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Capitolul 14 

Jertfa pentru vin� 

 

(Levitic 5.6-19; 6.1-7) 

Ne-am ocupat pân� acum cu jertfa pentru p�cat, a�a cum este ea prezentat� 
în capitolul 4 �i 5.1-13. Primele versete ale capitolului 5 arat� un caracter 
amestecat, c�ci este vorba de jertfa pentru p�cat dar �i jertfa pentru vin�. În 
textul citit ast�zi este vorba numai de jertfa pentru vin�. Cuvântul ebraic 
tradus prin „vin�“ înseamn�: s� fii dator fa�� de cineva c�ruia îi datorezi ceva. 
�i din aceasta vedem c� este o diferen�� între jertfa pentru vin� �i jertfa pentru 
p�cat. Cuvântul jertf� pentru p�cat spune deja c� este vorba de p�cat �i de 
nimic altceva, în timp ce la jertfa pentru vin�, vina st� pe prim plan. Sunt dou� 
lucruri strâns legate unul de altul, dar care nu sunt acelea�i. Cu ocazia 
cercet�rii jertfei pentru p�cat am v�zut c� este vorba de înc�lcarea poruncilor 
lui Dumnezeu, lucruri care sunt în contrast cu natura sfânt� a lui Dumnezeu 
�i a locuirii Sale în mijlocul poporului. În Exod 29 am v�zut c� pe baza arderii-
de-tot Dumnezeu putea locui în mijlocul poporului �i Aaron �i fiii lui puteau fi 
consacra�i ca preo�i ai S�i. Îns� când Dumnezeu locuie�te în mijlocul poporului 
S�u, ar trebui ca starea acestui popor �i lucrurile care se petrec acolo s� fie 
potrivite cu natura Sa sfânt�. Aceasta este subliniat prin textul din epistola 
c�tre Evrei: „�i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor“ �i „în aceia, care se 
apropie de Mine, vreau s� fiu sfin�it“. Acest caracter al p�catului cu privire la 
natura sfânt� a lui Dumnezeu l-am privit în capitolul 4 �i 5.1-13. Nu este 
vorba acolo de un anumit p�cat, ci în general de tot ce se ridic� împotriva 
poruncilor �i rânduielilor Domnului �i de aceea nu pot fi îng�duite în prezen�a 
Sa, în timp ce Dumnezeu �ine seama de capacitatea fiec�ruia. Un preot trebuia 
s� aduc� o jertf� mult mai mare decât cineva din popor. 

Vedem aici îns� o alt� parte a p�catului, care de cele mai multe ori, îns� nu 
totdeauna, st� în leg�tur� cu jertfa pentru p�cat. Este vorba de vina care reiese 
prin aceea c� cineva p�c�tuie�te prin vinov��ia fa�� de Dumnezeu sau fa�� de 
aproapele. .Aproapele“ sunt fra�ii �i surorile, aceia care �i ei apar�in poporului 
lui Dumnezeu. Desigur, lucrurile nu se limiteaz� aici, îns� acest caz ne este 
prezentat în primul rând. Se spune clar c� este p�cat, îns� la aceasta se 
adaug� c� într-o vin� fa�� de altul reiese �i vina fa�� de Dumnezeu. Dac� eu 
sunt necredincios în ceva care apar�ine lui Dumnezeu sau nu-I dau ceva care 
este un drept al Lui, atunci eu p�c�tuiesc. Îns� eu m� încarc cu o vin�, c�ci 
sustrag ceva de la Dumnezeu. �i atunci când eu re�in ceva unui frate, unei 
surori sau unui om din lume, îi sunt cu ceva necredincios sau nu-i dau ceva 
care i se cuvine, atunci aceasta este p�cat, îns� în acela�i timp �i vin�. Este 
chiar un p�cat a�a de mare, încît Dumnezeu prive�te acest caz - faptul c� eu 
am fost necredincios fa�� de un frate sau o sor� sau nu le-am dat ceva, ca �i 
cum L-am furat pe El. Vom vedea aceasta �i în a doua parte, unde se spune: 
„Când cineva va p�c�tui �i va s�vâr�i o nelegiuire fa�� de Domnul, t�g�duind 
aproapelui s�u un lucru încredin�at...“ Jertfa pentru vin� cerut� în acest caz 
este aceea�i ca �i cea în cazul când I-am fost necredincios sau I-am furat ceva. 

În leg�tur� cu aceasta vedem ceva nou. Când prin p�catul meu cineva este 
p�gubit - fie Dumnezeu, fie oamenii - atunci nu este suficient ca eu s� m� 
judec în lumina lui Dumnezeu. Într-adev�r, �i aceasta este necesar, ca eu s� 
m� reîntorc înapoi la cruce ca s� recunosc cât de îngrozitor este p�catul 
înf�ptuit, prin aceea c� eu v�d cât de mult a trebuit Domnul s� sufere pentru 
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aceasta, îns� �i cât de des�vâr�it de suficient� a fost lucrarea îns��i pentru 
acest p�cat. Îns� în acela�i timp eu trebuie nu numai s� recunosc c� am 
f�ptuit o gre�eal�, ci eu trebuie �i s� repar ceea ce am f�cut gre�it. De îndat� ce 
este vorba despre vin�, cârmuirea lui Dumnezeu intr� în ac�iune �i sub aceast� 
cârmuire trebuie reparat� orice gre�eal�. Vedem aici principiile date de 
Dumnezeu în aceast� privin��. Sunt convins c� dac� ne �inem de aceste 
principii, rela�iile dintre credincio�i ar fi mult mai bune, atunci nu va r�mâne 
nici o problem� nerezolvat�, ci toate vor fi ordonate potrivit unei con�tiin�e 
duhovnice�ti. Dumnezeu Însu�i ne-a dat exemplul, cum trebuie s� fie puse 
toate în ordine potrivit gândurilor Sale - sau mai bine, c� Domnul Isus ne-a dat 
exemplul la cruce. El nu a reparat numai ceea ce omul a stricat (El Se plânge 
în Psalmul 69: „Trebuie s� dau înapoi ceea ce n-am luat“), ci El a pl�tit înapoi 
mai mult decât noi am r�pit. în modul de exprimare al jertfei pentru vin� se 
spune: El a ad�ugat a cincea parte. Vedem aceasta în Ioan 13.31: „Acum Fiul 
Omului este sl�vit (la cruce) �i Dumnezeu este sl�vit în El“. Acolo El a 
descoperit pe Dumnezeu în toat� slava Sa, a�a c� sl�virea lui Dumnezeu la 
cruce a fost mai mare decât dezonorarea Sa prin p�cat. În arderea-de-tot, unde 
ne este prezentat lucrul acesta, am v�zut rezultatul. Toate binecuvânt�rile pe 
care le avem sunt un rezultat al faptului c� Dumnezeu este pe deplin satisf�cut 
�i ne-a f�cut pl�cu�i în Cel Preaiubit, încît noi suntem acum mult mai pl�cu�i 
în ochii S�i, decât a fost Adam înainte de c�derea în p�cat. 

Dac� �i noi ne-am comporta a�a unii cu al�ii, în mod sigur problemele vor fi 
rezolvate. Când fratele pe care l-am nedrept��it vede c� din pricina aceasta eu 
m� smeresc �i îi m�rturisesc deschis c� am p�c�tuit, f�r� s� îndrept��esc ceva 
�i îi dau înapoi ceea ce i-am luat �i mai adaug dou�zeci de procente, atunci 
harul, care iese la iveal� din comportarea mea �i din smerirea mea de 
bun�voie, îi va înc�lzi inima. Aceasta va face ca el s� aib� o p�rere mai înalt� 
despre mine, decât aceea pe care a avut-o mai înainte, pentru c� el vede în 
mine harul lui Dumnezeu. El m� va pre�ui �i m� va iubi, a�a cum n-a f�cut-o 
niciodat� mai înainte. 

