
PENTATEUH – Comentariu devoțional 
  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 

Alte cărți publicate de 
Corpus Reformatorum 

 
 

Index Biblic – Ce spune Biblia despre împrejurările vieții? – 
Emanuel Drăgan 

Meditații pentru credinciosul creștin – Emanuel V. Drăgan 

1 Timotei, 2 Timotei, Tit – Studiu comentat și aprofundat – 
Corpus Reformatorum 

Ce învățăm? – mărturisirea de credință – Corpus 
Reformatorum 

Crede și cercetează! – Emanuel V. Drăgan 
  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

3 

LUCIAN DRĂGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTATEUH 
- 

 Comentariu devoțional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGHIN 

2021 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

4 

LUCIAN DRĂGAN 
Copyright © LUCIAN DRĂGAN, 2021. 
Toate drepturile rezervate. 
ISBN: 978-973-0-34428-8 
 
 
POLITICĂ DE COPYRIGHT PENTRU EXEMPLARELE PRINTATE: 

- ESTE PERMIS să distribui lucrările noastre numai în formatul 
în care le-ai primit fără să percepi bani sau alte beneficii. 

- ESTE INTERZIS să copiezi mai mult de 10 exemplare 
pentru uz personal ori pentru prieteni și rude. Dacă alegi să 
printezi vreun exemplar, ține minte că este interzisă 
imprimarea profesională (la tipografie sau xerox-uri). 

- ESTE INTERZIS să copiezi sau să republici citate din 
lucrările oferite de Corpus Reformatorum fără indicarea 
autorului, titlului operei, anului de publicare și numărul 
paginii. Citarea se face cu respectarea dispozițiilor legale în 
vigoare, folosind ghilimele. 

- ESTE INTERZISĂ producția și/sau distribuirea de opere 
derivate alte lucrărilor oferite (audio, clipuri video, 
videoblog, broșuri, podcasturi), care conțin parțial sau 
integral material din aceste publicații. 

În cazul în care nu sînteți de acord cu politica noastră de Copyright, 
sînteți obligați să returnați lucrările primite în format fizic iar în 
cazul în care le-ați imprimat, aveți obligația să le distrugeți. 

Corpus Reformatorum are dreptul de a acționa conform legislației 
în vigoare (Legea nr. 8/1996) pentru protejarea dreptului de 
proprietate-intelectuală asupra lucrărilor publicate. 

 
Pentru mai multe detalii referitoare la politica de copyright 

accesați: www.corpusreformatorum.org secțiunea Copyright. 
 
 
 
Coperta: Corpus Reformatorum 
Editare și tehnoredactare: Corpus Reformatorum  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

5 

CUPRINS 
 

GENEZA ................................................................ 13 

GENEZA 1 .......................................................................................... 15 

GENEZA 2 .......................................................................................... 17 

GENEZA 3 .......................................................................................... 19 

GENEZA 4 .......................................................................................... 21 

GENEZA 5 .......................................................................................... 23 

GENEZA 6-8 ...................................................................................... 24 

GENEZA 9 .......................................................................................... 26 

GENEZA 10-11 ................................................................................... 28 

GENEZA 12 ........................................................................................ 30 

GENEZA 13 ........................................................................................ 32 

GENEZA 14 ........................................................................................ 34 

GENEZA 15 ........................................................................................ 36 

GENEZA 16 ........................................................................................ 38 

GENEZA 17 ....................................................................................... 40 

GENEZA 18 ........................................................................................ 42 

GENEZA 19 ........................................................................................ 44 

GENEZA 20 ....................................................................................... 45 

GENEZA 21 ........................................................................................ 47 

GENEZA 22 ........................................................................................ 49 

GENEZA 23 ........................................................................................ 51 

GENEZA 24 ....................................................................................... 53 

GENEZA 25 ........................................................................................ 55 

GENEZA 26 ........................................................................................ 57 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

6 

GENEZA 27 ....................................................................................... 59 

GENEZA 28 ........................................................................................ 61 

GENEZA 29 ....................................................................................... 63 

GENEZA 30 ....................................................................................... 65 

GENEZA 31 ....................................................................................... 67 

GENEZA 32 ....................................................................................... 69 

GENEZA 33 ........................................................................................ 71 

GENEZA 34 ........................................................................................ 73 

GENEZA 35-36 ................................................................................... 75 

GENEZA 37 ........................................................................................ 77 

GENEZA 38 ....................................................................................... 79 

GENEZA 39-40 ................................................................................. 80 

GENEZA 41 ....................................................................................... 82 

GENEZA 42 ....................................................................................... 84 

GENEZA 43 ....................................................................................... 86 

GENEZA 44 ....................................................................................... 88 

GENEZA 45 ........................................................................................ 91 

GENEZA 46-47 ................................................................................. 93 

GENEZA 48-49 ................................................................................. 94 

GENEZA 50 ....................................................................................... 96 

EXODUL ............................................................... 99 

EXODUL 1 ....................................................................................... 100 

EXODUL 2 ........................................................................................ 102 

EXODUL 3 ........................................................................................ 103 

EXODUL 4 ........................................................................................ 105 

EXODUL 5-6 .................................................................................... 107 

EXODUL 7-8 .................................................................................... 109 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

7 

EXODUL 9-10 ................................................................................... 111 

EXODUL 11-12 .................................................................................. 112 

EXODUL 13 ....................................................................................... 114 

EXODUL 14 ....................................................................................... 116 

EXODUL 15 ....................................................................................... 117 

EXODUL 16 ....................................................................................... 119 

EXODUL 17 ....................................................................................... 121 

EXODUL 18 ...................................................................................... 123 

EXODUL 19 ...................................................................................... 125 

EXODUL 20 ..................................................................................... 127 

EXODUL 21 ...................................................................................... 129 

EXODUL 22 ...................................................................................... 131 

EXODUL 23 ..................................................................................... 132 

EXODUL 24 ..................................................................................... 134 

EXODUL 25 ..................................................................................... 136 

EXODUL 26 ..................................................................................... 138 

EXODUL 27 ..................................................................................... 140 

EXODUL 28 ..................................................................................... 142 

EXODUL 29 ..................................................................................... 144 

EXODUL 30 ..................................................................................... 146 

EXODUL 31 ...................................................................................... 148 

EXODUL 32 ...................................................................................... 151 

EXODUL 33 ..................................................................................... 154 

EXODUL 34 ..................................................................................... 156 

EXODUL 35-39 ................................................................................ 158 

EXODUL 40 ..................................................................................... 160 

LEVITICUL ......................................................... 163 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

8 

LEVITICUL 1 .................................................................................... 164 

LEVITICUL 2 .................................................................................... 166 

LEVITICUL 3 .................................................................................... 170 

LEVITICUL 4 .................................................................................... 171 

LEVITICUL 5 .................................................................................... 173 

LEVITICUL 6-7 ................................................................................ 174 

LEVITICUL 8 .................................................................................... 175 

LEVITICUL 9 .................................................................................... 178 

LEVITICUL 10 ................................................................................. 180 

LEVITICUL 11 ................................................................................... 182 

LEVITICUL 12 .................................................................................. 185 

LEVITICUL 13 .................................................................................. 187 

LEVITICUL 14 .................................................................................. 189 

LEVITICUL 15 .................................................................................. 191 

LEVITICUL 16 .................................................................................. 193 

LEVITICUL 17 .................................................................................. 196 

LEVITICUL 18 .................................................................................. 198 

LEVITICUL 19 ................................................................................. 200 

LEVITICUL 20 ................................................................................. 203 

LEVITICUL 21 ................................................................................. 205 

LEVITICUL 22 ................................................................................. 207 

LEVITICUL 23 ................................................................................. 208 

LEVITICUL 24 .................................................................................. 211 

LEVITICUL 25 .................................................................................. 212 

LEVITICUL 26 .................................................................................. 214 

LEVITICUL 27 .................................................................................. 216 

NUMERI .............................................................. 217 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

9 

NUMERI 1-2 .................................................................................... 218 

NUMERI 3-4 .................................................................................... 219 

NUMERI 5 ....................................................................................... 220 

NUMERI 6 ....................................................................................... 222 

NUMERI 7 ....................................................................................... 224 

NUMERI 8 ....................................................................................... 226 

NUMERI 9 ....................................................................................... 229 

NUMERI 10 ...................................................................................... 231 

NUMERI 11 ...................................................................................... 234 

NUMERI 12 ...................................................................................... 237 

NUMERI 13 ..................................................................................... 240 

NUMERI 14 ...................................................................................... 245 

NUMERI 15 ...................................................................................... 249 

NUMERI 16 ...................................................................................... 252 

NUMERI 17 ...................................................................................... 255 

NUMERI 18 ...................................................................................... 258 

NUMERI 19 ..................................................................................... 260 

NUMERI 20 ..................................................................................... 262 

NUMERI 21 ...................................................................................... 265 

NUMERI 22 ..................................................................................... 270 

NUMERI 23-24 ................................................................................ 273 

NUMERI 25 ..................................................................................... 275 

NUMERI 26 ..................................................................................... 277 

NUMERI 27 .................................................................................... 280 

NUMERI 28-29 ................................................................................ 282 

NUMERI 30 ..................................................................................... 285 

NUMERI 31 ...................................................................................... 287 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

10 

NUMERI 32 ..................................................................................... 289 

NUMERI 33 ...................................................................................... 291 

NUMERI 34 ..................................................................................... 294 

NUMERI 35 ..................................................................................... 296 

NUMERI 36 ..................................................................................... 299 

DEUTERONOM ................................................... 301 

DEUTERONOM 1 ............................................................................ 302 

DEUTERONOM 2 ............................................................................ 303 

DEUTERONOM 3 ............................................................................ 306 

DEUTERONOM 4 ........................................................................... 309 

DEUTERONOM 5 ............................................................................. 311 

DEUTERONOM 6 ............................................................................. 313 

DEUTERONOM 7 ............................................................................. 316 

DEUTERONOM 8 ........................................................................... 320 

DEUTERONOM 9 ............................................................................ 322 

DEUTERONOM 10 .......................................................................... 325 

DEUTERONOM 11 .......................................................................... 327 

DEUTERONOM 12 .......................................................................... 329 

DEUTERONOM 13 ........................................................................... 331 

DEUTERONOM 14 .......................................................................... 334 

DEUTERONOM 15 ........................................................................... 337 

DEUTERONOM 16 .......................................................................... 340 

DEUTERONOM 17 .......................................................................... 342 

DEUTERONOM 18 .......................................................................... 344 

DEUTERONOM 19 .......................................................................... 347 

DEUTERONOM 20 ......................................................................... 349 

DEUTERONOM 21 ........................................................................... 351 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

11 

DEUTERONOM 22 .......................................................................... 353 

DEUTERONOM 23 .......................................................................... 355 

DEUTERONOM 24 .......................................................................... 357 

DEUTERONOM 25 ......................................................................... 360 

DEUTERONOM 26 .......................................................................... 362 

DEUTERONOM 27 .......................................................................... 364 

DEUTERONOM 28 .......................................................................... 366 

DEUTERONOM 29 ......................................................................... 368 

DEUTERONOM 30 .......................................................................... 370 

DEUTERONOM 31 ........................................................................... 373 

DEUTERONOM 32 .......................................................................... 375 

DEUTERONOM 33 .......................................................................... 378 

DEUTERONOM 34 ......................................................................... 380 

CĂRȚI DE REFERINȚĂ .................................................................... 381 
 

 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

12 

  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEZA 
  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

14 

  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

15 

GENEZA 1 
 

Cred că suntem conștienți fiecare dintre 
noi că trăim într-o lume înconjurătoare 
vizibilă. Tot ceea ce se află în jurul 
nostru ar trebui să ne vorbească despre 
Dumnezeu, existența Sa, înțelepciunea 
Sa și puterea Sa. 

Romani 1:20 De la crearea lumii, 
însuşirile Lui invizibile – puterea Lui 
veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost 
percepute clar, fiind înţelese din ceea ce 
a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. 

Ps. 19:1-3 Cerurile declară slava lui 
Dumnezeuşi bolta cerească istoriseşte 
despre lucrările mâinilor Lui. O zi dă de 
ştire altei zile acest mesajşi o noapte 
vesteşte această cunoaştere altei nopţi, 
dar fără vorbe şi fără cuvinte, fără să li 
se audă glasul. 

Din primul capitol al cărții Geneza reies 
cel puțin patru acțiuni extraordinare ce 
pot fi puse în dreptul lui Dumnezeu. 

1. Dumnezeu creează 

Totul începe cu Dumnezeu și toate 
slujesc la împlinirea scopurilor Sale. Cu 
ce scop? Pentru preamărirea gloriei Lui 
(Col. 1:16-17; Apoc. 4:11). El creează prin 
puterea Cuvântului Lui (Ps. 33:6-9), 
exact același Cuvânt care lucrează și în 
viețile noastre (1 Tes. 2:13). Lucrarea lui 
Dumnezeu în creație a fost în 
conformitate cu un plan: mai întâi El a 
creat, a dat formă și apoi a umplut. El a 
plămădit, a format pământul și apoi l-a 
umplut cu plante și animale. El a dat 
formă firmamentului, boltei cerești și 
apoi a umplut-o cu stele. El a format 
mările ca apoi să le umple cu toate 
creaturile vii care există. În aceeași 
măsură el ne poate modela și umple 
viața astăzi doar dacă i-o încredințăm 

Lui. Știm sigur, că toți aceia care s-au 
încrezut în Domnul Isus sunt parte a 
noii creații (2 Cor. 4:6; 5:17; Efes 2:8-
10). 

2. Dumnezeu numește 

El a dat nume ficărui lucru din creația Sa 
și noi nu avem nici un drept și nici o 
autoritate de a schimba acestea: 

Isaia 5:20 Vai de cei ce numesc răul bine, 
şi binele rău, întunericul lumină, şi 
lumina întuneric, amărăciunea dulceaţă, 
şi dulceaţa amărăciune! 

Dumnezeu își cheamă lucrurile pe 
nume, așa că dacă vrem să folosim 
vocabularul Său – și oricum n-avem 
încotro, trebuie să Îl folosim fie că vrem 
fie că nu vrem – trebuie atunci să folosim 
și dicționarul Său. 

3. Dumnezeu desparte sau separă 

El a separat lumina de întuneric, 
pământul uscat de ape și apele de sus 
față de apele de jos. Acest principiu 
al împărțirii sau al separării este unul 
fundamental în toată istoria Scripturii. 
L-a despărțit pe Avraam de Ur, nu? I-
a despărțit pe israeliți de neamuri, așa-
i? Dumnezeu Își desparte biserica de 
lume (Ioan 17:14-16). Exact în aceeași 
măsură Dumnezeu dorește și astăzi ca 
noi să ne separăm, să ne despărțim de 
tot ceea ce ne-ar putea întina (2 Cor. 
6:14-7:1). 

4. Dumnezeu binecuvântează 

Primul bărbat împreună cu prima 
femeie din istoria lumii au fost singura 
parte a creației care au fost 
binecuvântați în mod special de către 
Domnul. Datorită faptului că noi am fost 
creați după chipul și asemănarea lui 
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Dumnezeu, suntem diferiți de toate 
celelalte ființe create. De aceea trebuie 
să fim preocupați de felul în care 
ne tratăm, ne comportăm unii cu ceilalți 
(Gen. 9:6; Iacov 3:9). Păcatul este cel 
care a deformat chipul și asemănarea 
noastră cu Dumnezeu, însă avem 
nădejdea aceasta puternică, cum că, 

într-o zi toți credincioșii adevărați vor 
avea chipul lui Hristos (Rom. 8:29). 
Astăzi, pe măsură ce ne dăm toate 
silințele să fim tot mai asemănători cu 
Domnul Hristos, vom experimenta 
bucuria și pacea binecuvântărilor Lui tot 
mai mult (2 Cor. 3:18).
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GENEZA 2 
 
 
Așa cum am putut observa în urma 
citirii acestui capitol 2 din Geneza, aici 
ne sunt date detaliile în ce privește 
crearea bărbatului și a femeii cât și 
locul lor în planul lui Dumnezeu. 
Consemnarea din acest capitol nu se 
contrazice cu absolut nimic din 
capitolul 1, așa cum susțin unii, ci din 
contră se completează. Aici îl vom 
vedea pe om parte la câteva activități. 

1. Odihnirea – v.1-3 

Odihna din dreptul lui Dumnezeu a fost 
o odihnă simbolică, metaforică și 
principială în vederea încheierii creației 
desăvârșite. Nici vorbă de odihnă în 
urma oboselii sau epuizării Lui pentru 
că Dumnezeu nu obosește niciodată (Ps. 
121:4). Tocmai de aceea, principiul 
odihnei trebuia transmis lui Adam, care 
la rândul său a avut părtășie cu Domnul, 
I s-a închinat dar s-a și odihnit în Eden. 
Tocmai din acest considerent ziua a 
șaptea, ziua sabatului – תָּבַׁש  shabbath = 
odihnă –  a devenit un semn pentru 
Israel prin care știau că ei sunt poporul 
special, ales, al Domnului (Exod 31:13-
17). De asemenea acest concept este și 
un simbol al odihnei veșnice a poporului 
lui Dumnezeu, odihnă pe care o are 
datorită mântuirii prin jertfa Domnului 
Isus (Evrei 4:1-11). 

2. Munca – v.4-15 

În ce privește muncitul și odihnitul 
trebuie să existe un echilibru. Istoria 
omenirii implică trei grădini: 

Grădina Edenului – unde omul a gustat 
din pomul cunoștinței binelui și răului și 
a păcătuit împotriva poruncii 
Creatorului său; 

Grădina Ghetsimani – unde Domnul 
Isus, Mântuitorul, a luat cupa păcatului 
pentru a muri pe lemnul crucii; 

Grădina din Cetatea Sfântă – locul 
gloriei cerești, unde  Dumnezeu Îi va 
duce pe toți credincioșii Lui pentru a trăi 
etern (Apoc. 21-22) 

Munca nu este un blestem. Dumnezeu i-
a dat lui Adam responsabilitatea de a 
munci și îngriji grădina Edenului. Toată 
activitatea aceasta a avut și are scopul 
de a-l împlini pe om. În acest caz omul 
și Dumnezeu lucrează împreună pentru 
a ca recolta să se producă. Augustin de 
Hippo sau Sfântul Augustin (354-430 
d.Hr.), așa cum mai este cunoscut, 
spunea: 

Rugați-vă cu așa ardoare pentru că 
toate  depind doar de Dumnezeu, și 
munciți cu așa consecvență ca și cum 
toate ar depinde de voi. 

3. Supunerea – v.16-17 

Dumnezeu, Creatorul este singurul care 
are dreptul de a-Și guverna creația. 
Desigur, o face cu dragoste, însă în 
conceptul acesta de dragoste înțelegem 
și că ea are rolul de a stabili anumite 
limite pentru binele omului. Dumnezeu 
ne cheamă să-L ascultăm din dragoste 
pentru caracterul Său și a tot ceea ce 
este și a făcut. Nu suntem chemați să-L 
ascultăm cu forța, că trebuie. Dumnezeu 
dorește copii, nu mașinării industriale 
automatizate. Chiar în versetul 16 se 
poate observa cum Dumnezeu i-a dat lui 
Adam porunca aceasta de a face totul cu 
drag, nu împovărat sau forțat sau că așa 
trebuie. 
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Domnul Dumnezeu a dat omului 
porunca aceasta: „Poţi să mănânci, după 
plăcere, din orice pom din grădină”. 

4. Numirea – v.18-25 

Faptul că omul Adam a dat nume 
tuturor animalelor a fost parte a 
responsabilității lui de a stăpâni peste 
creație (1:26-28). De asemenea, Adam 
și-a numit și soția, spunându-i la 
început femeie – הָּׁשִא  – ish-shah = 
„bărbată” care provine din ish = 

bărbat; mai apoi aceasta este numită 
după prenumele ei Eva. 

Astfel Dumnezeu a stabilit familia ca să 
fie locul în care omul are ajutor, 
companie și împlinire (2:18) dar și locul 
de procreare (1:28). În plus, familia este 
o imagine simbolică ce arată relația 
dintre Hristos și Biserică (Efes. 5:25-
32). Adam s-a dat pe sine, a renunțat la 
sine pentru soția sa, iar Hristos a 
renunțat la Sine de dragul 
răscumpărării Miresei (Ioan 19:31-37). 
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GENEZA 3 
 

În capitolul 3 din Geneza pot fi auzite cel 
puțin patru voci. 

1. Vocea care ademenește – v.1-6 

Până în acest punct, din citirea celor 
două capitole anterioare, am văzut că 
singurul cuvânt care a fost la lucru, a 
creat și are autoritate de a porunci, a 
fost cuvântul lui Dumnezeu. Din acest 
moment, în scenă, intră un alt „cuvânt” 
și anume cuvântul lui satan, 
ademenitorul. El este șarpele care 
înșeală (2 Cor. 11:1-3), tatăl minciunii și 
ucigașul (Ioan 8:44). El este acela care a 
pus la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu 
și bunătatea lui Dumnezeu (v.1), a negat 
și a răstălmăcit orice formă de 
avertizare maximă a lui Dumnezeu (v.4) 
și a înlocuit cu o minciună adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu (v.5). Veți fi ca 
Dumnezeu este minciuna originară și 
tânjirea păcătoasă a întregii istorii a 
rasei umane (Is. 14:12-14; Rom. 1:21-
25), ba și astăzi omenirea încă o crede. 

Eva a fost ademenită de vocea diavolului 
și înșelată în momentul în care a 
mâncat, Adam însă nu; el a păcătuit cu 
ochii larg deschiși (1 Tim. 2:14). El mai 
degrabă și-a pierdut stăpânirea și 
autoritatea peste pământ și animale 
decât să fie separat de soția sa. Sau decât 
să fie numai ea pedepsită pentru 
neascultare, dacă o va urma și el, poate 
Dumnezeu va trata altfel situația. 
Desigur, sunt lucruri pe care noi nu le 
știm și nu ne sunt descoperite, chiar și 
ceea ce am spus acum sunt doar 
presupoziții. Ceea ce e clar e că Adam nu 
a fost înșelat. Ne-o spune Scriptura. 

 

 

2. Vocea care îi caută – v.7-13 

 Vinovăția produce frică și frica ne face 
să fugim și să ne ascundem. În mod 
normal, Adam și Eva alergau pentru a se 
întâlni cu Dumnezeu, dar de data 
aceasta au devenit păcătoși (Rom. 3:10-
12). Păcătoșii nu-și pot acoperi păcatele 
prin propriile fapte și nici nu se pot 
ascunde de Dumnezeu. 

Tatăl i-a căutat pe păcătoșii pierduți, la 
fel și Domnul Isus când a fost pe pământ 
(Luca 19:10), la fel și Duhul Domnului 
astăzi prin copiii Lui (Fapte 8:29). 
Scopul lui Dumnezeu este să ne 
folosească în mântuirea altora (Fapte 
1:8). 

3. Vocea care judecă – v.14, 16-19 

Dumnezeu a blestemat șarpele – 
diavolul și pământul, dar El nu i-a 
blestemat pe Adam și Eva. Consecințele 
căderii omului sunt pretutindeni în jurul 
nostru și avem de suferit mult din cauza 
lor. Ultima consecință a păcatelor, 
ultima judecată asupra noastră este 
însăși moartea. Omul poate ieși biruitor 
din multe împrejurări dificile, poate 
învinge până la un punct multe 
încercări, greutăți ale vieții sau ispite, 
însă nu poate face absolut nimic 
împotriva ultimului vrăjmaș, moartea (1 
Cor. 15:22-26). Singura biruință pe care 
o are creștinul asupra morții este numai 
prin credința în Isus Hristos (Ioan 11:25-
26; 1 Cor 15:57-58). 

4. Vocea harului – v.15, 20-24 

În versetul 15 Dumnezeu declară război 
împotriva diavolului și tot aici face și 
prima promisiune a Scripturii în 
vederea Răscumpărătorului. Satan îi va 
zdrobi călcâiul lui Hristos, dar Hristos îi 
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va zdrobi capul lui satan nimicindu-l 
(Ioan 12:31; Col 2:15). 

Adam a crezut promisiunea Domnului, 
în ciuda distrugerii pe care au comis-o 
prin păcat și neascultare, că Eva va da 
naștere mai multor copiii. Această 
credință în Dumnezeu le-a fost 
mântuitoare. De aceea i-a pus numele 
Eva – הָּוַח  – Chavvah = dătătoare de 
viață. Ca răspuns la credința lor 
Dumnezeu a vărsat sânge nevinovat 
pentru a-i învăța că prețul păcatului și 
răscumpărării este moartea cuiva, și i-a 
îmbrăcat. De aceea singura posibilitate 
prin care păcătoșii pot fi mântuiți este 
prin credința în sângele vărsat, adică 
moartea lui Hristos (Evrei 9:22; Isaia 
61:10; Efes 2:8-9). 

Isus Hristos este al doilea Adam (1 Cor 
15:45-49). Neascultarea primului Adam 
ne-a aruncat direct în întinarea 
păcatului, dar ascultarea celui de-al 
doilea Adam ne-a smuls din mizeria 
păcatului oferindu-ne salvare (Rom 
5:12-21). Primul Adam doar printr-un 

singur păcat ne-a izgonit din Eden. Cum 
am putea să redobândim Paradisul 
pierdut noi cei încărcați de zeci de mii 
de păcate? Doar prin al doilea Adam 
avem posibilitatea intrării (Luca 23:43). 
Prin Adam noi murim; în Hristos avem 
viața eternă. 

Biruința asupra ispitelor 

Când Dumnezeu ne încearcă El vrea să 
scoată ce e mai bun din noi. Când satan 
ne ispitește caută să scoată ce e mai rău 
din noi (Iacov 1:1-15). Satan ne momește 
printr-un cârlig ce are înfipt în el ceva 
atractiv, aparent bun. În urma mușcării 
momelii sfârșim conștientizând că a fost 
cea mai rea decizie posibilă. Cum putem 
să-l biruim pe ispititor? Având credință 
puternică în Dumnezeu, îmbrăcându-ne 
cu armura ce ne-o pune la dispoziție 
(Efes 6:10-18), rămânând în Cuvântul 
Său prin rugăciune, având încredere că 
Dumnezeu a pregătit deja calea de a 
scăpa (1 Cor 10:13) și depinzând de 
puterea Duhului Sfânt. 
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GENEZA 4 
 

Găsim de-a lungul paginilor Scripturii 
că diavolul este comparat cu mai multe 
animale de pradă din care cel puțin 
două: șarpele care înșeală prin mișcările 
lui și nu știi dacă atacă acum sau în 
secunda următoare; și leul care dă 
târcoale, rage, dar nu știi când te trezești 
cu el și haita în spate (1 Petru 5:8-9). 
Același protagonist s-a folosit de Eva ca 
să-l ispitească pe Adam, s-a folosit de 
Cain ca să-l distrugă pe Abel. Cele 
două semințe din Geneza 3:15 deja au 
intrat în conflict. Cain a devenit un copil 
al celui rău (1 Ioan 3:10-12) în timp ce 
Abel a fost copilul lui Dumnezeu (Matei 
23:35). Cain a devenit nici mai mult nici 
mai puțin ca și tatăl său, diavolul, un 
mincinos, un înșelător și un ucigaș (Ioan 
8:44). 

Semnele copiilor lui Dumnezeu sunt 
credința, nădejdea și dragostea (1 Cor 
13:13; 1 Tes 1:3-4). Semnele după care 
putem identifica sămânța diavolului 
sunt necredința, disperarea și ura, și 
toate acestea au devenit evidente în 
Cain. 

1. Necredința – v.1-7 

Atunci când Dumnezeu a ucis acele 
animale pentru a-i îmbrăca pe Adam și 
Eva (3:21), i-a învățat despre 
semnificația jertfelor și însemnătatea 
vărsării de sânge (Evrei 9:22). Cain a 
adus cu mâinile lui jertfa greșită și a 
avut în inimă atitudinea greșită. În 
aroganța sa el a adus doar o jertfă de 
mulțumire, de pace, o jertfă fără vărsare 
de sânge, considerându-se deja 
neprihănit, ca unul care nu se consideră 
vinovat, care nu a păcătuit și care nu are 
de ce să aducă jertfă animală. El nu a 
adus o jertfă a credinței, de aceea 

Dumnezeu nu i-a primit închinarea. 
Totuși Domnul în îndurarea Lui l-a 
avertizat cu bunătate pe Cain: 

4:7 Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi 
primit? Dar dacă nu faci ce este bine, 
păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este 
să te domine, dar tu trebuie să-l 
stăpâneşti. 

2. Ura – v.8 

Mânia lui Cain s-a transformat încetul 
cu încetul în invidie, apoi ură și în final 
ura a înfăptuit ucidere fără nici un fel de 
mustrări de conștiință și păreri de rău 
(Mat 5:21-26). Când începi să te joci cu 
ispitele vei fi prins în capcana lor cât de 
curând (Iacov 1:13-16). Astfel Cain a 
ajuns plin de orice păcat urât de Domnul 
(Prov 6:16-19). 

3. Disperarea – v.9-24 

Întrebarea lui Dumnezeu pentru Adam 
și Eva a fost Unde ești? Întrebarea lui 
Dumnezeu pentru Cain este exact 
aceeași Unde este Abel fratele tău? Știm 
noi unde sunt frații și surorile noastre? 
Ne pasă? Sau inventăm scuze asemenea 
lui Cain? De data aceasta 
Dumnezeu blesteamă un om!  

Cu toate acestea Cain nu are mustrări de 
conștiință și nu e convins de gravitatea 
păcatului său; singura lui preocupare 
este legată numai de frica pedepsirii. 
Necredința lui Cain, ura lui Cain și 
înșelăciunea sa au distrus orice relație 
posibilă într-o viață de om. A 
înmormântat relația cu fratele său, a 
rupt relația cu Dumnezeu, cu sine, cu 
familia și cu lumea din jurul lui. Da e 
adevărat că toți suntem străini și 
călători pe pământ, dar Cain a devenit 
fugar, hoinar și apostat. 
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Augustin spunea: 

Tu Doamne ne-ai creat pentru Tine iar 
sufletele noastre nu vor avea odihnă 
până când nu s-or odihni în Tine. 

4. Nădejdea – v.25-26 

Cain a încercat să compenseze 
disperarea și starea spirituală lăuntrică 
de fugar construind o civilizație în țara 
lui Nod – דֹונ  – Nod = vagabondare, 
hoinăreală. Dar ce folos? Caracterul și 
spiritualitatea acestei civilizații a fost 
amprentată de starea lui lăuntrică. Din 
moment ce Adam și Eva au avut mulți 
copii, Cain trebuie să se fi căsătorit cu o 
rudenie. Cu siguranță a avut multe 
lucruri ingenioase, moderne pentru 
vremea aceea în cetate. De unde știm? 
Păi altfel, cetatea Enoh nu s-ar fi 
încadrat să poarte numele de cetate, ci 
așezarea lui s-ar fi numit sat sau altfel 
(4:17). Dar ce folos? Dumnezeu a 
respins întreaga lui viață și realizările 
sale dându-i lui Adam un alt fiu, Set – תֵׁש  
– Sheth – ales, uns – care să ducă mai 

departe linia genealogică a oamenilor 
evlavioși. 

Controlează mânia! 

Am putea în unele situații să spunem că 
avem o mânie sfântă împotriva unor 
cazuri de păcat (Marcu 3:5; Efes 4:26), 
dar să nu uităm că de cele mai multe ori 
mânia noastră e contaminată de 
atitudini, vorbe și reacții păcătoase. 
Sinceri să fim, nici nu știm, nici nu ne 
putem cerceta îndeajuns de bine inima 
ca să ne dăm seama acum am avut 
mânie sfântă și dincoace am depășit 
limita sfințeniei și am intrat pe tărâmul 
mâniei păcătoase. 

Domnul Isus ne-a avertizat că primul 
pas înspre comiterea unei crime este 
mânia (Mat 5:21-26). Tocmai de aceea 
trebuie să-L rugăm pe Duhul Domnului 
ca să ne ajute în controlarea acestei 
emoții păcătoase (Prov 15:18; 16:32), să 
avem manifestări controlate de 
dragostea divină față de toți aceia care 
ne jignesc (Mat 5:43-48) și să învățăm 
să practicăm iertarea (Efes 4:26-32)
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GENEZA 5 
 

Dacă privim dintr-un anumit punct de 
vedere, Vechiul Testament poate fi 
văzut ca și „cartea genealogiei lui Adam” 
(v.1). Aceasta ne dezvăluie detalii 
importante din viața descendenților lui 
Adam, iar viețile acestora de multe ori 
nu sunt cele mai fericite. Mai exact 
Vechiul Testament se încheie cu 
avertismentul ca nu cumva, atunci când 
voi veni, să lovesc ţara cu blestem 
(Maleahi 4:6). 

De cealaltă parte, Noul Testament este 
„cartea genealogiei lui Isus” (Matei 1:1); 
înainte de încheierea sa găsim scris 
că nu va mai fi nimic blestemat 
acolo (Apoc 22:3). Primul Adam a 
adus blestemul, al doilea Adam a 
purtat și a ridicat blestemul (Gal 3:13). 
Păcatul lui Adam nu a făcut altceva decât 
să participe la creșterea spinilor și a 
mărăcinilor (Gen 3:18), dar Domnul 
Isus a luat acești spini și mărăcini și i-a 
purtat ca și coroană (Matei 27:29). 

Așa cum am văzut deja din capitolul 1, 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul 
și asemănarea Sa. De data aceasta, omul 
afectat de păcat a dat naștere copiilor 
după asemănarea sa păcătoasă (v.3), 
astfel născându-ne cu toții în păcat (Ps. 
51:5). Totuși toată această paradigmă se 
schimbă radical atunci când o persoană 
e născută din nou prin credința în 
Hristos. Aceasta începe să crească în 
asemănare cu al doilea Adam (Rom 
8:29; 2 Cor 3:18). 

În capitolul 5 vom găsi de cel puțin 5 ori 
expresia sobră și el a murit. De această 
dată moartea ne este un dat și nu un 
accident. Atâta timp cât păcatul 
domnește atunci și moartea domnește 

(Rom 5:14, 17). Și cu toate acestea 
Scriptura ne oferă un exemplu deosebit 
în mijlocul acestei deznădejdi: viața lui 
Enoh, viață în care domnea harul (Rom 
5:20-21). 

Din puținele informații despre viața lui 
Enoh pe care le avem, și culmea, ne sunt 
chiar suficiente când ne gândim la 
esența ei, se pot desprinde cel puțin trei: 

1. Credința – A avut credință în 
Dumnezeu (Evrei 11:5-6) 

2. Consecvența – A umblat zilnic cu 
Dumnezeu în mijlocul unei societăți 
fără de Dumnezeu (Geneza 5:24) 

3. Comunicarea – L-a împărtășit 
altora pe Dumnezeu (Iuda 14-15). 

Enoh nu a murit fizic niciodată. Un alt 
aspect extraordinar, nemaiîntâlnit în 
istoria omenirii până atunci și…la fel de 
neobișnuit pentru noi astăzi. Cât de 
mult trebuie să-l fi iubit Dumnezeu pe 
acest om? Ce exemplu de viață 
extraordinar trebuie să fi fost, încât 
Dumnezeu să spună tu nu vei fi afectat 
de consecința păcatului, moartea? 
Dumnezeu l-a luat la cer. Aceasta este 
nădejdea binecuvântată și mult 
așteptată de toți creștinii (Tit 2:11-14; 1 
Tes 4:13-18). 

Noe – ַחֹנ  – Noach = odihnă – umanitatea 
aflată în mizeria păcatului tânjea după 
mângâiere și odihnă, deja tânjea după 
Răscumpărătorul promis. Ce facem noi, 
cei care ne aflăm de cealaltă parte, mult 
îndepărtata istorie, și știm și despre și Îl 
știm și pe Răscumpărătorul? El a venit 
pentru ca noi să găsim adevărata odihnă 
și mângâiere (Matei 11:28-30).
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GENEZA 6-8 
 

De această dată vom privi nu doar la un 
singur capitol din Geneza ci la trei odată 
deoarece ele ne relatează același 
eveniment, potopul. Acum trebuie 
menționat că realitatea potopului este 
consemnată și poate fi regăsită în mai 
multe istorii de-ale popoarelor antice. 
Dar lucrul acesta nu ne face să-l vedem 
în contradicție cu inspirația Cuvântului 
lui Dumnezeu, spunând că Biblia a 
copiat informația de la ei (Epopeea lui 
Ghilgameș). Din contră, din moment ce 
atât de multe înregistrări istorice stau 
mărturie în atâtea popoare, putem 
afirma că aceste rezultate arheologice 
din atâtea locații nu fac altceva decât să 
valideze autenticitatea evenimentului și 
implicit a Scripturii. Nu ar trebui să 
avem dubii în privința acestei relatări 
deoarece Domnul Isus a crezut în 
existența sa (Matei 24:37-
39), apostolul Petru la fel (1 Petru 
3:20), chiar și autorul epistolei către 
Evrei ne confirmă exact același lucru 
(Evrei 11:7). Ce putem învăța de la 
această consemnare și întâmplare 
tragică din istoria pământului? 

1. Despre Sfințenia lui Dumnezeu – 
6:1-7 

Dumnezeu a văzut că în interior, în 
inima ei lumea a fost tot mai depravată, 
în exterior prin faptele ei tot mai 
violentă, iar în sus în relația cu El tot 
mai răzvrătită și obraznică. În acest 
moment ne aflăm doar la a zecea 
generație de la Adam, adică lumea 
contemporană lui Noe. Păcatului nu i-a 
trebuit mult ca să se răspândească în 
întreaga rasă umană și să o distrugă 
moral. Domnul Isus ne dă o pildă. Când 
vom vedea că mersul lumii acesteia este 
ca și în zilele lui Noe, să veghem pentru 

că venirea Lui este aproape (Matei 
24:37-39). 

2. Despre Harul lui Dumnezeu – 6:8-
7:10 

Noe a fost salvat exact cum este mântuit 
orice alt păcătos, prin har (Gen 6:8) și 
prin credință (Evrei 11:7).  

Noe a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, a 
ascultat cu credință de promisiunea 
protectoare a lui Dumnezeu și și-a 
arătat ascultarea credinței prin fapte 
zeci de ani. Singura modalitate de a fi 
fost salvat de la pieire a fost să 
construiască arca și să se adăpostească 
în ea. Și interesant este faptul că arca nu 
a avut decât o singură ușă. Se poate 
face o paralelă între această imagine a 
unei singure uși și mântuirea pe care o 
avem în Hristos, care e singura 
ușă, singura cale, singurul adevăr și 
singura viață. 

3. Despre Mânia lui Dumnezeu 
– 7:11-24 

Dumnezeu a fost extrem de îndelung 
răbdător și plin de bunătate pentru că a 
dat omenirii cel puțin 120 de ani 
oportunitatea de a fi mântuiți (Gen 6:3; 
1 Pet 3:20; 2 Pet 2:5). Contemporanii lui 
Noe i-au respins mărturia și au refuzat 
harul lui Dumnezeu chiar și în ultima zi 
când Noe și familia au intrat în arcă. Cu 
toate acestea Dumnezeu a mai așteptat 
încă o săptămână (Gen 7:6-10). Ne dăm 
seama ce a însemnat săptămâna 
aceasta? A fost săptămâna focului, una 
de dispreț pentru Noe din partea 
tuturor vecinilor și neamurilor. Dar a 
fost și o săptămână de demonstrare a 
credinței în Dumnezeu înaintea cerului 
și întregii familii. Apoi, judecata s-a 
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dezlănțuit. Așa cum spune și psalmistul 
David: În timpul potopului Domnul era 
pe tron; Domnul va trona ca împărat pe 
vecie. (Ps 29:10). 

Da, Dumnezeu e suveran în toate 
lucrurile! Următoarea judecată a 
omenirii nu se va mai face cu apă dar se 
va face cu foc. 

4. Despre Credincioșia lui Dumnezeu 
– 8:1-22 

Noe a ascultat de Dumnezeu și și-
a arătat în viața zilnică ascultarea iar 
Dumnezeu nu l-a dezamăgit și nu l-a 
lăsat de izbeliște (1 Împ 8:56). Cu 
adevărata credință nu mai suntem 
nevoiți să o luăm la fugă. Cu adevărata 
credință nu suntem făcuți de rușine (Is 
28:16). De la Noe învățăm că trebuie să 
așteptăm până când Cuvântul Său ne 
spune ce trebuie să facem. Primul lucru 
pe care acesta și familia sa l-a făcut pe 
pământul revenit la viață a fost să I se 
închine Domnului pentru că le-a purtat 
de grijă într-un mod extraordinar (Ps 
116:12-19; Rom 12:1-2). În schimb 
Dumnezeu le-a dat un legământ prin 

care S-a angajat că va oferi continuitate 
creației Sale în ciuda inimii rele a 
omului. Doar datorită acestui legământ 
viața pe pământ este sustenabilă. 

Credincioși lui Dumnezeu 

1. Noe și familia lui au fost 
singurii credincioși de pe pământ care 
au avut curaj să-l mărturisească pe 
Dumnezeu în ciuda tuturor 
împotrivirilor și batjocurilor suportate. 

2. Ei au fost credincioși Domnului când 
totul era împotriva lor. 

3. Dumnezeu încă mai cheamă oameni 
care să stea tari lângă El și să nu se 
compromită. Promisiunea e aceeași, El 
nu ne va uita (Evr 13:5-6). 

4. Dumnezeu nu ne va judeca după 
popularitatea pe care am avut-o ci în 
funcție de credincioșia de care am dat 
dovadă (1 Cor 4:2). 

5. Dumnezeu ne vrea cel puțin la fel de 
curajoși ca și Noe, desigur în contextul 
și locul în care ne-a pus El.
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GENEZA 9 
 

Dacă ar fi să rezum în trei cuvinte ceea 
ce ne transmite Dumnezeu prin Moise, 
autorul Genezei, în capitolul 9, atunci 
acestea ar fi: stăpânire, siguranță și 
slăbiciune. 

1. Stăpânire – v.1-7 

În aceste versete se poate observa cum 
Dumnezeu le-a dat câteva reguli noi 
pentru viața de pe pământul înnoit. Asta 
nu-mi spune altceva decât că: 
Dumnezeu întotdeauna își 
călăuzește răscumpărații și le arată care 
este voia Lui. Acum Noe și familia sa pot 
să mănânce și carne animală, cu o 
singură restricție: nu mâncați carne cu 
viața ei, adică sânge. 
2 Ele vă sunt date în stăpânire. 3 Tot ce se 
mişcă şi are viaţă vă va fi hrană. Aşa cum 
v-am dat plantele verzi, acum vă dau 
totul. 4 Dar să nu mâncaţi carne cu 
viaţa ei, adică cu sânge. 

Noua stăpânire dată omului asupra 
creației vine și cu noi responsabilități. 
Lui Noe și familiei sale Dumnezeu le 
transmite mesajul stăpânirii Sale și 
faptul că ei trebuie să-L sfințească prin 
ascultare. Pornind de la acest aspect 
particular trebuie să înțelegem 
ansamblul, că omul trebuie să-și 
sfințească viața în timpul pribegiei lui. 
Lucrul acesta e întărit și în Romani 13 
unde se vorbește despre viața sfântă în 
toate aspectele guvernării umane. Aici 
sunt tratate relațiile interumane, despre 
raportarea corectă și plăcută Lui, 
indiferent de tipul de persoană cu care 
are de-a face creștinul. Dumnezeu a 
hotărât stăpânirile și conducerile tocmai 
pentru că omul în esență este de-acum 
păcătos și trebuie să cunoască limite. 

Spre exemplu, a lua viața cuiva de care 
nu-ți convine, înseamnă să comiți o 
crimă teribilă. Dar de ce e catalogată 
astfel? Tocmai pentru că omul este creat 
după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu, iar a omorî un om înseamnă 
un atac la adresa lui Dumnezeu și a 
chipului Său așezat în om. Este adevărat 
că nu toți oamenii sunt credincioși 
Domnului, dar toți oamenii aparțin unei 
singure familii deoarece Dumnezeu ne-
a făcut dintr-un singur sânge (Fapte 
17:26). 

2. Siguranța – v.8-17 

Omului nu doar că i s-a  dat 
responsabilitatea stăpânirii peste 
creație dar i se oferă și o siguranță în 
vederea exercitării acestei 
stăpâniri. Dumnezeu este Cel care îi dă 
o asigurare cum că El niciodată nu va 
mai trimite vreun alt potop ca să 
distrugă viața pământească. 
Legământul acesta include nu doar rasa 
umană ci păsările și animalele de toate 
categoriile. Așa cum am văzut în timpul 
lecturării acestui capitol, semnul 
legământului a fost curcubeul, un pod al 
splendorii care leagă cerul și pământul. 
Fie că noi ne uităm înspre un curcubeu 
atunci când avem ocazia, fie că nu, 
Dumnezeu își ține promisiunea. 

El a orchestrat atât de bine legile naturii 
încât acesta să se formeze, să apară și să 
ne transmită mesajul legământului. Noe 
a văzut curcubeul după furtună; Ezechiel 
l-a văzut în mijlocul furtunii (Ezec 1:4), 
iar Ioan l-a văzut înainte de a începe 
furtuna judecății (Apoc 4:1-3). 
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3. Slăbiciune – v.18-29 

Imaginați-vă acum situația pe care ne-o 
pune în față Scriptura. Acesta este 
predicatorul neprihănirii (2 Pet 2:5)? 
Are acum peste 600 de ani și se îmbată 
într-un hal fără de hal, fiind inconștient 
de gesturile și ipostazele în care s-a aflat 
(Gen 6:5; 8:21; 9:20-24; 1 Cor 10:12).  

Dacă în viața 
noastră responsabilitatea stăpânirii nu 
este însoțită de procesul continuu 
al sfințirii vom ajunge 100% în 
ipostaza slăbirii. Biruința spirituală de 
ieri nu garantează victoria împotriva 
păcatului de mâine. Dacă Noe n-a fost 
scutit, singura voce neprihănită de pe 
pământ, 100% nu vom fi cruțați nici noi. 
Ham ar fi trebuit să se întristeze de 
păcatele tatălui său nu să râdă 
batjocoritor, nu să ducă mai departe 
vestea aceasta tristă (Prov 14:9). În 
schimb, frații lui au făcut exact ceea ce 
dragostea face: acoperă păcatele (Prov 
10:12; 12:16; 17:9; 1 Pet 4:8). 

Cuvintele lui Noe rostite pentru Canaan 
nu trebuie înțelese ca și cum anumite 
rase ar fi condamnate la a fi inferioare 
sau să trăiasă în robie. Ba chiar istoria 

ne arată că unii descendenți ai lui 
Canaan au ajuns națiuni mari sau 
imperii mărețe. Tocmai evreii, 
descendenții lui Sem, deși au fost 
binecuvântați, totuși au trebuit să 
experimenteze robia. Așadar, cuvintele 
lui Noe sunt o profeție în ce privește 
planul de răscumpărare al omenirii: 
păcatul acesta al lui Ham va ajunge până 
la fiul său Canaan și apoi peste veacuri 
până în vremea țării Canaan; 
binecuvântarea lui Sem va ajunge până 
peste urmașii lui, poporul Israel (Rom 
9:1-5); iar binecuvântarea lui Iafet se va 
înmulți în așa fel încât descendenții 
lui, neamurile, să se închine 
Dumnezeului lui Sem. Da, mântuirea 
vine de la iudei (Ioan 4:22), dar toți 
aceia a căror credință mântuitoare este 
în Hristos sunt una în El (Gal. 3:28; Col 
3:11). 

Dumnezeu i-a oferit lui Noe legi pentru 
a avea o viață spirituală în ascultare de 
Dumnezeu. Acestea au fost întărite 
de un legământ al siguranței. Atunci 
când Dumnezeu promite, omul se poate 
odihni în Cuvintele Domnului. Dar am 
văzut că lipsa de veghere duce omul, pe 
orice om nu doar pe Noe, la delăsare. 
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GENEZA 10-11 
 

Pornind de la cei trei fii ai lui Noe, 
Dumnezeu aduce un nou început în 
istoria rasei umane. Un exercițiu 
spiritual de citire al Scripturii este acela 
de a o parcurge cu ochi proaspeți și cu 
noi așteptări, ca și cum am citi-o pentru 
prima dată, ca și cum nu știm ce 
urmează în continuare. Vă puteți 
imagina asta? În acest sens ne ajută să 
citim o altă traducere a Bibliei în limba 
română sau nu numai. Dacă e un nou 
început pentru omenire ne-am aștepta 
ca totul să fie de-acum altfel. Să nu mai 
fim nevoiți să trecem prin ce-am trecut, 
nu? Și totuși de-acum încolo vom vedea 
pentru tot restul istoriei în tandem 
binecuvântarea și blestemul. 

1. Binecuvântarea 

Sem și linia sa de descendenți au fost 
aleși de Domnul ca să fie un canal al 
binecuvântărilor viitoare. Avraam, tatăl 
iudeilor, s-a născut tocmai din aceasta 
linie de urmași, cea a lui Sem. Mai exact, 
în ebraică e םֵׁש  – Shem – Șem = nume, 
reputație, renume. Dacă am lua simpla 
traducere a numelui acesta, într-adevăr 
Dumnezeu i-a făcut un nume, i-a făcut o 
reputație. 

Așa cum am văzut încă din capitolul 3, 
până în prezent, capitolele 10 și 11, 
păcatul întotdeauna separă: 

• pe om de Dumnezeu (Gen 3); 

• pe un frate de celălalt (Gen 4); 

• pe o familie de alta (Gen 9); 

• acum, o națiune de alta. 

Anual când parcurg acest pasaj nu se 
poate să treacă neobservat 10:8-10 și să 
nu meditez cât de puțin la numele măreț 

al lui Nimrod. Expresia „ca Nimrod, 
vânător puternic înaintea Domnului“ 
implică ceva mult mai mult decât ce se 
vede la prima citire. Mai întâi acest 
înaintea – םיִנָפ  – panim înseamnă a te 
întoarce împotrivă, a întoarce spatele 
(rădăcina ebraică הָנָפ  – panah). Așa că, 
în al doilea rând, faptul că el a fost viteaz 
înaintea Domnului nu e de bine, defapt 
el a fost împotriva Domnului. Astfel 
expresia din versetul 9 implică o 
rebeliune împotriva Domnului și o 
tiranie exercitată împotriva 
concetățenilor săi. El este fondatorul a 
două cetăți extrem de importante în 
istoria Bibliei: Babilonul și Ninive. 

Umanitatea caută unitatea și 
notorietatea, iar pentru a-și atinge 
aceste două scopuri se va folosi de 
propria putere și înțelepciune. Lucifer a 
avut exact aceeași dorință, să se știe că 
are reputație de Dumnezeu (Is 14:14). 
Omul? Și-a dorit să se știe că și-a făcut 
un nume prin propria forță. Însă numai 
Dumnezeu poate să-i facă unui om, cu 
adevărat, un nume măreț (Gen 12:2; Ios 
3:7), și am văzut deja acesta în exemplul 
lui Sem. Scriptura abundă de astfel de 
exemple ale sfințeniei pe care El le-a 
înălțat. 

2. Blestemul 

Babel – לֶבָּב  – înseamnă confuzie, 
amestecătură. Sensul denotă 
intensitatea încurcăturii încât aceasta 
produce harababură sau în „cel mai 
bun” caz, un talmeș-balmeș (rădăcina 
ebraică לַלָּב  – balal). Și cine este autorul? 
Dumnezeu este autorul confuziei în 
acest context. Și nu este aceasta în 
contradicție cu 1 Corinteni 14:33 
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Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
dezordinii, ci al păcii? 

Sigur, versetul din 1 Corinteni 14 are 
contextul lui în care apare, dar nici 
vorbă. 

Iacov 3:16 Căci acolo unde este invidie şi 
ambiţie egoistă, acolo va fi dezordine şi 
răutate de orice fel. 

Dumnezeu a adus peste ei blestemul 
datorită răzvrătirii și repetării istoriei 
foarte recente a neascultării. 

Din acest moment vom vedea Babilonul 
în consemnările Scripturii ca și vrăjmaș 
al poporului lui Dumnezeu. Oriunde 
există dezordine, neascultare, 
amestecătură, acolo spiritul Babilonului 
– lumea și firea pământească – este la 
lucru. În ultimă instanță, istoria 
omenirii se va încheia cu distrugerea 
întregului „sistem babilonian” (Apoc 17-
18). 

 

 

3. Benedicția 
 
Folosesc acest cuvânt deoarece el 
înseamnă binecuvântare solemnă, grație 
sau har. Prin urmare, încurcarea 
limbilor care a început la Babel a 
cunoscut reversul în ziua Cinzecimii 
(Fapte 2:7-8). Reversul acesta este un 
har, este o grație, cu adevărat o 
binecuvântare solemnă pentru omenire. 
Este formidabil cum de această dată un 
descendent al lui Ham, da, am spus 
bine, un descendent al lui Ham cel 
blestemat, un etiopian, este mântuit în 
Fapte 8; un descendent al lui Sem, 
apostolul Pavel, este mântuit în Fapte 9; 
și descendenți de-ai lui Iafet, dintre 
neamuri, Corneliu și mai mulți din casa 
lui, sunt mântuiți în Fapte 10. Unitatea 
aceasta nu este lucrarea omului, ci este 
trimisă de sus de către Dumnezeu (Ps 
133; Efes 4:1-6). Pe măsură că 
împărtășim cu alții Evanghelia 
Domnului Isus, participăm la unirea a 
tot ceea ce păcatul a dezbinat (Efes 1:10-
11). Creștinii sunt într-adevăr făcătorii 
de pace în lume. 
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GENEZA 12 
 

Una dintre cele mai cunoscute persoane 
ale Scripturii este Avraam. În multe 
privințe el este un arhetip. Capitolul 12 
este prima întâlnire activă a cititorului 
cu el. Vom vedea că structura acestui 
capitol este progresivă. 

1. Întotdeauna Cuvântul lui 
Dumnezeu ne conduce la credință 
– v.1-3 

Iosua în concluzia cărții ce-i poartă 
numele, ne confirmă încă odată faptul 
că Avraam a fost păgân și idolatru atunci 
când Dumnezeu i s-a revelat, i-a vorbit 
și l-a chemat. 

Iosua 24:2 

Atunci Iosua a zis întregului popor: 

– Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui 
Israel: „În vechime, strămoşii voştri, 
adică Terah, tatăl lui Avraam şi al lui 
Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului 
şi se închinau altor dumnezei. 

Faptul că Avraam a avut tăria de s-a 
întors de la idolii cei muți, a părăsit cu 
toate riscurile casa tatălui său – decizie 
anormală în cultura vremii – și a luat cu 
el o parte din familie – Lot și câțiva 
slujitori – și și-a început umblarea cu 
Domnul, este un har extraordinar. 
Frumusețea modului în care lucrează 
Dumnezeu e că prin auzirea 
Cuvântului, așa lucrează Duhul Său, 
încât se ajunge la credința în El. 
Credința nu este meritul nostru și nici 
performanța noastră, ci auzirea 
Cuvântului, Cuvântul a produs în noi 
credința (Romani 10:17; Ioan 5:24). Așa 
că din nou ne plecăm smeriți cu 
închinare înaintea aceluiași Dumnezeu 
Creator, pentru că e la lucru. A creat nu 
doar lumea cu lucrurile ei văzute 

ci creează în noi viață spirituală și 
credința autentică. Dumnezeu încă e la 
lucru! 

2. Întotdeauna credința ne conduce 
la ascultare – v.4-6 

În Noul Testament găsim scris despre 
Avraam următoarele: 

Evrei 11:8 Prin credinţă a ascultat 
Avraam când a fost chemat să plece şi să 
se ducă într-un loc pe care urma să-l 
primească drept moştenire şi a ieşit fără 
să ştie unde se duce. 

Credința lui Avraam nu este teoretică, 
nu este o stare emoțională, nu e ceva 
mental la care să mediteze din când în 
când, atunci când se ivesc anumite 
greutăți sau probleme. Credința 
adevărată, așa cum a fost cea a lui 
Avraam, e aceea care produce 
ascultare. „Îți voi arăta” (v.1), „te voi 
face” (v.2) și „te voi binecuvânta” (v.3) 
au fost promisiunile Domnului, iar 
Avraam le-a crezut și L-a ascultat. Este 
foarte adevărată vorba următoare: 

Credința nu înseamnă să crezi ceva în 
ciuda vreunei dovezi, ci credința 
înseamnă să asculți în ciuda tuturor 
consecințelor. 

Dovada vie a credinței este ascultarea, 
iar adevărata credință va duce 
întotdeauna la fapte (Iacov 2:14). 
Auzirea aduce ascultare. 

3. Întotdeauna ascultarea ne 
conduce la binecuvântare – v.7-9 

Deși nu ni se spune absolut nimic despre 
cum a fost întreaga călătorie, cu 
siguranță a avut părțile ei foarte dificile. 
Totuși, ni se spune că atunci când 
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Avraam a ajuns, Dumnezeu S-a întâlnit 
cu el și I-a dat noi promisiuni. 

Întotdeauna Dumnezeu merge înaintea 
noastră și are Cuvânt gata, numai bun, 
pentru a ne încuraja. Vom putea observa 
că din acest moment, viața lui Avraam 
va fi marcată de două realități: și-a 
întins cortul – ca să ne arate că a fost 
străin și călător pe pământ – și a zidit un 
altar Domnului – ca să vedem că a fost 
un cetățean al cerurilor (12:8). 

4. Întotdeauna binecuvântarea ne 
conduce la testare – v.10-20 

Există cel puțin trei motive pentru care 
este întotdeauna testată sau pusă la 
încercare credința: (1) ca să 
demonstreze dacă este reală sau nu. Nu 
vei știi niciodată dacă un metal gălbui, 
lustruit și strălucitor este aur decât 
atunci când îl verifici. Acest proces 
amănunțit de analizare și verificare îți 
oferă o garanție, o siguranță, că tu 
într-adevăr deții aur și nu un fals fără de 
valoare. (2) ca să ajute credința să 
crească. Un aluat nu va ajunge să poarte 
numele de aluat și nici nu poate avea 
consistența unei plămădeli dacă pui 
într-un castron făina, ouăle, laptele și 
oricare celelalte ingrediente. El trebuie 
frământat, lovit de masa de frământare, 
sucit și răsucit până ia forma aceea 
rotund-ovală și poate fi pus la dospit. 
(3) ca să aducă glorie lui Dumnezeu 
(Iacov 1:1-8) 

1 Petru 1:6-9 6 În ea, voi vă bucuraţi 
nespus, măcar că acum, dacă trebuie, 
sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin 
diferite încercări, 7 pentru ca testarea 
credinţei voastre, cu mult mai valoroasă 
decât aurul care piere şi care totuşi este 
testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi 
onoare la descoperirea lui Isus 
Cristos. 8 Pe El voi Îl iubiţi fără să-L fi 
văzut, credeţi în El, chiar dacă acum nu-

L vedeţi, şi vă bucuraţi nespus, cu o 
bucurie de nedescris şi 
glorioasă, 9 pentru că primiţi, la capătul 
credinţei voastre, mântuirea sufletelor 
voastre. 

Să ne punem în pielea lui Avraam. Să ne 
imaginăm ce șoc a fost foametea pentru 
el și toată casa lui. Cum adică, foamete 
în țara unde mi-ai spus Tu Doamne ca să 
vin? Noi putem să ne aflăm în voia lui 
Dumnezeu și totuși să avem de suferit 
încercări. Mai este o vorbă folosită 
pentru a descrie viața de credință: 
„credința înseamnă să trăiești fără a 
avea un plan B în buzunar”. Tocmai aici 
e problema, Avraam deja avea schițat 
planul, că cine știe, poate cu credința nu 
merge treaba. El a început să umble prin 
vedere și nu prin credință, iar asta l-a 
costat mărturia și aproape că l-a costat 
și soția. Să observăm că Avraam nu și-a 
întins nici un cort și nu a ridicat nici un 
altar în Egipt. Începând cu acest caz, 
limbajul biblic al expresiei „să coborâm 
în Egipt, ca să locuim acolo pentru o 
vreme”, pentru multe alte persoane de-
a lungul Scripturii, a însemnat ieșirea 
din voia Domnului. 

Promisiunea lui Dumnezeu a fost că îl va 
binecuvânta astfel încât să fie o 
binecuvântare pentru alții, și așa a fost 
(v.2). Prin Avraam și descendenții lui, 
întreaga lume a fost binecuvântată. Ori 
de câte ori Dumnezeu îți dă o 
binecuvântare, ți se întâmplă aceasta 
pentru ca la rândul tău să fi și tu o 
binecuvântare pentru alții. Și să nu 
confundăm viața spirituală cu 
materialismul! Binecuvântările lui 
Dumnezeu nu sunt luxuri ci sunt 
oportunități! 

Credința ascultă de Dumnezeu în ciuda 
tuturor circumstanțelor sau 
consecințelor grele și nu se teme de ceea 
ce spun sau fac alții! (Evrei 11:29-30
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GENEZA 13 
 

Suntem noi oameni ai credinței? Acesta 
a fost capitolul 12. Atunci când trăim 
prin credință, luăm decizii doar pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu și căutăm să-I 
aducem slavă doar Domnului și nimic 
pentru noi. Nici măcar 1% (Rom. 4:19-
20). E bine să ne reamintim lecția 
credinței de data trecută. Adevărata 
credință nu se grăbește niciodată, ea 
este bine dispusă ca să aștepte. Nu 
doar dispusă ci bine dispusă ca să 
aștepte (Is. 28:16; Evr 6:12). 

Încurajare: Credința ascultă de 
Dumnezeu în ciuda tuturor 
circumstanțelor sau consecințelor grele 
și nu se teme de ceea ce spun sau fac 
alții! (Evrei 11:29-30). 

Capitolul 13 ne aduce un nou început, o 
nouă încercare și o nouă încurajare. 

1. Un nou început – v.1-4 

Domnul îl mustră pe Avraam în Egipt iar 
acesta se reîntoarce în țara pe care n-ar 
fi trebuit niciodată să o părăsească. Deși 
citim că a fost un om foarte bogat, cele 
mai valoroase lucruri pe care le-a avut 
au fost cortul și altarele ce le-a zidit. 
Atunci când falimentăm, Domnul este 
gata să ne ierte și să ne restaureze (1 
Ioan 1:5-2:2). Alexander Whyte, un 
slujitor al Domnului din Scoția secolului 
al XIX-lea spunea: 

O viață creștină plină de biruințe 
înseamnă o serie de noi începuturi. 

2. O nouă încercare – v.5-13 

Pe durata șederii în Egipt, Lot a 
acumulat și el mari bogății cât și o 
plăcere pentru lucrurile lumii. Așa că în 
mijlocul falimentului lui Avraam, a 
început și Lot să fie afectat de păcat. La 

fel se întâmplă și în viața noastră. La 
falimentele noastre cei din jur nu sunt 
imuni, ci împreună cu noi, îi mai 
atragem ușurel și pe alții. Fără îndoială, 
Dumnezeu a iertat păcatul lui Avraam, 
însă nu a înlăturat și tristele lui 
consecințe. Secerăm ceea ce am 
semănat, chiar și după ce experimentăm 
iertarea și restaurarea.  

Primul test de evaluare a credinței lui 
Avraam a avut ca subiect foametea;  al 
doilea extemporal pe care l-a primit a 
avut ca și temă propria familie. Cele 
mai grele examene din viață, dintre 
toate care există, sunt cele ale familiei. 

Avraam a fost un făcător de pace pentru 
că a trăit prin credință; Lot a fost 
un făcător de probleme pentru că a trăit 
prin vedere. Avraam a preferat cetatea 
cerească (Evr 11:13-16); Lot a tânjit 
după cetatea pământească, și din păcate 
a fost una plină de păcate. Aparent, de 
pe vârfurile dealurilor, cetatea se 
vedea ideală, dar a fost doar o chestiune 
de timp până când ea a ajuns 
condamnată la distrugere. Cortul poți să 
ți-l muți din ce în ce mai aproape de 
păcat, dar altarul nu-l vei putea lua cu 
tine. Lot l-a lăsat pentru o perioadă pe 
Dumnezeu în urmă și așa și-a distrus 
căminul. 

3. O nouă încurajare – v.14-18 

Oamenii credinței întotdeauna primesc 
din partea Domnului un cuvânt special 
după perioadele de încercare. Lăsați-i pe 
ceilalți să-și ia ce voiesc, Dumnezeul 
nostru ne dă incomensurabil mai mult 
decât își pot ei imagina! (Ps 4:6-8; 
33:12). Dumnezeu l-a pus să-și ridice 
ochii și să vadă țara. Avraam și-a ridicat 
picioarele și a cucerit-o prin credință 
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(Iosua 1:3), ca apoi să-și înalțe inima în 
închinare înaintea Domnului. Lot a frânt 
inima lui Avraam, dar Dumnezeu a 

binecuvântat și a încurajat inima lui 
făcându-l o binecuvântare
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GENEZA 14 
 

ןֹוֽיְלֶע לֵא  – El-Elyon = Dumnezeul Cel 
Preaînalt (v.18, 19, 22) l-a ajutat pe 
Avraam să obțină trei biruințe. 

1. Biruință cu Lot 

Avraam ar fi putut foarte ușor să-l lase 
pe Lot să suporte amarele consecințe ale 
propriilor decizii neînțelepte. Dar un om 
al credinței este întotdeauna chemat să 
fie o binecuvântare (Gen 12:2-3), așa că 
Avraam a plecat să-l salveze. Chiar dacă 
Lot nu a fost un credincios foarte 
dedicat, a fost totuși frate și a avut 
nevoie disperată de ajutor. Atunci când 
vreun frate sau vreo soră îți creează răni 
și probleme, adu-ți aminte de inima lui 
Avraam și de cuvintele din Romani 12:21 
și Romani 15:1-3a 
1Însă noi, care suntem tari, trebuie să 
purtăm slăbiciunile celor slabi şi nu să ne 
fim plăcuţi nouă înşine. 2 Fiecare dintre 
noi trebuie să placă semenului său, spre 
binele acestuia, pentru zidirea 
lui, 3 întrucât chiar Cristos nu Şi-a plăcut 
Lui Însuşi 

Aici e partea cea mai bizară și șocantă a 
experienței lui Lot după ce a fost salvat: 
s-a întors exact înapoi în Sodoma. 
Avraam a făcut ce a făcut pentru 
Domnul, și aceasta este ceea ce contează 
cu adevărat în viață. 

2. Biruință în lupta cu împărații 

Avraam a fost un om fascinant. Ne face 
să ne întrebăm: Dar și pe asta a știut să 
o facă? Pe lângă multele lui calități: 

• cunoscător de geografie – să te 
aventurezi și să călătorești 
aproximativ în mileniul III î.Hr. fără 
prea multe unelte moderne e ceva de 
neînchipuit pentru noi; 

• cunoscător de limbi străine – din 
civilizația antică sumeriană, din Ur 
(Irakul de astăzi), vine la nord, de-a 
lungul râului Eufrat în Mesopotamia 
superioară în regiunea Paddan-
Aram în localitatea Harran (S 
Turciei de astăzi). De-aici o ia spre 
sud, pe lângă Damasc (N-E bazinului 
Mării Mediteraneene) și se oprește 
în Canaan unde are de-a face cu 
popoare a căror limbă și dialecte 
sunt semite. Chiar și până aici, cu 
toate suișurile și coborâșurile 
călătoriei e deja prea mult pentru 
mulți dintre noi. Dialecte multe, 
limbi diferite, culturi diferite, 
obiceiuri și mai și. Și cu toate 
acestea mai are incursiunea din 
Egiptul Antic, aflat în plină 
expansiune dinastică, unde era o 
scriere hieroglifică, radical opusă de 
tot ceea ce a știut el. Când le-a 
învățat? Cum le-a învățat? Cu a 
conversat cu egiptenii simplii, cu 
demnitarii lui faraon? A avut 
traducător? Nu cunoaștem detaliile, 
dar contactul său cu atât de multe 
locuri, civilizații, limbi, obiceiuri, 
conducători, faptul că a comunicat 
cu ei e extraordinar. 

• cunoscător 
de agronomie și zootehnie – a 
deținut animale și încă multe. Dacă 
nu ar fi fost priceput în aceste 
domenii i-ar fi murit pe capete, nu? 
Însă cazul lui a fost cu totul altul, 
turmele, cirezile, tot ce a avut i s-au 
înmulțit și a prosperat. 

• cunoscător în afaceri – a fost un 
businessman, care a cumpărat, a 
vândut, a negociat, ale cărui bogății 
nu s-au prădat ci prin 
binecuvântarea lui Dumnezeu au 
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crescut și a lăsat foarte multe 
urmașilor lui. Un om de afaceri 
chibzuit și nematerialist, a cărui 
materie a propășit. Uimitor! 

• cunoscător în domeniul militar – Așa 
cum spuneam, a fost un om 
fascinant. Să ai curajul să mergi la 
luptă, să comanzi, să conduci, să 
cunoști strategii militare de 
învăluire, tehnici de lovire și 
apărare și încă știm cu cine avea de 
luptat, doar cu 318 slujitori?  

Lista cu siguranță nu e completă. 
Intenția a fost ca să reflectăm la 
calitățile lui principale ca să 
conștientizăm ce om a fost Avraam. Și-
acum, oricât de mare și înțelept ar fi fost 
el, știm că s-a luptat prin credință. 
Aceasta i-a adus lui biruința (1 Sam 
14:6; 1 Ioan 5:4-5). 

 

 

 

3. Biruința lăuntrică, cu sine 

Andrew Bonar, un slujitor al Domnului 
din Scoția secolului al XIX-lea, a spus: 

Să fim la fel de veghetori după biruință 
ca și înainte de bătălie. 

Am spus deja, Avraam a fost omul de 
afaceri chibzuit și nematerialist. El a fost 
ispitit să se folosească de biruința 
Domnului, pentru a avea un câștig 
personal, dar a refuzat oferta. 
Împăratul Sodomei a venit la el cu un 
târg, dar împăratul Salemului – o 
prefigurare a Domnului Isus Hristos 
(Evr 7:1-3) – a venit cu o binecuvântare. 
Chiar și o curea de încălțăminte din 
Sodoma ar fi întinat umblarea 
evlavioasă a lui Avraam. Ce om al 
principiilor! După fiecare bătălie 
onorează-L pe Dumnezeu și fi precaut la 
târgurile ce le va propune diavolul. Dacă 
nu veghem, da, s-ar putea să câștigăm 
totuși războiul, dar să pierdem 
experimentarea victoriei. 
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GENEZA 15 
 

Răsplata lui Avraam nu a constat în 
aplauzele celor pe care i-a scăpat, ci în 
acceptarea pe care a primit-o din partea 
lui Dumnezeu. În acest capitol se găsește 
primul „nu te teme!” dintr-o serie lungă 
de astfel de încurajări, venite din partea 
Domnului. Apariția fricii exact după o 
luptă câștigată e un sentiment normal. 
Numai că frica împreună cu credința nu 
pot locui împreună în aceeași inimă 
(Mat 8:26). Temerile lui Avraam au fost 
anulate prin trei descoperiri ce i le-a 
făcut Dumnezeu. 

1. Cine este Dumnezeu – v.1 

Dumnezeu este protecția și purtarea 
noastră de grijă. Sentimentul 
neîncrederii în Dumnezeu, care este 
defapt rădăcina fricii, nu își găsește loc 
în autoritatea cuvintelor Lui din primul 
verset. Dumnezeu este MARELE EU 
SUNT (Exod 3:14) și poate da ajutor în 
orice fel de nevoie. Cu El, noi avem 
absolut totul; fără El, nimic din ceea ce 
avem nu e destul. 

2. Ce spune Dumnezeu – v.2-7 

Avraam uitându-se la el a realizat, 
probabil a nu știu câta oară, cât de 
bătrân devenise. Apoi, uitându-se la 
slujitorul său, Eliezer, s-a gândit că 
acesta va fi folosit de către Dumnezeu. 
Aici intervine vorbirea lui Dumnezeu ca 
să înceteze în a se mai uita la sine și la 
alții. El este chemat să înceapă să se uite 
doar la Dumnezeu. Aceasta este cea de-
a doua oară când și-a ridicat ochii înspre 
Dumnezeu, ca să vadă ce are pentru el 
(Gen 13:14 e prima dată). În versetul 6 
avem cea mai frumoasă dovadă a 
faptului că Avraam a fost mântuit, prin 

credința în cuvintele lui Dumnezeu, și că 
aceasta este singura cale de mântuire. 

3. Ce face Dumnezeu – v.8-21 

Dumnezeu Și-a sigilat promisiunea 
printr-un legământ. În contextul acelor 
zile, a trece printre animalele despicate 
în două, însemna confirmarea 
puternică, garantarea prin sigilare a 
unei înțelegeri, a unui contract. Ceea ce 
merită toată atenția noastră este faptul 
că Dumnezeu este singurul care a trecut 
printre animalele despicate. Avraam 
adormise. Acest legământ al 
binecuvântării necondiționate a lui 
Avraam și a urmașilor lui imediați, dar 
și îndepărtați, a tuturor familiilor 
pământului, este încheiat doar între 
Dumnezeu și Dumnezeu. Legământul 
acesta așa trebuia încheiat. Dacă ar fi 
avut în vedere credincioșia omului, 
atunci niciodată, prin propriile noastre 
falimente și fapte, n-am fi putut obține 
binecuvântarea Domnului. Legămintele 
Domnului sunt toate legăminte ale 
harului (Efes 2:8-9). Faptele noastre? 
Ele sunt doar roade ale credinței 
noastre. 

Dacă te găsești în situații disperante, 
acaparat de frică și simți că ți-ai pierdut 
răbdarea în privința intervenirii lui 
Dumnezeu, ridică-ți și tu ochii spre 
ceruri și adu-ți aminte de legământul 
Lui și de promisiunile Lui. Atunci când 
îți aduci jertfa înaintea Domnului, 
asigură-te că prădătorul nu ți-o va fura! 
Atunci când nu mai poți face nimic, 
odihnește-te având garanția că 
Dumnezeu e 100% la lucru. 

Nu te teme! 
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Într-adevăr există o teamă pe care 
trebuie să o avem cu toții în inimi: frica 
de Domnul, reverența față de Domnul (1 
Pet 1:17; 2:17). Dacă avem în primul 
rând frică de Domnul, pur și simplu nu 
mai avem de altceva de cine sau de ce să 
ne temem (Ps 112; Isa 8:13). 

Matei 10:26-33 26 Aşa că să nu vă temeţi 
de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu 
va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu 
va fi cunoscut.27 Ce vă spun Eu la 
întuneric, voi să spuneţi la lumină; şi ce 
auziţi şoptindu-se la ureche, să 
propovăduiţi de pe acoperişul 
caselor. 28 Nu vă temeţi de cei ce ucid 

trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci 
temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să 
piardă şi sufletul, şi trupul în 
gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii la 
un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe 
pământ fără voia Tatălui 
vostru. 30 Cât despre voi, până şi perii 
din cap, toţi vă sunt număraţi. 31 Deci să 
nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ 
decât multe vrăbii. 32 De aceea, pe oricine 
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl 
voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, 
care este în ceruri; 33 dar de oricine se va 
lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă 
voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, 
care este în ceruri.
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GENEZA 16 
 

În Geneza 16 se împletesc câteva 
coordonate: timpul lui Dumnezeu, 
temperamentul omului și traumele 
omului. 

1. Timpul lui Dumnezeu – v.1 

Credința și răbdarea merg întotdeauna 
împreună (Evr 6:12; Iacov 1:1-5). 
Același lucru îl declară și Isaia în 28:16 – 
Oricine crede în El nu va acționa în 
pripă – traducerea literară a versetului. 
Noi nu trebuie să ne punem încrederea 
în Dumnezeu doar datorită planului Său 
perfect ci trebuie să ne încredem și în 
timpul Său de a lucra perfect. Să 
adâncim ceva mai bine câteva expresii 
ale Scripturii: Înainte ca Dumnezeu să le 
trimită copilul promis, a așteptat până 
când Avram și Sarai erau din ce în ce mai 
aproape de moarte. Observăm timpul lui 
Dumnezeu? E complet altul față de 
perspectiva pe care o avem noi asupra 
timpului. 

Romani 4:19-21 – 19 Şi el n-a slăbit în 
credinţă când a observat că trupul său 
era aproape de moarte – avea aproape 
o sută de ani – şi că pântecele Sarei era 
mort. 20 El n-a pus la îndoială 
promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost 
întărit prin credinţă, slăvindu-L pe 
Dumnezeu 21 şi fiind sigur că Dumnezeu 
poate să facă ceea ce a promis. 

Evrei 11:11-12 – 11 Prin credinţă a primit 
Sara puterea de a avea o sămânţă, chiar 
dacă ea era stearpă, iar Avraam era 
înaintat în vârstă, deoarece el L-a 
considerat credincios pe Cel Ce a 
promis. 12 De aceea, dintr-un singur om – 
şi acesta aproape mort – s-au născut 
urmaşi atât de numeroşi ca stelele de pe 
cer şi fără număr ca nisipul de pe ţărmul 
mării. 

2. Temperamentul omului – v.2-4, 6 

Să lase Dumnezeu intenționat să se 
scurgă lunile și anii, ca să ajungă Avram 
și Sarai aproape morți, și exact atunci să 
intervină și să lucreze extraordinar? 
Sarai a fost genul de persoană care s-a 
bazat mai mult pe rațiunea sau 
înțelepciunea umană în loc să se 
încreadă în promisiunile lui Dumnezeu 
(Proverbe 3:5-6). Nu o condamn absolut 
deloc pentru că fiecare dintre noi ne 
identificăm cu ea, nu de departe, ci 
întocmai. Să ai încredere într-o femeie 
din Egipt în locul Dumnezeului 
cerurilor? 

Sarai nu a fost în acele momente o 
credincioasă puternică, dar culmea, a 
fost o cârtitoare puternică. Este uimitor 
fenomenul acesta cum în momente de 
încercare nu suntem capabili de o 
credință puternică în Domnul dar avem 
capacități deosebite în a cârti puternic. 
Ea l-a învinovățit pe Dumnezeu pentru 
că era stearpă, apoi pe Avram, iar în cele 
din urmă pe Agar pentru că a creat 
probleme în familie. Înțelepciunea care 
vine de la Dumnezeu este curată și plină 
de pace, dar înțelepciunea firii 
pământești este întotdeauna creatoare 
de dezbinare (Iacov 3:13-18). Atunci 
când Avram mai întâi a neglijat, iar apoi 
a renunțat conducerea spirituală a 
familiei, rezultatele au fost catastrofale. 
Așa se întâmplă când 
conduce temperamentul cel păcătos. 

3. Traumele omului 

Când umblăm prin vedere și nu prin 
credință, garantat vom deveni 
nerăbdători, fiind mai tot timpul 
capabili de a-i învinui pe ceilalți. Prin 
urmare, după ce lucrurile vor merge 
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rău, vom face tot posibilul să ne scăpăm 
și repede, de propriile greșeli. 
Dumnezeu a trimis-o înapoi pe Agar și 
Ismael înapoi la Avram și Sarai, pentru 
ca ei să trăiască împreună cu propriile 
greșeli cel puțin încă 17 ani. A fost o 
singură greșeală făcută în mileniul al III-
lea înainte de a se fi născut Hristos, și 
noi încă trăim consecințele acelui păcat, 
chiar și la 2000 de ani după Hristos. 
Războaiele aprinse, ura socială, 
diferențele religioase ce stârnesc 
atentate, sunt doar câteva aspecte ale 
enormului conflict dintre Isaac și 
Ismael, poporul lui Dumnezeu, Israel și 
toată lumea arabă, musulmană. Păcatul 
e extrem de grav, să nu-l tratăm cu 
banalitate. Ne distruge treptat dar 
complet. 

