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Capitolul 2 

Marea Zi a Isp��irii (1) 

 „�i Domnul a vorbit lui Moise, dup� moartea celor doi fii ai lui Aaron, mor�i 
când s-au înf��i�at înaintea Domnului. �i Domnul a zis lui Moise: „Vorbe�te 
fratelui t�u Aaron s� nu intre tot timpul în sfântul loca�, dincolo de perdea, 
înaintea copacului isp��irii care este pe chivot, ca s� nu moar�; c�ci deasupra 
capacului isp��irii M� voi ar�ta în nor. Iat� cum s� intre Aaron în sfântul loca�: 
cu un vi�el pentru jertfa pentru p�cat �i un berbec pentru arderea-de-tot. S� s� 
îmbrace cu tunica sfin�it� de in �i s�-�i pun� pe trup pantalonii de in; s� se 
încing� cu brâul de in �i s�-�i acopere capul cu mitra de in; acestea sunt 
ve�mintele sfinte cu care el se va îmbr�ca dup� ce î�i va sp�la trupul în ap�. S� 
ia, de la adunarea fiilor lui Israel, doi �api pentru jertfa pentru p�cat �i un berbec 
pentru arderea-de-tot. Aaron s�-�i aduc� vi�elul pentru jertfa pentru p�cat �i s� 
fac� isp��ire pentru el �i pentru casa lui. S� ia cei doi �api �i s�-i pun� înaintea 
Domnului, la u�a cortului întâlnirii. Aaron s� arunce sor�i pentru cei doi �api, un 
sor� pentru Domnul �i un sor� pentru Azazel. Aaron s� ia �apul care a ie�it la sor�i 
pentru Domnul �i s�-l aduc� jertf� pentru p�cat. Iar �apul care a ie�it la sor�i 
pentru Azazel s� fie pus viu înaintea DOMNULUI, ca s� fac� isp��ire pe el �i s� i 
se dea drumul în pustie, ca Azazel“ (Levitic 16.1-10). 

Am v�zut unele comunic�ri introductive pe care le-a dat Dumnezeu despre 
lucrarea de isp��ire. Aceasta este calea normal� pe care Dumnezeu ne 
împ�rt��e�te gândurile Sale. Ca un bun Înv���tor, El d� exemple, din care se 
pot înv��a gândurile Sale - nu toate deodat�; c�ci intelectul nostru, chiar �i cel 
duhovnicesc, nu este capabil s� în�eleag� plin�tatea lucr�rii �i Persoanei 
Domnului Isus. Principiul acesta se g�se�te exprimat în 1 Corinteni 13.12, 
unde se spune c� noi cunoa�tem acum numai în parte. Asta nu înseamn� c� 
nu �tim acum totul, ci c� noi acum putem privi adev�rul numai bucat� dup� 
bucat�. Eu, de exemplu, nu m� pot ocupa în acela�i timp cu adev�rul despre 
Adunare �i cu lucrarea Domnului Isus de pe cruce. Noi aici ne putem ocupa 
totdeauna numai cu o parte a gândurilor lui Dumnezeu �i mai târziu cu alt� 
parte. Acesta este în�elesul cuvântului „în parte“. 

Fiindc� lucrarea Domnului Isus de pe cruce �i toate întreb�rile care au fost 
rezolvate prin aceasta �i rezultatele acesteia sunt atât de profunde, Dumnezeu 
le-a descompus în p�r�i �i de fiecare dat� las� s� se vad� o mic� parte din 
acestea, pe care noi atunci putem s-o în�elegem, a�a c� în cele din urm� totu�i 
avem întreaga lucrare înaintea noastr�. A�a am v�zut c� Dumnezeu de la 
început a ar�tat anumite lucruri care sunt în leg�tur� cu lucrarea Domnului 
Isus de pe cruce sau poate mai bine zis cu întrebarea: „Cum se poate apropia 
un om p�c�tos de Dumnezeu?“ Am citit în Geneza 4 c� un om care este 
p�c�tos se poate apropia de Dumnezeu numai dac� el vine cu ceva care este 
dup� gândul lui Dumnezeu �i în care ochii lui Dumnezeu î�i g�sesc toat� 
pl�cerea. Aceasta deci trebuie s� fie ceva ce nu st� în leg�tur� cu p�catul �i s� 
fie f�r� vin� înaintea lui Dumnezeu. Am v�zut c� Abel a adus din oile întâi-
n�scute ale turmei lui �i din gr�simea lor. 

În al doilea rând, jertfa trebuia s� vorbeasc� despre o judecat� s�vâr�it�, 
despre moarte, c�ci Dumnezeu a spus c� plata p�catului este moartea �i c� 
omul deci trebuie s� moar� sub judecat�, c�ci este un p�c�tos. Singura 
n�dejde de mântuire de aceast� judecat� era prin moarte. 

Numai moartea altuia, a unui nevinovat, poate s� fac� posibil ca el s� se 
apropie de Dumnezeu, f�r� ca s� fie judecat. 
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Apoi am v�zut în Geneza 8 cum Dumnezeu pe baza arderii-de-tot este gata s� 
nu mai judece pe omul vinovat. Dup� ce El a exercitat judecata prin marele 
potop, pe baza mirosului pl�cut Dumnezeu spune: exist� har! De pe p�mântul 
acesta se înal�� un miros pl�cut, un miros care îmi d� lini�te, a�a c� omului îi 
este posibil s� vie�uiasc� înaintea Mea f�r� ca s� fie judecat. �i apoi, la 
începutul capitolului 9 se spune c� Dumnezeu d� oamenilor s� m�nânce 
carne, a�a c� omul î�i va aminti mereu c� el poate s� tr�iasc� numai pe baza 
mor�ii unui altuia, a unui nevinovat. Pentru ca o via�� de om s� se men�in�, 
trebuie s� moar� animale nevinovate. 

În Geneza 22 am v�zut mai departe c� trebuia s� fie un om care s� moar� �i 
c� un animal nu era de ajuns ca s� aduc� omului salvarea. �i Tat�l Însu�i a 
dat pentru aceasta pe propriul S�u Fiu preaiubit, în harul S�u infinit. 

Acum ajungem la Exod �i la Levitic. Aici g�sim în continuare explica�ii; �i 
este foarte important c� se g�sesc aici �i nu în Geneza. În Geneza avem toate 
„în principiu“, în timp ce în Exod �i Levitic se vorbe�te anume despre 
r�scump�rare. În leg�tur� cu jertfele care au fost aduse Domnului, în Geneza 
nu se vorbe�te despre sânge. Numai unui popor care este salvat cu adev�rat, 
care la ad�postul sângelui este sigur înaintea judec��ii �i care este salvat de 
Dumnezeu Însu�i �i în mijlocul c�ruia putea s� locuiasc� Dumnezeu - numai 
unui asemenea popor Dumnezeu putea s� i Se descopere pe deplin, a�a c� ei 
puteau p�trunde în gândurile Lui. 