Dac� în mijlocul nostru se g�sesc a�a de multe probleme de genul acesta 
nerezolvate, aceasta este consecin�a faptului c� noi sau nu cunoa�tem aceast� 
rânduial� sau nu o lu�m în seam�. Cât de importante sunt ele, se vede din 
faptul c� Dumnezeu d� dou� noi descoperiri cu privire la jertfa pentru vin�. Tot 
capitolul 4 �i primele 13 versete din capitolul 5 alc�tuiesc o descoperire a lui 
Dumnezeu c�tre Moise. Îns� în capitolul 5.14 unde începe jertfa pentru vin�, 
citim: „�i Domnul a vorbit c�tre Moise �i a zis“. Aceast� expresie este în 
Pentateuh, cele cinci c�r�i ale lui Moise, totdeauna o dovad� c� începe o nou� 
sec�iune a c�r�ii. În afar� de aceasta se mai g�se�te în capitolul 6.1, unde este 
tratat� partea a doua a jertfei pentru vin�: „�i Domnul a vorbit lui Moise �i i-a 
zis“. În prima parte se vorbe�te de faptul c� noi am p�c�tuit fa�� de Dumnezeu. 
Când, dup� aceea, este vorba de p�c�tuirea fa�� de fra�i sau fa�� de surori, 
Dumnezeu consider� aceasta atât de important, încît El d� o nou� descoperire 
în privin�a aceasta. Aceast� realitate ar trebui s� ne vorbeasc� foarte serios, ca 
�i noi s� vedem ce înseamn� când p�c�tuim unii împotriva altora. Dumnezeu 
Se face una cu ai S�i. În Faptele Apostolilor 9 vedem c� Domnul Isus vede ceva 
care s-a îndreptat împotriva unuia din ai S�i, în a�a fel ca �i cum I s-ar fi f�cut 
Lui Însu�i. El spune lui Saul: „Saule, Saule, pentru ce M� prigone�ti?“ El îns� 
a spus: „Cine e�ti Tu, Doamne?“ R�spunsul este: „Eu sunt Isus, pe care-L 
prigone�ti“. Saul nu prigonea pe Isus cel sl�vit, c�ci aceasta era imposibil, ci pe 
ai S�i care erau aici pe p�mânt. Îns� ceea ce f�cea el pe p�mânt alor S�i, 
Domnul simte ca �i cum Lui însu�i I s-ar face, c�ci ei sunt trupul Lui, Îi 
apar�in. Acesta este marele principiu pe care îl vedem aici. 
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Mai întâi citim cuvintele: „Când cineva se poart� în mod necinstit �i 
p�c�tuie�te f�r� s� �tie fa�� de lucrurile sfinte ale Domnului ...“ (Levitic 5.15) 
Asta înseamn� deci c� noi am luat ceva de la Dumnezeu, care era pus deoparte 
pentru El, c�ci „sfânt“ înseamn� pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci noi am 
luat de la Dumnezeu ceva care Îi apar�inea. Este o întrebare important� pentru 
noi, dac� ne-am gândit vreodat� în aceast� privin�� �i este întip�rit în inima �i 
în con�tiin�a noastr� ce este proprietate a lui Dumnezeu �i asupra c�reia El are 
dreptul. 

Marele principiu îl vedem în 1 Corinteni 6.20: „Voi a�i fost cump�ra�i cu un 
pre�“. Deci noi nu ne apar�inem, ci suntem proprietate a Sa. Dac� eu sunt 
proprietate a Domnului Isus, atunci tot ceea ce sunt eu, trupul meu �i 
aptitudinile lor, ca �i tot ce eu am din bunurile p�mânte�ti, nu apar�in 
Domnului Isus? Când toate acestea eu le folosesc pentru mine însumi �i le 
privesc ca pe o proprietate a mea, nu fur eu ceva ce Îi apar�ine �i este pus 
deoparte pentru El? La Israel, aceasta ne este pus� foarte clar înainte, în 
Levitic 25.23: „C�ci �ara este a Mea, iar voi sunte�i ca ni�te str�ini �i ca ni�te 
oaspe�i ai Mei“. În alt� parte Dumnezeu spune c� poporul trebuie s� posede 
�ara ca mo�tenire, îns� ca administratori ai S�i, care trebuiau s-o lucreze �i s-o 
p�zeasc�. Tot a�a a dat Dumnezeu lui Adam, în Geneza 2, misiunea ca s� 
lucreze �i s� p�zeasc� gr�dina. Când eu trebuie s� lucrez �i s� p�zesc ceva 
pentru Dumnezeu, atunci aceasta înseamn� c� eu sunt administratorul S�u �i 
c� tot ceea ce mi s-a încredin�at este proprietate a Sa. 

La acest principiu se refer� Domnul Isus în pilda cu administratorul 
necredincios din Luca 16. Aceasta este o imagine a omului în general �i a lui 
Israel în special. Omul a primit ca administrator de la Dumnezeu bunurile 
p�mânte�ti ca s� le p�zeasc� �i s� le administreze, îns� el a întrebuin�at 
pentru sine aceste lucruri ale Domnului s�u. De aceea Dumnezeu spune 
omului: „Tu nu mai po�i fi administrator“. Pu�in mai departe Domnul Isus 
spune: „Dac� nu a�i fost credincio�i în lucrul altuia, cine v� va da ce este al 
vostru?“ „Al vostru“ sunt bunurile duhovnice�ti, pe care Domnul ni le-a 
câ�tigat �i pe care Tat�l ni le d� ca unor copii ai S�i. Ca simbol al acestora, 
Israel trebuia s� dea a zecea parte din tot ceea ce primea, din animale, din 
recolt� etc. Ultimele versete din Levitic vorbesc despre zeciuial�. În rest, tot 
capitolul 27 trateaz� lucrurile care stau în leg�tur� cu jertfa pentru vin�, adic� 
lucrurile care sunt consacrate Domnului, acelea pe care D�t�torul le prime�te 
înapoi. El trebuie atunci s� pl�teasc� pre�ul vânz�rii, �i pe deasupra a cincea 
parte. Dac� noi lu�m ceva care apar�ine Domnului, ar trebui s� pl�tim �i s� 
ad�ug�m pe deasupra 20 la sut�, a�a cum am citit �i în leg�tur� cu jertfa 
pentru vin�. 

În Levitic 27.30-33 se spune mai departe: „Orice zeciuial� din ogor, fie din 
roadele p�mântului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este sfânt� 
Domnului. Dac� cineva vrea s� r�scumpere ceva din zeciuial� lui, s� mai 
adauge o cincime. Orice zeciuial� din cirezi �i turme, din tot ce trece sub toiag, 
s� fie o zeciuial� sfin�it� Domnului. S� nu se cerceteze dac� animalul este bun 
sau r�u �i s� nu se schimbe; dac� se înlocuie�te unul cu altul, �i unul �i 
cel�lalt va fi sfânt �i nu vor putea fi r�scump�ra�i“. 

Vedem deci aici principiul. Ca urmare a faptului c� totul apar�inea 
Domnului, ei trebuiau s� dea a zecea parte. În timpul foametei din Egipt, Iosif 
d� grâu egiptenilor în numele lui Faraon �i prin aceasta cump�r� �ara lor. 
Începând din acest moment, egiptenii trebuiau s� dea lui Faraon 20 la sut�, a 
cincea parte din recolt�. Prin aceasta ei recuno�teau c� atât �ara, cât �i ei erau 
proprietate a lui Faraon, c�ci prin grâul acela, el i-a cump�rat �i pe ei. Acesta 
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este deci marele principiu care este prezentat aici con�tiin�ei noastre: am fost 
noi credincio�i în cele ce apar�in lui Dumnezeu �i am dat noi lui Dumnezeu ce 
era al Lui sau am luat ceva pentru noi în�ine din ce apar�inea lui Dumnezeu? 

Este vorba aici de „lucrurile sfinte ale Domnului“. Sfânt înseamn�: pus 
deoparte pentru Dumnezeu. Despre aceasta vorbe�te de exemplu capitolul 27. 
Eu însumi pot s� m� sfin�esc, s� sfin�esc casa mea, un ogor sau un animal. 
Dac� mai târziu eu îmi revendic dreptul asupra lor, atunci eu p�c�tuiesc în 
ceva „sfânt“, adic� privitor la lucrurile puse deoparte pentru Dumnezeu, pe 
care eu le-am închinat odinioar� Domnului prin devotamentul inimii. Începând 
cu versetul 25 este vorba îns� de lucrurile asupra c�rora Domnul are 
totdeauna dreptul �i anume întâiul-n�scut �i zeciuial�. Eu p�c�tuiesc, deci, 
prin aceea c� folosesc ceva din ceea ce Dumnezeu are întotdeauna dreptul de 
întâietate, de exemplu întâiul-n�scut - �i acesta sunt eu însumi, c�ci apar�in 
de „adunarea celor întâi-n�scu�i, care sunt scri�i în ceruri“ (Evrei 12.23) sau 
folosesc pentru mine însumi zeciuial� �i în felul acesta nu recunosc în mod 
practic dreptul lui Dumnezeu. Acesta este un gând foarte serios! Cine dintre 
noi îndr�zne�te s� spun� c� nu a f�cut a�a? Cine dintre noi este ast�zi vinovat 
prin faptul c� a p�c�tuit în lucrurile sfinte ale Domnului? 

