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Capitolul 17 

Legea jertfei pentru p�cat 

 

Leviticul 6. 17-23 

Avem aici iar��i o nou� descoperire a lui Dumnezeu, care este introdus� prin 
cuvintele: „Domnul a vorbit lui Moise, spunând: „Vorbe�te lui Aaron �i fiilor lui, 
spunând: „Iat� legea jertfei pentru p�cat“ (Leviticul 6.24,25). S� observ�m c� 
Domnul vorbe�te într-adev�r lui Moise, îns� cuvintele sunt pentru Aaron �i 
pentru fiii s�i. Am v�zut c� Aaron este o imagine a Domnului Isus ca Mare 
Preot, în timp ce fiii lui Aaron sunt o imagine a noastr�, în m�sura în care 
suntem în mod practic preo�i, adic� înf�ptuim practic ce a devenit orice 
credincios pe baza lucr�rii Domnului Isus. Asta înseamn� c� noi avem p�rt��ie 
cu Tat�l �i cu Fiul �i suntem obi�nui�i s� slujim în Locul Preasfânt, în prezen�a 
lui Dumnezeu, care st� pe tronul S�u de slav�. Acolo am înv��at s� judec�m 
totul a�a cum El judec� �i �tim ce sfin�enie se cere ca s� ne apropiem de 
Dumnezeu. Atunci noi putem s� exercit�m �i slujba preo�easc� amintit� aici. 

Aaron este amintit în primul rând. �i în versetul 26 se spune „preotul“, adic� 
la singular. Cred c� aici vedem clar pe Domnul Isus. Dac� ne gândim la 
lucrarea de isp��ire de pe cruce, se în�elege de la sine c� este vorba numai de 
El. La aceast� lucrare omul poate numai s�-I m�reasc� suferin�ele �i s� 
îngreuneze judecata care L-a atins. Îns� dac� noi ne ocup�m cu p�catele 
preotului uns sau ale întregii adun�ri locale (compar� capitolul 4.3-20), atunci 
numai Domnul Isus poate fi amintit. Dac� toat� adunarea local� sau to�i fiii lui 
Aaron au p�c�tuit, numai Domnul Isus ca Mijlocitorul nostru (1 Ioan 2.2) 
poate mânca jertfa pentru p�cat �i prin aceasta s� Se fac� una cu noi în 
necur��ia noastr�. De aceea în versetul 30 se spune s� nu se m�nânce nici o 
jertf� pentru p�cat din al c�rei sânge se va aduce în Locul Preasfânt pentru 
facerea isp��irii. �tim c� aceasta se refer� numai la jertfa pentru p�cat din 
marea Zi a Isp��irii �i la jertfa pentru preot �i pentru întreaga adunare. Îns� în 
versetul 29 se spune: „Toat� partea b�rb�teasc� dintre preo�i s� m�nânce din 
ea“. Aici în mod sigur putem vedea pe fiii lui Aaron, da, se pare chiar c� nu se 
aminte�te deloc de Aaron. Cu toate c� în versetul 26 este prezentat mai întâi 
numai Domnul Isus în exercitarea slujbei Sale preo�e�ti, vedem apoi în versetul 
29 c� �i noi suntem uni�i cu El în aceast� slujb�. 

Nu ne izbe�te ce accent se pune în aceast� lege pe sfin�enie? La arderea-de-
tot �i la jertfa de mâncare am în�elege-o mai repede. În arderea-de-tot este 
prezentat� des�vâr�irea lucr�rii de pe cruce, prin care Domnul a sl�vit pe 
Dumnezeu �i în jertfa de mâncare des�vâr�irea vie�ii Sale minunat de curat� �i 
sfânt� pe p�mânt. Îns� ca jertf� pentru p�cat, Domnul Isus S-a f�cut una cu 
p�catele noastre �i a fost f�cut p�cat (2 Corinteni 5.21). Tocmai de aceea 
Dumnezeu dore�te totu�i ca noi s� fim influen�a�i de faptul c� Domnul Isus 
personal a fost total desp�r�it de p�cat. În timp ce El purta p�catele noastre �i 
a fost f�cut p�cat �i judecata necru��toare a lui Dumnezeu L-a lovit, El era 
totu�i pe deplin desp�r�it pentru Dumnezeu. Tocmai aceast� des�vâr�it� 
sfin�enie personal� a Sa, care a urât p�catul �i l-a detestat, a f�cut lucrarea de 
pe cruce a�a de îngrozitoare pentru El. „M� afund în noroi adânc �i nu m� pot 
�ine“ (Psalmul 69.2). Pe de alt� parte tocmai în judecata lui Dumnezeu fa�� de 
Domnul Isus a ie�it la iveal� cât de mare era sfin�enia lui Dumnezeu. El, Cel 
despre care Tat�l a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, de El s� asculta�i“, 
trebuia s� strige pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
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p�r�sit?“ De aceea citim în versetele 25 �i 29 cuvintele: „Este un lucru 
preasfânt“. �i de trei ori se vorbe�te despre un Loc Sfânt sau Locul Preasfânt. 
�i tot ce venea în atingere cu carnea jertfei pentru p�cat devenea sfânt. 

