu cunoa�te Cuvântul lui Dumnezeu, nu este la fel ca �i când un 
frate care ani la rând a cercetat Cuvântul lui Dumnezeu �i are în�elegere cu 
privire la gândurile lui Dumnezeu, face acela�i lucru. �i înaintea lui Dumnezeu 
este valabil c� noble�ea oblig� �i, cu cât avem mai mult� în�elegere cu privire la 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât este mai sup�r�tor când facem ceva care nu 
se potrive�te cu acest Cuvânt �i cu voia Domnului. De aceea vedem aici c� �i 
adunarea trebuia s� aduc� o jertf� mare. Vi�elul este jertfa cea mai mare pe 
care o cunoa�tem. În Levitic 16 trebuia adus un vi�el pentru Aaron �i Adunare. 
O reîntoarcere profund�, o m�rturisire sincer� a vinei �i o în�elegere profund� 
a însemn�t��ii lucr�rii Domnului Isus pentru p�cat se cere pentru refacerea 
p�rt��iei, dac� adunarea s-a îndep�rtat �i a p�c�tuit. 

Într-adev�r, sângele Domnului Isus nu trebuie s� fie întrebuin�at din nou. În 
momentul în care p�c�tosul vine la Dumnezeu cu p�catele sale �i cu vina sa �i 
accept� pe Domnul Isus, în acel moment sângele este întrebuin�at �i dup� 
aceea niciodat�. Îns� credinciosul care a p�c�tuit trebuia s� mearg� înapoi la 
crucea de pe Golgota, ca acolo s� înve�e cât a trebuit s� sufere Domnul Isus 
pentru un p�cat pe care el l-a f�cut. Aici trebuie s� se întoarc� adunarea, la 
cruce, îns� nu ca s� fie sp�lat� din nou cu sânge, ci ca s� înve�e cât de 
îngrozitor este p�catul pe care ea l-a f�cut. Hristos a iubit Adunarea �i S-a dat 
pe Sine pentru ea (Efeseni 5.25). Aceast� realitate nu poate fi �tears� cu 
buretele. Îns� ea trebuie s� mearg� înapoi la acest loc, ca s� recunoasc� ce 
înseamn�, „ca El s-o sfin�easc�, cur��ind-o prin sp�larea cu ap�, prin Cuvânt“. 
Cât de îngrozitor este când Adunarea se abate din drum �i se murd�re�te, 
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dup� ce Hristos din dragoste pentru ea a pl�tit acest pre�, ca s-o sfin�easc� �i 
s-o cur��easc�. De aceea ea trebuie s� mearg� acolo cu o jertf� mare; c�ci 
singurul drum pe care ea poate fi cur��it� este ca ea s� p�trund� adânc în 
suferin�ele Domnului Isus �i în pre�ul pe care El l-a pl�tit pentru ea. Ea trebuie 
s� priveasc� spre Golgota �i s� vad� cât L-a costat pe Domnul Isus s� Se dea 
pe Sine pentru ea. Prin aceasta ea trebuie s� înve�e cât de serios este p�catul 
pe care ea l-a f�cut acum, c� pentru acest p�cat El a fost p�r�sit de Dumnezeu 
�i a trebuit s� fie a�ezat de c�tre El în �arina mor�ii. Ea trebuie s� înve�e de 
asemenea cât de des�vâr�ite sunt consecin�ele acestei lucr�ri �i s� vad� c� 
Domnul Isus a dat lui Dumnezeu, �i cu privire la aceste p�cate tot ceea ce era 
necesar. Atunci ea �tie c� aceste p�cate, de îndat� ce au fost m�rturisite, au 
fost de asemenea iertate. Aceast� înv���tur� o g�sim în capitolul care ne st� în 
fa��. 

Am amintit mai înainte 1 Ioan 1.9, unde g�sim principiul, care este 
totdeauna adev�rat, dar care se potrive�te mai ales pentru noi cei credincio�i: 
„Dac� ne m�rturisim p�catele, El este credincios �i drept, ca s� ne ierte 
p�catele �i s� ne cur��easc� de orice nedreptate“. 

Aceasta se potrive�te �i pentru orice p�c�tos care vine la Dumnezeu, îns� 
atunci trebuie v�zut în leg�tur� cu faptul c� Dumnezeu a dat pe Fiul S�u, ca 
astfel El s� poat� face aceasta. Sângele Domnului Isus este mijlocul prin care 
Dumnezeu cur��e�te pe p�c�tos de toate nelegiuirile sale, dac� el î�i 
m�rturise�te p�catele. �i pentru credincio�i este un principiu general valabil, 
c� el trebuie s�-�i m�rturiseasc� p�catele, dac� Tat�l trebuie s�-l ierte de ele �i 
s�-l cur��easc� de nedreptate. În 1 Ioan 2.1, se spune: „V� scriu aceste lucruri 
ca s� nu p�c�tui�i. Dar dac� cineva a p�c�tuit, avem la Tat�l un Mijlocitor pe 
Isus Hristos, Cel drept. �i El este isp��irea pentru p�catele noastre“. Cuvântul 
„Mijlocitor“ este folosit �i în Ioan 14,15 �i 16 cu privire la Duhul Sfânt. 
Câteodat� este tradus prin „ap�r�tor“ �i câteodat� prin „mângâietor“, îns� are 
un în�eles mult mai adânc. Înseamn�: cineva care intervine în întregime pentru 
persoana pe care o înlocuie�te �i îi ap�r� toate interesele, face totul pentru ea, 
tot ceea ce este necesar. Sunt procese în care nu po�i s� apari personal în fa�a 
judec�torului �i trebuie s� se intervin� printr-un avocat, pentru c� avocatul 
cunoa�te legile �i de aceea poate s� apere mai bine persoanele, decât poate 
persoana în cauz�. Acesta este în�elesul propriu al cuvântului care este folosit 
aici. Duhul Sfânt este Avocatul nostru aici pe p�mânt, care face tot ceea ce 
este necesar pentru noi, �i în acela�i timp Domnul Isus este în cer la Tat�l �i 
acolo face totul pentru noi, într-un mod des�vâr�it, a�a cum numai El poate 
face. 