Într-adev�r, Domnul în�elege c� noi am f�cut a�a în mod incon�tient, adic� 
nu cu inten�ie. La toate jertfele pentru p�cat am v�zut c� Dumnezeu nu 
îng�duie ca cineva din poporul S�u s� calce de bun�voie vreuna din poruncile 
Sale sau s� fure ceva care Îi apar�ine. �i nici noi nu putem îng�dui, dac� am 
cunoscut harul �i dragostea lui Dumnezeu �i a Domnului Isus, care a dat tot 
ce a avut El, ca s� ne fac� boga�i. „Cunoa�te�i harul Domnului nostru Isus 
Hristos. El, m�car c� era bogat, S-a f�cut s�rac pentru voi, pentru ca, prin 
s�r�cia Lui, voi s� v� îmbog��i�i“ (2 Corinteni 8.9). Vedem aceasta �i în Matei 
13, în pilda negustorului care c�uta m�rg�ritare frumoase �i care a vândut tot 
ce a avut ca s� posede m�rg�ritarul. De aceea Domnul Isus a mers la cruce �i 
a dat torul, chiar via�a Sa �i dup� aceea S-a f�cut rob pentru totdeauna 
(compar� cu Exod 21.5-6), ca astfel noi s� ob�inem plin�tatea binecuvânt�rilor, 
care erau partea Sa în casa Tat�lui. Nici o creatur� - nici m�car arhanghelii 
Mihail �i Gabriel -n-a avut vreodat� parte de acestea, îns� nou� El a vrut s� ni 
le dea! în lumina acestui har, cine poate s�-I r�peasc� ceva în mod con�tient 
sau refuz� s�-I dea ce este dreptul Lui? Dac� privim la harul Domnului Isus, 
nu putem crede c� cineva care Îl cunoa�te ca Mântuitor, ar fi în stare de a�a 
ceva. Chiar cu privire la semenii no�tri, ne vine greu s� ne a�ez�m în situa�ia 
altora �i s� în�elegem starea, nevoile �i sentimentele lor. 

A�a este �i cu privire la Dumnezeu. Nu sunt strângerile noastre laolalt� de 
duminic� diminea�a, care ar trebui s� fie totu�i ore de adorare, dovad� c� 
inimile noastre sunt egoiste? Nu este a�a c� noi, acolo unde Domnul Isus ne 
invit� la Sine �i ne roag�: „Face-�i aceasta în amintirea Mea“, deseori n-o facem 
spre amintirea Sa �i a lucr�rii Sale, ci ne strângem pentru amintirea mântuirii 
noastre? Nu ne gândim noi deseori aproape exclusiv numai la rezultatele pe 
care le-a adus lucrarea Sa pentru noi? În ce m�sur� ne ocup�m cu dragostea 
Sa �i cu slava Persoanei Sale, a�a cum se arat� ea pe cruce, �i cu suferin�ele �i 
moartea Sa? Rug�mintea Sa este: „S� face�i aceasta în amintirea Mea“. Nu este 
adev�rat c� noi a�a de repede ne întoarcem spre ceea ce noi am primit, aceasta 
fiind o dovad� a egoismului inimii noastre? Nu este practic a�a, c� în via�a 
noastr� deseori ne preocup�m cu ceea ce am primit, cu ceea ce dorim sau cu 
ceea ce consider�m necesar �i rug�m pe Dumnezeu pentru aceasta, în timp ce 
ne gândim pu�in la ceea ce El are ca un drept al S�u. 

Înainte cu câ�iva ani am întrebat pe un tân�r cu prilejul înmormânt�rii 
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tat�lui s�u, dac� îl cunoa�te pe Domnul Isus. El a r�spuns c� �tie c� este 
mântuit. Îns� El a ad�ugat: „Nu trebuie s� vorbe�ti cu al�ii totdeauna despre 
Domnul Isus sau despre Evanghelie. Nu trebuie neap�rat s� veste�ti vecinului 
Evanghelia, a�a cum face fratele meu“. I-am r�spuns: „Trebuie s� trag 
concluzia din aceasta c� tu ai primit cu pl�cere din mâna Domnului mântuirea 
ta ve�nic�, îns� în afar� de aceasta tu nu mai vrei nimic. Tu vrei cu pl�cere s� 
fii legat de Domnul Isus, atâta timp cât este vorba de propriul t�u interes, nu 
îns� când tu, din aceast� cauz�, vei fi poate batjocorit sau dac� vecinul t�u nu 
ar mai fi a�a de prietenos cu tine“. Nu este aceasta deseori starea inimii 
noastre? Dumnezeu ne prezint� aici aceasta înaintea ochilor no�tri. El ne 
aminte�te c� are anumite drepturi �i c� El, chiar dac� este nem�rginit de 
îndur�tor, trebuie s� intervin� în cârmuirea Sa, dac� aceste drepturi sunt 
dispre�uite. 

Pentru în�elegerea omeneasc�, harul acesta este într-adev�r nem�rginit, îns� 
harul S�u are totu�i un sfâr�it, pentru c� nici harul �i nici dragostea lui 
Dumnezeu nu vor putea vreodat� s� stea în opozi�ie cu sfin�enia �i dreptatea 
Sa. Cu toate c� hotarele harului �i ale dragostei lui Dumnezeu întrec mult 
în�elegerea noastr�, ele sunt totu�i prezente. Oricine a cunoscut câtu�i de 
pu�in harul �i dragostea Sa este mereu cople�it de bog��ia lor. Dac� facem voia 
Sa �i tr�im în p�rt��ie cu El, ob�inem cele mai bogate binecuvânt�ri. Nu exist� 
binecuvântare mai mare decât atunci când ne g�sim în prezen�a Sa. Dac� El 
trebuie s� Se preocupe de noi numai în dragoste �i har, atunci este 
binecuvântare din bel�ug; practic, noi posed�m cerul pe p�mânt. O parte 
esen�ial� a acestora, pe care noi le vom cunoa�te în casa Tat�lui, pot s� fie deja 
aici pe p�mânt partea noastr�, dac� ne pred�m cu adev�rat Lui în totalitate, 
facem numai ceea ce înv���m din p�rt��ia cu El �i privim totul cu ochii S�i �i 
le judec�m a�a cum le judec� El. Dac� nu facem a�a, noi în�ine avem pagub� 
din aceasta. 

Gândul acesta este valabil �i pentru strângerile noastre laolalt� de duminic� 
diminea�a. Dac� ne preocup�m aproape tot timpul cu noi în�ine, cu 
binecuvânt�rile noastre �i cu mântuirea noastr�, atunci noi însu�i suferim cea 
mai mare pagub�. Îns� �i Domnul Isus va fi mic�orat, pentru c� noi nu facem 
ceea ce dore�te El �i anume s� ne gândim la El �i la moartea Sa. Dumnezeu 
este lipsit de ceva, pentru c� noi nu-I d�m ceea ce El dore�te: „Tat�l caut� 
astfel de adoratori ... aceia care se închin� Lui în Duh �i în adev�r“; �i nu este 
nici o adorare dac� noi spunem: noi suntem mântui�i prin harul S�u. 

În cele din urm� �i noi suntem lipsi�i, pentru c� Dumnezeu nu las� 
ner�spl�tit pe acela care Îi d� ceva. Cine d� ceva lui Dumnezeu, el însu�i 
prime�te, ca odinioar� împ�r�teasa din Seba. Ea a dat lui Solomon un cadou, 
din mirodeniile care niciodat� n-au fost în cantit��i a�a de mari în Ierusalim. 
Îns� împ�ratul Solomon i-a dat tot ce a dorit ea �i, în afar� de aceasta, el i-a 
dat dup� posibilit��ile lui. Cu toate c� ea i-a dat a�a de multe, ea s-a întors 
înapoi mult mai bogat� decât venise. Dumnezeu nu a primit nimic de la vreun 
om, ca s� nu-i fi dat înapoi însutit. Poate c� nu i s-a dat imediat, îns� i s-a dat 
cel pu�in însutit sau mai bine-zis înmiit, c�ci m�sura este nelimitat�. 
Dumnezeu d� dup� posibilit��ile Sale, �i cine poate m�sura bog��ia Sa? 