Prima indica�ie cu privire la jertfa pentru p�cat spune c� trebuia t�iat� în 
locul unde se t�ia arderea-de-tot, adic� înaintea Domnului. Ce realitate 
minunat�! Am v�zut ce este arderea-de-tot. Este partea lucr�rii Domnului Isus 
care rezult� din cerin�ele drepte ale lui Dumnezeu cu privire la p�catele 
noastre �i la starea noastr� p�c�toas�. Este a cincea parte pe care Domnul 
Isus a pl�tit-o pe deasupra a ceea ce noi am luat pe nedrept. Am v�zut de 
asemenea c� pe aceast� baz� noi am fost primi�i în Cel Preaiubit �i am fost 
a�eza�i în împ�r��ia Fiului dragostei Sale, da, am fost binecuvânta�i cu orice 
binecuvântare duhovniceasc�, f�cu�i copii ai lui Dumnezeu �i am primit un loc 
în casa Tat�lui, unde vom fi ve�nic. Deja acum Dumnezeu Duhul Sfânt 
locuie�te în noi, ca s� ne conduc� prin lume, s� ne reprezinte în orice stare 
înaintea lui Dumnezeu �i s� fie aici pe p�mânt Mijlocitorul nostru, care Se 
ocup� cu noi ca aici pe p�mânt s� ne bucur�m de toate binecuvânt�rile 
duhovnice�ti care vor fi odat� în cer partea noastr�. Toate acestea sunt roadele 
arderii-de-tot. 

Când eu vin la Dumnezeu cu o jertf� pentru p�cat, El este îngrijorat c� eu a� 
putea uita ce a f�cut Domnul Isus pentru mine, pentru c� eu m� uit la 
p�catele mele. Acest pericol este realmente prezent. Nu a avut fiecare din noi 
experien�a aceasta, mai ales în prima perioad� dup� întoarcerea noastr� la 
Dumnezeu, când noi �tiam deja c� p�catele ne-au fost iertate? Cât de 
dezam�gi�i am fost deseori de noi în�ine, c�ci am v�zut a�a de multe gre�eli la 
noi! Ne gândeam probabil chiar c� acum p�c�tuim mai mult decât odinioar�. 
Nu, noi nu p�c�tuim mai mult ca odinioar�, numai c� acum recunoa�tem 
p�catul, cum nu f�ceam odinioar�. Nu ne-am întrebat câteodat�: „Sunt eu cu 
adev�rat credincios? M� poate primi Dumnezeu a�a? Totu�i este imposibil ca 
cineva care s-a întors la Dumnezeu s� fie a�a!“ Îns� Dumnezeu spune: „Adu 
jertfa pentru p�cat, ca prin aceasta tu s� vezi cât de îngrozitor este ceea ce 
tocmai ai f�cut, încît Domnul Isus a trebuit s� sufere pentru aceasta. Îns� adu 
jertfa pentru p�cat în locul unde era t�iat� arderea-de-tot, pentru ca tu s� vezi 
în acela�i timp c� Domnul Isus a înf�ptuit lucrarea într-un mod a�a de 
minunat, c� nu numai acest p�cat a fost �ters dinaintea lui Dumnezeu Cel 
drept, ci El M-a sl�vit nespus de mult“. Înseamn�, în imaginea jertfei pentru 
vin�, c� El a pl�tit pe deplin vina noastr� �i a ad�ugat a cincea parte pe 
deasupra, a�a încît Dumnezeu este mai mult decât satisf�cut. Ce realitate 
minunat�! Noi venim cu inimile adânc lovite �i con�tien�i de ce noi am f�cut �i 
cât de r�i suntem din fire �i apoi Dumnezeu spune: „Prive�te la Domnul Isus ca 
ardere-de-tot. El a f�cut mult mai mult decât a pune totul în ordine, c�ci El a 
pl�tit a cincea parte mai mult“. Atunci, cu toat� smerenia �i toat� poc�in�a �i 
triste�ea noastr� cu privire la ceea ce noi am f�cut �i ce suntem noi, va fi totu�i 
bucurie în inima noastr� c� El a f�cut toate bine. Putem chiar s� cântam în 
aceste momente: 

 
Mielul este odihna sufletului meu, 

Pe El îl ador plin de uimire. 
Toate, toate p�catele mele 

Au fost îndep�rtate de sângele S�u. 

