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PREFAfiÆ

Timp de peste o mie de ani prezenfla lui Dumnezeu pe pæmânt a fost
asociatæ în Israel cu Sanctuarul. La scurtæ vreme dupæ ieøire, Dumnezeu
a poruncit lui Moise: “Sæ-Mi facæ un locaø sfânt (sanctuar) øi Eu voi
locui în mijlocul lor”. (Exodul 25, 8). Acest sanctuar numit øi tabernacol,
a fost înlocuit mai târziu cu templul øi era locul locuinflei lui Dumnezeu
între oameni. “Acolo Mæ voi întâlni cu copiii lui Israel, øi locul acela va
fi sfinflit de slava Mea. Voi sfinfli pe Aaron øi pe fiii lui, ca sæ fie în slujba
Mea ca preofli. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel øi voi fi
Dumnezeul lor.” (Exod. 29: 43-45)

Din vremea lui Moise øi pânæ la Domnul Hristos, Dumnezeu S-a
descoperit în sanctuar øi acolo a comunicat cu poporul Sæu. Dumnezeu a
spus: “Acolo Mæ voi întâlni cu tine øi de la înælflimea capacului ispæøirii,
dintre cei doi heruvimi aøezafli pe chivotul mærturiei, îfli voi da toate
poruncile Mele pentru copiii lui Israel”. (Exod 25, 22). Pe lângæ aceasta,
Dumnezeu a vorbit cu Moise “la uøa cortului întâlnirii înaintea Domnului.”
(Exod 29, 42).

Ca loc al locuinflei lui Dumnezeu între oameni, sanctuarul trebuia
sæ producæ mereu un înfleles profund øi dæinuitor pentru copiii lui
Dumnezeu. Când înflelegem în plus cæ tabernacolul împreunæ cu serviciile
lui, erau simbol pentru “adeværatul cort ridicat nu de om ci de Domnul”,
“cort mai mare øi mai desævârøit, nefæcut de mâini omeneøti”, øi cæ Domnul
Hristos este “slujitorul sanctuarului din ceruri”; când înflelegem cæ øi
serviciile tabernacolului de pe pæmânt erau un simbol pentru serviciul
mai înalt de sus, cæ întregul ritual împreunæ cu toate jertfele de pe altarele
pæmânteøti aratæ cætre Mielul adeværat al lui Dumnezeu, sanctuarul capætæ
o importanflæ øi mai mare. În el este prefiguratæ Evanghelia øi unele lucruri
profunde pe care Dumnezeu ni le-a descoperit.

Creøtinii ar face bine sæ studieze cu mai mult interes sanctuarul øi
serviciul lui. Ele conflin lecflii preflioase pentru cercetætorul stæruitor. Prea
mulfli n-au dat importanflæ studierii lucrærii de Mare Preot a Domnului
Hristos øi a aøezærii sale la dreapta lui Dumnezeu. Ei nu-l cunosc ca Mare
Preot, deøi lucrarea Lui este chiar esenfla creøtinismului øi centrul ispæøirii.
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Rugæciunea øi speranfla autorului este ca acest volum sæ conducæ pe
mulfli la o mai profundæ apreciere a Domnului Hristos ca Mare Preot,
mântuitor øi ræscumpærætor øi sæ poatæ intra cu El în locurile sfinte ale
Sanctuarului de sus pe calea nouæ øi vie pe care a pregætit-o pentru ei.

Autorul
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1

SISTEMUL JERTFELOR

Cel dintâi tablou al lui Dumnezeu pe care-l avem dupæ cæderea
omului în pæcat, este acela al umblærii Lui prin grædinæ în ræcoarea
zilei, chemând pe Adam “Unde eøti?” Acestea sunt cele dintâi

cuvinte ce ne-au ræmas de la Dumnezeu dupæ cæderea omului în pæcat.
Nu este lipsit de însemnætate faptul cæ aøa ne este fæcut cunoscut

Dumnezeu. El umblæ dupæ Adam øi-l cheamæ, cæutând un pæcætos care
se ascunde de El. E un tablou asemænætor cu tatæl din parabolæ, care zi
dupæ zi, cerceteazæ sæ vadæ chipul fiului sæu rætæcit, øi aleargæ cætre el,
“pe când era încæ departe”. (Luca 15, 20). Este un tablou asemenea acelui
a al pæstorului care “se duce pe munfli sæ caute oaia rætæcitæ;” øi “are mai
multæ bucurie de ea, decât de cele nouæzeci øi nouæ care nu se rætæciseræ.”
(Matei 18,12.13).

Adam nu înflelesese pe deplin ce fæcuse øi nici care erau urmærile
neascultærii lui. Dumnezeu îi spusese cæ pæcatul însemneazæ moartea,
“în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreøit.” (Gen. 2, 17). Dar
Adam nu væzuse moartea pânæ atunci, øi nu înflelegea ce se ascunde în ea.
Tocmai pentru a întipæri în mintea lui ce înseamnæ pæcatul, Dumnezeu a
îmbræcat pe Adam øi Eva în piei de animale jertfite. Adam privind moartea,
trebuie sæ fi fost zguduit în toatæ fiinfla lui de ticæloøia pæcatului. Dar
când a væzut mielul zæcând færæ viaflæ la picioarele lui, cu sângele
scurgându-se din el, deodatæ moartea a cæpætat un sens nou øi mai profund.
El a început sæ înfleleagæ cæ mântuirea lui era legatæ de moartea mielului,
cæ, dacæ mielul n-ar fi murit ar fi trebuit sæ moaræ el øi în felul acesta ar fi
fost pierdut, færæ speranflæ de viitor, færæ Dumnezeu. El îøi datora viafla,
morflii mielului, øi prin îndurarea care i-a fost datæ, prin credinflæ a væzut
în mielul care zæcea mort la picioarele lui, un simbol al “Mielului junghiat
de la întemeierea lumii.” (Apoc. 13, 8).

Mare trebuie sæ fi fost remuøcarea lui Adam când a væzut urmærile
dezastruoase ale pæcatului lui. Trebuia oare, ca Acela cu care vorbise øi
avusese comuniune în grædinæ sæ moaræ pentru nelegiuirea lui? Aceasta
era prea mult. Am putea crede cæ Adam øi-a oferit viafla lui decât ca Fiul
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lui Dumnezeu sæ moaræ. Dar nici omul øi nici un înger nu-øi putea asuma
responsabilitatea pæcatului. Numai Acela care era la sânul Tatælui, care
era egal cu Dumnezeu putea face ispæøirea. Îngerilor li se putea da o
anumitæ lucrare de fæcut în planul de mântuire a omului; øi omului i se
putea acorda privilegiul de colaborare; dar Unul singur putea oferi
mântuirea. Numele lui avea sæ fie Isus. (Matei 1, 21).

“În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreøit.” (Gen. 2, 17).
Acesta a fost verdictul lui Dumnezeu. Înflelesul evident al acestor cuvinte
era cæ Adam trebuia sæ moaræ în ziua în care a pæcætuit. Unii acceptæ
redarea: “vei muri murind”, care înseamnæ cæ nu vor muri în ziua aceea,
ci cæ moartea avea sæ-øi înceapæ lucrarea în ei øi cæ pânæ la urmæ aveau sæ
moaræ. Însæ nu acesta era sensul cuvintelor. Nu negæm cæ Adam a început
sæ moaræ în ziua aceea. El a murit într-un sens foarte real. Dar este
periculos pentru cineva care crede în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu
sæ socoteascæ, cæ Dumnezeu n-a înfleles aøa cum a spus, mai ales având în
vedere faptul cæ øarpele fæcuse o afirmaflie asemænætoare.

Dar nu este oare un fapt istoric cæ Adam nu a murit în ziua aceea, ci
a træit aproape o mie de ani? Cum trebuie sæ explicæm declaraflia lui
Dumnezeu? Prin simplul fapt cæ îndatæ ce Adam a pæcætuit, domnul
Hristos s-a aøezat la spærturæ, a luat locul lui Adam øi a fægæduit sæ moaræ
în locul lui. Susflinem cæ Adam ar fi murit chiar în ziua aceea, dacæ Domnul
Hristos atunci øi acolo n-ar fi devenit al doilea Adam, n-ar fi luat asupra
Sa povara øi vina pæcatului øi nu ar fi fægæduit viafla Sa pentru viafla lumii.
Aceasta ar fi în armonie cu planul fæcut din veønicie øi cuprins în
legæmântul cel veønic øi ar fi clarificat declaraflia cæ “Domnul Hristos
este Mielul junghiat de la întemeierea lumii.” (Apoc. 13, 8)

HAINE DE PIELEHAINE DE PIELEHAINE DE PIELEHAINE DE PIELEHAINE DE PIELE

Pentru a imprima øi mai deplin în mintea lui Adam øi a Evei natura
pæcatului øi urmærile neascultærii, dar øi pentru a-øi demonstra dragostea
Lui pentru ei, Dumnezeu i-a îmbræcat cu pielea animalelor jertfite (Gen.
3, 21). Hainele acestea au devenit o continuæ amintire pentru pæcatul lor,
dar øi mai mult a Aceluia care a murit pentru ei øi a cærui dragoste i-a
mântuit. Hainele erau simbolul mântuirii.

De atunci înainte, pielea în care erau îmbræcafli le aducea mereu
aminte de pæcatul lor, dar cu atât mai mult de mântuirea din pæcat.



9

Dumnezeu care face haine pentru copiii Sæi gata de a fi alungafli din
cæminul lor, îøi descoperæ iubirea øi grija faflæ de ei, chiar dacæ au pæcætuit.
Dupæ cum o mamæ îmbracæ în haine cælduroase, ocrotitoare pe copilaøii
ei, înainte de a-i trimite în viscolul de afaræ, aøa øi Dumnezeu îmbracæ
iubitor pe cei doi copii ai Sæi înainte de ai îndepærta. Chiar dacæ trebuia
sæ-i îndepærteze, ei urma sæ poarte un semn al iubirii Lui. Trebuia sæ ducæ
cu ei o dovadæ cæ El încæ le poartæ de grijæ. Nu era în planul Lui ca ei sæ
se lupte singuri. Trebuia sæ-i alunge din grædina Eden, dar încæ îi iubea.
El se îngrijea de nevoile lor

ADAM PÆRÆSEØTE EDENULADAM PÆRÆSEØTE EDENULADAM PÆRÆSEØTE EDENULADAM PÆRÆSEØTE EDENULADAM PÆRÆSEØTE EDENUL

Adam øi Eva, au pæræsit cæminul lor din Eden cu o durere de
nedescris. Aici træiseræ în dragoste øi în pace, conversaseræ cu îngerii øi
erau în comuniune cu Dumnezeu. Adesea auziseræ paøii Sæi în grædinæ øi
alergaseræ în întâmpinarea Lui. Vorbiseræ cu El faflæ cætre faflæ. Gustaseræ
din puterile lumii viitoare øi se uniseræ cu corul ceresc aducând laudæ lui
Dumnezeu øi se uniseræ în închinare în orele sfinte ale Sabatului.

Dar acum erau afaræ. Nu aveau sæ mai umble cu Dumnezeu øi cu
îngerii. Îngerii care se desfætaseræ sæ le slujeascæ, le împiedicau drumul
la pomul vieflii. Viitorul era întunecat. Trebuia sæ se lupte cu spinii øi
pælæmida øi la urmæ îi aøtepta moartea. Ei urmau sæ învefle, ceea ce tofli
pæcætoøii au învæflat: calea nelegiuitului este anevoioasæ. Ei au învæflat cæ
pocæinfla nu putea înlætura urmærile vremelnice ale neascultærii. Poruncile
lui Dumnezeu nu pot fi disprefluite, iar siguranfla universului cere ca …
demnitatea legii sæ fie pæstratæ chiar dacæ avea sæ fie datæ pe faflæ mila,

Dar dacæ îi vedem pe Adam øi pe Eva cu capetele plecate øi inimile
zdrobite pæræsind cæminul lor, ce putem spune despre Dumnezeu! Fæcuse
din dragoste planuri pentru ei. Se bucura în cântæri pentru ei. Viitorul lor
fusese plin de speranflæ. Dar acum toate pæreau pierdute. Ei fuseseræ
neascultætori; îøi aleseseræ un alt stæpân. Mâncaseræ din pomul oprit: “Sæ
împiedicæm dar acum, a zis Dumnezeu, “ca nu cumva sæ-øi întindæ mâna,
sæ ia din pomul vieflii, sæ mænânce din el øi sæ træiascæ în veci. De aceea
l-a izgonit.” (Gen. 3, 22-24).

Cât de mult trebuie cæ L-a durut inima pe Dumnezeu sæ izgoneascæ
pe Adam. “Cæutafli øi vedefli dacæ este vreo durere ca durerea mea”, ar
putea sæ se aplice la aceastæ împrejurare. Omul era singur afaræ, iar

Sistemul jertfelor
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Dumnezeu era singur în grædinæ. Cu toate cæ nu putem vorbi despre
singurætatea lui Dumnezeu în cuvinte omeneøti, putem crede însæ cæ,
Creatorul cerurilor øi al pæmântului a simflit pierderea atunci când cei doi
pæcætoøi au pæræsit mediul lor iar poarta a fost închisæ în urma lor. Durere
øi nu mânie i-a umplut inima, øi cu paøi anevoioøi –vorbim în termeni
omeneøti - S-a întors singur în grædinæ. Dacæ gândim despre Dumnezeu
cæ a fost miøcat de slæbiciunile noastre, dacæ-l concepem ca fiind cu totul
altfel decât noi, atunci El a avut o durere care depæøeøte înflelegerea noastræ.

“L-a alungat pe om.” Privind dealungul veacurilor, Dumnezeu a
væzut cæ mântuirea avea sæ coste mult. El a væzut calea cea lungæ pe care
avea sæ o parcurgæ omul, øi a væzut calea øi mai lungæ pe care Fiul Sæu
avea sæ o stræbatæ pentru a aduce pe om înapoi. A væzut cum oamenii
aveau sæ respingæ solii pe care urma sæ-i trimeatæ. A væzut scuipând pe
Fiul Sæu, biciuindu-L, disprefluindu-L øi batjocorindu-L iar în cele din
urmæ bætându-I cuie în mâini øi în picioare. A væzut Ghetsemani øi n-a
putut suporta strigætul pætrunzætor de pe Golgota când Fiul Sæu îngrozit
øi disperat a strigat: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu pentru ce m-ai
pæræsit?”

Însæ nu era altæ cale. Cu toate cæ a fost greu sæ îndepærteze pe Adam,
cu toate cæ a fost greu sæ dea pe Fiul Sæu, n-a ezitat deloc. Pæcatul intrase
- pæcatul mortal care în cele din urmæ avea sæ pironeascæ pe Fiul lui
Dumnezeu pe lemnul crucii ––øi nu putea fi nici un compromis. Siguranfla
universului întreg era în pericol. Dumnezeu trecuse deja printr-un
Ghetsemani care avea sæ dureze atât cât exista øi pæcatul. Nu putea fi nici
o ezitare. Dumnezeu urma sæ mântuiascæ oricât L-ar fi costat.

PRIMA FÆGÆDUINfiÆ A LUI DUMNEZEUPRIMA FÆGÆDUINfiÆ A LUI DUMNEZEUPRIMA FÆGÆDUINfiÆ A LUI DUMNEZEUPRIMA FÆGÆDUINfiÆ A LUI DUMNEZEUPRIMA FÆGÆDUINfiÆ A LUI DUMNEZEU

Dumnezeu nu l-a læsat pe Adam în stare de disperare. El nu numai
cæ a promis cæ Mielul “junghiat de la întemeierea lumii” urma sæ moaræ
pentru el, dându-i mântuirea realæ, dar i-a fægæduit putere pentru a se
împotrivi pæcatului, fæcându-l în stare sæ-l urascæ. “Vræjmæøie voi pune
între tine øi femeie, între sæmânfla ta øi sæmânfla ei,” a zis Dumnezeu.
(Gen. 3, 15). O interpretare a acestui text færæ nici o violentare a lui ar
suna în felul urmætor: “Voi pune uræ împotriva ræului în inima ta. “Ura
aceasta este de cea mai mare însemnætate pentru mântuirea noastræ. Privind
lucrurile omeneøte, atâta vreme cât este în inimæ plæcere de pæcat, nimeni
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nu este în siguranflæ. Omul se poate împotrivi pæcatului, dar atâta timp cât
simte plæcere faflæ de el øi tânjeøte dupæ el, omul nu se aflæ pe teren sigur.
Despre Domnul Hristos se spunea: “Tu ai iubit dreptatea øi ai urât
nelegiuirea.” (Evrei 1, 9). Este de o mare importanflæ deprinderea de a urî
ræul. Cea dintâi fægæduinflæ din Biblie este o fægæduinflæ de uræ împotriva
pæcatului. Numai atunci când ticæloøia pæcatului ajunge o realitate pentru
noi, numai atunci când ne-am dezobiønuit sæ facem ræul, ne gæsim în
siguranflæ. Domnul Hristos nu numai cæ a iubit dreptatea, El a urât
nelegiuirea. Ura aceasta este ceva fundamental în creøtinism. Iar bunul
Dumnezeu a fægæduit sæ planteze ura împotriva pæcatului în inima noastræ.

În fægæduinfla datæ lui Adam øi în felul cum a tratat Dumnezeu pæcatul
este rezumatæ Evanghelia. Dumnezeu nu pæræseøte pe Adam în voia
propriilor lui puteri dupæ ce a pæcætuit. El îl cautæ; îl cheamæ. El rânduieøte
un Mântuitor pentru Adam, simbolizat prin mielul de jertfæ. El fægæduieøte
lui Adam sæ-l ajute sæ urascæ pæcatul astfel încât prin harul lui Dumnezeu
sæ se reflinæ de a-l mai face. Dacæ Adam ar fi lucrat împreunæ cu Dumnezeu,
totul ar fi fost bine. S-au luat mæsuri pentru reîntoarcerea la starea de la
care a cæzut. Nu este nevoie sæ fie înfrânt de pæcat. Prin ajutorul lui
Dumnezeu, îl poate birui.

Lucrul acesta este scos în evidenflæ cu putere în cele petrecute cu
Cain øi Abel. Cain este mânios; chipul i s-a întunecat øi priveøte în pæmânt.
În inima lui este ucidere, øi el este gata sæ omoare pe Abel. Dumnezeu îl
previne cæ, “pæcatul zace la poartæ; … dar tu stæpâneøte asupra lui!” (Gen.
4, 7 vers. engl). Cuvintele acestea erau o avertizare plinæ de milæ pentru
Cain, øi o speranflæ cæ nu avea sæ fie biruit de pæcat. Ca o fiaræ sælbaticæ
gata sæ înhafle victima, stæ øi pæcatul la pândæ lângæ poartæ. În cuvintele
Noului Testament, Satana dæ târcoale “ca un leu ræcnind.” Dar, Cain, nu
trebuia sæ fie biruit. “Tu sæ-l stæpâneøti!”– zice Dumnezeu. Aici este mai
mult decât o enunflare; este o fægæduinflæ. Omul nu trebuie sæ fie învins. În
Dumnezeu este speranflæ øi ajutor. Nu trebuie ca pæcatul sæ ajungæ sæ
stæpâneascæ. Noi trebuie sæ-l stæpânim.

DUMNEZEU A CONCEPUT UN PLANDUMNEZEU A CONCEPUT UN PLANDUMNEZEU A CONCEPUT UN PLANDUMNEZEU A CONCEPUT UN PLANDUMNEZEU A CONCEPUT UN PLAN

Dar Dumnezeu a conceput un plan dupæ care poate sæ fie unit din
nou cu poporul Sæu. Dacæ trebuia sæ pæræseascæ locul pregætit pentru ei,
pentru ce n-ar merge Dumnezeu la ei? Dacæ nu mai puteau træi în Paradis,

Sistemul jertfelor
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unde ar fi putut sæ se bucure de comuniunea directæ cu El? Pentru ce n-ar
fi locuit Dumnezeu cu ei acolo unde mergeau? Astfel, la împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis un cuvânt poporului Sæu: “Sæ-mi facefli un sanctuar;
ca sæ pot locui în mijlocul vostru.” (Exod. 5, 8). Minunatæ iubire!
Dumnezeu nu poate suferi sæ fie despærflit de ai Sæi! Iubirea Lui inventeazæ
un plan potrivit cæruia poate locui în mijlocul lor. El merge cu ei în pribegie
prin pustiu, conducându-i cætre pæmântul fægæduit. Dumnezeu este din
nou împreunæ cu poporul Sæu. Este adeværat, acum stæ la mijloc un zid
despærflitor. Dumnezeu locuieøte în Sanctuar øi omul nu se poate apropia
de El direct. Dar Dumnezeu este atât de aproape cât îngæduie pæcatul. El
este “în mijlocul” poporului Sæu.

Noul Testament spune despre Domnul Hristos urmætoarele: “Îl vor
numi Emanuel, ceea ce însemneazæ Dumnezeu cu noi.” (Matei 1, 23).
Idealul creøtin este toværæøia cu Dumnezeu, unificarea cu El, færæ nici o
despærflire. “Enoh a umblat cu Dumnezeu.” (Gen. 5, 24). Moise a vorbit
cu el faflæ cætre faflæ. (Exod 33, 11). Dar Israel nu era pregætit pentru o
astfel de experienflæ. El trebuia sæ fie învæflat lecflii de respect øi de sfinflenie.
Ei urmau sæ învefle cæ færæ sfinflenie nimeni nu poate sæ vadæ pe Dumnezeu.
(Evrei 12, 14). Pentru a-i învæfla aceasta a øi poruncit Dumnezeu ca sæ
facæ un Sanctuar pentru ca sæ poatæ locui în mijlocul lor.

EØECUL LUI ISRAELEØECUL LUI ISRAELEØECUL LUI ISRAELEØECUL LUI ISRAELEØECUL LUI ISRAEL

Totuøi înainte ca Dumnezeu sæ le porunceascæ construirea unui
Sanctuar, le-a fæcut cunoscut cele zece porunci. (Exod. 20). El le-a dat
Legea Sa pentru ca sæ øtie ce se cere de la ei. Ei au stat în picioare în fafla
muntelui care ardea cu foc. Au auzit tunetul øi au væzut fulgerele; iar
atunci când a început Domnul sæ vorbeascæ “tot muntele s-a cutremurat”
iar oamenii tremurau. (Exod. 19, 16-18). Manifestaflia aceea a fost atât
de impresionantæ “øi priveliøtea aceea era atât de înfricoøætoare încât Moise
a zis: “Sunt îngrozit øi tremur”, iar poporul a cerut “sæ nu li se mai
vorbeascæ.” (Evrei 12, 19. 21). Poporul, nu putea decât sæ vadæ øi sæ
recunoascæ dreptatea celor cerute de Dumnezeu, øi atât înainte, cât øi
dupæ vestirea Legii au ræspuns: “Vom face øi vom asculta tot ce a zis
Domnul!” (Exod. 19, 8; 24, 3. 7).

Se vede cæ ei au încercat o lucrare atât de mare, færæ sæ-øi dea seama
câtuøi de puflin de faptul cæ erau atât de færæ putere sæ facæ ce au fægæduit.
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Din experienflele trecutului, ar fi trebuit sæ-øi dea seama de faptul cæ færæ
putere dumnezeiascæ ei n-ar fi putut fline Legea. Totuøi au fægæduit cæ o
vor fline cu toate cæ nu trecuseræ decât câteva zile øi au jucat în jurul
viflelului de aur! Legea oprea închinarea la idoli øi ei fægæduiseræ sæ flinæ
Legea, øi cu toate acestea se închinaræ la unul din vechii lor idoli. Prin
închinarea la viflelul de aur, ei au dat dovada cæ nu sunt în stare sau cæ nu
vor sæ facæ ceea ce se învoiseræ. Ei au cælcat în picioare Legea pe care
spusese cæ o vor fline, øi acum ea îi osândea. Aceasta îi pæræsea într-o
stare desnædæjduitæ øi plinæ de descurajare.

Dumnezeu avea un scop când îngæduia aceasta. El dorea ca Israel
sæ øtie cæ în ei nu era nici o posibilitate sæ flinæ vreodatæ Legea lui
Dumnezeu. Øi cu toate acestea, obligafliile erau necesare pentru sfinflenie,
øi færæ sfinflenie nimeni nu poate sæ vadæ pe Dumnezeu. Aceasta îi aducea
faflæ în faflæ cu desnædæjduita lor stare. Legea care le fusese datæ pentru
viaflæ, nu le aducea decât osândire øi moarte. Færæ Dumnezeu ei erau færæ
speranflæ.

O CALE DE SALVAREO CALE DE SALVAREO CALE DE SALVAREO CALE DE SALVAREO CALE DE SALVARE

Dumnezeu nu i-a læsat în starea aceasta. Dupæ cum în grædina Eden,
mielul jertfit preînchipuia pe Domnul Hristos, la fel øi acum prin
sacrificiile øi serviciul sângelui, Dumnezeu îi învæfla cæ El prevæzuse o
cale de scæpare. Avraam a înfleles aceasta, atunci când berbecul prins cu
coarnele în tufiø a fost primit în locul fiului sæu. Øi poate cæ nici el nu a
înfleles deplina însemnætate a propriului sæu ræspuns când a întrebat Isac:
“Iatæ focul øi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” (Gen.
22, 7). La aceasta Avraam ræspunsese: “Fiule, Dumnezeu Însuøi va purta
grijæ de miel.” (vers. 8). Când a fost întins cuflitul, Dumnezeu zise: “Sæ
nu pui mâna pe bæiat, øi sæ nu-i faci nimic.” (vers. 12) Când Avraam a
privit împrejur a væzut un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiø,” øi
Avraam s-a dus de a luat berbecele, øi l-a adus ca ardere de tot în locul
fiului sæu.” (vers. 13) În privinfla aceasta Domnul Isus a zis: “Tatæl vostru
Avraam a sæltat de bucurie cæ are sæ vadæ ziua Mea: a væzut-o øi s-a
bucurat.” (Ioan 8, 56). În berbecul încurcat în tufiø, care a murit în locul
fiului sæu, Avraam a væzut pe Hristos. El s-a bucurat øi a fost fericit.

Lecflia pe care o învæflase Avraam, voia Dumnezeu sæ o dea lui Israel.
Prin mielul de jertfæ; prin taur, berbec, flap, turturea, porumbel; prin

Sistemul jertfelor
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stropirea sângelui pe altarul jertfelor mistuite de foc, pe altarul tæmâierii,
cætre perdea sau cætre chivot; prin învæflætura øi prin mijlocirea profefliei,
Israel trebuia sæ învefle cum sæ se apropie de Dumnezeu. Ei nu trebuia sæ
ræmânæ în desnædejde când dædea piept cu condamnarea pe care le-o
aducea sfânta Lege a lui Dumnezeu. Era o cale de scæpare. Mielul lui
Dumnezeu urma sæ moaræ pentru ei. Prin credinfla în sângele Lui ei puteau
sæ intre în comuniune cu Dumnezeu. Prin mijlocirea preoflilor, puteau sæ
intre prin delegafli în Sanctuarul lui Dumnezeu, øi puteau ca în persoana
marelui preot sæ ajungæ chiar în camera de audienflæ a Celui Preamærit.
Pentru cel credincios din Israel, aceasta preînchipuia timpul când poporul
lui Dumnezeu ar fi putut intra plin de curaj în locul preasfânt prin sângele
lui Isus. (Evrei 10, 19).

Toate acestea, Dumnezeu dorea sæ le dea ca învæflæturæ lui Israel
prin sistemul jertfelor. Pentru ei aceasta era calea mântuirii. Le dædea
nædejde øi curaj. Cu toate cæ Legea lui Dumnezeu, cele zece porunci, îi
condamna din pricina pæcatelor lor, faptul cæ Mielul lui Dumnezeu urma
sæ moaræ pentru ei, le da nædejde. Sistemul jertfelor constituia Evanghelia
pentru Israel. Le aræta læmurit calea care ducea la comuniunea øi la
toværæøia cu Dumnezeu.

Printre cei care mærturisesc a fi creøtini se gæsesc destui care nu væd
o însemnætate deosebitæ în serviciile din templu, aøa cum au fost rânduite
de Dumnezeu; totuøi este adeværat cæ planul Evangheliei în ce priveøte
mântuirea, aøa cum este descoperit în Noul Testament, ajunge sæ fie mai
læmurit dacæ am ajuns sæ înflelegem Vechiul Testament. De fapt se poate
spune færæ pic de îndoialæ, cæ acela care a înfleles sistemul levitic al
Vechiului Testament, poate sæ înfleleagæ øi sæ prefluiascæ mult mai bine
Noul Testament. Primul preînchipuie pe al doilea øi este un tip pentru el.

Cea dintâi învæflæturæ pe care Dumnezeu dorea sæ o dea lui Israel
prin sistemul jertfelor era aceea cæ pæcatul însemneazæ moarte. Iaræøi øi
iaræøi a fost sæpatæ în inima lor învæflætura aceasta. În fiecare dimineaflæ øi
searæ, în tot cursul anului se aducea un miel de jertfæ pentru nafliune. Zi
dupæ zi oamenii aduceau la templu darurile lor pentru pæcat, darurile lor
de mulflumire øi pentru arderea de tot. În fiecare caz era jertfit un animal
øi sângele era stropit într-un anumit loc. La fiecare ceremonie øi la fiecare
slujbæ se aplica învæflætura: Pæcat înseamnæ moarte.

Învæflætura aceasta este mult mai trebuincioasæ în zilele noastre, de
cum era în zilele Vechiului Testament. Unii creøtini o iau prea uøor cu
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pæcatul. Ei îl privesc ca o treaptæ de trecere a vieflii omenirii, de la care ea
se va ridica singuræ. Alflii socotesc pæcatul ca pe ceva regretabil dar de
care nu pofli scæpa. Ei au nevoie ca în mintea lor sæ se sape cu litere ce nu
se pot øterge, învæflætura cæ pæcatul însemneazæ moarte. Noul Testament,
cu adeværat, spune cæ plata pæcatului este moartea. (Rom. 6, 23). Cu toate
acestea mulfli nu izbutesc sæ vadæ sau sæ priceapæ însemnætatea acestui
lucru. O mai vie înflelegere a pæcatului øi a morflii legate laolaltæ, ne-ar
ajuta sæ prefluim øi sæ înflelegem Evanghelia.

O altæ învæflæturæ pe care Dumnezeu dorea sæ o imprime asupra lui
Israel, era cæ iertarea de pæcat nu se putea câøtiga decât prin mærturisirea
øi lucrarea mijlocitoare pentru pæcat. Aceasta slujea ca sæ sape adânc în
mintea lui Israel cât de mult costæ iertarea. Iertarea de pæcat este ceva
mai mult decât trecerea cu vederea a greøelilor. Iertarea costæ ceva; iar
preflul este o viaflæ, øi anume viafla Mielului lui Dumnezeu.

Învæflætura aceasta are o mare însemnætate øi pentru noi. Pentru unii,
moartea Domnului Hristos pare sæ nu aibæ nici o însemnætate. Ei îøi
închipuie cæ Dumnezeu ar fi putut sau ar fi trebuit sæ ierte øi færæ crucea
de pe Golgota. Lor li se pare cæ crucea nu este o parte integralæ øi vitalæ
din lucrarea de ispæøire. Ar fi bine ca creøtinii din zilele noastre sæ cerceteze
cu de amænuntul mai mult decât o fac, preflul mântuirii lor. Iertarea nu
este ceva simplu. Ea costæ ceva. Prin sistemul ceremonial Dumnezeu
învæfla pe Israel cæ iertarea se poate primi numai prin værsare de sânge.
Avem nevoie acum de aceastæ învæflæturæ.

Credem cæ o cercetare a rânduielilor Vechiului Testament, pentru
apropierea de Dumnezeu va aduce o ræsplætire bogatæ. În sistemul de
jertfe se gæsesc principii fundamentale de evlavie øi de sfinflenie care îøi
aflæ întreaga împlinire în Domnul Hristos. Deoarece unii nu au ajuns sæ
fie stæpâni pe aceste învæflæturi fundamentale, ei nu sunt în stare øi nu
sunt pregætifli sæ meargæ mai departe la lucruri mai mari pe care Dumnezeu
le-a pregætit pentru ei. Vechiul Testament este fundamental. Acela care
este bine întemeiat pe el, va fi în stare sæ zideascæ deasupra o casæ care
nu va cædea atunci când vin ploile øi bate vântul. El va fi zidit pe temelia
apostolilor øi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
(Efes. 2, 20).

Sistemul jertfelor
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2

SANCTUARELE LUI DUMNEZEU
PE PÆMÂNT

Nu mult dupæ ce a fost datæ Legea pe muntele Sinai, Domnul a
poruncit lui Moise “sæ vorbeascæ copiilor lui Israel: Sæ-mi aducæ
un dar; sæ-l primifli pentru Mine de la orice om care va da cu

tragere de inimæ .” (Exod. 25, 2). Darul acesta trebuia sæ fie “aur, argint
øi aramæ; materii vopsite în albastru, purpuræ, cæræmiziu, pânzæ de in
subflire øi pær de capræ ; piei de berbec vopsite în roøu øi piei de viflel de
mare; lemn de salcâm; undelemn pentru sfeønic, mirodenii pentru
undelemnul ungerii øi pentru tæmâia mirositoare; pietre de onix øi alte
pietre pentru efod, umærar øi pieptar.” (vers. 3-7). Acestea toate trebuia
sæ fie folosite la construirea unui “locaø sfânt øi Eu voi locui în mijlocul
lor” (vers. 8).

CONSTRUCfiIA PROPRIU ZISÆCONSTRUCfiIA PROPRIU ZISÆCONSTRUCfiIA PROPRIU ZISÆCONSTRUCfiIA PROPRIU ZISÆCONSTRUCfiIA PROPRIU ZISÆ

Sanctuarul menflionat aici era construcflia propriu zisæ a ceea ce de
obicei se numeøte tabernacol. De fapt era un cort cu perefli de lemn, cu
acoperiøul alcætuit din trei straturi de material, cel mai dinæuntru fiind de
in subflire, iar cel din afaræ “piei de berbeci vopsite roøu øi peste ea o
învelitoare din piei de viflel de mare.” (Exod. 26, 14).

Clædirea propriu zisæ nu era atât de mare; cam øase metri pe
optsprezece, având o curte împrejur, latæ de treizeci øi trei de metri øi
lungæ de øaizeci øi øase.

Tabernacolul era o construcflie mobilæ, fæcutæ aøa fel cæ putea sæ fie
demontatæ øi purtatæ cu uøurinflæ. La data când a fost construit, Israel
cælætorea prin pustie. Oriunde mergeau, duceau tabernacolul cu ei.

Scândurile clædirii nu erau bætute în cuie ca la construcfliile obiønuite,
ci erau despærflite fiecare stând într-un suport de argint. (Exod. 36, 20.
34). Covoarele care împrejmuiau curtea erau agæflate de stâlpi înfipfli în
suporfli de aramæ. (Exod. 38, 9-20). Mobilierul tabernacolului era aøa fel
fæcut încât putea sæ fie purtat cu uøurinflæ. Întreaga construcflie, cu toate
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cæ era de o înfæfliøare frumoasæ øi strælucitoare, dædea totuøi de înfleles cæ
este ceva trecætor. Avea sæ serveascæ pânæ când Israel se va fi colonizat
în pæmântul fægæduit øi se va fi clædit o casæ mai dæinuitoare.

Clædirea însæøi era împærflitæ în douæ compartimente, cel dintâi numit
Sfânta. Al doilea compartiment Sfânta Sfintelor. O perdea bogatæ
despærflea aceste douæ compartimente. Întrucât clædirea nu avea ferestre,
amândouæ încæperile øi mai ales cea dinæuntru, dacæ ar fi trebuit sæ depindæ
de lumina zilei trebuie sæ fi fost întunecoase. Din cauza construcfliei
temporare, se poate sæ fi pætruns ceva luminæ; dar chiar în cel mai bun
caz trebuie sæ fi fost slabæ. În despærflitura cea dintâi totuøi, lumina
candelabrului cu øapte brafle dædea luminæ îndestulætoare pentru ca preoflii
sæ-øi îndeplineascæ serviciul de toate zilele pe care îl cerea ritualul în cele
douæ compartimente.

CELE DOUÆ COMPARTIMENTE

În despærflitura cea dintâi erau trei obiecte øi anume: masa punerii
pâinilor înainte, candelabrul cu cele øapte brafle øi altarul tæmâierii. Intrând
în despærflitura aceasta prin faflæ care era spre ræsærit, omul ar fi putut sæ
vadæ în fundul odæii altarul tæmâierii. La dreapta ar fi fost masa punerii
pâinilor înainte, iar la stânga sfeønicul. Pe masæ erau clædite în douæ pærfli
cele douæsprezece pâini ale punerii înainte, împreunæ cu tæmâia øi vasul
cu darul de bæuturæ. Tot pe ea trebuie sæ fi fost farfuriile, lingurile øi
castroanele folosite la serviciul de toate zilele. (Exod 37, 16). Sfeønicul
era fæcut din aur curat. Piciorul, potiraøele, gæmælioarele øi florile lui
erau dintr-o bucatæ. (vers. 17). Avea øase ramuri, câte trei de fiecare parte
a piciorului. Vasele sale conflineau undelemnul øi aveau înfæfliøarea
migdalelor. (vers. 19).

Nu numai sfeønicul era fæcut din aur, dar øi mucærile øi cenuøarele
lui. (vers. 23).

Obiectul cel mai de seamæ din despærflitura aceasta era altarul
tæmâierii. Era de aproape un metru øi douæzeci de centimetri înalt øi lat
de vreo øaizeci de centimetri. Altarul acesta era îmbræcat cu aur curat øi
în jurul pærflii de sus era o coroanæ de aur. Pe altarul acesta punea preotul
la serviciul zilnic cærbuni de foc luafli de pe altarul jertfelor mistuite de
foc, øi tæmâia. Când punea el tæmâie pe cærbunii aprinøi de pe altar, fumul
se ridica øi întrucât perdeaua care despærflea Sfânta de Sfânta Sfintelor nu

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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se ridica pânæ sus de tot, fumul de tæmâie curând umplea nu numai Sfânta,
ci øi Sfânta Sfintelor. În felul acesta altarul tæmâierii cu toate cæ era aøezat
în despærflitura întâia servea øi pentru a doua despærflituræ. Din acest motiv
era aøezat “în fafla perdelei dinlæuntru, care este înaintea chivotului
mærturiei, în fafla capacului ispæøirii, care este deasupra mærturiei øi unde
Mæ voi întâlni cu tine.” (Exod 30, 6).

În a doua despærflituræ, locul prea sfânt, era un singur obiect: chivotul.
Chivotul acesta era lucrat în chipul unui scrin lung de aproape un metru
øi cincizeci de centimetri øi lat de nouæzeci de centimetri. Acoperiøul
acestui scrin era numit scaunul harului. În jurul acestui capac al milei era
o coroanæ de aur la fel ca la altarul tæmâierii. În chivotul acesta Moise a
pus cele zece porunci scrise pe douæ table de piatræ cu degetul lui
Dumnezeu. Pentru un timp, cel puflin chivotul a cuprins øi cupa de aur cu
mana øi toiagul lui Aron care înflorise. (Evrei 9, 4). Pe scaunul harului
erau doi heruvimi de aur, lucrafli cu ciocanul, un heruvim de o parte øi alt
heruvim de cealaltæ parte. (Exod 25, 19). Despre aceøti heruvimi se spunea
cæ trebuie sæ fie “cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor
capacul ispæøirii øi cu feflele întoarse una spre alta; heruvimii sæ aibæ fafla
întoarsæ spre capacul ispæøirii.” (Exod 25, 20). Aici vrea bunul Dumnezeu
sæ comunice cu poporul Sæu. El a spus lui Moise: “Acolo Mæ voi întâlni
cu tine: øi la înælflimea capacului ispæøirii, dintre cei doi heruvimi aøezafli
pe chivotul mærturiei, îfli voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui
Israel.” (Exod 25, 22).

ÎN CURTEÎN CURTEÎN CURTEÎN CURTEÎN CURTE

Afaræ în curte, chiar în fafla intrærii tabernacolului, era un vas de
spælat, un lighean mare plin cu apæ. Vasul acesta de spælat era fæcut din
arama oglinzilor pe care femeile le dæduse în scopul acesta. În vasul acesta
de spælat trebuiau sæ-øi spele preoflii mâinile øi picioarele înainte de a
intra în tabernacol sau sæ-øi îndeplineascæ serviciul. (Exod 30, 17-21; 38, 8).

În curte era øi altarul jertfelor mistuite în foc, care avea de îndeplinit
o parte foarte însemnatæ în serviciul jertfelor. Altarul acesta avea înælflimea
de aproape un metru øi jumætate, gol înæuntru øi acoperit cu aramæ. (Exod
27, 1).
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TEMPLUL LUI SOLOMONTEMPLUL LUI SOLOMONTEMPLUL LUI SOLOMONTEMPLUL LUI SOLOMONTEMPLUL LUI SOLOMON

Când a început sæ domneascæ Solomon, tabernacolul cel vechi trebuie
sæ fi fost într-o stare de ruinæ. Avea câteva sute de ani øi fusese supus
vântului øi intemperiilor atâta vreme. David avusese de gând sæ lucreze
pentru Domnul o casæ, dar i se spusese cæ întrucât fusese un om al sângelui,
nu-i va fi îngæduit sæ facæ aceastæ casæ. Fiul lui, Solomon, urma sæ facæ
aceastæ casæ. Templul acesta s-a fæcut din “pietre cioplite, gata înainte de
a fi aduse acolo, aøa cæ nici ciocan, nici secure, nici o altæ unealtæ de fier
nu s-a auzit în casæ în timpul zidirii templului.” (1 Regi 6, 7).

CLÆDIREACLÆDIREACLÆDIREACLÆDIREACLÆDIREA

Templul propriu zis era lat de vreo zece metri øi lungæ cam de vreo
treizeci. La intrarea din faflæ, care privea cætre ræsærit, era un portic lung
de vreo zece metri øi lat de vreo patru øi jumætate. În jurul templului, pe
celelalte pærfli erau trei rânduri de odæi dintre care unele erau folosite ca
locuinfle pentru preofli, iar altele ca depozite pentru bani øi alte daruri
consacrate. Templul era îmbræcat pe dinæuntru cu scânduri de cedru
acoperite cu aur si în care erau sæpate chipuri de heruvimi, ramuri de
palmieri øi flori deschise. (1 Regi 6, 15. 18. 21. 22. 29). Despre aceasta se
spunea: “Dupæ ce a isprævit de zidit casa, Solomon i-a îmbræcat zidurile
pe dinæuntru cu scânduri de cedru, de la pardosealæ pânæ la tavan, a
îmbræcat astfel în lemn partea dinlæuntru øi a acoperit pardoseala casei
cu scânduri de chiparos.” (1 Regi 6, 14. 15).

Tabernacolul original nu avusese pardosealæ, dar în templul zidit
de Solomon “a îmbræcat cu scânduri de cedru cei douæzeci de cofli ai
fundului casei, de la pardosealæ pânæ la creøtetul zidurilor øi a pæstrat
locul acesta ca sæ facæ din el Sfânta Sfintelor, locul prea sfânt.” (vers.
16). Dupæ ce a acoperit toatæ partea dinæuntru a templului cu scânduri de
cedru aøa încât “nu se vedea nici o piatræ”, “partea dinæuntru a casei a
cæptuøit-o cu aur øi a prins perdeaua dinlæuntru în lænfliøoare din aur
înaintea locului prea sfânt pe care l-a acoperit cu aur. A cæptuøit toatæ
casa cu aur, casa întreagæ.” (vers. 18, 22).

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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LOCUL PREA SFÂNTLOCUL PREA SFÂNTLOCUL PREA SFÂNTLOCUL PREA SFÂNTLOCUL PREA SFÂNT

În locul prea sfânt era aøezat chivotul legæmântului Domnului.
Chivotul de la început avea doi heruvimi din aur curat. Acum, însæ s-au
mai fæcut doi heruvimi care erau aøezafli pe podea øi chivotul se afla între
ei. Ei erau fæcufli din lemn de mæslin, fiecare având înælflimea de zece
cofli. “Mæsura øi chipul erau acelaøi pentru amândoi heruvimii.” (1Regi
6, 25).” Aripile lor erau întinse, aripa celui dintâi atingea un zid øi aripa
celui de al doilea atingea celælalt zid; iar celelalte aripi ale lor se întâlneau
la capete în mijlocul casei.” (1 Regi 6, 27). Aceasta urma sæ dea celor doi
heruvimi o lærgime de aripi destinse de douæzeci de cofli. Amândoi
heruvimii erau îmbræcafli în aur øi toate zidurile de jur împrejur, aveau
sæpæturi de heruvimi, ramuri de finic øi de flori deschise, înæuntru øi în
afaræ. Chiar øi pardoseala casei era acoperitæ cu aur (vers. 29, 30).

În încæperea a întâia s-au fæcut câteva schimbæri. În fafla Sfintei
Sfintelor øi amintit ca flinând de ea (1 Regi 6, 22), se afla altarul tæmâierii
ca øi în tabernacol. În loc de un singur sfeønic acum erau zece, cinci
aøezate pe o laturæ øi cinci aøezate pe cealaltæ laturæ. Aceste sfeønice erau
de aur curat ca øi “florile, candelele øi mucærile, potirele, ceøtile øi cæfluile.”
(1Regi 7, 49. 50). În loc de o masæ, acum erau zece “cinci la stânga øi
cinci la dreapta.” (2Cron. 4, 8).

ALTARUL ØI LIGHEANULALTARUL ØI LIGHEANULALTARUL ØI LIGHEANULALTARUL ØI LIGHEANULALTARUL ØI LIGHEANUL

Altarul jertfelor mistuite de foc sau altarul de aramæ, cum i se mai
zicea, a fost destul de mult mærit în templul lui Solomon. Altarul lui
Solomon era de vreo patru ori mai mare decât altarul din tabernacolul cel
vechi cu baza de patruzeci de cofli øi înælflimea de zece cofli. Cenuøarele,
lopeflile øi potirele, furculiflele øi lighenele folosite la serviciul altarului
erau toate de aramæ.” (2Cron. 4, 11. 16).

Sanctuarul avusese un lighean folosit pentru spælat. La templu vasul
acesta era mult mai mare. Era un vas mare de bronz, cu diametrul de zece
cofli, înalt de cinci cofli, având o încæpere de douæ mii de vedre de apæ øi
era numit marea turnatæ. (1 Regi 7, 23-26). Grosimea bronzului din care
era fæcutæ era de un lat de mânæ. Buza lui era ca buza unei flori de colocinfli.
Întreaga mare turnatæ se sprijinea pe doisprezece boi, “din care trei întorøi
spre miazænoapte, trei întorøi spre apus, trei întorøi spre miazæzi øi trei
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întorøi spre ræsærit: marea era deasupra lor øi toatæ partea dinapoi a
trupurilor era înlæuntru.” (1 Regi 7, 25). Marea turnatæ era aøezatæ în
curte între altarul arderilor de tot øi sanctuar.

În afaræ de aceastæ mare cuprinzætoare mai erau zece vase mici de
spælat aøezate pe rofli, aøa cæ puteau fi purtate dintr-un loc în altul. (1
Regi 7, 27-37). Lighenele acestea aveau o încæpere de patruzeci de bafli
de apæ øi erau folosite pentru a spæla acele pærfli din animale care urmau
sæ fie arse pe altarul jertfelor mistuite de foc. (2Cron. 4, 6). Fiecare din
aceste lighene era aøezat pe o temelie de bronz; roflile erau fæcute ca
lucrætura unui car. Osiile, obezile, spiflele øi butucii lor erau turnate.” (1
Regi 7, 33). Laturile erau împodobite cu figuri de lei, boi, heruvimi øi
finici, având øi “ciucuri de jur împrejur” (vers. 29, 36). Nu ni se dæ
suprafafla curflii, dar trebuie sæ fi fost cu mult mai mare decât curtea
tabernacolului.

ALTARUL TÆMÂIERIIALTARUL TÆMÂIERIIALTARUL TÆMÂIERIIALTARUL TÆMÂIERIIALTARUL TÆMÂIERII

În 1 Regi 6, 22 se aflæ un cuvânt cu privire la altarul tæmâierii.
Versetele mai dinainte descriu Sfânta Sfintelor. Se aminteøte ca fiind
acolo chivotul cu cele zece porunci øi în legæturæ cu aceasta “altarul din
lemn de cedru” (vers. 19, 20). Unele traduceri spun la versetul 22 cæ
acest altar fæcea parte din Sfânta Sfintelor. Aceasta poate sæ aibæ oarecare
legæturæ cu vorbirea din capitolul 9 din Evrei, unde altarul tæmâierii nu
este amintit în descrierea lucrurilor din partea întâia, dar se aminteøte cæ
în Sfânta Sfintelor era un “altar pentru tæmâie” (vers. 2-4). Orice s-ar
spune despre vorbirea aceasta, este vrednic de luat în seamæ faptul cæ
Evrei 9, 2 nu aminteøte altarul tæmâierii ca fæcând parte din Sfânta.
Vorbirea din 1 Regi 6, 22, cæ altarul tæmâierii, cu toate cæ era aøezat în
Sfânta fæcea parte din Sfânta Sfintelor, este socotit ca fiind o expunere
corectæ. De aceea noi înflelegem cele spuse în Exod 30, 6 ca însemnând
cæ altarul tæmâierii era aøezat în Sfânta “înaintea capacului ispæøirii øi cæ
folosirea lui era de aøa fel cæ într-un anumit înfleles øi el fæcea parte din
Sfânta Sfintelor. Întrucât fumul de tæmâie umplea øi Sfânta øi Sfânta
Sfintelor, acesta pare sæ fie în general cel mai bun înfleles al lucrurilor.
(vezi Exod 40, 26).

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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TEMPLUL LUI ZOROBABELTEMPLUL LUI ZOROBABELTEMPLUL LUI ZOROBABELTEMPLUL LUI ZOROBABELTEMPLUL LUI ZOROBABEL

 Templul clædit de Solomon a fost nimicit de Nebucadneflar în veacul
al øaselea î. Hr.

Conducætorii øi poporul se depærtase treptat de Domnul øi se dæduse
tot mai mult la idolatrie øi pæcat. Dumnezeu fæcuse tot ce se putea pentru
a îndrepta relele, dar Israel stæruise în apostazie.

Dumnezeu a trimis pe proorocii Sæi la ei cu avertismente øi
îndemnuri, “dar ei øi-au bætut joc de trimiøii lui Dumnezeu, i-au nesocotit
cuvintele øi au râs de proorocii Lui pânæ când mânia Domnului împotriva
poporului Sæu a ajuns færæ leac. Atunci Domnul a fæcut sæ se suie împotriva
lor împæratul Haldeilor øi au ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locaøului
lor cel sfânt. N-a cruflat nici pe tânær, nici pe tânæræ, nici pe bætrân, nici pe
omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.” (2 Cronici
36. 16, 17).

Cu prilejul acestei nimiciri a Ierusalimului, Nebucadneflar “a ars
Casa lui Dumnezeu, a dærâmat zidurile Ierusalimului, a pus foc tuturor
zidurilor Ierusalimului, a pus foc tuturor caselor lui øi a nimicit toate
lucrurile scumpe”. (vers. 19). Pe cei ce au scæpat de sabie, Nebucadneflar
i-a dus prinøi la Babilon. Ei i-au fost supuøi lui øi fiilor lui, pânæ la
stæpânirea împæræfliei perøilor.” (vers. 20). În felul acesta a început ceea
ce s-a numit “robia de øaptezeci de ani”, ca sæ se împlineascæ cuvântul
lui Dumnezeu rostit prin gura lui Ieremia: “pânæ ce flara øi-a flinut Sabatele
ei øi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiitæ, pânæ la împlinirea celor
øaptezeci de ani .” (vers. 21).

Strælucirea templului lui Solomon se poate vedea din prada pe care
a luat-o Nebucadneflar de la Ierusalim. Enumerarea din Ezra ne spune cæ
a avut: “Treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douæzeci
øi nouæ de cuflite, treizeci de potire de aur, patru sute zece potire de argint
de mâna a doua øi o mie de alte unelte. Toate lucrurile de aur øi de argint
erau în numær de cinci mii patru sute.” (Ezra 1, 9-11).

TEMPLUL RECLÆDITTEMPLUL RECLÆDITTEMPLUL RECLÆDITTEMPLUL RECLÆDITTEMPLUL RECLÆDIT

Israel a fost în robie timp de øaptezeci de ani. Când s-a împlinit
timpul, s-a îngæduit ca ei sæ se întoarcæ, dar la data aceea erau mulfli în
Babilon de un timp atât de îndelungat încât au preferat sæ ræmânæ pe loc.
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Cu toate acestea o ræmæøiflæ s-a înapoiat øi la timpul cuvenit s-a pus temelia
templului nou. “Øi tot poporul scotea mari strigæte de bucurie, læudând
pe Domnul pentru cæ puneau temeliile Casei Domnului.” (Ezra 3, 11).
Cu toate acestea nu tofli erau veseli, deoarece “mulfli din preofli øi din
levifli øi din capii se familie mai în vârstæ, care væzuseræ casa dintâi,
plângeau tare, când se punea sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulfli
alflii îøi arætau bucuria prin strigæte, aøa încât nu se putea deosebi glasul
strigætelor de bucurie de glasul plânsetului poporului, cæci poporul scotea
mari strigæte al cæror sunet se auzea de departe.” (Ezra 3, 11. 12).

Templul astfel construit a fost numit templul lui Zorobabel dupæ
numele celui care condusese lucrul. Nu se øtie prea multe despre înfæfliøarea
acestei clædiri, dar se presupune øi pe bunæ dreptate, cæ era cam dupæ
chipul templului lui Solomon. Nu se mai afla în el chivotul. Acesta pierise
odatæ cu invazia lui Nebucadneflar. Tradiflia spune cæ oamenii sfinfli l-au
luat øi l-au ascuns în munfli pentru a-l feri de a cædea în mâini profane. În
orice caz, Sfânta Sfintelor era goalæ, afaræ de o piatræ care slujea ca
înlocuitor al chivotului în ziua ispæøirii. Templul acesta a continuat sæ fie
folosit pânæ aproape de zilele Domnului Hristos. Atunci locul acestui
templu a fost luat de templul lui Irod.

TEMPLUL LUI IRODTEMPLUL LUI IRODTEMPLUL LUI IRODTEMPLUL LUI IRODTEMPLUL LUI IROD

Irod a ajuns rege în anul 37 în. Hr. Una din cele dintâi lucræri pe
care le-a fæcut a fost sæ zideascæ o cetæfluie la miazænoapte de locul
templului, aceasta fiind în legæturæ cu templul printr-o trecere pe sub
pæmânt. La câfliva ani dupæ aceea, s-a hotærât sæ zideascæ din nou templul
într-un chip mai mærefl de cum fusese mai înainte. Iudeii nu aveau încredere
în el øi nu au îngæduit sæ înceapæ clædirea pânæ nu a dat dovadæ de buna
lui credinflæ prin aceea cæ a adunat materialul pentru noua clædire înainte
ca cea veche sæ fie dærâmatæ. El a fæcut bucuros lucrul acesta. Preoflii, la
rândul lor au spus cæ nu trebuie sæ lucreze la templu persoane de rând, ci
cæ era nevoie ca preoflii sæ clædeascæ ei înøiøi templul. În felul acesta a
fost nevoie de câfliva ani pentru a forma o mie de preofli ca zidari øi dulgheri
ca sæ lucreze la sanctuar. Ei au fæcut toatæ lucrarea în legæturæ cu cele
douæ pærfli ale templului. În total, au fost folosifli la construirea templului,
zece mii de meseriaøi iscusifli.

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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Lucrærile la templu au început în anul 20 î. Hr. Templul însuøi a fost
terminat într-un an øi jumætate, dar a fost nevoie de încæ opt ani pentru a
termina curtea øi zidurile înconjurætoare. Ioan 20, 20 ne spune cæ templul
pe timpul Domnului Hristos se construia de patruzeci øi øase de ani; de
abia pe la anul 66 dupæ Hristos, cu puflin timp înainte de distrugerea lui
de cætre romani, a fost terminatæ aceastæ construcflie frumoasæ.

O CONSTRUCfiIE FRUMOASÆO CONSTRUCfiIE FRUMOASÆO CONSTRUCfiIE FRUMOASÆO CONSTRUCfiIE FRUMOASÆO CONSTRUCfiIE FRUMOASÆ

Templul lui Irod a fost o construcflie cât se poate de frumoasæ. A
fost zidit din marmuræ albæ, acoperit cu plæci de aur, aøezat pe o înælflime
cu scæri ce urcau la el din toate pærflile, formând mai multe rânduri de
terase. Se ridica pânæ la înælflimea de o sutæ douæzeci de metri deasupra
væii de jos øi putea sæ fie væzut de la mare depærtare. Iosef Flaviu îl
aseamænæ cu un munte acoperit de zæpadæ. Era o frumusefle, mai ales
atunci când era privit din partea muntelui Mæslinilor dimineafla când bætea
soarele în el. Era una din minunile lumii.

Mæsura celor douæ încæperi, Sfânta øi Sfânta Sfintelor era ca øi în
templul lui Solomon øi anume, templul propriu zis era lung de øaizeci de
cofli øi lat de treizeci de cofli. Sfânta era despærflitæ de Sfânta Sfintelor
printr-un zid de o jumætate de cot, cu o deschidere în fafla cæruia atârna
perdeaua amintitæ în Matei 27, 51, care s-a sfâøiat cu prilejul morflii
Domnului Hristos. În locul prea sfânt nu era nici un fel de mobilier, ci
numai piatra care ræmæsese de la templul lui Zorobabel, pe care marele
preot îøi aøeza cædelnifla în ziua ispæøirii. Mobilierul din Sfânta era probabil
acelaøi ca øi în templul lui Solomon.

Chiar deasupra locului sfânt øi a celui prea sfânt, erau odæi sau sæli
unde se adunau preoflii la anumite ocazii. Pentru un timp chiar øi Sinedriul
s-a adunat acolo. În podeaua odæii de deasupra locului prea sfânt erau
deschizæturi cu capace, prin care se putea læsa în jos o ladæ în locul prea
sfânt. Lada aceasta era destul de mare pentru a cuprinde unul sau mai
mulfli lucrætori de care era nevoie pentru a face reparaflii la zidul templului.
Lada era deschisæ cætre perete aøa cæ lucrætorii puteau sæ lucreze færæ sæ
iasæ din ea sau sæ poatæ privi în Sfânta Sfintelor. Întrucât numai marele
preot avea voie sæ intre în locul prea sfânt, planul acesta îngæduia sæ se
facæ reparafliile necesare, færæ a face ca lucrætorii sæ intre sau sæ fie propriu
zis în Sânta Sfintelor.
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Pe latura templului se aflau odæi pentru preofli øi pentru depozite, ca
øi la templul lui Solomon. Mai era în fafla templului un portic care se
întindea cam zece metri øi jumætate peste læflimea templului, fæcând ca
lungimea lui totalæ sæ fie cam de cincizeci de metri.

CURTEA DE AFARÆCURTEA DE AFARÆCURTEA DE AFARÆCURTEA DE AFARÆCURTEA DE AFARÆ

Curtea de afaræ la templul lui Irod era o încæpere largæ nu chiar
pætratæ, cu laturile de câte trei sute treizeci de metri. Curtea aceasta era
împærflitæ în curfli mai mici, ca de pildæ curtea neamurilor, curtea femeilor,
curtea preoflilor. Într-o parte a curflii era un spalier foarte înalt pe care se
sprijinea o viflæ de vie de aur ai cærei ciorchini, aøa dupæ cum spunea
Iosef Flaviu care, totuøi nu poate fi crezut în tot ce spune, - erau de
înælflimea unui om. Dupæ cele ce spunea el, vifla se întindea doisprezece
metri de la miazænoapte la miazæzi, iar vârful ei se ridica la treizeci øi
cinci de metri deasupra pæmântului. Tot aici a aøezat Irod øi un vultur
mare de aur spre cea mai mare neplæcere a iudeilor. În cele din urmæ a
trebuit sæ îndepærteze vulturul din curtea sfântæ.

Cam la doisprezece metri în fafla porticului templului øi la ræsærit de
el se afla altarul arderii jertfelor. Altarul acesta era mai mare decât cel
din templul lui Solomon. Iosef Flaviu spune cæ era cam de nouæ metri
pætrafli la temelie, iar alflii mai modeøti spun cæ era de vreo patru metri
pætrafli. Era zidit din pietre necioplite øi era înalt de vreo øase metri. Un
urcuø fæcut øi el din pietre, ducea pânæ în vârful altarului. În jurul altarului,
aproape de vârf, era o terasæ pe care preoflii puteau sæ umble când aduceau
jertfele prescrise.

În pavajul din apropierea altarului erau prinse inelele de care erau
legate animalele de jertfæ. Mai erau acolo øi mese cu vase, cuflite øi lighene
folosite la slujba jertfelor. Altarul era pus în legæturæ cu un sistem de
scurgere aøa încât sângele værsat la piciorul altarului era dus în râul ce
curgea mai jos. Totul era flinut în cea mai desævârøitæ curæflenie, cæci øi
canalele de scurgere erau spælate din când în când.

În partea dinæuntru a zidurilor se aflau portice sau umbrare. Cel din
partea de ræsærit purta numele de porticul lui Solomon. Laturile dinspre
miazænoapte, apus øi ræsærit aveau portice duble cu douæ rânduri de coloane
øi cu un acoperiø de cedru sculptat. În partea de miazæzi era porticul
împærætesc cu 162 de coloane. Coloanele acestea erau aøezate în aøa fel

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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încât formau trei pærfli, cele dinafaræ fiind late de nouæ metri, iar cel de la
mijloc de doisprezece metri øi jumætate. În porticele sau umbrarele acestea
se puteau fline øase adunæri publice. Aici se aduna biserica creøtinæ la
început când mergeau la templu sæ se roage. Acesta era locul obiønuit de
adunare al israeliflilor ori de câte ori mergeau la templu.

Partea curflii cea mai apropiatæ de intrarea ei se numea curtea
neamurilor. Un zid de piatræ despærflea curtea aceasta de restul cuprinsului.
Nimeni dintre neamuri nu avea voie sæ treacæ de marginile ei. Pe zid era
inscripflia: “Nici un stræin sæ nu treacæ dincolo de zid øi de malul din jurul
locului sfânt. Oricine va fi prins ræmâne ræspunzætor de moartea sa.” Pentru
cæ iudeii credeau cæ Pavel a cælcat prescripflia aceasta, a fost prins øi
arestat în templu de cætre romani. (Fapte 21, 28. În anul 1880 semnul
acesta a fost gæsit în original øi acum se aflæ într-un muzeu.

Templul lui Irod a fost poate cel mai frumos monument pe care l-a
væzut lumea. Era mândria iudeilor. Totuøi a fost distrus. Nu va mai ræmâne
aici piatræ pe piatræ care nu va fi dærâmatæ”, a spus Domnul Hristos (Matei
24, 2). Profeflia aceasta s-a împlinit cuvânt cu cuvânt. N-a ræmas nici o
piatræ în picioare.

Templul nu mai existæ, iar serviciul templului a încetat. Dar
învæflætura pe care ne-o dæ templul ræmâne. Ne va fi de folos sæ cercetæm
cu grijæ slujbele care se fæceau în sanctuarul pæmântesc. Aceasta ne va
ajuta sæ înflelegem mai bine cele ce au loc acum în sanctuarul ceresc.

Sanctuarul original øi cele trei amintite aici, aveau ceva comun între
ele, cu toate cæ se deosebeau într-o oarecare mæsuræ. Toate aveau douæ
despærflituri, Sfânta øi Sfânta Sfintelor. Toate aveau un altar al tæmâierii,
un altar al jertfelor ce se ardeau cu foc, un lighean, o masæ a punerii
pâinilor înainte øi un sfeønic. Cele douæ dintâi aveau un chivot care a
dispærut pe la anul 600 î. Hr. Preoflia era una øi aceeaøi ca øi sistemul
jertfelor. Timp de mai bine de o mie de ani Israel s-a adunat în jurul
Sanctuarului Ce binecuvântare ar fi venit asupra lor dacæ ar fi descoperit
în jertfele lor pe Acela care fusese fægæduit în grædina Edenului, pe Mielul
lui Dumnezeu care ridicæ pæcatele lumii! Sæ luæm aminte ca nu cumva øi
noi cei cærora ne-a fost datæ o anumitæ fægæduinflæ, sæ nu ajungem sæ o
primim!(Evrei 4, 1).
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3

PREOfiIA

În timp ce Moise se afla pe munte øi primea îndrumæri de la Dumnezeu
cu privire la clædirea sanctuarului, poporul a obosit sæ-l mai aøtepte.
El plecase de mai bine de o lunæ de zile øi ei nu erau siguri când se va

întoarce. “Nu øtim ce s-a fæcut”, ziceau ei. De aceea au rugat pe Aaron sæ
le facæ zei aøa cum aveau în Egipt, pentru ca sæ se închine la ei øi sæ se
veseleascæ la særbætorile pe care le avusese printre egipteni. Aaron a fost
gata sæ facæ dupæ voia poporului øi în curând a fost fæcut un viflel de aur,
despre care poporul zicea: “Israele, iatæ dumnezeul tæu care te-a scos din
flara Egiptului.” (Exod 32, 4).

Aaron a zidit un altar øi a proclamat o særbætoare a Domnului. S-au
adus arderi de tot øi jertfe de mulflumire. “Poporul a øezut de a mâncat øi
a bæut, apoi s-a sculat sæ joace.” (vers. 6). Moise, cum este sigur de înfleles,
nu øtia nimic din toate acestea pânæ nu i le-a spus Dumnezeu: “Poporul
tæu foarte curând s-a abætut de la calea pe care i-o poruncisem Eu; øi-au
fæcut un viflel turnat, s-au închinat pânæ la pæmânt înaintea lui, i-au adus
jertfe øi au zis: “Israele, iatæ dumnezeul tæu care te-a scos din flara
Egiptului!” (vers. 8).

Færæ îndoialæ, pentru a pune la încercare pe Moise, Dumnezeu
propuse acum sæ nimiceascæ poporul øi sæ facæ din el un neam mare…
Dar, Moise, mijloceøte pentru popor øi roagæ pe Dumnezeu sæ-l crufle. Iar
Dumnezeu plin de milæ se lasæ prins de cererea lui. “Øi Domnul S-a læsat
de ræul pe care spusese cæ vrea sæ-l facæ poporului Sæu.” (vers. 14).

Desigur cæ Moise nu era pregætit pentru priveliøtea pe care a avut-o
înaintea ochilor când a coborât de pe munte. Poporul scotea strigæte øi
juca atât de tare cæ Iosua a zis: “În tabæræ este strigæt de ræzboi!”(vers.
17). “Când a væzut Moise cât de departe ajunsese poporul încât se dedase
la jocurile desfrânate, pægâneøti pe care le învæflase în Egipt, mânia lui
s-a aprins;” Numai de curând primise de la Domnul cele douæ table de
piatræ cuprinzând cele zece porunci ale lui Dumnezeu, scrise cu degetul
lui Dumnezeu, “sæpat pe table”. “El a aruncat tablele din mânæ øi le-a
sfærâmat de piciorul muntelui.” (vers. 17, 19).

Sanctuarele lui Dumnezeu pe pæmânt
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S-ar putea crede la prima vedere cæ sfærâmarea acestor table ar fi
fost un mare pæcat înaintea lui Dumnezeu. Færæ îndoialæ, gestul era
simbolic. Israel pæcætuise. Ei cælcase Legea. Ca semn pentru aceasta,
Moise zdrobeøte tablele pe care le primise numai de puflin timp de la
Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu-l mustræ, ci dimpotrivæ scrie din nou aceeaøi
lege pe alte table de piatræ. Øi aceasta poate avea o însemnætate: legea nu
este nimicitæ prin zdrobirea ei. Dumnezeu o scrie din nou. Pæcatul pe
care îl sævârøise ei era îngrozitor. Dumnezeu fæcuse pentru ei lucruri mari.
Îi liberase din sclavie. Deschisese pentru ei Marea Roøie. Legea fusese
vestitæ de pe muntele Sinai în mijlocul tunetelor øi al fulgerelor. Dumnezeu
fæcuse cu ei un legæmânt øi se stropise sânge atât asupra lor cât øi asupra
cærflii legæmântului. Iar ei acum se depærtase de Dumnezeu øi dæduse
uitærii toate fægæduinflele lor. Sosise timpul pentru a se lua o mæsuræ
hotærâtoare. Trebuia sæ se øtie cine era de partea Domnului, pentru cæ
færæ îndoialæ nu se rætæciseræ tofli. Din partea lui Moise s-a fæcut o chemare:
“Cine este pentru Domnul sæ vinæ la mine.” Israeliflii întârziau. Din
mulflimea cea mare numai o seminflie a avut curajul sæ vinæ în faflæ. “Øi
tofli copiii lui Levi s-au strâns la el.” (vers. 26).

Fapta aceasta plinæ de curaj din partea seminfliei lui Levi a influenflat
desigur alegerea lor pentru slujba lui Dumnezeu. Într-un timp de crizæ ei
au trecut de partea dreptæflii øi Dumnezeu i-a ræsplætit. Ei au fost aleøi în
locul celui întâi næscut pentru a fi în chip deosebit ai lui Dumnezeu øi
pentru a sluji la cort. (Numeri 3, 5-13). O familie – aceea a lui Aaron – a
primit sarcina preofliei: ceilalfli trebuia “sæ facæ slujba cortului” øi “sæ
aibæ grijæ de toate uneltele cortului întâlnirii.” (vers. 7, 8). Preoflii “care
au primit ungerea øi care au fost închinafli în slujba preofliei”, aveau de
îndeplinit o slujbæ mai apropiatæ de Dumnezeu în cort, ca de pildæ sæ
aprindæ sfeønicul; sæ ardæ tæmâia; sæ stropeascæ sângele; sæ pregæteascæ,
sæ aøeze øi sæ consume pâinile punerii înainte; sæ aducæ tot felul de jertfe
pe altarul jertfelor mistuite de foc; sæ pæstreze øtiinfla øi sæ dea învæflæturæ
din lege. (Num. 3, 3; Exod 30, 7. 8; Lev. 1, 5; 24, 5-9; Mal. 2, 7). Preoflii
erau cu tofli levifli, dar nu tofli leviflii erau preofli. Slujba preofleascæ era
pusæ deoparte pentru Aaron øi pentru urmaøii lui. (Num. 3, 1, 4; Exod 28, 1).

Preoflii erau o clasæ de oameni deosebifli de restul poporului. Numai
ei puteau sæ slujeascæ în templu la lucrærile cele mai intime ale jertfelor.
Cu toate cæ în zilele din vechime era îngæduit ca oricine sæ ridice un altar
oriunde i-ar place øi sæ aducæ jertfe pe el, mai târziu s-a fæcut o lege ca
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numai la Ierusalim sæ se poatæ aduce jertfe øi ca numai preoflii sæ oficieze.
Lucrul acesta a dat preoflilor o influenflæ øi o putere teribilæ. Ei aveau
controlul asupra întregului cult extern al întregii nafliuni. Ei erau stæpâni
ai terenului pe care se afla templul. Numai prin ei Israel putea sæ aibæ
parte de binecuvântærile legæmântului simbolizat prin stropirea sângelui
øi arderea tæmâiei. Numai ei puteau sæ calce în locurile sfinte ale templului
øi sæ vinæ în legæturæ cu Dumnezeu.

Preoflii mai aveau controlul în multe probleme civile øi personale.
Ei hotærau dacæ un om trebuie sæ fie socotit necurat din punct de vedere
al ceremoniilor øi aveau putere sæ-l excludæ din adunare. Ei trebuia sæ
cerceteze cazurile de lepræ øi de cuvântul lor atârna dacæ un om trebuia sæ
fie alungat din mijlocul celorlalfli sau dacæ o casæ trebuia sæ fie
dærâmatæ(Lev. 13, 14). “Ia seama bine øi pæzeøte-te de rana leprei øi sæ
facefli tot ce væ vor învæfla preoflii dintre levifli, sæ avefli grijæ sæ lucrafli
dupæ poruncile pe care li le-am dat. Adu-fli aminte ce a fæcut Domnul,
Dumnezeul tæu, Mariei, pe drum la ieøirea voastræ din Egipt.” (Deut. 24,
8. 9).

Numai preoflii puteau sæ dea din nou voie unui om sæ intre în familia
lui dupæ excludere. Ei aveau dreptul de judecatæ în anumite cazuri de
bænuialæ de necredinflæ. (Num. 5, 11-31). Prin interpretarea pe care o
dædeau legii, ajungeau sæ aibæ o mare influenflæ øi autoritate în chestiuni
ale vieflii de toate zilele. În chestiuni grele ale legii, preoflii se întruneau
cu judecætorii pentru a lua hotærâri judecætoreøti nu numai în chestiuni
religioase dar øi în chestiuni curat civile: “ceartæ în læuntrul porflilor tale.”
(Deut. 17, 8). Hotærârile lor erau definitive. Omul era îndemnat sæ facæ
“dupæ legea pe care te vor învæfla øi dupæ hotærârea pe care o vor rosti ei.”
“Omul care din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo sæ slujeascæ
Domnului Dumnezeului tæu sau care nu va asculta de judecætor, omul
acela trebuie sæ fie pedepsit cu moartea. Sæ scofli astfel ræul din mijlocul
lui Israel.” (vers. 11, 12, vezi øi Deut. 19, 17).

Este uøor de înfleles cæ o mânæ de oameni care au controlul serviciului
religios la o nafliune, al învæflæmântului øi al interpretærii legii, al legæturilor
personale intime, al executærii hotærârilor legale, au o puternicæ influenflæ
asupra poporului, fie spre bine, fie spre ræu. Dacæ adæugæm la acest
prestigiu veniturile serviciilor lor, venituri care în ultimele timpuri ajunsese
la sume enorme, putem crede cæ preoflia ajunsese o organizaflie foarte
puternicæ øi exclusivistæ.

Preoflia



30

Serviciul în Sanctuar

Prerogativele preofliei erau mari øi drepturile ei erau pæzite cu cea
mai mare gelozie. Numai Aaron øi urmaøii lui puteau sæ oficieze la cultul
jertfelor. (Exod 20, 29; Lev. 8, 1; Num. 16, 18).

Nimeni nu putea sæ ajungæ preot dacæ nu era næscut din familia
aceea. Aceasta atrægea dupæ sine o mare însemnætate în ce priveøte naøterea
øi o mare stæruinflæ în flinerea genealogiei care dovedea naøterea aceasta.
Era obligatoriu ca fiecare preot sæ dovedeascæ descendenfla lui din Aaron
prin probe ce nu se puteau tægædui. În succesiunea lor nu trebuie sæ fie
nici o întrerupere. Fiecare pas trebuia sæ fie clar.

Cercetarea genealogiei fiecærui candidat a ajuns sæ fie lucrarea unor
anumifli preofli. Ea a fost luatæ mai târziu asupra lui de cætre Sinedriu,
care folosea o parte din timpul sæu pentru aceastæ lucrare. Dacæ un preot
dovedea cu succes dreptul lui genealogic la slujbæ øi trecea cu bine
cercetarea trupeascæ, dacæ nu avea vreun cusur trupesc care sæ-l
descalifice, era îmbræcat în alb, iar numele lui era scris în lista oficialæ a
preoflilor autorizafli. Se poate ca Apoc. 3, 5 sæ se bazeze pe obiceiul acesta.
Pe de altæ parte, dacæ nu izbutea sæ mulflumeascæ pe examinatori era
îmbræcat în negru.

Diformitatea fizicæ – chiar dacæ raportul genealogic era satisfæcætor
– nu împiedica pe preot de a primi susflinerea datæ preotului de la templu.
(Lev. 21, 21-23). Dacæ defectul nu era prea vædit, putea chiar sæ serveascæ
la lucræri de mai micæ însemnætate, ca de pildæ grija pentru lemnele care
se foloseau la slujba altarului sau ca paznic.

Slujba de preot fiind foarte sfântæ, se impuneau reguli stricte cu
privire la femeia cu care putea sau nu putea sæ se cæsætoreascæ un preot.
Un preot nu putea sæ se cæsætoreascæ cu o femeie al cærei bærbat o alungase
sau care se despærflise de ea. El nu se putea cæsætori cu o prostituatæ sau
cu o fatæ siluitæ. (Lev. 21, 7. 8). Prin urmare nu putea sæ ia în cæsætorie
decât o fecioaræ sau o væduvæ curatæ, cu toate cæ marele preot nu avea
voie sæ se cæsætoreascæ nici chiar cu o væduvæ. “Femeia pe care o va lua
el de nevastæ, sæ fie fecioaræ. Sæ nu ia nici væduvæ, nici femeie despærflitæ
de bærbat, nici o femeie spurcatæ sau curvæ; ci femeia pe care o va lua de
nevastæ din poporul sæu, sæ fie fecioaræ.” (Lev. 21, 13. 14).

Preoflii de asemenea trebuia sæ fie foarte atenfli în ce priveøte întinarea
din punct de vedere ceremonial. Ei nu aveau voie sæ se atingæ de un mort,
afaræ de cazul cæ era o rudæ foarte apropiatæ. Marele preot nu avea voie
nici mæcar atât. (Lev. 21, 1-3. 11). De fapt, în fiecare act al vieflii lor,
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preoflii trebuiau sæ fie conøtienfli de nevoia de a se feri de orice ar fi putut
sæ-i mânjeascæ. Iar grija aceasta cu privire la întinarea fizicæ trebuia sæ
fie simbolicæ pentru curæflenia spiritualæ øi mai mare. “Sfinflit Domnului”,
trebuia sæ fie deviza preofliei.

ÎNTREfiINEREA PREOfiILORÎNTREfiINEREA PREOfiILORÎNTREfiINEREA PREOfiILORÎNTREfiINEREA PREOfiILORÎNTREfiINEREA PREOfiILOR

În privinfla întreflinerii, preoflii øi leviflii nu aveau moøtenire în
pæmântul flærii aøa cum aveau celelalte seminflii. “Preoflii, Leviflii øi toatæ
seminflia lui Levi, sæ n-aibæ parte nici de moøie, nici moøtenire în Israel;
sæ se hræneascæ din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului øi din
darurile aduse Domnului. Sæ n-aibæ moøtenire în mijlocul fraflilor lor:
Domnul va fi moøtenirea lor, cum le-a spus.” (Deut. 18, 1. 2).

În locul unei porfliuni de pæmânt, Dumnezeu a dat preoflilor anumite
pærfli din jertfele aduse de oameni. Din fiecare animal jertfit, afaræ de cele
mistuite de foc, care erau arse pe altar øi anumite alte jertfe, preoflii primeau
spata, fælcile øi pântecele. (Deut. 18, 3). Preoflii primeau cele dintâi roade
din grâu, vin, ulei øi din lâna oilor. Afaræ de acestea preotul mai primea
fæinæ, darurile de mâncare coapte în cuptor sau fripte în tigaie, amestecate
cu undelemn sau uscate.

(Lev. 2, 3. 10;1;2;3;4;5;24, 5-9). De la jertfele mistuite cu foc
primeau pielea. (Lev. 7, 8). În caz de ræzboi o parte din pradæ revenea
preoflimii, atât din oameni cât øi vite øi aur. Uneori acestea ajungeau la
sume nu de micæ însemnætate. (Num. 31, 24-54). Toate darurile ridicate
øi darurile legænate erau ale preoflilor. (Num. 18, 8-11). Toate darurile
închinate Domnului prin fægæduinflæ erau øi ele ale preoflilor. (vers. 14).

Întâiul næscut al israeliflilor atât dintre oameni cât øi din dobitoace,
era al preotului, cu toate cæ trebuia sæ lase sæ se ræscumpere întâii næscufli
ai oamenilor, adicæ, Israel trebuia sæ plæteascæ o anumitæ sumæ de bani,
cinci sicli, pentru fiecare întâi næscut. (vers. 15-19).

În anul de veselie (jubileu), ogoarele care nu erau ræscumpærate sau
care erau vândute øi nu mai puteau sæ fie ræscumpærate, urma sæ devinæ
proprietatea preotului. (Lev. 27, 20. 21). În caz de abateri care priveau
cele sfinte, vinovatul trebuia sæ plæteascæ nu numai suma hotærâtæ la
început, ci trebuia sæ adauge la aceasta a cincia parte øi sæ o dea preotului.
(Lev. 5, 16). În caz de pægubire a semenului când nu se mai putea da
înapoi celui pægubit, porunca spunea cæ “lucrul acela sæ se întoarcæ la
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Domnul, la preot.” (Num. 5, 8). Taxa obiønuitæ pentru templu de o
jumætate de siclu de fiecare suflet în Israel, “argintul ræscumpærærii”,
trebuia sæ fie folositæ pentru slujba templului, pentru cheltuielile care se
iveau în serviciul lui Dumnezeu øi nu reveneau preotului. (Exod 30,
11-16). În afaræ de aceste sume de venit mai sus amintite, mai erau øi
altele mai mici, care nu se simte nevoia de a fi cercetate aici.

Darurile enumerate mai sus erau un adaus la venitul din zecime
primit de preofli. Întregului Israel i se poruncise sæ plæteascæ zecime. (Lev.
27, 30-34). Aceastæ zecime trebuia datæ Leviflilor øi le aparflinea lor. (Num.
18, 21-24). Din zecimea pe care Leviflii o primeau astfel, trebuia sæ ia
“un dar pentru Domnul”, øi anume a zecea parte din zeciuialæ “øi sæ dea
preotului Aaron darul pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le vefli
primi”. (vers. 26-28). Se pare cæ ulterior zecimile erau plætite direct
preoflilor. (Evrei 7, 5). Unii au gândit cæ aceasta s-a întâmplat în timpul
celui de-al doilea templu, când foarte puflini Levifli s-au întors din robie øi a
fost necesar sæ foloseascæ în locul lor pe Metinieni, dar acest lucru nu este
clar. (Ezra 8, 15-20). . Oricum preoflii primeau zecimea direct sau indirect de
la popor øi pentru cæ la început erau puflini la numær, venitul din aceastæ
sursæ era probabil mai mult decât suficient pentru nevoile lor.

Preoflii erau slujitorii lui Dumnezeu prin orânduire divinæ, ca
mijlocitori între Dumnezeu øi oameni, autorizafli în special sæ oficieze la
altar øi la serviciul sanctuarului. Într-o vreme când cærflile lipseau, ei nu
erau doar interpreflii legii, ci în mai multe cazuri erau singura sursæ de
cunoaøtere a cerinflelor lui Dumnezeu. Prin ei oamenii erau instruifli cu
privire la doctrina pæcatului cât øi a ispæøirii lui, la neprihænire øi la
sfinflenie. Prin slujirea lor oamenii erau învæflafli cum sæ se apropie de
Dumnezeu, cum puteau primi iertarea, cum putea fi înælflatæ rugæciunea
cætre Dumnezeu, cât de neschimbatæ era legea øi cum dragostea øi mila
aveau sæ învingæ pânæ la urmæ. Le era descoperit întregul plan de mântuire,
în mæsura în care era înfleles din tipuri øi jertfe. Fiecare ceremonie avea
de scop sæ imprime în mintea lor sfinflenia lui Dumnezeu øi urmærile
sigure ale pæcatului. Øi mai învæfla cu privire la mæsurile minunate asigurate
de moartea mielului. Cu toate cæ era o slujire a morflii, era slævitæ în
fægæduinflæ. Ea vorbea despre un Ræscumpærætor, despre un purtætor de
pæcate, despre un mijlocitor. Ea era Evanghelia în embrion.

În serviciul preofliei ies în evidenflæ trei lucruri: mijlocirea, împæcarea
øi sfinflirea. Fiecare din ele meritæ un cuvânt deosebit de subliniere.
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MIJLOCIREAMIJLOCIREAMIJLOCIREAMIJLOCIREAMIJLOCIREA

Preoflii erau înainte de toate, mijlocitori. Aceasta era lucrarea lor
principalæ. Cu toate cæ pæcætosul aducea jertfa, el nu putea stropi sângele.
Nu putea mânca nici pâinea prezenflei øi nu putea sæ ofere tæmâia sau sæ
aprindæ candelele. Altcineva trebuia sæ facæ toate acestea pentru el. Cu
toate cæ se putea apropia de templu, nu putea sæ intre în el; cu toate cæ
procura jertfa, nu o putea oferi; deøi putea ucide mielul, nu putea sluji
sângele. El se putea apropia de Dumnezeu numai prin mijlocirea preofliei.
Se putea apropia de Dumnezeu numai printr-o altæ persoanæ. Toate acestea
aveau sæ-i imprime în minte faptul cæ avea nevoie de cineva care sæ
mijloceascæ pentru el, de cineva care sæ intervinæ în favoarea lui. Acest
lucru poate fi øi mai viu imprimat, presupunând o întâmplare care ar
putea fi realæ.

Un pægân care doreøte sincer sæ se închine lui Dumnezeu, aflæ cæ
Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu adeværat øi cæ locuieøte în templul
din Ierusalim. El porneøte într-o cælætorie lungæ øi în cele din urmæ ajunge
la locul sfânt. A auzit cæ Dumnezeu locuieøte între heruvimi în locul prea
sfânt, øi se hotæræøte sæ intre în acel loc, ca sæ se închine lui Dumnezeu.
Dar nu face mulfli paøi øi este oprit de un semn care aratæ cæ nici un stræin
nu poate trece decât cu primejdia vieflii. Este nedumerit. Doreøte sæ se
închine Dumnezeului adeværat despre care a auzit øi despre care i s-a
spus cæ aøteaptæ închinare. Dar acum este oprit. Ce trebuie sæ facæ?
Întreabæ pe unul din închinætori øi i se spune cæ trebuie sæ-øi procure un
miel înainte de a se apropia de Dumnezeu.

Îndatæ îøi procuræ animalul cerut øi revine. Acum poate vedea pe
Dumnezeu? Din nou i se spune cæ nu poate intra.

“De ce este nevoie de miel?”, întreabæ el.
“Ca sæ-l dai preotului ca jertfæ.”
“Acum pot intra?”
“Nu, nu existæ nici o cale prin care sæ intri în templu, øi sæ vezi pe

Dumnezeu.”
“Dar, de ce nu pot sæ væd pe Dumnezeul vostru? Vreau sæ mæ închin

Lui.”
“Nici un om nu poate vedea pe Dumnezeu øi sæ træiascæ. El este

sfânt, øi numai cine este sfânt Îl poate vedea. Doar preotul poate intra în
prima despærflituræ, dar øi acolo este o perdea între el øi Dumnezeu. Numai
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Marele Preot poate intra în locul Prea Sfânt. Tu nu pofli. Unica ta speranflæ
este sæ ai pe cineva care sæ meargæ pentru tine.”

Omul este profund impresionat. Nu i se îngæduie sæ intre în templu.
Numai cine este sfânt poate face acest lucru. Trebuie sæ aibæ pe cineva
care sæ mijloceascæ. Lecflia îi pætrunde adânc în suflet: nu poate vedea pe
Dumnezeu; trebuie sæ aibæ un mijlocitor. Numai în felul acesta pot fi
iertate pæcatele øi se poate face împæcarea.

Tot serviciul sanctuarului se întemeiazæ pe mijlocire. Chiar dacæ
pæcætosul aducea mielul, îl junghia, serviciul putea fi eficient numai
printr-un mijlocitor care sæ stropeascæ sângele øi sæ aducæ jertfa.

ÎMPÆCAREAÎMPÆCAREAÎMPÆCAREAÎMPÆCAREAÎMPÆCAREA

A doua træsæturæ proeminentæ a serviciului era împæcarea. Pæcatul
desparte de Dumnezeu. El îi ascunde fafla de noi øi nu ne ascultæ. (Isaia
59, 2). Dar prin darurile de jertfæ øi prin rugæciunile care se înælflau odatæ
cu tæmâia se putea face apropierea de Dumnezeu, se putea restabili
comuniunea øi se fæcea împæcarea.

Dupæ cum mijlocirea era scopul deosebit al preofliei, împæcarea era
scopul jertfelor aduse zilnic în timpul anului. Prin ele se restabileau relafliile
prieteneøti între Dumnezeu øi om. Pæcatul îi despærflise, sângele îi unea.
Aceastæ situaflie se realiza prin slujirea iertærii. Declaraflia suna cæ atunci
când întreaga adunare pæcætuise øi aducea jertfa pentru pæcat, când bætrânii
îøi puneau mâinile pe jertfæ øi mærturiseau acel pæcat, “le va fi iertat.”
(Lev. 4, 13. 20). Declaraflia continuæ spunând cæ atunci când un conducætor
a pæcætuit øi se conforma cerinflelor “va fi iertat”(vers. 22. 26). Fægæduinfla
era aceeaøi pentru oricare din oamenii de rând “va fi iertat”(vers. 27. 35).
Prin pæcat se produsese înstræinarea, dar acum totul este iertat.

“Suntem împæcafli cu Dumnezeu prin moartea Fiului Sæu”. (Rom.
5, 10). Împæcarea se realizeazæ prin sânge: “… øi au turnat sângele la
piciorul altarului, ca ispæøire pentru pæcatele întregului Israel.” (2 Cronici
29, 24). Preotul intra în fiecare zi în prima despærflituræ a sanctuarului
pentru a comunica cu Dumnezeu. Acolo se gæsea tæmâia sfântæ care se
înælfla dincolo de perdea pânæ la locul prea sfânt; acolo se gæsea candelabrul
care simboliza pe Acela care este lumina lumii; acolo se gæsea masa
Domnului invitând la comuniune; acolo se fæcea stropirea sângelui, partea
cea mai importantæ a serviciului. Acesta era locul apropierii de Dumnezeu,
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al pærtæøiei. Prin slujirea preotului se oferea iertarea, se efectua împæcarea,
iar omul era adus în comuniune cu Dumnezeu.

SFINfiIREASFINfiIREASFINfiIREASFINfiIREASFINfiIREA

A treia træsæturæ importantæ a serviciului de la sanctuar era aceea a
sfinflirii, a sfinfleniei. Mulflimea pæcatelor din inimæ creeazæ distanfla de
Dumnezeu. Stræinul putea veni în curtea templului. Sufletul pocæit putea
sæ se apropie de altar. Preotul mijlocitor putea intra în locul sfânt. Dar
numai marele preot ––øi el, doar odatæ pe an, øi numai dupæ o pregætire
minuflioasæ, putea intra în locul prea sfânt. Îmbræcat în veøminte albe,
putea sæ se apropie tremurând de tronul lui Dumnezeu. Chiar øi atunci,
norul de tæmâie trebuia sæ-l înconjoare parflial. Aici el putea sluji nu numai
ca unul care cæuta iertarea de pæcate, ci ca unul care cerea cu îndræznealæ
øtergerea lor.

Serviciul zilnic din timpul anului, simbolizat prin slujirea din prima
despærflituræ, nu era complet. Trebuia sæ fie completat øi definitivat, prin
acela din cea de-a doua despærflituræ. Iertarea se realizeazæ dupæ pæcætuire,
dupæ ce a fost produsæ paguba. În adevær, Dumnezeu iartæ pæcatul, dar ar
fi fost mai bine dacæ n-ar fi fost înfæptuit. Puterea pæstrætoare a lui
Dumnezeu este la lucru în vederea acestei situaflii. A ierta pæcatul dupæ
ce a fost sævârøit este un lucru minunat; dar nu este suficient. Trebuie sæ
existe o putere care sæ ne previnæ sæ pæcætuim. “Du-te øi nu mai pæcætui”
este posibilitatea pe care ne-o oferæ Evanghelia. Însæ “a nu mai pæcætui”,
este sfinflire. Acesta este scopul final al mântuirii. Evanghelia nu este
completæ færæ acesta. Trebuie sæ intræm cu Domnul Hristos în locul prea
sfânt. Unii vor face lucrul acesta. Ei vor urma pe Miel oriunde merge El.
Ei vor fi færæ patæ sau zbârcituræ. “Ei sunt færæ vinæ înaintea scaunului de
domnie al lui Dumnezeu.” (Apoc. 14, 5). Prin credinflæ, ei intræ în a doua
despærflituræ.

Preoflia
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4

MARELE PREOT

Marele preot ocupa locul cel mai înalt în Israel. El era singurul
care putea sluji în Ziua Ispæøirii, øi singurul care se putea aræta
înaintea lui Dumnezeu în locul prea sfânt. Datoritæ

preeminenflei lui, era numit preotul uns sau marele preot. (Lev. 4, 3; 21,
10). Întrucât slujbele mai neînsemnate erau incluse în cea mai înaltæ,
marele preot era simbolul întregii preoflii. În el se concentrau toate celelalte
slujbe. În sanctuar el aducea jertfe zilnic. (Evrei 7, 27; Lev. 6, 19-23). El
se îngrijea de candele øi le aprindea. (Lev. 24, 2-4; Exod 30, 8; Numeri 8,
2). El ardea tæmâia. (Exod 30, 7. 8). Era prerogativa lui aceea de a oficia
personal în orice parte a ritualului, øi tot ce fæceau preoflii, era fæcut în
favoarea lui Aaron øi pentru Aaron. Preoflii erau doar ajutoarele lui. Ei
puteau sluji la altar, puteau chiar intra în prima despærflituræ, dar fæcea
lucrul acesta ca înlocuitor al lui. Tot ce fæceau ei era socotit ca øi când ar
fi fost fæcut de Aaron.

Aceleaøi rânduieli care cælæuzeau pe preofli în legætura lor personalæ
cu oamenii, ca øi în vieflile lor, se aplicau øi marelui preot øi în unele
aspecte erau øi mai stricte. Astfel, în timp ce preotul se putea cæsætori
numai cu o fecioaræ, sau cu o væduvæ, marelui preot îi era interzis sæ se
cæsætoreascæ chiar øi cu o væduvæ. (Lev. 21, 13. 14). Dacæ preotul nu
avea voie sæ se atingæ de un mort, cu excepflia unei rude apropiate, marele
preot nu putea face nici acest lucru. (Lev. 21, 1. 2. 11).

Aceastæ grijæ se extindea chiar øi la îmbræcæminte, care avea o
semnificaflie simbolicæ. Despre îmbræcæmintea pe care o purta marele
preot, stæ scris: “Iatæ veømintele pe care le vor face: un pieptar, un efod,
o mantie, o tunicæ lucratæ la gherghef, o mitræ øi un brâu. Sæ facæ fratelui
tæu Aron øi fiilor sæi, veøminte sfinte ca sæ-mi împlineascæ slujba de preot.”
(Exod 28, 4). Ele se armonizau la culoare øi la material, chiar cu cortul øi
erau împodobite cu pietre preflioase.

Pieptarul menflionat mai întâi, era o parte a îmbræcæmintei “în patru
colfluri” suspendat pe piept prin lænfliøoare. Pe acest pieptar erau patru
rânduri de pietre preflioase, câte trei pe fiecare rând, cu numele copiilor
lui Israel gravate pe ele, câte un nume pe fiecare piatræ. (vers. 21). Aceastæ
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piesæ de îmbræcæminte se numea “pieptarul judecæflii”, iar Aaron trebuia
sæ-l poarte “pe inima lui” atunci când intra în locul sfânt. (vers. 29).

Tot pe pieptar se gæsea aøa numitul Urim øi Tumim, acele douæ
pietre misterioase care arætau plæcerea sau neplæcerea Domnului, atunci când
era consultat în vremi de nevoie. (Lev. 8, 8; Exod 28, 30; 1 Samuel 28, 6).

Datoritæ faptului cæ erau pe pieptar, unii au presupus cæ se gæseau
într-un buzunar fæcut special pentru acest scop. Este însæ mai de crezut
cæ erau aøezate proeminent pe pieptar, aøa cum erau øi celelalte pietre,
una la stânga øi cealaltæ la dreapta, la vedere.

Efodul era o îmbræcæminte scurtæ lucratæ “din aur, de fir albastru,
purpuriu øi cæræmiziu, øi din in subflire sucit, cu mæiestrie.” (Exod 28, 6).
Nu avea mâneci øi acoperea pieptul øi spatele. Pe umeri erau douæ pietre
de onix cu numele copiilor lui Israel gravate pe ele, câte øase, pe fiecare
piatræ. “Amândouæ aceste pietre sæ le pui pe umerarii efodului, ca aducere
aminte de fiii lui Israel; øi Aaron le va purta numele înaintea Domnului,
pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei.” (vers. 12).

 Sub efod era o mantie lungæ lucratæ din in albastru, færæ de mâneci
øi færæ de cusæturæ. De-a lungul tivului, erau “rodii de culoare albastræ,
purpurie øi cæræmizie øi clopoflei de aur între rodii de jur împrejurul
mantalei… Aaron se va îmbræca cu ea sæ facæ slujba; când va intra în
locaøul sfânt înaintea Domnului øi când va ieøi din el, se va auzi sunetul
clopofleilor, aøa cæ nu va muri.” (vers. 33-35). Sub mantia efodului erau
veømintele albe obiønuite øi pantalonii din in.

Brâul marelui preot era lucrat din aur, albastru, purpuriu øi cæræmiziu
la fel ca efodul. Era aøezat în jurul mantiei efodului øi slujea sæ flinæ
veømintele la locul lor. (Exod 39, 5; 29, 5).

ÎMBRÆCÆMINTEA DE AURÎMBRÆCÆMINTEA DE AURÎMBRÆCÆMINTEA DE AURÎMBRÆCÆMINTEA DE AURÎMBRÆCÆMINTEA DE AUR

Efodul sæ-l faci de aur. “Brâul sæ fie de aceeaøi lucræturæ ca efodul
øi prins de el”. “Sæ faci apoi pieptarul judecæflii, din aur”. “Mantia de sub
efod s-o faci întreagæ din materia albastræ… øi clopoflei de aur.” (Exod
28, 6. 8. 15. 31. 33).

Dacæ îmbræcæmintea era lucratæ din materiale diferite, aurul era o
parte principalæ.

Dacæ la îmbræcæminte era adæugatæ coroana de aur a mitrei, pe care
era scris “Sfinflenie Domnului”, cele douæsprezece pietre preflioase cu

Marele preot
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numele fiilor lui Israel gravate pe ele øi cele douæ pietre de onix tot cu
numele lui Israel pe ele øi în cele din urmæ Urim øi Tumim, întregul efect
trebuie sæ fi fost unul de slavæ øi frumusefle. Când marele preot se miøca
încet øi cu demnitate dintr-un loc în altul, cu lumina soarelui reflectatæ în
cele øasesprezece pietre preflioase, cu clopofleii care dædeau un sunet
muzical plæcut, oamenii urmau sæ fie profund impresionafli de solemnitatea
øi de frumuseflea închinærii lui Dumnezeu.

Îmbræcæmintea marelui preot este adesea privitæ ca niøte haine de
aur øi erau, pentru “cinste øi podoabæ”. (vers. 2). În afaræ de aceastæ
îmbræcæminte, marele preot mai avea øi hainele albe pe care le purta numai
o zi pe an pentru lucrarea de expiere în Ziua Ispæøirii. (Lev. 16, 4. 23).

MARELE PREOT - UN SIMBOLMARELE PREOT - UN SIMBOLMARELE PREOT - UN SIMBOLMARELE PREOT - UN SIMBOLMARELE PREOT - UN SIMBOL

Marele preot în slujba lui oficialæ nu era un oarecare muritor El era
o instituflie, era un simbol; nu numai cæ reprezenta pe Israel, era întruparea
lui Israel. El purta numele lui Israel în cele douæ pietre de onix, “pe cei
doi umeri ai sæi ca o aducere aminte”: “el îi purta în cele douæsprezece
pietre preflioase, în pieptarul judecæflii pe inima sa: “purta necurmat pe
inima lui judecata copiilor lui Israel când se înfæfliøa înaintea Domnului.
(Exod 28, 30). În felul acesta el purta pe umerii sæi povara lui Israel; în
pieptar pe inima lui care înfæfliøa sediul afecfliunii øi al iubirii – tronul
milei, purta pe Israel. În Urim øi Tumim adicæ – luminæ øi desævârøire
(Exod 28, 30), el purta judecata lui Israel pe inima sa; în coroana de pe
mitræ pe care era sæpat “Sfinflenie Domnului”, el purta “færædelegile
sævârøite de poporul lui Israel când îøi aduc toate darurile sfinte, “øi aceasta
pentru ca ei sæ fie plæcufli înaintea Lui.” (vers. 36, 38).

“Marele preot trebuia sæ lucreze pentru oameni în ce priveøte
legæturile cu Dumnezeu, ca sæ facæ ispæøire pentru pæcatele norodului.”
(Evrei 2, 17). El era mijlocitorul care lucra pentru cel vinovat. Marele
preot reprezenta poporul întreg. Se socotea cæ în el se aflæ întregul Israel.
Prerogativele pe care le avea el erau ale întregului popor. (Exod 19, 6).
Faptul cæ marele preot reprezenta întreaga adunare, reiese din faptul cæ
purta pe umerii sæi numele seminfliilor lui Israel în cele douæ pietre de
onix øi în cele douæsprezece pietre preflioase ale pieptarului. Explicaflia
dumnezeiascæ a acestei duble reprezentæri a lui Israel în îmbræcæmintea
marelui preot este: “el trebuie sæ poarte numele lor înaintea Domnului pe
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umerii sæi ca o aducere aminte .” (Exod 28, 12. 19). Mai mult, faptul cæ
el ar fi sævârøit un pæcat înjositor fæcea ca poporul sæ fie øi el vinovat de
pæcatul acela: “Dacæ a pæcætuit preotul care a primit ungerea øi prin aceasta
a adus vina asupra poporului (Lev. 4, 3), Septuaginta spune: “Dacæ preotul
uns va pæcætui în aøa fel ca sæ aducæ pæcatul asupra poporului.” Preotul
care a primit ungerea este færæ îndoialæ marele preot. Dacæ pæcætuia el,
poporul pæcætuia. Lucrarea lui oficialæ le era lor pusæ în socotealæ. Întreaga
nafliune era pærtaøæ, avea parte la abaterile celor care o reprezentau.
Contrariul se aratæ tot atât de adeværat. Ceea ce fæcea el în calitatea lui
oficialæ, aøa cum era prescris pentru el din partea Domnului, li se punea
lor în socotealæ ca øi cum ar fi fost sævârøit de întreaga adunare. “Orice
mare preot este pus pentru oameni…” (Evrei 5, 1, The International
Standard Bible Encyclopedia / 2439).

Caracterul de reprezentant al marelui preot trebuie sæ fie bine scos
în evidenflæ. Adam a fost omul reprezentativ. Când a pæcætuit el, a pæcætuit
întreaga lume øi moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. (Rom. 5, 12).
“Prin greøeala unuia, moartea a domnit”: “prin neascultarea unuia mulfli
au fost fæcufli pæcætoøi.” (vers. 17, 19).

Tot astfel Domnul Hristos fiind cel de al doilea øi ultimul Adam, a
fost reprezentant. “Este scris: “Omul dintâi Adam a fost fæcut un suflet
viu. Al doilea Adam a fost fæcut un duh dætætor de viaflæ.” Omul întâi este
flærânæ, pæmântesc: omul al doilea este din cer.” (1 Cor. 15, 45. 47). “Astfel
dupæ cum printr-o singuræ greøealæ a venit osânda care a lovit pe tofli
oamenii, tot aøa printr-o singuræ hotærâre de iertare a venit pentru tofli
oamenii o hotærâre de neprihænire care dæ viaflæ.” (Rom. 5, 18). “Cæci,
dupæ cum prin neascultarea unui singur om, cei mulfli au fost fæcufli
pæcætoøi, tot aøa, prin ascultarea unui singur om, cei mulfli vor fi fæcufli
neprihænifli.” (Rom. 5, 19). “Øi dupæ cum tofli mor în Adam, tot aøa tofli
vor învia în Hristos.” (1 Cor. 15, 22).

Marele preot fiind într-un anumit sens un chip al lui Hristos, era øi
el un reprezentant al omului. El înfæfliøa întregul Israel. El purta povara
pæcatelor lor. El ducea nelegiuirea tuturor lucrurilor sfinte. Când pæcætuia
el, Israel pæcætuia. Când fæcea ispæøire pentru sine, Israel era primit.

Marele preot
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5

LEVIfiII

Ca sæ ajute pe Aaron øi pe fii lui în lucrarea de la Sanctuar,
Dumnezeu a ales pe membrii seminfliei lui Levi, care în anumite
ocazii îøi dovedise zelul pentru Domnul. La început tofli întâii

næscufli dintre oameni øi dintre animale aparflineau Domnului printr-o
poruncæ specialæ: “Pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi næscut din
copiii lui Israel, atât dintre oameni cât øi din dobitoace; este al Meu.”
(Exod 13, 2). Mai departe este datæ explicaflia: “Øi când te va întreba fiul
tæu într-o zi: “Ce înseamnæ lucrul acesta?”, sæ-i ræspunzi: Prin mâna Lui
cea atotputernicæ, Domnul ne-a scæpat din Egipt, din casa robiei; øi fiindcæ
Faraon se încæpæflâna øi nu voia sæ ne lase sæ plecæm Domnul a omorât pe
tofli întâii næscufli din flara Egiptului de la întâii næscufli ai oamenilor pânæ
la întâii næscufli ai dobitoacelor. Iatæ de ce aduc Domnului pe orice întâi
næscut de parte bærbæteascæ, øi ræscumpær pe orice întâi næscut dintre fiii
mei.” (Exod 13, 14. 15).

Dumnezeu cruflase cu îndurare pe întâii næscufli din Israel; totuøi
omorâse pe cei ai Egiptului. Pentru acest motiv Dumnezeu pretindea ca
fiind ai Sæi pe tofli întâii næscufli de parte bærbæteascæ din oameni øi din
animale. Cele dintre animale erau jertfite lui Dumnezeu, iar cei dintre
oameni Îi erau consacrafli Lui øi era plætitæ o sumæ de cinci sicli pentru ei.
(Numeri 3, 46. 47).

Legea întâiului næscut a fost ulterior modificatæ din cauza depærtærii
lui Israel de Dumnezeu când au dansat øi s-au închinat viflelului de aur.
Când Moise a coborât de pe munte unde primise cele douæ table care
conflineau cele zece porunci, “a væzut viflelul øi jocurile. Moise a aruncat
tablele din mânæ øi le-a sfærâmat de piciorul muntelui. A luat viflelul pe
care-l fæcuseræ øi l-a ars în foc; l-a prefæcut în cenuøæ, øi a presærat cenuøa
pe fafla apei, øi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.” (Exod 32, 19. 20). Apoi
a fæcut strigarea: “Cine este pentru Domnul sæ vinæ la mine. “Øi tofli copiii
lui Levi s-au strâns la el.” (vers. 26). Apoi a poruncit Leviflilor sæ ucidæ
pe tofli ræzvrætiflii nerenæscufli din popor, poruncæ pe care au îndeplinit-o
pe loc, øi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.”
(vers. 28).
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Datoritæ faptului cæ seminflia lui Levi a ræspuns chemærii lui
Dumnezeu la consacrare, Domnul i-a ales în locul întâilor næscufli. “Ia pe
Levifli în locul întâilor næscufli din copiii lui Israel øi vitele leviflilor în
locul vitelor lor; øi Leviflii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.” (Numeri 3,
45). Când Leviflii au fost numærafli s-au gæsit douæzeci øi douæ de mii.
(vers. 39). Primii næscufli erau cu 273 mai mulfli. (vers. 43). Domnul a
cerut sæ se dea cinci sicli pentru fiecare dintre cei 273, o sumæ totalæ de
1365 de sicli øi care au fost dafli lui Aaron øi fiilor lui. (vers. 47-51).
Aceasta constituie o lecflie interesantæ de felul cum fline Dumnezeu
calculele.

 Lucrarea pe care trebuia sæ o facæ Leviflii la templu era “sæ
îndeplineascæ slujba Domnului”, sæ facæ slujba cortului, “sæ aibæ grijæ de
toate uneltele cortului întâlnirii øi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel
sæ facæ.” (Numeri 8, 11; 3, 7. 8). “Sæ dai pe Levifli øi fiilor lui; ei sæ fie
dafli Lui în totul din partea copiilor lui Israel. Apropie seminflia lui Levi øi
pune-o înaintea preotului Aaron ca sæ fie în slujba lui.” (Numeri 3, 6. 9).
Leviflii întrebuinflafli pentru acest serviciu trebuia sæ fie de la 25 de ani în
sus “… iar la vârsta de 50 de ani sæ iasæ din slujbæ øi sæ nu mai slujeascæ.”
(Numeri 8, 24. 25). Dupæ vârsta de 50 de ani, mai puteau face o anumitæ
lucrare, dar nu o slujbæ grea, aøa cum se înflelege o slujbæ în versetele
24-26.

 Ceremonia publicæ cu ocazia cæreia Dumnezeu a schimbat pe primii
næscufli cu Leviflii a fost frumoasæ øi impresionantæ. Lui Moise i s-a
poruncit sæ ia pe tofli Leviflii, sæ-i curæfleascæ, sæ-i stropeascæ cu apæ
ispæøitoare, sæ le treacæ briciul pe tot trupul lor, sæ-øi spele hainele øi sæ se
curæfleascæ.” (vers. 7). Apoi erau aduøi în fafla întregii adunæri a lui Israel
care era întrunitæ la tabernacol. Aici copiii lui Israel trebuia sæ-øi punæ
mâinile peste Levifli, iar Aaron sæ aducæ pe Levifli înaintea Domnului ca
dar legænat din partea copiilor lui Israel; øi sæ fie închinafli astfel în slujba
Domnului.” (vers. 10. 11). Dupæ aceea Moise a adus o jertfæ de ispæøire
øi ca ardere de tot ca sæ facæ ispæøire pentru Levifli.” (vers. 12).

 Aceste îndrumæri date lui Moise au fost îndeplinite dupæ cum era
porunca: “Moise, Aaron øi toatæ adunarea copiilor lui Israel, au fæcut cu
Leviflii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Levifli; aøa au fæcut
copii lui Israel cu ei . Leviflii s-au curæflat øi øi-au spælat hainele. Aaron i-a
legænat într-o parte øi în alta ca un dar legænat înaintea Domnului, øi a
fæcut ispæøire pentru ei ca sæ-i curæfleascæ. Dupæ aceea, Leviflii au venit

Leviflii
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sæ-øi facæ slujba în cortul întâlnirii, în fafla lui Aaron øi a fiilor lui. Întocmai
cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Levifli, aøa s-a fæcut cu
ei.” (vers. 20-22).

 Cuvintele “jertfæ” øi “jertfire” în versetele citate sunt “legænat” øi
“dar legænat” în original. Unele daruri erau legænate “înaintea Domnului”,
înainte de a fi folosite de oameni. Dæruitorul urma sæ ia un snop de orz, o
parte din jertfa de mâncare sau spata dreaptæ a unui animal, sæ stea înaintea
altarului arderilor de tot, sæ le prezinte Domnului spre aprobare,
legænându-le încet într-o parte øi alta sau în sus øi în jos, dupæ care le
dedica Domnului.

În acelaøi fel au prezentat pe Levifli înaintea Domnului, rugându-i
sæ-i accepte ca pe un dar în locul lor. În acest dar, Israeliflii spuneau în
realitate: “Am pæcætuit øi am cælcat legæmântul Tæu. Nu ne-am pocæit øi
n-am luat poziflie de partea Ta atunci când ne-ai chemat. Ne pare ræu øi cu
umilinflæ îfli cerem iertare. Recunoaøtem dreptatea Ta în alegerea Leviflilor
în locul primilor noøtri næscufli. Noi nu suntem vrednici sæ Te slujim sau
sæ slujim în tabernacolul Tæu. Îfli prezentæm pe Levifli în locul nostru.
Primeøte-i Doamne ca dar de la noi.”

Dumnezeu dorise sæ facæ din Israel “o împæræflie de preofli øi un
neam sfânt.” (Exod 19, 6). Prerogativa specialæ a preoflilor este sæ se
apropie de Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a vorbit, ei “au tremurat øi au
stat deoparte.” (Exod 20, 18). Despærflindu-se în felul acesta de Dumnezeu
øi cerând lui Moise sæ le vorbeascæ în locul Domnului, dansând înaintea
viflelului de aur, ei lepædaseræ darul lui Dumnezeu de a-i face o împæræflie
de preofli øi cælcaseræ legæmântul. Acum øi Dumnezeu îi lepædase øi în
loc ca nafliunea întreagæ sæ devinæ o împæræflie de preofli, seminflia lui Levi
a fost aleasæ pentru aceastæ cinste.

Dar Dumnezeu nu øi-a uitat poporul. Acceptând pe Levifli în locul
poporului, El a acceptat pe Israel. De acum încolo, Israel se putea apropia
de Dumnezeu prin slujirea acelora pe care Dumnezeu îi rânduise pentru
servire. Aaron øi fiii sæi erau din seminflia lui Levi. Tot la fel erau øi
Leviflii. Acum Dumnezeu avea sæ trateze cu bærbaflii din seminflia lui Levi.
Nimeni altul nu putea veni înaintea Lui în sanctuar. Dar Israel nu era
exclus dinaintea lui Dumnezeu. El avea sæ-i primeascæ atunci când în
pocæinflæ avea sæ-øi aducæ darurile la curtea Sa. Preoflii aveau sæ slujeascæ
pentru ei; ei aveau sæ ia sângele øi sæ-l punæ pe coarnele altarului; ei
urmau sæ intre în Locul Sfânt ca sæ aducæ rugæciunile atunci când se
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înælfla fumul de tæmâie; ei aveau sæ ia asupra lor pæcatul celui cæit øi sæ
facæ ispæøire pentru el; iar în persoana marelui preot urmau sæ se înfæfliøeze
înaintea tronului milei lui Dumnezeu ca sæ stropeascæ sângele.

Toate acestea erau primite atunci când øi-au pus mâinile asupra
Leviflilor øi i-au oferit înaintea Domnului în locul lor. Prin serviciul
jertfelor øi prin slujirea preoflilor ei erau aduøi în comuniune cu Dumnezeu
atunci când în credinflæ îøi aduceau jertfele dând pe faflæ încredere în
Ræscumpærætorul care avea sæ vinæ øi care urma sæ îndepærteze pæcatul.

Leviflii
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6

CONSACRAREA LUI AARON ØI A
FIILOR LUI

Îmbræcæmintea preoflilor avea o însemnætate simbolicæ, cum de fapt
aveau toate câte flineau de templu. Mai ales lucrul acesta se potrivea
pentru marele preot care era întruparea poporului øi îl reprezenta. Cu

privire la îmbræcæminte stæ scris urmætoarele: “Iatæ veømintele pe care le
vor face: un pieptar, un efod, o manta, o tunicæ lucratæ la gherghef, o
mitræ øi un brâu. Sæ facæ fratelui tæu Aaron øi fiilor sæi, veøminte sfinte,
ca sæ - Mi împlineascæ slujba de preot.” (Exod 28, 4). Mai sunt amintite
øi izmenele din in, Lev. 16, 4 øi coroana sfântæ în Exod 29, 6;28, 36-38.

Dupæ ce Dumnezeu a ales pe Aaron øi pe fiii sæi pentru preoflie, a
fost nevoie sæ treacæ printr-o perioadæ de pregætire øi de formare pentru
noile lor îndatoriri, care a culminat cu instalarea lor publicæ în slujbæ.
Fiecare pas din acest proces a fost plænuit de Însuøi Dumnezeu øi
comunicat lui Moise care a adus la îndeplinire cu credincioøie porunca
lui Dumnezeu.