Aici îns� se trateaz� partea opus�, adic� realitatea c� noi am re�inut pe 
nedrept ceva de la Dumnezeu, asupra c�ruia El are dreptul S�u. Am citit deja: 
„Când cineva se poart� în mod necinstit �i p�c�tuie�te f�r� s� �tie fa�� de 
lucrurile sfinte ale Domnului“. Am citat �i versetele din 1 Corinteni 6: „Voi a�i 
fost cump�ra�i cu un pre�; sl�vi�i deci pe Dumnezeu în trupurile voastre“. 
Cunoa�tem �i primele versete din Romani 12, unde se spune c� noi trebuie s� 
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prezent�m trupurile noastre ca pe o jertf� vie, sfânt�, care este pl�cut� lui 
Dumnezeu �i trebuie s� cercet�m care este voia lui Dumnezeu cea bun�, 
pl�cut� �i des�vâr�it�. Se pune totu�i întrebarea: am f�cut eu aceasta? Am 
privit eu trupul meu ca pe o proprietate a Domnului Isus �i l-am pus la 
dispozi�ia Lui, a�a ca El s�-l poat� folosi la ceea ce El vrea? Am pus eu la 
dispozi�ia Lui aptitudinile mele, priceperea mea, puterea mea de lucru, poate 
puterea trupului meu, da, toate capacit��ile mele, pentru c� El prin sângele 
S�u a câ�tigat dreptul asupra mea? Am pus eu la dispozi�ia Lui tot ceea ce am 
din bunurile p�mânte�ti? Dac� eu sunt proprietate a Lui, atunci �i aceste 
lucruri sunt proprietate a Lui! Nu ne-a f�cut El administratori �i ai acestor 
lucruri p�mânte�ti? 

A� vrea s� amintesc ce mi-a povestit fratele Johannes Meminga, despre 
p�rin�ii s�i. Tat�l s�u era un muncitor simplu în Jengum, EAST Friesland. 
Sâmb�t� seara, când venea acas� cu salariul, se a�eza la mas� cu so�ia sa. 
Atunci, mai întâi era pus� deoparte o anumit� sum� pentru Domnul. Apoi 
reflectau asupra a ceea ce trebuiau s� cumpere s�pt�mâna viitoare �i 
împ�r�eau în mod corespunz�tor banii r�ma�i. Dup� aceea verificau înc� o 
dat� fiecare sum� a lor, dac� nu cumva se mai poate trage ceva care s� poat� fi 
ad�ugat la suma anumit� pentru Domnul. A�a f�ceau ei în fiecare s�pt�mân�. 
Ei erau con�tien�i c� erau administratori ai Domnului �i c� aveau voie s� 
foloseasc� pentru ei în�i�i numai ceea ce Domnul le d�dea în acest scop. 

Am întrebuin�at eu cu adev�rat în slujba Sa darurile duhovnice�ti pe care El 
mi le-a dat sau le-am întrebuin�at pentru mine însumi? Am întrebuin�at eu în 
slujba Sa, cuno�tin�a �i în�elegerea gândurilor lui Dumnezeu, pe care mi le-a 
dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Am recunoscut eu c� acestea vin de la El �i c� eu 
le pot întrebuin�a numai ca administrator al S�u? Sau le-am întrebuin�at 
pentru mine însumi, ca s� posed ceva, c� poate în felul acesta s� str�lucesc 
sau prin acestea s� devin bogat? Prin aceasta în�eleg, desigur, a fi bogat în 
ochii oamenilor, ca �i cum eu a� fi ceva sau a� poseda ceva - nu bogat în 
Domnul Isus, c�ci acesta este scopul pentru care El îmi d� ceva. 

Dumnezeu dore�te ca fiecare dintre noi s� se a�eze în lumina Sa, ca s� se 
cerceteze dac� a dat totdeauna Tat�lui ceea ce era al S�u �i dac� a adus 
totdeauna Domnului Isus ceea ce era al S�u. Dac� nu este a�a, atunci „s� 
aduc� Domnului ca jertf� pentru vin� un berbec f�r� cusur din turm�, dup� 
pre�uirea ta, în sicli de argint, dup� siclul sfântului loca�“ (Levitic 5.15). Primul 
este un berbec f�r� cusur ca jertf� pentru vin�. Pe lâng� aceasta, a�a cum s-a 
spus, nu se face nici o diferen�iere cu privire la pozi�ia pe care o ocup� fiecare, 
ci jertfa este aceea�i pentru to�i, c�ci este vorba de o vin� fa�� de Dumnezeu. 
Dumnezeu hot�r��te care este pedeapsa potrivit� pentru aceasta, adev�rata 
poc�in��: un berbec f�r� cusur. Numai recunoa�terea vinei �i smerirea celui 
care a v�zut ce a însemnat pentru Dumnezeu lucrarea Domnului Isus la cruce 
în leg�tur� cu sine, numai cel ce a v�zut cum Domnul, cu energie b�rb�teasc�, 
a pl�tit acolo lui Dumnezeu vina noastr� �i prin aceasta a recunoscut cât de 
groaznic� este fapta sa, numai acela a adus o adev�rat� jertf� pentru vin�. 
Numai pe aceast� baz� poate Tat�l s� ierte acest p�cat (1 Ioan 1.9). 

Un berbec este o oaie de parte b�rb�teasc�. Oaia este o imagine a Domnului 
Isus în smerenia Sa, îns� berbecul vorbe�te de maturitate, de cre�terea deplin� 
�i în acela�i timp despre puterea b�rb�teasc�, prin care se realizeaz� pozi�ia. 
„Berbecul f�r� cusur ca jertf� pentru vin�“ ne arat� deci energia duhovniceasc� 
prin care Domnul Isus a adeverit pozi�ia Sa de smerenie �i în care El a mers cu 
adev�rat ca un miel la m�cel�rie �i a devenit pentru Dumnezeu o jertf� pentru 
vin�. El strig� în Psalmul 40.12: „M-au ajuns f�r�delegile Mele, sunt mai multe 
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decât perii capului Meu“. Aici vedem vina - f�r�delegile noastre, pe care El le-a 
luat asupra Lui. În Psalmul 69.4 El spune: „Trebuie s� dau înapoi ce n-am 
furat“. El nu a r�pit nimic, c�ci noi eram cei vinova�i, îns� El a trebuit s� 
pl�teasc� totul. El a mers t�cut pe drumul S�u, ca o oaie care era dus� la 
t�iere. Îns�, în acela�i timp El a mers f�r� s� fie influen�at, în energie 
dumnezeiasc� pe acest drum al smereniei. Nu sunt inimile noastre 
impresionate când Îl vedem pe Domnul Isus înaintea judec�torilor, a marelui 
preot �i a lui Pilat, c� El nu spune nici m�car un cuvânt pentru dezvinov��irea 
Sa �i nu se împotrive�te deloc învinuirilor false? Numai când El este obligat 
printr-un jur�mânt, El d� r�spuns, c�ci Cuvântul lui Dumnezeu spune c� 
trebuie s� se r�spund� când cineva este întrebat de autorit��i prin jur�mânt. 
Vedem la cruce cât de îngrozitor este când lui Dumnezeu I se r�pe�te ceva. Nu 
este ceva îngrozitor când o creatur� mic�, neînsemnat�, retine lucruri de la 
Dumnezeul Cel Preaînalt, c�ruia Îi apar�in? În cartea profetului Maleahi vedem 
cum Dumnezeu judec� aceasta. El spune acolo: „Un fiu cinste�te pe tat�l s�u 
�i un servitor pe st�pânul s�u. Dac� sunt Tat�, unde este cinstea care Mi se 
cuvine? Dac� sunt St�pân, unde este teama de Mine? zice Domnul o�tirilor 
c�tre voi, preo�ilor, care nesocoti�i Numele Meu �i care zice�i: „Cu ce am 
nesocotit noi Numele T�u?“ Prin faptul c� aduce�i pe altarul Meu pâine 
necurat�!“ �i voi zice�i: „Cu ce Te-am pâng�rit?“ „Prin faptul c� a�i zis: „Masa 
Domnului este de dispre�uit“. Când aduce�i ca jertf� o vit� oarb�, nu este r�u 
lucrul acesta? Când aduce�i una �chioap� sau beteag�, nu este r�u lucrul 
acesta? Ia adu-o guvernatorului t�u! Va fi el mul�umit cu tine? Te va primi el 
cu pl�cere?“ zice Domnul o�tirilor. �i acum, v� rog, cere�i lui Dumnezeu s� 
aib� mil� de noi! V� va primi El cu bun�voin��, când mâinile voastre fac astfel 
de lucruri? zice Domnul o�tirilor. „Cine din voi va închide por�ile, ca s� n-
aprinde�i degeaba focul pe altarul Meu? N-am nici o pl�cere de voi, zice 
Domnul o�tirilor �i darurile de mâncare din mâna voastr� nu-Mi sunt pl�cute! 
C�ci de la r�s�ritul soarelui pân� la asfin�it, Numele Meu va fi mare între 
popoare �i pretutindeni se va arde t�mâie în cinstea Numelui Meu �i se vor 
aduce daruri de mâncare curate; c�ci Numele Meu va fi mare între popoare, 
zice Domnul o�tirilor. Dar voi Îl profana�i, prin faptul c� zice�i: „Masa 
Domnului este pâng�rit� �i ce aduce ea este o mâncare de dispre�uit!“ Apoi 
Dumnezeu continu�: „Blestemat s� fie în�el�torul, care are un animal în turma 
lui �i f�g�duie�te �i jertfe�te Domnului unul cu defect! C�ci Eu sunt un 
Împ�rat mare“, zice Domnul o�tirilor, „�i Numele Meu este înfrico��tor printre 
popoare“ (Maleahi 1.6-14). 