Avram și Sarai au falimentat într-un 
mod capital cu Agar și au avut de suferit 
pentru nevegherea lor. Și cu toate 
acestea, Dumnezeu a făcut pași de 

îndurare înspre Agar și fiul ei, 
purtându-le de grijă când viața le-a fost 
la limită. De ce am spus într-o altă 
meditație că Avram a fost un om cu totul 
deosebit? Pentru că în mijlocul 
falimentelor, el L-a ascultat pe 
Dumnezeu. Și în acest caz, L-a ascultat, 
a primit-o pe Agar și a dat nume 
copilului născut din aceasta לאֵעָמְׁשִי  – 
Yishmael – Ismael, care 
înseamnă Dumnezeu va auzi. În mijlocul 
zdrobirii prin păcat a lui Avram, se naște 
credința în Domnul pentru viitorul 
apropiat. El nu spune Dumnezeu aude ci 
spune Dumnezeu va auzi, având în 
inimă moștenitorul făgăduit. Dacă cei 
doi soți ar fi avut răbdare și-ar fi 
așteptat timpul lui Dumnezeu, în loc să o 
ia înaintea Domnului cu propriile lor 
planuri, ar fi evitat toată durerea de 
care au avut ei parte și toată istoria 
sumbră pe care o vedem între evrei și 
arabi. Alții o trăiesc zilnic.
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GENEZA 17 
 

Capitolul 17 este un capitol al înnoirii. 
Avram are parte de o nouă revelare a 
lui Dumnezeu, mai apoi le sunt date noi 
nume și în final Dumnezeu îi confirmă 
încă o dată lui Avram motivația unei noi 
bucurii – Isaac. 

1. O nouă descoperire a lui 
Dumnezeu 

Ca Dumnezeu să i se mai reveleze încă o 
dată lui Avram, și să-i ofere garanția 
legământului și a copilului promis, a 
așteptat să mai treacă încă 13 ani din 
viața lui. În toți acești ani, să zicem 
liniștiți, deși n-au fost întotdeauna așa, 
mai ales dacă ne gândim la evenimentul 
Agar, totuși Avram a umblat cu 
Dumnezeu și L-a slujit. Lucrul uimitor 
e că Avram n-a avut nevoie în timpul 
acesta tot de alte noi revelații divine 
pentru a trăi voia lui Dumnezeu. 
Principiul e la fel de valabil și pentru noi. 
Cazul lui Avram a fost unul particular. 
Dar pentru noi, dacă voia lui Dumnezeu 
a fost odată descoperită, nu are nevoie 
tot de noi actualizări, modificări sau 
revelații. Domnul a reafirmat siguranța 
legământului Său în calitate de יַּ֔דַׁש לֵ֣א  – 
El Shadday – El Șaddai – Dumnezeu 
Atotputernic (v.1) – dându-i un semn, 
semnul circumciziei. Din păcate foarte 
mulți dintre evrei s-au încrezut mai 
mult în semn și nu în Domnul (Fapte 
15:5; Rom 4:10; Galat 5:6). Dumnezeu 
dorește o transformare lăuntrică a 
inimii nu doar o mică intervenție 
chirurgicală în trup (Deut 10:16; Ierem. 
4:4). 

2. Nume noi 

 În istoria Scripturii, când cineva 
primește un nume nou înseamnă că 
există un început nou, un pas nou pe 

calea credinței (Gen. 32:28; Ioan 1:40-
42). Avram – םָ֗רְבַא  – înseamnă tată 
cinstit, tată onorat sau tată înălțat. Prin 
numele de Avraam – םָהָרְבַא  – Abraham 
– el a devenit tatăl unei mulțimi. Saray – 

יַרָׂש  – o arțăgoasă, o gâlcevitoare, a 
devenit Sarah – הָרָׂש  – căpetenie, 
conducătoare, prințesă. Frumusețea 
acestui text este că până și Dumnezeu i 
se revelează lui Avraam sub un nou 
nume: יַּ֔דַׁש לֵ֣א  – El Shadday – Dumnezeul 
cel Atotputernic. Singurul nume care nu 
s-a schimbat a fost al lui Ismael, pentru 
că ceea ce s-a născut prin firea 
pământească rămâne în firea 
pământească și nu se poate schimba 
(Ioan 3:6). 

3. O nouă bucurie 

În cele din urmă, după atâția ani de 
așteptare a unui fiu, Dumnezeu îi 
anunță nașterea. Și avem de-a face cu o 
situație surprinzătoare: 
17 Atunci Avraam I s-a închinat până la 
pământ, a râs şi şi-a zis în sine: „I se 
poate naşte copil unui om de o sută de 
ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de 
ani, să aibă un copil?“ 18 Apoi I-a zis lui 
Dumnezeu: 

– Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea 
Ta! 

Avraam râde de Domnul. În limbaj 
ardelenesc e un fel de no acuma…dă-i 
pace! Nu a fost suficientă neascultarea și 
trăirea în fire în urma căreia a rezultat 
Ismael? De ce-a mai trebuit și falimentul 
acesta? Desigur, Isaac a produs bucurie 
pentru Avraam și încă ce bucurie a fost 
aceasta. Dar până la momentul 
conștientizării, Avraam nu ia în serios 
făgăduința Domnului. Cu ce se alege? 
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Primește un nume de referință pentru 
toată viața și de mărturie pentru 
întreaga istorie, ca o formă de mustrare, 
Isaac.  

Ai râs Avraame? Atunci Isaac – קָחְצִי  – 
Yițhaq – el râde – să fie! Să se știe că 
atunci când Ți-am făcut promisiunea, tu 
ai râs de Dumnezeu. De fiecare dată 
când îl vei striga, când își va auzi chiar 
el numele, să știe că la Cuvântului 
Domnului s-a râs. 

Avraam a vrut oarecum să-și repare 
căderea cu Ismael, cerându-i Domnului 
să binecuvânteze acest copil. În loc să 
privească la Dumnezeu, încrezător în 
viitor pentru minunea nemaiîntâlnită ce 
o va înfăptui, el s-a uitat în trecut. Știm 
că acest punct de referință din trecut, 
pentru Avraam și Sara a fost un moment 
de nerăbdare, când au acționat în 
necredință. Actul acesta le-a adus 
repede conflict și dispreț în cămin. Dar 
atunci când a lucrat Dumnezeu, 
minunea Sa a adus bucurie și pace (Ioan 
8:56). 

Da, există un preț ca să te încrezi în 
planul Domnului și să aștepți timpul 
Domnului, și merită să-l plătești. 

El Shadday – Dumnezeul cel 
Atotputernic 

Biblia afirmă în nenumărate ocazii că 
nevoia noastră primordială nu este 
hrana sau îmbrăcămintea ci să ne 
bazăm pe Dumnezeu. Având această 
încredere nimic nu este imposibil. 

Luca 1:37 – Căci nimic nu este imposibil 
cu Dumnezeu. 

Geneza 18:14 –Este ceva prea greu 
pentru Domnul?  

Ieremia 32:17 – Ah, Stăpâne Doamne, 
Tu ai făcut cerurile şi pământul prin 
puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău 
întins. Nimic nu este prea greu pentru 
Tine! 

Dumnezeu poate să facă din abundență 
mult mai mult decât cerem sau gândim 
noi (Efes 3:20). Așa că putem spune 
împreună cu apostolul Pavel, în orice 
etapă a vieții noastre, plini de încredere 
în puterea Domnului, Pot totul în 
Cristos, Care mă întăreşte – Filipeni 
4:13. 
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GENEZA 18 
 

În capitolul 18 Cuvântul ne arată trei 
implicații ale lui Avraam și una în 
dreptul lui Dumnezeu. Avraam este 
vizitat de Domnul pe când se odihnea 
(1). El nu rămâne în starea aceasta ci dă 
dovadă de ospitalitate (2). În timpul 
acestei slujiri, Dumnezeu intervine și îi 
re-organizează (3) viața întărind 
făgăduința nașterii lui Isaac. Capitolul 
se încheie cu exemplul minunat de 
mijlocire prin care Avraam obține har 
(4) pentru Lot. 

1. Odihnirea – v.1 

A te odihni la ora prânzului datorită 
căldurii foarte mari era o practică 
normală în Orientul Apropiat. Să nu 
uităm că Avraam avea aproape 100 de 
ani. De foarte multe ori cel mai spiritual 
lucru pe care îl putem face este să 
tragem un pui de somn. Exact același 
lucru îl face și Ilie în 1 Împ 19:5-8 
5 Apoi, s-a întins sub verigel şi a 
adormit. Deodată un înger l-a trezit şi 
i-a zis: „Scoală-te şi 
mănâncă!“ 6 Uitându-se, a văzut la capul 
său o turtă coaptă pe nişte pietre 
încălzite şi un urcior cu apă. După ce a 
mâncat şi a băut, s-a culcat din 
nou. 7 Îngerul Domnului a venit a doua 
oară, l-a trezit şi i-a zis: „Scoală-te şi 
mănâncă, întrucât călătoria pe care o ai 
de făcut este prea lungă pentru tine!“ 8El 
s-a sculat, a mâncat şi a băut; apoi, cu 
puterea pe care această mâncare i-o 
dăduse, a mers cale de patruzeci de zile 
şi patruzeci de nopţi până la Horeb, 
muntele lui Dumnezeu. 

Trupul credincioșilor este templul 
Duhului lui Dumnezeu pe care trebuie să 

îl îngrijim cu responsabilitate (1 Cor 
6:19-20). 

2. Ospitalitatea și slujirea – v.2-8 

Avraam reușește să îi observe pe 
călători la orizont foarte repede și 
datorită unui aspect cultural. În acele 
vremuri oamenii nu călătoreau aproape 
niciodată în năduful zilei, doar cazuri 
excepționale. Pe baza acestui text s-au 
făcut multe tablouri, picturi în locașuri 
de cult, ipoteze teologice și multe 
deducții. Trebuie să recunoaștem că e 
un text greu și mintea noastră nu poate 
pătrunde realitatea acțiunilor lui 
Dumnezeu. Cei trei sunt Sfânta Treime? 
Este Domnul Isus preîntrupat? Atunci 
Domnul Isus s-a întrupat de mai multe 
ori? E o teofanie? Cum e teofanie dacă au 
mâncat? Textul sfânt nu ne oferă aceste 
detalii informative. 

Scopul pasajului este întâlnirea de 
urgență cu Avraam, în vederea 
mântuirii lui Lot, nu să ni se răspundă 
la toate curiozitățile noastre teologice. 
Personal, înțeleg că cei trei bărbați erau 
doi îngeri și Domnul. Dacă rămânem la 
ce e scris, nu vom greși niciodată. Deși 
Avraam a avut cel puțin 318 slujitori, el 
s-a dus personal  și a slujit, ba chiar de 
14 ori I se adresează cu Domnul (în 
textul ebraic). Deși înaintat în vârstă, 
aleargă dintr-o parte în alta, pentru a 
prepara pentru Domnul ce se putea mai 
bun. Să-L ai pe Domnul la masă? Ce 
mare cinste! În câte corturi s-a oprit 
Domnul să poposească? Ce 
oportunitate, ce har și ce 
responsabilitate! 
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3. Re-Organizarea vieții – v.9-15 

În timp ce mâncau, Avraam stătea în 
apropierea vizitatorilor săi, tocmai 
pentru a le putea sluji cu orice ar fi avut 
nevoie. Dar Domnul i-a dat lui Avraam 
ceva nespus mai bun decât mâncarea: l-
a anunțat că fiul promis se va naște în 
mai puțin de un an. 

Geneza 18:10 – Apoi Domnul a spus: 

– La anul, pe vremea aceasta, Mă voi 
întoarce din nou la tine, iar Sara, soţia 
ta, va avea un fiu. 

Sara asculta la intrarea cortului care era 
în spatele Lui. 

Unde este Sara soția ta? (Gen.18:9) e 
ultima dintre cele 3 întrebări cheie ale 
Genezei, și toate se află la versetul 9 
(3:9; 4:9; 18:9). La întrebarea din 
versetul 14, este ceva prea greu pentru 
Domnul? răspunde de-a lungul anilor și 
Iov (Iov 42:2), Ieremia (Ier 32:17) și 
îngerul Gabriel (Luca 1:37). 

4. Obținerea harului – v.16-33 

Motivul pentru care Dumnezeu nu a 
ascuns de Avraam ceea ce urma să facă 
a constat în relația lor. Avraam a fost 
atât prietenul lui Dumnezeu (Iacov 
2:23), dar și slujitorul lui Dumnezeu, 
așa cum am observat adineaori. Pentru 
că a împlinit cele două condiții, a avut 
parte de descoperirea planului lui 
Dumnezeu pentru viitorul apropiat. 

Psalmul 25:14 – Sfatul Domnului este 
pentru cei ce se tem de El, 
iar legământul Lui le dă învăţătură. 

Ioan 15:15 – Nu vă mai numesc sclavi, 
pentru că sclavul nu ştie ce face stăpânul 
lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-
am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit 
de la Tatăl Meu. 

O istorie care îl are în plin plan pe 
Avraam și când colo e vorba despre Lot. 
Exact așa este și în viața noastră. Avem 
impresia că e despre noi, când defapt e 
vorba de ceea ce facem pentru apropiații 
noștrii. Cel din urmă a mai fost scăpat o 
dată, de către intervenția lui Avraam 
(Geneza 14), dar de data aceasta 
este scăpat intermedierea lui Avraam 
făcută înaintea Domnului. Avraam a 
mijlocit pentru cetățile Sodoma și 
Gomora bazându-se pe dreptatea lui 
Dumnezeu: 

Geneza 18:23-25 – 
23 Avraam s-a apropiat de El şi a zis: 

– Îl vei distruge Tu şi pe cel drept 
împreună cu cel rău? 24 Poate că sunt 
cincizeci de oameni drepţi în cetate; vei 
distruge atunci acel loc şi nu-l vei cruţa 
de dragul celor cincizeci de oameni 
drepţi care sunt în cetate? 25 Departe de 
Tine să faci un astfel de lucru: să-l omori 
pe cel drept împreună cu cel rău, astfel 
încât celui drept să i se facă la fel ca şi 
celui rău! Departe de Tine lucrul acesta! 
Oare nu va face Judecătorul întregului 
pământ ceea ce este drept? 

Însă Dumnezeu l-a mântuit pe Lot în 
baza milei și harului Său (19:16, 19). 
Mijlocirea pentru cel pierdut cât și 
pentru credincioșii aflați în nevoi este o 
datorie înaltă și sfântă care nu trebuie 
negociată.
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GENEZA 19 
 

Ce capitol greu pentru istoria omenirii 
dar și pentru noi! Pentru că Sodoma n-a 
fost niciodată locul unde Lot să se 
sfințească, Domnul și-a trimis cei doi 
îngeri ca să-l scoată. Dumnezeu nu-și 
abandonează credincioșii niciodată, 
indiferent de cât de jos au căzut. 
Mesagerii nu s-au plimbat pe străzi și 
nici n-au vizitat casele de distracție ale 
Sodomei ca să se convingă de 
păcătoșenia acestor oameni. Ei au venit 
cu o misiune specială, să viziteze casa 
unui credincios slăbit și să o salveze. Lot 
și soția lui erau departe de Domnul. 
Când sarea și-a pierdut gustul (Matei 
5:13), ce nădejde ar mai fi putut fi 
pentru cetate? 

1. Capitolul contrastelor 

Avraam a avut parte de vizita Domnului 
în plină zi, pe când era lumină. Lot i-a 
primit pe îngerii Domnului pe când se 
întunecase, în timp de seară. Prin 
contrastul acesta de lumină-întuneric, 
parcă și detaliile acestea din natură 
arată apartenența fiecăruia și 
prevestesc deznodământul lucrurilor. 

Când a fost vorba ca Avraam să îl 
găzduiască pe Domnul, toată casa lui a 
ascultat de cuvântul său și s-a mobilizat 
în vederea slujirii. În schimb, familia lui 
Lot a luat în derâdere cuvintele acestuia. 
Avraam s-a grăbit să mijlocească dar 
Lot a tot amânat să plece, așa că a fost 
efectiv tras de mână afară din cetate. 
Avraam care a locuit în afara Sodomei 
a avut mai mare influență decât Lot care 
a locuit în cetate. 

 

 

2. Capitolul compromisurilor 

Lot a încercat să negocieze cu bărbații 
nelegiuiți de la ușa lui fiind gata de a-și 
tranzacționa fetele. Dumnezeu nu-și 
negociază sfințenia cu nimeni și i-a 
judecat pe loc, pentru că au iubit mai 
mult întunericul decât lumina (Ioan 
3:19). 

Dumnezeu nu a găsit 10 oameni 
neprihăniți, dar cu toate acestea l-a 
izbăvit pe Lot, soția și fetele lor de 
dragul lui Avraam. În timp ce urâm din 
toată inima noastră păcatele Sodomei, 
să avem în minte că toți acei oameni au 
mers în pierzarea veșnică și își așteaptă 
condamnarea eternă. Să învățăm 
sensibilitatea și implicarea urgentă de la 
Avraam, pentru ca Dumnezeu să 
intervină și în viața altora. 

Iuda 1:22-23 – 22 Mustraţi pe cei ce se 
despart de voi; 23 căutaţi să mântuiţi pe 
unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi 
fie-vă milă cu frică, urând până şi 
cămaşa mânjită de carne (cu referire fie 
la trup, fie la natura păcătoasă). 

3. Capitolul căderilor 

Nu doar că parte din familia lui Lot a 
rămas în pedeapsa veșnică, dar și mai 
dureros este că soția lui care a 
experimentat izbăvirea a căzut pe 
parcurs. Lot nu a avut nici cort dar nici 
altar și a încheiat într-o peșteră 
comițând păcate teribile. Petru în 2 
Petru 2:7 ne asigură prin inspirația 
Duhului Sfânt că nu trebuie să ne 
îndoim de credința mântuitoare și 
realitatea mântuirii sufletului lui Lot. 
Însă ceea ce trebuie să ne țină treji sunt 
căderile lui. 
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GENEZA 20 
 

1. Recidivarea 

Omul credinței recidivează și începe din 
nou să umble prin vedere (v.11), să 
umble în stresul fricii (Prov. 29:25) și să 
facă iar planuri de rezervă, că nu se știe 
niciodată când sunt bune. Din punct de 
vedere juridic, recidivarea înseamnă să 
comiți o infracțiune după ce ai mai fost 
condamnat o dată, pentru săvârșirea 
altei infracțiuni. Din punct de vedere 
medical, recidivarea înseamnă o boală 
care se manifestă din nou, după o 
vindecare clinică; o revenire a bolii. 
Spiritual, în viața lui Avraam 
recidivarea înseamnă că reapare tiparul 
păcatului din capitolul 12. De data 
aceasta, nu mai minte doar Avraam ci și 
Sara (v.5). 

Orice lucru, fie model de viață, fie 
tipar păcătos sau comportament 
nesfințit pe care îl cărăm cu noi de-a 
lungul anilor va fi o amenințare 
continuă pentru trăirea unei vieți 
curate. 

Geneza 20:13 Când Dumnezeu m-a 
chemat să plec din casa tatălui meu, i-am 
cerut această favoare (Sarei): ca oriunde 
vom merge să spună despre mine că sunt 
fratele ei. 

Când o căsnicie trebuie protejată cu o 
minciună, căminul acela este în mare 
pericol. Una este să-ți mărturisești 
păcatele și cu totul alta este să le și 
părăsești. 

Proverbe 28:13 – Cine îşi ascunde 
păcatele nu va propăşi, dar oricine le 
mărturiseşte şi renunţă la ele va găsi 
milă. 

 

2. Revelarea 

Este demn de observat că Dumnezeu i se 
descoperă și îi vorbește unui împărat 
păgân și îl avertizează cu privire la toată 
starea situației, dar culmea, nu și 
prietenului său, Avraam. Dumnezeu îl 
păzește pe Abimelek ca să nu 
păcătuiască, și pe Avraam îl lasă ca să 
mintă. Chemarea Sa pentru Avraam a 
fost ca să fie o binecuvântare, dar acum 
el a devenit un blestem pentru țară. În 
mijlocul acestei căderi, Dumnezeu a 
protejat-o pe Sara, de dragul 
promisiunii nașterii lui Isaac și de 
dragul planului Său măreț de mântuire. 
Noi avem posibilitatea de a citi pagini 
reale din viața acestor oameni și suntem 
uimiți cum în mijlocul păcatului 
Dumnezeu nu le-a îngăduit  să se 
nenorocească. Când defapt, de-atâtea 
ori a intervenit și ne-a păzit Dumnezeu 
în mijlocul căderilor de prăbușiri și mai 
mari. 

3. Reproșul 

Ce umilitor umilitor lucru este să ți se 
reproșeze pe față păcatul și să fi umilit 
din cauza lui, de către un împărat 
păgân! De multe ori Dumnezeu se 
folosește de cei nemântuiți pentru a-i 
mustra sau pentru a-i face de râs pe cei 
mântuiți. Dacă Avraam a fost credincios, 
acest fapt nu i-a slujit ca scuză pentru a 
trăi în păcat. Și mai tristă este istoria, 
ani mai târziu, când fiul său Isaac a 
imitat exact păcatul tatălui său (Gen 
26). De multe ori avem impresia că 
păcatele noastre sunt doar ale noastre, 
când de fapt ele afectează și viața celor 
din apropiere atât de adânc, încât le vor 
repeta și ei. 
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4. Reabilitarea 

În contextul cultural al vremii aceleia, 
când se făcea o plată în public, ca și cea 
din versetul 16, reprezenta ispășirea 
vinovăției. Printr-un asemenea gest, 
prejudiciul moral adus unei persoane 
era reabilitat public. Avraam a primit 
1000 de șecheli (tot una cu sicli) de 
argint, aproximativ 0.36 
kg. Siclul/șechelul era greutatea de 
bază, comună la toate popoarele semite 
antice. Existau mai multe tipuri de 
şechel: regal (2 Sam. 14:26; 
aproximativ 13 
gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel 
al Lăcaşului (vezi 30:13; aproximativ 10 
gr); greutatea şechelului a variat în 
diferite vremuri şi în diferite zone. 

Chiar dacă Avraam a fost reabilitat 
public și remunerat, păcatul nu este 

niciodată profitabil. Dumnezeu merită 
toată adorarea pentru că arată har 
necondiționat în cele mai de jos 
momente ale omului. El nu l-a uitat pe 
prietenul Său (2 Tim 2:12-13), și l-a 
ridicat, oferindu-i în final răspuns la 
rugăciune. Financiar, Avraam a fost mai 
bogat după experiența din Gherar. 
Spiritual, a sărăcit. Datorită unei 
slăbiciuni de caracter și-a pierdut 
mărturia și oportunitatea de a-L 
reprezenta cu cinste pe Dumnezeu. Cum 
s-a ajuns aici? 

Orice lucru, fie model de viață, fie 
tipar păcătos sau comportament 
nesfințit pe care îl cărăm cu noi de-a 
lungul anilor va fi o amenințare 
continuă pentru trăirea unei vieți 
curate.
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GENEZA 21 
 
 
Capitolul 21 este un capitol aparte. E 
capitolul familiei. Toate evenimentele 
relatate aici sunt într-o strânsă legătură 
cu familia lui Avraam: bucuria familiei, 
tristețea familiei, mărturia familiei. 

1. Bucuria familiei – v.1-7 

Să nu uităm niciodată că Dumnezeu Își 
ține promisiunile, acționează numai în 
conformitate cu timpul Său, și nu dă 
greș niciodată. De data aceasta o 
regăsim pe Sara râzând. În 18:12 a râs 
pe ascuns a îndoială, a râs a scepticism, 
un fel de „nici pomeneală de așa ceva”. 
În această situație Sara râde sinceră de 
bucurie, în văzul tuturor. 

Numele de קָֽחְצִי  – Yițchaq – Isaac – 
înseamnă el râde, nume care a purtat 
toată viața cele două valențe. Prima, 
legată de râsul părinților în privința 
planului și timpului lui Dumnezeu și 
acum, a doua, parcă e o răscumpărare a 
acelui gest neînțelept, un râs de uimire, 
de bucurie inimaginabilă. O reacție 
extraordinară la împlinirea 
făgăduințelor lui Dumnezeu. Un 
sentiment-reacție indescriptibil pentru 
cuplul acesta înaintat. Prin el, la un nivel 
macroscopic, a început să intre bucuria 
în lume. Fără Isaac și urmașii lui 
Avraam, nu puteau fi binecuvântate 
toate familiile pământului. 

Popasul în dreptul acestui pasaj e clar: 
Dumnezeu face orice lucru frumos la 
vremea lui! (Ecles 3:11) 

2. Tristețea familiei – v.8-21 

Avraam seceră dureroasele consecințe 
ale unui păcat iertat. Deși în traducerea 
din limba română apare cuvântul 
copilul, în dreptul lui Ismael, Avraam a 
trăit împreună cu el în jur de 17 ani. L-a 

iubit, l-a îngrijit, ba chiar și-a pus mari 
speranțe în el, așa că despărțirea e 
foarte grea. E o rupere. Dumnezeu 
încuviințează această rupere. Așa că 
vom lua de-aici nu situația particulară, 
nu vom face cazuistică ci principiul 
general: există o vreme când trebuie să 
tăiem din rădăcină orice legătură cu 
trecutul păcătos și să avem un nou 
început. Cazul Avraam-Ismael e un caz 
particular, sub nici o formă nu e 
normativ pentru noi. Textul acesta nu 
îndeamnă sub nici o formă ca părinții să 
își alunge copiii la nașterea următorului. 
Textul acesta nu îndeamnă sub nici o 
formă ca părinții care au un copil dintr-
o altă căsătorie să-l alunge în momentul 
nașterii următorului, în noua căsătorie. 
E un caz particular ce trebuie înțeles în 
contextul legământului dintre 
Dumnezeu și Avraam. 

Apostolul Pavel vede în acest exemplu 
imaginea legii și a harului (Galat 4:21-
31). Dumnezeu nu l-a abandonat pe 
Ismael, din contră, de dragul lui 
Avraam, l-a binecuvântat și l-a făcut o 
națiune mare. 

3. Mărturia familiei – v.22-34 

Capitolul 21 se încheie cu această 
mărturie deosebită, în care vecinii 
necredincioși, văd foarte clar cum 
Avraam a fost binecuvântat de 
Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu a 
negat din falsă modestie lucrul acesta, ci 
l-a încuviințat, a spus adevărul, și s-a 
încrezut în purtarea de grijă a 
Domnului. 

עַבֶׁש רֵאְּב  – Beer Șebah – Fântâna celor 7 
sau Fântâna Jurământului – este locul 
unde Avraam a mai făcut un pas pe calea 
credinței. Aici el îl experimentează pe 
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Dumnezeu de pe o altă treaptă a 
credinței – םָֽלֹוע לֵ֥א  – El-Olam 
– Dumnezeul cel veșnic. 

A deține un izvor cu apă sau o fântână în 
perioada aceea în Orientul Apropiat, 
însemna o valoare de-o viață. Deseori 
oamenii duceau bătălii doar pentru 
asemenea resurse naturale. 

Credincioșii Domnului trebuie să fie 
foarte atenți în relațiile pe care le au „cu 

cei din afara” credinței (Col 4:5; 1 Tes 
4:12). Avraam dă dovadă de 
înțelepciune și corectitudine în acest 
caz. 

Viața este o balanță pe care se urcă 
bucurii și întristări, probleme și 
binecuvântări. Trebuie să învățăm să 
acceptăm ceea ce Dumnezeu ne dă și să 
umblăm în credință. 
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GENEZA 22 
 
În Scriptură există cel puțin două 
categorii de profeții. Prima categorie 
include profeția în care Dumnezeu îi 
vorbește direct slujitorului Său în 
legătură cu starea decăzută a națiunii și 
îl trimite cu mesajul Cuvântului. Până 
aici nimic nou. Dar mai găsim în 
Scriptură și cealaltă categorie, numită 
profeții tipologice. Prin viața lui, prin 
încercările prin care a trecut, prin 
reacțiile care le-a avut, sau prin 
împrejurările în care s-a aflat un 
credincios, acesta a fost un model 
cristologic. Adică, simbolic, reprezintă 
niște etape clare, inconfundabile, din 
viața lui Hristos. Geneza 22 este o 
profeție tipologică pentru jertfa 
Domnului Isus. La fel și Iosif, mai târziu 
vom vedea în aceeași carte, vândut pe 
arginți, și așa mai departe. 

De asemenea capitolul 22 se mai poate 
numi și Săptămâna mare. Este 
săptămâna de foc a lui Avraam. După 
trei zile de călătorie dus, vede de departe 
locul. Probabil că a mai urmat încă o zi, 
plus celelalte trei pe întors. Să te aduni, 
să te reculegi, după revelația limitată pe 
care ai avut-o, fără să știi ce are de gând 
Dumnezeu, ce inimă trebuie să fi avut? 

A fost o 

1. Încercare a credinței 

Să-l aducă pe Isaac ardere de tot pe 
altar, a fost cea mai grea încercare pe 
care a purtat-o Avraam. A ieșit din ea 
mai mult decât biruitor doar pentru că a 
avut încredere și l-a ascultat pe 
Dumnezeu, chiar și la moarte (Evr 11:17-
19). El a experimentat o putere ca și cea 
a învierii în chiar trupul său înaintat în 
vârstă (Rom 4:19-21), așa că a știut ce 
poate face Dumnezeu. I-a fost încercată 
credința într-un mod irepetabil în 

istoria Scripturilor, mult mai greu decât 
în testele precedente ce l-au implicat pe 
Lot sau pe Ismael. 

A mai fost și o 

2. Încercare a nădejdii 

Pentru că întregul plan al lui Dumnezeu 
pentru mântuirea întregii lumi atârna 
de Isaac. Dacă Isaac murea, cum s-ar fi 
putut forma națiunea iudeilor și cum s-
ar fi putut naște Mântuitorul? Dar 
Avraam a dat dovadă nu de tânjiri 
disperate ci de o nădejde vie pentru că s-
a încrezut în Dumnezeul cel viu (1 Pet. 
1:3). 

Cu siguranță aceasta a fost și o 

3. Încercare a dragostei 

Îîn versetul 2, apare pentru prima data 
în Biblie, folosirea cuvântului iubire. 
2 Dumnezeu i-a spus: 

– Ia-l pe fiul tău Isaac, pe singurul tău 
fiu, fiul pe care-l iubeşti, du-te în ţinutul 
Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot 
pe unul dintre munţii despre care îţi voi 
spune. 

Avraam și-a iubit atât de mult băiatul 
făgăduinței încât a trebuit să-L iubească 
pe Dumnezeu și mai mult. Isaac a fost 
darul lui Dumnezeu pentru Avraam, 
însă darul a trebuit să devină jertfă 
pentru Dumnezeu (profeția tipologică e 
prezentă peste tot în text). În momentul 
în care darul devine mai important 
decât Dătătorul, acesta devine un idol. 

4. Perspectiva pe care o aduce o 
încercare încheiată cu 
credincioșie 

După ce Dumnezeu ne încearcă, El ni se 
prezintă într-o nouă perspectivă (Ioan 
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14:21-23). Numele de הֶ֑אְרִי הָ֣והְי   
– Yahweh – Yireh – înseamnă Domnul 
va vedea sau Domnul va apărea. הֶ֑אְרִי  – 
yireh – are sensul de va vedea ca 
să poarte de grijă. Berbecul a fost 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru 
Isaac iar Isus Hristos este purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu pentru umanitate. 
În această experiență, Avraam l-a 
văzut prin credință pe Hristos și s-a 
bucurat mult (Ioan 8:56). Dumnezeu îl 
onorează pe Avraam printr-o a doua 

intervenție, iar vocea audibilă din cer 
conține jurământul Domnului cerurilor 
în privința binecuvântării lui, a 
urmașilor lui și a familiilor pământului. 

De ce se încheie capitolul cu veștile 
familiale din versetele 20-24? Tocmai 
pentru a o introduce cititorului pe 
Rebeca, viitoarea soție a lui Isaac 
(Geneza 24). Isaac a fost o jertfă 
vie (Rom. 12:1-2), iar Dumnezeu a lucrat 
în el voia Sa perfectă. 
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GENEZA 23 
 
Am întâlnit de-a lungul lecturării cărții 
Geneza capitole ale încercărilor, capitole 
ale căderilor, deseori capitole ale 
izbăvirilor. De data aceasta, este un 
capitol al despărțirii. Moartea Sarei îl 
trece pe Avraam prin câteva stări în care 
trebuie să amestece plânsul cu 
conștientizarea că e doar un 
peregrin pe pământ, și apoi la fel ca în 
zilele noastre, în toată povara 
emoțională, te pomenești că trebuie să fi 
și plătitor. 

1. Avraam cel care plânge 

 Sara este singura femeie din Biblie a 
cărei vârstă este consemnată în 
momentul morții și a cărei îngropare 
este descrisă. Într-adevăr este moartea 
unei prințese – Sarah – הָרָׂש  – căpetenie, 
conducătoare, prințesă – o femeie a 
credinței (Evr 11:11-13; 1 Pet 3:6). 
Avraam a fost atât de cuprins de durerea 
pierderii încât și-a manifestat deschis 
emoțiile în fața hitiților. Credința nu este 
inamicul lacrimilor. Scriptura nu ne 
învață nicăieri că plânsul ar fi vreo 
dovadă a lipsei de credință. Din contră, 
chiar dacă plângem atunci când suferim, 
suntem învățați să o facem ca unii care 
avem nădejde (1 Tes 4:13-18). Isus a 
plâns chiar dacă a știut că îl va învia pe 
prietenul Său dintre cei morți (Ioan 
11:35). 

2. Avraam ca peregrin 

Efron – ןֹורְפֶע  – nu și-a propus să îi dea 
lui Avraam acea bucată valoroasă de 
pământ, dar a ajuns în această 
împrejurare datorită contextului cererii 
și ofertei specific lumii antice din aceste 
cazuri. Numele de Efron – ןֹורְפֶע  – 
provine dintr-o rădăcină ebraică ce 
înseamnă cerb tânăr, transmițând ideea 
de cerb în putere. 

Avem aici un contrast așa cum am mai 
întâlnit și în alte capitole. Hititul Efron 
era un cerb în putere, însă Avraam în 
urma pierderii soției se simte doar un 
străin şi un peregrin printre voi (v.4). 
Ce sentimente! Pământul deja îi 
aparținea lui Avraam (15:7), prin 
făgăduința Domnului, și totuși a trebuit 
să-l cumpere. Nu avea cum să le explice 
acestea unor vecini necredincioși. Mai 
ales în această situație ar fi spus că și-a 
pierdut mințile din cauza durerii. 

Avraam a fost un peregrin și nu a 
pretins nimic pentru el. 

3. Avraam ca și plătitor și proprietar 

Toate răspunsurile lui Efron din discuția 
sa cu Avraam sunt doar de formă. Sunt 
dintr-o politețe constrânsă. Nu sunt din 
dărnicie sau din mărinimia inimii lui. E 
o formă de respect impusă de statutul de 
prinț puternic a lui Avraam (v.6). 
7 Avraam s-a ridicat şi s-a prosternat 
înaintea hitiţilor, poporul ţării. 8 El le-a 
zis: 

– Dacă vreţi să-mi îngrop moarta 
dinaintea mea, atunci ascultaţi-mă şi 
rugaţi-l pentru mine pe Efron, fiul lui 
Ţohar, 9 să-mi vândă peştera Mahpela, 
care este a lui şi care se află la marginea 
ogorului său. Să mi-o vândă la un preţ 
întreg, ca teren pentru înmormântare 
printre voi. 
10 Fiind printre ceilalţi hitiţi, Efron i-a 
răspuns lui Avraam în auzul tuturor 
hitiţilor care veniseră la poarta cetăţii 
sale: 
11 – Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dau 
ogorul şi-ţi dau şi peştera care este în el; 
ţi-o dau în prezenţa oamenilor din 
poporul meu. Îngroapă-ţi moarta. 
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12 Atunci Avraam s-a prosternat înaintea 
poporului ţării 13 şi i-a zis lui Efron în 
auzul poporului: 

– Ascultă-mă, te rog! Îţi voi plăti preţul 
pentru ogor; primeşte-l de la mine, 
pentru ca să-mi îngrop moarta acolo. 
14 Efron i-a răspuns lui Avraam: 
15 – Domnul meu, ascultă-mă: o bucată 
de pământ de patru sute de şecheli de 
argint, ce este aceasta între mine şi tine? 
Îngroapă-ţi moarta. 
16 Avraam a fost de acord cu Efron şi i-a 
cântărit preţul pe care acesta l-a 
menţionat în auzul hitiţilor: patru sute 
de şecheli de argint, potrivit tarifelor 
comercianţilor. 
17 Astfel, ogorul lui Efron din Mahpela, 
care se afla la răsărit de Mamre (adică 
ogorul, peştera care se afla în el, precum 
şi toţi copacii care erau pe acel teren) a 
trecut 18 în proprietatea lui Avraam prin 
cumpărare în prezenţa tuturor hitiţilor 
care veniseră la poarta cetăţii sale. 

Avraam a trebuit să plătească un preț 
foarte mare pe toată dărnicia și lauda 

disponibilă a lui Efron. 400 de șecheli de 
argint însemnau 4,8 kg, adică un 
preț foarte mare în vremea aceea. La fel 
și în zilele noastre, în mijlocul necazului, 
există oameni dispuși să ajute, care dau 
dovadă de o falsă modestie, și când vezi 
factura contraserviciului lor, e la fel de 
usturătoare cu cea a lui 
Avraam. Profitori amabili. 

Peștera Machpela – הָלֵּפְכַמ  
= dublu sau împăturit în două – fie se 
referă la terenul pe care se afla 
mormântul, fiind unul destul de mare, 
fie se referă la compartimentarea 
mormântului. Machpela devenit unul 
dintre cele mai cunoscute morminte din 
istoria Bibliei, fiind îngropați în el 6 
persoane (Gen 49:31-32). 

Un lucru este uimitor: Avraam a fost pe 
pământ, doar proprietarul unui 
mormânt. Cartea Geneza se încheie cu 
acest mormânt plin, la capacitatea 
maximă, dar relatarea Evangheliilor se 
încheie cu un mormânt gol! Și pentru că 
Isus Hristos e viu, noi, cei care ne 
încredem în El, nu trebuie să avem 
frică de moarte! 
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GENEZA 24 
 
Acesta este cel mai lung capitol din 
Geneza și are ca temă credința, 
nădejdea și dragostea. Se pot observa 
foarte ușor cele patru tablouri ale 
textului. Mai întâi stăpânul, slujitorul, 
soția și soțul. 

1. Stăpânul – v.1-9 

Avraam l-a iubit atât de mult pe Isaac, 
încât nu a vrut sub nici o formă 
influența păgână a unei femei străine, 
canaanite, în viața lui. A avut o credință 
de ne zguduit, că Dumnezeu își va ține 
promisiunea (Gen 12:2) și îi va purta de 
grijă în privința unei soții. În aceste 
versete, de la 1-9, accentul este pus pe 
un singur lucru: nu vei lua o soţie pentru 
fiul meu dintre fiicele canaaniţilor (v.3, 2 
Cor 6:14). De asemenea și această 
preocupare a lui Avraam pentru Isaac, 
este o profeție tipologică pentru Tatăl 
ceresc, Dumnezeu, care pregătește 
mireasa, biserica, pentru Fiul Său. 

2. Slujitorul – v.10-49 

Nu cunoaștem numele său, dar a fost un 
servitor deosebit. A fost atât de 
preocupat de fiul stăpânului său, a 
umblat în dependență de Dumnezeu și 
rugându-se necontenit pentru călăuzire. 
A știut cum să vegheze și să se roage, și 
cum să discearnă călăuzirea Domnului. 
Nu a umblat nici o clipă descurajat sau 
îngrijorat, iar Dumnezeu i-a răsplătit 
credința. Rebecăi nici nu i-a trecut prin 
minte că un gest atât de mic, oferirea 
unui act de bunătate, va deschide pentru 
ea un drum de-o viață. 

Faceți din fiecare ocazie o mare 
oportunitate, pentru că nu veți știi 
niciodată cine vă va urma exemplul la un 
nivel și mai mare! 

Slujitorul nu le-a vorbit despre sine și 
disconfortul călătoriei ci preocuparea 
lui a fost imaginea stăpânului său 
Avraam. Atât de loial încât nu i-a trebuit 
nici mâncare, până nu a transmis 
mesajul misiunii sale. Mai întâlnim 
preocuparea aceasta și la Domnul Isus, 
tot așa într-un context al îndemnului la 
mâncare: 

Ioan 4:31-32 – 
31 Între timp, ucenicii Îl rugau: 

– Rabbi, mănâncă! 
32 Dar El le-a răspuns: 

– Eu am de mâncat o mâncare despre 
care voi nu ştiţi. 

3. Soția – v.50-60 

Rebeca nu l-a văzut niciodată pe Isaac. 
Nu s-a putut baza pe nimic palpabil în ce 
privește înfățișarea și caracterul viitorul 
ei soț. Singurele lucruri vizibile și 
audibile au fost darurile primite și 
vorbele slujitorului despre călăuzirea 
Domnului pentru el. În ciuda celor care 
au încercat să o facă să amâne plecarea, 
ea a luat o decizie prin credință 
spunând da! 
58 Au chemat-o pe Rebeca şi au întrebat-
o: 

– Vrei să mergi cu acest bărbat? 

– Da, a răspuns ea. 

Cu toții au înțeles că aceasta este 
lucrarea lui Dumnezeu. 
50 Atunci Laban şi Betuel au răspuns: 

– Acest lucru vine de la Domnul; nu-ţi 
putem spune nici rău, nici bine. 51 Iată, 
Rebeca este înaintea ta! Ia-o şi du-te! Ea 
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să fie soţia fiului stăpânului tău, aşa cum 
a spus Domnul. 

În aceeași măsură, Duhul ne vorbește 
prin Hristos și Cuvântul Său, arătându-
ne comorile Lui nespuse, iar noi ne 
încredem în El, chiar dacă nu L-am 
văzut niciodată (1 Pet. 1:8). 

4. Soțul – v.61-67 

Pe Isaac l-am văzut ultima dată în 
capitolul 22 pe munte Moria împreună 
cu tatăl său. Acum îl vedem un bărbat în 
toată puterea, în jurul vârstei de 40 de 
ani. Nu cunoaștem foarte multe detalii 
despre cum și-a trăit viața până în acest 

moment, dar îl vedem ca un bărbat ce 
iese să cugete în taină, seara, pe câmp. E 
un om al meditației. 
63 El a ieşit într-o seară pe câmp ca să 
mediteze şi, ridicându-şi privirea, a 
văzut venind nişte cămile. 

Să întărim zilnic umblarea noastră cu 
Domnul prin credință, 
nădejde și dragoste. Să avem aceeași 
tânjire după revenirea Domnului 
nostru, pentru că atunci când se va arăta 
El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea 
așa cum este (1 Ioan 3:1-2). 
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GENEZA 25 
 
Rolul capitolului 25 din Geneza este 
acela de pivot. De-acum toată atenția se 
va transfera de pe Avraam, spre Isaac. 

1. Isaac este succesorul 

Dintr-un om aproape mort, așa cum ne 
spune Scriptura că a fost Avraam, mai 
ales după moartea Sarei, prin puterea 
învierii cu care a lucrat Dumnezeu în el, 
acesta s-a căsătorit cu Chetura și a mai 
avut încă șase copiii. הָרּוטְק  – Qeturah – 
numele de  Chetura vine de la fum 
dens sau nor gros. Greu de înțeles multe 
din semnificațiile pe care le-au avut 
numele oamenilor pe care îi găsim de-a 
lungul Scripturii. 

Ceea ce a făcut Dumnezeu cu Avraam la 
bătrânețe este din nou un caz particular 
irepetabil și cred că nu e nici normativ 
și nici nu e de dorit pentru noi astăzi. El 
a fost omul făgăduinței lui Dumnezeu. 
Dar cel mult, din acest pasaj se poate 
desprinde o lecție spirituală paralelă, și 
anume să fim plini de roada Duhului 
chiar și la vârsta înaintată (Ps. 92:14, Is. 
40:28-30). Deși Dumnezeu l-a făcut pe 
Avraam roditor și în privința urmașilor 
săi, el a știut să facă deosebirea între 
Isaac, fiul făgăduinței, și ceilalți copii. 
El le-a dat tuturor daruri generoase, dar 
singurul care i-a fost urmaș a fost Isaac 
(v.5; 24:35). 

Da, Dumnezeu le dă daruri bune și celor 
nemântuiți (Matei 5:45; Fapte 14:17; 
17:25), dar numai aceia care sunt copiii 
Lui, prin credința în Hristos, au parte de 
moștenire (Rom. 8:17; Efes 3:6; Evr 1:2). 

2. Isaac ajunge singur 

Avraam a trăit prin credință și a murit 
prin credință (Evr 11:13), iar Dumnezeu 
Și-a ținut promisiunea Cuvântului dat 
(Gen 15:15). Atât Isaac cât și Ismael și-

au plâns împreună tatăl, pentru că 
moartea este o experiență umană care 
leagă oamenii laolaltă. Rudele 
nemântuite încearcă să se mângâie în 
vremurile de restriște, dar inima lor este 
lipsită de orice nădejde fără Isus Hristos. 
Comparați moartea lui Ismael (v.17), cu 
cea a lui Avraam. 

3. Isaac se roagă stăruitor 

Când s-a căsătorit cu Rebeca – הָקְבִר  – 
Ribqah – loc întărit, apărat, ferit, 
adăpost, a avut 40 de ani. Timp de 20 de 
ani au așteptat să aibă o familie și nu s-
a întâmplat nimic. Dumnezeu l-a 
binecuvântat pe Isaac în tot ceea ce a 
avut și i-a dat biruință și trecere în toate, 
mai puțin un lucru, acela pe care îl dorea 
cel mai mult: copii. Atât el cât și Rebeca 
au știut că Dumnezeu a promis 
descendenți lui Avraam și urmașilor lui 
(Gen. 15:5), așa că nu le-a rămas decât 
să se agațe puternici de această 
făgăduință și să se roage. Adevărata 
viața de rugăciune e fundamentată pe 
Cuvintele promise de Domnul (Ioan 
15:7) și caută să slujească scopurilor Lui. 

4. Isaac în calitate de strămoș 

nu poți să fii strămoșul cuiva dacă nu ai 
copii, copiii să aibă la rândul lor copiii, 
iar strănepoții să continue să aibă copiii. 
Cel mult putea spune că e urmașul lui 
Avraam și-atât. În schimb, Dumnezeu îl 
face pe Isaac tată, dându-i gemeni, băieți 
total diferiți unul de celălalt. Noi, după 
planurile noastre, i-am fi dat și lui 
Avraam cel puțin vreo 12 copii. Lui Isaac 
la fel de mulți, nu? Ca să putem împlini 
promisiunea cu stelele cerului. Și totuși 
Dumnezeu lucrează de foarte multe ori 
cu numărul minim, cu cifrele cele mai 
mici care omenește vorbind, n-au nici o 
șansă de izbândă. De data aceasta, din 
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doi copiii, când să tragă un pic de 
nădejde, Domnul i se descoperă și îi 
spune că cel mai tânăr, Iacov, va duce 
mai departe linia mesianică. Din nou 
matematica lui 2 se divide și ajungem 
din nou la 1. În urma unei asemenea 
descoperiri din partea Domnului, ne-am 
fi așteptat ca Isaac să-l prefere pe Iacov. 

Dar cel fizic l-a biruit pe cel spiritual, 
încât Isaac și-a pus toate nădejdile în 
Esau neglijând Cuvântul Domnului de la 
început. Din păcate, Esau este o imagine 
a omului de lume care este disprețuitor 
față de cele veșnice și trăiește doar 
pentru ceea ce e temporar. 
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GENEZA 26 
 
Credința nu poate experimenta creștere 
decât dacă este trecută prin încercări. 
Acest capitol consemnează câteva 
încercări prin care a fost trecut Isaac și 
ne arată cum a răspuns acestora. 

1. Migrarea – v.1-6 

La fel  ca și Avraam, Isaac a avut 
înclinații de a migra spre a-și găsi 
scăparea economică în Egipt (12:10), dar 
Dumnezeu l-a oprit exact la graniță, 
Filistia. Țara Filistenilor împarte granița 
de S cu Egiptul. Aici primește 
reasigurări în privința purtării de grijă. 
Isaac a fost binecuvântat datorită lui 
Avraam (v.5, 24). 

Să nu uităm niciodată ce datorie mare 
avem față de liderii noștrii spirituali care 
au fost înaintea noastră. 

Mulți dintre noi suntem astăzi cine 
suntem datorită acestor oameni, unii 
din familie, alții din familia lui Hristos, 
care au dus greul pe calea credinței, iar 
binecuvântarea actuală e efectul 
sacrificiului lor. Tu ce vei lăsa celor ce 
vin? 

2. Minciuna – v.7-14 

Aflat pe teritoriul străin, culmea, Isaac 
recurge la minciuna de familie, care i-a 
provocat de 2x lui Avraam probleme 
mari (12:10-20; 20:1-18). Este trist când 
noua generație, deși Isaac e înaintat în 
vârstă acum, imită păcatele vechii 
generații. Dumnezeu s-a îndurat de 
Isaac și l-a binecuvântat material în 
mijlocul foametei, dar ar trebui să ne 
întrebăm cum a arătat viața sa 
spirituală? Au mai avut filistenii 
încredere în el după ce l-au prins cu 
minciuna? 

 

3. Cedarea – v.15-25 

Apa este o necesitate indispensabilă în 
zonele deșertice, așa cum erau ei. A fi 
proprietarul unei fântâni era aproape la 
fel cu a fi făcut vreo faptă vitejească într-
o luptă. În loc să se certe pentru a apăra 
munca slujitorilor lui și fostele fântâni 
săpate de tatăl său, Isaac s-a mutat de 
fiecare dată în altă locație. Parcă ar fi 
știut Romani 12:18 și căuta să îl 
împlinească. 
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă 
de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 

4. Confruntarea – v.26-35 

Spre deosebire de Avraam, care s-a 
implicat în lupte pentru demonstrarea 
dreptății și pedepsirea nelegiuirii, Isaac 
a fost tăcut, meditativ, un bărbat care a 
căutat să evite necazul. Dar când a fost 
nevoie, i-a confruntat direct pe vecinii 
lui pentru comportamentul lor. Desigur, 
comportamentul lor a fost generat și de 
păcatul minciunii lui Isaac. Totuși, în 
această confruntare a ieșit biruitor. 
27 Isaac i-a întrebat: 

– De ce aţi venit la mine, când voi m-aţi 
urât şi m-aţi izgonit de la voi? 
28 Ei i-au răspuns: 

– Vedem clar că Domnul este cu tine şi 
ne-am gândit că trebuie să încheiem un 
jurământ între noi. Să încheiem acest 
legământ între noi: 29 promite-ne că nu 
ne vei face nici un rău, aşa cum nici noi 
nu ne-am atins de tine şi ţi-am făcut 
numai bine, lăsându-te să pleci în pace. 
Acum tu eşti binecuvântat de Domnul. 

I-a biruit pe filisteni prin bunătate și 
ospitalitate, dându-le un ospăț. Ce 
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exemplu măreț de raportare la cei ce ne 
urăsc și ne izgonesc din anturajul lor! 
30 Isaac le-a dat un ospăţ, iar ei au 
mâncat şi au băut. 31 A doua 
zi, dimineaţa, s-au sculat devreme şi au 
încheiat împreună legământul; apoi 
Isaac i-a lăsat să plece, iar ei au plecat de 
la el în pace. 

Suntem uimiți cum în fiecare generație 
de credincioși, asemenea pilde de 
evlavie au fost răsplătite de Domnul. 
32 În aceeaşi zi, sclavii lui Isaac au venit 
şi l-au anunţat despre fântâna pe care o 
săpaseră, zicându-i că au dat de 
apă. 33 El i-a pus numele Şeba. De aceea 
numele cetăţii este Beer-Şeba până în 
ziua de azi. 

Șeba – הָעְבִׁש  – Șibah înseamnă 7, iar 
Beer – רֵאְּב  – înseamnă fântână sau în 
alte cazuri groapă. Beer-Șeba posibil să 

facă referire la 7 izvoare sau fântâni din 
acel loc. Isaac a cedat datorită 
conflictului iscat 2 fântâni de-ale tatălui 
său, Eseq – קֶׂשֵע  – ceartă, argument, 
dispută (v.20) și Sitna – הָנְטִׂש  
– agresiune, ostilitate, împotrivire, 
dușmănie (v.21). Rădăcina cuvântului 
ebraic Sitna – הָנְטִׂש  este exact aceeași 
ca și pentru satan – și se traduce la fel. 
Dacă s-a folosit același cuvânt pentru a 
numi un loc, probabil că întreaga 
atmosferă a fost deosebit de conflictuală 
și periculoasă. Dar Dumnezeu în 
schimbul celor 2 fântâni pierdute pe un 
fond total neplăcut, l-a răsplătit cu 
Rehobot – Loc larg, loc întins plus 
celelalte 7 de la Beer-Șeba. 

2 Petru 2:9 – 9 înseamnă că Domnul ştie 
să izbăvească din încercare pe oamenii 
cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi 
ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii. 
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GENEZA 27 
 
Între capitolul 26 și 27 se acumulează 
mulți ani și din păcate ani cu păcat. De 
la purtările de grijă supranaturale 
experimentate de servitorul lui Avraam 
în găsirea soției lui Isaac; de la 
răspunsul unei rugăciuni înălțate timp 
de 20 de ani, de Isaac și Rebeca în 
privința copiilor și până în momentul de 
față nu mai știm ce s-a întâmplat, dar un 
lucru e clar, păcat a deformat o familie. 

Cum e posibil ca o familie care și-a 
început drumul în viață fundamentat 
strict pe lucrarea suverană a 
Domnului să ajungă acum la 
favoritisme în privința copiilor, la 
înșelăciune între soț și soție, la intrigi și 
rivalități în frați, la planuri alcătuite pe 
la spate? Cred că aici răspunsul e unul 
singur: păcatul. Păcatul nu iartă pe 
nimeni dacă nu e izgonit, dacă nu e 
omorât prin puterea Duhului de viață. 
Cele mai frumoase experiențe cu 
Domnul pot fi înnecate în ani de zile 
de păcat. 

Avem de-a face cu o decizie 
nepotrivită, o direcție nepotrivită, un 
duh nepotrivit. 

1. O decizie nepotrivită 

A fost doar o chestiune de timp până 
când întreg căminul s-a divizat și a 
început contra cronometrul auto 
distrugerii. Și totul a început cu Isaac. 
Din păcate, Isaac a acționat împotriva 
voii lui Dumnezeu, știind prea bine, încă 
de la naștere că Iacov este alesul prin 
care va binecuvânta Domnul generația 
următoare (Gen 25:23-26). Isaac a 
încercat să-l forțeze pe Dumnezeu să-l 
binecuvânteze pe Esau. Încă din 
tinerețea copiilor Isaac a observat 
temperamentele celor doi și-atunci a s-a 
decis: cu Iacov nu se poate face treabă, e 

moale, trebuie unul luptător ca Esau. În 
aceeași oală suntem de foarte multe ori 
și noi, luând cele mai nepotrivite decizii 
în viață: eu știu Doamne ce spui Tu, dar 
eu sunt la fața locului și văd că nu merge 
altfel decât pe „calea lui Esau”; lasă 
Doamne că e bine și așa cum spun eu, nu 
vezi? Are putere, țintește la fix, Doamne, 
mergi pe mâna mea că zic bine! 

În timp, lipsa de sensibilitate față de 
viața de sfințenie și tratarea ușoară sau 
chiar neglijentă a păcatelor, l-a făcut pe 
Isaac să fie mai interesat de apetitul său 
fizic decât de lucrurile spirituale. Peste 
ani, așa cum îl găsim aici, nu doar că și-
a pierdut simțul vederii fizice prin 
îmbătrânire, ci și simțul vederii 
spirituale. El n-a mai fost aceeași 
persoană spirituală care era odată. 

2. O direcție nepotrivită 

Rebeca a știut tot timpul că promisiunea 
Domnului a fost pentru Iacov, însă ar fi 
trebuit să Îl lase pe Dumnezeu să lucreze 
în felul Lui, să intervină la timpul Lui. 
Așa cum Dumnezeu a intervenit pe 
muntele Moria în momentul aducerii 
jertfei, exact la fel ar fi putut interveni și 
aici, să le vorbească din cer chiar înainte 
de a-l fi binecuvântat pe Esau. E trist, că 
în favoritismul în care au intrat, fiecare 
cu copilul iubit, și Rebeca o ia înspre o 
direcție total nepotrivită. Soluția pe 
care o propune ea e la fel de firească și 
păcătoasă ca și cea a soțului ei. 

A trăi prin credință înseamnă să nu ai în 
buzunar planul B, sub pretextul că nu se 
știe niciodată! Există cineva sau ceva 
care se va putea împotrivi împlinirii 
planurilor lui Dumnezeu în istorie? 

Daniel 4:35 35 Toţi locuitorii pământului 
sunt socotiţi ca un nimic; El face ce vrea 
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cu oştirea cerurilor şi cu locuitorii 
pământului. Nu există nimeni care să-L 
poată opri sau care să-I poată zice: «Ce 
faci?» 

Direcția în care l-a îndrumat pe Iacov a 
fost calea minciunii, înșelându-și soțul 
prin intermediul propriului copil. Din 
nou, toate aceste consecințe se răsfrâng 
asupra capului familiei, Isaac. Dacă 
acesta ar fi avut credință în Dumnezeu, 
în loc să se bazeze pe simțurile sale fizice 
(v.21-27), nu ar fi fost înșelat. 

3. Un duh nepotrivit 

Vedem foarte clar, chiar cu câțiva ani 
buni în urmă, că Esau nu a fost interesat 
de lucrurile spirituale și de ascultarea de 
Domnul (Gen. 25:29-34). Omul firesc 
dar cunoscător al Cuvântului, are exact 
aceleași dorințe: să trăiască cum vrea el 
dar și să aibe parte de binecuvântarea 
sfinților. Esau a plâns și a implorat 
binecuvântarea din gura tatălui său dar 
în duhul lui nu a existat pocăință. 

Evrei 12:17 – Voi ştiţi că, mai târziu, 
când a vrut să-şi moştenească 
binecuvântarea, a fost respins, chiar 
dacă a căutat-o cu lacrimi, deoarece n-a 
găsit loc pentru pocăinţă. 

Dacă tatăl plănuiește și i-a decizii 
păcătoase, dacă mama plănuiește și o ia 

în direcția păcatului, trimițându-l și pe 
Iacov într-acolo, 100% și fiul plănuiește, 
dar de data aceasta mult mai grav decât 
ambii părinți, uciderea fratelui său. 
Observați cum păcatul ne face să ne 
învârtim într-un cerc vicios? Observați 
cum păcatul nu aduce schimbare? 
Observați că din punct de vedere istoric 
ne aflăm cu aproximație în mileniul al 
III-lea î.Hr., dar din punct de vedere 
spiritual suntem tot la Cain și Abel? 
(Gen. 4) 

Când inima noastră nu este bine cu 
Dumnezeu, nu este bine nici cu oamenii. 

Ce tragedie în viața de familie! Acele 
zile puține, în planul Rebecăi, au devenit 
peste 20 de ani! 
43 De aceea, fiule, ascultă-mă! Fugi de 
îndată la fratele meu, Laban, în 
Haran 44 şi stai la el pentru o vreme, 
până va scădea ura fratelui tău, 45 până 
se va potoli mânia lui faţă de tine şi va 
uita ce i-ai făcut. Apoi voi trimite după 
tine şi te voi aduce înapoi de acolo. De 
ce să vă pierd pe amândoi în aceeaşi zi?“ 

Pentru că a fost mai important planul 
B, acel plan, că nu se știe niciodată când 
e bun, conștientizăm că ea nu și-a mai 
văzut niciodată fiul pe pământ?
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GENEZA 28 
 
Este frumos de observat în acest capitol 
cele trei detalii temporale – ziua, 
noaptea, dimineața – fiecare transmit o 
lecție spirituală. 

1. Ziua descurajării și a despărțirii – 
v.1-9 

Iacov a devenit un fugar singuratic, 
forțat de împrejurări să-și părăsească 
locul copilăriei și tinereții. Deși a plecat 
cu binecuvântarea tatălui, și de data 
aceasta binecuvântarea lui Isaac a fost 
conștientă, Iacov trebuia să se confrunte 
pentru prima dată în viață cu viitorul 
necunoscut. Esau încă era mânat de 
același duh dorind să-și omoare fratele. 

Acest început al unui nou capitol al vieții 
nu e deloc încurajator. Și cu toate 
acestea, Dumnezeu e în controlul 
tuturor! (Romani 8:28) 
3 Dumnezeul cel Atotputernic să te 
binecuvânteze, să te facă roditor şi să te 
înmulţească, pentru ca să ajungi o 
mulţime de popoare. 

Dumnezeul cel Atotputernic – יַּ֔דַׁש לֵ֣א  
– El Shadday – mai apare și în Geneza 
17. Cuvântul יַּ֔דַׁש  
– shadday înseamnă câmp, teren, țară. 
Faptul că Isaac Îl cheamă pe Domnul 
după acest nume, în aceasta 
binecuvântare specifică, nu e la 
întâmplare, ea are o însemnătate 
deosebită pentru Iacov, în clipele 
imediat următoarea când va fi singur 
într-o țară străină. Traducerea literală a 
lui El Shadday, Dumnezeul câmpurilor 
sau Dumnezeul terenurilor este 
Dumnezeul în care trebuie să aibă 
credință Iacov, pentru că e Dumnezeul 
cel Atotputernic, Stăpânul și 
Proprietarul tuturor lucrurilor pe care le 
nu le avea. 

2. Noaptea descoperirii deosebite – 
v.10-15 

Aici nu e nimic poetic sau simbolic, între 
pământul tare și capul lui Iacov, se află 
ceva și mai tare, o lespede de piatră. Dar 
în această noapte tare, Iacov a 
descoperit ceva care l-a ajutat să-și 
schimbe viața. Domnul i-a descoperit că 
e cu el și că va lucra în favoarea vieții lui. 
Într-adevăr, Iacov era acum despărțit de 
casă, dar nu și despărțit de cer. 
12 El a avut un vis în care a văzut o scară 
care se rezema cu un capăt pe pământ, 
iar cu celălalt atingea cerul; îngerii lui 
Dumnezeu urcau şi coborau pe 
ea, 13 iar Domnul stătea la capătul ei de 
sus. El i-a zis: „Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul strămoşului tău, Avraam, 
şi Dumnezeul lui Isaac; teritoriul pe 
care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei 
tale. 14 Urmaşii tăi vor fi ca pulberea 
pământului şi te vei întinde spre apus şi 
spre răsărit, spre nord şi spre sud. Toate 
familiile pământului vor fi 
binecuvântate prin tine şi prin 
sămânţa ta. 15 Eu voi fi cu tine, te voi 
păzi oriunde vei merge şi te voi aduce 
înapoi în această ţară; nu te voi părăsi 
până nu voi împlini ceea ce ţi-am 
promis.“ 

Când nopțile sunt din ce în ce mai 
întunecate, poți vedea stelele din ce în ce 
mai luminate. 

3. Dimineața unei noi dedicări 
– v.16-22 

Iacov își începe noua zi închinându-I-se 
Domnului și transformând perna solidă 
într-un altar sfânt. În urma experienței 
lui cu Dumnezeu a redenumit acel loc. 
Luz nu însemna nimic pentru el, dar de-
acum לֵא־תיֵּב  – Beth-El – e Casa lui 
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Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu se 
întâlnește cu noi, acel loc devine un loc 
sfânt. Deși credința lui Iacov a fost până 
acum slabă, el s-a încrezut în Cuvântul 
lui Dumnezeu promis și I-a promis 

zeciuială. Iacov are parte aici de o nouă 
dedicare, de un nou început, iar 20 de 
ani mai târziu, când se întoarce pe la 
Betel, e un credincios mult mai matur.
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GENEZA 29 
 
Slujitorul credincios al lui Avraam a 
trebuit să-i caute o soție potrivită pentru 
Isaac. De data aceasta Iacov a trebuit să 
o găsească singur. Conjuncturile vieții și 
planurile lui Dumnezeu sunt diferite 
pentru fiecare dintre noi, de aceea 
trebuie să acceptăm și să fim 
mulțumitori pentru voia Sa (Filipeni 
2:12-13). 

Capitolul 29 se desfășoară pe o perioadă 
de cel puțin 14 ani și ni-l prezintă pe 
Iacov în 3 ipostaze: musafir, muncitor 
și moștenitor. 

1. Iacov ca musafir – v.1-14 

Dumnezeu în providența Lui îl aduce pe 
Iacov la fântâna din Haran cu doar 
câteva clipe înainte de a ajunge Rahela 
(Geneza 24:27 – purtare de grijă ce o 
experimentează și slujitorul lui 
Avraam). După dialogul cu păstorii, 
când aude că vine Rahela, încearcă una 
dintre schemele lui, de-a scăpa de ei și 
să-și atingă singur scopul. 
4 Iacov i-a întrebat pe păstori: 

– Fraţilor, de unde sunteţi? 

– Din Haran, au răspuns ei. 
5 – Îl cunoaşteţi pe Laban, nepotul lui 
Nahor? i-a întrebat Iacov. 

– Îl cunoaştem. 
6 El i-a mai întrebat: 

– Este sănătos? 

– Este sănătos, au răspuns ei; uite, 
Rahela, fiica lui, vine cu oile. 
7 Atunci Iacov a zis: 

– Este încă devreme; nu este timpul să 
fie adunate turmele. Adăpaţi oile, apoi 
duceţi-vă şi paşteţi-le din nou. 

8 – Nu putem, au răspuns ei, până când 
nu se adună toate turmele ca astfel 
piatra să se dea la o parte de pe gura 
fântânii; abia după aceea adăpăm oile. 

Pentru Iacov e dragoste la prima vedere. 
Întâlnirea dintre Isaac și Rebeca a fost 
într-o cu totul și cu totul altă atmosferă. 
Isaac era seara pe câmp să se roage, să 
mediteze, probabil o disciplină 
spirituală. Rebeca în momentul în care 
aude că respectivul din depărtare 
e stăpânul servitorului, adică viitorul ei 
soț, își ia basmaua și se acoperă. 

Geneza 24:64 Rebeca şi-a ridicat şi ea 
privirea, iar când l-a văzut pe Isaac, s-a 
dat jos de pe cămilă 65 şi l-a întrebat pe 
sclav: 

– Cine este acel bărbat care vine pe câmp 
să ne întâlnească? 

– Este stăpânul meu, a răspuns sclavul. 

2. Ea şi-a luat vălul şi s-a acoperit 

Pe Iacov îl găsim cam dezechilibrat în 
comportamentul său, iubește, plânge în 
hohote și dărâmă orice piatră. Nu ține 
cont de regulile sociale din acea vreme 
și prin gestul de super erou schimbă 
rânduielile locului. Degeaba păstorii îi 
spun că nu e voie ca fiecare să-și adape 
oile când vrea, pentru că nivelul de apă 
al acelei fântâni nu ar mai avea când să 
revină. Văzând că pe păstori nu i-a putut 
lua cu vorba, să-i trimită la păscut cu 
oile, indiferent cât a fost de mare piatra, 
el a dat-o jos. 

Probabil că prima lună în casa unchiului 
său Laban a petrecut-o îmbătat de 
dragoste, totul roz și pufos. Lucrurile n-
au durat foarte mult așa ci a venit marea 
schimbare. 

3. Iacov ca muncitor – v.15-30 
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Din nou ne lovim de un context total 
diferit. Iacov nu a fost bogat ca și tatăl 
său Isaac când s-a căsătorit (Gen. 24:36, 
53), ci a trebuit să lucreze din greu 
pentru unchiul său ca să primească 
femeia pe care o iubea. Dacă mai sus 
îndrăgostirea l-a năucit, dând naștere 
unor reacții necumpătate, în acest pasaj 
putem observa cum dragostea îl 
responsabilizează. Dragostea este cel 
mai puternic sentiment uman ce îl poate 
face pe om să treacă prin orice poveri și 
greutăți, de-a lungul unei perioade de 
timp prelungite. 

Geneza 29:20 Astfel, Iacov i-a slujit lui 
Laban şapte ani pentru Rahela, dar 
aceşti ani i s-au părut ca şi cum ar fi 
fost doar câteva zile, datorită 
dragostei sale pentru ea. 

Tehnicile de înșelare ale lui Iacov și-au 
găsit nănașul în Laban. Cât de curând va 
recolta ceea ce a semănat. Iacov și-a 
înșelat tatăl, acum, socrul îl înșeală pe 
el. 

3.Iacov ca moștenitor – v.31-45 – Ne 
mutăm din planul uman în cel divin și 
trebuie să înțelegem că formarea 
familiei lui Iacov este vitală în planul lui 
Dumnezeu de mântuire. Retrospectiv, 
Dumnezeu s-a folosit de această familie 
a lui Iacov,  națiunea Israel, ca să dea 
lumii Biblia și Mântuitorul. 

Deși Rahela era foarte frumoasă, aceasta 
nu putea avea copii. Despre Lea nu ni se 
spune că ar fi fost urâtă, decât că ar fi 

avut o sensibilitate de ordin 
oftalmologic. 
17 Ochii Leei erau delicaţi, însă Rahela 
era întru totul atrăgătoare şi frumoasă. 

Ce înseamnă această sensibilitate? 
Răspunsul onest este: nu 
știm. Termenul ebraic folost e ַרM  – rak 
– și se traduce prin tandru, 
delicat sau moale. Foarte greu de înțeles 
cu exactitate la ce se referă. Speculații 
sunt multe, că ar fi avut ochii 
încrucișați, că ar fi suferit de miopie. E 
bine să ne oprim din presupoziții și să 
spunem: nu știm. Cu toate acestea, Lea 
a dat naștere la patru băieți: 

Ruben – ןֵבּואְר  – Reuben – care e alcătuit 
din 2 cuvinte הָאָר  – raah = a vedea și ןֵּב  
– ben = fiu. Iată un fiu! 

Simeon – ןֹועְמִׁש  – Șimeon – provine din 
עַמָׁש  – șamah = a auzi. 

Levi – יִוֵל  – Levi și înseamnă alăturare, 
alipire. 

Iuda – הָדּוהְי  – Yehudah – provine din הָדָי  
– yadah = a arunca de bucurie, a sări de 
bucurie. Probabil că aceasta construcție 
face referire la 
intensitatea laudei și bucuriei. 

În toată atmosfera aceasta grea din 
punct de vedere familial (relațiile Iacov 
– Esau; Iacov – Laban; Iacov – Lea și 
Iacov – Rahela), Domnul este în 
control absolut și are un scop special 
cu fiecare copil și viitoare seminție (Ps. 
139:14-16). 
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GENEZA 30 
 
Tragerea sforilor a început în capitolul 
trecut însă acesta pare să fie cel mai 
bogat dar și înspăimântător capitol din 
toată Geneza, din acest punct de vedere. 
O familie care începe printr-o singură 
soție și se încheie cu patru. 43 de versete 
în care protagonistele sunt Lea și 
Rahela. Cea din urmă este cea dintâi în 
privința ridicării sclavei la statut de 
soție (v.3-4). Această practică era 
perfect legală în Orientul Antic. Totuşi 
copiii născuţi în acest fel puteau fi 
acceptaţi drept copii naturali numai 
prin exprimarea oficială a acestei 
dorinţe în testamentul tatălui (vezi 
binecuvântarea lui Iacov, Gen. 49). Într-
un timp relativ scurt, Iacov ajunge să 
trăiască sub amenințarea celei de care s-
a îndrăgostit la prima vedere. 

1 Când Rahela a văzut că ea nu i-a născut 
nici un copil lui Iacov, a invidiat-o pe 
sora sa şi i-a zis lui Iacov: 

– Dă-mi copii, altfel voi muri! 
2 Iacov s-a mâniat pe Rahela şi i-a 
răspuns: 

– Sunt eu în locul lui Dumnezeu, Care te-
a oprit să ai copii? 
3 Apoi ea i-a zis: 

– Aici este sclava mea, Bilha! Intră la ea, 
pentru ca ea să nască pe genunchii mei şi 
pentru ca să-mi pot zidi şi eu o familie 
prin ea. 

Faptul că în versetul 3 se menționează 
dorința de nașterea pe genunchii 
Rahelei, și acest act facea parte din 
ritualul de adopție al Orientului 
Apropiat. 

Numai Dumnezeu a putut călăuzi acești 
oameni ai tunetului care acționau în 
păcat, în ură și constrângeri, și să facă 

toate lucrurile să lucreze înspre binele 
lor și spre slava Lui. 

Există două teme majore în capitolul 30: 
consolidarea familială a lui Iacov (v.1-
24) și consolidarea materială a lui 
Iacov (v.25-43). 

Foarte multe persoane, inclusiv Iacov, 
au impresia că se află în controlul 
vieților lor, când de fapt, toate sunt în 
mâna Domnului. 

Crescând ca și fiul favorit al mamei 
(25:28), Iacov a fost obișnuit să stea sub 
autoritatea unei femei și să facă ce i se 
spune. Cele ce amplifică situațiile din 
acest text sunt cele 4 soții ce îi controlau 
viața, îl mânau și îl adunau. Când se 
întorcea istovit de la muncă nu știa 
niciodată unde va dormi și pe ce 
perioadă va locui cu vreuna. Înșelătorul 
– Iacov a descoperit ce înseamnă 
durerea pe care și alții au simțit-o când 
au fost manipulați. 

Rahela va avea doar 2 copii, Iosif și 
Beniamin. Primul fiind cel ce va salva 
întreaga familie de la pierzare. 

Laban a încercat să-l amăgească în 
continuare pe Iacov schimbându-i 
simbria de 10 ori cu scopul de-al face 
sărac și implicit supusul lui (Gen 31:7-
9). Dar Dumnezeu rămâne credincios 
promisiunilor și planului Lui veșnic și 
ne arată cum El conduce fiecare om în 
parte indiferent de planurile lui 
mârșave, făcându-l pe Iacov un om 
foarte bogat. Ba chiar răutatea lui Laban 
este cucerită binecuvântările Domnului 
aduse prin Iacov. 
27 Dar Laban i-a răspuns: 

– Dacă am găsit bunăvoinţă la tine, te 
rog să mai rămâi. Am aflat prin ghicire 
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că Domnul m-a binecuvântat datorită 
ţie; 

Fenomenală e îndeletnicirea lui Laban. 
În loc să Îl recunoască pe Dumnezeul lui 
Iacov ca și Dumnezeul cel adevărat, care 
l-a binecuvântat, el rămâne consecvent 
în păgânismul lui și practică divinația. 
Aceasta e o metodă antică păgână de a 
cunoaște viitorul apelând la tot felul de 
semne și lucruri ascunse. 

Dincolo de tot ceea ce e firesc, păcătos și 
dezastruos pentru relațiile de familie 
din acest text, există două lecții foarte 
importante. (1) Indiferent de cum e 
viața lui Iacov, Dumnezeu își 
împlinește promisiunile făcute la Betel 
(28:13-15). Desigur, îndemnul nu este la 
o viață ușuratică și imorală că oricum 
Dumnezeu e bun, sub nici o formă! (2) 
Indiferent de cât sunt de dificile 

situațiile prin care trece Iacov, a avut 
credință că Dumnezeu trebuie să îi 
poarte de grijă. 

Geneza 31: 

 3 Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: 
„Intoarce-te în ţara strămoşilor tăi, la 
rudele tale, iar Eu voi fi cu tine.“ 4 Iacov 
a trimis pe cineva să le cheme pe Rahela 
şi pe Lea pe câmp, unde se afla turma 
sa 5 şi le-a zis: 

– Văd că tatăl vostru nu mă mai priveşte 
cu bunăvoinţă, aşa cum a făcut-o înainte, 
dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu 
mine. 6 Voi ştiţi că i-am slujit tatălui 
vostru cu toată puterea mea; 7 totuşi 
tatăl vostru m-a înşelat şi mi-a schimbat 
plata de zece ori, dar Dumnezeu nu i-a 
permis să-mi facă rău. 
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GENEZA 31 
 

Cuvântul lui Dumnezeu din această 
secvență se concentrează în mod special 
pe relația dintre Iacov și Laban. 

1. Fuga lui Iacov de Laban  

Am văzut până acum destul de multe 
exemple nepotrivite în ce privește 
comportamentul lui Iacov și al familiei 
sale. În ciuda faptului că situația 
relațională între el și familia socrului 
său nu era deloc confortabilă, Iacov a 
așteptat atâția ani cu îndelungă 
răbdare instrucțiunile călăuzitoare ale 
lui Dumnezeu. De această dată nu a mai 
făcut nici o mutare după mintea lui. În 
acest context ne servește ca model. 

Inima care îl caută pe Dumnezeu 
întotdeauna primește din partea Sa 
călăuzire pentru deciziile care trebuie 
luate. 

Psalmul 25 deși îl are în vedere pe 
David, pentru că este Cuvântul lui 
Dumnezeu, aplicabil și de folos în orice 
vreme, corelat se potrivește și în lumina 
situației lui Iacov. Acesta poate fi citit 
aici. 

Deși Iacov e un model în felul în care a 
așteptat intervenția Domnului, din 
nefericire, la fel ca și mama lui, a făcut 
un lucru bun dar într-o manieră 
greșită, fuga neanunțată, astfel încât 
Dumnezeu a trebuit să intervină 
supranatural ca să-l protejeze (v.24). 

2. Întâlnirea lui Iacov cu Laban 

Chiar dacă între locul unde tundea 
Laban oile și Iacov erau trei zile distanță 
(v.22); chiar dacă plecarea acestuia a 
mărit diferența dintre aceștia la șapte 
zile  (v.23), socrul său în cele din urmă 
îl prinde. 

Nimeni nu poate fugi la infinit de 
probleme fără să-l ajungă. 

Nimeni nu poate avea succes în fuga față 
de probleme. 

Laban l-a acuzat de încălcarea unor 
obiceiuri sociale, în timp ce Iacov i-a 
reproșat încălcarea repetată a unor 
promisiuni vechi de 20 de ani. Mai mult 
decât atât, situația a mai avut și o 
încărcătură religioasă, lui Laban 
lipsindu-i statuetele păgâne. Acești mici 
zei ai casei, credea Laban și cei din 
Mesopotamia, că sunt responsabili de 
aducerea norocului. Astfel fuga lui Iacov 
are o dublă implicație. Mi-ai furat 
norocul! L-ai dus cu tine! Probabil așa a 
gândit Laban. 

Oricum, amestecul religios din sufletul 
lui e foarte mare, deoarece el are 
momente clare în care Îl recunoaște pe 
Dumnezeul lui Iacov drept Cel care l-a 
binecuvântat material și apoi revine 
la dumnezeul meu și Dumnezeul tău, așa 
cum se va putea observa în următoarele 
versete. 
29 Am putere să-ţi fac rău, dar 
Dumnezeul ( םיִהלֱא  – Elohim) tatălui 
tău mi-a vorbit azi noapte, zicând: „Ai 
grijă să nu-l ameninţi cu nimic pe Iacov!“ 

și 
53 Fie ca Dumnezeul lui Avraam şi 
Dumnezeul lui Nahor ( יֵ֤הNאֵֽו  – elohey – 
e un plural – zeii), Dumnezeul tatălui 
lor, să judece între noi. 

Iacov a jurat pe Cel de Care se temea 
tatăl său, Isaac; 

sau 

Geneza 30: 
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27 Dar Laban i-a răspuns: 

– Dacă am găsit bunăvoinţă la tine, te 
rog să mai rămâi. Am aflat prin ghicire 
că Domnul ( הָ֖והְי  – Yahweh) m-a 
binecuvântat datorită ţie; 28 spune-mi 
plata şi ţi-o voi da. 
29 Atunci Iacov i-a zis: 

– Ştii cum ţi-am slujit şi cum le-a mers 
animalelor cu mine, 30 pentru că 
puţinul pe care-l aveai înainte să vin 
eu s-a înmulţit foarte mult; Domnul 
( הָ֖והְי  – Yahweh) te-a binecuvântat 
oriunde m-am dus eu. Acum dar, când 
voi lucra şi pentru familia mea? 

Sincretismul religios e atât de mare 
încât pentru Laban Dumnezeul lui 
Avraam e tot una cu zeii locali în care se 
încredea Nahor, fratele lui Avraam, și e 
tot una cu dumnezeii lui Terah. El 
folosește interschimbabil הָ֖והְי  – Yahweh 
– numele personal al Dumnezeului celui 
viu, descoperit poporului Israel – și apoi 

םיִהלֱא  – Elohim. Când acest termen 
apare în vocabularul popoarelor păgâne 
se referă la zeitățile lor (ex: faraon, 
Nebucadnețar, etc.). 