Consacrarea a fost o ocazie foarte solemnæ care s- desfæøurat timp
de øapte zile. În acest timp, candidaflilor nu le-a fost îngæduit sæ pæræseascæ
terenul sanctuarului. (Lev. 8.33) Jertfe, curæfliri øi ungeri erau în programul
fiecærei zile.

Preoflii purtau haina de in, izmenele, brâul øi scufia. Marele preot,
pe lângæ acestea mai avea øi efodul, mantia efodului, pieptarul øi coroana
pe mitræ, în afaræ, færæ îndoialæ de cele douæ pietre preflioase pe care erau
sæpate numele fiilor lui Israel, Urim øi Tumim.

Îmbræcæmintea lui Aaron era pentru cinste øi podoabæ. (Exod 28,
9). Hainele preofleøti obiønuite pe care le purta pe dedesubtul hainelor lui
de mare preot, era un simbol al curæfleniei læuntrice øi erau øi ele de folos.

Hainele de mare preot erau pentru cinste øi podoabæ øi într-un anumit
sens erau simbolice.

Hainele pe care le purta Aaron nu erau dupæ alegerea lui. Ele erau
poruncite. Ele erau “veøminte sfinte”, fæcute de “oameni destoinici, cærora
le-am dat un duh de pricepere sæ facæ hainele lui Aaron, ca sæ fie sfinte øi



45

sæ-mi îndeplineascæ slujba de preot.” (Exod 28, 3). Ele erau în armonie la
culoare øi materiale cu cortul însuøi øi erau împodobite cu pietre preflioase.

Efodul sæ-l facæ de aur. “Brâul sæ fie de aceeaøi lucræturæ ca efodul
øi prins de el; sæ fie de aur”. “Sæ faci apoi pieptarul judecæflii… de aur”.
“Mantia de sub efod s-o faci întreagæ din materia albastræ… cu clopoflei
de aur.” (Exod 28, 6. 8. 15. 31. 33). Chiar dacæ aceste obiecte erau fæcute
din materiale diferite, aurul predomina. Dacæ la veøminte se mai adaugæ
coroana de aur de pe mitræ, pe care era sæpat “Sfinflenia Domnului”, cele
douæsprezece pietre preflioase pe care erau sæpate numele fiilor lui Israel
øi cele douæ pietre de onix care aveau øi ele numele fiilor lui Israel, Urim
øi Tumim, întregul efect trebuie sæ fi fost de cinste øi podoabæ. În timp ce
marele preot pæøea încet øi solemn miøcându-se din loc în loc, lumina
soarelui bætea în cele douæsprezece pietre preflioase, clopofleii de aur
dædeau un sunet plæcut, iar oamenii erau impresionafli de solemnitatea øi
frumuseflea cultului divin.

SPÆLAREASPÆLAREASPÆLAREASPÆLAREASPÆLAREA

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui în serviciul preofliei, a fost un
prilej foarte solemn. Actul cel dintâi a fost cel al spælærii. “Sæ aduci apoi
pe Aaron øi fiii lui la uøa cortului întâlnirii øi sæ-i speli cu apæ. (Exod 29,
4). Preoflii nu se spælau singuri. Acesta fiind un gest simbolic, un simbol
al renaøterii, ei nu se puteau spæla singuri. (Tit 3, 5; Lev8,1-6)).

Dumnezeu i-a învæflat cæ, curæflia pe care El o cerea nu era ceva ce ei
øi-o puteau procura. Altcineva trebuia sæ le-o ofere.

INVESTITURAINVESTITURAINVESTITURAINVESTITURAINVESTITURA

Dupæ ce era spælat, urma investitura lui Aaron øi a fiilor lui cu
veømintele sfinte, semnul slujbei. “Sæ iei veømintele: sæ îmbraci pe Aaron
cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul øi cu pieptarul øi sæ-l încingi cu
brâul efodului. Sæ-i pui mitra pe cap øi pe mitræ sæ-i pui tabla sfinfleniei.”
(Exod 29, 5. 6). Luafli seama øi acum: Aaron nu s-a îmbræcat singur cu
hainele. Altcineva trebuia sæ-l îmbrace cu ele. Întrucât acestea reprezentau
un simbol al îndreptæflirii, nu putea sæ se îmbrace singur. “Preoflii Tæi sæ
se îmbrace în neprihænire øi credincioøii Tæi sæ scoatæ strigæte de bucurie!”
(Psalmi 132, 9) “Mæ bucur în Domnul øi sufletul meu este plin de veselie

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui
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în Dumnezeul Meu: cæci m-a îmbræcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit
cu mantaua izbævirii, ca pe un mire împodobit cu o cununæ împæræteascæ
øi ca o mireasæ, împodobitæ cu sculele ei.” (Isaia 61, 10).

Iatæ pe Aaron deplin îmbræcat. Are pe dedesubt haina albæ, apoi
mantaua lungæ albastræ cu clopofleii øi rodioarele, efodul cu cele douæ
pietre frumoase de onix pe care sunt sæpate numele fiilor lui Israel,
pieptarul cu cele douæsprezece pietre preflioase øi cu Urim øi Tumim,
mitra øi coroana de aur pe cap cu inscripflia “Sfinflenie Domnului”. Este
spælat, curat, îmbræcat, dar tot nu este gata sæ slujeascæ.

UNGEREA LUI AARONUNGEREA LUI AARONUNGEREA LUI AARONUNGEREA LUI AARONUNGEREA LUI AARON

Vine acum ungerea. Uleiul sfânt este turnat pe capul lui Aaron. “Sæ
iei undelemn pentru ungere øi sæ i-l torni pe cap øi sæ-l ungi.” (Exod 29,
7). “Din undelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron øi l-a uns
ca sæ-l sfinfleascæ.” (Lev. 8, 12). Aøa cum investitura lui Aaron era o
recunoaøtere înaintea poporului a pozifliei oficiale pe care avea sæ o poarte,
ungerea mai însemna øi primirea de cætre Dumnezeu pentru slujba sfântæ
precum øi destoinicia lui Aaron. “Undelemnul ungerii Dumnezeului sæu este
o cununæ pe el” øi este primit de Dumnezeu øi consacrat Lui. (Lev. 21, 12).

“Dumnezeu nu dæ duhul Sæu cu mæsuræ”, este concluzia la care
ajunge Ioan când contemplæ lucrarea Domnului Hristos. (Ioan 3, 34).
Ungerea lui Aaron este o exemplificare a acestui adevær, cæci era o
reværsare supraabundentæ de ulei sfânt. “Este ca undelemnul de prefl, care,
turnat pe capul lui, se pogoaræ pe barbæ, pe barba lui Aaron, se pogoaræ
pe marginea veømintelor lui.” (Psalmi 133, 2). Aceastæ plinætate a
reværsærii uleiului, era, desigur, dovada plinætæflii Duhului care avea sæ
fie peste el când slujea înaintea Domnului. (1 Sam. 10, 1.6;16, 13;Isaia
61, 1; Luca 4, 18; Fapte 10, 38).

UNGEREA CORTULUIUNGEREA CORTULUIUNGEREA CORTULUIUNGEREA CORTULUIUNGEREA CORTULUI

Nu numai Aaron era uns, ci øi cortul întâlnirii. “Moise a luat
undelemnul pentru ungere , a uns sfântul locaø øi toate lucrurile care erau
în el øi le-a sfinflit. A stropit cu el altarul de øapte ori øi toate uneltele lui
øi ligheanul cu piciorul lui ca sæ le sfinfleascæ.” Ungerea aceasta cuprindea
toate lucrurile, atât din Sfânta cât øi din Sfânta Sfintelor.
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Raportul consacrærii øi a ungerii lui Aaron este strâns legat de acela
al consacrærii øi ungerii cortului. Când Dumnezeu i-a dat îndrumæri lui
Moise, i-a spus sæ ia “ulei sfânt” øi sæ ungæ cortul întâlnirii, chivotul
mærturiei, masa cu toate vasele ei, sfeønicul cu vasele lui, altarul tæmâierii
øi altarul arderilor de tot cu toate vasele lui, precum øi ligheanul cu piciorul
lui. “Sæ le sfinfleøti ca sæ fie sfinte: oricine le va atinge va fi sfânt.” (Exod
30, 25-29). Ca urmare a acestei porunci aøa cum s-a menflionat mai sus,
Moise a luat uleiul øi a uns cortul cu tot ce era în el øi le-a sfinflit. “Øi a
stropit pe altar de øapte ori øi a uns altarul cu toate uneltele lui precum øi
ligheanul cu piciorul lui ca sæ le sfinfleascæ.” (Lev. 8, 10. 11).

Este foarte important de observat cæ, cu ocazia dedicærii au fost
cuprinse atât Sfânta cât øi Sfânta Sfintelor, înainte ca Aaron sæ înceapæ
lucrarea de slujire în cele douæ compartimente, dar aceastæ ungere a
cuprins øi chivotul mærturiei øi masa cu toate uneltele ei, sfeønicul cu
toate uneltele lui, precum øi altarul tæmâierii, de fapt, “întregul cort cu tot
ce era în el.” (Exod 30, 26. 27; Lev. 8, 10). Nu este færæ importanflæ faptul
cæ în timp ce cortul øi lucrurile din el au fost stropite cu undelemn, asupra
lui Aron a fost turnat. (Lev. 8, 10-12. ; Exod 30, 26).

Ungerea cu undelemn era o preînchipuire a umplerii cu Duhul lui
Dumnezeu. (1 Sam 10, 1. 6; 16, 13; Luca 4, 1; Fapte 10, 3). Beløugul de
undelemn folosit în cazul lui Aron, “se pogoaræ pe barbæ, pe barba lui
Aaron, se pogoaræ pe marginea veømintelor lui”, este un simbol al
plinætæflii Duhului pe care Dumnezeu îl revarsæ asupra bisericii Sale.

Pânæ aici, toate ceremoniile – cu excepflia spælærii – au fost îndreptate
numai asupra lui Aaron. Acum, însæ øi cei patru fii ai lui Aaron au o parte
egalæ cu tatæl în cele ce urmeazæ.

S-a adus o jertfæ pentru pæcat, un viflel, iar Aaron øi fiii lui au aøezat
mâinile asupra lui øi l-au junghiat. Sângele a fost luat de Moise care l-a
pus “pe coarnele altarului de jur împrejur øi a curæflit altarul: celælalt sânge
l-a turnat la picioarele altarului øi l-a sfinflit astfel, fæcând ispæøire pentru
el.” (Lev. 8, 15). Se poate spune cæ motivul acestei jertfe pentru pæcat nu
era doar pentru Aaron, ci øi pentru fiii lui øi de asemenea pare cæ se
aplicæ îndeosebi pentru altar, curæflirea øi sfinflirea lui, pentru ca sæ se
poatæ face împæcarea pe el. (Lev. 8, 15). Unii susflin cæ acesta nu era de
loc pentru Aaron, ci numai pentru altar.

Dupæ ce s-a adus jertfa pentru pæcat , s-a adus o ardere de
tot. Lucrul acesta s-a fæcut ca de obicei, totul fiind ars cu foc pe

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui
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altar, de pe care se înælfla înaintea Domnului ca un miros bine
plæcut. (vers. 18-21).

Pânæ aici lucrarea a fost pregætitoare. Slujba de consacrare propriu
zisæ este începutæ prin aducerea “berbecelui pentru închinare în slujbæ”
øi prin junghierea lui dupæ ce au fost aøezate mâinile asupra lui. Sângele
este luat de Moise øi pus pe “marginea urechii drepte a lui Aaron, pe
degetul cel mare al mâinii drepte øi pe degetul cel mare al piciorului
drept.” (vers. 23). Acelaøi lucru se face øi fiilor lui, dupæ care altarul este
stropit. “A adus pe fiii lui Aron, a pus sânge pe marginea urechii lor
drepte øi pe degetul cel mare de la piciorul drept, iar sângele ræmas l-a
stropit pe altar de jur împrejur.” (Lev. 8, 24).

Apoi a urmat “împlinirea”. O turtæ de aluat, o turtæ de pâine fæcutæ
cu undelemn øi o plæcintæ, împreunæ cu græsimea berbecului øi spata
dreaptæ, sunt puse în mâna lui Aaron øi ale fiilor lui øi sunt legænate ca un
dar legænat înaintea Domnului. Dupæ ce este legænat de Aaron øi fiii sæi,
Moise l-a luat din mâinile lor øi l-a ars pe altar. Pieptul este pus deoparte
pentru Moise ca parte a lui (vers. 26-29).

Dupæ aceea “Moise a luat din undelemnul pentru ungere øi din
sângele de pe altar: a stropit cu el pe Aaron øi veømintele lui, pe fiii lui
Aaron øi veømintele lor øi a sfinflit astfel pe Aaron øi veømintele lui, pe
fiii lui Aaron øi veømintele lor împreunæ cu ei” (vers. 30).

CELE DOUÆ JERTFECELE DOUÆ JERTFECELE DOUÆ JERTFECELE DOUÆ JERTFECELE DOUÆ JERTFE

Dupæ ce ungerea a fost terminatæ, a fost adus un viflel ca jertfæ pentru
pæcat. “A apropiat apoi viflelul adus ca jertfæ de ispæøire; øi Aaron øi fiii
lui øi-au pus mâinile pe capul viflelului adus ca jertfæ de ispæøire. Moise
l-a junghiat, a luat sânge øi a uns cu degetul coarnele altarului de jur
împrejur øi a curæflit altarul; celælalt sânge l-a turnat la picioarele altarului
øi l-a sfinflit astfel fæcând ispæøire pentru el.” (Lev. 8, 14. 15).

Sângele berbecului n-a fost dus în sanctuar, aøa cum era dus de
obicei sângele, ci a fost pus pe coarnele altarului arderilor de tot øi restul
a fost turnat la picioarele altarului. Acest act a curæflit øi a sfinflit altarul
“ca sæ facæ ispæøire pentru el” (vers. 15). Trebuie subliniat cæ aceastæ
jertfæ nu era pentru Aaron øi fiii lui. Era pentru altar. Pânæ aici nu se
adusese jertfe pe el. Dar pentru ca împæcarea sæ poatæ fi fæcutæ pe el era
nevoie sæ fie curæflit øi sfinflit. Aceastæ jertfæ pentru pæcat nu transfera
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pæcatul asupra altarului aøa cum se întâmpla în alte ocazii. Ea curæfla
altarul nu de un pæcat anume, ci de pæcat în general.

De obicei o ardere de tot era însoflitæ de o jertfæ pentru pæcat øi aøa
se întâmpla acum. Aaron øi fiii lui au pus mâinile pe flapul pentru arderea
de tot, l-au junghiat, iar Moise a stropit sângele în jurul altarului. (vers.
18, 19). Apoi flapul a fost ars pe altar ca bun miros, în contrast cu berbecul
care fusese luat din turmæ øi ars. (vers. 17, 21).

Atât preoflii cât øi cortul erau consacrate øi unse, fiind pregætite pentru
slujire. Aaron øi fiii lui au fost supuøi unei spælæri ceremoniale, apoi au
fost îmbræcafli øi Aaron a primit o ungere specialæ. Øi cortul a fost uns,
atât Sfânta cât øi Sfânta Sfintelor, cu tot mobilierul, inclusiv chivotul.
Pentru altarul arderilor de tot a fost adusæ o jertfæ pentru pæcat specialæ
pentru a-l curæfli øi a-l sfinfli ca astfel sæ se poatæ efectua pe el împæcarea.

BERBECELE CONSACRÆRIIBERBECELE CONSACRÆRIIBERBECELE CONSACRÆRIIBERBECELE CONSACRÆRIIBERBECELE CONSACRÆRII
Ceremonia berbecelui consacrærii era ultimul act în consacrarea øi

dedicarea lui Aaron, a fiilor lui øi a cortului. Cu aceasta, dedicarea era
completæ, iar Aaron øi fiii lui erau împuternicifli sæ aducæ la îndeplinire
serviciile de mijlocire legate de slujba lor.

În raportul dat de Moise berbecele era numit “celælalt berbece”,
deoarece celælalt berbece era folosit pentru arderea de tot. (Lev. 8, 18.
22). Aaron øi fiii lui øi-au pus mâinile pe capul berbecelui care nu fusese
junghiat. Moise a luat din sânge øi l-a pus pe vârful urechii drepte a lui
Aaron, pe degetul cel mare de la mâna dreaptæ øi pe degetul cel mare de
la piciorul drept. A fæcut acelaøi lucru pentru fiii lui Aaron øi apoi a
stropit sângele pe altarul arderilor de tot. (vers. 23. 24).

STROPIREA ULEIULUI ØI A SÂNGELUISTROPIREA ULEIULUI ØI A SÂNGELUISTROPIREA ULEIULUI ØI A SÂNGELUISTROPIREA ULEIULUI ØI A SÂNGELUISTROPIREA ULEIULUI ØI A SÂNGELUI

Dupæ aceea, “Moise a luat din undelemnul de ungere øi sângele
care se afla pe altar øi le-a stropit pe Aaron øi pe veømintele lui øi pe fiii
lui øi pe veømintele lor; øi a sfinflit pe Aaron øi veømintele lui øi pe fiii lui
øi veømintele lor.” (Lev. 8, 30).

Cortul fusese deja uns cu uleiul de ungere aøa cum fusese uns Aaron
(vers. 10-12). Acum sângele øi uleiul sunt stropite asupra lui Aaron øi a
fiilor lui ca øi peste veømintele lor. Aceastæ  “stropire” a sfinflit pe Aaron
øi veømintele lui, pe fiii lui øi veømintele lor.

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui
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Ca act final în aceastæ ceremonie de consacrare, Moise a spus lui
Aaron øi fiilor lui sæ ia carnea care a ræmas de la jertfa legænatæ øi sæ o
pregæteascæ pentru mâncare. “Fierbefli carnea la uøa cortului întâlnirii, a
poruncit Dumnezeu, øi acolo sæ o mâncafli cu pâinea care este în coø
pentru jertfa de închinare în slujba Domnului cum am poruncit zicând:
Aaron øi fiii lui s-o mænânce. “Iar partea care va mai ræmânea din carne
øi din pâine s-o ardefli în foc.” (vers. 31. 32). Aceasta era în armonie cu
porunca din Exod 29. 33: “Sæ mænânce tot ce a slujit la facerea ispæøirii
ca sæ fie închinafli în slujbæ øi sfinflifli; nimeni altul sæ nu mænânce din ele
cæci sunt lucruri sfinte.”

Mâncarea cærnii berbecelui de consacrare trebuie sæ fie observatæ
în contrast cu mâncarea cærnii de la jertfa pentru pæcat. Mâncarea cærnii
berbecelui de consacrare urma sæ-i “consacre øi sæ-i sfinfleascæ”, pe când
mâncarea cærnii berbecelui de la jertfa pentru pæcat avea de scop purtarea
pæcatului, “sæ poarte nelegiuirea adunærii, sæ facæ ispæøire pentru ei înaintea
Domnului.” (Lev. 10, 17). Aceste douæ ceremonii cu douæ scopuri diferite,
nu trebuie sæ fie confundate.

AARON ØI ALTARULAARON ØI ALTARULAARON ØI ALTARULAARON ØI ALTARULAARON ØI ALTARUL

Cu aceasta se încheia închinarea lui Aaron øi a fiilor lui în slujba lui
Dumnezeu. De acum erau împuternicifli sæ slujeascæ la cort, cu toate cæ
mai aveau sæ aøtepte øapte zile în care nu trebuia sæ pæræseascæ sanctuarul,
ci trebuia sæ ræmânæ “øapte zile la uøa cortului întâlnirii øi sæ pæzeascæ
poruncile Domnului ca sæ nu moaræ: cæci aøa mi s-a poruncit.” (vers. 35).

În cele øapte zile de consacrare, nici Aaron, nici fiii lui nu îndeplineau
nici o slujbæ preofleascæ legatæ de slujirea sângelui øi nici nu intrau în
sanctuar. Ungerea cortului øi a uneltelor lui, stropirea lui Aaron øi a fiilor
lui cu sânge øi cu ulei, slujirea sângelui de la jertfa pentru pæcat, arderea
de tot, berbecele consacrærii, toate au fost fæcute de Moise. El a intrat în
Sfânta Sfintelor øi a stropit chivotul; “el a stropit cu sânge atât cortul cât
øi uneltele de slujire.” (Evrei 9. 21).

Pânæ aici, Moise slujise la toate jertfele aduse. Numai la sfârøitul
celor øapte zile de consacrare øi dedicare a putut Aaron øi fiii lui sæ-øi
înceapæ slujba ca preofli. La sfârøitul celor øapte zile Aaron a început
slujba pentru care fusese dedicat. El øi-a adus propria sa jertfæ pentru
pæcat, apoi a adus jertfa pentru pæcat împreunæ cu darul de mâncare pentru
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popor øi în cele din urmæ a adus berbecul øi flapul ca jertfæ de împæcare.
Moise a zis lui Aaron: “Ia un viflel pentru jertfa de ispæøire øi un berbec
pentru arderea de tot, amândoi færæ cusur øi adu-i înaintea Domnului. Sæ
vorbeøti copiilor lui Israel øi sæ le spui: “Luafli un ied pentru jertfa de
ispæøire, un viflel øi un miel de un an øi færæ cusur, pentru arderea de tot;
un taur øi un berbec, pentru jertfa de mulflumire, ca sæ-i jertfifli înaintea
Domnului øi un dar de mâncare, fræmântat cu undelemn. Cæci azi vi se va
aræta Domnul.” (Lev. 9, 1-4). Aaron a fæcut toate acestea “dupæ poruncile
øi îndemnurile date de Domnul prin Moise (vers. 16). Sângele jertfei
pentru pæcat a fost pus pe coarnele altarului arderilor de tot, iar sângele
arderii de tot a fost stropit pe altar “de jur împrejur” (vers. 19). Sângele
jertfei de mulflumire a fost folosit în acelaøi fel ca øi sângele arderii de tot
(vers. 18).

Moise era un observator atent. El era acela cæruia Dumnezeu îi
transmisese voinfla Sa. El era acela care îl instruise pe Aaron øi pe fiii lui
øi acum observa sæ vadæ dacæ fiecare lucru era fæcut “dupæ rânduialæ.”
De exemplu ar fi fost o greøealæ serioasæ dacæ Aaron ar fi stropit sângele
jertfei pentru pæcat pe altar, în jurul lui. Niciodatæ nu trebuia fæcut acest
lucru. Sângele jertfei pentru pæcat trebuia pus pe coarnele altarului. De
asemenea ar fi fost o greøealæ gravæ dacæ sângele arderii de tot ar fi fost
pus pe coarnele altarului. Niciodatæ nu trebuia sæ se întâmple acest lucru.
El trebuia sæ fie stropit pe altar de jur împrejur. Simbolismul cerea ca
totul sæ se facæ dupæ modul în care îi poruncise Domnul lui Moise. Dar
Aaron nu a fæcut nici o greøealæ. Totul a fost fæcut “dupæ cum a poruncit
Moise.” (vers. 21).

AARON ÎN SANCTUARAARON ÎN SANCTUARAARON ÎN SANCTUARAARON ÎN SANCTUARAARON ÎN SANCTUAR

La terminarea jertfelor, în timp ce Aaron stætea pe înælflimea altarului
arderilor de tot, dupæ ce îøi încheiase lucrarea, øi-a ridicat mâinile cætre
popor øi l-a binecuvântat, apoi “dupæ ce øi-a adus jertfa de ispæøire, arderea
de tot øi jertfa sa de mulflumire, s-a pogorât” (vers. 22). Pânæ acum el
oficiase numai la altarul arderilor de tot din curte øi nu intrase în cort.
Pânæ aici Moise îl instruise pe Aaron în tot ceea ce trebuia sæ facæ, dar
acum a intrat în primul compartiment al sanctuarului pentru îndrumare.
Moise øi Aaron au intrat în cortul întâlnirii “de obicei numit Sfânta” (vers.
23). Nu øtim ce s-a întâmplat acolo, dar nu cred cæ greøim dacæ

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui
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presupunem cæ Moise a instruit pe Aaron cu privire la aprinderea
candelelor, la aøezarea mesei cu pâinile, la jertfa de tæmâie øi la aøezarea
sângelui pe coarnele altarului tæmâierii.

Aøa cum am spus deja era pentru prima oaræ când Aaron era în
interiorul sanctuarului. Care trebuie sæ fi fost sentimentele lui atunci când
s-a aflat în fafla altarului, a sfeønicului, a mesei cu pâinile øi mai pe sus de
toate în fafla cortinei tainice dincolo de care era Însæøi prezenfla lui
Dumnezeu! Ce ræspundere va avea de azi înainte!

Moise øi Aaron au ieøit afaræ øi “au binecuvântat poporul; Øi slava
Domnului s-a arætat în fafla întregului popor. Un foc a ieøit dinaintea
Domnului øi a mistuit pe altar arderea de tot øi græsimile. Tot poporul a
væzut lucrul acesta; au scos strigæte de bucurie øi s-au aruncat cu fafla la
pæmânt.” (vers. 23. 24). Dumnezeu Øi-a împlinit fægæduinfla: “astæzi vi se
va aræta Domnul” (vers. 4).

Dumnezeu primise lucrarea omului. Acum sanctuarul era sfinflit øi
dedicat. La fel øi preoflii. Totul era gata ca sæ înceapæ slujirea lui Israel.

MOISEMOISEMOISEMOISEMOISE

Dupæ acest eveniment, Moise îøi încheiase lucrarea øi nu a mai slujit
ca preot.

Întreaga slujbæ avea de scop sæ sape adânc în mintea lui Aron øi a
fiilor lui, sfinflenia chemærii lor. Cu greu ar fi scæpat de învæflætura urmæritæ
de Dumnezeu. Trebuie sæ fi fost ceva nou pentru Aaron sæ fie spælat de
Moise. Când cei doi frafli au mers spre lighean, se poate uøor imagina cæ
cei doi frafli au vorbit despre lucrul acela care trebuia fæcut. Moise i-a
spus lui Aaron cæ trebuie sæ-l spele. Aaron întreabæ de ce nu poate sæ se
spele singur. Ei discutæ chestiunea. Moise îi spune lui Aaron cæ Dumnezeu
a dat anumite îndrumæri cu privire la ceea ce urma sæ facæ. “Iatæ ce a
poruncit Domnul sæ se facæ”, a zis Moise. (Lev. 8, 5). Din convorbirile
sale cu Dumnezeu, Moise cunoøtea mai bine cerinflele lui Dumnezeu decât
Aaron. El øi-a dat seama cæ aceasta nu era o spælare obiønuitæ. Dacæ ar fi
fost aøa, Aaron ar fi trebuit sæ o împlineascæ singur. Aici este vorba de o
curæflire spiritualæ. El nu se poate spæla singur de pæcat. Altcineva trebuia
sæ facæ aceasta pentru el: de aici øi spælarea simbolicæ.

Dupæ spælare, lui Aaron nu i s-a îngæduit sæ se îmbrace singur. Moise
a fæcut lucrul acesta. Aaron se simflea cu totul neputincios. Oare totul
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trebuia sæ se facæ pentru mine? Nu, nici mæcar mitra nu i se îngæduia sæ
øi-o punæ el. Totul trebuia sæ se facæ de altcineva.

Ce învæflæturæ minunatæ ne dæ aceasta! Dumnezeu face totul. Tot ce
trebuie sæ facæ omul este sæ se supunæ. Dumnezeu curæflæ øi tot Dumnezeu
îmbracæ. El dæ haina dreptæflii, veømintele cinstei øi podoabei. Tot ceea
ce cere Dumnezeu de la noi este sæ nu lepædæm hainele date de el, aøa
cum a fæcut omul din parabolæ.

În slujba de comemorare, Moise a uns marginea urechii drepte a lui
Aaron cu sânge, dând a se înflelege cæ el trebuia sæ asculte de poruncile
lui Dumnezeu øi sæ-øi astupe urechea la rele. “Ascultarea face mai mult
decât jertfele, øi pæzirea Cuvântului Sæu face mai mult decât græsimea
berbecilor.” (1Sam. 15, 22). Hristos a fost ascultætor pânæ la moarte.
(Filipeni 2, 8). Urechile noastre trebuie sæ fie consacrate slujirii lui
Dumnezeu.

Moise a uns øi degetul cel mare de la mâna dreaptæ a lui Aaron,
aceasta însemnând cæ Aaron trebuia sæ sævârøeascæ dreptatea. Dupæ cum
ascultarea este în legæturæ cu mintea, tot astfel mâna este în legæturæ cu
lucrærile corporale. Ea reprezintæ puterile vieflii, fapta din afaræ, sævârøirea
dreptæflii. Despre Domnul Hristos, stæ scris: “Iatæ-Mæ… vin sæ fac voia
Ta Dumnezeule!” (Evrei10, 7). Domnul Hristos a venit pentru a face
voia lui Dumnezeu: “Mâncarea Mea este sæ fac voia Celui ce M-a trimis
øi sæ împlinesc voia Lui.” (Ioan 4, 34). Ungerea mâinii cu sânge însemna
consacrarea vieflii øi slujbei cætre Dumnezeu – o dedicare deplinæ.

Ungerea cu sânge a degetului mare de la piciorul drept al lui Aaron
avea o însemnætate asemænætoare. Înseamnæ a umbla pe cæile drepte, a
alerga acolo unde este trimis de Dumnezeu, a sta pentru adevær øi dreptate.
Înseamnæ a pæøi pe cærarea ascultærii, având paøii îndrumafli de Dumnezeu.
Fiecare putere a corpului trebuie sæ fie consacratæ lui Dumnezeu øi servirii
Lui.

Nimeni nu trebuie sæ se înscrie cu uøurætate în lucrarea lui Dumnezeu.
Aceasta aduce cu sine ræspunderea de a lucra ca mijlocitor între Dumnezeu
øi om. Unul ca acesta trebuie sæ poarte poporul pe umerii sæi, trebuie sæ-i
flinæ la pieptul sæu; sfinflenia trebuie sæ fie pe fruntea lui øi chiar hainele
lui trebuia sæ fie sfinflite. El trebuia sæ fie curat, trebuia sæ fie uns cu Spirit
Sfânt, sângele trebuia sæ fie aplicat pe urechea, mâna øi piciorul lui.
Cântecul unei viefli dedicate trebuia sæ însofleascæ fiecare pas al lui; înaintea
lui trebuia sæ se dea pe faflæ printr-o fericire roditoare, chiar de departe

Consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui
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trebuia sæ se simtæ armonia dulce a unei viefli bine ordonate. El trebuie sæ
fie grabnic în a deosebi voia lui Dumnezeu în grabnica lucire sau umbrire
a aprobærii sau dezaprobærii lui Dumnezeu; aurul valorii øi ascultærii
trebuie sæ fie întreflesut în însæøi træsætura caracterului lui; el trebuie sæ
oglindeascæ în privirea, îmbræcæmintea øi inima sa, curæflenia, pacea øi
iubirea lui Dumnezeu. El trebuie sæ fie supus øi dispus ca voia lui
Dumnezeu sæ se împlineascæ; trebuie sæ uite de sine øi sæ se gândeascæ la
alflii ; nu trebuie sæ fugæ de o povaræ grea; trebuie sæ cugete pururea cæ
binele øi fericirea altora depind de el, cæ nu træieøte pentru sine øi prin
sine, cæ fiecare faptæ a sa, din cauza caracterului ei public øi oficial are o
mare însemnætate.

În timp ce adeværatul slujitor al lui Dumnezeu priveøte la ræspunderea
ce zace asupra sa øi la urmærile pe care le-ar avea faptul cæ ar da greø sau
s-ar abate, ar putea pe bunæ dreptate sæ strige: Cine este vrednic pentru
lucrurile acestea?
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PREOfiI ØI PROFEfiI

Templul øi serviciul templului era un minunat mijloc intuitiv de
învæflæmânt pentru Israel. El avea drept scop sæ învefle pe om
sfinflenia lui Dumnezeu, pæcætoøenia omului øi calea cætre

Dumnezeu . Una din învæflæturile însemnate ale sistemului de sacrificii
era de a face atât pe preofli cât øi pe popor sæ urascæ pæcatul øi sæ fugæ de
el. Când un om pæcætuia din nebægare seamæ sau din greøealæ, era de
aøteptat ca el sæ aducæ la templu o jertfæ pentru pæcat. În rânduiala aducerii
jertfelor, partea cea dintâi era sæ aøeze mâinile pe capul animalului øi
sæ-øi mærturiseascæ pæcatele. Apoi tot el trebuia sæ junghie cu propria
mânæ animalul. Preotul trebuia sæ ia sângele øi sæ-l punæ pe coarnele
altarului pe care se aduceau jertfele. Dupæ aceea se ardeau pe altar mæruntaiele
øi græsimea, iar o parte din carne era mâncatæ de preot într-un loc sfânt.

Aceasta trebuia sæ-i facæ pe oameni sæ urascæ pæcatul. Dumnezeu
vrea ca aceastæ uræ faflæ de pæcat sæ ajungæ sæ fie atât de mare încât omul
sæ “meargæ øi sæ nu mai pæcætuiascæ.” Nici un om normal nu simte plæcere
sæ ucidæ un animal nevinovat, mai ales dacæ îøi dæ seama cæ animalul
acela trebuia sæ moaræ din cauza pæcatelor sale. Un preot normal, færæ
îndoialæ nu va simfli plæcere într-o slujbæ a sângelui pe care trebuie sæ o
sævârøeascæ din cauza pæcatului. Sæ stai toatæ ziua la lucru cu animale
moarte øi sæ-fli scufunzi degetele sau mâna în sânge øi sæ-l stropeøti pe
altar, nu putea sæ fie ceva atrægætor. Însuøi Dumnezeu spune cæ nu are
plæcere de “sângele taurilor, al mieilor sau al flapilor.” (Isaia 1, 11). Nici
preotul adeværat nu putea sæ aibæ plæcere de el.

Sistemul jertfelor dædea un minunat prilej preoflilor sæ învefle pe
pæcætoøi planul mântuirii. Când un pæcætos îøi aducea jertfa, preotul putea
sæ-i spunæ: “Îmi pare ræu cæ ai pæcætuit, dupæ cum cred cæ øi flie îfli pare
ræu. Cu toate acestea bunul Dumnezeu a rânduit o cale pentru iertarea
pæcatelor. Ai adus o jertfæ. Pune mâinile pe capul acestei jertfe øi
mærturiseøte pæcatele înaintea lui Dumnezeu. Junghie apoi mielul
nevinovat øi eu voi lua sângele øi voi face ispæøire pentru tine. Mielul pe
care-l junghii este un simbol al Mielului lui Dumnezeu care ridicæ pæcatele
lumii. Trebuie sæ vinæ Mesia øi sæ-øi dea viafla pentru pæcatele oamenilor.
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Prin sângele lui eøti iertat. Dumnezeu primeøte pocæinfla ta. Mergi øi sæ
nu mai pæcætuieøti.”

Prin ritualul acesta solemn, omul acela ar fi fost profund impresionat
de urâflenia pæcatului øi ar fi plecat de la templu cu o hotærâre fermæ de a
nu mai pæcætui. Faptul cæ el ucisese un animal trebuia sæ-l facæ sæ flinæ
minte ca nimic altceva, cæ pæcatul înseamnæ moarte øi cæ atunci când
cineva pæcætuieøte aceasta însemneazæ moartea mielului, adicæ plata pentru
pæcatul sæu.

PLATA PENTRU PÆCATPLATA PENTRU PÆCATPLATA PENTRU PÆCATPLATA PENTRU PÆCATPLATA PENTRU PÆCAT

Oricât de frumos øi impresionant era serviciul acesta, el putea sæ
decadæ. Dacæ pæcætosul ar fi ajuns la concluzia cæ jertfa lui era o platæ
pentru pæcatul sævârøit øi cæ dacæ aducea o jertfæ de fiecare datæ când
pæcætuia, totul era bine; avea atunci o pærere cu totul greøitæ despre ceea
ce doreøte Dumnezeu. Totuøi mulfli au ajuns sæ priveascæ ritualul în felul
acesta. Ei credeau cæ jertfa lor era o platæ pentru pæcat øi cæ dacæ ar pæcætui
din nou, o jertfæ nouæ ar fi adus ispæøirea. Pocæinfla øi adeværata întristare
ajungeau sæ scadæ. Oamenii au ajuns sæ creadæ cæ oricare ar fi fost pæcatul,
se putea face ispæøire pentru el printr-un dar. Prin prezentarea jertfei lor,
ei socoteau cæ lucrurile s-au rezolvat.

Mulfli din preofli încurajau poporul în atitudinea aceasta. Pæcatul nu
era atât de urât în fafla lor aøa cum vrea Dumnezeu. Era ceva pentru care
se putea plæti prin dæruirea unui miel sau în cele mai multe cazuri ar fi
costat o sumæ micæ. Rezultatul a fost cæ “mii de berbeci øi mii de râuri de
undelemn” se credea cæ sunt plæcute lui Dumnezeu. (Mica. 6, 7).

PERVERTIREA SIMBOLULUIPERVERTIREA SIMBOLULUIPERVERTIREA SIMBOLULUIPERVERTIREA SIMBOLULUIPERVERTIREA SIMBOLULUI

Remuneraflia pervertise simflurile preoflilor care serveau la cort sau
mai târziu la templu, aceasta fiind mai ales scoasæ din jertfele aduse de
oameni. Preoflii ajunsese sæ priveascæ la aceste sacrificii ca la venituri ale
lor. Leviflii care primeau zecimea de la Israel, la rândul lor dau o zecime
din venitul lor pentru susflinerea preoflilor. (Num. 18, 21. 26-29; Neem.
10, 38). Ca adaus la aceasta preoflii trebuia sæ reflinæ o parte din cele mai
multe sacrificii aduse. De la jertfele mistuite cu foc ei primeau pielea; de
la cele mai multe sacrificii aduse pentru pæcat øi vinovæflie, primeau atât
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pielea cât øi o parte din carne. Mai primeau øi o parte din darurile de
mâncare øi darurile de împæcare cum sunt: fæinæ, undelemn, grâu, vin,
miere øi sare, ca øi darurile aduse pentru ocazii speciale. Acestea veneau
ca ceva deosebit de zecimea pe care o primeau de la Levifli.

Din darurile pentru pæcat obiønuite, preotul trebuia sæ mænânce o
parte: “Iatæ legea jertfei de ispæøire. Vita pentru jertfa de ispæøire sæ fie
junghiatæ înaintea Domnului în locul unde se junghie arderea de tot: ea
este un lucru prea sfânt. Preotul care aduce jertfa, acela s-o mænânce.”
(Lev. 6, 25. 26). Aceasta era cu adeværat o mâncare de jertfæ. Mâncând
carnea aceasta preotul lua asupra lui pæcatul øi-l purta.

Totuøi ritualul acesta a fost pervertit. Unii preofli corupfli øi-au dat
seama cæ cu cât va pæcætui poporul mai mult øi cu cât vor aduce mai
multe jertfe pentru pæcat øi vinæ, cu atât mai mare va fi partea care li se
cuvenea. Ei au mers pânæ acolo încât au încurajat poporul la pæcætuit.
Despre preoflii corupfli se spune: “Ei se hrænesc din jertfele pentru pæcatele
poporului Meu øi sunt lacomi de nelegiuirile lor.” (Osea 4, 8). Textul
acesta afirmæ cæ preoflii în loc sæ mustre pe oameni øi sæ-i facæ sæ se
fereascæ de pæcat, “erau lacomi” de nelegiuirile poporului øi nædæjduiau
cæ vor pæcætui din nou øi vor reveni cu noi jertfe pentru pæcat. Aducerea
de multe jertfe pentru pæcat era pentru folosul material al preoflilor,
deoarece fiecare jertfæ aducea un spor la veniturile lor. Pe mæsuræ ce
preoflimea era mai coruptæ, înclinaflia de a îndemna poporul de a aduce
jertfe, era mai mare.

Un comentariu cu privire la depærtarea la care ajunsese unii preofli
stricafli ne este dat în capitolul al doilea din 1 Samuel: “’Øi iatæ care era
felul de purtare al acestor preofli faflæ de popor. Când aducea cineva o
jertfæ, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, flinând în
mânæ o furculiflæ cu trei coarne, o vâra în cazan, în cældare, în tigaie sau
în oalæ; øi tot ce apuca cu furculifla lua preotul pentru el. Aøa fæceau ei
tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde
græsimea, venea sluga preotului øi zicea celui care aducea jertfa: “dæ pentru
preot carnea de fript; el nu va lua de la tine carnea fiartæ, ci vrea carne
crudæ”. “Øi dacæ omul zicea: “dupæ ce se va arde græsimea, vei lua ce-fli
va plæcea,” sluga ræspundea: “Nu! Dæ-mi acum, cæci altfel iau cu sila!”
(1 Sam. 2, 13-16).

Aceasta ne aratæ degradarea preoflimii chiar în vremurile acelea
timpurii. Dumnezeu ordonase ca græsimea sæ fie arsæ pe altar, iar carnea

Preofli øi profefli
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dacæ trebuia sæ fie mâncatæ, trebuia mai întâi sæ fie fiartæ. Preoflii doreau
totuøi sæ aibæ carne crudæ cu græsime pentru ca sæ o frigæ. Pentru ei încetase
de a mai fi o mâncare de sacrificiu øi ajunsese în schimb o petrecere a
îmbuibærii. Se dæ comentariul urmætor: “Tinerii aceøtia se fæceau vinovafli
de un foarte mare pæcat înaintea Domnului, pentru cæ nesocoteau darurile
Domnului.” (1Samuel 2, 17).

Tendinfla aceasta a preoflimii ca mai bine sæ aducæ jertfe pentru pæcat
decât sæ se fereascæ de pæcat, a ajuns tot mai pronunflatæ pe mæsuræ ce
treceau anii. În cortul ridicat la început de cætre Moise, altarul jertfelor
era destul de mic. În templul lui Solomon altarul a fost fæcut øi mai mare
fiind de vreo nouæ metri pe fiecare laturæ. În templul lui Irod era øi mai
mare, cu toate cæ nu este lucru sigur în ce priveøte dimensiunea exactæ. În
orice caz se vede cæ altarul jertfelor era fæcut tot mai mare pentru a fi pe
mæsura mærimii jertfelor care se aduceau pe el.

CREØTEREA DEGRADÆRIICREØTEREA DEGRADÆRIICREØTEREA DEGRADÆRIICREØTEREA DEGRADÆRIICREØTEREA DEGRADÆRII

În cele din urmæ, a venit timpul când Dumnezeu trebuia sæ facæ
ceva, cæci altminteri întreg serviciul la templu ajungea sæ se strice. De
aceea Dumnezeu a îngæduit ca templul sæ fie dærâmat øi o mare parte din
popor a fost dus în robie în Babilon. Færæ de templu, desigur cæ serviciile
încetau. Mintea poporului urma sæ fie atrasæ la însemnætatea spiritualæ a
ritualului la care ei fusese martori de atâtea ori, dar care acum nu mai
avea loc. În Babilon nu s-a mai adus nici o jertfæ pentru pæcat øi nici ziua
expierii nu s-a mai flinut. Israel øi-a atârnat harpele în sælcii. Dupæ øaptezeci
de ani de robie le-a fost îngæduit de Dumnezeu sæ se reîntoarcæ în patrie
øi sæ zideascæ din nou templul. El trægea nædejde cæ ei au prins învæflætura.

Dar ei nu o prinsese. Altarul jertfelor mistuite de foc a fost fæcut
mai mare decât înainte. Poporul a ajuns mai hotærât în flinerea formelor øi
pæstrarea ritualului øi a serviciului lui de jertfe, dar nu au flinut în schimb
seama de cuvintele profetice: “ascultarea face mai mult decât jertfele.”
(1 Samuel 15, 21. 22). Venitul preoflilor de la jertfe a ajuns sæ fie mai
mare; atât de mare într-adevær, încât banii adunafli de la templu au ajuns
sæ fie una din cele mai mari cantitæfli de bani strânøi la un loc din antichitate,
iar preoflii ajunsese sæ se ocupe cu cæmætæria. La særbætori, ca de pildæ la
Paøti, Ierusalimul era plin de Iudei vizitatori din Palestina cât øi din alte
pærfli. Ni se spune cæ la un anumit prilej au fost chiar un milion de oameni
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în oraøul acela ca vizitatori. Lui Israel i se dæduse ordin din partea lui
Dumnezeu sæ nu se înfæfliøeze cu mâna goalæ înaintea Domnului, aøa cæ,
natural, tofli peregrinii aceøtia aduceau daruri. (Deut. 16, 16). Era o
imposibilitate fizicæ pentru preofli de a aduce jertfe câte se cereau de la
atâflia oameni. De aceea ei erau îndemnafli sæ schimbe jertfele lor pe bani
øi sæ lase banii aceøtia la templu pe seama preoflilor, care urma sæ aducæ
aceste jertfe atunci când aveau rægaz. Peste un scurt timp s-a væzut cæ era
mai uøor sæ nu mai aducæ jertfele acestea de acasæ. Omul putea sæ riøte nu
numai ca animalul sæ fie respins de preot pentru vreun cusur adeværat sau
închipuit, dar øi sæ sufere o pagubæ însemnatæ, deoarece un animal respins
de preot nu mai putea fi uøor vândut. Pentru anumite scopuri nu puteau fi
folosifli decât banii templului øi se plætea o sumæ pentru aceøtia. Aceastæ
schimbare din bani obiønuifli în bani ai templului era o nouæ sursæ de
venituri mari pentru preoflie.

Preoflii erau împærflifli în douæzeci øi patru de cete, fiecare având sæ
serveascæ o sæptæmânæ, de douæ ori pe an. Când slujba de mare preot a
ajuns sæ fie ceva politic, el era numit de guvern iar corupflia s-a întins.
Întrucât era un loc aducætor de mari venituri, oamenii au început sæ ofere
sume pentru serviciul acesta de mare preot øi ajungea cu adeværat sæ fie
vândut celui care da mai mult. Pentru a pune din nou mâna pe banii dafli,
marele preot alegea oamenii care intrau în felurite cete øi erau chemafli sæ
slujeascæ la Ierusalim în timpul særbætorilor numai preofli în care se putea
avea încredere cæ vor împærfli cu mai marii veniturile cele mari care se
adunau la acele ocazii. Corupflia a ajuns din nou sæ domneascæ øi mulfli
erau preoflii chemafli sæ slujeascæ la templu cu prilejul særbætorilor cele
mari numai pentru cæ erau gata sæ împartæ prada cu slujbaøii cei mari.
Ordinea în care trebuia sæ slujeascæ preoflii a fost schimbatæ øi întreg
planul lui Dumnezeu a fost stricat. Cuvintele de mai târziu ale Domnului
Hristos prin care numea locul acela “peøteræ de tâlhari”, nu a fost numai
o expresie poeticæ; era ceva adeværat.

O PREOfiIE CORUPTÆO PREOfiIE CORUPTÆO PREOfiIE CORUPTÆO PREOfiIE CORUPTÆO PREOfiIE CORUPTÆ

Preoflia devenise atât de coruptæ încât preoflii nu aveau scrupule sæ
se angajeze în cele mai necinstite øi criminale fapte pentru a-øi ajunge
scopurile. Cei care-øi asumau slujba de mare preot înainte øi în vremea
primei veniri a Domnului Hristos, nu erau bærbafli rânduifli de Dumnezeu

Preofli øi profefli
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pentru aceastæ lucrare sfântæ. Ei aspirau la slujbæ din dorinfla dupæ putere
øi dupæ oratorie. Doreau o poziflie unde puteau avea autoritate øi sæ practice
frauda sub o aparenflæ de evlavie øi prin aceasta sæ scape de sub urmærire.
El era nu numai sfætuitor øi mijlocitor, ci øi judecætor, øi la hotærârile lui
nu se putea face apel. Preoflii erau limitafli de autoritatea romanæ øi nu
aveau puterea sæ condamne pe cineva în mod legal la moarte. Acest drept
era deflinut de cei care conduceau pe Evrei. Oameni cu inimi corupte
cæutau slujba distinsæ de mare preot øi deseori o obflineau prin asasinat øi
mitæ” – Spirit of Prophecy, vol. 2, pag. 13, 14).

“Când Domnul Isus a intrat în templu a fost indignat când a gæsit
curtea templului aranjatæ ca un târg de vite øi un loc de afaceri. Acolo nu
erau numai adæposturi pentru animale, dar øi mese la care chiar preoflii
acflionau ca schimbætori de bani øi brokeri. Se obiønuia ca cei care veneau
la særbætoarea Paøtelui sæ aducæ bani pe care-i plæteau preoflilor la intrarea
în templu.

“Din schimbarea monedelor stræine øi a tot felul de bani stræini,
primirea darurilor se transformase într-o afacere respingætoare øi un izvor
de mare profit pentru preofli. Mulfli veneau de la distanflæ mare øi nu puteau
sæ aducæ jertfele mari. Pentru a ræspunde cererii acestora, în curtea de
afaræ erau de vânzare viflei, oi, porumbei øi turturele la prefluri exorbitante.
Confuzia care domnea acolo aræta mai degrabæ ca un târg de vite decât
un templu sfânt al lui Dumnezeu. Se puteau auzi tocmeli cu glas tare,
cumpæræri øi vânzæri, mugetul vitelor, behæitul oilor øi cântatul
porumbeilor, amestecate cu clinchetul monedelor, precum øi certuri
mânioase. Un numær mare de animale erau jertfite anual la Paøti, care
fæcea ca vânzærile de la templu sæ fie imense. Vânzætorii câøtigau mult øi
împærfleau cu preoflimea avaræ øi cu oamenii din autoritæfli dintre Evrei.
Aceøti fæflarnici sub acoperirea profesiunii lor sfinte practicau tot felul de
excrocherii øi fæceau din slujba sfântæ un izvor de venituri personale.”
(ibid. Pag. 115, 116).

Condifliile acestea, natural, nu erau aøa de la început. Numai dupæ
veacuri de abatere a ajuns la culme øi corupflia descrisæ aici. Totuøi, destul
de timpuriu au început sæ se strecoare abuzurile, aøa cum se dau pe faflæ
în citatul din cartea lui Samuel de la începutul acestui capitol.

Pe mæsuræ ce preoflii au pierdut în felul acesta din vedere rostul
original al jertfelor øi au stricat planul pe care Dumnezeu îl avea cu
sacrificiile, a fost nevoie sæ li se dea avertismente. Pentru aceasta
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Dumnezeu a folosit profefli. De la început solia profeflilor faflæ de poporul
Lui a fost: “Îi plac Domnului mai mult arderile de tot øi jertfele decât
ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele øi
pæzirea cuvântului Sæu mai mult decât græsimea berbecilor.” (1 Samuel
15, 22).

Pentru unii preofli plecafli spre apostazie se pærea cæ ar fi o nenorocire
ca poporul sæ nu mai pæcætuiascæ, deoarece în împrejurarea aceasta nu ar
mai fi adus jertfe pentru pæcat. La unii ca aceøtia se referæ scriitorul
epistolei cætre Evrei când zice: “În adevær, Legea, care este umbra
bunurilor viitoare, nu poate niciodatæ, prin aceleaøi jertfe, care se aduc în
fiecare an, sæ facæ desævârøifli pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat
ele oare sæ fie aduse, dacæ cei ce le aduceau, fiind curæflifli odatæ, n-ar fi
trebuit sæ mai aibæ cunoøtinflæ de pæcate? (Evrei 10, 1. 2).

Vechiul Testament poate fi înfleles mai bine dacæ se cunoaøte lupta
dintre preofli øi profefli. A fost o luptæ tragicæ care se sfârøea adesea cu
biruinfla preoflilor. Profetul era gura lui Dumnezeu prin care era
condamnatæ apostazia poporului. Oamenii pot porni pe cæi greøite øi chiar
preoflii pot porni pe cæi greøite dar Dumnezeu nu ræmâne færæ un martor
al Lui. În asemenea împrejuræri Dumnezeu trimite un profet la ai Sæi
pentru a-i întoarce pe calea cea bunæ.

Se poate lesne închipui cæ profeflii nu aveau prea mare trecere în
fafla preoflilor. În timp ce preoflii serveau în fiecare zi în templu øi îndemnau
pe oameni sæ aducæ jertfe, profeflii primeau poruncæ de la Dumnezeu de a
se aøeza la intrarea templului øi de a avertiza pe oameni sæ nu mai aducæ
jertfe. Lucrul acesta stæ scris despre Ieremia: “Iatæ cuvântul vorbit lui
Ieremia din partea Domnului: “’Øezi la poarta Casei Domnului, vesteøte
acolo cuvântul acesta øi spune: “Ascultafli Cuvântul Domnului tofli bærbaflii
lui Iuda care intrafli pe aceste porfli ca sæ væ închinafli înaintea Domnului!”
Aøa vorbeøte Domnul oøtirilor, Dumnezeul lui Israel: “Îndreptafli-væ cæile
øi faptele øi væ voi læsa sæ locuifli în locul acesta. Nu væ hrænifli cu nædejdi
înøelætoare, zicând; “Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului,
Templul Domnului!” (Ieremia 7, 1-4).

Dupæ aceasta urmeazæ øi alte îndemnuri din partea profeflilor ca
poporul sæ-øi îndrepte cæile øi sæ nu-øi punæ încrederea în cuvinte
mincinoase. “Cum?’ Furafli, ucidefli, preacurvifli, judecafli strâmb”, zice
Domnul prin profet , “øi apoi venifli øi væ înfæfliøafli înaintea Mea, în Casa
aceasta peste care este chemat Numele Meu øi zicefli “Suntem izbævifli!”…

Preofli øi profefli
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Ca iaræøi sæ facefli toate aceste urâciuni!” (vers. 9-11). Øi apoi adaugæ în
chip semnificativ: “Cæci n-am vorbit nimic cu pærinflii voøtri øi nu am dat
nici o poruncæ cu privire la arderi de tot øi jertfe, în ziua când i-am scos
din flara Egiptului. Ci iatæ porunca pe care le-am dat-o: “Ascultafli glasul
Meu øi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi vefli fi poporul Meu: umblafli
pe toate cæile pe care vi le-am poruncit, ca sæ fifli fericifli!” (vers. 22, 23).

ASCULTARE, NU JERTFÆASCULTARE, NU JERTFÆASCULTARE, NU JERTFÆASCULTARE, NU JERTFÆASCULTARE, NU JERTFÆ

Ascultafli ce zice Isaia: “Ce-mi trebuie Mie mulflimea jertfelor
voastre, zice Domnul. Sunt sætul de arderile de tot ale berbecilor øi de
græsimea vifleilor; nu-mi place sângele taurilor, oilor øi flapilor. Când venifli
sæ væ înfæfliøafli înaintea Mea, cine væ cere astfel de lucruri, ca sæ-Mi spurcafli
curflile? Nu mai aducefli daruri de mâncare nefolositoare, cæci Mi-e scârbæ
de tæmâie! Nu vreau luni noi, Sabate øi adunæri de særbætoare, nu pot sæ
væd nelegiuirea unitæ cu særbætoarea! Uræsc lunile voastre cele noi øi
praznicele voastre; Mi-au ajuns o povaræ, nu le mai pot suferi. Când
întindefli mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; øi oricât de mult v-afli ruga,
n-ascult: cæci mâinile væ sunt pline de sânge!” Spælafli-væ deci øi curæflifli-væ!
Luafli dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-afli fæcut! Încetafli sæ
mai facefli ræul! Învæflafli-væ sæ facefli binele, cæutafli dreptatea, ocrotifli pe
cel asuprit, facefli dreptate orfanului, apærafli pe væduvæ!’” (Isaia 1, 11-17).
Luafli seama la aceste cuvinte tari: “Sunt sætul de arderile de tot ale
berbecilor: “nu-mi place sângele taurilor, oilor øi flapilor: “cine væ cere
astfel de lucruri?” nu mai aducefli daruri de mâncare nefolositoare: “Mi-e
scârbæ de tæmâie: “uræsc praznicele voastre: nu le mai pot suferi: “n-ascult:
cæci mâinile voastre sunt pline de sânge.”

Amos zice: “Eu uræsc, disprefluiesc særbætorile voastre øi nu pot suferi
adunærile voastre de særbætoare! Când Îmi aducefli arderi de tot øi daruri
de mâncare, n-am nici o plæcere de ele: øi vifleii îngræøafli pe care-i aducefli
ca jertfe de mulflumire, nici nu Mæ uit la ei.” (Osea 5, 21. 22).

Mica zice la fel: “Cu ce voi întâmpina pe Domnul øi cu ce mæ voi
pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întâmpina oare cu
arderi de tot, cu viflei de un an? Dar primeøte Domnul oare mii de berbeci,
sau zeci de mii de râuri de undelemn? Sæ dau eu pentru færædelegile mele
pe întâiul meu næscut, rodul trupului meu pentru pæcatul sufletului meu?”
(Mica 6, 6. 7). El ræspunde la întrebare în felul urmætor: “’fii s-a arætat
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omule ce este bine øi ce alta cere Domnul de la tine, decât sæ iubeøti mila
øi sæ umbli smerit cu Dumnezeul tæu?” (vers. 8.)

Cel din urmæ profet din Vechiul Testament zice: “Acum cætre voi
se îndreaptæ porunca aceasta preoflilor!” Dar voi v-afli abætut din cale, afli
fæcut din Lege un prilej de cædere pentru mulfli øi afli cælcat legæmântul lui
Levi, zice Domnul oøtirilor. De aceea Eu voi face sæ fifli disprefluifli øi
înjosifli înaintea întregului popor, pentru cæ n-afli pæzit cæile Mele, ci cæutafli
la fafla oamenilor când tâlmæcifli Legea.” (Maleahi 2, 1. 8. 9).

David reprezenta vederea cea dreaptæ când spunea: “Dacæ ai fi voit
jertfe, fii-aø fi adus: dar fiie nu-fii plac arderile de tot. Jertfele plæcute lui
Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprefluieøti o inimæ
zdrobitæ øi mâhnitæ.” (Psalmi 51, 16. 17).

Greu s-ar fi putut folosi cuvinte mai tari decât acelea pentru mustrarea
preoflilor øi poporului, dar el era îndreptæflit peste mæsuræ la aceasta. Preoflii
stricaseræ legæmântul. Ei învæflaseræ poporul sæ pæcætuiascæ øi-i fæcuse sæ
creadæ cæ un dar sau o jertfæ sunt o bunæ platæ pentru pæcat. Ei erau vrednici
de mustrarea trimisæ lor prin profefli de Domnul. Urmærile erau ceea ce se
putea aøtepta în asemenea împrejuræri. O uræ îngrozitoare s-a næscut în
inima multor preofli, împotriva profeflilor . Ei urau pe oamenii trimiøi sæ-i
mustre. În mare parte persecutarea profeflilor în Vechiul Testament era
sævârøitæ sau pusæ la cale de preofli. Ei i-au persecutat, i-au chinuit øi i-au
omorât. Nu numai poporul, dar øi preoflii s-au opus profeflilor øi i-au persecutat.

Potrivnicii neadormifli ai Domnului Hristos au fost preoflii, cærturarii
øi fariseii. Lor le-a rezervat Domnul cele mai aspre mustræri: “Vai de voi,
cærturari øi Farisei fæflarnici! Pentru cæ voi zidifli mormintele proorocilor,
împodobifli gropile celor neprihænifli øi zicefli: Dacæ am fi træit în zilele
pærinflilor noøtri, nu ne-am fi unit cu ei la værsarea sângelui proorocilor.
Prin aceasta mærturisifli despre voi înøivæ cæ suntefli fiii celor ce au omorât
pe prooroci. Voi dar umplefli mæsura pærinflilor voøtri! Øerpi, pui de næpârci!
Cum vefli scæpa de pedeapsa gheenei? De aceea, iatæ, væ trimit prooroci,
înflelepfli øi cærturari. Pe unii din ei îi vefli omorî øi ræstigni, pe alflii îi vefli
bate în sinagogile voastre øi-i vefli prigoni din cetate în cetate; ca sæ vinæ
asupra voastræ tot sângele nevinovat care a fost værsat pe pæmânt, de la
neprihænitul Abel pânæ la sângele lui Zaharia fiul lui Berechia, pe care
l-afli omorât între Templu øi altar. Adeværat væ spun cæ toate acestea vor
veni peste neamul acesta.” (Matei 23, 29-36)

Preofli øi profefli
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NU MAI PÆCÆTUIfiINU MAI PÆCÆTUIfiINU MAI PÆCÆTUIfiINU MAI PÆCÆTUIfiINU MAI PÆCÆTUIfiI

Domnul Hristos era profet. Ca atare a rostit solia profeticæ. Ascultarea
este mai de prefl decât jertfa. “Mergi øi sæ nu mai pæcætuieøti”, a spus El.
(Ioan 8, 11). El a anulat sistemul jertfelor aducându-se pe Sine ca jertfæ
pe Golgota. Domnul Hristos n-a adus nici o jertfæ. El nu a pæcætuit øi
învæflând pe oameni sæ nu pæcætuiascæ, a lovit chiar la rædæcina acestei
perversiuni preofleøti. Cu toate cæ Domnul Hristos avea grijæ de a nu ofensa
pe cineva în zadar øi cu toate cæ a trimis pe leproøi la preofli pentru a li se
da certificate (Luca 17, 14), nu a putut ræmâne neobservat de cætre
oficialitæfli cæ Domnul Hristos nu se înfæfliøeazæ la templu cu jertfa
obiønuitæ. Ei simfleau cæ solia Lui era o mustrare pentru obiceiurile lor øi
au fost foarte bucuroøi când au gæsit o acuzaflie împotriva Lui în cuvintele
ce se spune cæ le-a rostit cu privire la templu. (Matei 26, 61). Preoflii urau
pe Domnul Hristos øi la venirea timpului , El a urmat lungul øir al eroilor
aleøi dintre profefli dându-øi viafla. Preoflii au lepædat solia profeticæ. De
fapt, ei sunt aceia care au uneltit ræstignirea Domnului Hristos. În felul
acesta au umplut mæsura nelegiuirii lor. Ei credeau în jertfele pentru pæcat,
øi, cæ prin mijlocirea lor puteau sæ aibæ iertarea. Mulfli dintre profefli nu
înflelegeau sau cel puflin nu vesteau solia profeticæ øi mai înaltæ a biruinflei
asupra pæcatului.

Totuøi nu trebuie sæ se spunæ cæ tofli preoflii erau nelegiuifli. Între ei
erau mulfli credincioøi. Unii dintre preofli erau øi profefli, ca de exemplu
Ezechiel. Planul lui Dumnezeu era ca fiecare preot sæ aibæ spiritul profetic
øi sæ vesteascæ solia profeticæ. În planul lui Dumnezeu nu este de ajuns
de a îndrepta lucrurile dupæ ce s-a sævârøit ræul. Este mai bine a fi preveni
ræul, decât a cæuta sæ-l îndrepfli. Oricât de minunat lucru este a fii ridicat
din starea de cædere øi de pæcat, este lucru øi mai minunat sæ fii ferit de
cædere. “Mergi øi sæ nu mai pæcætuieøti”, este adeværata solie profeticæ.
Ascultarea este mai de prefl decât jertfa. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu
ar trebui sæ vesteascæ solia aceasta dacæ vrea sæ împlineascæ sfatul lui
Dumnezeu. Dumnezeu a avut întotdeauna nevoie de profefli. Când în
poporul lui Dumnezeu se aratæ tendinfla care ar putea da naøtere la dezastru,
Dumnezeu trimite pe profeflii Sæi pentru a îndrepta aceste tendinfle øi a
mustra poporul Sæu.

Învæflætura pentru vremurile noastre nu trebuie sæ se piardæ. Lucrarea
profetului nu se terminæ atâta vreme cât lucrarea Domnului Hristos nu
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s-a terminat pe pæmânt. Dumnezeu doreøte ca servii Sæi sæ vesteascæ
solia profeticæ. Când se furiøeazæ abuzuri, trebuie sæ se înalfle un glas,
care sæ cheme poporul înapoi pe cæile cele drepte ale Domnului. Iar înapoia
oricærei solii de felul acesta trebuie sæ fie chemarea de trâmbiflæ la ferirea
de pæcat, la sfinflire øi la sfinflenie. Profeflii spuneau’ “Ascultarea este mai
de prefl decât jertfa”. Domnul Hristos spunea: “Mergi øi sæ nu mai
pæcætuieøti.” Fiecare slujitor al lui Dumnezeu ar trebui sæ exemplifice
învæflætura aceasta prin propria sa viaflæ øi sæ o vesteascæ cu gura sa. Øi
dacæ nu face lucrul acesta nu este la înælflimea privilegiului lui. Din toate
timpurile, timpul de faflæ este acela în care solia profeticæ trebuie dusæ
pânæ la marginile pæmântului. Aceasta a fost porunca Domnului Hristos,
când a dat marea însærcinare evanghelicæ de a învæfla øi de a boteza toate
popoarele: “Învæflafli-i sæ pæzeascæ toate câte v-am poruncit.” (Matei 28,
20). Porunca aceasta de a pæzi totul – este paralelæ cu solia profeticæ,
“ascultarea este mai de prefl decât jertfa.” Când lucrarea aceasta va fi
încheiatæ, va veni sfârøitul.

Preofli øi profefli
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8

ARDERILE DE TOT

OLAH este cuvântul ebraic folosit de obicei pentru arderile de
tot. Înseamnæ “ceea ce se urcæ sau se înalflæ”. Un alt cuvânt folosit
uneori este kalil, care înseamnæ “de tot”. Versiunea Douay are

cuvântul “holocaust”, adicæ ceea ce este mistuit cu totul de foc.
Cuvintele acestea descriu arderile de tot care erau arse cu foc pe

altar øi din care nu se mânca nimic. Din alte daruri se ardea numai o parte
pe altarul arderilor de tot; restul era consumat sau era folosit în alt fel.
Doar în cazul arderilor de tot, întregul animal era mistuit de foc. Se “înælfla”
la Dumnezeu ca un miros bine plæcut. Era plæcut lui Dumnezeu. Însemna
o consacrare deplinæ. Nimic nu era reflinut. Totul era dat Lui Dumnezeu.
(Lev. 1, 9; 13, 17).

Jertfa de dimineaflæ øi de searæ era numitæ “necurmatæ”. Nu era
mistuitæ într-o clipæ, ci trebuia sæ ardæ pe vatra altarului toatæ noaptea
pânæ dimineafla øi în felul acesta focul sæ ardæ pe altar. (Lev. 6, 9; Exod
29, 42). În timpul zilei se adæugau øi jertfele individuale la arderea de tot
de dimineafla, aøa încât tot timpul se afla o ardere de tot pe altar. “Focul
sæ ardæ necurmat pe altar øi sæ nu se stingæ de loc.” (Lev. 6, 13).

 Arderile de tot individuale erau “de bunæ voie” (vers. 3). Cea mai
mare parte din celelalte jertfe erau obligatorii. Când de pildæ un om
pæcætuise, trebuia sæ aducæ o jertfæ pentru pæcat. Puflinæ alegere avea în
ceea ce trebuia adus. Aproape totul era prescris. Nu tot astfel era cu arderile
de tot. Ele erau de bunæ voie øi omul putea sæ aducæ un viflel, o oaie, un
miel, un porumbel sau o turturea, dupæ cum gæsea cu cale. (Lev. 1, 3. 10.
14). În privinfla aceasta se deosebeau de celelalte jertfe.

Arderile de tot erau poate cele mai de seamæ øi cele mai caracteristice
din toate jertfele. Ele cuprindeau în sine calitæflile øi elementele esenfliale
ale celorlalte sacrificii. Cu toate cæ erau daruri de bunæ voie, de consacrare
øi ca atare nu erau de-a dreptul legate de pæcat, cu toate acestea prin ele
se fæcea ispæøire. (Lev. 1, 4). Iov aducea arderi de tot pentru copiii sæi
“poate au pæcætuit øi au supærat pe Dumnezeu în inima lor.” (Iov1, 5).
Ele sunt scoase la ivealæ ca fiind aduse la Muntele Sinai ca “o jertfæ
mistuitæ de foc de un miros plæcut Domnului” (Num. 28, 6). Ele erau
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“necurmat”, færæ încetare pe altar. (Lev. 6, 9). De øasesprezece ori în
capitolele 28 øi 29 din Numeri, scoate Dumnezeu în evidenflæ faptul cæ
nici o altæ jertfæ nu trebuie sæ ia locul arderii de tot necurmate. De fiecare
datæ când este amintitæ o altæ jertfæ, se aminteøte cæ aceasta este “în afaræ
de arderea de tot necurmatæ”. Aceasta pare sæ arate însemnætatea lor.
Dupæ cum s-a spus, arderea de tot era o jertfæ de bunæ voie. Omul putea
sæ aducæ orice animal curat care de obicei era folosit ca jertfæ. Se cerea
totuøi ca animalul sæ fie de parte bærbæteascæ øi færæ cusur. Persoana trebuia
sæ o aducæ de buna sa voie “la uøa cortului întâlnirii, înaintea Domnului”.
(Lev. 1, 3). Dupæ ce alegea animalul, îl aducea în curte pentru a fi primit.
Preotul îl cerceta pentru a vedea dacæ corespunde cu rânduielile jertfelor.
Dupæ cercetare øi primire, omul punea mâna pe capul animalului, apoi
junghia animalul, îl jupuia øi îl tæia bucæfli (vers. 4-6). La junghierea
animalului preotul lua sângele øi-l stropea în jurul altarului (vers. 5, 11).
Dupæ ce animalul era tæiat în bucæfli, mæruntaiele øi picioarele erau spælate
pentru a îndepærta orice murdærie. Dupæ aceea preotul lua bucæflile øi le
punea dupæ rânduiala lor pe altarul arderilor de tot, pentru ca acolo sæ fie
mistuite de foc (vers. 9). Jertfa pusæ în felul acesta pe altar, cuprindea
toate pærflile animalului, atât capul, cât øi picioarele øi trupul, dar færæ
piele. Aceasta era datæ preotului care slujea. (Lev. 1, 8; 7, 8).

Dacæ se aduceau turturele sau pui de porumbel, preotul fæcea uciderea
prin despicarea capului, stropind sau scurgând sângele pe una din laturile
altarului. Apoi trupul pæsærii era aøezat pe altar pentru a fi acolo mistuit
de foc ca øi jertfele obiønuite, smulgându-se anticipat penele øi guøa.
(Lev. 1, 15. 16).

CONSACRARE DEPLINÆCONSACRARE DEPLINÆCONSACRARE DEPLINÆCONSACRARE DEPLINÆCONSACRARE DEPLINÆ

Arderile de tot erau folosite la multe ocazii, ca de pildæ curæflirea
leproøilor (Lev. 14, 19. 20), curæflirea femeilor dupæ naøteri (Lev. 12,
6-8) øi pentru întinarea ceremonialæ (Lev. 15, 15. 30). În cazul acesta era
folositæ øi o jertfæ pentru pæcat øi o ardere de tot. Cea dintâi fæcea ispæøirea
pentru pæcat, iar a doua aræta atitudinea omului faflæ de Dumnezeu în
consacrare din toatæ inima.

Arderea de tot a avut un loc de frunte în consacrarea lui Aaron øi a
fiilor lui (Exod 29, 15-25; Lev. 8, 18), ca øi în înscæunarea lor în slujbæ.
(Lev. 9, 12-14). Era folositæ de asemenea în legæturæ cu votul de nazireu.

Arderile de tot
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(Num. 6, 14). În toate împrejurærile acestea reprezenta deplina consacrare
a omului faflæ de Dumnezeu. Omul se aøeza în chip simbolic pe altar,
viafla lui fiind deplin consacratæ lui Dumnezeu.

 Nu este greu de væzut legætura dintre aceste ceremonii øi cuvintele
din Rom. 12, 1: “Væ îndemn dar fraflilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
sæ aducefli trupurile voastre ca o jertfæ vie, sfântæ øi plæcutæ înaintea lui
Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastræ o slujbæ duhovniceascæ.” Noi
trebuie sæ fim cu totul consacrafli lui Dumnezeu . Trebuie sæ fim
desævârøifli. Numai dupæ ce se îndepærtase orice murdærie de la arderea
de tot, numai atunci era bine primitæ de Dumnezeu øi se îngæduia sæ fie
pusæ pe altar, o “jertfæ arsæ cu foc, de un miros bine plæcut” înaintea
Domnului. La fel øi cu noi. Orice pæcat, orice întinare a trupului øi a
spiritului, trebuie sæ fie îndepærtatæ înainte ca sæ fim bine primifli înaintea
lui Dumnezeu. (2 Cor. 7, 1).

Ca jertfæ mistuitæ de foc pe altar, arderea de tot reprezintæ într-un
anumit sens pe Domnul Hristos care S-a dat pe Sine Însuøi, deplin
desævârøit în slujba lui Dumnezeu. Reprezentând în felul acesta pe Domnul
Hristos, ea constituie un exemplu pentru om de a cælca pe urmele Lui. Ea
ne învaflæ consacrarea deplinæ. Pe bunæ dreptate este aøezatæ în capul listei
jertfelor amintite în Leviticul. Ea ne spune în chip neîndoielnic cæ, pentru
a fi un miros bine plæcut înaintea lui Dumnezeu, jertfa trebuie sæ fie aceea a
unei depline predæri. Totul trebuie sæ fie pus pe altar. Nimic nu trebuie reflinut.

În ce priveøte arderea de tot suntem învæflafli cæ Dumnezeu nu priveøte
la fafla omului. Særacul care aducea douæ turturele era la fel de bine primit
ca øi bogatul care aducea un bou sau ca øi Solomon care a adus o mie de
arderi de tot. Cei doi bænufli sunt tot atât de plæcufli înaintea lui Dumnezeu
ca øi beløugul celui bogat. Fiecare este bine primit dupæ puterea lui.

O altæ învæflæturæ pe care o luæm de la arderea de tot este aceea a
ordinii. Dumnezeu doreøte ordine în lucrarea Sa. El dæ îndrumæri hotærâte
în privinfla aceasta. Lemnele trebuie “sæ fie puse în rânduialæ pe foc”, nu
sæ fie îngræmædite færæ rost. Bucæflile animalului trebuia sæ fie puse “în
rânduialæ”, nu aruncate oricum pe foc. (Lev. 1, 7. 8. 12). Ordinea este
cea dintâi lege a cerului. “Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
neorânduielii. El doreøte ca poporul Lui sæ facæ totul “în chip cuviincios
øi cu rânduialæ.” (1 Cor. 14, 33. 40).

Încæ o învæflæturæ însemnatæ este aceea a curæfleniei. Înainte ca bucæflile
sæ fie arse pe altar, “mæruntaiele øi picioarele trebuie sæ fie spælate” cu
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apæ (vers. 9). Lucrul acesta ar fi pærut cæ nu este necesar. Bucæflile trebuia
sæ fie mistuite de foc. Poate ar fi fost numai o pierdere de timp ca sæ le
spele înainte de a le arde. Totuøi Dumnezeu nu vede lucrurile astfel.
Porunca spune: “Spalæ fiecare bucatæ”; murdar nu trebuie sæ ajungæ pe
altar. De aceea bucæflile erau spælate øi puse cu grijæ în rânduialæ pe lemne,
care erau puse cu rânduialæ pe altar.

CURÆfiIRE PRIN FOC ØI PRIN APÆCURÆfiIRE PRIN FOC ØI PRIN APÆCURÆfiIRE PRIN FOC ØI PRIN APÆCURÆfiIRE PRIN FOC ØI PRIN APÆCURÆfiIRE PRIN FOC ØI PRIN APÆ

Trei elemente de curæflire erau folosite în serviciu: apa, sângele øi
focul care preînchipuie pe Duhul Sfânt ca un mijloc de curæflire. Când
Domnul Hristos vine “în templul Sæu “este ca’ “focul topitorului”. El va
øedea, va topi øi va curæfli argintul: va curæfli pe fiii lui Levi, îi va læmuri
cum læmureøte aurul øi argintul øi vor aduce Domnului daruri neprihænite.”
(Mal. 3, 2. 3).

El va curæfli pe poporul Sæu cu “duhul arderii”. (Isaia 4, 4).
Se pune întrebarea: “Cine din noi va putea sæ ræmânæ lângæ un foc

mistuitor?” (Isaia 33, 14). “Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”
(Evrei 12, 29). Focul este prezenfla lui Dumnezeu care mistuie sau curæflæ.

Focul de pe altar nu este un foc obiønuit. El s-a coborât mai întâi de
la Dumnezeu. “Un foc a ieøit dinaintea Domnului øi a mistuit pe altar
arderea de tot øi græsimile. Tot poporul a væzut lucrul acesta; au scos
strigæte de bucurie øi s-au aruncat cu fafla la pæmânt.” (Lev. 9, 24).
Dumnezeu primea jertfa lor ; era curatæ, spælatæ øi în rânduialæ, gata pentru
foc; iar focul a venit dinaintea Domnului. Se presupune cæ focul acesta a
fost pæstrat pururea arzând øi nu s-a îngæduit sæ se stingæ øi întrucât venise
de la Dumnezeu era numit sfânt în comparaflie cu focul de rând øi trebuia
folosit în slujba leviflilor.

Apa preînchipuia atât botezul cât øi Cuvântul, douæ mijloace de
curæflire. “Cum a iubit Hristos Biserica øi s-a dat pe Sine pentru ca s-o
sfinfleascæ, dupæ ce a curæflit-o prin botezul cu apæ prin Cuvânt.” (Efes. 5,
25. 26). “El ne-a mântuit… pentru îndurarea Lui, prin înnoirea fæcutæ de
Duhul Sfânt, pe care L-a værsat din beløug peste noi, prin Isus Hristos,
Mântuitorul nostru.” (Tit 3, 5. 6). Lui Pavel i s-a spus: “primeøte botezul
øi fii spælat de pæcatele tale.” (Fapte 22, 16). Când bucæflile animalului
folosit ca ardere de tot erau spælate înainte de a fi aøezate pe altar, faptul
acesta nu numai cæ învæfla pe oameni ordinea øi curæflenia, dar øi învæflætura
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spiritualæ cæ înainte ca ceva sæ fie aøezat pe altar, înainte de a fi primit de
Dumnezeu, trebuie sæ fie curat, spælat, neîntinat, sfânt.

VIAfiA ÎN SÂNGEVIAfiA ÎN SÂNGEVIAfiA ÎN SÂNGEVIAfiA ÎN SÂNGEVIAfiA ÎN SÂNGE

În arderea de tot, ca de altfel în toate jertfele, elementul esenflial era
sângele. Numai el face ispæøire pentru suflet. Pasajul clasic care vorbeøte
despre aceasta se aflæ în Lev.17, 11: “Viafla trupului este în sânge. Vi
l-am dat ca sæ-l punefli pe altar, ca sæ slujeascæ de ispæøire pentru sufletele
voastre, cæci prin viafla din el face sângele ispæøire”.

Viafla trupului este în sânge. El face ispæøire prin mijlocirea vieflii
care este în el. Când sângele a fost stropit pe altar, iar focul a coborât øi a
mistuit jertfa, aceasta a fost o dovadæ cæ Dumnezeu a primit înlocuitorul.
“Va fi primit de Domnul ca sæ facæ ispæøire pentru el.” (Lev. 1, 4). Ispæøirea
aceasta era fæcutæ prin mijlocirea vieflii care era în el. Dar sângele acesta
care reprezintæ viafla, era folositor numai dupæ moartea victimei. Dacæ ar
fi vrut Dumnezeu sæ dea pærerea cæ sângele ca atare ar fi fost îndestulætor
færæ moartea victimei, ar fi spus lucrul acesta. S-ar fi putut lua o parte din
sângele animalului færæ Ca el sæ fie ucis, aøa cum se dæ acum sânge în
transfuzii. S-ar fi putut obfline în felul acesta sânge færæ moartea cuiva.

Dar nu acesta este planul lui Dumnezeu. Sângele era folosit numai
dupæ ce avea loc moartea. Se folosea doar sângele cuiva care murise.
Avusese loc o moarte øi numai dupæ aceea se folosise sângele.

Numai dupæ ce a murit Domnul Hristos a ieøit sângele øi apa. (Ioan
19, 34). Domnul Hristos a venit cu apæ øi cu sânge … nu numai cu apæ,
dar øi cu sânge.” (1 Ioan 5, 6). Lucrul acesta nu poate sæ fie îndeajuns de
subliniat, cæ prin “moartea Lui” vom “cæpæta veønica moøtenire care a
fost fægæduitæ” øi cæ un testament nu are putere decât dupæ moarte, cæ
“n-are putere câtæ vreme træieøte cel ce l-a fæcut” øi “cæ trebuie sæ aibæ
loc neapærat moartea celui ce l-a fæcut.” (Evrei 9, 15-17). Din motivul
acesta trebuie sæ disparæ orice teorie omeneascæ, care nu face din exemplul
Domnului Hristos unicul factor al mântuirii noastre. Exemplul are øi el
rostul lui: într-adevær are o însemnætate foarte mare, dar în opera ispæøirii
ræmâne ca fapt central moartea Domnului Hristos.

Moartea ispæøitoare a Domnului Hristos a fost ceea ce a fæcut cu
putinflæ mântuirea noastræ. În felul acesta, crucea trebuie sæ fie centralæ în
creøtinism. Dar puterea de curæflire øi de mântuire a sângelui depinde de
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viafla aceluia care a dat-o. Sângele este acela care face ispæøire prin viafla
pe care El a træit-o øi care a murit pentru noi. Aceastæ viaflæ a fost færæ
pæcat. Într-o astfel de viaflæ este putere. Nimeni nu este mântuit prin Lege.
Nimeni nu este mântuit prin fapte bune. Nimeni nu este mântuit doar
prin conformarea cu niøte reguli. “Am fost împæcafli cu Dumnezeu prin
moartea Fiului Sæu, cu mult mai mult acum, când suntem împæcafli cu El,
vom fi mântuifli prin viafla Lui.” (Romani 5, 10).

PRIMITE DE DUMNEZEUPRIMITE DE DUMNEZEUPRIMITE DE DUMNEZEUPRIMITE DE DUMNEZEUPRIMITE DE DUMNEZEU

Arderea de tot primitæ de Dumnezeu, “o jertfæ mistuitæ prin foc” era
“de un miros plæcut Domnului” (Lev. 1, 17). Plæcea Domnului. Era primitæ
de El. Unele din motivele care duceau la aøa ceva, au fost arætate. Acum
vor fi scoase øi mai bine în evidenflæ.

Întrucât arderea de tot a fost în primul rând øi mai ales o preînchipuire
a jertfei desævârøite a Domnului Hristos, este neîndoielnic cæ trebuie sæ
fie plæcutæ lui Dumnezeu. Întrucât jertfa trebuia sæ fie færæ cusur,
desævârøitæ, tot astfel Domnul Hristos a fost “Mielul desævârøit øi færæ
cusur”, care “ne-a iubit øi S-a dat pe Sine pentru noi.” (1 Petru 1, 19;
Efeseni 5, 2). Domnul Hristos înfæfliøeazæ consacrarea deplinæ, darea
totului pentru a salva pe cineva.

Arderea de tot era plænuitæ de Dumnezeu deoarece descoperea în
inima omului dorinfla de a se preda cu totul lui Dumnezeu. Omul cu jertfa
zicea de fapt aøa: “Doamne, doresc sæ-fli servesc. Mæ aøez færæ rezerve pe
altar. Nu reflin nimic pentru mine. Primeøte-mæ în jertfa adusæ.” O astfel
de atitudine este un miros plæcut Domnului.

Arderea de tot este un miros plæcut Domnului deoarece este adusæ
de bunæ voie. Nu era cerutæ. Nu era obligatorie øi nu trebuia adusæ la un
anumit timp. Dacæ un om pæcætuia, Dumnezeu cerea o jertfæ pentru vinæ.
Dar Dumnezeu nu cerea o ardere de tot. Dacæ un om aducea aceastæ
jertfæ, “era de buna lui voie”. (Lev. 1, 3). Nu era impunere. Era, deci de
mai mare însemnætate decât o jertfæ prescrisæ. Ea era dovada unei inimi
recunoscætoare.

Existæ pericolul ca creøtinii sæ facæ prea multe din cele ce fac parte
din religie, nu pentru cæ ei doresc sæ le îndeplineascæ, ci pentru cæ aøa
este datina sau pentru cæ se cer a fi fæcute. Datoria este un cuvânt mare;
iubirea este øi mai mare. Nu trebuie sæ micøoræm importanfla datoriei, ci
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dimpotrivæ trebuie sæ o scoatem øi mai mult în evidenflæ. Dar nu trebuie
sæ uitæm cæ iubirea este o putere øi mai mare øi dacæ este bine înfleleasæ øi
aplicatæ, ea împlineøte datoria, deoarece o cuprinde. Iubirea reprezintæ
“o bunæ voie”, liberæ: datoria este constrângætoare, obligatorie. Datoria
este lege: iubirea este har. Øi una øi alta sunt necesare øi nu trebuie ca una
sæ fie scoasæ în evidenflæ, încât sæ alunge pe cealaltæ, deoarece unii spun
cæ “mare este dragostea”.

Întrucât nu exista nici un fel de constrângere în ceea ce priveøte
arderea de tot, ea era o jertfæ din iubire, de dedicare, de consacrare. Era
ceva care se fæcea peste øi deasupra a ceea ce se cerea. Aceasta este
plæcut lui Dumnezeu.

“Dumnezeu iubeøte pe dætætorul voios.” (2 Cor. 9, 7). Unii dau
acestui cuvânt urmætorul înfleles: Dumnezeu iubeøte pe acela care dæ cu
mânæ largæ, færæ reflinere. Chiar dacæ lucrul acesta ar fi adeværat, cuvântul
înflelege totuøi færæ îndoialæ, pe acela care dæ cu plæcere øi de bunævoie.
Darul poate fi mic sau mare, dar dacæ este dat de bunæ voie, este plæcut
lui Dumnezeu.

Ar fi bine dacæ spiritul de servire voioasæ øi fericitæ ar fi mai prezent
decât este acum. Deseori reflinem ceea ce Dumnezeu ar vrea sæ fie dæruit
cu bucurie. Dumnezeu iubeøte pe dætætorul voios nu numai de bani, ci øi
de servire. Sunt ræspunderi de îndeplinit care nu totdeauna sunt plæcute øi
agreabile. Le îndeplinim nu pentru cæ ne face plæcere, ci pentru cæ avem
sentimentul cæ trebuie fæcute. Dumnezeu apreciazæ lucrul acesta; dar ar
fi cu mult mai bine dacæ am face lucrarea Lui færæ sentimentul cæ jertfim
mult pentru ce facem øi cæ este mai degrabæ o povaræ decât o bucurie.

Prea mulfli creøtini aøteaptæ sæ fie îndemnafli, mustrafli, încurajafli øi
uneori chiar “mituifli” ca sæ facæ ceea ce ar trebui sæ facæ de bunæ voie.
Isaia se plânge: “nu este nimeni care sæ se trezeascæ”(Isaia 64, 7). O
astfel de atitudine oboseøte pe Dumnezeu. Nimic nu este mai obositor ca
sæ îndemni iar øi iar øi sæ primeøti un ræspuns slab. Apostolul a spus cæ
Dumnezeu iubeøte pe dætætorul voios dintr-o experienflæ personalæ.

Ar fi bine sæ aplicæm aceasta la creøtinismul de fiecare zi. S-ar putea
sæ fim invitafli sæ facem un anumit lucru, sæ dæm pentru o anumitæ cauzæ
sau sæ îndeplinim o anumitæ sarcinæ nu tocmai plæcutæ. O facem, uneori
cu resemnare, cu credinfla cæ deoarece este o lucrare bunæ în ea însæøi, ar
trebui sæ o facem, dar am fi bucuroøi dacæ am fi scutifli sæ o mai facem.

Desigur cæ Dumnezeu trebuie sæ fie întristat de atitudinea pe care o
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luæm uneori. El trimite pe servii Sæi cu o solie. Ni se dæ îndemnul de a da,
de a îndeplini, de a jertfi, de a ne ruga. La chemarea aceasta nu se vede
un ræspuns de bunæ voie. Iaræøi øi iaræøi trebuie sæ se repete acelaøi lucru
øi în cele din urmæ sæ facem cu jumætate de inimæ ceea ce se cere sæ
facem. Punem în cele din urmæ zece mii sau cincizeci de mii de lei în
coøuleflul nostru de colectæ, nu pentru cæ ardem de dorinfla de a o face, ci
pentru cæ ne-ar fi ruøine ca alflii sæ vadæ cæ nu facem nimic. Ne facem
partea în campania pentru misiuni, nu pentru cæ ne-ar face plæcere, ci
pentru cæ este o parte din programul Bisericii.

EXPERIENfiA LUI DAVIDEXPERIENfiA LUI DAVIDEXPERIENfiA LUI DAVIDEXPERIENfiA LUI DAVIDEXPERIENfiA LUI DAVID

Færæ îndoialæ cæ David era iubit de Dumnezeu pentru cæ era voios øi
gata de lucru. El pæcætuise øi încæ un pæcat urât, dar s-a pocæit de grabæ øi
adânc, iar Dumnezeu l-a iertat. Întâmplarea aceasta a læsat o impresie
adâncæ în sufletul lui David øi de atunci înainte a cæutat færæ încetare sæ
fie plæcut lui Dumnezeu øi sæ lucreze pentru el.

Spiritul acesta l-a fæcut sæ propunæ clædirea unei case pentru templu
unde sæ locuiascæ Dumnezeu. Cortul lucrat în pustiu avea o vechime de
câteva sute de ani. Materialul din care era fæcut trebuie sæ fi fost în stare
de ruinæ. Lui Dumnezeu trebuie sæ-I fi fæcut plæcere ca cineva sæ zideascæ
un templu pentru El; dar El a hotærât sæ nu facæ cunoscut dorinflele Sale,
ci sæ aøtepte ca aceasta sæ-i vinæ în gând cuiva. Lucrul acesta l-a fæcut
David øi s-a simflit fericit la gândul cæ ar putea sæ facæ ceva pentru
Dumnezeu. Lui nu i s-a îngæduit sæ zideascæ templul, dar ca apreciere a
ceea ce avusese în minte, Dumnezeu i-a spus cæ în loc ca el sæ zideascæ o
casæ pentru Dumnezeu, Dumnezeu îi va zidi lui o casæ. (1 Cronici 17,
6-10). În legæturæ cu întâmplarea aceasta, Dumnezeu i-a fægæduit cæ tronul
lui va fi întærit “pentru veønicie” (vers. 14).

Cuvântul acesta øi-a gæsit împlinirea în Domnul Hristos care “ atunci
când va veni, va øedea pe tronul Tatælui Sæu David.” (Luca 1, 32).
Fægæduinfla aceasta este foarte minunatæ øi neobiønuitæ. Avraam, Moise,
Ilie sunt trecufli cu vederea øi onoarea este datæ lui David. Unul din
motivele acestei împrejuræri se gæseøte în dorinfla lui David de a face
ceva pentru Dumnezeu mai presus decât ceea ce se cere.

Lucrul acesta este minunat ilustrat în dorinfla lui David de a construi
templul. Dupæ cum s-a amintit mai înainte Dumnezeu i-a spus cæ el nu
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putea sæ zideascæ templul. Cu toate acestea, David dorea din toatæ inima
sæ facæ lucrul acesta. Gândind la propæøirea lui adeseori, a aflat diferite
cæi prin care sæ facæ pregætiri pentru clædire, færæ ca el sæ facæ clædirea.
David zicea: “Fiul meu Solomon este tânær øi plæpând øi casa care trebuie
ziditæ Domnului, trebuie sæ fie de mare slavæ øi faimæ în toate flærile: de
aceea trebuie sæ-i pregætesc cele de trebuinflæ pentru zidirea ei.” (1 Cronici 22, 5).

Lucrul cel dintâi pe care l-a fæcut David a fost sæ strângæ bani. Cifrele
date de 1 Cronici 22, 14, totalizeazæ mai multe milioane de dolari pe care
i-a adunat David. Apoi “a început sæ pregæteascæ pietre cioplite pentru
zidirea casei lui Dumnezeu.” (1 Cronici 22, 2). Mai departe David “a
pregætit fier din beløug pentru cuiele de la aripile uøilor øi pentru scoabe,
aramæ atât de multæ încât nu putea s-o numere.” (vers. 3). Înainte de a
face toate acestea era totuøi nevoie sæ aibæ un model, un plan. Modelul
acesta ne spune David cæ l-a primit de la Dumnezeu”. “Toate acestea” a
zis David, “toate lucrærile izvodului acesta mi le-a fæcut cunoscut Domnul,
însemnându-le în scris cu mâna Lui.” (1 Cronici 28, 19). Ni-l putem
închipui pe David vorbind cu Domnul øi zicând: “Doamne, Tu ai spus cæ
eu nu pot clædi templul. Mi-ar face aøa plæcere sæ pot face lucrul acesta,
dar bucuros ræmân la hotærârea Ta. Aø putea însæ face modelul? Aceasta
nu înseamnæ sæ zidesc!” Aøa cæ Domnul l-a ajutat sæ facæ un model,
fæcându-i plæcere bunævoinfla lui David de a face ceva pentru El.

În legæturæ cu aceasta este un cuvânt interesant în 1 Cronici 28, 4. 8:
“Domnul, Dumnezeul lui Israel m-a ales din toatæ casa tatælui meu pentru
ca sæ fiu împærat al lui Israel pe vecie: cæci pe Iuda l-a ales cæpetenie,
casa tatælui meu a ales-o din casa lui Iuda øi din fiii tatælui meu, pe mine
m-a pus sæ domnesc peste Israel.” Aceastæ expresie deosebitæ aratæ cât
prefluia Dumnezeu pe David. Øi astfel Dumnezeu îngædui lui David sæ
pregæteascæ piatra, lemnæria øi fierul pentru templul Domnului ca øi planul
acestuia. Acesta se poate sæ fie motivul pentru care ulterior, când s-a
zidit templul, nu s-a auzit nici un sunet de ciocan.

David nu s-a mulflumit totuøi numai cu pregætirea materialelor pentru
clædirea templului. El dorea sæ pregæteascæ øi muzica pentru dedicare.
Aceasta nu era zidire øi de aceea s-a simflit liber sæ meargæ înainte. David
era dulcele cântærefl al lui Israel: el iubea muzica din toatæ inima. Aøa cæ
David a început sæ facæ pregætiri pentru ocazia aceea, adunând o grupæ
de patru mii de persoane “care sæ laude pe Domnul cu instrumentele pe
care le-a fæcut ca sæ-L preamærim.” (1 Cronici 23, 5). El i-a adunat pe
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cântærefli øi i-a învæflat, aøa cum se relateazæ în capitolul 25 al aceleiaøi
cærfli. Este ceva plæcut sæ ne gândim la David, care dupæ trista experienflæ
a vieflii sale a petrecut câfliva ani în pace øi în mulflumire, fæcând pregætiri
pentru zidirea templului Domnului øi aducând cântærefli øi muzicanfli pentru
dedicarea lui.

David tot nu a fost mulflumit. Domnul îi spusese cæ el nu putea zidi
templul, dar cæ fiul sæu va trebui sæ-l zideascæ. Ce ar fi putut sæ-l împiedice
pe David sæ abdice øi sæ facæ pe fiul sæu Solomon, împærat al lui Israel?”
David fiind bætrân øi sætul de zile, a pus pe fiul sæu împærat al lui Israel.”
(1 Cronici 23, 1). Cu toate cæ erau øi motive politice care îndemnau la
aceasta, aøezarea acestor cuvinte aratæ cæ zidirea templului a avut aici un
rol însemnat.

Nu este de mirare cæ Domnul a iubit pe David. El a stæruit de Domnul
sæ-i îngæduie sæ facæ mai mult pentru El. A cugetat færæ încetare la facerea
pregætirilor pentru zidirea templului. A adunat sume nemaiauzite de bani,
a educat muzicanfli øi totul pentru a face ceva pentru Dumnezeu, care
fæcuse atât de mult pentru el. David era un voios dætætor de bani øi de
serviciu, øi lui Dumnezeu I-a plæcut de el. Nu øtim cât a mai træit dupæ ce
a fæcut împærat pe fiul sæu Solomon, dar dupæ ce a murit, “au fæcut a doua
oaræ împærat pe Solomon, fiul lui David.” (1 Cronici 29, 22).

De am avea øi noi bærbafli øi comunitæfli asemenea lui David, gata de
jertfæ øi de lucru øi doritori de a face încæ øi mai mult! N-ar mai fi atunci
nevoie sæ mai îndemnæm pe oameni sau comunitæflile sæ se ridice øi sæ
încheie lucrarea. Dacæ ar fi de faflæ David øi i s-ar cere zece milioane de
lei, el færæ îndoialæ ar întreba: “Nu mi s-ar îngædui sæ dau douæzeci sau o
sutæ de milioane de lei?” Domnului I-ar face plæcere øi ar zice: “Da,
David se poate.” Din cauza acestui spirit, în ciuda pæcatului sæu, a fost
ales David ca pærinte pæmântesc al Domnului Hristos. Acelaøi spirit a
fæcut pe Domnul Hristos sæ dea cu bucurie, sæ sufere totul øi în cele din
urmæ sæ aducæ jertfa cea mare. Dumnezeu iubeøte pe dætætorul voios.

Toate acestea erau simbolizate prin arderea de tot. Aøa cum am mai
spus nu era o cerere de daruri. Era un dar al dragostei, al dedicærii, al
consacrærii. A fost oferit într-un spirit de jertfæ de bunæ voie faflæ de
Dumnezeu. A fost oferirea unui dar; a fost dæruirea de sine. Dæruitorul
punea totul pe altar pentru a fi consumat øi cu el, se dædea pe sine ca o
jertfæ vie.

Arderile de tot
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9

JERTFA DE MÂNCARE

Cuvântul folosit în limba ebraicæ pentru jertfa de mâncare este
minchah. Însemneazæ un dar fæcut altcuiva, de obicei mai pe sus
de el. Cain øi Abel au adus jertfele lor lui Dumnezeu dupæ cum

se relateazæ în cartea Geneza 4, 3. 4. Ei au adus o minchah. La fel a fost
øi darul lui Iacov cætre fratele sæu Esau. (Gen. 32, 15). Tot o minchah au
adus lui Iosif fraflii lui în Egipt. (Gen. 43, 11). Numele acestei jertfe în
traducerea româneascæ este “jertfæ de mâncare”, pe care o øi folosim mai
departe.

Jertfele de mâncare erau aduse de obicei din produsele vegetale care
de obicei constituiau hrana de bazæ a nafliunii: fæinæ, undelemn, grâu sau
cereale, vin , sare, tæmâie. Când erau înfæfliøate Domnului, o parte erau
arse ca amintire pe altar, ca un miros plæcut Domnului iar restul era al
preotului. “Acesta este un lucru prea sfânt între jertfele de mâncare,
mistuite de foc înaintea Domnului.” (Lev. 2, 3). Dupæ cum arderea de tot
însemna consacrare øi dedicare, jertfa de mâncare însemna supunere øi
dependenflæ. Arderea de tot reprezenta predarea deplinæ a vieflii; jertfa de
mâncare era o recunoaøtere a suveranitæflii øi a stærii de administrator, a
dependenflei de cineva superior. Ele erau un act omagial faflæ de Dumnezeu,
o dovadæ de supunere øi ascultare.

Jertfele de mâncare erau folosite în legæturæ cu arderile de tot øi cu
jertfele de împæcare, dar nu împreunæ cu acelea pentru pæcat sau vinæ.
Raportul dat în Numeri cap. 15, spune: “vorbeøte copiilor lui Israel øi
spune-le: “Când vefli intra în flara pe care vi-o dau ca sæ væ aøezafli locuinflele
în ea øi vefli aduce Domnului o jertfæ mistuitæ de foc, fie o ardere de tot,
fie o jertfæ adusæ pentru împlinirea unei juruinfle sau ca dar de bunæ voie,
sau la særbætorile voastre, ca sæ facefli din cirezile sau turmele voastre un
miros plæcut Domnului, cel ce îøi va aduce darul sæu Domnului sæ aducæ
Domnului ca dar de mâncare a zecea parte dintr-o efæ de floare de fæinæ
fræmântatæ într-un sfert de hin de undelemn; iar vin pentru jertfa de bæuturæ
la arderea de tot sau la jertfæ, sæ aducæ un sfert de hin de fiecare miel.”
(Num. 15, 2. 5). Dacæ se aducea un berbec, jertfa de mâncare era sporitæ
la douæ zecimi de efæ de floare de fæinæ; iar dacæ se aducea un taur, jertfa
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de mâncare era de trei zecimi de efæ. Jertfa de bæuturæ era sporitæ în
aceeaøi mæsuræ (vers. 6-10).

Când jertfa de mâncare era fæcutæ din floarea fæinii, era amestecatæ
cu undelemn øi cu tæmâie deasupra. (Lev. 2, 1). O mânæ de fæinæ din
aceasta cu undelemn øi cu tæmâie, erau arse pe altarul arderilor de tot ca
amintire. Aceasta era “un dar de mâncare de un miros plæcut Domnului.”
(Lev. 2, 2). Tot ce ræmânea dupæ ce partea aceasta fusese pusæ pe altar
era a lui Aaron øi a fiilor lui. Era un lucru prea sfânt între jertfele de
mâncare mistuite de foc înaintea Domnului.” (vers. 3).

Dacæ darul consta din turte nedospite sau din plæcinte, acestea trebuia
sæ fie fæcute din floarea fæinii amestecatæ cu undelemn, frânte în bucæfli øi
cu undelemn turnat peste ele (vers. 4-6). Când erau aduse în felul acesta
preotul lua o parte din jertfa pentru mâncare øi o ardea pe altarul arderilor
de tot, ca aducere aminte (vers. 8. 9). Ceea ce ræmânea din plæcinte erau
ale preotului øi erau socotite ca ceva prea sfânt (vers. 10).

Pare lucru înfleles cæ darul acesta de fæinæ øi de turte nedospite unse
cu undelemn aveau de scop sæ dea lui Israel învæflætura cæ Dumnezeu era
Acela care întrefline viafla, cæ ei depindeau de El în ce priveøte hrana cea
de toate zilele øi cæ înainte de a avea parte de beløugul vieflii, trebuia sæ-L
recunoascæ pe El ca dætætor a toate. Aceastæ recunoaøtere a lui Dumnezeu
ca dætætor al bunurilor trecætoare ar fi dus færæ îndoialæ mintea lor la
izvorul tuturor bunurilor spirituale.

Noul Testament descoperæ izvorul acesta ca fiind “Pâinea trimisæ
din cer care dæ viaflæ lumii.” (Ioan 6. 33).

FÆRÆ ALUATFÆRÆ ALUATFÆRÆ ALUATFÆRÆ ALUATFÆRÆ ALUAT

Se spune hotærât cæ nici un dar de mâncare nu trebuia sæ fie fæcut cu
aluat. Nici cele dospite, nici mierea nu puteau fi aduse pe altar. (Lev. 2,
11). Cu toate acestea erau îngæduite sæ fie aduse øi dospite øi miere ca
cele dintâi roade. Aluatul era un simbol al pæcatului. Pentru motivul acesta
era interzis în orice dar care urma sæ fie ars cu foc (vers. 12).

S-ar putea ridica întrebarea: Pentru ce aluatul dospit øi mierea erau
interzise sæ fie aduse împreunæ cu celelalte jertfe, dar puteau fi aduse ca
cele dintâi roade? În timp ce aluatul preînchipuia pæcatul, ræutatea,
færædelegea, “nu avem nici un cuvânt în Biblie care sæ ne vorbeascæ despre
însemnætatea mierii. Comentatorii sunt în general de acord, cæ mierea

Jertfa de mâncare
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reprezintæ pæcatele cærnii, plæcute simflurilor, dar care cu toate acestea
duc la pieire. Din cauza aceasta, mulfli socotesc mierea ca un simbol al
îndreptæflirii de sine sau al servirii de sine.

Dacæ admitem interpretarea aceasta, înflelegem cæ atunci când spunea
Dumnezeu lui Israel cæ poate sæ aducæ aluatul øi mierea ca cele dintâi
roade, El ne îndeamnæ, ca atunci când venim de prima datæ, sæ aducem la
El toate pornirile noastre pæcætoase øi felul nostru lumesc de a fi. El doreøte
sæ venim aøa cum suntem. Chiar dacæ lui Dumnezeu nu-I place pæcatul øi
cu toate acestea nu este un miros plæcut înaintea Lui øi chiar dacæ simbolul
lui, aluatul nu trebuie sæ ajungæ la altar, Dumnezeu doreøte sæ venim la
El cu toate pæcatele øi îndreptæflirea noastræ de noi înøine. Iar dacæ am
venit, trebuie sæ depunem toate la picioarele Lui. El doreøte ca sæ aducem
toate pæcatele noastre la El. Apoi trebuie sæ mergem øi sæ nu mai pæcætuim.

În jertfele de mâncare ca øi în alte jertfe, era folositæ sarea. Este
numitæ “sarea, care este legæmântul Dumnezeului Tæu”. “Toate darurile
tale de mâncare sæ le særezi cu sare. (Lev. 2, 13). Toate jertfele erau
særate cu sare, atât din animale cât øi din zarzavaturi. “Pentru cæ fiecare
om va fi særat cu foc øi orice jertfæ va fi særatæ cu sare.” (Marcu 9, 49).
Sarea are putere de conservare. Ea face hrana sæ aibæ gust. Era o parte
însemnatæ a fiecærei jertfe. Ea preînchipuie puterea apærætoare øi
pæstrætoare a lui Dumnezeu.

Când se aduceau jertfe de mâncare din cele dintâi roade, “se puteau
folosi” spice coapte de curând, præjite la foc, øi boabe noi pisate. “Sæ
torni undelemn pe ele øi sæ adaugi tæmâie. Cuvântul acesta “boabe pisate”
pare sæ arate pe Acela care a fost zdrobit pentru noi øi prin ale cærui
lovituri noi am fost vindecafli. (Isaia 53, 5). Darurile de mâncare ne
înfæfliøeazæ pe Domnul Hristos ca pe dætætorul øi susflinætorul vieflii, pe
Acela prin care øi în care “træim, ne miøcæm øi suntem.” (Fapte. 17, 28).

Tot de jertfele de mâncare flin øi libafliunile, adicæ jertfele de bæuturæ.
(Num. 15, 10. 24). Aceastæ jertfæ de bæuturæ de vin era înfæfliøatæ înaintea
Domnului øi turnatæ într-un loc sfânt, nu pe altar. (Num. 28, 7; Exod 30, 9).

 Snopul de legænat adus ca dar din cele dintâi roade ale seceriøului,
care trebuia sæ fie legænat înaintea Domnului în cea de a doua zi a Paøtelui,
era øi el un dar de mâncare. (Lev. 23, 10-12). Un alt dar de mâncare erau
cele douæ pâini coapte cu aluat care erau înfæfliøate în ziua cincizecimii ca
cele dintâi roade înaintea Domnului. (Lev. 23, 17-20). Alte daruri erau:
darul zilnic de mâncare a lui Aaron øi al fiilor lui, care trebuia sæ fie un
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dar necurmat (Lev. 6, 20) øi darul de gelozie amintit în Numeri 5, 15.
Mai este øi darul amintit în Lev. 5, 11. 12. Darul acesta era însæ mai mult
un dar pentru pæcat decât un dar de mâncare.

PÂINEA PREZENfiEIPÂINEA PREZENfiEIPÂINEA PREZENfiEIPÂINEA PREZENfiEIPÂINEA PREZENfiEI

Pâinea punerii înainte care era aøezatæ sæptæmânal în partea întâia a
Sanctuarului era de fapt un dar de mâncare înfæfliøat Domnului. Numele
lui Ebraic înseamnæ de fapt “pâinea prezenflei” sau “pâinea feflei”. Este
numitæ øi pâinea care se aøeazæ necurmat”. (Num. 4, 7). Masa este numitæ
“masa punerii înainte” øi “masa curatæ”. (Lev. 24, 6; 2 Cronici 13, 10.
11). Pâinea punerii înainte consta din douæsprezece turte, fiecare turtæ
fiind fæcutæ din douæ zecimi de efæ de floarea fæinii. Pâinile erau puse în
øiruri pe masæ în fiecare zi de Sabat. Preoflii care veneau pentru a sluji în
timpul sæptæmânii viitoare, îøi începeau slujba cu jertfa de searæ în Sabat.
Preoflii care se retrægeau, încheiau slujba lor cu jertfa de dimineaflæ din
Sabat. Atât cei care veneau cât øi cei care plecau, se uneau atât pentru a
îndepærta pâinea cât øi pentru a o aøeza. În timp ce preoflii care plecau,
ridicau pâinea veche, preoflii care veneau aøezau pe cea nouæ. Aveau grijæ
sæ nu ridice pâinea cea veche pânæ nu era gata sæ fie aøezatæ pâinea cea
nouæ. Pâinea trebuia sæ fie pururea pe masæ. Era pâinea Prezenflei.

În ce priveøte mærimea acestor turte, pærerile sunt împærflite. Unii
cred cæ mærimea acestora ar fi fost de øapte centimetri pe patrusprezece.
Cu toate cæ aceasta nu se poate dovedi, este limpede cæ cele douæ zecimi
de efæ, de fæinæ din care se fæcea fiecare turtæ, ar fi dat o mærime destul de
apreciabilæ. Pe pâinea aceasta era aøezatæ tæmâie în douæ cupe, câte o
mânæ în fiecare. Când se schimba pâinea în sabat, tæmâia era luatæ øi arsæ
pe altarul arderilor de tot. “Pâinea prezenflei” era adusæ lui Dumnezeu ca
“un legæmânt veønic”. (Lev. 24, 8). Era o dovadæ pururea faflæ de Israel
cæ acesta depindea de Dumnezeu pentru susflinere øi o fægæduinflæ continuæ
din partea lui Dumnezeu, cæ El îi va susfline. Nevoile sale erau færæ încetare
înaintea Lui øi fægæduinfla Lui pururea înaintea lor.

Raportul cu privire la masa punerii înainte spune cæ pe masæ erau
farfurii, cæflui, potire øi ceøti “ca sæ slujeascæ la jertfele de bæuturæ.” (Exod
25, 29). Cu toate cæ în legæturæ cu aceasta nu se spune despre vin cæ ar fi
fost pe masæ, este evident cæ potirele din care urma sæ se toarne erau
acolo pentru un anumit scop. În legæturæ cu jertfa perpetuæ, era rânduitæ

Jertfa de mâncare
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øi o jertfæ de bæuturæ. (Num. 28, 7). Vinul trebuia sæ fie “turnat Domnului
ca o jertfæ de bæuturæ”, “în loc sfânt.” Raportul nu aratæ unde anume în
locul sfânt urma sæ fie turnat vinul Domnului, ci numai cæ trebuia sæ fie
turnat Domnului. Se spune doar unde nu trebuia turnat. În ce priveøte
altarul tæmâierii, se interzicea lui Israel sæ aducæ “altfel de tæmâie” øi sæ
nu se toarne pe el “nici o jertfæ de bæuturæ.” (Exod 30, 9). Dacæ jertfa de
bæuturæ urma sæ fie turnatæ în locul sfânt; dacæ nu trebuia sæ fie turnatæ pe
altar; dacæ pe masæ erau potire din care sæ se toarne, pare lucru læmurit cæ
potirele de pe masæ cuprindeau vin.

Nu este un pas mare de la masa pâinilor punerii înainte din Vechiul
Testament, la masa Domnului Hristos din Noul Testament. (Luca 22, 30;
1 Cor. 10, 21). Paralela este apropiatæ, deoarece pâinea este trupul Lui
care s-a frânt pentru noi. Potirul este legæmântul cel nou în sângele Lui.
(1 Cor. 11, 24. 25). De câte ori mâncæm pâinea øi bem paharul “vestim
moartea Domnului pânæ va veni El.” (vers. 26). Pâinea Prezenflei era un
simbol al Aceluia care “træieøte pururea ca sæ mijloceascæ pentru noi.”
(Evrei 7, 25). El este pâinea vie care s-a coborât din cer.” (Ioan 6, 51).

Dupæ cum s-a spus la începutul acestui capitol, darurile de mâncare
erau o recunoaøtere a suveranitæflii lui Dumnezeu øi a stærii de administrator
a omului. Arderea de tot spune: Tot ce sunt este al Domnului. Jertfa de
mâncare zicea: Tot ce am este al Domnului. De fapt, cea de-a doua este
cuprinsæ în cea dintâi: cæci dacæ un om este consacrat Domnului,
consacrarea aceea cuprinde tot avutul sæu împreunæ cu fiinfla sa. Acesta
este motivul pentru care jertfele de mâncare însofleau întotdeauna arderile
de tot. (Num. 15, 4).

DEDICAREA MIJLOACELORDEDICAREA MIJLOACELORDEDICAREA MIJLOACELORDEDICAREA MIJLOACELORDEDICAREA MIJLOACELOR

Jertfa de mâncare era o jertfæ anume, deosebitæ, care aratæ
consacrarea averii, dupæ cum arderea de tot aratæ consacrarea vieflii.
Dedicarea averii trebuie întotdeauna sæ fie precedatæ de o dedicare a vieflii.
Una este rezultatul celeilalte. O dedicare a vieflii færæ o consacrare a averii
nu este prevæzutæ în planul lui Dumnezeu.

Cele douæ trebuie sæ meargæ mânæ în mânæ. Împreunæ, ele ajung o
jertfæ întreagæ, plæcutæ lui Dumnezeu, “un miros bine plæcut înaintea
Domnului.” Este nevoie sæ fie accentuatæ ideea de isprævnicie. Unii care
poartæ numele de creøtini vorbesc mult despre sfinflenie øi despre devofliune
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faflæ de Dumnezeu, dar faptele lor nu corespund totdeauna cu mærturisirea
lor. Bæierele pungii sunt flinute strâns, iar apelurile nu sunt auzite. Cauza
lui Dumnezeu lâncezeøte. Aceøtia trebuie sæ înfleleagæ cæ consacrarea vieflii
include øi consacrarea bunurilor.

Pe de altæ parte ar fi greøealæ sæ credem cæ dedicarea bunurilor
pæmânteøti este tot ceea ce cere Dumnezeu. Suntem ræspunzætori de orice
dar am avea, fie bani, fie timp, fie daruri naturale. Dumnezeu este
proprietar al acestor bunuri, iar noi nu suntem decât administratori. Daruri
de felul: muzicii, cântecului, vorbirii, conducerii, sunt ale lui Dumnezeu.
Ele trebuie sæ fie închinate Lui øi trebuie sæ fie aøezate pe altar.

Floarea fæinii folositæ în darurile de mâncare era în parte un produs
al muncii omului. Dumnezeu face sæ creascæ cerealele; El dæ soare øi
ploaie; el aøeazæ în cereale puterile dætætoare de viaflæ. Omul adunæ
cerealele, macinæ fæina, desparte din ea toate pærflile pe rând pânæ ajunge
“floare”. Atunci este adusæ înaintea lui Dumnezeu , fie ca fæinæ, fie ca
turte coapte la foc. Dumnezeu øi omul au lucrat împreunæ, iar rezultatul
este închinat lui Dumnezeu. El reprezintæ darul curat al lui Dumnezeu
însoflit de munca omului. Înseamnæ a înapoia cele ale Lui, cu dobândæ.
Dumnezeu dæ sæmânfla. Omul seamænæ, Dumnezeu o udæ. Înmulflitæ este
înapoiatæ lui Dumnezeu, care milostiv o primeøte. Preînchipuie cariera
vieflii omului, a talentelor lui sporite sub mâna cælæuzitoare a lui
Dumnezeu.