Vedem aici cum judec� Dumnezeu, când oamenii Îi re�in ceva �i nu-I dau ce 
este ca drept al S�u. Acest Dumnezeu mare este Tat�l nostru. El nu este 
numai Creatorul, ci R�scump�r�torul nostru, Dumnezeu Mântuitorul nostru, 
a�a cum este El numit în epistolele c�tre Timotei �i Tit, care a dat pe singurul 
Lui Fiu ca s� ne mântuiasc�. El are drept asupra noastr� nu numai pentru c� 
este Creator, ci �i ca Salvator, c�ci El a pl�tit pre�ul cel mare pentru salvarea 
noastr�. Cât de des este atins� nu numai slava Sa, ci �i inima Sa plin� de 
dragoste, când El vede c� noi Îi lu�m pe nedrept ceea ce este un drept al Lui. 
Atunci El indic� spre Domnul Isus �i spune: „Acesta este El �i a�a a pl�tit El 
ceea ce voi a�i r�pit“. El a pl�tit înapoi cu energie b�rb�teasc�. Totodat� vedem 
c� Dumnezeu Însu�i, pe care noi L-am jignit �i L-am furat, a dat jertfa, pentru 
ca El, în dreptatea Sa, s� nu ne pedepseasc� ve�nic din pricina vinei noastre. 
Ceea ce noi am luat de la Dumnezeu, a pl�tit singurul S�u Fiu. Numai când 
noi recunoa�tem enormitatea p�catului, privim des�vâr�irea Domnului Isus �i 
harul lui Dumnezeu care a dat pe Fiul S�u �i pentru acest p�cat, ajungem la 
adev�rata judecat� de sine �i la o adev�rat� m�rturisire înaintea Lui, cu privire 
la ceea ce am f�cut. 
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Vedem îns� apoi, c� pentru jertfa pentru vin� este nevoie de ceva mai mult. 
Se spune: „... s� aduc� Domnului ca jertf� pentru vin� un berbec f�r� cusur 
din turm�, dup� pre�uirea ta, în sicii de argint, dup� siclul Sfântului Loca�“ 
(Levitic 5.15). Ce înseamn� „dup� pre�uirea ta“? Nu este pre�uirea celui care a 
p�c�tuit, c�ci aceste cuvinte sunt adresate lui Moise! Este vorba deci de 
pre�uirea f�cut� de Moise. Moise stabilea ce trebuie pl�tit. Moise este o imagine 
a Domnului Isus ca mare înv���tor, care vorbe�te cu autoritate. Îns� aceasta 
este în leg�tur� cu Evrei 3, unde citim c� El este Fiu peste casa Sa (Evrei 3.6). 
El stabile�te ce desp�gubire se cuvine lui Dumnezeu. Când eu, de exemplu, am 
dat prea pu�in pentru lucrarea Domnului, atunci Domnul nu m� las� s� 
hot�r�sc cât de mult trebuie s� dau ca s� fiu iar��i bine. Eu trebuie s�-L întreb 
�i El Îmi va spune care este pre�uirea Sa. Pre�uirea const� din „siclul de argint, 
dup� siclul Sfântului Loca�“. A�a cum �tim, siclul vorbe�te în Exod 20 �i 38 
despre pre�ul care este pl�tit pentru r�scump�rare, c�ci peste aceia pentru 
care s-a pl�tit o jum�tate de siclu de argint, nu venea judecata lui Dumnezeu. 
Aceasta ne conduce la sângele Domnului Isus, la suferin�ele Sale pe cruce, la 
dragostea Sa, care L-a f�cut s� pl�teasc� de bun�voie acest pre�. Aceasta o ia 
Domnul Isus ca m�sur� pentru stabilirea a ceea ce noi ar trebui s� pl�tim lui 
Dumnezeu. Nu este o m�sur� omeneasc�, ci „dup� siclul Sfântului Loca�“, 
adic� dup� m�sura care corespunde sfin�eniei, locuin�ei lui Dumnezeu. Dac� 
este vorba de vin�, nu ajunge m�sura noastr�, ci trebuie s� fie m�sura care 
este valabil� în Locul Sfânt. Aceasta este un siclu de argint stabilit dup� pre�ul 
pe care Domnul Isus l-a pl�tit pentru r�scump�rarea noastr�, în concordan�� 
cu dragostea Sa. 

Este desigur de remarcat c� nu citim aici nimic despre faptul c� pe baza 
jertfei pentru vin� are loc iertarea; altceva este pentru aceasta. În continuare 
vom vedea chiar c� la p�c�tuirea fa�� de lucrurile aproapelui trebuie mai întâi 
s� se dea înapoi partea luat� pe nedrept la care s-a ad�ugat a cincea parte, 
înainte ca s� poat� fi adus berbecul ca jertf� pentru vin�. Aici, unde este vorba 
despre Dumnezeu, g�sim mai întâi berbecul, deci mai întâi m�rturisirea vinei, 
îns� dup� aceea �i ceea ce noi ar trebui s� pl�tim înapoi lui Dumnezeu. Aici 
este amintit mai întâi berbecul, apoi se spune: „S� mai adauge a cincea parte 
la pre�ul lucrului sfânt fa�� de care a p�c�tuit �i s�-l dea preotului. �i preotul 
s� fac� isp��ire pentru el cu berbecul adus ca jertf� pentru vin� �i i se va ierta“ 
(Levitic 5.16). Acesta este marele principiu: noi nu trebuie s� ne recunoa�tem 
numai vina noastr�, ci �i s� pl�tim înapoi ceea ce am luat pe nedrept de la 
Dumnezeu sau am ascuns �i s� ad�ug�m la aceasta a cincea parte. Domnul 
Isus a f�cut aceasta la cruce. Ceea ce noi am luat pe nedrept de la Dumnezeu, 
El a pl�tit înapoi lui Dumnezeu; îns� El a pl�tit mult mai mult. La legea jertfei 
pentru vin� vom vedea c� dup� prevederile lui Dumnezeu, jertfa pentru vin� 
trebuia adus� pe locul unde se aducea arderea-de-tot. Acest loc indic� spre a 
cincea parte pe care Domnul Isus a pl�tit-o mai mult. Da, noi putem spune 
despre El c� El a pl�tit mult mai mult. Aici ni se spune: dou�zeci de procente, 
adic� o cincime mai mult. 