S� observ�m c� acestea sunt spuse nu celui care aduce jertfa, ci lui Aaron �i 
fiilor s�i. Într-adev�r, cel care aducea jertfa trebuia s-o taie. Îns� Dumnezeu, de 
la fiecare care a p�c�tuit, nu a�teapt� o mare în�elegere. De aceea în grija Sa, 
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El încredin�eaz� misiunea lui Aaron (Domnului Isus) �i fiilor lui Aaron 
(credincio�ilor duhovnice�ti) ca s� aib� grij� ca vinovatul s� taie jertfa pentru 
p�cat în locul unde se taie arderea-de-tot „ca nu cumva cineva s� fie doborât 
de prea mult� mâhnire“ (2 Corinteni 2.7). 

Mai departe se spune: „Preotul care va aduce jertfa pentru p�cat, acela s-o 
m�nânce; s� fie mâncat� într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii“ 
(versetul 26). Repet, aceasta a fost spus� lui Aaron �i fiilor s�i. Domnul Isus 
este deci primul care m�nânc� jertfa pentru p�cat. A mânca înseamn� c� ceea 
ce vorbe�te de p�catul însu�i �i de jertfa pentru acest p�cat, s� la�i s� 
p�trund� în�untrul t�u. Înseamn� deci a te face una cu p�catul. Aceasta a 
f�cut-o Domnul Isus pe cruce. Acolo El a purtat p�catele mele în trupul S�u �i 
a zis: „Sunt f�r�delegile Mele“ (compar� Psalmul 40.12). El le-a purtat în trupul 
S�u pe cruce �i, a�a cum am v�zut în Leviticul 16.21, toate le-a m�rturisit 
înaintea lui Dumnezeu ca p�catele Lui, cu toate c� erau p�catele mele. El S-a 
f�cut pe deplin una cu mine. 

Nu era pentru Domnul Isus o problem� exterioar�, formal�, atunci când a 
fost f�cut p�cat �i a purtat p�catele noastre. El S-a f�cut pe deplin una cu noi 
�i a sim�it murd�ria p�catelor noastre în a�a fel ca �i cum ar fi fost p�catele 
Sale, cu toate c� El în Sine era curat �i sfânt. Dar pentru c� sentimentele Sale 
nu erau distruse ca la noi prin p�catele care locuiesc în�untru, El a sim�it mult 
mai puternic mizeria �i groz�via p�catelor. El S-a f�cut una cu mine, ca �i cum 
El ar fi înf�ptuit acest p�cat. Prin aceasta El este în stare s� exercite slujba 
preo�easc�. 

Îns� în versetul 29 se spune: „Toat� partea b�rb�teasc� dintre preo�i s� 
m�nânce din ea“. Prin aceasta sunt aminti�i fiii lui Aaron. Este deci o slujb� pe 
care noi ca fii ai lui Aaron o avem de înf�ptuit, când unul dintre noi a p�c�tuit. 
Noi, ca preo�i exercit�m atunci slujba pe care Domnul Isus o face în chip 
des�vâr�it, c�ci noi ca unii care suntem ai S�i, care practic suntem preo�i, 
avem voie s-o facem. Noi mânc�m jertfa pentru p�cat, adic� ne facem una cu 
p�catele poporului lui Dumnezeu �i cu acel unul singur care a p�c�tuit. A�a a 
f�cut �i Daniel în Daniel 9.3-20, când spune: „Noi am p�c�tuit“, în timp ce 
despre el se putea spune: „Tu e�ti preaiubit“ (versetul 23). Practic el nu a luat 
parte la aceste p�cate, îns� el s-a f�cut totu�i una cu p�catele poporului lui 
Dumnezeu �i spune: „Noi am p�c�tuit“ (vezi �i Ezra 9 �i Neemia 9). 