Dumnezeu dæ fiecærui om cel puflin un talant. El doreøte ca omul
sæ-l sporeascæ øi sæ-l înmulfleascæ. Nu este bine primit înaintea lui
Dumnezeu darul original, de a-i înapoia numai ceea ce a dat El. Dumnezeu
doreøte sæ luæm sæmânfla pe care o dæ, sæ o semænæm, sæ o îngrijim, sæ
adunæm roadele. El doreøte ca cerealele sæ treacæ prin prelucrarea aceea
care pare cæ zdrobeøte øi îndepærteazæ din ele însæøi viafla, dar realitatea
este cæ le pregæteøte pentru a servi omului. El doreøte sæ fie îndepærtate
toate cele de rând øi doreøte sæ-I fie înfæfliøate ca “floare a fæinii”. El
doreøte ca talanflii sæ-I fie sporifli øi sæ-I fie înapoiafli cu dobândæ. Ce este
mai puflin, nu este primit.

Floarea fæinii reprezintæ cariera vieflii omului. Reprezintæ talanflii
sporifli. Ceea ce pâinile punerii înainte reprezentau pentru nafliune, darul
de mâncare reprezenta pentru persoane în parte. Simbolizeazæ cariera
vieflii consacratæ lui Dumnezeu.

Jertfa de mâncare
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Cât de însemnatæ este expresia: “Floarea fæinii”! Fæina este rezultatul
cerealelor zdrobite între cele douæ pietre de moaræ. Fusese în stare de
seminfle, în stare de a fi semænate, în stare de a perpetua viafla. Acum este
zdrobitæ, færæ viaflæ. Nu mai poate fi semænatæ; este moartæ. Viafla din ea
este zdrobitæ. Dar este oare în zadar? Nu, de o mie de ori, nu! Ea îøi dæ
viafla, a murit, pentru ca alflii sæ poatæ træi. Zdrobirea propriei viefli a ajuns
mijlocul prin care sæ se perpetueze viafla înnobilatæ. Fusese viafla unei
seminfle; acum ajutæ la pæstrarea vieflii unui suflet, o fiinflæ fæcutæ dupæ
chipul øi asemænarea lui Dumnezeu. Moartea a îmbogæflit-o, a proslævit-o,
a fæcut-o în stare sæ serveascæ neamului omenesc.

SLUJIREA SUFERINfiEISLUJIREA SUFERINfiEISLUJIREA SUFERINfiEISLUJIREA SUFERINfiEISLUJIREA SUFERINfiEI

Pufline viefli sunt de adeværatæ valoare pentru neamul omenesc pânæ
nu au fost zdrobite øi pisate. Omul gæseøte pe Dumnezeu în experienflele
mari ale vieflii. Caracterul se zideøte atunci când valurile trec pe deasupra
sufletului. Întristarea, dezamægirea, suferinfla, sunt servi iscusifli ai lui
Dumnezeu. Zilele întunecoase sunt tocmai acelea care aduc øuvoaiele
binecuvântærilor, fæcând în stare seminflele deja încolflite sæ rodeascæ.

Problema suferinflei poate cæ nu este uøor de priceput în rosturile ei
mai adânci. Dar ceva este înfleles. Suferinfla slujeøte unui anumit scop în
planul lui Dumnezeu. Înmoaie sufletul. Pregæteøte sufletul pentru o mai
bunæ øi mai adâncæ înflelegere a vieflii. Inspiræ simpatie pentru alflii. Face
pe om sæ umble umil în fafla lui Dumnezeu øi a oamenilor.

Numai acela care a suferit, a træit. Numai acela care a iubit, a træit.
Cele douæ sunt îmbinate. Iubirea cere jertfæ. Jertfa de multe ori cere
suferinflæ. Nu se spune cæ este nevoie totdeauna de suferinflæ trupeascæ.
Modul mai înalt de suferinflæ este plin de bucurie, de sfinflenie, de înælflare.
O mamæ poate cæ jertfeøte pentru fiul ei, poate cæ suferæ, dar o face cu
bucurie, cu bunæ plæcere. Iubirea socoteøte suferinfla ca un privilegiu.
“Mæ bucur de suferinflele pentru voi,”  zicea apostolul Pavel, “øi în trupul
meu împlinesc ce lipseøte suferinflelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care
este Biserica.” (Coloseni 1, 24). Lecflia propriu zisæ a suferinflei nu este
învæflatæ pânæ nu am ajuns sæ øtim sæ ne bucuræm în ea. Øi ne putem
bucura atunci când ne dæm seama cæ “dupæ cum avem parte din beløug
de suferinflele lui Hristos, tot aøa, prin Hristos avem parte din beløug øi de
mângâiere. Aøa cæ, dacæ suntem în necaz, suntem pentru mângâierea øi
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mântuirea voastræ; dacæ suntem mângâiafli, suntem pentru mângâierea
voastræ, care se aratæ prin faptul cæ ræbdafli aceleaøi suferinfle ca øi noi”;
cæ Domnul Hristos Însuøi “a învæflat sæ asculte prin lucrurile pe care le-a
suferit”; øi cæ “prin faptul cæ El Însuøi a fost ispitit în ceea ce a suferit,
poate sæ vinæ în ajutorul celor ce sunt ispitifli” ; “când ajungem sæ ne
luminæm cæ suferinflele noastre suportate øi înflelese aøa cum trebuie, sunt
îngæduite pentru ca sæ fim asemenea marelui preot din vechime, care era
“îngæduitor cu cei neøtiutori øi rætæcifli, fiindcæ øi el este cuprins de
slæbiciune.” (2 Cor. 1, 5. 6. Evrei 5, 1; 2, 18; 5, 2). O suferinflæ de genul
acesta nu este plinæ de întristare, ci de voie bunæ. Domnul Isus, “pentru
bucuria care-I era pusæ înainte, a suferit crucea.” (Evrei 12, 2).

Suferinfla a fost partea poporului lui Dumnezeu în toate timpurile.
Este o parte din planul Sæu astæzi. Numai prin suferinflæ se pot însuøi
anumite învæflæturi. Numai în felul acesta putem sluji în locul Domnului
Hristos pentru binele celor care trec prin valea durerii, “pentru ca prin
mângâierea cu care noi înøine suntem mângâiafli de Dumnezeu sæ putem
mângâia pe cei ce se aflæ în vreun necaz.” (2 Cor. 1, 4). Væzutæ în lumina
aceasta, suferinfla trebuie sæ fie o binecuvântare. Ajutæ pe om sæ serveascæ
într-un chip în care nu ar fi în stare færæ experienfla aceasta. Ajunge un
privilegiu atunci când “nu numai sæ credefli în El, ci sæ øi pætimifli pentru
El.” (Filipeni1, 29).

Pentru a înflelege cât este de necesaræ “pærtæøia suferinflelor Lui,”
trebuie sæ privim la viafla unora din sfinflii Lui din veacurile trecute.
Amintifli-væ de cele trei zile teribile pentru Avraam dupæ ce Dumnezeu îi
poruncise sæ înjunghie pe fiul sæu. Amintifli-væ de noaptea de groazæ a lui
Iacov, noaptea care a fæcut sæ iasæ un sfânt dintr-un pæcætos. Amintifli-væ
de Iosif în fântânæ aøteptându-øi moartea; chinurile lui sufleteøti dupæ ce
a fost vândut ca sclav; întâmplærile din închisoare unde a ajuns pe temeiul
unei mærturii mincinoase øi unde viafla i-a fost amærâtæ de nerecunoøtinflæ.
Amintifli-væ de persecutarea lui Ieremia; de ziua teribilæ când lui Ezechiel
i s-a poruncit sæ predice, în loc sæ i se îngæduie sæ stea lângæ femeia lui
aflatæ pe moarte; de negrele øi îngrozitoarele experienfle ale lui Ioan
Botezætorul în închisoare, când îndoielile îi asaltau sufletul; de ghimpele
din carnea lui Pavel care n-a fost îngæduit sæ fie îndepærtat. Øi cu toate
acestea, din aceste întâmplæri au ieøit la ivealæ, oameni nobili, cu vederi
mai cuprinzætoare, în stare sæ facæ o lucrare øi mai rodnicæ. Færæ ele,
sfinflii aceøtia nu ar fi putut sæ desævârøeascæ lucrarea pe care au fæcut-o,
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iar viafla lor nu ar fi putut fi un exemplu de îmbærbætare pentru alflii, aøa
cum este. Dupæ cum florile dau un parfum øi mai îmbætætor dupæ ce sunt
zdrobite, tot astfel o mare întristare poate face în stare viafla cuiva sæ se
înnobileze øi sæ se înfrumusefleze, înælflând-o în slujba folositoare pentru
Dumnezeu.

SFINfiITÆ DE DUHULSFINfiITÆ DE DUHULSFINfiITÆ DE DUHULSFINfiITÆ DE DUHULSFINfiITÆ DE DUHUL

Fæina folositæ pentru darurile de mâncare nu trebuia sæ fie adusæ
uscatæ: trebuia sæ fie amestecatæ cu undelemn. (Lev. 2, 4. 5). Undelemnul
reprezintæ Duhul lui Dumnezeu. Numai atunci când viafla cuiva este sfinflitæ
prin Duhul Sfânt, fræmântatæ cu Duh, unsæ cu El, poate fi plæcutæ lui
Dumnezeu. Suferinfla în ea însæøi nu este o binecuvântare. Ar putea sæ
ducæ pe om la o øi mai mare împietrire de inimæ øi la o furie mai mare.
Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu ia sufletul în stæpânire, când Spiritul
cel bun al Domnului, pætrunde viafla, se dæ pe faflæ parfumul unei viefli
consacrate lui Dumnezeu.

Dupæ cum tæmâia adusæ în fiecare dimineaflæ øi searæ în locul sfânt
preînchipuia dreptatea Domnului Hristos care se înalflæ odatæ cu
rugæciunile preotului pentru nafliune ca un miros plæcut înaintea lui
Dumnezeu, tot astfel tæmâia adusæ odatæ cu jertfa de mâncare era de folos
pentru fiecare în parte. Se oferea personal ceea ce altfel era pentru tofli.
La jertfa de dimineaflæ øi de searæ, preotul se ruga pentru oameni. La
jertfa de mâncare, tæmâia era folositæ pentru un anumit suflet.

În mintea Israeliflilor tæmâia øi rugæciunea erau strâns legate între
ele. Dimineafla øi seara, când tæmâia care preînchipuia meritele øi
mijlocirea Domnului Hristos, se înælfla în locul sfânt, se fæceau rugæciuni
în tot cuprinsul flærii. Tæmâia se strecura nu numai în Sfânta Sfintelor, dar
parfumul ei se simflea øi în jurul tabernacolului. Pretutindeni chema pe
oameni la pærtæøie cu Dumnezeu.

Rugæciunea este viafla creøtinului. Este respiraflia sufletului. Este
elementul vital în orice domeniu de activitate a vieflii. Trebuie sæ însofleascæ
orice jertfæ, sæ parfumeze orice dar. Nu este numai un ingredient al
creøtinismului, ci este însæøi viafla lui. Færæ respiraflia aceasta vitalæ, viafla
înceteazæ curând; øi odatæ cu încetarea vieflii, se înscæuneazæ putrezirea,
iar ceea ce ar fi trebuit sæ fie un miros de viaflæ, ajunge sæ fie un miros de
moarte spre moarte.
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“Fiecare om va fi særat cu foc øi orice jertfæ va fi særatæ cu sare.”
(Marcu 9, 49). Focul curæflæ, sarea face sæ se pæstreze. A fi særat cu foc
înseamnæ nu numai curæflire, dar øi pæstrare. Dumnezeu doreøte un popor
curat, un popor ale cærui pæcate sunt iertate. Trebuie sæ se primeascæ
puterea pæstrætoare a lui Dumnezeu. Trebuie sæ fim pæstrafli curafli. Focul
nu trebuie sæ fie un foc nimicitor, ci curæflitor. Întâi trebuie sæ fim curæflifli
øi apoi pæstrafli. “Særafli cu foc!” Curæflifli øi pæstrafli curafli! Minunate
rânduieli!

Jertfa de mâncare cu toate cæ este cea mai de seamæ, are de dat
învæflæturi foarte frumoase sufletului credincios. Tot ce suntem, trebuie
sæ fie pe altar. Tot ce avem este al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu va curæfli
øi va pæstra ce este al Lui. Fie ca învæflæturile acestea sæ ræmânæ cu noi.

Jertfa de mâncare
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10

JERTFA DE ÎMPÆCARE

Jertfa de împæcare vine de la o rædæcinæ de cuvânt care înseamnæ “a
îndrepta, a împlini ce lipseøte, a da o ræsplatæ.” Aratæ o stare de
lucruri în care neînflelegerile au fost date la o parte iar greøelile au

fost îndreptate øi în care domnesc sentimentele cele bune. Jertfele de
împæcare erau aduse ori de câte ori era prilejul sæ se dea pe faflæ mulflumirea
øi bucuria sau pentru a face un vot. Erau jertfe de un miros bine plæcut ca
øi arderile de tot øi jertfele de mâncare. Ele erau din partea aducætorului
un prilej de exprimare a pæcii dintre el øi Dumnezeu øi a recunoøtinflei lui
faflæ de El, datoritæ multelor Lui binecuvântæri.

Când aducea o jertfæ de împæcare, aducætorul avea dreptul sæ aleagæ.
Putea sæ aducæ un taur, o oaie, un miel, o capræ sau un flap. De obicei
jertfa trebuia sæ fie “færæ cusur ca sæ fi bine primitæ.” (Lev. 22, 21; 3,
1-17). Cu toate acestea, când se aducea o jertfæ de împæcare ca jertfæ de
bunæ voie, nu era nevoie sæ fie færæ cusur. Putea sæ fie folositæ chiar dacæ
avea “un mædular prea scurt sau prea lung.” (Lev. 22, 23). Ca øi în cazul
arderii de tot, aducætorul trebuia sæ punæ mâna pe capul vitei øi sæ o junghie
la intrarea cortului. Apoi preotul stropea sângele de jur împrejurul altarului.
(Lev. 3, 2). Dupæ aceea era arsæ græsimea: “Aceasta este mâncarea unei
jertfe mistuite de foc, de un miros plæcut Domnului.” (vers. 11). “Toatæ
græsimea este a Domnului. “Aceasta este o lege veønicæ pentru urmaøii
voøtri din toate locurile unde vefli locui; cu nici un chip sæ nu mâncafli nici
græsime, nici sânge.” (vers. 16, 17).

Jertfele de împæcare erau de trei feluri: jertfe de mulflumire, jertfe
fægæduite printr-un vot øi jertfe de bunæ voie. Dintre acestea se
menflioneazæ cæ jertfele de mulflumire sau de laudæ erau cele mai însemnate.
Erau aduse în zilele de bucurie, ca recunoøtinflæ pentru o salvare deosebitæ
sau pentru o binecuvântare datæ în chip deosebit. Erau aduse dintr-o inimæ
plinæ de laudæ pentru Dumnezeu, reværsându-se de bucurie.

Arderile de tot reprezentau dedicarea øi consacrarea aducætorului.
Jertfele de mâncare recunoøteau dependenfla aducætorului de Dumnezeu
pentru toate binecuvântærile pæmânteøti øi a primirii din partea Lui a
ræspunderii de administrator. Jertfele de împæcare erau jertfe de mulflumire
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pentru milosteniile primite; un dar de bunæ voie dintr-o inimæ prea plinæ.
Ele nu cereau înduræri; ele aduceau laudæ lui Dumnezeu pentru ce a fæcut
øi preamæreau Numele Lui pentru bunætatea øi îndurærile Lui faflæ de fiii oamenilor.

SÆRBÆTOARE COMUNÆSÆRBÆTOARE COMUNÆSÆRBÆTOARE COMUNÆSÆRBÆTOARE COMUNÆSÆRBÆTOARE COMUNÆ

Jertfele din Vechiul Testament erau rugæciuni întrupate. Ele uneau
credinfla cu faptele øi rugæciunea cu credinfla. În totalitatea lor, ele exprimau
legætura øi nevoia omului de Dumnezeu. Jertfele de împæcare erau jertfe
de împærtæøire. Arderile de tot erau arse deplin cu foc pe altar; jertfele de
mâncare erau fie arse afaræ din tabæræ, fie consumate de preot, dar jertfele
de împæcare erau împærflite nu numai între Dumnezeu øi preot, ci o parte,
cea mai mare, era datæ aducætorului øi familiei lui. Partea lui Dumnezeu
era arsæ pe altar. (Lev. 3, 14. 17). Preotul primea pieptul legænat øi spata
legænatæ. (Lev. 7, 33. 34). Restul era al aducætorului, care putea invita sæ
participe orice persoanæ curatæ. Trebuia sæ fie consumatæ în aceeaøi zi
sau în unele cazuri a doua zi, dar nu mai târziu. (Lev. 7, 16-21).

Turte nedospite fræmântate cu undelemn, plæcinte øi turte coapte în
tigaie erau o parte din jertfæ. La aceasta se mai adæuga pâine dospitæ. O parte
era înfæfliøatæ Domnului ca dar ridicat øi apoi datæ preotului ca parte a lui.

Întreaga ceremonie era ca un serviciu de împærtæøire la care preotul,
oamenii øi Domnul luau loc la aceeaøi masæ; o ocazie fericitæ, la care tofli
se uneau pentru a mulflumi lui Dumnezeu øi a-L læuda pentru îndurærile Lui.

Folosirea aluatului în jertfele de împæcare era ceva plin de
însemnætate. De obicei, aluatul nu era îngæduit la nici o jertfæ. Într-o altæ
împrejurare când era folosit øi anume, aceea a primelor roade de mâncare
(Lev. 2, 12), aluatul nu era îngæduit sæ fie adus pe altar. În împrejurarea
de faflæ era înfæfliøat Domnului ca un dar ridicat øi apoi dat preotului care
stropise sângele. (Lev. 7, 13. 14). În cazul primelor roade din darurile de
mâncare, aluatul înfæfliøa pe om care aducea darul sæu ca ofrandæ lui
Dumnezeu pentru prima datæ. El trebuia sæ aducæ ce avea. Dar trebuia sæ
facæ lucrul acesta numai odatæ. În jertfa de împæcare se dædea ordine atât
pentru pâinea dospitæ, cât øi pentru cea nedospitæ. Nu s-ar putea ca aceea
fiind o masæ comunæ unde luau parte Dumnezeu, preotul øi aducætorul
jertfei, pâinea nedospitæ sæ reprezinte pe Acela care este færæ de pæcat øi
care este pacea noastræ, iar pâinea dospitæ sæ reprezinte nedesævârøirea
omului care este primit de Dumnezeu? (Efeseni 2, 13). Despre aceasta se

Jertfa de împæcare



88

Serviciul în Sanctuar

aminteøte în Amos 4, 5.
“Carnea jertfei de laudæ øi de mulflumire sæ fie mâncatæ chiar în ziua

în care a fost adusæ: sæ nu se lase nimic din ea pânæ dimineafla.” (Lev. 7,
15). Cu toate cæ aceasta era o mæsuræ sanitaræ, nu numai acesta trebuie sæ
fi fost motivul, deoarece în cazurile în care jertfa de pace a fost un vot
sau o jertfæ de bunæ voie, ea putea sæ fie consumatæ øi a doua zi (vers.
16). Se vede foarte bine cæ era cu neputinflæ ca un om sæ consume singur
jertfa sa într-o zi, dacæ ar fi fost un viflel, un flap sau un miel. Îi era îngæduit,
chiar îi era poruncit, sæ cheme øi pe alflii sæ ia parte la masæ. “Nu vei putea
sæ mænânci în cetæflile tale… vreunul din darurile aduse de tine pentru
împlinirea unei juruinfle, nici darurile tale de bunæ voie, nici cele dintâi
roade ale tale. Ci pe acestea sæ le mænânci înaintea Dumnezeului Tæu, tu,
fiul tæu øi fiica ta, robul tæu øi roaba ta øi levitul care va fi în cetæflile tale;
øi sæ te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tæu, de toate bunurile pe
care le vei avea. Cât vei træi în flara ta, vezi sæ nu care cumva sæ pæræseøti
pe Levit.” (Deut. 12, 17-19).

Aceasta era træsætura specificæ jertfelor de mâncare: trebuiau mâncate
în aceeaøi zi øi trebuia sæ fie øi alflii pærtaøi la ele; trebuia sæ fie mâncate
“înaintea Domnului”, iar participanflii sæ se bucure. Era o masæ plinæ de
bunæ voie, la care se împærtæøeau tofli øi în aceasta se deosebeau de toate
celelalte jertfe.

JURUINfiELEJURUINfiELEJURUINfiELEJURUINfiELEJURUINfiELE

Uneori jertfele de împæcare erau jertfe de juruinflæ. Poate dintr-un
motiv sau altul sau datoritæ unei binecuvântæri îndeosebi doritæ, un om ar
fi fæcut o juruinflæ Domnului. Ar fi putut de pildæ sæ se consacre Domnului
pe sine, soflia sau pe copiii sæi, vite, case sau pæmânt. (Lev. 27). În felul
acesta Samuel a fost dat prin juruinflæ Domnului. (1 Samuel 1, 11). În
cazul unei persoane, o fægæduinflæ putea fi de obicei ræscumpæratæ la un
prefl anumit care se putea schimba de cætre preot când omul era prea
særac. (Lev. 27, 1-8). Dacæ juruinfla era cu privire la vreun animal care
putea sæ fie adus ca jertfæ, nu putea sæ fie ræscumpærat. Dacæ un om ar fi
încercat sæ-l schimbe pentru un alt animal, amândouæ vitele trebuiau sæ
fie aduse ca jertfæ (vers. 9, 10). În caz cæ era vorba de un animal necurat,
preflul trebuia sæ fie pus de preot. Putea sæ fie ræscumpærat adæugând a
cincea parte la preflul hotærât (vers. 11-13). Trei erau lucrurile care nu
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puteau fi aduse ca juruinflæ: întâiul næscut (vers. 26. 27); tot ce era devotat
lui Dumnezeu (vers. 28. 29) øi zecimea (vers. 30-34). Acestea, ca unele
care erau chiar ale lui Dumnezeu nu puteau fi aduse ca juruinflæ.

Sunt unii care nu privesc cu multæ stimæ juruinflele. Cu toate acestea,
Dumnezeu a dat dispoziflii cu privire la juruinfle. Chiar dacæ ar fi mai bine
ca omul sæ nu facæ o juruinflæ, decât sæ o facæ øi apoi sæ nu o plæteascæ
(Ecles. 5, 5), uneori juruinflele sunt la locul lor øi sunt primite de
Dumnezeu. “Dacæ te fereøti sæ faci o juruinflæ nu faci un pæcat” (Deut. 23,
22), dar dacæ un om face o juruinflæ “sæ nu pregefli s-o împlineøti” (vers.
21). Facerea unei juruinfle este la voia omului. Omul este liber sæ facæ sau
sæ nu facæ o juruinflæ, dar dacæ o face “sæ nu-øi calce cuvântul, ci sæ facæ
potrivit cu ce i-a ieøit din guræ.” (Numeri 30, 2).

Lucrul cel mai de seamæ în toate acestea este cæ omul trebuie sæ se
flinæ de ceea ce a fægæduit.” Nu trebuie sæ-øi calce cuvântul.” Nici mæcar
nu trebuie “sæ pregete” în împlinirea juruinflei sale. La data sorocitæ, trebuie
sæ plæteascæ. Dumnezeu aøteaptæ lucrul acesta.

Dumnezeu doreøte ca poporul Sæu sæ fie cinstit øi vrednic de
încredere. Doreøte ca sæ-øi flinæ cuvântul. Omul care nu este credincios în
treburile pæmânteøti, nu-øi îndeplineøte nici datoriile de creøtin. Omul nu
poate sæ-øi calce cuvântul øi în acelaøi timp sæ mai aibæ parte de harul lui
Dumnezeu. Nici un om nu poate uita sæ-øi plæteascæ datoriile sau chiar
numai sæ pregete de a le plæti øi totuøi sæ fie socotit de cer un om cinstit.
Creøtinul mai presus de alfli oameni trebuie sæ fie un om de cuvânt. Nu
numai cæ trebuie sæ fie cinstit, ci trebuie sæ fie øi punctual.

Veacul în care træim este un timp când cuvântul este socotit ca fiind
de micæ însemnætate, iar oamenii flin foarte puflin la fægæduinflele lor. Chiar
dacæ aøa ceva se poate aøtepta de la lume, nu poate fi însæ nici o scuzæ
pentru acela care poartæ numele de creøtin sæ tægæduiascæ fægæduinflele.
Øi cu toate acestea câte fægæduinfle neîmplinite øi câte voturi sunt cælcate!
Legæmântul conjugal este cælcat; legæmântul botezului este cælcat;
legæmântul consacrærii este cælcat. Tratate sunt lepædate, înflelegeri sunt
cælcate, legæminte sunt uitate. Abaterile de la credinflæ sunt ceva obiønuit;
declinarea ræspunderii este ceva aproape universal. Domnul Hristos Însuøi
s-a întrebat dacæ va afla credinflæ pe pæmânt când se va întoarce. (Luca 18, 8).

În mijlocul acestei confuzii trebuie sæ fie o seamæ de oameni pe
care Dumnezeu sæ se poatæ încrede, în a cæror guræ sæ nu se afle viclenie
øi care sæ fie credincioøi faflæ de cuvântul lor. La întrebarea pusæ în Psalmul
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15, se ræspunde tot acolo: “Doamne, cine va locui în cortul Tæu? Cine va
locui pe muntele Tæu cel Sfânt? Ræspunsul: “Cel ce umblæ în neprihænire,
cel ce face voia lui Dumnezeu øi spune adeværul din inimæ. Acela nu
cleveteøte cu limba lui, nu face ræu semenului sæu øi nu aruncæ ocaræ
asupra aproapelui. El priveøte cu disprefl pe cel vrednic de disprefluit, dar
cinsteøte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-øi ia vorba înapoi dacæ face
un juræmânt în paguba lui. El nu-øi dæ banii cu dobândæ øi nu ia mitæ
împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartæ aøa nu se clatinæ niciodatæ.”

Una din condifliile amintite aici este aceea cæ “dacæ face un juræmânt”
sæ nu-øi ia vorba înapoi. Se poate ca cineva sæ se fi învoit sæ vândæ sau sæ
cumpere ceva, iar dupæ aceea i se poate oferi un prefl mai bun. Sæ ræmânæ la
înflelegerea dintâi, chiar dacæ este în paguba sa? Va ræmâne, dacæ este creøtin.

Respectul faflæ de cuvântul dat este nevoia cea mare a omenirii.
Nafliunile au nevoie de el, cæci altminteri toate tratatele lor sunt færæ rost.
Lumea comercialæ are nevoie de el cæci altminteri vine confuzia øi
præpædul. Persoanele în parte au nevoie de el, cæci altminteri piere
încrederea de pe pæmânt. Mai pe sus de toate creøtinii au nevoie de el, cæci
altminteri pierd viziunea øi nædejdea øi lumea este apucatæ de disperare.

E timpul suprem øi ocazia supremæ pentru Bisericæ. E nevoie sæ se
dea lumii o dovadæ cæ sunt oameni care ræmân credincioøi într-o generaflie
necredincioasæ; care respectæ propriul lor cuvânt, dupæ care respectæ pe
al lui Dumnezeu; sunt sinceri faflæ de credinfla datæ o singuræ datæ celor
sfinfli. Descoperirea fiilor lui Dumnezeu este în întârziere. (Romani 8,
19). Aceastæ descoperire a fiilor lui Dumnezeu nu numai cæ “firea o
aøteaptæ cu o dorinflæ înfocatæ”, ci “toatæ firea suspinæ øi suferæ durerile
naøterii pentru ea.” (vers. 22). Iar descoperirea aceasta va da pe faflæ un
popor care are asupra sa sigiliul aprobærii lui Dumnezeu. Ei flin poruncile.
Au credinfla lui Isus. Cuvântul lor este da, da øi nu, nu. Ei sunt færæ vinæ
chiar în fafla tronului lui Dumnezeu. (Apoc. 14, 12. 5; Iacov 5, 12).

ÎN PACE CU DUMNEZEUÎN PACE CU DUMNEZEUÎN PACE CU DUMNEZEUÎN PACE CU DUMNEZEUÎN PACE CU DUMNEZEU

Dupæ cum s-a spus mai înainte, jertfa de împæcare era o jertfæ de
împærtæøire la care luau parte Dumnezeu, preotul øi oamenii. Era o masæ
obøteascæ luatæ înæuntrul templului, la care domnea bucuria øi fericirea,
iar preotul øi oamenii discutau ca în familie. Nu era un prilej de împæcare,
ci mai degrabæ o serbare pentru pacea care domnea. De obicei era
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precedatæ de o jertfæ pentru pæcat øi o ardere de tot. Ispæøirea fusese fæcutæ,
sângele fusese stropit, iertarea fusese datæ øi îndreptæflirea fusese asiguratæ.
La celebrarea ei, omul chema rudele øi slugile sale cum øi pe Levifli pentru
a mânca împreunæ cu el. “Nu vei putea mânca în cetæflile tale”, spunea
porunca Domnului, ci numai “în locul pe care-l va alege Domnul,
Dumnezeul Tæu.” (Deut. 12, 17.18). În felul acesta, întreaga familie se
aduna înæuntrul porflilor templului pentru a særbætori pacea aøezatæ între
Dumnezeu øi om, între om øi om.

“Fiindcæ suntem socotifli neprihænifli prin credinflæ, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5,1). “El este
pacea noastræ.” (Efeseni 2,14). Israelul din vechime era chemat sæ
særbætoreascæ faptul cæ aveau pace cu Dumnezeu, cæ pæcatele lor fusese
iertate øi cæ se bucurau din nou de fægæduinfla øi bunævoinfla lui Dumnezeu.
Særbætoarea aceasta cuprindea øi pe fiu øi pe fiicæ, pe rob øi pe roabæ, ca øi pe
Levit. Tofli luau loc la masa Domnului øi se bucurau împreunæ “în nædejdea
slavei lui Dumnezeu.” În acelaøi fel noi trebuie sæ ne bucuræm “ în Dumnezeu
prin Domnul Isus Hristos, prin care am cæpætat împæcarea.” (Romani. 5, 2. 11).

Puflini sunt aceia care se bucuræ de pacea lui Dumnezeu sau o
prefluiesc aøa cum trebuie. Cu toate cæ în multe cazuri motivul poate sæ
fie o lipsæ de apreciere pentru ceea ce a fæcut Dumnezeu pentru ei, de
multe ori sunt suflete care nu înfleleg cæ este privilegiul øi dreptul lor sæ
fie fericifli în religia lor. Ei træiesc în umbra crucii în loc sæ træiascæ în
lumina ei. Lor li se pare cæ a zâmbi este ceva vinovat øi chiar râsul
nevinovat este o nelegiuire. Ei poartæ povara omenirii pe umerii lor øi li
se pare cæ folosirea timpului pentru recreaflie nu numai cæ este o risipæ de
timp, dar cæ este cu totul contrariu religiei. Ei sunt creøtini buni, dar nu
sunt creøtini fericifli. Dacæ ar fi træit pe timpul Domnului Hristos øi ar fi
fæcut parte dintre urmaøii Lui, ei ar fi pus la îndoialæ faptul cæ ar fi bine sæ
ia parte la nunta din Cana Galileii, dar ar fi fost poate tulburafli chiar
pentru faptul cæ Domnul mânca øi bea cu pæcætoøii. Împreunæ cu ucenicii
lui Ioan ei ar fi postit øi s-ar fi rugat. (Luca 5, 29-35).

Acestea sunt scrise cu deplinæ apreciere a timpului în care træim.
Dacæ a fost vreodatæ un timp în care trebuie sæ træim cu seriozitate øi
cumpætare, atunci timpul acela a øi venit. Având în vedere criza care se
apropie, ce oameni ar trebui sæ fim noi în umblare øi temere de Dumnezeu!
Orice uøurætate trebuie sæ fie datæ la o parte øi cu toate acestea, solemnitatea
ar trebui sæ punæ stæpânire pe tofli. Mari øi veønice întâmplæri se græbesc
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cu repeziciune. Timpul acesta nu este pentru uøurætate øi lucruri de nimic.
Împæratul este la uøi!

BUCURIA ÎN DOMNULBUCURIA ÎN DOMNULBUCURIA ÎN DOMNULBUCURIA ÎN DOMNULBUCURIA ÎN DOMNUL

Stærile acestea nu trebuie sæ ne facæ sæ uitæm cæ suntem fii ai
Împæratului, cæ pæcatele ne sunt iertate øi cæ avem dreptul sæ ne bucuræm
øi sæ fim fericifli. Lucrarea trebuie sæ fie încheiatæ øi noi trebuie sæ avem
parte în ea: dar mai pe sus de toate Dumnezeu este Acela care trebuie sæ
încheie lucrarea. Mulfli lucreazæ ca øi cum ei ar trebui sæ încheie lucrarea
øi ca øi cum totul ar depinde de ei. Li se pare cæ asupra lor apasæ
ræspunderea lucrærii øi cu toate cæ bunul Dumnezeu ar putea sæ dea ajutor,
de fapt lor le revine sarcina de a încheia lucrarea. Chiar în rugæciunile
lor, adesea ei amintesc lui Dumnezeu de ceea ce ar trebui sæ facæ, de
teamæ ca nu cumva El sæ treacæ cu vederea unele din lucrærile care le stau
lor pe inimæ. Sunt oameni cumsecade, chinuindu-se sæ facæ totdeauna
ceea ce se cuvine, dar nu s-au deprins sæ arunce poverile lor asupra
Domnului. Ei fac tot ce pot mai bine pentru a purta povara øi deøi se vaitæ
sub povaræ sunt hotærâfli sæ nu se lase. Ei sunt lucrætori de mare valoare øi
sunt scumpi înaintea Domnului.

Ei duc lipsæ de ceva mai important øi nu obflin multæ bucurie în
viafla lor de creøtin. Ei sunt un fel de Marta care muncesc din greu øi se
ostenesc, dar lasæ la o parte ceea ce trebuieøte. Ei privesc cu dezaprobare
la Mariile care nu realizeazæ cât ei øi se plâng înaintea Domnului. Ei nu
pot pricepe cum se face cæ Domnul ia apærarea Mariei, când dupæ mintea
lor ea ar trebui sæ fie mustratæ. Ei se ostenesc dar nu sunt prea fericifli de
lucrul acesta. Ei gândesc cæ alflii nu-øi fac partea. (Luca 10, 38-42).

E aceeaøi învæflæturæ care este ilustratæ în întâmplarea cu fiul pierdut.
Fiul cel mare n-a fæcut niciodatæ ceva prea ræu. El lucrase totdeauna din
greu øi niciodatæ nu petrecuse timpul cu petreceri øi beflii. Øi acum când
fiul mai tânær venise acasæ dupæ ce-øi cheltuise averea într-un trai
desfrânat, “el s-a întærâtat de mânie øi nu voia sæ intre în casæ” la serbarea
în cinstea fratelui revenit. N-a fost de nici un ajutor faptul cæ “tatæl sæu a
ieøit afaræ øi l-a rugat sæ intre.” Ci mai tare învinovæflea pe tatæl sæu cæ
îndatæ “ ce a venit acest fiu al tæu, care fli-a mâncat averea cu femeile
desfrânate, i-ai tæiat viflelul cel îngræøat.” (Luca 15, 30). Plin de bunætate,
tatæl ræspunde: “Trebuie sæ ne bucuræm øi sæ ne veselim pentru cæ acest
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frate al tæu era mort øi a înviat, a fost pierdut øi a fost gæsit.” (vers. 32).
Nu ni se spune sfârøitul. A mers fiul înæuntru? A biruit iubirea tatælui?
Nu øtim. Povestirea nu spune. Cel din urmæ tablou pe care-l avem este
acela al fratelui mai mare stând mânios afaræ din casæ. Sæ nædæjduim cæ
s-a pocæit øi a mers înæuntru, dar nu øtim.

Creøtinii ar trebui sæ fie oameni fericifli, chiar în mijlocul celor mai
solemne evenimente. Øi pentru ce sæ nu fie? Pæcatele le sunt iertate. Au
pace cu Dumnezeu. Sunt îndreptæflifli, sfinflifli, mântuifli. Dumnezeu a pus
un cântec nou în gura lor. Ei sunt copiii Celui Prea Înalt øi umblæ cu
Dumnezeu. Sunt fericifli în iubirea lui Dumnezeu.

Puflini creøtini au pacea lui Dumnezeu în inimæ aøa cum ar trebui.
Pare cæ pierd din vedere moøtenirea lor. Domnul Hristos spune: “Væ las
pacea, væ dau pacea Mea. Nu v-o dau cum v-o dæ lumea. Sæ nu vi se
tulbure inima, nici sæ nu vi se înspæimânte.” (Ioan 14, 27)

Cu toate acestea inima multora este fræmântatæ. Ei sunt înfricoøafli.
Sunt chinuifli de griji. Careva dintre ai lor este afaræ din staul øi cautæ sæ-l
câøtige pe calea rugæciunii. Zi øi noapte se roagæ øi muncesc din greu. În
stræduinfla lor de a-l salva, ei nu lasæ nici o piatræ neræsturnatæ. Dacæ
cineva ar putea fi salvat prin lucrarea sævârøitæ de altcineva, ei sunt hotærâfli
sæ facæ totul. Øi nici pe Dumnezeu nu-l scutesc din socoteala lor. Se roagæ
Lui. Îl conjuræ. Ei se roagæ Lui ca øi cum Dumnezeu ar avea nevoie de
provocare. Øi în cele din urmæ persoana vine la Domnul. Ce fericifli sunt. În
sfârøit pot sæ se odihneascæ. De acum lucrul lor s-a sfârøit, øi-au fæcut datoria.

Le vine oare acestor oameni în minte cæ Dumnezeu este tot atât de
mult interesat în convertirea acelei persoane, cât øi ei, ba mai mult? Le
vine oare în gând cæ mult înainte de a fi început ei sæ roage, Dumnezeu a
plænuit øi a lucrat pentru salvarea sufletului iubit; cæ El face øi a fæcut tot
ce este cu putinflæ în vederea acestui lucru? Cæ în loc sæ ia lucrul din mâna
lui Dumnezeu øi sæ-l roage sæ le ajute, ar fi mai bine dacæ ar recunoaøte
lucrarea ca fiind a lui Dumnezeu øi ar lucra împreunæ cu El? În clipa în
care omul a înfleles lucrul acesta, sufletul este cuprins de pace. Aceasta
nu va face pe om sæ lucreze mai puflin sau sæ se roage mai puflin, dar va
schimba înfæfliøarea. El va începe sæ se roage în credinflæ. Dacæ credem în
adevær cæ Dumnezeu lucreazæ, dacæ credem cæ într-adevær este interesat
în mântuirea oamenilor, ne vom ruga mai mult ca oricând, dar vom læsa
ræspunderea pe seama lui Dumnezeu.

Mare parte din lucrarea noastræ are temelia pe necredinflæ. Împreunæ
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cu Habacuc avem pærerea cæ Dumnezeu de fapt nu-Øi face partea. (Hab.
1, 2-4). Trebuie sæ-I fie reamintitæ. Sunt lucruri care trebuie sæ-I fie aduse
înaintea ochilor øi noi o facem. În loc sæ avem credinflæ în Dumnezeu, în
înflelepciunea Lui, în puterea Lui, luæm povara asupra noastræ, zicând cæ
de fapt nu putem avea încredere în Dumnezeu cæ va face ce a fægæduit.
Dar când vine credinfla; când ræsare asupra noastræ lumina minunatæ cæ
Dumnezeu încæ mai conduce viafla oamenilor øi cæ El face totul cu putinflæ
pentru salvarea omenirii, iar cæ rugæciunile noastre ar trebui sæ fie fæcute
pentru a cunoaøte voia Lui – când ajungem sæ înflelegem lucrul acesta,
atunci avem din beløug siguranflæ, odihnæ øi pace. Nu vor fi fapte în mai
micæ mæsuræ, dar vor fi fapte ale credinflei. Nu vor fi rugæciuni mai pufline,
dar vor fi rugæciuni ale credinflei. Zilnic se vor înælfla rugæciuni de
mulflumire pentru privilegiul de a lucra împreunæ cu Dumnezeu. Pacea
va umple sufletul øi inima noastræ. Neliniøtea øi grija vor pieri. Pacea,
pacea plæcutæ, liniøtea, odihna, fericirea øi bucuria vor fi partea de toate
zilele. Viafla øi concepflia despre viaflæ sunt în întregime schimbate. Am
învæflat sæ stæm la picioarele lui Isus. În timp ce Marta încæ mai lucreazæ –
øi se vaitæ în øoaptæ – Maria ascultæ cuvintele vieflii. Ea a gæsit lucrul care
trebuie. Ea a înfleles cuvântul Domnului Hristos: “Lucrarea pe care o cere
Dumnezeu este aceasta: sæ credefli”. (Ioan 6, 29)Iar ea crede øi are odihnæ.

Nu este fericire mai mare ca aceea de a avea pacea lui Dumnezeu în
inimæ. Aceasta este moøtenirea læsatæ de Domnul Hristos. “Væ las pacea
Mea” zicea Domnul. Minunate cuvinte!” Væ dau pacea Mea.” (Ioan 14,
27). Pacea Lui era siguranfla aceea liniøtitæ care venea din încrederea în
Dumnezeu. La data când Domnul Hristos rostea acele cuvinte, El se
apropia de cruce. Golgota Îi stætea în faflæ. Dar nu se clætina. Inima Lui
era plinæ de pace øi siguranflæ. Øtia în cine Îøi pusese încrederea øi avea
odihnæ în convingerea cæ Dumnezeu cunoøtea calea. Poate cæ nu putea sæ
vadæ prin porflile mormântului. “Poate cæ nædejdea  nu putea sæ-I prezinte
ieøirea din mormânt ca biruitor sau sæ-I spunæ cæ Tatæl a primit jertfa Lui.”
Dar “prin credinflæ Se sprijinise pe Acela de care avusese totdeauna bucuria
de a asculta… Prin credinflæ Hristos a biruit.” (H, L. L. pag. 640, 642)

Aceeaøi pace ne lasæ nouæ. Aceasta înseamnæ a fi una cu Tatæl, a fi
în deplinæ toværæøie øi comuniune. Înseamnæ liniøte, bucurie, odihnæ,
mulflumire, credinflæ, iubire, nædejde. În ea nu este teamæ, grijæ sau neliniøte.
Cine o are , are ceea ce întrece orice øtiinflæ. El are un izvor de putere care nu
este schimbat de împrejuræri. El este în armonie cu Dumnezeu.
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JERTFELE PENTRU PÆCAT

Pæcatul øi jertfele pentru pæcat poartæ acelaøi nume în evreeøte:
chattath. Jertfa pentru pæcat øi pæcatul erau aøa de strâns unul de
altul încât numele lor au ajuns identice. Când Osea spunea preoflilor:

“Ei se hrænesc din jertfele pentru pæcat ale poporului Meu”, se foloseøte
acelaøi cuvânt, chattah, care în alte locuri este folosit pentru pæcat. (Osea 4, 8).

Jertfele pentru pæcat amintite pentru prima oaræ în Biblie în legæturæ
cu consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui. (Exod 29, 14). Totuøi nu sunt
arætate ca ceva nou. De aceea se poate lua ca ceva de la sine înfleles cæ
jertfele pentru pæcat existau chiar pe vremea aceea.

Trebuie sæ se ia seama cæ jertfele pentru pæcat erau de folos numai
pentru pæcatele din neøtiinflæ. (Lev. 4, 2.13.22.27). Ele cuprindeau pæcatele
din greøealæ, din nepricepere, din grabæ, de care pæcætosul nu-øi da seama
la data sævârøirii, dar care dupæ aceea au ajuns sæ fie cunoscute. Ele nu
cuprindeau pæcatele sævârøite cu bunæ øtiinflæ, cu pricepere øi stæruinflæ.
Când Israelul a pæcætuit cu bunæ øtiinflæ, ca la închinarea înaintea viflelului
de aur øi cu disprefl au lepædat mila lui Dumnezeu când i-a chemat Moise
sæ se întoarcæ, pedeapsa a venit. “Aproape trei mii de oameni au pierit în
ziua aceea din popor.” (Exod 32, 28).

Cu privire la pæcatele sævârøite cu bunæ øtiinflæ sau din îngâmfare,
legea spune: “Dar dacæ cineva, fie bæøtinaø, fie stræin pæcætuieøte cu voie,
huleøte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului sæu, cæci a
nesocotit cuvântul Domnului øi a cælcat porunca Lui; va fi nimicit øi îøi
va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.” (Num. 15, 30. 31). La legea
aceasta sunt unele excepflii care vor fi luate în seamæ la capitolul cu privire
la jertfele pentru vinovæflie.

DIFERITE JERTFE PENTRU PÆCATDIFERITE JERTFE PENTRU PÆCATDIFERITE JERTFE PENTRU PÆCATDIFERITE JERTFE PENTRU PÆCATDIFERITE JERTFE PENTRU PÆCAT

Capitolul al patrulea al Leviticului discutæ chestiunea jertfelor pentru
pæcat. Sunt amintite patru categorii de vinovafli: preotul care a primit
ungerea (vers. 3-12), adunarea întreagæ (vers. 13. 21), conducætorul (vers.
22. -26), cineva din popor (vers. 27-35). Jertfele care se cereau, nu erau
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aceleaøi în toate cazurile, øi nici sângele nu era folosit la fel. Dacæ pæcætuia
“preotul care a primit ungerea” øi prin aceasta a adus vina asupra
poporului, trebuia “sæ aducæ Domnului un viflel færæ cusur ca jertfæ de
ispæøire pentru pæcatul pe care l-a fæcut.” (Lev. 4, 3). Dacæ întreaga adunare
a lui Israel pæcætuia din neøtiinflæ, adunarea trebuia “sæ aducæ un viflel ca
jertfæ de ispæøire øi anume sæ-l aducæ înaintea cortului întâlnirii.” (vers.
14). Dacæ pæcætuise unul dintre conducætori, trebuia sæ aducæ “un ied
færæ cusur” (vers. 23). Dacæ cineva din popor pæcætuise, trebuia sæ aducæ
“o iadæ færæ cusur” (vers. 28). Dacæ nu putea sæ aducæ o iadæ, putea sæ
aducæ o mieluflæ (vers. 32).

În fiecare caz pæcætosul trebuia sæ aducæ el jertfa, sæ punæ mâna pe
capul animalului øi sæ-l junghie. Dacæ pæcætuise întreaga adunare, adunarea
trebuia sæ aducæ animalul de jertfæ, iar bætrânii sæ aøeze mâinile pe capul
viflelului.

În ce priveøte folosirea sângelui, este o deosebire care trebuie luatæ
în seamæ. Dacæ preotul care avea ungerea pæcætuia øi aducea viflelul øi-l
junghia, preotul trebuia “sæ-øi moaie degetul în sânge øi sæ stropeascæ de
øapte ori înaintea Domnului, în fafla perdelei dinæuntru a sfântului locaø.”
(vers. 6). Apoi trebuia “sæ ungæ cu sânge coarnele altarului pentru tæmâia
mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii: iar celælalt
sânge al viflelului sæ-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot,
care este la uøa cortului întâlnirii” (vers. 7).

Îndrumarea de aici este claræ. Când era junghiat viflelul, preotul lua
sângele, øi o parte din el era dus în partea cea dintâi a sanctuarului. Acolo
sângele era stropit de øapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei
sanctuarului øi de asemenea era pus pe coarnele altarului tæmâierii care
se afla în despærflitura cea dintâi. Restul sângelui era turnat la piciorul
altarului arderilor de tot în curte.

Dacæ pæcætuia întreaga adunare, sângele era folosit în acelaøi fel.
Parte din el era dus în partea dintâi a sanctuarului øi stropit înaintea
perdelei. Coarnele altarului tæmâierii erau atinse cu sânge, iar restul
sângelui era turnat la piciorul altarului arderilor de tot afaræ în curte.
(vers. 18).

Dacæ pæcætuia un conducætor sângele era folosit în alt fel. Raportul
spune: “Preotul sæ ia cu degetul din sângele jertfei de ispæøire, sæ ungæ cu
el coarnele altarului arderilor de tot, iar celælalt sânge sæ-l verse la
picioarele altarului pentru arderile de tot.” (vers. 25). În cazul acesta
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sângele era dus în sanctuar øi stropit înaintea perdelei. Era pus pe coarnele
altarului arderilor de tot în curte, iar restul de sânge era værsat la picioarele
aceluiaøi altar.

La fel se fæcea cu sângele, când pæcætuia careva din popor; sângele
era pus pe coarnele altarului pentru arderile de tot, iar restul era turnat la
piciorul aceluiaøi altar (vers. 30. 34).

În fiecare din cazurile acestea græsimea era luatæ de la jertfæ øi arsæ
pe altarul arderilor de tot. (vers. 8. 10. 19. 26. 31. 35). Trupul era folosit
în chip diferit în cazurile acestea. Dacæ pæcætuia preotul care avea ungerea
“pielea viflelului, toatæ carnea lui, capul, picioarele, mæruntaiele øi balega
lui, adicæ tot viflelul care a mai ræmas, sæ-l scoatæ afaræ din tabæræ într-un
loc curat, unde se aruncæ cenuøa øi sæ-l ardæ cu lemne pe foc; sæ fie ars pe
græmada de cenuøæ.” (vers. 11, 12). La fel trebuia sæ se facæ cu trupul
viflelului adus ca jertfæ pentru pæcat al întregii adunæri. Trupul era scos afaræ
din tabæræ într-un loc curat øi ars acolo cu foc (vers. 21).

În capitolul pe care-l cercetæm nu sunt date îndrumæri cu privire la
ce trebuie sæ se facæ cu trupul dacæ pæcætuia careva din poporul de rând.
În capitolul 6 din Leviticul totuøi, în legea privitoare la jertfa pentru pæcat
se aflæ îndrumæri mai amænunflite. “Vita pentru jertfa de ispæøire sæ fie
junghiatæ înaintea Domnului în locul unde se junghie arderea de tot: ea
este un lucru prea sfânt. Preotul care va aduce jertfa de ispæøire, acela s-o
mænânce øi anume sæ fie mâncatæ într-un loc sfânt în curtea cortului
întâlnirii.” (Lev. 6, 25. 26). Cuvântul acesta este plin de luminæ. Preotul
care aducea jertfa, acela trebuia sæ o mænânce. Trebuia s-o mænânce într-un
loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Vers. 29, spunea; “Toatæ partea
bærbæteascæ dintre preofli sæ mænânce din ea: ea este un lucru prea sfânt.
Totuøi este øi aici o excepflie: “Sæ nu se mænânce nici o jertfæ de ispæøire
din al cærei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispæøirii în
sfântul locaø: ci aceea sæ fie arsæ în foc.” (vers. 30).

SÂNGELESÂNGELESÂNGELESÂNGELESÂNGELE

Din cele studiate, sæ rezumæm folosirea sângelui în jertfele pentru
pæcat. Este important sæ ne aducem aminte cæ atunci când preotul sau
adunarea întreagæ pæcætuise, sângele era dus în partea întâia a cortului øi
acolo era stropit de øapte ori în spre perdea. Parte din sânge era øi el pus
pe coarnele altarului tæmâierii din locul sfânt. În cazurile acestea sângele
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era dus în cortul întâlnirii în locul sfânt. Prin urmare, de aceste douæ
cazuri este vorba în versetul: “Sæ nu se mænânce nici o jertfæ de ispæøire
din al cærei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispæøirii
în sfântul locaø: ci sæ fie arsæ în foc.” Lev. 4, 6. 7. Dacæ pæcætuia preotul
care primise ungerea sau adunarea întreagæ, sângele era dus la locul sfânt;
carnea nu era mâncatæ, ci trupul era dus afaræ din tabæræ.

Dacæ pæcætuia un conducætor sau careva din popor, sângele era pus
pe coarnele altarului arderilor de tot, iar restul era turnat la picioarele
acelui altar (vers. 25). Carnea nu era arsæ pe altar øi nici nu era scoasæ
afaræ din tabæræ pentru a fi arsæ aøa cum se fæcea cu viflelul. Era datæ
preotului pentru a o mânca într-un loc sfânt.

CARNEACARNEACARNEACARNEACARNEA

În nici unul din cele patru cazuri, carnea nu era folositæ la slujirea
altarului. Dacæ græsimea tuturor animalelor folosite în serviciu era
îndepærtatæ øi arsæ “pe altar ca miros bine plæcut Domnului,” (Lev. 4, 8.
19. 20. 26. 31. 35). Carnea trebuia sæ fie arsæ afaræ din tabæræ, sau sæ fie
mâncatæ de preofli (vers. 12. 21;6, 26. 29).

Arderea trupului în afara taberei era doar pentru scopul în care avea
sæ fie folositæ, dar nu avea nici o semnificaflie expiatoare.

Faptul cæ rânduiala aceasta nu era ceva la voia întâmplærii reiese
dintr-o întâmplare relatatæ în capitolul 10 din Leviticul. În versetele de la
16-18 se spune: “Moise a cæutat flapul adus ca jertfæ de ispæøire; øi iatæ cæ
fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar øi Itamar, fiii care mai ræmæseseræ
lui Aaron øi a zis: “Pentru ce n-afli mâncat jertfa de ispæøire într-un loc
sfânt? Ea este un lucru prea sfânt; øi Domnul v-a dat-o ca sæ purtafli
nelegiuirea adunærii øi sæ facefli ispæøire pentru ea înaintea Domnului.
Iatæ cæ sângele jertfei n-a fost dus înlæuntrul sfântului locaø; trebuia s-o
mâncafli în sfântul locaø cum am poruncit.”

Cititorul îøi aminteøte cæ ori de câte ori era adus ca jertfæ pentru
pæcat un viflel – ca în cazul preotului care avea ungerea sau al întregii
adunæri – corpul era scos afaræ din tabæræ øi era ars. Nu tot astfel se fæcea
cu flapul sau cu mielul. Când unul din conducætori sau careva din poporul
de rând pæcætuia, sângele flapului sau al mielului nu era dus în sanctuar,
dar carnea era mâncatæ de cætre preofli. Versetele citate mai sus arætau
motivul pentru care trebuia sæ se facæ toate acestea: “Domnul v-a dat



99

carnea, ca sæ purtafli nelegiuirea adunærii, øi sæ facefli ispæøire pentru ea
înaintea Domnului.”

Aøa cum se spune aici, preoflii mâncând carnea luau asupra lor
nelegiuirea adunærii: aceasta vrea sæ spunæ cæ ei purtau pæcatele poporului.
Motivul dat aici pentru care trebuie sæ se mænânce carnea, era acesta:
“Iatæ cæ sângele jertfei n-a fost dus înlæuntrul sfântului locaø; trebuia s-o
mâncafli în sfântul locaø, cum am poruncit.” Când era dus sângele în partea
dintâi a sanctuarului, nu era nevoie sæ se mænânce carnea. Dar dacæ sângele
nu era dus în sanctuar, preoflii trebuiau sæ mænânce carnea øi mâncând-o,
sæ poarte nelegiuirea adunærii. În felul acesta pæcatele erau mutate de la
popor la preoflime.

TRANSFERUL PÆCATULUITRANSFERUL PÆCATULUITRANSFERUL PÆCATULUITRANSFERUL PÆCATULUITRANSFERUL PÆCATULUI

Unii au pus la îndoialæ faptul cæ pæcatul ar fi fost într-adevær mutat
asupra sanctuarului prin mijlocirea sângelui øi cæ ar fi fost într-adevær cu
putinflæ ca un om sæ poarte pæcatele altuia. Cazul care ne stæ în faflæ ne
este doveditor. Se întâmpla una din douæ: sau era dus sângele în sanctuar
øi acolo sæ fie stropit înaintea perdelei, sau trebuia sæ fie mâncatæ carnea.
“Domnul v-a dat-o ca sæ purtafli nelegiuirea adunærii øi sæ facefli ispæøire
pentru ea înaintea Domnului.” Mâncând carnea, preoflii luau asupra lor
pæcatele care fusese mutate de la pæcætos la animal prin punerea mâinilor
øi mærturisirea pæcatelor. Mâncarea cærnii nu era necesaræ, în cazul când
sângele era dus în sanctuar. În cazurile acestea se luau mæsuri faflæ de
pæcat în chip efectiv prin ducerea sângelui în sanctuar øi prin stropirea lui
în fafla perdelei. Corpul era luat øi dus afaræ din tabæræ într-un loc curat øi
ars acolo cu foc. Sfârøitul acestei întâmplæri este arætat în versetele19, 20
din capitolul 10 øi este øi el însemnat. Aaron, Eleazar øi Itamar, nu mâncase
din carnea jertfei pentru pæcat aøa cum ar fi trebuit sæ o facæ. Aaron a
arætat cæ abaterea lor se datora faptului cæ asupra lui venise o nenorocire.
Doi din fiii lui fiind sub puterea vinului, fuseseræ uciøi pe când slujeau
înaintea Domnului, aøa cum spune în partea întâia a capitolului 10. Aaron
øi cei doi fii ai lui care mai ræmæseseræ se vede cæ nici ei nu erau cu totul
nevinovafli. Chiar dacæ ei nu bæuseræ vin, erau chinuifli de gândul dacæ era
dreaptæ judecata care venise asupra fraflilor lor øi preofli împreunæ cu ei.
În starea aceasta ei aveau impresia cæ n-ar mai putea purta øi pæcatul
altuia. Aveau destulæ povaræ cu pæcatul lor. Gândindu-se la aceasta punea
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Aaron întrebarea: “Dacæ aø fi mâncat azi jertfa de ispæøire, ar fi fost oare
bine înaintea Domnului? Moise a auzit øi a fost mulflumit.” (vers. 19. 20).
De aici putem înflelege cæ Dumnezeu aøtepta ca preoflii sæ mænânce carnea
jertfei pentru pæcat øi în felul acesta sæ poarte pæcatele poporului numai
dacæ ei înøiøi sunt curafli. “Curæflifli-væ, voi care purtafli uneltele Domnului.”
Dupæ cum s-a amintit mai înainte prin studiul critic la care au fost supuse
multe pærfli din Biblie, s-a aruncat un væl de îndoialæ asupra chestiunii
transferului pæcatelor. Cu toate cæ este læmurit cæ în fiecare caz pæcætosul
trebuia sæ aøeze mâinile asupra jertfei, se tægæduieøte faptul cæ aceasta ar
fi vrut sæ arate o mærturisire sau o transferare de pæcate. Trebuie totuøi sæ
se admitæ cæ ceva se întâmpla cu pæcætosul care aducea jertfa sa pentru
pæcat. În fiecare caz amintit în capitolul patru din Leviticul, afaræ de
acela al preotului care avea ungerea, se spune cæ se fæcea ispæøirea øi cæ
pæcatul i se va ierta.” (Lev. 4, 20-31. 35). Omului i se ierta pæcatul øi el
pleca eliberat.

Cu toate acestea nu numai cu omul se întâmpla ceva. Într-un mod
oarecare preotul ajungea sæ poarte pæcatele pe care le purtase omul mai
înainte. Omul pæcætuise. El îøi mærturisise pæcatele øi fusese iertat. Dar
acum preotul purta pæcatele. Cum se întâmplase mutarea aceasta? Lucrul
pare læmurit. Omul, pæcætosul îøi pusese mâinile asupra animalului
nevinovat, îøi mærturisise pæcatele øi deci, în chip figurat, mutase pæcatul
sæu asupra animalului. Fiind pæcætos sau mai bine zis fiind fæcut sæ poarte
pæcatele, animalul era ucis. Preotul mâncând carnea, lua asupra sa carnea
pæcætoasæ øi în felul acesta purta “nelegiuirea adunærii.”

Este o declaraflie læmuritæ cæ mâncând carnea, preotul lua asupra lui
nelegiuirea poporului.

Aceastæ declaraflie are o influenflæ deosebitæ asupra problemei
posibilitæflii transferului pæcatului de la unul la altul. Chestiunea este
fundamentalæ pentru creøtinism. Dacæ pæcatul nu poate fi transferat, atunci
nici Domnul Hristos nu poate purta pæcatule noastre. Øi dacæ El nu le
poate purta, suntem færæ nædejde. Creøtinismul este clædit pe certitudinea
cæ Domnul Hristos este Mielul care poartæ pæcatele lumii. Scoatefli aceastæ
nædejde din omenire øi totul este pierdut.

Punem acum întrebarea: este vreo paralelæ în serviciul sanctuarului?
Poartæ cineva pæcatele altuia? Ræspunsul este afirmativ. Omul vine la
sanctuar împoværat de pæcat. Când pleacæ, povara a cæzut; el a fost iertat
øi pleacæ liber øi fericit. Ce s-a întâmplat?
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El adusese o jertfæ pentru pæcat, un miel sau un ied. (Lev. 5, 6;4, 28.
31). Øi-a pus mâinile pe capul jertfei øi a omorât-o. Øi-a mærturisit pæcatele
“cæ pæcætuise în acel lucru”. (Lev. 5, 5). Dupæ aceea preotul a luat din
sânge cu degetul øi l-a pus pe coarnele altarului arderilor de tot.” (Lev. 4,
30. 31). Ca parte ultimæ a ceremoniei, preotul a mâncat carnea jertfelor
pentru pæcat în curtea cortului, luând prin aceasta pæcatul asupra lui øi
astfel “purta nelegiuirea adunærii.” (Lev. 6, 26;10, 17). Fæcând lucrul
acesta, preotul era simbolul Aceluia care “a purtat pæcatele multora” øi
asupra cæruia Domnul a pus “nelegiuirea noastræ a tuturor.” (Isaia 53, 6.
12). “El a purtat pæcatele noastre øi a suferit durerile noastre; viafla Sa a
fost fæcutæ “o jertfæ pentru pæcat.” Pentru cæ a suferit în felul acesta “Robul
Meu cel neprihænit va pune pe mulfli într-o stare dupæ voia lui Dumnezeu
øi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” (Isaia 53, 4. 10. 11).

Cine nu vede paralela? Despre Domnul Hristos este spus cæ “va
purta nelegiuirile lor”. Despre preot se spune cæ “Dumnezeu v-a dat sæ
purtafli nelegiuirile adunærii.” Aøa cum Domnul Hristos a luat pæcatul
asupra Lui øi preoflii au luat pæcatul asupra lor. Aøa cum Domnul Hristos
a luat pæcatele noastre asupra Sa pentru “a îndreptæflii pe mulfli”, aøa øi
preoflii au luat pæcatul asupra lor “ca sæ facæ ispæøire pentru ei înaintea
Domnului.” (vers. 11; Lev. 10, 17). Nu poate fi nici o îndoialæ cæ în
aceste cazuri se face transferul pæcatului; într-un caz în tip, iar în celælalt
caz în realitate.

Când preotul slujea sângele øi mânca, carnea, el nu numai cæ lua
pæcatul asupra lui, ci se identifica atât de mult cu pæcætosul, încât pæcatele
luate asupra lui deveneau pæcatele lui øi el devenea ræspunzætor pentru
ele. “Dumnezeu v-a dat-o (carnea) ca sæ purtafli nelegiuirea adunærii, sæ
facefli ispæøire pentru ei înaintea Domnului.” (Lev. 10, 17).

Se aræta læmurit cæ în Ziua Ispæøirii pæcatul era transferat. “Aaron
sæ-øi punæ amândouæ mâinile pe capul flapului celui viu øi sæ mærturiseascæ
peste el toate færædelegile copiilor lui Israel øi toate cælcærile lor de lege
cu care au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul acestui flap, apoi sæ-l izgoneascæ
în pustie printr-un om care avea însærcinarea aceasta.” (Lev. 16, 21).
Aici se spune læmurit cæ Aaron trebuia sæ aøeze mâinile pe capul flapului,
cæ trebuia sæ mærturiseascæ peste el pæcatele copiilor lui Israel øi cæ trebuia
sæ punæ aceste pæcate pe capul flapului.

Sæ nu credem noi cæ aceasta este însemnætatea jertfei pentru pæcat
amintitæ în Leviticul, capitolul patru? Cæ într-un mod oarecare preoflii
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ajungeau sæ poarte nelegiuirea adunærii este lucru læmurit. Cuvântul care
ne spune lucrul acesta este bine accentuat. Este la fel de læmurit cæ prin
mâncarea cærnii ei luau asupra pæcatul asupra lor. Pæcatul acesta totuøi,
nu era pæcatul animalului, ci al pæcætosului care aducea jertfa pentru pæcat
cu scopul de a fi iertat. Argumentul este total. Pæcætosul îøi purtase la
început pæcatul. Acum îl purta preotul. El îl primea mâncând carnea
animalului. De aceea noi spunem cæ Biblia susfline doctrina despre
transferarea pæcatului. Aøezarea mâinilor asupra jertfei avea desigur o
însemnætate øi mai mare, mai ales când era vorba despre arderea de tot øi
darurile de pace. Dupæ ce pæcætosul mærturisise øi fusese iertat, era adus
în comuniune cu Dumnezeu. O deplinæ înflelegere a acestui adevær este
de cea mai mare însemnætate pentru înflelegerea jertfelor despre care este
vorba aici.

MÂNJEØTE SÂNGELE ?MÂNJEØTE SÂNGELE ?MÂNJEØTE SÂNGELE ?MÂNJEØTE SÂNGELE ?MÂNJEØTE SÂNGELE ?

Faptul cæ sângele curæfleøte este o doctrinæ evanghelicæ claræ “Sângele
lui Isus Hristos, Fiul Sæu ne curæfleøte de orice pæcat”, este crezul oricærui
creøtin. (1 Ioan 1, 7). Este doctrina cu adeværat biblicæ aceea cæ sângele
ne curæfleøte? Vom lua în consideraflie acest lucru.

Dacæ am schimba întrebarea: “Ne curæfleøte sângele?” Tofli ar fi de
acord. “Din inimæ,” spunea Domnul Hristos “ies gândurile rele, uciderile,
desfrânærile, furturile, mærturiile mincinoase, hulele, toate acestea
necuræflesc pe om.” (Mat. 15, 19. 20). Aceasta este o declaraflie de principiu
care este confirmatæ de învæflætura generalæ a Bibliei. Nu numai cæ pæcatul
necuræfleøte pe om, dar el mânjeøte tot ce atinge. “Adulterul necuræfleøte
pæmântul øi sanctuarul.” (Ezechiel 23, 37. 38). “Uciderea mânjeøte flara.”
(Num. 35, 33). Profanarea sabatului mânjeøte atât sabatul cât øi sanctuarul.
(Ezechiel 23, 38). Necuræflia mânjeøte cortul. (Lev. 15, 31;16. 16).
Închinarea la idoli mânjeøte sanctuarul. (Lev. 20, 3).

Necuræflia ceremonialæ care nu este curæflitæ mânjeøte cortul øi
sanctuarul Domnului. (Num. 19, 13. 20). În toate aceste cazuri pæcatul
este acela care mânjeøte, fie cæ este o persoanæ, fie un lucru sau o zi.
Poate fi mânjitæ flara, sabatul, cortul, sanctuarul sau inima omului. Pæcatul
mânjeøte tot ce atinge.
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CURÆfiIREA SANCTUARULUICURÆfiIREA SANCTUARULUICURÆfiIREA SANCTUARULUICURÆfiIREA SANCTUARULUICURÆfiIREA SANCTUARULUI

Când în Ziua Ispæøirii sanctuarul era curæflit prin mijlocirea sângelui
flapului, lui Aaron i s-a spus sæ stropeascæ sângele pe capacul milei înaintea
capacului milei øi sæ facæ astfel ispæøire pentru locul sfânt øi pentru cortul
întâlnirii,  “øi sæ meargæ la altarul care este înaintea Domnului øi… sæ-l
curæfleascæ øi sæ-l sfinfleascæ.” (Lev. 16, 15-19). În special sæ punæ sângele
“pe coarnele altarului øi în jurul lui.” (vers. 18)

În acelaøi fel trebuia curæflit øi altarul tæmâierii. “Aaron sæ facæ
ispæøire pe coarnele lui odatæ pe an; sæ facæ ispæøire cu sângele jertfei
pentru pæcat în toate generafliile: este prea sfânt pentru Iehova.” (Exod
30, 10).

Aceste altare erau curæflite în fiecare an, atât Sfânta cât øi Sfânta
Sfintelor. Putem deci sæ întrebæm: ce necuræfliseræ aceste altare øi locuri?
Cauza necuræfliei provine din “necuræflia copiilor lui Israel øi din cauza
nelegiuirilor lor în toate pæcatele lor.” (Lev. 16, 16). Acest fapt este
confirmat de declaraflia cæ “sângele era pus pe coarnele altarului de jur
împrejur,” øi era “stropit de øapte ori pentru a-l curæfli øi a-l sfinfli de
necuræfliile lui Israel.” (vers. 18. 19).

De aceea noi susflinem cæ sanctuarul era mânjit din cauza pæcatelor
lui Israel øi aceasta era în mod deosebit adeværat cu privire la coarnele
altarelor. Pentru altarul de aur se subliniazæ cæ “Aaron trebuia sæ facæ
ispæøire pe coarnele lui odatæ pe an,” øi cæ aceastæ ispæøire trebuia fæcutæ
“cu sângele jertfei pentru pæcat.” (Exod 30, 10). El trebuia sæ punæ sângele
flapului pe coarnele altarului (arderilor de tot) øi în jurul lui… sæ-l
curæfleascæ øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel.” (Lev. 16,
18. 19).

S-ar putea pune întrebarea pertinentæ: Dacæ sângele doar curæfleøte
øi nu mânjeøte, de ce este nevoie de curæflirea coarnelor în Ziua Ispæøirii,
din moment ce sângele fusese pus pe aceste coarne în fiecare zi din an?
Dacæ sângele pus zilnic curæflea, atunci coarnele ar fi trebuit sæ fie foarte
curate în Ziua Ispæøirii. Dar nu aøa stæteau lucrurile. Ele erau mânjite;
erau necurate. Sângele fusese aøezat pe ele. Pæcatul fusese înscris pe ele
prin aøezarea de cætre preot a sângelui de pe deget. Avea deci, nevoie de
curæflire.
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O DECLARAfiIE IMPORTANTÆO DECLARAfiIE IMPORTANTÆO DECLARAfiIE IMPORTANTÆO DECLARAfiIE IMPORTANTÆO DECLARAfiIE IMPORTANTÆ

O declaraflie importantæ cu privire la sânge se gæseøte în Lev. 17,
11, pe care am discutat-o pe scurt în capitolul cu privire la arderile de tot.
“Cæci viafla trupului este în sânge. Vi l-am dat ca sæ-l punefli pe altar ca sæ
slujeascæ de ispæøire pentru sufletele voastre, cæci prin viafla din el face
sângele ispæøire.”

Aici se subliniazæ faptul cæ “viafla trupului este în sânge” øi cæ
“sângele face ispæøire.” Ispæøirea nu o face sângele ci viafla persoanei
este aceea care determinæ valoarea sângelui, iar sângele are valoare numai
dacæ viafla are valoare.

Pentru motivul acesta sângele unei fiinfle pæcætoase nu are valoare
ispæøitoare. Øi din acelaøi motiv, sângele Domnului Hristos trebuie sæ
aibæ o valoare ispæøitoare infinitæ. Sângele Sæu ispæøeøte “dar numai pentru
viafla care este în El.” Acest sens este cuprins în construcflia ebraicæ.
Prepoziflia “pentru” în propoziflia: “sângele este acela care face ispæøire
pentru suflet”, totdeauna înseamnæ mijlocul prin care se face ispæøirea øi
de aceea poate fi tradus “datoritæ.”

Planul de mântuire se întemeiazæ pe ispæøirea sângelui. Din cauza
pæcatului omul øi-a pierdut dreptul la viaflæ pe care trebuie s-o redea lui
Dumnezeu cæruia Îi aparfline. Ca o mæsuræ a harului, Dumnezeu oferæ o
cale de ieøire øi acceptæ o altæ viaflæ în locul vieflii pæcætosului. Aøa cum
viafla trupului este în sânge øi sângele înlocuitorului este værsat øi prezentat
lui Dumnezeu pe altar în locul sângelui real al pæcætosului. Dar înainte
de a face lucrul acesta, pæcætosul trebuie sæ se identifice cu înlocuitorul,
trebuie sæ-øi punæ mâna pe capul victimei øi sæ-øi mærturiseascæ pæcatul
øi cæ este vrednic de moarte. (Lev. 5, 5). Spiritul acestei tranzacflii este cæ
înlocuitorul ia locul pæcætosului øi moare în locul acestuia, dar este necesar
ca øi pæcatul øi vinovæflia sæ fie transferate asupra înlocuitorului care se
supune pedepsei. Dupæ ce jertfa a fost junghiatæ, sângele – simbolul vieflii
– este pus pe coarnele altarului, acest act constituind recunoaøterea unei
viefli pierdute precum øi dreptatea legii care o cere.

Cu privire la sângele folosit la jertfa pentru pæcat, este scris: “Preotul
sæ ia cu degetul din sângele jertfei øi sæ ungæ coarnele altarului pentru
arderea de tot, iar tot celælalt sânge sæ-l verse la picioarele altarului” (Lev.
4, 30). Ieremia spune despre aceastæ ceremonie: “Pæcatul lui Iuda este
scris cu priboi de fier, cu un vârf de diamant; este sæpat pe tabla inimii lor
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øi pe coarnele altarelor lor.” (Ier. 17, 4). Atunci când preotul atingea
coarnele cu degetul de sânge, pæcatul era înscris pe altar. El punea o
amprentæ, o amprentæ de sânge pe coarne øi aceastæ amprentæ constituia
un raport la fel de precis ca øi cum ar fi fost gravat cu un vârf de diamant.
Omul a pæcætuit. El øi-a recunoscut pæcatul. Pæcatul este scris cu sângele
jertfei pe care a adus-o omul. El øi-a recunoscut vinovæflia; a recunoscut
øi legitatea morflii ca pedeapsæ pentru pæcatul lui øi ca recunoaøtere a luat
viafla victimei cu propria lui mânæ. Un raport al acestei tranzacflii este
acum aøezatæ cu sânge pe coarnele altarului. Sângele care a fost pus pe
coarnele altarului era sângele unui animal cæruia i s-a atribuit pæcatul.
Animalul a murit din cauzæ cæ pæcatul a fost aøezat asupra lui. Sângele
care a fost pus pe coarnele altarului era deci sângele pæcatului primit. El
înscria pæcatul pe coarne ca øi cu o peniflæ de oflel. El mai certifica moartea
pæcætosului prin înlocuitor. El mai declara cæ viafla care fusese pierdutæ
din cauza pæcatului, îi fusese restituitæ celui care o dæduse. El mai raporta
plata cætre lege, ce îi era datorat. El mai raporta cæ o viaflæ irositæ, viafla
unuia care øi-a dat seama øi øi-a recunoscut pæcatul, era pæræsitæ øi predatæ.

Viafla pe care pæcætosul o preda, nu era o viaflæ curatæ, desævârøitæ.
Era o viaflæ pæcætoasæ, mânjitæ. Sângele era un simbol al acestei viefli,
deoarece viafla este în sânge, iar viafla determinæ valoarea sângelui. Dacæ
viafla aceea care a fost prezentatæ lui Dumnezeu, n-ar fi fost o viaflæ
pæcætoasæ, n-ar fi fost nevoie de mærturisirea pæcatului øi nici de punerea
pe altar. Legea cælcatæ cerea viafla pæcætosului – al cærei simbol este sângele
încærcat de pæcat – iar omul o predæ de bunæ voie. Viafla cerutæ este o
viaflæ pæcætoasæ, nu una desævârøitæ, iar omul renunfla acum la aceastæ
viaflæ pæcætoasæ. El a aøezat deja prin mærturisire pæcatul lui pe animalul
nevinovat care a devenit înlocuitorul lui øi animalul este acum pæcætos;
aøa cæ trebuie sæ moaræ øi sæ suporte pedeapsa pentru pæcat, pæstrând în
felul acesta demnitatea legii.

Preotul ia acest sânge împoværat de pæcat øi-l aøeazæ pe coarnele
altarului, imprimând în felul acesta pæcatul precum øi faptul cæ plata a
fost fæcutæ. În felul acesta este împlinitæ declaraflia lui Ieremia cæ “pæcatul
lui Iuda este scris cu un priboi de fier øi cu vârful unui diamant; este sæpat
pe tabla inimii lor øi pe coarnele altarelor lor.” (Ier. 17, 1).

Jertfele pentru pæcat
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DOUÆ LUCRURI NECESAREDOUÆ LUCRURI NECESAREDOUÆ LUCRURI NECESAREDOUÆ LUCRURI NECESAREDOUÆ LUCRURI NECESARE

Când se ia în consideraflie ispæøirea, mulfli uitæ partea pe care o
îndeplineøte legea. Însæ toate serviciile sanctuarului evoluau în jurul Legii
celor zece porunci. Îndepærtafli Legea øi nu mai este nevoie de nici o
ispæøire, cæci færæ lege nu este nici un pæcat. Privitæ din acest punct de
vedere, în ispæøire sunt necesare douæ lucruri:

Mai întâi, recunoaøterea pretenfliilor juste ale Legii, care este o altæ
expresie a îndreptæflirii lui Dumnezeu. Aceasta este fæcutæ prin mærturisirea
pæcætosului øi anume, renunflarea øi returnarea vieflii pe care el a pierdut-o.
Acest fapt satisface legea øi pedeapsa este plætitæ prin pierderea vieflii.
Dar dacæ legea este în felul acesta satisfæcutæ, pæcætosul este în tip, mort.
Aceasta este prima parte a schimbului øi una importantæ.

Al doilea, trebuie ca în tip sæ fie o eliberare a pæcætosului de sub
puterea morflii, un schimb prin care o viaflæ curatæ, færæ pæcat este schimbatæ
cu o viaflæ pæcætoasæ, mânjitæ, cea a pæcætosului. Aceastæ viaflæ curatæ
trebuie sæ fie nu numai færæ pæcat, dar nu trebuie sæ poarte pæcat øi nici sæ
aibæ aøezate pe ea pæcate sau sæ fie fæcutæ pæcat. Trebuie sæ fie o viaflæ
curatæ, sfântæ “færæ vreun cusur trupesc øi care sæ nu fi fost pusæ la jug.”
(Num. 19, 2. O astfel de viaflæ se gæseøte numai în Domnul Hristos øi un
simbol desævârøit se gæseøte în flapul pentru Domnul care în Ziua Ispæøirii
murea færæ ca vreun pæcat sæ fi fost mærturisit pe capul lui øi sângele
cæruia fæcea curæflirea sanctuarului. (Lev. 16).

Aceste douæ faze ale lucrærii Domnului Hristos nu trebuie
confundate. Ele sunt distincte; însæ øi-au gæsit expresia într-un
Ræscumpærætor desævârøit care neavând pæcat “totuøi a purtat pæcatele
multora”, care “a fost fæcut pæcat pentru noi” øi care “n-a cunoscut pæcat”,
care “Øi-a dat viafla ca jertfæ pentru pæcat” øi “n-a sævârøit nici o nelegiuire
øi nu s-a gæsit nici un vicleøug în gura Lui.” (1 Cor. 5, 21; Isaia 53, 9. 10. 12).

RITUALUL JERTFEI PENTRU PÆCATRITUALUL JERTFEI PENTRU PÆCATRITUALUL JERTFEI PENTRU PÆCATRITUALUL JERTFEI PENTRU PÆCATRITUALUL JERTFEI PENTRU PÆCAT

Suntem gata sæ urmærim semnificaflia a ceea ce avea loc atunci când
omul îøi aducea jertfa pentru pæcat la cort øi pleca iertat. Am discutat mai
înainte lucrul acesta pe scurt, dar vom mai adæuga câteva observaflii.

Când cineva din popor pæcætuia øi devenea conøtient de acest lucru,
trebuia sæ aducæ “o iadæ færæ cusur pentru pæcatul pe care l-a fæcut. Sæ-øi
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punæ mâna pe capul jertfei de ispæøire øi s-o junghie în locul unde se
junghie arderile de tot” (Lev. 4, 28. 29).

Punerea mâinilor era un obicei vechi în Israel, un act simbolic prin
care ceva posedat de cineva era încredinflat altcuiva. În felul acesta Iacov
în mod conøtient øi-s pus mâna dreaptæ pe Efraim øi cea stângæ pe Manase
øi i-a binecuvântat (Gen. 48, 14. 15). La fel øi Domnul Isus øi-a pus mâinile
pe copilaøi øi i-a binecuvântat. (Marcu 10, 16). Isus vindeca pe oameni în
acelaøi fel (Marcu 6, 5); Pavel øi-a primit vederea (Fapte 9, 12); oamenii
au primit Duhul Sfânt (Fapte 19, 6); Iosua a fost dedicat slujbei sfinte de
cætre Moise (Numeri 27, 18), iar Øtefan a fost consacrat pentru slujire
(Fapte 6, 6). În toate aceste cazuri ceva a fost trecut de la unul la altul
prin semnul exterior al punerii mâinilor. În Noul Testament, punerea
mâinilor era una din învæflæturile fundamentale ale Bisericii (Evrei 6, 2)
øi este datæ îndrumarea sæ nu fie puse cu grabæ în acordarea darurilor (1
Timotei 5, 22).

Dacæ punem acum întrebarea ce are pæcætosul øi ce poate da altuia
atunci când vine înaintea lui Dumnezeu øi îøi pune mâinile pe jertfæ,
descoperim cæ el are un singur lucru, pæcatul, de care doreøte øi pentru
care se roagæ sæ fie eliberat. El îøi pune mâinile pe capul animalului øi
prin aceasta transferæ pæcatul lui asupra mielului nevinovat, care acum
poartæ pæcatele lui.

Apoi aceeaøi mânæ care a pus pæcatele asupra mielului, îl junghie.
Acum începe serviciul preoflesc øi sângele este aøezat pe coarnele altarului
arderilor de tot. Acest sânge reprezintæ viafla pierdutæ a pæcætosului care
este værsat pentru a împlini cerinfla legii. Legea cere sângele, viafla
pæcætosului, pânæ la Ziua Ispæøirii, când era realizatæ ræscumpærarea. Aøa
cum este arætat mai sus preotul îøi înmuia degetul în sânge øi punea o
amprentæ pe coarnele altarului, o amprentæ de sânge, o amprentæ digitalæ.
Prin aceastæ amprentæ era pæcatul înscris, aøa cum o amprentæ digitalæ
este o înscriere. Aceastæ amprentæ înscria pæcatul, cât øi faptul cæ o moarte
s-a plætit pentru el.

În aceastæ proceduræ, altarul devenea mânjit øi în special coarnele.
Pentru motivul acesta a devenit necesaræ o ispæøire pe altar odatæ pe an
cu sângele unei jertfe pentru pæcat. Aceastæ ispæøire se realiza atunci când
preotul lua sângele curat al flapului pentru Domnul, asupra cæruia nu se
aøeza nici un pæcat øi îl punea pe coarnele altarului øi de jur împrejur.
“Dupæ ce va ieøi sæ se ducæ la altarul care este înaintea Domnului øi sæ

Jertfele pentru pæcat
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facæ ispæøire pentru altar; sæ ia din sângele viflelului øi al flapului øi sæ
punæ pe coarnele altarului de jur împrejur. Sæ stropeascæ pe altar de øapte
ori din sânge øi astfel sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor
lui Israel.” (Lev. 16, 18. 19). Pentru cæ în timpul anului aceste coarne
fuseseræ poluate de sângele purtætor de pæcat, care fusese pus pe ele,
acum sunt curæflite cu sângele færæ pæcat folosit în Ziua Ispæøirii. Este
important de notat cæ în Ziua Ispæøirii, sângele ispæøitor era pus numai pe
obiectele care fuseseræ mânjite mai înainte. Nu se punea sânge pe ligheanul
de aramæ, pe sfeønic, pe masa Prezenflei, deoarece nu fusese pus sânge pe
ele mai înainte. Însæ sângele era pus pe capacul chivotului unde fusese
stropit sângele viflelului. Erau de asemenea stropite altarul tæmâierii, altarul
arderilor de tot øi sângele era pus pe coarne (Exod 30, 10; 16, 18. 19)
pentru cæ aceste altare fuseseræ mânjite mai înainte în serviciul zilnic. Nu
avem o relatare claræ dacæ se stropea sânge øi pe perdea, atât în serviciul
zilnic cât øi în Ziua Ispæøirii. Declaraflia Bibliei este cæ sângele era stropit
“înaintea perdelei” care este probabil redarea corectæ (Lev. 4, 6. 17). Însæ
odatæ pe an perdeaua era înlocuitæ cu una nouæ.

De aceea susflinem cæ sângele polueazæ øi în acelaøi timp curæfleøte.
Felul sângelui folosit determinæ ce face el. Viafla dæ valoare sângelui øi
sângele dæ valoare vieflii, cæci “sângele este viaflæ.” (Lev. 17, 11). Dacæ
este o viaflæ pæcætoasæ, necuræfleøte; dacæ este o viaflæ færæ pæcat, sângele
curæfleøte. În armonie cu aceasta este faptul cæ în timp ce pæcatul era
mærturisit pe jertfa din serviciul zilnic, nu se raporteazæ cæ pæcatul era
mærturisit pe flapul pentru Domnul în serviciul anual. În primul caz jertfa
purta pæcatul, era fæcut pæcat øi ca pæcætos, trebuia sæ moaræ. În al doilea
caz, Domnul Hristos a murit ca Unul færæ pæcat – o viaflæ nevinovatæ, færæ
pæcat, a fost datæ în consacrarea sfântæ pentru noi. Neînflelegerea acestor
douæ faze în lucrarea de mærturisire arætate læmurit în tip, face cu neputinflæ
o evaluare adeværatæ a lucrærii ispæøitoare a Domnului Hristos. Ca
Înlocuitor al nostru, Domnul Hristos a luat pæcatele noastre asupra Sa øi
a murit în locul pæcætosului øi pentru pæcat. Ca pæcætos, a trebuit sæ moaræ
– o spunem cu respect - øi a plætit în felul acesta plata. Dar ca Cel færæ
pæcat, nu avea nici o obligaflie sæ moaræ; a murit pentru noi de bunæ voie
øi “peste øi mai pe sus decât chemarea datoriei” ne-a ræscumpærat din
moarte øi din mormânt øi ne-a pus în locurile cereøti în Hristos Isus.

Jertfele pentru pæcat erau folosite øi în alte cazuri afaræ de cele
amintite în capitolul patru din Leviticul. O împrejurare de felul acesta
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este consacrarea lui Aaron øi a fiilor lui aøa dupæ cum se spune în capitolul
opt din Leviticul. Este vrednic totuøi de amintit aici cæ Moise a fost acela
care a îndeplinit ceremonia øi nu preotul. Aaron øi fiii sæi într-adevær au
aøezat mâinile pe capul viflelului de la jertfa pentru pæcat øi l-au înjunghiat,
dar Moise a fost acela care a folosit sângele øi l-a pus pe coarnele altarului
de jur împrejur. Ar trebui sæ se flinæ seama de faptul cæ sângele în loc de
a mânji altarul, îl curæflæ. “Moise a luat sânge øi a uns cu degetul coarnele
altarului de jur împrejur øi a curæflit altarul; celælalt sânge l-a turnat la
picioarele altarului øi l-a sfinflit astfel, fæcând ispæøire pentru el.” (Lev. 8, 15).

La sfârøitul celor øapte zile ale consacrærii lui Aaron, a fost rânduitæ
o jertfæ pentru pæcat. Aaron trebuia sæ ia un viflel ca jertfæ pentru pæcat
pentru sine înainte de a începe slujba pentru popor. “Aaron s-a apropiat
de altar øi a junghiat viflelul pentru jertfa lui de ispæøire. Fiii lui Aaron
i-au adus sângele la el: el øi-a înmuiat degetul în sânge, a uns coarnele
altarului, iar celælalt sânge l-a turnat la picioarele altarului.” (Lev. 8, 15).
Iar carnea øi pielea le-a ars în foc afaræ din tabæræ.” (Lev. 9, 8. 9).

Mai erau øi alte ocazii la care se cereau jertfe pentru pæcat. Dupæ
naøterea de copii, un pui de porumbel sau o turturea, trebuiau sæ fie aduse
ca jertfæ pentru pæcat. (Num. 6, 10). La fel, când se împlineau zilele
despærflirii, nazireul trebuia sæ aducæ un miel de un an færæ cusur, ca jertfæ
de ispæøire (vers. 14). La consacrarea øi curæflirea Leviflilor trebuia sæ se
aducæ un viflel ca jertfæ pentru pæcat. (Num. 8, 8. 12). Se cerea o jertfæ
pentru pæcat la særbætoarea lunii noi (Num. 28, 15), la Paøte (vers. 22), la
Cincizecime (vers. 30), în ziua întâia a lunii a øaptea (Numeri 29, 5), în
ziua a zecea, a cincisprezecea øi a douæzecea (vers. 10-38).

SÂNGELE FACE ISPÆØIRESÂNGELE FACE ISPÆØIRESÂNGELE FACE ISPÆØIRESÂNGELE FACE ISPÆØIRESÂNGELE FACE ISPÆØIRE

În toate jertfele menflionate în acest capitol, ispæøirea se fæcea prin
sânge øi nu prin trup. Trupul slujea ca mijloc de transfer al pæcatului,
atunci când preotul mânca, carnea. În toate cazurile, græsimea era arsæ pe
altar ca miros bine plæcut. Dar sângele realiza ispæøirea. Øi fæcea acest
lucru, “prin viafla din el.” Viafla Domnului Hristos simbolizatæ prin sânge
este mântuirea noastræ. Dacæ “suntem împæcafli cu Dumnezeu prin moartea
Fiului Sæu, cu mult mai mult acum când suntem împæcafli cu El, vom fi
mântuifli prin viafla Lui.” (Rom. 5, 10). Viafla prin care suntem mântuifli
este viafla Sa pe pæmânt ca exemplu. Este øi viafla Sa dupæ înviere inclusiv
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aøezarea la dreapta lui Dumnezeu, unde “træieøte pururea ca sæ mijloceascæ
pentru ei” (Evrei 7, 25) øi prin puterea unei viefli neprihænite” (vers. 16),
ne curæfleøte de faptele noastre ca sæ slujim Dumnezeului celui viu! (Evrei
9, 14).

VACA ROØIEVACA ROØIEVACA ROØIEVACA ROØIEVACA ROØIE

Ceremonia vacii roøii meritæ øi ea sæ fie cercetatæ. Se deosebeøte în
multe privinfle de jertfele pentru pæcat obiønuite: dar servea acelaøi scop.
Numeri 19, 9 spune: “Este o apæ de ispæøire.” Cuvântul folosit aici este
acelaøi care se foloseøte în alt loc pentru jertfa de ispæøire, de aceea noi
înscriem vaca roøie printre jertfele de ispæøire rânduite de Dumnezeu.

Lui Israel i se poruncise sæ aducæ o vacæ roøie, færæ patæ, færæ vreun
cusur øi sæ o dea preotului Eleazar. (Num. 19, 2. 3). Preotul trebuia sæ
ducæ vaca afaræ din tabæræ øi cineva sæ o junghie în fafla lui. Preotul trebuia
sæ ia sângele cu degetul sæu øi sæ stropeascæ înspre cortul întâlnirii de
øapte ori (vers. 4). Dupæ sævârøirea lucrului acestuia, cineva trebuia sæ
ardæ vaca înaintea lui Eleazar: “sæ-i ardæ pielea, carnea øi sângele,
împreunæ cu balega.” (vers, 5). În timp ce vaca era mistuitæ de foc în
felul acesta, preotul trebuia sæ ia “lemn de cedru, isop øi cârmâz øi sæ le
arunce în mijlocul flæcærilor.” (vers. 6). Dupæ aceea preotul trebuia sæ-øi
spele hainele øi sæ-øi scalde trupul, sæ se reîntoarcæ în tabæræ øi sæ fie
necurat pânæ seara (vers. 7). Dupæ aceea un om curat trebuia sæ adune
cenuøa de la vacæ øi s-o aøeze într-un loc curat afaræ din tabæræ. Din aceasta
urma sæ se facæ “apa de curæflire. “Aceasta este o apæ de ispæøire” (vers. 9).

Cenuøa pæstratæ în felul acesta trebuia sæ fie folositæ în anumite cazuri
de necuræflie, ca de pildæ, dupæ atingerea de un trup mort. În cazuri de
felul acesta, trebuia sæ se ia din cenuøa aceasta,  “øi sæ toarne peste ea apæ
de izvor într-un vas curat. Un om curat sæ ia isop, øi sæ-l moaie în apæ; Sæ
stropeascæ cu el apoi cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe
cel ce s-a atins de oase omeneøti sau de vreun om ucis, sau de vreun mort
sau de vreun mormânt. Cel curat sæ stropeascæ pe cel necurat, a treia zi øi
a øaptea zi, øi sæ-l curefle în ziua a øaptea. Sæ-øi spele hainele øi sæ se
scalde în apæ: øi seara va fi curat.” (Num. 19, 6-19).

Este bine sæ se vadæ cæ deøi ceremonia aceasta nu era o “ispæøire de
pæcat, nici o picæturæ de sânge nu era folositæ pentru curæflirea omului de
mânjitura lui. Unica împrejurare când se folosea sângele a fost atunci
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când la junghierea vacii stropise de øapte ori din sângele ei cætre cortul
întâlnirii (vers. 4). Totuøi când se folosea pentru persoane aparte, nu avea
loc o stropire de sânge.

De asemenea trebuie sæ se flinæ seama cæ vaca nu era înjunghiatæ în
cuprinsul curflii cortului întâlnirii unde erau înjunghiate celelalte jertfe.
Sângele nu era dus în tabernacol, sângele nu era stropit în fafla perdelei,
nu era pus pe coarnele altarului tæmâierii, nu era pus pe coarnele altarului
arderilor de tot øi nici nu era turnat la piciorul altarului arderilor de tot; el
nu venea în legæturæ directæ nici cu Sfânta din sanctuar, nici cu altarul
arderilor de tot.

În ritualul curæflirii se cerea sæ oficieze o persoanæ curatæ. Un alt
lucru de luat în seamæ este faptul cæ aceastæ curæflire se putea face nu
numai pentru copiii lui Israel ci øi pentru stræini. “Aceasta sæ fie o lege
veønicæ atât pentru copiii lui Israel cât øi pentru stræinul care locuieøte în
mijlocul lor.” (vers. 10)

E bine sæ se ia aminte la cuvântul din Numeri 19, 13 cæ tabernacolul
era întinat dacæ cineva nu se curæfla. “Când se atinge de un mort, de trupul
unui mort øi nu se va curæfli, pângæreøte cortul Domnului”. “Un om care
va fi necurat øi nu se va curæfli, va nimicit din mijlocul adunærii, cæci a
spurcat sfântul locaø al Domnului: fiindcæ n-a fost stropitæ peste el apa
de curæflire, este necurat.” (Num. 19, 13. 20). Faptul cæ sanctuarul era
pângærit prin mærturisirea pæcatului øi prin stropirea sângelui este
recunoscut de toatæ lumea. Aici se spune cæ dacæ un om nu se curæflæ,
nu-øi mærturiseøte pæcatele, pângæreøte sanctuarul Domnului. Nu trebuie
sæ se treacæ cu vederea însemnætatea doctrinalæ a acestui cuvânt.

Ceremonia ocazionalæ a vacii roøii are o deosebitæ însemnætate pentru
cercetætorul evlavios al Cuvântului lui Dumnezeu. Curæflirea de pæcat, se
sævârøeøte prin apa în care a fost pusæ cenuøa de la vaca roøie ucisæ.
Curæflirea aceasta este atât pentru stræin cât øi pentru copiii lui Israel.
Slujba se flinea afaræ din tabæræ, despærflit de cultul obiønuit al lui Iehova,
øi nu are legæturæ cu ciclul obiønuit al slujbei în sanctuar.

Færæ îndoialæ cæ scriitorul Epistolei cætre Evrei se referea la
ceremonia aceasta atunci când spunea: “cæci dacæ sângele taurilor øi al
flapilor øi cenuøa unei vaci, stropitæ peste cei întinafli îi sfinfleøte øi le aduce
curæflirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel
veønic S-a adus pe Sine Însuøi jertfæ færæ patæ lui Dumnezeu, væ va curæfli
cugetul vostru de faptele moarte, ca sæ slujifli Dumnezeului celui viu.”

Jertfele pentru pæcat
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(Evrei 9, 13. 14). Rugæciunea lui David este: “Curæfleøte-mæ cu isop øi
voi fi curat, spalæ-mæ øi voi fi mai alb decât zæpada.” (Psalm 51, 7).

O folosire aproape asemænætoare a apei pentru curæflire este amintitæ
în cartea Numeri, capitolul 5. În cazul anumitor pæcate, “preotul sæ ia apæ
sfântæ într-un vas de pæmânt; sæ ia apa de pe podeaua cortului øi s-o punæ
în apæ.” (vers. 17).

APÆ SFÂNTÆ, APÆ AMARÆAPÆ SFÂNTÆ, APÆ AMARÆAPÆ SFÂNTÆ, APÆ AMARÆAPÆ SFÂNTÆ, APÆ AMARÆAPÆ SFÂNTÆ, APÆ AMARÆ

“Apa sfântæ” pregætitæ în felul acesta este numitæ “apa amaræ” în
versetele 18. 19. 23. Deøi nu este nevoie sæ intræm în amænunte în
descrierea tulburætoarei ceremonii amintitæ în capitolul acesta, atragem
atenflia la versetul 23. Preotul trebuia sæ scrie toate blestemele acelea
într-o carte, “apoi sæ le øteargæ cu apele amare.”

În timp ce sângele este amintit în Vechiul Testament ca un cutæflitor
de pæcat, apa este amintitæ în acelaøi chip. Ligheanul aøezat chiar în fafla
cortului; apa folositæ la ceremonia vacii roøii; apa amaræ folositæ pentru
øtergerea pæcatelor aøa cum se raporteazæ în capitolul 5 din Numeri,
mærturisesc despre folosirea apei pentru curæflirea ceremonialæ. Despre
Domnul Hristos stæ scris: “El, Hristos Isus, este Cel ce a venit cu apæ øi
cu sânge: nu numai cu apæ, ci cu apæ øi cu sânge.” (1 Ioan 5, 6). Cu
prilejul ræstignirii “unul din ostaøi i-a stræpuns coasta cu o suliflæ øi îndatæ
a ieøit din ea sânge øi apæ. Faptul acesta este adeverit de cei ce L-au
væzut: mærturia lui este adeværatæ, øi el øtie cæ spune adeværul, pentru ca
øi voi sæ credefli.” (Ioan 19, 34. 35). Apa la botez, valoroasa ceremonie a
umilinflei încæ ne mai “mântuieøte, care nu este o curæflire de întinæciunile
trupeøti, ci mærturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 3,
21).

Regretæm la încheierea acestui capitol care trateazæ jertfele pentru
pæcat, cæ mai sunt øi alte faze care ar putea fi luate în considerare, dar
care nu intræ în studiul nostru. Încheiem acest studiu cu o rugæciune de
mulflumire pentru Dumnezeu, pentru darul Lui nespus de mare.
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JERTFELE PENTRU PÆCAT ØI VINÆ

Jertfele pentru pæcat erau aduse pentru pæcatele sævârøite din neøtiinflæ
sau greøealæ øi nu aduceau ispæøire pentru pæcatele fæcute cu voinflæ
sau bunæ øtiinflæ. Dacæ un israelit sævârøise un pæcat, færæ sæ-øi dea

seama “împotriva uneia din poruncile Domnului” nu era socotit
ræspunzætor pânæ când ajunge “sæ descopere pæcatul”. Îndatæ ce-øi dædea
seama cæ a sævârøit un pæcat, trebuia sæ aducæ o jertfæ “pentru pæcatul pe
care l-a fæcut.” Lev. 4, 27. 28. Dar dupæ cum s-a spus, jertfa pentru pæcat
nu cuprindea abaterile de bunæ voie. Pæcatele de felul acesta erau numite
încælcæri øi cereau un tratament cu totul deosebit.

De obicei o încælcare este un pæcat fæcut cu voinflæ. Se poate ca
uneori sæ fie sævârøit færæ sæ-øi dea seama, dar în cazuri de felul acesta se
socotea nu numai cæ omul ar fi putut sæ cunoascæ lucrurile mai bine, ci cæ
ar fi trebuit sæ le cunoascæ mai bine øi din cauza aceasta era vinovat de
neøtiinfla lui. Cuvântul ebraic pentru jertfa de abatere, asham ar putea fi
foarte bine tradus ca jertfæ pentru vinæ sau pentru datorie. Vrea sæ arate
un grad mai mare de vinovæflie decât jertfa pentru pæcat, cu toate cæ pæcatul
în el însuøi nu poate sæ fie mai mare.

Sunt unele pæcate care se apropie de natura abaterilor. Sunt în parte
pæcat øi în parte abatere. Se poate ca o persoanæ sæ fie necunoscætoare
într-o mæsuræ oarecare de ræul pe care l-a sævârøit øi totuøi sæ nu fie în
totul necunoscætoare. Færæ îndoialæ cæ din cauza aceasta, unele abateri
amintite în prima parte a capitolului 5 din Leviticul, sunt numite atât
abateri cât øi pæcate. Între acestea sunt trecute: reflinerea informafliilor
(vers. 1); atingerea de ceva necurat (vers. 2); atingerea de vreo spurcæciune
omeneascæ (vers. 3); juræmântul græbit (vers. 4). În cazurile acestea se
poruncea ca pæcætosul “sæ aducæ lui Dumnezeu ca jertfæ pentru vinæ, pentru
pæcatul pe care l-a fæcut, o parte femeiascæ din turmæ øi anume o oaie sau
o capræ ca jertfæ ispæøitoare” (vers. 6). Este de luat în seamæ cæ jertfa este
numitæ atât jertfæ pentru vinæ cât øi jertfæ pentru pæcat. În versetul 7 este
numitæ jertfa pentru vinæ. În versetul 9 este numitæ jertfæ de ispæøire pentru
pæcat. Unii comentatori biblici trateazæ jertfele acestea ca fiind jertfe
pentru pæcat; alflii le trateazæ ca jertfæ pentru vinæ. Din cauzæ cæ ele sunt
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numite atât jertfe pentru pæcat cât øi jertfe pentru vinæ, le-am putea socoti
drept jertfe intermediare între cele douæ øi sæ le numim jertfe pentru pæcat
øi vinæ.

O persoanæ care a pæcætuit în vreunul din lucrurile mai sus amintite,
trebuia sæ aducæ o parte femeiascæ din turmæ, un miel sau ied, ca jertfæ
pentru pæcat (vers. 6). Dacæ nu era în stare sæ aducæ un miel, putea sæ
aducæ o turturea sau o porumbiflæ. Sângele era stropit pe altarul arderilor
de tot, iar restul sângelui era turnat la picioarele altarului, urmând acelaøi
ritual ca øi la jertfele pentru pæcat amintite în capitolul de mai înainte
(vers. 7-9).

JERTFA PENTRU PÆCAT NESÂNGEROASÆJERTFA PENTRU PÆCAT NESÂNGEROASÆJERTFA PENTRU PÆCAT NESÂNGEROASÆJERTFA PENTRU PÆCAT NESÂNGEROASÆJERTFA PENTRU PÆCAT NESÂNGEROASÆ

Dacæ pæcætosul nu era în stare sæ aducæ o turturea sau o porumbiflæ,
putea sæ aducæ drept jertfæ a zecea parte dintr-o efæ de floarea fæinii ca
jertfæ pentru pæcat.

Cu toate acestea nu i se îngæduia sæ punæ pe ea undelemn sau tæmâie.
Motivul pentru lucrul acesta este: “Este o jertfæ pentru pæcat.” Preotul,
aducând aceasta ca jertfæ, lua mâna de fæinæ øi o ardea ca o aducere aminte
pe altar. Restul era al preotului ca øi la jertfa pentru mâncare (vers. 11-13).

Ne stæ în faflæ o desfæøurare de lucruri deosebitæ. De obicei o jertfæ
pentru pæcat trebuia sæ fie o jertfæ de sânge, adicæ trebuia sæ fie luatæ
viafla unui animal, iar sângele sæ fie stropit. Aici totuøi este primitæ jertfa
unei zecimi de efæ de fæinæ. Este arætat læmurit cæ preotul va lua o mânæ
de fæinæ øi o va arde pe altar øi “preotul va face pentru omul acela ispæøirea
pæcatului pe care l-a fæcut faflæ de unul din aceste lucruri øi i se va ierta.”
(vers. 13). Pentru ca nu cumva sæ se creadæ cæ aceasta era o jertfæ de
mâncare ca øi altele, se spune de douæ ori: “este un dar de ispæøire” (vers.
11. 12). Pare lucru læmurit deci, cæ cel puflin în cazul acesta, era primitæ o
jertfæ pentru pæcat care nu cuprindea sânge øi cu toate acestea fæcea ispæøire
pentru pæcat.

Aceasta ne aduce aminte de ceea ce scria apostolul Pavel în Epistola
cætre Evrei: “Øi dupæ lege aproape totul este curæflit cu sânge: øi færæ
værsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9, 22). Cu toate cæ este adeværat
în general cæ în serviciul tipurilor nu putea sæ fie ispæøire pentru pæcat
færæ værsare de sânge, nu trebuie sæ pierdem din vedere excepflia de aici.
În versiunea revizuitæ americanæ a Bibliei, se spune: “Dupæ lege aø putea
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aproape spune, cæ totul este curæflit prin sânge øi færæ værsare de sânge nu
este ispæøire de pæcate.” Adverbul “aproape” probabil se referæ la
amândouæ propozifliile, aøa cæ potrivit cu versiunea revizuitæ americanæ a
Bibliei, citatul poate fi redat astfel: “Aø putea aproape sæ spun cæ toate
lucrurile sunt curæflite prin sânge” øi “aø putea aproape spune cæ færæ værsare
de sânge nu este iertare de pæcat”, stæ tare, deøi în sistemul tipurilor se
aflæ øi excepflia amintitæ aici.

O împrejurare de acelaøi fel ne vine în minte când este vorba de
vaca roøie despre care s-a vorbit în capitolul precedent. În lucrarea de
curæflire amintitæ acolo nu era o aplicare imediatæ a sângelui, ci numai cu
apæ øi cenuøæ. Øi cu toate acestea era o curæflire de pæcat, o jertfæ de ispæøire.
(Numeri 19, 9).

Nu vrem sæ susflinem cæ pæcatele ar fi cumva iertate færæ jertfa de pe
Golgota. Moartea Domnului Hristos este necesaræ pentru mântuirea
noastræ. Este vrednic totuøi de luat în seamæ cæ în simbolurile amintite
mai sus ispæøirea øi iertarea de pæcate erau uneori realizate færæ folosirea
directæ øi nemijlocitæ a sângelui.

Cæutând o aplicare a lucrului acestuia în rânduiala creøtinæ, nu am
putea noi crede cæ aceasta se aplicæ la persoane care nu au cunoøtinflæ
directæ sau claræ despre Mântuitorul øi cu toate acestea træiesc dupæ toatæ
lumina pe care o au, fæcând voia lui Dumnezeu atât cât o înfleleg? Nu s-ar
putea sæ preînchipuie pe pægânii care nu au auzit despre numele lui Isus
øi cu toate acestea în mai micæ sau mai mare mæsuræ dovedesc spiritul
Lui? Credem cæ sunt oameni care nu au auzit nimic despre numele cel
scump al Mântuitorului, care nu øtiu nimic despre Golgota sau despre
mântuirea lucratæ pentru ei pe cruce, dar care au dat pe faflæ spiritul lui
Hristos øi care vor fi mântuifli în împæræflia cerurilor Credem cæ se aplicæ
la unii dintre aceøtia.

TREI CAZURITREI CAZURITREI CAZURITREI CAZURITREI CAZURI

Primul caz amintit în Numeri 5. 1, este cel al reflinerii informafliilor
cerute cu juræmânt.” Când cineva fiind pus sub juræmânt ca martor va
pæcætui, nespunând ce a væzut sau ce øtie, va cædea astfel sub vinæ.”
Juræmântul amintit aici este cel care se folosea în judecata Iudeilor. Când
Domnul Hristos a fost chemat la judecatæ: “Marele preot a luat cuvântul
øi I-a zis: “Te jur pe Dumnezeul cel viu, sæ ne spui dacæ eøti Hristosul,

Jertfele pentru pæcat øi vinæ
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Fiul lui Dumnezeu.” (Matei 26, 63). În împrejurærile acestea Domnul
Hristos nu putea sæ tacæ øi a ræspuns: “Da, Sunt.” S-a simflit obligat sæ
ræspundæ, fiind sub juræmânt, cu toate cæ mai înainte “Isus tæcea.” (vers.
63, 64). Este un caz ca øi acela pe care îl cercetæm noi. Cineva este sub
juræmânt: “Este martor” øi a fost întrebat “ce a væzut øi ce øtie” cu privire
la abaterea aceea. El refuzæ sæ ræspundæ: “El nu spune”. În cazul acesta
va cædea sub vinæ.

Versetele doi øi trei se referæ la atingerea de “ceva necurat” sau
“orice spurcæciune”. Omul poate a fæcut lucrul acesta færæ sæ-øi dea seama.
Poate a fæcut lucrul acesta færæ sæ øtie “øi va bæga de seamæ mai târziu, se
va face astfel vinovat.”

Aceasta era o mæsuræ sanitaræ. “Necuræflia” aøa cum este folosit aici
acest cuvânt, aratæ mai mult decât o necuræflie ceremonialæ. Existæ unele
boli respingætoare atât la om cât øi la animale care sunt extrem de
contagioase. Prin neglijenflæ se poate uøor propaga o epidemie. Era deci
privit ca o persoanæ care se expusese un timp mai lung, færæ sæ flinæ seama
de regulile care guvernau asemenea cazuri øi trebuia sæ evite contactul
cu alflii pentru o perioadæ de timp; sæ se spele, sæ-øi spele hainele øi sæ ia
øi alte precauflii necesare. Dacæ nu fæcea aceasta din neøtiinflæ sau cu voinflæ,
“când øtie cæ se face vinovat.”

Al treilea caz este “când cineva vorbind cu uøurinflæ juræ ca are sæ
facæ ceva ræu sau bine øi nebægând de seamæ la început, dacæ bagæ de
seamæ mai târziu, se va face astfel vinovat” (vers. 4).

În fiecare din cazurile acestea, jertfa corespunzætoare trebuia sæ fie
adusæ de cel vinovat pentru abaterea lui, “øi i se va ierta.”

Se susfline uneori cæ Dumnezeu în vremurile de demult nu cerea
mærturisire øi îndreptare pentru a acorda iertare, ci numai ca pæcætosul sæ
aducæ jertfa cerutæ. Ritualul jertfei pentru vinæ trebuia sæ schimbe pærerea
aceasta. Mærturisirea era cerutæ în mod hotærât. “Când cineva deci, se va
face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie sæ-øi mærturiseascæ
pæcatul.” (Num. 5, 5). Nu este de ajuns o mærturisire generalæ, ci sæ
mærturiseascæ pe nume pæcatul pe care l-a sævârøit. Numai când faci o
mærturisire de felul acesta se poate primi iertarea de pæcat. (Num. 5, 6.
7).

În cazul când avusese loc øi înøelæciune, nu era de ajuns mærturisirea,
chiar dacæ aceasta era absolut necesaræ. Restituirea aceasta cuprindea øi
a cincea parte din valoare pe lângæ lucrul însuøi. “Sæ-l dea înapoi întreg,
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sæ mai adauge a cincea parte din preflul lui, øi sæ-l dea în mâna stæpânului
lui.” În caz cæ nu era cu putinflæ sæ dea omului înapoi, omul faflæ de care se
greøise cumva, fie din cauza morflii, fie din altæ cauzæ sau pentru cæ nu
avea rude, ræsplætirea trebuia sæ fie datæ preotului. (Num. 5, 7. 8).
Ræsplætirea aceasta era în afaræ de berbecul care trebuia dat ca jertfæ pentru
vinæ.

De aici se vede clar cæ Dumnezeu cerea de la poporul Sæu mai mult
decât sæ aducæ o jertfæ. El cerea mærturisire øi restituire. Dacæ totuøi cineva
ar vrea sæ spunæ cæ nu se spune nimic cu privire la pocæinflæ, ræspunsul
care vine de la sine este cæ Dumnezeu se ocupæ aici numai de actele
exterioare ale cultului. Dacæ s-ar fi cerut øi pocæinfla ca o soluflie pentru
iertare, ar fi fost cu putinflæ ca un preot oarecare sæ tægæduiascæ cuiva
faptul cæ pæcatul lui a fost ispæøit chiar dacæ omul ar fi îndeplinit rânduielile
puse de Dumnezeu. Ar fi însemnat cæ ræmâne pe seama preotului sæ spunæ
dacæ omul era sau nu pocæit. Este prea primejdios de a læsa puterea aceasta
pe seama unui om, de aceea plin de înflelepciune a rezervat aceasta pentru
Sine. Dacæ tot ar mai ræmâne vreo îndoialæ cu privire la ceea ce cere
Dumnezeu cu privire la pocæinflæ, øi cum înflelege omul cererea lui
Dumnezeu, citifli rugæciunea lui Solomon la dedicarea templului, îndeosebi
1 Regi 8, 46-53. Sau mai ascultafli cererea lui David: “Dacæ ai fi voit
jertfe fli-aø fi adus, dar fiie nu-fli plac arderile de tot. Jertfele plæcute lui
Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprefluieøti o inimæ
zdrobitæ øi mâhnitæ.” (Psalm 51, 16. 17). Israel avusese destule ocazii
pentru a øti cæ ceea ce dorea Dumnezeu era o inimæ zdrobitæ øi mâhnitæ.
Dacæ ar fi dorit, ei ar fi putut face cultul lor sæ fie frumos øi spiritual, cum
færæ îndoialæ cæ au fæcut unii.

Mai erau øi alte prilejuri care cereau jertfæ pentru pæcat øi pentru
vinæ øi de aceea flin de categoria cercetatæ aici. Una din acestea era curæflirea
leproøilor. Dupæ ce era cercetat de preot øi declarat curat, leprosul era
redat societæflii øi cetæfleniei printr-o ceremonie de curæflie specialæ, descrisæ
în Leviticul 14, 18. Era totuøi nevoie de altæ ceremonie pentru a-l reda
Bisericii øi a-i îngædui sæ ia parte la serviciul în sanctuar. Aceasta este
redat în versetul 9, 32. Leprosul trebuia sæ aducæ o jertfæ pentru vinæ ca øi
una pentru ispæøire pe lângæ obiønuita ardere de tot øi darul de mâncare.
În jertfa pentru vinæ, mielul era junghiat, iar sângele era stropit nu pe
altar, ci era pus pe urechea dreaptæ “a celui ce se curæfleøte, la degetul cel
mare de la mâna lui dreaptæ øi pe degetul cel mare de la piciorul drept.

Jertfele pentru pæcat øi vinæ
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Preotul sæ ia undelemn din log øi sæ toarne în palma mâinii stângi” (vers.
14. 15). Dupæ aceea preotul trebuia sæ ia undelemn øi sæ stropeascæ din
undelemn de øapte ori cu degetul înaintea Domnului” (vers. 16) Dupæ
aceea trebuia sæ ungæ pe lepros, fæcând cu undelemnul aøa cum fæcuse cu
sângele. Preotul trebuia “sæ punæ pe marginea urechii drepte a celui ce se
curæfleøte, pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la
jertfa pentru vinæ. Iar undelemnul care-i mai ræmâne în mânæ, preotul
sæ-l punæ pe capul celui care se curæfleøte: øi preotul sæ facæ ispæøire pentru
el înaintea Domnului” (vers. 17. 18). Dupæ aceea preotul trebuia sæ aducæ
jertfa pentru ispæøire øi arderea de tot.

Dacæ leprosul era særac, putea sæ aducæ în loc de doi miei, douæ
turturele sau doi pui de porumbel, “dupæ mijloacele lui.” (vers. 21. 22).
Cuvântul acesta se repeta de câteva ori în timpul descrierii. Dumnezeu
cerea numai atât cât era în stare sæ aducæ.