Noi nu putem pl�ti înapoi în aceea�i m�sur� bogat�, a�a cum a f�cut-o 
Domnul Isus pentru noi. Îns� lucrul acesta ne este prezentat, ca noi s� 
înv���m de la El, cum trebuie s� ne comport�m când trebuie s� d�m lui 
Dumnezeu ceva înapoi. Dac� pân� acum via�a mea nu I-a fost predat� în 
totalitate, atunci aceasta înseamn� c� în viitor eu trebuie s�-I închin via�a într-
o m�sur� mai mare decât cea obi�nuit�. Vedem aceasta de exemplu la Ioan zis 
�i Marcu. Dup� ce el la început a plecat în lucrare cu Pavel �i cu Barnaba, la 
un timp s-a retras. Greut��ile îi p�reau prea mari. S-a întors pentru c� pre�ul îi 
era prea mare, cu toate c� el �i-a pus via�a în slujba Domnului. Vedem îns� 
cum mai târziu, în via�a sa, el pl�te�te înapoi lui Dumnezeu ceea ce I-a re�inut 
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pe nedrept �i cum adaug� la aceasta „a cincea parte“. El conduce pe Pavel nu 
numai în toate greut��ile, ci merge cu el în închisoare. Desigur, era cu mult 
mai r�u s� fii împreun� cu Pavel într-o temni�� roman�, decât s�-l înso�e�ti pe 
drum, chiar dac� anumite pericole erau de întâmpinat. El a pl�tit vina sa �i pe 
deasupra a cincea parte. 

Acesta este pentru noi un principiu important. Dac� noi, ca oameni 
credincio�i, ne cercet�m via�a în lumina acestui Cuvânt al lui Dumnezeu �i ne 
întreb�m dac� via�a noastr� a fost predat� Lui, dac� toate aptitudinile noastre 
�i tot ceea ce suntem noi au fost predate Lui �i dac� dup� aceea trebuie s� 
recunoa�tem c� nu am f�cut �i nu I-am dat ce era cu drept al lui, chiar �i în 
ceea ce prive�te banii no�tri, avu�ia noastr�, timpul nostru, atunci ajungem la 
recunoa�terea c� începând de acum încolo trebuie s�-I d�m chiar mai mult 
decât m�sura obi�nuit� �i anume a cincea parte pe deasupra, a�a încît 
Dumnezeu câ�tig� ceva la aceasta. Dac� ajungem la aceast� recunoa�tere, 
atunci vedem ce rezultate are o asemenea restaurare. Un rezultat minunat! 
Când s-a adus jertfa pentru vin� �i s-a pl�tit pre�ul, atunci Dumnezeu are un 
câ�tig, c�ci El a primit jertfa pentru vin�, �i înc� 20 de procente peste ceea ce I 
s-a re�inut pe nedrept, iar eu am un câ�tig, c�ci numai prin aceasta am ajuns 
a�a departe, s� v�d a�a de mult din m�re�ia lucr�rii Domnului Isus. Am trecut 
prin exerci�ii duhovnice�ti care m-au adus mai aproape de Domnul �i au lucrat 
în mine o stare duhovniceasc� mai bun�. În viitor eu voi �ti mai bine ce 
înseamn� s� m� predau Lui �i voi experimenta binecuvântarea nem�rginit� 
care este legat� de aceasta, dac� eu m� predau cu adev�rat Lui �i Îi slujesc cu 
toat� inima �i cu toate aptitudinile mele. 

Ajungem acum la cel de-al doilea caz: „Când va p�c�tui cineva, f�când 
împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie f�cute, chiar 
dac� n-a �tiut, se va face vinovat, purtându-�i astfel vina“ (Levitic 5.17). Aici 
este vorba, deci, de lucrurile care se fac �i care sunt interzise în Cuvântul lui 
Dumnezeu. La aceasta constat�m în primul rund c� nimeni prin ne�tiin�� nu 
va fi considerat nevinovat. În via�a zilnic�, oricine în�elege c� a�a trebuie s� fie. 
Orice cet��ean este privit ca �i cum ar cunoa�te legile, c�ci acestea sunt date 
publicit��ii. De aceea oricine se poate informa cu privire la ele. Când îns� este 
vorba de legile lui Dumnezeu, omul �i chiar câte un credincios nu vor s� le 
recunoasc�. Îns� noi avem Cuvântul lui Dumnezeu în mân�. Dac� l-am studia 
cu râvn�, am �ti ce ar trebui s� facem dup� voia lui Dumnezeu �i ce nu ar 
trebui s� facem. Îns� dac� eu n-am putut înc� s� citesc tot Cuvântul lui 
Dumnezeu, c�ci nu sunt credincios de mult sau din alte motive, atunci �tiu, 
dac� am cu adev�rat p�rt��ie cu Domnul, dac� este ceva împotriva voii Sale. 

În 1 Ioan 2.20 �i 27 este vorba de copila�ii în Hristos, care tocmai au crezut 
Evanghelia �i au fost un�i �i pecetlui�i cu Duhul Sfânt: „Dar voi ave�i ungerea 
din partea Celui Sfânt �i �ti�i toate“. Asta nu înseamn� c� ace�ti tineri 
credincio�i cunosc toate lucrurile rele! Tocmai aceasta nu vrea Dumnezeu. De 
aceea în Romani 16.19 se spunea: „Eu vreau îns� s� fi�i în�elep�i în ce prive�te 
binele �i nevinova�i în ce prive�te r�ul“. Este o minciun� a Satanei c� noi 
trebuie s� cercet�m toate, ca s� �tim dac� ceva este bun sau r�u. Într-adev�r, 
se spune în 1 Tesaloniceni 5.29: „Cerceta�i toate lucrurile �i p�stra�i ce este 
bun“, îns� aici este vorba de prorociile în timpul strângerilor laolalt�, în care 
Duhul Sfânt poate lucra liber. Noi trebuie s� cercet�m tot ceea ce auzim sau 
vedem în strângerile laolalt�, dac� totul este în concordan�� cu Cuvântul lui 
Dumnezeu �i de aceea dac� este bun. Ceea ce st� în opozi�ie cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, trebuie s� lep�d�m. „�i ceilal�i s� judece“ (1 Corinteni 14.29). Noi 
trebuie s� ne preocup�m mereu cu binele, iar cu r�ul numai când nu se poate 
evita, ceea ce din nefericire se petrece deseori în aceast� lume p�c�toas�. 
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Dac� am p�rt��ie cu Domnul, voi constata de îndat� dac� cel care-mi 
vorbe�te este vocea P�storului Celui bun. „Oile Mele ascult� glasul Meu... �i ele 
vin dup� Mine“, spune Domnul în Ioan 10.27. Dac� eu n-am nici un sentiment 
pentru glasul Lui, aceasta este dovada c� eu nu sunt destul de aproape de 
Domnul �i inima mea nu ascult� în mod necondi�ionat. „Dac� voie�te cineva s� 
fac� voia Lui, va recunoa�te despre înv���tura aceasta dac� este de la 
Dumnezeu sau dac� Eu vorbesc de la Mine Însumi“ (Ioan 7.17). Cu privire la 
desele plângeri, c� este a�a de greu s� recuno�ti voia Domnului în anumite 
cazuri concrete, aceasta este un principiu important. Cei mai mul�i credincio�i, 
fie tineri fie b�trâni, se plâng în aceast� privin��. În mod obi�nuit cauza const� 
în aceea c� se vrea urm�rirea drumului propriu ales dup� propria voin�� sau 
dup� dorin�ele proprii. La aceia care doresc s� asculte cu adev�rat de Domnul, 
pricina const� în faptul c� ei sunt prea pu�in obi�nui�i s� asculte de Domnul �i 
de aceea în practic� ei cunosc prea pu�in vocea P�storului. Desigur, vorbesc 
acum numai de cazurile unde în via�a practic� a credinciosului nu este 
prezent� nici o neascultare v�dit� sau ascuns�, adic� p�cate descoperite. Dac� 
acesta este cazul, Domnul nu d� nici un r�spuns, ca s�-l trezeasc� din 
indolen�� sau ca s� descopere ce este prezent în inima acestui credincios. 
Vedem aceasta de exemplu la împ�ratul Saul, în 1 Samuel 13.8-14 �i 6-19. 