3. Despărțirea lui Iacov de Laban 

Cei doi niciodată nu s-au plăcut, 
excepție făcând prima parte a legăturii 
lor de rudenie, și nici acum problemele 
lor nu s-au soluționat. În loc să aibă 
parte de reconciliere, au apelat la un 
armistițiu făcând o movilă de pietre. 
Rolul acesteia era de a servi ca graniță 
pe care nici unul să nu o treacă înspre 
altul ca să-și facă rău. 

48 Laban a zis: 

– Această movilă este astăzi martoră 
între mine şi tine. 

De aceea a fost numită Galed. 49 Ea a mai 
fost numită şi Miţpa, pentru că el a zis: 

– Domnul să vegheze între mine şi 
tine chiar şi atunci când suntem departe 
unul de celălalt. 
50 Dacă te vei purta rău cu fiicele mele 
sau dacă îţi vei mai lua şi alte soţii pe 
lângă fiicele mele, deşi nimeni altcineva 
nu va fi cu noi, adu-ţi aminte că 
Dumnezeu este martor între mine şi tine. 
51 Laban i-a mai zis lui Iacov: 

– Iată această movilă şi stâlpul pe care l-
am aşezat între mine şi tine! 

„Binecuvântarea” de la Mițpa – הָפְצִמ  
= Turn de veghere, nu poate fi 
interpretată în adevăratul sens al 
cuvântului o „binecuvântare” între cei 
doi. E doar o suspendare a ostilităților. 

Da, e mai bun un astfel de legământ 
decât a duce un război relațional până la 
epuizare. Dar cea mai bună decizie 
pentru credincioșii Domnului este ca ei 
să trăiască în pace unii cu alții. 

Ps. 133:1 – Iată ce bine şi ce plăcut este 
când fraţii locuiesc împreună în 
armonie! 

Romani 12:18 – Dacă este posibil, atât 
cât depinde de voi, trăiţi 
în pace cu toţi oamenii.
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GENEZA 32 
 
Capitolul 32 este marcat de frică. Ca 
răspuns, la starea aceasta spirituală 
paralizantă, Dumnezeu îi oferă o 
încurajare deosebită de toate 
experiențele de până atunci. În schimb 
Iacov are o încredere 
diferită. Credința lui nu a putut fi 
transformată decât printr-o întâlnire 
de-a dreptul diferită – לֵאּונְפ  – Peniel – 
format din םיִנָפ  – panim = față și לֵא  – El 
= Dumnezeu. 

1. O încurajare diferită – v.1-2 

Iacov trăia acum cu frica la o posibilă 
bătălie așa că preocuparea lui principală 
era cum să scape, nu cum să reabiliteze 
relația ruptă și să facă pace (v.8). 
Dumnezeu îi trimite însă în întâmpinare 
o armată de îngeri, ca să înțeleagă 
protecția Domnului pentru el, dar nici 
aceasta nu i-a încurajat credința decât 
temporar. םִינֲחַמ  – Mahanayim 
– înseamnă două tabere sau două 
garnizoane. Probabil a făcut referire 
la tabăra lui și la tabăra îngerilor lui 
Dumnezeu. Scopul acestei întâlniri 
deosebite cu îngerii era de a-l face să-și 
aducă aminte de prima experiență cu 
Dumnezeu de la Betel. Acest lucru ar fi 
trebuit să-i aducă pace, atât în privința 
întâlnirii cu Esau, cât și în privința 
viitorul său. El așa i-a promis. 

Geneza 28:13-15 13 iar Domnul stătea la 
capătul ei de sus. El i-a zis: „Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul strămoşului 
tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac; 
teritoriul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie 
şi seminţei tale. 14 Urmaşii tăi vor fi ca 
pulberea pământului şi te vei întinde 
spre apus şi spre răsărit, spre nord şi 
spre sud. Toate familiile pământului vor 
fi binecuvântate prin tine şi prin 
sămânţa ta. 15 Eu voi fi cu tine, te voi păzi 

oriunde vei merge şi te voi aduce înapoi 
în această ţară; nu te voi părăsi până nu 
voi împlini ceea ce ţi-am promis.“ 

Dumnezeu are metodele Lui unice în a 
ne oferi încurajare. Să nu uităm nici una 
din promisiunile Lui, ele sunt reale! Și 
noi putem exclama םִינֲחַמ  
– Mahanayim. Nu am fost niciodată 
singuri. 

2. O încredere diferită – v.3-21 

În urmă cu doar un minut, Iacov s-a 
rugat pentru ajutorul Domnului, și în 
minutul imediat următor el deja a 
dezvoltat o întreagă strategie de potolire 
a mâniei fratelui său. 
9 Apoi Iacov s-a rugat: „Doamne, 
Dumnezeul tatălui meu, Avraam, şi 
Dumnezeul tatălui meu, Isaac, Cel Care 
mi-ai spus: «Întoarce-te în ţara ta, la 
rudele tale, pentru ca să te fac să 
prosperi», 10 nu sunt vrednic de toată 
îndurarea şi credincioşia pe care le-ai 
arătat faţă de slujitorul Tău, pentru că 
am trecut Iordanul doar cu toiagul meu, 
iar acum am ajuns două tabere. 11 Scapă-
mă, Te rog, din mâna fratelui meu, Esau, 
deoarece mă tem că va veni şi ne va 
omorî pe mine, pe mame şi pe 
copii. 12 Totuşi Tu ai promis: «Te voi face 
să prosperi şi-ţi voi face urmaşii la fel de 
numeroşi precum nisipul mării care nu 
poate fi numărat.»“ 

El îi aduce aminte Domnului de marile 
Lui promisiuni făcute în dreptul vieții 
sale și apoi se comportă de parcă 
Dumnezeu nu i-ar fi vorbit niciodată, ca 
și cum Dumnezeu nu l-ar fi ocrotit 
niciodată. Acesta este comportamentul 
unui credincios ce trebuie să fie frânt de 
Domnul. El s-a rugat Domnului ca să fie 
scăpat de Esau (v.11), când colo, cea mai 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

70 

mare nevoie a vieții lui a fost să fie 
scăpat de sine. 

3. O întâlnire diferită 

Iacov a fost rănit tocmai pentru a putea 
fi vindecat și slăbit tocmai pentru a 
putea fi întărit. Atunci când a capitulat 
în lupta cu Domnul, defapt a devenit 
biruitor. 
24 Iacov a fost lăsat singur şi un bărbat 
s-a luptat cu el până în revărsatul 
zorilor. 25 Când bărbatul acela a văzut că 

nu-l poate învinge, l-a lovit la 
încheietura coapsei, astfel încât 
încheietura coapsei lui Iacov a sărit de la 
loc, în timp ce se lupta cu El. 26 Apoi a zis: 

– Lasă-Mă să plec pentru că se ivesc 
zorile. 

Dar Iacov I-a răspuns: 

– Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei 
binecuvânta. 
27 Şi El l-a întrebat: 

– Cum te cheamă? 

– Iacov, a răspuns el. 

28 Atunci bărbatul acela i-a zis: 

– Nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, 
pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu şi 
cu oamenii şi ai învins. 

Șchiopătatul lui avea să fie o amintire 
constantă a faptului că Dumnezeu e în 
controlul tuturor împrejurărilor 
vieții. Din punct de vedere literar în 
versetul 24 este un joc de cuvinte inedit. 
Moise, ca și autor al cărții Geneza, este 
inspirat de Duhul lui Dumnezeu în toată 
consemnarea dar aici, la fel ca și în 
multe alte locuri, își aduce aportul de om 
al literelor foarte bine educat în școlile 
Egiptului. Dumnezeu se luptă 
(ebr.: ye’abeq) cu Iacov (ebr.: ya‘aqob) 
pe malul Iabokului (ebr.: yabboq). 
Reformatorul de la Geneva, Jean Calvin 
(1509-1564), a surprins foarte sugestiv 
lupta omului cu Dumnezeu: 

Dumnezeu cu mâna stângă se luptă 
împotriva noastră,  iar cu mâna 
dreaptă luptă pentru protecția noastră. 

Când capitulăm și acceptăm calea 
Domnului, experimentăm ivirea zorilor 
(v.31). 
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GENEZA 33 
 
Iacov L-a văzut pe Dumnezeu, de aceea i 
s-a dat un nume nou, dar beneficiile 
acestei experiențe nu au apărut imediat. 
Uneori a continuat să trăiască asemenea 
lui Iacov – Înșelător – cel ce ține de 
călcâi, iar alte ori a trăit vrednic de 
numele Israel – El se luptă cu 
Dumnezeu. 

Ca și un detaliu lingvistic, לֵאָרְׂשִי  – 
Israel provine din הָרָׂש  – sarah și לֵא  – El 
= Dumnezeu. În limba ebraică הָרָׂש  
– sarah poate fi atât verb cât și 
substantiv propriu. De aceea în Geneza 
17 vom găsi הָרָׂש  – Sarah ca substantiv 
propriu, fiind soția lui Avraam, unde 

הָרָׂש  – Sarah înseamnă prințesă. Dar de 
data aceasta, începând cu Geneza 32 și 
mai apoi pe tot parcursul Scripturii, 
când e vorba de Israel – הָרָׂש  – sarah – e 
verb și înseamnă a se strădui, a-și 
încorda puterile, a stărui cu îndârjire, a 
persevera. Astfel, în contextul luptei cu 
Dumnezeu, toate sensurile amintite 
preiau conotația de se luptă cu 
Dumnezeu. 

Revenind la chemarea lui Iacov de a trăi 
în conformitate cu noul nume, mulți din 
oamenii  lui Dumnezeu eșuează astăzi 
în a-și trăi viața la nivelul noului statut 
în Hristos, pentru că nu iau în serios 
ceea ce dețin prin credință. Dumnezeu 
a trebuit să-i frângă lui Iacov o coastă, 
să-l facă să șchiopăteze, tocmai pentru 
a-l încuraja să pășească prin credință. 

În pregătirea revederii cu Esau, din nou, 
Iacov se folosește de niște 
metode omenești de a căpăta 
trecere: plecăciunea (v.1-7), mituirea 
(v.8-11), minciuna (v.12-
16), și mutarea în altă direcție (v.17-
20). Esau s-a dus la sud, iar Iacov a mers 
în est. Unele gesturi să spunem că le-am 

putea înțelege, faptul că se smerește și 
se apleacă înaintea lui, ca un gest al 
regretului față de omul vechi, dorind 
refacerea relației frățești. Prin aceeași 
prismă am putea vedea și dărnicia sa, să 
zicem că nu a fost o încercare de 
mituire. Dar ce facem cu minciuna? 
Unde să încadrăm înțelegerea că vine la 
Seir și când colo el se duce la Sucot? 
14 Să meargă stăpânul meu înaintea 
slujitorului său, iar eu voi veni încet, la 
pas cu turma care este înaintea mea şi cu 
copiii, până voi ajunge la stăpânul meu, 
în Seir. 
15 Esau i-a zis: 

– Atunci, dă-mi voie să las câţiva dintre 
oamenii mei cu tine. 

– Pentru ce asta? a răspuns Iacov. Mi-
ajunge să găsesc bunăvoinţă la stăpânul 
meu. 
16 În aceeaşi zi, Esau s-a întors în 
Seir. 17 Însă Iacov a călătorit spre Sucot 
unde şi-a zidit o casă şi a făcut 
adăposturi pentru turmele sale; de aceea 
acel loc se numeşte Sucot. 

De cele mai multe ori un singur păcat 
aduce după sine un altul. Iacov 
încetează să mai fie pelerin. Își cumpără 
de la fii lui Hamor, tatăl lui Șehem – 
adică Salem, probabil că de aici provine 
numele de Ierusalim – un teren unde-și 
așează locuința. A ridicat un altar cu o 
însemnătate aparte, El-Elohe-Israel – 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, ca o 
recunoștință profundă pentru toată 
purtarea de grijă arătată în ultimii 20 de 
ani. 

Dar e trist! Închinarea de-aici nu aduce 
o treaptă în plus la sfințirea vieții lui și 
nici schimbarea vieților celor din familia 
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sa, pentru că așa cum vom vedea, în 
capitolul următor deja intră în conflict 
cu locuitorii țării, vecinii săi. 

Omenește vorbind, poate că ar fi fost 
mult mai benefic să fi trecut din nou pe 
la Betel – locul primei lui întâlniri cu 
Dumnezeu. 
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GENEZA 34 
 
1. Pângărirea 

Lot și-a așezat cortul prea aproape de 
Sodoma și și-a pierdut fiicele (Gen.19). 
Iacov s-a mutat prea aproape de Sihem 
și a pierdut-o pe Dina. Ea era fiica Leei 
(30:21), fapt care explică mânia și 
răzbunarea lui Simeon și Levi (35:23). 
Oare nu a avertizat-o nimeni? Nu 
cunoaștem distanța temporală între 
versetul 1 și versetul 2, dar faptul că mai 
întâi ni se spune că ea a ieșit ca să vadă 
fetele țării, acest lucru să însemne că a 
căutat prilejul de a păcătui? Totul s-a 
întâmplat exact la prima ieșire în lumea 
cetății sau a ieșit de mai multe ori? A fost 
complet lipsită de ajutor fiind abuzată 
de Sihem, fiul lui Hamor, prințul țării? 
Să fi fost dragoste la prima vedere – cu 
aceasta ne-am mai întâlnit și în 
tinerețea lui Iacov? 

Sunt întrebări legitime atunci când 
încercăm să pătrundem în textul 
Scripturii. Însă de data aceasta nu avem 
nici un răspuns. Putem face deducții, 
dar nu știm sigur dacă sunt și corecte. 
Indiferent care e răspunsul la întrebările 
adresate mai sus, contextul social al 
vremii respective ne spune că nu era 
normal ca o tânără să iasă singură într-
o cetate necunoscută. Tragedia și 
păcatul pe care le-a experimentat nu o 
fac mai puțin vinovată deoarece a ieșit 
de sub autoritatea familiei. 
7 Imediat ce-au auzit cele întâmplate, fiii 
lui Iacov s-au întors de la câmp. Ei s-au 
supărat şi s-au mâniat foarte tare, 
pentru că Şehem a făcut un lucru 
ruşinos în Israel, culcându-se cu fiica lui 
Iacov; un astfel de lucru nu trebuia 
făcut. 

Lumea nu are nici repere morale și nici 
rușine. Lumea nu a cunoscut și nici nu 

va cunoaște principiile sfințeniei, ale 
lucrurilor care nu trebuie făcute. 

2. Păcălirea 

Sunt două referințe în text cu privire la 
acest comportament. Mai întâi, planul 
lui Simeon și Levi este acela de a-l înșela 
pe Hamor, iar la rândul lui, Hamor are 
impresia că prin gestul circumcizie le va 
câștiga încrederea ca mai apoi să îi 
înșele. 
13 Fiii lui Iacov le-au răspuns cu 
viclenie lui Şehem şi tatălui său, Hamor, 
pentru că Şehem a necinstit-o pe sora 
lor, Dina, 14 zicând: 

– Nu putem face acest lucru; nu putem s-
o dăm pe sora noastră unui bărbat 
necircumcis, pentru că aceasta ar fi o 
ocară pentru noi. 15 Vom fi de acord doar 
dacă voi vă veţi face ca noi, adică doar 
dacă fiecare bărbat dintre voi va fi 
circumcis. 16 Apoi vă vom da fiicele 
noastre şi le vom lua pentru noi pe fiicele 
voastre; vom locui împreună cu voi şi 
vom alcătui un singur popor. 17 Dar dacă 
nu ne veţi asculta ca să vă circumcideţi, 
ne vom lua fata şi vom pleca. 

Și 
18Lui Hamor şi lui Şehem, fiul acestuia, 
le-a plăcut cererea.  
22 Ei vor să locuiască împreună cu noi şi 
să alcătuim un singur popor doar dacă 
fiecare bărbat dintre noi va fi circumcis, 
aşa cum sunt şi ei. 23 Nu vor fi atunci 
vitele, bogăţiile şi toate animalele lor ale 
noastre? Deci să fim de acord şi să-i 
lăsăm să locuiască împreună cu 
noi.“ 24 Toţi cei care au ieşit la poarta 
cetăţii au ascultat de Hamor şi de fiul 
său, Şehem, astfel că toţi bărbaţii care au 
ieşit la poarta cetăţii au fost circumcişi. 
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Fii lui Iacov au avut de învățat „multe” 
de-a lungul anilor, observând 
comportamentul tatălui lor în raport cu 
bunicul și unchii lor (31:1-3). Cei doi 
frați ai Dinei se pregăteau de 
înfruntare, în timp ce oamenii lui 
Sihem se pregăteau de îmbogățire. 
Când oamenii cetății nu erau în stare să 
lupte, în urma circumciziei, Simeon și 
Levi şi-au luat săbiile atacând cetatea 
care se credea în siguranţă. Și în acest 
caz avem de-a face cu acționarea pentru 
o cauză sfântă într-o manieră cu totul 
nesfântă. Combustibilul care a 
alimentat tot comportamentul lor fiind 
ura și dorința de ucidere a vrăjmașilor 
lor. 

3. Portretul 

Din reacția lui Iacov ne dăm seama că a 
fost mult mai preocupat de siguranța și 
reputația sa în țara Canaan decât de 
caracterul și conduita fiilor lui. Nu doar 
că au ucis toți bărbații cetății dar au 
jefuit întreaga așezare luând ca pradă de 
război copiii, soțiile și tot ceea ce avea în 
case. După un asemenea portret 

impecabil aleargă și astăzi foarte mulți 
așa ziși creștini. Ei nu sunt preocupați 
de viața activă de sfințire, ci doar de 
imagine și relații. 

Parcurgând un alt capitol al cărții 
Geneza, am mai pus o piatră de hotar în 
ceea ce privește adâncimea căderii 
produse de păcat și ușurătatea căderii 
produse de lipsa de caracter. Dacă Iacov 
nu l-ar fi mințit pe Esau și s-ar fi dus să 
locuiască cu acesta la Seir, această 
tragedie nu ar fi avut loc. Cu siguranță 
n-a uitat această zi, deoarece pe patul 
morții o readuce în discuție, nu în 
vederea binecuvântării ci din contră, în 
vederea condamnării ei (49:5-7). Nu 
așteptați patul morții ca să reglați 
conturile cu păcatul! Harul lui 
Dumnezeu e valabil astăzi, nu există 
garanția pentru viața noastră că-l vom 
avea și peste 20 sau 30 de ani. 

Oh ce lucrare a harului lui Dumnezeu 
este aceasta de a face din seminția lui 
Levi, seminția preoțească! (Rom. 5:20) 
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GENEZA 35-36 
 
1. Noi începuturi 

Dumnezeu i se mai descoperă încă o 
dată lui Iacov și îi spune ce trebuie să 
facă. Călăuzirea a fost parte din 
promisiunea Betelului (28:13-15). Așa 
cum am amintit în meditația asupra 
capitolului 33, că ar fi fost mult mai bine 
pentru el să fi mers pe la Betel și nu pe 
la Sucot, se pare că Domnul îl cheamă 
acum exact aici, la locul unde a început 
viața lui de credință. 

Ce bine ar fi să nu ne ruinăm viața prin 
ocolișuri și rătăciri ale păcatului de ani 
de zile, ca apoi Domnul să ne aducă tot 
acolo, în locul pe care ne-am făcut că nu-
l vedem. 

Am învățat la începutul Genezei, de la 
Noe mai exact, că atunci când umblăm 
prin credință, noi Îl ascultăm pe 
Dumnezeu indiferent de 
circumstanțele care vor apărea sau 
consecințele pe care le vom avea de 
suportat. Dar faptul că facem o 
schimbare geografică, nu garantează și 
schimbarea vieții. Iacov poruncește 
acum întregii sale familii să-și îngroape 
tot trecutul păcătos pentru a se întâlni 
corespunzător cu Dumnezeul cel 
adevărat la altarul din Betel – לֵ֑א־תיֵּֽב לֵ֖א  
– El-Betel. Așa că toți pleacă din Sihem 
la Betel. 
2 Iacov le-a spus celor din familia sa şi 
tuturor celor care erau cu el: 
„Îndepărtaţi zeii care sunt în mijlocul 
vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă 
hainele, 3 pentru ca să ne sculăm şi să 
mergem la Betel unde voi zidi un altar 
pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în 
ziua necazului meu şi Care a fost cu mine 
pe oriunde am umblat.“ 

Cu siguranță acum nu mai sunt zeii 
Rahelei, dar sunt zeii femeilor pe care 
le-au luat din Sihem. 

2. Noi întristări 

Trei decese sunt înregistrate în acest 
capitol, tocmai pentru a înțelege că 
moartea e o realitate a vieții pământești. 
Ascultarea lui Iacov de Dumnezeu nu l-
a separat de experimentarea 
încercărilor vieții. Trebuie să 
înțelegem și noi că acest principiu e la 
fel valabil și pentru noi. A pierdut o 
prietenă, Debora, doica mamei sale, cea 
care probabil a avut grijă de el în 
copilărie; a pierdut soția favorită, 
Rahela; și l-a pierdut pe preaiubitul lui 
tată. În ciuda faptului că în 27:2 Isaac 
spunea că e bătrân și aproape de 
moarte, a mai trăit încă 42 de ani după 
aceea. Ceea ce nu am înțeles la Iacov în 
momentul întoarcerii din Padan-Aram, 
e nevizitarea tatălui său. Nu știm cât, 
dar pierde o bună perioadă de timp prin 
Sucot și Sihem, neglijează Betelul, și 
abia apoi merge la Mamre, lângă 
Chiriat-Arba, adică Hebron, unde era 
Isaac. 

La toate aceste șocuri survenite în urma 
despărțirilor de persoanele foarte dragi 
lui, se mai adaugă și întristarea 
păcatului comis de Ruben, primul său 
născut. Acest păcat al curviei l-a costat 
pe Ruben pierderea dreptului de întâi 
născut (49:3-4; 1 Cron. 5:1). Păcatul 
este costisitor! 

3. Noi bucurii 

Nașterea lui Beniamin s-a încheiat cu 
moartea mamei lui, Rahela. Iacov dă 
dovadă de înțelepciune și schimbă 
numele băiatului din יִ֑נֹוא־ןֶּב  – Ben-oni – 
Fiul necazului meu în ׃ןיִֽמָיְנִב  – Binyamin. 
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Beniamin înseamnă fiul dreptei mele sau 
fiul născut în sud, deosebindu-l de 
ceilalţi fii care s-au născut în nord; cu 
faţa spre răsărit, sudul se află la dreapta. 

Acesta e o dovadă a credinței arătată 
într-o împrejurare când inima i-a fost 
realmente frântă. Seminția lui Beniamin 
ni l-a dat pe apostolul Pavel (Filipeni 
3:5); sacrificiul unei mame a adus cea 
mai bogată recoltă pentru lumea 
întreagă (Ioan 12:24-25). 

În acest moment al textului, și familia lui 
Iacov e completă, așa că tot capitolul 36 
se ocupă doar de prezentarea 
genealogiei. Arborele genealogic al lui 
Esau este mult mai impresionant decât 
cel al lui Iacov, dar aceasta va fi ultima 
dată când vom mai auzi de el. În ciuda 
tuturor căderilor enorme, fii lui Israel 
sunt instrumentele alese de Dumnezeu 
ca să-Și îndeplinească voia pe pământ. 
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GENEZA 37 
 

Din acest moment al cărții Geneza și 
până la ultimul ei capitol, în prim plan 
va fi Iosif, al unsprezecelea fiu al lui 
Iacov. 

1. Iosif un tipar al vieții Domnului 
Isus 

Pe măsură ce vom citi viața lui Iosif, vom 
vedea în el un tipar vechi testamental al 
Domnului Isus Hristos. Iosif a fost foarte 
iubit de tatăl său (v.3; Mat.3:17;), urât și 
batjocorit de frații lui (Ioan 15:25; 
Marcu 15:10), s-a complotat împotriva 
lui, a fost vândut, a fost arestat pe 
nedrept și a fost făcut să sufere ca 
nevinovat. Dar a trecut din suferință la 
glorie și a devenit salvatorul celor care 
l-au respins. Într-adevăr Iosif e un 
arhetip al Domnului Isus. 

2. Iosif un tipar al sfințeniei în 
suferință 

Scopul final al lui Dumnezeu pentru toți 
copii Lui este ca ei să devină asemenea 
Fiului Său (Rom 8:29). Scopul este unul 
măreț, dar drumul într-acolo e 
unul dureros. Atât Domnul Isus cât și 
Iosif au avut de suferit înainte de a 
experimenta rodul muncii lor (Luca 
24:26; 1 Petru 5:10). Principiul este 
același și pentru credincioșii Lui, nu 
există un alt drum ocolitor. 

1 Petru 5:10 După ce veţi fi suferit 
pentru puţin timp, Dumnezeul oricărui 
har, Care v-a chemat la slava Lui veşnică, 
în Cristos, vă va echipa El Însuşi (1), vă 
va întări (2), vă va da putere (3) şi vă 
va face de neclintit (4). 

Suferința are o paletă foarte mare de 
culori. Cazul lui Iosif dar și al Domnului 
Isus au multe aspecte în comun. 
Amândoi au fost trădați și amândoi au 

ajuns în suferință cu forța. Iosif 
mărturisește lucrul acesta în dialogul 
său cu paharnicul lui faraon, care era 
părtaș la aceeași suferință. 

Geneza 40:12 Iosif i-a zis: 
– Aceasta este interpretarea visului: cele 
trei ramuri reprezintă trei zile; 13 peste 
trei zile, Faraon îţi va înălţa capul şi te 
va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa 
în mâna sa, aşa cum făceai înainte, când 
erai paharnicul lui. 14 Dar când îţi va 
merge bine, adu-ţi aminte de mine, 
arată-ţi îndurarea faţă de mine, 
vorbindu-i lui Faraon despre mine şi 
scoate-mă din această temniţă, 15 pentru 
că am fost luat cu forţa din ţara 
evreilor şi nici chiar aici n-am făcut 
nimic pentru care să merit să fiu 
aruncat în temniţă. 

3. Iosif un tipar al caracterului în 
exil 

În istoria patriarhilor, Iosif e unic. 
Începând cu străbunicul lui, Avraam, și 
până la tatăl său, Iacov, el este singurul 
care nu tratează cu ușurătate păcatul. 
El este singurul care nu falimentează. El 
este singurul care a luat în serios 
umblarea și ascultarea de Domnul. Nu-l 
vom găsi pe Iosif nici fugind în Gherar în 
vreme de foamete, nici mințind ca să 
rămână în viață, nici încercând să înșele 
ca să iasă el în avantaj. El nu repetă nici 
unul din păcatele care le-a produs 
căderea celor din familia sa. 
Exemplar! Dacă Iosif ar fi rămas acasă, 
probabil că tatăl său ar fi fost și mai 
părtinitor cu el ajungând să-i ruineze 
caracterul. Deși drumul vieții lui Iosif a 
fost nespus de greu, Dumnezeu a știut 
ce este mai bine pentru el. 
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4. Iosif un tipar al dependenței de 
Cuvântul lui Dumnezeu 

Visele lui Iosif au fost pentru el ceea ce 
Sfânta Scriptură este pentru noi astăzi: 
acestea i-au oferit siguranța de care 
avea nevoie ori de câte ori împrejurările 
în care se afla erau foarte grele. Nu mă 
refer strict la cele din adolescență 
pentru care a fost înjosit, deoarece nu 
le-a cunoscut semnificația. Prin faptul 
că Dumnezeu îi dădea semnificația 
acestora, el căpăta izbăvirea din 
diferitele circumstanțe. 

E așa de trist faptul că Iacov din nou 
seceră ceea ce a semănat. El a omorât 2 
iezi din turmă, pe care i-a pregătit 
mama lui și mai apoi și-a mințit tatăl 
(27:8-20), iar fii lui au omorât același 

animal, un țap, și apoi și-au mințit tatăl 
(v.31-33). Chitanțele făcute în tinerețe se 
plătesc la bătrânețe. Numai mila și 
îndurarea Domnului poate schimba 
această realitate. De aceea David se 
roagă în Psalmul 25: 

6 Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de 
îndurarea Ta,  căci acestea sunt veşnice! 
7 Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din 
tinereţea mea, nici de greşelile mele, ci 
adu-Ţi aminte de mine după îndurarea 
Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne 
8 Domnul este bun şi drept; de aceea le dă 
învăţătură celor păcătoşi pe cale. 
9 El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce 
este drept şi îi învaţă pe cei smeriţi calea 
Lui. 

  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

79 

GENEZA 38 
 
Actul lui Iuda de a-și părăsi frații și de a 
se căsători cu o femeie canaanită a fost 
o neascultare a voii Domnului și o 
încălcare a principiului spiritual al 
familiei (24:3; 2 Cor 6:14-7:1). Pentru 
Avraam, Isaac și Iacov acest aspect al 
întemeierii familiei a fost foarte clar dar 
și foarte serios respectat. Principiul 
general desprins din acest caz este 
următorul: Când unul se îndepărtează de 
familia lui Dumnezeu, căderea în ispită 
și păcat va veni imediat (Ps. 1:1). Ce 
dramă în casa lui Iuda! Doi dintre fii lui 
au fost doborâți de Domnul datorită 
nelegiuirilor lor, iar mai apoi ne spune 
textul că a murit și soția! 

Era de așteptat ca următorul fiu să se 
căsătorească cu văduva și astfel familia 
să fie păstrată, dar Iuda nu a intenționat 
să-și mai țină promisiunea în privința 
celui de-al treilea fiu al său (v.11). 
Scopul și dorința Tamarei de a avea 
copii ca să nu i se stingă numele în 
familie a fost bun, dar planul ei a fost 
păcătos. Faptul că îi cere lui Iuda drept 
garanție sigiliul, șnurul și toiagul 
acestea erau asemenea amprentei din 
zilele noastre. Ale fiecărui bărbat era 
distincte. Sigiliul putea fi cilindric sau 
plat, prins de un şnur şi purtat la gât. 
Era folosit la parafarea documentelor 
din lut şi purta cu sine identitatea 
posesorului. E de condamnat păcatul ei 
dar e de compătimit necazul și dorința 
ei. În perioada antică, o văduvă, fără 
copii care să preia din responsabilitățile 
casei după ce cresc, era lipsită de 
protecție, predispusă abuzului dar și 

condamnată sărăciei. Socrul ei este un 
maestru ipocrit, extrem de iute când e 
vorba de a condamna păcatul Tamarei, 
dar fără mustrări de conștiință în 
privința păcatului său cu Iosif (Gen. 
37:26-27) și Tamar. 

Matei 7:5Făţarnicule, scoate întâi bârna 
din ochiul tău, şi atunci vei vedea 
desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui 
tău. 

Mulți dintre noi poate ne-am întrebat 
de-a lungul anilor ce caută un astfel de 
episod murdar în Biblie? Cred că în 
primul rând pentru a vedea cât de mult 
se poate degrada viața unui om care se 
îndepărtează de Dumnezeu. 

Psalmul 25:2 În Tine, Dumnezeule, mă 
încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu 
se bucure vrăjmaşii mei de mine! 3 Da, 
toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi 
daţi de ruşine, ci de ruşine vor fi daţi 
cei ce Te părăsesc fără temei. 

Un alt motiv, cred că este acela de a 
vedea în carte contrastul dintre 
stricarea lui Iuda datorită păcatelor și 
biruința lui Iosif (Geneza 39) datorită 
purității. Și desigur, următorul motiv, 
este pentru a adăuga persoane în 
arborele de familie al Tamarei și apoi 
includerea ei în linia davidică a familiei 
Răscumpărătorului (v.29; Rut 4:18-22; 
Matei 1:3). Cât de plin de har este 
Dumnezeu că răscumpără și 
menționează o femeie ca și Tamar în 
genealogia Mântuitorului! 
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GENEZA 39-40 
 
Capitolele 39 și 40 sunt capitolele 
închisorii. Noi care nu am trăit 
asemenea experiențe din cauza 
credinței noastre ar trebui să cugetăm 
foarte mult la aceste mărturii vii ale 
istoriei poporului Domnului și să luăm 
în serios rugăciunea de mijlocire pentru 
credincioșii care în alte țări trec prin 
aceste situații periculoase. 

1. Iosif este părăsit de alții dar nu și 
de Domnul 

Încă din primele versete suntem 
întâmpinați de un comportament 
admirabil. Și partea remarcabilă a trăirii 
lui Iosif nu se datorează unei educații 
înalte, ci din contră, unei credințe 
înalte. Da, în lume așa se promovează că 
educația cât mai aleasă definește 
comportamentul unui om. Dragilor, e 
un drum rătăcitor pentru toți cei care îl 
apucă! Dar comportamentul unui om 
este modelat de caracterul lui, iar 
caracterul de un trai în frică de Domnul 
(39:9). O expresie foarte des repetată în 
aceste pasaje este „Domnul a fost cu 
Iosif” (39:2, 3, 21, 23), ce mângâiere 
remarcabilă. 

2. Iosif nu-și părăsește credința ci 
păstrează distanța față de păcat 

Domnul este cu noi oricând, chiar și în 
timpul muncii noastre zilnice, de aceea 
tot ceea ce facem prin muncă trebuie să 
facem conștienți că El e omniprezent, 
chiar așa, e și Domnul acolo (Efes. 6:5-
8). Dumnezeu este altături de noi chiar 
și în momentele de ispită maximă 
arătându-ne calea prin care să ieșim 
spre biruință (1 Cor 10:13). Șoferii sunt 
informați prin intermediul tuturor 
surselor media, să conducă prudent mai 
ales în sezonul rece și să păstreze o 

distanța echilibrată față de vehiculele 
din față. 

Paul Washer spunea că atunci când 
urmează în trafic indicatorul STOP, 
nimeni nu turează motorul la maxim, 
nimeni nu mărește viteza de deplasare 
pe carosabil ca mai apoi, înainte cu 1m 
de intersecție să frâneze brusc ca să 
demonstreze ce frâne bune are. În acest 
moment, s-ar putea să zâmbiți și să mă 
contraziceți, ba da, sunt foarte mulți 
„artiști” care fac exact așa și se opresc cu 
scârțâituri de roți, dar la timp. Așa și? 
Nu aceasta e morala și nu acesta e 
modelul. Întrebarea mea este și de câte 
ori în viață credeți că vor reuși lucrul 
acesta? O dată, da. De două ori, da. Poate 
de nouă ori, da. Dar ce faci când viteza e 
prea mare și frânele nu mai prind? 

Păstrați cât de mult se poate distanța 
între voi și ispită (Romani 13:14), iar 
dacă simțiți că deja sunteți prea aproape 
de ea, trebuie să o luați la fugă pentru 
a readuce distanța între voi (2 Tim. 
2:22). 

Este mult mai bine să fugi dar să-ți 
pierzi haina decât să falimentezi și să-
ți pierzi caracterul. 

Domnul este cu noi atâta vreme cât Îl 
așteptăm. Actul sfințeniei lui Iosif l-a 
costat 2 ani foarte dificili de închisoare. 
Să fi credincios costă. Sfințenia are un 
preț. Confortul? Are și el un preț. 
Confortul lui Iosif, păstrarea statutului 
ce îl avea se putea rezolva prin 
compromis și trăirea în păcat. Dar Iosif 
odată ce-și pierde confortul și ajuns în 
închisoare, el și aici și-a păstrat 
credința și a făcut tot ce a putut mai 
bine pentru a-i ajuta pe alții. 
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3. Iosif este păstrat în harul și planul 
Domnului chiar dacă sfințenia l-a 
dus în închisoare 

Încă din tinerețea lui a învățat ce 
înseamnă să fii vândut, să ai picioarele 
legate și gâtul pus în fiare, dar vremea 
înălțării nu întârzie niciodată chiar dacă 
aceasta e peste mulți ani. 

Psalmul 105:17-22 – Trimisese înaintea 
lor un om, pe Iosif, care a fost vândut ca 
sclav. 18 I-au strâns picioarele în lanţuri, 
iar gâtul i-a fost pus în fiare, 19 până a 
venit vremea să se împlinească cuvintele 
Lui, să se dovedească 
Cuvântul Domnului faţă de el. 20 Atunci 
regele a trimis să-l dezlege şi 
conducătorul popoarelor – să-l elibereze. 

21 L-a pus stăpân peste casa lui şi 
conducător peste toate proprietăţile lui, 
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii 
lui şi să-i înveţe pe bătrânii lui 
înţelepciunea. 

Atâta vreme cât trăim sub conducerea 
Domnului, nu mai contează cine sunt cei 
care au impresia că au autoritatea 
deplină și ne conduc din exterior. Prin 
faptul că Iosif a putut interpreta visele 
brutarului și paharnicului ne dăm 
seama că Domnul i-a dat trecere și l-a 
înălțat chiar dacă era în cele mai josnice 
locații posibile. Ce încurajare 
formidabilă a fost aceasta pentru 
credința sa!
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GENEZA 41 
 
Ultimele cuvinte ale capitolului 40 sunt 
pline de deznădejde. 

Geneza 40:23Dar căpetenia paharnicilor 
nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a 
uitat. 

Cum poți să uiți o asemenea experiență 
a vieții? Cum e posibil să-ți permiți ca 
om să neglijezi un lucru atât de 
extraordinar ca și visul din închisoare, 
interpretarea acestuia și apoi împlinirea 
visului, întocmai după interpretarea lui 
Iosif? 

Noi suntem ca și niște spectatori, care 
privim de pe margine la viața oamenilor 
Scripturii. Citind textul capitolului 40, 
ne vine să intervenim asemenea unui 
sufleor la teatru în timpul acestor 
reprezentații și să le șoptim replici ca să-
și aducă aminte de Iosif. 

Dumnezeu întârzie 2 ani și El a avut 
motivele Sale sfinte. Atât a mai vrut să-l 
formeze și să-l folosească pe Iosif în 
temniță. 

1. Explicarea visului – v.1-36 

Așa cum am spus, pentru încă doi ani 
Iosif a fost uitat de paharnicul lui faraon, 
dar garantat el nu a fost uitat de 
Domnul. E așa de dezamăgitor, extrem 
de dezamăgitor să depinzi de oameni, 
pentru că de cele mai multe ori ajutorul 
lor nu mai vine niciodată (Ps. 60:11; 
146:3). 

Psalmul 60:11 – Dă-ne ajutor, ca să 
scăpăm din necaz, căci zadarnic este 
sprijinul dat de om! 

Vorbind celui mai mare conducător al 
lumii de-atunci, după 2 ani de 
închisoare, Iosif a avut mare grijă ca să 
îi dea toată gloria lui Dumnezeu (v.16, 
25, 28, 32). 

2. Înălțarea în urma visului – v.37-
44 

Dumnezeu întotdeauna îl înalță pe cel 
smerit, dar numai la timpul potrivit (1 
Petru 5:6). Iosif a început viața de adult 
ca slugă, dar Dumnezeu l-a făcut 
guvernator. Câte șanse sunt ca cineva 
care are cazier în urma anilor petrecuți 
în închisoare să mai poată deține funcții 
publice ca înalt demnitar? Cine 
reabilitează un asemenea om? Știm bine 
că răspunsul e nimeni, în afară 
de Dumnezeu (Mat.25:21).  

Numai Dumnezeu face imposibilul ca 
să-și arate gloria. Dumnezeu a investit 
13 ani în a face din Iosif omul pe care îl 
vedem acum. Când e vorba de a 
construi un caracter puternic într-un 
om, Dumnezeu nu se grăbește 
niciodată. 
38 Aşa că el le-a zis slujitorilor săi: „Vom 
putea noi găsi pe cineva ca acesta, în care 
să fie Duhul lui Dumnezeu?“ 39 Apoi 
Faraon i-a zis lui Iosif: 

– Pentru că Dumnezeu ţi-a descoperit 
toate acestea, nu este nimeni la fel de 
priceput şi de înţelept ca tine. 

Deși faraon, ca păgân, în exclamarea lui 
spune că nu va putea găsi pe nimeni care 
să aibă duhul zeilor – ֱא ַחּו֥רNםיִ֖ה  – ruah 
Elohim – Iosif are grijă să îi atribuie 
toată slava Domnului Dumnezeului cel 
adevărat. Unde e acum Potifar și soția 
lui? Plecându-se înaintea lui Iosif. 
42 Faraon şi-a scos inelul cu sigiliu din 
deget şi l-a pus pe degetul lui Iosif. L-a 
îmbrăcat în haine de in subţire, iar în 
jurul gâtului i-a pus un lanţ de 
aur. 43 Apoi l-a pus în carul care venea 
după al său şi înaintea lui se striga: 
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„Plecaţi genunchiul!“ Astfel, Faraon l-a 
pus pe Iosif conducător peste tot Egiptul. 

Proverbe 16:7 – Când sunt plăcute 
Domnului căile cuiva, îi face 
prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. 

3. O viață peste așteptări – v.45-57 

Iosif primește din partea lui faraon un 
nume nou ַחֵנְעַפ תַנְפָצ  – Țafenath 
Paneach. Sensul acestui nume egiptean 
este nesigur. Unii presupun că ar 
însemna Dumnezeu vorbește pentru că e 
viu. În perioada de belșug Iosif s-a 
căsătorit cu egipteanca Asnat, fiica lui 
Poti-Fera, preotul din On. Grecii au 
numit cetatea On drept Heliopolis care 
înseamnă „Cetatea Soarelui“, un 
important centru al cultului lui Ra. 

Asnat i-a născut doi fii ale căror nume 
au o semnificație aparte: Manase și 
Efraim. Manase – הֶּׁשַנְמ  – Menașeh -sună 
asemănător cu termenul ebraic pentru a 
face să uite. Efraim – םִיַרְפֶא  – Efrayim – 
sună asemănător cu termenul ebraic 
pentru de două ori roditor. Iosif este 
determinat să uite trecutul și să trăiască 
pentru viitor. În Biblie, a uita, 
înseamnă a nu ține de ceva în defavoarea 
la altceva. Cu siguranță Iosif nu a uitat 
ce i-au făcut frații lui, dar nu le-a ținut 
faptele pentru o eventuală zi a 
răzbunării. În schimb, s-a concentrat pe 
a trăi o viață care să-L onoreze în 
continuare pe Dumnezeu. 
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GENEZA 42 
 
În capitolele 42 la 44 avem de-a face cu 
sita cernerii lui Dumnezeu. Fraților lui 
Iosif le-a venit acum vremea cernerii. Să 
nu uităm, în ciuda faptului că au trecut 
20 de ani de-atunci, Dumnezeu are 
timpul Lui și lecțiile lui. 

1. Dumnezeu îi face să se întâlnească 
cu propriile lor păcate în cele mai 
grele momente ale familiilor lor – 
v.1-5 

Foametea s-a răspândit în toată zona 
Mediteraneană (v.5), așa că popoarele 
înfometate au făcut eforturi majore ca 
să călătorească în Egipt și să cumpere de 
mâncare. Ultima dată când i-am găsit pe 
cei zece frați împreună, într-o așa zisă 
unitate de familie, a fost în urmă cu 20 
de ani la vinderea lui Iosif. Unii lingviști 
spun că expresia folosită de Iacov în 
versetul 1 – „De ce staţi şi vă uitaţi unii 
la alţii?” mai poate avea și sensul de „De 
ce stați cu dinții în gură și vă uitați?”. 

De asemenea când Iacov a aflat că în 
Egipt se găsesc grâne, cuvântul folosit 
aici רֶבֶׁ֖ש  – shever se referă la rație de 
grâu. Asta înseamnă că au ajuns într-o 
situație atât de disperată încât au fost 
dispuși să plece pentru o rație de 
mâncare. 

2. Dumnezeu are un timp pentru 
zdrobirea fiecăruia – v.6-17 

Este absolut normal ca ei să nu-l mai fi 
recunoscut pe Iosif deoarece avea acum 
o altă înfățișare și un alt port, toate în 
conformitate cu cultura egipteană. 
Pentru multe vise a primit Iosif 
tălmăcire din partea lui Dumnezeu, dar 
e foarte interesant că pentru propriile 
vise nu a aflat decât acum. Defapt visele 
lui Iosif prefigurau nu doar actul 
închinării fraților lui aroganți ci ele au 

fost și profeții despre marea foamete 
care va pune în mișcare întreaga lume 
pentru a obține grîu. În visele lui era 
prefigurată familia drept snopi de grîu. 
Abia acum 
9 el şi-a amintit visele pe care le-a avut 
despre ei. 

Testele foarte dificile, vorbele aspre și 
închisoarea au rolul de a verifica 
caracterul fraților lui. A vrut să se 
asigure dacă sunt exact aceiași oameni 
ca și acum 20 de ani sau dacă s-au 
schimbat. Nu mai avea nici o garanție 
dacă Beniamin, fratele lui mai trăiește. 
A vrut să verifice dacă într-adevăr mai 
trăiește sau l-au omorât și pe Beniamin, 
așa cum ar fi vrut inițial să facă și cu el. 
Zdrobirea adusă de Dumnezeu pentru 
păcatele ascunse vine exact când nu te 
aștepți și cum nu te aștepți. 

3. Nimeni, niciodată, nu-și poate 
liniști conștiința încărcată. 
Dumnezeu e singurul care o poate 
elibera – v.18-24 

Oricât de mult și-au înnecat conștiința 
în 20 de ani, oricât de impecabil s-au 
înțeles în minciuna lor ca nu cumva să 
se dea de gol, păcatele purtate zeci de 
ani apasă extrem de greu. Oricât de mult 
au pretins că sunt oameni cinstiți (v.11, 
v.19), când viața le este strânsă cu ușa 
de către Dumnezeu, conștiința lor îi 
mustră imediat pentru păcatele 
tinereții. Oamenii din această categorie 
știu exact de ce li se întâmplă toate câte 
li se întâmplă, dar foarte puțini sunt 
dispuși să recunoască povara public și 
să-și îndrepte viața în lacrimi de regret 
și pocăință. 
21 Şi-au zis unul altuia: – Cu siguranţă 
plătim pedeapsa pentru ceea ce i-am 
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făcut fratelui nostru, pentru că i-am 
văzut durerea sufletului când ne ruga 
pentru viaţa lui, dar nu l-am ascultat. De 
aceea a venit peste noi necazul acesta. 
22 Ruben le-a răspuns: – Nu v-am spus 
eu să nu păcătuiţi împotriva băiatului? 
Dar nu m-aţi ascultat. Acum trebuie să 
dăm socoteală de sângele lui. 23 Ei nu 
ştiau că Iosif îi înţelege, pentru că vorbea 
cu ei printr-un traducător. 

Unii au interpretat psihologic testele lui 
Iosif spunând că a fost nevindecat 
sufletește, și de aceea a găsit un fel de 
satisfacție în umilirea fraților lui, un fel 
de a le răspunde cu aceeași monedă. Nu 
este vorba de așa ceva. Bunătatea lui 
Iosif se vede din însăși faptul că în plină 
criză economică le pune argintul 
înapoi în sacii cu rația de grâu. Cum a 
justificat el grâul respectiv ca și 
administrator? Probabil că a pus din 
argintul lui, sau din rația lui ca și 
guvernator. De asemenea plânsul lui 
Iosif nu este unul de traumatizat 
psihologic, ci era mistuit de dor după 
familia lui. Momentul revederii 
neașteptate a fraților lui a produs o 
năpădire de amintiri, absolut omenește. 

4. Lipsa pocăinței deformează o 
viață, iar o viață deformată nu 
mai poate fi făcută credibilă prin 
nici un jurământ – v.25-38 

Nu se cunosc motivele lui Iosif pentru 
care a hotărât ca Simeon să rămână în 
temniță până la revenirea celorlalți cu 
Beniamin. 

Tatăl meu spunea: 

Numai oamenii duri pot primi 
răspunsuri dure. 

A fost singura garanție că își vor păstra 
cuvântul prin a fi strânși cu ușa. Cu 
astfel de persoane nu se poate altfel. 

Istorioara lor relatată lui Iacov la 
întoarcere, i se pare cusută cu ață albă. 
În afară de cazul Tamar, Biblia nu ne 
mai relatează nici una din faptele lor în 
cei 20 de ani. Dar Iacov le știa prea bine. 
Pentru el nu e plauzibil nimic, nici faptul 
că Simeon a rămas ostatic, nici povestea 
guvernatorului din Egipt (Iosif), și cu 
atât mai reprimirea argintului. În plină 
criză economică veniți la mine cu povești 
din astea? 

Dacă au comis vreo crimă, dacă Simeon 
a căzut la datorie în timp ce ei au 
încercat să fure argintul? 

Cum să li-l mai dea pe Beniamin, 
singurul fiu care a mai rămas (conform 
cunoașterii lui) de la soția lui favorită? 

Un capitol care se încheie în spaime, în 
frica de a fi atacați (v.35), cu moartea în 
gură. 

Ce ne-a făcut Dumnezeu? Ei știu exact 
cine conduce istoria lumii și a vieților 
lor. Mai mult, ei știu că e corect ceea ce 
li se întâmplă și că nu e o greșeală. Dar 
lucrurile se opresc doar aici, la regretul 
că Dumnezeu îi pedepsește drastic, și cel 
puțin în acest, capitol lucrurile nu ajung 
la regret pentru păcatele drastice. 

Jurământul lui Ruben de a-și da copiii la 
moarte ca garanție pentru Beniamin 
(v.36-38) nu constituie nici o garanție și 
nici un folos pentru Iacov. 

Geneza 42:38b – cu durere îmi veţi 
coborî capul încărunţit în Locuinţa 
Morţilor. 
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GENEZA 43 
 

1. Iuda lider în săvârșirea de păcate 
dar lider și în maturizare – v.1-10 

În aceste versete îl vedem din nou în 
prim plan pe Iuda, cel de-al patrulea fiu 
al lui Iacov. Nici unul dintre frații lui nu 
a făcut ceea ce a făcut Iuda. A fost un 
vânzător de frate (Gen. 37:26-27); a 
plecat în lume părăsindu-și frații (Gen. 
38:1), și și-a început viața de familie 
luându-și o soție canaanită (Gen. 38:2). 
Din cauza unei vieți trăite în păcat doi 
din fii lui își pierd viața. Din cauze 
necunoscute își pierde soția și mai apoi 
ajunge într-o stare total decăzută cu 
nora sa Tamar. Omul acesta rebel, prin 
toate câte a trecut, de data aceasta dă 
dovadă de maturitate și 
responsabilitate. La întoarcerea din 
prima călătorie din Egipt, Ruben 
garantează pentru Beniamin cu viața 
celor 2 fii ai săi (42:37-38), dar Iuda 
garantează cu propria-i viață. El știe ce 
înseamnă să pierzi totul și să mai ai un 
singur copil de la soția iubită, la fel ca 
tatăl său. Cred că acestea sunt motivele 
pentru care Iacov îl ascultă. 
8 Atunci Iuda i-a zis tatălui său, Israel: 
– Trimite băiatul cu mine; vom pleca 
imediat, pentru ca noi, tu şi copiii noştri 
să trăim şi să nu murim. 9 Eu însumi voi 
răspunde pentru el; din mâna mea îl vei 
cere. Dacă nu ţi-l voi aduce înapoi şi dacă 
nu-l voi pune înaintea ta, voi fi vinovat 
înaintea ta toată viaţa. 10 Dacă n-am fi 
întârziat, cu siguranţă că ne-am fi întors 
de două ori până acum. 

Felul în care Dumnezeu a lucrat prin 
toate evenimentele trecutului fac viața 
lui Iuda să se maturizeze, să îl modeleze 
în liderul care va deveni într-o bună zi 
(Gen. 49:8-12). Nimeni din zilele 

noastre nu i-ar fi dat lui Iuda vreo șansă. 
Atunci când căderile sunt mari, 
pocăința autentică nu îndepărtează 
consecințele, dar aduce în schimb harul 
transformării vieții. 

Romani 5:20 – Legea a venit pentru ca 
să se înmulţească greşeala; însă, acolo 
unde s-a înmulţit păcatul, harul a fost 
mai din belşug, 

2 Timotei 2:13 – 12 Dacă răbdăm, vom şi 
împărăţi împreună cu El. Dacă ne 
lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. 
13 Dacă suntem necredincioşi, totuşi El 
rămâne credincios, căci nu Se poate 
tăgădui singur. 

2. Daruri potrivite pentru un 
împărat – v.11-14 

Sfaturile lui Israel, de a duce daruri 
guvernatorului țării – Iosif – balsam, 
miere, condimente, smirnă, fistic și 
migdale cât și cantitatea dublă de argint, 
ne fac să vedem o paralelă, între Iosif și 
Domnul Isus. Ne aducem aminte de 
profeția tipologică, în care viața lui Iosif 
este un arhetip al vieții Domnului Isus. 
Nu e doar în vânzare, trădare, acuzare și 
suferință pe nedrept, ci și în primirea de 
daruri. Desigur, paralela nu respectă 
cronologia vieții Domnului Isus, dar e și 
aceasta o asemănare. 

Iacov în toată deznădejdea lui mai are 
doar două nădejdi: (1) poate a fost o 
greșeală – v.12 și (2) Dumnezeul cel 
Atotputernic să vă dea milă înaintea 
acelui om, pentru ca să-i trimită înapoi 
pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin 
– v.14. Iacov își leagă credința de unul 
din Numele Domnului care exprimă 
suveranitatea Lui – יַּ֗דַׁש לֵא  – El-Șadai. 
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E un exemplu minunat pentru acele 
timpuri când s-a năruit totul și nu mai 
știm ce-i de făcut. Să avem aceste două 
nădejdi puternice. 

3. O mare de emoții – v.15-34 

 Aceste versete ne descoperă ambele 
categorii, Iosif, respectiv frații lui, 
cuprinși de niște emoții foarte 
puternice. Cei din urmă sunt cuprinși 
de o frică de nedescris. Își cer iertare 
de la administratorul gospodăriei unde 
era Iosif, probabil reședința sa (v.18-
22). Dumnezeu are metodele lui de a 
transforma niște lupi răpitori în niște 
mielușei care tremură, astfel încât ajung 
să facă, datorită fricii, diferite scenarii, 
precum vor să ne fure măgarii (v.18). 
Egiptul era plin de armate puternice și 
securitate națională având în logistică 
soiuri de cai numai buni la alergat. Nu 
aveau ei nevoie de măgarii lor, dar frica 
produce astfel de scenarii false. 

Iosif este cuprins de lacrimi de dor că 
abia se stăpânea. Când înăuntru, când se 

spăla pe față din cauza plânsului, când 
revenea în sala unde au fost primiți. Și 
totuși lecția pentru modelarea fraților 
lui nu e gata aici. 

Iar în cele din urmă, frica și lacrimile 
sunt biruite de cea mai veche, simplă și 
sănătoasă socializare a omenirii – masa 
festivă în familie. 
34 Li s-a servit câte o porţie de la masa lui 
Iosif, dar porţia lui Beniamin era de cinci 
ori mai mare decât a celorlalţi. Ei au 
băut şi s-au bucurat împreună cu el. 

Iosif este un model în a-și trata familia, 
pe cei care l-au batjocorit cu dragoste, 
cu primirea în casa lui, oferindu-le 
cele mai alese bucate în vreme de criză 
economică. Oare noi am avea aceeași 
inimă? Am avea aceeași tărie de caracter 
împletită cu dragostea fierbinte de frați? 

1 Petru 4:8 – Mai presus de toate, să 
aveţi o dragoste fierbinte unii pentru 
alţii, căci dragostea acoperă o 
sumedenie de păcate

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

88 

GENEZA 44 
 
Capitolul 44 este punctul culminant al 
testării pe care o face Iosif fraților săi. 
Iosif dorește cu orice preț ca să le 
verifice adevăratul caracter. Ce trebuia 
să înțeleagă ei? Că Dumnezeu e pe 
urmele lor.  

1. Testul frățietății – v.1-6 

n această secțiune Iosif își arată 
bunătatea față de frații lui, însă în 
același timp are un scop cu acest gest. 
Când frații lui vor fi întorși din drum, să 
conștientizeze că Dumnezeu îi trece pe 
aici datorită păcatelor nemărturisite din 
trecutul lor. 

1-2 După aceea, Iosif i-a poruncit 
administratorului gospodăriei sale: 
„Umple sacii acestor oameni cu 
mâncare, atât cât pot duce şi pune 
argintul fiecăruia la gura sacului său. 
2 Pune cupa mea de argint la gura 
sacului celui mai mic, împreună cu 
argintul pentru grâne.“ 

Există și o ironie în această situație: 
frații lui Iosif l-au vândut ca rob pentru 
20 de șecheli de argint (0,25 kg) 
(37:28); acum Iosif se folosește de 
același material, argintul, pentru a-i 
testa și a le produce starea de panică a 
unei viitoare robii. 

Cupa de argint, în religia egipteană, era 
un obiect de cult cu valențe sacre. Prin 
intermediul acesteia, prin rostirea 
anumitor formule magice avea loc 
practica divinației. Divinația este o 
metodă de ghicire, de descoperire a voii 
și planurilor zeilor. Dacă cineva fura 
acest obiect de cult era pedepsit cu 
moartea. Regula era valabilă nu doar în 
religia egipteană ci pretutindeni în 
cultura mesopotamiană. De aceea și 

Laban în Geneza 31:32 când îl ajunge din 
urmă pe Iacov rostește aceeași sentință. 
32 Dar cel la care-ţi vei găsi terafimii nu 
va rămâne în viaţă. Caută, înaintea 
rudelor noastre, ce ai la mine şi ia. 

Iacov nu ştia însă că Rahela 
furase terafimii. 

Diferența dintre contextul egiptean, al 
lui Iosif, și cel mesopotamian, al lui 
Laban, este obiectul de cult. Pentru 
practica aflării voii zeilor – divinației 
– unii foloseau un potir iar alții 
statuete ce prefigurau zeul respectiv. 

Avem siguranța că Iosif nu a fost 
implicat în astfel de practici oculte, 
deoarece lumina și întunericul nu pot 
conviețui. Dumnezeu nu ar fi 
binecuvântat practicarea ocultismului 
în viața sa. Forma aceasta de ghicire era 
o practică străină și interzisă în Israel, 
fiind revelată în mod explicit mai târziu 
prin Moise. 

Levitic 20:26-27 – 26 Voi să-Mi fiţi 
sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; 
Eu v-am pus deoparte dintre popoare, 
ca să fiţi ai Mei. 27 Dar, dacă un om sau 
o femeie cheamă duhul unui mort sau 
se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie 
pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu 
pietre: sângele lor să cadă asupra lor’.” 

Deuteronom 18:8-12 – 9 După ce vei 
intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci 
după urâciunile neamurilor 
acelora. 10 Să nu fie la tine nimeni care 
să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin 
foc, nimeni care să aibă meşteşugul de 
ghicitor, de cititor în stele, de vestitor 
al viitorului, de vrăjitor, 11 de 
descântător, nimeni care să întrebe pe 
cei ce cheamă duhurile sau dau cu 
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ghiocul, nimeni care să întrebe pe 
morţi. 12 Căci oricine face aceste lucruri 
este o urâciune înaintea Domnului şi 
din pricina acestor lucruri va izgoni 
Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste 
neamuri dinaintea ta. 

În schimb, poporul Israel primește o 
garanție deosebită în ce privește 
protecția spirituală vizavi de aceste 
activități demonice. 

Numeri 23:23 – Descântecul nu poate 
face nimic împotriva lui Iacov, 
Nici vrăjitoria împotriva lui Israel. 
Acum se poate spune despre Iacov şi 
Israel: ‘Ce lucruri mari a făcut 
Dumnezeu!’ 

În această situație Iosif doar se folosește 
de misticismul egiptean ca să-i pună la 
încercare pe frații lui. El a vrut să se 
asigure dacă frații lui vor repeta istoria. 
A dorit cu orice preț să le vadă reacțiile 
în privința lui Beniamin. Vor căuta să se 
scape de el? Sau vor sta lângă el? Li s-a 
schimbat în 20 de ani inima în ce 
privește relațiile frățești? 

2. Testul conștiinței – v.7-17 

În aceeași măsură în care cuvintele 
apostolului Petru în ziua Cinzecimii au 
fost inspirate de Duhul lui Dumnezeu și 
au străpuns inima și conștiința 
ascultătorilor, tot așa gestul lui Iosif a 
avut același scop, să cerceteze încă o 
dată faptele păcătoase cuibărite în 
conștiința lor. 
Fapte 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, 
ei au rămas străpunşi în inimă şi au 
zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: 
„Fraţilor, ce să facem?” 38 „Pocăiţi-
vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să 
fie botezat în Numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor voastre, apoi, 
veţi primi darul Sfântului Duh. 

Cercetarea amănunțită făcută de 
administratorul lui Iosif, de la cel mai 
mare până la cel mai mic, a pus și mai 
multă presiune asupra lor. Ei și-au 
întărit nevinovăția printr-un jurământ 
fatal: Fie ca acela dintre slujitorii tăi, la 
care va fi găsită cupa, să moară, iar noi 
ceilalţi să devenim sclavii stăpânului 
nostru (v.9). Se găsește vinovatul, cel 
mai nevinovat dintre ei Beniamin. 

Iosif îi întâmpină în cetate cu același 
discurs spiritual, ca să îi facă să 
înțeleagă că indiferent de țara unde s-ar 
duce, Dumnezeu le descoperă și unor 
păgâni și știu ce-au făcut ei și ce ascund 
ei. Nu ştiţi că un om ca mine poate 
ghici? (v.15) Desigur, noi știm că Iosif 
nu a aflat prin ghicire lucrurile acestea, 
el doar le încerca inima. Iuda îi răspuns: 

– Ce putem să-i spunem stăpânului 
nostru? Ce putem spune? Cum să ne 
dezvinovăţim? Dumnezeu a descoperit 
vina slujitorilor tăi; suntem sclavii 
stăpânului nostru, noi şi cel la care a 
fost găsită cupa. 

Mărturisirea lui Iuda are o dublă 
însemnătate. El recunoaște vina 
prezentă, dar era convins că Dumnezeu 
îi judeca pentru felul în care l-au tratat 
pe Iosif cu mult timp în urmă (42:21-22, 
28). Dumnezeu e pe urmele noastre. 
Gravitatea păcatelor comise cu 
ușurătate va avea consecințe. S-ar putea 
să nu fie în următoarele minute sau zile. 
Dar cu siguranță Dumnezeu e pe 
urmele noastre, El vine din spate. 

3. Testul mărturisirii și mijlocirii – 
v.18-34 

Dacă adineaori Iosif a vrut să se asigure 
de relația de protejarea a fraților săi față 
de Beniamin, acum urmărește și inima 
lor față de tatăl lor. A vrut să pună la 
probă prin mărturisire ce inimă au ei 
față de tatăl lor. Îl vor respecta? Vor 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

90 

accepta faptul că Beniamin are un loc 
special în inima lui sau vor avea aceeași 
ciudă ca și pe el? 

E demnă de admirat mijlocirea lui Iuda. 
Cândva a mijlocit pentru vânzare, acum 
mijlocește scăpare explicându-i lui Iosif 
tot contextul familiei lor. 

În același timp, observați vă rog cât e de 
grea mărturisirea păcatelor. Omul ar 
face orice, ar mărturisi orice, l-ar 
recunoaște pe Dumnezeu în orice 
împrejurare, numai acel păcat să nu-l 
recunoască, să nu-l mărturisească cu 
pocăință. Chiar și acum în situația 
aceasta critică, neștiind cine e în fața lui, 
spune că au mai avut un frate care e 
mort (v.20), ca mai apoi în v.28, să 
spună o jumătate de adevăr, se crede că 
a fost sfâșiat de fiare pentru că nu a mai 
fost văzut de atunci. Da, așa e, doar se 
crede că a fost sfâșiat de fiare, datorită 
tăriei minciunii lor. 

O minciună repetată la nesfârșit devine 
cuvânt de încredere. Nu spun adevăr, 
pentru că acesta e cu totul altceva. Dar 
devine cuvânt de încredere pe care o 
conștiință tocită îl va folosi la fel ca și un 
adevăr. 
33 Astfel dar dă-i voie, te rog, slujitorului 
tău să rămână ca sclav al stăpânului 
meu în locul băiatului şi dă-i voie 
băiatului să se întoarcă cu fraţii săi. 

Iuda e un exemplu în ce privește 
substituția. Dumnezeu le-a schimbat 
inima. Ei nu mai doresc să îi aducă lui 
Iacov o altă robă înmuiată în sânge. 
Exemplul de mijlocire al lui Iuda ne 
trimite direct la un Alt Slujitor născut 
din aceeași seminție a lui Iuda, care S-a 
oferit pe Sine însuși pentru păcatele 
poporului Său. De bună voie, Domnul 
Isus Hristos a venit nu cu o robă 
înmuiată în sânge, ci cu propriul Său 
trup chinuit și răstignit purtând povara 
păcatelor noastre. 
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GENEZA 45 
 
În acest moment probele lui Iosif de 
verificare a fraților săi iau sfârșit aici. 
Urmează cea mai frumoasă mărturisire 
în privința purtării de grijă a lui 
Dumnezeu. Cel mai frumos exemplu de 
a înțelege în mijlocul nedreptăților 
suferite că Dumnezeu are un plan. Acest 
plan nu-l putem cunoaște exact atunci, 
în valea umbrei morții, dar mai devreme 
sau mai târziu Dumnezeu știe când 
trebuie să-l înțelegem și noi. 
5 Acum nu vă întristaţi şi nu vă mâniaţi 
pe voi înşivă pentru că m-aţi vândut 
aici, fiindcă Dumnezeu m-a trimis 
înaintea voastră pentru a vă păstra în 
viaţă. 
7 Dumnezeu m-a trimis înaintea 
voastră pentru a vă păstra o rămăşiţă pe 
pământ şi pentru a vă salva vieţile 
printr-o mare izbăvire. 8 Aşadar, nu voi 
m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; El m-a 
făcut tată pentru Faraon, stăpân al curţii 
sale şi domnitor peste toată ţara 
Egiptului. 

50:20-21 20 Chiar dacă voi aţi 
intenţionat să-mi faceţi rău, 
Dumnezeu a schimbat răul în bine 
pentru a susţine viaţa unui popor 
numeros, aşa cum face astăzi. 21 Deci nu 
vă temeţi! Eu însumi mă voi îngriji de 
hrana voastră şi a copiilor voştri. 

Apoi i-a mângâiat şi le-a vorbit cu 
bunătate. 

1. Recunoașterea – v.1-3 

Când Iosif a văzut că inimile fraților săi 
s-au smerit, când a auzit mărturisirea 
păcatelor lor înaintea lui Dumnezeu, a 
știut că e momentul să-și descopere 
identitatea. Dacă ar fi făcut-o mai 
devreme, ei nu ar fi fost pregătiți pentru 
binecuvântările ce le avea pregătite 

pentru ei. Dacă ar fi continuat cu 
probele, inimile fraților săi ar fi putut 
cădea în disperare totală. Dumnezeu 
știe exact cum trebuie să lucreze cu noi, 
cum să ne modeleze și cât să ne încerce, 
astfel încât să ne aducă viețile în totală 
supunere. Iosif ar fi putut să-și 
hrănească frații și tatăl fără încă de la 
început, să-i fi trecut prin tot procesul 
acesta, dar aceasta nu ar fi făcut decât să 
le ruineze caracterul mai departe. 
Invidiile ar fi continuat între ei. 

2. Reconcilierea – v.4-7 

E șocantă. Este ultimul lucru la care s-ar 
fi gândit vreodată. Erau împovărați, 
Iuda mărturisea și mijlocea, ei 
prosternați înaintea lui, și vine 
izbăvirea. Dintr-o dată vorbește în 
limba lor fără traducător. 
3 Iosif le-a zis fraţilor săi: „Eu sunt! Iosif! 
Mai trăieşte tatăl meu?“ Dar fraţii săi 
nu i-au putut răspunde, pentru că au 
înlemnit în prezenţa sa. 4 Atunci Iosif 
le-a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de 
mine!“ Ei s-au apropiat de el, iar el le-a 
zis: „Eu sunt fratele vostru Iosif, cel pe 
care l-aţi vândut în Egipt! 

El i-a iertat complet, dar în inima lor a 
avut loc un alt șoc al fricii. Tocmai de 
aceea îi cheamă să-i îmbrățișeze. Frica 
aceasta le-a rămas chiar și 17 ani mai 
târziu (50:15-21). 

Prin Domnul Isus noi am fost împăcați 
cu Dumnezeu, iar sentimentul de frică și 
judecată nu trebuie să mai cuprindă 
viața noastră. Cum e posibil? Dacă frații 
lui Iosif au fost iertați și tratați bine au 
mai avut și peste 17 ani același 
sentiment, cum am putea noi să nu-l 
mai avem? Hristos a suportat toată 
mânia lui Dumnezeu pentru toate 
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păcatele vieții noastre, trecute, prezente 
și viitoare (2 Cor 5:18; Col 1:19-20). 

Romani 8:1 Acum dar nu este nicio 
osândire pentru cei ce sunt în Hristos 
Isus, care nu trăiesc după îndemnurile 
firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului. 

Inima lui Iosif reflectă și inima lui 
Dumnezeu, el ne vrea aproape de El 
– Apropiați-vă de mine! (Evrei 10:19-25) 

Iacov 4:8 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, 
şi El Se va apropia de voi! Curăţiţi-vă 
mâinile, păcătoşilor! Curăţiţi-vă 
inimile, oameni cu două feluri de 
gândire! 

3. Reasigurarea – v.8-28 

Iosif le-a explicat fraților săi că 
Dumnezeu l-a trimis înaintea lor tocmai 
pentru a păstra cu viața națiunea lui 
Israel ca să poată fi o binecuvântarea 
pentru întreg pământul (12:1-3). 
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu în mod 
providențial nu minimalizează păcatele 
și nici nu neagă responsabilitatea 
omului (Fapte 2:23, 3:13-18), dar alină 
frică și povara deznădejdii. Iosif le oferă 
o reasigurare a bunătății sale prin 
bogățiile date în plină criză economică. 

Aceasta era o dovadă a faptului că își va 
ține promisiunea în ce privește purtarea 
de grijă a întregii familii. De asemenea 
darurile trimise acasă i-au dat lui Iacov 
garanția că Iosif e viu și au facilitat 
urgentarea mutării tuturor în Egipt. 
25 Ei au plecat din Egipt, s-au dus la tatăl 
lor, Iacov, în Canaan 26 şi i-au zis: „Iosif 
trăieşte! Chiar el este domnitor peste 
toată ţara Egiptului!“ Însă inima lui 
Iacov a rămas rece, pentru că nu-i 
credea. 27 Dar când i-au istorisit tot 
ceea ce le spusese Iosif şi când a văzut 
carele pe care le trimisese Iosif să-l ducă, 
duhul tatălui lor, Iacov, s-a 
înviorat. 28 Israel a zis: „Destul! Iosif, 
fiul meu, încă trăieşte. Trebuie să merg 
să-l văd înainte de a muri.“ 

Tocmai pentru că Iosif își cunoștea 
frații, le-a poruncit: Acum nu vă 
întristaţi şi nu vă mâniaţi pe voi 
înşivă (v.5) și să nu vă certaţi pe 
drum! (v.24). Și noi avem aceeași 
capacitate de a pierde cu ușurătate 
binecuvântarea când falimentăm să 
acceptăm smeriți iertarea deplină a lui 
Hristos și apoi iubirea aproapelui așa 
cum ne-a iubit El (1 Ioan 4:7-12). 
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GENEZA 46-47 
 
La vârsta de 130 de ani, nu i-a fost deloc 
ușor lui Iacov să plece din țara pe care 
Dumnezeu i-a dat-o și să se mute cu 
totul în Egipt. Mutatul într-o nouă 
locuință este deseori o experiență 
dificilă, mulți înțeleg despre ce vorbesc. 
Ba mai mult, cu cât ești mai bătrân, cu 
atât e și mai dificil. Iar atunci când e 
vorba de mutatul în Egipt, acesta a avut 
conotații negative. Avraam s-a 
îndepărtat de Domnul și a păcătuit în 
această țară (12:10-20), iar în ce-l 
privește pe Isaac, Dumnezeu l-a oprit să 
se coboare în Egipt (26:2). 

Totuși în cazul lui Iacov, Egiptul a fost 
un loc în care a putut să meargă în 
deplină pace deoarece a fost sigur de 
prezența și promisiunea lui Dumnezeu 
(46:1-4). 

În orele critice ale vieții, Dumnezeu ne 
vorbește și ne oferă garanțiile harului 
doar dacă suntem dispuși să petrecem 
timp în adorarea și închinarea Numelui 
Său. 

Într-o astfel de situație a fost Iacov. El a 
știut că Dumnezeu e Cel ce merge 
înaintea lui, iar Iosif de asemenea 
pregătea totul întregii familii. Viitorul 
îți este prieten atunci când Domnul 
Hristos ți-e Mântuitor și Îl urmezi. 

Iacov a fost o binecuvântare în Egipt. 
Mai întâi l-a binecuvântat pe faraon 
(47:7, 10), apoi pe Iosif și pe fii săi 
(48:15, 20), și în final toți cei 12 fii ai lui 
Israel au fost binecuvântați (Geneza 49). 
Dumnezeu are în planul Său 
binecuvântări pentru noi, nu pentru a 
face din ele colecție sau vreo galerie de 

artă a binecuvântărilor, ci pentru ca să 
fim la rândul nostru binecuvântări 
pentru alții. Circumstanțele primirii și 
trăirii lor se schimbă, dar Dumnezeu nu 
se schimbă niciodată. 

Egiptul i-a conferit familiei lui Iacov o 
viață deosebită. Când lumea se afla în 
plină criză economică ei au primit un 
confort nemaiîntâlnit în Canaan. 
Dumnezeu i-a ocrotit și i-a făcut o 
națiune prosperă. 
27 Israeliţii s-au aşezat în ţara Egiptului, 
în ţinutul Goşen; ei au dobândit 
proprietăţi acolo, au fost roditori şi s-
au înmulţit foarte mult. 28 Iacov a trăit 
în ţara Egiptului şaptesprezece ani; anii 
vieţii sale au fost o sută patruzeci şi 
şapte. 

Dar partea cea mai înălțătoare, care 
depășește nivelul material, este că Iacov 
a știut că nu Egiptul îi este casa, ci 
Canaanul. El și-a dorit să fie 
înmormântat acasă, împreună cu ceilalți 
care au făcut aceeași călătorie a 
credinței. La fel ca și strămoșii lui, Iacov 
a fost o mărturie în viață și a vrut să fie 
și o mărturie în moarte. În ciuda multor 
căderi și slăbiciuni cauzate de păcat, 
viața lui Iacov s-a 
încheiat bine și frumos. 

Evrei 13:7 – Aduceţi-vă aminte de mai-
marii voştri care v-au vestit Cuvântul 
lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de 
seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire 
şi urmaţi-le credinţa! 
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GENEZA 48-49 
 
Ce ar trebui să facă toți credincioșii în 
dreptul familiilor lor înainte ca Domnul 
să îi cheme acasă? Exact ce a făcut Iacov. 

1. El L-a preamărit pe Dumnezeu 
pentru tot ce a făcut în trecut 

Iacov a depus o mărturie deosebită în 
fața familiei despre tot ceea ce a făcut 
Dumnezeu pentru el și cum l-a 
binecuvântat. Dumnezeu l-a 
răscumpărat și i-a păstorit întreaga 
viață (48:15-16). Chiar și atunci când a 
fost în momente disperante Stânca lui 
Israel i-a fost refugiu și apărare (49:24). 
La finalul vieții noastre ar fi minunat 
dacă ne-ar da Domnul harul de a putea 
spune: 

Ps. 34:11 – Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-
mă, 
şi vă voi învăţa frica de Domnul! 

2. El i-a binecuvântat atunci când a 
putut 

Păcatul lui Ruben l-a costat pierderea 
binecuvântării de întâi născut, 
binecuvântare ce a trecut asupra fiilor 
lui Iosif (Gen. 35:22; 1 Cron 5:1-2). Din 
nou, Dumnezeu în mod suveran a 
schimbat ordinea binecuvântării și în 
dreptul fiilor lui Iosif, Efraim și Manase, 
ca și în cazul bunicului lor. Iosif s-a 
alarmat considerând lucrul acesta o 
greșeală. Însă Iacov sub călăuzirea 
Domnului a știut ce face. 
18 El i-a zis tatălui său: 

– Nu aşa, tată! Acesta este întâiul 
născut; pe capul lui pune-ţi mâna 
dreaptă. 
19 Dar tatăl său a refuzat şi a răspuns: 

– Ştiu, fiule, ştiu; şi el va ajunge un 
popor, şi el va fi mare. Totuşi fratele său 

mai mic va fi mai mare decât el, iar 
urmaşii lui vor ajunge o mulţime de 
neamuri. 

Trebuie să avem încredere în Dumnezeu 
indiferent de cât de spontane și 
surprinzătoarea pot fi anumite realități 
prin care ne trece. El știe ce trebuie și 
cum trebuie să facă cu urmașii noștrii, 
nu noi. 

Nu trebuie să îi spunem noi cum să îi 
binecuvânteze El pe alții. Dumnezeu știe 
și o face chiar dacă noi nu i-am cere-o! 
Viața lui Iosif e un astfel de exemplu 
suprem. Cine s-a rugat pentru un 
mort? Nimeni! Iacov știa că e mort, nu-i 
așa? Evident nu s-a mai rugat pentru el. 
Frații lui, frământați zeci de ani de 
păcatul lor nici nu i-au mai menționat 
numele d-apoi să se mai roage pentru el. 
Și cu toate acestea, Dumnezeu l-a înălțat 
nespus de mult. Vedeți? Binecuvântarea 
altora nu e în puterea noastră, nici 
vorbă, ci din bunătatea planului lui 
Dumnezeu cu ei. 

3. El i-a avertizat cu privire la viitor 

Capitolul 49 nu este binecuvântarea 
unui tată pentru fii săi, deși la prima 
citire așa sună. Mai degrabă este o 
profeție despre fii lui, care sunt 
avertizați individual despre ce are să se 
întâmple în viitor în baza caracterului 
și deciziilor pe care le-au făcut în viață. 
Ruben a devenit fiul risipitor pentru că 
s-a lăsat condus de pofte păcătoase. Levi 
și Simeon au fost frații mai mari pătați 
de sânge nevinovat vărsat din ură. Iuda 
în schimb, va fi seminția regală, pentru 
că Mesia (Șilo – Cel Căruia îi aparţine 
sceptrul) va veni din Iuda. Iosif a fost 
vița de vie care s-a întins până peste 
zidul care separa evreii de neamuri 
(49:22). El a fost străpuns de către frații 
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lui, așa cum se întâmplă adesea cu 
binecuvântații Domnului. Dar Însuși 
Dumnezeu a fost cu el, l-a întărit și i-a 
extins granițele binecuvântării (v.26). 

Binecuvântările tatălui tău sunt mai 
mari decât binecuvântările munţilor 
veşnici, decât darurile dealurilor 
veşnice; acestea să fie peste capul lui 

Iosif, pe creştetul capului său, a celui 
deosebit de fraţii săi. 

Iosif a suferit în umilință iar fii lui au 
moștenit binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Ruben a păcătuit și fii lui au pierdut 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Efeseni 5:15 Luaţi seama deci să 
umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte 
neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. 
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GENEZA 50 
 
În acest ultim capitol al cărții Geneza sunt 
menționate trei înmormântări, și fiecare 
are o semnificație aparte. 

1. Îngroparea tatălui preaiubit 

Simpla parcurgere a versetelor care 
descriu înmormântarea lui Iacov ne arată 
multitudinea de ritualuri și obiceiuri din 
Egipt. Contrastul dintre o înmormântare 
evreiască (exemplul Sarei, lui Avraam, 
Isaac, etc.) și una egipteană este izbitor. 
Desigur, nu e nimic greșit în a trata cu 
demnitate trupul neînsuflețit al cuiva 
drag, și nici în a-ți arăta durerea datorită 
despărțirii, însă trebuie să avem în vedere 
o perspectivă echilibrată. Faptul că găsim 
anumite detalii egiptene, 40 de zile de 
îmbălsămare, 70 de zile de bocet în Egipt, 
în 7 zile de bocet în Aria lui Atad, nu 
înseamnă că ele trebuie repetate sau 
respectate astăzi. Din punct de vedere al 
fastuozității, într-adevăr, canaaniții au 
fost impresionați. Dovadă este faptul că 
odată ajuns tot alaiul în Aria lui Atad 
cunoscută și Jujubelui, dincolo de Iordan, 
un teren stâncos aflat la marginea 
comunității, într-o zonă expusă la vânt, 
unde localnicii îşi treierau grânele au 
exclamat םִיַ֔רְצִמ לֵ֣בָא  – Abel Mițrayim – 
Extraordinar! Ce bocet mare al 
egiptenilor! 