Citim deci aici: „dac� cineva a p�c�tuit“, atunci el are un avocat, un 
„ap�r�tor“ la Tat�l. �i cine este acesta? Este cel Drept, �i „El este isp��irea 
pentru p�catele noastre“. El, Cel care a mers la Tat�l pentru noi, poate spune 
(�i Tat�l o �tie bine): Eu am suferit pe cruce pentru p�catele care au fost 
înf�ptuite �i Eu am purtat judecata asupra lor, a�a c� nu mai poate fi nici o 
judecat� cu privire la ele. El este Cel drept �i Dumnezeu �tie c� El niciodat� nu 
va face ceva nedrept �i niciodat� nu va acoperi un p�cat, niciodat� nu va 
spune despre ceva care este fals c� este bun, a�a cum o fac deseori avoca�ii de 
pe p�mânt. Cuvântul S�u este adev�rul absolut, a�a c� Dumnezeu poate avea 
încredere des�vâr�it� în Cuvântul S�u. El ne înlocuie�te, ca s� ne readuc� 
iar��i în p�rt��ie cu Tat�l, pentru ca în felul acesta r�ul s� fie îndep�rtat �i 
Dumnezeu s� poat�, potrivit cu 1 Ioan 2.1, s� ne ierte p�catele �i s� ne 
cur��easc� de orice nedreptate. Pe de o parte lucreaz� Domnul Isus în noi, ca 
s� ne aduc� la m�rturisire, pe de alt� parte El intervine la Tat�l pentru noi, ca 
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astfel, când noi am m�rturisit, Tat�l s� ne ierte. �i Tat�l ne iart� totdeauna, 
c�ci El este credincios �i drept când face lucrul acesta. 

În primul rând Domnul Isus lucreaz� în noi ca p�catele pe care noi le-am 
înf�ptuit s� ne devin� cunoscute. Cum ne sunt ele f�cute cunoscut? Când eu 
am f�cut ceva, �i eu nu �tiu c� este r�u �i voi nu �ti�i c� este r�u, cum ve�i afla 
voi vreodat� c� este r�u? 

Vedem lucrarea Domnului Isus în cazul lui Petru. Domnul îl aten�ioneaz� 
mai dinainte �i îi spune: „În aceast� noapte tu M� vei t�g�dui de trei ori“. Îns� 
El spune imediat: „Îns� eu M-am rugat pentru tine, ca s� nu se mic�oreze 
credin�a ta“. Pe când Petru a t�g�duit de trei ori pe Domnul, Domnul l-a privit 
�i prin aceasta i-a adus aminte de cuvintele sale; �i Petru a devenit con�tient 
c� el L-a t�g�duit �i a plâns cu amar. Când Domnul a înviat, Petru a fost unul 
dintre primii pe care El l-a c�utat ca s� stea de vorb� cu el. Când dup� aceea, 
Petru a fost iar��i în mijlocul ucenicilor, Domnul a venit �i cu acest prilej din 
nou a mers pân� la temelie, ca s�-l aduc� pe Petru la o total� restabilire �i la o 
deplin� p�rt��ie; c�ci acesta este scopul Domnului Isus (Ioan 21). 

Când un preot sau toat� adunarea a p�c�tuit, atunci acesta este un caz 
deosebit �i nu este suficient dac� spunem: ne pare r�u c� am f�cut a�a. Cu 
aceasta cazul nu este rezolvat. Dumnezeu cere condamnarea real� a r�ului. 
Numai dac� aceasta are loc �i anume potrivit cu m�rimea r�ului, are loc o 
restabilire des�vâr�it� a p�rt��iei. P�rt��ie înseamn� „s� ai parte“ �i atâta timp 
cât cineva, un credincios sau adunarea nu judec� un lucru a�a cum face 
Domnul Isus, nu exist� o p�rt��ie des�vâr�it�. Atunci Domnul ne conduce la 
umilirea real� �i la adev�rata judecat� de sine, care trebuie s� fie în 
concordan�� cu m�rimea r�ului. Lucrul acesta este deosebit de serios. De 
aceea �i preotul trebuia s� aduc� un vi�el. El trebuia s� aib� o în�elegere 
adânc� a faptului cât L-a costat pe Domnul, ca s� poat� judeca asupra acestui 
p�cat �i prin aceasta s� în�eleag� cât de îngrozitor este p�catul. Îns� în acela�i 
timp, el trebuie s� primeasc� o în�elegere profund� a consecin�elor minunate 
ale lucr�rii Domnului Isus; prin aceasta el �tie c� lucrarea este atât de 
des�vâr�it� încât nu mai exist� nici cea mai mic� piedic� pentru p�rt��ia 
dintre Tat�l �i acela care a înf�ptuit p�catul. 

Acela�i lucru îl vedem �i la adunare. �i ea trebuie s� ia un vi�el �i s�-l taie. 
Ea trebuie s� vad� cât de mult a trebuit s� sufere Domnul Isus pentru aceste 
p�cate �i cât de îngrozitoare este fapta pe care a f�cut-o, pentru c� s-a ar�tat 
nepotrivit� cu �elul pe care l-a avut Domnul Isus când S-a dat pe Sine Însu�i 
pentru Adunare, ca s-o prezinte înaintea Sa sfânt� �i f�r� pat�, a�a cum se 
spune în Efeseni 5. Îns� mai întâi vi�elul trebuia adus la cortul întâlnirii. 
Acesta era un loc în mijlocul taberei, acolo unde Dumnezeu invit� pe poporul 
S�u. Cine mergea acolo era v�zut de to�i aceia care locuiau împrejurul cortului 
�i mai ales de c�tre preo�i. 