Cât de des vedem ceva de felul acesta în via�a practic� a credincio�ilor! Ei 
spun atunci: „Nu-mi dau seama de lucrul acesta“ sau: „Aceasta poate s� 
însemne totu�i �i altceva“ sau aceasta se potrive�te pentru timpurile de atunci, 
îns� nu pentru timpul �i împrejur�rile în care noi tr�im“. Prin aceasta se 
consider� a fi liber s� tr�iasc� dup� dorin�ele propriei firi. Îns� aici spune: 
„Chiar dac� n-a �tiut, se va face vinovat �i î�i va purta vina“. Dac� nu în�eleg 
vreuna din hot�rârile Cuvântului lui Dumnezeu sau nu vreau s� le în�eleg, 
prin aceasta eu nu sunt scuzat. P�rt��ia cu Tat�l este întrerupt� �i nu va fi 
ref�cut� înainte ca eu s� aduc jertfa mea pentru vin� �i s� pl�tesc vina mea. 
Atâta timp cât eu îmi port f�r�delegea, Dumnezeu în cârmuirea Sa îmi va sta 
împotriv�. 

„S� aduc� preotului ca jertf� pentru vin� un berbec f�r� cusur, luat din 
turm�, dup� pre�uirea ta. �i preotul s� fac� pentru el isp��irea gre�elii pe care 
a f�cut-o f�r� s� �tie; �i i se va ierta. Aceasta este o jertf� pentru vin�. Omul 
acesta se f�cuse vinovat fa�� de Domnul“ (Levitic 5.18). 

Ce mare pagub� duhovniceasc� este pentru mine, dac� spun despre ceva 
care este în Biblie: „Aceasta eu o în�eleg altfel“ sau dac� nu vreau s-o în�eleg �i 
devin vinovat fa�� de Dumnezeu, pentru c� prin aceasta Îi re�in ceva pe 
nedrept. Dumnezeu în cârmuirea Sa nu-mi va ierta fapta aceasta, ci m� va 
judeca pentru ea. Ce ru�ine este un asemenea mod de comportare fa�� de Tat�l 
nostru, de Dumnezeu - Mântuitorul, care la cruce a judecat pentru mine pe 
singurul S�u Fiu, ca prin aceasta El s� m� cur��easc� de toate p�catele �i s�-
mi poat� da ce poate s� dea un Dumnezeu atotputernic! 

Ajungem acum la al treilea caz, unde este vorba de p�catul fa�� de aproapele. 
Este frapant c� aici nu este vorba de ne�tiin�� sau gre�eal�, ca în pasajul 
anterior. Nu este aceasta o m�rturie trist� despre purtarea oamenilor - �i a 
credinciosului - fa�� de Dumnezeu? Noi ne facem mai multe gânduri cu privire 
la îndatoririle noastre �i p�catele noastre fa�� de semenii no�tri, decât fa�� de 
Dumnezeu. Noi devenim mai repede con�tien�i de faptul c� am p�c�tuit fa�� de 
un om decât fa�� de Dumnezeu. 

„Când cineva va p�c�tui �i se va purta cu necredincio�ie fa�� de Domnul, 
t�g�duind aproapelui s�u un lucru încredin�at lui sau dat în p�strarea lui, sau 
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va fura sau va în�ela pe aproapele lui, t�g�duind c� a g�sit un lucru pierdut 
sau f�când un jur�mânt strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care îl face 
omul �i p�c�tuie�te“... (Levitic 6.2-3). 

În primul rând este izbitor faptul c� Dumnezeu spune c� noi s�vâr�im 
necredincio�ie fa�� de El, când p�c�tuim fa�� de aproapele nostru. Dumnezeu 
�i Domnul Isus privesc nedreptatea înf�ptuit� fa�� de un frate sau fa�� de o 
sor�, ca îndreptat� împotriva lui Dumnezeu! În cârmuirea Sa, Dumnezeu va 
judeca �i va pedepsi aceasta, ca �i când noi am fi înf�ptuit nedreptatea 
împotriva Lui. De aceea �i în acest caz jertfa pentru vin� �i desp�gubirea este 
aceea�i, ca �i în cazul când noi am re�inut lui Dumnezeu ceva pe nedrept. 
Acest principiu îl g�sim �i în Faptele Apostolilor 9.4, unde Domnul spune lui 
Saul: „Saule, Saule, pentru ce M� prigone�ti?“ pe când Saul prigonea pe 
credincio�i. Noi suntem m�dulare ale trupului S�u �i f�cu�i una cu El. Noi 
suntem de asemenea copii ai Tat�lui, a�a c� El simte r�ul f�cut nou� ca �i cum 
s-ar fi f�cut Lui. Ce lumin� serioas� arunc� aceasta asupra p�catelor �i 
gre�elilor noastre fa�� de credincio�i! 

Cum p�c�tuiesc eu fa�� de un frate sau o sor� sau fa�� de to�i credincio�ii 
împreun�? În versetele urm�toare este vorba de lucrurile materiale �i de 
acestea poate fi vorba �i la noi. Toate prevederile legii sunt pentru noi ni�te 
simboluri ale lucrurilor duhovnice�ti. Israel era o adunare p�mânteasc�, c�reia 
cineva îi apar�inea prin na�tere. �i binecuvânt�rile ei erau p�mânte�ti, a�a 
cum arat� clar Deuteronom 28. Adunarea, trupul lui Hristos este totu�i o 
comunitate duhovniceasc�, din care fac parte cei care au fost câ�tiga�i, care 
dup� ce au crezut toat� Evanghelia, au primit Duhul Sfânt. Noi suntem 
binecuvânta�i cu toate binecuvânt�rile duhovnice�ti (Efeseni 1.13). Rela�ia 
noastr� unii cu al�ii ca oameni credincio�i este deci duhovniceasc�, de�i 
deseori pot fi prezente �i leg�turi p�mânte�ti, materiale, pentru c� noi locuim 
înc� pe p�mânt. 

În Deuteronom 15 ne sunt prezentate diferite lucruri care ne arat� în ce mod 
putem re�ine ceva pe nedrept de la fra�i �i surori, îns� �i cum le putem da ceva. 
Când de exemplu o sor� vine regulat duminica diminea�a la ora de închinare 
cu inima goal�, pentru c� ea a neglijat în timpul s�pt�mânii s� se ocupe cu 
Domnul, ea re�ine atunci pe nedrept ceva nu numai de la Domnul, ci �i de la 
fra�ii prezen�i. În inima ei nu este nimic prezent, pe care Duhul Sfânt s�-l 
poat� folosi, ca împreun� cu adorarea din inim� a celorlal�i s� se ridice spre 
Dumnezeu ca o lucrarea de un miros pl�cut. Tot a�a poate fi �i la un frate. 
Dac� Duhul Sfânt vrea s� m� foloseasc� în strângerile noastre laolalt� ca gur� 
a Adun�rii în rug�ciune sau în închinare sau ca gur� a Domnului la lucrarea 
în Cuvânt, atunci eu re�in ceva pe nedrept nu numai de la Domnul, ci �i de la 
fra�i, dac� nu m� las folosit. Cuvântul lui Dumnezeu spune c� eu trebuie s� 
iubesc pe fra�i �i pe surori. Nu le re�in eu ceva pe nedrept din ceea ce este un 
drept al lor? Este adev�rat ce a spus odat� un frate: „Singurul asupra c�ruia 
noi avem un drept, este locul în iad, c�ci pe acesta l-am câ�tigat noi. Îns� noi 
avem privilegii infinite, care pot fi ob�inute numai prin har“. 