Acesta este un principiu deosebit de important. Avem Cuvântul lui 
Dumnezeu, în care El �i-a descoperit toate gândurile. Îns� aceste gânduri pot fi 
în�elese numai de cineva care a ob�inut o natur� nou� �i în care locuie�te 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Acela care face Cuvântul viu. Nici un om de pe 
p�mânt, care nu este adus la via�� de Duhul Sfânt, nu poate în�elege Cuvântul 
lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care l-ar putea el în�elege este faptul c� este 
un p�c�tos. 

Omul se poate apropia de Dumnezeu numai dac� aduce, ca �i Abel, o jertf� 
care Îl satisface pe Dumnezeu. �i singurul lucru care îndepline�te aceast� 
cerin�� este moartea unui nevinovat, a Domnului Isus. Altfel, omul nu poate 
în�elege nimic din Cuvântul lui Dumnezeu. �i, mai mult, chiar unul care este 
n�scut din nou, atâta timp cât nu are într-adev�r pace cu Dumnezeu, atâta 
timp cât el vede numai, a�a cum avem în Exod 12, c� Domnul Isus a murit 
pentru el, dar nu vede c� Dumnezeu Însu�i a dat Mielul �i prin lucrarea 
Domnului Isus El este satisf�cut pe deplin încât are o pace statornic� înaintea 
lui Dumnezeu, el nu poate în�elege Cuvântul. A avea pace cu Dumnezeu este 
mai mult decât numai a �ti c� p�catele î�i sunt iertate. Înseamn� c� eu �tiu c� 
nu mai este nimic între Dumnezeu �i mine, c� totul este pe deplin în regul� �i 
c� pot veni liber la Dumnezeu. Îndat� ce principiul acesta a fost în�eles - �i în 
acest moment cre�tinul este �i pecetluit cu Duhul Sfânt - atunci mintea lui 
este liber� s� p�trund� gândurile lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt, care 
locuie�te în el, face Cuvântul viu. 

Domnul Isus vorbe�te în Ioan 4 �i Ioan 7 despre „apa vie“, care este Cuvântul 
lui Dumnezeu, Biblia, îns� f�cut viu prin Duhul Sfânt, care locuie�te în 
credincio�i. Atunci Dumnezeu poate s�-�i descopere inima �i gândurile, fiind 
Cuvântul S�u care a fost dat de Duhul Sfânt �i poate fi în�eles de oricine este 
n�scut din nou. Numai cine este duhovnicesc poate în�elege ce spune Duhul 
Sfânt, a�a cum ne înva�� destul de clar 1 Corinteni 2. 

A�a în�elegem c� înv���turile pe care le avem în Exod �i în Levitic nu se 
g�sesc în Geneza. Ele pot fi g�site numai dup� Exod 12 �i 15, unde avem 
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mielul �i sângele mielului �i unde poporul a trecut prin Marea Ro�ie �i a fost 
adus la Dumnezeu. De fapt, numai dup� ce poporul a ajuns la Dumnezeu, pe 
Muntele Sinai, acolo Dumnezeu l-a proclamat ca popor al S�u �i a intrat în 
leg�mânt cu el. �i de aceea vedem, dup� ce avem în partea a doua a c�r�ii 
Exod construirea cortului din pustie, cum Dumnezeu î�i deschide inima chiar 
de la începutul c�r�ii Levitic �i descoper� gândurile Sale cu privire la Persoana 
�i la lucrarea Domnului Isus, încât ai S�i, care sunt în leg�tur� cu El, pot s� 
p�trund� în gândurile Sale �i s� aib� p�rt��ie cu El. 

Spun aceasta ca s� recunoa�tem c� gândurile pe care le avem aici, în Levitic 
16, pot fi în�elese numai de credincio�ii care au pace cu Dumnezeu �i ca s� 
vedem de ce întâlnim acest adev�r aici �i nu în alt� parte. 

Aici ne este prezentat� a�adar Evanghelia, îns� pentru credincio�i �i nu 
pentru necredincio�i. Necredincio�ii n-o pot în�elege, exceptând poate câteva 
gânduri, care se refer� numai la începutul Evangheliei. Îns� credincio�ii 
trebuie s� �tie ce pre� a fost pl�tit pentru salvarea lor �i cât de mare este partea 
lor. �i chiar, cât de departe se extind consecin�ele lucr�rii Domnului, a�a încât, 
bucurându-se de ele, au p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul. 

În acest capitol afl�m chiar de la început care este starea omului ca urma� al 
lui Adam �i starea în care eram în noi în�ine. Este adev�rat, în toate aceste 
lucruri vedem imagini ale lucr�rii Domnului Isus �i în aranjarea cortului din 
pustie avem portrete ale lucrurilor cere�ti. În Evrei 9.23 ni se spune clar, c� 
acel cort din pustie cu toate lucrurile lui este un tablou al lucrurilor cere�ti, iar 
în capitolul 9 �i 10 g�sim c� marea Zi a Isp��irii este aici în Levitic 16 un 
tablou a ceea ce Domnul Isus a împlinit mai târziu pe cruce. Se poate mai bine 
spune: întreaga scrisoare c�tre Evrei este o explica�ie dumnezeiasc� a 
Vechiului Testament �i în mod deosebit a acestui capitol. 

