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Locul:  
 
 În cartea Levitic copiii lui Israel se aflau in scurgerea timpului la Muntele Sinai. Cartea 
începe şi se termină în acelaşi punct geografic, Muntele Sinai, în timp ce Dumnezeu dădea Legea. 
Exodul se încheie cu Cortul Întâlnirii construit si umplut de slava lui Dumnezeu. Leviticul dă 
ordinea şi regulile de închinare in Cort. Cuvântul ebraic Vayick-rah deschide cartea , şi înseamnă 
“şi El a chemat”. Dumnezeu intra în Cortul Întâlnirii şi vorbeşte de acolo, nu de pe Muntele Sinai. 
El cheamă oamenii la El, şi le spune cum să vina. Acesta este exact înŃelesul cuvântului biserică – 
ekklesia, “cei chemaŃi afară”. Domnul Isus a spus, “Oile mele ascultă glasul meu.” 
 

Scopul: 
 
 Aceasta este cartea cu privire la care criticii sunt categoric convinşi că nu ar trebui să existe 
in Biblie. Dr. John Haynes Holmes, umanistul, a spus, “ cartea Leviticul nu se potriveşte in Biblie”. 
In contradicŃie cu această părere, alŃii, la fel de erudiŃi o consideră o carte foarte importantă. Dr. S. 
H. Kellog o numeşte “cea mai măreaŃă” carte din Biblie. Dr. Albert C. Dudley o numeşte “cea mai 
importantă carte din Biblie”. Dr. Parker a spus, “Considerată a acoperi istoria unei singure luni, 
poate avea pretenŃia de a fi cea mai remarcabilă carte a Vechiului Testament.” Această carte a fost 
dată lui Israel pentru a-l îndruma cum sa trăiască ca o naŃiune sfântă, în părtăşie cu un Dumnezeu 
sfânt. Era un cod de legi pentru binele întreg al lui Israel, fizic, moral, şi spiritual. 
 
 Leviticul este cartea închinării. Sacrificiu, ceremonie, ritual, liturghie, instrucŃiuni, curăŃiri, 
adunări, sărbători, reguli, condiŃii si avertizări se îngrămădesc în această carte. Toate aceste exerciŃii 
fizice au fost date pentru a-i învăŃa adevăruri spirituale. Pavel spune că “ aceste lucruri s-au 
întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde” (1 Cor. 10:6). 
 
 Leviticul Îl revelează pe Hristos. Tyndale, în cartea sa “Prolog la cea de-a treia carte a lui 
Moise”, a spus, “Deşi jertfele şi ceremonialul nu pot fi o temelie pe care să construieşti – asta este, 
deşi nu putem dovedi nimic cu ele – totuşi, atunci când L-am descoperit pe Hristos şi tainele Sale, 
putem împrumuta figuri de stil, alegorii, comparaŃii si exemple pentru a-L descrie pe Hristos şi 
tainele lui Dumnezeu ascunse în Hristos, chiar celor ageri la minte: şi le putem declara mai activ şi 
mai raŃional cu ele decât cu toate cuvintele din lume.” 
 
 Nouă ne dă direcŃia către Dumnezeu şi instrucŃiuni pentru închinare spirituală. Închinarea ar 
dobândi un nou înŃeles dacă creştinul obişnuit ar aprecia la justa valoare conŃinutul acestei cărŃi. 
 