Acolo unde p�catul este v�zut �i judecat, nu se va încerca s�-l ascund� sau 
s�-l p�streze secret. Când cineva a p�c�tuit �i �ine aceasta în tain� �i nu 
vorbe�te cu nimeni despre acest fapt, dovede�te c� nu s-a smerit cu adev�rat. 
Cineva care s-a smerit cu adev�rat cu privire la p�cat, se ru�ineaz� înaintea lui 
Dumnezeu �i este gata s�-�i recunoasc� p�catele înaintea oamenilor, f�r� ca s� 
se prefac�. �i Moise nume�te de mai multe ori p�catele pe care el le-a f�cut, pe 
când s-a mâniat �i nu a avut voie s� intre în �ara Canaanului pentru c� el nu a 
dat cinste lui Dumnezeu. El descrie de asemenea cât a implorat el pe 
Dumnezeu ca s� aib� voie s� intre în �ar�, îns� nu a fost posibil, c�ci 
p�c�tuise. �i David vorbe�te deschis în Psalmii pe care i-a compus, despre 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                                                  Jertfa pentru p�cat (2) 

5/12 

p�catul îngrozitor pe care îl f�cuse. El n-a c�utat s� lase impresia unei 
smerenii, ci a scris psalmii cu o adânc� umilin�� �i cu o inim� zdrobit� 
înaintea lui Dumnezeu. El era con�tient c� p�catul s�u era mult mai îngrozitor 
înaintea lui Dumnezeu decât înaintea oamenilor �i c� de aceea m�rturisirea 
înaintea lui Dumnezeu era mult mai serioas� decât o m�rturisire înaintea 
oamenilor. Când el a f�cut o m�rturisire înaintea lui Dumnezeu, el era gata s-o 
fac� �i înaintea oamenilor �i s�-�i recunoasc� ru�inea înaintea lor. 

Când adunarea a p�c�tuit, trebuia ca vi�elul s� fie adus ca jertf� pentru 
p�cat înaintea cortului întâlnirii pe locul liber al cur�ii din fa��, unde se 
strângea tot poporul lui Dumnezeu: „�i b�trânii adun�rii s�-�i pun� mâinile pe 
capul vi�elului înaintea Domnului �i s� înjunghie vi�elul înaintea Domnului“. 
Fra�ii cei mai în vârst�, care prin experien�a pe care au primit-o prin p�rt��ia 
cu Domnul au primit în�elegere cu privire la gândurile lui Dumnezeu �i prin 
aceasta au autoritate moral� în mijlocul credincio�ilor, ei trebuie, în numele 
adun�rii, s� se fac� una cu p�catul �i s� recunoasc�: „Noi am p�c�tuit“, prin 
faptul c� ei î�i pun mâinile pe capul vi�elului �i apoi îl sacrific�. Recunoa�terea 
c� ei au adus pe Domnul Isus la cruce, conduce la adev�rata m�rturisire a 
vinei �i prin aceasta la deplina restabilire. În acela�i timp ei v�d c� Domnul 
Isus a luat în chip des�vâr�it asupra Sa judecata acestor p�cate �i prin aceasta 
i-a eliberat. Ei �tiu c� Tat�l îi iart� pe baza lucr�rii Domnului Isus. Am spus 
deja c� nu preocuparea cu p�catele noastre ne face s� ne smerim, ci experien�a 
harului �i dragostei Tat�lui �i Fiului. Pe când eram p�c�to�i �i du�mani ai lui 
Dumnezeu El a dat pe Fiul S�u �i Domnul Isus S-a dat pe Sine Însu�i, ca s� ne 
mântuiasc�. Deci, dac� noi am p�c�tuit dup� ce am devenit credincio�i, El nu 
ne întoarce spatele, ci r�mâne Acela�i �i ne caut�, chiar dac� noi îi întoarcem 
spatele, în lumina întregului har pe care El ni l-a ar�tat. El tr�ie�te ca s� 
mijloceasc�, s� ne aduc� înapoi, a�a cum a f�cut-o cu Petru. Ceea ce ne 
smere�te cu adev�rat este harul S�u, îndurarea Sa, dragostea Sa 
neschimb�toare, care nu este mic�orat� prin r�ceala noastr�, credincio�ia Sa 
neschimbat� care nu va fi sl�bit� prin necredincio�ia noastr�, harul S�u, care 
este neschimbat de mare, da, har dup� har, pe care noi îl experiment�m zilnic 
în via�a practic�. Aceasta ne este prezentat aici înaintea ochilor. Acum îns� 
vine preotul, acela care st� în prezen�a lui Dumnezeu �i prin aceasta poate 
judeca lucrurile potrivit gândurilor lui Dumnezeu �i poate p��i spre Dumnezeu 
care este în mijloc: c�ci El �tie care sunt gândurile Sale �i cum poate fi ref�cut� 
p�rt��ia cu Dumnezeu, care a fost întrerupt�. În cazul când adunarea a 
p�c�tuit, preotul care era uns trebuia s� fac� slujba preo�easc�. Când îns� a 
p�c�tuit o c�petenie, un prin� sau cineva din popor, nu se vorbe�te de preotul 
uns, ci de preot. Preotul uns poate fi într-adev�r �i o imagine a noastr�, a 
credincio�ilor, ca fii ai lui Aaron. Îns� expresia arat� în primul rând spre 
Domnul Isus; c�ci numai Aaron era uns. Când deci a p�c�tuit toat� adunarea, 
cine în afar� de Domnul Isus ar putea restabili leg�tura cu Dumnezeu Tat�l? 
Cine altul ar putea aduce Adunarea înapoi la locul pe care l-a p�r�sit, locul 
sfin�eniei, de pe care ea se poate apropia în libertate de Dumnezeu ca s�-I 
slujeasc�? 

Este lucrarea Domnului Isus, pe care El o face acum în ceruri pentru noi, ca 
Mijlocitorul nostru. Aceasta este socotit� în imaginile Vechiului Testament ca 
preo�ie �i slujba preo�ilor. În Noul Testament îns�, unde str�luce�te lumina 
deplin�, slujba Domnului Isus în cer este v�zut� în dou� privin�e: pe de o parte 
ca slujb� preo�easc� �i pe de alt� parte ca slujb� de ap�r�tor. Preo�ia în Noul 
Testament nu are nimic a face cu p�catul, ci numai cu ajutorul, ca noi s� nu 
c�dem în p�cat. Gândul acesta îl g�sim în Epistola c�tre Evrei. El poate avea 
mil� de sl�biciunile noastre; c�ci El a fost ispitit în toate privin�ele ca �i noi, cu 
excep�ia p�catului. De aceea noi ne putem apropia liberi de tronul harului. În 
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Evrei 7 vedem c� El tr�ie�te, ca s� mijloceasc� pentru noi. Îns� Cuvântul lui 
Dumnezeu nu nume�te p�catul „sl�biciune“. Noi facem aceasta deseori �i 
suntem înclina�i s� spunem: acesta este caracterul meu câteodat�, adic� 
aceasta este o sl�biciune a mea. Noi nu g�sim îns� aceasta în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Sl�biciunea este când noi nu suntem suficient de tari ca s� ne 
împotrivim lui Satan �i s� biruim lumea. Domnul Isus tr�ie�te ca preot la 
Dumnezeu, pentru ca astfel noi s� g�sim har �i ajutorul potrivit �i prin aceasta 
s� nu c�dem în p�cat. 