Dacă tot e vorba de impresionat, ce ar 
trebui să ne impresioneze pe noi? Faptul 
că Iacov a murit în credință și a fost pe 
pământ un străin și călător până la 
capăt. 

Evrei 11:21 – Prin credinţă i-a 
binecuvântat Iacov, când era pe moarte, pe 
fiecare dintre fiii lui Iosif şi s-a închinat 
rezemându-se pe vârful toiagului său. 

Pentru că am citat acest verset din Evrei, 
ca și un detaliu textual, în scrierea veche 

ebraică, care nu era vocalizată, termenul 
pentru pat – mtth – m(i)tt(a)h, se scria la 
fel cu cel pentru toiag – mtth – 
m(a)tt(e)h; prin urmare, termenul 
original putea fi atât cel pentru pat, cât şi 
cel pentru toiag. 

2. Îngroparea trecutului păcătos 

În această zi s-a mai îngropat ceva, și 
anume toată istoria păcătoasă pe care a 
trăit-o Iosif. Frații lui, deși au trecut deja 
17 ani de ședere în Egipt, chiar n-au putut 
crede că el într-adevăr i-a iertat. Chiar 
dacă i-au auzit cuvintele, i-au văzut 
lacrimile, i-au simțit îmbrățișările și au 
primit darurile oferite cu dragostea 
iertării (45:1-15). La fel ca și în cazul fiului 
risipitor, și aceștia și-au recunoscut încă 
odată atrocitatea și văzut statutul în 
lumina nelegiuirii aceleia și s-au oferit să-
i fie robi (Luca 15:19). 
15 Când fraţii lui Iosif au văzut că tatăl lor 
murise, s-au gândit că poate Iosif îi va urî 
şi se va răzbuna pentru tot răul pe care i l-
au făcut. 16 De aceea ei au trimis să-i spună 
lui Iosif că, înainte să moară, tatăl lui i-ar 
fi dat următoarea poruncă: 17 „Iosife, te 
rog, iartă nelegiuirea şi păcatul fraţilor 
tăi, pentru că ei ţi-au făcut rău. Iartă, te 
rog, nelegiuirea slujitorilor 
Dumnezeului tatălui tău.“ Iosif a plâns 
când i s-au spus aceste lucruri. 18 Fraţii lui 
au venit, s-au plecat înaintea lui şi i-au zis: 

– Suntem sclavii tăi! 

Atitudinea lor l-a sensibilizat foarte mult 
pe Iosif, care oricum ar fi avut îndurare 
față de ei, însă le-a oferit o garanție, 
văzută din prisma harului suveran al lui 
Dumnezeu. 
19 – Nu vă temeţi! le-a răspuns Iosif. Sunt 
eu în locul lui Dumnezeu?20 Chiar dacă 
voi aţi intenţionat să-mi faceţi rău, 
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Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru 
a susţine viaţa unui popor numeros, aşa 
cum face astăzi. 21 Deci nu vă temeţi! Eu 
însumi mă voi îngriji de hrana voastră şi 
a copiilor voştri. 

Apoi i-a mângâiat şi le-a vorbit cu 
bunătate. 

Purtarea lui Iosif este de asemenea un 
tipar pentru felul în care ne tratează 
Dumnezeu pe noi. Deși îi producem 
întristare, asemenea fraților lui, avem 
totuși parte de iertarea, bunătatea și 
dragostea Sa (Rom. 8:31-39). 

3. Îngroparea unui frate special 

Este demn de remarcat cum în asemănare 
cu tatăl său, Iosif a știut ce crede și a 
știut unde aparține. Dacă luăm în 
considerare toate experiențele vieții lui 
cu toate dificultățile, una mai groaznică 
decât alta, este admirabil că Iosif nu și-a 
pierdut nici o clipă credința în 
Dumnezeu. Chiar și în ultimele clipe el a 
știut promisiunea lui Dumnezeu pentru 

Avraam, că națiunea Israel va fi izbăvită 
din Egipt (15:12-16), așa că el o reiterează 
urmașilor lui. Da, Iosif i-a adus în Egipt 
doar pentru o perioadă pentru a le purta 
de grijă în Egipt. Însă sicriul lui Iosif urma 
să le reamintească de Dumnezeu care îi va 
scoate de aici pentru a le purta de grijă 
neîncetat, generație după generație, în 
țara lor. Lucrul acesta urma să le fie 
singura nădejde în acele zile negre ale 
sclaviei. Nădejdea și încurajarea noastră 
nu este un sicriu ci din contră, un 
mormânt gol. 

1 Petru 1:3-5 – 3 Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, Care, după marea Lui îndurare, 
ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin 
învierea lui Isus Cristos din morţi, 4 şi la o 
moştenire nepieritoare şi nepângărită, 
care nu se ofileşte şi care este păstrată în 
ceruri pentru voi. 5 Voi sunteţi păziţi de 
puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, 
pentru mântuirea care este gata să fie 
descoperită în vremea de pe urmă.  
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EXODUL 1 
 
Când se dă o filă în istorie, trecutul 
apropiat pare să fie uitat complet. 
Capitolul 1 ne prezintă starea națiunii 
Israel după moartea generației lui Iosif 
și a fraților lui. Iacov și familia lui au 
ajuns în Egipt undeva în jurul anului 
1885 î.Hr. în Regatul Mijlociu în 
perioada celei de-a Doisprezecea 
Dinastii (2000-1780 î.Hr.). Puterea era 
centralizată în cele două capitale de 
unde se conducea imperiul: din 
Memphis și din Fayyum. Însă după 
moartea generației lui Iosif Egiptul a 
devenit instabil politic și a fost condus 
de către hicsoși. Aceștia au avut o 
politică agresivă față de popoarele 
minoritare din Egipt, precum israeliții. 
Moise s-a născut undeva în jurul anului 
1525 î.Hr. cu vreo 20 de ani după 
cucerirea țării de către hicsoși. 

1. O națiune în creștere 

Dumnezeu a promis că urmașii lui 
Avraam se vor înmulți nespus de mult, 
și lucrul acesta s-a întâmplat întocmai 
(Gen. 13:16; 15:5). 
7 Israeliţii s-au înmulţit foarte mult; ei 
au devenit numeroşi şi au ajuns 
puternici, astfel încât ţara s-a umplut de 
ei. 

De câte ori trebuie să ne demonstreze 
Cuvântul că Dumnezeu își împlinește 
100% promisiunile? Acest fapt ar trebui 
să ne întărească și mai mult credința, 
fiind conștienți că noi suntem în El și El 
în noi. Dumnezeu își împlinește 
Cuvântul și planurile cu fiecare, însă 
toate la timpul Lui.  

De-a lungul secolelor, foarte multe 
națiuni au încercat să distrugă poporul 
Israel și niciodată nu au reușit. Toate 

acestea se datorează unei promisiuni 
făcute în Geneza 12:3, și El a împlinit-o. 

Pentru perioada în care trăim, noi ca și 
creștinătate ar trebui să ne rugăm 
pentru poporul Israel (Ps. 122:6), să le 
ducem Evanghelia (Rom 1:16) și să 
încercăm să îi slujim cu ceea ce ne-a 
înzestrat Duhul Domnului (Rom 15:25-
27). Tocmai de aceea am 
așezat rugăciunea pe primul loc, pentru 
că unii dintre noi nu vom avea ocazia 
niciodată în viață ca să le facem pe 
următoarele două. În schimb, prin 
rugăciune putem sluji nu doar într-un 
singur loc geografic ci putem atinge o 
lume întreagă. 

2. O națiune chinuită 

Din părtășia pe care a avut-o Avraam cu 
Dumnezeu, a aflat și că poporul va 
trebui să experimenteze suferința grea 
(Gen 15:13-14). Lecția tristă a acestui 
capitol este aceea că uităm foarte 
repede atât ca națiuni cât și ca 
biserici, eroii de ieri (Evrei 13:7-8). 
Desigur, nu e nevoie să îmbălsămăm 
trecutul, așa cum o făceau egiptenii, dar 
cu siguranță nici nu trebuie să-i 
uităm pe aceia care s-au sacrificat și au 
contribuit la crearea viitorului atât 
spiritual cât și fizic pe care noi îl trăim. 
8 Peste Egipt s-a ridicat un nou monarh, 
care nu-l cunoscuse pe Iosif. 9 El a zis 
poporului său: „Iată că poporul 
israeliţilor este prea mare şi prea 
puternic pentru noi. 10 Haideţi să ne 
purtăm cu dibăcie faţă de ei, căci altfel se 
vor înmulţi şi, dacă se va întâmpla să fim 
în război, s-ar putea să li se alăture 
duşmanilor noştri, să lupte împotriva 
noastră şi să fugă din ţară.“ 11 Astfel, au 
pus peste ei supraveghetori de sclavi, ca 
să-i asuprească prin poveri grele; în 
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acest fel au zidit Pitomul şi Ramsesul ca 
cetăţi cu hambare pentru Faraon.  

Versetele 8-11 sunt doar o sumarizare a 
ceea ce s-a petrecut într-o perioadă 
destul de mare. Probabil că noul faraon 
a fost Amenhotep I (v.8-10), iar cetățile 
Pitom și Ramses fiind în ținutul Gosen. 

Acest nou faraon era mult mai 
preocupat de securitatea personală 
decât de decența umană. Atunci când ne 
folosim de oameni pentru a ajunge la un 
scop de-al nostru în loc să folosim 
scopurile pentru a-i ajuta pe oameni, ne 
dezumanizăm. Înrobirea familiilor și 
uciderea copiilor de parte bărbătească, 
acestea au fost soluțiile socialo-politico-
religioase ale Egiptului pentru 
„problema evreilor”. 

„Iată că poporul israeliţilor este prea 
mare şi prea puternic pentru 
noi. 10 Haideţi să ne purtăm cu dibăcie 
faţă de ei, căci altfel se vor înmulţi şi, 
dacă se va întâmpla să fim în război, s-

ar putea să li se alăture duşmanilor 
noştri, să lupte împotriva noastră şi să 
fugă din ţară.“ 

Moașele au fost credincioase Domnului 
și L-au ascultat pe Dumnezeu mai mult 
decât pe oameni (Fapte 5:29). Slavă 
Domnului că au existat și încă există 
persoane care au curajul de a-i apăra pe 
cei micuți într-o lume stricată! 
Dumnezeu le-a răsplătit acestor femei 
dându-le moștenitori. 
21 Pentru că moaşele s-au temut de 
Dumnezeu, El le-a întemeiat familii. 

Traducerea Dumnezeu le-a făcut case – 
םיִּֽתָּב  – bayithim – poate însemna atât 

cămin, familie, cât și locuință, casă. Însă 
ordinea mai ales din acea societate 
antică era că nimeni nu-și face casă dacă 
nu are mai întâi o familie. Lucrul acesta 
ne arată cât de valoroși sunt copiii în 
ochii lui Dumnezeu.  Ele nu au luat viața 
altor copii și Domnul le-a binecuvântat 
cu copii (Ps. 127:3-5). 
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EXODUL 2 
 
Părinții lui Moise și moașele evreice, 
Șifra și Puah (Exod 1:15), nu sunt 
singurele persoane din istoria biblică ce 
au avut curajul să pună voia lui 
Dumnezeu înaintea legii date de 
oameni. Daniel și prietenii săi (Daniel 1), 
cei trei prieteni ai lui (Daniel 3), 
apostolii (Fapte 4:19-20; 5:29), și am 
putea continua cu multe alte exemple de 
astfel de credincioși. Scopul fiecăruia 
dintre ei nu a fost doar să se opună unei 
legi rele ci și să-I aducă cinste lui 
Dumnezeu și adevărului Cuvântului 
Său. 

Părinții lui Moise, Amram și Iochebed 
(Exod 6:20), au fost conștienți că trăiesc 
în vremuri foarte dificile, dar au avut 
credință în Dumnezeu și s-au căsătorit 
întemeind o familie (Fapte 7:20; Evrei 
11:13). Aaron și Miriam erau deja în casă 
când Moise s-a născut. Nu le-a fost 
absolut deloc ușor ca să poarte de grijă 
de încă un copil, mai ales un băiat. Însă 
Dumnezeu le-a dat și tăria și 
înțelepciunea, și El face la fel și astăzi cu 
părinții credincioși. 

Ce împrejurare grea! Ce credință au 
trebuit să aibă în Dumnezeu acești doi 
oameni simpli încât să-și pună copilul în 
coșuleț pe Nil? Găsim la ei un echilibru 
extraordinar între presiunea adusă de 
legea statului și trăirea după standardul 
lui Dumnezeu. Ei nici nu l-au omorât așa 
cum pretindea legislația și nici nu l-au 
păstrat ca să poată fi pedepsiți. Nu 
cunoaștem contextul care i-a 
determinat la acest gest major. S-a aflat 
între timp că au un băiețel? Urma să 
vină cineva din partea asistenței sociale 
de-atunci să verifice? Nu știm. Ce știm e 
că în situația aceasta disperată 
Dumnezeu le-a răsplătit credința. 

Iochebed nu doar că și-a primit băiatul 
înapoi, dar a mai fost și plătită pe 
deasupra ca să aibă grijă de el. Cred că 
este prima indemnizație de creștere a 
copilului din istoria biblică. Dumnezeu 
le dă alocația aceasta de creștere chiar și 
când nu exista conceptul. 

Fiica lui faraon l-a numit Moise – הֶׁשמ  – 
Moșeh. În ebraică Moşeh sună 
asemănător cu verbul a scoate – הָׁשָמ  – 
maşah, însă cel mai probabil numele 
este de origine egipteană, însemnând 
fiu. Acest lucru se poate observa și din 
cazul altor nume egiptene precum: 
Ahmosis, Tuthmosis, Ramses. În 
cazurile amintite, numele acestea s-ar 
traduce prin fiul lui…și se adaugă 
prefixul nesubliniat. 

Moise a avut parte în Egipt de o educație 
excepțională (Fapte 7:22), însă i-a lipsit 
educarea ce duce înspre calea credinței 
în Dumnezeu. Așa că el s-a luptat cu 
omul nepotrivit, la timpul nepotrivit și 
cu arma nepotrivită. 

Atunci când te oprești ca să te uiți 
împrejur și să te întrebi „Mă vede 
cineva?”, în loc să te întrebi „Dar e bine 
ce fac?”, să știi că acesta e momentul în 
care umblarea prin credință s-a oprit. 
De multe ori Domnul trebuie să ne dea 
la o parte ca să ne învețe ce ar trebui 
să știm și să ne ajute să uităm calea 
lumii de a rezolva lucrurile. 

Fapta impulsivă a lui Moise l-a trimis 40 
de ani în pustiu, la fel cum, mai târziu, o 
altă reacție impulsivă l-a ținut departe 
de Țara Făgăduinței (Numeri 20:9-13). 
Un duh nerăbdător este ca o oală sub 
presiune, nu știi când explodează. 
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EXODUL 3 
 
Nu știi niciodată ce poate aduce o zi, așa 
că ține-ți ochii și urechile deschise la 
îndrumarea Domnului. Curiozitatea 
copilărească de care a dat dovadă Moise 
în ce privește tufișul aprins, i-a 
schimbat viața pentru totdeauna. 
2 Acolo i S-a arătat 
Îngerul Domnului într-o flacără de foc 
care ieşea dintr-un tufiş. Moise s-a uitat 
într-acolo şi a văzut că, deşi tufişul 
ardea, totuşi nu se mistuia. 3 Atunci 
Moise şi-a zis: „Trebuie să mă apropii ca 
să văd această privelişte deosebită; oare 
de ce nu se mistuie tufişul?“  

O altă observație demnă de atenția 
noastră este că Dumnezeu cheamă 
oamenii foarte ocupați ca să-L slujească. 
Interesant că Domnul nu se folosește de 
leneși care oricum nu fac nimic și ar 
avea timp berechet. Moise nu stătea la 
umbră plictisit că n-are ce face și atunci 
să i se fi descoperit Domnul. Din contră, 
Moise e cel care a căutat binele turmei 
socrului său încât a fost dispus să plece 
sute de kilometrii într-o zonă total 
necunoscută, să înconjoare Golful Aqaba 
și să ajungă dincolo de pustiu. 

Moise păştea turma socrului său, Ietro, 
preotul din Midian. El şi-a dus turma 
dincolo de pustie şi a ajuns la Horeb, 
muntele lui Dumnezeu. 

1. Dumnezeu e credincios 

El este cel care l-a chemat pe Avraam, a 
îngrijit de Isaac, i-a purtat de grijă lui 
Iacov, și acum e gata să poarte în deplină 
siguranță și viața lui Moise. Domnul 
este atât Dumnezeul personal cât și 
Dumnezeul poporului Său și nu se 
schimbă niciodată de la o generație la 
alta. 

2. Dumnezeu este plin de 
compasiune 

El a văzut suferința și batjocura pe care 
o îndura poporul Său și le-a auzit 
strigătele îndurerate. Sigur, ne-am 
putea întreba, dacă e așa, atunci de ce nu 
a intervenit mult mai repede? De ce i-a 
lăsat atâtea secole în aceste condiții? Ca 
ființe limitate nu putem decât să 
recunoaștem că noi nu cunoaștem 
planul lui Dumnezeu și motivațiile Lui 
din acest caz. Dar știm în schimb că El a 
acționat exact la timpul potrivit în 
conformitate cu Geneza 15:13-16. 
13 Atunci Domnul i-a zis lui Avram: „Să 
ştii că urmaşii tăi vor fi străini într-o 
ţară care nu este a lor şi vor fi înrobiţi şi 
asupriţi timp de patru sute de ani 
(1). 14 Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei 
îl voi judeca Eu, iar după aceea vor 
ieşi de acolo cu mari bogăţii. 15 Tu însă 
vei merge la strămoşii tăi în pace; vei fi 
îngropat după o bătrâneţe 
fericită. 16 Urmaşii tăi se vor întoarce aici 
în a patra generaţie, pentru că 
nelegiuirea amoriţilor nu este încă 
deplină (2).“ 

Cu toții trebuie să învățăm să așteptăm 
timpul Domnului pentru orice 
rugăciune înălțată (Ps. 37). 

3. Dumnezeu este îndelung răbdător 

Domnul i-a răspuns tuturor obiecțiilor 
lui Moise și i-a dat asigurare peste 
asigurare tocmai pentru a-l încuraja. 
Moise a spus „eu nu sunt!” în timp ce 
Dumnezeu îi răspundea „Eu sunt!”. 
13 Dar Moise I-a răspuns lui Dumnezeu: 

– Dacă voi merge la israeliţi şi le voi 
spune că Dumnezeul părinţilor lor m-a 
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trimis la ei, iar ei mă vor întreba Care 
este Numele Său, ce le voi răspunde? 
14 Dumnezeu i-a zis lui Moise: 

– EU SUNT CEL CE SUNT! Să le spui 
israeliţilor că Cel Ce Îşi spune „EU 
SUNT“ te-a trimis la ei. 
15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: 

– Aşa să le vorbeşti israeliţilor: „Domnul, 
Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul 
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi.“ 
Acesta este Numele Meu pentru veci de 
veci; acest Nume este o aducere-
aminte pentru toate generaţiile. 

Profunzimea Numelui lui Dumnezeu 
ar trebui să ne fascineze pe fiecare 
dintre noi. Când Domnul îi răspunde lui 
Moise folosește verbul הָיָה  – hayah – 
care nu e un simplu verb a fi, ci Eu sunt 
Cel care produc existența sau Eu voi fi 
Cel care voi face să fie. 

În ebraică verbele sunt la timpul 
imperfect, deoarece în gândirea ebraică 

fiinţa este un concept dinamic; sensul 
nu implică numai existenţa, ci, în primul 
rand, prezenţa lui Dumnezeu ca 
izbăvitor şi susţinător al lui Israel. 
Traducerile moderne, influenţate de 
gândirea greacă, pentru care fiinţa era 
un concept static, traduc cu Eu sunt Cel 
ce sunt. Dacă ne întoarcem la origini, 
optez pentru traducerea mai potrivită 
Eu voi fi Cel ce voi fi, deoarece 
Dumnezeu: acționează în viitor exact în 
baza voinței Lui, neconstrânsă de 
nimeni și nimic; Își ține promisiunile 
fără să-i scape vreuna în toată istoria 
umanității; și creează răscumpărarea, 
atât pentru Israel cât și pentru neamuri. 

Credința se ține strâns de ceea ce 
Dumnezeu este și ascultă ceea ce 
Dumnezeu spune. Credința vede 
oportunități în timp ce necredința 
vede numai obstacole. 

Ești cumva într-o relație de 
argumentare continuă cu Dumnezeu cu 
privire la felul în care vrea El să-L 
slujești? 
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EXODUL 4 
 
Cu 40 de ani în urmă, Moise era sigur 
că ar putea rezolva problemele 
poporului său. Primul gest în acest sens 
fiind uciderea acelui egiptean. Culmea, 
acum când îl cheamă Domnul să o facă, 
e sigur că va falimenta. Nu a avut 
absolut nici un argument prin care să i 
se împotrivească Domnului și să nu-L 
asculte, dar cu siguranță a avut o serie 
de scuze. 

Billy Sunday spunea: 

O scuză nu e altceva decât o haină 
frumoasă cu care îmbrăcăm cuvintele ca 
să ne mințim mai bine. 

În schimb, Dumnezeu i-a dat lui 
Moise tot ce avea nevoie pentru a 
împlini chemarea. Tot ceea ce a avut de 
făcut a fost să se încreadă în Marele 
EU SUNT. 

1. Să-I dăm crezare Domnului 

Dacă I-am încredința lui Dumnezeu tot 
ceea ce avem, El va folosi pentru gloria 
Sa: un toiag, o praștie (1 Samuel 
17:40), un năvod (Luca 5:1-11) sau chiar 
și un prânz modest (Ioan 6:9). 
Dumnezeu poate folosi chiar și o mână 
cu condiția să nu aibă nimic în ea! Să-i 
dăm crezare Domnului! 

2. Dumnezeu are pregătit deja 
camaradul  

Dinainte de a știi Moise că se va întâlni 
cu Domnul în tufișul aprins, El l-a 
pregătit ca însoțitor pe Aaron. Ba mai 
mult, în timp ce Moise negocia cu 
Dumnezeu, Aaron deja era pe drum spre 
Muntele Sinai. Aaron i-a fost frate, 
camarad, și un ajutor valoros în slujire. 
Aaron a fost purtătorul de cuvânt, iar 
Moise omul acțiunii. 
10 Dar Moise I-a zis Domnului: 

– Stăpâne, niciodată nu am fost un 
vorbitor bun, nici în trecut, nici chiar 
acum când ai vorbit robului Tău; am 
vorbirea şi limba încurcată. 
11 Atunci Domnul l-a întrebat: 

– Cine a făcut gura omului? Cine a făcut 
pe mut sau pe surd, cine a făcut vederea 
sau orbirea? Oare nu 
Eu, Domnul? 12 Acum, du-te, căci Eu voi 
fi cu gura ta şi te voi învăţa ce să spui. 
13 Însă Moise I-a răspuns: 

– Stăpâne, Te rog, trimite pe altcineva! 
14 Atunci mânia Domnului s-a aprins 
împotriva lui Moise şi El i-a zis: 

– Nu este levitul Aaron frate cu tine? Ştiu 
că el poate vorbi bine; chiar acum vine să 
te întâlnească, iar când te va vedea, se va 
bucura în inima lui. 

Cu toate scuzele pe care le-a invocat 
Moise, când a auzit că Aaron îl va însoți, 
aceasta a fost o mare încurajare pentru 
el. Știți ce e uimitor? Că Moise s-a liniștit 
că Aaron va vorbi, când colo, dacă e să 
numărăm care dintre cei doi frați a 
vorbit de mai multe ori cu faraon și cu 
poporul, vom vedea că tot Moise. 

Oricât ne dăm înapoi, Dumnezeu are 
metodele lui de-a ne face să împlinim 
ceea ce vrea El cu noi. În timp, Domnul 
l-a transformat într-un mare orator. 

3. Dumnezeu oferă călăuzire în toate 
fricile 

Moise a primit nu doar cuvintele 
Domnului și instrucțiunile specifice 
fiecărei împrejurări cât și încurajarea că 
va fi călăuzit oriunde va fi nevoie (v.19-
23). Înainte de a ajunge în Egipt, 
Dumnezeu i-a spus că munca sa va fi 
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una dificilă și că faraon i se va împotrivi 
necontenit. 

4. Dumnezeu cercetează 
și condamnă 

Moise L-a experimentat pe Domnul și în 
acest domeniu. Disciplinarea pe care 
Dumnezeu i-a aplicat-o a fost extrem de 
serioasă pentru că viitorul conducător al 
Israelului a fost aproape de moarte. 
Moise și Sefora trebuiau să înțeleagă din 
această experiență că ignorarea și 
neascultarea sunt condamnate de 
Dumnezeu. El a falimentat în aplicarea 
circumciziei, făcându-și băiatul un copil 
al legământului (Gen. 17:10). Cum ar fi 
putut Moise conduce poporul Israel 
când propria lui familie nu era în 
totalitate dedicată lui Dumnezeu? (1 
Timotei 3:5) 

Indiferent cât de chemați suntem în 
lucrare; indiferent cât de mari 
personalități am fi; indiferent cât de 
hăruiți lideri suntem, atunci când e 
vorba de neascultare, Dumnezeu nu-Și 
negociază standardul sfințeniei cu 
nimeni. Există în planul Domnului un 

înlocuitor credincios pentru orice 
„înțelept” care-și permite să neglijeze 
Cuvântul sfânt. 

5. Dumnezeu răsplătește ascultarea 
prin convingerea celorlalți 

Moise a știut că nimeni nu-l va crede, și 
cu toate acestea când le-a arătat 
bătrânilor lui Israel semnele care 
însoțeau cuvintele lui Dumnezeu, 
aceștia au fost convinși, au crezut și s-
au închinat înaintea Domnului până la 
pământ. 
31 Poporul a crezut, iar când au auzit 
că Domnul i-a cercetat pe israeliţi şi că 
le-a văzut necazul, s-au plecat la 
pământ şi s-au închinat. 

Atunci când ai de făcut un lucru peste 
puterile tale și ești urmărit de frica 
paralizantă că sigur o vei da în 
bară, adu-ți aminte de 
Moise. Dumnezeu își ține 
promisiunile, nu contează cum te 
simți sau cum vor reacționa pentru 
prima dată oamenii. 
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EXODUL 5-6 
 
Când Moise și Aaron și-au început 
lucrarea în Egipt, prima problemă de 
care s-au lovit a fost faraon (5:1-9). 
Acesta nu doar că i-a interzis poporului 
să iasă din țară ca să se închine 
Domnului, dar i-a și făcut munca și mai 
grea. Acest fapt a generat a doua 
problemă – propriul său popor, care l-a 
blamat pentru condițiile aprige pe care 
trebuiau acum să le suporte (5:20-21). 
Acesta a fost doar începutul criticilor și 
rebeliunilor pe care le va experimenta 
din partea alor săi pentru următorii 40 
de ani. 

Deseori persoanele pe care le ajuți cel 
mai mult te vor aprecia cel mai puțin. 

Cea de-a treia problemă a lui Moise a 
fost cu Domnul Însuși (5:22-23). 
Domnul i-a promis biruință și Moise 
gusta din plin eșecul. Moise e genul de 
persoană care are el așa un fel de 
intuiție a lucrurilor, un 90% din cazuri 
are dreptate. Sunt unii și astăzi care se 
pot identifica cu el. Cu ce se confruntă 
acum? Exact așa cum a preconizat, nici 
măcar evreii nu au dat doi bani pe el, nu 
l-au crezut! 

Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-
Guyon cunoscută și drept Madame 
Guyon a trăit în secolul al XVII-lea și a 
fost închisă 8 ani, considerată eretică de 
către Biserica Romano Catolică deoarece 
a scris o carte O scurtă și foarte ușoară 
metodă ca să te rogi. Aceasta spunea în 
contextul celor mai grele momente din 
viață următoarele: 

La începutul vieții spirituale, încercările 
cele mai mari sunt în relație cu 
persoanele cunoscute: familie, prieteni, 
vecini. Pe parcursul vieții de credință, 
provocările cele mai mari le vom avea din 
luptele duse cu noi înșine. Iar la finalul 

călătoriei spirituale, cele mai grele 
momente vor veni din însăși relația cu 
Dumnezeu și a felului în care acesta va 
dori să ne formeze. 

Moise a primit din partea Domnului 
asigurarea de care avea nevoie, 
poruncindu-i-se să se întoarcă la slujba 
încredințată. Slujitorul Domnului a avut 
o oportunitate unică până atunci: avea 
să-L experimenteze pe Domnul așa cum 
înaintașii lui nu au avut ocazia. 

6:1-8 Domnul i-a răspuns lui Moise: 

– Vei vedea acum ce-i voi face lui Faraon. 
O mână puternică îl va sili să-i lase să 
plece. Datorită unei mâini puternice, el îi 
va izgoni din ţara lui. 
2 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: 

– Eu sunt Domnul. 3 Eu M-am descoperit 
lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca 
Dumnezeul Atotputernic, dar cu 
Numele de „Domnul“ (Eu sunt Cel ce 
sunt) nu M-am făcut cunoscut lor. 4 Am 
făcut legământ cu ei ca să le dau 
Canaanul, ţara în care au locuit ca 
străini; 5 tot Eu am auzit geamătul 
israeliţilor pe care egiptenii îi ţin ca 
sclavi şi Mi-am adus aminte de acest 
legământ. 6 De aceea aşa să le spui 
israeliţilor: „Eu sunt Domnul şi vă voi 
scoate de sub jugul egiptenilor; vă voi 
elibera din sclavia în care ei vă ţin. Vă voi 
răscumpăra cu o mână întinsă şi cu 
faptele măreţe ale judecăţii Mele. 7 Vă voi 
lua ca popor al Meu şi Eu voi fi 
Dumnezeul vostru. Veţi şti că Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care 
v-a eliberat de sub jugul egiptenilor. 8 Vă 
voi duce în ţara pe care am jurat că o voi 
da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov şi am 
să v-o dau vouă ca moştenire. Eu 
sunt Domnul.“ 
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Desigur, Domnul nu vrea să spună că 
numele de Eu voi fi Cel ce voi fi – 
Yahweh le era complet necunoscut 
patriarhilor ci, mai probabil, că acesta 
nu fusese experimentat de către aceştia. 
Patriarhii au primit promisiunile, dar n-
au văzut împlinirea lor; acum, poporul 
lui Dumnezeu va experimenta 
împlinirea acestor promisiuni; de fapt, a 
cunoaşte are aici sensul de a 
experimenta. 

Dumnezeu nu rezolvă fiecare problemă 
în mod imediat, deoarece El nu respectă 
nici programul și nici intuițiile noastre 
că 90% așa va fi. Dumnezeu are 
timpul Lui și căile Lui. 

Atunci când te gândești că ai eșuat, că 
Domnul ți-a închis toate ușile și totuși tu 
ai fost o persoană credincioasă și ai 

ascultat de voia Lui, uită-te la Isaia și la 
Ieremia. 

Isaia 55:8-9 –8 «Căci gândurile Mele nu 
sunt gândurile voastre, 
iar căile voastre nu sunt căile Mele, 
zice Domnul. 
9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile 
faţă de pământ, 
tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile 
voastre 
şi gândurile Mele faţă de gândurile 
voastre. 

Ieremia 29:11 – 11 Căci Eu cunosc 
planurile pe care le am cu privire la voi, 
zice Domnul, planuri de pace şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o 
nădejde. 
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EXODUL 7-8 
 
1. Împotrivirea prin neascultare 

intenționată are consecințe amare 

 atunci când oamenii nu vor să asculte 
cuvintele de avertizare ale Domnului, El 
le va vorbi prin judecățile pe care le 
aduce. La Cuvintele lui Dumnezeu nu 
există decât două răspunsuri posibile: 
fie oamenii ascultă și se supun, fie 
continuă în neascultare și își împietresc 
inimile (Evrei 3:7-13). 

Dacă privim strict din punct de vedere 
uman toată experiența lui faraon, acesta 
s-a împotrivit voii revelate a lui 
Dumnezeu prin împietrirea inimii. Dacă 
privim din perspectiva divină, 
Dumnezeu a trimis judecățile Sale peste 
Egipt iar acestea au participat la 
împietrirea inimii lui. Poate că un 
exemplu scurt ne va ajuta să înțelegem 
mai bine această situație: Același soare 
care topește gheața, face tare lutul. 

Magicienii de la curte, cu ajutorul 
puterii întunericului au fost în stare să 
imite minunile săvârșite de Aaron. Însă 
trebuie să observăm că n-au fost în stare 
să oprească efectul nici unei intervenții 
a Domnului. Da, au imitat apariția, dar 
n-au avut control ca să oprească efectul. 
Și ei au transformat toiegele în șerpi, 
apa în sânge și au adus broaște. Cum? 
Nu știm și nici nu ne interesează căile 
celui rău. Dar nu le-a ajutat la nimic 
pentru că timp de o săptămână n-au 
putut rezolva situația și căutau cu 
disperare apă potabilă. 

7:24-25 – 24 Toţi egiptenii au săpat de-a 
lungul Nilului ca să găsească apă de 
băut, căci nu puteau să bea apă din acest 
râu. 25 Trecuseră şapte zile de 
când Domnul lovise Nilul. 

Diavolul a fost dintotdeauna un 
falsificator, și metoda prin care se 
împotrivește și astăzi lucrării lui 
Dumnezeu este aceeași.  

2 Tim 3:8-9 – 8 Aşa cum Iane şi Iambre 
i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel şi 
aceşti oameni cu minţi pervertite se 
împotrivesc adevărului, fiind 
descalificaţi în ce priveşte credinţa. 9 Dar 
ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la 
fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi 
arătată tuturor. 

Conform tradiţiei evreieşti, cele două 
nume amintite de Pavel, Iane şi Iambre 
sunt ale celor 2 vrăjitori ai lui faraon 
care i s-au împotrivit lui Moise. 

De asemenea în 2 Tesaloniceni 2:9-10 
apostolul ne avertizează că lucrările 
celui rău se bazează pe supranatural, pe 
ceea ce e extraordinar omului, pe 
manipulare și înșelare. 
9 Venirea celui fără de lege va fi în 
conformitate cu lucrarea lui Satan, cu 
tot felul de puteri, semne şi miracole 
mincinoase 10 şi cu orice fel de 
înşelăciune a fărădelegii pentru cei ce 
pier, având în vedere că n-au primit 
dragostea adevărului ca să fie 
mântuiţi. 

Să ne asigurăm bine că știm diferența 
dintre lucrările Domnului și ale 
diavolului (1 Ioan 2:18-27; 4:1-6). 

2. Împotrivirea prin neascultare 
intenționată sfârșește prin a fi 
judecată și niciodată mântuită 

Amploarea pe care a luat-o dezastrul 
adus prin plăgi, reprezintă de fapt, 
declarația de război a lui Dumnezeu 
împotriva zeilor falși ai Egiptului 
(12:12). 
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12 Pentru că în noaptea aceea, Eu voi 
trece prin ţara Egiptului şi voi lua viaţa 
tuturor întâilor născuţi din ţara 
Egiptului, atât ai oamenilor, cât şi ai 
animalelor şi îi voi judeca pe toţi zeii 
Egiptului. Eu sunt Domnul. 

Dumnezeu proclamă autoritatea Sa în 
mai multe rânduri – Eu sunt Domnul 
– (7:5; 7:17; 8:22; 10:2; 14:4; 14:18). 
Autoritatea Domnului se vede și din 
faptul că a făcut o diferențiere foarte 
clară între evreii din ținutul Gosen și 
restul egiptenilor (8:23). 

Oh cât de tristă poate să fie experiența 
aceasta fizico-spirituală pentru Israel! 
Ei au văzut toate minunile lui Dumnezeu 
în Egipt și tot nu au avut credință în 
El. (Ps. 106:6-7). Ba mai mult, au fost 
gata să se întoarcă în casa robiei imediat 
după ce au fost răscumpărați. E șocant 
de real. 

Experiențele extraordinare pe care le are 
cineva în viață nu sunt o garanție că acea 
persoană este și transformată 
spiritual. Totul depinde de ceea ce s-a 
întâmplat în acea inimă. 
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EXODUL 9-10 
 
La început, tot ceea ce a vrut Moise a fost 
permisiunea lui faraon, pentru a lua 
poporul într-o călătorie de 3 zile spre 
Muntele Sinai ca să se închine acolo lui 
Dumnezeu. Însă pe parcurs lucrurile s-
au complicat extrem de mult datorită 
vieții de păcat a lui faraon ce i-a 
împietrit inevitabil inima. O viață de 
răzvrătire intenționată sfârșește prin a 
fi blestemată de Domnul, așa că El îi 
împietrește inima monarhului 
Egiptului. În tot acest timp Dumnezeu a 
făcut o deosebire între poporul Său și 
poporul egiptean, la fel cum face și 
astăzi între poporul Lui și lume (2 Cor. 
6:14-18). 

1. Spiritualitate falsă 

Lumea nu dorește credincioși radicali, 
așa că oferă diferite variante de 
compromis: 

*Aduceți jertfe Dumnezeului vostru în 
țară (8:25); 

*Aduceţi jertfe Domnului […] dar nu 
mergeți prea departe (8:28); 

*Mergeți fără copiii voștri (10:8-11); 

*Posesiunile voastră rămân aici (10:24-
26). 

Fiecare din variantele lumești propuse 
de faraon au ajuns pe rând să fie probate 
în decursul istoriei de poporul Israel. Și-
au creat propria închinare, care cum a 
vrut. Și-au înființat și mici afaceri cu 
animale de jertfe, astfel încât 
credinciosul să nu își mai aducă propriul 
animal de jertfă. Au zis că și-așa copiii 
sunt prea mici pentru a fi instruiți în 
Cuvânt și drept consecință au crescut 
generații care nu L-au mai cunoscut pe 
Domnul. 

2. Impresii false 

Urgiile Domnului au ruinat practic 
întregul Egipt și cu toate acestea faraon 
nu le-a dat drumul. Făcând asta, a avut 
impresia că dă dovadă de tărie și de 
perseverență, stăpânind peste inamic cu 
orice preț. Când de fapt, Dumnezeu îl 
folosea ca să-Și arate măreția și 
suveranitatea (9:16; Romani 9:17-18). 
Dumnezeu este mai mare decât orice 
conducător, așa că nu trebuie să avem 
frică de nimeni, decât de El (Daniel 
4:34-37). 

3. Mărturisiri false 

De fiecare dată când faraon și-a 
mărturisit păcatul (9:27), a făcut-o nu 
din sinceritate, ci doar ca să-l înduplece 
pe Moise și să oprească urgia care îl 
apăsa. Desigur, Moise nu a fost 
marioneta sa, așa cum probabil a avut 
impresia, ci slujitorul Domnului făcea 
toate acestea pentru că Dumnezeu deja 
îi spusese cum vor decurge 
interacțiunile cu faraon. Adevărata 
pocăință implică înnoirea minții care 
duce la schimbarea vieții. Scriptura e 
plină de exemple de oameni care s-au 
făcut vinovați de mărturisirea păcatelor 
doar de fațadă: Balaam (Numeri 22:34), 
Saul (1 Samuel 15:24), Iuda (Matei 27:4) 
și alții. 

Rețeta ideală a pocăinței lumești, dacă 
pot să spun așa, este să arăți o formă de 
spiritualitate, să impresionezi prin 
tăria și habotnicia caracterul tău, că 
doar tu știi ce faci, și în momente de 
constrângere majoră să îți 
mărturisești „păcatele”. Ceea ce nu a 
știut faraon dar Moise era deplin 
conștient de acest fapt e că Dumnezeu îi 
era pe urme!
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EXODUL 11-12 
 
1. Pentru unii viața pentru alții încă 

o urgie 

aceste cuvinte au fost cât se poate de 
amenințătoare, tocmai pentru că de 
data aceasta nu numai conducerea 
spiritual-politică a Egiptului să simtă 
forța mâniei Domnului ci până și cei mai 
simpli din țară cu gospodăriile lor. 

v.1– Domnul îi zisese lui Moise: „Voi mai 
aduce încă o urgie peste Faraon şi peste 
Egipt. După aceasta, el vă va lăsa să 
plecaţi de acolo. Când vă va lăsa să ieşiţi, 
de fapt el vă va izgoni de tot. 

Acest ultim dezastru avea să implice 
moartea tuturor întâilor născuți. Nu a 
contat că au avut câteva luni sau 37 ori 
57 de ani. Nu a mai contat dacă e viață 
de om sau animal. Nu s-a mai avut în 
vedere dacă rămânea în urmă o familie 
văduvită, rudenii întregi afectate, o țară 
plină de morți. Pentru că: 

Evrei 10:31 – Grozav lucru este să cazi 
în mâinile Dumnezeului celui viu! 

Cele mai groaznice momente din viața 
cuiva sunt acelea când Dumnezeu îi e 
împotrivă. 

Atunci când trăiești în ascultare de 
Domnul înseamnă că faci diferența 
între lumină și întuneric (10:21-23) și 
între viață și moarte (11:4-7). În cazul 
textului nostru Dumnezeu a făcut 
diferența, de aceea poporul Lui trebuie 
s-o păstreze (Romani 12:1-2). 

v.7 – 7 Dar între israeliţi nici măcar un 
câine nu va lătra, nici la animale, nici la 
oameni, ca să ştiţi ce deosebire 
face Domnul între Egipt şi Israel.“ 

 

2. Mielul de jertfă 

observați secvența: un miel (12:3), 
mielul acesta (12:4) și mielul 
vostru (12:5). Mielul de Paște de aici este 
clar o prefigurare a Domnului Hristos 
care a murit pentru păcatele lumii 
(Ioan 1:29; 1 Cor 5:6-7). Cum obișnuiești 
să Îl numești pe Domnul Isus, un 
Mântuitor, Mântuitorul acesta, sau 
Mântuitorul meu (Luca 1:47)? 

Domnul Isus este Mielul de jertfă 
perfect (1 Petru 1:18-19) care a suportat 
cele mai groaznice chinuri din întreaga 
istorie a omenirii plus pentru prima 
dată a trăit despărțirea de Tatăl din 
cauza păcatelor noastre. Orice durere 
cauzată de vreo boală omenească sau de 
vreun război nu se pot compara cu toate 
mizeriile rasei umane apuse, prezente 
și viitoare, care încă nu s-a născut, dar 
care la un moment dat vor crede în El. 

Nici unul dintre noi nu știm ce înseamnă 
trăirea și armonia din cadrul Sfintei 
Treimi, ca mai apoi, din cauza 
odioaselor păcate, și ale noastre 
evident, viața Sa de Miel să i se scurgă 
efectiv din trupul lovit și batjocorit 
pentru-a noastră mântuire. 

Nici unul dintre noi nu este mântuit 
doar prin admirarea exemplului Său 
suprem 
sau prin analizarea învățăturilor Sale 
deosebite, ci prin aplicarea sângelui Său 
pe inimile noastre, prin credință. 

Sângele mielul aplicat pe ușorii ușilor nu 
doar că i-a răscumpărat pe evreii din 
Egipt ci le-a oferit și protecție pe 
parcursul călătoriei. 
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Metaforic vorbind, ne hrănim cu 
Mântuitorul nostru Isus Hristos atunci 
când medităm la Cuvântul Său 
și adevărurile Lui le facem parte din 
viața noastră. 

3. Să scoateţi aluatul din casele voastre 
(12:15) 

în general, în Scriptură, aluatul este o 
imagine a păcatului. Cu ce e vinovat 
acest preparat alimentar? Nu e vinovat 
cu nimic, el e doar o imagine practică a 
unui produs care la început e extrem de 
mic și apoi se umflă și continuă să 
crească foarte repede. Ba mai mult, 
toate acestea se întâmplă în liniște și în 
mod secret. Îl pui mic într-un castron și 
pe când te-ai întors într-un interval mic 

de timp, e mare, fără să fi făcut gălăgie 
sau să fi deranjat pe cineva. 

Când cineva experimentează mântuirea 
prin sângele Domnului Isus își dorește 
cu orice preț să aibă o viață curată și 
eliberată de orice păcat cunoscut. Evreii 
nu au fost răscumpărați pentru că au dat 
la o parte, din proprie inițiativă, aluatul. 
Ei au scos afară din case aluatul pentru 
că Dumnezeu le-a poruncit și pentru că 
El avea în plan mântuirea lor (2 Cor 7:1; 
2 Tim. 2:19). 

1 Corinteni 5 este un alt exemplu al 
apostolului Pavel în ce privește aplicarea 
acestor adevăruri scumpe. 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

114 

EXODUL 13 
 
Cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 13 
fixează ținta înspre care trebuie să 
meargă poporul: țara în care curge lapte 
și miere. Se pot desprinde 3 învățături 
majore, principii care trebuiau trăite o 
viață întreagă: păstrarea unei memorii 
vii, păstrarea unei învățături vii și 
păstrarea unei direcții vii. 

1. Păstrarea unei memorii vii 

Dumnezeu a vrut ne-apărat ca Israel să-
și aducă aminte din generație în 
generație ce a făcut mâna Sa puternică 
pentru ei (v.3, 9, 14, 16), ca nu cumva în 
viitor să-L uite și să nu-I mai slujească. 
Practica punerii deoparte a întâilor 
născuți avea să le amintească felul în 
care întâii născuți ai lui Israel au fost 
răscumpărați și prețuiți de Domnul, în 
timp ce egiptenii au fost pedepsiți cu 
moartea. 

Sărbătorirea anuală a Paștelui a avut 
rolul de a le ține memoria vie și viețile 
curate. Dacă luăm în considerare faptul 
că Domnul Isus ne-a răscumpărat în 
baza propriului sânge, devotamentul 
nostru față de El și Cuvântul Lui ar 
trebui să fie ieșit din comun. 

2. Păstrarea unei învățături vii 

generația tânără nu avea de unde să știe 
lucrările supranaturale ale Domnului 
numai dacă generația în vârstă i-ar fi 
învățat și le-ar fi relatat cu tot luxul de 
amănunte. 

Prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie să ne controleze buzele (v.9), 
ochii și mâinile (v.16), și trebuie să îl 
încredințăm generației următoare. 
Totul începe cu casele noastre. Prima 
școală, prima sinagogă, prima biserică, 
e în casă cu generația celor care trebuie 

să cunoască măreția și tăria Domnului. 
Evreii au interpretat literal versetele 
amintite adineaori și s-au apucat să-și 
facă filacterii, purtându-le pe frunte și 
pe mâini. Dar cu siguranță Domnul le 
vorbea simbolic, să se vadă Cuvântul în 
faptele lor – pe mână – și în gândirea lor 
– pe frunte. Degeaba am purta niște 
versete prinse pe frunte sau pe mâini, 
așa doar ca o formă de ritual religios, 
dacă nu le-am trăi. Scriptura nu e un set 
de reguli sau un complex de cărți 
compilate într-una singură. Ea este 
Cuvânt viu care schimbă vieți. 

Fapte 7:38 – 38 El (Moise) este acela care 
a fost în adunare, în pustie, împreună cu 
îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai 
şi cu strămoşii noştri; şi el este cel care a 
primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.  

3. Păstrarea unei direcții vii 

Numai Dumnezeu are puterea de a 
elibera oamenii din robia celui rău și 
din robia păcatului. De asemenea, 
numai Dumnezeu ne poate călăuzi 
înspre moștenirea pregătită pentru noi 
Țara în care curge lapte și miere. Pentru 
noi, astăzi, Cuvântul Său este asemenea 
stâlpului de nor pe timp de zi și stâlpului 
de foc pe timp de noapte. Doar așa ne va 
arăta calea încotro să mergem, având 
credință în El. 

Remarcați vă rog detaliul acesta 
uimitor. Pe când poporul era în stresul 
plecării, după 430 de ani de robie, nici 
nu știau ce înseamnă libertatea, nici nu 
știau ce înseamnă să-ți faci cu-adevărat 
bagajele ca să pleci pentru totdeauna din 
Egipt, și atunci Moise, la porunca 
Domnului, vine cu detaliile: 
3 Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă 
aminte de ziua aceasta, în care aţi ieşit 
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din Egipt, din casa sclaviei, pentru că 
Domnul v-a scos de acolo cu mâna Sa 
puternică; să nu se mănânce pâine 
dospită. 4 Astăzi ieşiţi, în luna Abib. 5 

Când Domnul vă va duce în ţara 
canaaniţilor, a hitiţilor, a amoriţilor, a 
hiviţilor şi a iebusiţilor, ţară pe care El a 
jurat părinţilor voştri că v-o va da – o 
ţară în care curge lapte şi miere – să 
ţineţi această sărbătoare în luna aceasta. 
6 Şapte zile să mâncaţi azime, iar în a 
şaptea zi să ţineţi o sărbătoare în cinstea 
Domnului. 7 Timp de şapte zile să 
mâncaţi azime; să nu se găsească la voi 
pâine dospită şi nici un fel de aluat să nu 
fie văzut pe teritoriul vostru. 

Desigur, versetele continuă cu poruncile 
și de la versetul 7 în continuare. 

Moise acum e timpul de așa ceva? Păi noi 
n-avem acum de plecat din Egipt? Nu 
trebuie să le luăm hainele, aurul și 
argintul? Azimile ne sunt în vase, acum 

ne dai aceste detalii? Nu o lași un pic mai 
târziu când scăpăm de egipteni? 

Răspunsul e NU!, nimic nu e mai 
important decât detaliile din Cuvântul 
viu și instrucțiunile Domnului, 
indiferent de cât de stresant sau 
tensionant e momentul. Timpul nu e al 
nostru, timpul e al Lui. Nu ar fi câștigat 
ei mai mult timp dacă s-ar fi precipitat 
și să pornească. 

De aceea una dintre solele 
reformatorilor a fost Sola Scriptura, 
pentru că ea ne dă viață. 

Sola gratia – Numai prin har; 

Sola fide – Numai prin credință; 

Sola Scriptura – Numai prin Scriptură; 

Sola Christus – Numai prin Hristos; 

Soli Deo Gloria – Toate pentru slava lui 
Dumnezeu; 
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EXODUL 14 
 
1. Dumnezeu pregătește lucrurile 

mai dinainte – v.1-19 

Dumnezeu a știut felul în care se va 
derula viitorul apropiat și planurile lui 
faraon, de aceea a și intervenit pentru 
Israel. Acest lucru se mai numește 
și providența lui Dumnezeu 
sau purtarea Lui de grijă. Geneza 22:14 
ni-l prezintă pe Dumnezeu ca și הָ֣והְי  

הֶ֑אְרִי  – Yahweh–Yireh – Domnul vede. Nu 
contează care sunt planurile 
vrăjmașului pentru tine, Dumnezeu deja 
a prevăzut totul în privința purtării de 
grijă și prin Cuvântul Său te va călăuzi 
ca să știi ce să faci. 

2. Dumnezeu stă între tabere – v.19-
20 

Stâlpul de nor care aducea lumină lui 
Israel de cealaltă parte aducea 
întunericul beznă (v.19). Popoarele 
lumii umblă în întuneric, dar poporul 
Domnului are întotdeauna lumina vieții 
(Ioan 8:12). Vrăjmașul nu se poate 
atinge de poporul Domnului fără a se 
întâlni mai întâi cu Dumnezeu. 

 

 

3. Dumnezeu merge înainte  – v.21-
25 

Domnul este singurul care deschide 
drumuri acolo unde situațiile 
sunt imposibile. Data viitoare când ești 
într-o situație care îți pare imposibilă, 
adu-ți aminte de ceea ce a făcut 
Dumnezeu la Marea Roșie. Poporul 
Israel nu a uitat niciodată această 
biruință (Ps. 66:6; 106:9; 136:13-14). 
Faptul că Dumnezeu a lucrat în mod 
deosebit în trecut, ne oferă încurajări 
unice pentru provocările ce le aduce 
viitorul  în viața de credință. 

4. Dumnezeu păzește spatele – v.26-
31 

Isaia spune în 52:12 – Nu trebuie să ieşiţi 
în grabă sau să plecaţi în fugă, 
căci Domnul va merge înaintea 
voastră şi Dumnezeul lui Israel vă va fi 
ariergardă. Doar așa înfrângerea a fost 
completă, având și spatele acoperit. 
Armata egipteană nu mai era. Există un 
mare adevăr în aceste cuvinte:  

1 Ioan 5:4 – 4 pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi 
ceea ce a adus victorie asupra lumii este 
credinţa noastră. 
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EXODUL 15 
 
1. Domnul Cel ce e triumfător – v.1-

21 

Când poporul Israel a mers prin vedere 
a ajuns să cârtească foarte ușor: 

14:10-12 – 10 În timp ce Faraon se 
apropia, israeliţii îi priveau pe egipteni 
mărşăluind înspre ei. Atunci s-au temut 
şi au început să strige 
către Domnul. 11 Apoi i-au zis lui Moise: 

– Pentru că nu mai erau morminte în 
Egipt ne-ai adus să murim în pustie? Ce 
ne-ai făcut scoţându-ne din Egipt? 12 Nu-
ţi spuneam noi în Egipt să ne laşi să 
lucrăm pentru egipteni? Ar fi fost mult 
mai bine pentru noi să lucrăm pentru 
egipteni decât să murim în pustie. 

Când inima poporului s-a ancorat prin 
credință în purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, a văzut mâna Sa puternică 
(1) și și-a exprimat lauda și premărirea 
(2). Răscumpărarea vieții 
noastre trebuie să ducă întotdeauna la 
bucurie și închinare (Luca 15:1-24). 

Prima cântare de laudă consemnată în 
Scriptură este exact acest capitol 15 în 
care Miriam (Maria – traducerile în 
limba română) conduce poporul într-o 
cântare congregațională. De asemenea, 
această cântare de preamărire este un 
tipar pentru adevărata 
închinare, deoarece se concentrează pe 
Domnul, cine este El și ce a făcut pentru 
poporul Său. 

(1)El Și-a răscumpărat poporul (v.1-10); 

(2) El Își călăuzește poporul spre 
moștenirea făgăduită (v.11-13); 

(3) El Își face Numele de slavă (v.14-17); 

(4) El domnește în veci (v.18). 

Fie ca Dumnezeu să fie astăzi puterea 
ta, cântarea ta și mântuirea ta (v.2; Ps. 
118:14; Isa. 12:2). 

15:2 – Domnul este tăria mea şi cântarea 
mea, 
El a devenit mântuirea mea; 
Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi 
lăuda, 
este Dumnezeul tatălui meu şi Îl voi 
înălţa. 

2. Domnul Cel ce vindecă – v.22-26 

Culmea, poporul a mers din laudă și 
închinare direct în cârtire. Cum e 
posibil așa ceva? Nu e logic deloc, nici 
omenește și nici duhovnicește. Să fi 
experimentat asemenea haruri și 
măreții din partea lui Dumnezeu și să 
arunci totul pe apa sâmbetei doar pentru 
că nu ai apă? Este foarte ușor să cânți 
atunci când circumstanțele sunt 
confortabile. Ba chiar poți să-i împingi și 
pe alții de la spate și să o facă destul de 
repede. Dar îți trebuie curaj și credință 
să cânți atunci când ești în mijlocul 
suferinței. Dumnezeu ne pune la 
încercare prin experiența de zi cu zi, ca 
să vadă dacă Îi suntem în totalitate 
devotați și-L ascultăm. 
22 După aceea, Moise l-a luat pe Israel de 
lângă Marea Roşie şi au intrat împreună 
în pustia Şur. Au mers trei zile prin 
pustie, fără să găsească apă. 23 Au ajuns 
într-un loc unde, deşi era apă, n-au putut 
să o bea pentru că era amară, motiv 
pentru care au numit locul acela 
Mara[f]. 24 Poporul a cârtit împotriva lui 
Moise, zicând: „Ce vom bea?“ 25 El a 
strigat către Domnul şi Domnul i-a 
arătat o bucată de lemn; Moise a aruncat 
lemnul în apă şi apa s-a făcut dulce. 
Acolo le-a dat Domnul legi şi porunci şi 
i-a pus la încercare.  
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Cu siguranță El are toată puterea ca să 
schimbe cele mai neplăcute 
circumstanțe prin care trecem, dar nu o 
face, pentru că El este mult mai 
interesat să ne schimbe pe noi în 
mijlocul lor. Scopul lui Dumnezeu este 
vindecarea noastră, schimbarea minții 
păcătoase într-una nouă – µεταµορφόω 
– metamorphoó (Romani 12:2) – care se 
înnoiește zilnic. 

Filipeni 4:10-13 – 10 M-am bucurat mult 
în Domnul că acum, din nou, v-aţi gândit 
la mine. Într-adevăr, voi aţi fost 
preocupaţi de mine, însă n-aţi avut 
ocazia să arătaţi aceasta. 11 Nu din cauza 
unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu 
am învăţat să fiu mulţumit în orice 
împrejurare m-aş afla. 12 Ştiu ce 
înseamnă să fii sărac şi ştiu ce 
înseamnă să ai din belşug. Am învăţat 
secretul de a fi mulţumit în orice situaţie 
– fie sătul, fie flămând, fie în belşug, fie 
în nevoie. 13 Pot totul în Cristos, Care mă 
întăreşte. 

 

3. Domnul Cel ce dă odihnă – v.27 

Viața nu este întotdeauna bătălii și ape 
amare. Dumnezeu de aduce din când în 
când la oaze liniștite și umbroase, cu apă 
proaspătă. Pentru acest lucru trebuie să-
I mulțumim Domnului. Odihna obținută 
lângă aceste 12 izvoare cu apă proaspătă 
și acei 70 de palmieri a fost 
extraordinară după cele 3-4 zile de mers 
prin deșert. Ei încă erau sub impactul 
acela puternic al ieșirii din Egipt, 
minunea răscumpărării după 430 de 
ani. 

Da, pe de-o parte e de dorit un astfel de 
popas, ba chiar și necesar de foarte 
multe ori. Însă dacă vom sta o viață 
întreagă la Elim, nu vom mai intra în 
odihna Țării promise. Noi suntem 
peregrini aici nu proprietari, oricât de 
proprietari am fi. Chiar și această 
calitate e extrem de temporară pe 
pământ, câțiva zeci de ani, cel mult, și 
apoi e gata. Nu mai știe nimeni nici de 
noi, cât de mari proprietari am fost și 
nici de proprietățile noastre. 
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EXODUL 16 
 
Evreii care au experimentat 
răscumpărarea s-au comportat exact ca 
și neamurile, pentru că singurele lor 
preocupări au fost Ce vom mânca? și Ce 
vom bea? (Mat. 6:25-34). Cât de repede 
și-au îndepărtat atenția dinspre voia lui 
Dumnezeu înspre nevoile lor. În 
imaturitatea lor au avut impresia că 
Domnul i-a scăpat din robie ca să-i lase 
mai apoi să moară de foame. Cum poți 
să gândești așa ceva despre Dumnezeu 
la numai o lună distanță? (16:1) 
Problema lor reală a fost cârtirea 
pentru că ei încă erau oameni ai poftelor 
preocupați de satisfacerea propriului 
apetit. Dumnezeu i-a trecut pe aici ca să 
învețe să-și găsească împlinirea în noul 
stil de viața și noua mâncare, pe care 
Dumnezeu li le furniza în mod 
supranatural și miraculos. Și acesta a 
fost un test al calității lor spirituale. 
2 În pustie, întreaga adunare a 
israeliţilor a cârtit împotriva lui Moise 
şi a lui Aaron. 3 Israeliţii le-au zis: „O, 
de-am fi fost omorâţi de 
mâna Domnului în ţara Egiptului! Cel 
puţin acolo stăteam lângă oalele de carne 
şi mâncam pâine din belşug. Ne-aţi adus 
aici, în pustia aceasta, ca să faceţi să 
moară de foame toată mulţimea 
aceasta!“ 
4 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Voi 
face să plouă pâine din cer; în fiecare zi 
poporul să iasă şi să adune pâine pentru 
ziua aceea. În acea zi, îi voi pune la 
încercare ca să văd dacă vor trăi după 
Legea Mea sau nu. 

Mana este o profeție tipologică a 
Domnului Isus (Ioan 6:30-59). Ne-am 
mai întâlnit cu acest concept în cartea 
Geneza, iar pentru prima dată l-am găsit 
în Geneza 22. Acest aliment, mana, ne 

este total necunoscut deoarece a venit 
din cer numai pentru Israel, atunci și 
acolo, pentru a le susține viața fizică. De 
fapt nici nu știm cum s-a numit pentru 
nici ei nu au știut, a fost necunoscut 
posterității până atunci și după cei 40 de 
ani de pustie, de asemenea nu l-a mai 
experimentat nimeni. ןָ֑מ אּוה  – man hu? 
– adică sintagma tradusă în limba 
română cu mană, nu e doar un cuvânt 
sau un simplu nume atribuit unui 
produs alimentar ci o întrebare plină de 
uimire Oare ce este aceasta? 
14 Când stratul de rouă s-a ridicat, pe 
suprafaţa pustiei au rămas nişte boabe 
mici, ca boabele de gheaţă pe 
pământ. 15 Când le-au văzut, neştiind ce 
sunt, israeliţii şi-au zis unii altora: ( אּוה  
ןָ֑מ  – man hu?) „Oare ce sunt acestea?“ 

Moise le-a zis: „Este pâinea pe 
care Domnul v-a dat-o s-o mâncaţi. 

Foarte interesant, dacă ne-am 
transpune în timpul acela, am zice 
împreună cu ei astăzi mâncăm „oare ce 
sunt acestea?” – mană, sau în dimineața 
aceasta vom ieși să strângem „oare ce 
sunt acestea?” – mană. Exprimarea 
limbajului antic e uimitoare. 

Spre deosebire de mană care a venit 
doar la poporul Israel, Domnul Isus a 
venit pentru ca lumea să poată avea 
viață. Dacă iudeii nu ar fi respectat 
regulile specifice adunatului, 
păstratului, preparatului și 
consumatului de mană, ar fi murit. 
19 Deşi Moise le-a zis să nu lase nimic din 
ea până dimineaţa, 20 ei nu l-au ascultat; 
unii au lăsat o parte din ea până 
dimineaţa, astfel că aceasta a făcut 
viermi şi s-a împuţit, iar Moise s-a 
mâniat pe ei. 
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28 Domnul i-a zis lui Moise: „Până când 
veţi refuza să păziţi poruncile şi legile 
Mele?  

Ca și o paralelă la aceste fapte, păcătoșii 
trebuie zilnic să se întoarcă la Domnul 
Isus Hristos și să aibe credință în El 
pentru a avea viața. 

Hrănirea lor zilnică cu mană este de 
asemenea o imagine a apropierii 
noastre zilnice de Hristos prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Exact în aceeași măsură 
în care hrana devine o parte lăuntrică a 
persoanei noastre, Cuvântul are puterea 
de a întări omul lăuntric dacă este citit, 
se meditează asupra lui și este trăit. 

După cum evreii nu puteau trăi în 
baza manei de ieri, nici tu nu poți trăi în 
baza hranei spirituale de ieri. Începe 

fiecare zi cu Domnul și El îți va da tot ce 
ai nevoie pentru a putea 
înfrunta poverile și bătăliile care-ți 
stau în față. 

Mâncarea pentru suflet 

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană 
pentru omul lăuntric. Acesta are niște 
calități deosebite și se găsește în diverse 
forme: apă (Ioan 7:37-38; Apoc. 22:17), 
lapte (1 Petru 2:2), pâine (Ioan 6:35), 
carne (1 Cor. 3:1-3; Evrei 5:11-14) și 
miere (Ps. 119:103). Faptul că ne hrănim 
din Cuvânt ar trebui să ne producă 
bucurie în inimă (Ier. 15:16), iar dorința 
după mesele spirituale ar trebui să fie 
mai mare decât după ospețele fizice (Iov 
23:12; Luca 10:38-42). 
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EXODUL 17 
 
1. Un alt test – v.1-7 

Niciodată nu-ți vei putea rezolva 
problemele spunând într-una că tot 
ceilalți sunt de vină. 

Întreaga adunare a israeliţilor a plecat 
din pustia Sin, călătorind din loc în loc, 
după cum le-a poruncit Domnul. Ei şi-au 
aşezat tabăra la Refidim; acolo nu era 
apă de băut pentru popor. 2 Poporul s-a 
certat cu Moise şi i-a zis: 

– Dă-ne apă să bem! 

Moise le-a răspuns: 

– De ce vă certaţi cu mine? De ce Îl 
ispitiţi pe Domnul? 
3 Poporul stătea acolo însetat şi cârtea 
împotriva lui Moise, zicându-i: 

– De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne 
faci să murim aici de sete cu tot cu copii 
şi cu vite? 

Orice cârtire defapt este doar o mască, 
ceva care ține de o manifestare 
exterioară. Adevărata problemă e mult 
mai adâncă. Și în alte situații cât și în 
cazul de față sursa este totala 
necredință în Dumnezeu – v.2 De ce Îl 
ispitiți pe Domnul? – și dorința de 
reîntoarcere la viața veche. Cârtirea 
întotdeauna își fixează repere de 
comparație în trecut. Reproșurile 
întotdeauna sunt formulate cu privire la 
trecut. 

Eclesiastul 7:10 – Nu zice: „Cum se 
face că zilele de mai înainte erau mai 
bune decât acestea?” Căci nu 
din înţelepciune întrebi aşa. 

Fiecare dificultate pe care o întâlnești 
aduce o oportunitate de a te verifica pe 
tine însuți și a-ți testa credința în 

Domnul. În funcție de reacția pe care o 
ai, fie faci pași pe calea sfințeniei fie ești 
pe drumul lepădării. Stânca este un 
simbol al Domnului Isus care a fost lovit 
pentru noi (1 Cor 10:4) pentru ca astfel 
să avem parte de apa vie a Duhului de 
viață (Ioan 7:37-39). 

2. Un alt inamic – v.8-13 

Armata egipteană a fost înecată, dar 
Amalek era viu în toată forța și nu-l 
dorea pe Israel în teritoriul său. E Esau 
luptându-se cu Iacov din nou. Pentru ca 
poporul Domnului să câștige victoria a 
fost nevoie de mijlocire sus pe munte și 
de implicare deplină jos în vale. 

Israel doar s-a uitat la Domnul cum îi 
înfrângea pe egipteni, dar de data 
aceasta au trebuit să intre ei în luptă și 
așa să-și pună încrederea în Dumnezeu 
pentru a avea biruința. Așa cum Moise a 
fost omul mijlocirii și Iosua 
omul implicării, astăzi noi avem în cer 
un Mare Preot care mijlocește pentru 
noi (Evrei 4:14-16). În acest capitol 
facem cunoștință pentru prima dată în 
Scriptură cu Iosua. În ziua luptei nici nu 
s-a gândit că în viitor, într-o bună zi, va 
lua locul lui Moise ca și conducător al 
poporului lui Dumnezeu. Cine nu se 
implică acum de dragul Numelui și 
poporului Domnului, nu va fi de folos 
atunci nici poporului și nici Domnului. 

3. O altă biruință – v.14-16 

iecare test al credinței prin care ne trece 
Dumnezeu, ne descoperă ceva nou 
despre noi înșine dar și despre Domnul 
(Gen. 22:14; Exod 15:26). 
15 Moise a zidit un altar şi l-a numit 
„Domnul este steagul meu“, 16 zicând: 
„Pentru că o mână s-a ridicat spre 
tronul Domnului, Domnul va purta 
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război împotriva lui Amalek din 
generaţie în generaţie.“ 

׃יִּֽסִנ הָ֥והְי  – Yahweh Nissi – Altarul 
poartă numele personal al Domnului, 
Yahweh – הָ֥והְי  = Eu sunt Cel ce sunt, 
iar Nissi – יִּֽסִנ  = nes este steag, 
standard, însemn; iar i-ul de la 
final, nissi este pronumele posesiv al 

meu. Ideea de a avea steag de biruință se 
referă la garanția învingerii în luptă. 
Siguranța lor a fost numai Dumnezeu. 

Ori de câte ori ai de înfruntat bătăliile 
vieții, adu-ți aminte că Dumnezeu este 
steagul tău de biruință și numai El îți 
poate asigura cu adevărat victoria (Ioan 
16:33; 1 Ioan 5:4-5). 
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EXODUL 18 
 
Capitolul 18 prezintă vizita lui Ietro și 
organizarea juridică a poporului Israel. 
Se pot desprinde trei îndrumări pentru 
viața noastră spirituală: Dumnezeu 
aduce echilibrul, Dumnezeu oferă 
sfătuirea iar noi să ne lăsăm călăuziți. 

1. Dumnezeu aduce echilibrul 

Moise a trecut alături de Dumnezeu 
printr-o serie de evenimente 
extraordinare începând cu procedura 
lungă a scoaterii iudeilor din Egipt. De 
data aceasta nu mai e implicat în lupte 
ci îl găsim revenind la o viață normală, 
împlinind responsabilitățile de zi cu zi. 
Dumnezeu este Cel care aduce echilibrul 
în viața noastră, dându-ne suficiente 
poveri cât să ne țină smeriți, dar și 
suficiente binecuvântări cât să ne facă 
fericiți. Dumnezeu aduce echilibrul în 
viața lui Moise și familia se reîntregește. 
Astfel, acesta are posibilitatea de a-L 
mărturisi pe Domnul și toate minunile 
Sale. 
8 Apoi Moise i-a istorisit socrului său tot 
ceea ce le-a făcut Domnul lui Faraon şi 
egiptenilor de dragul lui Israel, toate 
greutăţile care veniseră peste ei pe drum 
şi cum i-a eliberat Domnul. 9 Ietro s-a 
bucurat pentru tot binele pe 
care Domnul îl făcuse lui Israel, 
scăpându-l din mâna egiptenilor. 10 Ietro 
a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Care 
v-a scăpat din mâna egiptenilor şi a lui 
Faraon. 11 Acum ştiu că Domnul este mai 
mare decât toţi zeii, căci în fiecare lucru 
în care ei s-au purtat cu trufie faţă de 
Israel, El a fost mai presus de ei.“ 12 Ietro, 
socrul lui Moise, a adus o ardere de tot şi 
jertfe lui Dumnezeu. Aaron a venit 
împreună cu toţi cei din sfatul bătrânilor 
lui Israel, ca să ia masa împreună cu 
socrul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu. 

Oricât de mult am căuta noi echilibrul, 
acesta nu vine decât atunci când Îl 
rânduiește Domnul. Degeaba Moise ar 
fi vrut odihnă după a V-a urgie, sau după 
a VIII-a. Odihna n-a venit nici măcar 
după împlinirea celei de-a X-a urgii. De 
aceea, să nu uităm lecția importantă 
care a străbătut toată cartea 
Geneza, Dumnezeu are timpul Lui, și 
revenirea la normal va veni atunci când 
o are El în plan. Tocmai de aceea, până 
atunci să ne concentrăm pe: Dumnezeu 
care oferă sfătuire. 

2. Dumnezeu oferă sfătuire 

De cele mai multe ori o persoană din 
exterior vede mult mai clar lucrurile 
decât cei din interior care fac munca cu 
toată sudoarea. Să 
fim întotdeauna deschiși la sfatul lui 
Dumnezeu oferit exact de unde nu ne 
vom aștepta. Avem așteptări în multe 
cazuri, ca oameni din interior să ne vadă 
și să ne dea vreo mână de ajutor. 
Observați că nu vine nici Aaron, nici 
Hur, nici Iosua cu vreo mână de ajutor. 
Asta nu înseamnă că sunt ei mai slabi, 
sau că ar fi ei mai necredincioși ori mai 
insensibili. Nici vorbă! De ce se întâmplă 
așa? Nu știm, așa e viața. Uneori 
Dumnezeu trebuie să aducă sfatul din 
afara cercului nostru de cunoscuți și 
apropiați, să-l aducă pe vreun Ietro. 

Proverbe 12:15 – Calea prostului este 
corectă în ochii lui, dar cel înţelept 
ascultă sfaturile. 

Proverbe 13:10 – Mândria dă naştere 
doar la certuri, dar înţelepciunea se 
găseşte la cei ce primesc sfaturile. 

Moise a încercat să facă singur toată 
munca. Fiind atât de prins nu a mai 
reușit să facă deosebire între 
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problemele majore și problemele 
minore. El a avut nevoie de ajutoare și 
a fost necesară o stabilire ca cererile să 
se rezolve în funcție de priorități. 

Mulți s-au grăbit să-l condamne pe 
Moise că l-ar fi ascultat pe Ietro și că nu 
ar fi trebuit. Din contră, observați că 
socrul său chiar îl îndeamnă să caute 
călăuzire înaintea feței Domnului în 
privința sfaturilor sale. 
23 Dacă vei face lucrul acesta şi dacă 
Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea 
face faţă sarcinilor şi tot poporul va 
merge la locul lui în pace. 

În cazul de față Ietro a fost omul trimis 
de Dumnezeu pentru scoaterea din 
impas a lui Moise. Dar indiferent de 
situație, să avem în vedere că ceea ce 
pare a fi un sfat bun din partea 
oamenilor s-ar putea să fie rău în fața 
Domnului. De aceea, întotdeauna să îi 
cerem Domnului călăuzire înspre 
direcția în care trebuie să o apucăm 
(Fapte 27:9-14). 

3. Să ne lăsăm călăuziți de oamenii 
lui Dumnezeu 

Versetul 21 descrie ce fel de oameni vrea 
Dumnezeu în slujirea de consiliere. Sunt 

4 caracteristici esențiale fără de care 
slujirea nu se mai poate numi slujire ci 
afacere, manipulare sau răspândire de 
bârfe. 
21 Caută (1) oameni destoinici în popor, 
(2) oameni care se tem de Dumnezeu, 
(3) care sunt vrednici de încredere şi 
(4) urăsc câştigul necinstit. 

Ai grijă cui îți încredințezi viața și cu 
cine te însoțești! Verifică-ți sfătuitorul 
și călăuzirile sale din prisma celor 4 
repere ale înțelepciunii. Consultă și 
Fapte 6:3 unde mai pot fi găsite alte 
câteva calități pe care trebuie să le 
îndeplinească un astfel de om al lui 
Dumnezeu. 

Moise a fost un mare om, dar degeaba, 
el nu ar fi putut îndeplini slujirea 
singur. Ascultă chemarea Domnului! 
Poate nu te va chema să fi un Moise, un 
Hur, un Aaron, un Iosua, nici măcar un 
Ietro, dar cu siguranță te vrea să fi unul 
din aceia ale căror nume nu ne-au fost 
enumerate, și totuși ei au fost 
lângă conducătorii lor spirituali 
pentru a-i ajuta să facă o slujire mai 
bună. 
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EXODUL 19 
 
Ajunși din Refidim în pustia Sinai, 
poporul este gata să-și așeze tabăra 
înaintea muntelui. Capitolul 19 mai 
poate fi numit și capitolul poporului 
deoarece vom vedea că israeliții sunt un 
popor special, un popor care trebuia 
să fie sfânt, și un popor care trebuia să 
trăiască supus. 

1. Un popor special 

 La Marea Roșie Dumnezeu a separat 
poporul Său de toate legăturile care au 
mai existat cu vechiul lor stil de viață; la 
Sinai, Dumnezeu le-a pregătit noul stil 
de viață, prin relația de legământ în care 
a intrat cu ei. De multe ori apare 
metafora căsătoriei pe paginile 
Scripturii pentru a descrie legământul. 
Dumnezeu ca soț iar Israelul ca și soție. 
Ori de câte ori Îl părăseau pe Domnul și 
se întorceau la viața și închinarea 
idolatră, Dumnezeu îi acuză de comitere 
de adulter (Isaia 1:21; Ieremia 3:1-5). În 
zilele noastre, credincioșii trebuie să fie 
foarte vigilenți în privința acestei 
categorii de păcate (Iacov 4:4). Biserica 
este un popor special alcătuit din 
persoane de viță împărătească a căror 
menire e să fie preoți care aduc jertfe 
duhovnicești plăcute lui Dumnezeu (1 
Petru 2:5, 9). 

2. Un popor sfânt 

Pentru că ei nu mai erau ai egiptenilor, 
datorită răscumpărării nu erau nici ai 
lor, ci aparțineau de-acum lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta însemna că 
trebuiau să fie separați de păcat (v.10, 
14, 22). 
10 Domnul i-a mai zis: „Du-te la popor şi 
sfinţeşte-l azi şi mâine. Să-şi spele 
hainele 11 şi să se pregătească pentru a 
treia zi, pentru că atunci Domnul Se va 

coborî pe muntele Sinai în faţa întregului 
popor.  
14 Moise s-a coborât de pe munte la 
popor. A sfinţit poporul şi acesta şi-a 
spălat hainele.  
22 Chiar şi preoţii care se apropie 
de Domnul trebuie să se sfinţească, căci 
doar aşa Domnul nu-i va nimici. 

Responsabilitatea zilnică a 
credincioșilor este să se separe de 
păcatul din lume și să se sfințească 
pentru Domnul. 

3. Un popor supus  

Pentru ca poporul să aibă teamă de 
Domnul, Dumnezeu a trebuit să-Și 
manifeste puterea la Muntele Sinai. Aici 
El a trebuit să-i avertizeze ca nu cumva 
să se apropie de slava și sfințenia Sa. De 
ce toate aceste porunci? Pentru că din 
punct de vedere temporal aici și-a 
început copilăria poporul Israel. Cu un 
popor ca și niște copii, trebuia să-i 
învețe folosindu-se de răsplătiri 
și pedepse. Evrei 12:18-29 așează în 
contrast experiența credinciosului nou 
testamental cu cea a evreilor. Desigur, 
noi încă trebuie să avem reverență 
sfântă față de Domnul și să respectăm 
limitele pe care le așează, dar de altă 
parte suntem invintați să ne apropiem 
de El (Evrei 10:19-25). Israeliții nu au 
fost răscumpărați din Egipt pentru că ar 
fi ascultat Legea, dar începând de acum 
ascultarea de poruncile Domnului avea 
să le aducă binecuvântarea și 
posibilitatea de a experimenta prezența 
și purtarea Sa de grijă. 

Noi suntem puși deoparte 

Cuvântul sfânt – ׁשַדָק  – kadosh – 
înseamnă a pune deoparte, a consacra, 
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a dedica. A fi sfânt este într-o strânsă 
legătură cu Dumnezeu. Doar în această 
stare de dedicare și consacrare putem 
să ne găsim plăcerea în Domnul. Atunci 
când apetitul nostru spiritual nu-L 
dorește pe Dumnezeu înseamnă că 
procesul sfințeniei s-a oprit de mult. În 

calitate de urmași ai lui Hristos, noi 
suntem puși deoparte prin moartea Lui 
(Evrei 10:10), prin faptul că locuiește în 
noi Duhul Sfânt (Romani 15:16) și 
Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 17:17; 
Efes. 5:26). 
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EXODUL 20 
 
Deși Exod 20 este un capitol de referință 
și recunoscut printre credincioși ca fiind 
capitolul Legii, noi știm în lumina 
Noului Testament că Legea nu poate 
mântui păcătoșii (Galateni 2:21; 3:21). 
În schimb ea are rolul de a ne 
descoperi sfințenia lui Dumnezeu (1) 
și nevoia de mântuire a omului (2) 
(Rom. 3:20).  Legea lui Dumnezeu este 
o oglindă care ne arată cât suntem de 
murdari (Iacov 1:22-25), dar nu ne 
poate oferi curățirea de care avem 
nevoie. Numai Hristos poate face asta. 

În perioada vechiului legământ, Legea 
Domnului a fost scrisă pe table de piatră 
(Exod 24:12), dar din momentul în care 
a Dumnezeu a instaurat prin Domnul 
Isus noul legământ, Cuvântul Său este 
scris în inimile noastre (2 Cor. 3:1-3). Pe 
măsură ce medităm mai mult asupra 
Scripturii, Duhul Sfânt o face parte a 
vieții noastre lăuntrice ca să putem 
deveni din ce în ce mai asemănători cu 
Domnul Isus Hristos (2 Cor. 3:18). Dacă 
vreodată reușim să împlinim vreuna din 
cerințele Legii lui Dumnezeu, se 
datorează doar lucrării de sfințire pe 
care o face Duhul Sfânt în noi (Rom. 8:1-
4). 

Primele patru porunci vizează în mod 
direct relația noastră cu Dumnezeu. 

Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste 
cuvinte: 
2 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău 
(1a), Care te-am scos din ţara Egiptului, 
din casa sclaviei. 
3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de 
Mine! (1b) 
4 Să nu-ţi faci vreun idol (2a) 
reprezentând vreun lucru de sus din cer, 
de jos de pe pământ sau din apele de sub 

pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor 
şi să nu le slujeşti, (2b) fiindcă Eu, 
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un 
Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii 
pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la 
a treia sau a patra generaţie a celor ce 
Mă urăsc 6 şi Îmi arăt îndurarea până la 
a mia generaţie a celor ce Mă iubesc şi 
împlinesc poruncile Mele. 
7 Să nu foloseşti 
nesăbuit Numele Domnului, Dumneze
ul tău, (3) căci Domnul nu va lăsa 
nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit 
Numele Lui. 
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca 
s-o sfinţeşti! (4) 9 Să lucrezi şase zile şi 
să-ţi faci toată lucrarea ta, 10 dar ziua a 
şaptea este 
Sabatul Domnului, Dumnezeul tău; să 
nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău 
sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava 
ta, nici vitele tale şi nici străinul care 
locuieşte în cetatea ta. 11 Căci în şase zile 
a făcut Domnul cerurile, pământul, 
marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a 
şaptea s-a odihnit. De aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de Sabat şi a 
sfinţit-o. 

Următoarele șase porunci vizează 
relația noastră cu semenii. Dacă Îl iubim 
pe Dumnezeu și Îl ascultăm, atunci îi 
vom putea iubi și ajuta și pe ceilalți 
(Matei 22:34-40). 
12 Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama 
ta (5), pentru ca să trăieşti mult timp în 
ţara pe care ţi-o va da Domnul, 
Dumnezeul tău! 
13 Să nu ucizi! (6) 
14 Să nu comiţi adulter! (7) 
15 Să nu furi! (8) 
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16 Să nu depui mărturie falsă (9) 
împotriva semenului tău! 
17 Să nu pofteşti (10) casa semenului 
tău; să nu o pofteşti pe soţia semenului 
tău, să nu pofteşti sclavul sau sclava lui, 
boul sau asinul lui şi nici vreun alt lucru 
care este al semenului tău!“ 

Este adevărat că sunt multe persoane 
care încearcă să-L asculte pe 
Dumnezeu din frică (v.18-21). 
Altele încearcă să-L asculte doar pentru 
că ar vrea binecuvântările Domnului. 
18 Tot poporul vedea tunetele şi fulgerele 
care aveau loc, vedea muntele fumegând 
şi auzea sunetul trâmbiţei; poporul 
tremura de frică şi stătea la 
depărtare. 19 Ei i-au zis lui Moise: 

– Vorbeşte-ne tu însuţi şi vom asculta; 
dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu 
căci vom muri! 
20 Moise a răspuns poporului: 

– Nu vă temeţi, pentru că Dumnezeu a 
venit doar ca să vă pună la încercare şi 
să aveţi în voi frica de El, pentru ca să nu 
păcătuiţi. 
21 Poporul stătea la depărtare, iar Moise 
s-a apropiat de negura unde se afla 
Dumnezeu.  

Am folosit expresia încearcă să asculte 
în dreptul acestor categorii de persoane 
deoarece aceasta nu e adevărata 
ascultare, cea necondiționată. Putem 
spune că ascultarea adevărată, 
necondiționată este numai aceea 

izvorâtă din dragoste de Domnul. Cel 
mai măreț motiv pentru care ar trebui 
să ascultăm de Dumnezeu ar trebui să 
fie dragostea noastră pentru El. 

Dar ce se întâmplă dacă nu ne pasă și 
efectiv nu ne interesează să-L ascultăm? 
Dumnezeu în domeniul acestui aspect 
lasă pentru poporul Israel două principii 
valabile, în funcție de care va acționa. 
(1) Dacă e caz de păcat intenționat, 
păcat comis din rebeliune, 
atunci Domnul nu va lăsa 
nepedepsită (cf. v.7) o astfel de persoană 
și garantat va 
experimenta pedeapsa […] celor ce Mă 
urăsc (v.5). (2) Dar dacă e păcat comis 
datorită slăbiciunii trupului supus firii 
pământești și există dorință de 
pocăință, Dumnezeu le-a creat 
posibilitatea împăcării prin simbolul 
jertfelor (v.22-26). 

Astăzi, pentru că ne aflăm în 
perioada noului legământ, 
Dumnezeu ne-a creat 
posibilitatea zilnică a împăcării, 
mărturisirii și abandonării păcatului 
numai prin lucrarea măreață de la 
Calvar a Domnului Isus (1 Ioan 1:9-2:2). 
Astfel, credincioșii nu se mai află sub 
acuzația Legii ci sunt sub har. Cu 
siguranță această realitate nu este o 
scuză pentru a păcătui în mod ușuratic 
ci o încurajare pentru pentru a iubi 
ascultarea de voia Lui. 

În încheiere, Romani 6 este un capitol 
potrivit pentru meditație, în 
conformitate cu tema din Exod 20. 
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EXODUL 21 
 
După ce în capitolul precedent au fost 
enunțate cele 10 principii fundamentale 
ale Legii lui Dumnezeu, de data aceasta 
Moise primește instrucțiuni specifice 
despre felul în care trebuie aplicate cele 
10 porunci. Aici sunt luate în calcul 
multele cazuri prin care poate trece un 
om într-o viață, de aceea scopul este ca 
fiecare să primească o judecată 
echitabilă, așa cum reiese din v.22-25: 
22 Dacă se vor lupta doi oameni şi vor lovi 
o femeie însărcinată, făcând-o să nască 
înainte de vreme, fără nici o altă 
nenorocire, cel responsabil trebuie să 
fie pedepsit aşa cum cere soţul femeii, 
plătind atât cât au hotărât 
judecătorii. 23 Dar, dacă se va întâmpla 
vreo nenorocire, vei da viaţă pentru 
viaţă, 24 ochi pentru ochi, dinte pentru 
dinte, mână pentru mână, picior pentru 
picior, 25 arsură pentru arsură, rană 
pentru rană şi vânătaie pentru vânătaie. 

Nici o persoană nu putea să trăiască 
după capul lui, având propria lege, ci tot 
poporul trebuia să se supună rânduirii 
Domnului. 

Am observat în parcurgerea capitolului 
că pentru poporul Israel existau mai 
multe cazuri de răsplătire sau de 
răzbunare atunci când 
cineva păcătuia, blasfemia, rănea, 
ucidea, etc. Datorită noului legământ, 
noi ca și creștini, atunci când vine vorba 
de răzbunarea personală, noi trebuie să 
ne supunem cuvântului din Matei 5:38-
48: 

Despre răzbunare 
38 Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi 
şi dinte pentru dinte». 39 Dar Eu vă spun 
să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. 
Ci aceluia care te loveşte peste obrazul 

drept, întoarce-i-l şi pe celălalt. 40 Celui 
ce vrea să te dea în judecată şi să-ţi ia 
tunica, lasă-i şi haina, 41 iar dacă cineva 
te obligă să mergi cu el o milă, mergi cu 
el două mile. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i, iar 
pe cel ce vrea să se împrumute de la tine 
să nu-l refuzi. 

Iubirea duşmanilor 
43 Aţi auzit că s-a zis: «Să-l iubeşti pe 
semenul tău şi să-l urăşti pe duşmanul 
tău». 44 Dar Eu vă spun: iubiţi-vă 
duşmanii şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
persecută, 45 ca să fiţi astfel fii ai Tatălui 
vostru, Care este în ceruri! Căci El face 
să răsară soarele Lui şi peste cei răi, şi 
peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei 
drepţi, şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă-i 
iubiţi doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 
veţi avea? Oare colectorii de taxe nu fac 
la fel? 
47 Şi dacă vă întâmpinaţi cu dragoste 
doar fraţii, ce lucru neobişnuit faceţi? 
Oare neamurile nu fac la fel? 48 Fiţi deci 
desăvârşiţi, aşa cum şi Tatăl vostru cel 
ceresc este desăvârşit! 

Legea lui Dumnezeu ne arată că este 
perfectă și El este preocupat de absolut 
orice: bărbați, femei, copii, copii care 
încă nu s-au născut, proprietăți și chiar 
animale. Toate acestea sunt creația Sa, 
așa că numai Domnul are dreptul să-i 
spună omului cum să le administreze. 
Legea nu a transformat inimile 
oamenilor, dar le-a fost ajutor și călăuză 
în a-și forma și controla 
comportamentul (Galat 3:23-25), și 
participând la organizarea juridică a 
poporului Israel. Legile și guvernarea au 
fost instituite de Dumnezeu iar 
noi trebuie să le respectăm (Romani 
13). 
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Unele pedepse anunțate aici s-ar putea 
să pară pentru noi prea dure. Dar e bine 
să nu pierdem din vedere faptul că 
națiunea era abia în „copilăria” ei (Galat 
4:1-7), iar copiii nu pot fi educați altfel 
decât prin răsplătiri și pedepse. Lucrul 
acesta nu-l spun eu, ci ni l-a demonstrat 
și l-a aplicat Dumnezeu cu Israelul cu 
mii de ani înainte de scrierea oricărui 
tratat de pedagogie. După 40 de ani mai 

târziu, când noua generație a apărut pe 
scena istoriei, Moise pune foarte mare 
accent pe dragoste atunci când le 
repetă Legea în Deuteronom. Cuvântul 
Deuteronom înseamnă a doua Legea, 
adică repetarea Legii pentru a doua 
oară. (Deut. 4:37; 6:4-6; 7:6-13). 
Numai dragostea poate face pe cineva 
să împlinească și să trăiască după 
Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 13:8-10). 
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EXODUL 22 
 
Poruncile enunțate în acest capitol 
constituie fundamentul legal pentru trei 
categorii: proprietățile, persoanele și 
legi principiale de viață. 

1. Proprietățile – v.1-15 

Dumnezeu dorește de la noi să avem 
respect față de proprietățile altora. 
Ideea principală a pasajului 
este restituirea, să dea înapoi, să 
despăgubească, să plătească (v.3, 5, 6, 
12). Nu era suficient să recunoască 
crima și să îi pară rău pentru ea, ci 
trebuia să existe disponibilitatea de a 
îndrepta fapta prin care proprietarii au 
fost răniți. În acest sens, pocăința lui 
Zacheu este un exemplu (Luca 19:8; 
Prov. 6:30-31). David a știut versetul 1 și 
chiar a avut discernământul spiritual de 
a-l aplica întocmai în dreptul altora (2 
Sam. 12:1-6), dar în dreptul său a neglija 
complet Exod 20:13-14. 

2. Persoanele – v.16-27 

aceste legi care se adresează relațiilor 
interumane ne descoperă sfințenia lui 
Dumnezeu și dorința Sa ca noi să fim 
oameni sfinți (v.31). Aceste structură 

legală când era ascultată păzea poporul 
Israel de violență, jaf, abuz, asuprire și 
nenorocire. Dumnezeu este plin de 
compasiune față de văduve și orfani, 
față de muncitorii săraci și de străini. 
Noi, urmași ai Domnului Isus cu care din 
cele două texte din Iacov ne identificăm 
mai mult? Cu Iacov 1:26-27 sau cu Iacov 
5:1-4? 

3. Principii de viață – v.28-31 

Să-l onorăm pe Dumnezeu în așa fel 
încât să-I dăm întâietate în toate. 
Domnul Isus a sumarizat acest principiu 
de viață anunțându-l în Predica de pe 
Munte în Matei 6:33: 
33 Căutaţi mai întâiÎmpărăţia lui 
Dumnezeu (1) şi dreptatea Lui (2), şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra. 

Dacă într-adevăr Îl iubim pe 
Dumnezeu cu toată inima noastră, nu 
vom avea niciodată dorința de a-i răni 
pe cei din jurul nostru. Dar atunci când 
Dumnezeu nu va fi Cel dintâi în viețile 
noastre, vom începe să-i exploatăm pe 
alții ca să profităm de ceea ce ei au. 
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EXODUL 23 
 
Capitolul 23 conține porunci care aveau 
să se aplice în patru domenii ale 
vieții: legi ale corectitudinii, legi 
pentru conservarea vieții spirituale, legi 
care vizau celebrarea sărbătorilor 
și legi ale consacrării. 

1. Legi ale corectitudinii – v.1-9 

Primele 9 versete din capitol 
accentuează corectitudinea în 
practicarea dreptății și milei. La prima 
vedere avem impresia că a face bine, a fi 
corect sau cinstit e un lucru extrem de 
simplu. Ce fel de porunci mai sunt și 
acestea? Când, de fapt, dacă ne cercetăm 
faptele făcute în natura 
păcătoasă, observăm cu ușurință că 
acestea ne-au condus la bârfe și 
mărturisiri false (2 Cor. 
13:1) numindu-le copilărește, eh..sunt 
doar niște minciunele, las’ că nu trebuie 
să știe ei totul; anturaje în care am 
acționat după spiritul de turmă fără să 
fi căutat adevărata călăuzire în Cuvânt 
și la Domnul; și iubirea de bani 
împletită cu darea de mita ne-au scos 
din probleme, că…ce să faci frate? E greu 
în viață, bine c-am putut-o rezolva și-
așa! 

Faptul că o persoană este bogată 
sau săracă, ne este prieten sau dușman, 
să avem grijă să nu îngăduim ca unele 
relații să ne orbească în ce 
privește trăirea adevărului. 

Integritatea nu are preț; nu se poate 
cumpăra sau vinde; ea poate fi 
doar cultivată cu ajutorul sfințeniei. 

2. Legi pentru conservarea vieții 
spirituale – v.10-13 

În orice vreme a istoriei a existat o 
categorie de oameni care au făcut și fac 
alergie instantă atunci când aud că noi 

trebuie să fim conservatori. Desigur, 
aceștia au și versete preferate precum 2 
Corinteni 3:17. 
17 Căci Domnul este Duhul, şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este libertatea. 

Aș dori să fac niște distincții foarte 
clare 
între libertate și libertinism, între a fi 
conservator și a fi fanatic 
religios superstițios în realizarea 
fiecărui ritual liturgic. Există niște 
diferențe diametral opuse între termenii 
amintiți. Libertatea din 1 Cor. 3:17 se 
referă la eliberarea din păcat, la 
nașterea din nou a oricărui evreu care 
se întoarce la Dumnezeu acceptându-l 
ca Mesia pe Domnul Isus Hristos. 
Libertatea pe care o pretind acești 
oameni, argumentată cu acest verset și 
altele asemănătoare n-are nimic a face 
cu contextul versetelor. Din păcate ei își 
argumentează sau își 
scuză comportamentul libertin cu 
astfel de versete spunând că doar 
suntem liberi în Hristos. A fi liber de 
păcat datorită Duhului lui Dumnezeu e 
una și a avea un comportament libertin 
sub pretextul vreunei apartenențe 
religioase e cu totul alta. A fi 
conservator nu înseamnă fanatism 
religios, ci a păstra odată cu trecerea 
anilor în aceeași condiție, cu aceeași 
calitate principiile sfinte ale Scripturii. 

Revenind la text, sabatul a fost darul 
special pe care Dumnezeu i l-a făcut lui 
Israel în așa fel ca ei să se deosebească 
de celelalte neamuri, fiind poporul Lui 
sfânt (Exod 31:13-17). Această zi a fost 
poruncită atât pentru binele poporului 
cât și pentru animalele lor. Dumnezeu 
avea în vedere odihna lor de care aveau 
nevoie: fizică dar și spirituală. תַבָׁש  – 
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șabath – nu înseamnă sâmbătă, așa 
cum încearcă unii să forțeze etimologia 
cuvântului, ci a înceta, a opri, a se abține 
de la, a se odihni. Anul Sabatic era o 
dovadă de 365 de zile că Dumnezeu e 
preocupat de binele și refacerea 
pământului dar și de îngrijirea 
providențială a săracului. Este foarte 
trist să vedem că astăzi aceste lecții au 
fost uitate și din iubire de bani creația 
este distrusă și exploatată fără ca 
Dumnezeu să mai fie cinstit în odihnă. 
13 Să păzeşti tot ceea ce ţi-am spus – 
aceasta înseamnă să fi conservator. 

3. Legi care vizau celebrarea 
sărbătorilor – v.14-19  

Dumnezeu dorește ca poporul Său 
să celebreze și să se bucure de 
bunătatea Lui (1 Timotei 6:17). Ori de 
câte ori ne strângem cu ocazia unei 
sărbători, dacă Îl ignorăm pe Domnul și 
ne concentrăm doar pe un ritual religios 
bogat în programul desfășurat, ne facem 
vinovați de idolatrie. 

Cele trei sărbători anuale poruncite 
erau Sărbătoarea Azimelor, adică 
Paștele care simboliza răscumpărarea 
lor din robia egipteană. Sărbătoarea 
Recoltei sau Săptămânilor (Exod 
34:22) care apare în Noul Testament 
sub numele de Sărbătoarea Cinzecimii. 
Aceasta avea rolul de a-L proslăvi pe 
Dumnezeu pentru primele roade ale 
câmpului la final de primăvară. Cea de-
a treia era Sărbătoarea Culesului sau 
Corturilor care avea loc în septembrie-
octombrie, în perioada culesului 
fructelor şi a viei; aici este vorba de 
preamărirea purtării de grijă a 
Domnului la sfârşitul anului agricol. 

 

4. Legi ale consacrării – v.20-33 

Consacrarea este acțiunea prin care 
poporul se dedica, se sfințea și 
recunoștea capacitățile și meritele lui 
Dumnezeu în toate domeniile vieții. 
Israelul a primit aceste porunci în 
vederea consacrării pentru că peste ani 
de zile urmau să ia în stăpânire 
teritoriul popoarelor străine. Dumnezeu 
a pregătit Cuvântul călăuzitor pentru ca 
nu cumva să se lase ispitiți și să se 
compromită cu popoarele nelegiuite ale 
țării. Nici măcar nu trebuiau să fie 
preocupați de vreun studiu personal pe 
tema religiilor comparate. Li s-a 
interzis invocarea numelor zeităților 
sub pretextul că le-ar aduce noroc 
(v.13); închinarea și slujirea acestor 
chipuri cioplite sau pictate (v.24); dar 
mai ales încheierea vreunui legământ cu 
ele (v.32). 
13 Să păzeşti tot ceea ce ţi-am spus. Să nu 
invoci numele altor dumnezei: numele 
lor să nu fie auzite pe buzele tale. 
24 dar tu să nu te pleci înaintea zeilor lor 
şi să nu li te închini. Să nu urmezi faptele 
lor, ci să-i nimiceşti cu desăvârşire şi să 
le dărâmi stâlpii sacri. 
32 Tu însă să nu închei legământ cu ei şi 
cu zeii lor. 

Așa trebuie să fie poporul sfânt, poporul 
ales, poporul răscumpărat al 
Domnului: conservator și consacrat. Să 
cunoască foarte bine limitele, ce are voie 
și cum nu are voie să trăiască, pentru a-
și cinsti Mântuitorul. Să nu care cumva 
să întocmim planuri șirete în inima 
noastră în vederea neascultării de 
Dumnezeu! 
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EXODUL 24 
 
Capitolul 24 ne învață că există mai 
multe grade de apropiere de Domnul. 
Dacă ne vom uita la popor, acesta a 
rămas la mare distanță de muntele Sinai 
datorită fricii lor de Domnul. Al doilea 
grup care face primul pas înspre 
apropierea de Dumnezeu e cel format 
din Moise, Iosua, Nadab, Abihu, Aaron și 
cei 70 de bătrâni. 
9 După aceea, Moise s-a suit împreună cu 
Aaron, Nadab, Abihu şi cei şaptezeci de 
bărbaţi din sfatul bătrânilor lui 
Israel; 10 ei L-au văzut pe Dumnezeul lui 
Israel. Sub picioarele Lui era ceva ca un 
fel de lucrare de piatră de safir, ca cerul 
senin. 11 Dumnezeu nu Şi-a întins mâna 
împotriva conducătorilor israeliţilor; ei 
L-au văzut pe Dumnezeu şi totuşi au 
mâncat şi au băut. 

1. Un singur pas face diferența 

Ce extraordinară a fost această 
experiență. Au avut parte de o teofanie 
prin care li s-a revelat gloria Domnului. 
S-a făcut fereastră în cer și au văzut 
tronul Lui și lucrarea aceea ca de safir 
de sub picioarele Sale. Au stat și au 
mâncat în prezența lui Dumnezeu. 
Toată scena aceasta are o încărcătură 
spirituală minunată, indescriptibilă și 
incomprehensibilă. Noi avem doar 
câteva propoziții care o descriu, dar 
starea era impregnată de prezența lui 
Dumnezeu. Un singur pas în 
apropierea de Domnul face diferența. 
Ori de câte ori facem pași înspre 
Domnul, El ne va da mărturii ale 
prezenței Sale. 

2. Mai mulți pași duc în vârf 

Al treilea nivel în apropierea de Domnul 
îl face Moise și Iosua. Iar în final, ultimul 
pas al comuniunii cu Dumnezeu îl face 

doar Moise, care pășește singur în gloria 
descoperită în nori. Atunci, pe munte, 
nu toți au avut harul de a mai face un 
pas în prezența Domnului ca să-L audă 
și să-L experimenteze. Dumnezeu i-a 
chemat doar pe aceia pe care i-a ales ca 
să conducă poporul: Moise și Iosua. 
Moise ca lider principal iar Iosua, peste 
zeci de ani, avea să fie noul Moise. 
12 Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la 
Mine pe munte şi aşteaptă acolo; îţi voi 
da nişte table de piatră cu Legea şi 
poruncile pe care le-am scris pentru ca ei 
să poată fi învăţaţi.“ 13 Moise, împreună 
cu Iosua care-i slujea, s-a ridicat şi s-a 
urcat pe muntele lui Dumnezeu.  

Nu aș dori să înțelegem greșit cum că 
Aaron și ceilalți 70 de bătrâni nu au fost 
aleși de Domnul să conducă. Nici vorbă! 
Dar atunci, harul acesta a fost limitat 
doar pentru cei doi amintiți adineaori. 

Oswald Sanders a comentat foarte 
frumos în dreptul acestui pasaj în felul 
următor: 

Astăzi, noi ne aflăm în momentul în care 
prin harul căpătat la cruce, putem să ne 
apropiem atât de mult de Dumnezeu, 
atât cât dorim fiecare. 

Atunci au fost invitați doar Moise și 
Iosua, ca mai apoi, în ultimul stadiu, să 
fie chemat doar Moise. Astăzi suntem 
invitați prin Iacov, fratele Domnului 
Isus, să ne apropiem cu toții de 
Dumnezeu. 

Iacov 4:8 – 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, 
şi El Se va apropia de voi! Curăţiţi-vă 
mâinile, păcătoşilor! Curăţiţi-vă 
inimile, oameni cu două feluri de 
gândire! 
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Din păcate, de cele mai multe ori nu 
suntem dispuși să facem ceea ce ne cere 
partea a doua a versetului, astfel încât să 
ne putem întâlni cu El. 

Poporul care aștepta în tabără a avut 
Cuvîntul – Cartea Legământului cât și 
sângele stropirii, sângele legământului 
prin care au făcut promisiuni că vor fi 
ascultători Domnului. 
7 Apoi Moise a luat Cartea Legământului 
şi a citit-o în auzul întregului popor. 
Israeliţii au zis: „Vom face tot ce a 
spus Domnul şi-L vom asculta!“ 8 Atunci 
Moise a luat sângele şi a stropit poporul, 
zicând: „Acesta este sângele 
legământului pe care Domnul l-a 
încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor 
cuvinte.“ 

Ceea ce n-a avut poporul a fost viziunea 
monumentală a gloriei Domnului pe 
care Moise a avut-o pe munte. 

3. Pașii înspre vârf sunt răsplătiți cu 
prezența gloriei lui Dumnezeu 

Mulți am crede că versetului 11 parcă îi 
lipsește ceva sau că ar trebui citit în felul 
următor: ei L-au văzut pe Dumnezeu şi 
au căzut înaintea Lui şi s-au rugat. 
Dar nu, așa cum am citit fiecare dintre 
noi, ei L-au văzut pe Dumnezeu şi totuşi 
au mâncat şi au băut. 

Descoperirea Domnului sub formă de 
teofanie și arătarea slavei Lui s-au 

concretizat în cea mai practică lecție de 
înțelegere a părtășiei: statul la masă. 
Obișnuiesc să spun că acest pasaj este 
prototipul vechi testamental al Cinei 
Domnului. E același principiu, au stat și 
au mâncat înaintea Domnului datorită 
faptului că El le-a arătat har. Apostolul 
Pavel în 1 Corinteni 10:31 ne învață că 
orice facem să facem totul pentru 
preamărirea Numelui Domnului. 

Aș vrea în schimb să fim conștienți că 
apropierea de Domnul într-un chip 
ușuratic, banal, neatent sau lipsit de 
orice reverență ne va așeza în ipostaza 
de a experimenta focul Domnului. 

Evrei 12:28-29 – 28 De aceea, întrucât 
primim o Împărăţie care nu poate fi 
clătinată, să mulţumim şi să ne închinăm 
lui Dumnezeu într-un mod care-I este 
plăcut, cu reverenţă şi frică, 29 pentru că 
„Dumnezeul nostru este un foc 
mistuitor“. 

Din păcate Nadab și Abihu au 
experimentat aceasta în Levitic 10. Cum 
e posibil ca să fi făcut pași pe muntele 
părtășiei, să fi văzut măreția lui 
Dumnezeu și apoi să fi mistuit? Am 
putea trage concluzia mai bine stăteai cu 
poporul în tabără. Dintr-un anumit 
punct de vedere, da, așa e. Însă mai 
corect ar fi să concluzionăm mai bine ai 
fi vegheat asupra vieții tale. 
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EXODUL 25 
 
1. Dărnicia este o jertfă de 

mulțumire 

Dumnezeu ar fi putut face tabernacolul 
în mod instant datorită puterii Lui 
creatoare. Dar în schimb, El i-a cerut 
poporului să-I aducă jertfele lor. Să 
construiască un Cort al Întâlnirii dedicat 
lui Dumnezeu a fost pentru ei un 
privilegiul. Astăzi suntem chemați într-
o altă formă să participăm la 
construirea Bisericii Sale, și avem 
responsabilitatea de a folosi numai 
materialele de cea mai bună calitate (1 
Cor 3:9-23). Suntem noi dintre aceia 
care dăruim de bună voie lui Dumnezeu 
din ceea ce El ne-a dăruit întâi? 

Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune-le 
israeliţilor să-Mi aducă o contribuţie; 
s-o primiţi pentru Mine de la fiecare 
om care o va da cu dragă 
inimă. 3 Aceasta este contribuţia pe care 
va trebui să o primeşti de la ei: aur, 
argint, bronz, 4 fire de culoare albastră, 
purpurie şi cărămizie, fir de in subţire, 
păr de capră, 5 piei de berbeci, vopsite în 
roşu, piei de viţel de mare, lemn de 
salcâm, 6 ulei pentru luminat, mirodenii 
pentru untdelemnul folosit la ungere şi 
pentru tămâia mirositoare, 7 pietre de 
onix şi pietre pentru efod şi pieptar. 8 Să-
Mi facă un Lăcaş şi Eu voi locui în 
mijlocul lor.  

2. Un model de urmat 

Cortul Întâlnirii nu a fost o invenție 
umană, nici rezultatul imaginației unor 
lideri religioși. Dumnezeu i-a dat lui 
Moise modelul pe care a trebuit să-l 
urmeze în realizarea construcției, la fel 
cum i-a dat și lui David, mai târziu, 
modelul pentru templu (1 Cron. 28:19). 

Chivotul mărturiei reprezenta tronul lui 
Dumnezeu aflat în Sfânta Sfintelor, iar 
gloria Domnului locuia între heruvimii 
de deasupra capacului ispășirii (Ps. 
99:1). 
17 Apoi să faci un capac al ispăşirii din 
aur curat, lung de doi coţi şi jumătate şi 
lat de un cot şi jumătate (1,2 m lungime 
și 0,75 m lățime) . 18 Să faci şi doi 
heruvimi din aur bătut, la cele două 
capete ale Capacului Ispăşirii. 19 Să faci 
un heruvim la un capăt şi un heruvim la 
celălalt capăt. Să-i faci, la cele două 
capete ale Capacului Ispăşirii, dintr-o 
singură bucată cu el. 20 Heruvimii să fie 
cu aripile întinse deasupra, umbrind 
astfel Capacul Ispăşirii cu aripile lor. Ei 
să stea faţă în faţă; feţele heruvimilor să 
fie întoarse înspre Capacul Ispăşirii. 21 Să 
pui Capacul Ispăşirii deasupra 
Chivotului, iar în Chivot să pui Mărturia 
pe care ţi-o voi da. 22 Acolo, deasupra 
Capacului Ispăşirii, între cei doi 
heruvimi care sunt pe Chivotul 
Mărturiei, mă voi întâlni cu tine şi îţi voi 
da toate poruncile pentru israeliţi. 

În conformitate cu Evrei 4:11-16, tronul 
de la care noi primim îndurare, 
acest capac al ispășirii, se află acum în 
ceruri și ne asigură o cale deschisă 
înspre Dumnezeu. 
11 Să ne grăbim deci să intrăm în acea 
odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă 
printr-o neascultare ca a lor! 
12 Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu şi activ, mai ascuţit decât orice 
sabie cu două tăişuri, străpungând până 
desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, şi poate judeca gândurile şi 
intenţiile inimii. 13 Nu este nimic care să 
poată fi ascuns de El, ci totul este gol şi 
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descoperit ochilor Lui, ai Celui înaintea 
Căruia trebuie să dăm socoteală. 
14 Aşadar, fiindcă avem un Mare Preot 
Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, să ne ţinem tare de 
mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem un 
Mare Preot Care să nu poată avea milă 
de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a 
fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar 
fără să păcătuiască. 16 Aşadar, să ne 
apropiem cu îndrăzneală de tronul 
harului, ca să primim îndurare şi să 
găsim har care să ne ajute la timpul 
potrivit. 

Masa punerii înainte ne amintește de 
faptul că Dumnezeu este sursa 
existenței noastre (Matei 6:11). 
23 Să faci o masă din lemn de salcâm, 
lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă 
de un cot şi jumătate (Aproximativ 1 
m lungime, 0,5 m lăţime şi 0,75 m 
înălţime). 24 Să o poleieşti cu aur curat şi 
să-i faci un chenar de aur de jur 
împrejur. 
30 Să pui pe masă pâinea prezentării, 
ca să fie continuu înaintea Mea. 

Pâinea prezentării era un simbol viu al 
hranei spirituale pe care o găseau în 

Cuvânt și în prezența Domnului (Deut. 
8:3; Matei 4:4). 

Sfeșnicul din aur ne transmite ideea 
că Dumnezeu e lumină (1 Ioan 1:5) dar 
și faptul că noi trebuie să fim lumini în 
întunericul lumii (Matei 5:14-16). Așa 
cum candelele erau alimentate cu ulei 
pentru a putea genera lumină, în aceeași 
măsură, noi trebuie să ne lăsăm umpluți 
de Duhul Domnului pentru a fi eficienți 
în trăirea și mărturia noastră. 

Fiecare detaliu amintit, formele de 
floare de migdal, bobocii, petalele, unele 
să fie dintr-o singură bucată, toate 
acestea ne vorbesc despre perfecțiunea 
și frumusețea lui Dumnezeu. 

Detaliile Cuvântului, fie ele porunci, 
avertismente, încurajări sau învățături, 
ne-au fost date nu pentru a ne prezenta 
înaintea Domnului cu lasă Doamne că 
merge și-așa. O astfel de gândire este 
dovada celei mai josnice necinstiri a lui 
Dumnezeu și a Cuvântului Său fără 
greșeală. 
40 Vezi să faci totul după modelul care 
ţi-a fost arătat pe munte. 
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EXODUL 26 
 
Zece draperii, cincizeci de cleme 
(cheotori), patruzeci de piedestale de 
argint, douăzeci de scânduri, două 
perdele și totuși un singur cort. 
6 Să faci […] astfel încât Tabernaculul să 
alcătuiască un întreg. 
11 Să faci cincizeci de cârlige de bronz pe 
care să le introduci prin cheotori şi să 
îmbini părţile cortului, astfel încât 
acesta să alcătuiască un întreg. 

Toată lucrarea complexă de construire 
și confecționare de materiale, da a fost 
foarte diversă, dar în toată 
acestă diversitate a existat unitate. 

1. S-a folosit doar un singur 
plan pentru tabernacol 

Nu au existat păreri împărțite, nu au 
existat probleme de felul în care să arate 
schița arhitectului, nu au discutat în 
contradictoriu forma lui, unde să fie ușa 
sau culorile folosite. Motivul este 
simplu: planul venea direct de la 
Dumnezeu (v.30). 

Omul folosindu-și inteligența și 
înțelepciunea de origine umană, de 
multe ori poate avea succes în lucrurile 
ce țin de lumea înconjurătoare (Luca 
16:8). Dacă muncitorii de la cort s-ar fi 
folosit de înțelepciunea și dibăcia lor 
fără Domnul ar fi distrus planul dat și 
lucrarea măreață (1 Cor 3:16-23). 

Fii sigur că planurile ce le-ai făcut sunt 
din cer de la Domnul și nu din lume! 

2. S-a folosit doar un singur set de 
măsurători pentru construcție 

2Fiecare draperie să fie lungă de douăzeci 
şi opt de coţi şi lată de patru coţi 
(aproximativ 14 m lungime şi 2 m 

lăţime). Toate draperiile să fie de 
aceeaşi mărime. 

Dumnezeu le-a dat un singur set de 
măsurători ca nu cumva fiecare din 
muncitori să facă după cum au văzut 
prin Egipt, sau după cum li s-ar fi părut 
lor mai bine, și așa să apară 
contradicțiile. Lecția deosebită pe care o 
desprindem tocmai din aceste versete 
tehnice, cu cifre și dimensiuni, este 
următoarea: atunci când ne implicăm în 
lucrarea lui Dumnezeu 
după standardele Lui există unitate; 
când folosim propriile standarde, vor 
apărea diviziunile. 

3. S-au folosit numai materialele pe 
care Dumnezeu li le-a poruncit 

În 1 Cor 3:16-23 citim despre importanța 
crucială pe care o au materiale 
corespunzătoare în procesul construirii. 
Doar așa construcția va rezista. Vom 
vedea mai târziu cât de mare accent s-a 
pus pe aur în capitolul 37, pe argint în 
capitolul 38, și pe pietrele prețioase în 
capitolul 39. 

4. Cortul a fost locuit numai de o 
singură slavă, de gloria lui 
Dumnezeu 

Atunci când omul aduce în casa 
Domnului propria lui slavă, începe să 
suporte consecințele luării gloriei 
Domnului. 

Dumnezeu nu-Și împarte slava cu 
nimeni. 

Deuteronom 6 – 12 vezi să nu uiţi pe 
Domnul, care te-a scos din ţara 
Egiptului, din casa robiei.13 Să te temi de 
Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi 
pe Numele Lui să juri. 14 Să nu vă 
duceţi după alţi dumnezei dintre 
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dumnezeii popoarelor din jurul 
vostru, 15 căci Domnul, Dumnezeul tău, 
este un Dumnezeu gelos în mijlocul 
tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S-ar 
aprinde de mânie împotriva ta şi te-ar 
nimici de pe faţa pământului. 16 Să nu 
ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, 
cum L-aţi ispitit la Masa. 

Isaia 42:8 – Eu sunt Domnul, acesta este 
Numele Meu, şi slavaMean-o voi da 
altuia, nici cinsteamea, idolilor. 

Domnul Isus s-a rugat în Ioan 17:20-23 
ca ucenicii Lui să fie una. Suntem din 
aceia care căutăm să trăim în unitate în 
Trupul Domnului sau prin fiecare ocazie 
denigrăm și aducem diviziune în Trupul 
Lui? 
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EXODUL 27 
 
Cortul Întâlnirii sau Tabernacolul, așa 
cum mai este el numit, nu era un loc de 
întâlnire pentru închinarea 
congregațională ci un loc pentru jertfe 
și slujbe sfinte. 

1. Sacrificiile 

Primul lucru pe care îl vedea orice 
israelit când intra în curtea cortului era 
altarul de bronz. Scopul cu care au fost 
aranjate și poziționate toate uneltele și 
accesoriile cortului era rezolvarea 
păcatului. Altarul îi arăta 
credinciosului din vechiul legământ că 
nimeni nu putea veni în prezența lui 
Dumnezeu până când nu s-a rezolvat 
problema păcatului prin aducerea de 
jertfe ispășitoare (Levitic 17:11). 

2. Separarea 

Curtea Tabernacolului era împrejmuită 
de un gard din stâlpi de lemn și piei 
animale, pentru ca numai preoții și 
leviții aveau dreptul de a intra în acest 
spațiu sacru. Oamenii de rând, întregul 
popor mai exact, era în afara acestui 
spațiu. De asemenea, preoții erau și ei 
limitați, nu intrau în Sfânta Sfintelor, 
excepția o făcea marele preot o singură 
dată pe an. 

Dumnezeu a dorit ca tot poporul Lui să 
fie un neam de preoți (Exod 19:5-6), dar 
lucrul acesta nu se putea întâmpla decât 
după ce lucrarea lui Hristos era 
completă la cruce (1 Petru 2:5, 9). 

3. Strălucirea sfeșnicului 

Așa cum am menționat și mai sus, 
fiecare accesoriu era așezat într-un 
anumit loc cu un scop. Sfeșnicul era 
așezat în prima cameră a cortului, 
numită sfânta. Rolul său era de a lumina 
încăperea în așa fel încât preoții să poată 
vedea în timp ce slujeau, indiferent de 
momentul în care intrau. De asemenea 
primul lucru pe care îl vedea un slujitor 
era lumina aceasta care ardea în 
continuu, zi-noapte. O aducere aminte 
vie a faptului că Dumnezeu e lumină, 
omniprezent.  Evident, sfeșnicul nu 
avea rolul de a oferi lumină curții sau 
întregii tabere a lui Israel; aceasta era 
iluminată de gloria lui Dumnezeu (Exod 
40:38). Poporul lui Dumnezeu (Filipeni 
2:15) și bisericile Sale (Apocalipsa 1:12, 
20) au astăzi rolul de a străluci ca 
sfeșnice într-o lume extrem de 
întunecată. 

Să veghem asupra curăției sfeșnicului 
nostru ca lumina generată să fie într-
adevăr strălucitoare (Matei 5:16). 
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EXODUL 28 
 
Acest capitol, prin natura subiectelor pe 
care le tratează, poate fi împărțit în 
patru secțiuni: instrucțiuni privind 
veșmintele preoților – v.1-5; 
instrucțiuni privind efodul – v.6-14; 
instrucțiuni privind pieptarul – v.15-
30, și instrucțiuni privind alte 
veșminte ale preoților – v.31-43. 

Preoția a fost atât un mare privilegiu 
cât și o imensă responsabilitate. Era o 
experiență minunată să poți purta acele 
haine glorioase și să fi în permanență în 
curtea sfântă. Dar a fi preot al 
Domnului, funcția aceasta purta cu sine 
obligații serioase. 

1. Aveau responsabilitatea de-al 
sluji, în primul rând, pe Domnul 

De patru ori Dumnezeu amintește în 
capitol această responsabilitate (v.1, 3, 
4, 41). 

1 Apoi adu-i lângă tine, dintre israeliţi, 
pe fratele tău, Aaron, şi pe fiii săi, Nadab 
şi Abihu, Elazar şi Itamar, ca să-Mi 
împlinească slujba de preoţi. 
3 să vorbeşti cu toţi 
acei oameni pricepuţi, pe care i-am 
umplut cu un duh de înţelepciune, să 
facă veşmintele lui Aaron, ca să fie 
sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de 
preot. 
4 Acestea sunt veşmintele pe care 
trebuie să le facă: un pieptar, un efod, o 
mantie, o tunică ţesută, o mitră şi un 
brâu. Atunci când vor face aceste 
veşminte sfinte pentru fratele tău, 
Aaron, şi pentru fiii săi, ca aceştia să-
Mi împlinească slujba de preoţi, 
41 Să-i îmbraci cu ele pe Aaron şi pe fiii 
lui, după care să-i ungi, să-i învesteşti în 

slujire şi să-i sfinţeşti, căci ei Îmi vor 
sluji ca preoţi. 

Slujitorii Domnului au responsabilitatea 
de a fi plăcuți numai Lui (1 Corinteni 
4:1-7). 

2 Corinteni 4:5 – 5 Noi nu ne predicăm 
pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca 
Domn, iar pe noi înşine ca sclavii 
voştri, datorită lui Isus. 

2. Aveau responsabilitatea de-a sluji 
poporul 

Poporul Domnului este pentru El 
asemenea pietrelor prețioase. 

Maleahi 3:17 – 17 Ei vor fi ai Mei, zice 
Domnul oştirilor, Îmi vor fi o 
comoară deosebită în ziua pe care o 
pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum 
are milă un om de fiul său, care-i 
slujeşte. 

Marele nostru Preot, Domnul Isus 
Hristos ne poartă în inima Sa și pe 
umerii Săi. Merită să Îi aducem în 
timpul nostru devoțional toată cinstea și 
gloria deoarece El este reprezentantul 
nostru înaintea tronului lui Dumnezeu. 
Datorită lui Dumnezeu avem parte de 
har oferit cu bunătate și suntem ai 
Preaiubitului Lui (Efeseni 1:6). 

3. Aveau responsabilitatea de-a sluji 
împreună 

Atâta timp cât ei erau în slujba 
poporului, Dumnezeu a promis că va 
purta de grijă în ce privește nevoile lor. 
În slujirea de la Cortul Întâlnirii nu a 
existat nici un fel de competiție și nici 
un fel de confuzie ori dezbinare, 
pentru că ei slujeau aceluiași Domn și în 
baza aceluiași Cuvânt. 
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Dumnezeu are câte o slujire pentru 
fiecare dintre noi. Să ne lăsăm 

echipați de El corespunzător astfel 
încât să o putem îndeplini. 
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EXODUL 29 
 
Capitolul 29 conține instrucțiuni pentru 
(1) învestirea în slujire a preoților; (2) 
pentru consacrarea altarului; (3) pentru 
jertfa continuă. 

Ei s-au dedicat, dar Dumnezeu i-
a consacrat. Noi ne punem în slujba 
Domnului, dar numai El ne sfințește 
(pune deoparte) și ne folosește exclusiv 
în conformitate cu voia Sa. Noi ca și 
popor al Domnului, experimentăm 
spiritual tot ceea ce au trăit fizic Aaron 
și fii săi. 

1. Și noi am fost spălați 

 4 să-i aduci apoi pe Aaron şi pe fiii lui la 
intrarea în Cortul Întâlnirii şi să-i speli 
cu apă; 

Sângele lui Hristos ne-a curățat în așa 
fel încât viața noastră influențată de 
trecutul ei a fost schimbată (Apoc. 1:5-6; 
1 Cor 6:9-11). Inimile noastre păcătoase 
nu au fost sfințite prin intermediul 
vreunui ritual religios exterior ci 
prin credința puternică în Domnul 
Isus (Fapte 15:9; Tit 3:5). 

2. Și noi am fost îmbrăcați 

 5 apoi să iei veşmintele şi să-l îmbraci pe 
Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu 
efodul şi cu pieptarul şi să-l încingi cu 
brâul efodului; 

Noi stăm în picioare doar datorită 
neprihănirii Domnului Isus și actului 
justificării Sale. Justificarea înseamnă 
că am fost socotiți neprihăniți. Nu 
păcatul nostru a fost socotit 
neprihănire, nici vorbă, ci păcatele 
noastre au fost ispășite la cruce iar 
neprihănirea Domnului Isus ne-a fost 
atribuită (2 Cor. 5:21). Astfel am fost 
îmbrăcați în hainele mântuirii (Isaia 
61:10; Coloseni 3:1-4). 

3. Și noi am fost unși 
7 să iei untdelemnul pentru ungere, să i-l 
torni pe cap şi să-l ungi. 

Ungerea cu untdelemn a fost semnul 
distinctiv prin care cineva era pus 
deoparte, special, pentru slujirea lui 
Dumnezeu. Din această categorie 
privilegiată nu făcea parte oricine din 
popor ci strict: (1) preoții; (2) profeții; 
(3) împărații. Cantitatea de untdelemn 
era semnificativă, tocmai pentru ca în 
urma ungerii să existe câteva semne: (1) 
Capul, barba și hainele să fie impregnate 
de untdelemn; (2) Uleiul avea 
proprietăți aromatice deosebite, astfel 
că nu putea trece nedetectat. Parfumul 
respectiv resimțit în comunitate, 
hainele și tot capul îmbibate făceau de 
cunoscut israelitul investit în slujba 
Domnului. 

Noi, astăzi, avem Duhul Domnului care 
locuiește în noi și ne împuternicește 
pentru lucrarea de slujire (2 Corinteni 
1:21). 

1 Ioan 2:27 – 27 Cât despre voi, ungerea 
pe care aţi primit-o de la El rămâne în 
voi şi nu aveţi nevoie ca cineva să vă 
înveţe, ci, aşa cum ungerea Lui vă învaţă 
cu privire la toate lucrurile, iar ea este 
adevărată şi nu este o minciună, 
rămâneţi în El, aşa cum v-a învăţat ea. 

4. Și noi aparținem Domnului 
44 Voi sfinţi Cortul Întâlnirii şi altarul. Îi 
voi sfinţi pe Aaron şi pe fiii săi ca să fie 
în slujba Mea ca preoţi. 45 Voi locui în 
mijlocul israeliţilor şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor. 46 Ei vor şti că Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul lor, Care i-am 
scos din ţara Egiptului ca să locuiesc în 
mijlocul lor. Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul lor. 
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Preoții erau însemnați cu sânge (1) pe 
ureche – simbol al auzirii vorbirii lui 
Dumnezeu; (2) pe degetul de la mână 
– cu mâinile slujeau lui Dumnezeu; (3) 
pe picior – piciorul reprezintă umblarea 
cu Dumnezeu. 
20 Să înjunghii berbecul şi să-i iei 
sângele, după care să ungi lobul urechii 
drepte a lui Aaron şi lobul urechii drepte 
a fiilor lui, degetul mare al mâinii lor 
drepte şi degetul mare al piciorului lor 
drept şi să stropeşti restul sângelui pe 
altar, de jur împrejur. 

Jertfa continuă, dimineața și seara, era 
pentru ei o aducere aminte că trebuie să 

fie devotați complet și constant lui 
Dumnezeu. 

Nu uitați să fiți zilnic o jertfă vie pentru 
Dumnezeu! 

Romani 12:1-2 – Prin urmare, vă 
îndemn fraţilor, prin îndurarea lui 
Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută 
lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare 
duhovnicească din partea voastră! 2 Nu 
vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă 
transformaţi prin reînnoirea gândirii 
voastre, ca să puteţi discerne voia lui 
Dumnezeu, cea bună, plăcută şi 
desăvârşită. 
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EXODUL 30 
 
1. Nu uita importanța închinării 

1 Să faci apoi un altar din lemn de salcâm 
pe care să arzi tămâie. 

Altarul din Cortul Întâlnirii, amplasat în 
prima parte – sfânta, este locul în care 
se aducea închinare lui Dumnezeu în 
modul cel mai solemn (Ps.141:1-3; 
Apoc.5:8). Închinarea și rugăciunile din 
acest loc trebuiau să respecte anumite 
condiții fizico-spirituale pentru a fi 
considerate valabile. Nerespectarea lor 
nu era scuzabilă ori neglijabilă, ci avea 
ca și consecință moartea. 

Datorită faptului că ne aflăm în perioada 
noului legământ, noi nu mai 
stăm înaintea perdelei care 
desparte sfânta de sfânta-sfintelor. Noi 
avem privilegiul dar și responsabilitatea 
enormă de a intra direct în prezența lui 
Dumnezeu. Așa cum pe altar era nevoie 
de foc pentru a arde tămâia, azi avem 
nevoie de Duhul care ne ajută în 
slăbiciunile noastre, altfel rugăciunile ar 
fi pline de deznădejde (Rom. 8:23-27). 

Rugăciunea este o îndeletnicire 
specială, să nu o tratăm cu banalitate. 
7 Aaron să ardă tămâie pe el în fiecare 
dimineaţă când pregăteşte 
candelele. 8 De asemenea să ardă tămâie 
pe el şi între cele două seri, când va 
aprinde candelele. Astfel, va fi tot timpul 
tămâie din partea voastră 
înaintea Domnului, din neam în 
neam. 9 Să nu arzi tămâie străină pe el, 
să nu aduci pe el nici ardere de tot, nici 
dar de mâncare şi să nu torni nici o 
jertfă de băutură pe el. 10 Doar o dată pe 
an, Aaron va face ispăşire pe coarnele 
altarului. Această ispăşire anuală va 
trebui făcută cu sângele jertfei pentru 
ispăşirea păcatului; de asemenea, ea va 

trebui făcută din neam în neam. Acesta 
este un lucru preasfânt 
înaintea Domnului.“  

2. Nu uita de prețul răscumpărării 
11 Domnul i-a mai zis lui Moise: 12 „Când 
vei face numărătoarea israeliţilor, 
fiecare va trebui să 
plătească Domnului, atunci când va fi 
numărat, un preţ de răscumpărare 
pentru viaţa lui, pentru ca atunci când 
vei face numărătoarea nici o nenorocire 
să nu vină peste ei. 13 Fiecare dintre cei ce 
sunt număraţi să dea o jumătate de 
şechel, după şechelul Lăcaşului (un 
şechel este douăzeci de ghere); această 
jumătate de şechel va fi o jertfă 
pentru Domnul. 

Ei nu erau răscumpărați prin simpla 
plătire a acelei sume de bani, la fel cum 
nici noi nu suntem. 

1 Petru 1:18 pentru că ştiţi că nu cu 
lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi 
fost răscumpăraţi din felul vostru de 
viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii 
voştri, 19 ci cu sângele preţios al lui 
Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi 
fără pată. 

Plătirea acestei taxe anuale de o 
jumătate de șechel de argint (5 gr), le 
amintea constant în viață, de ceea ce a 
făcut Dumnezeu cu ei. Au fost robi, și-
acum, sunt oameni liberi. Ce mare e 
îndurarea lui Dumnezeu! O altă analogie 
frumoasă este aceasta a argintului. 
Argintul are un rol fundamental în 
multe dintre uneltele sau obiectele de la 
Cort (38:25-27). După cum picioarele 
sau piedestalele curții Sfântului Locaș au 
fost turnate din argint, tot așa 
fundamentul de argint în viața cuiva îl 
constituie răscumpărarea. 
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3. Nu uita să te păstrezi curat 
20 Atunci când vor intra în Cortul 
Întâlnirii, să se spele cu apa aceasta ca să 
nu moară; vor trebui să facă acest lucru 
atunci când se vor apropia de altar ca să 
slujească sau când vor 
aduce Domnului jertfe mistuite de 
foc. 21 Aşadar, să-şi spele mâinile şi 
picioarele ca să nu moară. Aceasta să fie 
o poruncă veşnică pentru Aaron, pentru 
fiii lui şi pentru urmaşii lor.“ 

La fel ca și preoții, noi am fost spălați în 
momentul răscumpărării, dar trebuie 
să ne păstrăm curați în fiecare zi. Dacă 
necurăția slujitorilor din timpul slujirii 
sfinte de la Cortul Întâlnirii era 
pedepsită cu moartea, să ne gândim ce 
ni se va întâmpla nouă celor care trăim 
în mijlocul unei lumi a nelegiuirii? 

4. Nu uita să cinstești prezența lui 
Dumnezeu 

Autorii Noului Testament au 
spiritualizat gestul veterotestamentar al 
ungerii cu untdelemn și i l-au aplicat 
Duhului lui Dumnezeu. Porunca pentru 
ei a fost extrem de restrictivă, în fiecare 
caz, să nu îl reproducă și să nu-l 
folosească în interes personal. 
22 Domnul i-a mai zis lui Moise: 23 „Ia 
cele mai fine mirodenii: ia cinci sute de 
şecheli (25 kg)  de smirnă lichidă, apoi 
ia jumătate de cantitate, adică două sute 
cincizeci de şecheli de scorţişoară 
mirositoare, două sute cincizeci de 
şecheli de trestie mirositoare, 24 cinci 
sute de şecheli de cassia măsuraţi după 
şechelul Lăcaşului şi un hin (3,6 l) de 
ulei de măsline. 25 Să faci din acestea un 
untdelemn sfânt pentru ungere, un 
amestec preparat la fel cum se face 
parfumul; să fie un untdelemn sfânt 
pentru ungere. 33 Oricine va face un 
untdelemn ca acesta şi oricine va unge 

cu el pe cineva care nu este preot, să fie 
nimicit din poporul său.»“ 
34 Domnul i-a zis lui Moise: „Ia nişte 
mirodenii plăcut mirositoare, precum 
stactele, onicele şi galbanul; amestecă 
câte o parte din fiecare cu tămâie 
curată 35 şi prepară un amestec de 
tămâie, la fel cum se face parfumul: să 
fie sărată, curată şi sfântă. 36 O parte din 
ea s-o pisezi mărunt şi s-o pui înaintea 
Mărturiei, în Cortul Întâlnirii unde mă 
voi întâlni cu tine. Ea să fie preasfântă 
pentru voi. 37 Când vei face tămâie după 
întocmirea aceasta, să n-o faci pentru 
voi înşivă, ci s-o priveşti ca sfântă 
pentru Domnul. 38 Oricine va face 
tămâie ca aceasta pentru a o folosi ca 
parfum, să fie nimicit din poporul 
său.“ 

Este foarte relevant acest text când îl 
înțelegem în lumina Noului Testament. 
Să nu cumva să încercăm să falsificăm 
lucrarea Duhului prin eforturile noastre 
manipulative și manageriale, 
atribuindu-ne mai apoi toată slava. Să 
nu cumva să tratăm lucrarea Duhului cu 
ușurătate, pretinzând că fără presiunile 
noastre de convingere El nu va lucra. 
Dacă El nu lucrează convingere încă, 
este planul Lui, timpul Lui. Să nu ne 
pomenim că ne credem Dumnezeu, 
știind când, cum, la ce oră, trebuie să 
„facem lucrare” și cu cine. 

Efeseni 4:30-32 – 30 Să nu-L întristaţi 
pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin 
Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua 
răscumpărării! 31 Orice amărăciune, 
mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice 
răutate să piară dintre voi! 32 În schimb, 
fiţi buni unii cu alţii, plini de 
compasiune, iertându-vă unii pe alţii, 
aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în 
Cristos. 
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EXODUL 31 
 
1. Tot felul de lucrări – v.1-10 
2 „Să ştii că l-am chemat pe nume pe 
Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din 
seminţia lui Iuda, 3 l-am umplut cu 
Duhul lui Dumnezeu, cu înţelepciune, cu 
pricepere şi cunoaştere pentru tot felul 
de lucrări, 6 I l-am dat ca ajutor şi pe 
Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminţia 
lui Dan; 

Dumnezeu dorește ca lucrarea Lui să fie 
bine făcută, așa că El cheamă 
meseriași, îi echipează, îi înzestrează, și 
le dă planul de lucru. De asemenea 
cheamă întreg poporul ca să-i ajute pe 
cei din linia întâi și le asigură resursele 
de care au nevoie. Sunt de remarcat aici 
2 persoane cu nume deosebite: 
Bețalel și Oholiab.  

לֵ֛אְלַצְּב  – Bețalel – este format din לַלָצ  – 
țalal și לֵא  – El, și înseamnă sub umbra 
ocrotitoare (bețal)  a lui Dumnezeu (El).  

בָאיִלֱהָא  – Oholiab – este format din לֶהֹא  
– ohel și בָא  – ab, și înseamnă Tatăl (ab) 
este cortul meu (oholi). Și acest nume 
poartă cu sine semnificația protectoare 
a Domnului. 

Atât Bețalel cât și Oholiab, deși au fost 
maeștrii în meseriile lor, ei au avut 
nevoie de chemarea lui Dumnezeu 
pentru ca El să îi umple cu Duhul Său în 
vederea înțelepciunii, priceperii și 
cunoașterii. Toate acestea au fost 
necesare înainte de a se apuca de lucru 
pentru slava Lui. 

2. Odihna – v.12-17 
13 „Aşa să le spui israeliţilor: «Să ţineţi 
Sabatele Mele, pentru că lucrul acesta 
este un semn între Mine şi voi pentru 
generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că 
Eu, Domnul, vă sfinţesc. 14 Să ţineţi 

Sabatul, căci el este pentru voi 
(israeliții) ceva sfânt; oricine îl va 
pângări să fie pedepsit cu moartea; 
oricine va lucra în ziua aceea să fie 
nimicit din poporul său. 

De ce este menționat Sabatul exact în 
contextul acesta? Probabil că a dorit să 
îi readucă aminte poporului că până și 
construirea unui cort sfânt nu e un 
motiv pentru a încălca Legea. Ei 
trebuiau să se odihnească în ziua a 
șaptea. Din moment ce Sabatul a fost un 
semn între Dumnezeu și poporul Israel, 
ei trebuiau să-L onoreze. 

Ceea ce se cere de la noi astăzi este să 
trăim în echilibru: muncă, odihnă dar și 
închinare. Odihna nu era lipsită de 
închinare niciodată, ci scopul odihnei 
era tocmai închinarea. 

3. Legea – v.18 
18 Când Dumnezeu a terminat de vorbit 
cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat 
acestuia cele două table ale Mărturiei, 
table de piatră scrise cu degetul lui 
Dumnezeu. 

De multe ori apar cele două table ale 
Legii reprezentate greșit, fie pe 
sinagogi, fie în picturi. Reprezentarea 
incorectă despre care vorbesc, prezintă 
2 table pe care sunt scrie fie 5 porunci 
pe o parte și 5 pe alta, fie 6 pe una și 4 
pe cealaltă. Nu aceste cifre e problema. 

Când Dumnezeu i-a dat lui Moise cele 
două table ale Mărturiei, cel mai 
probabil au fost două exemplare ale 
aceluiaşi document, nu un singur 
document ce n-a încăput decât în două 
părţi. În conformitate cu pratica 
orientală, fiecare parte implicată într-
un legământ trebuia să deţină o copie a 
documentului. În cazul nostru, ambele 
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au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. 
Lui ca și inițiator al legământului cu 
poporul i s-a cuvenit o tablă ca mărturie 
și încă una ca dovadă peste ani pentru 
popor. 

Cele două table ale Legii au fost scrise cu 
însăși degetul lui Dumnezeu. De cealaltă 
parte Scriptura a fost scrisă prin 
inspirația Duhului Sfânt (2 Tim. 3:16; 2 
Petru 1:21), ba mai mult, El o scrie în 
inimile celor care au credință în Hristos 
și I se închină. 

2 Cor 3:1 Începem oare din nou să ne 
recomandăm singuri? Oare avem 
nevoie, aşa cum au unii, de scrisori de 
recomandare către voi sau de la 
voi? 2 Voi înşivă sunteţi scrisoarea 
noastră de recomandare, scrisă în 
inimile noastre, cunoscută şi citită de 
toţi oamenii, 3 arătând că sunteţi o 
scrisoare a lui Cristos, pregătită de noi, 
scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul 
Dumnezeului celui Viu, nu pe table de 
piatră, ci pe nişte table care sunt inimi 
de carne. 4 O astfel de încredere avem, 
prin Cristos, înaintea lui Dumnezeu.  

 

 

 

 

(frontispiciul sinagogii din Praga) 
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(Sinagoga Târgu Mureș) 
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EXODUL 32 
 
După o serie de capitole în care accentul 
s-a pus în mod special pe dedicare și 
sfințire; pe împlinirea voii Domnului în 
închinarea de la Tabernacol; pe râvna 
poporului în ce privește dărnicia pentru 
construirea Cortului Întâlnirii; pe inima 
deschisă cu care au primit Legea 
Domnului și legământul Lui; relatarea 
aceasta ne șochează 
prin instabilitatea vieții israeliților. 

1. Necredința – v.1 

Când poporul a văzut că Moise întârzie 
să coboare de pe munte, s-a strâns în 
jurul lui Aaron şi i-a zis: 

– Vino şi fă-ne nişte zei care să meargă 
înaintea noastră, căci nu ştim ce s-a 
întâmplat cu acest Moise, care ne-a scos 
din ţara Egiptului! 
3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din 
urechi şi i-au adus la Aaron. 4 El a luat 
aurul de la ei, l-a bătut cu o unealtă şi a 
făcut din el un viţel turnat. Ei au zis: 
„Israele, aceştia sunt zeii tăi care teau 
scos din ţara Egiptului!“ 

În ciuda tuturor lucrurilor pe care le-a 
zis și le-a făcut Dumnezeu și în ciuda 
angajamentului ce l-a promis Israelul 
(19:8), putem observa că ei tot nu au 
trăit prin credință. Moise a lipsit din 
mijlocul lor 40 de zile (Deuteronom 
9:11), și evreii și-au pierdut perspectiva 
spirituală. Pentru ei a dispărut lucrarea 
de răscumpărare din Egipt. Dumnezeu i-
a făcut oameni liberi și ei nu au știu ce 
să facă cu libertatea, au pervertit-o. 
Chiar dacă stâlpul de foc și stâlpul de 
nor era încă în mijlocul lor oferindu-le 
garanția prezenței lui 
Dumnezeu, pentru ei nu a fost de-
ajuns. Au vrut altceva! 

Au vrut o altă reprezentare vizibilă, nu 
un stâlp de foc miraculos și un stâlp de 
nor supranatural, nu ceva viu, ci un 
obiect. Tocmai aici intervine partea total 
irațională a idolatriei. Cum te poate 
mângâia, cum te poate ajuta sau cum te 
poate încuraja în mijlocul pustiului un 
vițel din lemn poleit cu aur când tu ai 
însăși prezența Domnului? 

Așa funcționează necredința! 

Noi să avem altă inimă: Oricine crede în 
El nu se va fi făcut de ruşine (sau nu va 
mai fi nevoit să fugă) – Isaia 28:16. 

2. Compromisul  
5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a 
zidit un altar înaintea lui şi a zis: „Mâine 
va fi o sărbătoare în 
cinstea Domnului!“ 6 A doua zi s-au 
sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi 
de tot şi jertfe de pace. Poporul s-a aşezat 
să mănânce şi să bea, după care s-a 
sculat să se distreze. 
7 Domnul i-a zis lui Moise: 

– Coboară de pe munte, căci poporul tău, 
pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a 
stricat.  
25 Când a văzut Moise că poporul era 
fără frâu – căci Aaron îl făcuse să fie 
fără frâu şi de batjocură înaintea 
duşmanilor lui – 26 a stat la intrarea în 
tabără şi a zis: „Cine este de 
partea Domnului, să vină la mine!“ Toţi 
leviţii s-au adunat în jurul lui. 

Aaron trebuia să fie conducătorul 
spiritual al poporul în absența lui Moise. 
În schimb, el le-a dat exact ceea ce i-au 
cerut și i-a lăsat să trăiască în imediata 
lor pervertire a vieții moral-spirituale. 
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Când a fost confruntat cu păcatul pe 
care l-a făcut și starea de păcate pe care 
permis-o, Aaron a învinovățit poporul 
(v.22-24), dar nici vorbă să se acuze pe 
sine. 

Chiar și pentru noi, e foarte ușor să 
aruncăm un ochi în text și să întindem 
un deget de acuzare în dreptul lui Aaron. 
Când e vorba de propriile păcate ce 
facem, îi acuzăm pe alții? 

3. Mijlocirea 
10 Acum, lasă-Mă! Mânia Mea are să se 
aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, iar 
din tine voi face un neam mare. 
11 Dar Moise a căutat faţa Domnului, 
Dumnezeul său, zicând: 

– Doamne, de ce să se aprindă mânia Ta 
împotriva poporului Tău, pe care l-ai 
scos din ţara Egiptului cu mare putere şi 
cu mână puternică? 12 De ce să zică 
egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, 
ca să-i omoare prin munţi şi să-i şteargă 
de pe faţa pământului!“ Întoarce-Te din 
mânia Ta cea aprigă şi lasă-Te de răul pe 
care vrei să-l faci poporului Tău. 13 Adu-
Ţi aminte de robii Tăi: Avraam, Isaac şi 
Israel, cărora le-ai jurat pe Tine Însuţi, 
zicându-le: „Vă voi înmulţi urmaşii ca 
stelele cerului şi toată această ţară, pe 
care v-am promis-o, o voi da urmaşilor 
voştri şi ei o vor moşteni pentru 
totdeauna.“ 14 Atunci Domnul a renunţat 
la răul pe care avea de gând să-l facă 
poporului Său. 
31 Moise s-a întors la Domnul şi I-a zis: 

– Oamenii aceştia au săvârşit un mare 
păcat, făurindu-şi zei din aur. 32 Dar 
acum, Te rog, iartă-le păcatul! Dacă nu, 
şterge-mă din cartea pe care ai scris-o. 
33 – Pe acela care a păcătuit împotriva 
Mea îl voi şterge din cartea Mea, i-a 
răspuns Domnul lui Moise. 

Moise a avut acordul Domnului de a fi 
fondatorul unei noi națiuni. Putea să fie 
un om egoist, satisfăcut de propria-i 
neprihănire, și totuși și-a iubit poporul 
așa cum era și s-a rugat pentru iertarea 
lui (Luca 23:34; Rom. 9:1-3). În 
mijlocirea sa i-a amintit Domnului de 
legământul Său și de renumele pe care 
l-ar pierde dar ar distruge națiunea. 

Atunci când te rogi, mijlocește în baza 
promisiunilor Lui și caută să-I 
preamărești gloria de Dumnezeu 
Atotputernic-Atoatesusținător! 

4. Pedeapsa Domnului 
25 Când a văzut Moise că poporul era fără 
frâu – căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu 
şi de batjocură înaintea duşmanilor lui 
– 26 a stat la intrarea în tabără şi a zis: 
„Cine este de partea Domnului, să vină la 
mine!“ Toţi leviţii s-au adunat în jurul 
lui. 
27 El le-a zis: „Aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: 
«Fiecare dintre voi să se încingă cu 
sabia! Întoarceţi-vă şi mergeţi din 
poartă în poartă, prin toată tabăra şi 
fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul 
şi pe vecinul său.»“ 28 Leviţii au făcut aşa 
cum le-a poruncit Moise şi aproape trei 
mii de oameni au căzut în ziua 
aceea. 29 Apoi Moise le-a zis: „Astăzi v-
aţi predat Domnului, fiecare cu preţul 
fiului şi al fratelui său, aducând 
binecuvântare peste voi.“ 

Cu toții ar trebui să ne unim împreună 
cu psalmistul: Cei ce iubiţi pe Domnul, 
urâţi răul! (Ps. 97:10a). 

Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu în 
baza harului Său iartă păcătosul atunci 
când vine cu regret și dorință de 
pocăința în vederea refacerii relației 
sfinte prin acceptarea sângelui 
mântuitor al Domnului Hristos. Dar în 
baza dreptății Lui, Dumnezeu 
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pedepsește răzvrătirea celor care au 
avut parte de milă și har. 

Sigur că da, omului robotizat din secolul 
nostru, influențat de tratatele de 
filosofie și psihologie ale unor nelegiuiți, 
care prin însăși studiile lor s-au declarat 
împotriva lui Dumnezeu (Kant, 
Nietzsche, Freud, Dewey, Piaget, 
Skinner, etc.) judecata divină i se va 
părea ceva inadmisibil și crud. Noi 
trebuie să ținem seama de faptul că 
oamenii au fost avertizați de 

consecințele idolatriei, așa că deliberat 
L-au necinstit pe Dumnezeu. 

Domnul a trebuit să-i învețe încă de 
timpuriu pe cei rămași în viață lecția că 
nu trebuie să se comporte ca și 
neamurile dimprejur. 

Menirea poporul Israel de atunci și 
menirea bisericii astăzi au fost și rămân 
aceleași. Poporul lui Dumnezeu trebuie 
să fie un popor separat de lume, sfânt 
pentru El. Altfel, El nu-Și va desfășura 
lucrările minunate în mijlocul nostru. 
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EXODUL 33 
 
Acesta este capitolul gloriei lui 
Dumnezeu. 

1. Dumnezeu își arată prietenia 

Dacă până acum am folosit cuvintele 
„Cortul Întâlnirii” și „Tabernacolul” 
interschimbabil, jucând rol de sinonime, 
aș dori ca acum să fac diferența între 
cele două. În cartea Exod avem de-a face 
cu două Corturi ale Întâlnirii. Primul 
este cel poruncit pentru care s-au dat 
acele detalii multe, numit Tabernacol, și 
cel de-al doilea, Cortul lui Moise, numit 
Cortul Întâlnirii. Acesta nu este acelaşi 
cu Tabernacolul, care trebuia să ocupe 
un loc special în mijlocul taberei, ci e 
doar o structură temporară până la 
finalizarea Tabernacolului. 
7 Moise luase un cort şi îl întinsese în 
afara taberei, la o oarecare distanţă. El 
l-a numit „cortul întâlnirii“. Toţi aceia 
care doreau să-L întrebe pe Domnul, 
mergeau la „cortul întâlnirii“, în afara 
taberei. 8 Când se ducea Moise la cort, 
tot poporul se ridica în picioare şi 
fiecare om stătea la intrarea cortului său 
şi îl urmărea cu privirea pe Moise până 
când acesta intra în cort. 9 Când Moise 
intra în cort, stâlpul de nor se cobora şi 
se oprea la intrarea cortului, 
iar Domnul vorbea cu Moise. 10 Când 
vedea stâlpul de nor stând la intrarea în 
cort, tot poporul se ridica şi se pleca cu 
faţa la pământ, fiecare la intrarea 
cortului său. 11 Domnul obişnuia să 
vorbească cu Moise gură către gură, 
aşa cum vorbeşte un om cu prietenul 
său. Apoi Moise se întorcea în tabără; 
dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui 
Nun, nu se îndepărta de cort. 

Faptul că Dumnezeu vorbește cu Moise 
gură către gură e o dovadă minunată a 
prieteniei Domnului. Manifestarea 

prieteniei Domnului vine într-un 
context dificil, tocmai când prezența Sa 
pleacă din mijlocul poporului datorită 
trăirii constante în păcat și 
încăpățânare. 
3 Îndreaptă-te deci spre ţara aceasta în 
care curge lapte şi miere. Dar Eu Însumi 
nu voi veni împreună cu voi, ca să nu vă 
mistui pe drum, căci sunteţi un popor 
încăpăţânat.“ 
4 Când a auzit poporul aceste cuvinte 
aspre, a început să plângă şi nimeni nu 
şi-a pus podoabele pe 
el. 5 Căci Domnul îi zisese lui Moise: 
„Aşa să le spui israeliţilor: «Sunteţi un 
popor încăpăţânat; dacă pentru o clipă 
aş veni împreună cu voi, v-aş mistui. De 
aceea daţi-vă podoabele jos şi apoi mă 
voi hotărî ce voi face cu voi.»“ 6 Aşadar, 
israeliţii şi-au scos podoabele la muntele 
Horeb. 

Așadar, Dumnezeu nu a putut locui în 
mijlocul unui popor răzvrătit, dar a 
putut avea părtășie cu Moise care L-a 
ascultat (Deut. 34:10; Ioan 15:14-16; 2 
Cor. 6:14-18). 

2. Dumnezeu își arată prezența 

Evreii au fost cei care doar au privit la 
felul în care lucrurile deveneau posibile. 
Moise, în schimb, s-a implicat pentru a 
face lucrurile posibile. El a cunoscut 
căile Domnului (Ps. 103:7) și a mijlocit 
pentru ca prezența Lui să îi însoțească. 

 13 Dacă am găsit bunăvoinţă la Tine, 
descoperă-mi căile Tale ca să Te cunosc 
şi să continui să am parte de bunăvoinţa 
Ta. Gândeşte-Te că neamul acesta este 
poporul Tău. 
14 – Prezenţa Mea te va însoţi şi îţi voi da 
odihnă, i-a răspuns Domnul. 
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15 – Dacă nu vei merge Tu Însuţi cu noi, 
a spus Moise, nu ne trimite de 
aici. 16 Cum se va şti că eu şi poporul Tău 
am găsit bunăvoinţă la Tine, dacă nu vei 
merge cu noi? În felul acesta eu şi 
poporul Tău vom fi deosebiţi de toate 
popoarele de pe faţa pământului. 
17 Domnul i-a răspuns lui Moise: 

– Voi face ceea ce ai cerut, căci ai parte 
de bunăvoinţă din partea Mea şi te 
cunosc pe nume. 

Moise nu s-a putut ruga pentru Israel în 
baza ascultării poporului de Lege. Felul 
în care se roagă el este unic atunci, face 
apel înspre harul și bunătatea lui 
Dumnezeu. Credincioșii noului 
legământ pot fi siguri de însoțirea 
Domnului deoarece El a promis că va sta 
cu ei și în ei (Matei 28:20; Col. 1:27). 

3. Dumnezeu își arată splendoarea 

Mulți credincioși se pot ruga Domnului 
arată-mi căile Tale, dar nu mulți pot 
spune arată-mi slava Ta. 
18 – Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis 
Moise. 
19 – Voi face să treacă prin faţa ta toată 
bunătatea Mea, i-a răspuns El, şi voi 
proclama înaintea ta Numele de 
„Domnul“. Eu mă îndur de cine vreau să 
mă îndur şi am milă de cine vreau să am 
milă. 20 Dar, a zis El, tu nu-Mi poţi vedea 
faţa, căci omul nu mai poate trăi odată 
ce M-a văzut. 21 Iată un loc lângă Mine 
unde să stai pe stâncă, a 

continuat Domnul. 22 Când va trece 
slava Mea, te vei aşeza într-o crăpătură 
a stâncii, iar Eu te voi acoperi cu mâna 
Mea, în timp ce voi trece. 23 Apoi Îmi voi 
lua mâna şi Mă vei vedea din spate. Faţa 
Mea însă nu poate fi văzută. 

Nici un om nu-L poate vedea pe 
Dumnezeu în deplinătatea Sa și să 
trăiască. Singura experiență care se 
poate întâmpla este ca Dumnezeu să Își 
descopere o parte din splendoarea 
gloriei Sale. A făcut lucrul acesta ca 
răspuns la rugăciunea lui Moise și 
pentru întărirea sa (Ps. 91:1-4). Felul în 
care noi experimentăm gloria lui 
Dumnezeu astăzi este explicat de 
apostolul Pavel în 2 Corinteni 3:18. 
18 Noi toţi, cu feţe neacoperite, reflectăm 
(contemplăm)  slava Domnului, ca într-
o oglindă, şi suntem transformaţi în 
asemănarea Sa din slavă în slavă; 
aceasta vine de la Domnul, Care este 
Duhul. 

Slava lui Dumnezeu presupune 
manifestarea tuturor atributelor Lui dar 
și a caracterului Său; tot ceea ce El este 
și spune, El face. Atunci când vorbim 
despre Dumnezeu, orice aspect l-am lua 
în discuție, totul este glorios, pentru că 
este despre El. Cea mai înaltă activitate 
pe care o poate face vreun om este să-L 
glorifice pe Dumnezeu (Matei 5:16; 1 
Cor. 10:31). Toți aceia care avem 
credință în Domnul Isus răspândim 
slava Lui și vom avea parte de slava Sa 
în cer (Ioan 17:22-24). 
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EXODUL 34 
 
Cele 35 de versete pot fi împărțite în 
funcție de tema pe care o conțin în felul 
următor: Dumnezeu este har (v.1-
9); Dumnezeu este gelos (v.10-
29); Dumnezeu este glorios (v.30-35). 

1. Domnul este un Dumnezeu plin de 
har – v.1-9 

Numai în baza caracterului Său, a 
faptului că este plin de har și îndelung 
răbdător, Dumnezeu a putut să îi ofere 
poporului o nouă oportunitate de a-L 
cunoaște. Dacă ne uităm în viețile 
noastre, Îl găsim pe Domnul lucrând  în 
același fel (1 Ioan 2:1-2). Tot așa s-a 
relaționat oferindu-i a doua șansă lui 
Avraam (Geneza 13); lui Iona (Iona 3:1), 
lui Petru (Ioan 21:15-19), și exemplele ar 
putea continua. 
6 Domnul a trecut prin faţa lui şi a 
strigat: „Domnul, Domnul Dumnezeu, 
este milostiv şi îndurător, încet la mânie 
şi plin de dragoste şi credincioşie. 7 El Îşi 
păstrează îndurarea faţă de mii de 
generaţii, iertând nelegiuirea, 
răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă 
nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepseşte 
nelegiuirea părinţilor în copii şi în copiii 
copiilor lor până la a treia şi a patra 
generaţie.“ 

Rolul diavolului este să ne acuze și să ne 
împovăreze cu scopul de a ne face să 
renunțăm. Dar Dumnezeu este gata să 
ne ierte dacă venim la El cu pocăință, 
smerenie, mărturisire și dorința de 
părăsire a vieții de păcat (Ps. 103:10-14; 
130:3-4). Aceasta înseamnă harul, să fii 
oricât de jos căzut, oricât de rău rănit, 
oricât de nenorocit, și prin întoarcerea 
la Hristos viața să-ți fie schimbată de 
nerecunoscut. 

2. Domnul este un Dumnezeu jelos – 
v.10-29 

10 Dumnezeu i-a răspuns : 

– Iată, Eu închei un legământ. Voi face 
minuni în faţa întregului tău popor, aşa 
cum nu au mai fost făcute în nici o ţară 
de pe faţa pământului; tot poporul care 
este în jurul tău va vedea 
lucrarea Domnului, căci prin tine voi 
face lucruri înspăimântătoare. 11 Ia 
seama la ceea ce-ţi poruncesc azi. 

Dumnezeu este Cel care e gata să facă 
lucrări extraordinare pentru noi, 
purtându-ne de grijă cu aceeași dragoste 
cu care a îngrijit și de poporul Israel. Dar 
ce așteaptă de la noi? Același lucru pe 
care l-a poruncit și poporului Israel. Să 
umblăm cu El! Să luăm seama la ceea 
ce ne poruncește! 

Da, El își va ține promisiunea 
legământului, dar noi trebuie să ne 
păzim neîntinați de lume. Noi trebuie să 
nu ne compromitem adoptând stilul de 
viață al celor ce ne înconjoară. Să fim 
atenți pentru că în păcat se poate cădea 
foarte ușor și pe nesimțite, mai ales 
atunci când o facem gradual. Puțin câte 
puțin. 

Mai întâi legământul Domnului 
responsabilizează poporul în 
privința închinării păgâne (v.12-13), 
apoi în privința destrăbălării 
religioase (v.15), a vieții de familie 
compromise (v.16). Nerespectarea 
acestora va conduce la pierderea 
copiilor, implicit a generațiilor 
următoare, pe calea zeilor păgâni. 
Observați vă rog cât de mare accent este 
pus pe Dumnezeu care trebuie să 
fie primul în toate (v.19-22, 26). 
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3. Domnul este un Dumnezeu al 
gloriei – v.30-35 

Moise nu doar că a căutat slava 
Domnului și apoi a văzut-o pe munte, ci 
a și reflectat-o de pe propria-i față. 
Inițial nu a știut lucrul acesta, dar la 
revenirea de pe muntele Sinai, 
conducătorii cât și poporul imediat au 
remarcat faptul că el a stat în prezența 
lui Dumnezeu. Era vizibil. 
29 Moise s-a coborât de pe muntele Sinai. 
A coborât de pe munte cu cele două table 
ale Mărturiei în mână şi nu ştia că pielea 
feţei sale strălucea pentru că vorbise 
cu Domnul. 30 Când Aaron şi toţi 

israeliţii au văzut cum strălucea pielea 
feţei lui Moise, sau temut să se apropie 
de el. 

Deși când citim ne dăm seama că a fost 
ceva nemaipomenit, totuși strălucirea 
aceasta a fost trecătoarea, la fel cum și 
gloria Legii a apus de mult. Când vine 
vorba de a-L vedea pe Domnul Isus în 
Cuvânt în toată puterea, Duhul este gata 
să ne schimbe din ce în ce mai mult în 
asemănarea cu El. Sfințirea noastră se 
mai poate numi și a merge „din slavă în 
slavă” (2 Cor 3:12-18; Prov. 4:18; Matei 
17:1-8; Fapte 6:15). 
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EXODUL 35-39 
 
1. Importanța detaliilor 

În aceste capitole vom găsi precizări 
detaliate despre fiecare aspect al 
construirii Tabernacolului. Acest lucru 
înseamnă că fiecare detaliu a 
fost important pentru Dumnezeu. 
Până și cel mai mic țăruș ori cârlig, 
trebuia să fie în conformitate cu modelul 
pe care i l-a arătat Domnul lui Moise pe 
munte. 