A�a putem �i noi veni la Dumnezeu, când ne-am f�cut una cu p�catul 
adun�rii sau al unuia din adunare, nu cu faptele noastre. Îns� trebuie s� se 
întâmple a�a cum citim aici: „S� fie mâncat� într-un loc sfânt, în curtea 
cortului întâlnirii“ (versetul 26). Nu ne putem face una cu p�catul, în timp ce 
noi în�ine îl facem, c�ci aceasta ar însemna s� te faci una cu f�r�delegea. Se 
spune aici: „S� fie mâncat� într-un loc sfânt“. Înseamn� c� trebuie s� ne facem 
una cu p�catul înaintea fe�ei lui Dumnezeu �i s� lu�m vina asupra noastr�, 
a�a cum a f�cut-o Domnul pentru noi. Ce slujb� minunat� este aceasta, s� 
intervii ca preot pentru fratele �i sora care au p�c�tuit, s� faci slujba pe care a 
f�cut-o Domnul Isus pentru noi. Avem nevoie s� exercit�m aceast� slujb�, 
pentru ca s� reabilit�m pe fratele �i pe sora, s�-i aducem înapoi în deplin� 
p�rt��ie cu Domnul �i la aducerea jertfei pentru p�cat. Dumnezeu ne cheam� 
la aceast� slujb�! Noi îns� o putem face, numai dac� mânc�m carnea jertfei 
pentru p�cat �i prin aceasta ne facem una cu fratele sau cu sora în p�catul lor. 

Urmeaz� apoi ceva care ne arat� seriozitatea acestui p�cat, care deseori în 
ochii no�tri este un lucru mic, ca astfel s� dea la iveal� adev�rata smerenie. E 
bine ca noi s� înv���m s� cunoa�tem ce este adev�rata smerenie. Nu este ceea 
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ce se face când se spune: „am gre�it“, atunci când s-a descoperit ceva. Pe când 
Acan, în Iosua 7, nu mai putea s� t�g�duiasc�, pentru c� sor�ul a c�zut pe el, 
el spune: „Este adev�rat c� am p�c�tuit împotriva Domnului Dumnezeului lui 
Israel“. Îns� Domnul nu a primit aceast� m�rturisire, deoarece ea a fost f�cut� 
numai pentru c� t�g�duirea nu mai avea sens. Nu numai el, ci �i so�ia sa, 
copiii s�i �i vitele sale trebuiau ucise cu pietre, pentru c� el i-a atras pe to�i în 
p�catul s�u. P�catul pe care eu îl fac aduce totdeauna cu sine consecin�e 
d�un�toare pentru al�ii, c�ci el p�teaz� pe al�ii, cu care eu vin în leg�tur�. 
Aceasta o vedem �i la Core, Datan �i Abiram. �i familiile lui Datan �i Abiram 
au mers vii în adânc. A�a a fost ucis� cu pietre toat� familia lui Acan �i a 
suferit aceea�i judecat� ca �i el. El i-a murd�rit �i prin aceasta ei au devenit 
vinova�i împreun� cu el. Fapta s-a petrecut în cortul s�u �i prin aceasta ei erau 
vinova�i cu to�ii, pentru c� ei to�i au v�zut ce s-a întâmplat. 

„Oricine se va atinge de carnea ei, va fi sfin�it.“ Înseamn� c� tot ce vine în 
atingere cu jertfa pentru p�cat este pus deoparte pentru Dumnezeu �i nu are 
leg�turi nici cu lumea �i nici cu altceva. „Dac� va s�ri sânge din ea pe vreun 
ve�mânt, locul stropit cu sânge s� fie sp�lat într-un loc sfânt“ (versetul 27). 
Îmbr�c�mintea este în Scriptur� o imagine a obiceiurilor noastre, a 
comportamentului nostru, adic� a ceea ce al�ii v�d la noi. Un proverb spune: 
haina face pe om. Dac� eu am adus cu adev�rat o jertf� pentru p�cat �i dac� 
din pricina faptelor mele m-am smerit înaintea lui Dumnezeu, atunci aceasta 
se va vedea �i în umblarea mea. Influen�a asupra obiceiurilor mele, asupra a 
ceea ce al�ii v�d la mine va fi vizibil�. Adev�rata smerenie a inimii se va ar�ta 
în comportarea mea exterioar�. De aceea se spune aici: „Dac� va s�ri sânge din 
ea pe vreun ve�mânt, locul stropit cu sânge s� fie sp�lat într-un loc sfânt“. 
Când eu am p�c�tuit �i ajung la o poc�in�� adev�rat�, atunci eu îmi voi verifica 
�i purtarea mea exterioar� într-un loc sfânt, în prezen�a lui Dumnezeu �i voi 
întrebuin�a Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta. Atunci voi judeca �i ceea 
ce era gre�it. Orice p�cat înf�ptuit de mine exercit� o influen�� asupra 
comport�rii mele exterioare. Dac� eu l�untric m-am îndep�rtat de Dumnezeu, 
umblarea mea nu poate fi în armonie cu slava casei lui Dumnezeu, c�ci eu n-
am lumin� �i practic n-am nici o leg�tur� cu Dumnezeu. În felul acesta 
smerenia �i adev�rata judecat� de sine va face totdeauna ca �i umblarea mea 
în exterior s� fie cur��it� prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin aceea c� eu m� 
verific în lumina lui Dumnezeu. Atunci va deveni vizibil c� prin judecata de 
sine, eu am fost cur��it cu adev�rat. 