În 1 Ioan 2.1 �i 2 g�sim cealalt� parte a preo�iei Vechi-Testamentale, care are 
a face cu p�catele noastre �i este numit� în Vechiul Testament, lucrarea 
Aceluia care intervine pentru noi, a Avocatului nostru. Aceasta este slujba 
preo�easc� pe care noi o vedem aici în Levitic 4.6. „�i preotul care a primit 
ungerea s� aduc� din sângele vi�elului în cortul întâlnirii; �i preotul s�-�i 
moaie degetul în sânge �i s� stropeasc� cu el de �apte ori înaintea DOMNULUI, în 
fa�a perdelei din�untru“ (Levitic 4.17). Aici este vorba de întreaga Adunare, 
care este compus� din preo�i �i ceilal�i care nu sunt fii ai lui Aaron. Preo�ii sunt 
obi�nui�i s� stea în prezen�a lui Dumnezeu �i s� intre în Locul Preasfânt, unde 
s� slujeasc� lui Dumnezeu. Cum pot îns� ei s� intre, dac� ei au fost murd�ri�i 
prin p�cat? Dac� toat� Adunarea a p�c�tuit, fiecare este murd�rit prin aceasta. 
Atunci �i locul a fost murd�rit, c�ci ei au intrat acolo; c�ci tot ce vine în 
atingere cu necur��ia devine necurat. Cum ar putea Dumnezeu s� Se apropie 
de noi �i cum am putea noi avea libertatea s� intr�m, dac� ne gândim la r�ul 
pe care l-am f�cut? Vedem aici realitatea minunat� c� preotul ducea sângele la 
Locul Preasfânt �i stropea de �apte ori „înaintea Domnului înspre perdea“. 

Am v�zut deja în Levitic 16 c� sângele era stropit numai odat� înaintea lui 
Dumnezeu �i aceast� singur� dat� era suficient� pentru toat� ve�nicia. 
Dumnezeu a v�zut-o pe Golgota �i n-o uit� niciodat�. Puterea sângelui este 
prezent� mereu înaintea Sa, iar când eu am p�c�tuit, trebuie s� m� smeresc 
adânc �i s� recunosc c� via�a mea nu este a�a cum ar trebui s� fie. �i cine 
dintre noi nu trebuie s� fac� aceasta? Cine dintre noi nu se pleac� seara 
înaintea lui Dumnezeu �i recunoa�te cât de slab este r�spunsul la dragostea �i 
la harul S�u, cât de mic� este d�ruirea noastr� fa�� de El, în compara�ie cu 
d�ruirea Lui nou�? Dumnezeu a dat pe singurul S�u Fiu pentru noi �i Domnul 
Isus S-a dat pe Sine Însu�i la cruce pentru noi �i acum Se d� de asemenea 
întru totul pentru noi. Atunci ar trebui ca noi s� ne întreb�m cum poate g�si 
Dumnezeu pl�cere în noi �i cum putem noi s� ne apropiem de El în libertate. 

Îns� El vede mereu sângele �i El ne vede în Domnul Isus. În afar� de asta 
vedem aici slujba Domnului Isus, care ne îndreapt� aten�ia spre sânge, a�a c� 
noi ne putem aminti mereu de faptul c� am p�c�tuit. Îns� Domnul Isus a 
suferit pentru p�catele noastre. Dumnezeu cunoa�te deja p�catele, înainte ca 
noi s� le fi f�cut, dar El nu Se va schimba fa�� de noi. Sângele Domnului Isus 
este de ajuns �i pentru aceste p�cate. Vedem aici slujba Domnului Isus, 
preotul uns, când preotul sau toat� Adunarea au p�c�tuit. Vedem chiar c� 
pentru aceast� slujb� preo�easc� El folose�te uneori oameni, adic� pe cre�tini, 
care sunt duhovnice�te atât de maturi, încât ei, simbolic vorbind, s� fie v�zu�i 
ca fii ai lui Aaron. Îns� g�sim aici foarte clar ar�tat preotul uns, care reprezint� 
în primul rând pe Domnul Isus Însu�i. 

„�i preotul s�-�i moaie degetul în sânge �i s� stropeasc� de �apte ori înainte 
DOMNULUI, în fa�a perdelei“ (Levitic 4.6). Când El mergea pentru prima dat� la 
Locul Preasfânt ca s� fac� slujba �i s� fac� lucrarea de t�mâiere înaintea lui 
Dumnezeu, vedea temelia sângelui. Trebuia stropit de �apte ori, înseamn� c� 
trebuia dat� o m�rturie des�vâr�it� despre puterea sângelui, despre care 
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vorbe�te Evrei 10, c� ne-a deschis drumul în Locul Preasfânt, în prezen�a lui 
Dumnezeu. A�a avea preotul iar��i libertate ca s� intre. 

Aici îns� este vorba de Adunare, care este compus� din credincio�i, tineri �i 
în vârst� �i ei se strâng într-un loc, la intrarea cortului întâlnirii. Altarul de 
aram�, altarul arderii-de-tot, care st� acolo este numit în Sfânta Scriptur� 
„masa Domnului“. Aceasta este a�a �i în 1 Corinteni 10, unde g�sim locul nou-
testamental, în care, potrivit gândurilor lui Dumnezeu, trebuie s�rb�torit� 
cina. „Masa Domnului“, unde este s�rb�torit� „Cina Domnului“, unde Tat�l �i 
Domnul Isus invit� pe copiii lui Dumnezeu, ca împreun� cu El s� aib� p�rt��ie 
la mas�, este locul unde se strânge Adunarea. Dac� cei credincio�i sunt acolo 
în credin��, ei pot, în m�sura în care ei sunt în mod practic preo�i, adic� sunt 
duhovnice�ti, s� intre prin credin�� în Locul Preasfânt, acolo unde este scaunul 
de domnie al lui Dumnezeu în cer, în timp ce trupurile lor se g�sesc aici pe 
p�mânt. De aceea amândou� locurile trebuiau s� fie marcate prin sânge. 