E lucru însemnat faptul cæ lepra cerea atât o jertfæ pentru vinæ, cât øi
una pentru ispæøire. Urmeazæ de aici cæ putem trage concluzia: lepra este
urmarea unui pæcat cunoscut? Nu credem aøa ceva. Este mai bine sæ
credem cæ ritualul în cazul leprei este mai mult o ilustraflie a faptului cæ
existæ boli care sunt urmarea voitei abateri øi care nu pot fi puse numai
pe seama neøtiinflei. Færæ îndoialæ cæ acesta este cazul, cu toate cæ ar fi un
lucru îndræznefl ca cineva sæ se pronunfle în chip definitiv în oricare caz
de felul acesta. O altæ ocazie care cerea o jertfæ pentru vinæ era pângærirea
unui Nazireu în timpul consacrærii lui. Dacæ se întâmpla aøa ceva el trebuia
sæ aducæ un miel de un an ca jertfæ pentru vinæ, zilele dinainte nu vor fi
socotite, pentru cæ nezireatul lui a fost pângærit.” (Num. 6, 2). Sæ ia seama
la acest cuvânt pentru cæ øi dacæ se fæcea ispæøire pentru el “zilele dinainte
nu vor fi socotite.” S-ar putea primi iertare, øi cu toate acestea în multe
împrejuræri are loc o adeværatæ pierdere. Aceasta se potriveøte cu cel din
Noul Testament: “Dacæ lucrarea lui va fi arsæ, îøi va pierde ræsplata. Cât
despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.” (1 Cor. 3, 15). Omul este mântuit
dar are de suferit paguba.

Ritualul jertfelor pentru abatere sau pentru vinæ este acelaøi ca øi
pentru jertfa de ispæøire. Animalele erau junghiate în acelaøi loc, iar
græsimea arsæ pe altarul arderilor de tot în acelaøi fel. (Lev. 7, 1-5). Preoflii
erau datori sæ mænânce jertfa pentru pæcat aøa cum era rânduit în Leviticul
6, 24-30, øi la fel trebuia sæ se facæ øi în cazul jertfelor pentru vinæ: “Toatæ
partea bærbæteascæ dintre preofli sæ mænânce din ea øi anume s-o mænânce
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într-un loc sfânt cæci este un lucru prea sfânt. Cu jertfa pentru vinæ este
ca øi cu jertfa de ispæøire: aceeaøi lege este pentru amândouæ aceste jertfe:
vita jertfitæ va fi a preotului care face ispæøirea.” (Lev. 7, 6. 7).

O deosebire între jertfa pentru ispæøire øi jertfa pentru vinæ, este cea
a stropirii sângelui. În jertfa pentru ispæøire sângele era pus pe coarnele
altarului arderilor de tot. (Lev. 4, 25. 30. 34). Aceasta nu este amintit
când este vorba de jertfa pentru vinæ. Potrivit cu cel din Leviticul 7, 2
sângele jertfei pentru vinæ era stropit de jur împrejur pe altar ca øi sângele
arderii de tot øi al jertfei pentru pace. Unii zic cæ expresia: “Cu jertfa
pentru vinæ este ca øi cu jertfa de ispæøire; aceeaøi lege este pentru
amândouæ aceste jertfe.” Lev. 7, 7 se referæ la stropirea sângelui. În cazul
acesta, sângele jertfei de ispæøire ca øi sângele jertfei pentru vinæ ar trebui
sæ fie stropit de jur împrejurul altarului. Totuøi se poate vedea cæ “aceeaøi
lege” se referæ în mod deosebit la mâncarea cærnii. În lipsa vreunui cuvânt
læmurit cu privire la aceasta, tragem concluzia cæ sângele jertfei pentru
ispæøire era pus pe coarnele altarului; acela de la jertfa pentru vinæ era
stropit de jur împrejurul altarului øi cæ în amândouæ cazurile, ce ræmânea
era turnat la picioarele altarului arderilor de tot.

JERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆ

Un studiu cu privire la jertfele pentru vinæ aøa cum sunt redate în
ultimele versete ale capitolului 5 din Leviticul øi în primele versete din
capitolul 6 descoperæ cæ aceste jertfe în anumite aspecte se deosebesc de
jertfele pentru pæcat din punct de vedere material. În timp ce în ele se
includ abaterile fæcute din neøtiinflæ, cele raportate în capitolul 5, mai
sunt cuprinse øi pæcatele cu voia aøa cum sunt repetate în capitolul 6. Pot
sæ fie unele pæcate care cer restituirea øi care este cerutæ în toate cazurile.

Jertfele pentru pæcat prevedeau o ordine gradatæ a jertfelor dupæ
poziflia øi situaflia financiaræ a cælcætorului, plecând de la un viflel, la
turturele øi porumbei øi chiar puflinæ fæinæ. Jertfele pentru vinæ nu erau
gradate. Ele cereau un flap împreunæ cu restituirea a ceea ce fusese luat,
plus o cincime din valoarea proprietæflii în discuflie.

O altæ deosebire între jertfele pentru pæcat øi jertfele pentru vinæ,
era în slujirea sângelui. În cazul jertfelor pentru pæcat sângele era pus pe
coarnele altarului, în timp ce la jertfele pentru vinæ era stropit în jurul
altarului. (Lev. 4, 7: 18. 25. 30; 7, 1. 2). Carnea jertfei pentru vinæ era

Jertfele pentru pæcat øi vinæ
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mâncatæ de preofli ca øi la jertfa pentru pæcat al unuia din popor (Lev. 7,
6; 6, 26. 29).

JERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆJERTFELE PENTRU VINÆ

“Când va pæcætui cineva øi va sævârøi o nelegiuire faflæ de Domnul,
tægæduind aproapelui sæu un lucru încredinflat lui.” (Lev. 6, 2). Minciuna
este socotitæ aici ca o nelegiuire împotriva Domnului ca øi împotriva
aproapelui. Pentru motivul acesta, cælcætorul trebuie sæ repare în ambele
direcflii: trebuie sæ-øi mærturiseascæ pæcatul, trebuie sæ aducæ o jertfæ lui
Dumnezeu øi sæ facæ restituirea omului.

Este de neconceput ca omul sæ mintæ pe vecinul lui “cu privire la ce
i-a fost dat în pæstrare” øi sæ o facæ din neøtiinflæ. Vecinul pleacæ øi îi
încredinfleazæ ceva sæ pæstreze pânæ la întoarcere. Cu toate cæ s-ar putea
ca omul sæ uite, nu este plauzibil sæ o facæ. Chiar dacæ uitæ, îøi va aminti
probabil atunci când vecinul îi aminteøte. Dar în acest caz nu existæ scuze.
Pur øi simplu omul minte øi nu se poate prevala de neøtiinflæ. Concluzia
este evidentæ: omul este vinovat de un pæcat deliberat.

Acelaøi lucru este adeværat øi în cazul urmætor unde minciuna este
în pærtæøie sau într-o înflelegere. Doi oameni fac o înflelegere øi unul dintre
ei încearcæ sæ mintæ. Se poate înflelege o lipsæ de memorie, dar dovada
este împotrivæ. El este vinovat.

Dacæ ar putea fi o umbræ de îndoialæ privitoare la vina omului în
aceste douæ cazuri, cu mult mai puflinæ este în al treilea caz în care “lucrul
este luat cu forfla”. Ar fi o deformare a adeværului susflinerea cæ aici a fost
un caz de neøtiinflæ; deøi unii au încercat sæ susflinæ cæ omul a crezut cæ îi
aparfline de aceea a recurs la violenflæ. Deøi admitem cæ o astfel de situaflie
s-ar putea întâlni, este o slabæ posibilitate cæ Domnul n-ar fi citat un
astfel de caz ca bazæ pentru jertfæ. “Dacæ va înøela pe aproapele lui;
tægæduind cæ a gæsit un lucru pierdut sau fæcând un juræmânt strâmb.”
(Lev. 6,2.3). Când citeazæ aceste cazuri, Dumnezeu nu intenflioneazæ sæ
arate cæ omul nu øtie, ci cæ a comis o nelegiuire în mod deliberat øi cæ
este vinovat. În timp ce aceste cazuri cer restituirea înainte ca sæ poatæ fi
luate alte mæsuri. Dumnezeu le cunoaøte øi prescrie o pedeapsæ pentru
încælcæri.

Mai întâi vine mærturisirea; “când un bærbat sau o femeie va pæcætui
împotriva aproapelui sæu fæcând o cælcare de lege faflæ de Domnul øi se
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va face astfel vinovat, sæ-øi mærturiseascæ pæcatul fæptuit.” (Num. 5, 6. 7).
Al doilea vine restituirea: “sæ dea înapoi în întregime lucrul câøtigat

prin mijloace necinstite, adæugând a cincea parte; sæ-l dea aceluia faflæ de
care s-a fæcut vinovat.” (vers. 7).

Al treilea o jertfæ lui Dumnezeu: “ca jertfæ pentru vinæ sæ aducæ
Domnului pentru pæcatul lui o jertfæ færæ cusur, luatæ din turmæ, dupæ
prefluirea ta øi sæ-l dea preotului.” (Lev. 6, 6).

Al patrulea vine iertarea: “Preotul va face pentru el ispæøire înaintea
Domnului øi i se va ierta, oricare ar fi greøeala de care s-a fæcut vinovat.
(Lev. 6, 7).

Unii cred cæ expresia din Leviticul 6, 6  “dupæ prefluirea ta” se referæ
la o pedeapsæ în plus pe care preotul ar putea-o aprecia dacæ împrejurærile
o cer. Alflii susflin cæ se referæ la valoarea berbecului. În orice caz este
vorba de o jurisdicflie pe care o avea preotul øi pe care omul trebuia sæ o
respecte. Când luæm în seamæ diferitele aspecte ale jertfelor pentru vinæ,
nu gæsim nimic nesigur sau imoral în aceste reglementæri, ci gæsim dovada
unui Dumnezeu milos øi plin de îndurare care iartæ, dar care “nu trece cu
vederea nelegiuirea.” (Exod 34, 7).

Nu gæsim nimic în aceste reglementæri care sæ încurajeze nelegiuirea
sau care sæ dea cea mai slabæ impresie cæ pæcatul se meritæ sæ-l faci øi
cineva îøi poate cumpæra calea prin oferirea unui dar lui Dumnezeu. Ceea
ce Roma a fæcut în zilele lui Tetzel a fost o pervertire a mæsurilor pline de
milæ ale lui Dumnezeu øi cu totul în afara planului lui Dumnezeu de
mântuire.

OFENSE CONTRA LUI DUMNEZEUOFENSE CONTRA LUI DUMNEZEUOFENSE CONTRA LUI DUMNEZEUOFENSE CONTRA LUI DUMNEZEUOFENSE CONTRA LUI DUMNEZEU

Ofensele amintite mai întâi sunt cele care privesc “lucrurile sfinte”.
(Lev. 5, 15). Acestea se referæ la orice lucru care aparfline slujirii lui
Dumnezeu, incluzând lucrurile dedicate Domnului, primele roade,
zecimile, etc. Dacæ din neglijenflæ, necredincioøie sau trecere cu vederea,
se producea o pagubæ cauzei lui Dumnezeu, chiar dacæ se producea din
neøtiinflæ pæcætosul trebuia sæ aducæ “Domnului ca jertfæ de vinæ pentru
pæcatul lui, un berbece færæ cusur din turmæ dupæ prefluirea ta în sicli de
argint dupæ siclul sfântului locaø. Sæ mai adauge a cincea parte la preflul
lucrului cu care a înøelat sfântul locaø øi sæ-l încredinfleze preotului; øi
preotul sæ facæ ispæøire pentru el cu berbecele pe care l-a adus ca jertfæ øi
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i se va ierta.” (vers. 15. 16). Cæ înøelæciunea raportatæ aici era mai gravæ
decât cea redatæ în prima parte a capitolului, reiese din declaraflia: “chiar
dacæ a fæcut færæ sæ øtie, se face vinovat pæstrându-øi astfel vina.” (Lev. 5,
17). Despre alte pæcate se spune “când øtie, se face vinovat” (vers. 4).
Deosebirea este cæ într-un caz, omul nu este considerat vinovat pânæ
când nu-øi dæ seama de vinovæflie, în celælalt caz, este vinovat chiar dacæ
øtie sau nu cæ a pæcætuit. Dacæ este vinovat din neøtiinflæ de orice încælcare,
s-ar putea ca împrejurærile sæ arate cæ ar fi trebuit sæ øtie. Când “lucrurile
sfinte” sunt în cauzæ, Dumnezeu doreøte ca oamenii sæ øtie.

Unii au tras concluzia cæ zecimile pot fi oprite, dacæ pânæ la urmæ se
adaugæ o cincime. Acest lucru nu este susflinut de textele de mai înainte.
Numai atunci când unele lucruri sunt sævârøite din neøtiinflæ, Dumnezeu
prevede un remediu. Nu existæ nici o mæsuræ pentru cælcærile fæcute cu
voinflæ.

OFENSE CONTRA OAMENILOROFENSE CONTRA OAMENILOROFENSE CONTRA OAMENILOROFENSE CONTRA OAMENILOROFENSE CONTRA OAMENILOR

Cælcærile fæcute împotriva aproapelui cereau restituirea ca øi în cazul
ofenselor aduse lui Dumnezeu, cæci orice era fæcut contra omului era
considerat øi o ofensæ adusæ lui Dumnezeu. “Când va pæcætui cineva øi
va sævârøi o nelegiuire faflæ de Domnul, tægæduind aproapelui sæu un lucru
încredinflat lui, sau dat în pæstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înøela pe
aproapele lui, tægæduind cæ a gæsit un lucru pierdut, sau fæcând un juræmânt
strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul øi pæcætuieøte;
când va pæcætui astfel øi se va face vinovat, sæ dea înapoi lucrul luat cu
sila sau luat prin înøelæciune, sau încredinflat lui, sau lucrul pierdut pe
care l-a gæsit, sau lucrul pentru care a fæcut un juræmânt strâmb - ori care
ar fi – sæ-l dea întreg, sæ mai adauge a cincea parte din preflul lui øi sæ-l
dea în mâna stæpânului lui, chiar în ziua când îøi va aduce jertfa lui pentru
vinæ.” (Lev. 6, 2-5). Încælcarea redatæ aici priveøte relaflia omului cu
aproapele lui, îndeosebi privitoare la proprietare. Ceva a fost încredinflat
unei persoane øi aceasta neagæ cæ a primit; el calcæ înflelegerea, ia prin
forflæ ce nu-i aparfline, gæseøte ceva øi minte, toate acestea sunt fæcute cu
bunæ øtiinflæ øi pentru care ignoranfla nu poate fi adusæ ca scuzæ. El este
vinovat.

Capitolul 5 din Numeri ne dæ câteva informaflii suplimentare cu
privire la darul pentru vinæ. El recunoaøte cæ pæcatul împotriva omului
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este øi un pæcat împotriva lui Dumnezeu (vers. 6) øi cæ nu trebuie numai
sæ fie mærturisit, ci øi restituirea trebuie fæcutæ cu adæugarea unei cincimi.
(vers. 7). Se mai adaugæ aceastæ mæsuræ importantæ: “Dacæ nu este nimeni
care sæ aibæ drept sæ ia înapoi lucrul câøtigat cu mijloace necinstite, lucrul
acela sæ se întoarcæ la Domnul, la preot, afaræ de berbecele adus ca jertfæ
de ispæøire cu care se va face ispæøire pentru cel vinovat.” (Num. 5, 8).

Jertfele pentru vinæ se deosebesc astfel de jertfele pentru pæcat, care
recunosc numai pæcatele fæcute din neøtiinflæ. Jertfele pentru vinæ sunt
aduse pentru pæcatele fæcute cu øtiinflæ øi pentru care neøtiinfla nu poate fi
pretinsæ. Aceasta a provocat unele dificultæfli cercetætorilor Bibliei care
recunosc cæ existæ primejdia în orice învæflæturæ care consideræ o jertfæ ca
mijloc de ispæøire pentru pæcatele cu voia. Dacæ omul pæcætuieøte din
neøtiinflæ, neøtiinfla constituie o bazæ de iertare; dar sæ te gândeøti dinainte
la costul unui pæcat cu voia, este imoral. Aceasta a fæcut Biserica Romano
– Catolicæ, care la un moment dat a calculat øi a dat naøtere la tot felul de
abuzuri, ceea ce a dus la apariflia Reformafliunii. Sæ privim mai atent la
jertfele biblice înainte de a ajunge la o concluzie finalæ.

SITUAfiIA DE ASTÆZISITUAfiIA DE ASTÆZISITUAfiIA DE ASTÆZISITUAfiIA DE ASTÆZISITUAfiIA DE ASTÆZI

Dacæ Dumnezeu în vremurile de demult ar fi iertat numai pæcatele
din neøtiinflæ, n-ar fi fost nici cea mai slabæ speranflæ de mântuire. Situaflia
nu este mult diferitæ astæzi. Dacæ Dumnezeu iartæ numai ceea ce facem
færæ voie, am fi færæ speranflæ. Dumnezeu trebuie sæ ierte øi pæcatele cu
voie dacæ ne pocæim de ele. Øi oare nu aceasta este Evanghelia? Bærbaflilor
lui Israel adunafli la Antiohia, Pavel le-a spus: “Sæ øtifli dar fraflilor cæ în
El vi se vesteøte iertarea pæcatelor; øi oricine crede este iertat prin El de
toate lucrurile de care n-afli putut fi iertafli prin legea lui Moise.” (Fapte
13, 38. 39).

Aceasta a fost atunci o veste bunæ øi este la fel øi astæzi. Avem
nevoie de un Mântuitor care, nu numai cæ ne iartæ de pæcate, dar ne øi
“curæfleøte de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1, 8).

Sæ nu uitæm cæ o nelegiuire este o ofensæ foarte serioasæ. Dacæ un
om se împiedicæ de o sârmæ pe care n-a væzut-o øi nici n-o putea vedea,
nici oamenii øi nici Dumnezeu nu-l vor considera vinovat. Dar dacæ a
doua zi vine în acelaøi loc øi vede un semn lângæ sârmæ: “Trecerea opritæ”
øi calcæ în mod deliberat, nu mai poate invoca neøtiinfla ca o cauzæ de
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justificare. A cælcat øi trebuie sæ suporte consecinflele.
La fel se întâmplæ øi cu noi. Majoritatea din pæcatele noastre sunt

fæcute cu voia øi sunt socotite nelegiuiri. Noi, ori øtim mai bine ori trebuie
sæ øtim mai bine. Suntem færæ scuzæ. Dar, mulflumim lui Dumnezeu cæ
existæ iertare atât pentru nelegiuire cât øi pentru pæcat. Dumnezeul nostru
poate øi vrea sæ ne mântuiascæ pe deplin.

RESTITUIREARESTITUIREARESTITUIREARESTITUIREARESTITUIREA

O parte vitalæ a planului de mântuire, care-l priveøte pe om, este
restituirea. Convingerea de pæcat nu este suficientæ. Suferinfla pentru pæcat
nu este destul. Deøi toate acestea sunt bune øi sunt paøi cætre împæræflie,
nu sunt suficiente. Trebuie însoflite de o pocæinflæ atât de profundæ øi de
minuflioasæ încât sufletul nu ar fi liniøtit pânæ când n-a fost fæcut fiecare
pas øi orice efort depus pentru a îndrepta greøelile. Aceasta ar include în
majoritatea cazurilor, restituirea, plata celor furate øi orice efort depus
pentru a îndrepta lucrurile. Nelegiuirile includ afaceri dubioase,
reprezentæri necinstite ale valorilor, impresii greøite date din motive
egoiste, perversitæfli. Ele mai cuprind acfliuni pentru dezavantajarea
særacilor øi apæsarea celor în nevoie pentru câøtig. Ele includ cheltuielile
exorbitante de tot felul, interes exagerat în probleme bæneøti, lucrarea
necinstitæ pentru salariile primite. Ele mai sunt øi câøtigurile din
nenorocirile altora øi pretinderea de sume mai mari pentru serviciile aduse
numai pentru cæ celælalt este într-o situaflie când nu se poate ajuta.

Pentru toate acestea øi multe altele, restituirea trebuie fæcutæ oriunde
este posibil, iar acolo unde nu poate fi fæcutæ, am face bine sæ urmæm
îndrumærile date în vechime, ca acolo unde nu se pot face restituirile
persoanelor în cauzæ, unde nici mæcar rude nu se mai gæsesc “nelegiuirea
sæ fie reparatæ dæruind-o Domnului, preotului.” (Num. 5, 8). Aplicarea
actualæ a acestor îndrumæri, ar cere ca banii sæ fie dafli sau folosifli în
lucrarea Domnului.

ZACHEUZACHEUZACHEUZACHEUZACHEU

Istorisirea despre Zacheu aøa cum este redatæ în capitolul 19 din
Luca, este o ilustrare a restituirii. Domnul Hristos s-a invitat ca oaspete
la Zacheu , onoare care a copleøit atât de mult pe vameø încât a exclamat:
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“Iatæ, Doamne, jumætate din avuflia mea o dau særacilor øi dacæ am
nedreptæflit pe cineva cu ceva îi dau înapoi împætrit.” Ræspunsul Domnului
Hristos la aceastæ declaraflie a fost promptæ øi semnificativæ: “Astæzi a
intrat mântuirea în casa aceasta, cæci øi el este un fiu al lui Avraam. Pentru
cæ Fiul omului a venit sæ caute øi sæ mântuiascæ ce era pierdut.” (Luca 19,
8-10).

Aici este prezentat un caz de pocæinflæ adeværatæ. Prezenfla Domnului
Hristos a fæcut o impresie atât de adâncæ asupra lui Zacheu încât primele
lui gânduri s-au concentrat la restituire. El era un vameø øi cu siguranflæ
cæ avea o listæ lungæ de afaceri necinstite pe care sæ le rezolve. El jefuise
bani prin “acuzaflii mincinoase”, care erau folosite în toate afacerile
îndoielnice. Dar acum se întoarce. Pæræseøte practicile necinstite øi
hotæræøte sæ plæteascæ de patru ori tot ce obflinuse necinstit.

Ar trebui atrasæ atenflia asupra subiectului restituirii, tuturor celor
care se numesc cu numele Domnului Hristos. Noii convertifli au nevoie
de îndrumæri în aceastæ problemæ, precum øi cei care de mulfli ani sunt
membrii ai bisericii Domnului Hristos. Tofli au nevoie de un simfl mai viu
al ræspunderii, iar alflii au nevoie de o lecflie de cinste. Sunt oameni care
au câøtigat bani ani de zile øi cærora li s-a cerut sæ dea jumætate din ei
særacilor. Ne îndoim cæ aceøtia au aprobarea lui Dumnezeu. Mulfli pot
accepta o astfel de propunere decât sæ piardæ totul; dar aceasta nu rezolvæ
problemele cu cerul.

Jertfele pentru pæcat øi vinæ



126

Serviciul în Sanctuar

13

SERVICIUL ZILNIC

Preoflii care slujeau la templu erau împærflifli în douæzeci øi patru de
cete, fiecare servind de douæ ori pe an câte o sæptæmânæ. Leviflii
erau împærflifli la fel, cum era împærflit øi poporul: iar partea aceea

din popor care dædea mieii pentru o anumitæ sæptæmânæ, trimetea
reprezentanflii sæi la Ierusalim pentru sæptæmâna aceea, pentru a lua parte
la slujbe, în timp ce restul poporului ræmânea acasæ unde avea o sæptæmânæ
de devofliune øi meditaflie. Cu prilejul marilor særbætori, ca de pildæ Paøtele
øi Ziua Ispæøirii, un mare numær de preofli era chemat la sanctuar pentru
data aceea; la fel un numær corespunzætor de Levifli.

Serviciul zilnic cuprindea aducerea mielului pe altarul arderilor de
tot în fiecare dimineaflæ øi în fiecare searæ, împreunæ cu darurile de mâncare
øi de bæuturæ, îngrijirea øi aprinderea sfeønicului din Sfânta, aducerea
tæmâiei pe altar cu lucrærile însoflitoare, aducerea jertfei de mâncare din
partea lui Aaron øi a fiilor lui, aducerea jertfelor individuale, ca de pildæ
jertfele de ispæøire, arderile de tot, jertfele de mâncare øi de împæcare.
Afaræ de aceste îndatoriri zilnice mai erau multe altele, ca de pildæ jertfele
de curæflire, jertfele pentru leproøi, nazirei, pentru întinæciune. Mai era
nevoie de oameni care sæ poarte de grijæ de cenuøæ, sæ aducæ øi sæ cerceteze
lemnul folosit pe altar, sæ facæ slujba de paznici, sæ deschidæ øi sæ închidæ
porflile øi sæ împlineascæ slujba de îngrijitori generali. Cuprinsul templului
era un loc plin de miøcare pânæ când se închideau seara porflile. Dimineafla
înainte de a se face luminæ porflile erau deschise øi oamenii aveau voie sæ
intre. Se trægeau sorfli între preofli pentru a se øti care trebuia sæ aducæ
jertfa, care sæ stropeascæ sângele, care sæ îndepærteze cenuøa, care sæ aibæ
grijæ de sfeønic øi care sæ îngrijeascæ de vinul pentru jertfele de bæuturæ.
Preoflii fusese în cuprinsul templului øi în timpul nopflii, deøi numai celor
mai bætrâni li se îngæduia sæ se aøeze sæ doarmæ. Ceilalfli trebuia sæ ræmânæ
trezi pentru a fi gata la nevoie. Dimineafla înainte de ivirea zorilor se
scældau øi când venea timpul pentru tragerea sorflilor, tofli erau gata.

Când era vorba sæ se hotærascæ cine sæ aducæ tæmâia, nu era de
aøteptat ca lucrul acesta sæ-l facæ unii din preoflii care mai fæcuse lucrul
acesta vreodatæ. Când a fost lucrat cortul întâlnirii, la început, Aaron øi
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fiii lui slujeau zilnic. În vremurile de mai târziu a ajuns sæ fie atât de
mulfli preofli încât era nevoie sæ se hotærascæ prin sorfli care sæ facæ lucrul
acesta. Era prin urmare ceva neobiønuit ca un preot sæ îndeplineascæ slujba
de a arde tæmâia pe altar de mai multe ori în viafla lui. Cum partea aceasta
a slujirii zilnice aducea pe preot mai aproape ca oricare alta, de Prezenfla
divinæ, era socotit ca un lucru de mare cinste øi de ræspundere, ca øi o
ræsplatæ mult doritæ.

În timp ce preotul intra în sanctuar pentru a aduce tæmâia, mielul
jertfei de dimineaflæ care fusese ales mai înainte øi înfæfliøat Domnului, se
afla legat de unul din inelele din pardosealæ în partea de miazænoapte a
altarului. Se tæia cu un cuflit gâtlejul øi înghiflitoarea mielului, iar sângele
era prins într-un vas de aur øi pus de jur împrejurul altarului. Ce mai
ræmânea din sânge era turnat la piciorul altarului. Dupæ aceasta, animalul
era jupuit de piele øi tæiat în bucæfli. Mæruntaiele erau aøezate pe una din
mesele de marmuræ pregætite pentru aøa ceva, øi spælate. Apoi øase preofli
duceau bucæflile acestea sus pe altar, unde erau aøezate în rânduialæ øi
arse cu foc. Un alt preot aducea jertfa de mâncare de fæinæ; altul aducea
turta coaptæ øi încæ unul aducea jertfa de bæuturæ. Jertfele erau toate drese
cu sare înainte de a fi duse pe altar.

În vreme ce aceasta avea loc afaræ, preotul a cærui lucrare era de a
aduce tæmâia intra în Sfânta. De obicei era ajutat de un alt preot care
aducea jeraticul de pe altarul arderilor de tot într-un vas de aur, îl punea
pe altarul tæmâierii øi se retrægea. Preotul a cærei datorie era sæ aducæ
tæmâia, ridica capacul cæfluiei care avea în ea tæmâia øi o turna pe cærbunii
de pe altar. În timp ce tæmâia se înælfla ca un nor de fum, el se pleca în
genunchi în deplinæ adorare.

Trebuie sæ fi fost ceva plin de solemnitate pentru preot sæ se afle
singur în Sfânta aproape de prezenfla înfricoøætoare a lui Iehova, Domnul
Oøtirilor. Cum în cele mai multe cazuri, lucrul acesta se întâmpla de
prima datæ în viafla lui, experienfla nu era ceva de rând. Nici un preot nu
uita clipele cât fusese singur cu Dumnezeu. Øi dacæ aøa cum se întâmpla
uneori, Domnul se descoperea în norul de deasupra tronului harului,
impresia despre sfinflenia lui Dumnezeu carxe se fæcea asupra minflii
preotului era atât de adâncæ, încât niciodatæ nu putea sæ fie øtearsæ. Væzuse
slava Domnului øi ræmæsese în viaflæ.

Tæmâierea se sfârøea cam în acelaøi timp când preoflii terminau
lucrarea lor la altarul arderilor de tot. Când cel mai de pe urmæ act –
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turnarea jertfei de bæuturæ – se termina, Leviflii încetau sæ cânte psalmul
rânduit pentru împrejurarea aceea, iar preoflii sunau din trâmbiflele de
argint. Când sunau trâmbiflele, poporul cædea la pæmânt øi se ruga. Marele
preot ieøea pe treptele templului øi cu braflele întinse rostea binecuvântarea
preofleascæ asupra poporului. Cu aceasta se încheia serviciul de dimineaflæ.
Serviciul de searæ care avea loc pe la ora trei dupæ amiazæ, era la fel cu
cel de dimineaflæ. Mielul era junghiat, sângele era stropit, tæmâia era adusæ
øi din nou se rostea binecuvântarea preofleascæ. La cæderea serii porflile se
închideau.

În felul acesta avea loc serviciul în fiecare zi, atât în sabat cât øi în
zilele de særbætoare. În sabat se aduceau doi miei dimineafla øi doi miei
seara, în loc de unul ca în celelalte zile ale sæptæmânii. La anumite særbætori
se aduceau pânæ la øapte miei dar serviciul ræmânea acelaøi.

Mielul adus ca jertfæ în serviciul zilnic era o ardere de tot. Era un
reprezentant al întregii nafliuni, un fel de rezumat al tuturor jertfelor.
Cuprindea toate caracteristicile de seamæ ale tuturor jertfelor: era o jertfæ
de sânge, însemnând ispæøirea: era o jertfæ locfliitoare – “va fi primit de
Domnul ca sæ facæ ispæøire pentru el.” (Lev.1, 4). Era o jertfæ de consacrare,
predatæ cu totul lui Dumnezeu øi mistuitæ pe altar. Era o jertfæ de miros
plæcut. “O jertfæ mistuitæ de foc de un miros plæcut Domnului” (vers. 13).

Cu toate cæ jertfa de dimineaflæ øi cea de searæ erau pentru nafliunea
întreagæ, ele færæ îndoialæ aduceau un bine øi persoanelor în parte. Când
un israelit pæcætuia, trebuia sæ aducæ o jertfæ la templu øi acolo sæ-øi
mærturiseascæ pæcatul. Dar lucrul acesta nu era totdeauna cu putinflæ.
Vinovatul poate cæ locuia cale de o zi depærtare de Ierusalim sau cale de
o sæptæmânæ. Era cu neputinflæ sæ vinæ acolo de fiecare datæ când pæcætuia.
Pentru cazurile de felul acesta jertfele de dimineafla øi de seara erau o
ispæøire trecætoare. Ele aduceau o “acoperire” pânæ la data când pæcætosul
putea sæ meargæ el însuøi la templu øi sæ-øi aducæ jertfa.

Lucrul acesta este ilustrat în întâmplærile lui Iov. “Fiii sæi se duceau
unii la alflii øi dædeau rând pe rând câte un ospæfl.” (Iov 1, 4). La petrecerile
acestea se întâmplau færæ îndoialæ lucruri care nu erau plæcute lui
Dumnezeu. Iov însuøi se temea ca nu cumva sæ uite sau sæ întârzie de a
aduce jertfa necesaræ. Din cauza aceasta Iov “se scula dis de dimineaflæ øi
aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Cæci Iov zicea: “Poate cæ
fiii mei au pæcætuit øi au supærat pe Dumnezeu în inima lor. “Aøa avea
Iov obiceiul sæ facæ.” (vers. 5).
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Iov aducea o ardere de tot pentru fiecare din ei. “Poate cæ fiii mei au
pæcætuit,” zicea el. El credea cæ jertfa aceasta aducea o ispæøire trecætoare
pentru ei pânæ la data când øi-ar fi recunoscut greøeala øi ar fi fost gata ei
singuri sæ vinæ la Dumnezeu.

În acelaøi fel jertfa de dimineaflæ øi cea de searæ dædeau o ispæøire
trecætoare pentru Israel. Ea avea øi însemnætatea de consacrare øi pe aceea
de primire în locul jertfei. Despre arderea de tot individualæ se spune:
“Va fi primitæ pentru el.” (Lev. 14). Dacæ jertfa individualæ era în felul
acesta primitæ pentru el, nu am putea oare crede cæ jertfa nafliunii era
primitæ pentru nafliune?

Domnul Hristos a murit pentru tofli. Øi-a dat viafla Sa ca o
ræscumpærare din pæcat. Mulfli nu vor face aplicaflie personalæ din jertfa
aceasta, dar faptul este cæ Hristos a murit pentru ei. Sângele Lui îi acoperæ.
S-au luat mæsuri depline pentru mântuirea lor.

Domnul Hristos este “Mântuitorul tuturor oamenilor øi mai ales al
celor credincioøi.” (1 Timotei 4, 10). Oricare suflet care træieøte astæzi îøi
datoreazæ viafla celor petrecute pe Golgota. Dacæ nu ar fi fost “Mielul
junghiat de la întemeierea lumii”, Adam ar fi fost færæ nædejde. Cuvintele:
“În ziua când vei mânca din el, vei muri negreøit,” ar fi sigilat pentru
veønicie soarta lui. (Apoc. 13, 8;Gen. 2, 17). Dar Adam a fost cruflat. El
nu a murit. Mielul a luat locul Lui.

Aøa øi acum. Dumnezeu nu s-a schimbat. Pæcatul øi pæcætoøii nu au
drept sæ existe. Pæcatul este tot atât de respingætor pentru Dumnezeu ca øi
în grædina Edenului. Pæcætoøii sunt îngæduifli sæ træiascæ øi li se îngæduie
o suspendare a execufliei numai în virtutea sângelui ispæøitor al lui Hristos.
Deoarece Mielul a murit, ei træiesc. Zi dupæ zi Domnul Hristos le dæ
viaflæ “ca ei sæ caute pe Dumnezeu øi sæ se sileascæ sæ-l gæseascæ bâjbâind.”
(Fapte 17, 27).

Dupæ cum jertfa de dimineaflæ øi cea de searæ erau pentru nafliune øi
acopereau în chip trecætor toate pæcatele sævârøite în decursul nopflii sau
zilei trecute, este uøor de înfleles cæ unele din pæcatele acestea acoperite
în felul amintit nu erau mærturisite øi poate cæ nu vor fi niciodatæ
mærturisite. Afaræ de cazul cæ se crede cæ fiecare om din Israel îøi dædea
îndatæ seama de abaterea sa øi mærturisea pæcatul, totuøi trebuia sæ treacæ
un anumit timp între data sævârøirii pæcatului øi a mærturisirii lui. Lucrul
acesta era øi mai mult accentuat dacæ se scurgeau câteva sæptæmâni sau
câteva luni pânæ la data mærturisirii. În cazul celor nepocæifli sau care
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apostaziau, ziua lor trecea odatæ cu Ziua Ispæøirii. Cel care de data aceasta
nu-øi amæra sufletul “era tæiat din poporul Sæu”, adicæ era scos de sub
scutul Bisericii, exclus. (Lev. 23, 29).

Se pune uneori întrebarea dacæ toate pæcatele erau duse în sanctuar.
Studiul nostru ne-a fæcut sæ credem cæ se fæcea faflæ în chip trecætor pentru
pæcate prin jertfa de dimineaflæ øi cea de searæ, când mielul era adus ca
ardere de tot pentru nafliune. Sângele jertfei folosite ca ardere de tot era
totdeauna “stropit de jur împrejur altarului.” (Lev. 5, 11). Dacæ se folosea
o pasære, sângele era “scurs la piciorul altarului” (vers. 15). De aceea noi
primim pærerea cæ în serviciul zilnic prin sângele stropit pe altar se fæcea
un transfer de pæcate asupra altarului arderilor de tot øi cæ pæcatele
transferate în felul acesta cuprindeau øi pæcatele întregului popor. Dacæ
se admite cæ arderea de tot aducea ispæøire pentru pæcat, dupæ cum se
spune în Leviticul 1, 4: dacæ se admite cæ arderea de tot zilnicæ fæcea
ispæøire pentru întreaga nafliune øi cæ fæcea aceeaøi lucrare pentru Israel
pe care arderile de tot ale lui Iov o fæceau pentru fiii sæi (Iov 1, 5), dacæ se
socoteøte ca nefiind sigur cæ toate pæcatele cunoscute îndatæ erau
mærturisite înainte de a veni timpul jertfei de dimineaflæ sau a celei de
searæ, concluzia la care simflim cæ trebuie sæ ajungem este cæ în chip
trecætor se fæcea faflæ tuturor pæcatelor atunci când se aducea mielul de
jertfæ pe altar.

Poate cæ nici nu ar mai fi nevoie sæ repetæm cæ mæsurile acestea
trecætoare erau folositoare pentru mântuire numai dacæ vinovatul
mærturisea el însuøi pæcatul øi aducea jertfa sa pentru pæcat, dupæ cum în
zilele noastre pæcætosul este salvat prin jertfa Domnului Hristos de pe
Golgota, numai dacæ el personal primeøte pe Hristos. Moartea Mielului
lui Dumnezeu pe Golgota a fost pentru tofli oamenii, dar numai aceia care
primesc jertfa øi fac aplicare personalæ din ea, vor fi mântuifli.

Moartea mielului pe altarul iudaic era pentru nafliunea întreagæ, dar
numai aceia care se pocæiau øi dovedeau credinflæ aducând o jertfæ
personalæ, erau cuprinøi în împæcarea din Ziua Ispæøirii. Ceilalfli erau
“tæiafli.”

Este bine sæ se flinæ seama totuøi, cæ aceste pæcate mærturisite nu
erau duse în sanctuarul propriu zis, ci erau aøezate numai asupra altarului
arderilor de tot. Preoflii nu mâncau carnea arderilor de tot – ele erau arse
deplin pe altar: de aceea preoflii nu purtau aceste pæcate. (Lev. 1, 13).
Sângele nu era aøezat pe coarnele altarului ca la jertfele pentru pæcat øi
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nici nu era dus în sanctuar, ci era stropit “de jur împrejur” pe altarul
arderilor de tot. (Lev. 1, 5. 11;4, 25. 30. 34). Este lucru læmurit deci, cæ
pæcatele erau transferate asupra altarului arderilor de tot øi nu asupra
sanctuarului.

Jertfele de dimineaflæ øi de searæ erau simbolice, nu numai pentru
ispæøirea adusæ de miel, dar øi pentru consacrarea nafliunii faflæ de Iehova.
Jertfa arsæ complet pe altar, preînchipuia pe aceia care în fiecare zi se
consacrau lui Dumnezeu, al cæror tot era pe altar øi care erau gata sæ
urmeze pe Miel oriunde i-ar fi condus. Dimineafla øi seara rugæciunile lor
se înælflau la Dumnezeul lui Israel, amestecate cu mirosul plæcut al dreptæflii
øi desævârøirii Domnului Hristos.

Pâinile punerii înainte erau o jertfæ continuæ pentru Domnul øi pot
foarte bine sæ fie socotite ca fæcând parte din serviciul zilnic. Erau
douæsprezece turte aøezate în douæ øiruri pe masa care se afla în partea
întâia a sanctuarului. Pâinea aceasta era reînnoitæ în fiecare Sabat cu
prilejul schimbærii preoflilor. Pâinea care era totdeauna aøezatæ înaintea
Domnului, era numitæ “pâinea prezenflei” (Exod 25, 30). Dupæ cum jertfa
de dimineaflæ øi cea de searæ preînchipuiau consacrarea zilnicæ a întregii
nafliuni faflæ de Dumnezeu, cum øi dependenfla ei de sângele ispæøitor;
dupæ cum aducerea tæmâiei preînchipuia meritele øi mijlocirea Domnului
Hristos; dupæ cum lumina sfeønicului reprezenta lumina lui Dumnezeu
care stræluceøte în suflet øi lumineazæ cuvântul, tot astfel pâinea punerii
înainte reprezenta recunoaøterea din partea omului cæ hrana lui trupeascæ
øi sufleteascæ depinde de Dumnezeu øi cæ aceasta este primitæ numai prin
meritele øi mijlocirea Domnului Hristos care este “pâinea care S-a coborât
din cer.” (Ioan 6, 48-51).

În felul acesta serviciul zilnic aducea ispæøirea prin sângele mielului;
mijlocire prin norul de tæmâie care se înælfla; viaflæ trupeascæ øi sufleteascæ
prin pâinea prezenflei øi luminæ prin candelele sfeønicului. Væzut din partea
omului, serviciul zilnic însemna consacrare, ilustratæ prin mielul de pe
altar; rugæciune, prin norul de tæmâie; recunoaøterea deplinei dependenfle
de Dumnezeu în ceea ce priveøte hrana cea de toate zilele øi recunoaøterea
faptului cæ numai prin lumina pe care Dumnezeu o varsæ pe cærarea
noastræ, pot sæ fie luminate mintea øi viafla noastræ întunecatæ. Serviciul
zilnic însemna nevoia omului de Dumnezeu øi de asemenea deplinætatea
mæsurilor luate de Dumnezeu pentru îndeplinirea acestor nevoi.

Serviciile descrise pânæ aici erau de naturæ generalæ pentru nafliune.
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Mai erau o parte a serviciilor de aceeaøi însemnætate øi anume aducerea
jertfelor personale. Acestea erau de douæ feluri: jertfe de un miros bine
plæcut øi jertfe care nu erau de un miros bine plæcut. Jertfele de un miros
bine plæcut erau acelea care dovedeau consacrare, predare de sine sau
recunoøtinflæ. Erau arderi de tot, jertfe de împæcare øi jertfe de mâncare.
Jertfele care nu erau de un miros bine plæcut erau jertfele pentru pæcat øi
jertfele pentru vinæ. Cu excepflia jertfelor de mâncare, acestea erau toate
jertfe de sânge øi ca atare aveau putere de ispæøire, cu toate cæ nu erau
anume aduse pentru pæcat. Jertfa arderii de tot era o jertfæ de consacrare
øi predare øi cu toate acestea avea putere expiatoare. (Lev. 1, 4). La fel øi
jertfa de împæcare. Jertfitorul aøeza mâinile pe capul victimei øi o junghia
la intrarea tabernacolului; dupæ aceea preotul stropea sângele de jur
împrejurul altarului. Procedeul acesta era la fel ca øi la arderea de tot øi
avea însemnætate ispæøitoare. (Lev. 3, 2).

Jertfele pentru pæcat øi pentru vinæ erau cele mai de seamæ. Ele fæceau
ispæøire pentru pæcatele personale øi fæceau ca vinovatul sæ fie readus
sub harul lui Dumnezeu. Întrucât aceste jertfe au fost tratate în alt capitol,
nu este nevoie sæ intræm în amænunte cu privire la ritualul acesta. Totuøi,
poate cæ sunt potrivite câteva cuvinte.

Sângele jertfei nu era dus totdeauna în Sfânta pentru a fi stropit
acolo în fafla perdelei. Aceasta dupæ cum s-a observat mai sus, era fæcut
numai în cazul marelui preot øi al nafliunii întregi. (Lev. 4, 5. 6. 16. 17).
Dacæ pæcætuia un om din popor sau un conducætor, sângele era stropit pe
altarul arderilor de tot afaræ din tabernacol, iar carnea era mâncatæ de
preot. (Lev. 4, 25. 34; 6, 30).

Când pæcætuia preotul care avea ungerea, nu se afla nimeni de un
rang prea mare ca sæ poarte pæcatele lui. În cazuri de felul acesta carnea
nu era mâncatæ, ci sângele era dus în locul sfânt øi acolo era stropit înaintea
perdelei. La fel se fæcea când întreaga nafliune pæcætuia ca nafliune. Carnea
nu era mâncatæ, ci sângele era dus în Sfânta øi acolo era stropit în fafla
perdelei.

Când pæcætuia cineva din popor sau careva dintre conducætori,
situaflia se deosebea. Pentru ei era preoflimea care putea sæ poarte pæcatele.
De aceea carnea era mâncatæ, iar preotul care o mânca, prin actul acesta
lua asupra sa pæcatul celui vinovat. În afaræ de faptul cæ preotul consuma
carnea, se mai punea øi sângele pe altarul arderilor de tot.

De aici vedem cæ pæcatele individuale care erau mærturisite, erau
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transferate asupra sanctuarului în douæ feluri: Când pæcætuia preotul care
avea ungerea sau întreaga adunare, pæcatul prin mijlocirea sângelui era
dus în sanctuar, în locul sfânt. Când pæcætuia careva dintre conducætori
sau din popor, pæcatul, prin mâncarea cærnii era transferat asupra preoflilor,
iar prin stropirea sângelui era transferat asupra altarului arderilor de tot.

La inaugurarea serviciului în sanctuar, Aaron øi fiii sæi mergeau
zilnic în Sfânta, întâia încæpere a cortului întâlnirii. Marele preot aducea
jertfa de mâncare, se îngrijea de candele, le aprindea øi ardea tæmâie pe
altarul din locul sfânt. (Lev. 6, 19-23;24, 2-4;Num. 8, 2. 3;30, 7. 8). Ceva
mai târziu a devenit o deprindere ca preoflii sæ oficieze în cea dintâi
încæpere øi marele preot oficia acolo numai ocazional, ca de pildæ în zilele
de Sabat sau de særbætoare øi mai ales în Ziua Ispæøirii øi în sæptæmâna
dinainte. Este vrednic de luat în seamæ cæ deøi în serviciul zilnic marele
preot slujea îmbræcat în hainele sale oficiale, el purta haina albæ de preot,
când intra în Sfânta Sfintelor în Ziua Ispæøirii. (Lev. 16, 4. 23. 24).

Rezumând slujba de toate zilele care se sævârøea în sanctuar, lucrurile
urmætoare ies mai mult la ivealæ:

1. Se aducea o jertfæ ispæøitoare generalæ pentru un timp, pentru
întreaga nafliune, prin jertfa de dimineaflæ øi de searæ, când se aducea mielul
pe altarul arderii de tot. Sângele mielului fæcea douæ lucræri: înscria
pæcatele sævârøite øi fæcea ispæøirea pentru ele pânæ la data când vinovatul
aducea jertfa lui aparte pentru pæcat sau dacæ nu, pânæ la Ziua Ispæøirii.
Trupul mielului preînchipuie consacrarea lui Israel faflæ de Iehova øi este
un simbol al Domnului Hristos care “ne-a iubit øi S-a dat pe Sine pentru
noi” ca un miros “øi ca o jertfæ de un bun miros.” (Efeseni 5, 2). Pæcatele
pentru care se luau mæsuri trecætoare øi provizorii prin jertfa de dimineaflæ
øi cea de searæ, sunt în general vorbind, pæcate nemærturisite. Pæcatele
acestea cât øi altele mânjesc cortul Domnului. (Num. 19, 13. 20).

2. Jertfele personale pentru pæcat sunt un raport al pæcatelor iertate.
Fiecare pæcat fusese înscris prin stropirea sângelui jertfei de dimineaflæ øi
de searæ a arderii de tot. Aducerea unei jertfe personale pentru aceleaøi
pæcate înscria iertare pentru ele. E ca øi cum s-ar fline registre øi s-ar trece
cu credincioøie fiecare pæcat. Apoi pe mæsuræ ce vinovatul se pocæieøte
øi se cere iertare, se înscrie iertarea în dreptul numelui lui.

3. Pæcatele nemærturisite erau înregistrate pe altarul arderilor de tot
afaræ din sanctuar. Pæcatele mærturisite erau înregistrate în Sfânta sau pe
coarnele altarului arderilor de tot. Totuøi, toate pæcatele ajungeau pe o

Serviciul zilnic
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cale oarecare în sanctuar. Cum preotul consuma carnea jertfelor, al cæror
sânge fusese stropit pe altarul arderilor de tot, pæcatele prin jertfele
preotului ca øi prin jertfa zilnicæ a marelui preot (Evrei 7, 27) au fost
transferate în Sfânta. De aceea ne simflim susflinufli în spusele noastre cæ
toate pæcatele mærturisite ––øi numai cele mærturisite – sunt în sanctuarul
însuøi. Când Ziua Ispæøirii vine, numai pæcatele mærturisite sunt trecute
în revistæ înaintea lui Dumnezeu øi numai pæcætoøii care prin pocæinflæ øi
mærturisire au primit deja iertare øi au avut pæcatele lor mutate în sanctuar,
primesc ispæøire øi øtergerea pæcatelor.

În felul acesta zi dupæ zi, în decursul anului întreg, pæcatele au fost
mutate în sanctuar, mânjindu-l. Færæ îndoialæ cæ lucrul acesta nu se poate
face pentru tot timpul. Trebuie sæ vinæ o zi a socotelilor de pe urmæ, o zi
a curæflirii. O astfel de zi era Ziua Ispæøirii. Era ziua judecæflii, ziua cea
mai de seamæ din an. Pe aceasta vrem sæ o cercetæm acum.



135

14

ZIUA ISPÆØIRII

Ziua Ispæøirii era ziua cea mai mare a lui Israel. Era deosebit de
sfântæ øi nici un fel de lucrare nu trebuia sæ se sævârøeascæ în
timpul ei. Iudeii o numeau yoma, adicæ ziua. Era ziua centralæ a

sistemului jertfelor. Oricine nu îøi umilea sufletul în ziua aceea, era tæiat
din Israel. (Lev. 23, 29). Ziua Ispæøirii cædea în ziua a zecea a lunii a
øaptea, numitæ Tiøri, cam pe la sfârøitul lui octombrie. Pregætirea specialæ
pentru ziua aceea începea cu zece zile mai de vreme. Cu privire la acestea,
Enciclopedia Iudaicæ, la cuvântul ispæøire zice: “Primele zece zile ale
lunii Tiøri au ajuns sæ fie zece zile de pocæinflæ ale anului cu scopul de a
aduce o desævârøitæ schimbare a inimii, øi sæ facæ pe Israel niøte prunci
nou næscufli, culmea fiind atinsæ în Ziua Ispæøirii când urma sæ fie dat
omului cel mai mare dar al religiei: harul milostiv al lui Dumnezeu. “Se
spune mai departe cæ  între Iudei s-a ajuns la pærerea cæ în ziua întâia a
lunii Tiøri, sfânta zi a anului nou øi a aniversærii creafliunii, faptele omului
erau judecate, iar soarta lui era hotærâtæ øi cæ în a zecea zi a lunii Tiøri era
sigilatæ hotærârea cereascæ.” (ibid. Vol. II, pag. 281).

În aceeaøi enciclopedie se redæ pærerea iudaicæ cu privire la ceea ce
va avea loc în Ziua Ispæøirii, dupæ cum urmeazæ: “Dumnezeu, aøezat pe
tronul Sæu pentru ca sæ judece lumea, fiind în acelaøi timp Judecætor,
Apærætor, Expert øi Martor, deschide Cartea de Amintiri: este cititæ în ea
numele fiecærui om. Se sunæ cu trâmbifla cea mare: se aude o øoaptæ:
îngerii se cutremuræ zicând: E ziua judecæflii: deoarece nici slujitorii Lui
nu sunt curafli înaintea lui Dumnezeu. Dupæ cum un pæstor îøi cerceteazæ
turma trecând-o pe sub toiagul sæu, tot astfel El trece fiecare fiinflæ pe
dinaintea Sa rânduindu-i lungimea vieflii øi soarta. În ziua anului nou se
scrie decretul: în Ziua Ispæøirii este sigilat cine sæ træiascæ øi cine sæ moaræ.
Dar pocæinfla, rugæciunea øi milostenia pot înlætura un decret ræu.” (ibid.
Pag. 286).

În ziua a treia a lunii a øaptea marele preot se mutæ din locuinfla sa
din Ierusalim în curflile templului. Aici el petrecea sæptæmâna în meditaflie
øi rugæciune cum øi în cercetarea de aproape a ritualului de îndeplinit în
Ziua Ispæøirii, aøa fel ca sæ nu se facæ vreo greøealæ. Cu el mai era unul,
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care în caz cæ marele preot s-ar fi îmbolnævit øi ar fi murit, sæ continue cu
serviciul în Ziua Ispæøirii. În general, mai era lângæ marele preot tot în
acest timp øi unul din preoflii mai bætrâni care-l învæfla øi-l ajuta øi vedea
ca totul sæ fie bine înfleles øi sæ se îndeplineascæ aøa ca sæ fie bine primit.
Noaptea dinaintea Zilei de Ispæøire, nu era îngæduit marelui preot sæ
doarmæ, ca nu cumva sæ se întineze în vreun fel oarecare.

SERVICIULSERVICIULSERVICIULSERVICIULSERVICIUL

În Ziua Ispæøirii tofli erau de timpuriu în picioare. Marele preot slujea
la aducerea jertfei zilnice de dimineaflæ, sævârøitæ în aceastæ zi ca în celelalte
zile. (Num. 29, 11). Dupæ terminarea slujbei acesteia începeau slujbele
speciale. Raportul din capitolul 16 din Leviticul ne dæ urmætoarele
informaflii: Marele preot era cel dintâi care se scælda øi se îmbræca în
hainele sale albe, sfinte. În tot cursul anului purtase distincflia de mare
preot, haina cea frumoasæ øi efodul cu pietrele preflioase øi placa de aur.

În ziua aceasta totuøi, înainte de a merge în Sfânta Sfintelor
deosebirea între hainele sale øi acelea ale preotului consta în faptul cæ
cingætoarea era albæ øi cæ purta mitra de in ca mare preot în loc de scufia
de preot (Lev. 16, 4; Exod 28, 39. 40 ;39, 28). Când începea slujba, marele
preot primea de la adunare doi flapi ca jertfæ pentru pæcat øi un berbece
pentru arderea de tot care împreunæ cu un viflel, jertfa sa pentru pæcat,
erau înfæfliøate înaintea Domnului (vers. 3. 5); el junghia viflelul care era
pentru sine, iar un preot lua din sânge într-un vas, amestecându-l aøa încât sæ
nu se închege în timp ce marele preot îndeplinea o altæ parte a serviciului.

Dupæ junghierea viflelului, marele preot lua cærbuni de pe altarul
arderilor de tot øi îi punea într-o cædelniflæ. Îøi umplea mâinile cu tæmâie
plæcut mirositoare øi purtând atât cærbunii cât øi tæmâia, mergea în sanctuar
øi pætrundea în Sfânta Sfintelor. Acolo aøeza cædelnifla pe tronul harului
“pentru ca norul de fum sæ acopere capacul ispæøirii de pe chivotul
mærturiei øi astfel nu va muri.” (Lev. 16, 13).

Dupæ ce a terminat ceremonia aceasta, ieøea øi primea de la marele
preot sângele viflelului pe care îl purta în Sfânta Sfintelor. Aici stropea
sângele cu degetul spre partea de ræsærit a capacului ispæøirii, “sæ
stropeascæ din sânge de øapte ori cu degetul lui înaintea capacului
ispæøirii.” (vers. 14). În felul acesta fæcea ispæøire pentru el øi pentru casa
lui (vers. 6).
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Înainte de a fi junghiat viflelul, avusese loc o altæ ceremonie. Se
træsese sorfli pentru cei doi flapi, un sorfl pentru Domnul øi celælalt pentru
trimiterea în pustiu, pentru Azazel (vers. 8).

fiapul care cædea la sorfli pentru Domnul, era adus ca jertfæ pentru
pæcat. Celælalt care urma sæ fie trimis era înfæfliøat viu înaintea Domnului
“ca sæ slujeascæ pentru facerea ispæøirii øi sæ i se dea drumul în pustiu
pentru Azazel.” (vers. 9. 10). Despre amândoi flapii se spune cæ Aaron “îi
va prezenta înaintea Domnului la uøa cortului întâlnirii.” (vers. 7). Aceasta
înseamnæ cæ amândoi erau aduøi la intrarea cortului øi legafli de douæ
verigi puse în pæmânt sau pavaj øi-i læsa acolo pânæ când se desfæøura
cealaltæ parte a serviciului cu viflelul. Erau prezentafli “înaintea Domnului”
în aøteptarea încheierii serviciului tæmâierii øi al viflelului.

Dupæ ce marele preot ieøea din Sfânta Sfintelor, când a terminat
ritualul cu sângele viflelului, junghia flapul jertfei pentru pæcat care se
aducea pentru tot poporul. El mergea din nou în Sfânta Sfintelor øi stropea
sângele flapului cum a stropit pe al viflelului pe capacul ispæøirii øi înaintea
capacului ispæøirii (vers. 15). Astfel se fæcea ispæøire pentru Sfânta
Sfintelor,  “øi pentru necuræfliile copiilor lui Israel øi pentru toate cælcærile
de lege prin care au pæcætuit ei” (vers.16). Apoi fæcea acelaøi lucru pentru
Sfânta. Dupæ ce a fæcut ispæøire pentru sanctuar, mergea afaræ la altar øi
fæcea ispæøire pentru el, punând pe coarnele altarului atât din sângele
viflelului, cât øi din al flapului. El stropea de øapte ori cu degetul pentru ca
“sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel.” (vers. 19).

Era o rânduialæ specialæ ca atunci când marele preot îøi fæcea lucrarea,
nimeni nu trebuia sæ se gæseascæ în “cortul întâlnirii când mergea sæ facæ
ispæøire în locul sfânt pânæ când nu ieøea dupæ ce fæcea ispæøire pentru
sine, pentru casa lui øi pentru toatæ adunarea lui Israel.” (vers. 17). Nu ni
se spune motivul pentru aceastæ interdicflie, dar este raflional sæ credem
cæ atunci când perdeaua care desparte Sfânta de Sfânta Sfintelor era datæ
la o parte în timpul serviciilor speciale din Ziua de Ispæøire,
descoperindu-se chivotul øi tronul milei cu Øechina, oricine care nu era
rânduit în mod special sæ intre în sanctuar, ar fi fost în pericol sæ intre în
prezenfla lui Dumnezeu nepregætit øi sæ moaræ pe loc.

Ziua ispæøirii
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Dupæ ce fæcea ispæøire pentru locul sfânt øi pentru cortul întâlnirii,
adicæ pentru locul prea sfânt øi pentru locul sfânt (vers. 16), “Aaron sæ
meargæ la altarul care este înaintea Domnului øi sæ facæ ispæøire pentru
el; sæ ia din sângele viflelului øi din sângele flapului øi sæ-l punæ pe coarnele
altarului øi împrejurul lui øi sæ stropeascæ sângele cu degetul de øapte ori
ca sæ-l curæfleascæ øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel.” (vers.
18. 19).

Acum “Aaron a isprævit împæcarea locului sfânt, a cortului întâlnirii
øi a altarului.” (vers. 20). Este de remarcat faptul cæ al doilea compartiment
este numit în acest capitol “locul sfânt” aøa cum se gæseøte oriunde în
Biblie. Dar aceasta nu trebuie sæ provoace confuzie, deoarece este în
contrast cu “cortul întâlnirii” care este numele obiønuit al primului
compartiment. Versetul acesta ar trebui sæ dea de înfleles cæ “Aaron a
încheiat împæcarea locului prea sfânt, a locului sfânt øi a altarului.”

Când Aaron a adus viflelul “el a fæcut ispæøire pentru el øi pentru
casa lui.” (vers. 6. 11). Pe de altæ parte flapul pentru arderea de tot era
pentru popor (vers. 8. 15). Însæ în slujirea sângelui flapului, despre Aaron
nu se spune cæ a fæcut ispæøire pentru popor, ci pentru “locul sfânt” øi
pentru “cortul întâlnirii.” (vers. 16).

Nu negæm, dar afirmæm cæ pentru popor a fost fæcutæ o ispæøire,
deoarece aceasta este clar declarat în altæ parte. (vers. 30. 34). Noi doar
atragem atenflia asupra faptului cæ sângele viflelului fæcea ispæøire pentru
Aaron øi pentru casa lui în timp ce sângele flapului fæcea ispæøire øi curæflea
locurile sfinte ale sanctuarului.” (vers. 18). Ispæøirea pentru popor este
menflionatæ doar incidental.

Acest studiu ne duce la concluzia cæ erau douæ scopuri distincte în
curæflirea efectuatæ în Ziua de Ispæøire: unul, curæflirea lucrurilor – ca cele
douæ locuri sfinte øi altarul; celælalt, curæflirea preoflilor øi a poporului.
Necuræflia era îndepærtatæ de pe lucruri øi necuræflia era îndepærtatæ de la
oameni. Amândouæ sunt curæflite (vers. 16. 19. 30). Ispæøirea era fæcutæ
atât pentru lucruri cât øi pentru popor (vers. 11. 16. 18. 30. 33. 34). Aceste
douæ scopuri sunt strâns legate; unul este dependent de celælalt øi cu toate
acestea trebuie sæ fie distincte în gândirea noastræ deoarece sunt
menflionate în raportul sacru.

Locurile sfinte erau curæflite nu pentru vreun pæcat sau un lucru ræu
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în sanctuar sau pe altar ci “din cauza necuræfliei copiilor lui Israel øi din
cauza cælcærilor de lege prin care au pæcætuit.” (vers. 16). Acest lucru
este adeværat øi despre altar. Preotul trebuie “sæ-l curæfleascæ øi sæ-l
sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel” (vers. 19).

“Când se va isprævi de fæcut ispæøire pentru sfântul locaø, pentru
cortul întâlnirii øi pentru altar, sæ aducæ flapul cel viu. Aaron sæ-øi punæ
amândouæ mâinile pe capul flapului cel viu øi sæ mærturiseascæ peste el
toate færædelegile copiilor lui Israel øi toate cælcærile de lege cu care au
pæcætuit ei: sæ le punæ pe capul flapului, apoi sæ-l izgoneascæ în pustie
printr-un om care va avea însærcinarea aceasta. fiapul acela va duce asupra
lui toate færædelegile lor într-un pæmânt pustiu. În pustie sæ-i dea drumul.”
(Lev. 16, 20-22).

Dupæ încheierea slujbei acesteia, Aaron se dezbræca de hainele de
in, se spæla în apæ øi se îmbræca cu hainele obiønuite de mare preot (vers.
23, 24). Venea apoi øi aducea o ardere de tot pentru sine øi una pentru
popor (vers. 24). Apoi se ardea pe altar græsimea jertfei pentru pæcat.
Omul care a dus flapul cel viu în pustie, trebuia sæ se scalde øi sæ-øi spele
hainele, înainte de a putea sæ revinæ în tabæræ. Omul care a avut grijæ de
viflelul al cærui sânge a fost dus în sanctuar øi al cærui corp a fost ars afaræ
din tabæræ, trebuia sæ-øi spele øi el hainele øi sæ se scalde înainte de a intra
în tabæræ (vers. 26-28).

Jertfa specialæ amintitæ în Numeri 29, 7-11, care constæ dintr-un
“viflel, un berbec øi øapte miei ca ardere de tot, øi un flap ca jertfæ de
ispæøire, afaræ de jertfa de ispæøire”, este adusæ apoi înainte de jertfa
obiønuitæ de searæ care încheia serviciul zilei.

Cu privire la lucrarea sævârøitæ în ziua aceea, cuvântul spune: “În
ziua aceasta se va face ispæøire pentru voi, ca sæ væ curæflifli; vefli fi curæflifli
de toate pæcatele voastre înaintea Domnului.” Lev. 16, 30. În versetul 33
se dæ un rezumat: “sæ facæ ispæøire pentru locul prea sfânt, sæ facæ ispæøire
pentru cortul întâlnirii, øi pentru altar, øi sæ facæ ispæøire pentru preofli øi
pentru tot poporul adunærii. ”.

În descrierea Zilei Ispæøirii aøa cum se redæ în capitolul 16 din
Leviticul, se ivesc câteva întrebæri pe care vrem sæ le cercetæm acum.
Dacæ se întrebæ: Ce anume se sævârøea prin serviciul din Ziua Ispæøirii?
Ræspunsul care vine de la sine este cæ se sævârøea ispæøire. Dacæ se pune
mai departe întrebarea: Pentru cine sau pentru ce se fæcea ispæøire?
Ræspunsul este în versetul 33, cæ se fæcea ispæøire pentru locaøul cel sfânt,

Ziua ispæøirii
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pentru cortul întâlnirii, pentru altar, pentru preofli øi pentru întreg poporul.
Aceasta împarte ispæøirea în douæ pærfli: ispæøire pentru sanctuar, adicæ
pentru obiectele sfinflite, øi ispæøire pentru persoane, adicæ pentru preofli
øi pentru popor. Scopul ispæøirii pentru popor se spune cæ era “sæ væ
curæflifli”: vefli fi curæflifli de toate pæcatele înaintea Domnului.” (vers. 30).
În ceea ce priveøte sanctuarul, cuvântul zice; Sæ facæ ispæøire pentru sfântul
locaø, pentru necuræfliile copiilor lui Israel øi pentru toate cælcærile de
lege prin care au pæcætuit ei. Sæ facæ la fel pentru cortul întâlnirii care
este cu ei în mijlocul necuræfliilor lor.” (vers. 16). Cu privire la altar se
spune: “Sæ se stropeascæ pe altar cu degetul lui de øapte ori din sânge, øi
astfel sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel.” (vers. 19).

Cuvântul acesta ne aratæ læmurit cæ ceea ce necuræflea sanctuarul øi
altarul erau pæcatele lui Israel. Necuræflirea aceasta se producea în decursul
anului prin slujba zilnicæ. În fiecare dimineaflæ øi în fiecare searæ fusese
junghiat un miel, iar sângele lui, era stropit pe altar “de jur împrejur.”
Acesta necuræflise altarul. Vinovaflii aduseseræ jertfele lor pentru pæcat øi
pentru vinæ. În cazul unui preot sau al întregii adunæri, sângele victimei
fusese dus în locul sfânt. Acesta necuræflise sanctuarul. În cazul unui
conducætor sau al altcuiva din popor, sângele fusese pus pe coarnele
altarului arderilor de tot, iar carnea fusese mâncatæ de preofli. Aceasta
transferase pæcatele asupra preofliei øi în acelaøi timp necuræflise altarul.
Prin mijloacele acestea sanctuarul øi altarul fusese necuræflite, iar preoflimea
era obligatæ sæ poarte pæcatele. Slujbele din Ziua Ispæøirii aveau rostul de
a termina cu toate aceste pæcate øi sæ curefle atât sanctuarul, preoflimea cât
øi poporul.

O ÎNTREBAREO ÎNTREBAREO ÎNTREBAREO ÎNTREBAREO ÎNTREBARE

S-ar putea pune urmætoarea întrebare: Pentru ce era nevoie de o
curæflire a poporului ? Nu aduseseræ ei jertfele lor din când în când în
cursul anului, nu-øi mærturisiseræ ei pæcatele øi nu plecase iertafli? Pentru
ce trebuia ca o aducere aminte a pæcatelor sæ fie înnoitæ în fiecare an? Nu
ar fi trebuit ca cei ce le aduceau, “fiind curæflifli odatæ sæ nu mai aibæ
cunoøtinfle de pæcate? ” (Evrei 10, 2. 3). Întrebærile acestea cer un ræspuns.

Ar fi la locul sæu sæ amintim cæ mântuirea noastræ este condiflionatæ
totdeauna de pocæinflæ øi stæruinflæ. Dumnezeu iartæ, dar iertarea nu este
færæ de condiflii øi færæ întrebare cu privire la purtarea de viitor a
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pæcætosului. Luafli seama cum vorbeøte Ezechiel: “Dacæ cel neprihænit se
abate de la neprihænirea lui øi sævârøeøte nelegiuirea, dacæ se ia dupæ
urâciunile celui ræu, s-ar putea sæ træiascæ el oare? Nu, ci toatæ neprihænirea
lui va fi uitatæ, pentru cæ s-a dat la nelegiuire øi la pæcat: de aceea va muri
în ele.” (Ezechiel. 18, 24).

Textul acesta spune cæ atunci când un om se îndepærteazæ de la
neprihænire, toate faptele cele bune vor fi uitate. Øi contrariul este adeværat.
Dacæ un om a fost nelegiuit, însæ se întoarce de la calea lui cea rea, “toate
færædelegile pe care le-a fæcut i se vor uita.” (vers. 22).

Observafli cum Domnul Hristos trateazæ în parabolæ pe omul care
datora zece mii de talanfli. Când a avut milæ a fost iertat. (Matei 18, 27).
Însæ atunci când acelaøi rob a fost nemilos faflæ de tovaræøul lui, care-i
datora o sumæ micæ de o sutæ de lei øi-l aruncase în închisoare, stæpânul
i-a zis: “Rob viclean, eu fli-am iertat toatæ datoria fiindcæ m-ai rugat. Oare
nu se cædea sæ ai øi tu milæ de tovaræøul tæu cum am avut eu milæ de tine?
Øi stæpânul s-a mâniat øi l-a dat pe mâna chinuitorilor pânæ va plæti tot ce
datora. Tot aøa va face øi Tatæl Meu cel ceresc dacæ fiecare din voi nu
iartæ din toatæ inima pe fratele sæu”. (Matei 18, 32-35).

Dumnezeu fline cont pentru fiecare om. Ori de câte ori o rugæciune
de iertare se înalflæ la Dumnezeu dintr-o inimæ sinceræ, El iartæ. Dar uneori
oamenii îøi schimbæ pærerea. Li se pare cæ s-au pocæit. Ei dovedesc prin
viafla lor cæ pocæinfla nu le este veønicæ. De aceea Dumnezeu în loc de a
ierta cu totul øi deplin, scrie iertare în dreptul numelui oamenilor øi aøteaptæ
cu iertarea deplinæ øi cu øtergerea pæcatelor pânæ ce au avut timp sæ cugete
la lucrurile acestea. Dacæ la sfârøitul vieflii lor au aceleaøi gânduri
Dumnezeu îi socoteøte credincioøi, øi în ziua judecæflii este limpezitæ
datoria lor. La fel øi cu Israelul de altæ datæ. În clipa în care se ivea Ziua
Ispæøirii, oricare vinovat avea prilejul sæ arate cæ era tot de aceeaøi pærere
øi cæ dorea iertarea. Dacæ lucrurile erau astfel, pæcatul era øters øi era
curæflit cu desævârøire.

O ZI DE JUDECATÆO ZI DE JUDECATÆO ZI DE JUDECATÆO ZI DE JUDECATÆO ZI DE JUDECATÆ

Ziua Ispæøirii era ziua judecæflii pentru Israel. Zi dupæ zi în cursul
anului, vinovaflii se prezentaseræ la templu øi primiseræ iertare. În Ziua
Ispæøirii pæcatele acestea erau cercetate înaintea lui Dumnezeu sau dupæ
cum se spune în Evrei “aducerea aminte a pæcatelor este înnoitæ!” (Evrei

Ziua ispæøirii



142

Serviciul în Sanctuar

10, 3). În ziua aceea fiecare israelit adeværat îøi înnoia consacrarea faflæ
de Dumnezeu øi îøi întærea credinfla. Ca rezultat, era nu numai iertat, ci øi
curæflit. “Cæci în ziua aceasta se va face ispæøire pentru voi ca sæ væ curæflifli:
vefli fi curæflifli de toate pæcatele înaintea Domnului.” (Lev. 16, 30). Isreliflii
trebuie sæ fi plecat acasæ cu fericire în inima lor în seara aceea. “Curæflifli
de toate pæcatele voastre”. Minunatæ asigurare! Aceeaøi fægæduinflæ ne
este datæ în Noul Testament: “Dacæ ne mærturisim pæcatele, El este
credincios øi drept sæ ne ierte pæcatele øi sæ ne curæfleascæ de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1, 9)a. Nu numai iertafli, ci øi curæflifli! Curæflifli de
orice nelegiuire, de toate pæcatele noastre!

Cu privire la judecata de pe urmæ, Ioan în Apocalipsa spune: “Øi am
væzut pe morfli, mari øi mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie.
Niøte cærfli au fost deschise. Øi a fost deschisæ o altæ carte, care este cartea
vieflii. Øi morflii au fost judecafli dupæ faptele lor, dupæ ce erau scrise în
cærflile acelea.” Ziua Ispæøirii era o preînchipuire a acelei zile. În sanctuar
nu se pæstrau cærfli. Dar se gæsea acolo o însemnare a pæcatelor. Fiecare
picæturæ de sânge pe altarul arderilor de tot stropitæ la slujba de dimineaflæ
øi la cea de searæ era un raport al pæcatelor sævârøite. Pe coarnele aceluiaøi
altar øi de asemenea în locul sfânt, se pæstra un raport al pæcatelor iertate
prin stropirea sângelui atunci când pæcætoøii veneau cu jertfele lor
personale pentru a cæpæta iertare. În Ziua Ispæøirii pæcatele celor care
primiseræ iertare, erau øterse. Ceilalfli erau “tæiafli”. În felul acesta
sanctuarul era curæflit de raportul pæcatelor adunate în cursul anului.
Curæflirea aceasta a raportului aduce dupæ sine curæflirea poporului ale
cæror pæcate fuseseræ iertate. Pæcatele erau øterse. Ele nu mai ræmâneau
ca mærturie împotriva poporului. Ispæøirea avusese loc øi poporul nu mai
era sub condamnare. Erau curæflifli, liberi, fericifli. Nici chiar raportul nu
mai exista. E o datorie a noastræ de a vedea cum se înfæptuia. Cercetætorul
atent va dori sæ øtie cum poate fi curæflit sanctuarul prin stropirea sângelui
când însæøi prin mijlocul acesta sanctuarul fusese necuræflit. O nouæ mæsuræ
de sânge nu ar mânji øi mai mult în loc de a curæfli? Cercetætorul va dori
sæ mai øtie pentru ce este folosit un viflel ca jertfæ pentru pæcat cum øi un
flap, øi ce realiza fiecare: øi în cele din urmæ, pentru ce era necesar un flap,
ca sæ fie trimis în pustie. În orice studiu al sanctuarului øi al preofliei
levitice, trebuie sæ se flinæ minte cæ nici un simbol nu este o reflectare
exactæ a ceea ce are în gând sæ zugræveascæ. Adeværata lucrare de ispæøire
din cer cuprinde atât de multe laturi, încât este aproape cu neputinflæ sæ
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aflæm o paralelæ pæmânteascæ. Domnul Hristos a træit, a murit øi a înviat.
Cum s-ar putea gæsi un simbol potrivit pentru a ilustra lucrul acesta? Un
miel poate reprezenta pe Domnul Hristos øi sæ fie ucis aøa cum a fost El,
dar cum s-ar putea înfæfliøa învierea? Trebuie sæ fie folosit un alt animal
viu, dar simbolul nu este întreg.

DOMNUL HRISTOS, OMUL REPREZENTATIVDOMNUL HRISTOS, OMUL REPREZENTATIVDOMNUL HRISTOS, OMUL REPREZENTATIVDOMNUL HRISTOS, OMUL REPREZENTATIVDOMNUL HRISTOS, OMUL REPREZENTATIV

Marele preot înfæfliøa pe Domnul Hristos. Dar Domnul Hristos a
fost færæ pæcat, iar marele preot nu era. De aceea orice jertfæ aducea marele
preot nu putea sæ fie asemænætoare cu Acela pe care-l reprezenta din
cauza pæcatelor lui. De aceea era nevoie de diferite ceremonii sæ ilustreze
întreaga lucrare a Domului Hristos. Aøa a fost cu marele preot, perdeaua,
pâinile punerii înainte, tæmâia, mielul, flapul, jertfa de mâncare øi multe
alte pærfli ale serviciului în sanctuar. Locul sfânt avea însemnætatea lui: la
fel øi locul prea sfânt, curtea, altarul, ligheanul, capacul ispæøirii. Aproape
totul avea o însemnætate simbolicæ începând cu hainele preotului øi
terminând cu cenuøa cu care era stropit cel necurat. Totuøi chiar dacæ ar
fi fost adunate toate acestea la un loc, ele nu ar fi o înfæfliøare întreagæ øi
mare parte din ele nu ar oglindi originalul decât în chip nedesævârøit.

Într-un alt capitol era arætat cæ Aaron nu numai cæ reprezenta poporul,
dar era øi identificat cu el.

Marele preot reprezenta întreg poporul. Se socotea cæ întregul Israel
este cuprins în el. “În el” tot ce fline de preoflie se însuma în el øi ajungea
la culme. “Când pæcætuia el, poporul pæcætuia.”

Adam a fost omul reprezentativ. “Prin el” pæcatul a intrat în lume.
“Prin neascultarea lui,” mulfli au fost fæcufli pæcætoøi. “Øi astfel prin greøeala
unuia singur, moartea a domnit prin el singur, øi prin greøeala unuia singur
cei mulfli au fost lovifli cu moartea.” (Rom. 5, 12. 15. 17. 19).

Øi Domnul Hristos a fost omul reprezentativ. El a fost al doilea øi
ultimul Adam. Omul dintâi a fost din pæmânt, pæmântesc: omul al doilea
este din cer.” (1 Cor. 15, 47). Acest al doilea Adam “din cer”, a îndreptat
tot ce stricase cel dintâi prin abaterile lui. Prin neascultarea celui dintâi
“mulfli au fost fæcufli pæcætoøi.” Prin ascultarea celui de al doilea “cei
mulfli vor fi fæcufli neprihænifli” (Rom. 5, 19). Prin greøeala celui dintâi
om, a venit o osândæ care a omorât pe tofli oamenii. “Prin neprihænirea
celui de al doilea om,” a venit pentru tofli oamenii o hotærâre de neprihænire

Ziua ispæøirii
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care dæ viaflæ.” (vers. 18). “Prin urmare dupæ cum tofli mor în Adam, tot
aøa, tofli vor învia în Hristos.” (1 Cor. 15, 22).

Marele preot era un preînchipuitor al Domnului Hristos øi un
reprezentant al nafliunii. Ca reprezentant al nafliunii, a fost identificat cu
pæcatele lor øi era vrednic de moarte. Ca un preînchipuitor al Domnului
Hristos era mijlocitorul øi mântuitorul lor. În amândouæ cazurile trata cu
Dumnezeu pentru popor. În înflelesul acesta el era poporul. Dacæ îl primea
Dumnezeu, în el primea poporul. Dacæ Dumnezeu îl lepæda, El lepæda
poporul în el. Pentru motivul acesta poporul era plin de grijæ øi doritor sæ
audæ sunetul clopofleilor øi al rodiilor în Ziua Ispæøirii. Când în cele din
urmæ ispæøirea a fost adusæ la îndeplinire øi iertarea era desævârøiræ, sunetul
clopofleilor atunci când marele preot relua veømintele de mare preot, era
un semn cæ Dumnezeu primise pe locfliitor. Când venea afaræ øi sunetul
era læmurit auzit de tofli, bucuria øi recunoøtinfla lor era færæ margini.
Dumnezeu îi primise încæ odatæ în persoana marelui preot.

Când marele preot intra în locul prea sfânt în Ziua Ispæøirii, el mergea
ca reprezentant al poporului. În el, Israel se înfæfliøa Domnului pentru a
da socotealæ de pæcatele de peste an. Raportul acestor pæcate sta scris în
sângele de pe altarul arderilor de tot øi din locul sfânt. Odatæ cu Ziua
Ispæøirii venise ziua socotelilor, ziua judecæflii când toate pæcatele trebuiau
sæ treacæ pe dinaintea lui Dumnezeu. Marele preot venea în fafla lui
Dumnezeu în timp ce norul de tæmâie îl ferea. Pentru întâia datæ în anul
acela pæcatul era adus înaintea lui Dumnezeu în locul prea sfânt. Marele
preot stropea sângele viflelului “pe capacul ispæøirii spre ræsærit: sæ
stropeascæ din sânge de øapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispæøirii
øi va face ispæøire pentru el øi pentru casa lui.” (Lev. 16, 11. 14). El este
curat. Orice pæcat cu care s-a identificat, oricare pæcat pentru care poartæ
ræspundere a fost dus în sanctuar. El este curat: dar sanctuarul nu.

Ce s-a îndeplinit pânæ acum este urmætorul lucru: Marele preot în
misiunea lui de reprezentant s-a înfæfliøat înaintea lui Dumnezeu øi a legii.
El a recunoscut pæcatele sale øi a stropit sângele. Legea de fapt l-a întrebat:

“Ai pæcætuit?”Marele preot a ræspuns: “Am pæcætuit øi mi-am
mærturisit pæcatele.”

Legea zice: “Plata pæcatului este moartea. Altceva nu pot cere decât
sæ cer viafla.”

Marele preot ræspundea: “Am adus sângele jertfei. Primeøte-l.”
Sângele era stropit pe capacul ispæøirii. A fost primit în locul
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pæcætosului un înlocuitor. Asupra acestui locfliitor a fost aøezat pæcatul:
el a fost fæcut pæcat øi ca urmare a murit. El a plætit preflul abaterii. El
murit în locul pæcætosului øi din cauza pæcatului. El a plætit ceea ce datora
din cauza pæcatului.

În cercetarea pe care am fæcut-o cu privire la jertfele pentru pæcat,
s-a accentuat însemnætatea punerii mâinilor asupra capului animalului
care fæcea ca pæcatul sæ fie transferat astfel asupra victimei. În fiecare
caz victima murea cu vinovæflia pe cap, murea din pricina pæcatului. La
fel Domnul Hristos a luat asupra Sa pæcatele øi a fost fæcut pæcat. Fiind
fæcut pæcat, trebuia sæ moaræ: deoarece plata pæcatului este moartea.

Domnul Hristos a murit nu numai din cauza pæcatului, dar øi pentru
pæcætoøi. Când a murit pentru pæcat, a murit pentru cæ S-a identificat cu
noi øi a luat asupra Sa pæcatele noastre. A murit pentru pæcate din cauzæ
cæ pæcatele noastre au fost aøezate asupra Lui øi El trebuia sæ sufere
pedeapsa. Murind în felul acesta pentru pæcætoøi, El a împlinit cerinflele
legii.

Domnul Hristos a murit nu numai ca locfliitor pentru pæcætoøi, ci ca
Cel færæ de pæcat. Luând pæcatele noastre asupra Sa, - vorbim cu cel mai
adânc respect – trebuia sæ moaræ: legea cerea aceasta. Dar personal
Domnul Hristos nu pæcætuise. El era færæ pæcat: cu toate acestea a murit.
Iar moartea Celui færæ pæcat este o parte bine precizatæ din planul lui
Dumnezeu. Moartea celui pæcætos satisface cererea legii. Moartea Celui
færæ de pæcat aduce plata ræscumpærætoare øi scapæ pe pæcætos din moarte.
Dupæ ce marele preot a adus viflelul øi a stropit sângele lui asupra capacului
ispæøirii, i se cerea sæ junghie flapul adus ca jertfæ de ispæøire pentru popor
øi sæ-i ducæ sângele dincolo de perdeaua dinæuntru. Cu sângele acestuia
sæ facæ întocmai cum a fæcut cu sângele viflelului. “Sæ stropeascæ cu el
capacul ispæøirii øi înaintea capacului ispæøirii. Astfel sæ facæ ispæøire
pentru sfântul locaø, pentru necuræfliile copiilor lui Israel øi pentru toate
cælcærile de lege prin care au pæcætuit ei. Sæ facæ la fel pentru cortul
întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necuræfliei lor.” (Lev. 16, 15. 16).

S-a spus mai înainte, dar aici vom sublinia lucrul acesta, cæ sângele
viflelului øi al flapului îndeplineau douæ lucruri deosebite. Cel dintâi fæcea
ispæøire pentru Aaron øi casa lui. Al doilea aducea ispæøire pentru popor
øi pentru sanctuar (vers. 11. 15. 16). Nu se aminteøte cæ sângele viflelului
ar fi fæcut ispæøire sau ar fi adus curæflire pentru sanctuar, însæ lucrul
acesta este hotærât spus cu privire la sângele flapului (vers. 15. 16).

Ziua ispæøirii
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Lucrul acesta se întemeiazæ pe urmætoarele considerente: în toate
cazurile unde se fæcea ispæøire pentru o persoanæ, ispæøirea era realizatæ
prin sânge øi aræta transferarea pæcatelor asupra sanctuarului. Pæcætosul
transfera pæcatele sale asupra victimei care urma sæ fie înjunghiatæ, iar
sângele era stropit pe altarul arderilor de tot sau în Sfânta din sanctuar.
Sângele care – din cauza pæcatului care a fost mærturisit asupra victimei
– poate fi numit sânge împoværat de pæcat, simbolic øi ceremonial,
necuræfleøte locul unde este stropit. În felul acesta sanctuarul a fost mânjit.

Când marele preot ieøea afaræ dupæ ce stropea sângele viflelului, el
era curæflit. Toate pæcatele pe care le purtase øi pentru care era ræspunzætor
fusese mærturisite øi transferate în sanctuar. Când venea afaræ din Sfânta
Sfintelor, era curat, liber, sfânt, un simbol al Domnului Hristos, al Celui
Sfânt. El îøi mærturisise pæcatele, ele i-au fost iertate øi nu mai avea nimic
de mærturisit cu privire la sine. fiapul pentru Domnul al cærui sânge stæ
gata sæ fie stropit, preînchipuia øi el pe Cel Sfânt, pe Cel care poartæ
pæcatele. În toate jertfele din cursul anului fusese arætatæ moartea
Domnului Hristos, Cel færæ pæcat. El care nu cunoscuse pæcat a fost fæcut
pæcat. În flapul din Ziua Ispæøirii el era preînchipuit ca Alesul lui
Dumnezeu, nevinovat øi neîntinat.

Repetæm: În flapul adus în Ziua Ispæøirii avem îndrumæri simbolice
ale morflii Domnului Hristos, “nevinovat, sfânt, færæ patæ despærflit de
pæcætoøi øi înælflat mai pe sus de ceruri.” (Evrei 7, 26). Sângele acestui flap
avea putere curæflitoare. Fæcea cu putinflæ curæflirea sanctuarului.

Stropirea sângelui jertfelor de dimineaflæ øi de searæ pentru nafliune
“acoperea” toate pæcatele sævârøite în întreg Israelul în ziua aceea. Jertfa
zilnicæ de pe altar reprezenta pe Domnul Hristos care a murit pentru noi,
“pe când noi eram pæcætoøi” care “S-a dat pe Sine pentru noi ca un miros
øi ca o jertfæ de bun miros lui Dumnezeu”: “care este jertfa de ispæøire
pentru pæcatele noastre; øi nu numai pentru ale noastre ci øi pentru ale
întregii lumi.” (Rom. 5, 8 ; Efeseni 5, 2; 1 Ioan 2, 2). Arderea de tot
zilnicæ era deci simbol al Aceluia care S-a dat pentru pæcatele omenirii
murind pentru tofli oamenii, îngrijindu-se în felul acesta de tofli aceia care
vor sæ vinæ la El pentru a fi mântuifli. Stropirea sângelui “de jur împrejurul
altarului” preîchipuia ispæøirea trecætoare sau provizorie adusæ, øi de
asemenea constituia un raport al pæcatelor sævârøite, dar pentru care însæ
nu s-a fæcut ispæøire individualæ.

Jertfele individuale, ca de pildæ cele pentru pæcat, vinovæflie øi arderile
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de tot erau un raport al pæcatelor pentru care se cæuta ispæøire. Pæcatele
fuseseræ înscrise în jertfa zilnicæ de dimineaflæ øi de searæ. De astæ datæ
pæcætosul înscria pocæinfla sa aducând jertfele cerute, iar sângele era pus
pe coarnele altarului arderilor de tot sau stropit pe altarul tæmâierii sau
cætre perdea. Sângele stropit în felul acesta raporta pæcatele mærturisite.
S-a spus øi mai înainte, cæ toate pæcatele mærturisite îøi aflau cu timpul
intrarea în sanctuar; cæ în cazul cæ sângele nu era dus direct în sanctuar,
carnea era mâncatæ de preofli care purtau în felul acesta pæcatele; iar când
preoflii aduceau jertfele pentru ei, pæcatele acestea împreunæ cu ale lor,
erau duse în locul sfânt.

Slujba aceasta din cortul pæmântesc era o preînchipuire a celor
sævârøite în Sanctuarul de sus, unde se fline un raport complet al pæcatelor
sævârøite øi al pæcatelor mærturisite. Când venea Ziua Ispæøirii se
presupunea cæ tot Israelul øi-a mærturisit pæcatele øi cæ mærturisirea lor
era scrisæ în sângele din sanctuar. Pentru a duce lucrul la desævârøire era
nevoie acum ca raportul acesta sæ fie îndepærtat, ca pæcatele sæ fie øterse,
sæ fie curæflit sanctuarul de necuræflia lui de sânge. Înainte de a se face
aceastæ deosebitæ curæflire, marele preot mergea în Sfânta Sfintelor cu
sângele viflelului øi fæcea ispæøire pentru el øi pentru casa lui. Dupæ ce se
fæcea lucrul acesta, începea lucrarea de curæflire. Sfânta Sfintelor era
curæflitæ cu sângele flapului, iar dupæ aceea Sfânta. În felul acesta era øters
raportul pæcatelor. Dupæ aceasta sanctuarul era curæflit.

“Sæ stropeascæ pe altar cu degetul lui de øapte ori, din sânge, øi
astfel sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ de necuræfliile copiilor lui Israel.” (Lev.
16, 19). În felul acesta “va sfârøi de fæcut ispæøirea pentru sfântul locaø,
pentru cortul întâlnirii, øi pentru altar.” (vers. 20). Totul este acum curæflit
øi pentru toate s-a fæcut ispæøire. Se va avea în vedere pânæ acum în cele
raportate cæ nu s-a spus nimic despre curæflirea poporului. Aøa øi trebuie.
Poporul øi-a mærturisit mai înainte pæcatele øi ele erau iertate. Nu ræmânea
decât raportul pæcatelor lor, iar în ziua aceasta el era øters. Odatæ cu
øtergerea raportului, se îndepærta din sanctuar øi ultima amintire a
pæcatului, iar poporul era curat.

“În ziua aceasta se va face ispæøire pentru voi, ca sæ væ curæflifli; vefli
fi curæflifli de toate pæcatele voastre înaintea Domnului.” (Lev. 16, 30).
Tofli aceia care øi-au trimis mai dinainte pæcatele la judecatæ aveau acum
pæcatele øterse. Øtergerea raportului era curæflirea poporului. Ei începeau
anul nou cu o viaflæ curatæ.

Ziua ispæøirii
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Vrem sæ mai atragem atenflia la un lucru øi anume: Aøezarea sângelui
viflelului pe coarnele altarului (vers. 18). Cæ sângele flapului era pus pe
altar, nu mai are nevoie de læmuriri, deoarece aceasta se fæcea pentru
curæflirea lui. Dar pentru ce era pus sângele viflelului? Marele preot
reprezenta poporul întreg. El trata pentru ei cu Dumnezeu. Ca reprezentant
al Domnului Hristos el aducea ispæøire în chip simbolic, aøa încât atunci
când lucrarea lui se îndeplinea în Ziua Ispæøirii, toate pæcatele tratate øi
toate pæcatele mærturisite erau øterse. Prin urmare atunci când el mærturisea
aceste pæcate, fæcea lucrul acesta în favoarea lui Israel øi primea ispæøirea.
De aceea se spune cæ marele preot “face ispæøire pentru voi, ca sæ væ
curæflifli; vefli fi curæflifli de toate pæcatele voastre.” (vers. 30)

Færæ îndoialæ cæ se aflau persoane în Israel care amânau mærturisirea
lor, pânæ ajungea sæ fie prea târziu, pentru a putea aduce o jertfæ personalæ
înainte de Ziua Ispæøirii. Se cæiau dar întârziau cu venirea la sanctuar.
Alflii erau bolnavi øi nu puteau sæ vinæ sau erau pe drum prin flæri depærtate.
Nici unul din aceøtia nu adusese jertfa pentru pæcat sau pentru vinæ.
Trebuia aceøtia sæ fie læsafli pe dinafaræ?

Pæcatele lor fuseseræ înscrise în øi prin jertfa zilnicæ de dimineafla øi
de seara, dar nu se înscrisese pocæinfla în sanctuar, deoarece ei nu adusese
nici un sacrificiu. Ce era de fæcut? Marele preot aøeza sângele pe coarnele
altarului øi înscria în felul acesta pocæinfla øi iertarea pentru ei. El fæcea
lucrarea pentru ei pe care ei ar fi fæcut-o dacæ ar fi fost timp sau dacæ ar fi
fost în stare øi pentru cæ fæceau pocæinfla erau øi ei cuprinøi în ispæøire. Ca
unii din aceøtia este tâlharul de pe cruce øi alflii.

În felul acesta se încheia lucrarea din Ziua Ispæøirii, în mæsura în
care era vorba de pæcate mærturisite. Tofli aceia care øi-au mærturisit
pæcatele, erau øterse. Ei au auzit sunetul clopofleilor în timp ce marele
preot se îmbræca din nou cu veømintele sale, dovedind cæ lucrarea a fost
terminatæ. Ei erau nu numai pæcætoøi iertafli, dar øi curæflifli.

“Dacæ ne mærturisim pæcatele El este credincios øi drept ca sæ ne
ierte greøelile øi sæ ne curæfleascæ de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1, 9).

Iertarea s-a fæcut prin slujba zilnicæ; curæflirea s-a realizat la Ziua
Ispæøirii. Pânæ øi raportul era øters. Israel era curat.
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fiAPUL PENTRU AZAZEL

În cercetarea Zilei Ispæøirii am trecut pe lângæ o parte însemnatæ a
serviciului care meritæ o tratare mai atentæ øi anume aceea a flapului
pentru Azazel. În privinfla acestuia s-au scris multe øi s-au dat multe

interpretæri. Vom vedea aici ceea ce credem cæ reprezintæ adeværul øi
care se împacæ mai bine cu scopul general al ispæøirii.

fiapul pentru Azazel îøi are rostul sæu de seamæ în Ziua Ispæøirii,
dupæ ce s-a încheiat lucrarea de împæcare. Dupæ ce Aaron “va isprævi de
fæcut ispæøirea pentru sfântul locaø, pentru cortul întâlnirii øi pentru altar,
sæ aducæ flapul cel viu. Aaron sæ-øi punæ mâinile pe capul flapului cel viu,
øi sæ mærturiseascæ peste el toate færædelegile copiilor lui Israel øi toate
cælcærile lor de lege cu care au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul flapului,
apoi sæ-l izgoneascæ în pustie printr-un om care va avea însærcinarea
aceasta. fiapul acela va duce asupra lui toate færædelegile lor într-un pæmânt
pustiit; în pustie sæ-i dea drumul.” (Lev. 16, 20-22).

Sæ ne aducem aminte cæ sângele flapului pentru Domnul curæfla
Sfânta, Sfânta Sfintelor, øi altarul, “de necuræfliile copiilor lui Israel, pentru
toate cælcærile de lege, prin care au pæcætuit ei.” (Lev. 16, 16. 19). S-a
arætat cæ aceasta nu era doar iertare ci øi curæflire. Iertarea era primitæ de
la serviciul zilnic, când se aduceau jertfele personale de pæcat. Sângele a
fost apoi stropit øi pæcatul iertat. Se spune de repetate ori “astfel va face
preotul ispæøirea pentru el øi i se va ierta.” (Lev. 4, 26. 31. 35).

Amintirea pæcatului ræmânea pânæ în Ziua Ispæøirii, când în cele din
urmæ era øtearsæ. Aceasta este exact lucrarea care se face în ziua cea
mare a judecæflii, a cærei preînchipuire era Ziua Ispæøirii. Atunci se vor
deschide cærflile, iar pæcatele celor drepfli vor fi øterse. (Fapte 3, 19; Apoc.
20, 12; Daniel 7, 10). Aceia cærora nu li se øterg pæcatele, li se øterg
numele. (Exod 32, 33; Apoc. 3, 5; Psalmi 69, 28). Aceasta înseamnæ
pierdere veønicæ.
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fiAPUL DE TRIMISfiAPUL DE TRIMISfiAPUL DE TRIMISfiAPUL DE TRIMISfiAPUL DE TRIMIS

fiapul de trimis îndeplinea un anumit scop în serviciul Zilei Ispæøirii.
Marele preot mærturisea “peste el toate færædelegile copiilor lui Israel øi
toate cælcærile lor de lege cu care au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul
flapului.” (Lev. 16, 21). fiapul “purta pæcatele într-un pæmânt pustiu” (vers.
22). Ceremonia aceasta îndepærta din tabæra lui Israel pæcatele øi era actul
cel mai de pe urmæ al marelui preot înainte de a se spæla øi a se îmbræca
din nou cu veømintele lui obiønuite (vers. 23. 24).

Douæ întrebæri cer sæ fie cercetate: Pe cine sau ce reprezintæ flapul
de trimis? Care este importanfla lui în serviciile Zilei Ispæøirii?

Când s-au tras sorflii asupra celor doi flapi luafli de la adunare, un sorfl
a fost pentru Domnul, iar celælalt sorfl pentru flapul de trimis. Cuvântul
folosit aici pentru flapul de trimis, Azazel, a fost supus unor îndelungi
dezbateri. Unii cred cæ cei doi flapi reprezintæ pe Domnul Hristos în douæ
faze ale aceleiaøi lucræri. Alflii susflin cæ ei reprezintæ douæ puteri potrivnice
øi cæ, dacæ unul este “pentru Domnul” øi celælalt pentru Azazel, cel de pe
urmæ trebuie sæ însemne cæ este pentru Satana. Unii învæflafli, probabil
majoritatea, susflin cæ Azazel este o fiinflæ supraomeneascæ, rea, personalæ;
alflii susflin cæ înseamnæ “cel care ridicæ”, îndeosebi “printr-un øir de fapte.”
Pare cæ este mai raflional sæ credem cæ unul din flapi este pentru Domnul,
iar celælalt trebuie sæ fie tot pentru o fiinflæ personalæ. Mai mult, întrucât
este evident cæ cei doi flapi sunt în opoziflie, concepflia cea mai vrednicæ
de luat în considerare este aceea care susfline cæ Azazel trebuie sæ fie
opusul “Domnului”. Nu poate fi altul decât Satana.

Chiar dacæ credem cæ dovezile cele mai tari sunt în favoarea susflinerii
cæ Azazel este numele unui spirit ræu, personal, sunt anumite dificultæfli
aparente pe care le scoate la ivealæ aceastæ pærere øi pe care este bine sæ
le cercetæm. Cea mai de seamæ dintre ele este aceea potrivit cæreia flapul
pentru Azazel va fi înfæfliøat viu înaintea Domnului, ca sæ slujeascæ pentru
facerea ispæøirii øi “sæ i se dea drumul în pustie pentru Azazel.” (Lev. 16,
10). Dacæ Azazel înseamnæ “Un duh ræu”, Satana, cum poate el sæ facæ
ispæøirea? Færæ îndoialæ se poate spune cæ ispæøirea nu poate fi fæcutæ cu
un flap care reprezintæ pe Satana.

Credem cæ cercetarea serviciului flapului pentru Azazel ne dæ soluflia
problemei acesteia. Dupæ ce termina ispæøirea cu flapul pentru Domnul,
dupæ ce se fæcea împæcarea øi curæflirea pentru Sanctuar øi altar, se aducea
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flapul pentru Azazel. “Luafli seama, preotul sfârøise împæcarea; Sanctuarul
øi altarul fuseseræ curæflite; ispæøirea fusese fæcutæ; se sfârøise curæflirea;
apoi, øi numai în clipa aceasta se aræta øi flapul pentru Azazel în rolul lui
special. De aceea noi susflinem cæ flapul pentru Azazel nu are nici o parte
în ea. S-ar putea obiecta cæ deoarece se aøeazæ pe capul flapului pentru
Azazel nelegiuirea copiilor lui Israel, argumentul nostru nu stæ. Textul
cu pricina spune cæ Aaron “sæ mærturiseascæ peste el toate færædelegile
copiilor lui Israel øi toate cælcærile lui de lege, cu care au pæcætuit ei; sæ le
punæ pe capul flapului, apoi sæ-l izgoneascæ în pustie, printr-un om care
va avea însærcinarea aceasta.” (Lev. 16, 21). Sæ cercetæm cuvântul acesta.

RÆSPUNDERE ÎMPÆRfiITÆRÆSPUNDERE ÎMPÆRfiITÆRÆSPUNDERE ÎMPÆRfiITÆRÆSPUNDERE ÎMPÆRfiITÆRÆSPUNDERE ÎMPÆRfiITÆ

Cea mai mare parte din pæcate admite ca ræspunderea sæ fie împærflitæ.
De cele mai multe ori vina cea mai mare o are o persoanæ care a sævârøit
pæcatul, dar lucrurile nu stau totdeauna aøa. Faflæ de mulfli oameni pæcatele
altora faflæ de ei sunt mai mari decât ale lor faflæ de alflii. Omul care învaflæ
un copil cum sæ fure pentru el, nu poate scæpa de ræspundere spunând cæ
el nu a furat. Cel care amægeøte o fatæ la pæcat, este vinovat chiar dacæ el
însuøi nu a luat parte la el. Pærinflii care nu-øi dau osteneala sæ semene
principii drepte în copiii lor, vor avea sæ dea socotealæ. Aøa se øi cuvine.
Ræspunderea pentru pæcat rareori poate fi pusæ numai pe seama unei
persoane. De obicei este împærflitæ.

Acest lucru este adeværat pentru toate pæcatele cu excepflia pæcatelor
personale ale lui Satana. “Ori de câte ori spune o minciunæ, vorbeøte din
ale lui cæci este mincinos øi tatæl minciunii.” (Ioan 8, 44).

Ajungem la discutarea pæcatelor pe care le poartæ Satana øi la pæcatele
pe care le poartæ omul øi pæcatele pe care le poartæ Domnul Hristos.
Trebuie însæ sæ nu uitæm cæ numai Domnul Hristos poartæ pæcatele în
ispæøirea înlocuitoare. Oamenii øi Satana poartæ pæcatele pentru merit øi
pedeapsæ.

Ca Satana sæ sufere pentru pæcatele lui este evident. El de la început
este un ucigaø øi începætorul pæcatului. Dacæ pæcatul trebuie pedepsit
pânæ la urmæ, Satana nu poate sæ scape. Ræspunderea lui se întinde dincolo
de pæcatele personale pânæ la pæcatele pe care a învæflat pe alflii sæ le
comitæ. Aceasta cuprinde orice pæcat, comis de oricine. El este ræspunzætor
pentru pæcatele îngerilor care au cæzut ca øi pentru pæcatele oamenilor.

fiapul pentru Azazel
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Nu existæ nici un pæcat în cer sau pe pæmânt pentru care sæ nu fie primul
ræspunzætor. Fie cæ pæcatul este comis de sfânt sau de pæcætos, Satana
este instigatorul. Aceasta nu înseamnæ cæ îngerii care au pæcætuit nu vor
avea de suferit pentru ce au fæcut; øi nu înseamnæ cæ oamenii nu au nici o
ræspundere. Este mai drept øi cinstit ca orice pæcætos sæ primeascæ pedeapsa
pentru pæcatul lui pânæ acolo unde este vinovat. Satana nu poartæ pæcatele
lor. Ei trebuie sæ øi le poarte. Pæcatul pentru care el va fi ræspunzætor este
lucrarea rea de a-i ispiti la pæcat îndemnându-i, ameflindu-i spre ruina lor.
Aceasta este deseori mai rea decât pæcatul însuøi.

Principiul ræspunderii împærflite este ilustrat în pæcatul primilor noøtri
pærinfli. Satana i-a ispitit, iar ei au cæzut. Datoritæ pærflii lui Satana la pæcat,
øarpele a fost blestemat pentru pæcatul lui Adam øi al Evei, iar aceøtia au
fost alungafli din Eden. Dumnezeu nu a socotit pe Adam øi pe Eva ca
singuri ræspunzætori øi nici nu i-a scuzat. Satana a fost vinovat; øi omul a
fost. N-au fost circumstanfle atenuante. Tofli au fost vinovafli øi tofli au fost
pedepsifli, fiecare dupæ meritele lui. Acest principiu al ræspunderii ilustrat
în tratarea primului pæcat de cætre Dumnezeu, încæ mai opereazæ. Este
poruncit de Dumnezeu øi justeflea lui îøi gæseøte ræspunsul în simflul
dreptæflii la om.

Pentru cæ Satana este primul ræspunzætor pentru pæcatele tuturor
oamenilor, aceste pæcate trebuie aøezate în final asupra lui øi el trebuie sæ
suporte pedeapsa meritatæ. Aceastæ pedeapsæ nu este ispæøitoare; nu este
nici înlocuitoare doar în sensul cæ un criminal ispæøeøte pentru pæcatele
lui fiind spânzurat. El suferæ pur øi simplu pentru pæcatele proprii øi pentru
influenfla prin care face pe alflii sæ pæcætuiascæ. Acest principiu este susflinut
øi de E. G. White când spune: “Pedeapsa pentru pæcætos va fi în mæsura
în care a influenflat pe alflii la nepocæinflæ.” (Youth’s Instructor, 9 mai
1901). “Dintre toate pæcatele pe care Dumnezeu le va pedepsi, nici unul
nu este mai odios în ochii Sæi, ca acela care încurajeazæ pe alflii sæ facæ
ræul.” (Patriarhi øi Profefli, pag. 323).

În armonie cu aceste declaraflii, este afirmaflia cæ Satana trebuie sæ
poarte “vinovæflia tuturor pæcatelor pe care el a provocat poporul lui
Dumnezeu sæ le comitæ.” (Tragedia Veacurilor, pag. 485).

Punând laolaltæ aceste declaraflii, vedem cæ Satana va fi pedepsit
pentru partea lui la pæcatele celor nepocæifli ca øi pentru partea lui la
pæcatele celor drepfli. Lucrul acesta este drept, pentru cæ el este cel care
i-a dus la pæcat.
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Aceasta este foarte adeværat în ce priveøte partea lui Satana la
pæcatele celor drepfli. Adeværatul creøtin nu doreøte sæ pæcætuiascæ. El are
scârbæ de pæcat. Dar Satana îl ispiteøte. De o mie de ori omul se
împotriveøte øi de o mie de ori Satana vine iaræøi. În cele din urmæ omul
cedeazæ; pæcætuieøte. Dar curând se pocæieøte, cere iertare. Pæcatul fusese
înscris în cer. Acum se scrie iertarea în dreptul lui. Omul este fericit. Este
iertat. Domnul a fost milostiv cu el. Omul øi-a pus pæcatul asupra Marelui
Purtætor de pæcate care îl ia asupra Sa, plæteøte preflul øi suferæ pedeapsa
meritatæ de pæcætos. Apoi vine judecata. Pæcatul este øters. Raportul
omului este curat. Dar cum stau lucrurile cu partea lui Satana la pæcat?
S-a fæcut ispæøire øi pentru aceasta? Nu s-a fæcut. Satana trebuie sæ facæ
ispæøire cu însæøi viafla sa.

Ideal, vorbind, creøtinul nu ar trebui sæ pæcætuiascæ. Øi cu toate
acestea posibilitatea se aratæ. S-ar putea sæ fie de folos o întâmplare care
a avut loc cu mulfli ani înainte.

Într-o øcoalæ, un elev care avea supravegherea bunei stæri a sælilor
de clasæ, voia sæ închidæ ferestrele unei clase unde fuseseræ convocafli
elevii. El s-a strecurat în liniøte pe lângæ perete, având în mânæ un bæfl, cu
ochii flintæ la ferestre. Un coleg øi-a zis cæ are acum un prilej pe care nu
trebuie sæ-l scape. Când tânærul cu bæflul trecu pe lângæ el, atent cu lucrul
sæu, colegul întinse piciorul, øi cu zgomot mare, îngrijitorul øi bæflul au
cæzut la pæmânt. O mustrare bine meritatæ pentru nebunia lui s-a dat
imediat ce s-au cunoscut împrejurærile. Unul a cæzut, iar celælalt purta
ræspunderea.

Spunem “ideal”. În prea multe cazuri creøtinii cad din cauza unor
slæbiciuni pentru care nu sunt scuze. Cæci chiar dacæ un creøtin poate
cædea, nu suntem de acord cu necesitatea cæderii. Dumnezeu îl poate
pæzi, dar dacæ Satana reuøeøte în amægire, viafla øi intenflia lui trebuie sæ
fie astfel încât sæ poatæ spune ca Pavel: “Nu eu, ci pæcatul care locuieøte
în mine.” (Romani 7, 17. 20).

Am prezentat aceastæ ilustraflie nu pentru a determina pe cineva sæ
gândeascæ cæ poate cædea øi sæ evite ræspunderea pentru cædere, ci pentru
a aræta cæ sunt cazuri în care Satana poartæ întreaga ræspundere, iar vina
poate fi pusæ pe drept asupra lui.

Cititorul care a urmærit argumentarea va observa cæ în fiecare pæcat,

fiapul pentru Azazel
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Satana este vinovat în douæ puncte: Întâi, este responsabil ca instigator la
orice pæcat. Fie cæ face personal aceastæ lucrare rea, ca în grædina Eden,
fie cæ foloseøte unul din agenflii lui – aøa cum se întâmplæ de obicei – vina
lui este claræ. Chiar øi în cazul în care omul vrea sæ pæcætuiascæ, Satana
trebuie sæ poarte vina primaræ. Aøa cum vânzætorul de alcool devine
ræspunzætor parflial pentru crimele comise de un om care este sub influenfla
alcoolului pe care el l-a vândut, la fel øi Satana trebuie sæ fie ræspunzætor
pentru partea lui la fiecare pæcat.

Al doilea, Satana este ræspunzætor øi pentru partea pe care o are la
pæcatul însuøi. Ca sæ folosesc ilustraflia cu patronul barului: el îøi limiteazæ
activitatea la vânzarea de alcool øi lasæ pe om sæ-øi gæseascæ victima. Dar
Satana nu este aøa. El urmæreøte pe om, îi sugereazæ posibile victime, øi-l
ajutæ sæ-øi împlineascæ dorinflele pæcætoase. El va sugera unei femei sæ
bea – nu este nici un pericol în aceasta – dar nu peste mult timp voinfla ei
de a rezista se frânge. Satana devine astfel un pærtaø direct la pæcat. Ar fi
nedrept sæ declaræm cæ doar femeia este vinovatæ. Satana a creat
împrejurærile care îl fac mai vinovat decât ea. În adevær, el n-a comis
adulter – bærbatul øi femeia au comis, dar el a fost strâns legat de pæcat øi
dacæ majoritatea bærbaflilor øi a femeilor se pot pocæi, vina Satanei ræmâne.
La judecatæ el va fi acuzat de pæcatele pe care nu le-a comis personal, dar
la care a fost desigur pærtaø. Aceste pæcate vor fi puse asupra lui øi trebuie
sæ poarte ræspunderea pentru ele.

Ideal, tot astfel ar trebui sæ fie øi cu creøtinii. S-ar putea sæ cadæ, dar
aceasta ar trebui sæ fie numai pentru cæ Satana i-a pus piedicæ. Dar deseori
el însuøi este vinovat, cel puflin în parte. El ispiteøte pe Satana, ca sæ-l
ispiteascæ øi atunci nu poate scæpa de partea sa de ræspundere. Nu ar fi
drept sæ acuzæm numai pe Satana pentru cele la care noi avem pærtæøie.
Pe de altæ parte Satana nu poate sæ scape de partea lui. El este cel care
îndeamnæ la pæcat. El ispiteøte færæ încetare pe oameni. Este pærtaø la
toate pæcatele care se sævârøesc.

Se poate imagina cæ unii oameni au ajuns la starea cæ le place pæcatul,
când Satana aproape cæ nu mai are nevoie sæ-i îndrume. Chiar dacæ Satana
trebuie sæ poarte ræspunderea cea mai mare, øi oamenii trebuie sæ poarte
ræspunderea. Nu la fel stau lucrurile cu cei drepfli. Ei uræsc pæcatul; le
este scârbæ øi se îngrozesc de el, dar Satana îi urmæreøte færæ încetare.
Uneori izbuteøte sæ le punæ piedicæ. El trebuie sæ-øi poarte partea de
ræspundere.
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În felul acesta, fiecare pæcat aduce o ræspundere dublæ. Satana are
partea lui la toate. Când la Ziua Ispæøirii, celor credincioøi li se øtergeau
pæcatele, lucrul acesta se fæcea pentru cæ se fæcuse mai înainte pocæinflæ
pentru ele øi se obflinuse iertare. Partea lor la fiecare pæcat fusese ispæøitæ,
dar partea lui Satana, nu. El nu se pocæise; nu mærturisise; el nu aøezase
prin credinflæ pæcatul sæu asupra marelui Purtætor al pæcatelor. De aceea
trebuia sæ-øi poarte el pæcatele. Øi în felul acesta pæcatele lui Israel pe
care el îi ispitise sæ le facæ, erau aøezate asupra lui.

Dar aceasta nu este ispæøire cu sânge. Nici o picæturæ de sânge nu se
varsæ. fiapul pentru Azazel nu se junghie. Sângele nu este stropit. Nu
este purtat în locul sfânt. Nu este aøezat pe coarnele altarului. Carnea lui
nu este mâncatæ de preofli. Trupul lui nu este ars cu foc în afara taberei,
græsimea nu este aøezatæ pe altar øi nici mæruntaiele nu sunt spælate øi
arse în foc. Nu se face nici una din lucrærile acestea care ar face din ea o
jertfæ sau un dar pentru pæcat. fiapul face ispæøire pentru pæcat numai în
felul în care criminalul ispæøeøte pæcatul sæu, suferind pedeapsa prescrisæ
de lege.

De aceea noi credem cæ Azazel reprezintæ pe Satana øi ca atare el nu
are nici o parte la ispæøirea fæcutæ de Domnul Hristos. fiapul cel dintâi
reprezintæ pe Domnul Hristos. Sângele lui este værsat øi prin mijlocirea
lui Sanctuarul este curæflit. fiapul pentru Azazel nu se aratæ pânæ nu s-a
fæcut øi nu s-a încheiat lucrarea aceasta. fiapul acesta îndeplineøte o lucrare
pe care o vom cerceta acum, dar aceasta nu atinge øi nu influenfleazæ în
nici un fel ispæøirea gata fæcutæ. Lucrul acesta trebuie evidenfliat serios.

Dacæ ilustraflia înfæfliøatæ aici este dreaptæ, avem în cei doi flapi o
desævârøitæ exterminare a oricærui pæcat. Pæcatele poporului lui Dumnezeu
sunt ispæøite în sângele flapului pentru Domnul. Sanctuarul este curat;
poporul este curat; preoflimea este curatæ. În curæflirea aceasta nu putem
privi pe Satana. El nu are loc aici. Domnul Hristos a fæcut o lucrare întreagæ
øi nu are nevoie de ajutorul lui Satana. Acesta preînchipuit în flapul pentru
Azazel, face ispæøire pentru propriile sale pæcate øi pentru partea sa în
pæcatele acelora pe care el i-a fæcut sæ le sævârøeascæ.

Mai sunt øi alte pæcate în afara acelora sævârøite de poporul lui
Dumnezeu. Domnul Hristos a murit pentru tofli oamenii, dar nu tofli
oamenii aleg sæ se serveascæ de ispæøirea Lui, de aceea ei trebuie sæ suporte
propriile lor pæcate øi pedeapsa pentru ele. Domnul Hristos a murit pentru
ei; El a purtat pæcatele lor. Dar vine timpul când nu le va mai purta. Toate

fiapul pentru Azazel
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pæcatele lor vor fi puse asupra lui Satana, care este næscocitorul øi
instigatorul la pæcat, pentru cæ el este ræspunzætor pentru ele.