Îns� când apoi va fi prezentat - chiar în tablouri - adev�rul isp��irii, trebuie 
mai întâi s� fie clarificat care este punctul de plecare al c�ilor lui Dumnezeu 
fa�� de noi. �i aceasta o citim în versetul 1: „... dup� moartea celor doi fii ai lui 
Aaron, mor�i când s-au înf��i�at înaintea Domnului“. Ace�ti doi fii mai în 
vârst� ai lui Aaron au fost sfin�i�i ca preo�i (capitolul 8 �i 9) �i unul din ei 
trebuia s� devin�, dup� Aaron, mare preot. Erau oamenii pe care Dumnezeu i-
a ales din poporul S�u, ca ei s� ocupe acest loc deosebit. Israel era poporul 
ales al lui Dumnezeu. Levi era semin�ia care era pus� deoparte din Israel, ca s� 
fac� slujba în leg�tur� cu cortul din pustie, iar casa lui Aaron a fost aleas� din 
semin�ia lui Levi ca s� exercite slujba de preot în cortul din pustie. Îns� pe 
când cei doi fii mai mari îndeplineau pentru prima dat� aceast� misiune 
deosebit�, executarea slujbei de preot, au murit în judecata lui Dumnezeu. Ce 
dovad� despre starea omului! Omul cel mai ales, în pozi�ia cea mai înalt� pe 
care putea s-o dea Dumnezeu, care mai mult decât to�i ceilal�i a fost pus 
deoparte pentru Dumnezeu, nu se putea apropia de Dumnezeu, f�r� s� moar�. 
Dup� întâmplarea aceasta, lui Aaron trebuia s� i se spun� „s� nu intre tot 
timpul în sfântul loca�, dincolo de perdea, înaintea copacului isp��irii care este 
pe chivot, ca s� nu moar�“. Aceasta arat� clar care este starea omului �i ce 
pr�pastie trebuia s� fie între om �i Dumnezeu. Totu�i Dumnezeu nu dore�te ca 
omul s� moar�, ci s� aib� p�rt��ie cu El. Acesta este scopul lucr�rii Domnului 
Hristos pe cruce. În 1 Petru 3.18 citim: „Hristos de asemenea a suferit o 
singur� dat� pentru p�c�to�i, Cel Drept pentru cei nedrep�i, ca s� ne aduc� la 
Dumnezeu“. Acelea�i adev�ruri le arat� �i Evrei 10.19. Calea spre Dumnezeu 
este acum deschis� �i noi suntem îndemna�i s� intr�m în�untru. 
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În Levitic 16 se spune clar, de ce noi nu suntem judeca�i, ca Nadab �i Abihu, 
�i cu ce drept putem s� ne apropiem de Dumnezeu. 

Îns� mai este ceva, la care oamenii - �i noi - ne gândim pu�in, anume c�, 
chiar dac� este vorba de rela�iile dintre Dumnezeu �i oameni, aceast� problem� 
are dou� p�r�i; partea omului �i partea lui Dumnezeu. Acesta este un punct 
deosebit de însemnat. Când un p�c�tos vine la Dumnezeu, când în�elege c� el 
este un p�c�tos pierdut, atunci în mod normal el nu se gânde�te la partea lui 
Dumnezeu, se gânde�te numai la sine; el simte c� îi trebuie iertarea p�catelor, 
fiindc� el este obiectul judec��ii lui Dumnezeu. El are nevoie de har, de iertare 
�i el vine la Dumnezeu ca s� le ob�in�. 

Îns� mai este un punct care trebuie rezolvat �i care se refer� la partea lui 
Dumnezeu, cum vedem în Levitic 16.7-10: „S� ia cei doi �api �i s�-i pun� 
înaintea Domnului, la u�a cortului întâlnirii. Aaron s� arunce sor�ii pentru cei 
doi �api: un sor� pentru Domnul �i un sor� pentru Azazel. Aaron s� ia �apul 
care a ie�it la sor�i pentru Domnul �i s�-l aduc� jertf� pentru p�cat. Iar �apul 
care a ie�it la sor�i pentru Azazel s� fie pus viu înaintea Domnului, ca s� fac� 
isp��ire pe el �i s� i se dea drumul în pustie, ca Azazel“. 

Dac� aici este vorba de isp��ire, atunci vedem c� din cei doi �api, care 
împreun� reprezentau jertfa pentru p�cat, primul era pentru Domnul; mai 
întâi trebuia tratat� aceast� parte. �i dac� ne gândim bine, reiese clar c� nu se 
putea s� fie altfel. Mai întâi trebuie deschis drumul pe care Dumnezeu s� 
poat� lucra în har; altfel nu se putea da nici o iertare, nici m�car pentru un 
singur p�c�tos. 

Cu privire la c�derea în p�cat (Geneza 3), de cele mai multe ori nu gândim 
mai mult decât c� Adam �i Eva au p�c�tuit, ei au c�lcat porunca lui 
Dumnezeu �i a�a ei au devenit p�c�to�i �i trebuie s� ob�in� plata pentru 
p�catele lor. Duhovnice�te ei au murit imediat, trupe�te mai târziu. Ei sunt 
a�eza�i în stare de moarte �i, dac� ei nu ar fi str�muta�i din aceast� stare, ei ar 
fi pierdu�i pentru ve�nicie. 

Aceasta îns� nu era totul. Ei au f�cut mult mai mult, lucruri care sunt mult 
mai îngrozitoare ca acela c� au c�lcat o porunc�. A�a cum am v�zut, �arpele a 
venit la Eva �i i-a zis: Cuvântul lui Dumnezeu este o minciun� �i Dumnezeu nu 
v� iube�te, ci El este nedrept fa�� de voi. 

Eva nu l-a contrazis pe Satan, ci l-a crezut. Faptele ei au dovedit lucrul 
acesta. Dac� ea ar fi crezut Cuvântul lui Dumnezeu, c� ei vor muri când vor 
mânca din aceste roade, nu numai trupe�te ci �i duhovnice�te - crede�i c� 
atunci ar fi mâncat din ele? �i aceasta este cel mai r�u, nu numai c� omul a 
c�lcat porunca lui Dumnezeu, ci c� el a crezut minciuna lui Satan. Omul a 
dezonorat pe Dumnezeu, a nesocotit slava Lui; fapte infinit mai grave decât c� 
Adam �i Eva au c�lcat porunca lui Dumnezeu. 

Dumnezeu ar fi putut u�or dovedi c� ce a spus El este adev�rat. Dac� Adam 
�i Eva ar fi murit trupe�te în aceste zile, atunci ar fi fost clar pentru întreaga 
crea�ie, pentru to�i îngerii, c� �arpele a min�it. Dumnezeu ar fi dovedit atunci 
imediat, c� El este un Dumnezeu drept �i sfânt. Un Dumnezeu drept trebuie s� 
pedepseasc� p�catul; �i dac� Adam �i Eva ar fi murit imediat �i ar fi fost 
arunca�i în iad, atunci Dumnezeu ar fi ar�tat c� El nu poate avea p�rt��ie cu 
ceva care nu este sfânt. 