„Apoi s� ung� cu sânge coarnele Altarului pentru t�mâia aromat�, care este 
înaintea Domnului, în cortul întâlnirii“ (Levitic 4.7). Acesta este deci altarul pe 
care î�i exercit� preo�ii slujba, îns� nu prin aducerea jertfelor de animale, ci 
prin lucrarea de t�mâiere! Jertfele de animale vorbesc despre cruce, despre 
jertfa Domnului Isus; îns� lucrarea de t�mâiere vorbe�te despre slava Sa 
personal�. Adev�rata adorare este deci când noi oferim lui Dumnezeu pe 
aceasta din urm�, în timp ce prima poart� mai mult caracterul laudei �i 
mul�umirii. Când noi oferim Tat�lui slava personal� a Domnului Isus �i a Sa, a 
Tat�lui Însu�i, pe care noi am v�zut-o, corespundem cu ceea ce spune Ioan 4: 
„Tat�l caut� astfel de adoratori (care ador� în duh �i în adev�r)“. În primul 
capitol din Levitic am v�zut c� avem voie s� aducem adorarea noastr� �i 
aceasta înaintea Tat�lui, ceea ce am în�eles din slava Domnului Isus ca ardere-
de-tot �i ca jertf� de mâncare. Îns� ceea ce este prezentat în lucrarea t�mâierii 
este slava Sa personal�, pe care noi o aducem pe altarul de aur din Locul 
Preasfânt. Când noi intr�m acolo, dup� ce p�rt��ia a fost ref�cut�, vedem acolo 
sângele �i anume pe de o parte ca amintire a faptului c� noi am p�c�tuit, îns� 
pe de alt� parte vedem c� sângele este suficient pentru aceasta. Noi nu ne-am 
pierdut preo�ia, iar când ne-am recunoscut p�catul, avem voie s� intr�m iar��i 
liberi, ca s� aducem jertfele noastre de t�mâiere. Dumnezeu vede lucrarea 
noastr� de t�mâiere în leg�tur� cu sângele de pe coarnele altarului t�mâierii. 

Dup� aceea preotul trebuia s� verse tot sângele vi�elului la picioarele 
altarului arderii-de-tot, care se g�se�te la u�a cortului întâlnirii. Aici vedem 
partea a doua, c� tot sângele era v�rsat pe locul de pe p�mânt, la masa 
Domnului, acolo unde se strângea Adunarea, ca prin aceasta toat� Adunarea, 
to�i care se strângeau acolo s� fie con�tien�i c� puteau s� se strâng� în 
prezen�a lui Dumnezeu, pe baza sângelui Domnului Isus, pe temelia lucr�rii 
Sale de la cruce. �i dac� ei au p�c�tuit, acest p�cat este înl�turat pe baza 
lucr�rii Domnului Isus, iar p�rt��ia de mai înainte cu Dumnezeu Tat�l este 
restabilit�. Temelia sângelui, pe care ei se strâng laolalt�, le spune: „Toate, 
toate p�catele mele le-a îndep�rtat sângele S�u“. 

Mai g�sim �i alte lucruri minunate: „S� ia toat� gr�simea vi�elului adus ca 
jertf� pentru p�cat; gr�simea care acoper� m�runtaiele, cei doi rinichi �i 
gr�simea de pe ei, de pe coapse �i prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de 
lâng� rinichi, cum se iau de la vi�elul adus ca jertf� de mul�umire; �i preotul s� 
la ard� pe altarul pentru arderile-de-tot. Toat� gr�simea lui s-o ia �i s-o ard� 
pe altar“ (versetul 8.10,19). Acestea ne vorbesc despre o realitate minunat�. 
Când ne ocup�m cu p�catele noastre �i le recunoa�tem înaintea lui Dumnezeu 
�i privim la cruce unde Domnul Isus a trebuit s� sufere pentru ele, Dumnezeu 
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ne îndreapt� privirea spre slava l�untric� a acestei jertfe. Am v�zut deja c� 
gr�simea în Scriptur� este o imagine a energiei, a voin�ei. Dumnezeu ne face s� 
vedem c� întreaga energie a Domnului Isus era îndreptat� spre satisfacerea lui 
Dumnezeu, c� El a mers cu putere dumnezeiasc� pe drumul S�u înspre cruce, 
ca acolo s� poarte p�catele noastre �i s� îndure judecata lui Dumnezeu. 
Aceasta s-a petrecut cu o în�elepciune des�vâr�it�. Rinichii, potrivit cu Iov 
38.36 sunt locuin�a în�elepciunii �i aici ei sunt adu�i împreun� cu toat� 
gr�simea pe altarul arderii-de-tot. În Levitic 3.11 �i 16 vedem c� Dumnezeu 
nume�te aceasta mâncarea Sa, pâinea Sa. 

Deci lucrarea Domnului Isus este suficient� nu numai pentru p�catele pe 
care noi le-am f�cut, ci în acela�i timp El a sl�vit pe Dumnezeu �i a pus baza 
pe care noi putem avea iar��i p�rt��ie cu Dumnezeu, ca astfel noi s� putem 
mânca iar��i din jertfa de mul�umire �i s� ne putem apropia de cortul întâlnirii 
�i adunarea s� aib� iar��i voie s� aduc� jertfe care sunt arse pe altarul arderii-
de-tot. Cuvântul ebraic care este folosit aici pentru arderea gr�simii înseamn� 
de fapt: „a t�mâia“. Vedem în aceasta cât de pre�ioas� este gr�simea pentru 
Dumnezeu - energia, în care Domnul Isus a s�vâr�it lucrarea de pe cruce 
pentru p�catele pe care noi le-am f�cut, prin care Dumnezeu a fost satisf�cut 
pe deplin. Vom vedea chiar în cele dou� versete care urmeaz� c� Dumnezeu 
trebuia s� loveasc� pe Domnul Isus, atunci când El a purtat p�catele noastre 
în trupul S�u �i a fost f�cut p�cat pentru noi. Îns� aici Dumnezeu ne pune 
înaintea ochilor c� �i atunci Domnul era des�vâr�it de curat �i pl�cut pentru 
El. Vedem aceasta în leg�tur� cu jertfa arderii-de-tot. 