Prin urmare atunci când cei doi flapi erau aøezafli înaintea Domnului,
ei reprezentau pe Domnul Hristos øi pe Satana.

Oamenii puteau alege pe unul sau pe altul ca reprezentant al lor.
Dacæ alegeau flapul pentru Domnul, se fæceau una cu Domnul Hristos.
Dacæ nu alegeau sæ primeascæ iertarea rostitæ, se aliau în mod automat cu
puterile ræului. Alegerea le stætea în faflæ. De alegerea aceasta depindea
soarta lor.

DOMNUL HRISTOS CA PURTÆTOR DE PÆCATEDOMNUL HRISTOS CA PURTÆTOR DE PÆCATEDOMNUL HRISTOS CA PURTÆTOR DE PÆCATEDOMNUL HRISTOS CA PURTÆTOR DE PÆCATEDOMNUL HRISTOS CA PURTÆTOR DE PÆCATE

Unii au ajuns la concluzia greøitæ cæ dacæ pæcatele lui Israel sunt
aøezate în cele din urmæ asupra Satanei, el trebuie sæ aibæ o anumitæ parte
în ispæøire. Aceasta este o mare greøealæ, deoarece Satana nu are nici o
parte în ispæøirea înlocuitoare; sfinflii nu sunt datori lui cu nimic; purtarea
pæcatului nu are nici o legæturæ cu mântuirea; lucrarea lui este rea øi numai rea.

Ca Miel al lui Dumnezeu, Hristos a purtat pæcatele lumii. (Ioan 3,
16). Toate pæcatele acumulate ale oamenilor au fost aøezate asupra Lui.
El este “Mântuitorul tuturor oamenilor, în special al celor care cred.” (1
Timotei 4, 10).

Jertfa Domnului Hristos nu putea fi øi nici n-a fost limitatæ doar la
aceia care pânæ la urmæ Îl vor primi. El a inclus pe tofli oamenii în
prevederile Sale. El a purtat pæcatele tuturor oamenilor, ale lui Caiafa,
ale lui Iuda, ale acelora care L-au ræstignit pe cruce. Dar El le-a purtat cu
efect numai pentru cei care pânæ la urmæ Îl vor primi: “Tuturor celor care
L-au primit, adicæ acelora care cred în Numele Sæu, Le-a dat dreptul sæ
se facæ copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1, 12).

Dar chiar øi aceia care pânæ la urmæ vor respinge darul mântuirii, au
fost beneficiarii ispæøirii Domnului Hristos. Nici un pæcætos nu are dreptul
la viaflæ, iar existenfla lui continuæ cât øi ocazia de a primi mântuirea îi
este asiguratæ numai prin jertfa de pe Calvar. I se acordæ un timp de
probæ în care sæ ia hotærârea øi acest timp este cumpærat cu sânge. În cele
din urmæ când hotæræøte în mod irevocabil cæ nu va primi viafla în condifliile
în care este oferitæ, zarul este aruncat, iar el trebuie sæ suporte consecinflele.
Mântuirea i-a fost oferitæ iar øi iar, øi el a disprefluit-o. Duhul Sfânt îl
pæræseøte. El øi-a închis cazul.
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În serviciul sanctuarului au fost învæflate principiile simple ale
mântuirii. Pæcætosul care se pocæia îøi aducea mielul, îøi punea mâinile
pe capul lui, îøi mærturisea pæcatul, apoi junghia mielul. Preotul slujea
sângele øi mânca din carne, iar el pleca iertat. Prin mâncarea cærnii, preotul
lua pæcatul asupra lui, devenind un tip al Aceluia care S-a fæcut pæcat
pentru noi. În Ziua Ispæøirii marele preot purtând pæcatele acumulate ale
omului, fæcea ispæøire pentru toate pæcatele mærturisite, cu sângele flapului,
øtergându-le în felul acesta definitiv. Israelul care se pocæise în ziua aceea
nu numai cæ primea iertarea pæcatelor, dar acestea erau øterse øi nu mai
existau. Aceia care nu-øi mærturisiseræ pæcatele øi nu primiseræ iertarea,
erau “tæiafli”, excluøi, acest fapt fiind un tip al tæierii finale din favoarea
lui Dumnezeu øi din flara celor vii.

Aceasta este lecflia simplæ a mântuirii aøa cum o învæfla sanctuarul.
În jertfa arderii de tot zilnicæ, Israel vedea pe Domnul Hristos ca Mântuitor
al tuturor oamenilor, o jertfæ continuæ aplicabilæ tuturor, oferind o
rezolvare temporaræ a tuturor pæcatelor mærturisite sau nemærturisite. În
jertfa pentru pæcat vedea pe oameni primind prin credinflæ mântuirea oferitæ
øi iertarea. În Ziua Ispæøirii vedeau pe marele preot fæcând ispæøirea øi
oferind curæflirea totalæ a celor care fuseseræ mai înainte iertafli øi regretau
încæ, plecându-se în umilinflæ înaintea locului locuinflei lui Dumnezeu.
Cu aceasta, ispæøirea era completæ øi nimic nu mai era de adæugat. În ziua
aceea pæcatele erau øterse øi nici raportul lor nu mai exista.

NATURA PÆCATULUINATURA PÆCATULUINATURA PÆCATULUINATURA PÆCATULUINATURA PÆCATULUI

Pæcatul nu este o entitate care existæ independent de persoanæ; el
este o atitudine a minflii, o dispoziflie, un atribut, o calitate a personalitæflii,
un mod de viaflæ, o pervertire a binelui. Bunætatea, mila sau pæcatul, ura,
ræul, pot fi personificate, dar nu sunt existenfle separate. Pæcatul poate
pândi la uøæ, mila øi dreptatea se pot særuta; ræul øi neprihænirea se pot
ræzboi cu cruzime; dar toate acestea sunt personificæri øi existæ numai în
legæturæ cu o personalitate.

Aceste adeværuri sunt atât de evidente încât nu este nevoie sæ le
declaræm. Totuøi este nevoie sæ le accentuæm flinând cont de faptul cæ
existæ cei care acceptæ descrierea vie øi personificarea pæcatului în Biblie,
ca o dovadæ a existenflei lui ca entitate. Aceasta îi face sæ creadæ cæ pæcatul
încæ existæ dupæ ce a fost ispæøit, øters, anulat, terminat, aruncat înapoia
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lui Dumnezeu, aruncat în adâncul mærii, øters din memoria lui Dumnezeu;
øi cæ Satana este singurul care poate anihila pæcatul. Ei cred cæ tot ce a
fæcut Domnul Hristos când a pus capæt pæcatului, când a murit pe cruce,
când a sæpat mormânt pæcatului øi ce va face atunci când le va øterge din
cartea rapoartelor – toate acestea nu folosesc la nimic în ce priveøte
distrugerea, eradicarea lui din univers. Dupæ aceastæ teorie, Satana este
singurul care poate extirpa pæcatul; øi în felul acesta el îndeplineøte o
parte vitalæ a planului de mântuire.

Confuzia pe care o provoacæ în legæturæ cu aceastæ problemæ se
întemeiazæ pe o interpretare greøitæ a declarafliei cæ pæcatele sunt aøezate
pe capul flapului de trimis. Aceastæ afirmaflie spune: “’Øi când va isprævi
de fæcut ispæøirea pentru sfântul locaø, pentru cortul întâlnirii øi pentru
altar, sæ aducæ flapul cel viu. Aaron sæ-øi punæ mâinile pe capul flapului
cel viu, øi sæ mærturiseascæ peste el toate færædelegile copiilor lui Israel øi
toate cælcærile lor de lege cu care au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul
flapului, apoi sæ-l izgoneascæ în pustie printr-un om care va avea
însærcinarea aceasta. fiapul acela va duce asupra lui toate færædelegile lor
într-un pæmânt pustiit; în pustie sæ-i dea drumul.” (Lev. 16, 20-22)

PATRU INTERPRETÆRIPATRU INTERPRETÆRIPATRU INTERPRETÆRIPATRU INTERPRETÆRIPATRU INTERPRETÆRI

Sunt date patru interpretæri diferite la aceastæ declaraflie. Satana
poartæ øi este pedepsit pentru: 1)pæcatele mærturisite ale celor
neprihænifli;2) numai pæcatele celor nelegiuifli;3) pæcatele mærturisite øi
nemærturisite ale tuturor oamenilor;4) propriile lui pæcate øi acelea pe
care el a determinat pe alflii sæ le comitæ.

1. Pentru creøtin este clar cæ lui Satana nu-i este îngæduit sæ-L ajute
pe Domnul Hristos în purtarea pæcatelor pentru ispæøire øi nici sæ-L ajute
în mæsurile finale pentru pæcatele pe care cei neprihænifli le-au pus prin
credinflæ asupra Mielului lui Dumnezeu øi pentru care El a suferit øi a
murit. Domnul Hristos trebuie sæ facæ o lucrare completæ, iar Satana nu
trebuie sæ aibæ nici o parte în ea. Numai dupæ ce marele preot “isprævea
împæcarea locului sfânt, a cortului întâlnirii øi a altarului”, “se aducea
flapul cel viu.” (Lev. 16, 20).

Dacæ pæcatele aøezate asupra lui Satana sunt numai pæcatele celor
neprihænifli, atunci acestea sunt pæcate iertate, øterse, anulate, pæcate albe
ca zæpada, ca lâna, pæcate din care acuzarea a fost scoasæ, pæcate pe care
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Dumnezeu le-a iertat, le-a aruncat în mare øi înapoia Lui – pæcate care de
fapt nu mai existæ. Ca Satana sæ poarte asemenea pæcate – pæcate iertate,
pæcate albe, pæcate anulate, pæcate inexistente – aceasta ar fi o înøelætorie.

Dacæ punem întrebarea, este Satana pedepsit pentru pæcatele celor
neprihænifli? , ræspunsul ar fi tot negativ. N-ar fi corect ca Satana sæ fie
pedepsit numai pentru pæcatele celor neprihænifli, øi nu øi pentru pæcatele
celor nelegiuifli. Dacæ trebuie sæ fie pedepsit pentru pæcatele oricui,
dreptatea cere sæ fie pedepsit pentru pæcatele comise de oricine, deoarece
el este instigatorul tuturor pæcatelor.

Însæ pæcatele pe care le comit cei neprihænifli øi de care se pocæiesc,
sunt purtate de Domnul Hristos. El este Acela “care a purtat suferinflele
noastre øi a luat asupra Lui durerile noastre” (Isaia 3, 4). El este Acela
“care a fost stræpuns pentru nelegiuirile noastre øi zdrobit pentru
færædelegile noastre”, asupra cæruia a fost pusæ “pedeapsa” øi “prin ale
cærui ræni suntem tæmæduifli.” (vers. 5). “Domnul a pus asupra Lui
nelegiuirea noastræ a tuturor”; El “a fost lovit de moarte pentru pæcatele
poporului”, El “a fost pus în numærul celor færædelege” (vers. 8. 12).

Dacæ Satana suferæ pentru pæcatele celor neprihænifli, atunci atât
Domnul Hristos cât øi Satana suferæ pentru aceleaøi pæcate. Deoarece de
repetate ori este evidenfliat în Biblie faptul cæ Domnul Hristos a purtat
pæcatele noastre øi a suferit pentru ele, suntem siguri atunci când spunem
cæ Satana nu le poartæ; iar ca sæ sufere numai pentru pæcatele celor
neprihænifli ar fi cu totul nepotrivit.

Deci respingem prima susflinere potrivit cæreia Satana suferæ numai
pentru pæcatele mærturisite ale celor neprihænifli. Aceste pæcate au fost
iertate, øterse, dizolvate în sângele preflios al Mielului. Odinioaræ erau ca
purpura, roøii ca øi cârmâzul, dar Hristos le-a fæcut albe ca zæpada. Ca
Satana sæ poarte astfel de pæcate nu ar fi o povaræ, ci o onoare. A susfline
cæ tot ce a fæcut Domnul Hristos pe cruce, tot ceea ce a fæcut dupæ aceea
în slujirea Lui din sanctuarul de sus pentru sfinfli, nu ajutæ la distrugerea
øi la anihilarea pæcatelor lor, ci cæ ele existæ încæ øi vor fi distruse în final
în Satana – un astfel de raflionament face din Satana o parte necesaræ a
ispæøirii pentru cei neprihænifli, ceea ce nu se poate susfline. Hristos trebuie
sæ încheie singur lucrarea de ispæøire. El trebuie sæ calce în teasc singur
øi lui Satana nu i se îngæduie sæ-L ajute în nici un fel. Cei care susflin
pæreri contrare, cei care cer ca Satana sæ încheie lucrarea pentru sfinflii pe
care Domnul Hristos a început-o, fac pe Satana necesar. Færæ el, ei nu pot
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rezolva pæcatele celor neprihænifli, rezolvare care este o parte vitalæ a
ispæøirii.

2. Øi a doua presupunere trebuie respinsæ ca nesænætoasæ, aproape
pentru aceleaøi motive ca øi prima. Desigur, Satana nu poate fi fæcut
ræspunzætor numai pentru pæcatele celor nelegiuifli øi sæ scape de pedeapsa
pentru pæcatele pe care a ispitit pe neprihænifli sæ le comitæ. Dacæ susflinem
cæ oamenii sunt ræspunzætori pentru influenfla øi pentru pæcatele pe care îi
determinæ pe alflii sæ le comitæ nu-l putem socoti pe Satana mai nevinovat
când ispiteøte pe nelegiuifli decât atunci când ispiteøte pe cei neprihænifli.
El este vinovat în ambele cazuri. S-ar putea sæ fie grade de vinovæflie, dar
în nici o împrejurare Satana nu poate fi socotit nevinovat.

3, 4. Având în vedere cæ Satana este primul responsabil pentru toate
pæcatele, trebuie sæ le poarte pe toate øi sæ fie pedepsit pentru toate? La
prima vedere aceasta pare o soluflie rezonabilæ; însæ trebuie sæ fie afirmatæ
øi interpretatæ cu atenflie pentru a nu fi înfleleasæ greøit, încât sæ nu mai
ræmânæ nici un pæcat pe care sæ-l poarte Domnul Hristos. Unii au greøit
neintenflionat în acest punct øi au aøezat toate pæcatele asupra lui Satana,
ne mai læsând loc pentru ispæøirea Domnului Hristos. Orice teorie
adeværatæ a mântuirii trebuie sæ-i dea Domnului Hristos, nu numai primul
loc în ispæøire, ci singurul loc øi nici o parte pe care Satana sæ o împlineascæ
nu poate fi despærflitæ cu totul de lucrarea Domnului Hristos pentru sfinflii Lui.

Deoarece presupunerea a treia este strâns legatæ de a patra, ar fi cel
mai bine sæ le tratæm împreunæ pentru a avea un tablou cât mai clar cu
privire la pæcatele care erau aøezate asupra flapului pentru Azazel øi de ce
erau puse asupra lui. Am væzut mai înainte cæ purtarea pæcatelor în cazul
lui Satana nu are acelaøi sens ca în cazul Domnului Hristos. Dacæ privim
la tip, descoperim cæ atunci când pæcatul era transferat asupra oricærei
jertfe, aceasta însemna moartea animalului. Animalul purta pæcatul cu
perspectiva øtergerii în final a pæcatului øi în fiecare caz urma moartea.
Când Domnul Hristos a purtat pæcatele noastre, când nelegiuirile noastre
au fost puse asupra Lui, El le-a purtat pe cruce øi a murit ca noi sæ putem
træi.

Nu tot aøa stau lucrurile atunci când Satana poartæ pæcatul. Cu toate
cæ flapul pentru Azazel în cele din urmæ murea, Scriptura este foarte atentæ
sæ nu menflioneze acest fapt, ca nu cumva cineva sæ tragæ concluzii greøite.
Când pæcatele erau aøezate asupra flapului de trimis, nu urma moartea, nu
era stropire cu sânge, nu era arderea græsimii pe altar, nu era mâncarea
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cærnii, nu era slujire preofleascæ de nici un fel. Nici mæcar nu era desemnat
un preot sæ ducæ flapul, iar omul care fæcea lucrul acesta nu putea veni în
tabæræ pânæ când nu-øi spæla hainele øi nu-øi fæcea baie. Lev. 16, 26.

Toate acestea sunt subliniate pentru a raporta faptul cæ flapul de trimis
slujea un scop cu totul diferit decât acela al flapului pentru Domnul. Trebuie
sæ pæstræm în minte lucrul acesta când tratæm locul flapului de trimis în
tratarea finalæ a pæcatului.

O ILUSTRAfiIEO ILUSTRAfiIEO ILUSTRAfiIEO ILUSTRAfiIEO ILUSTRAfiIE

O ilustraflie ar putea ajuta la clarificarea felului cum se împærflea
vinovæflia. În orice pæcat sunt implicate cel puflin trei persoane: pæcætosul,
Satana øi Domnul Hristos. Øi pentru cæ pæcatul este instigat de Satana
printr-un agent al lui, sunt implicafli patru participanfli.

Sæ luæm în considerare cazul femeii despre care am vorbit mai sus.
Ea øi bærbatul sunt vinovafli øi amândoi meritæ pedeapsa. În Vechiul
Testament adulterul era pedepsit cu moartea øi ei sunt vinovafli de acest
pæcat. Cel care are parte la aceastæ vinovæflie este Satana. El a ispitit pe
bærbat, el a ispitit øi pe femeie øi este vinovat pentru ambele pærfli. Tofli
trei sunt vrednici de moarte. S-ar putea ca oamenii sæ nu øtie de pæcatul
lor, dar Dumnezeu da.

Dupæ un timp femeia se pocæieøte, cautæ pe Dumnezeu din inimæ øi
primeøte iertarea. În ziua judecæflii – ca în tip, în Ziua Ispæøirii – pæcatul
ei este øters, chiar øi raportul nu mai existæ. Ea stæ înaintea lui Dumnezeu
ca øi când nu a pæcætuit niciodatæ; ea este îmbræcatæ în haina curatæ øi
albæ, este o fæpturæ nouæ în Isus Hristos. Pæcatele ei care erau multe au
fost spælate în sângele Mielului; natura pæcætoasæ, veche este îngropatæ
în apele botezului; ea este o fæpturæ nouæ cu un nume nou; toate lucrurile
vechi sunt uitate øi toate lucrurile sunt noi.

Ce s-a întâmplat? Pedeapsa cu moartea care era deasupra capului ei
a fost îndepærtatæ. Domnul Hristos a murit pentru ea, a murit în locul ei.
El a luat asupra Lui pedeapsa care i se cuvenea. El a suferit pentru ea øi
prin rænile Lui ea a fost vindecatæ. Viafla cea veche aparfline trecutului.
Ea este o fæpturæ nouæ. Domnul Hristos a dus pæcatele ei în mormânt;
acolo a plætit pedeapsa; acolo El a “sfârøit” cu pæcatul; øi acolo, prin
moarte, El “a nimicit pe cel ce are puterea morflii, adicæ pe Satana.” (Daniel
9, 24; Evrei 2, 14).
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Ar fi nelalocul lui sæ întrebæm ce s-a întâmplat cu pæcatul ei øi cu
adulterul. Însæ la aceastæ întrebare trebuie sæ ræspundæ aceia care cred în
existenfla pæcatului independent de persoanæ. Ce s-a întâmplat cu pæcatul
ei? Când ea, prin harul lui Dumnezeu a pæræsit pæcatul, când a primit
iertarea øi curæflirea, când a luat aminte la îndemnul: “Du-te øi nu mai
pæcætui!”, pæcatul s-a sfârøit; nu mai este pæcat; nu mai este vinovæflie; nu
mai este nelegiuire. Toate au dispærut. Domnul Hristos a fæcut o lucrare
deplinæ. La încheierea judecæflii, chiar øi raportul este øters, iar pæcatul nu
mai este amintit.

Ce s-a întâmplat în acest caz presupus, se întâmplæ în cazul fiecærei
persoane convertite cu adeværat; Domnul Hristos preia toatæ povara. El
preia pæcatul øi pedeapsa lui, El iartæ øi curæfleøte, El creeazæ o inimæ
nouæ øi un duh nou, iar pæcætosul devine o persoanæ cu totul nouæ. În
toate acestea însæ, Satana nu are nici o parte.

Dar ce s-a întâmplat cu Satana? Scapæ el de pedeapsæ pentru cæ
femeia se pocæieøte? Absolut deloc. Vina lui nu este diminuatæ prin
schimbarea inimii ei. El trebuie sæ sufere pentru partea lui în ispitirea
femeii øi ducerea ei în pæcat. El ræspunde pentru cæ a pus dorinfle rele în
inima bærbatului øi l-a provocat sæ ispiteascæ femeia. Pentru aceasta trebuie
sæ sufere. Bærbatul sufere pentru el. El nu suferæ pentru partea femeii la
pæcat. Ea trebuie sæ sufere pentru aceasta, dacæ nu se pocæieøte øi nu se
întoarce la Dumnezeu cu care ocazie Domnul Hristos îi ia povara.
Suferinfla Satanei este partea lui la acest pæcat; el a fæcut pe alflii sæ
pæcætuiascæ øi pentru aceasta el suferæ. Alflii suferæ pentru pæcatul lor.

Situaflia este aceasta: Satana suferæ pentru pæcatele lui, acelea pe
care el personal le-a comis øi acelea pe care i-a provocat pe alflii sæ le
comitæ. Pæcætosul suferæ pentru pæcatele proprii, pe care el personal le-a
comis øi pentru acelea pe care a îndemnat pe alflii sæ le comitæ.

Pæcætosul care se pocæieøte se prinde de harul lui Dumnezeu. Domnul
Hristos îi ia pæcatele. I le poartæ, suferæ øi moare pentru ele, iar pæcætosul
este liberat. Domnul Hristos plæteøte pedeapsa pentru pæcat øi astfel
mântuirea este împlinitæ. Pæcætosul este restabilit complet øi deplin în
dragostea øi în favoarea lui Dumnezeu øi stæ înaintea lui Dumnezeu ca øi
când nu ar fi pæcætuit niciodatæ.

Abia dupæ ce aceastæ lucrare de ispæøire este încheiatæ apare flapul
de trimis øi se pune pæcatele asupra lui. Acestea sunt pæcate pe care a
provocat pe alflii sæ le comitæ, pæcate pentru care poartæ o ræspundere de
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parteneriat. Pæcætosul trebuie sæ poarte pæcatele lui øi sæ sufere pentru ele
sau îøi poate arunca povara asupra Domnului, dar în nici un caz Satana
nu poate evita prima sa ræspundere. El este vinovat în orice pæcat, iar
pocæinfla omului nu uøureazæ vinovæflia Satanei. “Aaron sæ-øi punæ
amândouæ mâinile pe capul flapului celui viu øi sæ mærturiseascæ peste el
toate færædelegile copiilor lui Israel øi toate cælcærile lor de lege cu care
au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul flapului, apoi sæ-l izgoneascæ în pustie
printr-un om care va avea însærcinarea aceasta.” (Lev. 16, 21. 22).

Pæcatele mærturisite au fost deja rezolvate. Aaron “sfârøise deja
împæcarea locului sfânt øi a cortului întâlnirii” (vers. 20). “El fæcuse
ispæøirea locului sfânt” (prea sfânt), o ispæøire pentru el øi casa lui øi
pentru toatæ adunarea lui Israel.” (vers. 17). Atunci øi numai atunci apærea
flapul. Pæcatele care sunt puse pe capul flapului, nu sunt pæcate ispæøite,
albe, anulate, inexistente: sunt partea Satanei în toate aceste pæcate, parte
pentru care n-a fost fæcutæ nici o ispæøire øi care nu fuseseræ puse asupra
flapului pentru Domnul. Satana poartæ pæcatele lui personale øi este pærtaø
la toate pæcatele pentru care este ræspunzætor. Acestea includ “toate
nelegiuirile copiilor lui Israel øi toate cælcærile în toate pæcatele lor.” (vers. 21)

În acest fel orice pæcat este tratat. Domnul Hristos poartæ øi anuleazæ
în trupul Lui toate pæcatele mærturisite ale poporului Sæu; pæcætosul
nepocæit care nu primeøte pe Domnul Hristos ca purtætor al lui de pæcate,
îøi poartæ singur pæcatele; Satana îøi poartæ pæcatele lui plus gravitatea
teribilæ a vinovæfliei tuturor pæcatelor pe care a provocat pe alflii sæ le
comitæ. Dacæ la acestea adæugæm pæcatele îngerilor care au cæzut, avem
rezolvarea completæ øi dreaptæ pentru toate pæcatele din aceastæ lume øi
din univers.

CEI DOI fiAPICEI DOI fiAPICEI DOI fiAPICEI DOI fiAPICEI DOI fiAPI

Având în vedere cele prezentate, avem în cei doi flapi prefigurarea
totalæ a pæcatului. Primul flap reprezintæ pe Domnul Hristos, care este nu
numai Mântuitorul lumii, Fiul divin al lui Dumnezeu, ci øi reprezentantul
omului, al doilea Adam. El este un tip al tuturor celor care vor fi mântuifli.
Al doilea flap reprezintæ pe Satana, care este nu numai primul pæcætos øi
instigatorul tuturor pæcatelor, ci øi reprezentantul pæcatului. El este un tip
al tuturor acelora care vor fi pierdufli. Oamenii pot alege pe oricare dintre
ei ca reprezentant.

fiapul pentru Azazel
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Dacæ aleg flapul pentru Domnul, ei s-au identificat cu Domnul Hristos
øi prin El au primit iertare øi curæflire. “Cæci în ziua aceasta se va face
curæflire pentru voi ca sæ væ curæflifli; vefli fi curæflifli de toate pæcatele voastre
înaintea Domnului.” (Lev. 16, 30). Când lucrarea s-a încheiat, sanctuarul
a fost curæflit, preoflia a fost curæflitæ, poporul a fost curæflit de toate pæcatele
lui.

Dacæ pe de altæ parte, ei s-au aliat cu flapul de trimis, n-au avut nici
o parte în ispæøire. În tot timpul serviciului, flapul de trimis a fost legat
înaintea uøii cortului, aøteptându-øi soarta. Când ispæøirea s-a încheiat,
flapul de trimes era adus de cætre marele preot, care lua toate pæcatele
care nu fuseseræ prevæzute în moartea ca jertfæ a flapului pentru Domnul,
mærturisea aceste pæcate øi le aøeza pe capul flapului care dupæ aceea era
trimes în pustie. Când vedeau flapul fiind îndepærtat nu într-un marø
triumfal condus de marele preot, ci într-o procesiune tristæ condus de un
om rânduit pentru aceasta, vedeau în imaginaflie nu numai soarta lui
Satana, ci øi a tuturor acelora care se îndepærtaseræ de Dumnezeu. fiapul
purtætor de pæcate era condus la nimicire departe øi tot mai departe de
casa Domnului øi de adunarea lui Israel, sæ piaræ singur în pustie departe
de tabæra lui Dumnezeu.

Aøa cum un criminal este dus la spânzurætoare, tot aøa flapul cu o
funie de gât este dus la nimicire. Dupæ cum el ispæøea ca un criminal
pentru nelegiuirea lui, la fel flapul ispæøea – nu o ispæøire spre mântuire ,
ci o ispæøire pentru moarte.

ERADICAREA FINALÆ A PÆCATULUIERADICAREA FINALÆ A PÆCATULUIERADICAREA FINALÆ A PÆCATULUIERADICAREA FINALÆ A PÆCATULUIERADICAREA FINALÆ A PÆCATULUI

Ziua judecæflii finale include nu numai øtergerea pæcatelor celor
neprihænifli, ci øi eradicarea pæcatului din univers. El include aøezarea pe
capul Satanei a tuturor pæcatelor pentru care el este ræspunzætor øi “tæierea”
tuturor acelora care nu øi-au umilit sufletele. Tot astfel în serviciul
sanctuarului pæcatele erau aøezate pe capul flapului de trimis dupæ ce
curæflirea sanctuarului fusese terminatæ. Atunci tofli cei care nu se pocæiseræ
erau “tæiafli.” (Lev. 16, 20-22;23. 29).

“Când slujirea în Sfânta Sfintelor s-a încheiat øi pæcatele lui Israel
au fost îndepærtate din sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru pæcat,
atunci era prezentat viu flapul de trimis înaintea Domnului; øi în prezenfla
întregii adunæri, marele preot mærturisea asupra lui “toate nelegiuirile
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copiilor lui Israel øi toate cælcærile în pæcatele lor, punându-le pe capul
flapului. În acelaøi fel, când lucrarea de ispæøire din sanctuarul ceresc este
încheiatæ, atunci în prezenfla lui Dumnezeu, a îngerilor cereøti øi a oøtilor
celor mântuifli, pæcatele poporului lui Dumnezeu vor fi aøezate asupra
Satanei; el va fi declarat vinovat de tot ræul pe care el i-a provocat sæ-l
comitæ. Øi aøa cum flapul de trimis era îndepærtat într-un pæmânt nelocuit
øi Satana va fi alungat într-un pæmânt pustiu, o pustie nelocuitæ øi uscatæ.”
(Tragedia Veacurilor, pag. 676).

“Dupæ cum preotul îndepærta pæcatele din sanctuar øi le mærturisea
pe capul flapului de trimes, aøa øi Domnul Hristos va aøeza toate aceste
pæcate asupra Satanei, inifliatorul øi instigatorul la pæcat. fiapul de trimis,
purtând pæcatele lui Israel, era trimis departe într-o ‘zonæ nelocuitæ’; tot
astfel øi Satana care poartæ vinovæflia tuturor pæcatelor pe care el a provocat
pe poporul lui Dumnezeu sæ le comitæ, va fi încredinflat pæmântului timp
de o mie de ani, care va fi pustiu, færæ locuitori øi în cele din urmæ va
suferi pedeapsa deplinæ a pæcatului în focul care va distruge pe cei
nelegiuifli. În felul acesta marele plan de mântuire îøi va ajunge împlinirea
în eradicarea finalæ a pæcatului øi în eliberarea tuturor acelora care au
fost dispuøi sæ renunfle la pæcat.” (Tragedia Veacurilor, pag. 495).

Ziua Ispæøirii era ziua cea mare în Israel. În ziua aceea poporul se
împærflea în douæ grupe: O grupæ îøi amæra sufletele. Ei îøi mærturisiseræ
deja pæcatele; fæcuseræ repararea lor øi aduseseræ jertfele. Acum aøteptau
rezultatul. Când clopofleii marelui preot erau auzifli la încheierea lucrærii
de ispæøire, øtiau cæ totul era bine. Dumnezeu îi primise. Pæcatele lor
fuseseræ øterse.

Cealaltæ grupæ nu avusese parte de ispæøire. Ei nu-øi smeriseræ
sufletele. Nu-øi mærturisiseræ pæcatele øi nu fæcuseræ reparafliile. Acum
pæcatele se în torceau asupra capetelor lor. Ei erau “tæiafli”.

În felul acesta Ziua Ispæøirii era ziua cea mare a despærflirii. Fiecare
îøi hotæra viitorul. Când ziua se termina, tabæra era curatæ. Se întâmpla
unul din douæ lucruri: ori pæcatul era îndepærtat de la pæcætos, ori pæcætosul
era îndepærtat din tabæræ. În ambele situaflii tabæra era curatæ.

La fel va fi øi la sfârøitul lumii. “Øi cel ræmas în Sion, cel læsat în
Ierusalim, se va numi “sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii, la
Ierusalim.” (Isaia 4, 3). Dumnezeu îøi va curæfli din nou poporul Sæu. Cei
care ræmân în Sion vor fi sfinfli, “oricine va fi scris printre cei vii în
Ierusalim.” Ceilalfli vor fi cernufli øi “tæiafli”.

fiapul pentru Azazel
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Îndepærtarea flapului de trimis trebuie sæ fi fost un moment solemn
pentru tot Israelul. În el fiecare avea o ilustraflie vie despre ce i se putea
întâmpla dacæ nu-øi îndeplinea datoria faflæ de Dumnezeu. Alungat din
tabæræ, departe în pustie, singur øi uitat, pradæ foamei øi setei, dogorit de
cælduræ ziua øi îngheflat noaptea, înconjurat de animale sælbatice øi de
alte primejdii ale nopflii, încærcat de pæcat øi cu blestemul lui Dumnezeu
asupra lui – aceasta era soarta flapului de trimes øi aceasta urma sæ fie
soarta celor îndepærtafli de Dumnezeu. Lecflia trebuie sæ fi fost vie øi
puternicæ øi care nu putea fi uitatæ uøor.

Simbolul nu corespunde în totul realitæflii. La sfârøitul pæmântului
nelegiuiflii vor fi nimicifli. Lucrul acesta nu se petrecea în Israel. Ei erau
“tæiafli”. De obicei aceasta însemna excluderea de la privilegiile lui Israel
sau ceea ce am numi noi acum excludere din bisericæ. Era deci posibil ca
un pæcætos care nu se pocæia, sæ poatæ vedea flapul pentru Azazel cum
este dus øi alungat din tabæræ. Aceasta preînchipuia propria sa excludere.
Nu mai avea parte în Israel. Fusese “tæiat” din poporul lui Dumnezeu, un
lepædat, vrednic doar de nimicire. Aceasta ar fi fost o lecflie puternicæ
pentru el øi l-ar fi putut duce la cugetare serioasæ øi la pocæinflæ.
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16

SÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTE

În capitolul 23 din Leviticul sunt raportate adunærile øi særbætorile
sfinte poruncite de Domnul pentru poporul Sæu. În totul sunt øapte.
Trei din ele sunt særbætorile cele mari anuale: paøtele, cincizecimea

øi særbætoarea corturilor. Despre ele stæ scris: “De trei ori pe an tofli bærbaflii
sæ se înfæfliøeze înaintea Domnului, Dumnezeului tæu, în locul pe care-l
va alege El; la særbætoarea azimilor, la særbætoarea sæptæmânilor øi la
særbætoarea corturilor. Sæ nu se înfæfliøeze cu mâinile goale înaintea
Domnului.” (Deut. 16, 16. Exod 23, 17. 34, 23).

Cele douæ cuvinte folosite pentru a numi “særbætorile” øi “ adunærile
sfinte” se deosebesc foarte mult în înflelesul lor. Hag, care corespunde
mai ales celor trei særbætori mai sus amintite, înseamnæ; “Un prilej de
veselie, serbare, særbætoare.” Mo’ed se referæ mai ales la date fixe, zile
rânduite, adunæri sfinte, sau întruniri solemne. Un exemplu de Mo’ed ar
fi Ziua Ispæøirii, care nu era o serbare sau særbætoare oricum ar fi luat
înflelesul cuvântului, ci o adunare sfântæ. (Lev. 23, 26-32).

În afaræ de Paøti, Cincizecime, særbætoarea corturilor øi Ziua Ispæøirii,
mai erau trei øi anume: Særbætoarea trâmbiflelor, care avea loc în ziua
întâia a lunii a øaptea, særbætoarea azimilor, øi særbætoarea celor dintâi
roade (Lev. 23, 24;6, 9-14;Exod 12, 17;Numeri 28, 17). Cele din urmæ
særbætori mai însemnate erau flinute în legæturæ cu paøtele, dar se vorbeøte
despre ele læmurit, ca fiind deosebit de el (Exod 12, 12. 15. 17; Numeri
28, 16. 17; Lev. 23, 9-14). Întrucât sunt amintite separat øi au o însemnætate
deosebitæ, le aøezæm în rândul celor øapte særbætori ale Domnului.

Paøtele se flinea în ziua a patrusprezecea a lunii întâi, særbætoarea
azimilor începea în ziua cincisprezecea a aceleiaøi luni, iar cele dintâi
roade erau legænate în ziua a øaptesprezecea. (Lev. 23, 5. 11). Cele dintâi
særbætori cædeau în prima lunæ a anului. Ultimele trei særbætori cædeau în
luna a øaptea: Særbætoarea trâmbiflelor în ziua întâi, Ziua Ispæøirii în ziua
a zecea, iar særbætoarea corturilor în ziua a cincisprezecea (vers. 24. 37.
39). Særbætoarea Cincizecimii cædea între aceste douæ grupe la cincizeci
de zile “a doua zi dupæ Sabat” ceea ce înseamnæ a øasesprezecea zi a
lunii Abib, luna întâia. Aceasta fæcea ca Cincizecimea sæ cadæ în partea
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de la urmæ a lunii a treia a calendarului iudaic, cum ar fi prin mai, iunie la
noi (vers. 15. 16).

PAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELE

Paøtele a fost instituit ca aducere aminte a liberærii lui Israel din
robia egipteanæ. În ziua a zecea a lunii întâi era ales un miel pentru fiecare
casæ, “dupæ numærul sufletelor”, sau dacæ numærul era mic, douæ sau mai
multe case se puteau aduna la aceeaøi jertfæ. Mielul era pæstrat pânæ în
ziua a patrusprezecea, când era junghiat seara, iar sângele era stropit pe
uøiorii casei, (Exod 12, 1-7). În aceeaøi noapte carnea era mâncatæ, dar
nu fiartæ ca de obicei, ci friptæ. Nu se puteau folosi decât azime, øi “s-o
mænânce cu verdefluri amare” (vers. 8). În anii de mai târziu au fost anumite
schimbæri în ritualul acesta dar lucrurile esenfliale s-au pæstrat la fel.

Jertfa de Paøti se deosebea prin aceea cæ era numitæ “jertfa Mea”.
(Exod 23, 18;34, 25). Chiar dacæ nu este probabil, atât de bine sæ scoatem
prea mult la luminæ expresia aceasta, ea este cel puflin vrednicæ de a fi
notatæ. Paøtele comemora plecarea lui Israel din Egipt. Noul Testament
face din el øi un mijloc de a privi în viitor. “Hristos, Paøtele nostru, a fost
jertfit.” (1 Cor. 5, 7). Pæstrând în minte aceastæ reprezentare simbolicæ
este uøor de væzut câteva analogii. La ræstignire n-a fost zdrobit nici un
os al Domnului Hristos. (Ioan 19, 36). Nici un os al mielului pascal nu
trebuia sæ fie zdrobit (Exod 12, 46; Numeri 9, 12). Paøtele era junghiat în
a patrusprezecea zi a lunii Abib øi era mâncat în aceeaøi noapte. (Exod
12, 6. 10). Domnul Hristos a murit în timpul Paøtelui. (Ioan 19. 14).
Stropirea sângelui însemna o “trecere peste” din milæ, o eliberare de la
moarte. (Exod 12. 13). Tot astfel prin sângele Lui, a fost “ o trecere peste”
a pæcatelor sævârøite în vremile trecute. (Rom. 3, 25). Jertfa pascalæ era
un miel. (Exod 12, 3). Øi Hristos a fost “Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,
29). Mielul trebuia sæ fie færæ cusur. (Exod 12, 5). Øi Domnul Hristos a
fost færæ cusur. (1 Petru 1, 19). Carnea mielului trebuia sæ fie consumatæ.
(Exod 12, 7). La fel øi noi trebuie sæ ne împærtæøim din trupul Lui. (Ioan
6, 51).

În strânsæ legæturæ cu Paøtele, øi totuøi deosebit de el, era særbætoarea
azimilor. Cele douæ særbætori erau în realitate parte din aceeaøi særbætoare
aøa încât numele sunt folosite unul pentru altul; totuøi în însemnætate
erau deosebite. Porunca lui Dumnezeu era læmuritæ cu privire la ceea ce
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trebuia sæ se împlineascæ. “Timp de øapte zile, vefli mânca azime. Din cea
dintâi zi, vefli scoate aluatul din casele voastre. Cæci cine va mânca pâine
dospitæ, din ziua întâia pânæ în ziua a øaptea, va fi nimicit din Israel.”
(Exod 12, 15). Comentariul divin cu privire la cuvântul acesta sunæ astfel:
“Sæ præznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi nici cu un aluat de ræutate,
øi viclenie, ci cu azimile curæfliei øi adeværului.” (1Cor. 5, 8).

Paøtele øi særbætoarea azimilor sunt bogate în învæflæturi evanghelice.
Prin junghierea mielului s-au luat mæsuri pentru salvarea întâilor næscufli.
Dar moartea mielului nu era îndestulætoare pentru a asigura mântuirea.
Sângele trebuia stropit pe uøiorii uøii. Trebuia sæ aibæ loc o aplicaflie
individualæ a jertfei. Stropirea sângelui era tot atât de însemnatæ ca øi
moartea mielului. Dar nu era de ajuns atât. Carnea trebuia sæ fie mâncatæ
în anumite condiflii. “Când îl vefli mânca, sæ avefli mijlocul încins,
încælflæmintele în picioare øi toiagul în mânæ; øi sæ-l mâncafli în grabæ;
cæci sunt paøtele Domnului.” (Exod 12, 11). Øi nici mæcar aceasta nu era
de ajuns. Tot ce era cu aluat trebuia sæ fie îndepærtat. “Oricine va mânca
pâine dospitæ va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie stræin, fie bæøtinaø.”
(vers. 19).

Paøtele este un simbol al morflii Domnului Hristos. El este Paøtele
nostru. (1Cor. 5, 7). Pe cruce El a murit pentru noi. Acolo s-au luat mæsuri
pentru a fi mântuit oricine ræmâne la condifliile vieflii, dar crucea singuræ
nu mântuieøte pe nimeni. Ea doar aduce mântuirea. Trebuie sæ se facæ
aplicaflia ei individualæ cu sângele pe care ni-l dæ. Porunca pentru Israel a
fost: “Luafli un mænunchi de isop, sæ-l muiafli în sângele din strachinæ, sæ
ungefli pragul de sus, øi cei doi stâlpi ai uøii cu sângele din strachinæ.”
(Exod 12, 22). Fægæduinfla era cæ dacæ ei fæceau lucrul acesta “Domnul
va vedea sângele pe pragul de sus øi pe cei doi stâlpi ai uøii. Domnul va
trece pe lângæ uøæ øi nu va îngædui nimicitorului sæ intre în casele voastre
ca sæ væ loveascæ.” (vers. 23).

Mæsurile mai sus amintite ocrotea pe întâiul næscut de îngerul
nimicitor. Moartea mielului producea mijloacele de mântuire; aplicarea
sângelui fæcea cu efect mijloacele puse la îndemânæ. Øi unele øi altele
erau necesare.

Una este sæ fii mântuit de la moarte, altceva este sæ ai mijloacele
care susflin viafla. Acestea erau date în chip pozitiv prin mâncarea cærnii,
øi negativ prin abflinerea de la aluat. Domnul Hristos zice: “Eu sunt Pâinea
vieflii care s-a coborât din cer. Dacæ mænâncæ cineva din pâinea aceasta,

Særbætori øi adunæri sfinte
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va træi în veac. Øi pâinea pe care i-o voi da Eu, este trupul Meu, pe care-l
voi da pentru viafla lumii.” (Ioan 6, 51). Israel avea porunca sæ frigæ mielul
întreg. Porunca era: “sæ fie fript la foc; atât capul cât øi picioarele øi
mæruntaiele.” (Exod 12, 9). Fiecare casæ trebuia sæ adune un numær destul
de mare de persoane, aøa încât toatæ carnea sæ fie mâncatæ (vers. 4). Nimic
nu trebuia sæ fie scos afaræ din casæ øi nimic sæ nu ræmânæ pânæ dimineafla.
Tot ce ræmânea din pærflile acestea øi nu putea sæ fie mâncat, trebuia sæ fie
ars cu foc (vers. 10. 46). Aceasta nu putea sæ preînchipuie altceva decât o
întreagæ asimilare a Aceluia pe care îl reprezenta mielul, de cætre cei
pentru care se værsase sângele. Aceasta înseamnæ o întreagæ identificare
a Domnului Hristos cu credinciosul. Înseamnæ primirea plinætæflii lui
Dumnezeu.

Aluatul trebuia sæ fie exclus cu totul . Nu suntem læsafli în îndoialæ
cu privire la însemnætatea simbolicæ a aluatului. El reprezintæ ræutatea øi
nelegiuirea. (1 Cor. 5. 8). Reprezintæ învæflætura mincinoasæ aøa cum se
dæ pe faflæ în învæflætura fariseilor, saducheilor øi irodienilor. (Matei 16, 6.
Marcu 8, 15). Aluatul fariseilor este: læcomia øi nedreptatea (Matei 23,
14), un duh ræu (vers. 13) o râvnæ falsæ (vers 15), o greøitæ apreciere a
darurilor spirituale (vers 16-22), lipsa dreptæflii, milei øi credincioøiei (vers
23), o zadarnicæ punctualitate (vers 24), fæflærnicie (vers 25-28) intoleranflæ
(vers 29-33), cruzime (vers 34-36). Aluatul saducheilor este: necredinfla
(Matei 22, 23), lipsa de cunoaøtere a Scripturilor øi a puterii lui Dumnezeu
(vers 29). Aluatul irodienilor este linguøirea, spiritul lumesc øi fæflærnicia
(Matei 22, 16-21), øi uneltirea de rele împotriva servilor lui Dumnezeu
(Marcu 3, 6).

Corespunzætor Paøtelor în Noul Testament se aflæ cina Domnului,
serviciul împærtæøaniei. Dupæ venirea Domnului Hristos, nu mai era de
nici un folos înjunghierea mielului pascal, care sæ preînchipuie venirea
Lui. Dar este un folos în amintirea jertfei de pe Golgota øi puterea ei
susflinætoare. Pentru motivul acesta Domnul a instituit jertfa de mâncare,
a împærtæøirii, pentru a reaminti faptele mântuirii noastre øi foloasele aduse
de jertfirea pe cruce. Ca øi preînchipuitorul ei, ea ne aratæ øi cele dinainte
øi cele ce urmeazæ. Trebuie sæ ne aducem aminte de Golgota, ”pânæ ce El
va veni.” (1 Cor. 11, 26).

Simbolurile acestea s-au împlinit nu numai în ce priveøte
evenimentul, ci øi în ceea ce priveøte timpul. În ziua a patrusprezecea a
lunii iudaice, chiar în ziua øi în luna în care timp de patrusprezece veacuri,
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fusese junghiat mielul pascal, Domnul Hristos, mâncând acest miel
împreunæ cu ucenicii Sæi, a instituit særbætoarea care trebuie sæ
comemoreze propria Sa moarte, ca Miel al lui Dumnezeu, care ridicæ
pæcatul lumii. În aceeaøi noapte El a fost prins de mâini nelegiuite pentru
a fi ræstignit øi apoi ucis. Iar ca realitate a snopului legænat, Domnul a
fost înviat din mormânt a treia zi “ca pârga celor care au adormit”, “un
model al tuturor celor drepfli, al cæror corp stricæcios va fi schimbat øi
înnoit dupæ trupul Lui plin de slavæ.” (Tragedia Veacurilor, pag. 407).

Înfæfliøarea celor dintâi roade fæcea parte din særbætoarea zilelor
azimilor. Înfæfliøarea va avea loc “a doua zi dupæ Sabat,” a øasesprezecea
zi a lunii Abib. (Lev. 23, 11). Ziua aceasta nu era o zi de adunare sfântæ,
øi nici o zi de Sabat. Cu toate acestea se sævârøea în ea o lucrare însemnatæ.
În a patrusprezecea zi a lunii Abib, o anumitæ parte a câmpului de orz era
însemnat pentru a fi secerat ca pregætire pentru înfæfliøarea din ziua a
øasesprezecea. Trei bærbafli aleøi mai înainte tæiau orzul având martori de
faflæ, dupæ ce se legaseræ snopii mici înainte de a fi tæiafli. Dupæ tæiere,
snopii erau legafli laolaltæ ca un singur snop øi înfæfliøat Domnului “ca
pârgæ a seceriøului”. “El sæ legene snopul într-o parte øi în alta, a doua zi
dupæ Sabat”. (Lev. 23, 11). În afaræ de aceasta se aducea ca dar lui
Dumnezeu, un miel de un an færæ cusur, un dar de mâncare fræmântat cu
undelemn øi un dar de bæuturæ (vers. 12, 13). Numai dupæ ce se fæceau
lucrurile acestea puteau Israeliflii sæ foloseascæ din roadele câmpului.

Jertfa aceasta era bine primitæ. Era înfæfliøarea celor dintâi roade.
Færæ îndoialæ are legæturæ în primul rând cu “Hristos cel dintâi rod, apoi
la venirea Lui cei ce sunt ai lui Hristos”. (1 Cor. 15, 23).

Dacæ adunæm laolaltæ învæflæturile særbætorii Paøtelor, avem
urmætoarele cugetæri însemnate: Paøtele este un simbol al morflii Domnului
Hristos. Dupæ cum a murit mielul pascal, tot astfel a murit øi Domnul
Hristos. Sângele mielului a salvat pe Israelul din vechime de îngerul
pierzætor. Sângele Domnului Hristos aduce acum împæcarea.

Paøtele este o preînchipuire a învierii aøa cum se dovedeøte în snopul
legænat. Preînchipuirea era desævârøitæ chiar øi în ce priveøte timpul. Mielul
murea în ziua a-14-a lui Abib. În ziua a-16-a, “a doua zi dupæ Sabat”,
cele dintâi roade, care fuseseræ tæiate mai înainte, erau prezentate înaintea
Domnului. Domnul Hristos a murit vineri seara; El S-a odihnit în mormânt
în ziua Sabatului. A doua zi dupæ Sabat, Hristos ca cel dintâi rod a înviat
øi S-a înfæfliøat Domnului pentru a fi primit. A doua zi dupæ Sabat nu era

Særbætori øi adunæri sfinte
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o adunare sfântæ nici Sabat, un simbol sau realitate, dar în ea se fæcea o
lucrare însemnatæ care era nevoie sæ fie arætatæ mai pe larg.

Când Domnul Hristos a înviat în prima zi a sæptæmânii, a fost nevoie
sæ se urce la Tatæl, sæ audæ cæ jertfa Lui a fost primitæ. Pe cruce sufletul
Lui a fost în întuneric. Tatæl øi-a ascuns fafla de la El. În disperare øi chin
de moarte, El a strigat: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M-ai pæræsit?” (Matei 27, 46).

“Satana fræmânta inima lui Isus cu ispitele lui teribile. Mântuitorul
nu putea sæ vadæ prin porflile mormântului. Nædejdea nu putea sæ-i prezinte
ieøirea Lui din mormânt ca biruitor, sau sæ-I spunæ cæ Tatæl a primit jertfa
Lui. El se temea cæ pæcatul este atât de neplæcut înaintea lui Dumnezeu,
încât despærflirea lor va fi veønicæ. Hristos a simflit disperarea pe care o va
simfli pæcætosul când harul nu va mai mijloci pentru neamul omenesc
vinovat. Tocmai simflirea pæcatului care aducea mânia lui Dumnezeu
asupra Sa ca locfliitor al omului, fæcea ca paharul pe care-L bea sæ fie atât
de amar øi aceasta a zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu” (H.L.L. pag.
633).

Dar învierea avusese loc. Cel dintâi lucru pe care-L avea de fæcut
Domnul Hristos era sæ se înfæfliøeze înaintea Tatælui øi sæ audæ de la El
cuvintele scumpe cæ moartea Lui nu fusese în zadar, øi cæ sacrificiul fusese
primit ca fiind mai mult decât îndestulætor. De aceea trebuia sæ se înalfle
la ceruri øi-n fafla universului sæ asculte de la Tatæl Însuøi cuvintele de
primire; dupæ aceea trebuia sæ se înapoieze pe pæmânt din nou la aceia
care încæ mai jeleau dupæ moartea Lui, neøtiind cæ El înviase, øi sæ li se
arate pe faflæ. Aceasta a øi fæcut-o.

“Isus a refuzat sæ primeascæ închinarea celor ai Sæi pânæ nu primise
asigurarea cæ ispæøirea Lui era primitæ de Tatæl. S-a suit la curflile cereøti,
øi chiar de la Dumnezeu a primit asigurarea cæ ispæøirea Lui pentru pæcatele
oamenilor fusese îndestulætoare, øi cæ prin sângele Lui, tofli pot sæ câøtige
viafla veønicæ. Tatæl a întærit legæmântul fæcut cu Fiul, cæ El va primi pe
oamenii care se pocæiesc øi sunt ascultætori, øi cæ-I va iubi aøa cum iubeøte
pe Fiul Sæu. Hristos urma Sæ-øi desævârøeascæ lucrarea, Sæ-øi împlineascæ
legæmântul de a face pe oameni mai preflioøi decât aurul curat, øi “mai
scumpi decât aurul de Ofir.”  Toatæ puterea în cer øi pe pæmânt fusese
date Domnului vieflii, øi El se întoarce la urmaøii Sæi, în lumea pæcætoasæ
ca sæ le poatæ da din puterea øi slava Lui.

“Pe când Mântuitorul era înaintea lui Dumnezeu, primind daruri
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pentru biserica Sa, ucenicii se gândeau la mormântul gol, se væitau øi
plângeau. Ziua care pentru întreg cerul era o zi de bucurie, pentru ucenici
era o zi de nesiguranflæ, tulburare øi neliniøte. (Ibid. pag. 665).

Scripturile s-au împlinit la literæ. “Hristos a înviat din morfli ca cel
dintâi rod al celor adormifli. El era realitatea snopului legænat, iar învierea
Lui a avut loc tocmai în ziua când snopul de legænat trebuia sæ fie adus
înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani s-a fæcut aceastæ
ceremonie simbolicæ. Se adunau din câmpul de secerat primele spice de
grâu copt, øi când oamenii mergeau la Ierusalim de Paøti, snopul cu cele
dintâi roade era legænat ca un dar de mulflumire înaintea Domnului. Numai
dupæ ce se aducea acest dar se putea înfige secera în grâu øi sæ fie adunat
în snopi. Snopul înfæfliøat Domnului preînchipuia seceriøul. Aøa øi Hristos
ca primul rod înfæfliøa marele seceriø spiritual care trebuia sæ se adune
pentru împæræflia lui Dumnezeu. Învierea Lui este tipul øi garantul învierii
tuturor celor drepfli care au adormit. “Cæci dacæ credem cæ Isus a murit øi
a înviat credem cæ Dumnezeu va aduce înapoi împreunæ cu Hristos pe
cei ce au adormit în El.”

“Atunci când Hristos a înviat, El a adus din mormânt o mulflime de
captivi. Cutremurul de la moartea Lui deschisese mormintele øi când a
înviat El, ei au ieøit afaræ cu El. Aceøtia fusese conlucrætori cu Dumnezeu,
øi cu preflul vieflii mærturisise despre adevær. De astæ datæ urma sæ fie
martori pentru Acela care îi înviase din morfli”. (Ibid. pag. 661).

Paøtele era un simbol al împærtæøirii. Mâncarea mielului pascal
aducea laolaltæ familiile øi vecinii. Era o masæ obøteascæ preînchipuind
liberarea. S-a fæcut un schimb, iar întâiul lor næscut a fost cruflat datoritæ
mielului care murise. O liberare de felul acesta cerea consacrare. Orice
pæcat trebuia sæ fie înlæturat. Nicæieri nu trebuia sæ fie aluat. Fiecare colfl
trebuia sæ fie cercetat, øi fiecare ascunziø sæ fie cæutat. “Sfinflifli Domnului”.
Nimic mai puflin nu putea sæ fie primit.

Tot ce s-a spus pânæ aici øi încæ mult mai mult, reprezenta Paøtele
pentru Israelul din vechime. Dupæ cum Sfânta Cinæ a Domnului este
înlocuitorul din Noul Testament al “Paøtelor Domnului,” nici pentru noi
nu ar trebui sæ aibæ o mai slabæ însemnætate decât avea pentru ei. Este
primejdia pentru noi ca sæ uitæm øi sæ nu apreciem minunatele
binecuvântæri pe care Dumnezeu le are în tezaur pentru aceia care cu
vrednicie iau parte la slujbele casei Domnului. Bine facem dacæ cercetæm
Paøtele aøa cum a fost dat lui Israel, pentru ca sæ putem preflui pe Domnul
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Hristos, care este adeværatul nostru Miel pascal, øi a cærui moarte este
amintitæ prin slujba împærtæøirii.

CINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEA

Cincizecimea cædea la cincizeci de zile dupæ înfæfliøarea snopului
de legænat, în ziua 16 Abib. “Sæ numærafli cincizeci de zile pânæ în ziua
care vine dupæ al øaptelea Sabat; øi atunci sæ aducefli Domnului un dar de
mâncare. Sæ aducefli din locuinflele voastre douæ pâini ca sæ fie legænate
într-o parte øi într-alta; sæ fie fæcute cu douæ zecimi de efæ din floarea
fæinii, øi coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul.”
(Lev. 23, 16. 17).

Dacæ snopul de legænat era înfæfliøat la începutul seceriøului înainte
ca sæ fi folosit oricare din roadele noi, Cincizecimea cædea la sfârøitul
seceriøului tuturor cerealelor, nu numai al orzului, cum era la snopul de
legænat, øi reprezenta recunoaøterea plinæ de bucurie din partea lui Israel
cæ ei depind de Dætætorul oricærui bun. De astæ datæ se înfæfliøa nu numai
un snop, ci douæ pâini legænate fæcute din floarea fæinii, coapte cu aluat,
împreunæ cu “øapte miei de un an færæ cusur, un viflel øi doi berbeci.”
(vers. 17, 18). La acestea se adæugau un flap ca jertfæ de ispæøire øi cei doi
miei de un an ca jertfæ de mulflumire. (vers. 19).

La serbarea Paøtelui era obligatoriu sæ nu se afle øi sæ nu se mænânce
aluat. La Cincizecime trebuia sæ se înfæfliøeze douæ pâini legænate “coapte
cu aluat.” (vers. 17). Snopul legænat era cel dintâi rod “Hristos.” El era
færæ pæcat. Pâinea nu este o creafliune directæ a lui Dumnezeu. În parte
este lucrarea omului. Este nedesævârøitæ, este amestecatæ cu aluat. Dar
este primitæ. Este “legænatæ înaintea Domnului, împreunæ cu cei doi miei:
ele sæ fie închinate Domnului øi sæ fie ale preotului.” (vers. 20).

Cincizecimea simbolizeazæ reværsarea Duhului Sfânt. Dupæ cum
pâinile legænate erau aduse la cincizeci de zile dupæ aducerea snopului
de legænat, la fel au trecut cincizeci de zile între învierea Domnului Hristos
øi reværsarea Duhului Sfânt. (Fapte 2, 1-4). Patruzeci din aceste zile
Domnul Hristos le-a petrecut învæflând øi ajutând pe ucenicii Sæi. (Fapte
1, 3). Apoi S-a înælflat øi timp de zece zile cei unsprezece ucenici au
stæruit în rugæciuni øi cereri pânæ a venit ziua Cincizecimii. Odatæ cu
Cincizecimea a venit plinætatea Duhului.

Aceste zece zile au fost pline de însemnætate pentru biserica de pe
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pæmânt. Ele au fost pline de însemnætate øi în cer. Când Domnul Hristos
“S-a suit sus, a luat robia roabæ, øi a dat daruri oamenilor.” (Efeseni 4, 8).
Cei care înviaseræ la moartea Domnului Hristos øi care ieøiseræ din
morminte dupæ învierea Lui, “s-au înælflat la cer øi atunci au fost înfæfliøafli
Tatælui ca un prim rod la ziua învierii.” (Matei 27, 52. 53).

Tot cerul aøtepta sæ salute pe Mântuitorul în curflile cereøti. Pe când
se înælfla, El era în frunte øi mulflimea robilor eliberafli la învierea Lui Îl
urmau. Oastea cereascæ, cu strigæte øi aclamaflii de laudæ øi cântæri cereøti,
lua parte la cortegiul plin de bucurie.

“Când S-a apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care formau
escorta au strigat:

“Porfli, ridicafli-væ capetele,
Ridicafli-væ porfli veønice,
Ca sæ intre Împæratul Slavei.”
Plini de voie bunæ îngerii au strigat:
“Cine este acest Împærat al Slavei?”
“Ei spun cuvintele acestea nu pentru cæ nu øtiu cine este, ci pentru

cæ doresc sæ audæ ræspunsul plin de bucurie negræitæ:
“Domnul cel tare øi puternic,
Domnul cel viteaz în lupte.
Porfli ridicafli-væ capetele;
Ridicafli-le porfli veønice,
Ca sæ intre Împæratul Slavei.”
“Din nou se aude provocarea: “Cine este acest Împærat al Slavei?”,

deoarece îngerii nu obosesc sæ audæ cum Numele Lui este înælflat. Îngerii
însoflitori dau ræspunsul:

“Domnul oøtirilor:
El este împæratul slavei!”
“Atunci porflile cetæflii se deschid larg iar mulflimea îngereascæ trece

într-o reværsare ræsunætoare de muzicæ încântætoare.”
“Iatæ tronul øi în jurul lui curcubeul fægæduinflei. Iatæ heruvimii øi

serafimii. Sunt adunafli conducætorul oøtirilor îngereøti, fiii lui Dumnezeu,
reprezentanflii lumilor necæzute, Sfatul ceresc înaintea cæruia Lucifer
acuzase pe Dumnezeu øi pe Fiul Lui, reprezentanflii acelor flinuturi lipsite
de pæcat asupra cærora gândise sæ-øi întindæ domnia, tofli sunt de faflæ
pentru a întâmpina pe Ræscumpærætor. Ei sunt plini de neræbdare sæ
særbætoreascæ biruinfla Lui øi Sæ-l proclame ca Împærat.”

Særbætori øi adunæri sfinte
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“Dar El le face semn sæ se dea înapoi – Nu încæ. El nu poate sæ
primeascæ coroana slavei øi haina împæræteascæ, Merge înaintea Tatælui
Sæu. Aratæ fruntea Sa rænitæ, coasta împunsæ, picioarele rænite; îøi înalflæ
mâinile, care poartæ urmele cuielor. Aratæ semnele biruinflei Sale;
înfæfliøeazæ înaintea lui Dumnezeu snopul legænat, pe cei înviafli cu El, ca
reprezentanfli ai acelei mari mulflimi care va învia la a doua Sa venire. El
se apropie de Tatæl înaintea cæruia este bucurie pentru fiecare pæcætos
care se pocæieøte; care se bucuræ cu cântare chiar pentru unul singur.
Înainte de a se fi aøezat temeliile pæmântului, Tatæl øi Fiul se uniseræ
într-un legæmânt pentru ræscumpærarea omului, dacæ el ar fi fost biruit de
Satana. Ei dæduseræ mâna într-un solemn legæmânt, cæ Hristos se va face
garant pentru neamul omenesc. Legæmântul acesta fusese împlinit de
Hristos. Când strigase pe cruce: “S-a sfârøit.” El se adresase Tatælui.
Înflelegerea fusese împlinitæ. Acum El zise: “Tatæ s-a sfârøit! Am împlinit
voia Ta, o Dumnezeul Meu. Am sævârøit lucrarea de ræscumpærare. Dacæ
dreptatea Ta este mulflumitæ: Vreau ca øi aceia pe care Mi i-ai dat, sæ fie
cu Mine acolo unde sunt Eu.”

“Glasul lui Dumnezeu se aude cæ dreptatea este împlinitæ. Satana
este înfrânt. Cei ai lui Hristos de pe pæmânt, care se trudesc øi se luptæ,
sunt primifli în Prea Iubitul Lui. Înaintea îngerilor din cer øi a
reprezentanflilor lumilor necæzute, ei sunt declarafli neprihænifli. Unde este
El, acolo va fi øi biserica Lui. Bunætatea øi credincioøia s-au întâlnit,
dreptatea øi pacea se særutæ. Braflele Tatælui cuprind pe Fiul Sæu øi se dæ
cuvântul: Tofli îngerii lui Dumnezeu sæ I se închine.” (H.L.L. pag.
701-702).

Aceasta a fost primirea oficialæ. Înainte de a primi coroana slavei øi
haina regalæ, Domnul Hristos trebuia sæ aibæ asigurarea din partea Tatælui
cæ nu numai El, ci øi omenirea fusese primitæ în El. El a primit aceastæ
asigurare în porunca: “Tofli îngerii lui Dumnezeu sæ I se închine.”

“Cu o bucurie ce nu se poate descrie, domniile, stæpânirile øi puterile
recunosc supremaflia Domnului Vieflii. Oastea îngerilor I se închinæ, în
timp ce strigæte voioase umplu curflile cereøti: “Vrednic este Mielul care
a fost junghiat sæ primeascæ puterea, bogæflia, înflelepciunea, tæria, cinstea,
slava øi lauda.” (H.L.L. pag. 702).

Dupæ ce Domnul Hristos a trecut prin porflile cereøti, a fost întronat
în timp ce îngerii I se închinau. Îndatæ ce s-a încheiat ceremonia aceasta,
Duhul Sânt a coborât asupra ucenicilor, în valuri bogate, iar Domnul
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Hristos a fost în adevær proslævit, cu mærirea pe care o avusese la Tatæl
din veønicie. Reværsarea de la Cincizecime a fost comunicatul ceresc cæ
Mântuitorul fusese întronat. Dupæ cum fægæduise El, a trimis Duhul Sfânt
din cer la ucenicii Sæi, ca semn cæ în calitate de “Preot øi Împærat primise
toatæ puterea în cer øi pe pæmânt øi cæ era Unsul poporului Sæu.” (Faptele
Apostolilor, pag. 38, ed. Engl).

Acum inaugurarea Ræscumpærætorului se fæcuse øi El se instalase
oficial ca Preot øi Împærat. Aceasta este paralela cereascæ a consacrærii øi
inaugurærii marelui preot de pe pæmânt. Dupæ cum pe capul lui Aaron era
aøezatæ “coroana de aur curat”, tot aøa øi Domnul Hristos a fost încoronat
ca Împærat (Exod 39, 30; Lev. 8, 9). Aøa cum Aaron a fost sfinflit øi pus în
slujba sfântæ, tot la fel Domnul Hristos a fost numit de Dumnezeu “Mare
Preot dupæ rânduiala lui Melhisedec.” (Evrei 5, 10). Dupæ cum Aaron a
fost numit capul preofliei regale, tot astfel Domnul Hristos a fost încoronat
împærat øi preot. ; dupæ cum Aaron a primit autoritate øi Domnului Hristos
I s-a dat autoritate.

SÆRBÆTOAREA TRÂMBIfiELORSÆRBÆTOAREA TRÂMBIfiELORSÆRBÆTOAREA TRÂMBIfiELORSÆRBÆTOAREA TRÂMBIfiELORSÆRBÆTOAREA TRÂMBIfiELOR

Særbætoarea trâmbiflelor cædea în ziua întâia a lunii a øaptea øi era o
pregætire pentru Ziua Ispæøirii, care cædea în ziua a zecea a acelei luni.
Era o chemare solemnæ ca tot Israelul sæ se pregæteascæ pentru a întâmpina
pe Dumnezeul lor. Le vestea cæ s-a apropiat ziua judecæflii øi cæ trebuia sæ
se pregæteascæ în vederea ei. Era o amintire plinæ de milæ pentru ei, cæ
aveau nevoie de pocæinflæ øi de consacrare. Întrucât am cercetat în alt loc
chestiunea ispæøirii, nu mai este cazul sæ stæruim aici asupra særbætorii
trâmbiflelor sau asupra Zilei Ispæøirii.

SÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILOR

Aceasta este cea din urmæ særbætoare a anului øi cædea de obicei
cam pe la sfârøitul lunii octombrie, dupæ ce se terminase cu seceriøul øi
cu recoltarea tuturor fructelor. Era un prilej de bucurie pentru toatæ lumea
. Ziua Ispæøirii trecuse, toate neînflelegerile erau limpezite, orice pæcat
fusese mærturisit øi înlæturat. Israel era fericit iar fericirea lor îøi gæsea
exprimarea în særbætoarea corturilor.

Særbætoarea începea cu o zi de adunare sfântæ. (Lev. 23, 25). Poporul

Særbætori øi adunæri sfinte
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trebuia sæ ia ramuri “din pomii cei frumoøi, ramuri de finic, ramuri de
copaci stufoøi øi de salcie de râu, øi sæ væ bucurafli înaintea Domnului
vostru øapte zile.” (vers. 40). Ramurile acestea le împleteau în chip de
umbrare øi în acestea trebuiau sæ locuiascæ în timpul særbætorii. În Ziua
Ispæøirii trebuia sæ-øi “smereascæ sufletul.” La særbætoarea corturilor ei
trebuiau “sæ se bucure înaintea Domnului Dumnezeului vostru, øapte zile”.
Acesta era cel mai fericit prilej al anului când amicii øi vecinii îøi înnoiau
legæturile øi locuiau laolaltæ în iubire øi armonie. În privinfla aceasta era
ceva profetic, vorbind despre marea adunare a poporului lui Dumnezeu,
care “urmeazæ sæ aibæ loc, øi când aceøtia vor veni de la ræsærit øi de la
apus, øi vor øedea împreunæ cu Avraam, Isaac øi Iacov, în împæræflia
cerurilor.” (Matei 8, 11).

Særbætoarea corturilor amintea vremea când Israeliflii træise în corturi
prin pustiu în timpul rætæcirii lor de patruzeci de ani. “Sæ-fli aduci aminte
cæ ai fost rob în Egipt øi sæ împlineøti legile acestea. Sæ præznuieøti
særbætoarea corturilor øapte zile, dupæ ce îfli vei strânge roadele din arie øi
din teasc. Sæ te bucuri la særbætoarea ta, tu, fiul tæu øi fiica ta, robul tæu øi
roaba ta, levitul, stræinul, orfanul øi væduva, care vor fi în cetæflile tale. Sæ
præznuieøti særbætoarea øapte zile în cinstea Domnului, Dumnezeului tæu,
în locul pe care-l va alege Domnul; cæci Domnul, Dumnezeul tæu te va
binecuvânta în toate rodurile tale øi în tot lucrul mâinilor tale, øi de aceea
fii vesel.” (Deut. 16, 10-15).

Este bine sæ ne amintim cum ne-a condus Dumnezeu în trecut. Este
bine sæ privim din nou la providenflele Sale. Uneori ne vine sæ ne plângem.
N-ar fi mai bine sæ cugetæm la multele binecuvântæri pe care Dumnezeu
le-a reværsat asupra noastræ øi la chipul minunat cum ne-a condus? Ne-ar
face sæ fim mai recunoscætori øi mai mulflumitori. Øi aceasta este o parte
însemnatæ a religiei.
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17

SANCTUARUL DIN CERURI

Când Dumnezeu a poruncit lui Moise sæ-I clædeascæ un sanctuar, i
s-a spus sæ facæ “toate lucrurile dupæ modelul arætat pe munte”
(Evrei 8, 5). Moise a fæcut aøa. Când lucrarea s-a încheiat, “Moise

a cercetat toate lucrærile; øi iatæ, le fæcuseræ cum poruncise Domnul; øi
Moise i-a binecuvântat.” (Exod 39, 43).

Dumnezeu nu numai cæ dæduse îndrumærile pentru construirea
sanctuarului; dar alesese øi preoflii care sæ slujeascæ în el øi îndrumase
pregætirea lor pentru slujba sfântæ pe care trebuia sæ o îndeplineascæ. El
le-a dat îndrumæri pentru ungerea sanctuarului, pentru curæflirea cortului
øi a întregului mobilier øi a uneltelor cu sânge øi, prin Moise supraveghease
orice amænunt al serviciului de consacrare. Despre aceasta am discutat
deja.

Ungerea cortului øi stropirea lui cu sânge, curæflea sanctuarul,
mobilierul øi uneltele lui (Evrei 9, 22;Exod 30, 26-29;Len. 8, 15). În
acest domeniu ceremoniile de consacrare se asemænau cu cele din Ziua
Ispæøirii care øi ele curæfleau (Lev. 6, 19). Înainte de consacrarea
sanctuarului nu avusese loc desigur, nici un serviciu prin care cortul sau
uneltele lui sæ fi fost necuræflite. Nu fusese adusæ nici o jertfæ pentru pæcat
øi nici un alt fel de jertfæ. Nici un om în afaræ de Moise nu intrase în
locurile sfinte. Cu toate acestea cortul a fost uns cu undelemn øi stropit
cu sânge în scopul curæflirii. Aceasta fæcea parte din ceremoniile consacrærii
øi prin ele, cortul cu tot ce era în el, era “sfinflit.” (Lev. 8, 10). Se
menflioneazæ despre altar în mod deosebit cæ Moise “a curæflit… altarul øi
l-a sfinflit, ca sæ facæ ispæøire pe el.” (vers. 15).

SANCTUARUL CERESCSANCTUARUL CERESCSANCTUARUL CERESCSANCTUARUL CERESCSANCTUARUL CERESC

Ne întrebæm dacæ a fost o dedicare a sanctuarului ceresc care sæ
corespundæ serviciilor de dedicare a sanctuarului pæmântesc. Când Aaron
a fost instalat în serviciul sfânt, a fost investit cu puteri mijlocitoare pentru
slujirea de împæcare ca o inaugurare publicæ care a precedat acordarea
datoriilor preofleøti lui Aaron, a fost o inaugurare øi o instalare în slujbæ
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asemænætoare cu a Marelui nostru Preot din ceruri? Existæ vreun indiciu
cu privire la o dedicare a sanctuarului ceresc øi este vreun indiciu de
curæflire a lucrurilor cereøti ca o pregætire pentru folosirea lor în lucrarea
ispæøirii adeværate? Øtim cæ pe pæmânt a fost o astfel de lucrare de dedicare
øi de inaugurare. Ce øtim despre cel din ceruri?

La început sufletul se poate revolta la gândul cæ trebuie sæ fie øi în
ceruri ceva care are nevoie de curæflire. Luafli aminte la declaraflia lui Pavel:
“Dar deoarece chipul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curæflite în
felul acesta, trebuia ca însuøi lucrurile cereøti sæ fie curæflite cu jertfe mai
bune decât acestea.” (Evrei 9, 23). Nu discutæm acum motivele pentru
curæflirea cereascæ, dar afirmæm cæ dupæ citatul de mai sus din Epistola
cætre Evrei, o astfel de curæflire era “necesaræ.”

În timpul dedicærii sanctuarului pæmântesc, întregul tabernacol,
inclusiv chivotul, masa, sfeønicul, altarul tæmâierii, altarul arderilor de
tot øi ligheanul cu toate uneltele, erau curæflite, sfinflite, fæcute sfinte,
dedicate lui Dumnezeu. (Exod 30, 26-29). Erau nu numai fæcute sfinte ci
øi “prea sfinte” øi gata de folosire (vers. 29). Dar dupæ ce a început serviciul
în tabernacol – slujirea care avea de a face cu sângele øi cu pæcatul – a
devenit necesar ca sanctuarul sæ fie curæflit anual “din cauza necuræfliilor
copiilor lui Israel øi din cauza nelegiuirilor în toate pæcatele lor.” (Lev.
16, 16). Aceasta avea loc în Ziua Ispæøirii. Cele douæ ceremonii de curæflire
sunt raportate ca evenimente separate. Unul sfinflea, curæflea øi dedica
sanctuarul ca o condiflie necesaræ pentru slujirea împæcærii; celælalt oferea
o nouæ curæflire a sanctuarului dupæ ce fusese necuræflit prin pæcatul lui
Israel. Amândouæ erau necesare øi vedem cæ amândouæ îøi gæsesc
corespondentul în sanctuarul de sus. Deøi separate în timp ca øi în scop,
observæm cæ amândouæ au de a face cu curæflirea.

ÎNTRUPAREAÎNTRUPAREAÎNTRUPAREAÎNTRUPAREAÎNTRUPAREA

Dupæ cum era “necesar” ca lucrurile din cer sæ fie curæflite øi dedicate,
tot la fel de necesar era ca øi Acela care urma sæ oficieze ca Mare Preot,
sæ fie pregætit øi dedicat pentru lucrarea Sa. Biblia vorbeøte în termeni
clari cu privire la aceastæ pregætire øi dedicare.

Domnul Hristos a existat ca Dumnezeu; El era egal cu Dumnezeu
(Filipeni 2, 6). “El, mæcar cæ avea chipul lui Dumnezeu, totuøi n-a crezut
ca un lucru de apucat sæ fie deopotrivæ cu Dumnezeu, ci S-a dezbræcat pe
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sine însuøi øi a luat un chip de rob, fæcându-se asemenea oamenilor”
(vers. 6. 7). Fiind gæsit ca un om “S-a umilit øi S-a fæcut ascultætor pânæ
la moarte” (vers. 8). Datoritæ bunævoinflei Domnului Hristos de a se umili,
de a suferi øi de a muri ca omul sæ poatæ fi salvat, “Dumnezeu L-a înælflat
nespus de mult øi I-a dat Numele care este mai pe sus de orice nume,
pentru ca în Numele lui Isus sæ se plece orice genunchi” øi “orice limbæ
sæ mærturiseascæ spre slava lui Dumnezeu Tatæl, cæ Isus Hristos este
Domnul.” (vers. 9-11). “El a trebuit sæ se asemene fraflilor Sæi în toate
lucrurile” (Evrei 2, 17). Cuvântul “se cuvenea” are o semnificaflie profundæ
în acest context. Cuvântul mai este folosit øi în Matei18, 28, când robul a
strâns de gât pe tovaræøul lui zicând: “Plæteøte-mi ce-mi eøti dator” (ce
mi se cuvine). Pavel îl foloseøte în Romani 13, 7 “Dafli tuturor ce li se
cuvine” (suntefli datori). În Luca 17, 10, robii spun: “Suntem niøte robi
netrebnici, n-am fæcut decât ce eram datori sæ facem (se cuvenea). Din
folosirea acestei expresii este clar cæ denotæ o obligaflie, o datorie de plætit,
o datorie de îndeplinit.

Domnul Hristos a venit în aceastæ lume de bunævoie. Nu era obligat
sæ vinæ. Ar fi putut ræmâne în ceruri. Dragostea pentru om L-a fæcut sæ
hotærascæ sæ plæteascæ preflul, sæ sufere tot ce era necesar pentru a mântui
pe om. Din moment ce a hotærât asupra acestui curs al acfliunii, a socotit
necesar sæ facæ unele lucruri. El nu putea deveni Mântuitorul lumii sau
Mare Preot milos øi credincios, nu putea sæ facæ împæcarea cu oamenii,
dacæ nu era dispus sæ coboare, sæ ia locul omului în toate aspectele, sæ fie
ispitit, sæ sufere øi în cele din urmæ sæ moaræ. Acestea erau condifliile de
care depindea pregætirea Sa pentru lucrarea pe care se hotærâse sæ o facæ.

Aøa cum Aaron a fost spælat, tot aøa øi Domnul Hristos a trebuit sæ
coboare cu Ioan în apæ la botez (Matei3, 13-17). Aøa cum Moise a pus
hainele strælucitoare pe umerii lui Aaron øi Dumnezeu “M-a îmbræcat cu
hainele mântuirii øi M-a acoperit cu mantaua izbævirii”. (Isaia 61, 10).
Aøa cum a fost uns Aaron, øi Domnul “M-a uns sæ duc veøti bune celor
nevoiaøi; El M-a trimis sæ vindec pe cei cu inima zdrobitæ, sæ vestesc
robilor de ræzboi slobozenia øi prinøilor de ræzboi izbævirea” (vers. 1).
Aøa cum Aaron a fost încoronat cu “Sfinflenie Domnului” øi în acelaøi
timp a purtat “nelegiuirea lucrurilor sfinte”, øi Domnul Isus a fost încoronat
cu cinste øi mare onoare când Dumnezeu “a pus asupra Lui nelegiuirea
noastræ a tuturor.” (Evrei 2, 9;Isaia 53, 6). Pas cu pas, Domnul Hristos a
fost pregætit pentru lucrarea Sa de preot øi în cele din urmæ când totul a

Sanctuarul din ceruri
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fost gata, iar El Øi-a încheiat lucrarea pe pæmânt, S-a oferit ca jertfæ plæcutæ
lui Dumnezeu.

Deoarece Domnul Hristos “a fost ispitit în toate lucrurile ca øi noi øi
totuøi n-a pæcætuit, poate sæ vinæ în ajutorul celor ce sunt ispitifli.” (Evrei
4, 15;2, 18). Pentru cæ a învæflat ascultarea prin lucrurile prin care a suferit,
poate sæ aibæ milæ de cei ispitifli. El cunoaøte din experienflæ ispitele la
care sunt supuøi oamenii øi lupta teribilæ pe care o au cu pæcatul øi datoritæ
acestui fapt, poate sæ aibæ milæ de ei. Pentru cæ aceste experienfle L-au
pregætit pentru lucrarea Sa, Dumnezeu L-a înælflat nespus de mult øi L-a
numit Mare Preot  “dupæ rânduiala lui Melhisedec.” (Evrei 5, 10). El Øi-a
câøtigat dreptul sæ fie mijlocitor. El a îndeplinit condifliile, iar Dumnezeu
a aprobat lucrarea fæcutæ øi L-a numit Mare Preot.

MARELE NOSTRU PREOT ÎN CERURIMARELE NOSTRU PREOT ÎN CERURIMARELE NOSTRU PREOT ÎN CERURIMARELE NOSTRU PREOT ÎN CERURIMARELE NOSTRU PREOT ÎN CERURI

“Øi când duce iaræøi în lume pe Întâiul Sæu næscut, zice: “Tofli îngerii
lui Dumnezeu sæ I se închine.” (Evrei 1, 6). În cer Domnului Hristos I s-a
adus închinare. Îngerii se plecau în adorare înaintea Lui. De ce atunci se
dæ poruncæ îngerilor sæ se închine înaintea Lui? De ce sæ se ridice o
asemenea problemæ?

Când Domnul Hristos a devenit om, El øi-a însuøit natura omeneascæ.
De ce este corect sæ se închine înaintea Lui dupæ ce se umilise atât de
mult? Ca øi copil în iesle, era El încæ Dumnezeu? Dumnezeu a venit cu
ræspunsul: “Tofli îngerii sæ I se închine!”

Aceeaøi întrebare s-a ridicat la înviere cât øi la înælflare. Domnul
Hristos murise. Când a înviat din morfli, era Dumnezeu sau om? Mai era
cazul ca îngerii sæ I se închine? Când Maria a încercat sæ facæ lucrul
acesta, i s-a spus pe loc: “Nu Mæ atinge; cæci nu M-am urcat încæ la Tatæl
Meu.” (Ioan 20, 17).

JERTFA DOMNULUI HRISTOS ACCEPTATÆJERTFA DOMNULUI HRISTOS ACCEPTATÆJERTFA DOMNULUI HRISTOS ACCEPTATÆJERTFA DOMNULUI HRISTOS ACCEPTATÆJERTFA DOMNULUI HRISTOS ACCEPTATÆ

De ce a refuzat Domnul Hristos închinarea Mariei? Øi ce sens are
ræspunsul Sæu “Nu M-am suit încæ la Tatæl Meu”, legat de problema
închinærii? Suntem cumva avertizafli sæ credem cæ El nu dorea închinarea
pânæ când nu avea sæ se consulte cu Tatæl? Era vreo problemæ de clarificat
înainte ca Domnul Hristos sæ se simtæ liber sæ primeascæ închinarea?
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Oricum Domnul Hristos a refuzat închinarea øi a dat ca motiv faptul cæ
nu se urcase la Tatæl.

Væzând refuzul de a primi închinarea în dimineafla zilei învierii,
cum trebuie sæ explicæm faptul cæ în seara aceleiaøi zile “ei s-au aruncat
la picioarele Lui øi I s-au închinat?” (Matei 28, 9). Dacæ Domnul Hristos
nu a îngæduit Mariei sæ I se închine, dându-i ca motiv faptul cæ nu se
suise la Tatæl, de ce seara a permis altora sæ I se închine? Singurul ræspuns
posibil este cæ între cele douæ evenimente Domnul Hristos se suise la
Tatæl øi primise cuvântul de asigurare din partea lui Dumnezeu prin care
Îl asigurase cæ putea primi închinarea.

Nu este greu de gæsit motivul pentru dorinfla Domnului Hristos de a
se sui la Tatæl. În grædina Ghetsemani øi pe cruce Domnul Hristos a trecut
prin ape adânci. El luase locul omului øi plætise pedeapsa pentru pæcatul
omului. A trebuit sæ treacæ prin agonia sufletului aceluia care este uitat
de Dumnezeu øi lepædat de oameni. Domnul Hristos gustase aceastæ
profundæ suferinflæ. În timp ce întunericul acoperea pæmântul, disperarea
umpluse inima Domnului Hristos. În agonie El strigase: “Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pæræsit?” øi când a strigat iaræøi cu
glas tare, Øi-a dat duhul” (Matei 27, 46. 50).

În împrejuræri ca acestea a murit Domnul Hristos. Este vreo mirare
cæ dupæ înviere dorea mai întâi de toate sæ se consulte cu Tatæl? El murise
sub apæsarea mâniei lui Dumnezeu din cauza pæcatelor oamenilor pe care
le purta. Fusese primitæ jertfa lui? Domnul Hristos trebuia sæ cunoascæ
sigur acest lucru. El trebuia sæ asculte aceste cuvinte chiar din gura Tatælui.
Voia sæ se asigure nu numai cæ fusese primit de Dumnezeu, ci øi dacæ
jertfa Sa fusese primitæ. Pânæ ce lucrul acesta nu avea sæ fie clarificat,
Domnul Hristos nu accepta închinarea.

De aceea Domnul Hristos S-a suit la Tatæl øi S-a întors în aceeaøi zi.
A auzit chiar de pe buzele Tatælui cæ jertfa îi fusese primitæ, cæ El fæcuse
totul bine. Dupæ ce a primit puterea, s-a întors pe pæmânt øi a primit
închinarea ucenicilor. Toate acestea sunt în armonie cu raportul biblic.

Aceastæ primæ întâlnire între Tatæl øi Fiul dupæ înviere a fost o
întrevedere particularæ. Numai dupæ patruzeci de zile a avut loc ceremonia
oficialæ. Atunci Domnul Hristos s-a înælflat la cer în fafla ucenicilor, luând
cu El o mulflime de robi care fuseseræ înviafli, atunci când “mormintele
s-au deschis” la moartea Domnului Hristos. Atunci “multe trupuri ale
sfinflilor care muriseræ au înviat”. Ei au ieøit din morminte, dupæ învierea

Sanctuarul din ceruri
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Lui, au intrat în sfânta cetate øi s-au arætat multora.” (Matei 27, 52-53).
Aceøtia sunt menflionafli de apostolul Pavel care spune cæ “S-a suit sus, a
luat robia roabæ øi a dat daruri oamenilor.” (Efeseni 4, 8).

Aceastæ întoarcere acasæ a Domnului Hristos în slavæ împreunæ cu
primele roade ale pæmântului, trebuie cæ a fost o ocazie slævitæ. Domnul
Hristos S-a întors în triumf aducând cu El snopii.

Tot cerul aøtepta sæ salute pe Mântuitorul în curflile cereøti. Pe când
se înælfla, El era în frunte øi mulflimea robilor eliberafli la învierea Lui Îl
urmau. Oastea cereascæ, cu strigæte øi aclamaflii de laudæ øi cântæri cereøti,
lua parte la cortegiul plin de bucurie. Tofli sunt de faflæ pentru a întâmpina
pe Ræscumpærætor. Ei sunt plini de neræbdare sæ særbætoreascæ biruinfla
Lui øi Sæ-l proclame ca Împærat.

“Dar El le face semn sæ se dea înapoi – Nu încæ, El nu poate sæ
primeascæ coroana slavei øi haina împæræteascæ, Merge înaintea Tatælui
Sæu. Aratæ fruntea Sa rænitæ, coasta împunsæ, picioarele rænite; îøi înalflæ
mâinile, care poartæ urmele cuielor. Aratæ semnele biruinflei Sale;
înfæfliøeazæ înaintea lui Dumnezeu snopul legænat, pe cei înviafli cu El, ca
reprezentanfli ai acelei mari mulflimi care va învia la a doua Sa venire. El
se apropie de Tatæl înaintea cæruia este bucurie pentru fiecare pæcætos
care se pocæieøte; care se bucuræ cu cântare chiar pentru unul singur.
Înainte de a se fi aøezat temeliile pæmântului, Tatæl øi Fiul se uniseræ
într-un legæmânt pentru ræscumpærarea omului, dacæ el ar fi fost biruit de
Satana. Ei dæduseræ mâna într-un solemn legæmânt, cæ Hristos se va face
garant pentru neamul omenesc. Legæmântul acesta fusese împlinit de
Hristos. Când strigase pe cruce: “S-a sfârøit”, El se adresase Tatælui.
Înflelegerea fusese împlinitæ. Acum El zise: “Tatæ s-a sfârøit! Am împlinit
voia Ta, o Dumnezeul Meu. Am sævârøit lucrarea de ræscumpærare. Dacæ
dreptatea Ta este mulflumitæ: Vreau ca øi aceia pe care Mi i-ai dat, sæ fie
cu Mine acolo unde sunt Eu.”

Glasul lui Dumnezeu se aude cæ dreptatea este împlinitæ. Satana
este înfrânt. Cei ai lui Hristos de pe pæmânt, care se trudesc øi se luptæ,
sunt “primifli în Prea Iubitul Lui.” Înaintea îngerilor din cer øi a
reprezentanflilor lumilor necæzute, ei sunt declarafli neprihænifli. Unde este
El, acolo va fi øi biserica Lui. “Bunætatea øi credincioøia s-au întâlnit,
dreptatea øi pacea se særutæ.” Braflele Tatælui cuprind pe Fiul Sæu øi se dæ
cuvântul: “Tofli îngerii lui Dumnezeu sæ I se închine.” (H.L.L. pag.
700-701).
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Aceasta a fost primirea oficialæ. Înainte de a primi coroana slavei øi
haina regalæ, Domnul Hristos trebuia sæ aibæ asigurarea din partea Tatælui
cæ nu numai El, ci øi omenirea fusese primitæ de El. El a primit aceastæ
asigurare în porunca: “Tofli îngerii lui Dumnezeu sæ I se închine.”

“Cu o bucurie ce nu se poate descrie, domniile, stæpânirile øi puterile
recunosc supremaflia Domnului Vieflii. Oastea îngerilor I se închinæ, în
timp ce strigæte voioase umplu curflile cereøti: Vrednic este Mielul care a
fost junghiat sæ primeascæ puterea, bogæflia, înflelepciunea, tæria, cinstea,
slava øi lauda.” (H.L.L. pag. 702).

DOMNUL HRISTOS “S-A AØEZAT”DOMNUL HRISTOS “S-A AØEZAT”DOMNUL HRISTOS “S-A AØEZAT”DOMNUL HRISTOS “S-A AØEZAT”DOMNUL HRISTOS “S-A AØEZAT”

Cu aceastæ ocazie Domnul Hristos a fost aøezat oficial la dreapta lui
Dumnezeu. Domnul Hristos “dupæ ce a curæflit pæcatele noastre prin
sângele Sæu, s-a aøezat la dreapta mæririi în ceruri.” (Evrei 1, 3). Cuvântul
grecesc pentru “s-a aøezat” nu înseamnæ actul în sine, ci “øi-a luat locul”.
Domnul Hristos Øi-a luat locul øi slava pe care le avusese cu Tatæl din
veønicie. M. R. Vincent, vorbind despre cuvântul grecesc “s-a aøezat” în
lucrarea sa “Word Studies in the New Testament”, spune: “cuvântul lasæ
sæ se înfleleagæ un act solemn formal; înælflarea la o demnitate øi o autoritate.
Referirea se face la înælflarea Domnului Hristos. În starea Sa înælflatæ, El
va continua sæ ducæ lucrarea pânæ la încheiere, tratând pæcatul ca mare
preot în sanctuarul ceresc. În comentariul privitor la acelaøi text, Lange
spune: “aceastæ aøezare a Domnului Hristos la dreapta mæririi care trebuie
sæ continue færæ întrerupere pânæ la a doua Sa venire, trebuie conceputæ
astfel, nu ca o stare de odihnæ sau o siguranflæ mai mare, ca unul scæpat de
duømani, ci ca o activitate mesianicæ pentru încheierea ræscumpærærii.”

Aøezarea delegaflilor la o convenflie este o bunæ ilustrare a sensului
cuvântului. Un delegat poate sta oficial, dar aceasta nu înseamnæ cæ ræmâne
acolo. El poate merge pe holuri, se poate aøeza, poate fi chiar lipsæ pentru
un timp; totuøi el stæ în înflelesul cuvântului. La fel este øi cu Domnul
Hristos.

Cuvântul grec ekataisen, aratæ o instalare oficialæ într-o slujbæ, o
investire cu autoritate. Înseamnæ cæ Dumnezeu primeøte pe Domnul
Hristos în noua Sa poziflie oficialæ ca împærat øi preot, Îl salutæ øi I se
adreseazæ ca “mare preot dupæ rânduiala lui Melhisedec”. (Evrei 5, 10).
Acesta este începutul slujirii Sale oficiale øi nu sfârøitul.

Sanctuarul din ceruri
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Aceia care cred cæ Domnul Hristos doar “s-a aøezat” øi continuæ sæ
stea, nu înfleleg de loc însemnætatea cuvântului grec ekataisen.

Este bine sæ ne reamintim cæ la inaugurarea lui Aaron ca mare preot,
“Moise a luat din uleiul ungerii øi din sângele care era pe altar øi a stropit
pe Aaron øi veømintele lui øi pe fiii lui øi veømintele fiilor lui.” (Lev. 8,
30). În legæturæ cu aceasta, ascultafli declaraflia urmætoare: “Cu natura Sa
omeneascæ, El s-a înælflat la cer triumfætor øi biruitor. El a luat sângele de
ispæøire în Sfânta Sfintelor, a stropit pe tronul milei øi pe veømintele Sale
øi a binecuvântat poporul. În curând se va aræta a doua oaræ øi va declara
cæ nu mai existæ jertfæ pentru pæcat.” (E. G. White, Signes of the Times ,
19 Aprilie 1905).

Aøa cum veømintele lui Aaron erau stropite la dedicarea sanctuarului,
tot astfel Hristos Øi - a stropit veømintele Sale øi tronul milei. El S-a
dedicat pe Sine øi sanctuarul pentru lucrarea de ræscumpærare. El fusese
oficial instalat în slujbæ. Fusese aøezat la dreapta lui Dumnezeu øi investit
cu toatæ puterea. Sângele Sæu fusese værsat, dar nu încæ slujit. Primul Sæu
act oficial de mare preot a fost sæ stropeascæ sângele pe hainele Sale øi pe
tronul milei, dedicându-se astfel pe Sine øi sanctuarul ceresc. Dupæ cum
Aaron dupæ ce a stropit sângele øi-a început lucrarea în primul
compartiment al sanctuarului (Lev. 9, 23), aøa a fæcut øi Domnul Hristos.

Din acest studiu reiese cæ la înælflarea Domnului Hristos la cer a
avut loc o inaugurare. Tatæl a pus sigiliul aprobærii Sale asupra lucrærii
Domnului Hristos - L-a instalat ca Mare Preot øi L-a aøezat la dreapta Sa.
Este evident cæ dacæ ar fi fost pe pæmânt. El nu ar fi putut fi preot, “cæci
nu se trægea din seminflia lui Levi”, dar acum a cæpætat o slujbæ cu atât
mai înaltæ”, øi a devenit “un preot veønic dupæ rânduiala lui Melhisedec.”
(Evrei 8, 4. 6; 7, 21). Preoflii erau rânduifli de Dumnezeu “sæ aducæ daruri
øi jertfe” øi de aceea, “era de trebuinflæ ca øi celælalt Mare Preot sæ aibæ
ceva de adus.” (Evrei 8, 3). “Cæci este cu neputinflæ ca sângele taurilor øi
al flapilor sæ øteargæ pæcatele”, øi pentru cæ scopul Domnului Hristos este
sæ îndepærteze pæcatele prin jertfa Sa”, “a intrat nu cu sânge de flapi øi
viflei, ci cu Însuøi sângele Sæu, chiar în cer ca sæ se înfæfliøeze pentru noi
înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei 10, 4; 9, 26. 12-14). Apostolul
concluzioneazæ astfel: “Avem un Mare Preot care S-a aøezat la dreapta
tronului mæririi în ceruri, ca slujitor al sanctuarului øi al adeværatului cort
fæcut de Dumnezeu øi nu de om.” (Evrei 8, 1. 2).
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Templul din cer nu este aøa cum ar vrea unii sæ credem, întunecat,
ireal, sau doar o næscocire a minflii. Templul din cer nu este o “umbræ.”
Tabernacolul pe care Moise l-a construit, acela este “umbra lucrurilor
cereøti”. Nimeni nu pune la îndoialæ cæ atât sanctuarul original mozaic,
cât øi templul lui Solomon nu erau sanctuare reale. Totuøi despre ele se
spune cæ sunt umbre ale realitæflii care este în ceruri. Sanctuarul ceresc
este templul adeværat de pe care i s-a dat lui Moise un model øi i s-a spus:
“vezi… sæ faci toate lucrurile dupæ modelul care fli-a fost arætat pe munte.”
(Evrei 8, 5)

Nu numai cæ sanctuarul pæmântesc era “o umbræ a celui ceresc” dar
øi serviciile lui erau o umbræ. Acest lucru este adeværat chiar øi cu curæflirea
sanctuarului, care era o umbræ a curæflirii sanctuarului ceresc. Am subliniat
mai înainte cæ era “necesar” ca sanctuarul pæmântesc sæ fie “curæflit cu
sânge” de animale, dar cæ “lucrurile cereøti trebuiau øi ele sæ fie curæflite
cu jertfe mai bune decât sângele taurilor øi al flapilor”. (9, 22. 23). Singurul
sânge care poate face lucrul acesta, este sângele Domnului Isus Hristos.
Pentru motivul acesta, Domnul Hristos, în virtutea propriului sânge “a
intrat în locurile cereøti sæ se înfæfliøeze acum pentru noi înaintea lui
Dumnezeu.” (Evrei 9, 24).

Am mai observat cæ înainte de începerea serviciului în cortul
pæmântesc, Moise a uns “Cortul întâlnirii øi chivotul mærturiei” (Exod
30, 26) ca øi celælalt mobilier din sanctuar øi a luat din uleiul ungerii øi
din sângele care era pe altar øi “a stropit pe Aaron øi veømintele lui, pe
fiii lui Aaron øi veømintele lor.” (Lev. 8, 30). În acelaøi mod este spus
despre Domnul Hristos cæ “Dumnezeu, chiar Dumnezeul Tæu Te-a uns
cu un undelemn de bucurie mai pe sus de tovaræøii Tæi.” (Evrei 1, 9).

Nu numai Domnul Isus a fost uns în felul acesta, ci El a luat sângele
ispæøirii în Sfânta Sfintelor øi a stropit pe tronul milei øi pe veømintele
Sale. Domnul Isus S-a oferit pe Sine øi S-a “adus pe Sine.” (Evrei 9, 14).
Aceastæ dedicare a Sa în slujirea sanctuarului era o parte a inaugurærii øi
preceda lucrarea Sa actualæ.

Sanctuarul din ceruri
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Ajungem acum sæ discutæm declaraflia cæ “era necesar ca modelul
lucrurilor cereøti sæ fie curæflite; însæ lucrurile cereøti trebuiau curæflite cu
jertfe mai bune decât acestea.” (vers. 23). Se referæ aceasta numai la
ceremoniile de inaugurare înainte ca Domnul Hristos sæ-øi înceapæ lucrarea
oficialæ, aøa cum pretind unii sau se referæ øi la curæflirea anualæ a
sanctuarului în Ziua Ispæøirii, sau la amândouæ?

Am væzut cæ era o curæflire în legæturæ cu dedicarea ambelor
sanctuare. Întrebarea este deci: Existæ o curæflire a sanctuarului ceresc
corespunzætoare pentru curæflirea sanctuarului pæmântesc în Ziua Ispæøirii,
aøa cum este scris în Leviticul 16? Ræspundem afirmativ.

Sæ ne întoarcem la declaraflia referitoare la aceasta în Epistola cætre
Evrei: “Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit
curæflite în felul acesta, trebuia ca înseøi lucrurile cereøti sæ fie curæflite cu
jertfe mai bune decât acestea. Cæci Hristos n-a intrat într-un locaø de
închinare fæcut de mânæ omeneascæ dupæ chipul adeværatului locaø de
închinare, ci a intrat chiar în cer ca sæ se înfæfliøeze acum pentru noi înaintea
lui Dumnezeu øi ca sæ se aducæ de mai multe ori jertfæ pe Sine Însuøi, ca
marele preot care intræ în fiecare an în Locul Prea Sfânt cu sânge care nu
este al lui; fiindcæ atunci ar fi trebuit sæ pætimeascæ de mai multe ori de la
întemeierea lumii; pe când acum, la sfârøitul veacurilor, S-a arætat o
singuræ datæ ca sæ øteargæ pæcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 9, 23-26).

Subiectul are de a face cu curæflirea “lucrurilor cereøti.” Aøa cum
era “necesaræ” curæflirea lucrurilor pæmânteøti, tot atât de necesaræ este øi
curæflirea lucrurilor cereøti. Aceastæ curæflire se realiza pe pæmânt, atunci
când “marele preot intra în locul sfânt în fiecare an cu sângele altora.”
(vers. 25). În contrast cu aceasta, Domnul Hristos nu intræ în fiecare an
… ci acum la sfârøitul veacurilor, S-a arætat sæ îndepærteze pæcatul prin
jertfa Sa.” (vers. 25. 26)

Este o deosebire între marele preot care intræ în “fiecare an” øi
Domnul Hristos care intræ numai odatæ. Singurul serviciu care a fost fæcut
“în fiecare an” pentru curæflire era serviciul din Ziua Ispæøirii. Despre
aceasta vorbeøte Epistola cætre Evrei. “Preoflii care fac slujbele intræ
întotdeauna în partea dintâi a cortului; dar în partea a doua intræ numai
marele preot odatæ pe an øi nu færæ sânge.”

Dacæ era “necesar” ca lucrurile cereøti sæ fie curæflite, nu era necesar
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ca aceasta sæ se facæ în fiecare an ca pe pæmânt. Domnul Hristos trebuia
sæ facæ aceasta doar o singuræ datæ la încheierea lucrærii Sale în primul
compartiment al sanctuarului de sus. Dupæ lucrarea din locul sfânt, în
armonie cu tipul de pe pæmânt, El urma sæ intre în locul prea sfânt øi
acolo sæ facæ o lucrare corespunzætoare aceleia pe care marele preot o
fæcea pe pæmânt. La aceasta se referæ îngerul când îi spune lui Daniel.
“Pânæ vor trece douæ mii trei sute de seri øi de diminefli; apoi sfântul
Locaø va fi curæflit.” (Daniel 8, 14).

Toate aceste consideraflii læmuresc, nu numai faptul cæ în cer este
un sanctuar, dar cæ este øi o lucrare care se face acolo pentru care serviciile
de pe pæmânt erau un tip. În timp ce unele servicii sunt foarte asemænætoare
în multe privinfle, în altele erau cu totul diferite. Sanctuarul pæmântesc
era curæflit în fiecare an; cel ceresc doar odatæ. În sanctuarul pæmântesc
era folosit sângele taurilor, al flapilor øi al vifleilor; în cel ceresc este
suficient sângele Domnului Hristos. În cel pæmântesc slujea un om pæcætos
care avea nevoie de ispæøire pentru el. În ceruri, Marele nostru Preot nu
trebuie sæ ofere mai întâi pentru Sine øi apoi pentru popor. Pe pæmânt
marele preot intra cu sângele unui animal ucis. În cer Domnul Hristos a
intrat în virtutea sângelui Sæu pe o cale nouæ øi vie pe care a consacrat-o
pentru noi “pentru a îndepærta pæcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 10, 19.20;9,26).

Sanctuarul din ceruri
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18

RUGÆCIUNEA

Fiecare jertfæ adusæ era de fapt o rugæciune la Dumnezeu pentru
ajutor. Putea fi ca în cazul jertfei pentru pæcat øi pentru vinæ, o
rugæciune pentru iertare, sau putea sæ fie o rugæciune de mulflumire

øi de laudæ ca în cazul jertfei pentru împæcare. Mai putea sæ fie o rugæciune
de consacrare øi dedicaflie, ca în jertfa arderilor de tot sau de împærtæøire
ca la jertfa de mâncare. Putea fi o rugæciune de recunoøtinflæ pentru o
salvare minunatæ sau o rugæciune pentru ceva mult dorit ca la jertfa de
legæmânt sau de bunæ voie. De asemenea poate a fost o vindecare, o
trecere cu bine prin greutæflile naøterii sau scæparea minunatæ din vreo
împrejurare grea. Toate împrejurærile acestea cereau mulflumiri øi laudæ
deosebitæ, cum øi jertfa corespunzætoare.

În folosirea cea mai înaltæ, rugæciunea este comunicare. Este nevoie
ca lucrul acesta sæ fie accentuat, deoarece prea multe rugæciuni ale
creøtinilor sunt numai mijloace de a obfline ceva de la Dumnezeu. Ei simt
cæ le lipseøte ceva. Ce cale este mai uøoaræ decât aceea de a cere de la
Dumnezeu ceea ce le lipseøte? Nu a fægæduit Dumnezeu cæ ne va da ceea
ce ne trebuieøte? Ca urmare a felului acesta de a gândi multe rugæciuni
nu sunt altceva decât cereri pentru diferite lucruri, unele bune, altele nu
prea bune, altele cu adeværat dæunætoare, iar altele cu neputinflæ de
îndeplinit. Pentru astfel de oameni, Dumnezeu este izvorul, Marele
Dætætor, izvorul nesecat al darurilor. Tot ce au de fæcut este sæ cearæ, iar
Dumnezeu va face restul. Ei îøi mæsoaræ creøtinismul dupæ ræspunsurile
pe care le-au primit la cererile lor øi li se pare cæ rugæciunile nu le sunt
ascultate atunci când cererea nu este împlinitæ. Rugæciunile lor iau de
cele mai multe ori chipul unei petiflii. Ei cer færæ încetare ceva øi li se pare
cæ Dumnezeu ræspunde sau cæ trebuie sæ ræspundæ la petiflia lor. Ca øi fiul
rætæcitor, ei se roagæ: “Tatæ, dæ-mi!” (Luca 15, 12).

FACÆ-SE VOIA TAFACÆ-SE VOIA TAFACÆ-SE VOIA TAFACÆ-SE VOIA TAFACÆ-SE VOIA TA

Nu se poate tægædui cæ rugæciunile petiflii – cereri de lucruri – sunt o
formæ îndreptæflitæ de rugæciune. Totdeauna ar trebui sæ simflim nevoia sæ
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cerem de la Dumnezeu ceea ce dorim. Dar trebuie sæ subliniem cæ
rugæciunile de cerere nu trebuie sæ ajungæ felul obiønuit al rugæciunii.
Rugæciunile de laudæ, de mulflumire øi de adorare trebuie sæ fie cele mai
numeroase. Supunerea la voia lui Dumnezeu, desævârøita predare Lui øi
întreaga consacrare ne învaflæ cum trebuie sæ fie rugæciunile. Când
rugæciunile noastre se schimbæ, de la stæruinfla de a face pe Dumnezeu sæ
îndeplineascæ dorinflele noastre, la cæutarea plinæ de râvnæ, de a afla ce
doreøte Dumnezeu, toate rugæciunile noastre nu vor mai fi atât de des
numai cereri pentru diferite lucruri, sau ca Dumnezeu sæ ræspundæ la
rugæciunile noastre într-un fel dorit de noi. Ar fi mai bine ca pentru un
timp, cei mai mulfli dintre noi sæ încetæm sæ cerem diferite lucruri, øi sæ
ne adunæm toatæ grija ca sæ øtim ce doreøte Dumnezeu sæ facem sau sæ
fim. Dupæ ce am aflat aceasta ne aflæm pe un teren sigur. Atunci putem
cere cu încredere de la Dumnezeu sæ se facæ voia Lui. Marea problemæ
care ne stæ în faflæ este de a afla voia lui Dumnezeu øi apoi sæ ne cercetæm
inima pentru ca sæ ne asiguræm, cæ într-adevær dorim ca voia lui Dumnezeu
sæ fie a noastræ.

Cineva a spus cæ rugæciunile sunt cereri din partea petiflionarului ca
Dumnezeu Sæ-øi schimbe pærerea. Mulfli sunt aceia care nu se stræduiesc
sa afle ce vrea Dumnezeu cu toate cæ sunt foarte læmurifli cu privire la
ceea ce vor ei. Rugæciunea lor este de fapt: “Schimbæ-se voia Ta øi
nicidecum, facæ-se voia Ta”. Ei se luptæ cu Dumnezeu, se chinuiesc în
rugæciune. Cer de la Dumnezeu ceea ce lor li se pare cæ ar trebui sæ facæ.
Nu le trece prin minte cæ lucrul cel dintâi pe care trebuie sæ-l afle este:
Doreøte Dumnezeu sæ am lucrul pe care îl doresc atât de mult? Este oare
pentru binele meu? Este voia lui Dumnezeu? A sosit timpul sæ fie
îndeplinit? Este oare altceva care ar trebui sæ-l fac eu mai înainte? Sunt
oare gata sæ-i supun lui Dumnezeu totul, aøa încât dacæ El nu-mi dæ ceea
ce doresc, sæ fiu mulflumit øi sæ-i mulflumesc pentru ceea ce dæ El; sau
umblu mai mult dupæ ceea ce-mi place mie decât dupæ ceea ce-I place lui
Dumnezeu?

Ar fi bine sæ arætæm øi câte ceva din ce nu este rugæciunea. Ea nu
este un înlocuitor al faptelor. Creøtinul confruntat cu o problemæ grea,
are dreptul sæ cearæ de la Dumnezeu øi sæ aøtepte ca El sæ ræspundæ, dar
aceasta nu scuteøte de la a lucra din greu øi stæruitor. Dumnezeu va da
puteri mintale, va înviora sufletul omului; dar nu va primi rugæciunea ca
pe un înlocuitor al stræduinflelor mintale sau sæ dea unora care nu sunt

Rugæciunea
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decât niøte leneøi. Persoanele care sunt în stare sæ învefle tabla înmulflirii
øi au prilejul sæ facæ lucrul acesta, nu trebuie sæ se crufle de aceastæ
ostenealæ, cu gândul cæ Dumnezeu prin rugæciune va face sæ nu mai aibæ
nevoie de eforturi mintale. În cele mai multe cazuri munca øi rugæciunea
merg mânæ în mânæ. Nici una dintre ele nu este îndestulætoare singuræ.

Scopul rugæciunii nu este doar ca sæ determine pe Dumnezeu sæ
facæ ce dorim noi. Unii folosesc metode lumeøti øi au vederi lumeøti când
e sæ vinæ la rugæciune. Ei s-au obiønuit cæ în ceea ce priveøte lucrurile
lumii, pentru a avea ceva, trebuie “sæ se flinæ scai”, øi aøa li se pare cæ
pentru a primi ceva de la Dumnezeu, trebuie sæ se flinæ scai de El. Purtarea
lor este ca øi cum Dumnezeu nu ar fi binevoitor sæ împlineascæ cererile
lor, færæ multæ linguøire din partea lor øi pare cæ ei cred cæ prin stæruinflæ
øi laudæ pot scoate de la Dumnezeu lucruri pe care El altfel nu le-ar da. Ei
au de exemplu pe væduva stæruitoare, læsând sæ creadæ cæ ei nu-øi dau
seama cæ parabola aceasta a fost datæ pentru a aræta cum nu este
Dumnezeu. Nimeni nu poate scoate de la Dumnezeu ceea ce doreøte numai
prin supærætoarea lui stæruinflæ. Trebuie sæ fie arætat cæ Dumnezeu nu este
ca judecætorul nedrept. El este un Tatæ gata sæ dea lucruri bune copiilor
Sæi, mai mult decât sunt ei gata sæ primeascæ. La Dumnezeu nu are trecere
simpla stæruinflæ, supærarea, urmærirea, laudele øi linguøirea.

RUGÆCIUNEA BIRUITOARERUGÆCIUNEA BIRUITOARERUGÆCIUNEA BIRUITOARERUGÆCIUNEA BIRUITOARERUGÆCIUNEA BIRUITOARE

Totuøi nu trebuie sæ se lase impresia, cæ nu existæ luptæ în rugæciune
sau cæ este doar destul sæ amintim odatæ pentru totdeauna lui Dumnezeu
ceea ce dorim øi restul vine de la sine. Rugæciunea nu e ceva atât de
simplu. Nu, ci este nevoie de rugæciune stæruitoare, chinuitoare, rugæciune
care merge pânæ la temelia lucrurilor øi nu e mulflumitæ pânæ nu s-a
schimbat situaflia øi viafla. Domnul Isus s-a rugat noaptea întreagæ; Iacov
s-a luptat toatæ noaptea cu îngerul; Daniel a cæutat pe Dumnezeu cu post
øi rugæciune; Pavel a cæutat stæruitor pe Domnul. Este nevoie de mai
multæ rugæciune, nu de mai puflinæ. Afaræ de aceasta trebuie sæ ne rugæm
cu credinflæ. Poate cæ acesta este lucrul cel mai de seamæ. Rugæciunea nu
este monolog. Ea poate fi auzitæ sau poate fi o dorinflæ nerostitæ a sufletului.
În orice caz rugæciunea adeværatæ este o comuniune. Unii fac rugæciuni
lungi, informând pe Dumnezeu cu privire la lucruri pe care El le cunoaøte
dinainte. Ei atrag atenflia Lui asupra multor lucruri care trebuie îndreptate.
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Pare cæ ei cred cæ Dumnezeu este în primejdie sæ piardæ din vedere anumite
lucruri care trebuie sæ fie îndeplinite, iar rugæciunile lor iau înfæfliøarea de
reamintire lui Dumnezeu de ceea ce ar trebui sæ facæ. Dupæ ce au atras lui
Dumnezeu atenflia asupra nevoilor lumii aøa cum le væd ei, li se pare cæ
øi-au fæcut datoria. Øi-au spus rugæciunea øi au informat pe Dumnezeu cu
privire la lipsurile lor øi ale altora øi cu un “Amin” convorbirea lor
înceteazæ. De fapt a fost un monolog. Ei speræ cæ Dumnezeu va folosi cu
înflelepciune informafliile pe care i le-au adus la cunoøtinflæ øi cæ va acfliona
conform cu cele amintite în rugæciune.

Mulfli socotesc rugæciunea ca pe o circulaflie în sens unic, omul
vorbind lui Dumnezeu. Totuøi aceasta nu este forma cea mai înaltæ a
rugæciunii. În adeværata rugæciune Dumnezeu vorbeøte sufletului, dupæ
cum øi omul vorbeøte lui Dumnezeu. Adeværata prietenie nu va fline mult
timp acolo unde numai unul singur are de vorbit. În rugæciune, prea adesea
vorbim mereu øi aøteptæm ca Dumnezeu sæ nu facæ altceva decât sæ asculte.
Øi totuøi n-ar fi cu putinflæ ca Dumnezeu sæ stea de vorbæ cu noi, aøa cum
øi noi vrem sæ stæm de vorbæ cu El? Lucrul acesta Îl face amintindu-ne
anumite cerinfle ale Scripturii. Însemneazæ a crede prea mult dacæ dupæ
ce am înfæfliøat o rugæciune plinæ de cælduræ pe care credem cæ Dumnezeu
a auzit-o, sæ doreascæ sæ ne spunæ øi El un cuvânt? E cu putinflæ ca dupæ
ce am spus “Amin”, Dumnezeu sæ fie gata sæ comunice cu noi, dar noi ne
ridicæm de pe genunchi øi nu-i dæm prilej sæ ne vorbeascæ? E ca øi cum
am pune jos receptorul. Ne despærflim. Se poate concepe ca adeværatul
creøtin sæ vorbeascæ færæ încetare lui Dumnezeu, iar Dumnezeu sæ nu
aibæ nici un cuvânt pentru el? Trebuie sæ fie dureros pentru Dumnezeu
sæ-I fie luat cuvântul chiar în clipa când vrea sæ ne vorbeascæ. Ar pærea cæ
dupæ ce s-a întâmplat lucrul acesta de mai multe ori, Dumnezeu nu poate
sæ ajungæ la o altæ concluzie decât cæ nu suntem prea doritori de comuniune
cu El. Noi “spunem” rugæciunile øi apoi plecæm. Rugæciunile de felul
acesta nu pot fi ceea ce înflelege Dumnezeu prin comuniune.