 Închinarea pentru noi astăzi nu mai este un ritual sau într-un loc specific. Isus i-a spus femeii 
samaritence, 
 
 “ “Femeie”, I-a spus Isus, “crede-Mă că vine ceasul când nu vă veŃi închina Tatălui, nici pe 
muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaŃi la ce nu cunoaşteŃi; noi ne închinăm la ce 



cunoaştem, căci Mântuirea vine de la Iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii 
adevăraŃi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 
 

Versetul Cheie: SfinŃenie pentru Iehova 
 

Mesajul: Mesajul are două aspecte: 
 
1. Leviticul ne învaŃă: calea către Dumnezeu este prin jertfă. Cuvântul “ispăşire” apare de 45 de 

ori; 
 

“Căci viaŃa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneŃi pe altar, ca să slujească de ispăşire 
pentru sufletele voastre, căci prin viaŃa din el face sângele ispăşire.” (Lev17:11) 
 
Ispăşire înseamnă a acoperi. Sângele taurilor şi a caprelor nu a luat, nu a îndepărtat de fapt 
păcatul. L-a acoperit până la venirea lui Hristos, care ne-a luat păcatele. 
 
“ Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinŃa în sângele Lui, o jertfă de 
ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea 
îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu.” ( Rom. 3:25)  

 
2. Leviticul învaŃă că umblarea cu Dumnezeu este prin sfinŃire. Cuvântul “sfinŃenie” apare de 

87 de ori. 
 
“Voi să-mi fiŃi sfinŃi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca 
să fiŃi ai Mei.” (Lev 20:26). 

 
Dumnezeu a dat legi stricte care guvernau dieta, viaŃa socială, detalii care implicau fiecare aspect 
fizic al vieŃii poporului Său. Aceste legi au o mai mare aplicabilitate spirituală pentru poporul Său 
astăzi. 
 
Accesul la Dumnezeu este în siguranŃă pentru păcătos prin sângele vărsat al Lui Hristos. 
 
 “Şi nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot, care intră în 
fiecare an în fiecare an în Locul prea sfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit 
să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a 
arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.” (Evr. 9:25,26). 
 
 
Cei răscumpăraŃi prin sângele Lui Hristos trebuie să trăiască o viaŃă sfântă dacă vor să se bucure şi 
să se închine Lui Dumnezeu. 
 
 “Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veşnic a sculat din morŃi pe Domnul 
nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiŃi în orice lucru bun, ca să faceŃi voia Lui, şi 
să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. ( Evr. 
13:20,21). 
 

Remarci: 
 
 Leviticul este o carte remarcabilă, luând în considerare conŃinutul său în lumina Noului 
Testament. Următoarele sugestii ilustrează acest lucru: 



 
1. Cele cinci jertfe de la începutul cărŃii sunt medalioane tăiate în cristal pur ale Lui Hristos. Ele 

descriu în cuvinte natura Lui hipostatică în adâncime şi moartea Lui în detaliu. (capitolele 1-7); 
2. Consacrarea preoŃilor arată cât de superficială şi neadecvată este gândirea noastră despre 

consacrarea creştină (capitolele 8-10); 
3. Dieta pregătită de Dumnezeu poporului Său era sanitară şi terapeutică, şi conŃine multă hrană 

spirituală pentru sufletele noastre (capitolul 11); 
4. AtenŃia acordată mamelor este un exemplu al gândirii Lui Dumnezeu cu privire la femei 

(capitolul 12); 
5. Locul important dat leprei si tratării ei, in inima acestei cărŃi despre închinare, cere atenŃia 

noastră. Cei cărora li s-a dat înŃelegerea de a pătrunde Scriptura au găsit aici un fel de păcat şi 
efectul său de a-l corupe şi pângări pe om în relaŃia sa cu Dumnezeu. CurăŃirea de lepră îşi 
găseşte împlinirea în moartea şi Învierea Lui Hristos într-o jertfă neobişnuită – două păsări 
(capitolele 13-15); 

6. Marea zi a ispăşirii este o imagine a jertfei Lui Hristos (capitolul 16); 
7. ImportanŃa altarului pentru arderile de tot în Cortul Întâlnirii ilustrează caracteristica esenŃială a 

crucii Lui Hristos (capitolul 17); 
8. Accentul pus în această carte asupra instrucŃiunilor care privesc în aparentă detalii de minut în 

viaŃa zilnică a poporului Lui Dumnezeu revelează cum are de gând Dumnezeu să fie implicată 
familia umana împreună cu El (capitolele 18-22); 