Îns� acum urmeaz� o alt� parte a adev�rului. Citim: „Cu vi�elul acesta s� 
fac� întocmai cum a f�cut cu vi�elul adus ca jertf� pentru p�cat“ (versetul 20). 
Potrivit cu versetul 11 �i 12 aceasta însemna: „�i pielea vi�elului, toat� carnea 
lui, cu capul, picioarele, m�runtaiele �i baliga lui, adic� tot vi�elul care a mai 
r�mas, s�-l scoat� afar� din tab�r�, într-un loc curat unde se arunc� cenu�a �i 
s�-l ard� cu lemne pe foc; s� fie ars pe gr�mada de cenu��“. Cuvântul folosit 
aici pentru „a arde“ nu este acela�i cuvânt ebraic utilizat pentru arderea 
gr�simii. Aici înseamn� „s� fie mistuit pe deplin“. Ce impresie primim noi din 
aceasta, cât de îngrozitor este p�catul în ochii lui Dumnezeu �i ce a trebuit s� 
îndure Domnul Isus la cruce! 

Jertfa pentru p�cat trebuia s� fie complet mistuit� de judecata lui 
Dumnezeu, pentru c� nimic din ce era p�c�tos, din vechiul om p�c�tos, nu 
poate sta înaintea lui Dumnezeu. Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, El a 
f�cut-o la cruce în Domnul Isus, încît noi putem spune: „noi am murit 
împreun� cu Hristos“. Aceasta ne-o spune Cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 
3.3. Îns� trebuia s� fac� înc� o impresie asupra noastr�, ca noi s� fim 
con�tien�i de ceea ce am f�cut noi. P�catele pe care noi le-am f�cut erau o 
trezire la via�� a omului vechi, care pentru Dumnezeu cuno�tea numai 
judecata. Astfel, noi înv���m din nou ce este p�catul în realitate. 

Cât de minunat vedem în aceasta harul �i în�elepciunea lui Dumnezeu! Dac� 
noi vedem, deci, cum jertfa pentru p�cat era complet mistuit� de judecata lui 
Dumnezeu, nu se umplu atunci inimile noastre de fric�? Nu ne vom gândi noi 
atunci c� nu se mai poate g�si pentru noi nici un har �i nici o restabilire, c�ci 
noi am p�c�tuit iar��i? Nu ar trebui s� ne întreb�m dac� exist� o reîntoarcere 
la starea de mai înainte, în care am c�zut prin p�c�tuire? 

Dac� am fi avut înaintea ochilor numai cealalt� parte, puterea sângelui �i 
valoarea gr�simii, nu ne-ar fi f�cut aceast� diferen�� cu privire la p�cat s� 
spunem c� nu ne-am mai fi gândit suficient la faptul c�: Domnul a purtat toate 
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p�catele noastre, Dumnezeu le-a iertat deci �i nu mai este nici o judecat� 
pentru noi? 

Vedem aici în�elepciunea minunat� a lui Dumnezeu. Pe de o parte ne arat� 
groz�via p�catelor noastre, prin care ajungem de unde am plecat �i la judecata 
de sine. Îns� în acela�i timp vedem c� este posibil� o restabilire deplin� pe 
baza acestei lucr�ri a Domnului Isus, care ne arat� cât de groaznic este 
p�catul nostru, îns� în acela�i timp c� Dumnezeu a primit satisfac�ie deplin� 
pentru p�catele noastre, chiar mai mult, în momentul când a exercitat 
judecata asupra p�catelor, a fost pe deplin sl�vit. De aceea g�sim acum drept 
rezultat: „�i astfel s� fac� preotul isp��ire pentru ei, �i le va fi iertat“ (versetul 
20). 

Urmeaz� apoi al treilea caz: „Dac� o c�petenie a p�c�tuit f�când din ne�tiin�� 
împotriva vreuneia din poruncile DOMNULUI, Dumnezeului s�u, lucruri care nu 
trebuie f�cute �i s-a f�cut vinovat, �i dac� i se face cunoscut p�catul pe care l-a 
comis, s� aduc� jertf� un �ap f�r� cusur“ (versetele 22.23). 

Sunt b�rba�i în adunare care au influen�� �i autoritate moral�, pentru c� 
Dumnezeu le-a dat capacitatea s� ocupe în mijlocul credincio�ilor o pozi�ie de 
conduc�tor, cu toate c� ei nu sunt preo�i. Dac� citim c�r�ile lui Ezra �i Neemia, 
vedem c� Ezra era preot. El era mult mai duhovnicesc, mult mai familiarizat cu 
gândurile lui Dumnezeu �i practic mult mai în p�rt��ie cu Dumnezeu decât 
Neemia. Îns� cu toate acestea Neemia era o c�petenie, care era utilizat� de 
Dumnezeu. Sunt câteodat� în mijlocul copiilor lui Dumnezeu lucruri pentru 
care Dumnezeu poate folosi mai bine un b�rbat mai pu�in duhovnicesc cu 
mult� energie, decât un credincios mai duhovnicesc. Dumnezeu poate folosi pe 
Ezra pentru multe lucruri, îns� erau anumite lucruri pentru care El putea 
folosi mai bine pe Neemia. 

Aici vedem un asemenea om, care nu este obi�nuit s� slujeasc� zilnic în 
prezen�a lui Dumnezeu în Locul Preasfânt, dar care este un conduc�tor în 
mijlocul credincio�ilor, un conduc�tor care are autoritate în lucrurile 
administrative. Cuvântul lui Dumnezeu aminte�te darul administr�rii (1 
Corinteni 12.28). Aceasta nu are nimic a face cu partea duhovniceasc�, ci cu 
în�elepciunea în lucrurile practice, care se întâlnesc în via�a Adun�rii. 