Îns� pentru totdeauna, în toat� ve�nicia, ar fi r�mas semn de întrebare 
asupra faptului: Dumnezeu este sau nu Iubire? 
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Nu s-ar fi dat nici un r�spuns la aceast� întrebare. Dar Dumnezeu este 
iubire �i tocmai de aceea El nu putea omorî pe oameni. Totu�i El trebuia s�-i 
judece. Dragostea Sa îns� cerea ca s� fie o ie�ire, în care El s� poat� dovedi 
dreptatea �i sfin�enia Sa, la care El s� arate totodat� cât de adev�rat era 
Cuvântul S�u. Dumnezeu trebuia s� Se arate ceea ce El este. El nu poate fi 
necredincios, nici chiar fa�� de Sine Însu�i. El a putut dovedi c� este dragoste 
�i, pentru ca inima Sa s� fie satisf�cut�, a�a c� acest om vinovat Adam �i 
aceast� femeie vinovat� Eva, care L-au dezonorat a�a de mult, s� nu piar� 
totu�i imediat pentru ve�nicie, ci, mai mult, s� primeasc� binecuvânt�ri. 
Dumnezeu, care este iubire, dorea s� salveze aceast� creatur� p�c�toas�. 

Acum în�elegem c� abia numai dup� ce cerin�ele sfinte ale naturii 
dumnezeie�ti erau satisf�cute, putea s� fie deschis un drum pe care 
Dumnezeu putea fi îndur�tor cu cel p�c�tos. �i aceasta o g�sim în Levitic 16, 
în primul �ap, care este pentru Dumnezeu. Nu omul are s� judece ce poate 
satisface pe Dumnezeu, ci aceasta o poate hot�rî numai Dumnezeu. 

În primele capitole din Levitic citim c� atunci când o persoan� aducea ca 
jertf� personal� o ardere-de-tot, o jertf� de mâncare sau o jertf� de mul�umire, 
mai târziu chiar o jertf� pentru p�cat sau pentru vin�, în anumite cazuri el se 
putea abate de la regula normal� �i s� dea mai pu�in. Îns� atunci când e vorba 
de onoarea lui Dumnezeu, nici un om nu poate hot�rî ce este de ajuns. Se 
arat� clar ce accent mare se pune pe faptul c� Dumnezeu hot�r��te: jertfa 
pentru p�cat s� fie din doi �api; îns� primul era pentru El; �i chiar mai mult, 
�apul care era pentru El nu se putea s� fie hot�rât de Moise sau de Aaron, ci 
a�a cum am citit aici: „Aaron s� arunce sor�ii pentru cei doi �api, un sor� 
pentru Domnul �i un sor� pentru Azazel“. Cine putea hot�rî, cine putea socoti, 
cine putea judeca real ce era necesar pentru restaurarea slavei m�re�e jignite a 
lui Dumnezeu, decât numai Dumnezeu Însu�i? În�elegem astfel c� acesta 
trebuia s� fie cel mai important lucru pe care Domnul Isus avea s�-l 
restabileasc� prin lucrarea Sa. 

Gândesc c� mul�i dintre noi - eu în orice caz - în mod sigur au avut odat� 
greut��i cu ceea ce vedem în Exod 21.5, unde sclavul evreu spune: „Eu iubesc 
pe st�pânul meu, pe so�ia mea �i pe copiii mei, eu nu vreau s� fiu liber“. 
St�pânul s�u este numit primul acolo. În Noul Testament noi citim expresii 
minunate despre dragostea Domnului în leg�tur� cu noi. Cine nu cunoa�te 
aceste expresii din Efeseni 5.2, c� El ne-a iubit, apoi versetul 25, c� El a iubit 
Adunarea �i S-a dat pe Sine pentru ea? Cine n-a gândit în inima lui asupra 
acestui verset minunat din Galateni 2.20: „... Fiul lui Dumnezeu, care m-a 
iubit �i S-a dat pe Sine Însu�i pentru mine“? Minunat, s� gânde�ti c� Domnul 
Isus a venit pe acest p�mânt �i a fost aici 33 de ani, c� El a mers �i a murit la 
cruce, pentru c� m-a iubit �i m-a p�strat totdeauna în inima Sa. El S-a gândit 
totdeauna la mine, pe când a mers pe acest drum �i când El a pl�tit pre�ul 
pentru salvarea �i sfin�irea mea. El S-a gândit la mine �i la fiecare din noi, care 
apar�inem Adun�rii lui Dumnezeu, �i la Adunarea îns��i! 

Îns�, a�a cum spune Exod 21, st�pânul s�u este numit mai întâi �i aceasta 
este ceea ce g�sim aici. El a iubit de asemenea pe Tat�l S�u �i, ca om, a iubit 
pe Dumnezeul S�u �i, ceea ce era necesar pentru Dumnezeu, ceea ce trebuia 
f�cut pentru Dumnezeu era pentru El pe planul cel mai de sus. El a iubit pe 
Tat�l S�u �i El S-a dus s� s�vâr�easc� lucrarea pentru El. El a iubit Adunarea 
�i El a înf�ptuit lucrarea pentru ea, a�a ca eu s� pot fi salvat. Îns� Dumnezeu a 
ocupat locul întâi �i noi în�elegem c� nu era posibil s� fie altfel. 
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Apoi în�elegem ceea ce ne este prezentat aici �i ceea ce face ca Evanghelia s� 
fie a�a de m�rea��. �i nou� ne devine clar cât de mare este harul �i bun�tatea 
lui Dumnezeu �i cum este posibil - m� gândesc la versetele minunate din 2 
Corinteni 5.19 �i 20 - c� Dumnezeu trimite acum pe slujitorii S�i la to�i 
oamenii ca s�-i roage fierbinte: veni�i s� v� împ�ca�i cu Mine! Marele 
Dumnezeu roag� din cer pe oameni, pe aceia care au dus pe Fiul S�u la cruce 
�i L-au ucis acolo, aceia care I-au f�cut o cunun� de spini, L-au b�tut, 
blestemat - veni�i s� v� împ�ca�i cu Mine! El ne îndreapt� spre cruce �i spune: 
pe Acela care nu a cunoscut p�cat, L-am f�cut p�cat pentru voi, pentru ca voi 
s� deveni�i dreptatea Mea în El. Aceasta o putem în�elege numai dac� ne 
cufund�m în ceea ce a fost lucrarea Domnul Isus pentru Dumnezeu �i cum L-a 
pream�rit jertfirea Lui pe cruce. 