Mai departe se spune: „Vasul de p�mânt în care se va fierbe, s� se sparg�“ 
(versetul 28). Expresia „vas“ o cunoa�tem �i din Noul Testament. În Romani 9 
�i în 2 Timotei 2 se vorbe�te de exemplu de vase de cinste �i vase de necinste 
(compar� �i cu 1 Tesaloniceni 4.4). Prin aceasta este amintit omul, care este 
format ca s� fie folositor. Expresia vas „de p�mânt“ indic� în mod deosebit 
caracterul omului. „�i Domnul Dumnezeu a f�cut pe om din �arina 
p�mântului“ (Geneza 2.7). „Primul om este din p�mânt“ (1 Corinteni 15.47). 
Chiar cuvântul Adam înseamn� probabil „p�mânt“ sau „din p�mânt (ro�u)“. De 
mai multe ori omul este caracterizat prin cuvântul ebraic adam, de exemplu 
Geneza 1.26,27; 2.7,8,15,16,18,20; Psalmul 8.4 („Fiul Omului“) etc. Cuvântul 
om este întrebuin�at aici �i ca no�iune de specie. Expresia „vas de p�mânt“ 
arat� pe om ca fiind creat de Dumnezeu, ca s�-I slujeasc� (Coloseni 1.16; 
„pentru El“) îns� întocmit din p�mânt, adic� înc�rcat cu sl�biciunea creaturii. 
Dup� c�derea în p�cat, omul a devenit prin aceasta un om cu o natur� 
p�c�toas�, du�man� fa�� de Dumnezeu. 

Prin na�terea din nou, omul prime�te un nou con�inut, un l�untru nou, via�a 
cea nou�. Prin locuirea Duhului Sfânt el prime�te �i o putere nou�, 
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dumnezeiasc�. Îns� este prezent� �i carnea, vechiul con�inut. Chiar când 
carnea este influen�at� religios, ea vrea totdeauna s� fac� �i s� fie ceva. De 
aceea atunci când, de exemplu, veste�te Evanghelia sau explic� gândurile lui 
Dumnezeu, ea se bazeaz� pe darurile omene�ti, pe care le-a acordat 
Dumnezeu, Creatorul. Într-adev�r, i-au fost date multe lucruri ca s� slujeasc� 
pe Domnul cu ele. A�a d� Domnul daruri slujitorilor s�i dup� propria lor 
aptitudine (Matei 25.15) �i îl pune deoparte pe Pavel pe când era înc� în 
pântecele mamei sale, ca s�-l preg�teasc� pentru slujba pe care el urma s-o 
exercite dup� întoarcerea sa la Dumnezeu. Îns� aceste daruri naturale sunt 
stricate �i prea slabe ca s� aduc� vreun rezultat duhovnicesc. De aceea ele 
sunt folositoare numai când sunt întrebuin�ate în supunere total� fa�� de 
Domnul Isus �i în puterea Duhului Sfânt. P�catul pentru care cel vinovat 
aduce jertfa pentru p�cat este prin natura sa prezent în trup, în „vasele de 
p�mânt“. În�elegem, deci, de ce vasele de p�mânt trebuiau sparte. O explica�ie 
practic� pentru aceasta g�sim în 2 Corinteni 4.7-11, unde vedem cum a 
procedat Domnul cu apostolul Pavel. El i-a dat misiunea s� vesteasc� lumina 
Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu“. Îns� el poseda 
aceast� comoar� într-un vas de p�mânt �i aceasta era puterea imens� a lui 
Dumnezeu, nu era de la el. Ca s� ajung� la aceasta, Domnul l-a l�sat s� 
mearg� prin cele mai grele împrejur�ri, din care puterile �i aptitudinile sale 
naturale, omene�ti nu puteau nicidecum s�-l elibereze. El era „dat la moarte 
din cauza lui Isus, pentru ca �i via�a lui Isus s� se arate în trupul nostru 
muritor“ (2 Corinteni 4.11) �i „purtând întotdeauna cu noi, în trupul nostru, 
omorârea lui Isus“. A�a a înv��at el s� înf�ptuiasc� în mod practic ceea ce el a 
descris în Coloseni 3.3 ca stare a tuturor cre�tinilor: „voi a�i murit“. 