9. Lista sărbătorilor furnizează un program profetic al agendei Lui Dumnezeu pentru toate 
timpurile (capitolul 23); 

10. Legile care guvernează Ńara Palestinei furnizează o interpretare a istoriei sale pestriŃe şi o 
pătrundere în importanŃa sa viitoare. NaŃiunea Israel şi Ńara promisă au fost şi sunt întreŃesute de 
aici până în eternitate (capitolele 24-27). 

 
 
 
Genesa: omul ruinat, 
Exodul: omul răscumpărat, 
Levitic: omul închinându-se. 
 
 
 
EXODUL     LEVITIC 
 
Exodul oferă iertare    Leviticul oferă puritate 
Apropierea Lui Dumnezeu de om  Apropierea omului de Dumnezeu 
Hristos este Mântuitor    Hristos este SfinŃitor 
VinovăŃia omului este proeminentă  Pângărirea omului este proeminentă 
Dumnezeu vorbeşte de pe munte  Dumnezeu vorbeşte din Cortul Întâlnirii  
Omul este adus aproape de Dumnezeu Omul este păstrat aproape de Dumnezeu  
 
 

Idei principale 
 
I. Cele cinci jertfe si legea cu privire la ele – Capitolele 1-7 

A. Jertfe de un miros plăcut (Persoana lui Hristos) – Capitolele 1-3 
1. Arderea de tot (Hristos Înlocuitorul nostru) – cap.1 
2. Jertfele de mâncare (Dragostea Lui Hristos) – cap. 2 
3. Jertfele de mulŃumire (Hristos pacea noastră) – cap.3 

B. Jertfe …..( Lucrarea Lui Hristos pe cruce) – Capitolele 4,5 



1. Jertfele pentru păcat ( Păcatul ca natură) – cap. 4 
2. Jertfele pentru delict ( Păcatul ca faptă) – cap.5 

C. Legea jertfelor –cap6,7 
II. PreoŃii (ToŃi credincioşii sunt preoŃi) – Capitolele 8-10 

A. Consacrarea preoŃilor – cap.8 
B. Lucrarea preoŃilor – cap. 9 
C. RestricŃiile preoŃilor (Moartea lui Nadab si Abihu) – cap.10 

III. SfinŃenia în viaŃa zilnică (Dumnezeu preocupat de conduita copiilor Săi) – Capitolul 
11-22 
A. Mâncarea poporului Lui Dumnezeu – cap.11 
A. Copiii copiilor Lui Dumnezeu – cap.12 
B. CurăŃirea de lepră – cap.13,14 
C. CurăŃirea de diferite scurgeri – cap.15 
D. Marea zi a ispăşirii – cap. 16 
E. Locul jertfei; Valoarea sângelui – cap.17 
F. Aplicarea poruncilor în diferite situaŃii ale vieŃii – cap.18-20 

1. Imoralitatea condamnată (Amplificarea celei de-a şaptea porunci) – cap.18 
2. Păcate sociale (Aplicarea poruncilor) - cap. 19 
3. Pedeapsa pentru încălcarea poruncilor – cap.20 

G. Lege pentru puritatea personală a preoŃilor - cap.21-22 
IV. Sărbătorile sfinte – Capitolul 23 
V. Legi şi profeŃii pentru łara Promisă – Capitolele 24-26 

A. Sfeşnicul, pâinile pentru punerea înainte şi pedeapsa pentru hulitor – cap. 24 
B. Anul sabatic, anul de veselie şi legea răscumpărării averilor şi robilor –cap. 25 
C. CondiŃii pentru binecuvântare în łara Promisă (O istorie profetică) – cap. 26 

VI. Dedicare şi devotament – cu privire la jurăminte – cap. 27 
 
 

 