„�i s� înjunghie �apul adus ca jertf� pentru p�cat pentru popor �i s�-i duc� 
sângele dincolo de perdea. Cu sângele acesta s� fac� întocmai cum a f�cut cu 
sângele vi�elului, s�-l stropeasc� spre copacul isp��irii �i înaintea copacului 
isp��irii. Astfel s� fac� isp��ire pentru sfântul loca�...“ (Levitic 16.15). Vedem 
aici, a�a cum am spus, partea lucr�rii Domnului de pe cruce, care st� în 
leg�tur� cu cerin�ele sfinte ale lui Dumnezeu, cu slava Sa jignit�. Aceast� jertf� 
care trebuia adus�, trebuia s� fie des�vâr�it�, f�r� defect �i noi �tim cine a fost 
Jertfa adev�rat�. „Sfântul care se va na�te va fi numit Fiul lui Dumnezeu“, 
spune îngerul M�riei în Luca 1.35, iar Duhul Sfânt spune prin apostolul Pavel: 
„Pe Cel care nu a cunoscut p�cat, El L-a f�cut p�cat pentru noi“ (2 Corinteni 
5.21). În 1 Petru 2.22 citim c� El nu a f�cut nici un p�cat �i în epistola c�tre 
Evrei ni se spune c� El a fost asemenea nou� în totul, afar� de p�cat. El era cu 
adev�rat ceea ce g�sim în Levitic 2, f�ina fin� din jertfa de mâncare, rodul 
p�mântului. El era adev�ratul om, a�a cum ne spune Galateni 4.4, „n�scut din 
femeie“, adev�ratul om, Adam. Cel dintâi Adam nu este n�scut dintr-o femeie. 
Domnul Isus îns� a luat na�tere prin Duhul Sfânt �i, cu toate c� El a fost de 
asemenea om adev�rat, tot a�a de adev�rat cum suntem noi, cu un suflet 
omenesc, un duh omenesc �i un trup omenesc, El era f�r� p�cat. Aceasta era 
jertfa descris� în Levitic 16. 

�i apoi vedem acest om aici pe p�mânt. Dumnezeu a spus despre om în 
Geneza 6, înainte de potop �i în capitolul 8, dup� potop: „Toate întocmirile 
gândurilor inimii sale sunt numai r�u“. Aceasta era starea oamenilor. În 
Psalmul 14, Cuvântul lui Dumnezeu spune iar��i: „C�ci nu este nici unul care 
s� fac� binele, nici unul m�car“, iar în Romani 3.10-12: „Nu este nici un om 
drept, nici unul m�car. Nu este nici unul care s� aib� pricepere, nu este nici 
unul care s� caute pe Dumnezeu. To�i s-au ab�tut �i au ajuns ni�te 
netrebnici.“ Dumnezeu a dovedit har, prin faptul c� nu a condamnat imediat 
pe oameni, ci i-a l�sat pe p�mânt �i le-a ar�tat îndurare. Care a fost îns� 
rezultatul? Patru mii de ani a c�utat Dumnezeu mereu, dac� este vreunul care 
s� nu-L dezonoreze a�a cum a f�cut Adam, ci s�-L onoreze, dar nu a g�sit nici 
unul. „C�ci nu este nici unul care s� caute pe Dumnezeu“. Omul L-a dezonorat 
�i nu a fost nici un om care s�-L pream�reasc�. To�i caut� foloasele lor proprii, 
to�i sunt nefolositori. A�a cum ne spune Coloseni 1.16, El care a creat totul 
pentru Sine, trebuia s� spun�: Sunt nefolositori, nu pot s�-i folosesc la nimic. 

�i apoi, dup� 4000 de ani, dup� sutele de milioane de oameni care au tr�it 
pe p�mânt, a venit un alt Om, un adev�rat Om, îns� Unul care a spus; „Eu vin, 
Dumnezeule, ca s� fac voia Ta“. Punctul S�u de plecare era s� fie numai 
ascult�tor, s� sl�veasc� numai pe Dumnezeu. Este atunci o minune c� cerul S-
a deschis �i îngerii sl�veau �i ziceau: „Pace pe p�mânt, între oameni bun� 
pl�cere“? Dup� 4000 de ani, era acolo pentru prima dat� un Om, asupra 
c�ruia Dumnezeu privea cu pl�cere �i îngerii puteau s� jubileze de bucurie. 
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Acest Om a crescut, a fost acceptat de Dumnezeu �i de oameni. El a mers pe 
calea Sa 33 de ani �i El putea spune: „Mâncarea Mea este s� fac voia Aceluia 
care M-a trimis“. El putea spune lui Dumnezeu: „Eu �tiam c� Tu totdeauna M� 
ascul�i“ (Ioan 11.46) �i „... El nu M-a l�sat singur, pentru c� totdeauna fac ce-I 
este pl�cut“ (Ioan 8.29). Minunat Om! Noi auzim m�rturia Tat�lui, când El a 
trecut, prin botez, al�turi de r�m��i�a credincioas� a lui Israel, care au fost 
boteza�i cu botezul poc�in�ei pentru iertarea p�catelor. Aceasta ap�rea a�a ca 
�i cum El S-ar fi c�it, ca s� primeasc� iertarea p�catelor! Atunci S-a deschis 
cerul �i, dup� 30 de ani de când El venise pe p�mânt, Dumnezeu spune: „Tu 
e�ti Fiul Meu Preaiubit, în Tine Mi-am g�sit pl�cerea“. �i trei ani mai târziu, la 
sfâr�itul lucr�rii Sale, cerurile s-au deschis iar��i, pe muntele schimb�rii la 
fa��, �i Dumnezeu spune din nou: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi 
g�sesc pl�cerea; de El s� asculta�i“. 

�i apoi El merge la cruce. El a fost ascult�tor „pân� la moarte �i înc� moarte 
pe cruce“. El a fost a�a de ascult�tor, încât El a f�cut voia lui Dumnezeu, chiar 
dac� trebuia s� plâng�: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
p�r�sit?“ Nu cunoa�tem noi acest strig�t din Matei 27 �i din Psalmul 22? El 
era singurul care putea s� strige a�a. Niciodat� Dumnezeu nu a p�r�sit vreun 
om. Niciodat� n-a putut spune un om lui Dumnezeu: „Dumnezeul meu, pentru 
ce M-ai p�r�sit?“ Dac� Dumnezeu ar fi p�r�sit vreun om, El ar fi avut motive 
destule pentru a face aceasta, pentru c� fiecare om este un p�c�tos. Îns� acest 
Om de aici a pream�rit pe Dumnezeu în toat� via�a Sa. El a fost totdeauna 
ascult�tor. El a f�cut numai ceea ce I-a poruncit Dumnezeu, iar aceast� 
ascultare L-a dus la cruce. �i acolo, la cruce, El, Cel curat, Cel sfânt, Omul 
ascult�tor, a fost p�r�sit de Dumnezeu! El trebuia s� spun�: „în Tine se 
încredeau p�rin�ii no�tri, se încredeau �i-i salvai... Dar Eu sunt vierme...“ El 
îns� a fost ascult�tor pân� la moartea pe cruce. Acolo Dumnezeu a pus 
p�catele mele asupra Lui �i p�catele tuturor acelora care vor crede în El. Nu ne 
vom ocupa de aceasta acum, dar vreau s-o amintesc. Din ascultare, Domnul a 
luat asupra Sa p�catele tuturor acelora care vor crede în El. Nu este vorba aici 
de dragostea Sa fa�� de noi, ci de ceea ce El a f�cut din ascultare fa�� de 
Dumnezeu. �i El a purtat p�catele, a�a c� Dumnezeu putea s� le judece �i 
astfel Dumnezeu s� descopere dragostea Sa oamenilor p�c�to�i, dup� ce 
dreptatea Sa a fost satisf�cut�. �i Domnul nu S-a opus. 