De fiecare dat� când eu p�c�tuiesc, devin con�tient de stric�ciunea firii 
p�c�toase a omului natural. Când apoi aduc o jertf� pentru p�cat, eu v�d sub 
cruce c� omul natural este atât de stricat, încît Dumnezeu nu poate s� fac� 
nimic altceva cu el, decât s�-l judece în Domnul Isus, pe cruce (Romani 8.3). 
Atunci în�eleg în mod practic ce înseamn�: „c� în mine, adic� în firea mea, nu 
locuie�te nimic bun“ (Romani 7.18). Când apoi înv�� s� aplic în mod practic 
faptul c� eu am murit cu Hristos, atunci va disp�rea încrederea în sine �i 
încrederea în aptitudinile mele. A�a cum s-a spus, Domnul poate întrebuin�a 
aptitudinile mele pe care El mi le-a dat, în slujba Sa, ca de exemplu darul 
vorbirii, o memorie bun�, o voce frumoas� etc. El tocmai în acest scop mi le-a 
dat! Îns� exerci�iile legate de aducerea jertfei pentru p�cat disting încrederea 
mea în tot ce iese la iveala din eul meu, încît atunci eu m� sprijin numai pe 
Domnul cel sl�vit în cer, al c�rui slujitor sunt eu �i care mi-a dat misiunea s� 
fie lucrarea în dependen�� total� �i în ascultare deplin� �i prin Duhul Sfânt, în 
a c�rui putere darurile duhovnice�ti pe care mi le-a dat Domnul Isus s� se 
exercite (Efeseni 4.8-12; 1 Corinteni 12.4-11). În felul acesta „vasul de lut în 
care se fierbe carnea jertfei pentru p�cat se sparge“, adic� cel care aduce jertfa 
prelucreaz� în�untrul s�u judecata pe care a suferit-o Domnul Isus ca jertf� 
pentru p�cat. 

Prin aceasta se confirm� �i se subliniaz� înc� o dat� c� adev�rata smerenie �i 
adev�rata judecat� de sine nu se limiteaz� numai la acel p�cat înf�ptuit, ci 
mult mai mult, la starea care a permis înf�ptuirea acestui p�cat, da, se refer� 
la stric�ciunea total� a omului. David exprim� aceasta prin urm�toarele 
cuvinte: „Iat� c� sunt n�scut în nelegiuire �i în p�cat m-a conceput mama 
mea“ (vezi Psalmul 51.5-8). Îmi dau seama apoi, Cuvântul lui Dumnezeu are 
dreptate când spune c� orice gând, orice cuvânt, orice fapt� pe care eu o fac 
din ini�iativ� proprie f�r� s� iau în considerare autoritatea lui Dumnezeu �i a 
Domnului Isus este p�cat. Tot ce vine de la mine însumi este p�cat! Cine a 
recunoscut aceasta, m�rturise�te zilnic înaintea Tat�lui c� tot ce iese din el 
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însu�i este p�cat �i chiar �i despre acelea de care el nu-�i poate aminti. El �tie 
c� tot ce nu a ie�it din via�a sa cea nou�, pe care el a primit-o prin na�terea din 
nou �i tot ce nu este lucrat prin Duhul Sfânt este p�cat. La acela care 
înf�ptuie�te practic aceasta, s-a spart vasul de p�mânt. 