Sæ repetæm faptul cæ rugæciunea este o comuniune. Este ceva mai
mult decât convorbirea; este o intimæ toværæøie. Este o schimbare de idei
øi de vederi. Presupune înflelegere øi încredere plinæ de simpatie. Nu este
nevoie ca întotdeauna sæ fie însoflitæ de cuvinte. Tæcerea poate fi mai
græitoare decât valuri de oratorie. Este mai curând o prietenie întemeiatæ
pe o liniøtitæ încredere øi siguranflæ, neîntoværæøitæ de demonstraflii sau
izbucniri spectaculoase.

Rugæciunea
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MEDITAfiIAMEDITAfiIAMEDITAfiIAMEDITAfiIAMEDITAfiIA

Meditaflia este un ajutor de seamæ al rugæciunii. Se poate spune cæ
aceasta este partea cea mai bunæ. Øi cu toate acestea este foarte mult
neglijatæ. Ne înfæfliøæm înaintea lui Dumnezeu, aducem cererile noastre
øi plecæm. Data urmætoare facem la fel. Informæm pe Dumnezeu færæ
încetare cu privire la starea noastræ; îi vorbim mereu despre anumite lucruri
la care trebuie sæ fie atent øi dupæ ce ne-am liberat sufletul în felul acesta,
încheiem întrevederea. Lucrul acesta se repetæ în fiecare zi. Nu se poate
spune cæ este o experienflæ satisfæcætoare. Nu existæ ceva mai bun? Trebuie sæ fie.

Psalmii, îndeosebi cei ai lui David, cântæ adâncimea sentimentelor
creøtine. David a trecut prin suferinfle dureroase. Odatæ a fugit în pustie
din cauza lui Saul. Atunci a dæltuit psalmul 63. Este strigætul unui suflet
care tânjeøte dupæ Dumnezeu, dupæ o cunoaøtere øi o pærtæøie mai adâncæ
cu El, în special în rugæciune. Desigur, David nu era mulflumit cu
experienfla sa în ceea ce priveøte rugæciunea. Dumnezeu pærea cæ este
departe. El nu ræspundea. David avea impresia cæ vorbeøte în gol, ca
într-o cameræ unde nu mai este nimeni. Cu toate acestea, inima lui dorea
dupæ Dumnezeu. Sufletul lui înseta dupæ viul Dumnezeu. Nu era nici o
cale prin care putea veni în legæturæ adeværatæ cu El?

David a aflat apoi drumul . El a fost mulflumit. A învæflat adeværatul
înfleles øi adeværata metodæ a rugæciunii. Despre aceasta vorbeøte în
Psalmul 63, 5. 6: “Mi se saturæ sufletul ca de niøte bucate grase øi miezoase
øi gura mea Te laudæ cu strigæte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte
de Tine în aøternutul meu, øi când mæ gândesc la Tine în timpul
priveghiurilor nopflii.” Luafli seama la cuvintele: “Mi se saturæ sufletul…
când mi-aduc aminte de Tine în aøternutul meu øi când mæ gândesc.”

David se rugase mai înainte. Acum el adæuga la rugæciune øi
meditaflia øi spune cæ atunci când face aceasta “i se saturæ sufletul.” Pentru
el aceasta era “ca niøte bucate grase øi miezoase”, øi læuda pe Dumnezeu
cu bucurie pe buze. În sfârøit sufletul lui a fost mulflumit.

Raportul acesta este de mare însemnætate. Multe suflete ca øi David
strigæ dupæ Viul Dumnezeu. Ei nu sunt mulflumifli. Ei cred cæ trebuie sæ
fie ceva mai bun decât felul lor de viaflæ. Ei se roagæ øi se roagæ øi iar se
roagæ, dar Dumnezeu pare sæ fie departe. Nu se descoperæ. Din când în
când pare cæ-L zæresc, iar dupæ aceea dispare din nou. E ceva mai bun la
îndemânæ sau aceasta este ce le poate da creøtinismul øi rugæciunea?
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Trebuie sæ fie ceva mai bun. Øi David l-a aflat.
“Mi se saturæ sufletul.” Cât de minunat sæ fli se sature sufletul! Øi

posibilitatea aceasta poate ajunge realitate! David aræta calea când spunea
cæ se poate obfline prin aducerea aminte a lui Dumnezeu øi prin cugetare.
Mulfli creøtini îøi aduc aminte de Dumnezeu. Se roagæ. Se poate spune cæ
de fapt nimeni nu poate fi copil al lui Dumnezeu øi sæ nu se roage, dar nu
sunt mulfli cei deprinøi cu arta meditafliei. Ei se roagæ, dar nu mediteazæ.
Dar øi una øi alta sunt la fel de importante. Numai dupæ ce la rugæciune
s-a adæugat øi meditaflia s-a ajuns în cele din urmæ ca sufletul sæ fie sæturat.
Se poate întâmpla ca øi noi sæ avem nevoie de aceeaøi experienflæ.

Puflini sunt creøtinii care mediteazæ. Ei sunt prea ocupafli. Munca lor
îi stæpâneøte prea tare. Aleargæ de la un lucru la altul, øi au prea puflin
timp ca sæ se consfætuiascæ cu propriul lor suflet sau cu Dumnezeu. E
mult de lucru. Dacæ nu-øi încordeazæ fiecare nerv øi nu se fræmântæ în
fiecare clipæ, li se pare cæ vor pierde suflete. Ei n-au timp sæ stea la
picioarele Domnului câtæ vreme lumea piere. Trebuie sæ se ridice øi sæ
lucreze. Lozinca lor este munca. Sunt cinstifli øi credincioøi.

TÆCEREA SUFLETULUITÆCEREA SUFLETULUITÆCEREA SUFLETULUITÆCEREA SUFLETULUITÆCEREA SUFLETULUI

Øi cu toate acestea cât de mult pierd øi ei øi lumea din cauza lipsei
lor de meditaflie! Nimeni nu poate veni græbit înaintea lui Dumnezeu øi
apoi tot græbit sæ plece øi totuøi sæ se bucure de comuniunea cu El. Pacea
care întrece orice øtiinflæ nu sælæøuieøte într-o inimæ care nu-øi ia timp de
odihnæ. “Luafli-væ timp pentru a fi sfinflifli.” Nu este doar un sentiment. E
nevoie de timp pentru a fi sfânt. “Cutremurafli-væ øi nu pæcætuifli! Spunefli
lucrul acesta în inimile voastre când stafli în pat: apoi tæcefli (Oprire)”.
(Psalm 4, 4). Cuvântul de pe urmæ are nevoie de subliniere. “Tæcefli”.
Suntem prea neliniøtifli. E nevoie sæ ne deprindem sæ stæm în tæcere înaintea
lui Dumnezeu. E nevoie sæ tæcem.

“Suflete, aøteaptæ în tæcere numai pe Dumnezeu”. (Psalm 62, 5). Sæ
pætrundæ cuvintele acestea în inima fiecæruia. “Suflete”. Aici se vorbeøte
oricærui credincios “aøteaptæ în tæcere numai pe Dumnezeu”. Iatæ o
poruncæ în acelaøi timp øi o fægæduinflæ. Aøteaptæ în tæcere. Aøteaptæ în
tæcere pe Dumnezeu. Aøteaptæ tu în tæcere pe Dumnezeu. Aøteaptæ tu în
tæcere numai pe Dumnezeu. Iar acela care aøteaptæ în tæcere numai pe
Dumnezeu, la chemarea Lui, nu va fi dezamægit. Va fi sæturat.

Rugæciunea
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Ce minunatæ chemare este în cuvântul acesta! Te-ai rugat, ai golit
inima ta în fafla Aceluia care singur înflelege. Nu zi: “Amin” ca apoi sæ
pleci. Dæ rândul lui Dumnezeu. Aøteaptæ-l numai pe El . Iar în liniøtea
sufletului, Dumnezeu poate vorbi. El te-a îndemnat sæ aøtepfli. Adunæ-fli
tot sufletul înaintea Lui. Aøteaptæ-l numai pe El. S-ar putea ca Dumnezeu
sæ fli se descopere prin glasul cel blând . Aøteaptæ pe Dumnezeu!

Pentru unii creøtini aceasta nu este un lucru nou. Ei øtiu ce înseamnæ
a avea pærtæøie cu Dumnezeu. Ei au avut minunate clipe petrecute numai
cu El. S-au deprins sæ aøtepte în tæcere. Scumpe au fost apoi descoperirile
pe care le-au primit.

Pentru alflii, totuøi aceasta poate fi o experienflæ nouæ. Ei au învæflat
sæ se roage, dar n-au aøteptat în tæcere pe Dumnezeu. Meditaflia, ca parte
din rugæciune n-a ajuns sæ fie pentru ei ceva de prefl. Pærerea lor este cæ
rugæciunea este alcætuitæ dintr-o sumæ de cuvinte rostite respectuos în
fafla lui Dumnezeu. Odatæ cu “Amin” ei pun capæt împærtæøirii cu
Dumnezeu øi s-ar putea ca în adevær sæ fie aøa, cu toate cæ Dumnezeu
doreøte altfel. Amin poate însemna sfârøitul vorbirii omului dar nu ar
trebui sæ fie sfârøitul întrevederii. Dumnezeu ne îndeamnæ sæ aøteptæm în
tæcere. S-ar putea sæ doreascæ sæ vorbeascæ sau nu. În orice caz trebuie sæ
aøteptæm. Øi în timp ce aøteptæm, Dumnezeu poate gæsi de bine sæ aducæ
anumite gânduri în sufletul nostru.

Mulfli sunt înclinafli sæ vorbeascæ prea mult. Fiecare a avut de a face
cu persoane care vin sæ cearæ sfat, dar care de fapt vin numai pentru a-øi
spune pærerile. Par neræbdætori sæ aibæ întrevederea, dar nu prea lasæ timp
sfatului, deoarece ocupæ numai ei tot timpul øi par foarte mulflumifli când
au terminat de povestit. Dacæ se mai øi primeøte oarecare aprobare pentru
vederile lor, sunt mulflumifli. Impresia este atunci claræ cæ nu au venit
dupæ sfat, ci pentru a face øi altora cunoscut pærerile lor.

Deseori stau la fel lucrurile øi cu rugæciunea. Lucrul cel mai de seamæ
nu este ca noi sæ vorbim lui Dumnezeu, ci Dumnezeu sæ ne vorbeascæ
nouæ. E drept cæ Dumnezeu are plæcere ca noi sæ ne rugæm. Rugæciunile
noastre sunt ca o cântare pentru El . Nu-L putem obosi. Øi cu toate acestea
n-ar fi bine sæ dæm prilej lui Dumnezeu sæ comunice cu noi? N-ar fi bine
sæ luæm poziflia de ascultætori? N-ar fi bine sæ facem aøa cum ni se spune,
sæ aøteptæm în tæcere numai pe Dumnezeu? Færæ îndoialæ cæ Dumnezeu
nu ne va face sæ aøteptæm în zadar. Cine n-a simflit puterea minunatæ a
celor câteva clipe dupæ încheierea rugæciunii de binecuvântare? Cine n-a
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simflit prezenfla lui Dumnezeu în liniøtea Sanctuarului? Ar fi mai bine sæ
cercetæm puterea împæræfliei liniøtii. Dumnezeu este acolo.

EXTREMEEXTREMEEXTREMEEXTREMEEXTREME

Totdeauna ne pândeøte primejdia sæ cædem în extreme. Unii leapædæ
sau privesc cu uøurinflæ la învæflætura datæ în Biblie øi se lasæ conduøi mai
mult de impresii. Unii ca aceøtia sunt în primejdie. Credem øi noi cæ
Dumnezeu va conduce pe cei care vor fi gata sæ fie conduøi, dar nu credem
cæ o astfel de conducere va fi totdeauna în armonie cu cuvântul descoperit
al lui Dumnezeu, øi în nici un caz nu va contrazice cuvântul scris. Cât de
minunat este privilegiul comunicærii cu Dumnezeu øi cât de minunat este
privilegiul meditafliei! Ne paøte primejdia de a fi ræu folosite. Îndeosebi
cei venifli de curând la credinflæ ar trebui sæ ia seama. Numai o îndelungatæ
experienflæ în cele dumnezeieøti, sprijinitæ pe o viaflæ de ascultare de voinfla
lui Dumnezeu, face pe om în stare sæ judece lucrærile minflii. Satana este
totdeauna gata sæ øopteascæ pærerile lui øi e nevoie de discernæmânt
spiritual pentru a cunoaøte al cærui glas ne vorbeøte. Totuøi aceasta nu ar
trebui sæ facæ pe cei venifli de curând la credinflæ, sæ lase la o parte meditaflia.
Departe de aøa ceva. Dumnezeu este totdeauna aproape pentru a ajuta øi
cælæuzi øi putem avea încredinflarea cæ o oræ liniøtitæ petrecutæ cu
Dumnezeu va aduce roade bogate pentru împæræflie Noi dæm doar un
avertisment unora care ar putea fi mânafli de un glas care vorbeøte
sufletului, dar neglijeazæ glasul care vorbeøte prin cuvânt. În Sanctuarul
de pe vremuri, rugæciunea øi jertfa erau îmbinate. Jertfa dæ dovadæ de
întristare pentru pæcat, de pocæinflæ, mærturisire øi îndreptare. Când se
aøeza mielul pe altar, pæcætosul care se pocæia în timpul simbolurilor, se
aøeza pe sine øi tot ce avea pe altar. Aceasta însemna cæ el primea dreptatea
legii, care cerea o viaflæ, însemna consacrarea sa faflæ de Dumnezeu. Lipsitæ
de atitudinea aceasta, jertfa mielului era numai o batjocuræ. La fel øi
rugæciunile noastre pot fi o batjocuræ dacæ nu ne abflinem de la pæcat øi nu
ne dedicæm pe noi înøine cu totul lui Dumnezeu, dintr-o inimæ sinceræ.
Rugæciunea trebuie sæ aibæ sinceritata ca temelie øi sprijin. Trebuie sæ fie
înrædæcinatæ într-o pocæinflæ øi o sfântæ întristare pentru pæcat. Trebuie sæ
fie doveditæ prin mærturisire øi îndreptare. O rugæciune alcætuitæ în felul
acesta nu va ræmâne færæ ræspuns, Dumnezeu este credincios faflæ de
Cuvântul Sæu.

Rugæciunea
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LEGEA

Toate serviciile Sanctuarului erau îndeplinite cu referinflæ la Legea
lui Dumnezeu, pæstratæ în chivot în compartimentul cel mai
læuntric al Tabernacolului. Jertfele erau aduse când legea aceasta

era cælcatæ. “Când va pæcætui cineva færæ voie împotriva vreuneia din
poruncile Domnului, fæcând lucruri care nu trebuiesc fæcute; øi anume:
“dacæ a pæcætuit preotul care a primit ungerea øi prin aceasta a adus vinæ
asupra poporului, sæ aducæ Domnului un viflel færæ cusur, ca jertfæ de
ispæøire pentru pæcatul pe care l-a fæcut.” (Lev. 4, 2. 3).

Ceea ce fæcea necesar sistemul jertfelor era cælcarea poruncilor
Domnului.” Pæcatul împotriva legii lui Dumnezeu punea în miøcare
întregul ritual al templului. Pæcatul stætea în spatele jertfelor de dimineaflæ
øi de searæ a slujbelor din Ziua de Ispæøire, a jertfei de tæmâie øi jertfelor
individuale pentru pæcatele personale. Øi pæcatul este cælcarea legii.

Ioan cel iubit a avut o viziune a templului lui Dumnezeu din cer. În
templul acela a væzut legea lui Dumnezeu, “Chivotul legæmântului Sæu”.
(Apoc. 11, 19). Legea defline un loc central atât în sanctuarul de pe pæmânt
cât øi în cer. Pentru motivul acesta templul din cer este numit “templul
cortului mærturiei”, nu templul tæmâierii, al sângelui sau mæcar al
chivotului. El este templul cortului mærturiei, templul legii lui Dumnezeu.
(Apoc. 15, 5).

Cetatea cea mai sfântæ din Vechiul Testament, era cetatea în care
Dumnezeu alesese sæ-øi punæ locuinfla. Iar locul cel mai sfânt în cetatea
aceea îl avea templul. Locul cel mai sfânt în templu era numit Sfânta
Sfintelor. Lucrul cel mai sfânt în Sfânta Sfintelor era chivotul în care
erau tablele de piatræ pe care Dumnezeu scrisese cu degetul Sæu cele
zece porunci, legea vieflii, cuvintele lui Dumnezeu. Legea aceasta era
centrul în jurul cæruia se învârtea întreg serviciul, temeiul øi motivul
întregului ritual. Færæ lege, serviciul din templu ar fi fost færæ rost. Legea
este o expresie a caracterului, o descoperire a inimii. Din cauza aceasta
legea lui Dumnezeu este plinæ de însemnætate. S-ar putea spune cæ este o
parte din Dumnezeu. Îl descoperæ pe El. Este o transcriere a caracterului
Sæu, o exprimare mærginitæ a ceea ce este nemærginit. În ea ni se dæ o
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privire asupra inimii lui Dumnezeu; o privire asupra guvernærii Sale. Dupæ
cum Dumnezeu este desævârøit øi legea lui este desævârøitæ. Dupæ cum
Dumnezeu este veønic, tot astfel øi principiile legii Sale sunt veønice.
Dupæ cum Dumnezeu este neschimbætor, tot astfel øi legea Sa este
neschimbætoare. Aøa trebuie sæ fie legea. Legea fiind o transcriere a
caracterului lui Dumnezeu, nu poate fi schimbatæ dacæ nu are loc o
schimbare corespunzætoare în Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se schimbæ.
“Eu sunt Domnul, Eu nu Mæ schimb”. (Maleahi 3, 6). La Dumnezeu “Nu
este nici schimbare nici umbræ de mutare.” (Iacov 1, 17). “El este Acelaøi,
ieri, azi øi în veci”. (Evrei 13, 8).

CELE ZECE PORUNCICELE ZECE PORUNCICELE ZECE PORUNCICELE ZECE PORUNCICELE ZECE PORUNCI

Legea lui Dumnezeu aøa cum este cuprinsæ în cele zece porunci a
fost totdeauna un studiu rodnic pentru copiii lui Dumnezeu. Sunt
numeroase referinflele biblice cu privire la plæcerea pe care sfinflii lui
Dumnezeu au aflat-o privind în legea desævârøitæ a libertæflii. În loc sæ li
se paræ o povaræ, li s-a pærut o plæcere în cercetarea celor adânci ale lui
Dumnezeu. Ascultafli pe psalmist: “Iubesc poruncile Tale mai mult decât
aurul, mai mult decât aurul curat”. “Învæflæturile Tale sunt minunate”.
“Poruncile Tale mæ fac mai înflelept decât vræømaøii mei, cæci totdeauna
le am cu mine”. “Sunt mai învæflat decât tofli învæflætorii mei, cæci mæ
gândesc la învæflæturile Tale”. “Væd cæ tot ce este desævârøit are margini:
poruncile Tale sunt færæ margini”. (Ps. 119, 127. 129. 98. 99. 96).

Cele zece porunci au fost mai întâi proclamate la muntele Sinai øi
apoi scrise de El pe douæ table de piatræ. (Exod 20;24, 12, 31. 18). Tablele
acestea au fost puse în chivot în Sfânta Sfintelor din Sanctuar, chiar sub
capacul ispæøirii øi acoperit de el. (Exod 25, 16. 21).

Scrierea de pe ele aøa cum este redatæ de Sfânta Scripturæ, este
urmætoarea:

 1. “Eu sunt Domnul, Dumnezeul tæu care te-a scos din flara Egiptului,
din casa robiei. Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.”

2. “Sæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreo înfæfliøare a lucrurilor care
sunt sus în ceruri, sau jos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decât
pæmântul. Sæ nu te închini înaintea lor, øi sæ nu le slujeøti; cæci Eu, Domnul
Dumnezeul Tæu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea
pærinflilor în copii pânæ la al treilea øi al patrulea neam al celor ce Mæ

Legea
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uræsc øi Mæ îndur pânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øi pæzesc
poruncile Mele.”

3. “Sæ nu iei în deøert Numele Domnului Dumnezeului Tæu; cæci
Domnul nu va læsa nepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numele Lui.”

4. “Adu-fli aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinfleøti. Sæ lucrezi øase
zile øi sæ-fli faci lucrul tæu, dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ închinatæ
Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici
fiul tæu, nici fiica ta, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nici stræinul
care este în casa ta. Cæci în øase zile a fæcut Domnul cerurile, pæmântul øi
marea øi tot ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: de aceea a
binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi a sfinflit-o.”

 5. “Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta, pentru ca sæ fli se lungeascæ
zilele în flara pe care fli-o dæ Domnul, Dumnezeul tæu.

6. “Sæ nu ucizi.”
7. “Sæ nu preacurveøti.”
8. “Sæ nu furi.”
9. “Sæ nu mærturiseøti strâmb împotriva aproapelui tæu.”
10. “Sæ nu pofteøti casa aproapelui tæu; sæ nu pofteøti nevasta

aproapelui tæu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul
lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tæu.”

Cele zece porunci nu sunt niøte decrete arbitrare impuse unor supuøi
care n-au plæcere de ele. Ci sunt legea vieflii færæ de care este cu neputinflæ
existenfla naflionalæ, siguranfla personalæ, libertatea omeneascæ sau însæøi
civilizaflia. Lucrul acesta va fi læmurit pe mæsuræ ce înaintæm.

Poruncile sunt împærflite în douæ pærfli: cea dintâi – primele patru
porunci – arætând datoria omului faflæ de Dumnezeu, iar cealaltæ, cele din
urmæ øase porunci – arætând datoria omului faflæ de semenii sæi. Domnul
Hristos a recunoscut aceastæ împærflire când a spus cæ cele douæ porunci
mari sunt iubirea faflæ de Dumnezeu øi faflæ de om. “Sæ iubeøti pe Domnul,
Dumnezeul tæu, cu toatæ inima ta, cu tot sufletul tæu øi cu tot cugetul tæu.
Aceasta este cea dintâi øi cea mai mare poruncæ. Iar a doua asemenea ei,
este: sæ iubeøti pe aproapele tæu ca pe tine însufli. În aceste douæ porunci
se cuprinde toatæ Legea øi Proorocii.” (Matei 22, 37-40).

Ocazia vestirii de cætre Dumnezeu a legii Sale la Sinai, a fost
încheierea legæmântului Sæu cu poporul Israel. Dumnezeu alesese pe Israel
ca popor al Sæu. El îi scosese din Egipt øi se pregætea sæ-i ducæ în pæmântul
fægæduit. Le fægæduise sæ-i binecuvânteze øi sæ facæ din ei un neam sfânt
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øi o preoflie împæræteascæ. Totuøi fægæduinflele acestea depindeau de
primirea lor øi de conlucrarea lor. Dumnezeu fægæduise cæ va face multe
pentru ei. Erau øi ei gata sæ iubeascæ pe Dumnezeu øi sæ asculte de El?
Erau gata sæ flinæ cu credincioøie prevederile legæmântului? În general ei
cunoøteau legea lui Dumnezeu, dar de astæ datæ Dumnezeu le-o vesteøte
din cer, aøa încât nu poate fi nici o îndoialæ cu privire la ceea ce se poate
aøtepta de la ei. Sfinflenia nu trebuie læsatæ pe seama interpretærii fiecæruia.
Dumnezeu dæ o mæsuræ a dreptæflii. Mæsura aceasta este desævârøitæ.
“Legea este sfântæ, dreaptæ øi bunæ.” Este o exprimare a voinflei lui
Dumnezeu faflæ de om. Este o mæsuræ desævârøitæ øi cuprinde întreaga
datorie a omului.

O LEGE FUNDAMENTALÆO LEGE FUNDAMENTALÆO LEGE FUNDAMENTALÆO LEGE FUNDAMENTALÆO LEGE FUNDAMENTALÆ

Este un lucru îngrijorætor cæ existæ creøtini care sunt împotriva legii
lui Dumnezeu. Ce obiecflii ar putea sæ ridice ei faflæ de o lege care impune
iubirea faflæ de Dumnezeu øi faflæ de oameni, care mustræ ræul øi încurajeazæ
binele? Ce obiecflii poate sæ ridice faflæ de o lege al cærei autor este Iehova,
øi al cærui scop este sfinflenia, øi care este aøezatæ în chivotul sanctuarului
lui Dumnezeu? S-ar putea ca pæcætoøii sæ i se opunæ, deoarece dæ pe faflæ
øi osândeøte pæcatul. Dar creøtinii stau pe altæ treaptæ. Împreunæ cu
psalmistul ei strigæ: “Cât de mult iubesc Legea Ta! Toatæ ziua mæ gândesc
la ea!” (Psalmi 119, 97).

Dupæ cum în general legea este temelia cârmuirii, tot astfel legea
lui Dumnezeu este temelia cârmuirii divine. Zece cuvinte scurte, hotærâte,
aratæ întreaga datorie a omului. Ca øi o constituflie, legea este întreagæ,
precisæ, desævârøitæ. Nimic nu i se poate adæuga sau scoate.

Legea este o dovadæ de siguranflæ, statornicie, credincioøie,
uniformitate, egalitate. Lipsa legii înseamnæ haosul cu toate relele care
decurg din lipsa acesteia. Lumea este întemeiatæ pe lege, de care ascultæ
universul. Cælcarea legii universale înseamnæ pieirea creafliunii lui
Dumnezeu. Fiecare parte este legatæ cu toate celelalte pærfli øi ceea ce se
petrece într-un loc ræsunæ pânæ la marginile universului. Aceasta face ca
legea universalæ sæ fie necesaræ. O singuræ lege trebuie sæ domneascæ
oriunde existæ creafliune. Douæ legi care s-ar ciocni între ele ar aduce
nenorocire.

Legea moralæ fundamentalæ a universului este legea lui Dumnezeu
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întruchipatæ din veønicie în cele douæ principii ale iubirii de Dumnezeu
øi a iubirii de oameni. Principiile acestea au fost mærite øi aplicate fatæ de
omenire øi cele zece porunci au fost proclamate pentru îndrumarea omului
la muntele Sinai. Ele constituie legea vieflii øi a existenflei. Dupæ cum s-a
spus mai înainte, ele nu sunt cereri arbitrare impuse de dragul autoritæflii.
Ele sunt aøa cum Dumnezeu în cunoaøterea Lui de mai înainte a væzut cæ
erau necesare dacæ oamenii urmau sæ træiascæ laolaltæ øi societatea
omeneascæ sæ fie posibilæ. Øi viafla oamenilor a dovedit cæ Dumnezeu are
dreptate în înflelepciunea Sa. Lumea a demonstrat cæ ascultarea de legea
lui Dumnezeu este necesaræ pentru existenflæ øi siguranflæ pentru viaflæ.
fiine poruncile lui Dumnezeu øi vei træi; leapædæ-le øi vei muri.

Neamurile trebuie sæ priceapæ învæflætura aceasta. Crima sporeøte,
este agresivæ øi sfidætoare. Totdeauna au fost oameni stricafli, dar niciodatæ
aøa de mulfli ca acum. Crima este acum organizatæ, fæcând un fel de ræzboi
societæflii. În unele cazuri criminalii sunt mai bine organizafli øi înarmafli
decât organele puterii, legii øi ordinii. Numai în vremea din urmæ
guvernele øi-au dat seama cæ au de dat piept cu forfle distrugætoare care
cautæ sæ ræstoarne civilizaflia. Ele fac eforturi sæ dezrædæcineze ræul, dar
væd cæ nu este lucru uøor. Este costisitor, este istovitor; uneori este
dezgustætor, dar trebuie ajuns la un rezultat favorabil, altfel vine pieirea.
Efortul guvernelor de a scoate viciul din rædæcinæ, de a opri tâlhæriile, de
a susfline sfinflenia vieflii de cæsætorie, de a impune cinstea în treburile
publice øi de a apæra proprietatea, este o admitere din partea lor cæ
Dumnezeu are dreptate când spune cæ omul nu trebuie sæ mintæ, sæ fure
sau sæ comitæ adulter; cæ abaterea de la aceste principii duce la dezastru
øi dezmembrare øi cæ guvernul este îndreptæflit sæ ia orice mæsuri pentru a
îndrepta lucrurile.

Toate eforturile care se fac pentru a înlætura crima dau o mærturie
puternicæ despre integritatea øi valoarea dæinuitoare a poruncilor lui
Dumnezeu. Oameni øi guverne învaflæ cæ crima nu este profitabilæ, ea
este costisitoare pentru cæ ruineazæ øi distruge. Aceasta este lecflia pe
care Dumnezeu doreøte ca oamenii sæ o învefle øi ei descoperæ în propria
lor lucrare cât de preflioasæ este legea. Niciodatæ nu a avut lumea
posibilitatea ca acum sæ-øi dea seama cât costæ crima, cât costæ abaterea
de la lege. Lumea dæ materialul pentru demonstraflie øi plæteøte costul lui.
Faptul acesta face ca lecflia sæ aibæ un efect øi mai mare.
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NATURA LEGIINATURA LEGIINATURA LEGIINATURA LEGIINATURA LEGII

Legea este o exprimare a voinflei, naturii øi caracterului puterii care
cârmuieøte. Legea omeneascæ este de cele mai multe ori rezultatul
experienflei, al unui scop premeditat, întemeiatæ pe descoperirea a ceea
ce este øi ceea ce ar trebui sæ fie øi o încercare de a pune pe scurt în
cuvinte precise, reguli bune øi corespunzætoare în ce priveøte purtarea øi
procedarea. Trebuie sæ aibæ voinfla ca factor de bazæ øi sæ fie o expresie a
voinflei øi de asemenea a naturii øi caracterului legiuitorului; de aceea
legea derivæ din personalitate øi descoperæ øi defineøte personalitatea
acestuia.

Expresia “legea naturii”, folositæ de obicei, ne duce pe o cale greøitæ
øi ar trebui folositæ numai într-un anumit sens. La drept vorbind, nici nu
existæ lege a naturii ca atare, deoarece natura nu are voinflæ nici cugetare
a ei proprie øi nici posibilitate de exprimare a voinflei sau cugetærii. Ceea
ce se înflelege în general prin “legea naturii”, este procesul ordonat în
care lucreazæ natura, un fel hotærât de succesiune care poate fi arætat mai
dinainte. Creøtinul crede cæ legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, o
expresie a voinflei personale øi nu pune pe seama naturii atribute care
aparflin numai personalitæflii lui Dumnezeu. A. H. Strong foloseøte o
ilustraflie care dæ o învæflæturæ însemnatæ. Când vede creøtinul un ax care
pune în miøcare o maøinærie complicatæ øi când încercærile sale de a
cunoaøte ce face ca axul sæ se învârteascæ, ajunge la un zid de piatræ prin
care trece acesta øi dincolo de care nu poate vedea øi nu poate merge, nu
ajunge la concluzia cæ axul se învârteøte de la sine. Nu poate vedea, nu
poate dovedi existenfla motorului aflat dincolo de zid, care dæ axului
puterea, dar øtie cæ existæ. Bunul simfl îi spune aceasta. Robul falsei øtiinfle
vede axul øi se minuneazæ de puterea din el. Creøtinul vede øi el axul, dar
vede øi ceva mai departe. El vede cele nevæzute øi øtie cæ puterea este
ascunsæ dincolo de ax. Pentru el este un lucru simplu øi nu este nimic
misterios. Singura lui uimire este cæ nu tofli væd ceea ce lui i se pare uøor
de væzut. La fel, prin naturæ el vede pe Dumnezeul naturii, iar legile
naturii sunt pentru el, legile lui Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu este o transcriere a naturii divine øi ca atare nu
este fæcutæ aøa cum “se fac” legile omeneøti, dupæ cum nici Dumnezeu
nu este “fæcut.” Fiind o revelaflie a ceea ce este El, existenfla ei este la fel
cu a lui Dumnezeu. Ea nu se poate schimba dupæ cum nici Dumnezeu nu
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se poate schimba. Ea nu este trecætoare, dupæ cum nici Dumnezeu nu
este trecætor. Ea nu este exprimarea unei voinfle arbitrare, ci revelaflia
unei fiinfle. Nu este pentru împrejuræri locale sau anumite, dupæ cum
Dumnezeu nu este local. Nu se poate schimba, întrucât reprezintæ natura
neschimbætoare a lui Dumnezeu. Este neschimbætoare, sfântæ øi bunæ,
deoarece Dumnezeu este neschimbætor, sfânt øi bun. Este spiritualæ,
dreaptæ øi universalæ. Legea este øi trebuie sæ fie aøa, întrucât este o
transcriere a naturii lui Dumnezeu.

LEGEA NESCRISÆLEGEA NESCRISÆLEGEA NESCRISÆLEGEA NESCRISÆLEGEA NESCRISÆ

La crearea lor, Adam øi Eva aveau o cunoaøtere intuitivæ a lui
Dumnezeu øi a voinflei Sale. Dupæ cum la convertire omul cel nou “este
fæcut dupæ chipul lui Dumnezeu în neprihænire øi în sfinflenie” (Efeseni
4, 4), tot astfel øi Dumnezeu la început Øi-a înzestrat creaturile Sale cu
neprihænire øi sfinflenie. Fiind create dupæ chipul lui Dumnezeu , ei aveau
caracteristicile care le influenflau purtarea øi aducea vieflile lor în armonie
cu idealul lui Dumnezeu. Aceasta este înflelegerea evidentæ a lui Pavel în
textul citat øi o confirmæ declarând cæ “omul cel nou se înnoieøte spre
cunoøtinflæ dupæ chipul Celui ce l-a fæcut.” (Coloseni 3, 10). Punând
laolaltæ cele douæ declaraflii, ni se garanteazæ în concluzie cæ la început
omul avea o cunoaøtere intuitivæ despre Dumnezeu øi avea neprihænire øi
sfinflenie adeværatæ øi cæ aceste caracteristici sunt cuprinse în conceptul
“chipul lui Dumnezeu.”

Nu suntem informafli despre întinderea exactæ a cunoaøterii lui Adam,
dar faptul cæ a fost în stare chiar din prima zi de viaflæ sæ aprecieze corect
animalele care au trecut pe dinaintea lui øi sæ le dea nume, în armonie cu
træsæturile lor specifice, sugereazæ o cunoaøtere mai profundæ decât aceea
pe care o au oamenii astæzi. Sæ luæm aminte cæ în timp ce Adam, dupæ
chipul lui Dumnezeu, a fost creat în neprihænire øi sfinflenie adeværatæ,
i-au fost date daruri care aveau nevoie de confirmare øi de o însuøire
conøtientæ a lor înainte sæ devinæ absolut ale lui øi cæ la un anumit timp
trebuiau sæ fie puse la probæ.

Dacæ Dumnezeu este dragoste øi dacæ Adam a fost creat dupæ chipul
lui Dumnezeu, tot astfel øi principiul cælæuzitor care acfliona în creaturile
Sale trebuia sæ fie tot dragostea. Când Adam øi Eva s-au întâlnit prima
oaræ, n-a fost nevoie sæ i se spunæ lui Adam sæ nu facæ Evei nici un ræu;
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nici Evei n-a fost nevoie sæ i se spunæ sæ nu se teamæ de Adam. Dragostea
pe care Dumnezeu o sædise în inimile lor a rezolvat aceste probleme.
Dragostea nu face ræu aproapelui sæu øi dragostea desævârøitæ izgoneøte
frica. N-a fost nici un efort din partea lui Adam øi a Evei sæ se iubeascæ
unul pe altul. Aceasta era urmarea naturalæ a faptului cæ ei au fost creafli
dupæ chipul lui Dumnezeu.

Dragostea pe care o aveau în inimile lor îi fæcea sæ iubeascæ atât pe
Dumnezeu cât øi unul pe altul. Deoarece în dragoste nu este fricæ, ei se
apropiau cu încredere de Dumnezeu øi pe mæsuræ ce cunoaøterea de
Dumnezeu creøtea, creøtea øi dragostea. El o avea în virtutea faptului cæ
era creat dupæ chipul lui Dumnezeu øi ea constituia o temelie siguræ despre
faptul cæ Dumnezeu putea clædi fericirea omului pe care El urma sæ aøeze
legea øi profeflii.

Apariflia pæcatului a denaturat concepflia omului despre Dumnezeu
øi a alterat relaflia cu aproapele. Dar cunoaøterea de Dumnezeu øi
ræspunderea omului pentru creaturile Sale, n-a fost niciodatæ øtearsæ cu
totul din conøtiinfla lui, aøa cum se dovedeøte în cæutarea dupæ Dumnezeu
printre triburile cele mai înapoiate, øi eforturile lor de a stabili o conducere
categoricæ bazatæ pe drepturile individuale øi comune. Aceasta este
ilustratæ øi mai clar printre popoarele civilizate unde legile pentru protecflia
vieflii øi a proprietæflii au fost færæ îndoialæ asemænætoare cu legile lui
Dumnezeu pentru oameni. Universalitatea acestui concept confirmæ faptul
cæ profund în conøtiinfla omului este sæditæ o cunoaøtere a binelui øi a
ræului øi deøi aceastæ cunoaøtere este în unele cazuri foarte limitatæ øi
imperfectæ, o ræmæøiflæ continuæ sæ existe, suficientæ sæ stabileascæ o
ræspundere moralæ øi pentru care oamenii vor da socotealæ.

Lucrul acesta îl argumenteazæ Pavel în primele capitole din Romani
unde spune: “Neamurile mæcar cæ n-au lege (în formæ scrisæ), fac din fire
lucrurile legii” (Romani 2, 16). Argumentul lui Pavel se întemeiazæ pe
faptul cæ în om este ceva care corespunde øi aprobæ legea lui Dumnezeu
øi cæ deøi aceastæ cunoaøtere este incompletæ øi insuficientæ, este destul
ca “cugetul lor øi gândurile lor sæ se învinovæfleascæ sau sæ se
dezvinovæfleascæ unele pe altele.” (vers. 15). Pavel nu spune cæ neamurile
au legea scrisæ în inimæ, ci lucrarea legii. Chiar øi acest fapt nu trebuie
înfleles cæ tofli au toatæ legea scrisæ, ci cæ în inima oricærui om este destul
de mult pentru a-l face ræspunzætor moral; øi cæ la aceasta ar trebui
adæugatæ mustrarea conøtiinflei.
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În acest argument Pavel respinge cu totul afirmaflia cæ omul provine
dintr-un stræmoø animal,  aøa cum susfline teoria evoluflionistæ.

Din contræ, el afirmæ cæ tofli oamenii au “din fire” o cunoaøtere a
faptelor legii “scrisæ în inimile lor”; cæ ceva judiciar, moral în suflet îi
face sæ se acuze sau sæ se scuze unii pe alflii; cæ în acest proces de auto –
judecare, conøtiinfla dæ mærturie øi cæ deøi n-au o lege îøi sunt “singuri
lege” (vers. 14). Acest motiv interior aøa cum îl prezintæ Pavel aici, îøi
poate avea originea numai în Dumnezeu. Sedimentele, næmolul øi gunoiul
nu oferæ temei suficient pentru a pune în seama omului ca “din fire” sæ
aibæ “lucrarea scrisæ în inimile lor” sau ca gândurile oamenilor “sæ se
acuze sau sæ se scuze unele pe altele”. Un astfel de proces cere o origine
divinæ; iar când Pavel susfline cæ oamenii “fac din fire lucrurile cuprinse
în lege”, el ignoræ obiceiurile educate øi se întoarce la natura pe care
omul a avut-o când a fost creat la început de Dumnezeu.

Cunoaøterea intuitivæ pe care o au tofli oamenii despre bine øi ræu –
în grade mult diferite – constituie ræspunderea lor moralæ øi aceasta este
mæsura folositæ la judecatæ. De aici urmeazæ cæ “tofli cei care au pæcætuit
færæ lege vor pieri færæ lege, øi tofli cei ce au pæcætuit având lege vor fi
judecafli dupæ lege.” (vers. 12).

Aceasta ne dæ de înfleles cæ oamenii pot pæcætui færæ lege – adicæ
færæ cunoaøterea legii scrise a lui Dumnezeu. În ce constæ atunci pæcatul
lor? “Cei care n-au lege îøi sunt singuri lege.” (vers. 13). Conøtiinfla pe
care o au oricât de imperfectæ ar fi ea, este criteriul care determinæ
vinovæflia “în ziua când dupæ evanghelia mea Dumnezeu va judeca
lucrurile ascunse ale oamenilor prin Isus Hristos.” (vers. 16). Dacæ s-ar
spune cæ Scripturile nu spun cæ unii ca aceøtia vor fi judecafli færæ lege,
ræspundem cæ motivul pentru care ei vor pieri este cæ au pæcætuit; øi
executarea judecæflii pentru aceøtia færæ ca mai întâi sæ fie judecafli nu se
potriveøte caracterului lui Dumnezeu. Faptul cæ ei sunt gæsifli vinovafli
presupune cercetare øi judecatæ. Ei “îøi sunt singuri lege øi prin aceasta
sunt judecafli.”

Dacæ s-ar considera cæ oamenii sunt constituifli astfel încât “din fire”
au simflul obligafliei morale independent de o revelaflie exterioaræ, am
putea pune pe drept întrebarea dacæ acest simfl al obligafliei cuprinde numai
a doua tablæ a legii – relaflia omului cu omul – sau se extinde øi la prima
tablæ, relaflia omului cu Dumnezeu? Sunt oamenii dotafli de la naturæ sæ
aibæ sau sæ acumuleze o cunoaøtere de Dumnezeu færæ o revelaflie scrisæ?
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Pavel ræspunde la aceastæ întrebare în capitolul 1 din Romani. Aici
el declaræ, færæ sæ ezite cæ Dumnezeu S-a descoperit în naturæ astfel încât
sæ fie cunoscut “prin lucrurile pe care le-a fæcut” øi cæ “însuøirile nevæzute
ale Lui” – puterea Lui veønicæ øi dumnezeirea Lui –  se væd læmurit prin
lucrurile pe care le-a fæcut.” (Romani 1, 20). Aceste declaraflii sunt un
comentariu inspirat al cuvintelor psalmistului: “Cerurile spun slava lui
Dumnezeu øi întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor Lui.” (Ps. 19, 1).
Dar Pavel face un pas mai departe când afirmæ cæ “Dumnezeu le-a fost
descoperit în ei øi ce se poate cunoaøte despre Dumnezeu le-a fost arætat
de Dumnezeu.” (Romani 1, 19). Aceastæ vorbire sugereazæ cæ Dumnezeu
nu numai cæ S-a descoperit în lucrurile pe care le-a fæcut, dar cæ oamenii
le pot studia dacæ doresc, øi cæ într-un anumit mod, Dumnezeu a pæøit în
vieflile oamenilor øi “S-a descoperit în ei.”,  “aøa cæ nu se pot dezvinovæfli.”
(vers. 20).

Dacæ acest argument lasæ pe oameni færæ scuzæ, nu trebuie dus prea
departe pânæ acolo încât revelaflia scrisæ sæ nu mai fie necesaræ. El
dovedeøte mai degrabæ cæ oamenii pot gæsi pe Dumnezeu, contemplând
lucrurile pe care El le-a fæcut, dar mai trebuie recunoscut cæ aceasta nu
este o revelaflie completæ sau perfectæ. Cu privire la Decalog, existæ o
excepflie cunoscutæ asupra cæreia atragem atenflia. Se gæseøte în porunca
a patra.

Nicæieri natura nu prezintæ o indicaflie cu privire la o zi de odihnæ.
Aceasta se vede numai în legea scrisæ a lui Dumnezeu. Oamenii au
nofliunea binelui øi a ræului, iar conøtiinfla lor îi mustræ sau îi îmbærbæteazæ.
Lucrul acesta pare sæ nu fie aøa în ceea ce priveøte Sabatul zilei a øaptea.
În naturæ nu este nimeni care sæ îndrume mintea la flinerea uneia din cele
øapte zile, cu atât mai puflin a unei anumite a øaptea zi. Aceasta poate va
cere oarecare studii.

Sabatul a fost rânduit cu prilejul creafliunii. A fost “fæcut pentru
om.” (Marcu 2, 27). Prin propriul Sæu exemplu, Dumnezeu a sfinflit ziua
aceea øi a binecuvântat-o. Din toate zilele sæptæmânii El a ales una øi a
pus-o deoparte pentru folosire sfântæ. De aici înainte era binecuvântatæ
între celelalte zile, sfinflitæ de Dumnezeu Însuøi.

Alegerea unei anumite zile a sæptæmânii a fost un act deosebit al lui
Dumnezeu care nu poate fi cunoscut decât prin revelaflie. Natura nu ne dæ
cheia pentru a øti care zi este Sabatul sau mæcar cu privire la Sabat în
general. Porunca de a sfinfli ziua a øaptea este o rostire a Dumnezeului
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suveran, punând la o parte ca sfântæ o anumitæ zi. Chiar dacæ ni se pare cæ
este corespunzætor ca ultima zi a creafliunii sæ fie aleasæ ca zi de odihnæ,
se poate înflelege cæ øi miercurea sau oricare zi a sæptæmânii ar fi putut
servi aceluiaøi scop, dacæ creatorul ar fi poruncit astfel. Alegerea zilei a
øaptea nu se sprijinæ pe nimic din naturæ, ci pe o poruncæ hotærâtæ a lui
Dumnezeu , neîntoværæøitæ de vreo lege elementaræ sau naturalæ. Se
sprijinæ doar pe un: “AØA ZICE DOMNUL!”

Pe lângæ legea moralæ, scrisæ a lui Dumnezeu este o lege imprimatæ
în însæøi inima fiecærei creaturi morale, nescrisæ, dar plinæ de autoritate.
Aceasta a existat înainte de muntele Sinai øi este o exprimare øi o oglindire
a naturii morale a lui Dumnezeu, cu toate cæ nu este atât de limpede ca
legea scrisæ. Pægânii “mæcar cæ nu au lege, fac din fire lucrurile Legii,
prin aceasta, ei care n-au o lege, îøi sunt singuri lege; øi ei dovedesc cæ
lucrarea legii este scrisæ în inimile lor; fiindcæ despre lucrarea aceasta
mærturiseøte cugetul lor øi gândurile lor, care se învinovæflesc sau se
dezvinovæflesc între ele.” (Romani 2, 14. 15).

Aceastæ lege nescrisæ este atât de plinæ de autoritate, încât Dumnezeu
este îndreptæflit când o foloseøte la judecatæ. “Tofli cei care au pæcætuit
færæ lege vor pieri færæ lege; øi tofli cei ce au pæcætuit având lege, vor fi
judecafli dupæ lege.” (vers. 12). Neamurile fac din fire “lucrurile legii”,
adicæ au un simfl læuntric despre ce e bine øi ce e ræu øi sunt judecafli dupæ
aceasta. “Aceøtia neavând lege sunt ei înøiøi lege.” Potrivit cu lumina pe
care o au sau pe care ar fi putut sæ o aibæ, sunt øi judecafli.

Legea aceasta elementaræ cu toate cæ nu este scrisæ, are toate
caracteristicile legii scrise a lui Dumnezeu øi în domeniul ei are aceeaøi
autoritate. Nimeni nu poate cælca legea naturii øi sæ tragæ nædejdea de a
scæpa de urmæri. Legile naturii nu pot fi modificate øi sunt aplicate færæ
cæutare la faflæ. Oricine le calcæ, fie prinfl, fie cerøetor trebuie sæ sufere
pedeapsa. Un împærat care urcând pe coasta stâncoasæ a unui munte ar
cælca cu piciorul în gol, va cædea øi va fi zdrobit de stânci ca øi cel mai
umil supus al sæu. Oamenii au ajuns sæ fie pætrunøi de faptul cæ legea
naturalæ este pururea la fel øi øi-au pus încrederea în aceastæ neschimbare
a ei. Ei sunt convinøi cæ legile fizice øi matematice nu se schimbæ peste
noapte. Atunci ei plænuiesc, clædesc, træiesc øi muncesc în dependenflæ de
siguranfla legii øi Dumnezeu nu-i înøealæ. Oamenii se pot sprijini pe
Dumnezeu øi pe legile Lui din naturæ.

Legea moralæ nescrisæ este tot atât de siguræ. Conøtiinfla dæ mærturie
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despre existenfla unei puteri mai pe sus de puterea omului, o putere
constrângætoare, o putere cæreia aproape nu te pofli împotrivi. Este adeværat
cæ întrucât legea moralæ acflioneazæ într-o sferæ mai înaltæ decât legile
fizice, nu s-ar putea sæ se dea o demonstraflie a ei; iar urmærile cælcærii ei
poate cæ nu sunt atât de izbitoare ca în cazul cælcærii legii fizice, dar cu
toate acestea sunt tot atât de sigure.

Nu orice cælcare a legii fizice este pedepsitæ îndatæ. Un om atinge
un cablu prin care trece curent de înaltæ tensiune øi cade jos, mort. Un
altul se abate de la legea fiinflei sale în ceea ce priveøte viefluirea øi
mâncarea øi nu simte nici o urmare rea îndatæ, dar dupæ ani de zile, urmærile
încep sæ se vadæ øi chiar dacæ ele pot fi amânate, ele sunt sigure øi de
neînlæturat. La fel øi cu legea moralæ; urmærile abaterilor de la ea pot fi
întârziate, dar ele vin færæ îndoialæ. S-ar putea ca în viafla aceasta nici sæ
nu se arate, ci pot fi pæstrate pentru judecata viitoare. În orice caz, urmærile
sunt sigure øi de neînlæturat – afaræ de cazul cæ intervine harul lui
Dumnezeu.

E un motiv care face ca Dumnezeu sæ lucreze în felul acesta. Dacæ
s-ar fi dat totdeauna pedeapsa imediat, formarea caracterului ar fi fost
foarte mult stingheritæ, dacæ nu chiar imposibilæ. Fiecare pæcat fizic, oricât
de mic, are în sine sæmânfla morflii. Dacæ moartea aceea ar veni imediat,
færæ îndoialæ cæ persoana aceea n-ar mai avea prilej sæ tragæ învæflæturæ
din cele întâmplate, iar alflii øtiind cæ urmarea neascultærii ar fi moartea
imediatæ, ar fi împiedicafli sæ se mai abatæ nu din principiu, ci de teamæ.
Pentru a da ocazie oamenilor sæ se pocæiascæ de pæcatele lor fizice øi sæ
facæ aceasta neinfluenflafli de teama morflii næprasnice, Dumnezeu trebuie
sæ întârzie cu aplicarea consecinflei.

Principiul acesta se potriveøte cu atât mai mult la legea moralæ.
Dumnezeu nu trebuie sæ execute pedeapsa pentru cælcarea legii imediat,
ca nu cumva sæ strice planul Sæu øi sæ nu facæ mântuirea imposibilæ. Cu
toate cæ uneori este adeværat cæ “deoarece hotærârea împotriva unei fapte
rele nu este îndeplinitæ cu grabæ, inima fiilor oamenilor este îndreptatæ la
rele”, Dumnezeu nu trebuie sæ execute îndatæ judecata ca nu cumva sæ
facæ mai mult ræu decât bine. Dumnezeu øtie ce face. El a luat asupra Sa
ræspunderea de a salva pe oameni øi face lucrarea aceasta pe cæile cele
mai bune cu putinflæ.

Legea scrisæ a lui Dumnezeu cuprinsæ în cele zece porunci, rezumæ
toatæ datoria omului faflæ de Dumnezeu øi faflæ de om. Dumnezeu care a

Legea
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fæcut legea naturii este acelaøi Dumnezeu care a fæcut cele zece porunci.
Amândouæ legile sunt date de Dumnezeu øi cu toate cæ se întind în douæ
domenii diferite sunt la fel de obligatorii øi nu pot fi cælcate færæ a aduce
cu sine pedeapsa. Legea lui Dumnezeu scrisæ pe cele douæ table de piatræ,
ca øi în inima credinciosului este în armonie cu legea generalæ øi nescrisæ
a lui Dumnezeu.
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20

SABATUL

Adu-fli aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinfleøti. Sæ lucrezi øase
zile øi sæ-fli faci lucrul tæu, dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ
închinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faci nici o lucrare

în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiica ta, nici robul tæu, nici roaba ta, nici
vita ta, nici stræinul care este în casa ta. Cæci în øase zile a fæcut Domnul
cerurile, pæmântul øi marea øi tot ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi a sfinflit-o.”
(Exod 20, 8-11). Dacæ cineva care mai înainte n-a cunoscut cele zece
porunci s-ar întâlni cu ele pe neaøteptate, ar fi deodatæ øocat de câtæ
dreptate øi de cât bun simfl se aflæ în ele. Când citeøte porunca “sæ nu
furi”, zice cæ aceasta este o poruncæ bunæ. La fel cu poruncile “sæ nu
ucizi” øi “sæ nu fii desfrânat.” Îøi va da seama cæ multe nafliuni au porunci
asemænætoare øi cæ le-au gæsit cæ sunt necesare øi bune. Nu vor fi în stare
sæ gæseascæ nici mæcar o greøealæ în poruncile lui Dumnezeu.

Un singur lucru îl pune totuøi în încurcæturæ. Pentru ce sæ fie socotitæ
sfântæ ziua a øaptea? Ar fi în stare sæ vadæ un motiv pentru celelalte
porunci, dar porunca Sabatului i s-ar pærea arbitraræ. Dintr-un punct
sænætos de vedere, fiecare zi a cincea, sau a øasea, a opta sau a zecea, ar fi
de acelaøi folos. Øi oricum, când s-ar putea lua a øaptea parte din timp?
Celelalte porunci sunt raflionale îøi va spune el, dar porunca Sabatului
este de altæ naturæ. Nu are temelie în naturæ, nici în raporturile omeneøti,
ci este un decret arbitrar færæ motiv îndestulætor în ce priveøte ascultarea
sau obligativitatea.

Scriitorul a avut odatæ ocazia sæ vorbeascæ cu cineva, cu care ocazie
au fost desfæøurate argumentele prezentate aici. Persoana în chestiune
este bine educatæ; conversaflia s-a îndreptat cætre legea lui Dumnezeu,
îndeosebi asupra poruncii sabatului. Argumentaflia sa a decurs cam în
felul urmætor:

“Apreciez stræduinflele denominafliunii dumneavoastræ de partea legii
øi a ordinii. Într-un veac ca acesta în care predominæ crima øi nelegiuirea,
trebuie sæ ne întemeiem pe biserici care sæ stea tari pentru dreptate. Îmi
pare ræu sæ observ cæ unele biserici nu fac aceasta. Privesc cu uøurætate
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legea lui Dumnezeu øi aceasta nu poate face altceva decât sæ aducæ urmæri
în viafla de toate zilele. Dacæ cineva poate sæ-øi batæ joc de legea lui
Dumnezeu færæ sæ sufere vreo pedeapsæ, e uøor sæ se ia o poziflie
asemænætoare faflæ de legea civilæ. Îmi pare bine cæ dumneavoastræ susflinefli
øi legea øi Evanghelia. Amândouæ sunt necesare.”

“Cu toate acestea este ceva în care cred cæ greøifli. Dumneavoastræ
flinefli ziua a øaptea øi credefli cæ Dumnezeu cere sæ facefli aceasta. Cu
toate cæ respect crezul dumneavoastræ øi cred cæ suntefli sinceri, cred totuøi
cæ suntefli greøifli. Am cercetat într-o oarecare mæsuræ chestiunea aceasta
øi cred cæ intenflia lui Dumnezeu, poate la fel de bine sæ fie împlinitæ în
ziua întâia a sæptæmânii, aøa cum o facefli dumneavoastræ flinând pe cea
din urmæ; ar fi øi mai uøor pentru dumneavoastræ, iar influenfla va fi øi
mai mare. Cu toate cæ în ce mæ priveøte, eu cred cæ este indiferent dacæ
flin o zi sau alta sau nici una, onorez pe cei care flin o zi. Cred totuøi cæ
suntefli greøifli când credefli cæ trebuie sæ flinefli ziua a øaptea. Dumnezeu
nu væ cere aceasta. Ce ar putea cere cel mai mult, este sæ flinefli o zi din
cele øapte zile.”

“Porunca Sabatului se deosebeøte în natura ei de celelalte porunci.
Porunca a patra stæ singuræ ca fiind neîntemeiatæ pe firea omului, ca
celelalte porunci. Dacæ un grup de oameni care n-au auzit de cele zece
porunci, ar træi laolaltæ, dupæ un scurt timp øi-ar face o sumæ de legi
pentru cælæuzirea lor. Neamurile pægâne øi triburile sælbatice au legi
împotriva hofliei, omorului øi adulterului. Cred cæ dupæ un oarecare timp
oamenii aceøtia sælbatici øi-ar fæuri o serie de legi în conformitate cu cele
zece porunci, dar nu væd cum ar ajunge la o lege a Sabatului. În naturæ nu
se gæseøte nimic care sæ-i conducæ la aøa ceva. Aceasta cred cæ susfline
pærerea mea cæ Sabatul nu se sprijinæ pe o lege naturalæ, nu este întemeiatæ
pe natura omului aøa cum se întâmplæ cu celelalte porunci øi cæ oamenii
se gæsesc în alte relaflii faflæ de porunca aceasta, de cum se aflæ faflæ de celelalte
porunci. Socotesc obligatorii celelalte porunci, dar nu porunca Sabatului.“

La aceasta s-a ræspuns în felul urmætor:
“Færæ a admite ca adevær toate susflinerile dumneavoastræ, sæ zicem

cæ porunca Sabatului stæ pe o altæ temelie decât restul poruncilor øi cæ
omul dacæ n-ar fi ajutat de revelaflie, n-ar putea ajunge la credinfla în
Sabatul zilei a øaptea.”

“Faptul cæ porunca a patra ocupæ un loc unic în legea lui Dumnezeu,
cred cæ este admis de cei mai mulfli cercetætori. Este unica poruncæ, care
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se ocupæ de timp. Se deosebeøte prin aceea cæ declaræ bune anumite lucruri
fæcute la un timp fixat øi aceleaøi lucruri le declaræ cæ sunt rele dacæ sunt
fæcute în alt timp. Creeazæ binele øi ræul prin definiflie, færæ vreun motiv
evident, care sæ aibæ temelia în naturæ. În privinfla aceasta se deosebeøte
de celelalte porunci.”

Chiar porunca aceasta a fost aleasæ de Dumnezeu pe vremuri pentru
a fi mijlocul de punere la încercare, înainte ca legea sæ fie proclamatæ în
auzul tuturor de pe Sinai: “Toatæ adunarea copiilor lui Israel a cârtit în
pustia aceea împotriva lui Moise øi a lui Aaron. Copiii lui Israel le-au zis:
“Cum de n-am murit lovifli de mâna Domnului în flara Egiptului, când
øedeam lângæ oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne sæturam?
Cæci ne-afli adus în pustia aceasta ca sæ facefli sæ moaræ de foame toatæ
mulflimea aceasta.” (Exod 16, 2. 3). Împrejurarea era criticæ. Trebuia sæ
se facæ ceva. “Domnul a zis lui Moise: “Iatæ cæ voi face sæ væ ploaie
pâine din ceruri. Poporul va ieøi afaræ øi va strânge, cât îi trebuie pentru
fiecare zi, ca sæ-l pun la încercare ca sæ væd dacæ va umbla sau nu dupæ
legea Mea.” (vers. 4).

Adunarea øi pregætirea pâinii pe care Domnul a trimis-o din cer, a
fost punerea lui Israel la încercare, “sæ væd dacæ va umbla sau nu dupæ
legea Mea.” În fiecare zi trebuia sæ adune numai atât cât le trebuia pentru
ziua aceea, dar în ziua a øasea trebuia sæ adune o mæsuræ dublæ, pentru a
le ræmâne øi pentru a doua zi, în Sabat. Cu toate cæ de obicei mana nu
flinea mai mult de o zi, Dumnezeu ferea mana de stricæciune în ziua a
øasea. Aøadar “în ziua a øasea au strâns hranæ îndoit” (vers. 22). Moise
le-a zis: “Domnul a poruncit aøa: mâine este ziua de odihnæ, Sabatul
închinat Domnului; coacefli ce avefli de copt, fierbefli ce avefli de fiert, øi
pæstrafli pânæ a doua zi dimineafla tot ce va ræmânea!” Au læsat pânæ a
doua zi dimineafla, cum poruncise Moise; øi nu s-a împuflit, øi n-a fæcut
viermi. Moise a zis: “Mâncafli-o azi cæci este ziua Sabatului; azi nu vefli
gæsi manæ pe câmp. Vefli strânge timp de øase zile, dar în ziua a øaptea
care este Sabatul, nu va fi.” (Exod 16, 23-26).

În ziua a øaptea unii din popor au ieøit sæ strângæ manæ øi n-au gæsit.
Atunci Domnul a zis lui Moise: “Pânæ când avefli de gând sæ nu pæzifli
legile øi poruncile Mele? Vedefli cæ Domnul v-a dat Sabatul; de aceea væ
dau în ziua a øasea hranæ pentru douæ zile. Fiecare sæ ræmânæ în locul lui
øi în ziua a øaptea sæ nu iasæ din locul în care se gæseøte. “Øi poporul s-a
odihnit în ziua a øaptea.” (vers. 27-30). Dintre toate poruncile Dumnezeu
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a ales porunca a patra ca o poruncæ de punere la încercare. Când a dorit
sæ-i punæ la încercare “ca sæ vadæ dacæ vor umbla sau nu în legea Mea”,
le-a spus sæ adune manæ pentru fiecare zi, îndoit în ziua a øasea øi nimic
în ziua a øaptea. Aici era punerea la încercare. Când n-au ascultat, n-au
cælcat numai Sabatul. Au cælcat întreaga lege. “Pânæ când avefli de gând
sæ nu pæzifli legile øi poruncile Mele? A zis Dumnezeu. Nu: “pentru ce nu
flinefli Sabatul?” Chestiunea era mai cuprinzætoare. Cuprindea întreaga
lege. fiinerea Sabatului era punerea la încercare. Dacæ o flineau pe aceasta
erau ascultætori. Dacæ o cælcau, cælcau toatæ legea.

“Ezechiel se referæ la experienfla aceasta øi la altele de mai târziu,
când citeazæ cuvintele lui Dumnezeu ca fiind rostite în pustietate: “Le-am
dat øi Sabatele Mele ca sæ fie un semn între Mine øi ei, pentru ca sæ øtie cæ
Eu sunt Domnul care îi sfinflesc”. (Ezechiel 20, 1. Se spune aici cæ Sabatele
lui Dumnezeu sunt un semn al sfinflirii. În versetul 20 Sabatele Domnului
sunt numite “un semn între Mine øi voi, ca sæ øtifli cæ Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.” În primul verset citat, Sabatele sunt numite semne
ale sfinflirii, în al doilea este numit un semn “cæ Eu sunt Domnul
Dumnezeu.” În amândouæ se dæ numele de semn.

Este vrednic de luat în seamæ în ce împrejuræri s-au spus cuvintele
acelea. Bætrânii lui Israel venise sæ întrebe pe Domnul, dar Domnul
spusese ræspicat cæ nu se va læsa întrebat de ei.” (Ezechiel 20, 3). Le
vorbise de atâtea ori, dar ei nu voise sæ asculte. Pentru ce sæ mai stea de
vorbæ cu ei, dacæ refuzau sæ facæ cele poruncite de El. Erau ca øi pærinflii
lor. Pærinflii nu fusese ascultætori øi nici aceøtia nu dovedeau vreo înclinaflie
sæ asculte. Când Ezechiel s-a simflit înduioøat sæ mai stæruie pentru ei,
Domnul i-a poruncit sæ le spunæ læmurit greøeala.

“Pune-le înainte urâciunile pærinflilor lor”, zice Domnul. (vers. 4).
Ezechiel face aceasta povestindu-le din nou necazurile pe care le-a avut
Domnul când i-a scos din Egipt pânæ când i-a dus în pæmântul fægæduit øi
când i-a deprins sæ flinæ poruncile Sale, îndeosebi porunca a patra.

“Încæ de când erau în Egipt, Dumnezeu le-a poruncit sæ lepede tofli
idolii. Ei nu fæcuse aceasta. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a scos din
Egipt øi i-a dus în pustiu unde le-a fæcut cunoscut Legea Sa. În legea
aceasta se scoate la ivealæ Sabatul, spunând cæ este semnul Sæu de sfinflire
øi cæ doreøte ca ei sæ-l sfinfleascæ. “Dar casa lui Israel s-a ræzvrætit… Mi –
a pângærit peste mæsuræ de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând
sæ-Mi værs peste ei mânia în pustie, ca sæ-i nimicesc.” (vers. 13). Cu toate
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acestea Dumnezeu hotæræøte sæ nu-i nimiceascæ. Pe de altæ parte socoteøte
cæ nu-i poate duce “în flara pe care le-o hotærâsem, … pentru cæ au pângærit
Sabatele Mele.” (vers. 15. 16).

“Dumnezeu îi îndeamnæ: “Nu væ luafli dupæ rânduielile pærinflilor
voøtri, nu flinefli obiceiurile lor, øi nu væ spurcafli cu idolii. “Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru; umblafli dupæ rânduielile Mele øi împlinifli-le, sfinflifli
Sabatele Mele, cæci sunt un semn între Mine øi voi, ca sæ øtifli cæ Eu sunt
Domnul, Dumnezeul vostru.” (vers. 18-20). Dar fiii s-au ræzvrætit… øi
au pângærit Sabatele Mele. Atunci am vrut sæ-Mi værs mânia peste ei,
sæ-mi sting mânia împotriva lor în pustie.” (vers. 21). Dumnezeu a hotærât
“sæ-i împræøtii printre neamuri, øi sæ-i risipesc în diferite flæri pentru cæ
n-au împlinit poruncile Mele, øi au lepædat învæflæturile Mele, au pângærit
Sabatele Mele øi øi-au întors ochii spre idolii pærinflilor lor.” (vers. 23. 24).

De douæ ori se spune cæ fiii lui Israel “s-au ræzvrætit; au pângærit
Sabatele Mele.” În cele din urmæ Dumnezeu hotæræøte: “Voi deosebi dintre
voi pe cei îndærætnici øi pe cei ce nu sunt credincioøi”, “øi nu vor merge
în flara lui Israel.” (vers. 38). Legætura dintre cei “îndærætnici” øi cei care
pângæresc Sabatul pare sæ fie foarte strânsæ.

“Nimeni nu poate citi cu evlavie capitolul acesta færæ sæ ajungæ la
pærerea cæ Dumnezeu dæ o foarte mare însemnætate Sabatului, care este
un semn, un mijloc de punere la încercare øi este ales mai pe sus de
celelalte porunci ca dovadæ de ascultare.” Îi væd dacæ umblæ în legile
Mele sau nu. “fiinerea Sabatului este dovada. Este semnul sfinflirii. Este
semnul cæ “Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Pentru ce a ales Dumnezeu porunca Sabatului ca mijloc de încercare,
în loc de oricare altæ poruncæ? Admiflând cæ Sabatul se sprijinæ doar pe
un “aøa zice Domnul”, înseamnæ cæ în felul acesta i s-a dat o întâietate øi
o deosebitæ însemnætate. Celelalte porunci sunt întemeiate nu numai pe
decretul divin, ci øi pe natura omului, ca o parte din legea naturalæ sau
elementaræ. E deosebitæ o singuræ poruncæ dintre celelalte pentru a fi
pusæ la încercare, ca semn, cæ dacæ o persoanæ ascultæ de aceasta este în
armonie cu întreaga lege.

E ca øi cum bunul Dumnezeu ar zice cu privire la celelalte nouæ
porunci: “Le-am dat Legea Mea, am scris-o în inima lor, este însemnatæ
pe fiecare fibræ a fæpturii lor, ei cunosc din instinct ce este bine øi ce este
ræu. Însæøi conøtiinfla lor le aratæ cæ legea este adeværatæ. Cu toate acestea
mai e nevoie de ceva. Legea este atât de læmuritæ, este atât de uøor de
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væzut cæ toate aceste porunci fundamentale sunt necesare pentru pace øi
viaflæ, încât oamenii vor fi amægifli sæ nu le ia ca fiind de naturæ divinæ.
Unii vor susfline cæ cele nouæ porunci sunt atât de vitale øi evidente, færæ
sæ fi fost ajutafli de puteri divine; oamenii ar fi fost în stare sæ facæ o lege
asemænætoare cu Legea Mea. Ei se vor mândri cæ în decursul veacurilor
au ajuns prin experienflæ la concluzia cæ nu este bine sæ furi, sæ minfli sau
sæ omori øi s-au elaborat legi asemænætoare cu privire la chestiuni de
felul acesta øi susflin cæ aceste legi nu sunt de naturæ divinæ, ci sunt
rezultatul experienflei oamenilor øi sunt deplin înrædæcinate în neamul
omenesc. Plini de încredere vor prezenta neamuri øi triburi care veacuri
întregi au fost departe de civilizaflie øi cu toate acestea au rânduieli care
corespund la multe pærfli din lege. Ei vor susfline cæ aceasta este o dovadæ
cæ øi færæ a fi ajutat de o putere divinæ, omul poate prezenta o copie a legii
Mele. Ei vor zice cæ legea nu este de naturæ divinæ, cæ oamenii se flin de o
lege pe care propria experienflæ îi învaflæ cæ e necesar sæ o flinæ pentru
binele neamului omenesc.”

Bunul Dumnezeu zice mai departe: “Voi pune ceva în legea Mea
care sæ nu fie întemeiat pe legea naturalæ sau elementaræ; care nu are
nimic corespunzætor în naturæ, care sæ fie o poruncæ hotærâtæ, … øi pentru
care ei sæ nu poatæ afla alt motiv decât porunca Mea. Pentru celelalte
porunci oamenii pot avea un motiv. Dar pentru aceastæ poruncæ nu vor
avea decât cuvântul Meu. Dacæ ascultæ de ea, ascultæ de Mine. Dacæ o
leapædæ, pe Mine Mæ leapædæ. Voi face din porunca aceasta un mijloc de
punere la încercare, dacæ vor fline sau nu Legea Mea. Voi face din ea un
semn cæ Eu sunt Domnul.”

“Voi face Sabatul øi le voi cere sæ-l pæzeascæ. Nimic pe lume nu
aratæ cæ existæ un Sabat de odihnæ. Dacæ vor fline porunca Sabatului, o
vor face pentru cæ Eu am poruncit. Voi face din ea un mijloc de punere la
încercare øi le voi spune aceasta. Aceasta va dovedi dacæ umblæ sau nu în
legile Mele. Sabatul va fi semnul Meu, dovada ascultærii faflæ de Mine.
Ziua a øaptea, nu oricare zi a sæptæmânii. Cine o leapædæ, leapædæ nu
numai Sabatul, ci întreaga lege. Mai mult, dacæ leapædæ ziua a øaptea, pe
Mine Mæ leapædæ. fiinerea zilei a øaptea este semnul cæ Mæ primesc ca
Dumnezeu al lor.

În decursul timpului se vor ridica oameni care vor spune cæ sunt
religioøi, dar care de fapt se sprijinæ numai pe propria lor pricepere. Mulfli
vor respinge cele spuse cu privire la creafliune øi pe Dumnezeul Creator,
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punând în schimb teoriile lor cu privire la modul cum s-au întâmplat
lucrurile. Chiar dacæ ei n-au fost prezenfli la creafliune, când am fæcut
totul prin cuvânt, ei se vor exprima în chip savant cu privire la cum s-a
întâmplat aceasta, lepædând cele spuse de Mine despre acest eveniment.
Unii dintre ei Mæ vor lepæda cu hotærâre; alflii vor spune cæ cred în Mine
øi cu toate acestea dacæ se iveøte vreun conflict între næscocirile lor øi
cuvântul Meu, vor lepæda cuvântul Meu øi vor primi propriile lor teorii.
Lepædând raportul creafliunii, færæ îndoialæ cæ vor lepæda monumentul
amintitor al creafliunii, Sabatul. Ei nu pot primi ceea ce rafliunea lor nu
poate admite. Propria lor minte este izvorul final al autoritæflii. Le voi da
un mijloc de punere la încercare pentru a dovedi dacæ cred în Mine sau
nu. Îi voi pune la încercare pentru a vedea dacæ umblæ în legile Mele.
Dacæ vor primi semnul Meu, proba Mea, Sabatul Meu, ei vor recunoaøte
prin aceastæ primire, o inteligenflæ superioaræ celei a lor. Dacæ leapædæ
Sabatul, pe Mine Mæ leapædæ. Voi face din Sabat un mijloc de punere la
încercare.

“Oamenii vor înflelege provocarea. Nu vor fi în stare sæ se strecoare
pe alæturi. Vor vedea læmurit cæ prin primirea Sabatului, vor primi cuvântul
Meu, prin credinflæ øi nu prin propria lor cugetare. fiinerea Sabatului se
întemeiazæ numai pe credinflæ. Oamenii nu pot ajunge la concluzia flinerii
Sabatului pe baza experienflei øi cercetærilor omeneøti. Dacæ vor primi
Sabatul, îl vor primi din cauza credinflei lor în Mine.”

“Cel ræu, vræjmaøul Meu, va face toate eforturile pentru a nimici
credinfla poporului Meu. Va cæuta sæ falsifice lucrarea Mea. El va susfline
o altæ zi de odihnæ øi va face ca ea sæ fie mai convenabilæ øi mai popularæ
decât ziua pe care am ales-o Eu la creafliune. El va izbuti pe lângæ mulfli
oameni care-l vor prefera pe el în locul Meu. Va aduce o provocare zilei
Mele de odihnæ øi va strânge pe oameni sub steagul sæu. Oamenii vor
avea de fæcut o alegere hotærâtæ. Va fi vorba de Sabatul Meu øi de cuvântul
Meu øi pe de altæ parte de celælalt Sabat al vræjmaøului Meu. Eu am
semnul Meu. El îl are pe al sæu. Fiecare va trebui sæ aleagæ sub care steag
vrea sæ fie.

“Cunoscând sfârøitul de la început am ales cu voie Sabatul ca probæ
pentru a pune la încercare pe oameni, dacæ vor asculta sau nu de legile
Mele. Pentru motivul acesta am aøezat-o în mijlocul legii Mele. Aceasta
øi explicæ motivul pentru care am ales sæ nu o pun în legæturæ cu legea
naturalæ. Este absolut singuræ øi se sprijinæ numai pe cuvântul Meu. Am
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fæcut din ea porunca de punere la încercare. Este semnul Meu.”
Nu vrem sæ susflinem cæ bunul Dumnezeu a avut un øir de gânduri

ca acestea mai sus sugerate. Pentru destule motive însemnate El a dat
Sabatul ca semn, ca mijloc de punere la încercare.

Credem cæ putem vedea øi noi oarecare motive. Se cuvine sæ trecem
cu toatæ inima de partea lui Dumnezeu în lucrul acesta destul de important.

Porunca Sabatului are o influenflæ vitalæ asupra lucrærii de ispæøire.
Sângele era stropit în serviciul Sanctuarului în legæturæ cu cælcarea legii.
Omul avea nevoie de ispæøire când fæcea “împotriva uneia din poruncile
Domnului lucruri care nu trebuiesc fæcute”. (Lev. 4, 27). Nu cumva
cælcarea poruncii Sabatului este ceva sævârøit împotriva uneia din porunci?
Numeri 15 ne dæ în privinfla aceasta o învæflæturæ.

Domnul, vorbind lui Israel zicea: “Dacæ pæcætuifli færæ voie øi nu
pæzifli toate poruncile pe care Domnul le-a fæcut cunoscut lui Moise,
Domnul… va ierta întregii adunæri a copiilor lui Israel øi stræinului care
locuieøte în mijlocul lor, cæci tot poporul a pæcætuit færæ voie.” (Numeri
15, 22-26). Orice pæcat pe care Israel sau stræinul l-ar fi fæcut din neøtiinflæ
putea fi iertat. “Atât pentru cel næscut dintre copiii lui Israel, cât øi pentru
stræinul care locuieøte în mijlocul lor, sæ fie aceeaøi lege atunci când va
pæcætui færæ voie.” (vers. 29). Dacæ cineva pæcætuia cu voinflæ, el era altfel
tratat. “Dar dacæ cineva fie bæøtinaø, fie stræin, pæcætuieøte cu voie huleøte
pe Domnul; acela va fi nimicit din poporul Sæu, cæci a nesocotit cuvântul
Domnului øi a cælcat porunca Lui. Va fi nimicit øi îøi va lua astfel pedeapsa
pentru nelegiuirea lui.” (vers. 30. 31).

Ilustraflia care urmeazæ aratæ ce înseamnæ a pæcætui “cu voie”. Un
om a fost gæsit strângând lemne în ziua Sabatului. Conducætorii nu øtiau
ce au de fæcut øi l-au aruncat în temniflæ, cæci nu se spusese ce sæ-i facæ.”
(vers. 34). Domnul nu i-a fæcut sæ aøtepte multæ vreme. Domnul a zis lui
Moise: “Omul acesta sæ fie pedepsit cu moartea. Toatæ adunarea sæ-l ucidæ
cu pietre afaræ din tabæræ. Toatæ adunarea l-a scos afaræ din tabæræ øi l-au ucis
cu pietre; øi a murit aøa cum poruncise lui Moise Domnul.” (vers. 35. 36).

Dumnezeu vestise lui Israel poruncile Sale. El le spusese sæ-øi aducæ
aminte de ziua Sabatului. Le spusese cæ aceasta era dovada cæ ei vor
umbla sau nu în legile Sale. Nu era nici o scuzæ. Când omul acesta s-a
dus sæ adune lemne în ziua Sabatului nu era în necunoøtinflæ. Era un rebel.
El “a disprefluit cuvântul Domnului.” A cælcat poruncile Sale. Pentru el
era o singuræ lege. Pæcætuise cu voie.
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“Una este ca oamenii de pe pæmânt sæ cugete cu uøurætate la
schimbarea zilei de Sabat. Altceva este sæ se atingæ de legea veønicæ a lui
Dumnezeu, care este temelia tronului Sæu din cer. Poruncile acestea sunt
motivul øi temeiul ispæøirii. O copie a lor se pæstreazæ în chivotul cel
sfânt din Sfânta Sfintelor din Sanctuarul pæmântesc. Numai marele preot
putea sæ intre în Sfânta Sfintelor. Legea era însæøi temelia øi tronul
guvernærii lui Dumnezeu. Când cu un anumit prilej un om a atins chivotul
a fost lovit færæ întârziere. (1 Cronici 13. 9-10). Ce s-ar fi întâmplat dacæ
ar fi bægat mâna în chivot øi ar fi încercat sæ schimbe scrisul de pe table?
Cu toate acestea se gæsesc oameni, care lipsifli de evlavie, cred cæ lucrul
acesta este posibil! Ei pierd din vedere sfinflenia lui Dumnezeu øi a legii,
færæ a mai aminti faptul cæ este cu neputinflæ de schimbat ceea ce a fost
sæpat în piatræ øi aceasta de însuøi degetul lui Dumnezeu.

Se poate ca legea care este fundamentul ispæøirii øi care a fæcut
necesaræ moartea Domnului, sæ fi fost schimbatæ? Dacæ porunca Sabatului
s-a schimbat, nu s-au schimbat øi altele? A murit Hristos pentru un anumit
lucru în Vechiul Testament øi pentru un altul în Noul Testament? A cerut
Dumnezeu pedepsirea cu moartea a celui care de bunæ voie cælca Sabatul
cu o zi înainte de moartea Domnului Isus Hristos pe cruce øi nu a mai
fæcut lucrul acesta øi a doua zi? Sau a fost o vreme neutræ în ce priveøte
pedeapsa cu moartea? S-ar putea ca între creøtini sæ fie multe pæreri
deosebite; poate sæ fie deosebire de vederi în ceea ce priveøte nevoia de
ispæøire. Mai este Domnul Hristos Marele nostru Preot? Dacæ mai este,
în ce privinflæ mai face ispæøire? Se mai aflæ legea sub capacul ispæøirii de
pe chivot?

Dacæ nu mai existæ legea, ispæøirea ajunge o înøelæciune, iar
întruparea lui Hristos o fabulæ pioasæ; moartea Lui ar fi o aplicare a
dreptæflii, iar Ghetsemani o tragedie. Dacæ legea – sau oricare din porunci–
– poate fi cælcatæ færæ ca omul sæ fie prin aceasta vinovat de moarte; dacæ
legea a fost desfiinflatæ sau preceptele ei schimbate; dacæ legea aøa cum a
fost datæ de Dumnezeu a încetat sæ mai fie mæsuræ la judecatæ, atunci
moartea lui Hristos nu mai are nici un rost. Tatæl însuøi înceteazæ sæ mai
fie întruparea dreptæflii øi a judecæflii, iar Hristos nu poate scæpa de
învinuirea cæ este pærtaø la o înøelæciune. Sæ strige tofli creøtinii împotriva
unei asemenea învæflæturi! Dacæ legea este nimicitæ nu mai este nevoie de
ispæøire, nici de Hristos. Sæ ræmânæ vii realitæflile în mintea tuturora; Hristos
a træit, a suferit, a murit øi a înviat pentru noi. Noi am pæcætuit, am cælcat
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legea øi eram sortifli morflii. Hristos ne-a mântuit, nu desfiinflând legea –
pentru cæ atunci nu era nevoie sæ moaræ – ci murind pentru noi øi prin
aceasta întærind pentru veønicie legea øi cerinflele legii. Acum slujeøte cu
scumpul Sæu sânge pentru noi în Sanctuarul ceresc. El este Avocatul,
siguranfla, Marele nostru Preot. El este Acelaøi ieri, azi øi în veci. Prin har
suntem mântuifli.
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ULTIMA LUPTÆ

În Daniel 8, 14 este un cuvânt care atrage atenflia noastræ. “Pânæ vor
trece douæ mii trei sute de seri øi diminefli, apoi sfântul locaø va fi
curæflit.”
Orice cuvânt cu privire la Sanctuar este însemnat. Aøa stau lucrurile

în deosebi cu textul citat mai sus. El ne spune cæ la un anumit timp
sanctuarul trebuie sæ fie curæflit. Este ceva neobiønuit, deoarece sanctuarul
pæmântesc era curæflit în fiecare an în Ziua Ispæøirii. Atunci pentru ce este
nevoie de douæ mii trei sute de zile, ca abia atunci sæ aibæ loc aceastæ
curæflire specialæ?

Capitolul 8 din Daniel cuprinde o proorocie însemnatæ. El descrie o
viziune pe care a avut-o Daniel cu privire la berbec øi flap:

“În anul al treilea al domniei împæratului Beløaflar, eu, Daniel am
avut o vedenie, afaræ de aceea pe care o avusesem mai înainte. Când am
avut vedenia aceasta mi s-a pærut cæ eram în capitala Susa, în flinutul
Elam; øi în timpul vedeniei mele mæ aflam lângæ râul Ulai. Am ridicat
ochii, m-am uitat øi iatæ cæ într-un râu stætea un berbec care avea douæ
coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celælalt
øi cel mai înalt a crescut cel din urmæ.

Am væzut cum berbecele împungea spre apus, spre miazænoapte øi
spre miazæzi. Nici o fiaræ nu putea sæ-i stea împotrivæ øi nimeni nu putea
sæ scape pe cine îi cædea în mânæ; cæci el fæcea ce voia øi a ajuns puternic.
Pe când mæ uitam cu bægare de seamæ, iatæ cæ a venit un flap de la apus øi
a cutreierat toatæ fafla pæmântului færæ sæ se atingæ de el; flapul acesta însæ
avea un corn mare între ochi. A venit pânæ la berbecele care avea coarne
øi pe care-l væzusem stând în râu øi s-a repezit asupra lui cu toatæ puterea.
L-am væzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui,
a izbit pe berbece øi i-a frânt amândouæ coarnele færæ ca berbecele sæ i se
poatæ împotrivi; l-a trântit la pæmânt øi l-a cælcat în picioare øi nimeni nu
a scæpat pe berbece din mâna lui. fiapul a ajuns foarte puternic, dar când
a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut
patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. (Daniel 8, 1-8).
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Interpretarea este datæ în versetele 20 øi 21: “Berbecele pe care l-ai
væzut, cu cele douæ coarne, sunt împæraflii mezilor øi perøilor. fiapul este
împæræflia Greciei øi cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintâi împærat.”

Comentatorii sunt de aceeaøi pærere cæ “cornul cel mare”, este
Alexandru cel Mare. Pe când încæ “a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul
cel mare.” (vers. 8). În locul lui s-au arætat alte patru coarne, arætând
împærflirea Greciei în patru la moartea lui Alexandru cel Mare. (vers. 22).

CORNUL CEL MICCORNUL CEL MICCORNUL CEL MICCORNUL CEL MICCORNUL CEL MIC

Partea din profeflia care ne intereseazæ în mod deosebit începe cu
versetul 9. “Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mærit nespus
de mult spre miazæzi, spre ræsærit øi spre flara cea minunatæ. S-a înælflat
pânæ la oøtirea cerului, a doborât la pæmânt o parte din oøtirea aceasta øi
din stele øi le-a cælcat în picioare. S-a înælflat pânæ la oøtire, la cæpetenia
ei, i-a smuls jertfa necurmatæ øi i-a surpat locul locaøului sæu celui sfânt
Oastea a fost pedepsitæ din pricina pæcatului sævârøit împotriva jertfei
necurmate. Cornul a aruncat adeværul la pæmânt øi a izbutit în ce a început.
Am auzit pe un sfânt vorbind øi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: În
câtæ vreme se va împlini vedenia despre desfiinflarea jertfei necurmate øi
despre urâciunea pustiirii? Pânæ când va fi cælcat în picioare sfântul locaø
øi oøtirea? Øi el mi-a zis: “Pânæ vor trece douæ mii trei sute de seri øi
diminefli, apoi sfântul locaø va fi curæflit!”

Se vede læmurit cæ profeflia se învârteøte în jurul cornului mic, care
s-a mærit nespus de mult. Alexandru este “cornul cel mare” (Daniel 8,
21). Puterea reprezentatæ prin cornul cel mic a început pe neobservate øi
a ajuns de s-a mærit nespus de mult. Este bine sæ vedem ce face acest
corn mic. “Va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va
nimici pe cei puternici øi chiar pe poporul sfinflilor”. (vers. 24). Lucrul
acesta va izbuti nu prin ræzboi, ci prin pace. Este înflelept øi viclean
avându-øi metodele sale (vers. 25). Este tare dar nu prin puterea lui “øi va
izbuti ce a început.” (vers. 24, 12). Este o putere îngâmfatæ deoarece
“inima i se va îngâmfa” øi se va înælfla “pânæ la cæpetenia oøtirii” (vers.
25. 11). Este o putere persecutoare deoarece nimiceøte “pe cei puternici
øi chiar pe poporul sfinflilor” øi o “întreagæ oaste” îi este datæ pentru a fi
cælcatæ în picioare” (vers. 24. 13). Susfline învæflæturi mincinoase øi aruncæ
“adeværul la pæmânt” (vers. 12). Se luptæ împotriva adeværului; sanctuarul
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este “trântit” øi “cælcat” în picioare din “pricina nelegiuirii” (vers. 11-13).
Culmea este atinsæ atunci când se ridicæ la Domnul Domnilor. “Apoi
este zdrobit færæ ajutorul vreunei mâini omeneøti” (vers. 25). Când a væzut
Daniel aceastæ vedenie “a stat leøinat øi bolnav mai multe zile”. “Era
mâhnit de vedenia aceasta øi nici el øi nici alflii nu o puteau pricepe.”
(vers. 27).

Ne intereseazæ mai mult timpul amintit în versetul 14. Convorbirea
dintre cei doi îngeri era færæ îndoialæ în folosul lui Daniel. Vedenia cu
berbecul øi cu flapul pare sæ ne fie povestitæ numai cu scopul de a ajunge
la povestirea despre cornul cel mic, care “a ajuns nespus de mare.” Când
a væzut Daniel persecufliile sævârøite de puterea aceasta øi cum va izbuti
pe cæi viclene øi se va înælfla øi va nimici, færæ îndoialæ, s-a întrebat cât va
fline aceasta. În convorbirea dintre cei doi îngeri i se spune cæ va fi o
perioadæ de douæ mii trei sute de zile, timp în care “sfântul locaø øi oøtirea
vor fi cælcate în picioare”, iar “puterea aceasta va izbândi.”

Cum s-ar putea ca puterea aceasta sæ ajungæ nespus de tare, dar nu
prin puterea sa? Pare sæ fie aici o contrazicere. Cum “sæ doboare la pæmânt
o parte din oøtirea aceasta øi din stele” øi “sæ le calce în picioare”? Cum
sæ “arunce adeværul la pæmânt” øi “sæ izbuteascæ” în astfel de fapte? Toate
acestea urma sæ le facæ (vers. 24, 10-12, 25). Daniel era uimit øi nu
înflelegea vedenia.

Dar el era mai mult decât uimit. Când a væzut ce va face aceastæ
putere sfântului locaø, religiei poporului lui Dumnezeu øi adeværului, a
“fost bolnav mai multe zile.” (vers. 27). Iatæ o putere hulitoare care încerca
sæ persecute pe poporul lui Dumnezeu øi sæ nimiceascæ adeværul øi totuøi
sæ izbuteascæ. Însuøi sfântul locaø øi adeværul urmau sæ fie cælcate în
picioare. Unica razæ de speranflæ în întreaga viziune era cu privire la timp.
Sanctuarul øi adeværul nu urmau sæ fie cælcate în picioare pentru totdeauna.
Adeværul trebuia sæ-øi revinæ cu timpul, avea sæ fie ræzbunat. La finele
celor douæ mii trei sute de zile, sfântul locaø trebuia sæ fie curæflit. Poporul
lui Dumnezeu trebuia sæ caute la timpul acesta.

DANIEL SE ROAGÆDANIEL SE ROAGÆDANIEL SE ROAGÆDANIEL SE ROAGÆDANIEL SE ROAGÆ

Lucrul acesta nu mulflumea totuøi pe Daniel. Ce însemnau cele douæ
mii trei sute de zile? Când sfârøeau? Nu pricepea. A început sæ cerceteze
cu mai multæ râvnæ decât înainte. Cercetarea aceasta l-a fæcut sæ înfleleagæ

Ultima luptæ



224

Serviciul în Sanctuar

“din cærfli cæ trebuie sæ treacæ øaptezeci de ani peste dærâmæturile
Ierusalimului, dupæ numærul anilor despre care vorbise Domnul cætre
proorocul Ieremia”. Daniel 9, 2. Dar încæ nu avea luminæ cu privire la
cele douæ mii trei sute de zile. Avea vreo legæturæ cu sfârøitul celor
øaptezeci de ani? Poate cæ începeau când se sfârøeau aceøtia? Nu øtia. Øi
în felul acesta s-a îndreptat cætre rugæciune. Trebuia sæ primeascæ luminæ
cu privire la aceasta.

Unii comentatori susflin cæ cornul cel mic care s-a fæcut nespus de
mare, reprezintæ domnia Seleucizilor, îndeosebi sub regi de felul lui Antioh
Epifanul øi Antioh cel Mare. Antioh Epifanul, despre care mulfli cred cæ
este amintit în chip deosebit, era un persecutor. S-a amestecat în serviciile
sfântului locaø, dar nu era mai ceva decât alflii pentru a fi vrednic de
atenflia care se dæ cornului mic în viziune. El øi-a jucat partea sa mæruntæ
din dramæ câfliva ani øi a trecut færæ a læsa urme aøa cum a læsat Alexandru
cel Mare øi ar fi ræmas pentru totdeauna ascuns printre domnitorii mærunfli
dacæ n-ar fi fost strædania comentatorilor de a-i da un loc de frunte nemeritat.

Viziunea din capitolul 8 din Daniel nu este o viziune izolatæ. Despre
Medo-Persia øi Grecia nu se vorbeøte aici pentru prima datæ. Capitolul 7
se ocupæ de un subiect înrudit øi prezintæ fiarele care reprezintæ
Medo-Persia øi Grecia øi la fel se referæ øi la cornul cel mic. Profetul
zice: “M-am uitat cu bægare de seamæ la coarne, øi iatæ cæ un alt corn mic
a ieøit din mijlocul lor, øi dinaintea acestui corn au fost smulse trei dintre
cele dintâi coarne. Øi cornul acesta avea niøte ochi ca ochii de om, øi o
guræ care vorbea cu trufie.” (Daniel 7, 8). Cornul acesta a pus pe gânduri
pe Daniel. El dorea sæ afle mai mult despre cornul “care avea ochi, o
guræ, care vorbea cu trufie øi avea o înfæfliøare mai mare decât celelalte
coarne”. (vers. 20). El a væzut mai mult øi anume cæ acest corn “va rosti
vorbe de hulæ împotriva Celei Prea Înalt, va asupri pe sfinflii Celui Prea
Înalt, øi se va încumeta sæ schimbe vremurile øi legea; øi sfinflii vor fi dafli
în mâinile lui timp de o vreme, douæ vremi øi o jumætate de vreme” (vers.
25). În cele din urmæ “va veni judecata øi i se va lua stæpânirea, care va fi
præbuøitæ øi nimicitæ pentru totdeauna.” (vers. 26). Capitolul 7 se încheie
prin cuvintele: “Aici s-au sfârøit cuvintele. Pe mine, Daniel m-au tulburat
nespus de mult gândurile mele øi mi s-a schimbat culoarea feflei; dar am
pæstrat cuvintele acestea în inima mea.” (vers. 28). Se observæ cæ acest
capitol se ocupæ în general cu aceleaøi evenimente ca øi profeflia din Daniel
capitolul 8.
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Daniel era tulburat de ceea ce væzuse. În capitolul 7 fusese adus faflæ
în faflæ cu o putere care nimicea pe sfinflii Celui Atotputernic, care vorbea
lucruri mari împotriva lui Dumnezeu, care gândea sæ schimbe timpurile
øi legile; care se deosebea de ceilalfli împærafli (vers. 24) øi care în cele din
urmæ trebuia sæ fie nimicitæ. Puterea aceasta era “care avea ochi ca ochii
de om øi o guræ care rostea vorbe mari”. Cine putea sæ fie puterea aceasta?
Daniel se fræmânta în el øi era tulburat. “M-au tulburat nespus de mult
gândurile mele; mærturisea el.” (vers. 28). Dar pæstra totul în inima sa.
Øtia cæ Dumnezeu mai are luminæ de dat. “Aici s-au sfârøit cuvintele”,
zicea el. Cuvântul “aici” are un rost anumit. “Aici s-au sfârøit cuvintele”
zicea el øi nu “acesta este sfârøitul cuvintelor.” Adicæ: “Aici se pune un
capæt cuvintelor deocamdatæ. Mai sunt øi altele care trebuie sæ vinæ. Ne
oprim de astæ datæ, dar mai sunt altele care au sæ vinæ. Aceasta vrea sæ
spunæ cuvântul “aici”. Øi au venit øi altele. Capitolul al optulea se ocupæ
de aceeaøi putere, iar capitolul nouæ are noi explicaflii.

PAPALITATEAPAPALITATEAPAPALITATEAPAPALITATEAPAPALITATEA

Este cu neputinflæ sæ ne zugrævim cornul cel mic din Daniel 7 ca
fiind Antioh Epifanul sau oricare alfli Antiohi. Aproape tofli comentatorii
protestanfli din vechea øcoalæ sunt de acord punând aceasta pe seama
papalitæflii, în care se vede cæ-øi aflæ o deplinæ realizare. Cum ar putea fi
adeværat cæ Antioh Epifanul “a fæcut ræzboi sfinflilor øi i-a biruit, pânæ ce
a venit Cel Îmbætrânit de zile øi a fæcut dreptate sfinflilor Celui Prea Înalt,
øi a venit vremea, când sfinflii au luat în stæpânire împæræflia?” (Daniel 7,
21. 22). Antioh a murit demult. El a domnit doar un timp scurt. Despre ce
altæ putere este adeværat cæ a fæcut ræzboi sfinflilor Celui Prea Înalt decât
de papalitate, sau care altæ putere a încercat sæ schimbe timpurile øi legile?
Viclenia, isteflimea, metodele cuprinzætoare ale papalitæflii nu sunt ele
bine exprimate prin “cornul care avea ochi ca ochii de om øi o guræ care
rostea lucruri mari?” (Daniel 7. 8). Credem cæ stæm pe terenul exegezei
sænætoase când susflinem cæ cornul cel mic din Daniel 8 este Roma, mai
întâi pægânæ, mai apoi papalæ øi cæ cornul cel mic din Daniel 7 este
papalitatea.

Reflecfliile noastre de pânæ acum ne vor ajuta în încercarea noastræ
de a preciza însemnætatea celor douæ mii trei sute de zile din Daniel 8,
14. Ele se aratæ în mijlocul profefliei care se ocupæ de o putere care a
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existat un timp mai îndelungat decât oricare putere de pe pæmânt. Întrucât
aceasta face parte din profeflie, færæ îndoialæ aici este vorba despre un
timp profetic. În cazul acesta cele douæ mii trei sute de zile reprezintæ
douæ mii trei sute de ani, aøa cum interpretarea profeticæ bine întemeiatæ
ne-o spune: “fii-am pus un an pentru fiecare zi.” (Ezechiel 4, 6).

Dacæ primim pærerea cæ cornul cel mic din Daniel 8 se referæ la
Roma imperialæ, la biserica romano-catolicæ, datoria ce ne revine este de
a descoperi legætura dintre ea øi sfântul locaø, aøa cum se aminteøte în
Daniel 8, 14. Vom porni la studierea acestui lucru.

Biserica romano-catolicæ este o încercare de a restabili vechea
teocraflie a lui Israel cu serviciul sanctuarului. Ea øi-a însuøit ritualul iudaic
la care s-au adæugat ceremonii pægâne. Are un serviciu în sanctuar bine
închegat cu preoflii lui, cu mare preot, levifli, cântærefli øi învæflætori. Are
un serviciu al jertfei care culmineazæ în liturghie, cu ritualul însoflitor øi
cu aducerea jertfei de tæmâie. Are zilele lui mari croite dupæ obiceiul
iudaic. Îøi are sfeønicele, altarul de tæmâiere, masa cu pâine øi jertfelnicul
ei cel mare. Ligheanul cu apæ este la vedere; se fline liturghia zilnicæ.
Paralela între vechea religie iudaicæ øi religia romano-catolicæ este aproape
completæ.

Toate acestea nu ar avea prea mare însemnætate dacæ n-ar urmæri sæ
umbreascæ adeværata lucrare a Domnului Hristos din sanctuarul ceresc.
La scurtæ vreme dupæ ce s-a încheiat Vechiul Testament, când Domnul
Hristos a început lucrarea Sa în sanctuarul ceresc, planul lui Dumnezeu
era ca serviciile din sanctuarul de pe pæmânt sæ înceteze. Perdeaua din
templu a fost ruptæ în douæ, iar mai târziu însuøi sanctuarul a fost dærâmat
dovedind încetarea serviciului pe pæmânt øi inaugurarea serviciului în
cer. Domnul Hristos a intrat într-un locaø care nu era zidit de om. A intrat
chiar în cer pentru a mijloci acolo pentru noi. Oamenii sunt invitafli sæ
vinæ la El øi sæ primeascæ iertare. Serviciile din sanctuarul pæmântesc au
pregætit pe oameni sæ priveascæ la adeværatul sanctuar din cer. A venit
timpul sæ aibæ loc schimbarea.

O INSTITUfiIE RIVALÆO INSTITUfiIE RIVALÆO INSTITUfiIE RIVALÆO INSTITUfiIE RIVALÆO INSTITUfiIE RIVALÆ

Biserica catolicæ nu reuøeøte sæ înfleleagæ sau sæ prefluiascæ lucrarea
Marelui Preot de sus din cer. Nu înflelege cæ serviciul în sanctuarul
pæmântesc nu mai este de nici un folos. A repus în funcfliune vechile
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ceremonii øi s-a stræduit sæ aducæ pe oameni înapoi la un ritual ce nu-øi
mai are rostul øi a izbutit în mare mæsuræ sæ facæ lucrul acesta. “Toatæ
lumea se minuna dupæ fiaræ.” (Apoc. 13, 3).

Aceasta dupæ cum s-a mai spus, tindea sæ umbreascæ lucrarea
Domnului Hristos. Oamenii au pierdut cunoøtinfla despre sanctuarul ceresc
øi despre lucrarea lui Hristos acolo. Atenflia lor a fost atrasæ spre o lucrare
rivalæ a pretinsului Sæu vicar pe pæmânt. În timp ce Hristos din cer iartæ
pæcatele, preotul de pe pæmânt pretinde cæ face øi el la fel, iar condifliile
puse de preot pentru iertarea pæcatelor sunt mai uøor de îndeplinit decât
condifliile Domnului Hristos. Oamenii uitæ cu totul cæ este un sanctuar în
cer, cæ adeværul a fost trântit la pæmânt. Veac dupæ veac a trecut, iar
biserica a flinut pe oameni în întuneric desævârøit cu privire la lucrarea
prea însemnatæ care are loc în ceruri, în timp ce îøi vânturæ propriile ei
mærfuri øi face negofl cu tot ce este mai sfânt.

Papalitatea a ajuns în felul acesta un adeværat concurent, un rival al
Domnului Hristos. A încercat sæ-L înlocuiascæ în mintea oamenilor øi
pânæ la o anumitæ mæsuræ a izbutit. Datoria bisericii, datæ de Dumnezeu
este de a atrage atenflia la Hristos, la adevær. Este unealta aleasæ de
Dumnezeu sæ învefle pe oameni. Când s-a înælflat Domnul Hristos la cer,
pentru a începe slujba în sanctuarul de sus, a revenit bisericii datoria øi
privilegiul de a vesti aceasta pânæ la marginile pæmântului. De aici înainte
nu mai era nevoie de jertfe pæmânteøti. Aceasta flinea de vechea
dispensafliune. Încetase øi preoflia leviticæ. Perdeaua fusese sfâøiatæ, iar
pentru om se deschisese o cale nouæ øi vie. Omul avea intrare liberæ la
Dumnezeu øi se putea înfæfliøa plin de încredere la tronul harului færæ
mijlocitor pæmântesc. Tot poporul lui Dumnezeu ajunsese o preoflie
împæræteascæ øi de aici înainte nu mai era nevoie ca un om sæ se aøeze între
semenul sæu øi Fæcætorul lui. Calea de intrare era deschisæ pentru tofli.

SANCTUARUL ADEVÆRATSANCTUARUL ADEVÆRATSANCTUARUL ADEVÆRATSANCTUARUL ADEVÆRATSANCTUARUL ADEVÆRAT

Cæ papalitatea a ajuns un rival, un concurent al Domnului Hristos,
nu este doar o figuræ de vorbire. Sæ cercetæm starea de fapt. Hristos este
Marele nostru Preot. Pe Golgota a murit ca Miel al lui Dumnezeu. A
værsat sângele Sæu pentru noi. Jertfele mozaice profetizase aceasta veacuri
de-a rândul. Acum venise realitatea pe care celelalte o prefigurase. Dupæ
cum în Vechiul Testament moartea mielului nu era îndestulætoare øi

Ultima luptæ



228

Serviciul în Sanctuar

trebuia sæ fie îndeplinitæ prin slujba preotului care stropea sângele pe
altar sau în sfânta, tot astfel øi cu moartea øi cu sângele Domnului Hristos.
Dupæ ce s-a luat sângele, Domnul Hristos S-a fæcut “slujitorul unui locaø
øi al unui cort întins de Domnul, nu de om.” (Evrei 8, 2). “Dar Domnul
Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul
acela mai mare øi mai desævârøit, care nu este fæcut de mâini, adicæ nu
este din zidirea aceasta; øi a intrat odatæ pentru totdeauna în Locul prea
sfânt, nu cu viflei, ci cu însuøi sângele Sæu, dupæ ce a cæpætat o ræscumpærare
veønicæ.” (Evrei 9, 11. 12).

Locul prea sfânt amintit aici, nu se referæ la cortul de pe pæmânt.
“Cæci Hristos nu a intrat într-un locaø de închinare fæcut de mânæ
omeneascæ, dupæ chipul adeværatului locaø de închinare, ci a intrat chiar
în cer, ca sæ Se înfæfliøeze acum, pentru noi înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei
9, 24). Înaintea lui Dumnezeu, Domnul Hristos mijloceøte øi slujeøte cu
sângele Sæu, care nu numai cæ sfinfleøte pentru curæflirea cærnii, cum fæcea
sângele vifleilor øi al flapilor din vechime. “Cu cât mai mult sângele lui
Hristos, care prin Duhul cel veønic, S-a adus pe Sine Însuøi jertfæ færæ
patæ lui Dumnezeu, væ va curæfli cugetul vostru de faptele moarte, ca sæ
slujifli Dumnezeului celui viu!” (Evrei 9, 14). Prin urmare oricine vrea
sæ-øi curæfleascæ cugetul, poate avea “intrare slobodæ în Locul prea sfânt
prin sângele lui Isus, pe calea cea nouæ øi vie, pe care ne-a deschis-o El
prin perdeaua dinæuntru, adicæ trupul Sæu; øi fiindcæ avem un Mare Preot
pus peste casa lui Dumnezeu, sæ ne apropiem cu inima curatæ, cu credinflæ
deplinæ, cu inimile stropite øi curæflite de un cuget ræu øi cu trupul spælat
cu apæ curatæ.” (Evrei 10, 19-22). În Vechiul Testament, nimeni altul
afaræ de preot nu putea sæ intre în sfântul locaø. Acum tofli pot veni. Existæ
o cale nouæ øi vie pe care ne-a deschis-o El.” Biserica are datoria øi dreptul
de a deschide aceastæ cale nouæ øi vie. Oricine poate veni personal la
Domnul Hristos direct. Nu este nevoie sæ mijloceascæ un preot ca în
sanctuarul de pe pæmânt. Toate acestea s-au terminat. Fiecare om se poate
înfæfliøa înaintea Fæcætorului sæu færæ mijlocire omeneascæ. Poate trece
plin de încredere prin perdea.

Dar papalitatea a gândit øi a învæflat altfel. A cæutat sæ punæ din nou
pe picioare credinfla Vechiului Testament, cæ omul se poate apropia de
Fæcætorul Sæu numai prin anumifli reprezentanfli, cum sunt preoflii. Oamenii
au fost flinufli mai departe ca oricând de Dumnezeu. Biserica a închis
calea nouæ øi vie pe care a deschis-o Domnul Hristos øi a fæcut ca oamenii
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sæ se apropie de Dumnezeu prin intermediul preofliei, care la rândul ei
trebuie sæ apeleze la unul din sfinfli care avea trecere la Maria, care la
rândul ei avea trecere la Hristos øi care în sfârøit, avea trecere la Dumnezeu.
Întregul sistem avea drept scop sæ reînvie rânduielile mozaice care fusese
cu desævârøire desfiinflate øi care nu se puteau compara cu calea cea nouæ
øi vie a Noului Testament.

UN SISTEM FALS DE MIJLOCIREUN SISTEM FALS DE MIJLOCIREUN SISTEM FALS DE MIJLOCIREUN SISTEM FALS DE MIJLOCIREUN SISTEM FALS DE MIJLOCIRE

Care a fost rezultatul? Oamenii au alergat la biserica romanæ øi au
uitat sanctuarul øi Slujitorul Sanctuarului ceresc. Biserica catolicæ a umbrit
într-adevær slujba Domnului Hristos deoarece puflini creøtini cunosc cæ
ar exista mæcar un sanctuar (templu) ceresc øi cu atât mai puflin cæ acolo
are loc un serviciu. În fiecare zi Domnul Hristos aøteaptæ ca sæ facæ slujba
cu sângele Sæu cu nædejdea cæ oamenii vor afla calea cea nouæ. Dar foarte
puflini sunt cei care vin. Pe de altæ parte milioane de oameni aleargæ la
biserica catolicæ pentru a primi de la ea indulgenflæ øi iertare de pæcate pe
cæi uøoare. Papalitatea aproape cæ a izbutit sæ facæ færæ efect lucrarea
Domnului Hristos. Ea a inaugurat o altæ lucrare care nu se întemeiazæ pe
fægæduinflele Evangheliei, nici pe temeiul noului legæmânt, nici pe Domnul
Hristos ca Mare Preot, ci pe fægæduinflele înøelætoare ale unei preoflii
pæmânteøti care are nevoie ea însæøi de iertare øi de puterea ispæøitoare a
Domnului Hristos.

Când spunem cæ papalitatea a încercat sæ înlocuiascæ printr-un sistem
fals de mijlocire adeværata lucrare de mijlocire a Domnului Hristos, ne
dæm foarte bine seama de faptul cæ biserica romano-catolicæ crede în
jertfa Domnului Hristos pe cruce, cæ El este apærætorul øi Mijlocitorul
omului øi cæ prin El suntem mântuifli. În privinfla aceasta cade foarte bine
citatul care urmeazæ, ne lumineazæ:

“Nu este nimic altceva din care credinciosul poate scoate o bucurie
mai mare decât prin cugetarea cæ Isus Hristos este Apærætorul øi
Mijlocitorul nostru la Tatæl faflæ de care influenfla øi autoritatea au locul
cel dintâi”. “De fapt este un singur mijlocitor, Hristos Domnul care ne-a
împæcat prin sângele Sæu.” (1 Timotei 2, 5) øi “care dupæ ce a împlinit
mântuirea noastræ, a intrat odatæ în sfânta sfintelor, øi nu înceteazæ sæ
mijloceascæ pentru noi.” (Evrei 9, 12; 7, 25), (“Catehismul Consiliului
din Trent”, pag. 59-246, ed. engl. 1829).

Ultima luptæ
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“Ne putem înfæfliøa lui Dumnezeu cu toatæ încrederea, spune sfântul
Arnold, deoarece Fiul este mijlocitorul nostru la Tatæl, iar mama este
mijlocitoarea noastræ pe lângæ Fiul.” (“Slava Mariei” Alphonsus Ligouri,
Doctor al Bisericii, pag. 224, ed. engl).

Biserica a încercat sæ introducæ un sistem fals în slujirea sângelui øi
în legæturile dintre om øi Domnul Hristos. Au fost aøezafli între suflet øi
Dumnezeu diferifli sfinfli øi îndeosebi Maria. Credem cæ aici este o prea
serioasæ stricare a adeværului, întrucât aøeazæ persoana din afara serviciului
de mijlocire ca fiind necesare pentru apropierea de Dumnezeu, în timp
ce Scripturile ne spun cæ este “un singur mijlocitor între Dumnezeu øi
oameni, omul Hristos Isus.” (1 Timotei 2, 5). Biblia nu recunoaøte alt
mijlocitor, iar atunci când biserica susfline alte învæflæturi, înseamnæ cæ
face færæ efect adeværul lui Dumnezeu.

Prin urmare iatæ douæ servicii care fægæduiesc omului iertarea øi
curæflirea de pæcate: unul al Domnului Hristos în ceruri øi altul al papalitæflii
pe pæmânt. Fiecare are o preoflie øi slujbe însoflitoare. Fiecare pretinde cæ
dæ iertare deplinæ de pæcate. Papalitatea se laudæ cæ are cheile cerului.
Poate sæ închidæ øi sæ deschidæ. Are un depozit de fapte bune færæ de care
puflini pot fi mântuifli. Este în stæpânirea “trupului” misterul lui Dumnezeu.
Are un conducætor infailibil. Are putere asupra purgatoriului. Poate
îndepærta pedeapsa. Pretinde cæ este mai mare peste împæraflii pæmântului
øi nu recunoaøte pe cineva mai pe sus decât ea. Este deasupra tuturor.

Toate pretenfliile acestea ar cædea la pæmânt dacæ oamenii øi-ar da
seama de adeværata lucrare a Domnului Hristos. Cunoaøterea adeværului
cu privire la sanctuar este unicul antidot faflæ de mincinoasele pretenflii
ale ierarhiei Romei. De aceea papalitatea socoteøte cæ este de cea mai
mare importanflæ ca subiectul sanctuarului sæ ræmânæ necunoscut. Din
cauza aceasta Dumnezeu a fæcut din poporul Sæu depozitarii adeværului
despre sanctuar.

“APOI SANCTUARUL VA FI CURÆfiIT”“APOI SANCTUARUL VA FI CURÆfiIT”“APOI SANCTUARUL VA FI CURÆfiIT”“APOI SANCTUARUL VA FI CURÆfiIT”“APOI SANCTUARUL VA FI CURÆfiIT”

Nu este nevoie sæ intræm în cercetæri amænunflite matematice, ale
celor douæ mii trei sute de zile. Cititorul poate afla aceste studii din Vechiul
Testament, Ellen White øi din alte lucræri adventiste. Este de ajuns sæ
spunem cæ zilele acelea – adicæ anii – au început la anul 457 în. Hr. øi
s-au sfârøit la 1844 d. Hr. La ceastæ datæ, din urmæ, sfântul locaø trebuia
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sæ fie curæflit. Este evident cæ aceastæ curæflire nu se poate referi la
sanctuarul de pe pæmânt. Acesta a fost de multæ vreme nimicit, iar serviciul
lui a încetat. Trebuie sæ fie deci vorba de Sanctuarul ceresc, despre care
se vorbeøte într-adevær cæ este curæflit, “cu jertfe mai bune decât acelea
ale Vechiului Testament.” (Evrei 9, 23).

Am cercetat în amænunt chestiunea curæflirii sanctuarului pæmântesc.
Curæflirea aceasta era o preînchipuire a curæflirii Sanctuarului ceresc. Dupæ
cum preoflii slujeau în partea întâia a cortului în fiecare zi pânæ la Ziua
Ispæøirii, tot astfel Domnul Hristos a slujit în partea întâi a Sanctuarului
ceresc pânæ la timpul curæflirii lui. Timpul acesta a fost la 1844. Atunci
Domnul Hristos a intrat în faza finalæ a lucrærii Lui în Locul prea sfânt.
Atunci a venit ceasul judecæflii numit øi judecata de cercetare. Când se
terminæ lucrarea aceasta, timpul încercærii se sfârøeøte, iar Domnul Hristos
vine.

Vrem sæ mai atragem atenflia asupra cuvântului “curæflit” cum este
folosit în Daniel 8, 14. În limba ebraicæ este tsadag, øi este tradus prin
îndreptæflit, a ajunge sau a fi socotit îndreptæflit”. Unii traduc “Atunci
sanctuarul va fi îndreptæflit.” Alflii zic: “Atunci sanctuarul va fi din nou ce
a fost.” Cuvântul cuprinde ideea restaurærii ca øi a curæflirii.