Apoi, pe când El atârna pe cruce înc�rcat cu p�catele mele �i p�catele 
tuturor acelora care cunosc pe Domnul �i El trebuia s� strige: „M-au ajuns 
pedepsele pentru nelegiuirile mele,... sunt mai multe decât perii capului Meu“ 
(Psalmul 40.12), apoi El spune: „Totu�i Tu e�ti Cel Sfânt, Tu care locuie�ti în 
mijlocul laudelor lui Israel“ (Psalmul 22.3). �i în acest moment El - acum 
ajungem de fapt deja la arderea-de-tot - a pream�rit pe Dumnezeu �i 
Dumnezeu a fost descoperit a�a cum niciodat� nu a fost �i niciodat� nu va mai 
fi descoperit. Pe când El purta acolo pe cruce p�catele mele �i a fost f�cut p�cat 
pentru mine �i a strigat; „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
p�r�sit?“ �i: „M� afund în noroi adânc �i nu M� pot tine“ (Psalmul 69.2), când 
a strigat c� L-au ajuns f�r�delegile, în acest moment El a ar�tat c� �arpele a 
min�it �i Adam �i Eva au crezut o minciun�. Acolo El a dovedit cât de adev�rat 
este Cuvântul lui Dumnezeu: „plata p�catului este moartea“. El a murit pe 
când purta p�catele mele �i a fost f�cut p�cat pentru mine. Acolo El a dovedit 
cât este de drept Dumnezeu. Dumnezeu nu a mic�orat judecata pe care El, Cel 
Preaiubit, a purtat-o. El a purtat judecata în toat� plin�tatea, a�a cum ar fi 
trebuit s-o port eu. 

Acolo El a dovedit cât este de sfânt Dumnezeu. Dumnezeu L-a l�sat singur pe 
Acela despre care spusese: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi g�sesc 
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pl�cerea“. Acesta trebuia acum s� strige: „Pentru ce M-ai p�r�sit?“ �i cum a 
dovedit El acolo c� Dumnezeu este dragoste! Dac� aceasta s-a putut vedea în 
cei 4000 de ani numai în chip acoperit, cum a fost dragostea aceasta 
descoperit� la cruce! Romani 5.8 ne spune: „Dumnezeu Î�i arat� dragostea Sa 
fa�� de noi prin faptul c�, pe când eram noi înc� p�c�to�i, Hristos a murit 
pentru noi“. Dac� Satan ar zice acum c�tre noi c� Dumnezeu nu este dragoste, 
noi i-am ar�ta spre cruce �i am zice: Un Dumnezeu care d� pe singurul S�u 
Fiu pentru p�c�to�i, îl d� la cruce pentru f�pturile de nimic �i care judec� pe 
Fiul în locul acestor p�c�to�i, este acesta un Dumnezeu care nu iube�te? 

Vedem acolo cum Domnul Isus tocmai în momentul când El din ascultare 
fa�� de Dumnezeu, este judecat �i atârn� acolo, singur, p�r�sit de Dumnezeu 
�i lep�dat de toat� crea�ia, c� El pream�re�te pe Dumnezeu - �i era un Om 
care a f�cut aceasta! A�a putea spune Domnul Isus în Ioan 13.31, c� Fiul 
Omului a pream�rit pe Dumnezeu �i c� Dumnezeu Îl va pream�ri pe El. Un om 
a dezonorat pe Dumnezeu, Adam �i Eva, apoi un Om L-a pream�rit. 

Îns� acest Om venit din cer a f�cut mult mai mult decât s� restabileasc� ceea 
ce Adam �i Eva au stricat. El nu a ar�tat numai c� �arpele a min�it, ci El a 
f�cut a�a fel c� întreaga crea�ie, îngerii, sunt uimi�i de descoperirea lui 
Dumnezeu Însu�i. Înainte ca Domnul Isus s� fi fost pe p�mânt, Dumnezeu n-a 
fost niciodat� descoperit deplin (Ioan 1.18). Cu tot respectul spus, Domnul Isus 
a luat p�catul ca o cauz� ca s� pream�reasc� mai mult pe Dumnezeu, decât El 
a fost sl�vit pân� acum �i ar putea vreodat� fi sl�vit, dac� n-ar fi venit p�catul. 
Tocmai aceast� groz�vie pe care au f�cut-o oamenii �i care a dezonorat a�a de 
mult pe Dumnezeu, p�catul era cauza pentru care Dumnezeu a fost pream�rit, 
încît la sfâr�it Dumnezeu este mai mult pream�rit printr-un Om, decât a fost 
odat� dezonorat printr-un om. �i Dumnezeu în dreptatea Lui a devenit un 
datornic fa�� de oameni. El nu mai este un Dumnezeu care trebuie s� pretind�, 
s� cear� ca omul care L-a jignit a�a de mult s� fie judecat, ci un Dumnezeu a 
c�rui dreptate cere ca omul s� poat� ob�ine iertare; c�ci un Om, Isus Hristos L-
a sl�vit nespus de mult. 

Baza pentru aceasta o g�sim aici: sângele a fost stropit pe capacul isp��irii. 
Acest capac al isp��irii este capacul chivotului (lada leg�mântului) în care erau 
tablele legii; �i deasupra erau heruvimii; acolo era scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu. Heruvimii în Vechiul Testament sunt executorii judec��ii lui 
Dumnezeu. Ei priveau asupra Legii, cerin�ele sfinte ale lui Dumnezeu fa�� de 
oamenii de pe p�mânt �i unde ei vedeau c� aceste cerin�e nu au fost realizate 
niciodat� de vreun om, ele puteau numai s� cear� judecat�. Scaunul de 
domnie era un scaun al judec��ii. Acolo a fost adus sângele, care spunea 
heruvimilor: judecata a fost executat�! Plata p�catului este moartea. Sângele 
îns� vorbe�te de faptul c� s-a dat o via��. În capitolul 17.11 din Levitic g�sim 
c� în sânge este isp��irea. Via�a este în sânge, a�a c� sângele spune 
heruvimilor c� s-a dat via�a �i dreptatea lui Dumnezeu este satisf�cut�. În al 
doilea rând, îns�, sângele vorbe�te despre Persoana aceea, acest Om minunat, 
care a sl�vit pe Dumnezeu în moartea Sa, a�a cum Dumnezeu niciodat� n-a 
fost, încât atunci când heruvimii privesc spre chivot, ei nu mai v�d cerin�ele 
legii, ci sângele, care vorbe�te despre Acela prin care Dumnezeu a fost sl�vit. 