Apoi se spune: „dac� s-a fiert într-un vas de aram�, vasul s� fie frecat �i 
sp�lat cu ap�“ (versetul 28). A�a cum am v�zut la studiul capitolului 16 din 
Levitic, arama vorbe�te despre o dreptate pe care focul mistuitor al judec��ii lui 
Dumnezeu nu o poate consuma. Aceasta o vedem �i în Numeri 16, când cei 
250 de b�rba�i s-au unit cu Core, Datan �i Abiram �i au p�truns cu c�delni�ele 
de aram� înaintea lui Dumnezeu. Atunci a c�zut foc din cer �i a mistuit pe cei 
250 de b�rba�i, îns� cele 250 de c�delni�e n-au fost mistuite. Dumnezeu a 
poruncit apoi ca cele 250 de c�delni�e s� se întrebuin�eze pentru îmbr�carea 
altarului de aram�. Pe acest altar trebuia s� ard� tot timpul focul lui 
Dumnezeu, îns� el nu era mistuit, cu toate c� era din lemn. Vedem în aceasta 
pe Domnul Isus, a�a cum El S-a revelat pe p�mânt. În Persoana Sa �i în 
umblarea Sa nu s-a g�sit nimic care s� fie mistuit prin sfin�enia verificatoare a 
lui Dumnezeu, c�ci El era în totul drept. Aceast� dreptate am primit-o �i noi 
prin na�terea din nou, pe când Hristos a devenit via�a noastr�. Via�a cea nou� 
nu p�c�tuie�te! Ur��te p�catul �i nu vrea �i nici nu poate p�c�tui. Îns� în via�a 
noastr� practic� se arat� deseori leg�turile cu firea p�c�toas�. Eu nu ar�t tot 
timpul omul cel nou, ci deseori ac�iunea firii p�c�toase. De aceea vasul trebuie 
frecat �i sp�lat cu ap�. Ceea ce iese la iveal� din firea p�c�toas� trebuie frecat, 
ca prin aceasta s� r�mân� numai ceea ce provine din omul cel nou. Pentru 
aceasta trebuie întrebuin�at� apa (o imagine a Cuvântului lui Dumnezeu în 
puterea sa cur��itoare) asupra vie�ii mele practice, a�a încît toate ar�t�rile firii 
p�c�toase s� dispar� �i s� r�mân� numai acelea care apar�in vie�ii celei noi. 
Cred c� putem lega aceste dou� lucruri de Coloseni 3.5-10 unde se spune: 

„Da�i mor�ii m�dularele voastre care sunt pe p�mânt... lep�da�i... Nu v� 
min�i�i unii pe al�ii, c�ci v-a�i dezbr�cat de omul cel vechi cu faptele lui �i v-a�i 
îmbr�cat cu omul cel nou, care se înnoie�te spre cuno�tin�� deplin�, dup� 
chipul Celui care l-a creat...“ etc. 

Aceasta trebuie s� fie totdeauna legat� de judecata de sine înaintea lui 
Dumnezeu, cu privire la p�catele pe care le-am înf�ptuit. 

Cum ar putea fi altfel! Când eu m� smeresc cu adev�rat cu privire la un 
p�cat �i v�d la cruce groz�via real� a ceea ce am f�cut �i vin la adev�rata 
judecat� de sine, atunci aceasta va avea o influen�� �i asupra purt�rii mele. 
Dac� în practic� eu m� comport ca �i mai înainte, atunci fra�ii �i surorile 
trebuie s� se îndoiasc� de faptul c� m-am smerit cu adev�rat. Potrivit 
gândurilor lui Dumnezeu, judecata de sine conduce la cur��irea practic�, a�a 
încît în umblarea mea nu se va mai vedea atât de mult omul cel vechi, ci mult 
mai mult omul cel nou. Slujba preotului - adic� slujba Domnului Isus, îns� 
apoi �i slujba noastr� - trebuie s� lucreze la acela, nu prin arta convingerii �i 
nici prin amenin��ri, ci prin mijloace duhovnice�ti. 