Aceste diferite feluri de înflelegere a cuvântului “curæflit” au valoarea
lor, având în vedere faptul cæ subiectul sanctuarului a fost cælcat în
picioare, iar adeværul a fost trântit la pæmânt. Va veni oare timpul când
subiectului Sanctuarului, i se va da iaræøi locul cuvenit, când Dumnezeu
Îøi va apæra adeværul, iar rætæcirea øi uneltirile tainei færædelegii vor fi
date pe faflæ? Da, ræspunde profeflia, va veni timpul. Se va ridica o putere
nelegiuitæ, care va persecuta pe poporul lui Dumnezeu, va umbri
chestiunea sanctuarului, va arunca adeværul la pæmânt øi va izbuti în toate
acestea, va întemeia propriul sæu sistem în concurenflæ cu cel al lui
Dumnezeu, va încerca sæ schimbe legea, iar prin metodele sale viclene
va înøela pe mulfli, dar va fi demascatæ. La sfârøitul celor douæ mii trei
sute de zile, se va ridica un popor care va avea luminæ cu privire la
chestiunea sanctuarului, care urmeazæ pe Domnul Hristos, prin credinflæ
în Locul prea sfânt, care are mijlocul de a frânge puterea tainei færædelegii
øi care stæ în luptæ pentru adeværul lui Dumnezeu. Un astfel de popor este
neînfrânt. Va vesti adeværul færæ teamæ. “Va zidi iaræøi locurile pustii. Va
ridica iaræøi temeliile stræbune. Va fi numit Dregætor de spærturi.” (Isaia
58, 12).

Ultima luptæ
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Ultima bætælie va fi pentru lucruri bine stabilite. Tofli vor cunoaøte
cauzele øi urmærile. Lucrul cel mai de seamæ va fi adorarea fiarei sau
adorarea lui Dumnezeu. În lupta aceasta “templul lui Dumnezeu se va
deschide în ceruri”, iar oamenii vor vedea în templul Sæu, “chivotul
legæmântului Sæu.” (Apoc. 11, 19). Poporul lui Dumnezeu de pe pæmânt
va avea partea lui de a aræta oamenilor templul deschis. Pe de altæ parte
biserica decæzutæ va rosti hule “împotriva lui Dumnezeu”, “va rosti hule
împotriva Numelui Sæu øi a templului Sæu øi a acelora care locuiesc în
cer.” (Apoc. 13, 6). Este un deosebit privilegiu sæ se îngæduie cuiva sæ
aibæ parte la o astfel de lucrare. Dacæ vrem sæ biruim, trebuie sæ øtim
unde stæm øi pentru ce. Bunul Dumnezeu sæ ne ajute sæ fim aflafli
credincioøi.
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ULTIMA GENERAfiIE

Dovada cea din urmæ cu privire la ceea ce poate face Evanghelia
în øi pentru omenire, este încæ în viitor. Domnul Hristos a arætat
calea. El a luat trup omenesc, iar în corpul acesta a dat pe faflæ ce

poate face puterea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie sæ urmeze exemplul
Lui øi sæ arate cæ ceea ce Dumnezeu a fæcut în Hristos, El poate face în
oricare fiinflæ omeneascæ, care I se supune. Lumea aøteaptæ demonstraflia
aceasta. (Romani 8, 19). Îndatæ ce se va fi terminat, va veni sfârøitul.
Dumnezeu øi-a împlinit planul. A arætat cæ El este sincer, iar Satana
mincinos. Cârmuirea Lui va fi atunci ræzbunatæ.

Multe învæflæturi greøite sunt astæzi pe lume cu privire la sfinflenie.
Pe de o parte sunt aceia care tægæduiesc puterea lui Dumnezeu de a mântui
din pæcat. Pe de altæ parte sunt aceia care desfæøoaræ sfinflenia lor înaintea
oamenilor øi vor sæ ne facæ sæ credem cæ ei sunt færæ pæcat. Printre cei
dintâi nu sunt numai necredincioøii øi scepticii, dar øi membri ai bisericii
a cæror viziune nu cuprinde biruinfla asupra pæcatului, dar care acceptæ un
anume compromis cu pæcatul. În cealaltæ clasæ sunt aceia care nu înfleleg
bine nici pæcatul øi nici sfinflenia lui Dumnezeu, a cæror viziune spiritualæ
este atât de întunecatæ încât nu pot vedea propriile lor nedestoinicii øi ca
atare se cred desævârøifli øi a cæror pærere cu privire la religie este de aøa
naturæ încât propria lor cunoøtinflæ despre adevær øi dreptate este superioaræ
aceleia descoperitæ în cuvânt. Nu este uøor de spus care greøealæ este cea
mai mare. Faptul cæ Biblia susfline sfinflenia nici nu mai poate fi pus la
îndoialæ. “Dumnezeul pæcii sæ væ sfinfleascæ El însuøi pe deplin; øi duhul
vostru, sufletul vostru øi trupul vostru sæ fie pæzite întregi, færæ prihanæ la
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1Tes. 5, 23). “Urmærifli pacea cu
tofli øi sfinflirea færæ de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12,
14). “Voia lui Dumnezeu este sfinflirea voastræ.” (1Tes. 4, 3). Cuvântul
grecesc hagios în feluritele lui chipuri este tradus prin “a sfinfli”, “ sfânt”,
“sfinflenie”, “sfinflit”. Este acelaøi cuvânt care este folosit pentru cele douæ
despærflituri ale sanctuarului øi însemneazæ ceva pus deoparte pentru
Dumnezeu. O persoanæ sfinflitæ este o persoanæ pusæ deoparte pentru
Dumnezeu, a cærui viaflæ întreagæ este dedicatæ Lui.
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IERTARE ØI CURÆfiIREIERTARE ØI CURÆfiIREIERTARE ØI CURÆfiIREIERTARE ØI CURÆfiIREIERTARE ØI CURÆfiIRE

Planul mântuirii nu trebuie sæ cuprindæ numai iertarea de pæcat, ci o
deplinæ înnoire. Mântuirea din pæcat este mai mult decât iertarea de pæcat.
Iertarea presupune pæcat øi este condiflionatæ de despærflirea de el. Sfinflirea
este departe de pæcat øi aratæ liberarea de sub puterea lui øi biruinfla asupra
lui. Cea dintâi neutralizeazæ efectul pæcatului; a doua este readucerea
puterii pentru biruinflæ deplinæ.

Pæcatul, ca øi unele boli, îl lasæ pe om într-o stare nenorocitæ - slab,
neputincios, abætut. Nu-øi poate stæpâni gândurile, este lipsit de voinflæ øi
cu toate cæ dorinflele lui sunt dintre cele mai bune, nu este în stare sæ facæ
ceea ce øtie cæ este bine. I se pare cæ nu este nici o nædejde. Øtie cæ numai
el singur este vinovat øi remuøcarea îi roade sufletul. La suferinflele sale
trupeøti se adaugæ chinurile conøtiinflei. Øtie cæ a pæcætuit øi este vrednic
de ocaræ. Va avea oare cineva milæ de el? Atunci vine Evanghelia. I se
predicæ vestea cea bunæ. Chiar dacæ pæcatul lui este roøu ca purpura, se
va face alb ca zæpada; chiar dacæ ar fi cum e cârmâzul, se va face alb ca
lâna. Totul este iertat. Este “mântuit”. Ce scæpare minunatæ! Sufletul i se
liniøteøte. Conøtiinfla nu-l mai chinuieøte. Are iertarea de pæcat. Pæcatele
lui sunt aruncate în adâncul mærii. Inima lui se revarsæ în laudæ faflæ de
Dumnezeu øi bunætatea Lui faflæ de el.

Dupæ cum o corabie avariatæ dusæ în port este în siguranflæ dar nu
este zdravænæ, tot astfel øi omul este “mântuit”, dar nu este zdravæn.
Corabia trebuie sæ fie reparatæ înainte de a fi socotitæ în stare sæ înfrunte
marea, iar omul are nevoie de refacere, pentru a putea fi pe deplin restabilit.
Lucrarea aceasta de restabilire este numitæ sfinflire, øi cuprinde în urmærile
ei trupul, sufletul øi spiritul. Când lucrarea este sfârøitæ, omul este sfânt,
pe deplin sfinflit øi refæcut dupæ chipul lui Dumnezeu. Omenirea cautæ
dovada cu privire la ceea ce poate face Evanghelia pentru om.

În Biblie atât lucrarea, cât øi deplinætatea ei sunt numite sfinflire;
datoritæ acestui fapt “fraflii” sunt numifli sfinfli øi sfinflifli cu toate cæ nu au
ajuns la desævârøire. (1 Cor. 1, 2;2 Cor. 1, 1;Evrei 3, 1). O privire prin
epistolele cætre Corinteni ne va aræta cæ sfinflii anumifli aveau greøelile
lor. Cu toate acestea se spune cæ sunt sfinflifli, chemafli pentru a fi sfinfli.
Motivul este cæ sfinflirea deplinæ nu este lucrarea unei zile sau a unui an,
ci a întregii viefli. Începe când cineva se converteøte øi fline toatæ viafla.
Fiecare biruinflæ face ca lucrarea sæ înainteze. Sunt puflini creøtini care nu
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au câøtigat biruinfla asupra vreunui pæcat care-i supæra tare mult øi-i dobora.
Mulfli din aceia care înainte erau robi ai fumatului au câøtigat biruinfla
asupra acestui obicei øi se bucuræ de biruinfla lor. Tutunul a încetat sæ mai
fie pentru ei o ispitæ. Nu-i mai atrage øi ei au câøtigat biruinfla. În privinfla
aceasta sunt sfinflifli. Dupæ cum au ajuns biruitori asupra unei pærfli rele,
tot astfel pot ajunge biruitori asupra tuturor pæcatelor. Când lucrarea este
desævârøitæ, au câøtigat biruinfla asupra îngâmfærii, ambifliei, iubirii de
lume, asupra a tot ce este ræu, øi sunt gata pentru înælflarea la cer. Au fost
puøi la încercare în toate privinflele. Cel ræu a venit øi nu a aflat nimic.
Satana nu mai are ispite pentru ei. Le-au biruit pe toate. Sunt færæ vinæ,
chiar înaintea tronului lui Dumnezeu. Domnul Hristos pune sigiliul Sæu
asupra lor. Sunt în siguranflæ øi sunt bine. Dumnezeu a încheiat lucrarea
Lui în ei. S-a demonstrat pe deplin ce poate face Dumnezeu în fiinfla
omeneascæ.

Aøa se va întâmpla øi cu generaflia aceea din urmæ de oameni, care
træiesc pe pæmânt. Prin ei se va da ultima demonstraflie despre ceea ce
poate face El cu omenirea. El va lua pe cei mai slabi dintre cei mai slabi,
pe aceia care poartæ toate pæcatele stræmoøilor lor øi va aræta în ei puterea
lui Dumnezeu. Vor fi supuøi la tot felul de ispite dar nu se vor læsa biruifli.
Ei vor dovedi cæ se poate – sæ træiascæ færæ pæcat – adeværata dovadæ pe
care lumea a cæutat-o øi pe care Dumnezeu a pregætit-o. Se va aræta tuturor
cæ Evanghelia poate mântui deplin. Se va aræta cæ El spune adeværul în
toate cuvintele Sale. Anul cel din urmæ al luptei aduce øi încercarea din
urmæ; dar aceasta nu face altceva decât sæ dovedeascæ îngerilor cæ cel ræu
nu poate face nimic care ar clætina pe aleøii lui Dumnezeu. Plægile cad,
nimicirea este pretutindeni, moartea le râde în faflæ, dar ca øi Iov stau tare
în credincioøia lor. Nimic nu-i poate face sæ pæcætuiascæ. Ei “flin poruncile
lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus Hristos.” (Apoc. 14, 12).

Dumnezeu a avut oameni credincioøi ai Sæi în tot cursul istoriei
omenirii. Ei au suportat suferinflele chiar în mijlocul celor mai mari
necazuri øi chiar în toiul atacurilor lui Satana ei au “lucrat dreptatea” aøa
cum zice apostolul Pavel, “Au fost uciøi cu pietre, tæiafli în douæ cu
fieræstræul, chinuifli; au murit uciøi de sabie, au pribegit îmbræcafli cu
cojoace øi piei de capre, lipsifli de toate, prigonifli, muncifli – ei, de care
lumea nu era vrednicæ – au rætæcit prin pustiu, prin munfli, prin peøteri øi
prin cræpæturile pæmântului.” (Evrei 11, 37).

Pe lângæ aceastæ mulflime de martori credincioøi, dintre care mulfli
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au fost martiri pentru credinfla lor, Dumnezeu va avea în zilele din urmæ
o ræmæøiflæ, o “turmæ micæ”, s-ar putea zice, în care øi prin care va da
universului o dovadæ a iubirii, puterii øi dreptæflii Sale, care dacæ privim
viafla sfântæ a Domnului Hristos de pe pæmânt øi jertfa Sa supremæ de pe
Golgota, va fi dovada cea mai uimitoare øi convingætoare din toate
veacurile.

În generaflia de pe urmæ a oamenilor care træiesc pe pæmânt, puterea
lui Dumnezeu de a sfinfli, se va descoperi pe deplin. Dovedirea acelei
puteri va fi îndreptæflirea lui Dumnezeu. În generaflia de pe urmæ Dumnezeu
este îndreptæflit, iar Satana înfrânt. Poate cæ aceasta are nevoie de oarecare
læmuriri suplimentare.

REVOLTÆ ÎN CERREVOLTÆ ÎN CERREVOLTÆ ÎN CERREVOLTÆ ÎN CERREVOLTÆ ÎN CER

Revolta care a avut loc în cer øi care a fæcut sæ pætrundæ pæcatul în
universul lui Dumnezeu, trebuie sæ fi fost ceva teribil atât pentru
Dumnezeu cât øi pentru îngeri. Pânæ la o anumitæ datæ a fost numai pace
øi bunæ învoire. Cearta nu era cunoscutæ; domnea numai iubirea. Ambiflii
nesfinte au bântuit în inima lui Lucifer. El s-a hotærât sæ fie ca Cel Prea
Înalt. A vrut sæ-øi înalfle tronul mai pe sus decât tronul lui Dumnezeu,
decât stelele lui Dumnezeu. Nu numai atât, ci avea de gând  “sæ øadæ” pe
muntele adunærii dumnezeilor, la capætul miazænoaptei.” (Isaia14, 12-14).
Expresia aceasta este aceeaøi cu încercarea de a da jos pe Dumnezeu øi
a-i lua locul. Este o declaraflie de ræzboi. Unde øedea Dumnezeu vrea sæ
øadæ Satana. Dumnezeu a primit provocarea.

În Biblie nu gæsim o arætare directæ a mijloacelor folosite de Satana
pentru a câøtiga de partea sa o mulflime de îngeri. Cæ a minflit este læmurit.
Cæ a fost de la început un ucigaø, este la fel de netægæduit. (Ioan 8, 44).
Ca ucigaø, începutul l-a avut în uræ, iar întrucât ura aceasta s-a dat pe faflæ
în uciderea Fiului lui Dumnezeu pe Golgota, putem crede cæ ura lui Satana
nu a fost îndreptatæ numai asupra lui Dumnezeu Tatæl, ci øi – poate
îndeosebi a lui Dumnezeu Fiul. În revolta lui, el a trecut dincolo de o
simplæ ameninflare. El øi-a aøezat tronul zicând: “Eu sunt Dumnezeu øi
øed pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu.” (Ezechiel 28, 2).

Când øi-a înfiinflat Satana guvernul sæu în cer, lucrurile s-au dat
læmurit pe faflæ. Nici un înger nu mai putea fi la îndoialæ. Fiecare trebuia
sæ ia poziflie, fie pentru, fie contra lui Satana.
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În caz de rebeliune totdeauna este o jignire, adeværatæ sau închipuitæ
datæ drept cauzæ. Unii ajung sæ fie nemulflumifli, øi pentru cæ nu se îndreaptæ
lucrurile trec la revoltæ. Aceia care simpatizeazæ cu cauza revoltei se
alipesc de ea. Ceilalfli ræmân credincioøi guvernului øi trebuie sæ-øi punæ
nædejdea în biruinfla acestuia.

Poate cæ în cer s-a ajuns la o astfel de stare. Urmarea a fost ræzboiul.
“Øi în cer s-a fæcut ræzboi. Mihail øi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Øi
balaurul cu îngerii lui s-au luptat øi ei.” (Apoc. 12, 7). Sfârøitul putea sæ
fie prevæzut. Satana øi îngerii lui n-au putut birui; øi locul lor nu li s-a mai
gæsit în cer. Øi balaurul cel mare, øarpele cel vechi, numit diavolul øi
Satana, acela care înøealæ întreaga lume, a fost aruncat pe pæmânt; øi
împreunæ cu el au fost aruncafli øi îngerii lui.” (vers. 8. 9).

Satana fusese înfrânt dar nu nimicit. Prin actul sæu de revoltæ a
declarat cæ guvernarea divinæ este greøitæ, iar prin înælflarea propriului
sæu tron a pretins cæ are mai multæ înflelepciune sau dreptate decât
Dumnezeu. Pretenfliile acestea sunt cuprinse în actul de revoltæ øi în acela
al înfiinflærii altei domnii. Era greu sæ nu îngæduie Dumnezeu lui Satana
sæ demonstreze teoriile sale. Pentru a scoate orice îndoialæ din mintea
îngerilor – iar mai târziu din a oamenilor – Dumnezeu trebuia sæ lase pe
Satana sæ meargæ înainte cu lucrarea lui. Øi aøa a îngæduit lui Satana sæ
træiascæ øi sæ-øi înfiinfleze domnia. În decursul ultimilor øase mii de ani el
a demonstrat ce ar face dacæ i s-ar da ocazie.

DEMONSTRAfiIA LUI SATANADEMONSTRAfiIA LUI SATANADEMONSTRAfiIA LUI SATANADEMONSTRAfiIA LUI SATANADEMONSTRAfiIA LUI SATANA

Demonstraflia aceasta a fost îngæduitæ pânæ în timpul de faflæ. Øi ce
mai demonstraflie a fost! De când a ucis Cain pe Abel, pe pæmânt a fost
numai uræ, værsare de sânge, cruzime øi apæsare. Virtutea, bunætatea øi
dreptatea au suferit. Viciul, ræutatea øi stricæciunea au biruit. Omul drept
a ajuns de pradæ; trimiøii lui Dumnezeu au fost chinuifli øi omorâfli. Legea
lui Dumnezeu a fost cælcatæ în picioare. Când Dumnezeu a trimis pe Fiul
Sæu, în loc sæ-L onoreze, oamenii ræi sub îndemnul lui Satana, L-au atârnat
pe lemn. Nici de astæ datæ Dumnezeu nu a nimicit pe Satana. Demonstraflia
trebuia sæ fie deplinæ. Numai când vor avea loc evenimentele cele din
urmæ øi oamenii vor fi gata sæ se nimiceascæ între ei, Dumnezeu va
interveni pentru a scæpa pe ai Sæi. Atunci nu va mai ræmâne îndoialæ în
inima nimænui cu privire la faptul cæ dacæ ar fi avut Satana puterea, el ar
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fi nimicit orice urmæ de bunætate, ar fi alungat pe Dumnezeu de pe tron,
ar fi ucis pe Fiul lui Dumnezeu øi ar fi întemeiat o domnie a violenflei,
sprijinitæ pe împlinirea ambifliilor øi poftelor pline de cruzime.

Ceea ce a demonstrat Satana nu este altceva decât propriul lui
caracter øi mæsura pânæ la care duce ambiflia egoistæ. La început a dorit sæ
fie asemenea lui Dumnezeu. Era nemulflumit cu locul lui ca cea mai de
frunte dintre creaturi. Dorea sæ fie Dumnezeu. Dar demonstraflia a dovedit
cæ adesea când cineva doreøte sæ atingæ o flintæ egoistæ nu se va da înapoi
de la nimic pentru a o atinge. Oricine stæ în cale trebuie sæ fie dat la o
parte. Chiar dacæ ar fi Dumnezeu însuøi, trebuie sæ fie îndepærtat.

Demonstraflia de asemenea ne învaflæ cæ locurile de frunte nu
mulflumesc pe cel ambiflios. El trebuie sæ aibæ locul cel mai de frunte øi
chiar øi atunci nu este mulflumit. Cineva dintr-un loc umil este ispitit sæ
creadæ cæ va fi mulflumit dacæ starea lui s-ar îmbunætæfli. În cele din urmæ
este sigur cæ numai atunci este mulflumit dacæ are locul cel mai de frunte
cu putinflæ. Dar va fi? Lucifer n-a fost mulflumit. Avea locul cel mai înalt
cu putinflæ, dar nu era mulflumit. Dorea sæ fie øi mai sus. Dorea sæ fie el
însuøi Dumnezeu.

În privinfla aceasta este izbitoare deosebirea dintre Domnul Hristos
øi Satana. Satana dorea sæ fie Dumnezeu. Dorea aceasta atât de mult,
încât ar fi fost în stare sæ facæ orice pentru a-øi atinge flinta. Domul Hristos
pe de altæ parte n-a socotit ca fiind ceva de apucat sæ fie asemenea lui
Dumnezeu. De bunæ voie S-a umilit øi s-a fæcut ascultætor pânæ la moarte
øi încæ moarte de cruce. Era Dumnezeu øi S-a fæcut om. Øi faptul cæ
aceasta nu a fost un aranjament trecætor numai cu scopul de a-øi aræta
bunævoinfla, se dovedeøte cæ pururea ræmâne om. Satana s-a înælflat. Hristos
s-a umilit. Satana vrea sæ ajungæ Dumnezeu; Hristos S-a fæcut om. Satana
dorea sæ øadæ cu Dumnezeu pe tron; Hristos, ca rob a îngenunchiat sæ
spele picioarele ucenicilor Sæi. Contrastul este izbitor.

LUCIFERLUCIFERLUCIFERLUCIFERLUCIFER

Lucifer a fost unul dintre îngerii acoperitori. (Ezechiel 28, 14).
Aceasta pare sæ se refere la cei doi îngeri care øedeau pe chivot în locul
prea sfânt din Sanctuar, acoperind capacul ispæøirii. Færæ îndoialæ cæ locul
acesta era cel mai înalt pe care îl putea ocupa un înger, deoarece chivotul
øi capacul ispæøirii erau chiar în fafla lui Dumnezeu. Îngerii aceøtia erau
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niøte paznici speciali ai legii. Am putea zice cæ ei privegheau asupra ei.
Lucifer era unul dintre ei.

Ezechiel 28, 12 are un cuvânt plin de însemnætate cu privire la
Lucifer. Cuvintele acestea pot avea mai multe interpretæri: “ajunsesei la
cea mai înaltæ desævârøire, erai plin de înflelepciune øi desævârøit în
frumusefle.” Pare evident, cæ intenflia este de a dovedi poziflia înaltæ øi
privilegiul deosebit, de care se împærtæøea Satana înainte de a cædea. Era
un fel de prim ministru pæstrætor al sigiliului.

Dupæ cum în guvernærile pæmânteøti un document sau o lege trebuie
sæ aibæ un sigiliu pentru a fi valabile, tot astfel øi în cârmuirea divinæ se
foloseøte un sigiliu. Pare cæ Dumnezeu a rânduit fiecærui înger lucrul
sæu, dupæ cum øi fiecærui om i s-a dat lucrul lui. Un înger are grija focului.
(Apoc. 14, 18). Alt înger are grija apei. (Apoc. 16, 5). Altul are grija
“sigiliului viului Dumnezeu”. (Apoc. 7, 2). Pare cæ Lucifer era cel cu
grija sigiliului øi acesta pare sæ fie un motiv în plus pentru care el vrea
sæ-øi punæ semnul lui în locul sigiliului lui Dumnezeu, atunci când øi-a
pæræsit locuinfla.

Faptul cæ Satana a luptat foarte mult împotriva legii este uøor de
væzut. Dacæ legea lui Dumnezeu este caracterul Lui, iar dacæ acest caracter
este în totul opus caracterului lui Satana, acesta este osândit de ea. Hristos
øi legea sunt una. Hristos este legea træitæ, legea întrupatæ. Din cauza
aceasta viafla lui este o condamnare. Când Satana s-a ridicat împotriva lui
Hristos, s-a ridicat øi împotriva legii. Când a urât legea, a urât øi pe Hristos.
Hristos nu poate fi despærflit de lege.

Un cuvânt însemnat se gæseøte în Psalmul 40. Domnul Hristos
vorbind, zice: “Îmi place sæ fac voia Ta, Dumnezeule, øi legea Ta este
înlæuntrul inimii Mele.” (vers. 8). Chiar dacæ aici avem o vorbire poeticæ
øi nu trebuie sæ mergem prea departe, este totuøi interesant de væzut cât
de înælflatæ este poziflia legii. “Legea Ta este înlæuntrul inimii Mele.” O
lovituræ împotriva legii este o lovituræ împotriva inimii lui Hristos. La
ræstignirea pe cruce aceasta o dorea Satana. Dar Dumnezeu înflelegea
altfel. Moartea Domnului Hristos a fost o mai mare prefluire a legii. A
preamærit legea nespus de mult øi a fæcut-o vrednicæ de cinste. A dat
oamenilor prilejul sæ vadæ øi mai bine sfinflenia øi valoarea ei. Dacæ
Dumnezeu îngæduia ca Fiul Sæu sæ moaræ; dacæ Domnul Hristos era mai
degrabæ gata sæ piaræ decât sæ desfiinfleze legea; dacæ este mai uøor pentru
cer øi pentru pæmânt sæ piaræ decât sæ desfiinfleze un vârf sau un semn din
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lege, cât de sfântæ øi vrednicæ de cinste trebuie sæ fie legea!
La moartea Domnului Hristos pe cruce, El demonstrase în viafla Sa

posibilitatea de a fline legea. Satana nu izbutise sæ aducæ pe Hristos la
pæcat. Poate cæ nici nu s-a aøteptat cæ va fi în stare sæ facæ aceasta. Dacæ
ar fi putut amægi pe Hristos sæ foloseascæ puterea Sa divinæ pentru a se
salva ar fi putut realiza mult. Dacæ Hristos ar fi fæcut aøa, Satana ar fi
putut spune cæ aceasta face nevalabilæ demonstraflia pe care dorea sæ o
facæ Dumnezeu øi anume, cæ ar fi fost cu putinflæ pentru om sæ flinæ legea.
Dar Satana a fost înfrânt. Cu toate acestea nu s-a læsat, øi pânæ în ultima
clipæ s-a flinut de aceleaøi încercæri. Iuda nædæjduia cæ Hristos se va libera
folosind pentru aceasta puterea divinæ. Fiind pe cruce Domnul Hristos,
era batjocorit: “Pe alflii i-a mântuit, pe Sine însuøi nu se poate mântui.
Dar Domnul nu S-a abætut. Ar fi putut sæ se salveze, dar nu a fæcut-o.
Satana a ræmas chinuit. Nu putea sæ priceapæ. Aøadar øi-a dat seama cæ
dacæ Domnul Hristos murise færæ ca el sæ-L facæ sæ pæcætuiascæ, propria
sa soartæ era sigilatæ. În moartea Sa, Hristos era biruitor.

Dar Satana nu s-a læsat. Dæduse greø în lupta sa cu Hristos, dar mai
putea avea succes faflæ de oameni. De aceea s-a dus sæ facæ ræzboi cu
ræmæøifla seminflei Lui, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia
lui Isus Hristos. (Apoc. 12, 17). Dacæ putea sæ-i înfrângæ pe ei, nu mai
putea fi biruit.

DEMONSTRAfiIA LUI DUMNEZEUDEMONSTRAfiIA LUI DUMNEZEUDEMONSTRAfiIA LUI DUMNEZEUDEMONSTRAfiIA LUI DUMNEZEUDEMONSTRAfiIA LUI DUMNEZEU

Demonstraflia pe care Dumnezeu doreøte sæ o facæ în generaflia de
pe urmæ însemneazæ mult atât pentru oameni, cât øi pentru Dumnezeu.
Se poate într-adevær fline legea lui Dumnezeu? Iatæ o întrebare de viaflæ øi
de moarte. Mulfli vor spune cæ nu se poate, alflii vor spune cæ se poate.
Când se cerceteazæ întreaga chestiune a flinerii poruncilor, problema ajunge
la proporflii mari. Legea lui Dumnezeu este nespus de cuprinzætoare; ea
ajunge sæ ia cunoøtinflæ de gândurile øi pornirile inimii. Ea judecæ dorinflele
cât øi faptele, gândurile cât øi cuvintele. fiinerea poruncilor înseamnæ o
sfinflire deplinæ, o viaflæ sfântæ, alipire deplinæ de bine, despærflire deplinæ
de pæcat, øi biruinflæ asupra lui. Pe bunæ dreptate ar putea sæ strige omul
muritor: “Cine este vrednic de aceste lucruri?”

Øi cu toate acestea, aceasta este datoria pe care Dumnezeu a rânduit-o
øi pe care aøteaptæ sæ o împlineascæ. Când Satana aruncæ provocarea:
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“Nimeni nu poate’fline legea, e cu neputinflæ. Dacæ este cineva care a
împlinit-o arætafli-mi. Unde sunt aceia care pot fline poruncile?” Dumnezeu
va ræspunde liniøtit: “Iatæ-i. Aici sunt cei care pæzesc poruncile lui
Dumnezeu øi credinfla lui Isus. (Apoc. 14, 12).

Sæ vorbim cu deplinæ evlavie: Dumnezeu trebuie sæ ræspundæ
provocærii lui Satana. Nu este planul lui Dumnezeu sau parte din cele
urmærite de El de a supune oamenii la încercæri pe care nu le pot suporta
decât numai câfliva aleøi. În grædina Eden nu putea pune pe oameni la o
încercare mai uøoaræ decât aceea pe care a rânduit-o. Nimeni nu va avea
vreodatæ dreptate când va spune cæ primii noøtri pærinfli au cæzut pentru
cæ proba era prea grea. A fost cea mai uøoaræ încercare posibilæ. Dacæ au
cæzut, aceasta nu se datoreazæ faptului cæ nu li se dæduse puterea sæ se
împotriveascæ. Ispita nu le stætea færæ încetare în ochi. Nu se îngæduia lui
Satana sæ se flinæ dupæ ei pretutindeni. Nu se putea întâlni cu ei decât
într-un singur loc øi anume la pomul cunoøtinflei binelui øi ræului. Locul
acela îl cunoøteau. Puteau sæ stea departe de el dacæ doreau. Dar chiar
dacæ s-ar fi dus sæ cerceteze pomul, nu era nevoie sæ ræmânæ acolo. Puteau
sæ plece. Chiar dacæ Satana le întindea fructul, nu era nevoie ca ei sæ
întindæ mâna sæ-l ia. Dar l-au luat øi l-au øi mâncat. S-au abætut cu voinflæ.
Nu era nici o scuzæ. Dumnezeu nu putea plænui o încercare mai uøoaræ.

Când Dumnezeu porunceøte ca oamenii sæ flinæ Legea Sa, scopul
Sæu nu este servit dacæ numai câfliva oameni o flin, destul ca sæ se poatæ
spune cæ se poate face. Nu este în caracterul lui Dumnezeu sæ aleagæ
oameni deosebifli cu voinflæ tare øi educaflie aleasæ øi sæ arate prin ei ce
poate face. Este mult mai în armonie cu planul Sæu sæ alcætuiascæ în aøa
fel cerinflele Sale, încât øi cel mai slab sæ nu fie nevoie sæ cadæ, aøa încât
nimeni sæ nu poatæ sæ spunæ vreodatæ cæ Dumnezeu cere ceea ce numai
puflini pot îndeplini. Din cauza aceasta Dumnezeu a læsat cea mai mare
demonstraflie a Sa pe seama generafliei de pe urmæ. Generaflia aceasta
poartæ urmele pæcatelor strânse de multæ vreme. Dacæ cineva este slab, ei
sunt. Dacæ cineva suferæ de porniri moøtenite, ei færæ îndoialæ. Dacæ cineva
are scuze pentru diferite slæbiciuni, ei au. Prin urmare dacæ aceøtia pot
fline poruncile, nu este scuzæ pentru nimeni din nici o altæ generaflie cæ
n-au fæcut øi ei la fel.

Dar nu este de ajuns atât. Dumnezeu are de gând sæ demonstreze nu
numai cæ oamenii obiønuifli ai ultimei generaflii pot trece cu bine o încercare
de felul aceleia puse lui Adam øi Evei, dar cæ pot trece o încercare mult

Ultima generaflie
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mai grea decât aceea ce revine oamenilor obiønuifli. Va fi o încercare care
se poate asemæna cu aceea prin care a trecut Iov øi care se apropie de
aceea la care a fost supus Domnul Hristos. Øi El îi va încerca la extrem.

“Afli auzit vorbindu-se despre ræbdarea lui Iov øi afli væzut ce sfârøit
i-a dat Domnul, øi cum Domnul este plin de milæ øi de îndurare.” (Iov 5,
11). Iov a trecut printr-o experienflæ prin care vor trece øi cei aleøi din
ultima generaflie. Ar fi de folos sæ o cercetæm.

ÎNCERCAREA LUI IOVÎNCERCAREA LUI IOVÎNCERCAREA LUI IOVÎNCERCAREA LUI IOVÎNCERCAREA LUI IOV

Iov era un om bun. Dumnezeu avea încredere în el. În fiecare zi
aducea jertfe pentru fiii sæi. “S-ar putea ca fiii mei sæ fi pæcætuit”, zicea
el. (Iov 1, 5). Îi mergea bine øi se bucura de binecuvântærile lui Dumnezeu.

Veni apoi o zi când “fiii lui Dumnezeu au venit de s-au înfæfliøat
înaintea Domnului. Øi a venit øi Satana în mijlocul lor” (vers. 6). Se
relateazæ convorbirea care a avut loc între Domnul øi Satana cu privire la
Iov. Domnul spune lui Satana cæ Iov este un om bun, lucru pe care Satana
nu-l tægæduieøte, dar susfline cæ Iov se teme de Domnul numai pentru cæ
are foloase din purtarea aceasta. El spune cæ dacæ Îøi va retrage îndurærile
Sale, Iov va blestema pe Dumnezeu. Susflinerea lui avea înfæfliøarea unei
provocæri, iar Dumnezeu o primeøte. Lui Satana i s-a îngæduit sæ-i ia
averea lui Iov øi sæ-i aducæ multe alte necazuri, dar sæ nu se atingæ de Iov
ca fiinflæ.

Satana s-a græbit sæ facæ ceea ce i se îngæduise. Averea lui Iov este
jefuitæ, iar copiii uciøi. Dupæ ce s-au întâmplat toate acestea, “Iov s-a
sculat, s-a închinat øi a zis: “Gol am ieøit din pântecele mamei mele, øi
gol mæ voi întoarce în sânul pæmântului. Domnul a dat, Domnul a luat, -
binecuvântat sæ fie Numele Domnului.” (Iov 1, 20-21).

Satana este înfrânt, dar mai face o încercare. La întâlnirea urmætoare
cu Domnul, færæ sæ admitæ cæ este înfrânt, pretinde cæ nu i s-a îngæduit sæ
se atingæ de trupul lui Iov. Dacæ i s-ar fi îngæduit aceasta, susfline el, Iov
ar fi pæcætuit. Cuvintele acestea sunt tot o provocare øi Dumnezeu o
primeøte. Se îngæduie lui Satana sæ chinuiascæ pe Iov, dar nu sæ-i ia viafla.
El pleacæ græbit sæ-øi îndeplineascæ misiunea.

Toate câte le poate face cel ræu, sunt aduse de Satana împotriva lui
Iov, dar Iov se fline tare. Soflia îi dæ sfatul sæ cedeze, dar el nu se clatinæ.
Ræmâne neclintit chiar øi în timpul unor dureri trupeøti øi sufleteøti de
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nedescris. Iaræøi se spune cæ Iov a trecut cu bine încercarea. “În toate
acestea Iov nu a pæcætuit deloc cu buzele sale.” (Iov 2, 10). Satana este
înfrânt, iar numele lui nu mai este amintit în carte.

În capitolele urmætoare ale cærflii lui Iov, suntem læsafli sæ privim
într-o micæ mæsuræ la lupta care se dæ în sufletul lui Iov. Este foarte mult
fræmântat. Pentru ce au venit toate aceste necazuri peste el? Nu-øi
aminteøte de nici un pæcat. Atunci pentru ce sæ-l facæ Dumnezeu sæ sufere?
Færæ îndoialæ cæ el nu cunoaøte provocarea lui Satana. Nu cunoaøte nici
faptul cæ Dumnezeu se sprijinæ pe el în timpul de crizæ prin care trece.
Tot ce øtie, este cæ din senin, a venit præpædul peste el pânæ l-a læsat færæ
familie, færæ avere øi cu o boalæ teribilæ care era mai gata sæ-l ræpunæ. Nu
înflelege, dar ræmâne sincer øi credincios faflæ de Dumnezeu. Dumnezeu
øtia cæ aøa se va purta. Satana spusese cæ nu. Aici a câøtigat Dumnezeu.

Omeneøte vorbind nu merita pedeapsa care venise asupra lui.
Dumnezeu însuøi spune cæ nu avea pricinæ. “Mæ îndemni sæ-l pierd færæ
pricinæ.” (Iov 2, 3). Întreaga întâmplare poate fi deci îndreptæflitæ luând-o
numai ca o încercare deosebitæ alcætuitæ pentru un anumit scop. Dumnezeu
voia sæ aducæ la tæcere acuzaflia lui Satana, cæ Iov servea lui Dumnezeu
numai pentru câøtig. Dorea sæ demonstreze cæ exista cel puflin un om pe
care Satana nu-l putea stæpâni. Iov a suferit din cauza aceasta, dar pærea
cæ altæ cale nu exista. Dupæ aceea a fost ræsplætit.

Întâmplarea lui Iov este relatatæ cu un scop. Dacæ pe de o parte îi
cunoaøtem istoricitatea, pe de altæ parte credem cæ are øi o însemnætate
mai cuprinzætoare. Poporul lui Dumnezeu va trece în zilele sfârøitului
printr-o experienflæ asemænætoare cu aceea a lui Iov. Vor fi puøi la încercare
ca øi el; li se va lua orice sprijin; i se va îngædui lui Satana sæ-i chinuiascæ.
Pe lângæ aceasta Duhul lui Dumnezeu va fi retras de pe pæmânt, iar
protecflia guvernelor de pe pæmânt va fi îndepærtatæ. Poporul lui Dumnezeu
va fi læsat sæ lupte singur cu puterile întunericului. Vor fi fræmântafli ca øi
Iov. Dar ei, ca øi Iov, vor sta tari.

În generaflia cea de pe urmæ Dumnezeu va fi îndreptæflit. Ræmæøifla
va fi cauza înfrângerii lui Satana. Acuzaflia cæ Legea nu poate fi flinutæ va
fi doveditæ ca neadeværatæ øi cu totul respinsæ. Dumnezeu nu va produce
unul sau doi care flin poruncile Sale, ci o grupæ întreagæ despre care se
vorbeøte sub numele 144. 000. Ei vor oglindi chipul lui Dumnezeu pe
deplin. Ei vor dovedi ca neadeværatæ acuzaflia lui Satana împotriva
guvernærii cereøti.

Ultima generaflie
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GUVERNAREA LUI DUMNEZEU PUSÆ LA PROBÆGUVERNAREA LUI DUMNEZEU PUSÆ LA PROBÆGUVERNAREA LUI DUMNEZEU PUSÆ LA PROBÆGUVERNAREA LUI DUMNEZEU PUSÆ LA PROBÆGUVERNAREA LUI DUMNEZEU PUSÆ LA PROBÆ

În cer s-a ivit o situaflie serioasæ atunci când Satana a venit cu
acuzafliile lui împotriva lui Dumnezeu. Acuzafliile erau de fapt niøte
contestaflii. Mulfli îngeri le-au crezut. Ei au trecut de partea acuzatorului.
O treime dintre îngeri – øi numærul acesta trebuie sæ fi fost de milioane –
s-au aøezat înaintea lui Dumnezeu alæturi de conducætorul lor, cel mai de
seamæ dintre îngeri – Lucifer. Criza nu era de micæ însemnætate. Cum sæ
procedeze Dumnezeu?

Singura cale prin care lucrul putea sæ fie tratat mulflumitor aøa încât
în viitor sæ nu se mai ridice nici o discuflie, era ca Dumnezeu sæ supunæ
cazul Sæu regulilor obiønuite ale dovezilor. Cârmuirea lui Dumnezeu era
sau nu era dreaptæ? Dumnezeu spunea cæ este, iar Satana susflinea cæ nu
este. Dumnezeu ar fi putut sæ-l nimiceascæ pe Satana. Dar acesta nu ar fi
fost un argument, ci ar fi fost ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu era altæ
cale decât ca fiecare parte sæ prezinte dovezile, sæ-øi aducæ martorii øi
sæ-øi sprijine cauza prin puterea mærturiei aduse.

Prin urmare, tabloul este acela al unei øedinfle de judecatæ. Este vorba
de cârmuirea lui Dumnezeu. Satana este acuzatorul; Dumnezeu este El
Însuøi acuzat øi judecat. A fost acuzat de nedreptate cæ cere de la creaturile
Sale ceea ce ele nu pot face øi cu toate acestea sunt pedepsite cæ nu fac
aceasta. Punctul deosebit cætre care se îndreaptæ atacul, este legea; dar
întrucât legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, atacul
adeværat se dæ împotriva lui Dumnezeu øi a caracterului Lui.

Pentru ca Dumnezeu Sæ-øi sprijine cauza, este nevoie sæ se arate cæ
nu a fost arbitrar în cerinflele Sale, cæ legea nu este severæ øi crudæ în
pretenfliile ei, ci dimpotrivæ este sfântæ, dreaptæ øi bunæ, øi cæ oamenii o
pot fline. Tot ceea ce este necesar, este ca Dumnezeu sæ prezinte un om
care a flinut legea, øi cauza Lui este câøtigatæ. În lipsa unui caz de felul
acesta, Dumnezeu pierde, iar Satana câøtigæ. Rezultatul depinde deci de
înfæfliøarea unuia sau a mai mulfli care flin poruncile lui Dumnezeu. De
aceasta øi-a legat Dumnezeu cârmuirea.

Cu toate cæ este adeværat cæ din timp în timp mulfli øi-au consacrat viafla
lui Dumnezeu øi au træit pentru un anumit timp færæ pæcat, Satana pretinde cæ
acestea sunt cazuri speciale, ca de pildæ cazul lui Iov øi care nu intræ în
regulile obiønuite. El cere un caz precis în care nu mai poate fi îndoialæ øi în
care Dumnezeu sæ nu fi avut amestec. Se pot prezenta cazuri de felul acesta?
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Dumnezeu este gata sæ ræspundæ la provocare. El øi-a fixat termenul.
Fiul lui Dumnezeu în propria Sa persoanæ a dat piept cu acuzafliile lui
Satana øi le-a dovedit mincinoase. Dovada supremæ a fost datæ pânæ la
bætælia cea din urmæ. Din generaflia de pe urmæ Dumnezeu va deosebi pe
aleøii Sæi. Nu pe cei tari øi puternici, nu pe cei onorafli sau bogafli, nu pe
învæflafli sau pe cærturari, ci Dumnezeu va lua oameni de rând øi prin ei va
face demonstraflia. Satana a pretins cæ aceia care în trecut au servit pe
Dumnezeu, au fæcut aceasta de dragul unor câøtiguri materiale, cæ
Dumnezeu i-a umplut de bunætæfli øi cæ el, Satana, nu a avut mânæ liberæ
faflæ de ei. Dacæ i-ar fi fost datæ posibilitatea sæ prezinte cazul sæu, øi ei ar
fi fost câøtigafli de partea lui. Dar lui Dumnezeu i-ar fi fricæ sæ-l lase sæ
facæ aceasta. Dæ-mi un prilej bun, spune Satana, øi am sæ-i câøtig.

De aceea pentru a pune capæt odatæ pentru totdeauna acuzafliilor lui
Satana; pentru a da dovadæ cæ poporul Sæu îl serveøte din credincioøie øi
dreptate færæ sæ se gândeascæ la ræsplatæ; pentru a scæpa numele øi
caracterul Sæu de acuzafliile nedrepte øi arbitrare øi pentru a aræta îngerilor
øi oamenilor cæ Legea Sa poate fi flinutæ chiar de cei mai slabi dintre
oameni în împrejurærile cele mai descurajatoare øi mai contrarii,
Dumnezeu îngæduie lui Satana sæ încerce pânæ la capæt pe poporul Sæu.
Ei vor fi ameninflafli, chinuifli, persecutafli; vor sta faflæ în faflæ cu moartea,
când se va da decretul de a se închina fiarei øi chipului ei. (Apoc. 13, 15).
Dar ei nu se vor læsa înfrânfli. Sunt mai curând gata sæ moaræ decât sæ
pæcætuiascæ.

Dumnezeu va retrage Duhul Sæu de pe pæmânt. Satana va avea o
mai deplinæ stæpânire ca oricând. Este adeværat cæ nu-i este îngæduit sæ
omoare pe poporul lui Dumnezeu, dar aceasta este aproape unica
interdicflie, iar el foloseøte fiecare îngæduinflæ care i se dæ. Øtie care sunt
urmærile. Acum ori niciodatæ.

Dumnezeu mai face ceva. În aparenflæ se ascunde. Sanctuarul Sæu
din ceruri este închis. Sfinflii strigæ zi øi noapte dupæ liberare, dar El nu se
aratæ pentru a-i asculta. Aleøii lui Dumnezeu trec prin Ghetsemani. Au o
micæ pregustare din ceea ce a suferit Domnul Hristos în cele trei ore pe
cruce. În aparenflæ ei trebuie sæ lupte singuri. Trebuie sæ træiascæ înaintea
unui Dumnezeu sfânt færæ mijlocitor.

Dar chiar dacæ Hristos a încetat lucrarea Sa de mijlocire, în lucrarea

Ultima generaflie
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Sa preofleascæ în Sanctuarul din ceruri, øi nimeni nu mai poate primi iertare
de pæcat, totuøi sfinflii sunt øi mai departe obiectul iubirii øi grijii lui
Dumnezeu. Îngerii sfinfli vegheazæ asupra lor. Dumnezeu îi apæræ de
vræjmaøii lor; El se îngrijeøte de hrana lor, îi fereøte de præpæd øi le dæ har
øi putere pentru a træi în sfinflenie. (Psalm 91). Cu toate acestea sunt încæ
în lume, sunt ispitifli øi chinuifli.

Vor trece ei oare prin aceastæ încercare cu bine? Pentru ochiul
omenesc pare cæ este cu neputinflæ. Numai dacæ le-ar veni Dumnezeu în
ajutor, totul ar fi bine. Ei sunt hotærâfli sæ se împotriveascæ ræului. Dacæ
este nevoie poate sæ øi moaræ; dar nu simt nevoia sæ pæcætuiascæ. Satana
nu are putere – øi de fapt nu a avut niciodatæ – sæ facæ pe om sæ pæcætuiascæ.
El poate ispiti, poate amægi, poate ameninfla; dar nu poate constrânge. Øi
acum Dumnezeu dovedeøte prin cei mai slabi dintre cei slabi cæ nu este
scuzæ øi n-a fost niciodatæ o scuzæ pentru pæcætuire. Dacæ oamenii din
ultima generaflie pot sæ respingæ atacul lui Satana; dacæ ei pot face aceasta
în ciuda tuturor defectelor care sunt împotriva lor øi a faptului cæ
Sanctuarul este închis, ce scuzæ a fost vreodatæ ca oamenii sæ pæcætuiascæ?

CEI 144. 000CEI 144. 000CEI 144. 000CEI 144. 000CEI 144. 000

În generaflia din urmæ Dumnezeu dæ demonstraflia finalæ cæ oamenii
pot fline Legea lui Dumnezeu øi cæ pot træi færæ sæ pæcætuiascæ. Dumnezeu
nu lasæ nimic nefæcut pentru ca demonstraflia sæ fie deplinæ. Unica piedicæ
pusæ lui Satana este sæ nu ucidæ pe sfinflii lui Dumnezeu. Poate sæ-i
ispiteascæ; poate sæ-i necæjeascæ øi sæ-i ameninfle; øi el face tot ce poate.
Dar este înfrânt. Nu-i poate face sæ pæcætuiascæ. Ei rezistæ la încercare øi
Dumnezeu pune sigiliul Sæu asupra lor.

Prin cea din urmæ generaflie de sfinfli, Dumnezeu este în cele din
urmæ îndreptæflit. Prin ei biruie pe Satana øi câøtigæ cauza. Ei sunt o parte
însemnatæ din planul lui Dumnezeu. Ei trec prin lupte îngrozitoare. Se
luptæ cu puterile nevæzute din locurile cereøti, dar øi-au pus nædejdea în
Cel Prea Înalt øi nu vor fi dafli de ruøine. Au trecut prin foame øi sete, dar
va veni øi timpul când “nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va
mai dogori nici soarele nici vreo altæ arøiflæ, cæci Mielul care stæ în mijlocul
scaunului de domnie, va fi pæstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor
vieflii øi Dumnezeu va øterge orice lacrimæ din ochii lor.” (Apoc. 7, 16. 17).

“Ei urmeazæ Mielul oriunde se duce” (Apoc. 13, 4). Când în cele
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din urmæ se dau în læturi porflile Templului, un glas va ræsuna zicând:
“Numai cei 144. 000 intræ în locul acesta.” (Experienfle øi Viziuni pag.
19). Prin credinflæ au urmat Mielul pânæ aici. Au mers cu El în Sfânta,
L-au urmat în Sfânta Sfintelor, iar în lumea viitoare numai aceia care
L-au urmat în felul acesta aici îl vor urma, øi acolo. Vor fi regi øi împærafli.
Îl vor urma în locul prea sfânt unde numai Marele Preot poate sæ intre.
Vor sta în fafla neacoperitæ a lui Dumnezeu. Îl vor urma oriunde va merge.
Nu numai cæ vor fi înaintea tronului lui Dumnezeu øi “Îl vor sluji ziua øi
noaptea în Templul Sæu”, dar vor øedea “cu Mine pe scaunul Meu de
domnie, dupæ cum øi Eu am øezut cu Tatæl Meu pe scaunul Lui de domnie.”
(Apoc. 7, 15;3, 21).

Lucrul de cea mai mare însemnætate în universul lui Dumnezeu nu
este doar mântuirea oamenilor oricât de însemnatæ ar fi ea. Lucrul cel
mai însemnat este scæparea Numelui lui Dumnezeu de acuzafliile
neîntemeiate ale lui Satana. Controversa se apropie de sfârøit. Dumnezeu
îøi pregæteøte poporul pentru marea bætælie de pe urmæ. Øi Satana se
pregæteøte. Rezultatul ne stæ în faflæ øi se va vedea în viafla poporului lui
Dumnezeu. Dumnezeu se sprijinæ pe noi aøa cum s-a sprijinit pe Iov.
Este justificatæ încrederea Lui?

Minunat este privilegiul acordat poporului acestuia de a ajuta ca
numele lui Dumnezeu sæ fie îndreptæflit prin mærturia noastræ. Este ceva
minunat sæ ni se îngæduie sæ mærturisim pentru El. Nu trebuie sæ se uite
niciodatæ cæ aceastæ mærturisire este o mærturisire prin viaflæ, nu doar prin
cuvinte. “În El era viafla øi viafla era lumina oamenilor.” (Ioan 1, 4). “Viafla
era luminæ.” Aøa a fost cu Domnul Hristos, aøa trebuie sæ fie øi cu noi.
Viafla noastræ trebuie sæ fie luminæ, dupæ cum viafla Lui a fost luminæ. A
da oamenilor luminæ este ceva mai mult decât a da oamenilor o broøuræ,
o carte. Viafla noastræ este luminæ. Când træim le dæm altora lumina. Færæ
viaflæ, færæ træirea luminii, cuvintele noastre ræmân stinghere. Dar când
viafla noastræ ajunge sæ fie luminæ, cuvintele noastre ajung sæ fie lucrætoare.
Viafla noastræ trebuie sæ mærturiseascæ pe Dumnezeu.

Fie ca biserica Sa sæ aprecieze înaltul privilegiu ce i s-a încredinflat:
“Voi suntefli martorii Mei,” zice Domnul. (Isaia 43, 10). Nu trebuie sæ fie
“nici un Dumnezeu stræin în mijlocul vostru: Voi suntefli martori – zice
Domnul–– cæ Eu sunt Dumnezeu. (vers. 12). Dea Domnul, ca noi sæ fim
martori adeværafli, mærturisind ce a fæcut Domnul pentru noi.

Toate acestea sunt în strânsæ legæturæ cu lucrarea Zilei de Ispæøire.

Ultima generaflie
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În ziua aceea, poporul lui Israel, dupæ ce mærturisise pæcatele, era cu
desævârøire curat. Ei fusese iertafli mai dinainte øi acum pæcatul era
îndepærtat de la ei. Ei erau sfinfli øi færæ vinæ. Tabæra lui Israel era curatæ.

Træim acum în ziua cea mare antitipicæ a curæflirii sanctuarului.
Fiecare pæcat trebuie sæ fie mærturisit øi prin credinflæ sæ fie trimis înainte
la judecatæ. Dupæ cum marele preot intra în Sfânta Sfintelor, tot astfel
poporul lui Dumnezeu trebuie sæ stea faflæ în faflæ cu Dumnezeu. Trebuie
sæ fie sigur cæ orice pæcat a fost mærturisit, cæ n-a mai ræmas nici o urmæ
de pæcat. Curæflirea Sanctuarului ceresc este legatæ de curæflirea poporului
lui Dumnezeu de pe pæmânt. Cât de important este deci ca poporul lui
Dumnezeu sæ fie sfânt øi færæ cusur! Orice pæcat din ei trebuie sæ fie ars,
aøa încât sæ stea în fafla unui Dumnezeu sfânt øi sæ træiascæ lângæ un foc
mistuitor. “Voi cei de departe, ascultafli ce am fæcut! Øi voi cei de aproape
vedefli puterea Mea.” Pæcætoøii sunt îngrozifli în Sion. Un tremur a apucat
pe cei nelegiuifli, care zic: “Cine din noi va putea sæ ræmânæ lângæ un foc
mistuitor?” Cine dintre noi va putea sæ ræmânæ lângæ niøte flæcæri veønice?”
Cel ce umblæ în neprihænire øi vorbeøte færæ vicleøug, cel ce nesocoteøte
un câøtig scos prin stoarcere, cel ce îøi trage mâinile înapoi sæ nu primeascæ
mitæ, cel ce-øi astupæ urechile sæ nu audæ cuvinte setoase de sânge, øi îøi
leagæ ochii ca sæ nu vadæ ræul, acela va locui în locurile înalte; stânci
întærite vor fi locul lui de scæpare; i se va da pâine øi apa nu-i va lipsi.”
(Isaia 33, 13-16).
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JUDECATA

Se vede o tendinflæ tot mai puternicæ de a nu mai crede în învierea
corporalæ. Înalta criticæ a lepædat de mult ideea aceasta øi mulfli
creøtini conservatori tind cætre aceeaøi cale. Ei nu væd nevoia unei

învieri corporale dacæ viafla viitoare urmeazæ sæ fie numai spiritualæ.
Pentru acelaøi motiv ei nu væd nevoia unei judecæfli viitoare. Dacæ

sufletul a øi ajuns sæ se bucure de strælucirea vieflii spirituale sau dacæ
gustæ chiar de pe acum chinurile celor osândifli, ar pærea ceva lipsit de
rost sæ-i mai aducæ la judecatæ. Aceasta ar fi trebuit sæ aibæ loc înainte de
a se hotærî starea viitoare, nu dupæ aceea. Credinfla în fericirea sau
osândirea imediatæ dupæ moarte face ca judecata viitoare de la sfârøitul
lumii sæ fie nu numai færæ folos, dar øi færæ rost.

Biblia vorbeøte læmurit despre aceste douæ subiecte. Existæ o înviere
corporalæ. Existæ o judecatæ. Biblia ne vorbeøte øi despre una øi despre
cealaltæ. Întrucât aici ne ocupæm mai mult de judecatæ, ne vom mærgini
la studierea ei cæci pare mai mulflumitor a crede cæ viafla viitoare a celor
mântuifli va fi modelatæ oarecum dupæ planul original al grædinii Edenului,
în care Adam øi Eva se bucurau de o viaflæ asemænætoare cu a noastræ, dar
færæ pæcat. Pare raflional sæ credem cæ Dumnezeu nu a pæræsit planul Sæu
original. Dacæ nu l-a pæræsit, trebuie sæ aibæ loc o înviere corporalæ.

Ideea unei judecæfli la sfârøitul lumii presupune cæ oamenii nu au
parte de pedeapsæ sau ræsplatæ, la data morflii. Lucrul acesta pare raflional, pe
lângæ faptul cæ øi Biblia îl susfline. Sæ cercetæm aceasta ceva mai amænunflit.

Luând drept bunæ credinfla în pedeapsæ øi ræsplatæ, am vrea sæ spunem
cæ nu se poate scrie la sfârøitul vieflii cuiva raportul întreg al viefluirii lui.
S-a sfârøit viafla, dar influenfla lor continuæ, - “faptele îi urmeazæ.” Dacæ
avem de dat seamæ pentru influenfla noastræ, - øi noi credem cæ aceasta
trebuie sæ se admitæ, - raportul nu poate fi completat decât la sfârøitul
timpului. Spunând aceasta nu vrem sæ afirmæm cæ un om nu øi-a sigilat
soarta odatæ cu moartea. Credem cæ s-a fæcut. Tot ce dorim sæ afirmæm
este cæ dacæ judecata presupune aceeaøi ræsplatæ øi aceeaøi pedeapsæ pentru
tofli, raportul nu poate sæ se încheie deplin la moarte. S-ar putea admite cæ
se poate øti dacæ un om este sau nu mântuit, øi cæ prin urmare poate sæ fie
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admis la un loc sau altul. Lucrul acesta se poate admite, dar nu rezolvæ
problema. Chiar øi cu prilejul judecæflilor pæmânteøti se aøteaptæ mai întâi
sæ se vadæ rezultatul unei crime sævârøite øi de abia atunci se pronunflæ
sentinfla. Dacæ atunci când cineva trage cu arma pentru a speria pe altul
este rænit cineva, judecata nu se întemeiazæ pe rezultatul imediat, ci pe
rezultatul final al împuøcærii. Omul rænit poate sæ mai zacæ o sæptæmânæ
sau douæ. Criminalul nu poate cere sæ fie judecat imediat, pe baza faptului,
am putea zice, cæ omul nu a murit încæ, øi cæ prin urmare criminalul nu a
fost vinovat de omor.

Omul este vinovat pentru mai mult decât rezultatul imediat al faptelor
sale. Pare mai raflional ca judecata sæ fie amânatæ pânæ când sunt adunate
toate dovezile, cu care prilej se poate ajunge la o apreciere corectæ. Dacæ
admitem cæ unii vor fi pedepsifli cu multe lovituri, iar alflii cu pufline (Luca
12, 48), judecata nu trebuie sæ aibæ loc pânæ n-au fost cercetate toate
împrejurærile øi urmærile. Lucrul acesta nu poate avea loc decât la data
rânduitæ de Dumnezeu, la sfârøitul lumii. În armonie cu aceasta este
cuvântul lui Dumnezeu care declaræ: “pæstreazæ pe cel nedrept pentru
ziua judecæflii ca sæ fie pedepsit.” (2 Petru 2, 9).

SFINfiII SUNT JUDECAfiISFINfiII SUNT JUDECAfiISFINfiII SUNT JUDECAfiISFINfiII SUNT JUDECAfiISFINfiII SUNT JUDECAfiI

Nelegiuiflii vor fi judecafli de cei drepfli. Sfinflii vor judeca lumea.
“Lumea va fi judecatæ de voi.” (1 Cor. 6, 2). Dupæ cum îngerii au de
îndeplinit lucrarea lor în cer, tot astfel øi cei mântuifli vor avea de îndeplinit
lucrarea lor. Dumnezeu face cunoscut celor ai Sæi planul Sæu øi le dæ
ræspunderi de purtat. Sfinflilor li se dæ atât privilegiul cât øi ræspunderea
judecæflii. Omeneøte vorbind, Dumnezeu nu vrea sæ poarte ræspunderea
nemulflumirilor sau bænuielilor; se poate presupune cæ vor fi pierdufli
oameni despre care alflii credeau cæ vor fi mântuifli. Dacæ va lipsi cineva
din cer, s-ar putea ca în mintea cuiva sæ se ridice întrebarea cu privire la
motiv. Poate cæ va fi o persoanæ care ne-a fost scumpæ, pe care am iubit-o
øi pentru care ne-am rugat. Iatæ-l însæ pierdut. Nu cunoaøtem împrejurærile;
nu øtim pentru ce.

Dacæ am fi fost pærtaøi la judecatæ; dacæ noi înøine am fi privit cazul
øi am fi cercetat probele; dacæ dupæ ce am cântærit toate am ajuns în cele
din urmæ la concluzia cæ omul nu a dorit mântuirea øi nu ar fi fost fericit
în cer, nu va mai veni niciodatæ întrebarea în mintea noastræ dacæ în cazul
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acela s-a fæcut sau nu dreptate. Am fost pærtaøi la lucrarea de judecatæ;
øtim. Am fost de faflæ. Suntem satisfæcufli. Mai mult, aranjamentul acesta
asiguræ øi dreptatea øi mila la judecatæ. Unii din aceia care au fost iubifli
de noi, vor fi pierdufli. Ne-am rugat pentru ei. Vom fi plini de milæ pentru
ei pânæ la capæt. Nimeni nu va fi pedepsit mai mult decât meritæ. Planul
lui Dumnezeu asiguræ aceasta.

Trebuie sæ se noteze cæ sfinflii vor avea parte la judecarea celor pe
care i-au cunoscut. Dacæ o parte din planul lui Dumnezeu, când ne lasæ
ca sæ avem parte la lucrarea de judecatæ, este asigurarea faptului ca
niciodatæ sæ nu se ridice vreo îndoialæ în mintea noastræ, sfinflii trebuie sæ
judece propria lor generaflie øi propriile lor cunoøtinfle. Lucrul acesta este
înspæimântætor øi bunul Dumnezeu nu trebuie sæ sufere riscul ca cineva
sæ spunæ sau sæ gândeascæ: “Unii din prietenii mei sunt pierdufli øi eu
n-am avut ocazia niciodatæ sæ øtiu exact ce s-a întâmplat. Am crezut cæ
vor fi mântuifli. I-am înfleles mai bine ca oricare altul. Aø fi vrut sæ cunosc
mai mult cu privire la cazul lor.” Aøa ceva, natural cæ nu se va întâmpla
niciodatæ. Dumnezeu va lua mæsuri în privinfla aceasta. Fiecare va fi
satisfæcut în ceea ce priveøte dreptatea øi mila lui Dumnezeu. Planul lui
Dumnezeu este bine aranjat. Vom cunoaøte pentru ce anume au pierit
anumifli oameni. Vom fi pærtaøi la lucrarea de judecatæ.

NU SE FACE JUDECATÆ LA MOARTENU SE FACE JUDECATÆ LA MOARTENU SE FACE JUDECATÆ LA MOARTENU SE FACE JUDECATÆ LA MOARTENU SE FACE JUDECATÆ LA MOARTE

Dacæ ceea ce am spus aici este corect, nu poate avea loc la data
morflii nici o judecatæ. O grupæ de creøtini se roagæ pentru un tânær pornit
pe cæi rele. Se roagæ zi de zi, an dupæ an, dar færæ rezultat. Tânærul moare
apoi subit. Cum stæm atunci cu judecata? Aceia care-l cunosc, aceia care
s-au rugat pentru el, sunt încæ în viaflæ. Dacæ tânærul trebuie sæ fie judecat
de cætre sfinfli imediat, tofli trebuie sæ moaræ imediat pentru ca sæ participe
la judecatæ. Altminteri trebuie sæ fie judecat de alflii care nu-l cunosc.
Aceasta se potriveøte pentru tofli nelegiuiflii care au træit cândva. Ei nu pot
fi judecafli decât cu o generaflie dupæ moartea lor. Dacæ trebuie sæ fie
judecafli de cætre sfinfli sau dacæ vor fi judecafli de cætre necunoscufli, ar
însemna ca planul lui Dumnezeu sæ fie anihilat øi depæøit. Prin urmare
susflinem cæ dacæ nelegiuiflii trebuie sæ fie judecafli de cætre sfinfli, ei nu
pot fi judecafli la data morflii. Dumnezeu spune cæ nelegiuiflii vor fi pæstrafli
pentru judecatæ pânæ la sfârøitul lumii.

Judecata
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Chiar dacæ este adeværat cæ fiecare generaflie se înflelege mai bine øi
urmeazæ sæ fie judecatæ în propria ei luminæ aøa încât un pæcætos din
Vechiul Testament nu urmeazæ sæ fie judecat dupæ mæsurile Noului
Testament, este la fel de adeværat, cæ înainte de a avea loc orice judecatæ
dreaptæ, trebuie sæ existe o oarecare cunoøtinflæ în ceea ce priveøte
principiile øi regulile generale de cælæuzire. Aceasta presupune învæflæturæ
øi educaflie, iar învæflætura aceasta trebuie sæ cuprindæ tofli factorii despre
care este vorba. Trebuie sæ se flinæ seama de moartea Domnului Hristos,
precum øi de învæflætura Lui. Având în vedere lucrul acesta cum ar fi
putut sfinflii din prima generaflie de pe pæmânt sæ judece pe nelegiuiflii
generafliei lor? Este uøor de væzut cæ trebuie læsatæ la o parte ideea ca
sfinflii sæ aibæ parte la lucrarea de judecatæ dacæ judecata trebuie sæ aibæ
loc la data morflii. Planul pe care l-a întocmit Dumnezeu este minunat.
Planul lui Dumnezeu ca sfinflii sæ aibæ parte la lucrarea de judecatæ face
ca cerul sæ fie un loc sigur øi ridicæ un zid sigur împotriva oricæror întrebæri
øi îndoieli pentru viitor.

JUDECATA DE CERCETAREJUDECATA DE CERCETAREJUDECATA DE CERCETAREJUDECATA DE CERCETAREJUDECATA DE CERCETARE

Cum stau lucrurile cu judecata celor drepfli? Este uøor de înfleles cæ
trebuie sæ aibæ loc o cercetare înainte sæ intre în fericirea veønicæ. Trebuie
sæ se dea o hotærâre cæ viafla øi atitudinea lor garanteazæ sæ li se încredinfleze
viafla veønicæ; iar hotærârea aceasta trebuie sæ fi fost luatæ înainte ca
Domnul sæ vinæ sæ îi ia acasæ. Nu este mai raflional sæ salvezi pe cei drepfli
øi apoi sæ-i aduci la judecatæ, de cum este sæ osândeøti pe cei nelegiuifli øi
abia apoi sæ-i aduci la judecatæ. Dar aici este o deosebire. Nelegiuiflii nu
sunt nimicifli decât la sfârøitul celor o mie de ani. (Apoc. 20, 4. 5). Aceasta
dæ timp îndestulætor pentru judecarea lor dupæ ce vine Domnul. Dar nu
aøa stau lucrurile cu cei drepfli. Dacæ cumva øi ei trebuie sæ fie judecafli,
dacæ trebuie sæ li se dea vreo ræsplætire pe baza judecæflii, cazul lor trebuie
sæ fie hotærât înainte de venirea Domnului. Când vine, El aduce øi
ræsplætirea. (Apoc. 20, 12). Prin urmare situaflia lor trebuie sæ fie hotærâtæ
mai înainte. Unii au ridicat obiecfliuni faflæ de învæflætura aceasta. Ei nu
cred cæ va avea loc o judecatæ a drepflilor înainte de venirea Domnului øi
cu toate acestea lucrul se aratæ ca foarte întemeiat. Cazul celor drepfli
trebuie sæ fie hotærât, altminteri de unde se va øti cine trebuie sæ fie
mântuit? Dacæ se ridicæ obiecfliuni împotriva expresiei “judecata de
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cercetare” care a fost folositæ, sæ se gæseascæ alta mai potrivitæ. Suntem
dispuøi. Nu este o judecatæ de execuflie. Biblia o numeøte “ceasul judecæflii”
în contrast cu “ziua judecæflii.” (Apoc. 14, 7; Fapte 17, 31). Credem cæ
“judecata de cercetare” corespunde mai bine cazului judecæflii celor drepfli.

Este cu totul corespunzætor ca atunci când este vorba de cei care
urmeazæ sæ fie mântuifli, sæ fie de faflæ îngerii pentru ca sæ prezinte mærturie
øi sæ ia parte la lucræri. (Daniel 7, 9. 10). Ei au fost legafli de buna noastræ
stare: au fost duhuri slujitoare. Cu ei urmeazæ sæ træim, øi ei au dreptul sæ
øtie cine va fi îngæduit în locaøurile cereøti. Acesta este øi planul lui
Dumnezeu. Îngerii au simflit care sunt unele din urmærile pæcatului. Au
væzut cæderea lui Lucifer. Au væzut milioane de îngeri care s-au dus cu
el. Au væzut pe Mântuitorul cum suferæ øi moare, øi cunosc ticæloøia pe
care o aduce pæcatul. Îi intereseazæ din toatæ inima sæ øtie cine sunt aceia
care urmeazæ sæ aibæ viafla veønicæ. Nu mai au de gând sæ treacæ din nou
prin experienfla pæcatului prin care au trecut. De aceea planul înflelept al
lui Dumnezeu este ca ei sæ aibæ parte la lucrærile judecæflii.

Ziua Ispæøirii este o potrivitæ preînchipuire a zilei judecæflii. Ar fi
bine ca cititorul sæ revadæ capitolul despre Ziua Ispæøirii în lumina
discufliilor de faflæ. În ziua aceea avea loc o diferenfliere între cei drepfli øi
cei nelegiuifli. Hotærârea atârna de cine øi-a mærturisit pæcatele øi cine nu.
Aceia care îøi aduceau jertfele øi care îndepliniseræ ritualul aveau pæcatele
øterse. Ceilalfli erau “tæiafli”. Nu øtim dacæ se flinea socotealæ în sanctuarul
pæmântesc despre cei care se înfæfliøase cu jertfa în cursul anului. Cu toate
cæ ar fi fost cu putinflæ, este greu de crezut cæ s-a flinut un registru de felul
acesta. Øtim totuøi cæ stropirea sângelui era în sine tot un fel de înregistrare.
Dumnezeu poruncise sæ se aducæ jertfele. Credem cæ El a respectat propria
Sa poruncæ øi a flinut seamæ de aceia care L-au servit în adevær øi cu
sinceritate. În cartea Lui erau trecufli ca øi credincioøi.

Cu privire la judecata zilelor din urmæ stæ scris: “Oricine nu a fost
aflat în cartea vieflii, a fost aruncat în lacul focului.” (Apoc. 20, 15). Textul
acesta ne vorbeøte læmurit despre cartea vieflii, øi ne spune de fapt cæ
numai aceia ale cæror nume au fost aflate în ea, sunt mântuifli. Luafli seama
la cum stæ scris: “Oricine nu a fost aflat scris în cartea vieflii.” Aceasta
înseamnæ o cercetare a cærflii pentru a vedea numele cui este scris. “Oricine
nu a fost scris.” Ce înseamnæ aceasta, decât o cercetare? Este ca øi cum
s-ar fi dat porunca: “Vezi dacæ numele acesta se aflæ în carte.” Ræspunsul
dat este: “L-am aflat”, sau, “Nu l-am aflat.” Fiecare ræspuns din cele

Judecata
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douæ dovedeøte cæ a avut loc o cercetare. Cuvântul “Oricine nu a fost
aflat” îndreptæfleøte susflinerea cæ are loc o cercetare a celor scrise, care
aduce dupæ sine o despærflire, fie spre mântuire, fie spre osândire.

ÎNGERII IAU PARTE LA JUDECATÆÎNGERII IAU PARTE LA JUDECATÆÎNGERII IAU PARTE LA JUDECATÆÎNGERII IAU PARTE LA JUDECATÆÎNGERII IAU PARTE LA JUDECATÆ

Pare atât de læmurit cæ trebuie øi cæ este nevoie sæ fie o cercetare a
celor scrise în ceruri înainte de venirea Domnului, încât întrebarea este
cum se poate gæsi cineva care se poate îndoi de lucrul acesta cu sinceritate
øi seriozitate. Este adeværat cæ Dumnezeu ar putea într-o clipæ sæ rezolve
orice chestiune cu privire la viitorul oricui. Cu desævârøitæ lipsæ de greøealæ
El ar putea rândui ca o parte din omenire sæ fie osânditæ øi alta mântuitæ.
Dar Dumnezeu nu ar putea face aceasta øi în acelaøi timp sæ lase îngerilor
øi oamenilor o parte la lucrarea de judecatæ. Øi lucrul acesta este de mare
însemnætate. Dumnezeu trebuie sæ ia toate mæsurile de siguranflæ în privinfla
vieflii viitoare. Oamenii trebuie sæ fie asigurafli de dreptatea pedepselor
date. Îngerii care au fost duhuri slujitoare trebuie sæ fie de faflæ la judecata
sfinflilor. Pentru scopul acesta sunt flinute øi cærfli. Pentru motivul acesta
sunt de faflæ la judecatæ milioane de îngeri. (Daniel 7, 10). Dumnezeu
face totul pentru a da viitorului siguranflæ. Cerul øi pæmântul trebuie sæ
fie apærate. Dumnezeu nu va îngædui ca milioane de fiinfle omeneøti sæ
intre în fericirea cereascæ øi sæ aibæ parte de privilegiul vieflii veønice færæ
a întreba øi pe îngeri.

Spunem lucrurile acestea cu toatæ evlavia. Îngerii au trecut prin
oarecare experienfle triste din cauza pæcatului. Au væzut cum milioane de
îngeri au pierit. Au væzut pe Domnul Hristos murind pe cruce. Au cunoscut
parte din durerea Tatælui din cauza pæcatului. Sæ nu fie øi ei interesafli cu
privire la admiterea a milioane de pæcætoøi ræscumpærafli la viafla veønicæ?
Nu ar trebui sæ aibæ øi ei o oarecare asigurare cæ admiflându-se sæ intre în
cer oameni, sæ nu se admitæ odatæ cu ei øi pæcatul? Vorbind în felul
oamenilor credem cæ ei trebuie sæ aibæ o asigurare de felul acesta. Øi mai
credem cæ bunul Dumnezeu le va da aceastæ asigurare. Ei sunt de faflæ
când se ia hotærârea cu privire la cei drepfli. Dupæ cum sfinflii au parte la
judecata nelegiuiflilor, tot astfel îngerii au parte la judecata celor drepfli.
Aceasta constituie o asigurare pentru viitor. În împrejurærile acestea nu
se va mai pune astfel nici o întrebare. Dumnezeu a luat mæsuri în privinfla
aceasta.
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CEI O MIE DE ANICEI O MIE DE ANICEI O MIE DE ANICEI O MIE DE ANICEI O MIE DE ANI

În decursul celor o mie de ani îngerii vor avea ocazia sæ ne cunoascæ
mai bine øi noi vom avea prilej sæ-i cunoaøtem pe ei mai bine. Vom lucra
împreunæ la judecatæ. În acest timp vor fi judecafli atât îngeri cât øi oameni.
Noi vom avea partea noastræ la lucrarea de judecatæ . Îngerii vor avea
partea lor. Atât oamenii cât øi îngerii au semeni de ai lor care vor fi
pierdufli øi de care sunt legafli. Dumnezeu ia mæsuri de asigurare ca sæ nu
se mai iveascæ pæcatul a doua oaræ. Îngerii au flinut raportul. Ceea ce este
scris în cærfli este scrisul lor. Oare lor sæ nu li se dea voie sæ cerceteze
rapoartele acestea când se iau cele din urmæ hotærâri? Ei vor avea o anumitæ
parte la executarea sentinflei. (Apoc. 20, 1-3;18, 21;Ezechiel 9, 1-11).
Când se aplicæ pedepsele ei dau mærturie cæ hotærârile luate sunt drepte.
(Apoc. 16, 5. 7). Ei pot face aceasta deoarece cunosc toate amænuntele.

 “Tatæl iubeøte pe Fiul øi a dat toate lucrurile în mâna Lui.” (Ioan 3,
35). Poate cæ nu øtim pe deplin de ce Tatæl a dat toate lucrurile în mâna
Fiului, dar cuvântul acesta este repetat de atâtea ori încât dovedeøte cæ
Tatæl doreøte ca noi sæ-L cunoaøtem. Pe lângæ citatul de mai sus, sæ luæm
aminte øi la acesta: “Toate Le-ai supus sub picioarele Lui.” (Evrei 2, 8).
“Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatæl Meu.” (Matei 11, 27;
Luca 10, 22). “I-ai dat putere peste orice fæpturæ.” (Ioan 17, 2). Puterea
aceasta cuprinde øi pe aceea de a judeca. “Tatæl nici nu judecæ pe nimeni,
ci toatæ judecata a dat-o Fiului.” (Ioan 5, 22). Hristos “a fost rânduit de
Dumnezeu Judecætorul celor vii øi al celor morfli.” (Fapte 10, 42).
Dumnezeu “va judeca lumea dupæ dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit
pentru aceasta.” (Fapte 17, 31). Aceasta aduce dupæ sine øi puterea de a
executa judecata. (Ioan 5, 27). De fapt aceastæ acordare de autoritate datæ
Fiului poate fi concentratæ în cuvântul læmuritor al Domnului Hristos:
“Toatæ puterea Mi-a fost datæ în cer øi pe pæmânt.” Matei 28, 18. Aceasta
nu mai lasæ nici un fel de îndoialæ cu privire la întinderea puterii datæ
Lui. Toatæ puterea în cer øi pe pæmânt.

Întreaga controversæ descoperæ o anumitæ træsæturæ din caracterul
lui Dumnezeu care este foarte încurajatoare. Dumnezeu ar fi putut sæ
trateze cu totul altfel pe rebeli. Nici nu ar fi avut nevoie sæ ia aminte la
acuzafliile împotriva lui Satana. Dar a supus cazul Sæu sæ fie tratat pe
temeiul dovezilor înfæfliøate. Îøi putea îngædui sæ aøtepte øi sæ îngæduie
fiinflelor create sæ decidæ ele însele. El øtia despre cauza Sa cæ este dreaptæ

Judecata
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øi cæ putea sæ reziste la cercetare. El a fost drept øi færæ ascunziøuri în
toate privinflele.

Aceasta ne dæ motiv sæ credem cæ judecata viitoare va fi condusæ
dupæ cele mai înalte concepflii de drept øi de justiflie ca sæ nu spunem øi de
milæ. Dumnezeu nu este ræzbunætor. El nu aøteaptæ un prilej pentru a
“ræsplæti.” El vrea ca tofli oamenii sæ se pocæiascæ øi sæ fie mântuifli. El nu
are plæcere de moartea celor ræi.

Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Ar fi
bucuros sæ mântuiascæ pe tofli dar nu ar fi cel mai bun lucru sæ facæ aceasta.
Pentru aceasta sunt mai multe motive. Mulfli nu vor sæ fie mântuifli dupæ
rânduielile care numai ele asiguræ viafla. Regulile pe care le-a pus
Dumnezeu pentru noi spre cælæuzirea noastræ sunt regulile vieflii, iar nu
decrete arbitrare. Societatea nu poate exista nici aici øi nici în cer, dacæ
oamenii nu înceteazæ sæ se ucidæ unii pe alflii. Lucrul acesta pare atât de
evident încât nimeni nu va gândi altfel.

Uciderea porneøte din rædæcinile urii. Nu ar fi bine sæ admitem ca
cineva care uræøte pe fratele sæu – sau pe oricine – sæ træiascæ în cer la un
loc cu ceilalfli. Ar fi o nebunie sæ aøteptæm sæ fie pace øi armonie în
asemenea împrejuræri. Oamenii au destule dovezi cæ ura duce la moarte.
Nu mai este nevoie de noi dovezi. Dacæ vrea Dumnezeu sæ aibæ un cer
liniøtit trebuie sæ scoatæ afaræ pe ucigaøi. Aceasta înseamnæ cæ trebuie sæ
dea afaræ pe tofli cei care uræsc.

Înseamnæ însæ øi mai mult. Iubirea este unicul leac împotriva urii.
Numai acela care iubeøte este în siguranflæ. Lipsa de iubire înseamnæ uræ
mai devreme sau mai târziu. De aceea este una din legile vieflii. Numai
acela care iubeøte, împlineøte legea, prin urmare numai acela are dreptul
sæ træiascæ. Dreptul acesta nu trebuie sæ fie înfrânt îngæduind urii sæ
prospere. Aceia care cultivæ ura în inima lor, calcæ legea vieflii. Nu ar fi
de folos ca unii ca aceøtia sæ fie mântuifli chiar dacæ ei ar dori aceasta. În
cer nu trebuie sæ fie ucigaøi, nimeni care sæ calce porunca: “Sæ nu ucizi.”
Acelaøi argument se potriveøte pentru oricare altæ poruncæ.

Prin urmare atunci când Dumnezeu admite oameni øi îngeri sæ ia
parte la judecatæ, El face ceva mai mult decât sæ-i ia ca pærtaøi. Lucrul
acesta are øi el însemnætatea lui. Este necesar având în vedere viitorul.
Avem nevoie de asigurarea cæ ni se va da parte la judecatæ. Dar aici sunt
cuprinse lucruri øi mai mari. Când îngæduie Dumnezeu, sfinfli øi îngeri sæ
ia parte la lucrærile de judecatæ, de fapt ei cerceteazæ lucrarea lui



257

Dumnezeu. Regulile, principiile øi legile care guverneazæ pe oameni øi
pe îngeri, au ajuns sæ fie cercetate de aproape. Într-un anumit înfleles
Dumnezeu este judecat. (Romani 3, 4).

În lumina acestor spuse, faptul cæ oamenii øi îngerii la încheierea
controversei aratæ credinfla în dreptatea lui Dumnezeu, capætæ o
însemnætate øi mai mare. Întrebarea cea mare a fost: “Este Dumnezeu
drept, sau acuzafliile lui Satana sunt adeværate?” La sfârøitul controversei
îngerul apelor spune: “Drept eøti tu Doamne!” Alt înger zicea: “Da,
Doamne Dumnezeule Atotputernice, adeværate øi drepte sunt judecæflile
Tale!” Un glas puternic de gloatæ multæ zicea: “Aleluia! A Domnului
Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea øi puterea! Pentru cæ
judecæflile Lui sunt adeværate øi drepte.” Cei care au biruit fiara øi chipul
ei strigæ: “Drepte øi adeværate sunt cæile Tale Împærate al sfinflilor!” Iar
când Dumnezeu se aøeazæ din nou pe tron, gloatæ multæ cu un glas, ca
bubuitul unor tunete puternice strigæ: “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru
Cel Atotputernic a început sæ împæræfleascæ.” Dar Dumnezeu nu doreøte
sæ împæræfleascæ singur. Când “împæræflia lumii a trecut în mâna Domnului
nostru øi a Hristosului Sæu; când în cele din urmæ este zdrobit pârâtorul,
atunci se aøeazæ tronul lui Dumnezeu øi al Mielului. Slævitæ împlinire a
nædejdii noastre!” (Apoc. 16, 5. 7;19, 1. 2;15, 3;19, 6;11, 15;12, 10;22, 5).

Judecata
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APENDICEAPENDICEAPENDICEAPENDICEAPENDICE

ALTARUL DINAINTEA DOMNULUI

Expresia “înaintea Domnului” este folositæ în legæturæ cu serviciile
sanctuarului precum øi cu locurile øi cu mobilierul.

În felul acesta era adusæ tæmâia înaintea Domnului (Exod 30, 8), iar
jertfele erau junghiate înaintea Domnului (Lev. 1,3.5;4, 4.15.24). Cei doi
flapi erau înfæfliøafli înaintea Domnului în Ziua Ispæøirii. (Lev. 16,7.10).

Sfeønicul era aøezat înaintea Domnului (Lev. 24, 4), tot aøa øi masa
prezenflei (vers. 6) øi altarul tæmâierii (Lev. 4, 18), locul sfânt øi perdeaua
(Lev. 4,17) øi altarul arderilor de tot (Lev. 8, 14;16,12).

În Leviticul 16,16.18, se întâlneøte din nou expresia “înaintea
Domnului” în legæturæ cu altarul. Lectura sunæ astfel: “Øi el va face ispæøire
pentru locul sfânt din cauza necuræfliei copiilor lui Israel øi din cauza
cælcærilor în toate pæcatele lor øi aøa sæ facæ pentru cortul întâlnirii, care
va ræmâne în mijlocul lor, în mijlocul necuræfliilor lor… øi dupæ ce va
ieøi, sæ se ducæ la altarul care este înaintea Domnului øi sæ facæ ispæøire
pentru altar; sæ ia din sângele viflelului øi flapului øi sæ punæ pe coarnele
altarului de jur împrejur.”

Am omis versetul 17 ca fiind o notæ introductivæ, neavând de a face
cu serviciul.

Pasajul aratæ cæ marele preot face ispæøire pentru “locul sfânt” øi
pentru “cortul întâlnirii”; apoi “se duce la altarul care este înaintea
Domnului øi face ispæøire pentru el.”

Faptul cæ despre altar se spune cæ este “înaintea Domnului”, nu
stabileøte care altar. Textul sugereazæ altarul arderilor de tot, cæci Aaron
“iese” la altar. El a ispæøit deja pentru locul sfânt øi pentru cortul întâlnirii
(vers. 16) adicæ pentru locul prea sfânt øi pentru locul sfânt. Acum el
merge afaræ la altarul arderilor de tot.

Aceeaøi ordine este sugeratæ øi în versetul 20 care sunæ astfel: “când
va isprævi de fæcut ispæøire pentru sfântul locaø, pentru cortul întâlnirii øi
pentru altar”; øi aici sunt menflionate cele trei lucruri: sfânta sfintelor,
sfânta øi altarul.

Altarul tæmâierii se gæsea în locul sfânt øi era singurul articol de
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mobilier în partea unde era aøezat sângele. Ca urmare, atunci când se
spune cæ ispæøirea a fost fæcutæ pentru cortul întâlnirii, se referæ numai la
altarul tæmâierii care trebuia ispæøit odatæ pe an (Exod 30, 10).

În locul prea sfânt trebuia fæcutæ ispæøirea pentru capacul ispæøirii –
deoarece sângele fusese aøezat pe el. În locul sfânt trebuia ispæøit altarul
tæmâierii pentru acelaøi motiv. Singura piesæ de mobilier folositæ în
ispæøirea sângelui era altarul arderilor de tot. Dacæ altarul arderilor de tot
nu este menflionat în Leviticul 16, 16. 18, atunci trebuie sæ tragem
concluzia cæ pentru el nu s-a fæcut ispæøirea. Dar acesta era locul unde
erau junghiate toate jertfele øi cu siguranflæ cæ nu putea fi trecut cu vederea.

În Leviticul 16, 12, marele preot ia cærbuni de pe altarul dinaintea
Domnului. Altarul pe care se gæseau cærbuni, era altarul arderilor de tot.
Nu se gæsea cærbuni pe altarul tæmâierii. De aceea Keil øi Delitzsch spun
cæ marele preot lua “de pe altarul arderilor de tot atâfli cærbuni aprinøi cât
încæpea în cædelniflæ.” (Comentariu la Pentateuch, vol. 2, pag. 399). Asupra
acestui lucru toate comentariile sunt de acord.

În Leviticul 1, 11, locul unde jertfele trebuiau junghiate era “altarul
dinspre miazæ noapte “înaintea Domnului.”

Având în vedere aceste declaraflii pare sigur cæ altarul din Leviticul
16. 18, este altarul arderilor de tot. Dacæ nu este aøa, toatæ semnificaflia
ispæøirii era pierdutæ øi majoritatea celor care aveau nevoie de curæflire
ræmâneau necurafli. De aceea comentariul de mai sus citat spune: “De
aici urmeazæ cæ prin altarul din versetul 18 øi chiar din versetele 20 øi 33
care este menflionat aici ca reprezentând a treia parte a întregului sanctuar,
trebuie sæ înflelegem altarul arderilor de tot din curte øi nu altarul tæmâierii,
aøa cum susflin Rabinii øi majoritatea comentatorilor. Expresia “sæ iasæ”
din versetul 18 nu se referæ la ieøirea din locul prea sfânt în locul sfânt, ci
ieøirea lui din ohel moed (locul sfânt) în curte.” (ibid. Pag. 400, 401).

Apendice
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JERTFELE DIN SERVICIUL
SANCTUARULUI

(“Urmætoarea schiflæ a diferitelor jertfe, ceremonii øi særbætori speciale ale vechii
economii iudaice, a fost la început prezentatæ ca o hartæ de cætre Marwin R.
Thurber. Este inclusæ aici printr-un aranjament special de cætre autorul cærflii
øi cel care a pregætit schifla).

ARDERILE DE TOTARDERILE DE TOTARDERILE DE TOTARDERILE DE TOTARDERILE DE TOT
NATURA:     Voluntare în ceea ce-l privea pe individ, dar amintitæ în anumite ocazii

pentru întreaga adunare, iar în alte ocazii pentru indivizi. (Lev. 1, 3).
REALIZARE:     Se fæcea ispæøire – era primitæ pentru El. (Lev. 1, 4).

CÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAU
1.1.1.1.1. De bunæ voie – în general. (Lev.1,3)

2.2.2.2.2. Zilnic. (Exod 29, 38-42; Num. 28,
3-8)

3.3.3.3.3. La consacræri. (Exod 29, 15-18 Lev.
8, 18-21

4.4.4.4.4. În zile øi særbætori speciale.
a. Sabatul. Num. 28, 9. 10
b. Lunile noi. Num. 28, 11-14
c. Særbætoarea pâinii nedospite.

   Num. 28, 17-25
d. Ziua snopului de legænat.Lev.

    23, 10-14
e. Ziua cincizecimii. Lev.23,17-

    21; Num. 28,26-31.
f. Prima zi a lunii a 7 a. Num.29,

   1-6.
g. Ziua Ispæøirii. Lev. 16 ; Num. 29,

7-11.

ANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISE
1.1.1.1.1. Orice animal de parte bærbæteascæ,

curat era folosit pentru jertfæ. (Lev. 1)
2.2.2.2.2. Doi miei de un an.

3. 3. 3. 3. 3. Tauri, berbeci, miei. Num.7,8)

4.4.4.4.4. În zile øi særbætori speciale.
a. Alfli doi miei.
b. 2 tauri, 1 berbece, 7 miei.
c. Zilnic: 2 viflei, 1 berbece,

7miei.
d. Un miel de un an.
e. Pentru zi: 2 viflei, 1 berbece, 7

miei. Pentru pâine: 1 viflel, 2
berbeci, 7 miei

f. 1 viflel, 1 berbece, 7 miei, în
afaræ de jertfa lunaræ.

g. Pentru preot: 1 berbece. Lev. 16,3.
Pentru popor: 1 berbece. Lev. 16,
5. Pentru zi: 1 viflel, 1 berbece, 7
miei. Num.29,7-11.
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h. Særbætoarea corturilor. Num.
29,12-34.

i. A 8 a zi a særbætorii corturilor.
Num. 29,35-38.

55555. Pentru curæflire.
   a. Pentru naøtere. Lev. 12
   b. Lepræ. Lev. 14
   c. Scurgere de sânge. Lev.

    15,13.15. 25-30.
6.6.6.6.6. Votul nazireatului. Num. 6.

7.7.7.7.7. Ca jertfæ pentru pæcat la særaci. Lev.
5,7-10.

8 .8 .8 .8 .8 . Ca jertfæ pentru pæcat când
adunarea pæcætuieøte din neøtiinflæ.

h.13 viflei, 2 berbeci, 14 miei în
prima zi, scæderea zilnicæ a vifleilor
de 1-7 viflei, 2 berbeci,14 miei în
ziua a øaptea.

i. 1 viflel, 1 berbece, 1 miel.

5.5.5.5.5. Pentru curæflire.
a. Miel, porumbel sau turturea.
b. Miel, porumbel sau turturea.
c. Porumbel sau turturea.

6.6.6.6.6. Votul nazireatului.
a.Cælcarea accidentalæ: porumbel

sau turturea.
b.Pentru împlinirea unui vot: miel.

7.7.7.7.7. Porumbel sau turturea.

8.8.8.8.8. Viflel.

ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Generale
Sare - Lev. 2, 13.
Jertfa de mâncare – Num. 15, 2-12.

Pentru un miel sau ied: 1/10 floare de fæinæ, 1/4 hin de undelemn, 1/4 hin de vin.
Pentru un berbec: 2/10 floare de fæinæ, 1/3 hin de undelemn, 1/3 hin de vin.
Pentru un viflel: 3/10 floare de fæinæ, 1/2 hin de undelemn, 1/2 hin de vin

Tæmâie – Lev. 2, 1. 2.
Sabate

Pentru fiecare miel: 2/10 floare de fæinæ cu undelemnul necesar øi o jertfæ de
bæuturæ (cantitate dublæ pentru fiecare miel).

Ziua snopului de legænat
Pentru un miel: 2/10 floare de fæinæ (dublæ), undelemn (probabil proporflional),

1/4 hin de vin (obiønuit). Lev. 23, 13.
Curæflirea dupæ naøtere.

Nu este specificat.
Curæflirea pentru lepræ:

3/10 floare de fæinæ cu undelemn sau 1/10 floare de fæinæ cuundelemn.
Curæflirea pentru scurgerea de sânge.

Nimic.

Apendice
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ORDINEA PROCEDURIIORDINEA PROCEDURIIORDINEA PROCEDURIIORDINEA PROCEDURIIORDINEA PROCEDURII
Viflelul, oaia sau flapul. Lev. 1, 3-13.

1. Pæcætosul pune mâna pe capul victimei øi o junghie.
2. Preotul stropeøte sângele pe altar.
3. Pæcætosul jupoaie pielea øi taie animalul, spalæ picioarele øi

mæruntaiele cu apæ.
4. Preotul aøeazæ focul, aranjeazæ lemnele øi aøeazæ în ordine bucæflile

de carne pe foc.
5. Jertfa este consumatæ complet pe altar.

Turtureaua sau porumbelul. Lev. 1, 14-17.
1. Preotul ræsuceøte capul pe altar øi îl arde.
2. Stoarce sângele pe o parte a altarului.
3. Taie guøa, smulge øi îndepærteazæ fulgii.
4. Despicæ pasærea, n-o desparte.
5. Jertfa este complet arsæ pe altar.

APLICAREAAPLICAREAAPLICAREAAPLICAREAAPLICAREA
Sângele:

 stropit pe altar øi în jurul lui. Lev. 1, 5. 11. 15.
Græsimea, etc.:

 nu este separatæ. Lev. 1, 8. 12.
DDDDDarul legænat:

nimic.
Întreaga carcasæ:

arsæ pe altar. Lev. 1, 9. 13. 17.
Pielea:

datæ preotului. Lev. 7, 8.
Guøa øi fulgii:

aruncate la locul cenuøei. Lev. 1, 16.

JERTFELE DE PACEJERTFELE DE PACEJERTFELE DE PACEJERTFELE DE PACEJERTFELE DE PACE
NATURÆ: De obicei de bunæ voie. Includea votul, jertfele de mulflumire øi

darurile de bunæ voie. (Lev. 19, 5; 7, 15. 16); særbætoare comunitaræ la care
luau parte Domnul, preotul øi poporul. (Lev. 3, 11;7, 14. 31-33;7, 15-18;19,
5-8; Deut. 27, 7).

Juruinfle øi daruri de bunæ voie. Numeri 15, 8-12.
Pentru un miel: 1/10 floare de fæinæ, 1/4 hin de undelemn øi 1/4 hin de vin.
Pentru un berbece: 2/10 floare de fæinæ, 1/3 hin de undelemn, 1/3 hin de vin.
Pentru un viflel: 3/10 floare de fæinæ, 1/2 hin de undelemn, 1/2 hin de vin.
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Pentru toate darurile
Sare. Lev. 2, 13.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
(Vezi Lev. 3)

1. Omul pune mâna pe capul animalului.
2. Aducætorul junghie animalul.
3. Preotul stropeøte sângele pe altar de jur împrejur.
4. Aducætorul leagænæ pieptul, spata dreaptæ øi græsimea, etc. înaintea

Domnului. Lev. 7, 29-32.
5. Restul este mâncat (vezi aplicarea).

APLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICARE
Sângele:

stropit pe altar de jur împrejur. Lev. 3, 2, etc.

CÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAU
1.1.1.1.1. Dupæ caz sau la îndeplinirea unei

jertfe, parte bærbæteascæ sau
femeiascæ. Lev. 3

2 .2 .2 .2 .2 . La consacræri. (Exod 29,
19-28;Lev. 8, 22;

3.3.3.3.3. La cincizecime împreunæ cu pâine.

4.4.4.4.4. La îndeplinirea votului de nazireat.

ANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISE
1.1.1.1.1. Orice animal curat era de obicei

pentru juruinfle. (Lev. 19, 5; 7, 16).
2.2.2.2.2. Berbece (Lev. 8, 22), viflel øi

berbece (Lev. 9, 4), 9, 4; Num. 7). ,
vite, berbeci, flapi, miei (Num. 7).

3.3.3.3.3. Doi miei. Lev. 23, 20. Lev. 23,
17-20.

4.4.4.4.4. Reguli: De obicei orice jertfæ
trebuie sæ fie Num. 6, 14. 17. 18.
desævârøitæ pentru a fi primitæ, însæ
ca dar de bunæ voie putea sæ aibæ
ceva în plus sau în minus. Lev. 22,
21-24.

ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Jertfa de mulflumire. Lev. 7, 12-14.

Turte nedospite amestecate cu undelemn.
Piøcoturi nedospite unse cu undelemn.
Turte uscate.
Pâine dospitæ, din care o parte este legænatæ øi datæ preotului oficiant.

Græsimea:
arsæ pe altar. Lev. 3, 3-5;7, 31.

Darul legænat
pieptul øi spata dreaptæ este datæ preotului. Lev. 7, 29-36.

Apendice
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Restul carcasei:
mâncatæ de aducætor. Deut. 27, 7; 12, 17. 18.

Regulæ:
Darurile de mulflumire trebuie mâncate în aceeaøi zi. Darurile de bunæ voie øi

pentru juruinfle, pot fi mâncate øi a doua zi, dar nu mai târziu. Lev. 7,
16-18.

JERTFELE PENTRU PÆCATJERTFELE PENTRU PÆCATJERTFELE PENTRU PÆCATJERTFELE PENTRU PÆCATJERTFELE PENTRU PÆCAT
NATURÆ: Cerute, când cineva pæcætuia din neøtiinflæ; øi cu ocazii speciale pentru

acoperirea unor pæcate fæcute de întreaga adunare. (Lev. 4, 2; Numeri 15,
22-29).

REALIZARE: Ispæøirea era fæcutæ pentru pæcat. (Lev. 4, 35; Numeri 15, 24).

CÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAU
1. În general, dacæ cineva pæcætuia din

neøtiinflæ. (Lev. 4, 2;Num. 15, 27. 28).
a. Preotul. Lev. 4, 3-12.
b. Adunarea. Lev. 4, 13-21.
c. Un conducætor. Lev. 4, 22-26.
d. Poporul de rând. Lev. 4, 27-35.

2.2.2.2.2. Anumite cazuri limitæ în care este
folositæ jertfa pentru pæcat.
a. Minciunæ sub juræmânt. Lev. 5, 1.
b. Necuræflia datoratæ unui mort.

Lev. 5, 2.
c. Necuræflia bærbatului. Lev. 5,3.
d. Votul nechibzuit. Lev. 5, 4.

33333. Consacræri
a. Aaron øi fiii lui. (Exod 29,

10-14;36, 37; Lev. 8, 2. 3, etc.)
b. Cæpetenii. Numeri 7.
c. Leviflii. Numeri 8.

4.4.4.4.4. Zile speciale.
a. Luni noi. Numeri 28, 15.
b. Særbætoarea pâinii nedospite.

Numeri 28, 17-24.

ANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISE

a. Un viflel. Lev. 4, 3-12.
b. Un viflel. Lev. 4, 13-21.
c. Un ied. Lev. 4, 22-26.
d. Ied sau o mieluøea (Lev. 4, 27-35) sau

dacæ era prea særac, doi porumbei sau
pui de turturea (Lev. 5, 7) unul ca jertfæ
pentru pæcat, unul ca ardere de tot. Dacæ
era mai særac 1/10 floare de fæinæ care
este o jertfæ pentru pæcat, nu o jertfæ de
mâncare (Lev. 5, 11. 12).

3.3.3.3.3. Consacræri
a. Un viflel.

b. Un ied.
c. Un viflel.

4.4.4.4.4. Zile speciale.
a. Un ied. Numeri 28, 15.
b. Un ied, zilnic. Numeri 28, 22-24.
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c. Cincizecimea. (Lev. 23, 19;
Num. 28, 30).

d. Prima zi a lunii a øaptea. Numeri
29, 5.

e. Ziua Ispæøirii. (Lev. 16; Num.
29, 11).

f. Særbætoarea corturilor. Num. 29,
16-34.

g. A 8 a zi a særbætorii corturilor.
Num. 29, 38.

5.5.5.5.5. Curæflirea.
a. Naøtere. Lev. 12, 6. 8.
b. Lepræ. Lev. 14, 10. 19. 22.
c. Scurgere de sânge. Lev. 15, 14.

15. 29. 30.

6.6.6.6.6. Votul pentru nazireat.
a. Cælcare accidentalæ. Num. 6, 10. 11
b.Împlinire.Numeri 14, 6-14.

c.  Pentru zi, un ied.  Num. 28, 30.
    Pentru pâine – un ied. Lev. 23,

18. 19.
d. Un ied. Numeri 29, 5.
e. Un ied pe lângæ jertfa de ispæøire.

Num. 29, 11.
f. Zilnic câte un ied. Num. 29,

16-34.
g. Un flap. Numeri 29, 38

5.5.5.5.5. Curæflirea.
a. Un porumbel. Lev. 12, 6. 8.
b. Jumætate de miel sau porumbel.

Lev. 14, 10. 19. 22.
c. Un porumbel. Lev. 15, 14. 15.

29. 30.
6.6.6.6.6. Votul pentru nazireat.
a. Porumbel. Lev. 6, 10. 11
b. Jumætate de miel. Numeri 14, 6-14.

ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Sare. Lev. 2, 13.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
Preotul øi adunarea.

1. Mâna pe capul victimei.
2. Junghierea animalului.
3. Sângele stropit înaintea perdelei în locul sfânt øi aøezat pe coarnele altarului

de aur.
4. Restul sângelui værsat la picioarele altarului arderilor de tot.
5. Græsimea, rinichii, etc, arse pe altar.
6. Animalul întreg cu piele, mæruntaie, balegæ, etc, arse afaræ din tabæræ.

Conducætorul øi poporul de rând.
1. Mâna pe capul victimei.
2. Animalul junghiat.
3. Sângele pus pe coarnele altarului arderilor de tot.
4. Restul sângelui turnat la picioarele altarului.
5. Græsimea, etc, arse pe altar.
6. Preotul mænâncæ carnea animalului. (Lev. 6, 25-29;10, 16-20).
   Jertfele ocazionale par sæ urmeze aceeaøi regulæ generalæ. (Pentru Ziua

Ispæøirii, jertfele de sânge, vezi ceremonii speciale).

Apendice
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ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Sare. Lev. 2, 13.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
Aceeaøi ca øi la jertfele pentru pæcat, cu excepflia sângelui. Lev. 7, 1-7.

APLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICARE
La fel ca øi la jertfele pentru pæcat. (Lev. 7, 1-7) , cu excepflia sângelui. Acesta

APLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICARE
Sângele.

1. Preotul øi adunarea – stropit înaintea perdelei øi pus pe coarnele altarului
de aur. Restul værsat. Lev. 4, 6. 7. 16-18.

2. Conducætorul øi poporul – pus pe coarnele altarului arderilor de tot. Restul
værsat. Lev. 4, 25. 30. 34.

Græsimea, etc.
Arsæ pe altar. Lev. 4, 8-10. 19. 26. 35.
Darurile legænate – nimic.

Carnea.
1. Preotul øi adunarea – arsæ pe câmp. Lev. 4, 12. 21.
2. Conducætorul øi poporul – mâncatæ de preot. Lev. 4, 25-29.

Pielea.
1. Preotul øi adunarea – arsæ cu animalul întreg. Lev. 4, 12. 21.
2. Conducætorul øi poporul – nu se menflioneazæ, dar se presupune cæ revenea

preotului.
REGULÆ: Nici o jertfæ pentru pæcat al cærei sânge este adus în cortul întâlnirii

pentru împæcare în locul sfânt, nu va fi mâncatæ, ci va fi arsæ în foc. Lev. 6, 30.

JERTFE PENTRU VINÆJERTFE PENTRU VINÆJERTFE PENTRU VINÆJERTFE PENTRU VINÆJERTFE PENTRU VINÆ
NATURÆ:–prescrise în cazurile de pæcat cunoscut.
REALIZARE: se face ispæøire. (Lev. 5, 16; 6, 7).

CÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAU
1. În cazul pæcatului cunoscut. Lev.

6, 2. 3.
2. Sacrilegiu din neøtiinflæ. Lev. 5, 15.
3. Violarea uni rob împrumutat.
4. Curæflirea pentru lepræ. Lev. 14,

12-18.
5. Cælcarea accidentalæ a votului

pentru nazireat.

ANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISEANIMALELE PRESCRISE
1. Berbece. Lev. 6, 6.
2. Berbece. Lev. 5, 15. (Cazuri limitæ

în care jertfa pentru vinæ este
folositæ)

3. Berbece. Lev. 19, 20-22. Lev. 19,
20-22.

4. Miel. Lev. 14, 10. 13, etc.
5. Miel. Numeri 6, 12.
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era stropit pe altar, în loc sæ fie pus pe coarnele altarului. Lev. 7, 2.

JERTFELE DE MÂNCAREJERTFELE DE MÂNCAREJERTFELE DE MÂNCAREJERTFELE DE MÂNCAREJERTFELE DE MÂNCARE
NATURÆ: nesângeroase, însoflite de jertfe de sânge. Numeri 15, 3. 4.

CÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAUCÂND SE ADUCEAU
1. Odatæ cu arderea de tot, obiønuitæ, specialæ øi personalæ. Numeri 15, 2-12.

28. 29.
2. Odatæ cu jertfa de împæcare. Numeri 15, 3; Lev. 7, 11-14.
3. În cazuri speciale.
a. Jertfa de mâncare a marelui preot. Lev. 6, 20-23.
b. Cu pâinea prezenflei. Lev. 24, 5-9.
c. Cu snopul de legænat. Lev. 23, 10-14.
d. Cu primele roade. Lev. 23, 16. 17.
e. Încercarea geloziei. Numeri 5, 15.
f. Nazireat. Numeri 6, 15.

MATERIALUL PRESCRISMATERIALUL PRESCRISMATERIALUL PRESCRISMATERIALUL PRESCRISMATERIALUL PRESCRIS
- Floarea fæinii. Lev. 2, 1. 2
- Pâine sau turte nedospite. Lev. 2, 4.
- Piøcoturi nedospite. Lev. 2, 4.
- Turte uscate. Lev. 2, 12.
- Græunfle præjite. Lev. 2, 14-16.
- Fæinæ de orz. Numeri 5, 15.

REGULÆ: Nici o jertfæ de mâncare nu va fi pregætitæ cu aluat cæci aluatul øi
mierea nu vor fi aduse pe altar. Lev. 2, 11.

EXCEPTIE: Pâinea din primele roade de la Cincizecime øi pâinea pentru darul
de mulflumire vor fi fæcute cu aluat, dar nu vor fi arse pe altar. (Lev. 2,
12;7, 12. 13. 23;17-20).

ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Sare: Lev. 2, 13.
Undelemn: (Lev. 2, 2-7; Numeri 15, 4-11).
Vin: Numeri 15, 4-11.
Tæmâie: Lev. 2, 2; 24, 7.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
Generalæ (Leviticul 2)

1.Aducerea jertfei la preot.

Apendice
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2.Preotul arde o mânæ de floare de fæinæ cu undelemn øi cu toatæ tæmâia, o
parte din pâine este pregætitæ cu undelemn, iar restul merge la preot.

Jertfa de mâncare a marelui preot:
Toatæ era arsæ. Lev. 6, 13.

Pâinea prezenflei:
Aøezatæ pe masæ în locul sfânt timp de o sæptæmânæ cu tæmâie pe ea. Lev. 24, 5-8.
Snopul de legænat øi pâinile din primele roade: Legænate înaintea Domnului.

Lev. 23, 11.
APLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICARE

Fæina:
O mânæ pe altar. Lev. 2, 2; restul pentru preofli în general. Lev. 7, 10.

Pâinea:
O porflie pe altar. Lev. 2, 9; restul pentru preotul oficiant. Lev. 7, 9.

Pâinea prezenflei:
Pentru preofli. Lev. 24, 5-9.

Partea legænatæ din pâinea cu aluat:
a. La darul de mulflumire: La preotul oficiant; restul la aducætor. (Lev. 7, 13.

14; Deut. 27, 7).
b. Pâinile din primele roade: Preotului. Lev. 23, 10.

PAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELE
NATURÆ: Prescris, semn øi material. Exod 13, 9. 10.
REALIZARE: Îngerul ce a trecut. Exod, 12. 13.

CÂND SE ADUCEA:CÂND SE ADUCEA:CÂND SE ADUCEA:CÂND SE ADUCEA:CÂND SE ADUCEA:
În a 14 a zi Abib, prima lunæ. Exod 12, . 6.

ANIMALUL PRESCRIS:ANIMALUL PRESCRIS:ANIMALUL PRESCRIS:ANIMALUL PRESCRIS:ANIMALUL PRESCRIS:
Miel sau ied. Exod 12, 5.

ADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURIADAUSURI
Ierburi amare. Exod 12, 8.
Pâine nedospitæ. Exod 12, 8.
Vin (tradiflia iudaicæ). H.L.L. pag. 658. ed. engl.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Alegerea animalului
2. Junghierea în seara zilei a 14a.
3. Stropirea sângelui pe uøiori øi pe prag.
4. Frigerea întregului animal.
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5. Mâncarea animalului cu ierburi amare.
6. Arderea a ceea ce ræmânea nemâncat din animal.

APLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICAREAPLICARE
Sângele:

Pe uøiori øi pe prag.
Carnea:

Mâncatæ de aducætor împreunæ cu prietenii lui.
Ræmæøiflele:

Arse.
TÆMÂIATÆMÂIATÆMÂIATÆMÂIATÆMÂIA

NATURÆ: Prescrisæ.
REALIZARE: Aducea rugæciunile înaintea lui Dumnezeu. (Psalm 141, 2; Apoc. 8, 3).

CÂND SE ADUCEACÂND SE ADUCEACÂND SE ADUCEACÂND SE ADUCEACÂND SE ADUCEA
Dimineafla øi seara. Exod 30, 7. 8.
În Ziua Ispæøirii. Lev. 16, 12. 13.
Cu ocazii speciale. Numeri 16, 16. 17.

MATERIALUL PRESCRIS:MATERIALUL PRESCRIS:MATERIALUL PRESCRIS:MATERIALUL PRESCRIS:MATERIALUL PRESCRIS:
Combinaflie de mirodenii dulci. Exod 30, 34-38.

ADAUSURI:ADAUSURI:ADAUSURI:ADAUSURI:ADAUSURI:
Nimic.

ORDINEA DE PROCEDARE:ORDINEA DE PROCEDARE:ORDINEA DE PROCEDARE:ORDINEA DE PROCEDARE:ORDINEA DE PROCEDARE:
Arsæ înaintea Domnului.

CEREMONII SPECIALECEREMONII SPECIALECEREMONII SPECIALECEREMONII SPECIALECEREMONII SPECIALE

ZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRII
TEXTE: Lev. 23, 27-32 Numeri 29, 7-11 Exod 30, 10.
JERTFE: Arderea de tot zilnicæ, un viflel pentru o jertfæ pentru pæcat, un berbece

pentru arderea de tot pentru preot; doi flapi pentru o jertfæ pentru pæcat øi
un berbece pentru arderea de tot pentru popor; iar pentru zi, un viflel, un
berbece øi øapte miei pentru arderea de tot øi un ied pentru o jertfæ pentru
pæcat.

Apendice
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CEREMONII ISPÆØITOARE

1. Marele preot se îmbæiazæ øi se schimbæ în veøminte albe dupæ ce a îndeplinit
ceremoniile de dimineaflæ în hainele preofleøti.

2. Prezintæ viflelul pentru jertfa pentru pæcat preofleascæ înaintea Domnului,
punând mâna pe capul animalului.

3. Prezintæ flapii øi aruncæ sorflii pentru a stabili care va fi pentru Iehova øi care
pentru Azazel.

4. Junghie viflelul øi strânge sângele.
5. Duce cædelnifla cu tæmâie în locul prea sfânt øi pune tæmâie pe cærbuni.
6. Revine în curte pentru sângele viflelului pe care îl duce în locul prea sfânt øi

stropeøte pe capacul ispæøirii øi înaintea capacului ispæøirii de øapte ori.
7. Se întoarce în curte, junghie flapul pentru Domnul øi intræ în locul prea

sfânt cu sângele, stropind ca øi mai înainte.
8. Revine la locul sfânt øi face ispæøire pentru lucrurile sfinte de acolo.
9. Se reîntoarce în curte øi face ispæøire pentru altar, stropindu-l cu sângele

ambilor viflei øi al flapilor de øapte ori øi aøezând sângele pe coarnele altarului.
10. Mærturiseøte pæcatele lui Israel pe flapul viu øi îl trimite în pustie printr-un

om potrivit.
11. Îøi îmbracæ iaræøi hainele de mare preot øi oferæ græsimea jertfelor pentru

pæcat, arderea de tot pentru sine øi pentru popor, arderea de tot pentru acea
zi øi iedul pentru jertfa pentru pæcat din ziua aceea.

VOTUL DE NAZIREATVOTUL DE NAZIREATVOTUL DE NAZIREATVOTUL DE NAZIREATVOTUL DE NAZIREAT
TEXT: Numeri 6, 1-21.

CÆLCÆRI ACCIDENTALECÆLCÆRI ACCIDENTALECÆLCÆRI ACCIDENTALECÆLCÆRI ACCIDENTALECÆLCÆRI ACCIDENTALE
JERTFE: Doi porumbei, din care unul ca ardere de tot øi unul ca jertfæ pentru

pæcat; un miel ca jertfæ pentru vinæ.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Rasul bærbii în prima øi a øaptea zi a curæflirii.
2. A opta zi aduce doi porumbei preotului, unul pentru jertfa pentru pæcat øi

altul pentru arderea de tot.
3. Aduce un miel ca jertfæ pentru vinæ.
4. Pierde zilele care au fost înainte de întinare.

ÎMPLINIREA UNUI VOTÎMPLINIREA UNUI VOTÎMPLINIREA UNUI VOTÎMPLINIREA UNUI VOTÎMPLINIREA UNUI VOT
JERTFE: Un miel pentru arderea de tot, o jumætate de viflel ca jertfæ pentru

pæcat, un berbece ca jertfæ de împæcare, un coø cu pâine nedospitæ, turte
din floarea fæinii, daruri de mâncare øi de bæuturæ din animale potrivite.
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ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Aducerea jertfei pentru pæcat.
2. Aducerea arderii de tot.
3. Aducerea jertfei de împæcare.
4. Nazireul îøi rade barba.
5. Jertfa darului de legænat.

CURÆfiIREA LEPROSULUICURÆfiIREA LEPROSULUICURÆfiIREA LEPROSULUICURÆfiIREA LEPROSULUICURÆfiIREA LEPROSULUI
TEXT: Lev. 14, 1-32.

CEREMONIE PRELIMINARÆCEREMONIE PRELIMINARÆCEREMONIE PRELIMINARÆCEREMONIE PRELIMINARÆCEREMONIE PRELIMINARÆ
JERTFE: Douæ vræbii, lemn de cedru, cârmâz, isop øi apæ curgætoare.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Uciderea unei pæsæri deasupra unui vas de pæmânt cu apæ curgætoare.
2. Scufundarea pæsærii vii, a lemnului de cedru, a cârmâzului øi a isopului în

apa cu sânge øi stropirea leprosului de øapte ori.
3. Eliberarea pæsærii vii.
4. Leprosul se rade øi se îmbæiazæ în ziua a øaptea.
5. Leprosul se întoarce a opta zi pentru ceremoniile øi jertfele de încheiere.
(Aceeaøi ceremonie este folositæ pentru curæflirea unei case infestate cu o plagæ.