Nu mint eu pe fratele meu, când ceea ce el mi-a istorisit confiden�ial, eu spun 
altora, abuzez sau dispre�uiesc ceea ce mi-a povestit? Sau, dac� eu nu spun 
adev�rul cu privire la ce �tiu de la el sau ceea ce mi-a povestit el? Nu-l 
nedrept��esc eu, când t�g�duiesc sau mic�orez aptitudinile sau darurile 
duhovnice�ti pe care el le-a primit? Dac� eu nu dau unui frate sau unei surori 
cinstea care li se cuvine, datorit� st�rii lor duhovnice�ti - c�ci unui cre�tin i se 
cuvine cinste, potrivit umbl�rii sale cu Domnul �i st�rii lui duhovnice�ti - nu le 
iau eu atunci ceva din ce li se cuvine? Când eu aud c� se spune ceva despre 
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un frate, despre care �tiu c� nu este adev�rat, iar eu nu m� împotrivesc 
acestuia �i nu spun c� eu pot dovedi c� nu este adev�rat, nu r�pesc eu cinstea 
fratelui? Noi putem num�ra înc� multe alte situa�ii asem�n�toare chiar 
referitor la lucrurile materiale, ca bani sau altceva. Probabil c� eu datorez bani 
unui frate �i nu-i dau înapoi pentru c� el a uitat sau din alt motiv. Sau poate 
am împrumutat o carte de la el �i nu i-o mai dau înapoi. Sunt atât de multe 
lucruri pe care noi le putem re�ine de la fra�ii no�tri, cu toate c� ei au drept 
asupra lor sau, mai bine zis, noi le suntem datori în privin�a aceasta. Vedem ce 
spune Dumnezeu în privin�a aceasta: 

„...când va p�c�tui astfel �i se va face vinovat, s� dea înapoi lucrul luat prin 
jaf sau luat prin în�el�ciune, sau încredin�at lui, sau lucrul pierdut pe care l-a 
g�sit, sau lucrul pentru care a f�cut un jur�mânt fals, s�-l dea înapoi întreg, 
s� mai adauge a cincea parte din pre�ul lui �i s�-l dea în mâna st�pânului lui, 
în ziua când î�i va aduce jertfa pentru vin�. Iar ca jertf� pentru vin�, s� aduc� 
Domnului pentru p�catul lui un berbec f�r� cusur, luat din turm�, dup� 
pre�uirea ta �i s�-l dea preotului. �i preotul va face pentru el isp��irea înaintea 
Domnului �i i se va ierta, oricare ar fi fost lucrurile care l-au f�cut vinovat“ 
(Levitic 6.4-7). 

Am observat noi ordinea din versetele 5 �i 6? Dumnezeu spune c� în acest 
caz trebuia mai întâi dat� desp�gubirea, înainte de aducerea jertfei pentru 
vin�. Numai dup� ce a fost dat� desp�gubirea, la care s-a ad�ugat a cincea 
parte �i apoi s-a adus jertfa pentru vin�, urmeaz� iertarea din partea lui 
Dumnezeu. Dac� este vorba de lucruri între credincio�i, atunci Dumnezeu 
dore�te ca noi s� d�m mai întâi celuilalt, pentru paguba pe care i-am f�cut-o, 
desp�gubirea �i 20 de procente mai mult decât i-am luat ceva pe nedrept. Dac� 
eu am ar�tat prea pu�in� dragoste unui frate, trebuie mai întâi s� recunosc 
aceasta înaintea lui �i s�-l iubesc cu 20 de procente mai mult. Dac� eu am 
cinstit prea pu�in pe un frate, atunci eu trebuie s�-l cinstesc cu 20 de procente 
mai mult decât ar fi fost normal. Când el vede ce a lucrat harul lui Dumnezeu 
în mine, inima sa va fi satisf�cut�, a�a încît el se va întoarce liber �i deschis 
spre mine �i problema va fi rezolvat�. Acest gând este foarte serios. Nu am 
experimentat noi deja c� cineva spunea: „Am m�rturisit înaintea lui 
Dumnezeu, de aceea acum sunt curat“ �i p�rerea lui era c� nu mai avea nimic 
de f�cut fa�� de persoana aceea sau cel mult s� spun�: „Nu trebuia s� fac a�a“ 
�i nimic mai mult? Dac� noi ne purt�m a�a, nu avem nimic înapoi din ceea ce 
am luat pe nedrept �i nici cele 20 de procente. Numai când recunoa�tem pe 
deplin c� am p�c�tuit �i am f�cut nedreptate, înapoiem ceea ce am luat pe 
nedrept. Atunci nu mai avem nevoie de dezvinov��irea acestea: „Ah, nu m-am 
gândit chiar a�a“ sau „Asta nu trebuie s-o interpretezi a�a“, ci noi d�m totul �i 
ad�ug�m 20 de procente la aceasta. A�a am v�zut �i la celelalte jertfe pentru 
p�cat. Mai trebuie s� depunem înaintea lui Dumnezeu �i a aproapelui o 
m�rturie deplin� �i apoi s� d�m a cincea parte mai mult, a�a încît cel care a 
suferit paguba s� devin� acum mai bogat decât a fost mai înainte. El a primit 
atunci înapoi ceea ce eu i-am r�pit sau re�inut �i acum ob�ine înc� 20 de 
procente pe deasupra. Prin aceasta el a devenit mai bogat �i problema nu las� 
înapoi nici o am�r�ciune în inima lui, ca el s� poat� spune: „Mi-a f�cut 
nedreptate“, ci atunci va fi bucurie în inima Sa, pentru c� a devenit mai bogat, 
c�ci am rezolvat problema cu adev�rat. 

Când eu am f�cut aceasta, Dumnezeu spune: „Dup� ce tu ai rezolvat 
problemele cu fra�ii �i cu surorile, vino cu m�rturisirea vinei tale la Mine“. 
Dumnezeu vrea ca noi s� rezolv�m mai întâi problemele dintre noi, înainte ca 
noi s� venim la El. Înainte de a face acestea, El nu prime�te jertfa noastr� 
pentru vin�. Când, dup� aceea noi venim la El cu judecata noastr� de sine, 
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citim c� preotul face isp��ire pentru noi �i ni se va ierta. În acest mod vrea 
Domnul Isus, Marele Preot, s� îndep�rteze r�ul. 

Nu credem c� toate problemele vechi se vor rezolva dac� noi ne-am purta 
dup� aceste principii, ca nici un lucru vechi s� nu r�mân� „r�ni vechi“, care 
niciodat� n-au fost cur��ite cu adev�rat în modul descris aici? Îns� a fi în stare 
pentru aceasta, trebuie s� fii bogat duhovnice�te. Un s�rac duhovnice�te 
niciodat� nu va putea s� înl�tura pe deplin, conform gândurilor lui Dumnezeu, 
vina fa�� de un frate sau fa�� de o sor�. Consecin�a acesteia este c� rela�iile 
sale cu fratele sau cu sora niciodat� nu vor putea fi restaurate pe deplin �i el 
nu va avea niciodat� p�rt��ie deplin� cu Tat�l �i cu Domnul Isus. Nu poate fi 
aceasta cauza c� a�a de multe inimi sunt înstr�inate una de alta? Numai 
privirea la Domnul Isus, care pe cruce a pl�tit pe deplin nu numai datoria 
noastr� fa�� de Dumnezeu, ci a dat �i o a cincea parte mai mult, încît harul lui 
Dumnezeu �i dragostea Sa pot face inima noastr� suficient de bogat�, ne poate 
face s� p��im pe drumul restabilirii care ne este ar�tat aici de c�tre Dumnezeu. 
Este singurul drum! În acest caz Dumnezeu nu spune: „Dac� tu e�ti prea 
s�rac, Eu sunt mul�umit cu mai pu�in, cu o capr�, o pereche de turturele sau 
cu a zecea parte dintr-o ef� de f�in�“. În c�ile Sale de cârmuire Dumnezeu 
trebuie s� pretind� aici pre�ul întreg. Numai a�a este posibil� restabilirea. Cât 
de serios ne vorbe�te aceasta! Sunt inimile noastre suficient de bogate ca s� 
p��easc� totdeauna pe acest drum? Dac� nu este a�a, aceasta nu depinde de 
Dumnezeu. El ne-a prezentat mai întâi arderea-de-tot la care noi am v�zut c� 
Domnul Isus a pl�tit mult mai mult decât noi datoram, pentru ca astfel tot ce 
era între noi �i Dumnezeu s� poat� fi îndep�rtat, ca prin aceasta Dumnezeu s� 
poat� acum s� ne fac� nespus de boga�i, ceea ce a �i f�cut. Apoi El ne-a ar�tat 
în jertfa de mâncare toat� slava personal� a Domnului Isus, ca astfel noi, ca 
preo�i, s� ne putem hr�ni din ea �i prin aceasta s� devenim practic asemenea 
Lui. În cele din urm� El ne-a adus la masa Sa cu jertfa de mul�umire, ca acolo 
împreun� cu Tat�l �i cu Fiul s� avem parte de masa minunat� - s� ne hr�nim 
din toat� slava lucr�rii minunate de pe cruce a Domnului Isus. Dac� noi am 
v�zut lucrul acesta cu adev�rat �i l-am luat în inima noastr�, suntem atât de 
boga�i încît s� putem pl�ti pe deplin datoria noastr� fa�� de fra�i sau fa�� de 
surori �i cu u�ur�tate s� putem s� le d�m în plus „a cincea parte“ �i s� dorim 
aceasta. S� ne d�ruiasc� Domnul har, ca a�a s� fie. 