Trebuie s� recunoa�tem clar c� darurile de înv���tor, evanghelist, p�stor etc, 
pe care le d� Domnul Isus, s-ar putea s� aib� pu�in a face cu o gândire 
duhovniceasc�. În imaginile Sfintei Scripturi vedem c� darurile sunt 
reprezentate prin levi�i, nu prin preo�i. Preo�ii nu trebuie s� posede daruri, ci ei 
sunt obi�nui�i s� se poarte în prezen�a lui Dumnezeu, s� fie zilnic în p�rt��ie 
cu Domnul �i s� mearg� pe drumul lor cu El. Acesta poate fi un frate care este 
mut sau o sor� care bineîn�eles niciodat� nu-�i deschide gura în Adunare, în 
afar� de cântare. 

Vedem deci aici o c�petenie care a p�c�tuit. Restabilirea este altfel decât la 
un preot. O c�petenie nu intr� în Locul Preasfânt �i de aceea acolo nu este 
adus sângele. În rest îns� drumul este acela�i. P�catul trebuia s�-i fie f�cut 
cunoscut. Am v�zut c� aceasta nu se spune unui preot. Unuia, care este zilnic 
în prezen�a Domnului �i în Locul Preasfânt �i are p�rt��ie cu El, în mod 
normal nu este nevoie s� vin� cineva la el �i s�-i spun� c� a p�c�tuit. Cuvântul 
lui Dumnezeu face s� în�eleag� c� el a remarcat faptul acesta. Îns� la o 
c�petenie poate fi altfel. Vedem cât de mult a durat la David, pân� ce s-a 
restabilit. Lui a trebuit s� i se spun� c� a p�c�tuit. �i c�petenia trebuia s�-�i 
aduc� jertfa, îns� nu trebuia s� fie un vi�el, ci era suficient un �ap. O capr� 
este pus� în leg�tur� în mod deosebit cu jertfa pentru p�cat. Doi �api 
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reprezint� jertfa pentru p�cat pentru Israel în Levitic 16, iar în Matei 25 
du�manii Domnului Isus, care vor fi judeca�i de El, sunt numi�i �api, capre. 
C�petenia trebuia s� aduc� deci un �ap. El trebuia s� aib� mai mult� 
în�elegere a Cuvântului lui Dumnezeu, decât avea cineva din popor. „O parte 
b�rb�teasc�“ vorbe�te despre energia, puterea care este pus� în ac�iune. De 
aceea în Matei 25 împotrivitorii publici ai Domnului Isus sunt prezenta�i prin 
capre (�api). �apul ca jertf� pentru p�cat indic� for�a b�rb�teasc� cu care 
Domnul a înf�ptuit la cruce lucrarea de isp��ire a p�catelor. Un animal 
feminin reprezint� mai mult starea dintr-o anumit� pozi�ie. Capra ca jertf� 
pentru p�cat reprezint�, deci, mai mult purtarea pasiv� a p�catelor. 

Dumnezeu a�teapt� mai mult de la cineva care ocup� în mijlocul fra�ilor o 
pozi�ie proeminent�, de conduc�tor, c�ci un asemenea om poart� mai mult 
responsabilitatea. Când doi oameni fac acela�i lucru, nu înseamn� c� amândoi 
sunt la fel înaintea lui Dumnezeu. A�a este �i aici. A�a cum o c�petenie trebuia 
s� ia pentru arderea-de-tot un animal de parte b�rb�teasc�, des�vâr�it, tot a�a 
el trebuia s� ia un �ap �i s�-l taie în locul unde se t�ia arderea-de-tot. 

El trebuia, deci, s� vin� cu �apul de la cortul s�u la locul unde Domnul Se 
întâlnea cu ai S�i. El nu putea s� fac� lucrul acesta în ascuns, numai pentru 
sine. Când el a p�c�tuit în mod public, trebuia s� m�rturiseasc� în mod 
public. Chiar dac� nu era un prilej public, trebuia totu�i s� se vad� public c� 
s-a smerit. Chiar dac� nu �tia nimeni ce a f�cut el, trebuia totu�i s� se vad� în 
purtarea sa c� a adus o jertf� pentru p�cat. El trebuia s� mearg� cu �apul prin 
mijlocul taberei pân� la cortul întâlnirii, acolo s�-�i pun� mâna pe capul 
animalului de jertf� ca semn al unirii �i s�-l taie înaintea Domnului - nu 
înaintea fra�ilor �i surorilor, chiar dac� deseori ei sunt martori la aceasta, ci 
înaintea Domnului. 

Nu este un gând mult mai serios faptul c� trebuie s� m�rturise�ti înaintea 
Domnului, atunci când ai p�c�tuit, decât înaintea oamenilor, care sunt tot a�a 
de slabi ca �i noi �i probabil c� deseori au f�cut acelea�i p�cate ca �i noi? �i cu 
toate acestea g�sim c� deseori este mai u�or s� faci m�rturie înaintea lui 
Dumnezeu decât înaintea oamenilor. Nu dovede�te aceasta c� noi cunoa�tem 
a�a de pu�in seriozitatea p�catului �i suntem a�a de mândri, încît nu vrem s� 
descoperim oamenilor adev�rata noastr� stare? Nu este nespus mai greu s� 
trebuiasc� s� m�rturise�ti înaintea lui Dumnezeu Cel sfânt �i drept - �i care 
este totu�i a�a de îndur�tor fa�� de noi - c� noi am p�c�tuit, decât s� 
m�rturise�ti înaintea oamenilor? Când am v�zut groz�via p�catelor �i ne-am 
smerit cu adev�rat, atunci a�a va fi cu noi. De aceea se spune aici c� animalul 
de jertf� trebuia t�iat înaintea Domnului ca jertf� pentru p�cat. 