Dacă vrem ca Dumnezeu să fie 
preocupat în fiecare detaliu de viața 
noastră, se cere ca și noi să fim 
preocupați de detaliile învățăturilor și 
aplicarea poruncilor pe care ni le dă în 
Cuvântul Său. 

2. Importanța dărniciei 

Întreaga construcție a presupus 
respectarea modelului oferit de 
Dumnezeu cât și aprovizionarea 
benevolă. Poporul s-a îmbogățit 
jefuindu-i pe egipteni (12:35-36). Chiar 
dacă acum se aflau în bunăstare au 
înțeles că Domnul a fost sursa stării lor 
materiale și fără nici un fel de împingere 
forțată de la spate, au adus de bună voie 
din bogățiile lor pentru Domnul. Acesta 
a fost un gest de generozitate spontană, 
nimic forțat (35:5, 21-22, 26, 29). 

Exod 35:21-22 – 21 Apoi au revenit, 
fiecare cu ce s-a hotărât în inima lui şi 
cu ce l-a îndemnat duhul şi şi-au 
adus Domnului contribuţia pentru 
lucrarea de la Cortul Întâlnirii, pentru 
toată slujirea de acolo şi pentru 
veşmintele sfinte. 22 Au venit atât 
bărbaţi, cât şi femei; cei care s-au 
hotărât, au adus cercei şi belciuge de 
nas, inele, bijuterii, tot felul de lucruri 
de aur; fiecare şi-a adus aurul ca o jertfă 
legănată pentru Domnul. 

Dărnicia aceasta cu mâna largă e un 
exemplu formidabil pentru creștinii din 
ziua de astăzi (2 Cor. 8:1-12). 

Exod 36: 6 Atunci Moise a poruncit să se 
anunţe prin toată tabăra ca nici un 
bărbat şi nici o femeie să nu mai aducă 
contribuţii pentru Lăcaş. Şi astfel, 
poporul a fost oprit să le mai 
aducă, 7 căci adusese deja mai mult 
decât era nevoie pentru lucrare. 

3. Oameni în slujba Domnului 

Dumnezeu a alcătuit planul construirii 
Cortului Întâlnirii și tot El a pregătit 
muncitorii și i-a înzestrat cu 
înțelepciunea de care aveau nevoie 
pentru a duce la bun sfârșit lucrarea 
măreață (35:10, 25, 34-35). 

Exod 35:30 Apoi Moise le-a zis 
israeliţilor: „Vă anunţ că Domnul l-a 
chemat pe nume pe Beţalel, fiul lui Uri, 
fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, 31 pe 
care El l-a umplut cu Duhul lui 
Dumnezeu, cu înţelepciune, cu 
pricepere şi cunoaştere pentru tot 
felul de lucrări, 32 ca să creeze proiecte 
de artă, să prelucreze aurul, argintul 
şi bronzul, 33 să taie şi să fixezepietre 
scumpe, să prelucreze lemnul şi să 
facă tot felul de lucrări 
artizanale. 34 Lui i-a fost dată şi 
îndemânarea de a-i învăţa pe alţii, 
atât lui, cât şi lui Oholiab, fiul lui 
Ahisamah, din seminţia lui Dan. 35 El i-a 
umplut cu înţelepciune, ca să facă tot 
felul de lucrări, de gravură, de croire, 
de brodare cu fire de culoare albastră, 
purpurie şi cărămizie şi cu fire de in 
subţire – tot felul de lucrări şi de 
planuri iscusite.“ 

Dumnezeu nu a fost împotriva lucrărilor 
de artă, sculpturilor, obiectelor 
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artizanale și tuturor celor amintite în 
versetele de mai sus; El nu a fost 
împotriva înfrumusețării 
Tabernacolului. Condițiile a fost clare: 
ascultarea detaliată de instrucțiunile 
date doar de El și neconformarea 
chipului veacului. Da, în slujba 
Domnului este nevoie de 
oameni pricepuți și dedicați dar la fel de 
nevoie este de inimi pricepute, talentate 
și dedicate (Ps. 78:72). 

Cuvântul poruncă sau expresia cum le-a 
poruncit apare în aceste capitole de 17 
ori. Moise ca și supraveghetor al 

construcției a fost credincios Domnului 
în tot ceea ce i-a poruncit (Evrei 3:5). 

Capitolul 39 se încheie în versetul 43 
prin: 
43 Moise a verificat toată lucrarea şi 
iată că ei o făcuseră aşa cum 
poruncise Domnul. Şi Moise i-a 
binecuvântat. 

Ți-ai luat vreodată timp ca la finalul 
unei lucrări, să îi binecuvântezi pe cei ce 
făcut voia Domnului în corectitudine, 
hărnicie, sfințire și dedicare față de 
tine? (Rut 2:4). 
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EXODUL 40 
 
1. Sfârșitul pregătirii Cortului 

Întâlnirii 

Deși toate piesele, materialele, 
draperiile, mobilierul, au fost gata, chiar 
și îmbrăcămintea preoților, Moise a 
așteptat instrucțiuni clare din partea 
Domnului ca să știe ce trebuie să facă 
mai departe. 

Cel mai înțelept conducător nu e acela 
care are cele mai bune abilități 
managerial-strategice, pentru că 
faraon exact pe acestea le-a avut și nu i-
au fost de folos, ci înțelept este acela 
care trăiește numai după poruncile lui 
Dumnezeu. Dintr-o multitudine 
de nume care apar în Sfânta Scriptură, 
unele mai greu de citit, altele greu de 
reținut, și totuși apar, nu v-ați întrebat 
niciodată de ce tocmai numele unor 
personalități nu sunt date? De ce nu 
știm numele lui faraon spre exemplu? 

Pentru că Dumnezeu prin Duhul Lui 
care a inspirat scrierea Scripturilor a 
considerat că nu e important, cu așa 
ceva nu trebuie să ne încărcăm 
memoria. Dacă nu e de folos istoriei, 
atunci nu merită să-l știm. În schimb, să 
avem memorie bună pentru a urma 
exemplul sfânt al unor oameni cu nume 
precum Moise și mulți alții. 

Evrei 13:7 Aduceţi-vă aminte de mai-
marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de 
seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire 
şi urmaţi-le credinţa! 

2. Asamblarea Cortului Întâlnirii 

Dumnezeu îi spune lui Moise ce să 
facă în continuare dar și când să facă. 
Mai întâi, ei trebuiau să întindă Cortul și 
apoi să așeze în el 6 corpuri de mobilier 
cu un rol deosebit de special, începând 
cu Chivotul Mărturiei în Sfânta 
Sfintelor. 
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Chivotul a fost singura piesă de mobilier 
din Sfânta Sfintelor și nu exista 
posibilitatea de a o vedea oricând. Așa 
cum bine știm, conținea Tablele 
Mărturiei Legământului – Cele 10 
porunci. În conformitate cu Evrei 9:4, ni 
se spune că în interior mai erau și vasul 
cu mană și toiagul lui Aaron care 
înmugurise/înflorise și era permanent 
în această stare. 
18 Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de 
aur bătut la cele două capete ale 
capacului ispăşirii; 19 să faci un heruvim 
la un capăt şi un heruvim la celălalt 
capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind 
din capacul ispăşirii la cele două capete 
ale lui. 20 Heruvimii să fie cu aripile 
întinse pe deasupra, acoperind cu aripile 
lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse 

una spre alta; heruvimii să aibă faţa 
întoarsă spre capacul ispăşirii. (ne este 
arătată forma profundă de reverență) 
21 Să pui capacul ispăşirii pe chivot şi în 
chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi 
da. 22 Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de 
la înălţimea capacului ispăşirii, 
dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe 
chivotul mărturiei, îţi voi da toate 
poruncile Mele pentru copiii lui Israel. 

Iconografia antică a lăsat posterității 
imagini care descriu acești heruvimi 
având trup de leu, aripi de vultur și față 
umană. Cu exactitate nu știm cum au 
arătat aceștia. Din detaliile Cuvântului, 
nu găsim nicăieri cuvintele pe care 
Domnul i le-a spus lui Moise în privința 
confecționării heruvimilor. 

 

3. Folosirea untdelemnului 
mirositor 

Tot ceea ce se afla în Cortul Întâlnirii a 
fost uns cu untdelemn mirositor sfânt. 
Acest lucru însemna consacrarea totală 

pentru Dumnezeu. Pornind de la ideea 
aceasta a untdelemnului mirositor, este 
o oportunitate de a medita dacă și viața 
noastră e o mireasmă plăcută, făcându-i 
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pe aceia care intră în contact cu noi, să 
se gândească la veșnicie. 

2 Corinteni 2:14-17 
14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Hristos şi care răspândeşte 
prin noi în orice loc 
mireasma cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, 
noi suntem înaintea lui Dumnezeu o 
mireasmă a lui Hristos printre cei ce 
sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce 
sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, 
o mireasmă de la moarte spre moarte; 
pentru aceia, o mireasmă de la viaţă 
spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru 
aceste lucruri? 17 Căci noi nu 
stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum 
fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă 
curată, din partea lui Dumnezeu, 
înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. 

4. Descoperirea slavei Domnului 

Două lucruri au făcut Tabernacolul o 
clădire atât de specială. (1) Faptul că 
modelul Cortului a fost dat de Însuși 
Dumnezeu. (2) Prezența fizică, 
glorioasă, a lui Dumnezeu a umplut 
locul în momentul în care a venit să 
locuiască împreună cu poporul Lui. 

Ce Dumnezeu măreț care a venit să 
locuiască împreună cu un popor atât de 
răzvrătit. 

Unde locuiește Dumnezeu? 

Mai întâi, Dumnezeu a umblat cu omul 
(Gen. 5:24; 6:9); apoi El a dorit să 
locuiască cu acesta (Exod 25:8). Slava 
lui Dumnezeu a venit peste Tabernacol 
(Exod 40:34), dar peste ani, Israelul a 
continuat să trăiască în păcat generație 
după generație și prezența lui 
Dumnezeu s-a îndepărtat (1 Samuel 
4:21-22). O a doua confirmare a 
coborârii slavei Lui a avut loc la Templu 
(1 Împ 8:10-11), dar prezența Lui din 
nou s-a îndepărtat datorită stării extrem 
de depravate a poporului (Ezechiel 
11:22-23). 

Manifestarea deplină a gloriei lui 
Dumnezeu a fost prin chiar prezența Sa 
pe pământ în cea de-a doua persoană a 
Sfintei Treimi, Domnul Isus Hristos 
(Ioan 1:14). Jertfa de la Calvar a făcut 
posibilă prezența celei de-a treia 
persoane din Sfânta Treime, Duhul Său, 
pe pământ, care locuiește individual în 
fiecare credincios (1 Cor. 6:19-20) și 
colectiv în Biserică (Efes. 2:20-22). Într-
o zi, nădăjduim să fie cât mai aproape, 
gloria lui Dumnezeu se va mai descoperi 
o dată făcând un cer nou, un pământ 
nou și un oraș perfect unde poporul Lui 
va locui pentru veșnicie (Apocalipsa 21-
22). 
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LEVITICUL 1 
 
Capitolul 1 începe cu jertfa de ardere de 
tot. „Să le ardă pe altar ca o ardere de 
tot, o jertfă mistuită de foc” (v.9) este 
expresia cheie a acestui tip de jertfă, 
deoarece arată dedicarea în întregime 
Domnului, atât a vitei, a oii cât și a 
caprei sau a păsării. 

Animalul de jertfă care murea era defapt 
un sacrificiu involuntar. El era adus 
acolo cu forța ca înlocuitor pentru om. 
4 Să-şi pună mâna pe capul viţelului 
adus ca ardere de tot şi acesta va fi 
primit în locul lui ca ispăşire pentru 
el. 

Domnul ne cere astăzi să fim jerfte 
vii, de bună voie. 

Romani 12:1-2 –Prin urmare, vă 
îndemn fraţilor, prin îndurarea lui 
Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută 
lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare 
duhovnicească (care se cuvine)  din 
partea voastră! 2 Nu vă conformaţi 
acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi 
prin reînnoirea gândirii voastre, ca să 
puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea 
bună, plăcută şi desăvârşită. 

Oare la începutul fiecărei dimineți chiar 
punem totul pe altar să ardă? Avem un 
asemenea nivel de dedicare totală 
pentru Domnul? (Lev. 6:8-13). 

Jertfa trebuie adusă atât din dorința 
inimii de dedicare pentru Domnul dar 
de asemenea trebuie să fie și de un bun 
miros. Acest lucru, aroma jertfei, este 
repetată de 3 ori în capitol. 
9 iar măruntaiele şi picioarele să le spele 
cu apă. Şi preotul să le ardă pe altar ca o 
ardere de tot, o jertfă mistuită de foc 
de o aromă plăcută Domnului. 

13 iar măruntaiele şi picioarele să le spele 
cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate 
şi să le ardă pe altar; aceasta este o 
ardere de tot, o jertfă mistuită de foc 
de o aromă plăcută Domnului. 
17 Să-i rupă aripile fără a le scoate de tot. 
După aceea, preotul să ardă pasărea pe 
altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este 
o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc 
de o aromă plăcută Domnului. 

Cu siguranță oamenii nu te vor înțelege 
atunci când vei căuta să fi o jertfă vie de 
o aromă plăcută Domnului, dar caută să-
I fi pe plac și El te va primi (1 Petru 2:5). 

În ce privește cantitățile jertfite, nu 
contează cât de puțin ai sau cât de sărac 
ești. Unii au mustrări de conștiință că 
dacă ar avea mai mult ar da mai mult. 
Oprește-te din a-ți face asemenea 
mustrări, din faptul că îi dai atât de 
puțin, pentru doar atâta ai. Domnul 
primește când dai din ceea ce ai și te va 
binecuvânta și nu cere ceea ce nu 
ai (v.14-17). 

Fapte 3:6 – Dar Petru i-a zis: 
„Argint şi aur n-am, însă ceea ce am, 
îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din 
Nazaret, ridică-te şi umblă!“ 

În acest capitol sunt cuprinse toate 
categoriile sociale. Aceia care erau 
îndestulați și aveau cirezi și turme, 
Domnul nu le cere turturele sau 
porumbei. Pentru unul cu cirezi de vite 
care aduce turturele, gestul său e o 
blasfemie, o batjocorire a Numelui 
Domnului. Aici este adevăratul examen 
al inimii fiecăruia. Bogații trebuiau să 
aducă vite din cireada lor. Clasa imediat 
inferioară acestora, posesorii de turme 
de oi sau capre, trebuiau să aducă jertfa 
fără meteahnă din rândul posesiunii lor. 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

165 

Așa că săracul, care nu avea decât 
posibilitatea unei perechi de turturele 
sau porumbei, nu trebuia să se simtă 
inferior. Pentru fiecare categorie în 
parte prețul jertfei era costisitor. Lucrul 
cel mai important este să-i dedicăm 
Domnului zilnic tot ce este al nostru. 

Zilnic? Da. 

Preoții începeau fiecare zi aducând o 
jertfă de ardere de tot. Aceasta 

constituia fundamentul tuturor 
celorlalte jertfe care erau aduse în 
continuare în acea zi (Exod 29:38-42; 
Lev. 3:5). 

Până când nu punem tot ce-i al nostru 
pe altar să dedicăm Domnului, celelalte 
jertfe pe care le vom aduce pe parcursul 
zilei nu vor însemna mai nimic (ca să nu 
zic nimic) pentru El. 
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LEVITICUL 2 
 
Jertfa de mâncare adusă din rodul 
câmpului nu implica nici o vărsare de 
sânge. Ca și simbol aceasta nu 
prefigurează moartea Mântuitorului 
nostru, precum celelalte, ci viața și 
caracterul Domnului. În Hristos a 
existat un echilibru perfect în privința 
trăirii pe pământ; nimic nu a fost în 
exces și nimic nu a fost prea puțin. 

Matei 17:5 – 5 În timp ce vorbea el, iată 
că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un 
glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în Care-Mi găsesc plăcerea! 
De El să ascultaţi!“ 

Dumnezeu și-a găsit toată plăcerea în 
traiul Domnului Isus. Pe măsură ce ne 
sfințim ca să devenim mai asemenea 
Lui, trebuie să ne propunem să devenim 
din ce în ce mai echilibrați și în 
caracter. 

Cuvântul dar din versetul 4 – „Când 
aduci un dar” – în limba ebraică este 

ןָּבְרָק  – qorban și apare de 78 de ori în 
Levitic și Numeri, doar de 2 ori în restul 
Vechiului Testament și o singură dată în 
Marcu 7:11. ןָּבְרָק  – qorban este folosit în 
mod normal pentru a desemna o jertfă 
dedicată Domnului și se traduce prin 
același cuvânt (v.1, 4-5, 7, 12-13, etc.), 
dar pentru a se da textului tradus o 
oarecare varietate literară, să nu tot 
apară jertfă, jertfă, jertfă, apare și ca 
dar. 

Existau 3 modalități (v.5-7) pentru a 
aduce jertfa de mâncare: (1) în cuptor 
(v.4). Acesta era din lut construit fie în 
curte fie în casă. Turtele erau lipite pe 
pereții din interiorul acestuia, jarul 
închis participând la procesul coacerii 
rapide;

 

 

(2) pe grătar (v.5), însemnând un 
obiect metalic plat, mai degrabă plită, 
nu cum avem noi astăzi. Nu știm cu 

exactitate care din variantele de mai jos 
a fost dar cu siguranță ceva asemănător. 
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(3) în tigaie (v.7). Aceasta era 
asemenea unei oale de gătit cu capac. 

Probabil că era asemănătoare cu una din 
cele de mai jos. 
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Astfel, datorită diversității vaselor și 
metodelor de gătit se puteau obține 
produse alimentare diferite la formă și 
gust. 

v.8-9 – Preotul să ia o parte din darul de 
mâncare şi să o ardă pe altar ca jertfă de 
aducere-aminte – Această o parte din 
jertfa de mâncare era în mod normal, cel 
puțin a zecea parte dintr-o efă (Lev. 
6:20). O efă măsura aproximativ 22 l; 
aproximativ 2,2 l – cunoscut și ca un 
omer (Ex. 16:36); măsurile erau 
calculate în litri, atât pentru lichide, cât 
şi pentru solide. 

Nici aluatul dospit și nici mierea ( ׁשַבְּד  – 
devaș) nu aveau ce căuta în amestecul 
cu cerealele pentru jertfă (v.11). 
Termenul ebraic pentru miere se poate 
referi atât la cea făcută de albine, chiar 
și de cele sălbatice (Jud. 14:8), dar și la 
cea făcută din sirop de fructe (struguri, 
curmale, etc); interdicţia se poate referi 
la ritualurile canaanite, în care se 
folosea mierea sau orice alte produse 

alimentare dulci. Interzicerea mierii 
este datorată de faptul că aceasta nu e 
un produs agricol precum cerealele dar 
și pentru că fermentează. 

Fără îndoială, aluatul dospit reprezintă 
simbolic păcatul, iar Hristos a fost fără 
păcat. Dacă mierea ar fi putut profana o 
jertfă, în viața Domnului Hristos nu a 
existat nici o ispită care să-L ducă la 
depravare. 

Toate darurile tale de mâncare să fie 
presărate cu sare a fost porunca din 13-
16. Deci nu mierea ci sarea este singurul 
ingredient care are proprietăți de 
conservare împiedicând alimentele să se 
altereze. Iată un alt exemplu bun în 
privința consecvenței, permanenței, 
durabilității, stabilității. Dumnezeu se 
folosește de acest ingredient pentru a ne 
arăta natura veșnică a Legământului 
Său cu poporul Lui (Numeri 18:19; 2 
Cron. 13:5). 
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LEVITICUL 3 
 

םיִ֖מָלְׁש חַבֶ֥ז  – zevach șelamim – este 
expresia ebraică tradusă de obicei 
cu jertfa de pace sau jertfa de 
comuniune/părtășie. Jertfa aceasta 
putea fi consumată de către oamenii 
simplii din popor. Jertfa pentru ispășire 
și cea pentru vină puteau fi consumate 
numai de către preoți, în timp ce 
arderea de tot era mistuită în întregime 
pe altar. 

Jertfa de pace putea fi adusă atât din 
mascul cât și din femelă și putea proveni 
atât din cireadă (vită) cât și din turmă 
(oaie sau capră). Preotului i se cuvenea 
pieptul și spata dreaptă (7:28-34). Lui 
Dumnezeu îi revenea grăsimea și 
sângele iar închinătorului îi rămânea 
restul de carne ce putea fi consumată 
într-una sau două zile (7:15; 19:6-8). 
Acest tip de jertfă putea fi adus: (1) 
dintr-un sentiment profund de 
mulțumire la adresa lui Dumnezeu; (2) 
pentru împlinirea unei juruințe; (3) 
dar și de bunăvoie, necondiționat (7:12-
18). 

Scopul principal al jertfei de pace nu 
era ca să se facă ispășire pentru păcat ci 
mai degrabă a fost o formă de exprimare 
a aprecierii și mulțumirii față de grijă 
plină de har a lui Dumnezeu. 

Sistemele religioase sunt încercarea 
omului de a face pace cu Dumnezeu, dar 
în termenii omului. Răscumpărarea 
este oferta de pace a lui Dumnezeu prin 
Domnul Isus Hristos. Aceasta este 
adevărata pace, cea făcută prin sângele 
Lui. 

Coloseni 1:20 – Prin El, Dumnezeu a 
împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele 

de pe pământ, fie cele din cer, făcând 
pace prin sângele crucii Lui. 

Așa cum am amintit, chiar dacă jertfa 
de pace nu era făcută pentru ispășirea 
păcatului, animalul trebuia sacrificat, 
trebuia să moară, iar sângele lui să fie 
stropit pe altar. Numai așa, numai în 
acești termeni Dumnezeu putea oferi 
pacea. 

Să avem pace cu Dumnezeu este cea mai 
prețioasă binecuvântare posibilă, de 
aceea să nu o tratăm niciodată cu 
ușurătate. 

Romani 5:1 De aceea, fiindcă am fost 
îndreptăţiţi prin credinţă, să avem 
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru 
Isus Cristos. 

Pentru credinciosul evreu, după ce avea 
loc jertfa, împreună cu familia sa putea 
consuma ceea ce rămânea. 
Mulțumirea, pacea era un caz concret, 
gustat la masă. Închinătorul trăia 
bucuria părtășiei cu Dumnezeu în urma 
experimentării păcii Lui. Foarte 
interesant este faptul că evreii trebuiau 
să considere ca jertfă de 
pace/mulțumire ori de câte ori tăiau un 
animal chiar și pentru propria mâncare 
(17:1-9). 

Tu te străduiești să faci din fiecare masă 
un prilej de părtășie și adorare a lui 
Dumnezeu? Dacă am încredința 
Domnului viețile noastre împreună cu 
mâncarea ce o consumăm, ca pe un act 
al închinării, timpul petrecut la masă s-
ar transforma în niște ocazii mult mai 
fericite. 
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LEVITICUL 4 
 
Jertfa pentru păcat viza păcatele 
neintenționate. Acestea puteau rezulta 
în urma unor acțiuni fără voie prin care 
s-au săvârșit fapte ce erau în 
neconcordanță cu poruncile Domnului. 
Acest tip de jertfă nu aducea ispășire 
pentru păcatele cu voie deoarece 
pentru această categorie nu exista 
iertare. 

Numeri 15:30-31 – 30 Însă cel ce 
păcătuieşte cu voie – indiferent dacă 
este băştinaş sau străin – Îl huleşte 
pe Domnul; omul acela va trebui să fie 
nimicit din mijlocul poporului. 31 Fiindcă 
a dispreţuit Cuvântul Domnului şi a 
încălcat porunca Lui, omul acela să fie 
nimicit pe deplin şi să-şi poarte vina.»“ 

Singurul lucru pe care-l mai putea face 
persoana acuzată era să pledeze cu 
pocăință pentru intervenția 
supranaturală a milei și îndurării lui 
Dumnezeu (Ps. 51:16-17). 

Dar indiferența, sfidarea și 
obrăznicia, nu aveau scuză înaintea 
Domnului! Din moment ce știm clar cu 
ce am păcătuit, trebuie să venim 
înaintea lui Dumnezeu pentru a-I cere 
mila, îndurarea și iertarea.  

Rolul acestei jertfe de sfințire a fost să 
prefigureze sute de ani mai târziu 
moartea Domnul Isus ca împlinire a 
jertfei de păcat pentru lume. 
Rugăciunea Domnului de la Calvar 
(Luca 23:34) nu a iertat Israelului în 
mod automat păcatele pentru că acolo 
nu a existat pocăință și nici părăsirea 
păcatului; dar cel puțin în cazul lor a fost 
o prelungire a harului de aproape 40 de 
ani până la momentul experimentării 
revărsării mâniei lui Dumnezeu (vezi 
asedierea Ierusalimului anul 70 d.Hr.). 

Este demn de remarcat un detaliu 
impresionant la acest tip de jertfă 
pentru păcat. Preotul trebuia să 
sacrifice pentru vina sa un vițel, exact 
același standard care a fost prevăzut și 
pentru vina păcatului întregului popor 
(v.3, 14). Altfel spus, cu cât era mai mare 
privilegiul (cazul preotului), cu atât era 
mai mare și responsabilitatea. Un 
singur preot sacrifica pentru păcatele 
sale atât cât trebuia întreaga națiune 
pentru păcatele ei, un vițel. 

Luca 12:48 48 Iar cel ce nu ştie, însă face 
lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut 
cu mai puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, 
i se va cere mult, iar cui i s-a încredinţat 
mult, i se va cere şi mai mult. 

Indiferent de categoria socială din care 
făcea parte cineva, atunci când jertfele 
erau aduse prin credință, Dumnezeu 
care cunoștea inima fiecărui închinător, 
înlocuia frica și povara păcatului cu 
iertarea (v.20, 26, 31, 35). 

Jertfa pentru păcat nu era o jertfă 
voluntară, fiecare cum credea și când 
simțea. Nu! Pentru că unii n-ar fi simțit 
niciodată mustrarea de conștiință și 
totuși ei să fi comis păcat. La fel cum și 
astăzi unii sunt întotdeauna 
„neprihăniți” și întotdeauna alții sunt de 
vină pentru falimentele, atitudinile și 
reacțiile lor. Ea a fost poruncită, 
rânduită tuturor: preoților (v.3-12), 
întregii congregații a lui Israel (v.13-21), 
conducătorilor (v.22-26) și oamenilor 
de rând (v.27-35). 

În acest ultim caz, al evreilor de rând, 
Dumnezeu permite ca animalul de jertfă 
să fie și o femelă. Motivul nu este unul 
spiritual ori mistic ci are de-a face direct 
cu aspectele economice. Păcatul costă și 
păcatul aduce pierderea. Totuși, 
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pentru un om de rând, o femelă era mult 
mai ieftină decât un mascul. Costa și 
aceasta sau o pierdea din turmă, dar 
detaliul acesta din Lege a fost tot un 
semn al purtării de grijă a Domnului. 

Prin urmare, acest tip de închinare prin 
jertfă era pentru conștientizarea 
poporului de vina adusă de existența 
naturii păcătoase în fiecare din ei. 
Prezentarea la Cortul Întâlnirii, 
indiferent de categoria din care făceau 
parte, era o chemare a conștientizării 
naturii păcătoase, ca fii ai lui Adam. 

Cu ce rămânem din acest capitol? Atunci 
când păcătuim, fără să fi avut inițial 
vreo intenție, dar prin slăbiciunea firii 
noastre păcătoase am ajuns să 
degenerăm și să comitem nelegiuirea, 
primul lucru afectat este viața de 
rugăciune-relația cu Dumnezeu și apoi 
relațiile unii cu alții. Tocmai de aceea 
preotul avea responsabilitatea de a se 
curăți la altarul din aur (v.7). 

Să-L căutăm pe Domnul și să ne curățăm 
pentru a avea viață de rugăciune 
activă-relație vie cu Dumnezeu 
și relații sfinte unii cu alții. 
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LEVITICUL 5 
 
Jertfa pentru vină putea implica atât 
aducerea unui sacrificiu animal cât și 
restituirea (Lev. 6:4-5). Exemplele 
enumerate în v.2-3 introduc cititorul în 
categoria acțiunilor considerate 
curate și necurate ale vieții iudaice. 
Necurăția descrisă în v.2 se referă în 
primul rând la contactul cu trupul unui 
mort (Num. 19:1-22). În ce privește 
necurăția omenească despre care se 
vorbește în v.3 poate fi o continuare a 
ideii din v.2 sau e posibil să se refere la 
multitudinea de situații în care trupul 
cuiva putea deveni necurat amintite în 
capitolele 12-15. 

Jertfa pentru vină ne reamintește că 
păcatul îi rănește pe ceilalți și păcatul 
costă (v.16). Adevăratul regret însoțit de 
pocăință întotdeauna va îndrepta 
lucrurile pe care în trecutul apropiat le-
am deformat. 

Să înțelegem diferența între 
următoarele 2 jertfe: jertfa pentru 
păcat (Levitic 4) are de-a face cu faptul 
că noi suntem păcătoși din firea noastră, 
așa ne-am născut; în timp ce jertfa 
pentru vină avea rolul de a rezolva 
păcatele pe care le comitea zilnic fiecare 
individ în parte. 

Fiind conștienți de aceste două realități, 
natura păcătoasă și viața zilnică 
păcătoasă, noi trebuie să fim sinceri cu 
Dumnezeu în ce privește mărturisirea 
păcatelor și pocăința. Aici sunt incluse 
ambele cazuri, atât ceea ce suntem cât și 
ceea ce facem. 

Deseori comitem păcatul prin simpla 
tăcere, izolare sau chiar neparticipare 
(v.1). Alteori încercăm să-l ascundem 
(v.2-3), iar de multe ori prin ceea ce 
vorbim (v.4). 

Datorită faptului că păcătuim 
neintenționat, datorită firii noastre 
pământești și nici nu ne dăm seama, 
ajungem să avem impresia, ignorantă de 
altfel, că noi nu avem păcat. Să ne 
cercetăm adânc ori de câte ori avem 
ocazia în așa fel încât să scoatem la 
lumina Lui toată mizeria ca să primim 
curățarea. 

Proverbe 28:13 Cine 
îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, 
dar cine le mărturiseşte şi se lasă de 
ele, capătă îndurare. 

Aș dori să nu fim confuzi și să 
amestecăm lucrurile. Neascultarea, care 
este o răzvrătire intenționată față de o 
poruncă știută, nu este doar păcat ci 
vină păcătoasă. Neascultarea 
conștientă și deliberată față de 
Dumnezeu, fie că ne dăm seama de ea 
sau nu, ne va face să purtăm 
vina și consecințele pedepsei 
Domnului. 

De aceea: 
12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul 
dintre voi să n-aibă o inimă rea şi 
necredincioasă, care să vă despartă de 
Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă 
unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se 
zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi 
să nu se împietrească prin înşelăciunea 
păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai 
lui Hristos dacă păstrăm până la sfârşit 
încrederea nezguduită de la 
început, 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, 
dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 
inimile, ca în ziua răzvrătirii”. 16 Cine au 
fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit 
după ce auziseră? N-au fost oare toţi 
aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? 

Evrei 3:12-16
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LEVITICUL 6-7 
 
Haideți să luăm exemplul preoților și în 
fiecare dimineață (1) să îndepărtăm 
resturile arse și cenușa, (2) să 
aprindem focul, mai exact să întețim 
cărbunii mocniți, pentru că el nu se 
stingea niciodată (Lev. 6:13), și (3) să 
ne aducem ca jertfă vie Domnului 
(Rom. 12:1-2). Expresia folosită pentru 
aprinderea focului în 2 Timotei 1:6 se 
referă exact la acest aspect al 
intensificării cărbunilor ce mocneau pe 
altar, până la stadiul de flacără. 

Focul de pe altarul inimii noastre este 
mistuitor asemenea cel al ucenicilor 
(Luca 24:32) sau ne aflăm în starea de 
mocnire, nici rece dar nici în clocot? 
(Apocalipsa 3:15-16; Matei 24:12)? 

Deopotrivă, să dăm afară din viețile 
noastre tot ceea ce e dospit (6:14-18), 
care presupune (1) fățărnicie – 
încercarea falsă de-a ne da alții decât 
suntem – (Luca 12:1); (2) învățătura 
falsă și rătăcitoare – nici nu ne gândim 

că e vorba de noi înșine aici – (Galat. 
5:7-9); (3) trăirea constantă în 
compromis (1 Cor. 5:6-13) – care e 
rezultatul sigur al primelor două. 

Jertfa pentru păcat era una preasfântă 
(Lev. 6:25), așa că nu putea rămâne în 
tabără, ci trupurile animalelor trebuiau 
scoase în afară (Evrei 13:10-13). 
Preoților li e permitea să mănânce 
numai partea care li se cuvenea, dar și 
aceasta numai în curtea sfântă a 
Cortului Întâlnirii pentru că oricine sau 
orice s-ar fi atins de jertfă devenea sfânt. 

Învățătura pentru ziua de astăzi e 
concisă dar clară: Părtășia cu Dumnezeu 
cât și părtășia dintre unii și alții depinde 
de sfințenia fiecăruia. Lipsa purității, a 
curăției aduse de trăirea sfântă a atras și 
atrage în continuare consecința drastică 
a nimicirii (7:19-21; Ioan 8:24; Romani 
8:12-14). 
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LEVITICUL 8 
 
Cele scrise ultima dată în Levitic 8-9 au 
fost doar o privire de ansamblu asupra 
celor 2 capitole. Astăzi vom adânci mai 
mult capitolul 8. 

Capitolele 8-10 din Levitic se doresc a fi 
inaugurarea închinării poporului 
Israel în perioada pustiei. Așa cum am 
amintit data trecută, preotul avea o 
poziție specială în mijlocul poporului 
legământului. De ce? 

Mai întâi, în înțelepciunea Sa veșnică, 
Dumnezeu a ales să-i vorbească 
poporului Său într-un loc special și nu 
oriunde și oricând, ci doar la Cortul 
Întâlnirii. În al doilea rând, Dumnezeu 
a ales să facă aceasta prin intermediul 
unor oameni desemnați special acestui 
scop. Aceștia au fost preoții. Ei trebuiau 
să fie doar descendenți de-ai lui Aaron, 
fratele lui Moise. Așa că de-acum încolo, 
când vom mai citi cuvântul Aaron, în 
funcție de context, nu se va referi strict 
la el ca persoană ci la toți preoții care 
sunt din linia lui genealogică. Cel mai 
simplu putem înțelege acest lucru 
făcând o paralelă cu poporul Israel. Știm 
că de foarte multe ori nu se mai spune 
tot poporul Israel a făcut cutare sau 
cutare, ci se folosește un singur 
prenume Iacov a făcut x sau y. Astfel s-
a folosit numele strămoșului lor 
incluzând astfel întreaga națiune (Gen. 
32:28; Ps. 44:4; Is. 2:5). 

Ne aducem aminte cum în cartea Exod 
am citit despre felul în care Dumnezeu 
l-a chemat pe Moise ca să fie 
purtătorul Cuvântului Său. Atunci, 
Dumnezeu i-a promis că va fi cu el în tot 
ce va trebui să spună (Ex. 3:12; 4:12). 
În ceea ce a avut de spus au fost incluse 
(1) avertismentelefață de faraon, (2) 
Legile și poruncile de mai târziu (Ex. 

20:1-17 – observați v.1 în special) cât și 
(3) aspectele administrativ-religioase ce 
priveau construirea și rânduiala de la 
Tabernacol. 

Lui Aaron i s-a dat responsabilitatea de 
a păstra și implementa mijloacele date 
de Dumnezeu în vederea posibilității 
practicării părtășiei (Exod 28-29). Cum 
ne raportăm noi când avem astăzi 
multitudinea de cunoștințe vaste și 
oportunități date de tehnologia extrem 
de dezvoltată în privința practicării 
părtășiei? 

În acest sens, pentru a fi vizibilă 
importanța slujbei preoților, Dumnezeu 
a rânduit pentru aceștia o vestimentație 
diferită (v.7-9). Parte din modelul 
acestor ținute a fost folosit de David 
chiar pentru armata sa, lucru care a 
continuat în istoria poporului iudeu 
până în 587 î.Hr. 

Din ținuta marelui preot făcea parte: 

a) Tunica – aceasta se purta pe dedesubt 
de mantie (Lev. 8:7a); 

b) Brâul sau Cureaua – (Lev. 8:7b) rolul 
acestuia era să prindă la mijloc tunica, o 
haină lungă până la pământ și încheiată 
(probabil cu un sistem de nasturi) de sus 
până jos. 

c) Deasupra acestora era îmbrăcat 
cu mantia de culoare albastru deschis 
(Lev. 8:7c). 

d) Efodul – era ceva în genul unui șorț 
ce venea deasupra mantiei și era țesut 
după o tehnică complexă (Lev. 8:7d). În 
pieptar probabil că era un buzunar, 
situat în zona inimii, unde marele preot 
purta pietrele Urim și Tumim (Exod 
28:30). 
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e) Urimul și Tumimul – (Lev. 8:8) nu 
cunoaștem detalii despre felul în care 
arătau sau se foloseau aceste pietricele. 
Se foloseau pentru luarea unei hotărâri 
de judecată sau de căutare a voii lui 
Dumnezeu în timp de criză (Num. 
27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63). 

םיִּֽמֻּתַה תֶאְו םיִ֖רּואָה   – hā-’ū-rîm wə-’eṯ- 
hat-tum-mîm – adică – Urimul și 
Thummimul – Din păcate nimeni nu știe 
cu exactitate ce înseamnă aceste două 
cuvinte. Unii exegeți spun că ar 
însemna: Lumini şi Desăvârşiri; alții 
traduc prin Arătarea şi Adevărul; alții 

fac o paralelă și spun că ar fi un fel de 
Da și Nu. Alte indicii nu avem în Vechiul 
Testament. 

f) Turbanul sau Mitra – (Lev. 8:9) – în 
față, pe turban era plăcuța din aur pe 
care gravat Sfânt Domnului. 

Prin toate aceste articole de 
îmbrăcăminte ale preotului, Dumnezeu 
învăța Israelul să conștientizeze 
importanța cuvântului sfânt. 

Detaliile despre care am citit în acest 
capitol sunt mult mai detaliate în Exod. 
Totuși ele sunt repetate încă o dată și 
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aici pentru ca poporul să realizeze că 
dintre toate națiunile el nu e doar 
poporul sfânt (Exod 19:5) ci el 
și trebuie să rămână poporul 
sfânt. Lucru la fel de valabil și pentru 
noi astăzi. 

Realitatea aceasta era prefigurată 
printr-un alt act simbolic: ungerea cu 
untdelemn doar a capului lui Aaron 
(Lev. 8:12). De ce doar capul? Pentru că 
acesta este mădularul care reprezintă 
conducerea pentru întregul corp. Mai 
târziu în NT, apostolul Pavel preia 
această imagine și descrie relația dintre 
Hristos și Biserică. Acest act era urmat 
de o jertfă de ardere de tot (v.18). 

Fiind păcătos, ca oricare alt om născut 
pe pământ, și preotul trebuia să aducă o 
jertfă pentru propria nelegiuire ca abia 
apoi să poată fi învestit în slujire (4:1-
12). Demn de remarcat este repetarea 
expresiei „de șapte ori”. Ceremonia de 
consacrare a preoților dura 7 zile, 
aceeași perioadă de timp în care 
Dumnezeu a creat lumea. Această 
perioadă de timp e un simbol care 
anunță „7 zile durează crearea și 

consacrarea unui mare preot”. În tot 
procesul acesta, citim că atât altarul cât 
și restul instrumentelor trebuiau sfințite 
prin jertfă. Aceasta se datorează faptului 
că toate posesiunile omului, chiar și 
pământul pe care îl lucrează și uneltele 
pe care le confecționează sunt afectate 
de starea păcătoasă de răzvrătire în care 
se găsește inima și mintea lui. 

A fost nevoie de tot acest drum al 
sfințirii pentru că omul are impresia că 
el poate trăi viața din plin fără să fie 
nevoie de înălțarea și preamărirea 
Dumnezeului celui viu care S-a revelat. 

În încheierea, în versetul 27 Moise i-a 
pus totul în mâine lui Aaron, făcându-l 
astfel responsabil pentru proclamarea 
și înfăptuirea Cuvântului descoperit lui 
Israel. 

În vremea în care trăim ni s-a pus și 
nouă în mâini Scriptura. 
Responsabilitatea transmiterii ei și 
altora însoțită de trăirea vie este în 
mâinile noastre! 
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LEVITICUL 9 
 
După ce au trecut cele 7 zile de 
consacrare a preoților, aceștia s-au 
întors în rândul poporului. Cartea 
Levitic nu are o descriere fotografică a 
tuturor evenimentelor, așa că nu știm 
care a fost activitatea preoților din 
timpul acestor zile și nici preocuparea 
poporului. Ba mai mult, nu cunoaștem 
nici toate îndeletnicirile israeliților în 
cei 40 de ani de pustiu, decât secvențial. 
Dumnezeu i-a descoperit lui Moise 
acest tipar al consacrării națiunii 
Israel pentru ca abia peste secole mai 
târziu să înțelegem împlinirea ei în 
Domnul Hristos. 

Legile, poruncile, învățăturile și 
rânduielile au avut rolul de a așeza un 
fundament teocratic nu doar pentru 
poporul Israel ci și mulțimii de sclavi 
oportuniști care s-au asociat evreilor în 
momentul ieșirii din Egipt (Deut. 5:1, 31; 
6:1; Exod 12:38). În momentul de față 
din Levitic, așa cum am văzut, „poporul 
Domnului” nu era doar un grup etnic 
format din evrei, aceștia erau de etnii 
diferite și din culturi social-religioase 
diferite: edomiți, sudanezi, egipteni, 
cheniți și alții. Ca să alcătuiască acum 
un singur popor ei trebuiau așezați 
doar sub autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu prin 
intermediul Legământul dragostei lui 
Dumnezeu. Numai în acest caz slava lui 
Dumnezeu li s-ar fi arătat (v.6). 

Din această cauză a fost nevoie de o 
sfințire, o dedicare pentru Domnul, 
separându-se fiecare de viața din trecut. 
Chemarea a fost adresată întregii 
mulțimi de a se apropia prin sfințire 
de calea Domnului (Is. 56:6-7). De aici 
încolo vom vedea cu adevărat cine au 
fost cei care au avut o relație personală 

cu Dumnezeu și cine au fost cei ce au 
suportat consecințele. 

După toată pregătirea din v.8-14 în 
vederea ispășirii păcatului preoților și 
apoi a celui poporului din v.15-21 
ceremonia s-a încheiat cu pronunțarea 
publică a binecuvântării poporului. 
Când Aaron a coborât treptele altarului 
și și-a înălțat mâinile spre popor, nu el a 
fost cel care a dat binecuvântarea ci 
Însuși Dumnezeu. Aaron a fost doar 
mijlocul prin care s-a transmis, mâinile 
sale au fost doar elementul conductor 
prin care harul ceresc al Domnului a 
coborât pe pământ (v.22-23). Cel mai 
probabil acesta a fost contextul în care 
au fost rostite binecunoscutele cuvintele 
ale benedicției din Numeri 6:22-26. 
22 Apoi Domnul i-a zis lui 
Moise: 23 „Spune-le lui Aaron şi fiilor 
săi: «Aşa să-i binecuvântaţi pe israeliţi. 
Să le spuneţi: 
24 ‘Domnul să te binecuvânteze şi să te 
păzească!  
25 Domnul să facă să lumineze faţa Sa 
peste tine şi să se îndure de tine! 
26 Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi 
să-ţi dea pacea!’» 

Astfel poporul a văzut într-adevăr 
manifestarea gloriei lui Dumnezeu. 
24 Un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a 
mistuit arderea de tot şi grăsimea de pe 
altar. Tot poporul a văzut lucrul acesta, 
a chiuit de bucurie şi a căzut cu faţa la 
pământ. 

Recapitulăm: 

(1) Dumnezeu primește jertfe doar din 
partea acelora din popor care a căror 
inimă a fost întreagă a Lui; 
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(2) Jertfele sunt calea lui Dumnezeu 
prin care El menține deschisă 
posibilitatea părtășiei cu poporul Său; 

(3) Gloria lui Dumnezeu se descoperă 
nu doar minții și sufletului când omul se 
află într-o stare de reflectare (Ps. 19:1). 
Slava Domnului s-a arătat în mod 
particular într-un loc anume și la 
un moment anume, exact acolo unde 
există jertfele. Autorii Noului 
Testament au înțeles că slava lui 
Dumnezeu s-a arătat în mod sublim în 
momentul și în locul în care Domnul 
Isus s-a dat (1) cu toată inima și de 
bună voie ca (2) ultimă și deplină 
jertfă.  

Gloria lui Dumnezeu s-a manifestat 
într-un mod spectaculos și unic în 
natură atât în vinerea mare cât și în 

duminica învierii. (3) Motivul este 
măreț: jertfa de ispășire pentru 
omenirea păcătoasă a fost acceptată. 

Ioan 13:31 31 După ce acesta a ieşit afară, 
Isus a zis: 

– Acum Fiul Omului este proslăvit şi 
Dumnezeu este proslăvit în El. 

Atunci Domnul Isus a fost proslăvit 
într-un mod irepetabil în istorie iar 
Dumnezeu Tatăl de asemenea a fost în 
mod unic glorificat în El. 

Dar acum? Chiar acum? În zilele 
acestea în care știm bine fiecare 
contextul lor? Acum, chiar acum, Fiul 
Omului este proslăvit prin noi? 
Proslăvim în închinarea individuală 
întreaga Sfântă Treime? 
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LEVITICUL 10 
 
Nu a durat foarte mult timp până când 
păcatul să intre în familia preoților. 
După 7 zile de sfințire în vederea slujirii 
Domnului, probabil că aceasta este ziua 
a opta. După o experiență minunată 
împreună cu Domnul veghează pentru 
că nu știi cum va ataca cel rău! Profetul 
Ilie a fost cuprins de spaimă și a luat-o 
la fugă de la Muntele Carmel după o 
victorie nemaiîntâlnită (1 Împ 19), iar 
Domnul Isus a fost ispitit exact după 
momentul solemn al botezului de la 
Iordan (Mat. 3:13-4:11). 

Marile binecuvântări de multe ori 
înseamnă și mari încercări! Să fim 
cumpătați în privința lucrurilor la care 
aspirăm și pentru care ne rugăm! 

În capitolele 8-9 vom găsi de 11 ori 
expresia așa cum a poruncit 
Domnul. Nadab și Abihu, fiii cei mai 
mari ai lui Aaron (Ex. 6:23), au făcut 
exact ceea ce Domnul nu a poruncit iar 
focul lui Dumnezeu i-a omorât (Evrei 
12:29). Manifestarea vizibilă a 
prezenței divine din 9:23-24 a devenit 
acum manifestarea vizibilă a puterii 
divine. Dumnezeu a răspuns la focul lor 
străin cu foc real și i-a mistuit în mânia 
Lui sfântă. 

La început fiecărei perioade noi din 
istoria răscumpărării Dumnezeu 
pedepsește în mod sever pentru ca 
oamenii să învețe costul încălcării 
Cuvântului Său și să se teamă de El. La 
fel s-a întâmplat cu Adam și Eva, mai 
târziu cu necinstirea zilei de odihnă 
(Num. 15:32-36); cu împlinirea propriei 
voințe din cazul lui Acan (Iosua 7); 
minciuna lui Anania și a Safirei (Fapte 
5:1-11). Dumnezeu a vrut ca toți cei 
rămași să înțeleagă gravitatea 

neascultării, arătându-le drastic ce 
consecințe are necinstirea Lui. 
2 Atunci a ieşit un foc 
dinaintea Domnului care i-a mistuit şi 
au murit înaintea Domnului. 3 Apoi 
Moise i-a zis lui Aaron: „Iată deci ce 
a vrut Domnul să spună atunci când a 
zis:  

«În mijlocul celor ce se apropie de Mine 
voi fi sfințit şi înaintea întregului popor 
voi fi proslăvit.»“ 

Prin aceste cuvinte Dumnezeu îi spune 
lui Moise că în prezența Lui trebuie să 
existe un comportament sfânt. Nu știm 
cu exactitate ce s-a întâmplat în 
momentul versetului 1. 

Nadab şi Abihu, fiii lui Aaron, şi-au luat 
fiecare cădelniţele, au pus foc în ele şi 
au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc 
străin înaintea Domnului, lucru pe care 
El nu li-l poruncise. 

Există totuși câteva posibilități de 
înțelegere oferite de anumite detalii ale 
textului. 

(1) Au încercat să improvizeze sau să 
îmbunătățească, să aducă închinare lui 
Dumnezeu altfel decât le-a poruncit El. 

הָ֔רָז  – zarah – înseamnă străin, profan 
sau din afară. Probabil au introdus în 
Cortul Întâlnirii foc provenit din afară, 
din alte surse decât cea poruncită, de pe 
altar (16:12). 

(2) Prin acest act au încercat să preia ei 
atribuțiile pe care le avea numai marele 
preot, tatăl lor Aaron; 

(3) Probabil, nu știm, să fi apărut un fel 
de rivalitate a supremației sau pur și 
simplu o competiție imatură ca să vadă 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

181 

cine știe să facă cel mai bine ritualul 
slujbei. 

(4) Dar cel mai probabil cele de mai sus 
s-au datorat păcatului beției. 
8 Domnul i-a zis lui Aaron: 9 „Nici tu şi 
nici fiii tăi să nu beţi vin sau băutură 
tare, atunci când veţi intra în Cortul 
Întâlnirii, ca să nu muriţi. Aceasta este 
o poruncă veşnică pentru toate 
generaţiile. 10 Să faceţi deosebire între 
ce este sfânt şi ce este obişnuit, între ce 
este curat şi ce este necurat 11 şi să-i 
învăţaţi pe israeliţi toate poruncile pe 
care Domnul li le-a dat prin Moise.“ 

Dumnezeu nu a fost absolut deloc 
glorificat de către Nadab și Abihu, în 
calitate de persoane puse deoparte. Dacă 
nu ar fi fost harul incomensurabil al 
Domnului, oare câți dintre noi, având în 
vedere doar păcatul din această zi, am 
mai fi în viață? 

Avertismentul apostolului Pavel din 
Efeseni 5:18 este foarte potrivit în acest 
constext. Nu este acceptată înaintea 
Domnului nici o altă putere omenească 
(puterea alcoolului) în vederea 
efectuării lucrării de slujire afară 
de puterea Duhului Sfânt. 
18 Nu vă îmbătaţi cu vin, căci aceasta 
duce la destrăbălare, ci fiţi plini de 
Duh. 19 Vorbiţi între voi cu psalmi, 
imnuri şi cântece duhovniceşti, cântând 
şi lăudându-L pe Domnul în inima 
voastră. 20 Mulţumiţi întotdeauna 
pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în 
Numele Domnului nostru Isus Cristos. 

În concluzie (v.12-20), după ce 
activitatea de la Tabernacol a fost 

întreruptă de judecata adusă de 
Dumnezeu, lucrurile revin la normal. În 
acest context al decesului, Aaron și 
ceilalți 2 fii ai săi nu au mai putut mânca 
părțile rămase de la jertfa pentru vină. 
Desigur, Moise s-a uitat la ceea ce 
izbește ochiul și de frică să nu-i piardă și 
pe Eleazar și Itamar îi mustră aspru. 
16 Apoi Moise a căutat cu atenţie ţapul 
jertfei pentru păcat, însă acesta fusese 
ars. El s-a mâniat pe Elazar şi pe Itamar, 
fiii care-i mai rămăseseră lui Aaron, şi 
le-a zis: 17 „De ce n-aţi mâncat jertfa 
pentru păcat în Lăcaş, căci aceasta este 
preasfântă şi Dumnezeu v-a dat-o vouă 
ca să purtaţi vina adunării şi să faceţi 
ispăşire pentru ea 
înaintea Domnului? 18 Uite, sângele ei 
nici n-a fost adus în Locul Sfânt! Trebuia 
să o mâncaţi în Lăcaş, aşa cum am 
poruncit!“ 19 Aaron i-a zis lui Moise: 
„Dar ei au adus astăzi jertfa pentru 
păcatul lor, precum şi arderea de tot 
înaintea Domnului şi totuşi aceste 
lucruri au venit peste mine. Dacă aş fi 
mâncat azi jertfa pentru păcat, aş mai fi 
fost plăcut în ochii Domnului?“ 20 Când 
a auzit Moise aceste cuvinte, a fost 
mulţumit. 

Totuși Dumnezeu este cel care se uită la 
inimă; El a știut că inima lor a fost 
sinceră și în duh de ascultare (1 Sam. 
16:7). Dumnezeu îți cunoaște inima și 
te înțelege, chiar dacă unii sunt gata să 
critice sau alții să corecteze dorindu-ți 
binele (1 Ioan 3:20-21). 

Astfel capitolul 10 se încheie oarecum 
într-o notă pozitivă, așa cum a fost și 
finalul capitolelor 8 și 9. 
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LEVITICUL 11 
 
Capitolul 11 conține două idei 
majore: principiul necurăției și 
apoi principiul discernământului. 

1. Necurăția 

În capitolele 11-15, Moise ca și autor, 
tratează subiectul curăției și 
necurăției în diferite domenii ale vieții: 
alimentația (11), nașterea (12), boala 
(13-14) și anumite aspecte biologice ale 
trupului uman (15). De altfel, toate legile 
ceremoniale amintite în aceste capitole 
au servit unui scop practic: 
igiena. Desigur, în spatele fiecărei 
învățături se afla și un principiu 
spiritual. În calitate de popor al 
Domnului, Israel trebuia să se separe de 
tot ceea ce Dumnezeu a numit necurat. 
Alte neamuri puteau să facă acele 
lucruri, dar evreii nu. 
44 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! 
Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt 
sfânt. Să nu vă pângăriţi cu vreo 
creatură care mişună pe pământ, 45 căci 
Eu sunt Domnul Care v-am scos din ţara 
Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. 
Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt 
sfânt!» 

Cuvântul necurat de aici sau detestabil 
în alte traduceri, este un termen tehnic 
folosit strict în contextul alimentar-
dietetic și nu are rolul, așa cum pretind 
unii, de a judeca–condamna–acuza acele 
animale în sine. 
2 „Spuneţi-le israeliţilor: «Dintre toate 
animalele ţării, acestea sunt cele pe care 
puteţi să le mâncaţi: 3 să mâncaţi din 
orice animal care rumegă şi are copita 
sau unghia despicată, adică despărţită 
în două. 

Principiul era foarte simplu, orice 
animal care rumega și avea 

copita/unghia despicată însemna că e 
animal domestic sau putea fi ușor 
domesticit. Deci era sigur. Era crescut și 
îngrijit de ei. Restul care nu intrau în 
această categorie erau animale sălbatice, 
consumatoare de hoituri, purtătoare de 
boli și așa mai departe. Același lucru era 
valabil și în dreptul păsărilor și peștilor, 
majoritatea dintre aceste viețuitoare 
fiind răpitoare. 

2. Discernământul 

Se pot pune 4 întrebări clarificatoare în 
legătură cu aceste legi despre care am 
citit în Levitic 11. 

(1) Există vreo explicație rațională 
pentru formarea celor două categorii? 

De-a lungul timpului au existat mai 
multe încercări de explica motivul 
pentru care unele specii erau necurate și 
altele curate. Unii au spus că distincția 
era făcută pur și simplu arbitrar, 
cumva, că așa a zis Dumnezeu și gata, 
fiind un simplu test al ascultării. 

Alți cercetători biblici au sugerat că 
acele animale au fost numite necurate 
pentru că erau asociate cu ritualurile 
păgâne. Acest argument nu prea 
rămâne în picioare în toate cazurile 
deoarece în toată cultura țării Canaan, 
vita, de exemplu, era considerată 
animal sfânt, folosită în închinarea la 
Baal. 

O altă perspectivă și cea mai populară 
afirmă că motivul principal a fost igiena 
și sănătatea. Acest argument pare să fie 
destul de convingător pentru că animale 
precum bursucul, iepurele sălbatic, 
porcul, vulturul cu toate speciile 
lui, acvila, șorecarul, corbul – cioara 
neagră și așa mai departe, erau într-
adevăr purtătoare de paraziți și surse de 
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contaminare. Lucrul acesta se datora 
felului în care își procurau hrana și a 
locului lor de adăpost. Identificarea 
exactă a corespondentului modern 
pentru fiecare dintre speciile 
menționate în capitolul 11 este ușor 
nesigură. 

(2) De ce a făcut Dumnezeu aceste 
restricții alimentare?  

Pentru că există și o motivație 
spirituală a lucrurilor nu doar cea 
legată de igienă și sănătate. Am putut 
observa încă din finalul capitolului 11 că 
israeliții trebuiau să fie o comunitate 
sfântă. 
44 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! 
Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt 
sfânt. Să nu vă pângăriţi cu vreo 
creatură care mişună pe pământ, 45 căci 
Eu sunt Domnul Care v-am scos din ţara 
Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. 
Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt 
sfânt!» 46 Aceasta este legea cu privire la 
animalele, păsările, făpturile care 
trăiesc în ape şi la creaturile care 
mişună pe pământ, 47 ca să puteţi face 
deosebire între ce este curat şi ce este 
necurat, între animalele care pot fi 
mâncate şi animalele care nu pot fi 
mâncate.“ 

Restricțiile alimentare ale poporului 
Israel stipulate de către Dumnezeu prin 
intermediul acestor legi, marcau 
caracterul diferit al națiunii lor (Deut. 
14:2, 21). După cum alegerea lui 
Dumnezeu, făcută dintre toate națiunile 
pământului s-a limitat atunci doar la 
poporul Israel, în aceeași măsură 
alegerile lor alimentare trebuiau să se 
limiteze la anumite animale. 

Așadar deosebirea dintre curat 
și necurat, îi transmitea Israelului că el 
e diferit față de celelalte națiuni ale 
lumii. Legile alimentare jucau rolul unei 

reamintiri constante că 
israeliții trebuie să fie sfinți chiar și-
atunci când mănâncă, și că sunt chemați 
ca să fie diferiți. 

Precizările acestea alimentare erau 
însoțite și de alte legi ce vizau viața 
moral-spirituală, personală și socială, 
așa că sfințenia era parte a vieții de zi 
cu zi. Prin fiecare masă și fiecare 
interacțiune cu munca normală a 
întregii lumi, israeliților li se amintea că 
sunt parte din familia răscumpărată a 
lui Dumnezeu, și că au niște valori 
morale diferite prin care Îl onorează. 

(3) Mai sunt valabile aceste legi 
alimentare și pentru creștini? 

Răspunsul scurt este NU, dar e 
important și să înțelegem de ce. Domnul 
Isus este cel care a abrogat validitatea 
acestei deosebiri între alimentele 
curate și necurate spunând că ceea ce 
face morală sau imorală o persoană nu 
e alimentația ci însăși inima ei. 

Marcu 7:14-23 – 14 Isus a chemat din 
nou mulţimea şi a zis: „Ascultaţi-Mă cu 
toţii şi înţelegeţi! 15 Nu există nimic din 
afara omului, care, intrând în el, să-l 
poată spurca, ci ceea ce iese din om, 
aceea îl spurcă!“ 16 (Dacă cineva are 
urechi de auzit, să audă!) 
17 După ce a lăsat mulţimea şi a intrat în 
casă, ucenicii Lui L-au întrebat despre 
pildă. 18 El le-a zis: „Şi voi tot fără 
pricepere sunteţi? Nu înţelegeţi că orice 
intră în om din afară nu-l poate 
spurca, 19 fiindcă nu intră în inima lui, ci 
în stomac, iar apoi este aruncat afară, în 
latrină?“ A declarat astfel curate toate 
bucatele. 
20 Apoi a zis: „Ceea ce iese din om, 
aceea îl spurcă pe om. 21 Căci 
dinăuntru, din inima omului, ies 
gândurile rele, curviile, furturile, 
crimele, 22 adulterele, lăcomia, 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

184 

răutatea, înşelăciunea, depravarea, 
ochiul rău, blasfemia, mândria şi 
prostia! 23 Toate aceste rele ies 
dinăuntru şi ele îl spurcă pe om!“ 

Aceeași lecție o reprimește și Petru în 
Fapte 10, prin vedenia care îi arăta 
că deosebirea animală – curat, necurat 
– nu mai este validă. Realitatea aceasta 
l-a pregătit să plece cu Evanghelia la 
neamuri, în casa lui Corneliu. 
Separatismul iudaic nu mai are nici o 
semnificație teologică în noul legământ 
al lui Hristos, în noul popor multi-
național al lui Dumnezeu (Galateni 
3:26-29; Efeseni 2:11-12). 

(4) Ce pot învăța creștinii din aceste 
legi?  

Citind aceste capitole din Levitic trebuie 
să avem în minte principiul general. Și 
noi suntem poporul lui Dumnezeu, un 
popor diferit în mijlocul acestei lumi. 
Nu prin alimentația noastră ci 
prin integritatea morală, 
corectitudinea și dreptatea arătată în 
societate și devotamentul față 
de legământul Domnului.  

Dacă preocuparea noastră ar 
fi sfințenia, așa cum au fost și evreii 
îndemnați (11:44-45), sarea și lumina 
noastră ar avea o putere mult mai 
mare în lume. 

În al doilea rând, hrana este în 
continuare o chestiune ce are implicații 

morale. Ce, cum, unde și cu cine 
mănânci sunt în continuare aspecte 
semnificative ale culturii oamenilor de 
pe fața pământului. Dați fiind acești 
factori culturali în lumea în care trăim, 
ei pot da naștere la dispute, 
jigniri și multă confuzie. Cultura și 
alimentația românească e diferită de 
zona nordică a Europei; nu e aceeași cu 
tradițiile omenești din Africa de N sau 
Africa centrală; nici cu cea din Asia Mică 
ori îndepărtată; cu atât mai mult față de 
Oceania. Tocmai din aceste motive Pavel 
detaliază discuția sa pe această temă în 
Romani 14 și 1 Corinteni 8, în funcție de 
contextul fiecărui oraș (Roma sau 
Corint). 

Anularea legii alimentare nu 
anulează nevoia de a arăta iubire, 
acceptare și sensibilitate. În timp ce 
creștinii pot mânca orice, teoretic, să 
știm că există circumstanțe în 
care nu putem mânca orice (Rom. 14:14-
21 e doar un exemplu specific acelui 
context legat de carne). 

Sunt creștinii legați prin legea 
Leviticului despre 
mâncare? DA! Desigur, nu prin legile 
din capitolul 11, ci prin cea din 19:18 – 
Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe cei 
din poporul tău, ci să-l iubeşti pe 
semenul tău ca pe tine însuţi. Eu 
sunt Domnul (Rom. 13:9-10). 
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LEVITICUL 12 
 
Capitolul 11 a tratat subiectul necurăției 
în contextul unor factori externi: 
contactul cu diverse animale. În 
secțiunea capitolelor 12-15, cartea 
Levitic conține învățături despre 
necurăția cauzată de anumite condiții 
sau funcționalități ale trupului uman. 
Valabilitatea acestor porunci am 
discutat-o deja în capitolul precedent, 
așa că nu voi mai relua argumentația și 
de această dată. 

Atunci când întâlnim în aceste capitole 
conceptul ritualic al necurăției, el nu 
implică ne-apărat o stare morală de 
păcătoșenie. Este adevărat că orice 
păcat face o persoană necurată, dar nu 
toate necurățiile trupești fac o 
persoană păcătoasă și demnă de a 
fi condamnată. 

Așa cum am văzut data trecută, nu era 
nimic păcătos în sine, la acele animale 
declarate în capitolul 11 prin legea 
ceremonială necurate. La fel, nu e nimic 
păcătos în sine când o femeie este în 
perioada menstruației sau când unei 
persoane îi apar diferite reacții pe piele 
(alergii, bube, semne, sau alte boli 
infecțioase ale pielii). 

În contextul gândirii preoțești, 
scurgerile care aveau loc dintr-un trup, 
ne referim în particular la cele de sânge, 
reprezentau o problemă, o pierdere, 
deoarece în sânge stă viața persoanei 
respective. Și-atunci pierderile de 
sânge, în orice formă, erau considerate 
a fi o degradare a stării normale de 
sănătate. Potențial puteau fi aducătoare 
de moarte. De unde putea să știe instant, 
fără ecograf sau alte analize un preot 
dacă e hemoragie sau altceva? 
Înțelegând aceste motive, din 
perspectiva ritualurilor religioase 

ceremoniale, necurăția era o formă de 
stare de carantină trupească și nu o stare 
de carantină morală cauzată de păcat. 

Este imposibil în lumina întregii 
învățături veterotestamentale să spui că 
nașterea copiilor e păcătoasă, pentru că: 
(1) în primul rând ea e o poruncă dată 
umanității (Gen. 1:28); (2) copiii sunt 
unul dintre cele mai prețioase daruri în 
viață (Ps. 127:3; 128:3-6); (3) copiii sunt 
una dintre cele mai mari împliniri și 
bucurii ale vieții. Nu există contrazicere 
în poruncile lui Dumnezeu. 

Nu există absolut nici o sugestie în text 
în care să se spună că nașterea sau 
conceperea unui copil este păcat. Ba din 
contră, așa cum am arătat mai sus, 
Dumnezeu a creat în trupul uman 
această funcție de reproducere. 

Atunci, când se naște o fată este cumva 
de două ori mai necurată decât un băiat? 
Bineînțeles că NU; nu există grade 
de necurăție. Aici se vede compasiunea 
lui Dumnezeu. El a poruncit ca 
mamele să aibe mai mult timp după 
naștere pentru îngrijirea fetelor 
deoarece societatea era masculinizată. 
Pentru că se preferau numaidecât 
băieții, Dumnezeu contrabalansează 
mentalitatea culturii de-atunci 
acordând un timp extra pentru 
fete. Băieții erau considerați 
continuatorii familiei și forța de muncă 
ce va îngriji familia. În timp ce fetele vor 
fi acelea care vor pleca să îngrijească 
familia în care intră prin căsătorie. Prin 
urmare, Dumnezeu îi oferea astfel 
posibilitatea mamei să se recupereze 
trupește mult mai bine până la 
următoarea sarcină, pentru că un soț 
căruia i s-a născut o fată, dorea cu 
disperare un alt copil în speranța că 
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următorul va fi băiat. Acest concept nu 
e deloc străin de noi pentru că și astăzi 
există această mentalitate în anumite 
etnii sau chiar printre conaționali de-ai 
noștri. 

Așa cum am putut observa, până în acest 
moment, capitolul 11 a tratat aspectul 
(1) nașterii, apoi (2) compasiunea lui 
Dumnezeu față de mamele care nășteau 
fete și se încheie cu (3) harul și 

acceptarea lui Dumnezeu. Chiar și cel 
mai sărac din popor putea să aducă o 
jertfă Domnului și să aibă garanția că El 
o primește (v.8). Acest tip de jertfă a fost 
adus de către Iosif și Maria în momentul 
în care l-au adus pe Domnul Isus la 
Templu (Luca 2:22-24). Ce lecție vie 
pentru umanitate, El într-adevăr s-a 
făcut sărac pentru ca noi să devenim 
bogați (2 Cor. 8:9). 
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LEVITICUL 13 
 
Capitolul 13 ne arată atât 
responsabilitatea preotului cât și cea a 
evreului de rând în: (1) constatarea 
leprei; conștientizarea anumitor (2) 
caracteristici ale leprei; (3) 
compasiunea lui Dumnezeu față de 
această boală, aducând în multe cazuri 
vindecarea. 

1. Constatarea problemei 

Lepra era una dintre cele mai de temut 
boli din antichitate pentru care nu a 
existat vreun tratament concluziv. Așa 
cum am văzut când am citit capitolul, 
cuvântul lepră poate avea un spectru 
mai larg de sensuri. Termenul ebraic 

תַעַרָצ  – țaraath poate desemna diverse 
boli ale pielii, nu neapărat lepra propriu-
zisă, cât și alte boli fungice apărute pe 
țesături sau alte materiale precum 
mucegaiul.  

În cazul acestor infecții se poate observa 
preocuparea lui Dumnezeu 
pentru bolnav prin faptul că se asigură 
că acesta e tratat cu demnitate și nu 
batjocorit ori blestemat. El le-a dat 
preoților toate informațiile pe care 
trebuiau să le cunoască în constatarea 
și punerea în carantină a bolii, 
asigurându-se că aceasta nu se va 
răspândi. Cât de tragică putea să fie 
experiența în care era izolată o persoană 
care în realitate nu era infectată sau era 
declarată curată o persoană ca se 
demonstra în scurt timp că era bolnavă 
(2 Împ. 7:3-11). 

2. Caracteristicile problemei 

Din subiectul acesta al leprei se pot 
desprinde mult mai multe lecții decât 
cea a simptomelor caracteristice. Din 
punct de vedere medical, textul oferă o 
paletă cazuistică destul de vastă pentru 

majoritatea situațiilor ce ar fi putut 
apărea atunci. Din punct de vedere 
spiritual, în Biblie, lepra sau rana care 
supurează nelegată este și un simbol al 
păcatului (Lev. 26:16; Numeri 12:10-15; 
2 Cron. 26:16-23). 

Isaia 1:4-64 Ah, neam păcătos,popor 
încărcat cu nedreptate, sămânţă de 
nelegiuiţi, copii stricaţi! Ei L-au părăsit 
pe Domnul, L-au dispreţuit pe Sfântul 
lui Israel şi I-au întors spatele! 5 Ce folos 
să mai fiţi pedepsiţi,de vreme ce stăruiţi 
în răzvrătire!? Tot capul e bolnav şi 
toată inima suferă! 6 Din tălpi şi până-n 
creştet, nimic nu este sănătos, doar 
vânătăi şi răni, răni sângerânde, care nu 
s-au uscat şi care n-au fost legate sau 
alinate cu untdelemn. 

De 10 ori apare expresia „rana este mai 
adâncă decât pielea”. Lucrul acesta 
însemna că boala nu este doar una de 
suprafață, exact ca și în cazul păcatului. 
El nu e doar de suprafață. După cum 
boala acapara tot sistemul imunitar și se 
împrăștia pe tot corpul în așa fel încât 
persoana devenea necurată și 
obligatoriu izolată, cu atât mai 
mult păcatul funcționează după 
aceleași principii ale acestei maladii. 

3. Compasiunea lui Dumnezeu față 
de problemă 

Dumnezeul nostru a avut milă și 
îndurare de leproși atât în Vechiul 
Testament cât și în Noul Testament. În 
perioada Domnului Isus, El s-a atins de 
ei și i-a vindecat (Marcu 1:40-45), dând 
chiar și apostolilor puterea aceasta 
(Matei 10:8). Ceea ce a făcut 
Mântuitorul nostru pentru noi este 
foarte frumos prefigurat în capitolul 
următor. Dacă lepra era văzută ca un 
indicator al păcatului din viața unei 
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persoane, uneori pe bună dreptate, alte 
ori nu era vorba de așa ceva, indiferent 
de situație, consecințele sociale și 
religioase erau dezastruoase. 

Tocmai din acest punct de vedere 
slujirea Domnului Isus față de toți acești 
suferinzi, în maniera plină de milă și 
har, a fost remarcabilă. El nu doar că a 
ignorat ostracizarea socială și s-a 
apropiat de ei, dar s-a atins de ei 
miraculos vindecându-i. Prin aceste 
acțiuni ne-a demonstrat că legea 
ceremonial-ritualică a necurăției nu are 
ultimul cuvânt asupra acestor persoane, 
la fel cum a arătat-o și în 
privința necurăției alimentare în urmă 
cu două capitole. 

După cum a deschis larg ușa Împărăției 
lui Dumnezeu pentru păcătoși, la fel i-a 

readus pe bolnavi, desfigurați, pierduți 
în comuniune cu cei mântuiți, 
vindecații lui Dumnezeu. Misiunea 
medicală creștină printre cei bolnavi, 
incluzându-i pe aceia care din cauza 
suferinței au fost devastați social 
precum suferinzii de lepră, cancer, SIDA 
și altele, a experimentat întotdeauna 
puterea miraculoasă a Domnului ca și 
semn al domniei Lui. Motivul constă în 
faptul că aceștia experimentează 
domnia Celui ce îi înțelege cel mai bine 
fiind la rându-I: 

Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al 
durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât 
de dispreţuit, încât oamenii îşi 
ascundeau faţa de El, iar noi nu L-am 
luat în seamă – Isaia 53:3
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LEVITICUL 14 
 
Chiar dacă acest capitol e încărcat cu 
detalii referitoare la ritualul de curățire 
și reprimire a celui lepros sau de 
aprobare a casei afectată de lepră – cu 
sensul de mucegai, sunt uimit de 
culorile cu care era stropită atât 
persoana vindecată dar și casa. 

Pe lângă lemnul de cedru care dădea 
aromă apei, se adăuga în acel vas 
sângele animal, firul cărămiziu și isopul. 
Toate nuanțe care mai de care. Sângele 
era roșu aprins, firul cărămiziu era 
portocaliu-maroniu și isopul era violet-
indigo spre negru. Toate acestea 
amestecate, prin stropire ajungeau pe 
hainele și pe trupul bolnavului sau pe 
pereții casei. Vă rog să vă puneți în 
situația lor. Din cap și până în picioare, 
dacă vorbim de persoană, și de sus până 
jos, dacă vorbim de pereți, totul era 
pătat, împroșcat cu picățele multe și 
mărunte din culorile amintite. 
4 preotul să poruncească să se ia pentru 
cel ce trebuie curăţit două păsări vii şi 
curate, lemn de cedru, fir de culoare 
cărămizie şi isop. 5 Preotul să 
poruncească ca una dintre păsări să fie 
înjunghiată într-un vas de pământ, 
deasupra unei ape curgătoare. 6 Să ia 
pasărea vie şi s-o înmoaie împreună cu 
lemnul de cedru, firul cărămiziu şi 
isopul în sângele păsării care a fost 
înjunghiată deasupra apei 
curgătoare. 7 Să-l stropească de şapte 
ori pe cel ce trebuie curăţit de lepră, 
după care să-l declare curat şi să dea 
drumul păsării vii pe câmp. 8 Cel ce 
trebuie curăţit va trebui să-şi spele 
hainele, să-şi radă tot părul şi să se 
scalde în apă; apoi va fi curat. 

și 

48 Dar dacă preotul a venit, a cercetat, 
iar pata nu s-a răspândit pe casă după ce 
aceasta a fost tencuită, atunci el să o 
declare curată, căci pata s-a 
dus. 49 Pentru curăţirea casei va trebui 
să ia două păsări, lemn de cedru, fir de 
culoare cărămizie, isop 50 şi să înjunghie 
una din păsări într-un vas de pământ, 
deasupra unei ape curgătoare. 51 Să ia 
lemnul de cedru, isopul, firul cărămiziu 
şi pasărea vie, să le înmoaie în sângele 
păsării înjunghiate, apoi în apa 
curgătoare şi să stropească casa de şapte 
ori. 52 Să cureţe astfel casa cu sângele 
păsării, cu apă proaspătă, cu pasărea 
vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi cu 
firul cărămiziu. 

În ambele cazuri porunca finală era să-
și spele hainele sau să curețe-spele casa. 
Eu vă întreb cum? Ce fel de înălbitori 
foloseau ca să scoată petele de pe haine 
și de pe pereții casei? Pentru că nu cred 
că se curăța tot doar cu cenușă. Cel pătat 
din cap și până în picioare după ce ieșea 
de la Cortul Întâlnirii, era văzut în 
ipostaza aceea de toți cei care îl 
întâlneau. Petele respective de pe haine 
erau o mărturie publică: 
era mort şi a înviat, era pierdut 
şi a fost găsit (Luca 15:32). 

Privind din perspectiva Noului 
Testament acest text, întreaga 
ceremonie de restaurare a leprosului 
vindecat reprezintă lucrarea de 
răscumpărare a Domnului Isus. Domnul 
Isus este cel care a ieșit dincolo de 
tabără ca să ne poată întâlni pe noi și să 
moară în locul nostru (Luca 19:10; Evrei 
13:10-13). 
8 Cel ce trebuie curăţit va trebui să-şi 
spele hainele, să-şi radă tot părul şi să se 
scalde în apă; apoi va fi curat. După 
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aceea va putea să vină în tabără, dar 
va trebui să stea şapte zile în afara 
cortului său. 

Domnul Isus este singurul care s-a 
identificat cu exilații și proscrișii 
societății (Matei 9:10-13) oferindu-le 
vindecare trupească și mântuirea 
sufletelor. Orice era infectat cu lepră 
trebuia ars în foc (Lev. 13:52), dar El ne-
a răscumpărat. 

Unii comentatori biblici spun că 
imaginea celor două păsări, una jertfită 
și alta rămasă în viață, ar fi un simbol al 
morții și învierii Domnului Isus dintre 
cei morți. Desigur, nu găsim nicăieri în 

Noul Testament această interpretare, 
dar simbolic vorbind, se potrivește. 
Orice formă de lepră, fie individuală fie 
familială (casa), trebuia tratată numai 
de către preot. Hristos este cel care a 
îndeplinit și această slujbă. 

După ce am fost stropiți cu tot 
amestecul acela de sânge și isop, ni s-a 
făcut marea onoare de a deveni 
din leproși – fii de Împărat 
și preoți. Toate datorită sângelui 
Domnului Hristos (Apoc. 1:6). 

Ce Mântuitor extraordinar! Glorie, 
veșnică glorie, numai Lui! 
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LEVITICUL 15 
 
Există 3 cuvinte/expresii cheie în acest 
capitol: scurgere din trup de 24 de ori; 
necurat de 29 de ori și să se spele/scalde 
în apă de 11 ori. Versetele de la 1-15 se 
referă la scurgerile care apar în urma 
unor infecții, în timp ce versetele de la 
16-30 oferă indicații pentru scurgerile 
care au loc în urma funcționării normale 
ale organismului uman. 

Fără îndoială că majoritatea detaliilor 
poruncite în acest capitol și nu numai, 
așa cum am explicat și în alte rânduri, 
sunt de factură igienică, pentru 
protejarea sănătății fiecărui israelit. Așa 
trebuie să ne gândim că aceste porunci 
au fost imperios necesare în acele 
vremuri, când nici pe departe nu existau 
condiții sanitare ca și ale noastre. De 
cealaltă parte, nu ar fi exclus, ca cei mai 
mulți evrei din vremea aceea, fără 
salubrizare, fără apa curentă și lipsiți de 
electrificare, să le dea lecții de igienă și 
curățenie foarte multora din zilele 
noastre. Dumnezeu și-a dorit un 
popor curat atât trupește dar și 
spiritual, un popor după care să nu 
miroasă, un popor care să aibe 
disciplina spălării și rigurozitatea 
curățeniei. 

Împreună cu aspectele curățirii trupești 
Dumnezeu Și-a învățat poporul ca mod 
fundamental, să trăiască separat de 
orice formă de necurăție – trupească sau 
spirituală. 
31 În acest fel trebuie să-i ţineţi departe 
pe israeliţi de necurăţiile lor (o adresare 
specială preoților care aveau rol de 
învățători biblici), pentru ca ei să nu 
moară din cauza necurăţiilor lor, 
pângărind Tabernaculul Meu, care este 
în mijlocul lor. 32 Aceasta este legea 
pentru cel care are o scurgere, pentru 

cel care ajunge necurat prin faptul că 
are o scurgere de sămânţă, 33 pentru cea 
care are scurgerea ei periodică, pentru 
orice bărbat sau femeie care are o 
scurgere şi pentru cel ce se culcă cu o 
femeie care este necurată.“ 

Partea materială a omului, trupul, nu 
este păcătoasă așa cum afirmă diferite 
filosofii grecești (ex: stoicii) și nu 
numai. Iar funcțiile normale ale trupului 
nu reprezintă motiv de necurăție 
morală. 