De aceea se spune apoi: „Orice b�rbat dintre preo�i s� m�nânce din ea; este 
un lucru preasfânt“ (versetul 29). „Orice b�rbat“ sunt acei fra�i �i acele surori 
care prin energia duhovniceasc� pot s� înf�ptuiasc� pozi�ia preo�easc�. Orice 
copil al lui Dumnezeu este un preot. Îns� aceia care înf�ptuiesc aceasta prin 
energie „b�rb�teasc�“, ar trebui potrivit gândurilor lui Dumnezeu s� se fac� 
una cu fra�ii �i surorile care au p�c�tuit, pentru ca aceast� persoan� prin ei s� 
fie pus� în ordine. Pentru aceasta numai acela este în stare, care este 
„b�rb�tesc“, adic� posed� putere duhovniceasc�. Adeseori, cu inimile noastre 
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slabe �i reci, g�sim mai u�or s� ardem jertfa pentru p�cat, ca �i Eleazar �i 
Itamar (vezi Leviticul 10.16-19), decât s-o mânc�m. Aceast� ardere arat� un 
duh de judecat�, ceea ce este în contrast cu a te face una cu p�catul unuia sau 
al întregii adun�ri, a�a cum g�sim la Moise, Ezra, Neemia �i Daniel (Exodul 
32.31; Ezra 9; Neemia 9; Daniel 9). Ce se ob�ine, deci, când fratele sau sora a 
fost adus� înapoi? Atunci Dumnezeu a devenit mai bogat, c�ci El a primit o 
jertf� pentru p�cat. Atunci �i fiii lui Aaron au devenit mai boga�i, c�ci ei au 
trecut prin exerci�ii duhovnice�ti, ceea ce face aceast� slujb� preo�easc� �i prin 
aceasta ei au avut practic p�rt��ie cu Domnul în slujba Sa ca Mijlocitor. 

Îns� �i persoana în cauz� a devenit mai bogat�. Îmbr�c�mintea ei s-a sp�lat, 
vasul de p�mânt s-a spart, arama a fost frecat� �i sp�lat� cu ap�, a�a c� multe 
care au împiedicat via�a ei duhovniceasc� au fost îndep�rtate. Ei au trecut prin 
toate exerci�iile duhovnice�ti pe care le-am v�zut aici. Ea a v�zut p�catul în 
toat� urâ�enia lui, îns� �i des�vâr�irea lucr�rii Domnului Isus, care totdeauna 
este mai mare decât p�catele noastre. În felul acesta to�i cei care au fost 
afecta�i, au devenit mai boga�i. Chiar p�catul, care a fost îndreptat împotriva 
naturii sfinte a lui Dumnezeu, prin har a devenit un mijloc prin care to�i cei 
care au fost afecta�i, au devenit mai boga�i. �i Adunarea devine mai bogat�, 
pentru c� au fost îndep�rtate toate greut��ile din mijlocul poporului lui 
Dumnezeu �i leg�tura dintre ei a fost consolidat�. Starea ei duhovniceasc� a 
devenit mai înalt�, pentru c� toat� partea „b�rb�teasc�“ a preo�ilor s-a f�cut 
una cu r�ul, prin aceea c� au mâncat jertfa pentru p�cat. Sim��mintele lor 
sunt mai mult în concordan�� cu sim��mintele preo�e�ti ale Domnului Isus �i 
prin aceasta ei au o p�rt��ie mai strâns� cu El. În afar� de aceasta, acela care 
a p�c�tuit �i s-a reîntors este mai duhovnicesc decât a fost vreodat� mai 
înainte. S� ne d�ruiasc� Dumnezeu, ca noi to�i s� urm�m aceast� linie 
dreapt�, ca �i la noi s� poat� fi ob�inute aceste rezultate minunate. 

Cât de minunat este Cuvântul lui Dumnezeu! Ne d� r�spuns la toate 
întreb�rile �i rezolvare la fiecare greutate. Îns� pentru aceasta este neap�rat 
necesar ca noi s� citim Cuvântul - s�-l citim cu rug�ciune - �i prin aceasta s� 
înv���m s�-L cunoa�tem mai bine pe Domnul Isus �i s� vedem ce înseamn� 
lucrarea Sa. Atunci recunoa�tem mai bine groz�via p�catului, îns� �i drumul 
pe care toate pot fi îndreptate, tot ceea ce noi am distrus, a�a încît starea 
noastr� dup� aceea poate fi mai bun� decât a fost vreodat� mai înainte. Dac� 
un os s-a spart, locul rupturii dup� vindecare este mai tare decât mai înainte. 
Aceast� lec�ie duhovniceasc� o g�sim aici. Ce p�rt��ie minunat� vom cunoa�te, 
ce ata�ament va domni între noi ca fra�i �i surori �i ce m�rturie minunat� 
despre harul lui Dumnezeu �i slava Domnului Isus am prezenta înaintea lumii 
�i fa�� de ceilal�i credincio�i, dac� am urma totdeauna acest drum! Ce bucurie 
ar fi atunci în inimile noastre �i în inima Domnului Isus, care este în mijlocul 
nostru! Ce bucurie �i pentru inima lui Dumnezeu, care locuie�te în casa Sa! S� 
ne d�ruiasc� Dumnezeu tuturor aceasta! 

 