Lev. 14, 48-53).

CEREMONIA PRINCIPALÆCEREMONIA PRINCIPALÆCEREMONIA PRINCIPALÆCEREMONIA PRINCIPALÆCEREMONIA PRINCIPALÆ
JERTFE: Un miel ca jertfæ pentru vinæ; un miel pentru arderea de tot; o jumætate

de miel pentru jertfa pentru pæcat; 3/10 floare de fæinæ amestecatæ cu
undelemnul pentru jertfa de mâncare øi un pahar de undelemn.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Junghierea jertfei pentru vinæ øi legænarea lui cu paharul pentru undelemn

înaintea Domnului.
2. Pune sânge pe urechea dreaptæ, pe degetul mare de la mâna dreaptæ øi pe

degetul mare de la piciorul drept al aducætorului
3. Stropeøte undelemnul de øapte ori înaintea Domnului.
4. Pune undelemn pe ureche, pe degetul mare de la mâna dreaptæ øi pe degetul

mare de la piciorul drept, unde a fost pus øi sângele.
5. Pune undelemn pe capul aducætorului.
6. Aduce jertfa pentru pæcat.
7. Aduce arderea de tot øi jertfa de mâncare. (În caz de særæcie, va fi suficient

un miel ca jertfæ pentru vinæ øi doi porumbei, din care unul ca jertfæ pentru
pæcat øi celælalt pentru arderea de tot).

Apendice
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APA DE DESPÆRfiIREAPA DE DESPÆRfiIREAPA DE DESPÆRfiIREAPA DE DESPÆRfiIREAPA DE DESPÆRfiIRE
(CEREMONIA VACII ROØII)

TEXT: Numeri 19.
SCOP: Pentru curæflirea în cazul întinærii printr-un mort, os sau mormânt.

PREGÆTIREPREGÆTIREPREGÆTIREPREGÆTIREPREGÆTIRE
Orice persoanæ curatæ putea oficia, dar preotul trebuia sæ supravegheze.
1. Ducerea vacii roøii afaræ din tabæræ.
2. Junghierea animalului.
3. Preotul stropeøte sângele spre sanctuar de øapte ori.
4. Animalul întreg este ars.
5. Preotul aruncæ lemnul de cedru, cârmâzul øi isopul în foc.
6. Omul curat adunæ cenuøa øi o pune într-un loc curat afaræ din tabæræ.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
(Orice persoanæ curatæ putea oficia)
1. Amesteca cenuøa cu apæ de râu.
2. Stropeøte mai întâi locul morflii dacæ este vorba de o casæ sau de un cort.
3. Stropeøte persoana necuratæ.
4. Stropeøte persoana necuratæ în ziua a treia øi a øaptea.
5. Persoana necuratæ se îmbæiazæ în ziua a øaptea øi va fi curatæ seara.

CURÆfiIREA DUPÆ NAØTERECURÆfiIREA DUPÆ NAØTERECURÆfiIREA DUPÆ NAØTERECURÆfiIREA DUPÆ NAØTERECURÆfiIREA DUPÆ NAØTERE
TEXT: Lev. 12
SEPARARE: Pentru un bæiat, 7 zile plus 33 de zile. Pentru o fatæ, 14 zile plus 66 zile.
JERTFE: Un miel pentru arderea de tot øi un porumbel ca jertfæ pentru pæcat. În

caz de særæcie, doi porumbei tineri – unul ca ardere de tot øi unul ca jertfæ
pentru pæcat.

CURÆfiIA ØI NECURÆfiIA POLUfiIEICURÆfiIA ØI NECURÆfiIA POLUfiIEICURÆfiIA ØI NECURÆfiIA POLUfiIEICURÆfiIA ØI NECURÆfiIA POLUfiIEICURÆfiIA ØI NECURÆfiIA POLUfiIEI
TEXT: Lev. 15.
JERTFE: Doi porumbei – unul pentru arderea de tot øi unul pentru jertfa pentru

pæcat.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Numæræ øapte zile de la oprirea scurgerii
2. Îmbæiere în ziua a øaptea.
3. Aduce în ziua a opta doi porumbei preotului.
4. Aduce unul ca jertfæ pentru pæcat øi unul pentru arderea de tot.
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ÎNCERCAREA GELOZIEIÎNCERCAREA GELOZIEIÎNCERCAREA GELOZIEIÎNCERCAREA GELOZIEIÎNCERCAREA GELOZIEI
TEXT: Numeri 5, 11-31.
JERTFE: 1/10 efæ din floarea fæinii.
OCAZIE: Dacæ un bærbat îøi gelozeøte soflia.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Vine înaintea preotului cu jertfa.
2. Preotul pregæteøte ape amare amestecând flærânæ de pe jos cu apæ sfinflitæ

într-un vas de pæmânt.
3. Preotul pronunflæ blestem pentru infidelitate, le scrie într-o carte øi le øterge

cu apa amaræ.
4. Preotul leagænæ jertfa de mâncare înaintea Domnului øi arde o parte pe

altar.
5. Femeia bea apa.
6. Dacæ este nevinovatæ, nu se întâmplæ nimic; dacæ este vinovatæ, blestemul

îøi face efectul.

ISPÆØIREA UNUI UCIGAØ NESIGURISPÆØIREA UNUI UCIGAØ NESIGURISPÆØIREA UNUI UCIGAØ NESIGURISPÆØIREA UNUI UCIGAØ NESIGURISPÆØIREA UNUI UCIGAØ NESIGUR
TEXT: Deut. 21, 1-9.
JERTFE: O viflea care n-a fætat øi n-a tras la jug.

ORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDAREORDINEA DE PROCEDARE
1. Mæsoaræ distanfla de la cel mort pânæ la cetatea cea mai apropiatæ.
2. Bætrânii cetæflii aduc vifleaua într-o vale nesemænatæ.
3. Taie gâtul vacii.
4. Preotul se apropie.
5. Bætrânii îøi spalæ mâinile deasupra vacii.
6. Bætrânii îøi declaræ nevinovæflia.

SÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTESÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTESÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTESÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTESÆRBÆTORI ØI ADUNÆRI SFINTE
SABATULSABATULSABATULSABATULSABATUL

TEXTE: Exod 20, 8-11; Numeri 28, 9. 10.
TIMPUL: Fiecare a øaptea zi este sfântæ.
JERTFE: Doi miei pentru arderea de tot pe lângæ jertfa necurmatæ.

LUNI NOILUNI NOILUNI NOILUNI NOILUNI NOI
TEXT: Numeri 28, 11-15.
TIMPUL: Fiecare zi întâia a lunii.
JERTFE: Doi viflei, un berbece, øapte miei ca ardere de tot împreunæ cu jertfele

de mâncare øi bæutura respectivæ. Un ied ca jertfæ pentru pæcat.

Apendice
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PAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELE
TEXTE: Exod 12; Lev. 23, 5; Numeri 9, 1-14;28, 16; Deut. 16, 1-7.
TIMPUL: A 14 a zi Abib, luna întâia.
JERTFE: Mielul pascal.

SÆRBÆTOAREA PÂINILOR FÆRÆ ALUATSÆRBÆTOAREA PÂINILOR FÆRÆ ALUATSÆRBÆTOAREA PÂINILOR FÆRÆ ALUATSÆRBÆTOAREA PÂINILOR FÆRÆ ALUATSÆRBÆTOAREA PÂINILOR FÆRÆ ALUAT
TEXTE: Exod 12, 15-20;13, 5-9; Lev. 23, 6-8; Numeri 28, 17-25;Deutr. 16, 8.
TIMPUL: A 15-21 a zi Abib.
JERTFE: Pentru arderea de tot, zilnic doi viflei, un berbece, øapte miei, cu jertfele

de mâncare respective øi un ied ca jertfæ pentru pæcat.
SABAT CEREMONIAL: În prima øi în a øaptea zi vor fi adunæri sfinte. Nu se va

face nici o lucrare de rob.

CEREMONIA SNOPULUI DE LEGÆNATCEREMONIA SNOPULUI DE LEGÆNATCEREMONIA SNOPULUI DE LEGÆNATCEREMONIA SNOPULUI DE LEGÆNATCEREMONIA SNOPULUI DE LEGÆNAT
TEXT: Lev. 23, 10-14
TIMPUL: A 16 a zi Abib, a doua zi a særbætorii pâinii færæ aluat.
JERTFE: Un snop sau un omer de orz, legænate înaintea Domnului; un miel de

un an împreunæ cu jertfa de mâncare corespunzætoare.
“Sæ nu mâncafli nici pâine, nici spice præjite sau pisate pânæ în ziua aceasta,

când vefli aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru.” Lev. 23, 14.

CINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEACINCIZECIMEA
TEXTE: Lev. 23, 15-21; Numeri 28, 26-21; Deut. 16, 9-11.
TIMPUL: 50 de zile de la snopul de legænat.
JERTFE: Douæ pâini sæ fie legænate øi animalele corespunzætoare acestora:
1. Pentru zi, doi viflei, un berbece, øapte miei pentru o ardere de tot, cu jertfa

de mâncare corespunzætoare; un ied pentru o jertfæ pentru pæcat. Numeri
28, 26-30.

2. Pentru pâine, un viflel, doi berbeci, øapte miei pentru o ardere de tot cu
jertfa de mâncare corespunzætoare; Un ied pentru jertfa pentru pæcat; doi
miei pentru jertfa pentru împæcare. Lev. 23, 15-21

SABAT CEREMONIAL: În aceastæ zi va fi o adunare sfântæ. Nu se face nici o
lucrare de rob.

SUNAREA TRÂMBIfiELORSUNAREA TRÂMBIfiELORSUNAREA TRÂMBIfiELORSUNAREA TRÂMBIfiELORSUNAREA TRÂMBIfiELOR
TEXTE: Lev. 23, 24. 25; Numeri 29, 1-6.
TIMPUL: Prima zi a lunii a øaptea.
JERTFE: Un viflel, un berbece, øapte miei pentru arderea de tot, cu jertfa de

mâncare corespunzætoare; un ied ca jertfæ pentru pæcat.
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SABAT CEREMONIAL: În ziua aceasta va fi o adunare sfântæ. Nu se va face nici o
lucrare de rob.

ZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRIIZIUA ISPÆØIRII
TEXTE: Lev. 16, 23. 27-32; Numeri 29, 7-11.
TIMPUL: Ziua a 10 a lunii a øaptea.
JERTFE: (vezi ceremonii speciale - Ziua Ispæøirii).
SABAT CEREMONIAL: În aceastæ zi va fi o adunare sfântæ. Nu se va face nici o

lucrare. “Sæ væ smerifli sufletele.” Lev. 16, 29.

SÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILORSÆRBÆTOAREA CORTURILOR
TEXTE: Lev. 23, 34-43; Numeri 29, 12. 34; Deut. 16, 13-15.
TIMPUL: Ziua a 15 a pânæ la a 21a ; luna a øaptea.
JERTFE: Prima zi, treisprezece viflei, doi berbeci, patrusprezece miei pentru

arderea de tot øi un ied ca jertfæ pentru pæcat. În fiecare zi dupæ aceea
numærul vifleilor este redus cu câte unul pânæ în ultima zi când jertfa este
de øapte viflei, doi berbeci, patrusprezece miei pentru arderea de tot øi un
ied pentru jertfa pentru pæcat.

SABAT CEREMONIAL: În ziua aceasta va fi adunare sfântæ. Nu se va face nici o
lucrare de rob.

A 8 A ZI A SÆRBÆTORII CORTURILORA 8 A ZI A SÆRBÆTORII CORTURILORA 8 A ZI A SÆRBÆTORII CORTURILORA 8 A ZI A SÆRBÆTORII CORTURILORA 8 A ZI A SÆRBÆTORII CORTURILOR
TEXTE: Lev. 23, 36. 39; Numeri 29, 35-38.
TIMPUL: A 22 a zi a lunii a øaptea.
JERTFE: Un viflel, un berbece, øapte miei pentru arderea de tot; un ied ca jertfæ

pentru pæcat.
SABAT CEREMONIAL: În aceastæ zi va fi o adunare sfântæ. Nu se va face nici o

lucrare de rob.

Apendice
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PASAJE DIN ELLEN WHITE

Cercetætorul serviciului din Sanctuarul Vechiului Testament va gæsi mult
ajutor în scrierile Ellenei G. White. Citatele urmætoare provenite din pana ei
reprezintæ doar o fracfliune din materialul la îndemânæ privitor la acest subiect.

STUDIUL SERVICIILOR DIN SANCTUARSTUDIUL SERVICIILOR DIN SANCTUARSTUDIUL SERVICIILOR DIN SANCTUARSTUDIUL SERVICIILOR DIN SANCTUARSTUDIUL SERVICIILOR DIN SANCTUAR
Priveøte pe orice suflet viuPriveøte pe orice suflet viuPriveøte pe orice suflet viuPriveøte pe orice suflet viuPriveøte pe orice suflet viu

“Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrærii Domnului Hristos în
favoarea oamenilor.

El priveøte orice suflet viu de pe pæmânt. El deschide vederii planul de
mântuire, aducându-ne pânæ la încheierea timpului øi descoperindu-ne triumful
luptei dintre neprihænire øi pæcat. Este de cea mai mare importanflæ ca tofli sæ
cerceteze cu atenflie aceste subiecte øi sæ fie în stare sæ dea oricui le cere, un
motiv pentru speranfla care este în ei.” R. & H. 9 Nov. 1905.

Trebuie sæ primeascæ o cercetare atentæTrebuie sæ primeascæ o cercetare atentæTrebuie sæ primeascæ o cercetare atentæTrebuie sæ primeascæ o cercetare atentæTrebuie sæ primeascæ o cercetare atentæ
Marele plan de mântuire aøa cum este el descoperit la încheierea lucrærii

din aceste zile de pe urmæ ar trebui sæ primeascæ o cercetare atentæ. Scenele
legate de Sanctuarul de sus, ar trebui sæ producæ o aøa impresie asupra minflilor
øi inimilor tuturor ca sæ fie în stare sæ le imprime asupra altora. Tofli trebuie sæ
devinæ mai clari în ceea ce priveøte lucrarea de ispæøire care are loc în Sanctuarul
de sus. Când acest adevær mare va fi væzut øi înfleles, cei care îl primesc, vor
lucra în smerenie cu Domnul Hristos pentru a pregæti un popor care sæ stea în
picioare în ziua cea mare a lui Dumnezeu, iar eforturile lor vor avea succes. Prin
studiu, contemplare øi rugæciune, poporul lui Dumnezeu va fi înælflat mai pe sus
de gândurile øi sentimentele pæmânteøti de rând, øi vor fi aduse în armonie cu
Hristos øi cu lucrarea Sa cea mare de curæflire a Sanctuarului de sus, de pæcatele
oamenilor. Credinfla lor va merge cu El în sanctuar, iar închinætorii de pe pæmânt
îøi vor privi cu atenflie vieflile lor øi îøi vor compara caracterele cu marele standard
al neprihænirii. Ei îøi vor vedea defectele; vor vedea cæ au nevoie de ajutorul
Duhului lui Dumnezeu dacæ vor sæ fie pregætifli pentru lucrarea cea mare øi
solemnæ, lucrare care este pusæ asupra ambasadorilor lui Dumnezeu. Testimonies
V, pag. 611.

Adeværuri vaste øi profundeAdeværuri vaste øi profundeAdeværuri vaste øi profundeAdeværuri vaste øi profundeAdeværuri vaste øi profunde
Însemnætatea economiei iudaice nu este pe deplin înfleleasæ. Adeværuri vaste

øi profunde sunt ascunse în rituri øi în simboluri. Evanghelia este cheia care
descrie tainele lor. Printr-o cunoaøtere a planului de mântuire, adeværurile ei
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sunt descoperite înflelegerii. Cu mult mai mult decât facem, este privilegiul nostru
sæ înflelegem aceste subiecte minunate. Trebuie sæ înflelegem lucrurile adânci ale
lui Dumnezeu. Îngerii doresc sæ priveascæ în adeværurile care sunt descoperite
poporului, care cu o inimæ umilæ cerceteazæ Cuvântul lui Dumnezeu øi se roagæ
pentru o mai mare lungime, lærgime, adâncime øi înælflime a cunoaøterii pe care
numai El o poate da.” Parabole, pag. 100.

Nu trebuie miøcatæ niciodatæNu trebuie miøcatæ niciodatæNu trebuie miøcatæ niciodatæNu trebuie miøcatæ niciodatæNu trebuie miøcatæ niciodatæ
În viitor, amægiri de tot felul se vor aræta, iar noi dorim un teren solid

pentru picioarele noastre. Dorim stâlpi solizi pentru clædire. Nici un cui nu trebuie
îndepærtat de acolo de unde l-a stabilit Domnul. Vræjmaøul va aduce teorii false,
cum este doctrina cæ nu este sanctuar. Acesta este unul din punctele datoritæ
cæruia se va produce o depærtare de credinflæ. Unde sæ gæsim siguranflæ dacæ nu în
adeværurile pe care Domnul ni le-a dat în ultimii 50 de ani? R. & H. 29 Mai
1909.

Unul din subiectele importanteUnul din subiectele importanteUnul din subiectele importanteUnul din subiectele importanteUnul din subiectele importante
“Asemenea subiecte cum este sanctuarul, cele 2300 de zile, poruncile lui

Dumnezeu øi credinfla lui Isus sunt calculate perfect pentru a explica miøcarea
adventæ din trecut øi sæ ne arate care trebuie sæ fie poziflia noastræ actualæ, sæ
întæreascæ credinfla celor îndoielnici øi sæ dea certitudine viitorului glorios. Mereu
vedem cæ acestea erau subiectele importante asupra cærora sæ zæboveascæ solii.”
Experienfle øi Viziuni, Pag 79.

Sæ fie înflelese de tofliSæ fie înflelese de tofliSæ fie înflelese de tofliSæ fie înflelese de tofliSæ fie înflelese de tofli
Subiectele sanctuarului øi al judecæflii de cercetare ar trebui sæ fie clar

înflelese de poporul lui Dumnezeu. Tofli ar trebui sæ aibæ o cunoaøtere cu privire
la poziflia øi la lucrarea Marelui Preot. Altfel le va fi imposibil sæ dea pe faflæ
credinfla care este necesaræ pentru acest timp sau sæ ocupe poziflia pe care
Dumnezeu doreøte ca ei sæ o ocupe…

“Sanctuarul este chiar centrul lucrærii Domnului Hristos în favoarea
oamenilor. “El cuprinde orice suflet care træieøte pe pæmânt. El deschide înaintea
ochilor planul de mântuire, conducându-ne pânæ la încheierea timpului øi
descoperindu-ne biruinfla în lupta dintre neprihænire øi pæcat. Este de o importanflæ
covârøitoare ca tofli sæ cerceteze stæruitor asupra acestor subiecte pentru a putea
da un ræspuns oricui le cere motivul pentru speranfla care este în ei.” T. V. pag.
498-499.

Problema sanctuarului îøi are temeiul în adeværProblema sanctuarului îøi are temeiul în adeværProblema sanctuarului îøi are temeiul în adeværProblema sanctuarului îøi are temeiul în adeværProblema sanctuarului îøi are temeiul în adevær
“Øtim cæ problema sanctuarului se întemeiazæ pe neprihænire øi adevær,

Apendice
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exact aøa cum am susflinut noi timp de mai mulfli ani. Vræjmaøul este acela care
ne abate minflile cætre cæræri greøite. Lui îi place ca acei care cunosc adeværul øi
sunt impresionafli, sæ adune din Scripturi idei pentru a susfline teorii false care
n-au nici un temei în adevær. Scripturile sunt folosite øi aplicate greøit în felul
acesta; ele n-au fost date sæ susflinæ rætæcirea, ci sæ întæreascæ adeværul.” E. W.
pag. 303.

Trebuie sæ ræspundem criticii celei mai aspreTrebuie sæ ræspundem criticii celei mai aspreTrebuie sæ ræspundem criticii celei mai aspreTrebuie sæ ræspundem criticii celei mai aspreTrebuie sæ ræspundem criticii celei mai aspre
“Se pare cæ acum n-ar trebui sæ stæm singuri; dar dacæ Dumnezeu a vorbit

prin mine, va veni timpul când vom fi duøi în fafla tribunalelor øi înaintea
mulflimilor pentru Numele Sæu, øi fiecare dintre noi va trebui sæ-øi motiveze
credinfla Atunci peste orice poziflie care va fi luatæ în favoarea adeværului va veni
cea mai aspræ criticæ. Trebuie deci sæ studiem Cuvântul lui Dumnezeu ca sæ øtim
de ce credem doctrinele pe care le apæræm.” R. & H. 18 Dec. 1888.

Dumnezeu va îngædui rætæciri care sæ zguduie poporulDumnezeu va îngædui rætæciri care sæ zguduie poporulDumnezeu va îngædui rætæciri care sæ zguduie poporulDumnezeu va îngædui rætæciri care sæ zguduie poporulDumnezeu va îngædui rætæciri care sæ zguduie poporul
“Dumnezeu va trezi poporul Sæu; dacæ alte mijloace nu reuøesc, se vor

strecura rætæciri în mijlocul lui, care îi vor cerne despærflind neghina de grâu.
Domnul chemæ pe tofli cei care cred în Cuvântul Sæu sæ se trezeascæ din somn.
Luminæ preflioasæ øi potrivitæ, a venit pentru timpul acesta. Este adeværul biblic
care ne aratæ pericolul care pândeøte chiar acum. Aceastæ luminæ trebuie sæ ne
conducæ la studiul stæruitor al Scripturilor øi la o cercetare mult mai amænunflitæ
a pozifliilor pe care le susflinem. Dumnezeu doreøte ca toate pozifliile øi susflinerile
adeværului sæ fie cercetate cu perseverenflæ øi cu atenflie, cu rugæciune øi cu post.
Credincioøii nu trebuie sæ se întemeieze pe presupuneri øi idei neclare cu privire
la adevær. Credinfla lor trebuie sæ fie solid întemeiatæ pe Cuvântul lui Dumnezeu,
astfel ca atunci când vine timpul încercærii øi sunt aduøi înaintea consiliilor sæ
ræspundæ pentru credinfla lor, sæ fie gata sæ dea un motiv pentru nædejdea care
este în ei, cu blândefle øi cu teamæ.

Agitafli, agitafli, agitafli. Subiectele pe care le prezentæm lumii trebuie sæ fie
pentru noi o realitate vie. Este important ca în apærarea doctrinelor pe care le
consideræm articole fundamentale de credinflæ, sæ nu folosim niciodatæ argumente
care nu sunt solide. Ele ar putea aduce la tæcerea împotrivitorilor, dar nu onoreazæ
adeværul. Ar trebui sæ prezentæm argumente sænætoase care nu doar vor duce la
tæcere, ci vor suporta o cercetare mai atentæ.” Testimonies V, pag. 750.

Planul de mântuire simbolizat de sanctuarPlanul de mântuire simbolizat de sanctuarPlanul de mântuire simbolizat de sanctuarPlanul de mântuire simbolizat de sanctuarPlanul de mântuire simbolizat de sanctuar
Planul de mântuirePlanul de mântuirePlanul de mântuirePlanul de mântuirePlanul de mântuire

“Cæderea omului a umplut cerul de durere. Lumea pe care Dumnezeu a
creat-o, a fost înæbuøitæ de blestemul pæcatului øi locuitæ de fiinfle condamnate la
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mizerie øi moarte. Nu se vedea nici o scæpare pentru cei care cælcaseræ legea.
… Fiul lui Dumnezeu, Comandantul slævit al cerului, a fost cuprins de

milæ faflæ de neamul omenesc cæzut. Inima Sa a fost miøcatæ de o compasiune
infinitæ, când vaiurile unei lumi pierdute s-au ridicat înaintea Lui. Dar dragostea
divinæ a conceput un plan prin care omul putea sæ fie salvat. Legea cælcatæ a lui
Dumnezeu cerea moartea pæcætosului. În tot universul, doar Unul era în stare sæ
împlineascæ cererile ei. Pentru cæ legea divinæ este la fel de sfântæ ca øi Dumnezeu,
numai cineva egal cu Dumnezeu putea sæ facæ ispæøire pentru cælcarea ei. Nimeni
altul decât Domnul Hristos putea sæ ræscumpere pe unul cæzut sub blestemul
legii øi sæ-l aducæ din nou în armonie cu cerul. Domnul Hristos urma sæ ia asupra
Sa vinovæflia øi ruøinea pæcatului – pæcat atât de ofensator pentru un Dumnezeu
sfânt øi care trebuia sæ despartæ pe Dumnezeu Tatæl de Fiul Sæu. Domnul Hristos
avea sæ atingæ adâncimile mizeriei pentru a ræscumpæra neamul omenesc ruinat.

El a pledat înaintea Tatælui pentru cel pæcætos, în timp ce oøtile cerului
aøteptau rezultatul cu un interes atât de intens încât cuvintele nu-l pot exprima.
Aceastæ întrevedere a flinut mult timp – “sfatul de pace”, pentru fiii cæzufli ai
oamenilor. Planul de mântuire fusese urzit înainte de crearea pæmântului; cæci
Domnul Hristos este “Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii”; cu
toate acestea a avut loc o luptæ, chiar øi pentru Împæratul universului, sæ accepte
ca Fiul Sæu sæ moaræ pentru neamul omenesc vinovat. Dar, “atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Sæu Fiu, ca oricine crede în El sæ nu
piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ”…

Domnul Hristos a asigurat pe îngeri cæ prin moartea Sa, El va ræscumpæra
pe mulfli øi-l va distruge pe cel care fline puterea morflii. El avea sæ recucereascæ
împæræflia pe care omul o pierduse prin neascultare, iar cei ræscumpærafli vor
moøteni împreunæ cu El øi vor locui acolo pe vecie. “Pæcatul øi pæcætoøii vor fi
distruøi pentru ca niciodatæ sæ nu mai tulbure pacea cerului sau a pæmântului.”
P. P. pag. 50-52.

Jertfele arætau spre HristosJertfele arætau spre HristosJertfele arætau spre HristosJertfele arætau spre HristosJertfele arætau spre Hristos
În veacurile patriarhale, jertfele unite cu închinarea constituiau un amintitor

permanent al venirii unui Mântuitor: øi la fel se întâmpla øi cu întregul ritual al
serviciilor sanctuarului în istoria lui Israel. În slujirea tabernacolului øi al templului
care i-a luat locul mai târziu, oamenii erau învæflafli în fiecare zi prin slujirea
tipurilor øi al umbrelor marile adeværuri privitoare la venirea Domnului Hristos
ca Mântuitor, Preot øi Împærat; øi odatæ pe an minflile le erau purtate înainte la
evenimentele de încheiere ale luptei celei mari dintre Hristos øi Satana øi la
curæflirea universului de pæcat øi de pæcætoøi. Jertfele øi darurile ritualului mozaic
arætau continuu spre un servici mai bun, chiar unul ceresc. Sanctuarul pæmântesc
era “un model pentru cel veønic”, în care se aduceau daruri øi jertfe; iar cele
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douæ locuri sfinte erau “umbra locurilor din ceruri”, cæci Hristos, Marele nostru
Preot este astæzi “un slujitor al locului prea sfânt øi al adeværatului cort fæcut nu
de om, ci de Domnul”.

Din ziua când Domnul a spus øarpelui în Eden “vræjmæøie voi pune între
tine øi femeie, între sæmânfla ta øi sæmânfla ei”, Satana a øtiut cæ niciodatæ nu avea
sæ aibæ stæpânire deplinæ asupra locuitorilor pæmântului. Când Adam øi fiii lui
au început sæ aducæ jertfe ceremoniale poruncite de Dumnezeu ca tip al venirii
Ræscumpærætorului, Satana a væzut în aceasta un simbol al comuniunii între cer
øi pæmânt. În veacurile care au urmat, efortul lui continuu a fost sæ întrerupæ
aceastæ comuniune. Færæ încetare a cæutat sæ prezinte greøit pe Dumnezeu øi sæ
interpreteze eronat riturile care arætau cætre Mântuitorul; øi a izbutit cu o mare
majoritate a membrilor familiei omeneøti.

În timp ce Dumnezeu dorea sæ-i învefle pe oameni cæ din dragostea Lui
vine Darul care îi împacæ cu Sine, arhivræjmaøul omenirii a cæutat sæ prezinte pe
Dumnezeu ca Unul care are plæcere sæ-i distrugæ. În felul acesta, mijloacele
rânduite de cer sæ descopere dragostea divinæ, au fost pervertite sæ slujeascæ
drept mijloace prin care pæcætoøii sperau zadarnic sæ potoleascæ mânia unui
Dumnezeu ofensat, cu daruri øi cu fapte bune. În acelaøi timp, Satana cæuta sæ
trezeascæ øi sæ întæreascæ patimile oamenilor ca prin cælcæri repetate mulflimile
sæ fie îndepærtate din ce în ce mai mult de Dumnezeu øi îi lega færæ speranflæ în
lanflurile pæcatului… Prin urmaøii lui Adam cel credincios pe linia lui Sem, a
fost pæstratæ cunoaøterea planurilor bune ale lui Iehova pentru binele generafliilor
viitoare. Din timp în timp, soli ai adeværului rânduifli de Dumnezeu s-au ridicat
sæ atragæ atenflia la însemnætatea ceremoniilor øi jertfelor øi mai ales, cætre care
arætau toate rânduielile sistemului jertfelor. În felul acesta lumea urma sæ fie
pæzitæ de apostazie generalæ.” P. R. pag. 501, 503.

O mæsuræ pentru mântuireO mæsuræ pentru mântuireO mæsuræ pentru mântuireO mæsuræ pentru mântuireO mæsuræ pentru mântuire
“Întreaga închinare a Israelului din vechime era o fægæduinflæ în simboluri

øi figuri despre Hristos; øi nu era doar o fægæduinflæ, ci øi o mæsuræ actualæ plænuitæ
de Dumnezeu sæ ajute milioane de oameni îndreptându-le gândurile spre Acela
care trebuia sæ se descopere lumii noastre.” E. W. pag. 123.

Evanghelia ilustratæEvanghelia ilustratæEvanghelia ilustratæEvanghelia ilustratæEvanghelia ilustratæ
“Sistemul economiei iudaice era evanghelia ilustratæ, o prezentare a

creøtinismului, care avea sæ fie dezvoltatæ pe mæsuræ ce minflile oamenilor puteau
înflelege lumina spiritualæ. Satana cæuta tot timpul sæ întunece adeværurile clare,
iar Domnul Hristos cæuta mereu sæ le deschidæ mintea pentru a înflelege orice
adevær esenflial cu privire la mântuirea omului cæzut. Pânæ astæzi existæ încæ
aspecte ale adeværului care nu sunt clar înflelese, legæturi care nu se væd øi adâncimi
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în legea lui Dumnezeu care nu sunt înflelese. În legea lui Dumnezeu se aflæ o
lærgime, o demnitate øi o slavæ de nemæsurat; øi cu toate acestea, lumea religioasæ
a lepædat aceastæ Lege, ca øi iudeii, pentru a înælfla tradifliile øi poruncile
oamenilor.” Fundamentele Educafliei Creøtine, pag. 242.

Sistemele pægâne, o pervertire a celui adeværatSistemele pægâne, o pervertire a celui adeværatSistemele pægâne, o pervertire a celui adeværatSistemele pægâne, o pervertire a celui adeværatSistemele pægâne, o pervertire a celui adeværat
“Sistemele pægâne de jertfe au fost o pervertire a celui pe care l-a arætat

Dumnezeu; øi mulfli pæzitori sinceri ai riturilor pægâne au învæflat de la Evrei
însemnætatea serviciilor divine poruncite øi în credinflæ au înfleles fægæduinfla unui
Mântuitor.” H.L.L. pag. 17.

Clædirea sanctuaruluiClædirea sanctuaruluiClædirea sanctuaruluiClædirea sanctuaruluiClædirea sanctuarului
O reprezentare miniaturalæO reprezentare miniaturalæO reprezentare miniaturalæO reprezentare miniaturalæO reprezentare miniaturalæ

Lui Moise i s-a dat poruncæ în timp ce era cu Dumnezeu pe munte: “Sæ-mi
facæ un locaø sfânt øi Eu voi locui în mijlocul lor” øi i s-a dat o îndrumare completæ
pentru construcflia tabernacolului. Prin apostazia lor, Israeliflii au pierdut
binecuvântarea prezenflei divine øi pentru o vreme au fæcut cu neputinflæ înælflarea
unui sanctuar pentru Dumnezeu care sæ locuiascæ între ei. Dar dupæ ce au fost
iaræøi primifli în favoarea cerului, marele conducætor a început sæ execute porunca
divinæ.

Bærbafli aleøi au fost înzestrafli de Dumnezeu cu pricepere øi înflelepciune
pentru construirea clædirii sfinte. Însuøi Dumnezeu a dat lui Moise un plan al
acestei construcflii, împreunæ cu îndrumæri deosebite cu privire la dimensiuni øi
formæ, la materialele care aveau sæ fie folosite øi la orice articol de mobilier din
interior. Locurile sfinte fæcute de mânæ omeneascæ trebuia sæ fie asemænætoare
celui adeværat.”, “model al lucrurilor din ceruri” –  o reprezentare miniaturalæ a
templului ceresc, unde Domnul Hristos, Marele nostru Preot, dupæ ce Øi-a dat
viafla ca jertfæ, urma sæ slujeascæ în favoarea pæcætoøilor. Dumnezeu a prezentat
înaintea lui Moise pe munte o priveliøte a sanctuarului ceresc øi i-a poruncit sæ
facæ toate lucrurile dupæ modelul pe care i l-a arætat. Toate aceste îndrumæri au
fost raportate cu grijæ de Moise care le-a comunicat conducætorilor poporului.”
P. P. pag. 344.
Dupæ porunca lui DumnezeuDupæ porunca lui DumnezeuDupæ porunca lui DumnezeuDupæ porunca lui DumnezeuDupæ porunca lui Dumnezeu

“Tabernacolul a fost fæcut dupæ porunca lui Dumnezeu. Domnul a ridicat
bærbafli øi i-a calificat cu mult mai mult decât abilitæfli naturale pentru a aduce la
îndeplinire cea mai ingenioasæ lucrare. Nici lucrætorilor, nici lui Moise nu le-a
fost læsat sæ plænuiascæ forma øi lucrarea clædirii. Însuøi Dumnezeu a fæcut planul
øi i l-a dat lui Moise cu îndrumæri speciale privitoare la dimensiuni, formæ øi
materialele care urmau sæ fie folosite øi a specificat fiecare piesæ de mobilier pe
care trebuie sæ o punæ înæuntru. El a prezentat înaintea lui Moise o miniaturæ a

Apendice



282

Serviciul în Sanctuar

sanctuarului ceresc øi i-a poruncit sæ facæ toate lucrurile dupæ modelul care i-a
fost arætat pe munte. “Moise a scris toate îndrumærile într-o carte øi a citit-o
oamenilor celor mai influenfli.” Spiritual Gifts, vol. 4, pag. 5.

Templul ar fi trebuit sæ ræmânæ pentru totdeaunaTemplul ar fi trebuit sæ ræmânæ pentru totdeaunaTemplul ar fi trebuit sæ ræmânæ pentru totdeaunaTemplul ar fi trebuit sæ ræmânæ pentru totdeaunaTemplul ar fi trebuit sæ ræmânæ pentru totdeauna
“Dacæ Israel ar fi ræmas credincios lui Dumnezeu, aceastæ clædire mæreaflæ

(templul lui Solomon) ar fi ræmas pentru totdeauna un semn permanent al favoarei
Sale pentru poporul ales.” P. R. pag. 32.

Aplicafliile simbolice ale sanctuaruluiAplicafliile simbolice ale sanctuaruluiAplicafliile simbolice ale sanctuaruluiAplicafliile simbolice ale sanctuaruluiAplicafliile simbolice ale sanctuarului

Sanctuarul din ceruri – marele originalSanctuarul din ceruri – marele originalSanctuarul din ceruri – marele originalSanctuarul din ceruri – marele originalSanctuarul din ceruri – marele original
“Prin acest serviciu anual, poporul era învæflat cu privire la importantele

adeværuri ale ispæøirii. În jertfele pentru pæcat aduse în timpul anului, fusese
primit sângele victimei în locul pæcætosului; dar sângele acesta nu fæcuse o ispæøire
deplinæ pentru pæcat. El nu fæcuse decât sæ procure mijloacele prin care pæcatul
era transferat asupra sanctuarului. Prin aducerea sângelui ca jertfæ, pæcætosul
recunoøtea autoritatea Legii, îøi mærturisea vinovæflia nelegiuirii øi credinfla în
Domnul Hristos, care trebuia sæ ridice pæcatele lumii, dar nu era eliberat cu totul
de condamnarea Legii. În Ziua Ispæøirii, marele preot dupæ ce aducea o jertfæ
pentru adunarea lui Israel, mergea în locul prea sfânt cu sângele jertfei øi stropea
din el asupra capacului ispæøirii, deasupra tablelor Legii. În felul acesta, cerinflele
Legii care cerea viafla pæcætosului, erau satisfæcute. Apoi, în calitatea sa de
mijlocitor, marele preot lua pæcatele asupra sa øi ieøind din sanctuar, ducea cu
sine povara vinovæfliei poporului Israel. La uøa tabernacolului, îøi punea mâinile
asupra flapului de trimis øi mærturisea asupra lui “toate færædelegile copiilor lui
Israel øi toate cælcærile lor de lege, cu care au pæcætuit ei”, punându-le “pe capul
flapului”. Iar când flapul care purta toate pæcatele acestea era trimis în pustie, se
socotea cæ odatæ cu el, øi aceste pæcate au fost depærtate pentru totdeauna de la
popor. Aceasta a fost slujba sævârøitæ drept “chipul øi umbra lucrurilor cereøti.”

“Dupæ înælflarea Lui la cer, Mântuitorul nostru trebuia sæ-Øi înceapæ lucrarea
ca Marele nostru Preot. Pavel spune: “Hristos n-a intrat într-un locaø de închinare
fæcut de mânæ omeneascæ, dupæ chipul adeværatului locaø de închinare, ci a intrat
chiar în cer, ca Sæ se înfæfliøeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei
9, 24). Dupæ cum lucrarea Domnului Hristos avea sæ constea din douæ mari
pærfli, fiecare dintre ele întinzându-se pe o anume perioadæ de timp øi având un
loc deosebit în Sanctuarul ceresc, tot astfel slujba preînchipuitoare avea loc în
douæ pærfli, slujba zilnicæ øi slujba anualæ øi pentru care era rânduitæ o despærflituræ
a tabernacolului.” P. P. pag. 356. 357.
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Numai o slabæ reflectare a slavei cereøtiNumai o slabæ reflectare a slavei cereøtiNumai o slabæ reflectare a slavei cereøtiNumai o slabæ reflectare a slavei cereøtiNumai o slabæ reflectare a slavei cereøti
“Nici un limbaj omenesc nu poate descrie slava scenei dinæuntrul

sanctuarului, pereflii îmbræcafli în aur, reflectând lumina de la sfeønicul de aur,
scânteierile vii ale perdelelor brodate cu bogæflie, cu îngerii lui strælucitori, masa
øi altarul tæmâierii, în mæreflia aurului strælucitor; dincolo de cea de-a doua perdea,
chivotul cel sfânt, cu heruvimii lui plini de mister, iar deasupra lui cu øechina
cea sfântæ, manifestarea vizibilæ a prezenflei lui Iehova; dar toate acestea erau
numai o slabæ reflectare a mæririi Templului lui Dumnezeu din cer, marele centru
al lucrærii pentru mântuirea omului.” P. P. pag. 348. 349.

Un tip al bisericii creøtineUn tip al bisericii creøtineUn tip al bisericii creøtineUn tip al bisericii creøtineUn tip al bisericii creøtine
“Cortul iudaic era un tip al bisericii creøtine. Era o construcflie minunatæ,

lucratæ în douæ pærfli, una exterioaræ øi alta interioaræ, una deschisæ slujirii tuturor
preoflilor, øi alta numai pentru marele preot, care reprezintæ pe Domnul Hristos.

Biserica de pe pæmânt alcætuitæ din cei care sunt credincioøi øi loiali faflæ
de Dumnezeu, este “cortul adeværat” al cærui slujitor este Mântuitorul; Dumnezeu
øi nu omul a înælflat cortul Sæu pe o platformæ înaltæ. Acest cort este trupul lui
Hristos, øi El îøi adunæ pe cei care-l vor ajuta sæ-l alcætuiascæ de la miazæ noapte
la miazæ zi, de la ræsærit øi de la apus.” Semnele timpului, 14 Febr. 1900.

O emblemæ potrivitæ pentru bisericæO emblemæ potrivitæ pentru bisericæO emblemæ potrivitæ pentru bisericæO emblemæ potrivitæ pentru bisericæO emblemæ potrivitæ pentru bisericæ
“Templul clædit de Solomon øi asociaflii lui pentru Dumnezeu øi pentru

închinarea Sa era de o frumusefle neîntrecutæ øi de o splendoare færæ seamæn.
Împodobitæ cu pietre preflioase, înconjuratæ de curfli spaflioase cu intræri
monumentale, cæptuøitæ cu cedru øi poleitæ cu aur, clædirea templului, cu perdele
brodate øi cu mobilier bogat, era un simbol potrivit pentru biserica cea vie a lui
Dumnezeu pe pæmânt, care de-a lungul veacurilor a fost clæditæ în armonie cu
modelul divin, din materiale care au fost asemænate cu “aur, argint, pietre
preflioase”, ølefuite “ca niøte stâlpi frumoøi care fac podoabæ caselor împæræteøti”
(1Cor. 3, 12;Ps. 144, 12). Hristos este “piatra din capul unghiului” a acestui
templu spiritual: “în El toatæ clædirea, bine închegatæ, creøte ca sæ fie un templu
sfânt în Domnul” (Efeseni 2, 20. 21). P. P. pag. 25, 26.

Biserica sæ fie un templuBiserica sæ fie un templuBiserica sæ fie un templuBiserica sæ fie un templuBiserica sæ fie un templu
“Biserica Sa trebuie sæ fie un templu clædit dupæ asemænare divinæ, iar

arhitectul îngeresc a adus trestia sa de aur din cer, ca orice piatræ sæ fie cântæritæ
øi mæsuratæ cu standardul divin, øi lustruitæ astfel încât sæ stræluceascæ ca o
emblemæ a cerului, radiind în toate direcfliile razele strælucitoare ale Soarelui
Neprihænirii. “E. W. pag. 17.
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Tofli creafli sæ fie un templuTofli creafli sæ fie un templuTofli creafli sæ fie un templuTofli creafli sæ fie un templuTofli creafli sæ fie un templu
“Prin curæflirea templului, Isus øi-a anunflat misiunea sa mesianicæ øi Øi-a

început lucrarea. Templul acela înælflat pentru ca Dumnezeu sæ sælæøuiascæ în el
prin prezenfla Lui, avea ca scop sæ fie o învæflæturæ vie pentru Israel øi pentru
lume. Scopul lui Dumnezeu din veacurile veønice a fost ca fiecare fiinflæ creatæ,
de la serafimul luminos øi sfânt pânæ la om, sæ fie un templu în care sæ locuiascæ
Creatorul. Din cauza pæcatului omul a încetat sæ mai fie un templu pentru
Dumnezeu. Fiind întunecatæ øi mânjitæ de rele, inima omului n-a mai dat la
ivealæ slava Celui Sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului
lui Dumnezeu. Dumnezeu locuieøte în corp omenesc øi prin harul salvator inima
devine din nou templul Sæu. Dumnezeu dorea ca templul din Ierusalim sæ fie o
mærturie continuæ despre înaltele fleluri puse în fafla fiecærei fiinfle. Dar iudeii
n-au înfleles însemnætatea clædirii la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au
consacrat pentru a fi temple sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu. Curflile templului
din Ierusalim pline de zgomot øi de urâta negustorie, reprezentau prea bine templul
inimii mânjit de prezenfla patimilor senzuale øi de gândurile lor nesfinte. Prin
curæflirea templului de cumpærætorii øi vânzætorii lumii, Isus a dat de øtire misiunea
Lui de a curæfla inima de mânjirea pæcatului – de dorinflele pæmânteøti, de plæcerile
egoiste øi de obiceiurile rele, care stricæ sufletul.” H.L.L. pag. 121, 122.

Scopul lui Dumnezeu pentru sufletul omenescScopul lui Dumnezeu pentru sufletul omenescScopul lui Dumnezeu pentru sufletul omenescScopul lui Dumnezeu pentru sufletul omenescScopul lui Dumnezeu pentru sufletul omenesc
“Descoperirea de la Sinai i-a putut impresiona cu privire la nevoia øi

neajutorarea lor. O altæ lecflie - pe care cortul prin serviciul jertfei îi învæfla –
lecflia iertærii pæcatului øi putere prin Mântuitorul de ascultare spre viaflæ.

Prin Domnul Hristos trebuia sæ se realizeze scopul pentru care cortul era
un simbol – acea clædire mæreaflæ, zidurile strælucind de aurul care se reflecta în
culorile curcubeului, perdelele pictate cu heruvimi, mirosul de tæmâie continuu
arzând øi pætrunzând peste tot, preoflii îmbræcafli în alb imaculat, øi în taina
profundæ a locului sfânt, deasupra capacului ispæøirii, între figurile celor doi
îngeri plecafli în adorare, slava Sfintei Sfintelor. În toate, Dumnezeu dorea, ca
poporul Sæu sæ citeascæ planul Sæu pentru sufletul omenesc. Mult mai târziu
apostolul Pavel a prezentat acelaøi scop vorbind prin Duhul Sfânt: “Nu øtifli cæ
voi suntefli templul lui Dumnezeu øi cæ duhul lui Dumnezeu locuieøte în voi?
Dacæ cineva mânjeøte templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu,
cæci templul lui Dumnezeu este sfânt øi aøa suntefli øi voi.” Educaflie, pag. 33.

Aøa cum Hristos curæfleøte sanctuarul din ceruriAøa cum Hristos curæfleøte sanctuarul din ceruriAøa cum Hristos curæfleøte sanctuarul din ceruriAøa cum Hristos curæfleøte sanctuarul din ceruriAøa cum Hristos curæfleøte sanctuarul din ceruri
“Domnul Hristos este în sanctuarul din ceruri, øi este acolo ca sæ facæ ispæøire

pentru popor. Este acolo sæ prezinte Tatælui coasta Sa împunsæ øi mâinile Sale
stræpunse. Este acolo sæ pledeze pentru biserica Sa de pe pæmânt. El curæfleøte
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sanctuarul de pæcatele poporului. Care este lucrarea noastræ? Lucrarea noastræ
trebuie sæ fie în armonie cu lucrarea Domnului Hristos. Trebuie sæ lucræm cu El
prin credinflæ pentru a fi în unire cu El.” R. & H. 28 Ian. 1890.

Curæflirea templului sufletuluiCuræflirea templului sufletuluiCuræflirea templului sufletuluiCuræflirea templului sufletuluiCuræflirea templului sufletului
Ploaia târzie este gata sæ cadæ peste poporul lui Dumnezeu. Un înger

puternic coboaræ din cer øi toatæ lumea trebuie sæ fie luminatæ de slava Lui.
Suntem noi gata sæ luæm parte la lucrarea slævitæ a îngerului al treilea? Sunt
vasele noastre gata sæ primeascæ slava cereascæ? Mai avem noi mânjituræ øi
pæcat în inimæ? Dacæ aøa stau lucrurile, sæ ne curæflim templul sufletului øi sæ-l
pregætim pentru torentele ploii târzii. Reînviorarea de la fafla Domnului nu va
veni în inimile pline de necuræflie. Domnul sæ ne ajute sæ murim faflæ de eu,
pentru ca Domnul Hristos, nædejdea slavei sæ ia chip în noi! Trebuie sæ am Duhul
lui Dumnezeu în inimæ. Nu pot merge înainte sæ fac lucrarea cea mare a lui
Dumnezeu, dacæ Duhul Sfânt nu ræmâne în suflet.” Cum doreøte un cerb izvoarele
de apæ, aøa Te doreøte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” Ziua judecæflii este la
uøæ. O, sæ ne curæflæm hainele caracterului øi sæ le albim în sângele Mielului!” R.
& H. 21 Aprilie 1891

O revizuire atentæ a viefliiO revizuire atentæ a viefliiO revizuire atentæ a viefliiO revizuire atentæ a viefliiO revizuire atentæ a vieflii
“Ei nu cautæ sæ se aøeze în armonie cu lucrarea Domnului Hristos în

sanctuarul ceresc, unde face ispæøire pentru poporul Sæu. În timp ce Domnul
Hristos curæfleøte sanctuarul, închinætorii de pe pæmânt ar trebui sæ-øi cerceteze
viafla cu atenflie øi sæ compare caracterul lor cu standardul neprihænirii. Când îøi
væd defectele ar trebui sæ caute ajutorul Duhului lui Dumnezeu sæ le dea putere
moralæ pentru a se împotrivi ispitelor lui Satana øi sæ ajungæ la desævârøirea
standardului. Ei pot fi biruitori asupra oricærei ispite care pare prea puternicæ sæ
fie auzitæ de urechea omeneascæ; cæci puterea divinæ va fi unitæ cu efortul
omenesc, iar Satana nu-i poate birui.” R. & H. 8 Aprilie 1890.

O lucrare specialæ de curæflireO lucrare specialæ de curæflireO lucrare specialæ de curæflireO lucrare specialæ de curæflireO lucrare specialæ de curæflire
“Cei care træiesc pe pæmânt atunci când mijlocirea Domnului Hristos

înceteazæ în Sanctuarul ceresc, trebuie sæ stea înaintea unui Dumnezeu sfânt
færæ mijlocitor. Hainele lor trebuie sæ fie færæ patæ, caracterele lor trebuie sæ fie
curæflate de pæcat prin sângele stropirii. Prin Harul lui Dumnezeu øi prin eforturile
lor stæruitoare, ei trebuie sæ fie biruitori în lupta cu pæcatul. În timp ce judecata
de cercetare se desfæøoaræ în cer, în timp ce pæcatele credincioøilor pocæifli sunt
îndepærtate din Sanctuar, trebuie fæcutæ o lucrare specialæ de curæflire, de
îndepærtare a pæcatului din mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pæmânt.” R.
& H. 17 Ian. 1907.
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Domnul Hristos Øi-a pus cortul Sæu între noiDomnul Hristos Øi-a pus cortul Sæu între noiDomnul Hristos Øi-a pus cortul Sæu între noiDomnul Hristos Øi-a pus cortul Sæu între noiDomnul Hristos Øi-a pus cortul Sæu între noi
“Dumnezeu a poruncit lui Moise pentru Israel: “Sæ-Mi facæ un locaø sfânt

øi Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exod 25, 8) øi El a locuit în sanctuar, în mijlocul
poporului Sæu. În tot timpul cælætoriei lor obositoare prin pustiu, simbolul
prezenflei Sale a fost cu ei. Tot aøa øi Hristos Øi-a aøezat sælaøul în mijlocul
taberei noastre omeneøti. El Øi-a întins cortul alæturi de corturile oamenilor, ca
El sæ poatæ locui între noi øi sæ ne familiarizeze cu caracterul øi viafla Sa divinæ.
“Øi Cuvântul S-a fæcut trup øi a locuit printre noi, øi noi am privit slava Lui, o
slavæ întocmai ca slava singurului næscut din Tatæl, plin de har øi de adevær.”
H.L.L. pag. 12, 13.

PREOfiIAPREOfiIAPREOfiIAPREOfiIAPREOfiIA
Marele preot un tip al Domnului HristosMarele preot un tip al Domnului HristosMarele preot un tip al Domnului HristosMarele preot un tip al Domnului HristosMarele preot un tip al Domnului Hristos

“Despre Aaron, marele preot al lui Israel, stæ scris: “El va purta numele
copiilor lui Israel pe pieptarul judecæflii, pe inima lui când va merge în locul
sfânt, ca amintire necurmatæ înaintea Domnului.” Ce figuræ expresivæ øi frumoasæ
este aceasta cu privire la dragostea neschimbatæ a lui Domnului Hristos pentru
biserica Sa! Marele nostru Mare Preot pentru care Aaron este un tip, poartæ
poporul Sæu pe inima Sa! Øi sæ nu poarte slujitorii Sæi pæmânteøti dragostea,
simpatia øi bunævoinfla Sa?” E. W. Pag. 34.

Veømintele sfinteVeømintele sfinteVeømintele sfinteVeømintele sfinteVeømintele sfinte
“El i-a dat lui Moise o îndrumare specialæ cu privire la tot ce are legæturæ

cu serviciul cortului øi a specificat îmbræcæmintea pe care aceia care erau slujitori
înaintea lui Dumnezeu trebuiau sæ o poarte. “Sæ faci veøminte sfinte pentru Aaron
fratele tæu, pentru slavæ øi frumusefle” (Exod 28, 2), a fost îndrumarea datæ lui
Moise. Tot ce era în legæturæ cu îmbræcæmintea øi cu comportamentul preoflilor
trebuia sæ fie aøa încât sæ impresioneze pe privitor cu sentimentul sfinfleniei lui
Dumnezeu, cu sfinflenia închinærii Sale øi cu curæflia cerutæ de la aceia care veneau
în fafla Sa.” E. W. pag. 173.

Tipul îndreptæflirii Domnului HristosTipul îndreptæflirii Domnului HristosTipul îndreptæflirii Domnului HristosTipul îndreptæflirii Domnului HristosTipul îndreptæflirii Domnului Hristos
“Tot ceea ce purta preotul trebuia sæ fie întreg øi færæ cusur. Prin aceste

veøminte frumoase era reprezentat caracterul marelui antitip, Isus Hristos. Nimic
altceva decât desævârøirea în îmbræcæminte øi purtare, în cuvânt øi în spirit nu
putea sæ fie primit de cætre Dumnezeu. El este sfânt, øi slava øi desævârøirea Sa
trebuie sæ fie reprezentate în serviciile de pe pæmânt. Numai desævârøirea putea
sæ reprezinte în mod cuvenit sfinflenia serviciilor cereøti. Omul mærginit poate
sæ-øi sfâøie propria sa inimæ, dând astfel pe faflæ un duh zdrobit øi smerit.
Dumnezeu va recunoaøte acest lucru. Dar veømintele preofleøti nu trebuiau



287

nicidecum sfâøiate, cæci aceasta ar fi stricat reprezentarea lucrurilor cereøti. Marele
preot care ar fi îndræznit sæ vinæ la slujba cea sfântæ øi sæ ia parte la serviciul din
sanctuar cu veømintele rupte, sfâøiate, ar fi fost considerat ca unul care era
despærflit, rupt de Dumnezeu. Rupându-øi veømintele el a încetat sæ mai fie un
personaj reprezentativ. El nu mai era acceptat de Dumnezeu ca un preot activ ce
putea sluji. Acest fel de purtare aøa cum se vedea la Caiafa, dædea pe faflæ pasiune
øi nedesævârøire omeneascæ.

Sfâøiindu-øi veømintele, Caiafa a fæcut færæ efect legea lui Dumnezeu, pentru
a urma tradiflia oamenilor. O lege omeneascæ prevedea cæ în caz de blasfemie,
un preot putea sæ-øi sfâøie veømintele în semn de groazæ faflæ de pæcat øi totuøi sæ
fie nevinovat. În acest fel, legea lui Dumnezeu era anulatæ de legi omeneøti.

Fiecare acfliune a marelui preot era privitæ cu mult interes de cætre popor øi
Caiafa, pentru a impresiona, a cæutat sæ facæ risipæ de sfinflenia lui. Dar în actul
acesta destinat sæ fie o acuzaflie împotriva Domnului Hristos, el arunca ocara
asupra Aceluia despre care Dumnezeu a zis: “Numele Meu este în El.” (Exod
23, 21). Astfel, chiar el era acela care comitea o blasfemie, o hulæ. Fiind el însuøi
condamnat de Dumnezeu, Caiafa a pronunflat sentinfla de moarte asupra Domnului
Hristos, ca un hulitor.

Când Caiafa øi-a rupt hainele, actul sæu a fost semnificativ cu locul pe care
poporul iudeu avea sæ-l ocupe de aici înainte ca nafliune, faflæ de Dumnezeu.
Cândva popor ales al lui Dumnezeu, se despærflea acum de El øi devenea foarte
repede un popor ce nu mai aparflinea lui Iehova. Când, pe cruce fiind, Domnul
Hristos a strigat: “S-a sfârøit”, iar catapeteasma templului s-a rupt în douæ,
Veghetorul cel sfânt declara cæ poporul iudeu respinsese pe Acela care era
antitipul tuturor tipurilor, realitatea tuturor umbrelor acestora. Israel s-a despærflit
de Dumnezeu. Caiafa putea sæ-øi rupæ veømântul sæu oficial, care aræta cæ el
pretindea cæ ar fi un reprezentant al Marelui Mare Preot. Marele preot putea mai
bine sæ-øi rupæ veømintele de groazæ, în fafla situafliei lui øi a poporului iudeu.”
H.L.L. pag. 591-592.

Veømintele din Ziua IspæøiriiVeømintele din Ziua IspæøiriiVeømintele din Ziua IspæøiriiVeømintele din Ziua IspæøiriiVeømintele din Ziua Ispæøirii
“Umilindu-se pentru a lua asupra Sa natura omeneascæ, Hristos a dat pe

faflæ un caracter opus caracterului lui Satana. Dar el încæ coborî øi mai jos pe
cærarea umilinflei. “La înfæfliøare a fost gæsit ca om, S-a smerit øi S-a fæcut ascultætor
pânæ la moarte, øi încæ moarte de cruce.” (Filipeni 2, 8). Dupæ cum marele preot
punea la o parte strælucitoarele sale veøminte preofleøti øi slujea în îmbræcæmintea
de pânzæ albæ a preotului obiønuit, aøa øi Hristos a luat înfæfliøarea de serv øi a
adus sacrificiul, El Însuøi fiind preotul, øi tot El fiind øi jertfa.” Dar El era stræpuns
pentru pæcatele noastre, zdrobit pentru færædelegile noastre. Pedeapsa care ne dæ
pacea a cæzut peste El.” (Isaia 53, 5). H.L.L. pag. 14.
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Domnul Hristos îmbræcat în natura omeneascæDomnul Hristos îmbræcat în natura omeneascæDomnul Hristos îmbræcat în natura omeneascæDomnul Hristos îmbræcat în natura omeneascæDomnul Hristos îmbræcat în natura omeneascæ
“Dupæ cum în serviciul preînchipuitor marele preot dezbræca haina

pontificalæ øi slujea în veømântul alb de in al preotului de rând, tot astfel øi
Domnul Hristos Øi-a dezbræcat hainele Sale împæræteøti, S-a îmbræcat cu haina
naturii omeneøti øi a oferit sacrificiul, El Însuøi fiind øi preot øi victimæ. Aøa cum
marele preot, dupæ ce-øi îndeplinea slujba în Sfânta Sfintelor, ieøea afaræ în hainele
Sale pontificale, înaintea întregii adunæri care-l aøtepta, tot la fel øi Hristos va
veni a doua oaræ îmbræcat în cele mai albe haine, cum “nici un nælbitor de pe
pæmânt n-o poate da” (Marcu 9, 3). El va veni în propria Sa slavæ, cum øi în
slava Tatælui Sæu øi în drumul Sæu va fi însoflit de toatæ oastea îngerilor.” F. A.
pag. 27.

Domnul Hristos poartæ hainele pline de culoare ale Zilei antitipice de IspæøireDomnul Hristos poartæ hainele pline de culoare ale Zilei antitipice de IspæøireDomnul Hristos poartæ hainele pline de culoare ale Zilei antitipice de IspæøireDomnul Hristos poartæ hainele pline de culoare ale Zilei antitipice de IspæøireDomnul Hristos poartæ hainele pline de culoare ale Zilei antitipice de Ispæøire
“Când Domnul Hristos Øi-a încheiat lucrarea în locul sfânt øi a închis uøa

acelei încæperi, un întuneric adânc s-a aøternut peste aceia care auziseræ øi
respinseseræ solia venirii Sale øi nu L-au mai væzut. Apoi Isus S-a îmbræcat cu
veømintele preflioase… Pieptarul de o lucræturæ tainicæ era pus pe umeri. Când
se miøca, acea strælucire ca a diamantelor, mæreau literele care arætau ca niøte
nume scrise sau gravate pe pieptar. Pe frunte avea ceva care semæna cu o coroanæ.
Când a fost gata îmbræcat, a fost înconjurat de îngeri, øi într-un car de foc a intrat
dincolo de perdeaua a doua.” Experienfle øi Viziuni, pag. 226.

Domnul Hristos se schimbæ în haine împæræteøtiDomnul Hristos se schimbæ în haine împæræteøtiDomnul Hristos se schimbæ în haine împæræteøtiDomnul Hristos se schimbæ în haine împæræteøtiDomnul Hristos se schimbæ în haine împæræteøti
“Când Domnul Isus a ieøit din locul prea sfânt am auzit sunetul clopofleilor

de la veømintele Lui, øi când a ieøit, un nor întunecat a acoperit pe locuitorii
pæmântului. De acum nu mai era nici un mijlocitor între omul vinovat øi un
Dumnezeu ofensat. Cât timp Isus stætuse între Dumnezeu øi omul vinovat, asupra
oamenilor era o putere de înfrânare; dar când Domnul Isus a ieøit dintre om øi
Tatæl, înfrânarea a fost îndepærtatæ, øi Satana a pus stæpânire pe om. Plægile n-au
putut fi reværsate în timp ce Isus slujea în sanctuar. Dar când lucrarea de aici se
încheie, când mijlocirea Sa se terminæ, nimic nu mai poate sta în calea mâniei
lui Dumnezeu, øi ea izbucneøte cu furie peste capul pæcætosului færæ adæpost
care a luat în râs mântuirea øi a lepædat îndurarea. În acel timp groaznic, sfinflii,
dupæ încheierea mijlocirii Domnului Isus, træiau în fafla unui Dumnezeu sfânt,
færæ mijlocitor. Toate cazurile fuseseræ hotærâte, toate pietrele preflioase fuseseræ
numærate. Atunci am væzut pe Isus dezbræcându-øi haina preofleascæ øi
îmbræcându-se cu mantia împæræteascæ – pe frunte erau multe coroane, coroanæ
în coroanæ – øi înconjurat de oøtile îngereøti, a pæræsit cerul.” Spiritul Gifts vol.
1, pag. 198, 199.
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Veømintele murdare simbolizeazæ pæcatele oamenilorVeømintele murdare simbolizeazæ pæcatele oamenilorVeømintele murdare simbolizeazæ pæcatele oamenilorVeømintele murdare simbolizeazæ pæcatele oamenilorVeømintele murdare simbolizeazæ pæcatele oamenilor
“În vedenie proorocul vede pe Iosua, marele preot, “îmbræcat în haine

murdare” (Zaharia 3, 1. 3), stând înaintea Îngerului Domnului, solicitând mila
lui Dumnezeu în favoarea poporului Sæu apæsat. În timp ce el pledeazæ pentru
împlinirea fægæduinflelor lui Dumnezeu, Satana se ridicæ cu îndræznealæ sæ i se
împotriveascæ. El aratæ cætre færædelegile lui Israel ca motiv pentru care sæ nu fie
readus în favoarea lui Dumnezeu. Îi pretinde ca prada lui, øi cere sæ-i fie dafli în
mâinile sale.

Marele preot nu se poate apæra pe sine øi nici poporul sæu de acuzafliile lui
Satana. El nu pretinde cæ Israel este nevinovat. În haine murdare simbolizând
pæcatele poporului, pe care el le poartæ ca reprezentant al lor, stæ înaintea Îngerului,
mærturisind vinovæflia lor, dar arætând pocæinfla øi umilinfla lor øi încrezându-se
în mila unui Ræscumpærætor iertætor de pæcate. În credinflæ, el cere împlinirea
fægæduinflelor lui Dumnezeu.

Atunci Îngerul care este Hristos Însuøi, Mântuitorul pæcætoøilor, aduce la
tæcere pe acuzatorul poporului Sæu zicând: “Domnul sæ te mustre Satano! Domnul
sæ te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua un tæciune scos din
foc?” (Zaharia 3, 2). Timp îndelungat Israel trecuse prin cuptorul necazurilor.
Datoritæ pæcatelor, fuseseræ aproape mistuifli de focul aprins de Satana øi de
uneltele lui pentru distrugerea lor, dar Dumnezeu Øi-a întins mâna ca sæ-i scoatæ.”
P. R. pag. 423-424.

SERVICIILE SANCTUARULUISERVICIILE SANCTUARULUISERVICIILE SANCTUARULUISERVICIILE SANCTUARULUISERVICIILE SANCTUARULUI
Un servici zilnic øi unul anualUn servici zilnic øi unul anualUn servici zilnic øi unul anualUn servici zilnic øi unul anualUn servici zilnic øi unul anual

“Nu numai sanctuarul, dar øi lucrarea preoflilor trebuia sæ fie “chipul øi
umbra lucrurilor cereøti” (Evrei 8, 5). Acest lucru era deci de mare importanflæ øi
Domnul, prin Moise, a dat læmuririle cele mai amænunflite øi explicite cu privire
la fiecare parte a acestui servici preînchipuitor. Serviciul în sanctuar era împærflit
în douæ, øi anume un serviciu zilnic øi unul anual. Serviciul zilnic era adus la
îndeplinire la altarul arderii de tot din curtea sanctuarului øi în locul sfânt, în
timp ce serviciul anual se îndeplinea în locul prea sfânt.” P. P. pag. 351.

Douæ pærfli în lucrarea Domnului HristosDouæ pærfli în lucrarea Domnului HristosDouæ pærfli în lucrarea Domnului HristosDouæ pærfli în lucrarea Domnului HristosDouæ pærfli în lucrarea Domnului Hristos
“Dupæ înælflarea Lui la cer, Mântuitorul nostru trebuia sæ-Øi înceapæ lucrarea

ca Marele nostru Mare Preot. Pavel spune: “Hristos n-a intrat într-un locaø de
închinare fæcut de mânæ omeneascæ, dupæ chipul adeværatului locaø de închinare,
ci a intrat chiar în cer, ca sæ Se înfæfliøeze acum, pentru noi, înaintea lui
Dumnezeu.” (Evrei 9, 24). Dupæ cum lucrarea Domnului Hristos avea sæ constea
în douæ mari pærfli, fiecare dintre ele întinzându-se pe o anume perioadæ de timp
øi având un loc deosebit în Sanctuarul ceresc, tot astfel slujba preînchipuitoare
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avea loc în douæ pærfli, slujba zilnicæ øi slujba anualæ, øi pentru fiecare era rânduitæ
o despærflituræ a tabernacolului.” P. P. pag. 357-358.

Arderea de tot zilnicæArderea de tot zilnicæArderea de tot zilnicæArderea de tot zilnicæArderea de tot zilnicæ
“Serviciul zilnic consta în jertfa arderii de tot de dimineaflæ øi de searæ, din

arderea de tæmâie plæcut mirositoare pe altarul de aur øi din jertfele speciale
aduse pentru pæcatele individuale. Mai erau jertfe pentru Sabate, pentru lunæ
nouæ, cum øi pentru særbætori speciale.

În fiecare dimineaflæ øi searæ, un miel de un an era adus ca ardere de tot pe
altar, cu darurile de mâncare corespunzætoare, simbolizând astfel consacrarea
zilnicæ a nafliunii faflæ de Dumnezeu, cum øi continua dependenflæ de sângele
ispæøitor al lui Hristos. Dumnezeu a poruncit în mod expres ca fiecare jertfæ
adusæ pentru serviciul sanctuarului sæ fie “færæ cusur” (Exod 12, 5). Preoflii trebuia
sæ examineze toate animalele aduse pentru jertfæ øi trebuia sæ respingæ pe oricare
dintre ele la care se descoperea un defect. Numai o jertfæ “færæ cusur” putea fi un
simbol al curæfliei desævârøite a Aceluia care avea sæ Se ofere pe Sine ca un
“miel færæ cusur øi færæ prihanæ.” P. P. pag. 352.

Îndrepta spre Mielul lui DumnezeuÎndrepta spre Mielul lui DumnezeuÎndrepta spre Mielul lui DumnezeuÎndrepta spre Mielul lui DumnezeuÎndrepta spre Mielul lui Dumnezeu
“În templu, sacrificiul de dimineaflæ øi de seara aræta zilnic spre Mielul lui

Dumnezeu.” H.L.L. pag. 30.

Un dar de recunoøtinflæUn dar de recunoøtinflæUn dar de recunoøtinflæUn dar de recunoøtinflæUn dar de recunoøtinflæ
“În vechea dispensafliune ardea continuu pe altar o jertfæ de recunoøtinflæ,

arætând în felul acesta obligaflia færæ sfârøit a omului faflæ de Dumnezeu” 2 Test.
pag. 501.

Tæmâia cu rugæciunileTæmâia cu rugæciunileTæmâia cu rugæciunileTæmâia cu rugæciunileTæmâia cu rugæciunile
“Când ardea tæmâie, preotul era adus mult mai direct în prezenfla lui

Dumnezeu decât în oricare alt act al serviciului zilnic. Cum perdeaua dinæuntru
a sanctuarului nu ajungea pânæ la tavanul clædirii, slava lui Dumnezeu care se
manifesta deasupra milostivitorului era în mod parflial vizibilæ din prima încæpere.
Când preotul aducea tæmâie înaintea Domnului, privea spre chivot; øi când norul
de tæmâie se ridica, slava divinæ se cobora asupra milostivitorului øi umplea
locul prea sfânt. Adesea ea umplea atât de mult ambele încæperi, încât preotul
era nevoit sæ se retragæ la uøa tabernacolului. Dupæ cum în serviciul acela
preînchipuitor preotul privea prin credinflæ cætre capacul milei, pe care nu-l putea
vedea, tot astfel copiii lui Dumnezeu trebuie sæ-øi îndrepte acum rugæciunile
cætre Hristos, slævitul lor Mare Preot care, nevæzut de ochi omenesc, mijloceøte
pentru ei în sanctuarul de sus.
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Tæmâia care se înælfla cu rugæciunile lui Israel reprezintæ meritele øi
mijlocirea Domnului Hristos, perfecta Lui neprihænire, care prin credinflæ, îi este
atribuitæ poporului Sæu, era singura care fæcea ca închinarea fiinflelor pæcætoase
sæ fie primitæ înaintea lui Dumnezeu. Înaintea perdelei locului prea sfânt era un
altar al continuei mijlociri, iar înaintea locului sfânt era un altar al continuei
ispæøiri. Prin sânge øi prin tæmâie trebuia sæ se facæ apropierea de Dumnezeu –
simboluri ce arætau spre Marele Mijlocitor, prin care pæcætoøii se pot apropia de
Dumnezeu øi Singurul prin care harul øi mântuirea pot fi acordate celui ce se
pocæieøte øi crede.

Când preoflii intrau în locul sfânt dimineafla øi seara, la timpul când se
aducea tæmâia pe altar, jertfa zilnicæ era gata sæ fie adusæ pe altarul din curtea de
afaræ. Acesta era un timp de mare însemnætate pentru închinætorii care se adunau
la tabernacol. Înainte de a intra în prezenfla lui Dumnezeu prin slujirea preotului,
ei trebuia sæ-øi ia timp sæ-øi cerceteze în mod serios inima øi sæ-øi mærturiseascæ
pæcatele. Ei se uneau în rugæciune tæcutæ, cu feflele îndreptate cætre sfântul locaø.
În felul acesta, cererile lor se înælflau odatæ cu norul de tæmâie, în timp ce credinfla
se prindea puternic de meritele Mântuitorului fægæduit, preînchipuit prin jertfa
de ispæøire.” P. P. pag. 353.

Simbolul desævârøirii øi a meritelor Domnului HristosSimbolul desævârøirii øi a meritelor Domnului HristosSimbolul desævârøirii øi a meritelor Domnului HristosSimbolul desævârøirii øi a meritelor Domnului HristosSimbolul desævârøirii øi a meritelor Domnului Hristos
“Orice rugæciune sinceræ se aude în cer. Poate cæ nu este exprimatæ curgætor;

dar dacæ inima este în ea, ruga se va înælfla spre Sanctuarul în care slujeøte Hristos
øi El o va înfæfliøa Tatælui færæ nici un cuvânt stângaci, bâlbâit, ci înfrumuseflatæ
øi plæcutæ prin parfumul propriei Sale desævârøiri.” H.L.L. pag. 557.

Transferul pæcatuluiTransferul pæcatuluiTransferul pæcatuluiTransferul pæcatuluiTransferul pæcatului
“Pæcatele poporului erau transferate în mod figurat asupra preotului oficiant,

care era mijlocitor pentru popor. Preotul nu putea deveni jertfæ pentru pæcat øi sæ
facæ ispæøire cu viafla lui pentru cæ øi el era pæcætos. De aceea în loc sæ sufere el
moartea, junghia un miel færæ defect; pedeapsa pæcatului era transferatæ asupra
animalului nevinovat, care în felul acesta devenea înlocuitorul lui imediat øi
simboliza jertfa desævârøitæ a Domnului Isus Hristos. Prin sângele acestei victime,
omul privea înainte prin credinflæ la sângele Domnului Hristos care avea sæ
ispæøeascæ pæcatele lumii.” Signes of the Times, 14 Martie 1878.

Jertfele zilnice pentru pæcat øi Ziua IspæøiriiJertfele zilnice pentru pæcat øi Ziua IspæøiriiJertfele zilnice pentru pæcat øi Ziua IspæøiriiJertfele zilnice pentru pæcat øi Ziua IspæøiriiJertfele zilnice pentru pæcat øi Ziua Ispæøirii
“Prin acest serviciu anual, poporul era învæflat cu privire la importantele

adeværuri ale ispæøirii. În jertfele pentru pæcat aduse în timpul anului, fusese
primit sângele victimei în locul pæcætosului, dar sângele acesta nu fæcuse o ispæøire
deplinæ pentru pæcat. El nu fæcuse decât sæ procure mijloacele prin care pæcatul
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era transferat asupra sanctuarului. Prin aducerea sângelui ca jertfæ, pæcætosul
recunoøtea autoritatea Legii, îøi mærturisea vinovæflia nelegiuirii øi credinfla în
Domnul Hristos, care trebuia sæ ridice pæcatele lumii, dar nu era cu totul eliberat
de condamnarea Legii. În Ziua Ispæøirii, marele preot, dupæ ce aducea o jertfæ
pentru adunarea lui Israel, mergea în locul prea sfânt cu sângele jertfei øi stropea
din el asupra capacului ispæøirii, deasupra tablelor Legii. În felul acesta, cerinflele
Legii care cerea viafla pæcætosului, erau satisfæcute. Apoi, în calitatea sa de
mijlocitor, marele preot lua pæcatele asupra sa øi ieøind din sanctuar, ducea cu
sine povara vinovæfliei poporului Israel. La uøa tabernacolului, îøi punea mâinile
asupra flapului de trimis øi mærturisea asupra lui “toate færædelegile copiilor lui
Israel øi toate cælcærile lor de lege, cu care au pæcætuit ei”, punându-le “pe capul
flapului”. Iar când flapul care purta toate pæcatele acestea era trimis în pustie, se
socotea cæ odatæ cu el, øi aceste pæcate au fost depærtate pentru totdeauna de la
popor. Aceasta a fost slujba sævârøitæ drept “chipul øi umbra lucrurilor cereøti.”
P. P. pag. 356.

Judecata de cercetare øi øtergerea pæcatelorJudecata de cercetare øi øtergerea pæcatelorJudecata de cercetare øi øtergerea pæcatelorJudecata de cercetare øi øtergerea pæcatelorJudecata de cercetare øi øtergerea pæcatelor
“Sângele lui Hristos, ce era menit sæ-l elibereze pe pæcætosul pocæit de sub

condamnarea Legii, nu avea sæ øteargæ pæcatul; acesta avea sæ ræmânæ în sanctuar
pânæ la ispæøirea finalæ; tot astfel, în simbol, sângele jertfei pentru pæcat îndepærta
pæcatul de la cel pocæit, dar ræmânea în sanctuar pânæ la ziua cea mare a ispæøirii.

În ziua cea mare a ræsplætirii finale, morflii vor fi “judecafli dupæ faptele lor,
dupæ cele scrise în cærfli” (Apoc. 20, 12). Apoi, în virtutea sângelui ispæøitor al
Domnului Hristos, pæcatele tuturor celor cu adeværat pocæifli, vor fi øterse din
cærflile cerului. În felul acesta, Sanctuarul va fi eliberat sau curæflat de toate pæcatele
înscrise acolo. În simbol, aceastæ mare lucrare de ispæøire sau øtergere a pæcatelor
era reprezentatæ prin serviciile din Ziua Ispæøirii – curæflirea sanctuarului
pæmântesc, care era adusæ la îndeplinire prin îndepærtarea, în virtutea sângelui
pentru pæcat, a pæcatelor prin care fusese mânjit.” P. P. pag. 358.

Pæcatele aøezate asupra lui Satana simbolizat prin flapul de trimisPæcatele aøezate asupra lui Satana simbolizat prin flapul de trimisPæcatele aøezate asupra lui Satana simbolizat prin flapul de trimisPæcatele aøezate asupra lui Satana simbolizat prin flapul de trimisPæcatele aøezate asupra lui Satana simbolizat prin flapul de trimis
“Întrucât Satana este originea pæcatului, instigatorul la înfæptuirea tuturor

pæcatelor care au adus moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea cere ca el sæ
sufere pedeapsa finalæ. Lucrarea Domnului Hristos pentru mântuirea oamenilor
øi curæflirea Universului de pæcat va fi încheiatæ prin îndepærtarea pæcatului din
Sanctuarul ceresc øi aøezarea acestor pæcate asupra lui Satana, care va suporta
pedeapsa finalæ. Tot astfel øi în serviciul preînchipuitor, øirul anual al serviciilor
se încheia cu lucrarea de curæflirea sanctuarului øi mærturisirea sau punerea
pæcatelor asupra flapului de trimis.” P, P, pag. 358.

“Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu solemn al zilei
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de ispæøire. Când lucrarea din sfânta sfintelor se încheia, iar pæcatele lui Israel
erau îndepærtate din sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru pæcat, atunci era
adus înaintea Domnului, flapul cel viu; în fafla adunærii, marele preot mærturisea
pe capul lui, “toate nelegiuirile copiilor lui Israel, øi toate cælcærile lor de lege cu
care au pæcætuit ei; sæ le punæ pe capul flapului” (Lev. 16, 21). “Tot astfel, când
lucrarea de ispæøire din Sanctuarul ceresc se va încheia, în prezenfla lui Dumnezeu,
a îngerilor cereøti øi a oøtilor celor ræscumpærafli, pæcatele poporului lui Dumnezeu
sunt puse asupra Satanei; el va fi vinovat de toate relele pe care le-a provocat sæ
le fæptuiascæ. Øi dupæ cum flapul era trimis departe într-un flinut nelocuit, tot aøa
øi Satana va fi alungat pe pæmântul pustiit, o pustietate nelocuitæ øi stearpæ” T.
V. Pag. 676.

Pæcatele acelora care sunt ræscumpærafli prin sângele Domnului Hristos,
vor fi pânæ la urmæ repuse asupra autorului pæcatului øi el trebuie sæ le poarte
pedeapsa, pe când aceia care n-au primit mântuirea prin Domnul Hristos, vor
suferi pedeapsa pentru propriile lor pæcate.” E. W. Pag. 178.

“Isus a zæbovit o clipæ în prima încæpere a Sanctuarului ceresc øi pæcatele
care fuseseræ mærturisite când El era în locul prea sfânt, au fost puse asupra lui
Satana autorul pæcatului care trebuie sæ suporte pedeapsa datoratæ pentru ele.”
Experienfle øi Viziuni, pag. 281.

Satana poartæ pedeapsa pentru pæcateSatana poartæ pedeapsa pentru pæcateSatana poartæ pedeapsa pentru pæcateSatana poartæ pedeapsa pentru pæcateSatana poartæ pedeapsa pentru pæcate
“Satana øi îngerii lui au suferit mult timp. Satana a purtat nu numai povara

propriilor lui pæcate, ci øi pæcatele oøtirii ræscumpærate care fuseseræ puse asupra
lui; øi trebuie sæ sufere øi pentru ruina sufletelor pe care el a produs-o. Apoi am
væzut cæ Satana øi oøtirea celor ræi au fost arøi; øi dreptatea lui Dumnezeu a fost
satisfæcutæ; øi toate oøtile îngereøti împreunæ cu tofli sfinflii mântuifli, au strigat cu
glas tare: “Amin!” Experienfle øi Viziuni, pag. 260.

ChivotulChivotulChivotulChivotulChivotul
“Chivotul sanctuarului pæmântesc era o copie a chivotului adeværat din

ceruri.” Spiritual Gifts, vol. 4, pag. 8.

Era însoflit de patru îngeriEra însoflit de patru îngeriEra însoflit de patru îngeriEra însoflit de patru îngeriEra însoflit de patru îngeri
“Patru îngeri cereøti însofleau totdeauna chivotul lui Dumnezeu în toate

deplasærile lui ca sæ-l pæzeascæ de orice pericol, øi sæ îndeplineascæ orice misiune
ce li se cerea în legæturæ cu chivotul.” Spiritual Gifts, vol. 4, pag. 102.

Simbol pentru IehovaSimbol pentru IehovaSimbol pentru IehovaSimbol pentru IehovaSimbol pentru Iehova
“Chivotul sfânt acoperit cu tronul milei øi conflinând sfânta Lege a lui

Dumnezeu era chiar simbolul lui Iehova. El era puterea lui Israel sæ învingæ în
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luptæ. Înaintea lui idolii se præbuøeau øi pentru cæ au privit færæ respect în el, mii
au pierit. Niciodatæ în lumea noastræ nu a dat Domnul o demonstraflie deschisæ a
supremafliei Sale ca atunci când a fost singurul Împærat recunoscut în Israel.”
Present Truth 1 Aprilie 1886.

Chivotul ascunsChivotul ascunsChivotul ascunsChivotul ascunsChivotul ascuns
“Printre cei neprihænifli care se gæseau încæ în Ierusalim, cærora le fusese

læmurit planul divin, erau unii care s-au hotærât sæ aøeze departe de mâinile
nemiloase chivotul sfânt care cuprindea tablele de piatræ pe care fuseseræ înscrise
preceptele Decalogului. Øi aøa au fæcut. Cu plâns øi amæræciune ei au ascuns
chivotul într-o peøteræ, unde avea sæ stea ascuns de poporul Israel øi Iuda din
cauza pæcatelor lor øi nu urma sæ le mai fie redat. Acel chivot încæ mai este
ascuns. Niciodatæ nu a fost deranjat de când a fost pus într-un loc necunoscut.”
P. R. pag. 333-334.

Heruvimii de pe chivotHeruvimii de pe chivotHeruvimii de pe chivotHeruvimii de pe chivotHeruvimii de pe chivot
“Poziflia heruvimilor, cu feflele îndreptate unul cætre celælalt øi privind cu

respect în jos, cætre chivot, reprezintæ respectul cu care oøtile cereøti privesc
Legea lui Dumnezeu, cât øi interesul lor faflæ de planul de mântuire.” P. P. pag.
348.

Legea în chivotLegea în chivotLegea în chivotLegea în chivotLegea în chivot
“Legea lui Dumnezeu cuprinsæ în chivot, era marea regulæ a neprihænirii øi

judecæflii. Legea îl osândea la moarte pe cel care o cælca, dar deasupra Legii era
tronul milei, pe care se descoperea prezenfla lui Dumnezeu øi de unde, în virtutea
ispæøirii, pæcætosului care se pocæia îi era acordatæ iertarea. Astfel, în lucrarea
Domnului Hristos pentru mântuirea noastræ, simbolizatæ prin serviciul de la
sanctuar, “bunætatea øi credincioøia se întâlnesc, dreptatea øi pacea se særutæ.” P.
P. pag. 348.

Perdeaua înnoitæ anualPerdeaua înnoitæ anualPerdeaua înnoitæ anualPerdeaua înnoitæ anualPerdeaua înnoitæ anual
“Întunericul s-a ridicat din nou de pe Calvar, øi zæbovea ca un linfloliu

asupra Ierusalimului. În clipa în care Domnul Hristos a murit, preoflii slujeau în
templu înaintea perdelei care despærflea sfânta de locul prea sfânt. Deodatæ au
simflit pæmântul tremurând sub picioarele lor øi perdeaua templului, o draperie
rezistentæ øi bogatæ care era înnoitæ anual, a fost sfâøiatæ de sus pânæ jos, de
aceeaøi mânæ care scrisese cuvintele de condamnare pe zidurile palatului lui
Beløaflar. Locul prea sfânt în care pætrunseseræ picioare omeneøti o datæ pe an, a
fost descoperit privirii tuturor. Dumnezeu ocrotise totdeauna mai înainte templul
Sæu într-un mod minunat; dar acum tainele lui sfinte erau descoperite ochilor



295

curioøi. Prezenfla lui Dumnezeu nu avea sæ mai umbreascæ capacul milei de pe
pæmânt. Slava Sa nu avea sæ-l mai lumineze øi nici norul cu umbra dezaprobærii
nu avea sæ mai umbreascæ pietrele preflioase de pe pieptarul marelui preot.” Spirit
of Prophecy, vol. 3, pag. 166-167.

Jertfe færæ cusurJertfe færæ cusurJertfe færæ cusurJertfe færæ cusurJertfe færæ cusur
“Darurile aduse Domnului trebuiau sæ fie færæ cusur. Aceste daruri

reprezentau pe Hristos, de unde rezultæ clar cæ Isus Însuøi nu avea nici un defect
fizic. El era “Mielul færæ de cusur øi færæ prihanæ.” (1 Petru 1, 19). Fæptura Sa nu
era desfiguratæ de vreun defect; corpul Sæu era robust øi sænætos. Øi în tot timpul
vieflii Sale a træit în conformitate cu legile naturale. Atât fizic cât øi spiritual, El
a fost un exemplu de ceea ce vrea Dumnezeu ca tofli oamenii sæ fie prin ascultare
de legile Sale.” H.L.L. pag. 33.

Dedicarea întâiului næscutDedicarea întâiului næscutDedicarea întâiului næscutDedicarea întâiului næscutDedicarea întâiului næscut
“Consacrarea primului næscut îøi avea originea în timpurile cele mai

îndepærtate. Dumnezeu fægæduise sæ dea pe Întâiul næscut al cerului pentru a
salva pe pæcætoøi. Acest dar trebuia sæ fie recunoscut în fiecare familie prin
consacrarea întâiului næscut. El trebuia sæ fie devotat slujbei de preot, ca
reprezentant al lui Hristos printre oameni. În timpul eliberærii lui Israel din Egipt,
consacrarea întâiului næscut a fost din nou poruncitæ. Atunci când fiii lui Israel
erau robi la egipteni, Domnul a poruncit lui Moise sæ meargæ la Faraon, împæratul
Egiptului øi sæ-i spunæ: “Aøa vorbeøte Domnul: “Israel este Fiul Meu, întâiul
Meu næscut.”

“Dupæ ce a fost stabilit serviciul în sanctuar, Domnul a ales seminflia lui
Levi în locul întâilor næscufli din întreg Israelul, ca sæ slujeascæ înaintea Lui. Dar
întâii næscufli urmau totuøi sæ fie privifli ca fiind ai Domnului øi trebuiau sæ fie
ræscumpærafli.

În felul acesta, legea pentru înfæfliøarea întâilor næscufli a cæpætat o
însemnætate deosebitæ. Deøi era o amintire a minunatei eliberæri a copiilor lui
Israel de cætre Domnul, ea preînchipuia o eliberare mai mare pe care avea sæ o
împlineascæ singurul Fiu al lui Dumnezeu, Dupæ cum sângele stropit pe uøiori
salvase pe întâii næscufli ai lui Israel, tot astfel sângele lui Hristos are putere sæ
salveze lumea.”

“Preotul trecu prin ceremonia slujbei sale oficiale. Luæ copilul în brafle
øi-L ridicæ în fafla altarului. Dupæ ce l-a înapoiat mamei, scrise numele “Isus” în
registrul întâilor næscufli. Atunci când pruncul se afla în braflele sale, nici prin
gând nu i-a trecut câtuøi de puflin, cæ acesta era Maiestatea cerului, Împæratul
slavei. Preotul nu-øi închipuia cæ acest copil era Acela despre care Moise spusese:
“Domnul Dumnezeul vostru, væ va ridica dintre fraflii voøtri un prooroc ca Mine;
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pe El sæ-L ascultafli în tot ce væ spune.” (Fapte 3, 22). El nu s-a gândit cæ acest
prunc era cel a cærui slavæ ceruse Moise sæ o vadæ. Dar în braflele preotului se
afla Unul mai mare decât Moise; øi când înregistræ numele copilului, el scrise
numele Aceluia care era temelia întregului sistem iudaic. Acel nume avea sæ fie
garanflia desfiinflærii acestui sistem; deoarece sistemul sacrificiilor øi al darurilor
se învechise, tipul aproape îøi ajunsese antitipul , iar umbra realitatea ei.” H.L.L.
pag. 33. 34. 35.

Sarea simboliza neprihænirea Domnului HristosSarea simboliza neprihænirea Domnului HristosSarea simboliza neprihænirea Domnului HristosSarea simboliza neprihænirea Domnului HristosSarea simboliza neprihænirea Domnului Hristos
“La serviciul ritual se adaugæ sare la fiecare jertfæ.
Aceasta, asemenea jertfei de tæmâie, însemna cæ numai neprihænirea lui

Hristos putea face ca serviciul sæ fie primit de Dumnezeu. Referindu-Se la aceastæ
practicæ, Isus a zis: “Orice jertfæ va fi særatæ cu sare”. “Sæ avefli sare în voi înøivæ
øi sæ træifli în pace unii cu alflii.” Tofli cei care vor sæ se prezinte ca “jertfæ vie,
sfântæ, plæcutæ lui Dumnezeu” (Romani 12, 1) trebuie sæ primeascæ sarea
mântuitoare, neprihænirea Mântuitorului nostru.” H.L.L. pag. 360-361.

Pâinea prezenflei – recunoaøterea dependenflei omuluiPâinea prezenflei – recunoaøterea dependenflei omuluiPâinea prezenflei – recunoaøterea dependenflei omuluiPâinea prezenflei – recunoaøterea dependenflei omuluiPâinea prezenflei – recunoaøterea dependenflei omului
“Pâinea pentru punerea înainte era flinutæ în permanenflæ înaintea Domnului,

ca o jertfæ perpetuæ. Astfel, ea era o parte a jertfei zilnice. Era numitæ pâinea
punerii înainte sau “pâinea prezenflei”, pentru cæ era continuu înaintea feflei
Domnului. Era o recunoaøtere a dependenflei omului de Dumnezeu atât pentru
hrana temporaræ, cât øi pentru cea spiritualæ, care erau primite numai prin
mijlocirea Domnului Hristos. Dumnezeu îl hrænise pe Israel în pustie cu pâine
din cer, iar ei erau încæ dependenfli de beløugul dat de El atât pentru hrana
corporalæ, cât øi pentru binecuvântærile spirituale. Atât mana cât øi pâinea punerii
înainte arætau spre Hristos, Pâinea cea vie care stæ pururea în prezenfla lui
Dumnezeu pentru noi. El Însuøi spunea: “Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât
din cer” (Ioan 6, 48-51). Peste pâinile punerii înainte se punea tæmâie. În fiecare
Sabat, când pâinile erau înlocuite, tæmâia era arsæ pe altar, ca aducere aminte
înaintea Domnului.” P. P. pag. 354.

ManaManaManaManaMana
“Isus le-a zis: “Adeværat, adeværat væ spun cæ Moise nu v-a dat pâine din

cer.” Cel care le dæduse mana Se afla între ei. Hristos Însuøi era Acela care îi
condusese pe evrei prin pustie øi-i hrænise zilnic cu pâine cereascæ. Hrana aceasta
era un simbol al adeværatei pâini din cer. Spiritul dætætor de viaflæ, pornind de la
nemærginita plinætate a lui Dumnezeu este adeværata manæ. Isus a zis: “Pâinea
lui Dumnezeu este aceea care se coboaræ din cer øi dæ lumii viaflæ.” (Ioan 6, 33).”
H.L.L. pag. 311.
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Pâinea adeværatæ din cerPâinea adeværatæ din cerPâinea adeværatæ din cerPâinea adeværatæ din cerPâinea adeværatæ din cer
“Mana cæzutæ din cer pentru hrænirea poporului Israel a fost un tip al Aceluia

care a venit de la Dumnezeu ca sæ-Øi dea viafla pentru lume. Isus spunea: “Eu
sunt Pâinea vieflii. Pærinflii voøtri au mâncat manæ în pustie øi au murit. Pâinea
care se coboaræ din cer este de aøa fel, ca cineva sæ mænânce din ea øi sæ nu
moaræ… Dacæ mænâncæ cineva din pâinea aceasta, va træi în veac; øi pâinea pe
care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viafla lumii” (Ioan 6,
48-51). Øi printre fægæduinflele binecuvântærii fæcute poporului lui Dumnezeu în
viafla veønicæ este øi aceasta: “Celui ce va birui îi voi da sæ mænânce din mana
ascunsæ.” P. P. pag 295.

Hristos – primul rodHristos – primul rodHristos – primul rodHristos – primul rodHristos – primul rod
“Hristos a înviat din morfli ca cel dintâi rod al celor adormifli. El era antitipul

snopului legænat, iar învierea Lui a avut loc tocmai în ziua în care snopul de
legænat trebuia sæ fie adus înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de
ani, s-a fæcut aceastæ ceremonie simbolicæ. Se adunau din câmpurile secerate
primele spice de grâu copt, øi când oamenii mergeau la Ierusalim la Paøti, snopul
din cele dintâi roade era legænat înaintea Domnului ca un dar de mulflumire.
Numai dupæ ce se aducea acest dar se putea înfige secera în grâu, ca apoi sæ
poatæ fi adunat în snopi. Snopul înfæfliøat Domnului preînchipuia seceriøul. Tot
astfel øi Hristos, ca întâiul rod, înfæfliøa marele seceriø spiritual ce trebuia sæ se
adune pentru Împæræflia lui Dumnezeu. Învierea Lui este tipul øi garantul învierii
tuturor celor drepfli, care au adormit. “Cæci dacæ credem cæ Isus a murit øi a
înviat, credem øi cæ Dumnezeu va aduce înapoi împreunæ cu Isus pe cei ce au
adormit în El.” (1 Tes. 4, 14).

Atunci când Hristos a înviat, El a adus din mormânt o mulflime de captivi.
Cutremurul de la moartea Lui deschisese mormintele øi, când a înviat, ei au
venit afaræ cu El. Aceøtia fuseseræ conlucrætori cu Dumnezeu øi, cu preflul vieflii
lor, mærturisiseræ despre adevær. De astæ datæ, urmau sæ fie martori pentru Acela
care îi înviase din morfli.

În timpul lucrærii Sale, Isus readusese morflii la viaflæ. Înviase pe fiul væduvei
din Nain, pe fiica unui bærbat de frunte øi pe Lazær. Dar aceøtia nu erau îmbræcafli
în nemurire. Dupæ învierea lor, erau încæ supuøi morflii. Dar aceia care au ieøit
din morminte la învierea lui Hristos, erau ridicafli la viaflæ veønicæ. Ei s-au înælflat
cu El ca trofee ale biruinflei Sale asupra morflii øi mormântului. “Aceøtia”, a spus
Hristos “nu mai sunt robii lui Satana, i-am ræscumpærat. I-am adus din mormânt
ca cel dintâi rod al puterii Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt øi Eu, sæ nu
mai vadæ niciodatæ moartea øi sæ nu mai guste suferinfla.” H.L.L. pag. 661.

Apendice



298

Serviciul în Sanctuar

ÎntinareaÎntinareaÎntinareaÎntinareaÎntinarea
“La rugul ce ardea, lui Moise i s-a poruncit sæ-øi scoatæ sandalele, cæci

pæmântul pe care stætea era sfânt. Tot astfel, nici preoflii nu puteau intra încælflafli
în sanctuar. Particulele de praf lipite de încælflæminte ar fi profanat locul sfânt. Ei
trebuia sæ-øi lase încælflæmintea în curte, înainte de a intra în sanctuar, øi sæ-øi
spele atât mâinile, cât øi picioarele înainte de a sluji în sanctuar sau la altarul
jertfelor arse de foc. În felul acesta se dædea întotdeauna învæflætura cæ orice
întinæciune trebuie sæ fie îndepærtatæ de la aceia care vor sæ se apropie de prezenfla
lui Dumnezeu.” P.P. pag. 350.

Apa de despærflire (vaca roøie )Apa de despærflire (vaca roøie )Apa de despærflire (vaca roøie )Apa de despærflire (vaca roøie )Apa de despærflire (vaca roøie )
“Copiilor lui Israel li se poruncise din vechime sæ aducæ o jertfæ pentru

adunarea întreagæ, pentru curæflire de întinæciunea ceremonialæ. Jertfa aceasta
era o juncanæ roøie øi reprezenta cea mai desævârøitæ jertfæ care sæ ræscumpere
din întinæciunea pæcatului. Aceasta era o jertfæ ocazionalæ pentru curæflirea tuturor
celor care se atingeau de un mort din necesitate sau accidental. Tofli care veneau
în contact cu moartea în orice fel, erau socotifli, ceremonial, necurafli. Aceasta
trebuia sæ imprime puternic în mintea evreilor faptul cæ moartea a venit ca urmare
a pæcatului øi de aceea este un reprezentant al pæcatului. Acea juncanæ, acel
chivot, acel øarpe de aramæ aratæ în mod impresionant spre acea jertfæ mare –
jertfa lui Hristos

Juncana aceasta care trebuia sæ fie roøie, era un simbol al sângelui. Ea
trebuia sæ fie færæ patæ sau cusur øi care n-a fost pusæ niciodatæ la jug. Aici era
simbolizat din nou Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit de bunæ voie sæ aducæ la
îndeplinire lucrarea de ispæøire. Asupra Lui n-a fost un jug obligatoriu, pentru cæ
El este independent øi deasupra oricærei legi. Îngerii, ca mesageri inteligenfli ai
lui Dumnezeu, erau sub jugul obligafliei; nici un sacrificiu personal al lor nu
putea sæ ispæøeascæ vina omului cæzut. Numai Hristos era liber faflæ de cerinflele
Legii spre a lua asupra Sa ræscumpærarea neamului omenesc cæzut. “El, mæcar
cæ avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat, sæ fie deopotrivæ
cu Dumnezeu.”

Øi totuøi, aceastæ Fiinflæ slævitæ a iubit pe særmanul pæcætos øi a luat asupra
Sa chipul unui rob, ca sæ poatæ suferi øi muri spre folosul omului. Isus putea sæ
ræmânæ la dreapta Tatælui Sæu, sæ poarte coroana øi îmbræcæmintea regalæ. Dar
El a ales sæ schimbe toate bogæfliile, onoarea øi slava cerului pentru særæcia
omenirii øi poziflia de comandæ înaltæ pentru ororile din Ghetsemani, umilinfla øi
agonia de pe Golgota. El a devenit un om al durerii øi obiønuit cu suferinfla,
pentru ca prin botezul suferinflei øi al sângelui sæ poatæ curæfli øi ræscumpæra o
lume vinovatæ. “Iatæ-Mæ cæ vin”, a fost consimflæmântul Lui bucuros, “sæ fac
voia Ta, Dumnezeule.”
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Juncana de jertfæ era adusæ afaræ din tabæræ øi ucisæ în modul cel mai
impunætor. Tot aøa øi Hristos a suferit în afara porflilor Ierusalimului, pentru cæ
Golgota era în afara zidurilor cetæflii. Aceasta trebuie sæ arate cæ Hristos n-a
murit numai pentru evrei, ci pentru omenirea întreagæ. El vesteøte unei lumi
cæzute cæ a venit sæ fie Ræscumpærætorul lor øi îi cheamæ sæ accepte mântuirea pe
care le-o oferæ El. Juncana, fiind ucisæ în maniera cea mai solemnæ, preotul,
îmbræcat în haine curate, albe, lua sângele în mâinile lui când acesta se scurgea
din trupul victimei øi-l stropea spre templu de øapte ori. “Øi fiindcæ avem un
Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, sæ ne apropiem cu o inimæ curatæ, cu
credinflæ deplinæ, cu inimile stropite øi curæflite de un cuget ræu øi cu trupul spælat
cu o apæ curatæ.”

Trupul juncanei era ars pânæ la cenuøæ, ceea ce însemna o jertfæ
cuprinzætoare øi completæ. Apoi cenuøa era adunatæ de o persoanæ necontaminatæ
de contactul cu trupul mort øi pusæ într-un vas care conflinea apæ dintr-o apæ
curgætoare. Aceastæ persoanæ curatæ lua apoi o crenguflæ de cedru, o pânzæ stacojie
øi un buchet de isop, pentru ca sæ stropeascæ conflinutul vasului spre cort øi spre
poporul adunat. Ceremonia aceasta era repetatæ de øapte ori spre a fi completæ øi
era fæcutæ ca o curæflire de pæcat.

Tot aøa øi Hristos, în dreptatea Sa færæ patæ, dupæ ce Øi-a værsat sângele
Sæu preflios, a intrat în locul cel sfânt sæ curæfleascæ Sanctuarul. Øi acolo este adus
curentul roøu, în slujirea de împæcare a lui Dumnezeu cu omul. Unii pot vedea în
aceastæ ucidere a juncanei o ceremonie færæ sens, dar ea a fost fæcutæ la porunca
lui Dumnezeu øi are o semnificaflie adâncæ, pe care nu a pierdut-o pânæ în timpul
de faflæ.

Preotul folosea cedru øi isop, pe care le muia în apa curatæ øi stropea pe cel
necurat. Acesta simboliza sângele værsat al lui Hristos spre a ne curæfli de
necuræfliile morale. Repetarea stropirilor ilustreazæ perfecfliunea lucrærii care
trebuia adusæ la îndeplinire pentru pæcætosul care se pocæieøte. Nu trebuie sæ fie
curat numai sufletul lui, ci el trebuie sæ se stræduiascæ sæ aibæ consacratæ lui
Dumnezeu familia lui, planurile lui gospodæreøti, averea lui øi tot ce-i aparfline.

Dupæ ce a fost stropit cortul, deasupra uøii celor curæflifli era scris: “Eu nu
sunt al meu, Doamne, eu sunt al Tæu.” Tot aøa trebuie sæ fie cu cei care mærturisesc
a fi curæflifli prin sângele lui Hristos. Dumnezeu nu este mai puflin exigent astæzi
decât a fost în vremurile vechi. În rugæciunea lui, psalmistul se referæ la aceastæ
ceremonie, când zice: “Curæfleøte-mæ cu isop øi voi fi curat, spalæ-mæ, øi voi fi
mai alb decât zæpada. Zideøte în mine o inimæ curatæ, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou øi statornic! Dæ-mi iaræøi bucuria mântuirii Tale, øi sprijineøte-mæ
cu un duh de bunævoinflæ!”

Sângele lui Hristos este eficient, dar el trebuie sæ fie aplicat continuu.
Dumnezeu nu doreøte numai ca slujitorii Lui sæ foloseascæ banii care i-a
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încredinflat spre slava Sa, ci doreøte sæ facæ o consacrare a lor pentru cauza Sa.
Dacæ voi, fraflii mei, afli devenit egoiøti øi afli reflinut de la Domnul ceea ce trebuia
sæ dafli cu bucurie pentru serviciul Lui, atunci avefli nevoie de stropirea sângelui
complet aplicat, consacrându-væ lui Dumnezeu, voi øi averile voastre.”
Testimonies vol. 4, pag. 127-130

O jertfæO jertfæO jertfæO jertfæO jertfæ
“O vacæ, un chivot, un øarpe de aramæ, toate acestea sunt impresionante

pentru marea jertfæ a Domnului Hristos.
Aceastæ vacæ trebuia sæ fie roøie, færæ nici o patæ, care era un simbol al

sângelui. Trebuia sæ fie færæ cusur øi care nu fusese pusæ niciodatæ la jug. Øi aici
era simbolizat Domnul Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit de bunæ voie sæ aducæ
la îndeplinire planul de ispæøire. Pentru El nu era un jug obligatoriu deoarece El
era independent øi mai pe sus de toatæ Legea. Îngerii ca soli inteligenfli ai lui
Dumnezeu se gæseau sub jugul obligafliei; nici o jertfæ personalæ a lor nu putea
ispæøi vinovæflia omului cæzut. Numai Domnul Hristos era liber de pretenfliile
Legii ca sæ poatæ lua asupra Sa ræscumpærarea neamului omenesc pæcætos. El
avea puterea sæ-Øi dea viafla øi avea puterea sæ o ia din nou, “care deøi avea
chipul lui Dumnezeu n-a crezut ca un lucru de apucat sæ fie deopotrivæ cu
Dumnezeu,” R. & H. 9 Ian. 1883.

PAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELEPAØTELE
Mielul aratæ spre HristosMielul aratæ spre HristosMielul aratæ spre HristosMielul aratæ spre HristosMielul aratæ spre Hristos

“Paøtele era urmat de cele øapte zile ale pâinii nedospite. În a doua zi a
særbætorii erau aduse în fafla Domnului cele dintâi roade din recolta anului, un
snop de orz. Toate slujbele acestei særbætori erau simboluri ale lucrærii lui Hristos.
Eliberarea lui Israel din Egipt era o parabolæ a ræscumpærærii, pe care Paøtele
avea drept scop sæ o pæstreze ca o aducere aminte. Mielul junghiat, pâinile
nedospite, snopul primelor roade, reprezentau pe Hristos.” H.L.L. pag. 53.

Împlinirea tipurilorÎmplinirea tipurilorÎmplinirea tipurilorÎmplinirea tipurilorÎmplinirea tipurilor
“Junghierea mielului pascal era o umbræ a morflii lui Hristos. Pavel zice:

“Hristos paøtele nostru a fost jertfit” (1 Cor. 5, 7). Snopul cu primele roade care
era legænat de paøti înaintea Domnului preînchipuia învierea lui Hristos. Vorbind
despre învierea Domnului øi a poporului Sæu întreg, Pavel spune: “Hristos ca
primul rod; apoi aceia care sunt ai lui Hristos la venirea Sa” (1 Cor. 15, 23).
Asemenea snopului de legænat care era primul seceriø adunat înainte de marele
seceriø, Hristos era primul rod al seceriøului nepieritor al celor ræscumpærafli,
care la învierea viitoare vor fi adunafli în grânarul lui Dumnezeu.
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Aceste simboluri s-au împlinit nu numai în ceea ce priveøte evenimentul,
ci øi în ceea ce priveøte timpul. În ziua a patrusprezecea a lunii întâia iudaice,
chiar în ziua øi în luna în care timp de 15 veacuri fusese junghiat mielul pascal,
Hristos a mâncat paøtele cu ucenicii Sæi, instituind særbætoarea care avea sæ
comemoreze moartea Sa ca “Miel al lui Dumnezeu care ridicæ pæcatele lumii.”
În aceeaøi noapte a fost luat de mâini nelegiuite pentru a fi ræstignit øi omorât. Øi
ca antitip al snopului de legænat, Domnul nostru a fost înviat dintre cei morfli a
treia zi ca “prim rod al celor adormifli”, modelul tuturor celor drepfli înviafli, ale
cæror “trupuri stricæcioase” vor fi schimbate, øi “fæcut asemenea trupului slavei
Sale.” T. V. pag. 407.

LEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEU
Exista înainte de crearea omuluiExista înainte de crearea omuluiExista înainte de crearea omuluiExista înainte de crearea omuluiExista înainte de crearea omului

“Legea lui Dumnezeu a existat înainte de crearea omului, altfel Adam n-ar
fi pæcætuit. Dupæ pæcætuirea lui Adam principiile legii n-au fost schimbate, ci au
fost aranjate definitiv øi exprimate pentru a veni în întâmpinarea omului în starea
lui cæzutæ. Domnul Hristos în consfætuire cu Tatæl Sæu, a instituit sistemul
jertfelor; ca moartea în loc sæ vinæ imediat asupra cælcætorului, sæ fie transferatæ
asupra unei victime care sæ prefigureze jertfa cea mare øi desævârøitæ a Fiului lui
Dumnezeu.” Signes, 14 Martie 1878.

O copie a minflii lui DumnezeuO copie a minflii lui DumnezeuO copie a minflii lui DumnezeuO copie a minflii lui DumnezeuO copie a minflii lui Dumnezeu
“Legea este o copie a minflii øi a voinflei Sale. Pæcatele interzise nu-øi puteau

gæsi niciodatæ un loc în cer. Dragostea a fost aceea care a îndemnat pe Dumnezeu
sæ-Øi exprime voinfla Sa în cele zece precepte ale Decalogului. Dupæ aceea Øi-a
arætat dragostea faflæ de om trimiflând profefli fli învæflætori pentru a explica øi a
ilustra Legea Sa sfântæ.” Bible Echo, 16 Aprilie 1894.

Cuprinsæ în chivotCuprinsæ în chivotCuprinsæ în chivotCuprinsæ în chivotCuprinsæ în chivot
“În a doua despærflituræ se afla chivotul care era obiectul cel mai sfânt legat

de acest sistem de închinare. Era o ladæ din lemn scump acoperitæ pe dinæuntru
øi pe dinafaræ cu aur curat øi având o coroanæ de aur în jurul capacului. În chivot
erau aøezate tablele de piatræ pe care Dumnezeu gravase cu degetul Sæu cele
zece porunci. Era fæcutæ special pentru acest scop øi de aici numele de chivotul
legæmântului øi chivotul testamentului, deoarece cele zece porunci erau
legæmântul lui Dumnezeu øi temelia legæmântului fæcut între Dumnezeu øi Israel.
Signes, 4 Martie 1903.

Suferæ pedeapsa legii în HristosSuferæ pedeapsa legii în HristosSuferæ pedeapsa legii în HristosSuferæ pedeapsa legii în HristosSuferæ pedeapsa legii în Hristos
“Tofli aceia care, înaintea universului ceresc sunt acceptafli ca în Hristos sæ
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sufere pedeapsa legii øi în El au împlinit neprihænirea, vor avea viafla veønicæ. Ei
vor fi una în caracter cu Hristos.” R. & H. pag. 29.

Judecata øi legile trag pe oameni la DecalogJudecata øi legile trag pe oameni la DecalogJudecata øi legile trag pe oameni la DecalogJudecata øi legile trag pe oameni la DecalogJudecata øi legile trag pe oameni la Decalog
Atunci El s-a apropiat mai mult de poporul Sæu care era gata sæ se rætæceascæ,

øi nu avea sæ-i lase numai cu cele zece precepte ale Decalogului. El a poruncit
lui Moise sæ scrie, aøa cum îl va învæfla, judecæflile øi legile, dând îndrumæri
amænunflite cu privire la ce le cerea sæ îndeplineascæ, øi prin care ocrotea cele
zece precepte pe care le sæpase pe tablele de piatræ. Aceste îndrumæri øi cereri
precise erau date ca sæ atragæ pe omul supus greøelii la ascultare de legea moralæ,
pe care el este atât de înclinat sæ o calce.

Dacæ omul ar fi flinut legea lui Dumnezeu, datæ lui Adam dupæ cædere,
pæstratæ în corabie de Noe øi pæzitæ de Avraam, n-ar mai fi fost nevoie de rânduiala
tæierii împrejur. Øi dacæ urmaøii lui Avraam ar fi respectat legæmântul pentru
care circumciziunea era un semn sau un angajament, n-ar fi cæzut niciodatæ în
idolatrie, øi nici n-ar fi fost nevoie sæ meargæ în Egipt; øi n-ar fi fost nevoie ca
Dumnezeu sæ-Øi vesteascæ Legea de pe Sinai øi sæ o sape pe table de piatræ øi s-o
însofleascæ cu tot felul de îndrumæri în judecæflile øi rânduielile date lui Moise.
Moise a scris aceste judecæfli øi rânduieli din gura lui Dumnezeu când era cu El
pe munte. Dacæ poporul lui Dumnezeu ar fi ascultat de principiile celor zece
porunci n-ar fi fost nevoie de îndrumæri speciale date lui Moise pe care le-a scris
într-o carte cu privire la datoria faflæ de Dumnezeu øi unul faflæ de altul. Îndrumærile
precise pe care Domnul le-a dat lui Moise referitoare la datoria poporului Sæu
unii faflæ de alflii øi faflæ de stræini, sunt principiile celor zece porunci simplificate
øi date într-o manieræ precisæ ca sæ nu greøeascæ.” Spirit of Prophecy, vol. 1,
pag. 264-265.

Ceremoniile Legii profetice iudaiceCeremoniile Legii profetice iudaiceCeremoniile Legii profetice iudaiceCeremoniile Legii profetice iudaiceCeremoniile Legii profetice iudaice
“Evanghelia Domnului Hristos reflectæ slava veacului iudaic. Ea aruncæ

luminæ asupra întregii economii iudaice øi dæ însemnætate legii ceremoniale.
Tabernacolul sau templul lui Dumnezeu pe pæmânt erau o copie a originalului
din cer. Toate ceremoniile legii iudaice erau profetice, tipuri ale tainelor din
planul de mântuire. Riturile øi ceremoniile legii erau date chiar de Domnul Hristos
care ascuns în stâlpul de nor ziua øi în stâlpul de foc noaptea, era conducætorul
oøtilor lui Israel; øi legea aceasta trebuia tratatæ cu mare respect pentru cæ este
sfântæ. Chiar dupæ ce n-a mai fost pæzitæ, Pavel a prezentat-o înaintea iudeilor în
adeværata ei poziflie øi valoare, arætând locul ei în planul de mântuire øi în legæturæ
cu lucrarea Domnului Hristos; øi marele apostol declaræ aceastæ lege slævitæ,
vrednicæ de Divinul ei Autor.” Signes, 29 Iulie 1886.
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Creøtinii pot aprecia rânduielile iudaiceCreøtinii pot aprecia rânduielile iudaiceCreøtinii pot aprecia rânduielile iudaiceCreøtinii pot aprecia rânduielile iudaiceCreøtinii pot aprecia rânduielile iudaice
“Creøtinii care studiazæ Biblia pot aprecia mai mult decât vechiul Israel,

semnificaflia deplinæ a rânduielilor ceremoniale pe care li se cerea sæ le pæzeascæ.
Dacæ sunt creøtini, sunt pregætifli sæ recunoascæ sfinflenia øi importanfla tipurilor
în umbræ când væd împlinirea evenimentelor pe care acestea le reprezintæ. Moartea
Domnului Hristos oferæ creøtinului o cunoaøtere corectæ a sistemului ceremonial
øi explicæ profefliile care ræmân încæ neînflelese de evrei. Moise n-a dat nici o
lege de la El. Domnul Hristos, Îngerul pe care Dumnezeu L-a ales sæ meargæ
înaintea poporului Sæu ales, i-a dat lui Moise rânduielile øi cerinflele necesare
pentru o religie vie øi pentru guvernarea poporului lui Dumnezeu. Creøtinii comit
o greøealæ teribilæ, când socotesc aceastæ lege aspræ øi arbitraræ, øi apoi o pun în
contrast cu Evanghelia øi cu misiunea Domnului Hristos în lucrarea Sa pe pæmânt
ca øi când El ar fi în opoziflie cu preceptele drepte pe care ei le numesc “legea lui
Moise.” R. & H. 6 Mai 1875.

.
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