Heruvimii, care sunt uneltele drept��ii lui Dumnezeu, pot acum s� spun�: 
omul poate ob�ine ceva. Dumnezeu poate binecuvânta pe oameni, c�ci El a fost 
sl�vit prin Acest om. Cum ar putea un Dumnezeu drept s� refuze ca omul s� 
poat� fi binecuvântat acum? Tocmai aceasta ne spune Duhul Sfânt în Ioan 
3.16, în 2 Corinteni 5.18-21 �i în 1 Timotei 2.3-7. Acolo este un Dumnezeu 
care vrea ca oamenii s� fie salva�i �i s� vin� la cuno�tin�a adev�rului, un 
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Dumnezeu care a fost sl�vit prin lucrarea Domnului Isus. Domnul Isus Se 
plânge în Psalmi: „Trebuie s� dau înapoi ceea ce n-am furat“. �i El a dat 
înapoi, a�a c� Dumnezeu poate spune liber, tuturor oamenilor de pe p�mânt: 
Eu vreau s� dovedesc har, Eu vreau s� v� aduc la Mine, Eu vreau s� v� 
binecuvântez. 

Dar pentru aceasta trebuia s� se petreac� ceva în oameni, cum vedem în cel 
de-al doilea �ap. Îns� cu privire la Evanghelie, vedem aici baza. Dumnezeu 
poate acum în mod drept s� ofere har oric�rui om, a�a c� este adev�rat ceea ce 
st� scris în 1 Ioan 1.9: „Dac� ne recunoa�tem p�catele, El este credincios �i 
drept ca s� ne ierte p�catele �i s� ne cur��easc� de orice nedreptate“. Cu alte 
cuvinte, când un om ar veni împreun� cu Domnul Isus la Dumnezeu �i 
Dumnezeu l-ar respinge, atunci Dumnezeu ar fi nedrept. Dumnezeu este drept 
când El ne iart� p�catele �i ne cur��e�te de orice nedreptate, pentru c� Omul 
Isus Hristos L-a sl�vit, a�a cum Domnul Însu�i spune în Ioan 13.31: „Acum 
Fiul Omului a fost pream�rit �i Dumnezeu a fost pream�rit în El“... �i cum 
spune El în Ioan 17: „Eu Te-am pream�rit pe p�mânt;... �i acum, Tat�, 
pream�re�te-M� la Tine Însu�i cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi 
lumea“. Dumnezeu nu a refuzat lucrul acesta, c�ci Dumnezeu este drept. 
Crede�i c� atunci când Domnul Isus a venit cu mine la Dumnezeu �i a zis: 
acesta trebuie s� aib� parte cu Mine în slav�!, c� dreptatea lui Dumnezeu a 
spus; „nu se poate“? Nu, dreptatea lui Dumnezeu spune: cu privire la acesta, 
El are un drept. Aici avem baza Evangheliei. 

Prin Evanghelie, Dumnezeu ofer� acum har, prin solii S�i, fiec�rui om de pe 
p�mânt, pentru c� El trimite pe ai S�i la p�c�to�ii pierdu�i �i îi roag�: Vino s� 
te împaci cu mine! 

Normal, atunci trebuie s� se petreac� ceva cu el. Acesta este al doilea lucru. 
Un om nu poate veni în prezen�a lui Dumnezeu a�a cum este el. Dumnezeu 
este lumin� �i în El nu este întuneric. Poate un om, care este întuneric - 
aceasta o spune scrisoarea c�tre Efeseni despre necredincio�i - s� stea în 
prezen�a lui Dumnezeu, care este lumin� �i în care nu este întuneric? Poate un 
om, care este în întuneric, s� fie fericit în lumin�? Ar putea un om, care are o 
natur� p�c�toas�, care nu poate face nimic altceva �i nu vrea nimic altceva, 
decât s� p�c�tuiasc�, care necinste�te pe Dumnezeu �i vrea s� fac� numai voia 
sa proprie, poate deci un om nen�scut din nou, unul, care deci nu are o natur� 
nou�, s� fie vreodat� fericit în cer, într-un loc unde nu este p�cat, unde el 
niciodat� nu va putea face ceea ce el iube�te s� fac�, unde nu se g�se�te nimic 
din ceea ce iube�te el? C�ci acolo toate vorbesc despre slava lui Dumnezeu, 
acolo totul este în concordan�� cu Dumnezeu, pe care el Îl ur��te. Nu, ar fi 
imposibil! Vedem c� trebuia s� se întâmple ceva �i la om, f�când abstrac�ie de 
faptul c� dreptatea lui Dumnezeu cere ca fiecare om în parte s� fie cur��it �i 
eliberat de judecat�. 

Îns� aceasta nu este tema noastr� de acum. S� revenim pe scurt la prima 
parte a capitolului. Am v�zut c� Aaron trebuia s� vin� în felul acesta în locul 
Sfânt: „S� se îmbrace cu tunica sfin�it�“ de in �i s�-�i pun� pe trup pantalonii 
de in; s� se încing� cu brâul de in �i s�-�i acopere capul cu turbanul de in; 
acestea sunt ve�mintele sfinte cu care se va îmbr�ca el, dup� ce î�i va sp�la 
trupul în ap�“ (Levitic 16.4). Faptul acesta este foarte important în leg�tur� cu 
tema noastr�. Am v�zut c� nu numai jertfa este un tablou al Domnului Isus, ci 
�i altarul, pe care se aducea jertfa. Domnul Isus Însu�i spune în Matei 23 c� 
darurile sunt sfin�ite prin altar �i c� altarul însu�i este mai important decât 
jertfa. Cu toate c� ambele vorbesc despre Domnul Isus, acestea nu se refer� la 
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valoarea Persoanei Sale, ci la ceea ce se exprim� despre Persoana �i lucrarea 
Lui. 