Preotul ia iar��i sângele, îns� el nu-l duce în Locul Preasfânt; c�ci c�petenia 
nu are intrare acolo. P�rt��ia sa personal� cu Domnul s-a întrerupt, îns� nu 
p�rt��ia întregii adun�ri. De aceea nu trebuia dus sângele în Locul Preasfânt. 
Preotul ungea coarnele altarului din fa��, iar restul îl v�rsa la picioarele 
altarului. Acesta este locul unde poate veni oricine din popor. Îns� când venea 
acolo c�petenia, el vedea sângele. El î�i va aminti c� lucrarea a fost s�vâr�it� �i 
p�catele sale au fost isp��ite �i el poate merge liber într-acolo. În cuvintele 
noastre se spune: el poate s�-�i reia locul la masa Domnului �i poate veni acolo 
în prezen�a Domnului. Acolo Domnul îi pune sângele înaintea ochilor �i el 
poate cânta: „Toate, toate p�catele mele, le-a îndep�rtat sângele S�u“. El poate 
sta acolo cu con�tiin�a lini�tit�, pentru c� el �tie c� �i acest p�cat este 
îndep�rtat, dup� ce l-a m�rturisit înaintea lui Dumnezeu; c�ci Domnul Isus a 
purtat judecata asupra lui. 
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Vedem aici iar gr�simea pe altar, îns� nu se spune mult despre ea. C�petenia 
nu în�elegea a�a de mult valoare gr�simii, cum putea cunoa�te preotul. Cu cât 
suntem mai mult în p�rt��ie cu Domnul, cu cât suntem mai mult lâng� 
Dumnezeu, cu atât mai mult vedem cât de excep�ional� este lucrarea 
Domnului Isus �i cu atât mai mult recunoa�tem ce înseamn� lucrarea 
Domnului Isus pentru Dumnezeu. 

„Dac� cineva din poporul ��rii a p�c�tuit din ne�tiin��... dac� p�catul lui, pe 
care la comis, vine la cuno�tin�a lui, s� aduc� jertf� o iad� f�r� cusur, pentru 
p�catul care l-a f�cut“ (versetele 27-28). El ocup� un alt loc �i de aceea 
Dumnezeu judec� fapta sa altfel decât la o c�petenie sau chiar la un preot. El 
trebuia s� aduc� o jertf� pentru p�cat, îns� trebuia s� fie de parte femeiasc�. 
El trebuia s� devin� con�tient c� Domnul a murit �i pentru acest p�cat, chiar 
dac� nu este a�a de grav ca la un preot, care în prezen�a lui Dumnezeu a 
p�truns adânc în toate lucrurile. Îns� �i el trebuia s�-�i pun� mâna pe capul 
animalului de jertf�, s� devin� con�tient c� este o jertf� pentru p�cat, s� se 
fac� una �i apoi s� sacrifice jertfa pe locul arderii-de-tot. Dac� el însu�i nu are 
a�a de mult� în�elegere, Domnul Isus poate s�-l aduc� pân� acolo ca s�-�i dea 
seama c� jertfa pentru p�cat st� în leg�tur� cu arderea-de-tot. Când o jertf� 
era adus� pentru p�cat, pentru care Domnul Isus a trebuit s� poarte judecata 
lui Dumnezeu, în acela�i timp El a sl�vit prin aceasta pe Dumnezeu �i în felul 
acesta cel care aduce jertfa î�i d� seama c� p�catul a fost iertat. 

�i aici gr�simea, ca �i t�mâia, trebuia ars� pe altar. G�sim apoi ceva 
minunat, care se spune numai aici, în versetul 31: „De un miros pl�cut 
DOMNULUI“. Este ca �i cum Domnul iese înaintea credincio�ilor care sunt s�raci 
duhovnice�te, care au pu�in� în�elegere a valorii lucr�rii Domnului Isus �i vrea 
s� le dea o înviorare deosebit�, prin aceea c� le spune c� lucrarea Domnului 
Isus este de un miros pl�cut pentru El. Astfel con�tiin�a sa poate fi satisf�cut�, 
s� ajung� la lini�te cu privire la p�catele pe care le-a f�cut, pentru c� el a 
recunoscut c� Dumnezeu a fost sl�vit �i �i-a g�sit pl�cerea în aceasta, pe când 
Domnul Isus a murit pentru aceste p�cate: „ca un miros pl�cut pentru 
Domnul“. 

El avea voie s� aduc� �i un miel, un animal care se potrive�te mai pu�in 
pentru jertfa pentru p�cat. Îns� �i aici se spune: „�i s-o ard� pe altar, peste 
jertfa mistuit� de foc înaintea Domnului; astfel preotul va face pentru acesta 
isp��irea p�catului pe care l-a s�vâr�it, �i i se va ierta“ (versetul 35). �i 
gr�simea unui miel era adus� ca jertf� mistuit� de foc înaintea Domnului �i de 
aceea st� în leg�tur� cu aceasta. Domnul încearc� �i aici s� trezeasc� în inima 
celui care aduce jertfa, recunoa�terea m�rturiei lucr�rii Domnului Isus �i 
însemn�tatea ei pentru Dumnezeu. Astfel el poate recunoa�te c� lucrarea 
Domnului Isus este des�vâr�it� �i minunat�, cu toate c� el are o în�elegere 
restrâns� �i nu este preot, care s� fi cunoscut în prezen�a lui Dumnezeu, în 
Locul Preasfânt, cât pre�uie�te Dumnezeu sângele. El poate recunoa�te c� nu 
este numai suficient pentru a ierta un p�cat, ci ajunge �i pentru a aduce înapoi 
pe un copil al lui Dumnezeu, care a p�c�tuit, ca s�-l a�eze în deplin� p�rt��ie 
cu Tat�l �i cu Fiul. El va fi iar��i condus în locul de unde mai înainte se 
strângea cu toat� adunarea, la cortul întâlnirii, la masa Domnului, unde 
Dumnezeu invit� pe poporul S�u. El prime�te iar intrare liber� �i posibilitatea 
slujbei în Locul Preasfânt. 

Cât de minunat� este valoarea lucr�rii Domnului Isus �i puterea sângelui 
S�u! Cât de minunat este harul Tat�lui �i harul Fiului, care au preg�tit un 
asemenea drum pentru restabilire, încît dup� orice abatere este posibil� 
reîntoarcerea pentru orice copil al lui Dumnezeu, da, chiar pentru toat� 
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adunarea. Noi �tim c� adunarea ca întreg, din nefericire nu s-a folosit de 
aceast� posibilitate. Apocalipsa 2 �i 3 ne arat� c� nu s-a întors înapoi pe drum. 
De aceea sfâr�itul ei va fi c� Domnul are s-o verse din gura Sa. Îns� pentru 
fiecare din noi, Dumnezeu �ine înc� drumul deschis, ca astfel noi s� 
recunoa�tem seriozitatea p�catului pe care l-am f�cut, îns� s� vedem �i 
drumul spre deplina restabilire, spre deplina p�rt��ie cu El. Ce har, ce 
dragoste, îns� �i ce responsabilitate pentru noi! 