Natura umană, adică firea 
pământească, aceasta este păcătoasă și 
dă naștere la păcat și întinare (Marcu 
7:20-23; Galateni 5:19-21). Dacă nu 
suntem atenți la ceea ce spunem și 
facem cât și la ceea ce suntem, garantat 
îi vom atinge pe alții și îi vom întina prin 
viața noastră (Matei 23:25-28). 

După cum Dumnezeu a purtat de grijă 
Israelului prin aceste legi 
ceremoniale care vizau necurăția, prin 
același Cuvânt, El dorește să ne 
protejeze și pe noi din punct de vedere 
spiritual. Mijlocitorul nostru ceresc are 
puterea de a ne curăți ori de câte ori 
venim în baza remușcărilor date de 
Duhul, cu pocăință și mărturisire (1 Ioan 
1:5-2:2). 

1:5 Mesajul pe care l-am auzit de la El şi 
pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e 
lumină şi în El nu este întuneric deloc. 
6 Dacă spunem că avem părtăşie cu El, 
dar umblăm în întuneric, minţim şi nu 
trăim adevărul. 7 Dacă însă umblăm în 
lumină, după cum El este în lumină, 
avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele 
lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte de orice 
păcat. 8 Dacă zicem că nu avem păcat, 
ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în 
noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El 
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este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice 
nedreptate. 10 Dacă zicem că n-am 
păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul 
Lui nu este în noi. 

2:1 Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri 
ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva 
păcătuieşte, avem la Tatăl un Apărător 
(sau: Avocat; sau: Mijlocitor; 
sau: Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor) , pe 
Isus Cristos cel Drept. 2 El este jertfa de 

ispăşire pentru păcatele noastre şi nu 
numai pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi. 

Dacă astăzi avem harul de a ne găsi într-
o stare de curăție duhovnicească se 
datorează faptului că El ne ține 
curați prin sângele Lui (1 Ioan 1:7) și 
prin puterea de curățare permanentă pe 
care o dă Cuvântul Lui (Ioan 15:3; Efes. 
5:25-27). 
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LEVITICUL 16 
 
1. Cea mai importantă zi 

Ziua Ispășirii care era celebrată anual, 
era cea mai semnificativă dintre 
celelalte zile speciale pe care le 
sărbătorea Israelul. Aceasta era singura 
ocazie în care păcatele întregului popor 
erau ispășite. Numai cu ocazia acestei 
zile, marelui preot i se permitea să intre 
în Sfânta Sfintelor. Nadab și Abihu au 
încercat să facă și ei lucrul acesta (v.1-
2), după voia lor, și au fost instant 
judecați (Levitic 10). Astfel, această 
ceremonie era o chestiune 
de viață și moarte. 

2. Cea mai importantă persoană 

Ritualul propriu-zis presupunea 4 etape, 
primele 3 implicau stropirea cu 
sânge, actul fundamental al 
ritualului curățirii. Toată această 
procesiune religioasă era realizată doar 
de către marele preot, doar el 
singur (v.17). 
17 Nimeni să nu fie în Cortul Întâlnirii 
din momentul în care el va intra în Locul 
Preasfânt ca să facă ispăşire şi până 
când va ieşi, atunci când va fi făcut deja 
ispăşire pentru el, pentru familia sa şi 
pentru toată adunarea lui Israel. 

Ideea este că la acel moment, în Cortul 
Întâlnirii, pentru întreg poporul era un 
singur mediator între Dumnezeu și 
oameni. Aici Îl putem vedea prefigurat 
pe Domnul Isus ca Mare Preot, care în 
Noul Testament împlinește cu exactitate 
fiecare aspect al Legii (1 Timotei 
2:5). Domnul Isus a făcut lucrarea de 
ispășire singur. Când vine vorba de 
ținuta specifică a marelui preot, și 
Domnul Isus și-a lăsat „hainele” slavei 
(Filip. 2:5-8) și S-a sfințit de dragul 
nostru (Ioan 17:19). Deosebirea majoră 

dintre marele preot pământesc și 
Domnul Hristos constă în aceea că El nu 
a adus niciodată jertfe pentru Sine, 
pentru că El a fost, este și va fi fără de 
păcat. El Însuși este jertfa perfectă și 
ultimă adusă în vederea păcatelor lumii 
(Evrei 7:23-28). 

3. Cel mai important motiv 

Instituirea și practicarea Zilei Ispășirii 
nu s-a făcut doar de dragul de-a mai 
avea vreo zi adăugată în calendarul de 
sărbători. Dumnezeu nu le-a dat 
evreilor un calendar cu sărbători ca să îi 
țină ocupați, ci fiecare ceremonie în 
parte avea o însemnătate spirituală 
specială pentru ei ca națiune. Dacă nu s-
ar fi adus ispășire pentru păcatele 
întregii națiuni, inclusiv ale marelui 
preot, Dumnezeu nu ar fi putut să mai 
locuiască în mijlocul lor și dreptatea Sa 
ar fi trebuit să judece starea lor de păcat. 
Era momentul anual de cercetare și 
smerire a sufletelor. Cu această ocazie a 
mai fost poruncită o disciplină 
spirituală, care trebuia practicată cel 
puțin o dată pe an, postul. Acesta era 
singurul context în care era poruncit 
postul, o singură dată în tot anul (v.29-
31). 

Marele preot intra în Sfânta Sfintelor de 
3 ori: (1) ca să tămâieze (v.12-14); (2) cu 
sânge pentru propriile păcate; (3) cu 
sânge pentru păcatele poporului. 

Țapul pentru izgonire – Punctul 
maxim al ceremoniei, desigur, văzut din 
perspectiva poporului, adică partea cea 
mai vizibilă a lucrurilor, era izgonirea 
celui de-al doilea țap desemnat pentru 
ispășire. Am spus partea cea mai vizibilă 
a lucrurilor deoarece până atunci 
majoritatea ritualului se petrecea în 
Cortul Întâlnirii. În majoritatea 
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traducerilor expresia din versetele 8, 10, 
26 apare drept țapul pentru לֵזאָזֲע  – 
azazel. 

Foarte mulți se întreabă ce e cu acestă 
expresie pentru azazel. Cui îi este 
destinat țapul? Oare acest azazel are o 
semnificație tainică? Mai întâi, cuvântul 
azazel nu ar trebui scris cu literă mare 
(Azazel) deoarece nu e substantiv 
propriu (nu desemnează nume de 
persoane). 

În al doilea rând, transliterarea acestui 
cuvânt ebraic drept nume de persoană 
provine din momentul apariției unei 
scrieri apocrife Cartea lui Enoh. Aceasta 
a fost scrisă în secolul al III-lea î.Hr. și 
nu are nici o legătură cu Enoh din 
Geneza, care a umblat cu Dumnezeu. 
Aici, Azazel este prezentat ca o 
divinitate demonică, cică zeul 
deșertului. Despre el se spun 
următoarele: 

Și Azazel i-a învățat pe oameni să 
făurească săbiile și spadele, scutul și pl
atoșa, și le-a arătat metalele și 
meșteșugul lucrării de a sulemeni ochii 
jur împrejur cu antimoniu, și de a 
înfrumuseța pleoapele și nestematele 
cele mai frumoase și mai de preț, și toate 
culorile vopselelor, și prefacerea lumii. 

Citat preluat din Cartea lui Enoh 
–  apocriful etiopian, VIII; IX. 

Mai târziu, în carte, se spune că 
Dumnezeu i-ar fi poruncit unui înger pe 
nume Rafael să îl încătușeze și să-l 
arunce într-un deșert întunecos. 

Din perspectiva acestei cărți aprocrife, 
se spune că acest Azazel a fost învinuit 
că a dezvăluit oamenilor de pe pământ 
tainele veșnice care se săvârșesc în 
ceruri. 

Pe lângă faptul că informațiile din 
această carte sunt false, literatură de 

ordin științifico-fantastică, ele mai 
devin și absurde când încercăm să le 
armonizăm cu învățătura Sfintelor 
Scripturi. 

Să presupunem că acest Azazel ar fi un 
demon sau însăși diavolul exilat în 
deșert din cauza răzvrătirii lui. Ce sens 
ar avea ca Dumnezeu să-i trimită lui 
Azazel acel țap drept ispășire pentru 
păcatele întregului popor Israel? 
Diavolul ca și autor al păcatului ar putea 
el ispăși păcatele? El nu se poate mântui 
pe sine cu atât mai puțin pe alții. 

Apoi, Dumnezeu pentru a rezolva 
problema păcatului ar apela la așa zis-ul 
ajutor al lui satan – înșelătorul? 
Înțelegeți non-sensul? E o blasfemie la 
adresa sfințeniei și atotputerniciei lui 
Dumnezeu. 

Deci Azazel nu e un nume de demon și 
cuvântul ebraic ar trebui scris în textul 
biblic fie cu literă mică azazel – așa cum 
e și în limba de proveniență – sau mai 
degrabă tradus pentru a nu stârni 
confuzia. Originea cuvântului nu este 
cunoscută, se presupune că ar proveni 
din aramaică. Dar expresia țapul pentru 
azazel se traduce cu: țapul pentru 
alungare sau țapul pentru înlăturare 
definitivă. Mai exact alungarea trebuie 
să aibă loc definitiv. De aici și cele două 
traduceri complementare. 

În concluzie aș dori să rămânem cu un 
principiu: 

Mântuirea era și este oferită în mod 
gratuit, dar ea a fost costisitoare.  

Prin trimiterea în pustiu (azazel) a 
țapului rămas în viață, înțelegem că 
Dumnezeu nu doar că a iertat și a 
curățat păcatul întregii națiuni ci la 
și îndepărtat din câmpul lor vizual și 
din memoria lor. Țapul care purta 
simbolic păcatele nu se mai întorcea 
niciodată înapoi. 
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20 După ce va termina de făcut ispăşirea 
pentru Locul Preasfânt, pentru Cortul 
Întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul 
cel viu. 21 Aaron să-şi pună mâinile pe 
capul ţapului viu şi să mărturisească 
toate nelegiuirile israeliţilor, toate 
greşelile lor şi toate păcatele lor, 
punându-le pe capul ţapului şi 
izgonindu-l pe acesta departe în 

pustie, printr-un om care va avea 
această însărcinare. 22 Astfel, ţapul va 
duce cu el toate nelegiuirile lor într-
un loc pustiu, căci ţapului i se va da 
drumul în pustie. 

Toate acestea le-a făcut râvna Domnului 
oștirilor pentru ei și mai apoi pentru 
noi! 
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LEVITICUL 17 
 
Odată cu capitolul 17 se încheie prima 
jumătate a cărții Levitic, prin câteva 
porunci suplimentare referitoare la 
jertfe și consumul de carne. Menirea lor 
este să clarifice acele posibile zone în 
care ar fi fost confuzie printre oamenii 
de rând. Așa cum s-a putut observa prin 
parcurgerea textului biblic, principiile 
enunțate se adresează în special 
oamenilor simpli și nu preoților. Am 
spus că acest capitol 17 reprezintă 
finalul primei jumătăți a cărții curente 
deoarece începând cu 18:1-5 se 
introduce o nouă secțiune. 

În v.3-7 poporul este avertizat că 
animalele domestice care erau potrivite 
pentru jertfă (boul, mielul sau țapul) nu 
aveau voie să fie tăiate pentru carne în 
afara Tabernacolului. Dacă o familie își 
dorea să taie unul din aceste animale 
pentru a consuma la masă carne, 
trebuiau mai întâi să îl ofere Domnului 
la Cortul Întâlnirii sub forma unei jertfe 
de pace (v.5). După care, primeau înapoi 
restul de carne pentru a fi gătită (7:12-
18). Recitind pasajul din 7:12-18 se va 
observa că mentalitatea tăiem să avem 
pentru o perioadă la „congelator” nu era 
permisă. Această regulă a fost instituită 
comunității israelite numai în perioada 
pustiului. În momentul în care s-au 
așezat în țară, a fost revocată, devenind 
impracticabilă (Deut. 12:15, 20-22). 

Iarăși, scopul acestei legi temporare nu 
a fost ca să favorizeze preoții sau așa 
cum au fabulat alții, să încurajeze o viața 
vegetariană. Nu are nici o legătură. Dacă 
suntem fideli interpretării textului vom 
găsi explicația în însăși versetele 5-7. 
Prin această reglementare Dumnezeu a 
vrut să combată dar și să participe la 
eradicarea idolatriei. 

Închinarea la țapi era o practică a 
religiei egiptene, și se pare că această 
formă de manifestare religioasă, în 
ciuda tuturor interzicerilor, a 
supraviețuit o mare perioadă în Israel 
(Ios. 24:14; Ezec. 20:7; 21-29). Pentru a 
împiedica astfel de petreceri idolatre de 
familie Dumnezeu îi cheamă mai întâi pe 
la adevăratul loc de închinare: 
Tabernacolul. 

Două lecții majore pot fi desprinse: (1) 
există doar un singur preț și (2) există 
un singur loc. Voi detalia fiecare punct 
în parte. 

1. Un singur preț pentru toți  

Singurul preț pe care Dumnezeu l-a 
acceptat pentru păcat a fost sângele. Nu 
pentru că Dumnezeu ar fi iubitor de 
violență ori sadic, așa cum acuză unii 
liberali, ci pentru că sângele reprezintă 
viața creaturilor. Sacrificarea vieții 
unui animal însemna vărsare 
de sânge, adică o viață era luată pentru 
ca altcineva să mai poată trăi. 

Interdicția în a mânca 
sânge sau carne din care sângele nu a 
fost scurs corespunzător a fost instituită 
în Lev. 3:17, 7:26-27, aici fiind doar 
detaliată ceva mai mult. Primul 
argument al interdicției are de-a face cu 
sfințenia. Sângele era elementul 
principal în ritualurile de aducere a 
jertfelor. Cel de-al doilea motiv 
implica respectul față de viață. Dacă în 
alte ocazii, mă refer la jertfe acum, prin 
sângele lor era adusă posibilitatea 
continuării vieții, de această dată, 
același sânge, al acelorași animale, nu 
trebuia tratat cu 
superficialitate. Așadar, vărsarea de 
sânge este o chestiune atât morală cât 
și spirituală. 
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2. Un singur loc pentru toți 

Dumnezeu nu a acceptat absolut nici 
un alt loc de închinare în afară de 
Tabernacol. Astăzi, sângele Domnului 
Isus vărsat la Calvar este singura jertfă 
acceptată de Dumnezeu pentru ispășirea 
păcatelor. 
6 Preotul să stropească sângele pe 
altarul Domnului, la intrarea în Cortul 
Întâlnirii şi să ardă grăsimea care va fi 
de o aromă plăcută Domnului. 7 Să nu-şi 
mai aducă jertfele idolilor sub formă de 
ţapi[c] înaintea cărora se prostituează[d]. 
Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru 
ei şi pentru urmaşii lor.» 
8 Să le mai spui: «Dacă vreun israelit sau 
vreun străin care locuieşte în mijlocul 
vostru aduce o ardere de tot sau o altă 
jertfă, 9 fără să o înfăţişeze la intrarea în 
Cortul Întâlnirii pentru a o 
jertfi Domnului, omul acela să fie 
nimicit din poporul său.» 

Excepție la aceste versete, adică de la 
înfățișarea înaintea Domnului la Cortul 

Întâlnirii este cazul de vânătoare (v.13-
14). 

Chiar și astăzi creștinii 
interzic mâncatul cu sânge sau băutul de 
sânge, datorită acestui întreg context 
prezentat în acest capitol. Acest 
principiu general poate fi extins și 
aplicat în diverse contexte, dar trebuie 
să fim întotdeauna precauți ca nu cumva 
să cădem în ritualistica legalistă (ce ține 
de Lege) a orânduirilor Vechiului 
Testament și nici în atitudini pline de 
judecată. În cadrul Conciliului de la 
Ierusalim (Fapte 15), au fost reluate 
principiile după care trebuie să trăiască 
neamurile nou convertite. Ele nu mai 
trebuiau tăiate împrejur și nici să 
respecte legea mozaică. 

Fapte 15:28-29 –  28 Căci ni s-a părut 
potrivit, Duhului Sfânt şi nouă, să nu 
mai punem nici o altă povară asupra 
voastră, decât aceste lucruri 
necesare 29 şi anume: să vă feriţi de ceea 
ce este jertfit idolilor, de sânge, de 
animale sugrumate şi de adulter, lucruri 
de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de 
voi. Fiţi sănătoşi!“ 
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LEVITICUL 18 
 
Capitolul 18 oferă cel mai complet 
manual de legislație spirituală din tot 
Vechiul Testament, referitor la 
sexualitate. Mai întâi este enunțat (1) 
standardul sfințeniei lui Dumnezeu, 
apoi (2) standardul lui Dumnezeu în 
privința vieții sexuale, ca în final 
poporul să fie conștientizat că 
încălcarea oricărei astfel de legi divine 
va trage după sine (3) siguranța 
vărsării din țara lui Dumnezeu. 

1. Standardul lui Dumnezeu în 
privința sfințeniei 

Dumnezeu nu a putut accepta 
standardele morale din Egipt și nici din 
Canaan. De aceea, evreii nu aveau voie 
să preia acel model distrugător pentru 
familiile și viitoarea lor societate 
teocratică. În schimb, ei trebuiau să 
asculte cu exactitate de legile 
Domnului. Dumnezeu este singurul în 
măsură să poarte de grijă și să îi ofere 
călăuzire omului în toate aspectele 
vieții. În acea perioadă confuză, când 
viața de credință a unora a fost 
încercată, au început să regrete Egiptul. 
Alții, tânjeau după trăirea prin 
comparație, să facă orice, oricum, 
oricând, că așa fac și Canaaniții și uite 
că le merge bine. Despre care e 
adevăratul bine al omului, 
doar Dumnezeu-Creatorul are dreptul 
să vorbească, și a făcut-o pentru ei 
atunci și o face și pentru noi astăzi. 

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” 
apare de 21 de ori în capitolele 18 și 19. 
Prin această afirmație solemnă ni se 
reamintește că noi suntem sub 
autoritatea Dumnezeului cerurilor și 
pământului și ni se 
cere ascultare. Defapt, chiar omenește 
vorbind, fără să aducem în discuție 

latura spirituală a lucrurilor, ce poți să 
faci atunci când ai de-a face cu cea 
mai puternică Persoană existentă în 
lume și chiar dincolo de ea? Decât să-I fi 
ascultător și să te asiguri că ești într-o 
relație bună. 

Ps. 50:22 Luaţi aminte la aceste lucruri, 
voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu, 
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă 
cine să vă scape! 

2. Standardul lui Dumnezeu în 
privința sexualității 

Sexualitatea este un dar al lui 
Dumnezeu prin care omul a fost 
înzestrat în cadrul căsniciei. Atunci când 
funcțiile biologice sunt îndeplinite 
după voia lui Dumnezeu revelată în 
Cuvânt, aduc împlinire și 
binecuvântare. Folosirea deformată a 
relațiilor sexuale, exact în afara voiei Lui 
prezentate și în acest capitol, 
oferă garanția distrugerii, abuzurilor, 
rănilor ce nu se vindecă și 
a consecințelor tragice. Să nu ne mire 
faptul că (1) astfel de uniri spurcă 
persoanele implicate (v.20-30), (2) 
compromit moral națiunea (v.24) și (3) 
îndepărtează binecuvântarea 
resurselor naturale ale țării (v.25, 27). 
Relațiile homosexuale, numite de 
apostolul Pavel sodomii, sunt vehement 
interzise prin termenul urâciune din 
v.22 (Romani 1:27-28). 

3. Siguranța vărsării din țara lui 
Dumnezeu 

Înaintea Domnului perversiunile 
sexuale sunt scârboase și îngrozitoare, 
drept consecință națiunea va avea de 
suferit. Popoarele din țara Canaan prin 
sistemul religios ocultic erau devotate 
acestor practici, ba chiar erau o virtute. 
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Ce transformare hidoasă a standardelor 
moralității! 

Pentru ca poporul Israel să poată intra 
în posesia țării, să aibe loc în ea, aceasta 
„i-a vomitat afară” pe canaaniți. Exact 
acest termen este folosit. 
24 Să nu vă spurcaţi în nici unul din 
aceste feluri, căci prin toate aceste fapte 
s-au spurcat neamurile pe care le voi 
izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost 
pângărită prin ele; de aceea Eu o voi 
pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel 
încât ţara îi va vărsa (vomita – peste tot 
unde apare) pe locuitorii ei.  
28 Dacă şi voi veţi pângări ţara, ea vă va 
vărsa aşa cum le-a vărsat şi pe 
neamurile care au fost înaintea voastră. 

Lui Dumnezeu i s-a făcut greață de 
canaaniți, amoriți și restul popoarelor 
din Canaan, astfel încât în momentul 
umplerii paharului nelegiurii au 
fost vărsați (Gen. 15:16). Foarte trist 
este că vom constata că într-o bună zi, 
israeliții vor excela în răutatea 
și depravarea acestor popoare, 
experimentând aceeași pedeapsă din 
partea Domnului, vărsarea (2 Împ. 
21:11). 

29 Căci oricine va face aceste urâciuni va 
fi nimicit din mijlocul poporului 
său. 30 De aceea păziţi poruncile Mele şi 
nu urmaţi nici unul din aceste obiceiuri 
îngrozitoare, care au fost practicate 
înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu 
ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru.“ 

Starea aceasta neplăcută a senzației de 
greață și a simptomelor de vomă apar în 
dreptul unei persoane atunci când 
aceasta s-a îmbolnăvit din cauza unei 
alimentații necorespunzătoare ce a a 
afectat aparatul digestiv cu organele 
anexe. Păcatele sexuale sunt acelea 
care au atentat la îmbolnăvirea 
principiilor moralității și sfințeniei lui 
Dumnezeu. Așa că singura soluție de 
vindecare era eliminarea din organism a 
factorilor cauzatori de rău-păcat. 

Noul Testament face de multe ori apel la 
acest eveniment din istoria poporul 
Israel, vărsarea canaaniților din țară. 
Noi creștinii trebuie să fim veghetori ca 
nu cumva să ne trezim în starea 
de mulțumire de sine și mândrie, trăind 
sau neglijând păcatele sexuale (1 Cor. 
10:1-12; 2 Tim. 2:11-19; Evrei 10:26-31). 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

200 

LEVITICUL 19 
 
Acest capitol măreț este pe același 
piedestal al celor mai bogate pasaje 
vetero-testamentare în privința eticii 
și moralității precum: Deuteronom 23-
25; Ps. 15; Amos 5; Mica 6:6-8; Iov 31; 
Ezechiel 18 și Isaia 58. Studierea mai 
profundă a capitolului 19 parcurgând și 
alte trimiteri din Scriptură, ne va 
descoperi că subiectul acestor legi este 
dezvoltat în Deuteronom, Psalmi, 
Proverbe și în cărțile profetice. 

Defapt, Levitic 19 se dorește a fi o 
abordare extinsă a celor Zece Porunci. 
Domnul Isus a comprimat toate acestea 
într-un singur enunț citat din a doua 
parte a versetului 18, numindu-le cea 
de-a doua cea mai mare poruncă este: 
Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți! (Matei 22:37-40; Rom. 13:8-10). 

Capitolul având o introducere fermă 
(v.2) și o concluzie plină de 
responsabilizare (v.37), a funcționat 
foarte bine de-a lungul istoriei ca și un 
scurt manual de catehism familial. Acest 
capitol a fost sursa de inspirație a 
predicilor și învățăturilor Domnului Isus 
în privința priorităților morale, cât și a 
Epistolei lui Iacov. 

Porunca pe care Dumnezeu o dă 
poporului Său de a fi sfinți este 
actualizată și în Noul Testament prin 
apostolul Petru, fiind la fel de valabilă și 
pentru noi (1 Petru 1:16). Expresia Eu 
sunt Domnul Dumnezeul vostru, așa 
cum spuneam și data trecută, o găsim în 
acest capitol de 15 ori. Ea trebuie să 
ne amintească de controlul pe care 
Dumnezeu Îl are asupra fiecărui 
domeniu al vieții noastre. 

 

 

1. Casa – v.3a 

Fiecare din voi să-şi cinstească mama şi 
tatăl şi să ţină Sabatele Mele. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru. 

Sfințenia trebuie să înceapă de-acasă, 
arătând un respect deosebit față de 
părinții noștrii (Efes. 6:1-3). 

2. Timpul – v.3b 

Fiecare din voi să-şi cinstească mama şi 
tatăl şi să ţină Sabatele Mele. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru. 

Tot timpul nostru, defapt nu e al nostru, 
ci el aparține lui Dumnezeu, de aceea nu 
ar trebui risipit, folosindu-
l neînțelept (Efes. 5:15-17). Aceasta nu 
este doar o observație religioasă ci o 
poruncă ce vizează protejarea și 
echilibrul social și economic. Neglijarea 
acestui principiu (1) al odihnei, (2) 
încheierii activităților economice și (3) 
închinării înaintea lui Dumnezeu era o 
dovadă clară a (1) lăcomiei materiale, (2) 
a exploatării săracilor sau sclavilor 
(Amos 8:4-6; Is. 58) rezultând (3) 
distrugerea familiei (Mica 2:1-2, 9). 

Astfel de rele sociale merg mână în mână 
cu idolatria (v.4), închinarea canaanită 
la Baal și consumerismul modern. 

Luați-vă timp pe care să îl dedicați în 
mod special Domnului prin închinare 
și slujire. 

3. Mâncarea – v.5-8 

 5 Când veţi aduce o jertfă de pace 
pentru Domnul, să o aduceţi în aşa fel 
încât să fie primită. 6 Să fie mâncată în 
ziua când o veţi jertfi sau în ziua 
următoare; ce va mai rămâne până a 
treia zi să fie ars în foc. 7 Dacă se va 
mânca ceva din ea a treia zi, fapta 
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aceasta va fi o urâciune şi, prin urmare, 
jertfa nu va fi primită. 8 Acela care va 
mânca din ea îşi va purta pedeapsa 
pentru că a profanat ceea ce este sfânt 
pentru Domnul; omul acela să fie nimicit 
din poporul său. 

Legătura dintre jertfa de pace și legile 
referitoare la producerea hranei este 
excepțională. Jertfa de pace era cea mai 
socială, dacă pot să spun așa, 
dintre toate jertfele. Mâncarea adusă ca 
jertfă trebuia consumată în maxim 2 
zile, așa că acest fapt presupunea 
reuniunile de familie, prieteni și vecini. 
Prin aceste porunci era 
încurajat spiritul de generozitate față 
de comunitatea în care se aflau. 

Așa cum spune apostolul Pavel, noi 
trebuie să consumăm alimentele 
pentru slava lui Dumnezeu (1 Cor. 
10:31). Mesele noastre ar trebui să fie 
un altar pentru jertfe de pace, nu așa, 
cum deseori sunt, câmpuri 
minate pentru luptă. 

4. Munca – v.9-10 
9 Când veţi secera holdele ţării, să nu 
seceri până la marginea ogorului tău şi 
să nu aduni spicele rămase după seceriş. 
10 Să nu aduni ciorchinii de struguri 
rămaşi după culesul viei tale şi să nu 
aduni boabele căzute din viţă, ci să le laşi 
pentru cel sărac şi pentru străin. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul tău. 

În timp ce privim și ne bucurăm de ceea 
ce ne-a dat nouă Domnul prin muncă, ar 
trebui să ne gândim și la alții. Dacă El 
este Domn și peste resursele noastre, 
locurile noastre de muncă, activitățile 
noastre producătoare de câștig, nu 
avem dreptul să fim egoiști. 

Prin aceste legi ale muncii, resursele 
personale și posesiunile sunt automat 
puse la dispoziția lui Dumnezeu și a 
altora, respingându-se automat ideea 

contemporană că proprietatea privată 
este un drept absolut, fiecare făcând ce 
dorește cu bunurile lui. 

Sunt conștient că sistemul modern 
agricol ar striga sus și tare că în acest 
fel s-ar ieși pe pierdere și ar 
lipsi eficiența. Culmea, nu-i așa, că 
evreii n-au ieșit niciodată pe minus și 
n-au dus niciodată lipsă cât au împlinit 
Cuvântul Domnului? Dar noi, în dreptul 
unor astfel de texte dintr-o dată ne 
simțim lezați și tremurăm de 
grija pierderii. 

Dreptul de proprietate conferă 
și responsabilitate socială, nu 
doar privilegii. Și acest fel de trai e un 
mod practic de a arăta o viață sfântă. 

5. Activitățile economice – v.11-13 
11 Să nu furaţi, să nu vă purtaţi cu 
vicleşug şi să nu vă minţiţi unii pe alţii. 
12 Să nu juraţi fals pe Numele Meu, 
profanând Numele Dumnezeului vostru. 
Eu sunt Domnul. 13 Să nu-ţi înşeli 
semenul şi nici să nu-l jefuieşti; să nu 
opreşti până a doua zi plata zilerului. 

Implicarea în activități economice 
dezonorante, ilegale, apelând la 
minciună, reținând banii muncitorilor, 
folosind Numele Domnului drept 
angajamente, justificări sau jurăminte, 
pentru a acoperi diversele fraude, sunt 
toate o dovadă de netăgăduit 
că Dumnezeu nu e 
Domnul acelei vieți.  

6. Vecinii – v.14-18 
14 Să nu vorbeşti de rău pe cel surd şi să 
nu pui o piatră înaintea celui orb, ci să te 
temi de Dumnezeul tău. Eu 
sunt Domnul. 15 Să nu faceţi nici o 
nedreptate la judecată; să nu fii 
părtinitor cu cel sărac şi să nu favorizezi 
pe nimeni dintre cei mari, ci să-l judeci 
cu dreptate pe semenul tău. 16 Să nu 
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umbli cu bârfe în popor şi să nu te atingi 
de viaţa semenului tău. Eu sunt Domnul 
(să nu te ridici împotriva sângelui, 
probabil în ideea de a nu condamna cu 
uşurinţă la moarte, doar pe baza unor 
bârfe sau mărturii mincinoase). 17 Să nu-
l urăşti în inima ta pe fratele tău, ci 
mustră-l pe semenul tău (Sau: apără-ţi 
deschis pricina împotriva semenului tău, 
termenul ebraic având şi conotaţii 
juridice; vezi Iov 13:3, 15), pentru a nu te 
încărca cu păcat din cauza lui. 18 Să nu te 
răzbuni şi să nu ţii necaz pe cei din 
poporul tău, ci să-l iubeşti pe semenul 
tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul. 

Lipsa de bunătate, amabilitatea, 
nedreptatea, bârfa, dușmănia, râca și 
ranchiuna însoțite mai apoi de ură 

sunt păcate relaționale. Cele mai multe 
prietenii se spulberă, cele mai multe 
relații se rup, nu din cauza unor așa zise 
diferențe de opinii ci din cauza lipsei de 
caracter dată de 
aceste păcate relaționale. 

Marcu 12:31 – 31 Iar a doua este 
următoarea: „Să-l iubeşti pe semenul 
tău ca pe tine însuţi.“ Nu există altă 
poruncă mai mare decât acestea. 

Citiți în întregime capitolul 19 
cu atenție, calm și răbdare. Luați-vă 
timpul necesar, nu pe fugă, nu la normă, 
ca să puteți găsi aplicații practice pentru 
acele domenii ale vieții voastre care 
trebuie aduse sub conducerea 
Domnului. 
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LEVITICUL 20 
 
Expresiile să fie pedepsit cu moartea și îl 
voi nimici din poporul meu apar de 12 ori 
în text, pentru că plata păcatului este 
moartea (Romani 6:23). Nu frica de 
moarte este motivul cel mai bun ca să 
avem o trăire sfântă. 

 v.8b Eu sunt Domnul Care vă sfinţesc. 

Acest verset ar trebui să fie motivația 
noastră. Apostolul Pavel dezvoltă foarte 
frumos tema aceasta a sfințirii în 
Filipeni 2:12-13. 
12 De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum 
întotdeauna aţi ascultat, nu doar în 
prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în 
absenţa mea, duceţi la bun sfârşit 
mântuirea voastră, cu frică şi 
cutremur, 13 pentru că Dumnezeu este 
Cel Care lucrează în voi; şi astfel voi 
aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna 
Lui plăcere. 

1. Idolatria – v.1-5 

Moloh era zeitatea amoniților. Aceștia i 
se închinau prin jertfirea copiilor iar pe 
alții îi încredințau la temple pentru a fi 
crescuți, pentru ca mai apoi, să slujească 
în actele de prostituție „sacră” – așa 
cum o numeau ei. 

Idolatria modernă îmbrăcată în alte 
haine, dar care respectă același tipar și 
croi vechi, precum iubirea de bani 
pentru satisfacerea plăcerilor, creșterea 
numărului de posesiuni, tânjirea de a 
avea succes și disperarea de a avea o 
poziție importantă i-a costat pe foarte 
mulți părinți pierderea spiritualității 
copiilor lor. 

2. Spiritismul – v.6-8  

Așa cum e de așteptat, idolatria și 
spiritismul merg mână în mână (1 Cor. 

10:19-22). Creșterea interesului 
generației tinere contemporane pentru 
satanism este alarmantă. Nici 
un creștin nu ar trebui să facă glume pe 
seama diavolului, cu atât mai mult, să 
nu aibă nici o legătură cu muzica și 
practicile oculte. 

3. Dezonorarea părinților – v.9 

Acest verset este o repetare a celei de-a 
cincea porunci a Decalogului. 

Exod 20:12 – 12 Cinsteşte-l pe tatăl tău şi 
pe mama ta, pentru ca să trăieşti mult 
timp în ţara pe care ţi-o va da Domnul, 
Dumnezeul tău! 

Această atenționare vehementă de 
asemenea este repetată și în Exod 21:17. 
Familia a jucat și încă mai joacă un rol 
central în trăirea, păstrarea 
și transmiterea Cuvintelor 
Legământului lui Dumnezeu cu omul. 
De aceea, astfel de acțiuni precum 
amenințarea vieții membrilor familiei 
prin (1) necinstirea flagrantă a 
autorității parentale și (2) prin deviații 
sexuale depravate, constituiau un atac 
direct la fundamentul sistemului social, 
la însăși Cuvântul scris al Domnului. 

Aplicarea pedepsei cu moartea nu e o 
chestiune ce ține de modalitatea de 
răzbunare în lumea primitivă, așa cum 
speculează anumiți istorici laici. Din 
contră, este un indicator puternic al 
seriozității cu care Israel trebuia să 
trateze Legământul lui Dumnezeu cu ei 
(Prov. 20:20; 30:11, 17) 

2 Tim. 3:1-4– Să ştii că în zilele de pe 
urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci 
oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori 
de bani, lăudăroşi, aroganţi, 
blasfemiatori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără 
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afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, 
neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de 
bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, 
iubitori mai degrabă de plăceri decât de 
Dumnezeu, 5 având doar o formă de 
evlavie, dar negându-i puterea. 
Îndepărtează-te de astfel de oameni! 

4. Imoralitatea – v.10-21 

Adulterul, incestul, homosexualitatea și 
alte bestialități ori deviații sexuale 
depravate sunt radical 
condamnate și pedepsite urgent. 
Motivul e foarte simplu: sunt contrare 
naturii cu care am fost creați. 

Romani 1:24-27 – 24 De aceea, 
Dumnezeu i-a lăsat pradă 
necurăţiei, ca să urmeze poftele 
inimilor lor, dezonorându-şi astfel 
trupurile între ei. 25 Ei au schimbat 
adevărul lui Dumnezeu într-o minciună 
şi s-au închinat şi au slujit creaţiei în 
locul Creatorului, Care este 
binecuvântat în veci. Amin! 26 Din 
pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat 
pradă viciilor ruşinoase, căci femeile lor 
au schimbat relaţiile intime naturale 
cu unele care sunt contrare 
naturii; 27 tot astfel şi bărbaţii, au 
părăsit relaţiile intime naturale cu 
femeile şi s-au aprins de poftă unii 
pentru alţii, săvârşind lucruri scârboase 
unii cu alţii şi primind astfel în ei înşişi 

răsplata pe care o meritau pentru 
rătăcirea lor. 

Dumnezeu a creat relațiile intime și 
familia așa că trebuie să rămânem 
în legile Lui referitoare la aceste 
aspecte. Motivația care se afla în toate 
aspectele legislative ale poporului Israel 
era aceea că ei trebuiau să fie 
diferiți între toate neamurile. 
Cererea fundamentală pentru a fi 
sfinți este repetată în acest capitol de 
două ori (v.7-8 și 25-26), și în ambele 
cazuri Dumnezeu este subiectul 
principal: Eu sunt Domnul Care vă 
sfinţesc și Eu v-am ales dintre popoare 
ca să fiţi ai Mei. 

Sfințirea nu e ceva ce noi putem obține 
prin eforturi considerabile. Ea este o 
stare deja creată și poate fi oferită doar 
de Dumnezeu. Poporul Domnului este 
chemat să mențină starea de sfințenie 
care li s-a dat prin har în 
promisiunea răscumpărării (v.24). 
24 Vouă însă v-am promis că veţi 
moşteni ţara; Eu Însumi vă voi da în 
stăpânire o ţară în care curge lapte şi 
miere. Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru, Care v-a ales dintre popoare. 

Voi să-Mi fiți sfinți! Fiți ceea ce ați 
devenit! 
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LEVITICUL 21 
 
Până în acest punct, per ansamblu, 
cartea Levitic s-a concentrat pe viața 
de sfințenie a israelitului de rând. 
Accentul se schimbă, iar în următoarele 
două capitole vom vedea 
importanța vieții de sfințenie a 
preoților. Capitolele 21 și 22  pot fi 
împărțite, în funcție de temele pe care le 
tratează, în șase secțiuni: (1) reguli 
referitoare la bocitul 
și căsătoria preoților (v.1-9); (2) reguli 
referitoare la aceleași 2 subiecte 
amintite adineaori, dar pentru marele 
preot (v.10-15); (3) reguli privind 
condiția fizică a preotului și 
descalificarea acestuia din slujbă (v.16-
24); (4) reguli 
privind rigurozitatea și profanarea 
mâncării din lucrurile sfinte (22:1-
9); (5) reguli privind dreptul 
familiei preotului de a mânca din 
hrana sfântă (22:10-16); (6) reguli 
privind calitatea trupească a animalelor 
de jertfă (22:17-33). Foarte frumos, 
fiecare secțiune în parte se încheie cu 
afirmația Eu sunt Domnul Care vă 
sfinţesc. 

Ce avem de 
învățat? Privilegiile întotdeauna 
aduc responsabilități pe măsură. Dacă 
națiunea trebuia să se sfințească, liderii 
spirituali ai poporului trebuiau să fie un 
exemplu imaculat. Observați vă rog cât 
de apăsat transmite Dumnezeu 
avertismentele în acest capitol. 

1. Să nu te pângărești! – (v.1, 3, 4, 11) 

Oricine atingea trupul unui mort era din 
punct de vedere ceremonial necurat, așa 
că preoții trebuiau să fie cu atât mai 
mult atenți deoarece trebuiau să fie 
disponibili oricând în slujba Domnului. 
Era normal ca în cazul unui deces și 

aceștia să plângă și să fie afectați 
omenește, dar nu într-o manieră lipsită 
de speranță, precum smulgerea părului 
din cap sau ciufulirea așa cum era la 
păgâni (v.5 și 10; 1 Tes. 4:13-18). 

2. Să nu profanezi Numele lui 
Dumnezeu! – v.6 

Dacă noi adoptăm în comportamentul și 
limbajul nostru practici păgâne, atunci 
oamenii pe bună dreptate au tot dreptul 
să ne judece. Alții nu ne vor judeca ci se 
vor bucura pentru că suntem ca și ei. 
Deseori am auzit expresia, aaa…dar eu 
am crezut că voi sunteți diferiți, din 
aceia sălbatici, ohh..dar îmi place cu voi, 
pentru că sunteți ca și noi, mici diferențe, 
nimic mai mult. Asta nu e din partea 
noastră, decât o demonstrare a faptului 
că nu suntem sfinți (puși deoparte) 
Domnului, ci ne închinăm la un zeu 
păgân și profanăm Numele Domnului. 
Prima rugăminte din rugăciunea 
Domnească este tocmai: Sfințească-Se 
Numele Tău! (Mat. 6:9). 

3. Să nu profanezi Casa lui 
Dumnezeu – v.12, 23 

Un preot necurat sau care îndeplinea 
condițiile descalificării din această 
slujbă, se făcea vinovat de profanarea 
Lăcașului cel sfânt al lui Dumnezeu. 
Consecința era suportarea judecății lui 
Dumnezeu. 

Oamenii sfinți trebuie să slujească în 
adunări sfinte. 

4. Să nu-ți faci de rușine urmașii –
v.15 

Funcția marelui preot era atât de 
specială încât acesta nu avea voie să se 
căsătorească decât cu o fată 
fecioară, tocmai pentru a demonstra 
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națiunii că întâiul său născut e într-
adevăr un urmaș al lui Aaron. Dacă 
vreunul din copiii lui se nășteau cu 
defecte fizice nu putea deține slujba de 
preot. Slujitorul care aducea o jertfă fără 
meteahnă trupească trebuia să fie și 
el fără meteahnă trupească (Lev. 22:20-
25). 

Toate aceste reglementări le 
transmiteau că Dumnezeu vrea 
slujitori fără pată. Dumnezeu dorește 

și astăzi oameni destonici și fără 
reproș. 

1 Timotei 3:2, 10 – 2 Supraveghetorul 
însă trebuie să fie fără reproş, soţ al 
unei singure femei (căsătorit o singură 
dată), demn, cumpătat, respectabil, 
ospitalier, capabil să dea învăţătură, 
10 Mai întâi, trebuie să fie verificaţi şi 
abia apoi, dacă se dovedesc a fi fără 
pată, să slujească drept diaconi. 
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LEVITICUL 22 
 
Începutul și finalul acestui capitol sunt 
ciclice, având solemna declarație:Să nu 
profanaţi Numele Meu cel sfânt (v.2, 32). 
În capitolul 21, Dumnezeu îi avertizează 
pe preoți să nu se întineze cu lucruri 
necurate; de această dată, El îi 
avertizează să nu întineze lucrurile 
curate. 

1. Slujire ușuratică – v.1-9 

Cel mai periculos lucru din viața unui 
preot era acela de a-I sluji Domnului, 
știind că e într-o stare de necurăție. Un 
astfel de gest era (1) o insultare a 
caracterului lui Dumnezeu, o încercare 
de a-L înșela pe El care știe toate; (2) o 
înșelare a poporului, care depindea de 
slujirea preotului în prezentarea 
jertfelor. Profetul Isaia are același 
strigăt pentru cei din vremea lui: 

Isaia 52:11 – Îndepărtaţi-vă, 
îndepărtaţi-vă! Ieşiţi de acolo! Nu 
atingeţi nimic necurat! Ieşiţi din 
mijlocul ei şi curăţiţi-vă, voi, care 
purtaţi vasele Domnului! 

2. Participare ușuratică – v.10-16 

Hrana preoților și a familiilor lor era 
constituită din acea parte rânduită de 
Dumnezeu din jertfele pe care le 
aduceau oamenii. Pentru că acea hrană 
provenea din surse sfinte, în urma 
ritualului de dedicare, nu putea fi dată 
străinilor, nici măcar unor musafiri. 
Este bine să fim generoși, dar nu și 
atunci când generozitatea noastră ar 
dezonora darurile lui Dumnezeu (Mat. 
7:6). 

3. Jertfire ușuratică – v.17-33 

La fel ca și ei, noi, ar trebui să îi dăm lui 
Dumnezeu ceea ce avem mai bun, 

pentru că așa ceva merită El. Din 
moment ce jertfele vechi testamentale 
Îl prefigurează pe Hristos Mântuitorul, e 
absolut normal ca standardul lui 
Dumnezeu să fie acesta: jertfe 
perfecte și nu aduse în chip ușuratic. 

Cât de superficială poate fi viața noastră 
atunci când vrem să îi dăm Domnului 
ceva de care nici noi nu mai avem 
nevoie! Doar ca să marcăm și noi 
momentul, sau mai bine zis, gestul. 
Gândiți-vă la aceasta! 

Maleahi 1:6-8 – Un cuvânt de 
mustrare pentru preoţi dar nu numai 
6 „Un fiu îl cinsteşte pe tatăl său şi un 
sclav dă cinste stăpânului său. Dacă sunt 
Tată, unde este cinstea care Mi se 
cuvine? Şi dacă sunt Stăpân, unde este 
teama faţă de Mine? vă 
spune Domnul Oştirilor vouă, preoţilor, 
care dispreţuiţi Numele Meu. 

Voi însă spuneţi: «Cum Ţi-am dispreţuit 
noi Numele?» 
7 Aducând pe altarul Meu hrană 
pângărită! 

Dar voi întrebaţi: «Cum Te-am 
pângărit?» 

Spunând că masa Domnului este de 
dispreţuit! 8 Când aduceţi ca 
jertfă animale oarbe, nu este acesta un 
lucru rău? Iar când 
aduceţi animale şchioape sau bolnave, 
nu este acesta un lucru rău? Încearcă să-
i aduci astfel de daruri guvernatorului 
tău! Va fi el oare mulţumit de tine? Te 
va lua el în seamă? 
zice Domnul Oştirilor.“ 
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LEVITICUL 23 
 
Cred că fiecare dintre noi am observat 
după parcurgerea textului biblic, că în 
capitolul 23 cifra 7, de altfel simbolul 
perfecțiuni la evrei, joacă un rol 
important. Calendarul evreiesc era 
organizat în jurul unei serii de 7. În a 
șaptea zi a săptămânii era Sabatul. 
Anual celebrau șapte sărbători, iar trei 
din ele erau în luna a șaptea. Tot la al 
șaptelea an era Anul Sabatic, iar după 49 
de ani (adică de 7 ori 7 ani – din nou 
cifra menționată), celebrau Anul 
Jubileu. 

Acest capitol, împreună cu Deuteronom 
16, formau, ca să folosesc o expresie 
cotidiană, calendarul de perete al 
evreului de rând. Detaliile complete pe 
care trebuiau să le știe preoții despre 
ritualurile jertfelor le sunt oferite în 
Numeri 28-29. De asemenea, toți pașii 
celebrării Sărbătorii Paștelui sunt 
explicați în Exod 12-13. Așadar, capitolul 
poate fi împărțit în 
două: (1) Sărbătorile primăverii – v.4-
22 și (2) Sărbătorile toamnei – v.23-
44. Cu ocazia fiecărei sărbători, 
Dumnezeu ne face o invitație de 
cercetare personală. 

1. Dumnezeu ne invită să avem 
momente de aduceri aminte 

Sărbătoarea Paștelui și cea a Azimelor îi 
reaminteau poporului de izbăvirea 
miraculoasă din Egipt. Aceasta a fost 
înfăptuită numai și numai de mâna cea 
puternică a lui Dumnezeu. 

Prima lună a calendarului israelit, care 
era un calendar lunar (conform fazelor 
lunii), începea la mijlocul lui martie și 
până la mijlocul lui aprilie. 

Această primă lună anunța încheierea 
anotimpului iarna, sezon ploios, și 

începerea sezonului recoltei. Prima 
cereală plantată și recoltată în această 
perioadă era orzul. 

În strânsă legătură cu primele 2 
sărbători ale primăverii era 
și Sărbătoarea primelor roade (v.9-14). 
Doresc să menționez că aceasta nu era o 
altă sărbătoare, diferită, așa cum reiese 
din aranjarea în pagină și a subtitlului 
din multe traduceri ale Bibliei. 
Celebrarea Primelor roade era în strânsă 
legătură cu Paștele și Azimele, și se 
sărbătoreau împreună. Snopul din 
primele roade adus la Cortul Întâlnirii, 
împreună cu întâiul născut al 
animalelor, marcau începerea anului 
agricol. Paștele și Azimele sărbătoreau 
mântuirea de preț și eliberarea din 
Egipt, iar Primele roade erau 
recunoștința pentru că în calitate 
de oameni liberi acum, Dumnezeu le-a 
binecuvântat țara cu rod. 

Sărbătoarea Corturilor avea rolul de a-i 
aminti poporului că strămoșii lor au 
locuit în corturi, pe întreaga durată a 
pribegiei lor. Fiecare nouă 
generație trebuia învățată ce a făcut în 
istorie Dumnezeu pentru ei, altfel, 
exista pericolul ca aceștia să ia 
binecuvântările ca o normalitate, ca 
un dat ce li se cuvine. 

Pentru fiecare dintre noi astfel de 
perioade de aducere aminte sunt 
extrem de benefice. 

2. Dumnezeu ne invită să avem 
momente de bucurie 

 Cel puțin 3 din cele 7 sărbători (Primele 
roade, Sărbătoarea Săptămânilor – 
Cincizecimea în NT și Corturilor) erau 
strâns legate de viața agricolă a 
poporului. Fiecare celebrare în parte îi 
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amintea israelitului că Dumnezeu era 
Dătătorul pentru tot ceea ce aveau 
nevoie. Binecuvântarea pământului cu 
roade era motiv de mare bucurie, 
pentru că în fiecare an Domnul își 
arăta purtarea de grijă. 
22 Când veţi aduna recolta ţării voastre, 
să nu adunaţi recolta de la marginea 
ogorului şi să nu strângeţi spicele care 
vor rămâne după seceriş; lăsaţi-le 
pentru cel sărac şi pentru străin. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru. 

Versetul 22 îi amintea Israelului că în 
mijlocul bucuriei și 
celebrării sărbătorilor, ei nu trebuiau să 
neglijeze nevoiașii din comunitate la 
vremea recoltei. 

De asemenea, toate 
aceste sărbători puse în mod 
special primăvara și toamna sunt un 
mare semn de STOP. Oare un agricultor 
când are cel mai mult de muncit? 
Evident primăvara și toamna. Ce face 
Dumnezeu? Poruncește aceste sărbători 
exact în mijlocul activităților agricole, 
pentru a-i învăța că cele necesare 
traiului nu țin de propriile forțe ci 
de calitatea vieții de credință, de 
dependența și onorarea lui Dumneze
u. 

3. Dumnezeu ne invită să avem 
momente de pocăință 

Printre sărbătorile de toamnă se pot 
enumera cea a Trâmbițelor, Ziua 
Ispășirii și Corturilor. Luna 
a șaptea care e menționată în partea a 
doua a capitolului, începând cu v.24 se 
referă la jumătatea lunii septembrie și 
până la jumătatea lunii octombrie. 
Aceasta marca sfârșitul anului agricol 
prin culegerea măslinelor și a 
strugurilor. În prima zi a acestei luni, a 
șaptea, avea loc o adunare sfântă 
inaugurată în sunete de trâmbiță, ca 

semn de biruință – Sărbătoarea 
Trâmbițelor. Alte detalii biblice nu 
avem. 

În a zecea zi era marea sărbătoare a Zilei 
Ispășirii. Detaliile referitoare la 
desfășurarea ritualică sunt prezentate 
în capitolul 16. Cu această ocazie, 
israeliții își mărturiseau păcatele și își 
puneau încrederea în Dumnezeu 
pentru a fi curățați. Atmosfera de 
pregătire spirituală pentru această zi 
era prin post și smerire. 

Ziua Ispășirii era urmată de Săptămâna 
Corturilor, menționată și mai sus, o 
săptămână de bucurie și celebrare. 

Sărbătoarea roadelor sau Ziua 
mulțumirii așa cum e celebrată toamna 
de creștini, e doar o manifestare pală a 
profunzimii istorice a Săptămânii 
Corturilor pentru evrei. Poporul trebuia 
să-și construiască adăposturi temporare 
din crengi de copaci și să trăiască în ele 
timp de o săptămână. Acest exercițiu îi 
făcea să experimenteze anual lipsa de 
siguranță și confort pe care au avut-o 
atunci când au ieșit înaintașii lor din 
Egipt. Astfel, dependența totală de 
siguranța lui Dumnezeu era practicată 
chiar și atunci când s-au așezat la casele 
lor (Deut. 6:10-11; 8:10-18; 26:1-11). 

Calendarul creștin preia mare parte din 
sărbătorile vechi testamentale. Domnul 
Isus a fost crucificat cu ocazia Sărbătorii 
Paștelui. Apostolul Pavel folosește 
metaforic pregătirea pentru această 
sărbătoare cu azimele curăției 
și adevărului (1 Cor 5:7-8), legând după 
tiparul ebraic Sărbătoarea Azimelor de 
cea a Paștelui. Această săptămână 
sfântă are ca punct climax Ziua Învierii 
pe care tot apostolul Pavel o asociază 
cu Sărbătoarea primelor roade (1 Cor 
15:20-23). În Ziua 
Cincizecimii (Sărbătoarea 
Săptămânilor) Duhul lui Dumnezeu a 
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coborât peste ucenici și apoi peste 
creștini în Fapte 2. 

În concluzie, am putut vedea că Vechiul 
Testament este fundamentul pentru 
Noul Testament. Chiar dacă sărbătorile 
creștine nu sunt toate în aceeași ordine 
a ciclului anotimpurilor, precum în 
Israel, au ca sursă aceleași evenimente 
unice în istoria răscumpărării lui 
Dumnezeu. 

Singura care nu se regăsește în 
calendarul și practica creștină este 
Sărbătoarea Corturilor, dar, probabil, a 
fost înlocuită cu una inexistentă în 
Vechiul Testament: nașterea Domnului 
nostru Isus Hristos. Aceasta nu este 
poruncită nici în Noul Testament, dar 
fixarea unei astfel de zile, pentru 
preamărirea Domnului Isus Hristos, nu 
cred că este greșită. 
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LEVITICUL 24 
 
În acest capitol sunt enunțate trei 
angajamente înaintea Domnului (v.3, 
6, 8). 

1. Aprovizionarea cu ulei – v.1-4 

Numai preoții și Dumnezeu puteau 
vedea această lumină arzând, poporul 
nu avea acces în Locașul Domnului. Și cu 
toate acestea candelele trebuiau să 
lumineze continuu, pentru că în Cortul 
Întâlnirii nu exista vreo altă sursă de 
lumină. În acest sens, trebuia folosit cel 
mai pur ulei de măsline. Poporul este 
chemat la acest angajament de 
a aproviziona constant. Informațiile 
acestea din istoria biblică nu mai sunt 
aplicabile pentru noi acum, totuși, se 
poate desprinde o întrebare care să 
vizeze și în dreptul nostru un 
angajament important: Ca și popor al 
lui Dumnezeu, ca și Biserică 
răscumpărată, participăm constant la 
răspândirea luminii în lume? Facem 
ceva pentru ca lumina să nu se stingă? 

2. Aprovizionarea cu pâine – v.5-9 

Doisprezece pâini erau puse pe masă în 
fiecare Sabat, iar celelalte vechi, erau 
date preoților pentru consum. Acestea 
erau o mărturie prezentă a faptului că 
Dumnezeu dă hrană proaspătă celor 12 
seminții, atât fizică dar și spirituală. La 
rândul lor, prin hrana primită, erau 
responsabili să-i hrănească pe alții 
cu adevărul Domnului. 

3. Apărarea Numelui Domnului – 
v.10-23 

Omul nu a fost condamnat pentru 
originile sale (tată egiptean), dar va fi 
condamnat pentru blasfemiile sale. 
10 Fiul unei femei israelite şi al unui 
bărbat egiptean a ieşit printre israeliţi. 

Acest fiu al femeii israelite s-a luat la 
luptă, în tabără, cu un bărbat 
israelit. 11 Fiul femeii israelite a hulit 
Numele lui Dumnezeu şi L-a blestemat. 

Angajamentul la care au fost chemații 
copiii lui Israel era sfințirea Numelui 
lui Dumnezeu. Încă o dată putem vedea 
că problema nu sunt ne-apărat oamenii 
din Egipt, ci Egiptul din oameni. Nu 
știm, probabil, acel tată egiptean care s-
a căsătorit cu Şelomit, fiica lui Dibri, din 
seminţia lui Dan, a făcut-o pe vremea 
când erau încă robi. Educația religioasă 
pe care i-a dat-o fiului său, probabil, a 
fost una păgână. Limbajul nesfințit este 
posibil ca băiatul să-l fi auzit în casă, la 
tatăl lui. Orice păcat din viața privată 
nu poate fi ținut ascuns acolo. E doar o 
chestiune de timp până când iese la 
iveală. Orice păcat privat mai devreme 
sau mai târziu, indiferent cât de abilă e 
o familie, devine public. 

La fel ca Moise, și noi ar trebui 
să căutăm și așteptăm răspunsul 
călăuzitor de la Domnul (Iacov 1:5). 

Batjocorirea Numelui Domnului este 
un o ofensă capitală, așa că acel om a 
fost omorât pe loc cu pietre. 
13 Domnul i-a zis lui Moise: 14 „Scoateţi-l 
pe cel ce a hulit în afara taberei; toţi 
aceia care l-au auzit să-şi pună mâinile 
pe capul lui şi întreaga adunare să-l 
omoare cu pietre. 15 Apoi să le spui 
israeliţilor: «Oricine Îl va blestema pe 
Dumnezeul lui îşi va purta pedeapsa 
pentru păcatul lui. 16 Cine va huli 
Numele Domnului va fi omorât; toată 
adunarea să-l omoare cu pietre. Atât 
străinii, cât şi băştinaşii care vor huli 
Numele Meu, să fie omorâţi.
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LEVITICUL 25 
 
Încă o dată se face referire la faptul că 
Legile acestea, inclusiv capitolul 
prezent, i-au fost date lui Moise în 
vremea cât era la Muntele Sinai. 
1 Domnul i-a zis lui Moise pe muntele 
Sinai: 

Atunci el le-a consemnat pe toate într-
o carte. 

Exod 24:4 – 4 Moise a scris toate 
cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-
de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele 
muntelui şi a ridicat doisprezece stâlpi 
după cele douăsprezece seminţii ale lui 
Israel. 

Cuvântul Domnului viza resursele lor și 
felul în care trebuia să există repaos 
național săptămânal dar și la intervalele 
menționate. Sunt oferite reglementări 
economice, poporul este încă o 
dată responsabilizat. Cred că 
evenimentul omorârii fiului femeii 
israelite și al tatălui egiptean care a 
batjocorit Numele Domnului din 
capitolul 24 a participat 
la responsabilizarea națiunii și mai 
mult. În final, capitolul tratează 
importanța răscumpărării. 

1. Dumnezeu stăpânește peste 
resurse 

Anul Sabatic (v.1-7) și Anul Jubileu (v.8-
55) se bazau pe două afirmații:  (1) ţara 
este a Mea (v.23) și (2) israeliţii sunt 
robii Mei (v.42, 55). Dumnezeu este 
Stăpânul țărilor. Ce garanție 
extraordinară! La El sunt resursele și nu 
la canaaniți, economiști sau mari 
oameni de afaceri. În schimb, noi 
suntem slujitorii, argații Lui. Dacă 
beneficiem de ceva, toate aceste bunuri 
cu care, în bunătatea Lui, a binevoit să 

ne îmbucure, sunt purtarea Sa de grijă 
minunată. 

Să folosim înțelept resursele pe care El 
ni le-a dat. Să le folosim pentru ca 
mărturia Lui vizavi de viața noastră să 
fie preamărită. Să nu uităm nici o clipă, 
că vine ziua când vom da socoteală de 
felul în care le-am administrat (Luca 
16:1-2). 

2. Dumnezeu poruncește repaosul 

 Legile acestea aveau și un scop ecologic. 
Prin ascultarea lor, terenurilor li se 
asigura odihna și refacerea în materie 
de vitamine și nutrienți. Animalele 
sălbatice își puteau aduce aportul în 
refacerea mediului natural, iar oamenii 
aveau parte de un an întreg în care 
sănătatea să li se refacă. Împreună cu 
Sabatul săptămânal, acest An Sabatic, 
eveniment din șapte în șapte ani, 
mergeau mână în mână. Israelul era 
conștientizat prin această disciplină că 
munca și odihna nu sunt paradoxale ci 
poporul nu trebuie niciodată să ajungă 
să exploateze resursele date de 
Dumnezeu. 

3. Dumnezeu introduce și alte 
reglementări economice 

Aceste preocupări economice îl vizau și 
pe cel ajuns sărac și amărât, ajuns 
sclav (v.25, 35, 39, 47). Prin ascultarea 
de porunca Anului Jubileu, economia 
țării se echilibra iar bogații nu mai 
puteau să îi exploateze pe săraci la 
maxim. Dumnezeu dorea ca prin această 
lege și cel devenit sclav să poată deveni 
liber cu o viață normală. Numai când ai 
fost rob și prin intermediul acestei legi 
ai devenit liber, apreciezi într-
adevăr harul transformator și Cuvântul 
bunal Domnului. 
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4. Dumnezeu atribuie noi 
responsabilități 

18 Să împliniţi poruncile Mele, să păziţi 
legile Mele şi să le înfăptuiţi, ca să trăiţi 
în siguranţă în ţară. 19 Ţara îşi va da 
rodul, iar voi veţi mânca şi veţi trăi în 
siguranţă în ea. 20 Dacă vă veţi întreba 
ce veţi mânca în al şaptelea an, deoarece 
nu semănaţi şi nu vă strângeţi 
roadele, 21 atunci să ştiţi că Eu vă voi da 
binecuvântarea Mea în al şaselea an 
într-o asemenea măsură, încât 
pământul va da roade pentru trei 
ani. 22 Când veţi semăna în al optulea an, 
veţi mânca tot din roadele vechi; până în 
al nouălea an, până la noile roade, veţi 
mânca tot din cele vechi. 

Această nouă responsabilitate venea cu 
un imperativ, să nu lucreze țara în anul 
al șaptelea. E omenește să te întrebi în 
anul al șaselea oare din ce vei trăi în 
anul următor. Și cu toate acestea, 
Dumnezeu aici dorește să-Și 
arate măreția. Prin această nouă 
poruncă, în aceste noi împrejurări, 
Dumnezeu dorește să formeze obligat-
forțat credința poporului. El nu este 
doar Dumnezeul terenurilor agricole dar 
și Dumnezeul poporului. Ei trebuiau să 
aibe credință în El în absolut toate 
aspectele vieții, pentru că dorea să le 
ofere bucurii nespuse. Aceasta nu e o 
lecție despre ce mâncăm mâine, ci 
despre Cine este Acela în care ne 
punem toată încrederea. Imaginați-vă 
ce șoc era acest fapt pentru neamuri. 
Tot la al șaptelea an o țară întreagă să 
nu muncească nimic și să aibă din 
belșug. Ba mai mult, ei nu aveau voie să 
semene nici în anul al patruzeci și 
nouălea și nici în al cincizecilea, ci 
următoarea recoltă era abia în al 
cincizeci și unulea an. Pentru a putea 

experimenta făgăduințele Domnului 
era nevoie deopotrivă de o viață curată 
dar și de o viața plină de credință! 

5. Dumnezeu păstrează vie 
răscumpărarea în conștiința 
poporului 

Domnul Isus, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, a venit în lume cu 
exactitate, în așa fel încât în timpul 
lucrării lui pe pământ a prins Anul 
Jubileu. Nu a fost o coincidență ci o 
rânduire, așa trebuia să fie. Cu această 
ocazie, a acestui an special, El a 
anunțat mântuirea. 

Luca 4:16-21 – 16 A venit în Nazaret, 
unde fusese crescut, şi, după obiceiul 
Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat 
şi S-a ridicat să citească. 17 I s-a dat sulul 
profetului Isaia. Când a desfăşurat sulul, 
a găsit locul unde era scris: 
18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci 
El M-a uns ca să aduc celor sărmani 
vestea bună[a]. El M-a trimis să vestesc 
celor captivi eliberarea şi orbilor – 
căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei 
asupriţi 19 şi să vestesc anul de îndurare 
al Domnului!“ 
20 Apoi a înfăşurat sulul la loc, i l-a dat 
înapoi slujitorului şi S-a aşezat. Ochii 
tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi 
asupra Lui. 21 El a început să le 
vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit 
acest pasaj din Scriptură în auzul 
urechilor voastre.“ 

Din punct de vedere spiritual, de 
aproape 2000 de ani trăim în Anul 
Jubileu. El oferă odihnă, eliberare și 
răscumpărare tuturor acelora ce cred 
în puterea Lui mântuitoare și viața 
veșnică alături de El. 
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LEVITICUL 26 
 
1. Legământul Domnului – v.1-13 

Domnul folosește de 8 ori în acest 
capitol cuvântul legământ. Acesta a avut 
rolul de a-i aminti poporului de 
relația specială pe care o are cu 
Dumnezeu, cât și de responsabilitățile 
care derivă din această relație. Dacă ei 
ar fi urmat să asculte de 
termenii legământului, ar fi rămas 
în țara promisă bucurându-se de 
binecuvântările Sale. 

Credincioșilor din noul 
legământ, Dumnezeu nu le promite 
nicăieri succes 
material, dar promite că va fi cu ei și le 
va purta de grijă în nevoi. 

2. Mustrarea Domnului – v.14-39 

Legământul lui Dumnezeu a inclus 
deopotrivă binecuvântarea și 
blestemul pentru că El nu-ți 
împarte bunătatea cu cei rebeli. A te 
bucura de daruri însă a-L batjocori 
pe Dătător este o atitudine egoistă dar 
și idolatră. 

Viața noastră ar trebui să 
reflecte ascultare de Dumnezeu nu 
pentru a beneficia de binecuvântările 
Sale ori pentru a scăpa de blestemele 
Sale, ci pentru a demonstra în 
generația noastră dragostea pentru El 
și dorința de-a fi după inima Lui. 

3. Mărturisirea păcatelor înaintea 
Domnului – v.40-46 

Numai Dumnezeu lasă întotdeauna ușa 
deschisă, pentru restaurarea celor care 
se întorc la el cu pocăință, deoarece e 
plin de har. Acesta defapt și este unul 
dintre scopurile Lui în mijlocul 
mustrării: iubirea părintească. 

Evrei 12:1-13 – De aceea, întrucât 
suntem înconjuraţi de un nor aşa de 
mare de martori, să dăm la o parte orice 
ne-ar putea împiedica şi păcatul care ne 
prinde atât de strâns şi să alergăm cu 
perseverenţă în cursa care ne stă 
înainte. 2 Să ne fixăm atenţia asupra lui 
Isus, Cel Care iniţiază şi desăvârşeşte 
credinţa, Cel Care, pentru bucuria ce-I 
stătea înainte, a îndurat crucea, 
dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la 
dreapta tronului lui 
Dumnezeu! 3 Gândiţi-vă cu atenţie la Cel 
Ce a îndurat o astfel de împotrivire faţă 
de El Însuşi din partea păcătoşilor, ca să 
nu vă lăsaţi descurajaţi şi să nu 
renunţaţi. 4 Voi nu v-aţi împotrivit încă 
până la sânge în lupta împotriva 
păcatului 5 şi aţi uitat în întregime 
încurajarea pe care v-o spune ca unor 
fii: 

„Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea 
Domnului, nu te descuraja când eşti 
mustrat de El, 6 pentru că Domnul îl 
disciplinează pe cel pe care-l iubeşteşi 
pedepseşte pe orice fiu pe care-l 
primeşte.“ (Prov. 3:11, 12) 
7 Răbdaţi încercările de dragul 
disciplinării! Dumnezeu se poartă cu voi 
ca şi cu nişte fii. Care copil nu este 
disciplinat de tatăl lui? 8 Însă dacă voi 
nu aveţi parte de disciplina de care au 
parte toţi copiii, atunci sunteţi copii 
nelegitimi, nu fii! 9 Mai mult, în cazul 
părinţilor noştri omeneşti, ei ne-au 
disciplinat, iar noi i-am respectat; n-ar 
trebui, cu atât mai mult, să ne supunem 
Tatălui duhurilor şi să trăim? 10 Ei ne-au 
disciplinat pentru scurt timp, aşa cum li 
s-a părut lor cel mai bine, însă El ne 
disciplinează pentru binele nostru, ca să 
avem parte de sfinţenia 
Lui. 11 Întotdeauna, orice disciplinare 
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este mai degrabă dureroasă decât 
plăcută, dar, mai târziu, cei care au fost 
disciplinaţi prin ea adună rodul paşnic 
al dreptăţii. 12 De aceea, întăriţi-vă 
braţele lipsite de putere şi genunchii 
slăbiţi!  
13 „Faceţi cărări drepte pentru picioarele 
voastre“ (Prov. 4:26), 

pentru ca cel şchiop să nu-şi scrântească 
piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat! 

Oamenii își vor încălca promisiunile față 
de Dumnezeu (v.15), dar Dumnezeu nu 
va face niciodată gestul acesta față de 

poporul Lui (v.44). Prin jertfa glorioasă 
a Domnului Isus, Dumnezeu Tatăl a 
iertat toate păcatele celor care s-au 
întors la El. Astăzi, aceștia trăiesc din 
plin binecuvântările legământului Său. 

Dacă ușa Domnului este încă deschisă, 
aceasta nu e pentru a fi folosită ca o 
încurajare a vieții de păcat, sub 
pretextul că atâta timp cât e deschisă, 
încă ne mai putem permite. Harul acesta 
este valabil pentru a ne conștientiza 
gravitatea veșnică a păcatului și 
evenimentul revenirii Domnului. 
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LEVITICUL 27 
 
Dacă te-ai aflat vreodată în situații în 
care ți-a fost, de la dificil până spre 
imposibil, în ce privește împlinirea unei 
promisiuni, atunci mesajul acestui 
capitol este pentru tine. 

Un evreu, care în mijlocul sau în urma 
unor experiențe de încercare a vieții, 
trăia acum momente de bucurie 
extremă, putea să facă o promisiunea 
solemnă, un jurământ Domnului, 
oferind în Numele Său ceva de valoare 
ca mulțumire la binecuvântările Lui 
(Jud. 11:29-40; Iona 2:9). Jurământul de 
dedicare în slujba Domnului putea fi 
făcut în privința: (1) persoanelor (v.1-8); 
(2) animalelor (v.9-13, 26-27); 
(3) proprietăților (v.14-25) sau 
(4) produselor (v.30-33). 

Dacă o persoană nu mai putea sau nu 
mai dorea să își 
împlinească jurământul, nu îi era 
permis să dea înapoi, și nici nu putea 
substitui cu ceva mai ieftin. El trebuia 
să îi plătească preotului echivalentul în 
argint, plus încă o cincime. 

Capitolul oferă de asemenea sfaturi 
preoților despre modalitatea în care 
aceștia vor trebui să evalueze 
darurile, astfel încât Domnul să 
primească suma 
corespunzătoare jurământului. Argintul 

era folosit pentru cheltuielile de la 
Cortul Întâlnirii. 
Cuvântul evaluat/apreciat este folosit în 
acest ultim capitol de 19 ori. 

Avem de învățat de aici că vorbele mari 
spuse în vânt nu sunt deloc 
ieftine. Promisiunile făcute în grabă 
aveau să fie destul de costisitoare. 
Dumnezeu dorește ca noi să fim 
cumpătați, echilibrați, atunci când 
suntem extrem de entuziasmați 
sau deosebit de împovărați. Ca nu 
cumva prinși de starea acelor momente 
să facem promisiuni mărețe lui 
Dumnezeu, ca apoi să nu fim în stare să 
le împlinim (Prov. 20:25; Ecles. 5:4-5). 
Dacă ai ajuns în acea situație și chiar nu 
îți mai permiți să oferi ceea ce ai promis 
inițial, poți să-I dai Domnului și altceva, 
dar asigură-te că este echivalentul 
ofertei inițiale – mai exact, lasă-L pe El 
să facă evaluarea. 

Să nu ne jucăm de-a promisiunile cu 
Dumnezeu! 

Eclesiastul 5:4-5 – 4 Când faci un 
jurământ înaintea lui Dumnezeu, nu 
întârzia să-l împlineşti, căci Lui nu-I 
plac nesăbuiţii. Aşadar, împlineşte-ţi 
jurământul! 5 Este mai bine să nu faci 
jurăminte, decât să faci jurăminte şi să 
nu le împlineşti. 
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NUMERI 1-2 
 
Geneza ne prezintă începutul poporului 
lui Dumnezeu. Aceștia sunt străini și 
călători, în căutarea unei patrii 
făgăduite. Exodul și Leviticul ne arată 
Israelul ca și națiune sfântă, un popor 
de preoți, un neam care I se închină 
Domnului. Cartea Numeri va pune 
accentul pe poporul lui Dumnezeu 
ca luptători. Ei vor cuceri vrăjmașii și 
vor intra în posesia țării promise. 

În cele două capitole avem un 
recensământ. Sunt numărați toți 
bărbații semințiilor lui Israel de la 20 de 
ani în sus. Începând cu această vârstă se 
considera că un bărbat este capabil de a 
merge în război. 

Observați vă rog cu atenție că nu se cer 
voluntari, ei nu sunt rugați cu insistențe, 
ci sunt responsabilizați ca atare. E 
cineva pregătit de război la 20 de ani? 
Nu! Dar la 50 de ani e pregătit pentru 
război? Tot același răspuns se poate 
oferi. E adevărat că un bărbat trecut 
prin viață are o altă experiență, dar să 
spui sunt pregătit pentru război, e o 
afirmația mare și rară. Însă indiferent 
de vârstă, recensământul acesta aducea 
cu sine responsabilizarea și pregătirea 
pentru război. Nimeni nu e pregătit dar 
aveau ocazia de-acum să înceapă să se 
antreneze. 

În momentul în care cineva intră 
în familia lui Dumnezeu, prin credința 

în Domnul Isus, devine în mod automat 
unul din soldații Lui. 

2 Timotei 2:3-4 – 3 Ia parte la suferinţă 
împreună cu mine, ca un bun soldat al 
lui Cristos Isus! 4 Nici un soldat nu se 
implică în treburile vieţii, dacă vrea să 
placă celui ce l-a înscris la oaste. 

Fiecare credincios este un soldat. Aici 
nu este voluntariat și nici insistențe de 
genul nu ai vrea și tu să…; hai te rog, 
implică-te și tu…; stai și tu de veghe 
zilele acestea…;. Nu există așa ceva! Cei 
care au impresia că trebuie să se tragă 
de ei, ca să facă ceva, să nu se înșele. 
Aceea nu este armata Domnului și ei nu 
sunt în ea. Fiecare credincios este un 
soldat, fie unul bun, fie unul rău. 

Armata poporului Israel a fost una 
organizată. Fiecare seminție cu 
conducătorii și oamenii ei. Și în această 
situație se poate spune că a 
exista unitate în diversitate. La fel 
afirmăm și despre Biserica Domnului. 
Există diferite „seminții”, diferiți 
„conducători”, dar o singură armată ce-
și ascultă și-Și urmează Comandantul 
Suprem, luptând împotriva aceluiași 
vrăjmaș. 

1 Ioan 5:4 – 4 pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi 
ceea ce a adus victorie asupra lumii este 
credinţa noastră. 
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NUMERI 3-4 
 
Preoții luau și ei parte 
la lupte; fără binecuvântarea Domnului 
nu ar fi existat absolut nici o victorie. 
Unii din credincioșii Domnului sunt și 
astăzi chiar în prima linie a luptei 
spirituale, în timp ce alții se află în 
spatele linilor frontului, dar mijlocesc 
necontenit Domnului. 

Era foarte important ca împreună cu 
poporul să meargă și Chivotul 
Domnului, obiect care reprezenta însăși 
prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. 
Preoții și leviții au primit instrucțiunile 
necesare transportării 
corespunzătoare. Fiecare detaliu 
din lucrarea Domnului este extrem 
de semnificativ, de aceea să nu-l lăsăm 
la latitudinea înțelepciunii umane. Lasă 
că de data aceasta facem noi așa, ca să 
fie bine! Sau am făcut și noi ce-am putut, 
nu e chiar bine, dar merge și-așa! E bine 
să ne luăm standardul trăirii nu după 
neputințele noastre, după ureche, ci să 
ne uităm la învățătura și îndemnul 
Scripturii. Prin harul Domnului, Duhul 
Sfânt ne dă putere în a avea o trăire 
exemplară. 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), 
prințul predicatorilor, așa cum era 
cunoscut scria în cartea sa Advice for 
seekers: 

Harul nu smulge copacul pentru a-l 
planta în altă parte, ci îl îndeamnă să 
umbrească vechea casă în același loc, 
dar să aducă roade bune acolo unde se 
află. Harul nu ne face să fim mai puțin 
pământești, chiar dacă ne face să fim 
separați de lume. 

Fiecare persoană este absolut vitală 
pentru lucrarea Domnului, indiferent de 
atribuțiile care i-au fost încredințate. 
Nici o responsabilizare nu este trivială, 
nici măcar aceea de a avea grijă 
de țăruși, stâlpi și funii. 
37 de asemenea, ei aveau grijă de stâlpii 
care împrejmuiau curtea, de 
piedestalele acestora, de ţăruşi şi de 
funii. 

Unii leviți aveau atribuții mai grele 
decât alții, dar Dumnezeu este Cel care 
li le-a dat și tot El le-a dat și puterea să 
le îndeplinească. Împachetarea și 
despachetarea, transportarea și 
reașezarea Cortului Întâlnirii, lucruri 
care aveau loc ori de câte ori tabăra lui 
Israel înainta prin pustiu, erau slujbe la 
fel de importante ca și jertfele în 
perioada de staționare. 

În lucrarea spirituală nu este loc 
pentru spectatori care doresc să stea 
doar pe bancă sau lucrători indiferenți 
care s-au plictisit. Lucrarea spirituală 
este o chestiune de viață și moarte. 
17 După aceea, Domnul le-a zis lui Moise 
şi lui Aaron: 18 „Aveţi grijă de seminţia 
clanurilor chehatiţilor, ca nu cumva să 
fie nimicită din mijlocul leviţilor. 19 Iată 
ce va trebui să faceţi pentru ei, ca să 
trăiască şi să nu moară atunci când se 
vor apropia de lucrurile sfinte: Aaron şi 
fiii lui vor trebui să intre şi să dea 
fiecăruia ceva de făcut sau de dus. 20 Fiii 
lui Chehat însă nu vor avea voie să intre 
şi să se uite nici măcar o clipă la 
lucrurile sfinte, pentru că altfel vor 
muri.“ 
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1. Curățarea taberei – v.1-4 

Dacă în Israel nu toată lumea era soldat 
sau preot, de data aceasta, 
fiecare persoană avea responsabilitatea 
de-a fi pe placul Domnului păzindu-se 
de necurăție. Când se poruncește în 
versetul 2 scoaterea din tabără a 
leproșilor, așa cum am amintit și cu alte 
ocazii, termenul ַעּו֖רָצ   – țarua’ – 
desemnează diferite boli ale pieii, nu 
neapărat lepra. 

„Porunceşte-le israeliţilor să-i scoată 
afară din tabără pe toţi leproşii, pe toţi 
aceia care au vreo scurgere şi pe oricine 
este necurat din cauză că a atins un 
mort. 

Israel trebuia să fie sfânt în toate 
pentru Domnul, altfel, ca națiune, nu 
experimenta biruința Lui în lupte. Ai 
auzit de foarte multe ori afirmațiile pe 
care le voi face în continuare și încă nu 
le-ai pus la inimă. Continui să ai 
impresia că tu nu ești important și că n-
ai nici un rol în luptele spirituale care se 
dau în zilele noastre. Trăiești în 
resemnare și fugi de responsabilități, 
asta e tot ce pot să-ți spun. Adevărul este 
că fiecare rotiță dintr-un ceas mecanic 
își are locul și rolul extraordinar de 
important. Și tu ai un loc și un rol în 
planul lui Dumnezeu, de 
aceea păstrează-te curat. 

2. Curățarea sufletului – v.5-10 

Tema versetelor din această secțiune 
cheamă fiecare credincios evreu să-și 
cerceteze sufletul. El trebuia să-și 
verifice viața în privința oricărui tip de 
păcat pe care l-ar fi comis și să apeleze 
la singura modalitate de 
îndreptare: mărturisirea publică 

și repararea situației create, indiferent 
de costuri. 
5 Domnul i-a mai zis lui Moise: 6 „Spune-
le israeliţilor: «Când un bărbat sau o 
femeie cade într-unul din păcatele pe 
care le fac oamenii, săvârşind astfel o 
fărădelege împotriva Domnului[b], acel 
om este vinovat 7 şi trebuie să-şi 
mărturisească păcatul pe care l-a făcut. 
De asemenea, el trebuie să dea înapoi în 
întregime preţul pentru paguba făcută, 
să adauge încă o cincime la acest preţ şi 
să îl dea celui pe care l-a păgubit. 