Îns� aici vedem c� Domnul Isus este nu numai jertfa �i altarul, ci c� El este 
�i Preotul care face lucrarea, înjunghie jertfa �i duce sângele în�untru. Aceasta 
este o realitate minunat�. În Geneza g�sim totdeauna pe jertfitor, aici îns� 
avem pe preot. În Geneza 8 g�sim c� arderea-de-tot era legat� cu altarul �i c� 
altarul sfin�ea jertfa. Domnul Isus este altarul �i dreptatea Sa practic� f�cea 
lucrarea de pe cruce a�a de pre�ioas�. Când îns� este vorba de o adev�rat� 
jertf� pentru p�cat, nu întâlnim nici un altar. Prin expresia „o adev�rat� jertf� 
pentru p�cat“ în�eleg o jertf� pentru p�cat al c�rei sânge era adus în Locul 
Sfânt. O adev�rat� jertf� pentru p�cat vorbe�te despre judecata lui Dumnezeu 
asupra p�catelor noastre �i p�catului nostru �i aceasta nu poate fi legat� de un 
altar. P�catul este cu totul urâcios pentru Dumnezeu. De aceea la jertfa pentru 
p�cat noi nu g�sim nici un altar, ci un preot, un alt simbol al Domnului Isus. 
Vedem c� în lucrarea Domnului Isus toate lucrurile sunt des�vâr�ite �i toate 
lucreaz� împreun� ca s� fac� aceast� jertf� minunat de m�rea�� pentru 
Dumnezeu. El era o Persoan� minunat� �i El a purtat p�catul meu în judecat�. 
El a înf�ptuit lucrarea pe deplin, îns� El Însu�i era a�a de pre�ios �i El S-a 
jertfit pe Sine Însu�i - nu numai c� Dumnezeu L-a dat, ci �i El S-a jertfit de 
bun�voie, a�a cum spune în Ioan 10: „Nimeni nu-Mi ia via�a, ci Eu o dau 
singur. Am putere s-o dau �i am putere s-o iau“. A�a o vedem noi aici în chip 
simbolic, vorbind despre Aaron ca preot. 

În leg�tur� cu aceasta este o întrebare care deseori vine în inima tinerilor �i 
poate chiar �i a credincio�ilor b�trâni. În Epistola c�tre Evrei se spune c� 
Domnul Isus a devenit preot abia în cer. Când el a plecat la cer, Dumnezeu I-a 
zis: „Tu e�ti Preot în veac, dup� rânduiala lui Melhisedec“. A�a are loc preo�ia 
Domnului Isus �i exercitarea preo�iei abia dup� ce Domnul este în ceruri. 

În Evrei 2.17, îns� se spune c� Domnul Isus trebuia s� fie un Mare Preot 
milos �i credincios, ca s� fac� isp��ire pentru p�catele poporului. Vedem deci o 
excep�ie de la preo�ia normal�, pe care Domnul Isus o exercit� acum, dup� ce 
El a plecat în cer. �i de aceea g�sim aici �i c� Aaron nu poart� ve�mintele sale 
obi�nuite de preot, acelea pe care le g�sim �i în Exod 28 �i în Levitic 8. Aici, 
marele preot poart� îmbr�c�minte deosebit�, care avea voie s� fie purtat� 
numai în aceast� zi, dar care vorbe�te despre ceea ce era Domnul Isus în Sine 
Însu�i. Avem aici o tunic� sfânt� de in, iar Apocalipsa 19 ne spune c� inul este 
un simbol al faptelor drepte, a�a c� aceasta de aici vorbe�te despre ceea ce era 
Domnul Isus în via�a Sa pe p�mânt, c� El era des�vâr�it de drept, c� toate 
faptele Sale, cuvintele Sale �i gândurile Sale erau drepte înaintea lui 
Dumnezeu. �i mai mult decât aceasta, Aaron trebuia s�-�i spele trupul în ap�. 
Apa ne vorbe�te despre Cuvântul lui Dumnezeu în puterea sa cur��itoare. 
Pentru ca s� fie un adev�rat simbol al Domnului Isus, el trebuia s� fie cur��it 
de fiecare murd�rie. 

Vedem deci aici, lucrarea Domnului Isus. El este jertfa, o jertf� des�vâr�it�. 
�i aceasta este adus� de un Preot, care în toat� descoperirea Sa era drept. Noi 
�tim c� în imaginile Scripturii, îmbr�c�mintea vorbe�te despre ceea ce noi 
prezent�m în afar�, despre comportarea vie�ii noastre, faptele noastre, 
cuvintele noastre, pa�ii no�tri, a�a cum spune proverbul: hainele fac pe om. �i 
este adev�rat; omul care m� vede, vede hainele mele �i a�a vorbesc hainele, în 
imaginile Scripturii, despre comportarea mea exterioar�. A�a era deci Acela 
care El Însu�i a adus jertfa, Domnul Isus, în toat� descoperirea Sa aici pe 
p�mânt, în concordan�� deplin� cu sfin�enia �i dreptatea lui Dumnezeu, a�a c� 
din orice parte am privi lucrarea Domnului Isus de pe Golgota, totul era 
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des�vâr�it, totul era numai ca s� poat� satisface inima lui Dumnezeu. �i toate 
acestea împreun� f�ceau valoarea jertfei pentru Dumnezeu, pe baza c�reia El 
ast�zi poate s� reverse harul S�u �i s�-L vesteasc� tuturora. 

Ce realitate minunat�! Marele �i puternicul Dumnezeu, care a fost a�a de 
jignit de oameni �i zilnic este jignit de ei, care zilnic este def�imat de oameni, îi 
roag�: Veni�i s� ne împ�c�m! El nu spune: Voi, dac� vre�i s� v� salva�i, atunci 
pute�i veni la Mine �i, dac� a�i cerut mult timp, atunci poate c� voi fi îndur�tor. 
- Un evanghelist a spus a�a cu câ�iva ani în urm� surorii mele; ea era sub 
povara p�catelor �i ea a vorbit cu un evanghelist, care i-a zis: Roag�-te lui 
Dumnezeu mult �i atunci vei primi iertare deplin�. - Îns� Evanghelia nu spune 
a�a, ea spune c� Dumnezeu iube�te pe p�c�to�i �i îi „roag�“ s� vin� la El, ca El 
s�-i poat� salva �i ierta �i s� le poat� schimba sentimentul de du�m�nie fa�� de 
El. Vino s� te împaci cu Mine! Nu este aceasta o realitate minunat�? Aceasta 
este lucrarea de care noi, ca ni�te copii ai lui Dumnezeu, avem parte. Baza este 
lucrarea pe care Domnul Isus a f�cut-o, Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, 
atunci când S-a dat pe Sine pentru mine. Nu înc�lze�te aceasta inimile 
noastre? 

 