Să luăm exemplul unor soldați. Dacă 
aceștia nu ar fi credincioși unul altuia, 
dacă nu s-ar putea sprijini unul pe altul 
atunci cum l-ar putea învinge pe 
dușman? Atunci când tratăm spiritual 
problema păcatului, nu este 
suficientă mărturisirea și recunoașterea 
nelegiuirii. Este neapărată 
și repararea sau restituirea. Păcatul înf
ăptuit cu ușurătate are costuri ce 
trebuie plătite cu greutate.  

Deopotrivă, poporului Israel i s-a 
reamintit să aibe grijă de slujitorii 
spirituali, pentru că slujirea lor era 
importantă pentru edificarea 
personală dar și pentru reabilitarea 
relației cu Dumnezeu. Așadar, în 
versetele 5-10 se pune accentul pe 
cercetarea individuală, în așa fel încât 
fiecare să aibe siguranța că a 
fost ascultător Domnului. 

3. Curățarea căminului – v.11-31 

Orice relație conjugală trebuia să aibă ca 
fundament credincioșia. De aceea 
responsabilitatea fiecărei familii era să 
aibe din punct de vedere spiritual un 
cămin curat, lipsit de păcate sexuale. 
Această lege inedită, avea rolul de a 
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proteja femeia de presupoziții false dar 
în aceeași măsură, scopul ei era să 
participe la sfințirea relației de 
căsnicie. Soții și soțiile se află într-o 
relație de credincioșie reciprocă. 
Pentru că relația de căsnicie este una 
intimă, orice necredincioșii mărunte, 
ascunse, tainice, în cel mai scurt timp 
vor da naștere la un gelozie, 
bănuială și conflict. Dacă soția era 
vinovată, prin această lege, Dumnezeu 

aducea adevărul la lumină. În caz 
contrar, neîncrederea soțului în ea era 
înlocuită cu devotamentul și aprecierea. 

Astăzi nu mai avem asemenea legi 
călăuzitoare prin care să se confirme 
adulterul, dar avem același Dumnezeu 
care vede toate și le știe pe 
toate, căruia îi vom da socoteală în ziua 
veșniciei. 
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NUMERI 6 
 
1. Separarea – v.1-12 

Cuvântul nazireat provine din ebraicul 
ריִ֔זָנ  – nazir – și înseamnă a fi 

devotat, consacrat, dedicat. În funcție de 
context, cuvântul se poate referi atât la 
relația cu Domnul dar și la diferite 
împrejurări în care cineva era diferit, 
deosebit (precum Gen. 49:26, Deut. 
33:16 sau Plângeri 4:7 – aici sensul este 
de curat). Nazierii puteau fi atât bărbați 
cât și femei ce se dedicau Domnului fie 
pentru o anumită perioadă de timp, fie 
pentru tot restul vieții (Jud. 13:1-5). 
Separarea lor presupunea două 
aspecte: (1) dedicare pentru Domnul 
(v.2) și (2) separare de orice era 
necurat, atât ceremonial cât și moral 
(v.3-8). Acest jurământ făcut în 
vederea consacrării numai 
pentru Domnul necesita un angajament 
special. Chiar și cele mai mici lucruri 
puteau compromite, precum semințele 
sau coaja boabelor de struguri. 

Una din învățăturile pasajului pentru 
noi poate fi următoarea: Când 
Dumnezeu zice că un lucru e păcătos, 
atunci e păcătos, nu contează cât de mic 
este acesta. 

2. Sfârșitul separării – v.13-21 

În ce privește dedicarea specială ca 
nazireu, așa cum am menționat, aceasta 
dura atâta timp cât se angaja 
credinciosul respectiv. Nu aș vrea să 
interpretăm greșit acest text al 
Vechiului Testament și să tragem 
concluzii eronate pentru 
beneficiarii noului legământ. Separarea 
noastră de lume nu are sfârșit. 
Dedicarea noastră pentru Domnul 
este pentru întreaga durată a 
vieții. Nu consider a fi greșit ca 
ocazional, în viața creștinului să existe 

anumite perioade de dedicare 
profundă pentru Domnul, perioade 
asemănătoare nazireilor. Din contră, 
viața de post și rugăciune și 
direcționarea tuturor resurselor înspre 
Domnul sunt o disciplină 
spirituală recomandată. Doar așa 
poate învăța creștinul, chiar dacă 
temporar, ce înseamnă Coloseni 3:2 

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la 
cele de pe pământ. 

Revenind la nazirei, dacă o persoană 
aflată în acest angajament solemn față 
de Domnul devenea necurată, toate 
zilele în care a fost dedicată 
erau pierdute (v.12). 
12 să dedice din nou Domnului zilele sale 
ca nazireu şi să aducă un miel de un an 
ca jertfă pentru vină. De zilele dinainte 
nu se va ţine seama pentru că nazireatul 
său a fost pângărit. 

Este un cost extraordinar să 
fi neascultător Domnului! Chiar 
dacă nazireul în cauză a trăit în curăție, 
întinarea acestuia putea avea loc într-o 
clipă banală de neveghere. Oricât 
de infim ar fi fost gestul încălcării 
legământului, infim l-am scuza noi, 
evreii au fost învățați de Moise și Aaron 
că era necesară jertfa. De ce? 
Datorită necredincioșiei, a cuvântului 
neîmplinit față de Domnul. 

3. Seriozitatea încredințării – v.22-
27 

Capitolul 6 se încheie cu una dintre cele 
mai frumoase încredințări în mâna 
Domnului. Binecuvântarea venea direct 
din partea lui Dumnezeu, lucru 
confirmat prin cele 3 menționări ale 
numelui Divin în doar 3 versete (6:24-
26). Rolul preotului era doar de 
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mediator; el nu reprezenta sursa 
binecuvântării. Ce privilegiu uluitor era 
pentru preoți să încredințeze poporul în 
binecuvântarea Domnului. Poporul se 
pregătea să intre în război, iar 
Dumnezeu le-a oferit garanția însoțirii 
și protecției. Există câteva cuvinte și 
expresii care merită atenția noastră. 
24 ‘Domnul să te binecuvânteze şi să te 
păzească! 

Să te păzească – cuvântul ebraică 
folosit aici este  רַמָׁש  – șamar. Deși în 
limbile antice pentru o stare sau o 
situație se folosea un singur cuvânt, acel 
cuvânt purta o încărcătură de sensuri și 
explicații atunci când trebuia tradus în 
alte limbi de circulație. La fel este și în 
cazul de față. Traducerea este de a 
supraveghea ceva, însă particularitatea 
vine abia acum, cu atâta putere încât 
lucrul sau omul acela are garanția 
rămânerii în viață, lipsit de orice 
vătămare. Câtă profunzime în Domnul 
să te binecuvânteze și să te păzească! 
25 Domnul să facă să lumineze faţa Sa 
peste tine şi să se îndure de tine! 

Cuvântul ebraic םיִנָפ  – panim, apare și 
în v.25 dar și în v.26 iar în limbajul 
obișnuit înseamnă fața fizică. Adică 
vezi din punct de vedere fizic fața, 
privirea unei persoane. Desigur, acest 
idiom presupune ca înainte de-a vedea 
fața cuiva, acea persoană trebuie să fie 
prezentă mai întâi, nu? (comparativ cu 
Exod 33:20). Acum trebuie să înțelegem 
sensul acestui verset și din punct de 
vedere al culturii antice din Orientul 
Apropiat. Să nu uităm că atunci fețele 
oamenilor dar și capetele lor erau 
acoperite cu diferite fâșii de voal sau 
șaluri. Ca cineva să-și descopere lumina 
feței într-o conversație fie 
era familiar cu persoana respectivă, 

ori, deși nu o cunoaște, era gata să îi 
arate favoare, încredere. Când 
expresia aceasta îi este atribuită lui 
Dumnezeu, înseamnă că El era și este (1) 
prezent lângă ai Săi și (2) le arată har 
special, favoare pe care alții nu o au (Ps. 
31:16; 80:3, 7, 19, etc). 
26 Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi 
să-ţi dea pacea!’» 

Expresia să-Și înalțe fața peste tine 
descrie atitudinea de supraveghere și 
conducere pe care o aveau împărații și 
conducătorii lui militari. Aici nu are 
vreun sens negativ de opresiune ci exact 
inversul. Prin faptul că ei își înălțau fața 
și priveau peste popor, era un semn al 
purtării de grijă, al luării în 
vizor; gest prin care oamenii de rând 
observau privirea în stânga și în dreapta 
a împăratului preocupat de fiecare din 
ei. Lucrul acesta demonstra 
comportamentul lui Dumnezeu 
atoateprotector în dreptul Israelului, 
singura națiune aleasă dintre toate 
popoarele pământului. În schimb, dacă 
Dumnezeu și-ar fi ascuns fața, Israel ar 
fi fost cuprins de frică și nimicit (Ps. 
30:7; 44:24-26; 104:29). 
27 Aşa să pună Numele Meu peste 
israeliţi şi Eu îi voi binecuvânta.“ 

Punerea numelui lui Dumnezeu asupra 
israeliților este cea mai autentică 
dovadă a faptului că El le este Stăpânul 
iar ei sunt proprietatea Sa (Exod 19:5; 
Deut. 12:5; 28:10). 

Țin să reamintesc faptul că israeliții se 
pregăteau să intre în luptă. Care este 
rolul acestei ultime părți din capitol? Nu 
contează cât de grele pot 
fi circumstanțele prin care treci, poți 
avea parte de pacea și protecția lui 
Dumnezeu încredințându-ți viața în 
mâna Sa care dă binecuvântarea.  
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NUMERI 7 
 
În capitolele 7 și 8 accentul se pune 
pe sfințire și curățire. Cortul Întâlnirii 
este sfințit iar preoții sunt curățați. Însă 
toate acestea au avut loc prin multă 
vărsare de sânge. Capitolul curent este 
cel mai lung din întreaga carte Numeri. 
În cele 89 de versete au fost consemnate 
numărul generos de jertfe aduse de 
conducătorii semințiilor lui Israel, 
imediat după sfințirea Tabernacolului. 
Cei ce poartă numele de conducători 
sau lideri trebuie să fie un exemplu 
și în dărnicie, iar acești oameni cu 
siguranță au fost. Se pot face câteva 
observații despre darurile oferite. 

1. Darurile au fost 
identice și individuale 

În cele 12 zile consecutive, fiecare 
reprezentat a adus exact aceleași daruri 
și aceleași cantități. Învățăm de aici că în 
ciuda faptului că cele 12 seminții 
alcătuiau un singur popor, Dumnezeu 
nu a dorit un dar colectiv, ci dărnicie 
individuală. Fiecare din cei 12 
conducători ai semințiilor au fost de 
preț în ochii Domnului, motiv pentru 
care i-a primit pe fiecare în parte. Atunci 
când oferim din toată inima să aducem 
lucrul acela înaintea Domnului ca să 
slujească pentru răspândirea gloriei Lui. 
Dumnezeu vede și la timpul Lui, va 
răsplăti. 

2. Darurile au fost practice 

Aici se poate observa pragmatismul în 
poruncile lui Dumnezeu și 
nu ritualismul așa cum acuză unii. Toate 
acele daruri aveau să fie utilizate în 
slujirea de la Cortul Întâlnirii. Altfel 
spus, atunci când ei susțineau lucrarea 
lui Dumnezeu asigurând tot ceea ce le 
era necesar slujitorilor Lui, aduceau 
defapt daruri Domnului. Gestul lor ne 

ajută să ne verificăm cu adevărat 
motivațiile. De multe noi vedem limitat 
dărnicia, ca fiind doar aici și ajunsă în 
mâinile lui x sau y. Și în funcție 
de persoana x sau y oferim sau nu. Dar 
inima noastră trebuie educată spiritual 
ca să vadă dincolo de ceea ce văd ochii, 
adică omul x sau y care primește ce i-
am dat noi. Ea trebuie să-L aibe ca 
motivație principală pe Domnul, 
acțiunea de ajutorare să fie din drag 
pentru Domnul și apoi pentru om. 

Toată categoria de slujitori a primit care 
și puteau să le folosească oricând aveau 
nevoie, mai puțin fii lui Chehat (7:9). 
Responsabilitatea lor era să care tot 
mobilierul Cortului pe umeri (3:30-31; 
4:15). În privința legii purtării pe umeri 
a mobilierului Cortului Întâlnirii, 
implicit și a chivotului, David a fost 
neascultător și a adus judecata lui 
Dumnezeu (2 Sam. 6:1-15). 

Dacă în dreptul acestei categorii de 
poveri nimeni nu avea voie să îi ajute pe 
chehatiți, decât ei între ei, cei însărcinați 
cu această slujire, în dreptul 
credincioșilor noului legământ apostolul 
Pavel dorește să ne responsabilizeze 
prin următoarele versete: 

Galateni 6:1-5 – Fraţilor, chiar dacă un 
om ar cădea deodată în vreo greşeală, 
voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l 
ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la 
tine însuţi ca să nu fii ispitit şi 
tu. 2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi 
veţi împlini astfel legea lui 
Hristos. 3 Dacă vreunul crede că este 
ceva, măcar că nu este nimic, se înşală 
singur. 4 Fiecare să-şi cerceteze fapta 
lui, şi atunci va avea cu ce să se laude 
numai în ceea ce-l priveşte pe el, şi nu cu 
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privire la alţii; 5 căci fiecare îşi va purta 
sarcina lui însuşi. 

Nu refuza să porți poverile altora, 
Dumnezeu îți va da putere să le cari!
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NUMERI 8 
 
Primele patru versete oferă instrucțiuni 
despre montarea candelelor pe sfeșnicul 
de aur, cunoscut și sub numele de 
menorah.  

Acesta era localizat în Locul Sfânt. 
Sfeșnicul era așezat în partea de sud 

Cortului (Exod 26:35), iar candelele 
erau orientate înspre parte de nord ca să 
lumineze altarul tămâierii. Acesta era 
situat în fața perdelei care despărțea 
Locul Sfânt de Locul Preasfânt în care se 
afla chivotul legământului (Exod 25:37). 

 

 

Particularitatea altarului cât și a 
candelelor era că acestea ardeau tot 
timpul (Lev. 6:2; 24:2-4). Candelele, 
care erau detașabile de pe stand, 
trebuiau curățate în fiecare 
dimineață (Exod 30:7; Num. 4:9) și 
schimbate de două ori pe zi (Exod 30:7-
8). Acest pasaj ne arată că israeliții au 
respectat poruncile care le-au fost date 
în Exod 25:31-40. 

De la versetul 5 și până la finalul 
capitolului Moise, ca și autor al cărții 
Numeri, abordează subiectul leviților. 
Am auzit de multe ori folosindu-se în 
mediul evanghelic cuvântul leviții cu un 
nou sens. De obicei atribuit celor din 
biserici care obișnuiesc să cânte 
duminica la diferite instrumente. 
Această expresie a devenit un clișeu, 
adică o formulă banalizată din cauza 
repetării excesive dar și incorecte. Astfel 
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am golit de orice profunzime termenul 
de levit și odată cu această uzanță ne 
mai pomenim și că zâmbim așa inocent 
când folosim superficial reinterpretarea 
cuvântului. De ce nu sunt leviți 
persoanele care acompaniază cântările 
la instrumente muzicale? Pentru că 
aștia o fac doar preț de câteva zeci de 
minute o dată pe săptămână și-atât. 

Mulți, în afară de această intervenție nu 
mai au nimic de-a face cu slujirea 
bisericii și lucrarea creștină. În schimb, 
leviții erau 24 din 24 în slujba 
Domnului. Din această cauză nu ar 
trebui să gustăm astfel de glume și să ne 
corectăm în permanență limbajul ca să 
nu desacralizăm slujirea autentică a 
leviților. 

 

 

Cred că după ce am parcurs fiecare 
dintre noi textul biblic am putut observa 
că nu oricine este chemat să fie preot 
sau conducător spiritual. Unii au fost 
chemați să fie doar ajutoare, precum 
leviții. Darul spiritual al ajutării (1 Cor. 
12:28) este important în lucrarea lui 
Dumnezeu și nu ar trebui 
niciodată disprețuit ori banalizat. 
Leviții au fost pentru Aaron darul lui 
Dumnezeu (v.19). În ce ne privește pe 
noi, ar trebui să fim profund 
mulțumitori Domnului pentru aceia pe 
care El ni i-a dăruit, într-o măsură sau 
alta, ca să ne ajute în 
domeniul spiritual. 

1. Înlocuitori – v.16-18 

Mai întâi, leviții au fost aleși de către 
Dumnezeu ca să îi înlocuiască pe toți 
întâii născuți ai lui Israel (3:11-13). În 
urma experienței mântuitoare a poporul 
Israel din Egipt, întâii născuți 
aparțineau Domnului. Cu toate acestea 
El a îngăduit ca aceștia să 
fie răscumpărați și înlocuiți (Exod 
13:11-13). Să tratăm cu seriozitate 
slujirea lui Cristos care ne-a fost 
încredințată, și să nu-i uităm pe aceia 
care „ne înlocuiesc”, slujind Domnului 
în locuri și contexte grele și total diferite. 
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2. Îngrijitori – v.11, 19 

Leviții i-au fost dați lui Aaron în calitate 
de îngrijitori maturi, responsabili de 
slujirea și munca de la Cortul Întâlnirii. 
Ei nu aveau voie să facă aceleași lucruri 
pe care le puteau înfăptui preoții. 
Observați vă rog în toată istoria poporul 
Israel cum fiecare categorie de 
slujitori și-a înțeles foarte bine 
chemarea și domeniul. Nu găsiți preoți 
plictisiți care să zică: de mâine vreau să 
fiu levit, să încerc, poate-mi place mai 
mult. Dar nici leviți bolnavi ori de exces 
de zel ori de sindromul 
inferiorității, pe care veșnic să-i 
auzi: ooo dac-am fi noi preoți, în locul lui 
x și y, am schimba toate lucrurile! Să 
vezi atunci cum ar merge slujirea! 

Nici vorbă de astfel de comportamente 
deviante. Leviții și-au înțeles chemarea 
și îndatoririle și au căutat să le 
îndeplinească cu credincioșie. 

 

 

 

3. Închinători – v.11, 13, 15, 21 

Leviții au fost prezentați înaintea 
Domnului ca jertfe vii, alcătuind un dar 
legănat înaintea Domnului. Nu poți să fi 
un îngrijitor la Cortul Domnului dar nu 
ești închinător în cortul tău. În 
prevederile Domnului pentru 
organizarea închinării poporului Israel 
a subliniat cât se poate de bine 
importanța vieții curate, sfinte înainte 
de slujire. Din păcate astăzi observăm 
din ce în ce mai mulți așa ziși 
slujitori, plini de carismă care au priză 
la public, dar cărora le lipsește din 
plin caracterul. Nu ni se 
spune absolut nimic despre vreo 
condiție specială pe care trebuiau să o 
împlinească leviții în privința 
carismei și talentului. Dar tot ceea ce ni 
se spune vizează caracterul acestora. 

Închei prin a spune că nu contează tipul 
slujirii pe care o faci pentru Domnul, ci 
tot ceea ce contează este ca implicarea 
ta să fie un miros de bună mireasmă, o 
jertfă bine primită şi plăcută lui 
Dumnezeu (Filip. 4:10-20). 
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NUMERI 9 
 
Sărbătoarea Paștelui este prima ca 
importanță din cele 7 mari sărbători 
religioase pe care Israelul trebuia să le 
celebreze (Levitic 23; Lev. 23:5). Este 
foarte adevărat că multe din sărbătorile 
de astăzi ale creștinismului (mă refer în 
special la cultele tradiționale) au fost 
introduse de oameni pe parcursul 
istoriei. Spre deosebire de practica 
aceasta, Paștele a fost instituit pentru 
prima dată de către Dumnezeu. El a 
fost poruncit poporului Israel în 
ultimele zile pe care le-a petrecut în 
robia din Egipt (Exod 12; Ex. 12). Pasajul 
acesta din Numeri 9 consemnează 
singura dată când Israelul a celebrat 
Paștele în cei 40 de ani petrecuți în 
pustie. Prin natura prevederilor din 
versetul 13, cu siguranță au sărbătorit 
anual, doar că nu mai avem altă 
consemnare în toți acești 40 de ani din 
pustie. 
13 Dar dacă cineva este şi curat, şi nici nu 
este plecat în călătorie, dar se abţine să 
ţină Paştele, să fie nimicit din popor 
pentru că n-a adus jertfă Domnului la 
vremea hotărâtă; un astfel de om îşi va 
purta păcatul. 

Următoarea referință în care suntem 
informați de autorii Scripturii că s-a 
ținut Paștele o găsim în Iosua 5:10, adică 
de partea vestică a Iordanului, poporul 
fiind deja ajuns în țara Canaan. 

De-a lungul istoriei credinței despre 
care citim în Scripturi, cât și de-a lungul 
vieții noastre, Dumnezeu are metode 
diferite în a ne învăța căile Lui.  

1. Versetele 1-5 prezintă porunci 
care trebuie ascultate 

De aceea e important  (1) să le 
cunoaștem dar mai ales (2) să le 

trăim. Anual prin sărbătoarea Paștelui 
poporul Israel își reamintea 
felul supranatural în care Dumnezeu i-
a răscumpărat din batjocura sclaviei. 
Bucuria sărbătorii era constituită și de 
faptul că acum sunt liberi și îi aparțin lui 
Dumnezeu. Gândiți-vă acum, cu această 
ocazie, câți zeci de mii de miei erau tăiați 
și aduși ca jertfă, astfel încât poporul să 
se poată apropia corespunzător de 
Dumnezeu! Dar milioanele sau chiar 
miliardele de miei care au fost aduși 
jertfă de-a lungul anilor nu se compară 
cu jertfa Mielului lui Dumnezeu care a 
murit pentru lume (Ioan 1:29). 

Evrei 10:1Legea are doar o umbră a 
lucrurilor bune care urmează să vină, nu 
înfăţişarea propriu-zisă a lucrurilor. De 
aceea, ea nu poate niciodată, prin 
aceleaşi jertfe, care sunt aduse an de an, 
să-i desăvârşească pe cei care se 
apropie. 2 Altfel, oare n-ar fi încetat ele 
să fie aduse, dacă cei care se închină ar 
fi fost curăţiţi o dată pentru totdeauna şi 
n-ar mai fi avut conştienţa 
păcatului? 3 Însă aceste jertfe amintesc 
anual de păcate, 4 pentru că este 
imposibil ca sângele boilor şi al 
caprelor să îndepărteze păcatul. 
8 După ce a zis, mai sus: „Tu nu ai dorit, 
nici nu Ţi-au plăcut jertfe, daruri de 
mâncare, arderi de tot şi jertfe pentru 
păcat“ – care sunt aduse potrivit cu 
Legea – 9 a adăugat: „Iată că vin să fac 
voia Ta.“ A dat astfel la o parte prima 
ordine pentru a o instaura pe a 
doua. 10 Prin acea voie am fost noi 
sfinţiţi, şi anume prin jertfa trupului 
lui Isus Cristos, o dată pentru 
totdeauna. 
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14 Căci, printr-o singură jertfă, El i-a 
desăvârşit pentru totdeauna pe cei ce 
sunt sfinţiţi. 

2. Versetele 6-14 prezintă excepții 
care trebuie luate în considerare 

Legalismul nu lasă loc de vreo excepție 
iar anarhia face din toate împrejurările 
câte o excepție, însă copii lui Dumnezeu 
așteaptă și ascultă poruncile 
Domnului ca să le împlinească. 

Fiecare problemă care survine în viața 
unui credincios autentic este 
o oportunitate (1) ca să învețe să-
L aștepte pe Dumnezeu să lucreze și (2) 
ca să descopere planul voiei Lui. Să nu 
ne fie frică de situațiile excepționale. 
Noi avem o răspundere, și aceea este 
de a fi ascultători chiar și atunci când 
ceea ce facem s-ar putea pentru alții să 
pară invalid. 

3. Versetele 15-23 prezintă drumul 
care trebuie urmat 

Observați vă rog în acest pasaj 
următoarea progresie pe care o are 
textul biblic: (1) ascultați-L pe Domnul, 
(2) așteptați-L pe Domnul și (3) urmați-
L pe Domnul. Îmi place să observ acest 
fir roșu în Scriptură, fir care apare încă 
din Geneza: Dumnezeu are timpul Său 
și traseele Lui. Așa că noi trebuie să fim 
sensibili și veghetori pentru a avea parte 

de călăuzire. Consider că cele mai grele 
perioade pentru noi sunt acelea în 
care Dumnezeu pare să întârzie 
iar noi trebuie să așteptăm (v.19). În 
egală măsură, consider și că aceste 
perioade sunt și cele mai periculoase 
deoarece fire pământească dorește să se 
grăbească și să o ia înainte. 

Să învățăm să ne odihnim în Domnul și 
să avem răbdare până atunci când 
intervine El ca să lucreze. 

Ps. 37:7 Taci înaintea Domnului şi 
nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce 
izbuteşte în umbletele lui, pe omul care 
îşi vede împlinirea planurilor lui rele. 

Voia Domnului 

Să nu ne fie frică niciodată de ceea ce-ar 
putea aduce viitorul. El se află deja în 
planul și voia Domnului. Voia sa bună și 
desăvârșită este o expresie a dragostei 
Lui pentru noi și pornește din inima Sa. 

Ps. 33:11 Dar sfaturile Domnului 
dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii 
Lui dăinuiesc din neam în neam. 

Oswald Chambers avea dreptate când a 
spus: Să faci voia lui Dumnezeu nu e 
niciodată greu. Singurul lucru greu care 
aduce și mai mult greu este atunci când 
începi să nu faci voia Lui. 
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NUMERI 10 
 
Legătura dintre prima parte a acestui 
capitol și pasajul cu care se încheie 
predecesorul este evidentă: ridicarea 
taberei lui Israel avea să fie determinată 
de către înălțarea norului (9:15-23) și 
anunțată prin sunetul trâmbițelor (10:1-
10). Sunt menționate 5 întrebuințări 
diferite ale trâmbițelor: 

(1) semnalul prin care toată 
comunitatea lui Israel se aduna laolaltă 
– v.3; 
3 Când se va suna din ele, toată adunarea 
să vină înaintea ta, la intrarea în Cortul 
Întâlnirii. 

(2) semnalul care anunța doar 
strângerea conducătorilor semințiilor – 
v.4; 
4 Când se va suna doar dintr-o singură 
trâmbiţă, să vină la tine doar 
conducătorii, căpeteniile miilor lui 
Israel. 

(3) semnalul de alarmă care anunța 
plecarea taberei; din punct de vedere 
stilistic sunetul putea fi de două feluri, 
astfel încât poporul să cunoască 
orientarea geografică – v.5-6 
5 Când veţi suna alarma, să pornească 
taberele din partea de răsărit; 6 când 
veţi suna a doua alarmă, să pornească 
taberele din partea de sud. Să se sune 
alarma ori de câte ori pornesc. 

(4) un alt sunet de trâmbițe trebuia să 
se audă atunci când ajungeau în Canaan 
și aveau să înceapă războaiele de 
cucerire. Era un sunet de aducere 
aminte înaintea lui Dumnezeu ca să le 
dea biruință – v.9. 
9 Când veţi merge la război în ţara 
voastră, împotriva duşmanului care vă 

asupreşte, să sunaţi alarma din trâmbiţe 
şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va 
aduce aminte de voi şi vă va elibera de 
duşmanii voştri. 

(5) cu ocazia zilelor de bucurie, a 
sărbătorilor și jertfelor; prin acest ultim 
tip de sunet de trâmbiță li se reamintea 
că Dumnezeu e cu ei, tocmai prin ocazia 
pe care le-a dat-o de a se bucura, de a 
putea sărbători ori de a aduce jertfă – 
v.10 
10 De asemenea, în zilele voastre de 
bucurie, la sărbătorile voastre periodice, 
să sunaţi din trâmbiţe peste arderile 
voastre de tot şi peste jertfele de pace; 
ele vor face ca Domnul, Dumnezeul 
vostru, să Îşi aducă aminte de voi. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“ 

Și aceasta a fost una dintre multele 
metodele pe care Dumnezeu a folosit-o 
în dreptul poporului ca să-l pregătească 
de intrarea în țara promisă. Israeliții 
aveau să treacă prin teritorii 
total necunoscute și periculoase, așa 
că Dumnezeu le-a pus la dispoziție 
ajutorul de care aveau nevoie. 

Capitolul poate fi sumarizat prin 
intermediul a patru cuvinte: comanda 
(v.1-13); Cuvântul (v.14-28); călăuza 
(v.29-32); cugetarea (v.33-36). 

1. Dumnezeu este la 
comanda tuturor acțiunilor – v.1-
13 

Din ce în ce mai rar acest cuvânt, a 
comanda, este folosit. Omul modern 
liberal nu dorește sub nicio formă ca să 
fie condus. Defapt și de-a lungul istoriei 
Scripturii s-a putut observa 
comportamentul acesta al omului, de-a 
dori privilegiile lui Dumnezeu dar prea 
puțin subordonarea. 
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Preoții foloseau cele două trâmbițe din 
argint pentru a transmite poporului 
ceea ce comanda Domnul. Deci nu era 
loc de discuții, dezbateri, păreri. 
Dumnezeu poruncește și o face în 
calitate de Comandant Suprem. Aceasta 
a fost modalitatea de comunicare a voii 
Sale. Poporul auzea sunetul 
trâmbițelor, vedea norul Domnului 
și erau în siguranță. 

2. Dumnezeu are Cuvânt pentru 
orice împrejurare – v.14-28 

Nici măcar cele mai banale lucruri 
organizatorice nu suntem în stare să le 
facem dacă nu ar fi fost puse în noi 
prin chipul și asemănarea Domnului, pe 
care le purtăm. Ba mai mult, Scriptura e 
Cuvântul-îndreptar în indisciplina și 
neorânduiala create de păcat și firea 
pământească. Dumnezeu are Cuvânt 
pentru orice împrejurare. 

Totalitatea timpului petrecut în pustie la 
Sinai pare să fie undeva sub un an. În 
conformitate cu Exod 19:1 poporul 
ajunge la Muntele Sinai la începutul 
lunii a treia, a primului lor an de 
eliberare. Iar în conformitate cu v.11 din 
capitolul nostru, au plecat din această 
locație în a douăzecea zi, a lunii a doua, 
a celui de-al doilea an al eliberării lor. Ce 
e de învățat de aici? Că primele 10 
capitole din Numeri acoperă ultimele 20 
de zile ale șederii lor la Sinai. 

Aceste detalii înseamnă că ei au trebuit 
să aștepte 1 an în același loc până când 
li s-a descoperit Cuvântul 
Domnului pentru următoarea 
directivă? Exact! Dumnezeu are Cuvânt 
pentru orice împrejurare, dar el 
trebuie așteptat! În mod constant, în 
Numeri, poporul Israel ne este prezentat 
cum așteaptă după 
următoarea descoperire a Cuvântului 
Domnului ce le transmitea voia Lui și 
planul imediat. 

Aceasta este o lecție grea de învățat, 
dar vitală pentru viața de umblare cu 
Domnul. Până când nu vom 
învăța așteptarea după călăuzirea Lui 
din Cuvânt problemele noastre vor 
rămâne, ba chiar se vor înmulți. 

3. Domnul are câte o călăuză pentru 
orice acțiune – v.29-32 

Nu există singurătate. Chiar dacă din 
punct de vedere fizic mai devreme sau 
mai târziu vom rămâne singuri, 
temporar sau definitiv, până la sfârșitul 
alergării noastre pe pământ, totuși, nu 
va exista niciodată vreun moment în 
care să nu-L avem pe Domnul. 

Dar până atunci, haideți să avem 
încredere în Domnul că noi nu suntem 
singuri nici măcar atunci când nu ne 
pricepem la anumite lucruri. Dumnezeu 
are oamenii Lui pentru noi. Unii din 
familie, ca și Hobab, alții din familia 
bisericii. Hobab era fratele Țeforei, soția 
lui Moise. Moise îl roagă să vină 
împreună cu poporul ca să le dea o mână 
de ajutor în parcurgerea pustiului. Aici 
nu e vorba de lepădarea călăuzirii 
Domnului și nici de înlocuirea 
înțelepciunii Domnului cu înțelepciunea 
umană. Nici vorbă de așa ceva. Din 
contră, Hobab, cumnatul lui Moise a fost 
parte la problemele zilnice ale poporului 
și a cunoscut lipsa lor de experiență 
în sălbăticie. 

Când Dumnezeu promite că ne va da 
călăuzire și însoțire nu este exclus ca 
să o facă prin înțelepciunea ce le-a dat-o 
persoanelor de lângă noi. Hobab i-a făcut 
bine poporului Israel iar Domnul l-a 
adus și pe el cu bine în Canaan 
(Judecători 1:16; 4:11). 

4. Cel mai bun moment de cugetare 
este prin rugăciune – v.33-36 

Chivotul reprezenta prezența lui 
Dumnezeu și așezământul tronului Său. 
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Moise s-a rugat Domnului în timp ce 
poporul se afla în mers. Dar s-a rugat 
Domnului și pentru momentul în care să 
înțeleagă cu toții că Dumnezeu le spune 

să se oprească. Acesta e un bun 
exemplu de urmat pe măsură 
ce umblăm zi de zi. 
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NUMERI 11 
 
În acest capitol avem de-a face cu câteva 
episoade înfiorătoare. Tematica 
primelor versete cu care se deschide 
capitolul va continua până în capitolul 
14. Pe parcursul acestei perioade 
acoperite de textul Scripturii avem de-a 
face cu influențarea reciprocă și mai 
apoi dezvoltarea unui duh 
de nemulțumire printre cei din tabără. 
Această stare spirituală păcătoasă 
niciodată nu se oprește aici. Ca și în 
capitolul de 
față, nemulțumirea alimentată 
de frustrări are ca roade ale firii 
pământești cârtirea împotriva lui 
Moise și împotriva lui Dumnezeu. 

Această consemnare a cârtirii 
și răzvrătirii israeliților în pustiu este 
doar prima dintr-o serie. Aceștia s-au 
arătat dispuși să aștepte după 
Domnul, când toate lucrurile au mers 
bine, sau cel puțin când și ei au avut 
vreo intuiție a felului în care El va 
lucra. Dar în momentul în care ei nu au 
mai avut absolut nimic palpabil ori la 
care să se uite au început să dispere și 
să cadă. Este adevărat că o 
caracteristică a naturii umane este aceea 
de a avea de ce să ne ținem, de a avea la 
orizont ceva tangibil care să ne facă să 
ne simțim siguri. Când omul este parte 
la astfel de situații în care nu există nici 
un ajutor, când nimic nu îi e 
familiar, când nu-și mai 
poate imagina ieșirea, intră în panică, 
se pierde cu inima și singurele cuvinte 
pe care le poate îndruga sunt cele 
de cârtire și răzvrătire. 

Capitolul nemulțumiților, ce 
capitol trist și împovărător! 

 

 

1. Nemulțumiți de condiții – v.1-3  

Pentru că Dumnezeu era la cârma 
poporului, aceștia au avut tot ceea ce le 
era de trebuință. Însă pentru ei a fost 
degeaba, tot au găsit motive de cârtire. 

v.1 După o vreme poporul a început să 
se plângă în auzul Domnului că-i merge 
rău; Domnul a auzit şi s-a aprins de 
mânie. Focul Domnului s-a aprins 
împotriva lor şi a mistuit o parte din 
marginea taberei. 

Căderile în păcat nu se întâmplă brusc, 
ci ele sunt treptate, după o vreme. 
Monstruozitatea păcatului cârtirii este 
că s-a răspândit în mod fenomenal în 
toate cele patru episoade ale capitolului. 
Cât a durat această o vreme nu știm, dar 
când noi citim îngrozitor. Mă refer la 
faptul că imediat după cuvântul plin de 
credință pe care Moise i l-a transmis lui 
Hobab în 10:29, cum că Domnul a 
făgăduit că îi va face bine lui Israel, 
apare nemulțumirea colectivă a 
poporului care plânge că-i merge 
rău alături de Domnul. 

Filipeni 2:14-15– 14 Faceţi toate 
lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15 ca 
să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui 
Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui 
neam ticălos şi stricat, în care străluciţi 
ca nişte lumini în lume 

Ușor de citat un astfel de verset dar și 
mai ușor de ignorat din pricină de 
necredință și frustrare.  

הָ֑רֵעְבַּת  – Tabera înseamnă Pârjol. 
Aceasta le-a fost consecința când L-au 
defăimat pe Domnul. 
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2. Nemulțumiți de pâine (mană) 
– v.4-9 

Cârtirea a fost dovada necredinței, 
stare spirituală ce nu le-a permis 
intrarea în Țara Promisă. Dacă ar fi fost 
mulțumitori Domnului 
pentru bunătatea și însoțirea Lui ar fi 
avut parte de un cu totul și cu totul alt 
deznodământ. Să nu îndrăznim să fim 
ignoranți ori uituci data viitoare când ne 
va veni să cârtim cu privire la 
providența lui Dumnezeu. Focul 
Domnului – הָ֑רֵעְבַּת  – Tabera – Pârjolul 
e ireversibil. Oamenii pedepsiți nu au 
mai fost restaurați niciodată. 

În acest episod sunt două aspecte care 
joacă roluri deosebit de grave. 

(1) Inițial, cei care au creat noua stare 
de murmurare nu au fost israeliții (v.4) 
ci adunătura de oameni care a ieșit 
împreună cu ei din Egipt. 
4 Adunăturii de oameni care se aflau în 
mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba 
chiar şi copiii lui Israel au început să 
plângă şi să zică: „Cine ne va da carne să 
mâncăm? 

Un semnal de atenționare pentru noi 
vine tocmai în domeniul influenței. 

Cine ne influențează cel mai mult?  

Cine ne „deschide ochii” în privința 
lucrurilor pe care nu le avem?  

Cine sunt acele persoane cu care vorbim 
cel mai des și care ne influențează în 
modul cel mai periculos? 

(2) Motivul principal al cârtirii nu este 
nici mana și nici carnea. Atunci când te 
vei lăsa influențat de strigătul unor 
adunături de oameni, 
motivul nemulțumirii tale nu va fi 
tocmai acela. Ei aveau carne! (v.21). 
Aveau turme și cirezi. 

Dacă ne vom uita în context, Moise nu e 
îngrijorat în v.21 de faptul că nu au 
turme ci de faptul că Dumnezeu promite 
că le va da carne până le va ieși pe 
nări, așa încât să se scârbească. În 
această împrejurare apare mirarea lui 
Moise. 

Deci au carne dar tânjesc după carne. 
Paradoxal! 
6 Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai 
este nimic! Ochii noştri nu văd decât 
mana aceasta. 

Ei nu erau flămânzi datorită sărăciei, 
pentru că expresia versetului 6 are 
sensul de nu mai e nimic pe 
apetitul/gustul nostru! 

Ei aveau turme și cirezi, dar de ce să tai 
din ale tale? Să-ți dea Domnul, nu? Ba 
mai mult, parte din animalele acestor 
turme și cirezi trebuiau întrebuințate și 
pentru jertfe. Așa că fiecare familie 
trebuia să gestioneze înțelept. Aici e 
marea problema. Domnului îi trebuie 
animalele pentru jertfe și noi nu ne 
putem face poftele! 

3. Nemulțumiți de lipsa de carne 
– v.10-25 

Subiectul cărnii ia amploare în versetele 
de la 10-25. George MacDonald spunea 
foarte bine că: Sclavii păcatului rareori 
sunt nemulțumiți de această robie; dar 
imediat cârtesc împotriva dependenței 
lor de Dumnezeu. 

Moise a fost peste măsură de întristat 
când poporul s-a ridicat împotriva lui și 
a lui Dumnezeu. Prin reacția lor puteau 
ei îmbunătăți mana care venea din cer? 
Poți să faci ceva mai bun decât mierea și 
turta dulce (gustul manei)? Cum e 
posibil ca de fiecare dată când îți este 
testată credința să îți iei reper Egiptul și 
hrana de-acolo? Oare atât de repede au 
uitat condiția lor de sclavi pe plantații? 
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Ceea ce a făcut Moise ar trebui să fie și 
reacția noastră atunci când oamenii ne 
dezamăgesc. El a luat situația și a adus-
o în rugăciune înaintea Domnului, 
spunându-i exact cum se simte și prin ce 
trece. 

Dumnezeu și-a încurajat slujitorul. 
23 Domnul a răspuns lui Moise: „Nu 
cumva s-a scurtat oare mâna 
Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce 
ţi-am spus se va întâmpla sau nu.” 

Dar a pedepsit rebelii. 
33 Pe când carnea era încă în dinţii lor, 
fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins 
de mânie împotriva poporului şi 
Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte 
mare. 

Să fim atenți la faptul că în urmă cu 
foarte puțin timp am avut vocea 
adunăturii de oameni, iar în tot restul 
capitolului avem bocetul întregului 
popor. Minoritatea păcatului a devenit 
foarte repede majoritate. 

Nu adunătura a fost pedepsită ci 
împreună cu ea și toți aceia din popor 
care s-au lăsat influențați. 

4. Nemulțumiți de îndurarea 
Domnului – v.26-35 

Plin de zel pentru poziția și statutul lui 
Moise, Iosua a venit să-i spună că cei doi 
oameni din tabără care profețeau ar 
trebui opriți. Ioan și Iacov au făcut din 
prea mult zel o greșeală similară, iar 
Domnul Isus i-a mustrat și pe ei (Luca 
9:49-50). 

Dacă tot poporul Domnului și-ar folosi 
cuvintele pentru a sluji de laudă slavei 
Sale, nu ar mai exista nici o urmă 
de nemulțumire. Israeliții au primit 
ceea ce au cerut, dar au pierdut 
îmbogățirea spirituală, care vine 
din umblarea prin credință (Ps. 106:15). 
Ce folos că ai primit răspuns la 
rugăciuni și bocete dacă în clipele 
următoare ai murit? Să învățăm să fim 
mulțumitori pentru rugăciunile 
neascultate! 
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NUMERI 12 
 
Acest pasaj consemnează un nou 
exemplu de cârtire din poporul Israel. 
Există câteva diferențe semnificative 
față de capitolul anterior, dar este 
aceeași atitudine de murmurare. Dacă 
în capitolul 11 (Numeri 11) atitudinea a 
fost alimentată de niște pofte lumești ce 
au cuprins întreg poporul, de această 
dată opoziția apare într-un cerc foarte 
restrâns, din partea celor mai 
apropiate persoane ale lui Moise, atât 
din punct de vedere al gradelor de 
rudenie dar și din punct de vedere 
spiritual; sora și fratele lui. 

Este clar că revolta celor doi a fost 
alimentată de poziția supremă de 
conducător al poporului și de faptul că 
doar el avea autoritatea de a le vorbi 
cuvintele spuse de Dumnezeu. Căsătorita 
lui Moise cu femeia etiopiancă (cușită) a 
fost doar pretextul pentru lansarea 
atacului; așa zisa identificare a 
problemei care a stârnit opoziția 
împotriva lui. 

Pretextul în sine ar fi putut constitui o 
acuzație validă doar dacă ar fi fost 
implicată în discuție și soția lui. Pentru 
ce anume mai exact putea fi Moise 
învinuit? În ce anume a păcătuit? Altfel, 
trebuie să privim dincolo de reacția 
aparentă a lui Aaron și surorii lui, 
Miriam, ca să vedem că motivul 
altercației a constant în acumularea 
îndelungată a unor resentimente față de 
autoritatea lui Moise. 

Întrebarea care necesită un răspuns în 
acest text este: Cine este această femeie 
cuşită (etiopiancă) cu care se 
căsătorise? (v.1) 

De-a lungul timpului s-au dat diferite 
interpretări acestui verset, din dorința 
de a identifica femeia cu care se 

căsătorise. Dar multitudinea de 
speculații oferite ca variante de 
interpretare nu sunt nici conclusive și 
nici satisfăcătoare. Unii interpreți susțin 
că Moise a stârnit mânia celor din 
familia sa deoarece s-a căsătorit încă o 
dată, având-o deja ca primă soție pe 
Sefora. Astfel, acuzația lor împotriva lui 
Moise vizează tocmai aspectul 
poligamiei, Moise ne mai fiind un 
exemplu monogam. 

Consider că alcătuiesc un răspuns 
adecvat următoarele detalii textuale. 
Scriptura întotdeauna se explică cu 
Scriptura. Această femeie etiopiană sau 
cușită – תיִׁ֖שֻּכַה  – hakkușit – așa cum 
este și termenul ebraic nu desemnează 
pe nimeni altcineva decât pe Sefora. 
Deci nu e vorba de vreo a doua soție. 

(1) Până în acest moment al relatării 
istorice nu este menționată nicăieri 
moartea Seforei, ca să putem susține o 
recăsătorire. Dacă și aici ar fi intervenit 
moartea, ar fi fost consemnat la fel ca și 
în cazurile lui Avraam, Isaac și Iacov. 
Sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, 
Scriptura a sancționat comportamentul 
fiecăruia din cei amintiți atunci când au 
falimentat în domeniul familial. De 
asemenea, Scriptura a oferit în alte 
situații detalii clare tocmai pentru a 
apăra viața sau exemplul ireproșabil al 
vreunui înaintaș, tocmai pentru a nu i se 
putea imputa ceva păcătos. 

(2) Este absurd ca după un întreg 
context al sfințeniei prezentat în 
Levitic, al mijlocirilor directe înaintea 
lui Dumnezeu, și încă intervenții 
ascultate, ca acest profet  al Domnului 
să fie acuzat de poligamie și cu 
acest reproș moral el să fie în 
continuare conducător cu o coloană 
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spiritual-morală dreaptă în 
Israel. Dumnezeu nu ar fi îngăduit așa 
ceva. 

(3) În ebraică sensul de cușit – תיִׁ֖שֻּכַה  – 
hakkușit poate să se refere la 2 posibile 
popoare, defapt același dar în 2 perioade 
istorice diferite. Primul sens este de 
etiopian, יִׁשּוּכ  – kuși făcând referire la 
poporul Etiopiei, district din partea 
estică a Imperiului Babilonian. Din acest 
motiv în traducerea Dumitru Cornilescu 
avem tradus cu femeia etiopiană.  

Dar în același timp יִׁשּוּכ  – kuși sunt 
descendenții lui Cuș (Gen. 2:13; 10:6, 8), 
fiul lui Ham, fiul lui Noe, locuitori ai 
ținutului din sudul văii Nilului. Înainte 
ca acest teritoriu să fie anexat și cucerit 
de babilonieni a fost locuit de triburi de 
popoare de-ale Arabiei de nord, care 
apar în multe documente și inscripții 
istorice drept Cuși. Unul dintre cele mai 
cunoscute dintre acestea este poporul 
madianit. 

În Habacuc 3:7 datorită paralelismului 
ebraic folosit termenul de madianit cu 
cel de cușit sau etiopian așa cum apare 
în Dumitru Cornilescu, este 
interschimbabil. Așadar se sugerează că 
sunt doar niște nume diferite ce 
desemnează același teritoriu și același 
popor. Prin urmare, din moment ce 
tatăl Seforei era preotul Madianului, 
este corect să o numim pe Sefora femeia 
etiopiană sau cușită sau 
chiar madianită. 

Bine, dar Moise s-a căsătorit în urmă cu 
foarte mulți ani în urmă, exact acum s-
au pomenit Aaron și Miriam să fie 
nemulțumiți de Sefora? Aceasta este 
una dintre dilemele psihologice ale 
relațiilor umane. Resentimentele se 
nutresc de-a lungul unor ani de zile și 
apoi nu e nevoie decât o combinație de 
circumstanțe care să aducă în final la 
suprafață ceea ce a fost mai demult o 

atitudine secretă. Așa cum aminteam la 
început, cei doi frați nu au putut să îl 
acuze pe Moise de ceva anume în 
privința umblării lui cu Domnul și a 
faptului că doar el era conducător 
desemnat de Dumnezeu. Și-atunci ce era 
de făcut? Căutarea unui pretext. Care 
altul le-a rămas decât Sefora? 

Din păcate, putem observa că pe acest 
fond urât s-a încercat 
înlăturarea conducătorului poporului, 
fapt care a declanșat întristarea 
Domnului și întârzierea poporului în 
a-și ridica tabăra ca să înainteze spre 
Canaan. 

1. Înlăturarea conducătorului – v.1-3 

Dacă cineva este într-o poziție de 
conducere, cu atât mai mult spirituală, 
fie mai mare fie mai mică, să se aștepte 
la critică, chiar și din partea membrilor 
familiei. A trecut printr-o astfel de 
experiență Moise, David (1 Sam. 17:26-
31), chiar și Însuși Domnul Isus (Marcu 
3:20-21, 31). Nici vorbă ca Sefora să fi 
avut vreo legătură reală cu pretextul 
criticii lor. Din contră, Aaron și sora lui 
erau invidioși pe autoritatea pe care 
Dumnezeu i-a dat-o numai lui Moise, 
așa că o doreau și ei. Probabil că au 
reacționat așa în urma a ceea ce le-
a dăruit Dumnezeu celo 70 de bătrâni 
(cap. 11). Toți au ceva special numai noi 
nu? Să avem grijă, este una din 
întrebările nemulțumirii care 
declanșează căderea! 

2. Întristarea Domnului – v.4-10 

Lucrul uimitor în acest conflict ce 
aducea acuzații ne la locul lor și 
nefondate, este că Moise nu a căutat să 
se apere. 
3 Moise era un om foarte blând, mai 
blând decât orice om de pe faţa 
pământului. 
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Sensul termenului ebraic וָנָע  – anav – 
este acela de sărman, umil, de aici 
probabil vine și sensul de smerit sau 
blând. El l-a lăsat pe Dumnezeu să 
intervină. De multe ori când încercăm să 
ne apărăm cauzele suntem atât de 
aprinși în discuții încât Îl împiedicăm pe 
Domnul din a ne apăra. Mânia 
Domnului față de felul în care l-au tratat 
pe robul Lui, Moise, s-a aprins umplând-
o pe Maria de lepră. Cel mai rău lucru 
care i se putea întâmpla unui om în acea 
vreme era să-și vadă moartea cu ochii, 
să devii lepros. Să mori în fiecare zi câte 
puțin, în dureri și neajutorat, izolat și 
necurat. 
9 Mânia Domnului s-a aprins împotriva 
lor şi El S-a îndepărtat. 10 Când norul s-
a îndepărtat de pe Cortul Întâlnirii, 
Miriam era plină de lepră, albă ca 
zăpada. Aaron s-a întors spre Miriam şi 
a văzut că era plină de lepră. 11 Atunci 
Aaron i-a zis lui Moise: 

– Stăpânul meu, nu ne pedepsi pentru 
un păcat pe care l-am făcut aşa de 
nebuneşte. 12 Nu lăsa ca ea să fie ca un 
copil născut mort, a cărui carne este pe 

jumătate mâncată când iese din 
pântecele mamei lui. 

3. Întârzierea poporului – v.11-16 

Ooo dar de câte ori nu se întâmplă în 
viață ca oamenii să se întoarcă pentru a 
fi ajutați tocmai de către aceia pe care i-
au bârfit ori criticat cu nesaț! Acesta a 
fost cazul lui Aaron și al lui Miriam. 
În bunătatea și răbdarea lui, Moise nu s-
a bucurat de pedeapsa instantă pe care 
a primit-o sora lui. Din contră, iminent 
el a strigat în rugăciune către Dumnezeu 
(Mat. 5:43-48). 
13 Moise a strigat către Domnul: 

– O Dumnezeule, Te rog, vindec-o! 

Din cauza păcatului făcut de Aaron și 
Miriam înaintarea poporului a fost 
întârziată cu o săptămână. 

Familia acestui tip de păcat: vorbirea de 
rău, criticarea, cârtirea, bârfirea, 
nemulțumirea, are consecințe extrem de 
serioase, mult mai mult decât 
conștientizează majoritatea 
credincioșilor (Mat. 7:1-5; Iacov 4:12). 
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NUMERI 13 
 
Frica se dezvoltă întotdeauna atunci 
când uităm sau punem la îndoială 
puterea Dumnezeului Celui 
Viu. Credința și îndoiala sunt într-o 
permanentă luptă în viața 
noastră. Dragostea și frica sunt acelea 
care întotdeauna ne motivează sau ne 
influențează. Dar atunci când trebuie 
luate anumite hotărâri, să acționăm (1) 
în credință în baza bunătății 
Domnului și (2) în dragoste având 
încredere în felul în care va lucra El. 

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Trimite 
oameni să iscodească ţara Canaanului 
pe care o dau israeliţilor. Din fiecare 
seminţie a părinţilor lor să trimiţi câte 
un om; toţi să fie dintre conducătorii 
lor.“ 

În limbajul biblic ebraic, să iscodească – 
ּ֙ורֻ֙תָיְו  – weyaturu – înseamnă a explora, 

a face recunoaștere, a vizita. Altfel spus, 
Dumnezeu cheamă semințiile lui Israel 
să-și trimită reprezentanții de încredere 
ca să se convingă și ca să-i convingă pe 
restul la întoarcere, de cât este de 
extraordinară țara pregătită pentru ei. 
Este foarte adevărat că o dată cu 
trecerea anilor acest weyaturu a ajuns 
ca în contemporaneitate să aibe și 
sensul de a spiona. 

Dintre toate numele menționate, doar 
două vor fi reamintite de-aici încolo pe 
parcursul Bibliei: Iosua și Caleb. Nu că 
celelalte nu ar fi avut etimologic o 
însemnătate deosebită, ci cunoaștem 
motivul. Haideți să privim în acest sens 
la însemnătatea fiecăruia în parte: 
4 Acestea sunt numele lor: 

din seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui 
Zachur; 

ַעּוּ֖מַׁש (1)  – Șamua – El a auzit; 

רּוּֽכַז  – Zachur – Conștient, atent, care nu 
uită; 
5 din seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui 
Hori; 

טָ֖פָׁש (2)  – Șafat – El a judecat; 

יִֽרֹוח  – Hori – peșteră; 
6 din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui 
Iefune; 

בֵ֖לָּכ (3)  – Caleb – câine; 

הֶּֽנֻפְי  – Jefuneh – El s-a întors; 
7 din seminţia lui Isahar: Igal, fiul lui 
Iosif; 

לָ֖אְגִי (4)  – Igal – El a răscumpărat sau El 
a fost izbăvit; 

ףֵֽסֹוי  – Iosef – Domnul a adăugat; 
8 din seminţia lui Efraim: Osea, fiul lui 
Nun; 

ַעֵׁ֥שֹוה (5)  – Hoșea – El mântuie; 

ןּוֽנ  – Nun – pește; 
9 din seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui 
Rafu; 

יִ֖טְלַּפ (6)  – Palti – Scăparea mea; 

אּוֽפָר  – Rafu – vindecat; 
10 din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul 
lui Sodi; 

לֵ֖איִּדַּג (7)  – Gadiel – Dumnezeu e șansa 
mea sau soarta mea; 

יִֽדֹוס  – sfatul Domnului; 
11 din seminţia lui Iosif (mai exact din 
seminţia lui Manase): Gadi, fiul lui Susi; 

יִּ֖דַּג (8)  – Gadi – Reușita mea sau șansa 
mea; La fel ca și în cazul lui Gadiel, are 
aceeași rădăcină Gad. 
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יִֽסּוס  – Susi – Calul meu; 
12 din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui 
Ghemali; 

לֵ֖איִּמַע (9)  – Amiel – Sunt rudă cu 
Dumnezeu; 

יִּֽלַמְּג  – Proprietar/deținător de cămile; 
13 din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui 
Mihael; 

רּו֖תְס (10)  – Setur – ascuns; 

לֵֽאָכיִמ  – Michael – Cine este ca 
Dumnezeu? 
14 din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui 
Vofsi; 

יִּ֖בְחַנ (11)  – Nahbi – timid; 

יִֽסְפָו  – Vofsi – derivația acestui nume 
este necunoscută. Dar dacă provine din 

ףַסָי  – yasaf – înseamnă a adăuga, a 
îmbogăți; 
15 din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui 
Machi. 

לֵ֖אּואְּג (12)  – Gheuel – Măreția lui 
Dumnezeu; 

יִֽכָמ  – Machi – Cel care simplifică, 
reduce, atenuează. 

Toți aceștia sunt trimiși de Moise înspre 
miazăzi, adică la Neghev. 

 

 

 
17 Moise i-a trimis să iscodescă ţara 
Canaan, zicându-le: „Mergeţi de aici 
spre Neghev, urcaţi muntele 

Neghev este ținutul pustiu din sudul 
Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-
Barnea (v.22, 29). 

Unele zone din Neghevul de astăzi sunt 
puternic irigate și folosite în agricultură. 
Dar în vremea aceea arăta precum 

zonele deșertice existente și astăzi. De 
unde știm? Deși nu am trăit atunci nici 
unul dintre noi, știm că בֶגֶנ  
– Neghev înseamnă Pârjol. 

Așa începe testarea credinței lor vizavi 
de mult promisa țără. Mai întâi ei trec 
prin seceta Pârjolului. Cu siguranță 
așteptările lor au fost foarte mari și când 
colo, prima impresie: Neghevul. 
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Oh cum știe Dumnezeu cel mai bine să 
testeze omul! Să-l crezi pe Dumnezeu pe 
cuvânt în ciuda tuturor evidențelor 
defavorabile, extrem de clare, în baza 
cărora ai putea să fi necredincios. Însă 
peisajul avea să se schimbe abia pe 
înălțimile Neghevului e unde se vedea 
toată valea. Ce-au văzut unii și alții? 

1. Unii au văzut oportunitățile – v.1-
25 

Ideea de a vizita țara înainte de o cuceri, 
a fost a poporului. Moise nu a făcut 
altceva decât să-L întrebe pe Domnul, 
iar El le-a îngăduit și cererea aceasta. 
Versetul 1 în care găsim scris Domnul i-
a zis lui Moise, trebuie armonizat cu 
Deuteronom 1:19-25. 

 

 
19 Am plecat din Horeb, aşa 
cum Domnul, Dumnezeul nostru, ne 
poruncise, am călătorit prin toată pustia 
cea mare şi înfricoşătoare, pe care aţi 
văzut-o, mergând pe drumul către 
regiunea muntoasă a amoriţilor şi am 
ajuns la Kadeş-Barnea. 20 Atunci eu v-
am spus: «Aţi ajuns în regiunea 
muntoasă a amoriţilor, pe care ne-o 
dă Domnul, Dumnezeul nostru. 21 Iată 
că Domnul, Dumnezeul vostru, v-a pus 
ţara înainte. Duceţi-vă şi luaţi-o în 
stăpânire, aşa cum v-a 
poruncit Domnul, Dumnezeul părinţilor 
voştri. Să nu vă fie frică şi să nu vă 
înspăimântaţi.» 

22 Atunci v-aţi apropiat de mine şi mi-
aţi zis: «Să trimitem câţiva bărbaţi 
înaintea noastră ca să iscodească ţara 
şi să ne aducă un răspuns cu privire la 
drumul pe care trebuie să înaintăm şi la 
cetăţile în care vom 
intra.» 23 Propunerea voastră mi s-a 
părut bună, astfel că am luat 
doisprezece bărbaţi dintre voi, câte un 
om din fiecare seminţie. 24 Ei au plecat, 
au trecut muntele, au ajuns în valea 
Eşcol şi au început să 
iscodească ţara. 25 Au luat cu ei din 
roadele ţării, ni le-au adus şi s-au întors 
cu următorul mesaj: «Ţara pe 
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care Domnul, Dumnezeul nostru, ne-o 
dă este bună.» 

Dumnezeu le-a spus mai dinainte despre 
cum era țara, de ce a fost nevoie de încă 
o îngăduință în vederea explorării? 
Observați cum în natura noastră 
omenească există tendința aceasta de-a 
de-a negocia credința cu experiența? Să 

vedem noi cu ochii noștri ca să ne 
convingem!  

Credința ia pe cuvânt toate mesajele 
transmise de Dumnezeu și nu are nevoie 
de nici o altă evidență (Evrei 11:1). 
Iscoadele au descoperit că țara a fost 
într-adevăr după cum a promis-o 
Dumnezeu. 

 

 

 

2. Unii au văzut obstacolele – v.26-33 

Zece iscoade au văzut numai obstacolele 
și le-au accentuat numai pe acestea fără 
să amintească de vreo oportunitate 
înaintea poporului Israel. Concluzia lor 

a fost că sunt prea slabi ca să-i 
cucerească pe inamici. Ei au înnegrit 
oportunitățile înaintea celor de-acasă, 
pentru că au umblat prin miopia vederii 
lor și nu prin credință. 
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Într-adevăr, realitatea aceasta era. 
Locuitorii țării aveau o statură înaltă, 
cetățile aveau ziduri înalte, iar ei locuiau 
doar în corturi. Necredința ne orbește 
să vedem măreția lui Dumnezeu și 
amplifică slăbiciunile noastre. 

3. Doar unii l-au văzut pe Domnul – 
v.30 

Caleb a fost acel bărbat ale credinței 
căruia nu i s-a făcut frică de mărimea 
problemei pentru că a avut încredere 
în mărimea lui Dumnezeu. De aceea, 
în viață nu e importantă întrebarea Cât 
de mare e problema? sau Cât sunt eu de 

mare ca să fac față? Întrebarea majoră 
este Cât de mare e Dumnezeul meu? 

Dacă celelalte iscoade se vedeau 
asemenea cosașilor de câmp în fața 
canaaniților, în realitate Domnul îi 
vedea pe canaaniți asemenea cosașilor 
de câmp (Is. 40:22). Iscoadele 
necredincioase nu au privit situația din 
perspectiva lui Dumnezeu. 

Numai atunci când umblăm prin 
credință, viitorul este prietenul nostru, 
iar fiecare inamic este înfrânt. 
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NUMERI 14 
 
Raportul pe care l-au adus cele 10 
iscoade a circulat foarte repede printre 
cei aflați în tabără. Efectul a fost 
devastator. Atitudinea de înfrânți a dat 
naștere unei mișcări masive de isterie 
care i-a înghițit pe toți. Ca să folosesc o 
metaforă, s-a pus benzină pe foc. 
1Atunci toată adunarea a început să ţipe 
şi în noaptea aceea poporul a 
plâns. 2 Toţi israeliţii au cârtit împotriva 
lui Moise şi a lui Aaron; întreaga 
adunare le-a zis: 

– Dacă am fi murit în ţara Egiptului sau 
dacă am fi murit în pustia aceasta! 3 De 
ce ne aduce Domnul în ţara aceasta? Ca 
să cădem ucişi de sabie? Soţiile noastre 
şi copiii noştri vor ajunge pradă; n-ar fi 
mai bine să ne întoarcem în Egipt? 
4 Şi au zis unul către altul: 

– Să ne alegem o căpetenie şi să ne 
întoarcem în Egipt! 

Această reacție pe care au mai 
demonstrat-o și în capitolele anterioare 
parcă au pregătit acest moment, iar 
punctul maxim al conflagrației a devenit 
inevitabil. 

Una peste alta, aceasta este una 
dintre cele mai triste dar și 
tragice experiențe din lunga istorie a 
poporului Israel pentru că au trebuit să 
suporte una dintre cele mai 
serioase consecințe; consecință cu 
bătaie lungă: 40 de ani în pustiu. 

1. Isteria majoră a poporului – v.1-10 

Raportul celor 10 iscoade a dat naștere 
unor reacții în lanț ce a distrus credința 
israeliților. De la necredință au pășit 
înspre răzvrătire, iar aceasta a adus 
rodul blestemat al păcatului, pedeapsa 

capitală: câte un an pentru fiecare zi a 
explorării Țării Promise. În urma 
perspectivei imature a celor 10 asupra 
viitorului împreună cu Dumnezeu, 
poporul a plâns, s-a lamentat, a creat 
scenarii – la aceasta se pricepe ființa 
umană cel mai bine – s-a uitat înapoi 
spre Egipt ca și cum ar fi fost ceva 
onorabil, au căutat să formeze o coaliție 
în jurul unui nou lider, și chiar să-
i omoare cu pietre pe cei doi „imaturi”, 
Iosua și Caleb, pentru concepția lor 
despre lume, viitor și viață cu 
Dumnezeu. 
4 Şi au zis unul către altul: 

– Să ne alegem o căpetenie şi să ne 
întoarcem în Egipt! 
5 Atunci Moise şi Aaron au căzut cu 
feţele la pământ înaintea întregii 
adunări a israeliţilor. 6 Iosua, fiul lui 
Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, care erau 
dintre cei ce iscodiseră ţara, şi-au sfâşiat 
hainele 7 şi au zis întregii adunări a 
israeliţilor: 

– Ţara pe care am străbătut-o noi ca să 
o iscodim este o ţară deosebit de 
bună. 8 Dacă Domnul Îşi găseşte 
plăcerea în noi, ne va duce în această 
ţară şi ne-o va da nouă; este o ţară în 
care curge lapte şi miere. 9 Dar nu vă 
răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă 
temeţi de poporul din ţară, căci îi vom 
înghiţi de vii. Ei nu mai au nici o 
protecţie, iar Domnul este cu noi; nu vă 
temeţi de ei. 
10 Dar întreaga adunare a zis să-i omoare 
cu pietre. 

Toate acestea sunt dovezi clare 
ale profundei necredințe. 
Întotdeauna credința privește înainte și 
are curaj, în 
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schimb necredința privește 
întotdeauna înapoi și e plină de cârtire. 

Credința unește poporul lui Dumnezeu 
dar necredința caută întotdeauna pe 
cineva ca să-l acuze drept 
vinovat. Momentul prezentării țării 
înaintea celor ce i-au așteptat acasă, a 
fost un act al cufundării în păcat, treaptă 
cu treaptă. Deși au deschis ușa ca să 
intre păcatul, ar mai fi avut timp ca să 
se întoarcă la Domnul și să caute 
călăuzirea Lui. În astfel de momente de 
cădere, de necredință, de frică, 
întotdeauna există timp să te oprești și 
să vii înaintea Domnului și să-L chemi în 
ajutor recunoscându-ți starea. Dar 
întreaga lor agitare a spiritelor a făcut 
să-i disprețuiască pe Caleb și Iosua. 

2. Intervenția mijlocitoare pentru 
popor – v.11-19 

În acest moment urmează o dezbatere 
remarcabilă între Moise și Domnul. 
Patriarhul are o intervenție mijlocitoare 
în favoarea unui popor complet vinovat 
și obține în mod măreț pentru ei o 
amânare. Însă chiar și prin această 
interpunere a lui Moise, judecata nu a 
putut fi evitată sau eliminată (v.22-23). 
Instant ușa spre Canaan li s-a închis, iar 
poporul a fost întors în pustie. Trebuie 
făcută aici o distincție. Israel ca și 
națiune a fost iertat și a rămas în 
continuare poporul lui 
Dumnezeu; dar generația aceea de 
israeliți, au falimentat pentru 
totdeauna trăirea la înălțimea chemării 
lor. Pentru ei, aici a fost sfârșitul – nu în 
sensul că nu ar mai fi fost în continuare 
poporul Lui – ci în sensul că au eșuat să 
intre prin credință în cele pregătite de 
Dumnezeu în mod măreț. 

Este excepțional caracterul lui Moise 
care a refuzat oferta lui Dumnezeu în a-
l face fondatorul unei noi națiuni în 
schimbul nimicirii celei răzvrătite (Exod 

32). Moise e mult mai preocupat 
de apărarea mărturiei lui Dumnezeu 
și a mărturiei poporului. 
12 Îi voi lovi cu molimă şi-i voi 
dezmoşteni, iar pe tine te voi face un 
neam mai mare şi mai puternic decât ei. 
13 Dar Moise i-a zis Domnului: 

– Egiptenii vor auzi lucrul acesta, căci 
prin puterea Ta ai scos acest popor din 
mijlocul lor, 14 şi vor spune locuitorilor 
acestei ţări. Ei au auzit că Tu, Doamne, 
eşti în mijlocul acestui popor, că 
Tu, Doamne, eşti văzut de ei faţă în faţă, 
că norul Tău stă peste ei şi că mergi 
înaintea lor în timpul zilei într-un stâlp 
de nor, iar noaptea într-un stâlp de 
foc. 15 Dacă omori acest popor ca pe un 
singur om, atunci neamurile care au 
auzit despre Tine vor 
zice: 16 „Domnul n-a putut duce acest 
popor în ţara pe care a jurat că le-o va 
da şi i-a omorât în pustie.“ 17 De aceea, 
Te rog, lasă acum ca 
puterea Domnului să se arate în măreţia 
ei, după cum ai promis atunci când ai 
spus: 18 „Domnul este încet la mânie şi 
plin de îndurare, iertând nedreptatea şi 
păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel 
vinovat, ci pedepseşte nelegiuirea 
părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor 
până la a treia şi a patra generaţie.“ 19 Te 
rog, iartă nedreptatea acestui popor, 
potrivit măreţiei îndurării Tale, aşa cum 
ai iertat acest popor din Egipt până aici. 

3. Învinuirea majorității poporului – 
v.20-38  

Așa cum am amintit, Dumnezeu a oferit 
grațiere poporului dar în același timp i-
a judecat pentru păcatele lor (Gal. 6:7-
8). 
20 Domnul a zis: 

– I-am iertat aşa cum ai cerut; 21 dar, aşa 
cum este de adevărat faptul că Eu sunt 
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viu şi că slava Domnului va umple tot 
pământul, 22 tot aşa nici unul din 
oamenii care au văzut slava Mea şi 
semnele pe care le-am făcut în Egipt şi 
în pustie şi care totuşi M-au ispitit de 
zece ori până acum şi n-au ascultat 
glasul Meu, 23 nu vor vedea ţara pe care 
am jurat că le-o voi da părinţilor lor; nici 
unul dintre cei care m-au dispreţuit nu 
o vor vedea. 

Dumnezeu are două tipuri de pedepse: 
imediate și pe termen lung. Celelalte 10 
iscoade au murit imediat lovite printr-
o urgie a Domnului, iar restul națiunii a 
fost condamnată la rătăcire și 
peregrinare pentru 40 de ani până când 
toți cu vârsta de la 20 de ani în sus vor 
muri. 
37 deci oamenii aceia care aduseseră un 
raport rău despre ţară, au murit loviţi de 
o urgie înaintea Domnului. 38 Numai 
Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui 
Iefune, au rămas în viaţă dintre bărbaţii 
care se duseseră să iscodească ţara. 

4. Încăpățânarea majorității 
poporului – v.39-45 

Înfrângerea de la Horma conchide 
capitolul. Versetele acestea ne fac să ne 
aducem aminte de distincția pe care o 
face Apostolul Pavel atunci când le scria 
corintenilor între (1) întristarea după 
voia lui Dumnezeu ce a adus pocăinţa 
care duce la mântuire şi de care cineva 
nu se căieşte niciodată și (2) întristarea 
lumii care aduce moartea (2 Cor. 7:9-
10). 

Inițial poporul a acționat cu o 
încăpățânare de nemișcat asemenea 
unui măgar, iar acum au dat dovadă 
de impulsivitate și galopare asemenea 
unui cal. Tot din această lipsă 
de discernământ, de care au dat ei 
dovadă, amintește psalmistul cele două 
animale în Ps. 32:9. 

Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără 
discernământ, care numai strunit cu un 
frâu şi cu o zăbală se apropie de tine!“ 

În loc să lase ca sentința teribilă ce au 
primit-o să lucreze în ei mărturisirea 
păcatelor și pocăința (v.40), aceasta i-
a condus înspre rezolvarea 
firească/carnală a posibilității lor de a 
intra în posesia Țării Promise. 
44 Ei însă au îndrăznit să se urce pe 
înălţimile muntelui, chiar dacă Moise şi 
Chivotul Legământului cu Domnul nu 
au părăsit tabăra. 

Mesajul versetului 44 este foarte clar: 
acțiunea lor confirmă încă o 
dată răzvrătirea și încăpățânarea 
inimii în ce privește hotărârea voii 
Domnului. 

Comentatorul biblic Leonard Elliott-
Binns spunea: 

E ceva specific naturii umane să 
neglijeze să-L slujească pe Dumnezeu 
atunci când El o spune, ca mai apoi să 
vrea să Îl slujească exact atunci când 
Acesta, prin voia Lui, interzice. 

Ni se spune că locuitorii țării i-au 
urmărit, i-au învins și i-au zdrobit. 
45 Atunci amalekiţii şi canaaniţii care 
locuiau în acea regiune muntoasă au 
venit, i-au învins şi i-au zdrobit până la 
Horma. 

În limba ebraică aici este un joc de 
cuvinte way·yak·kūm și 
way·yak·kə·ṯūm pentru i-au învins și i-
au zdrobit. Zdrobirea aceasta 
înseamnă a tăia în bucăți. Cât de tragică 
experiență, groaznică moarte! 

Până și numele locului în care s-au 
întâmplat toate acestea are o 
semnificație înspăimântătoare. הָמְרָח  
– Hormah – poate să însemne 
distrugere, exterminare și provine dintr-
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un cuvânt care are sensul de înfrângere 
prin umilire completă. Cetatea Horma a 
fost o reședință canaanită regală 
importantă (Iosua 12:14). 

În conformitate cu timpul lui Dumnezeu 
Horma deja devenise o cetate israelită, 
dar conform timpului israeliților Horma 
a rămas în continuare o cetate 
canaanită. Lecția e foarte clară. 
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NUMERI 15 
 
Capitolul 15 este alcătuit din trei 
concluzii majore. Acestea reflectă 
răzvrătirile despre care citim în 11-14 și 
vizează trei domenii: țara, starea de 
păcat a națiunii și necesitatea păstrării 
lui Dumnezeu și a revelației Sale în 
minte de-a lungul generațiilor viitoare. 

Capitolul anterior l-am încheiat în 
această notă, spunând că în 
conformitate cu timpul lui 
Dumnezeu Horma deja devenise o cetate 
israelită, dar conform timpului 
israeliților Horma a rămas în 
continuare o cetate canaanită. Aceste 
lucruri se confirmă și din informațiile 
versetelor 1-2. 

Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune-le 
israeliţilor: «Când veţi intra în ţara în 
care veţi locui, pe care v-o voi da,  

Porunca jertfei mistuite de foc din v.3 
parcă vine în contrast cu focul 
mistuitor pe care l-a adus Dumnezeu în 
11:1-4 când poporul a plâns că-i merge 
rău. În pasajul 3-13 sunt oferite 
explicații referitoare la darurile 
suplimentare ce puteau fi aduse 
diferitelor jertfe. Cartea Levitic s-a 
concentrat pe sacrificiile animale și felul 
în care trebuiau acestea aduse. În 
Numeri 15 și 28-29 accentul se pune pe 
acele produse care vor crește în țară – 
grâne, măsline, ulei, struguri, vin – 
produse prin care El va purta de grijă 
Israelului credincios. 

Dacă am sumariza capitolul acesta, am 
putea desprinde cel puțin patru 
învățături majore. 

1. Asigurare – v.1-21  

Dumnezeu i-a oferit poporului o 
asigurare atunci când a zis în versetul 1: 
Când veţi intra în ţara în care veţi locui, 

pe care v-o voi da. În ciuda păcatelor 
poporului, generația următoarea avea 
garanția Lui că va moșteni țara și va 
avea biruință în luptele de cucerire 
împotriva canaaniților. Dumnezeu a 
rămas credincios promisiunilor și 
planului Său. 

2 Timotei 2:11-13 – 11 Acest cuvânt este 
vrednic de încredere: 

„Căci dacă am murit împreună cu El, 
vom şi trăi împreună cu El. 12 Dacă 
răbdăm, vom şi domni împreună cu El. 
Dacă ne lepădăm de El, şi El se va lepăda 
de noi. 13 Dacă suntem necredincioşi, El 
rămâne credincios, pentru că nu Se 
poate nega pe Sine.“ 

Faptul că Dumnezeu le garantează prin 
această asigurare că ei vor fi proprietarii 
țării în care curge lapte și miere, 
înseamnă că responsabilitatea lor 
imediată trebuia să fie 
mulțumirea și închinarea profundă. Din 
acest motiv versetele următoare 
tratează domeniul închinării. 

Noi cum suntem atunci când avem o 
reușită? Care e comportamentul nostru 
atunci când Domnul ne dă o biruință, în 
ciuda momentelor de păcat și 
neascultare? Ne oprim din mersul 
nostru ca să punem timp deoparte 
pentru ai mulțumi și a 
lăuda binecuvântările Lui? 

2. Ascultare – v.22-29 

Subiectul păcatului inadvertent sau 
făcut din neștiință și cel al păcatului 
intenționat sau făcut cu voia este tratat 
în acest pasaj. Principiile spirituale ale 
acestor subiecte i-au mai fost prezentate 
o dată Israelului în Levitic 4 și 5. 
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30 Însă cel ce păcătuieşte cu voie – 
indiferent dacă este băştinaş sau străin 
– Îl huleşte pe Domnul; omul acela va 
trebui să fie nimicit din mijlocul 
poporului. 

Expresia tradusă din ebraică în mod 
literal, cel ce păcătuiește cu voie este 
aruncă sau lovește cu mâna ridicată. 
Însemnând că fapta a fost făcută cu 
premeditare. 

Comentatorul biblic James Philip face o 
observație foarte bună în privința 
gândirii iudaice: În baza acestor porunci 
divine din Numeri și Levitic, adevăratul 
israelit niciodată nu s-ar fi gândit să-și 
permită să păcătuiască cu voia 
împotriva lui Dumnezeu. La fel de valabil 
este și pentru creștini; ei trebuie să se 
ferească de tot ceea ce pare să fie păcat. 

1 Tesaloniceni 5:22– Feriţi-vă de orice 
se pare rău. 

Poporul trebuia să asculte de Cuvântul 
Domnului prin care li se spunea atât 
calea iertării dar și calea pedepsei cu 
moartea. Dumnezeu le-a creat toate 
condițiile pentru a beneficia de 
iertarea păcatelor neintenționate. 
Desigur, pentru acestea trebuiau să 
moară animale inocente, la fel cum 
Domnul Isus a trebuit să-Și dea viața 
pentru a face posibilă adevărata 
curățare și iertare. 

Adevărul acestui subiect dificil de înțeles 
este următorul: păcatul este 
întotdeauna compus din două 
elemente, neștiința/ignoranța 
și intenționalitatea/voința 
deplină. Atunci când 
elementul neștiinței/ignoranței își face 
prezența în înfăptuirea umană a 
păcatelor, acestea pot fi iertate. Însă 
atunci când vorbim de păcătuirea 
demonică, aceasta a fost pur 
intenționată, cu voință deplină de a se 

răscula împotriva lui Dumnezeu, fără 
vreo urmă de neștiință, nu poate fi 
iertată și nu va fi niciodată. La un 
moment dat o fetiță și-a întrebat părinții 
de ce diavolul nu mai poate fi iertat. 
Motivul este că păcatul diavolului a 
fost complet spiritual, în deplinătatea 
intenției și în premeditarea 
voinței. De aceea judecata lui veșnică 
este stabilită și ireversibilă. 

Dacă ne uităm strict din perspectiva 
umană, lucrul teribil al experienței 
păcatului constă în faptul că în anumite 
împrejurări comportamentul este din ce 
în ce mai demonic. În astfel de cazuri se 
ajunge în acel punct din care nu mai 
există cale de întoarcere, deoarece s-a 
acționat în deplinătatea intenției. Așa 
cum spuneam, din experiența umană 
cele două elemente ale păcatului 
(neștiința și buna știință) sunt 
amestecate în proporții variate, când 
unul, când altul, fiind mai predominant. 
Nici unul dintre noi nu putem determina 
timpul împietririi și cât de aproape am 
ajuns de punctul orbirii spirituale. Una 
este neștiința și ignoranța păcatului în 
care ne-am născut, și alta este 
împietrirea și ignoranța păcatului 
intenționat, conștient. 

Robert Murray McCheyne spunea că 
singura cale sigură este aceea să 
nimicim păcatul cu toată puterea 
noastră, și să devenim sfinți,  atât de 
sfinți cât pot fi niște păcătoși iertați. 

3. Aroganță – v.30-36 

Dacă privim în capitolul acesta dar și în 
contextul evenimentelor, ne 
întrebăm: Dar n-au fost suficiente 
răzvrătiri și neascultări în Israel de-a 
mai fost nevoie de încă una? Oamenii 
aceia chiar n-au înțeles nimic din 
aroganța lor, din respingerea lui 
Dumnezeu și din pierderea țării? 
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Sabatul a fost pentru evrei semnul 
legământului mozaic, iar încălcarea lui 
reprezenta refuzarea relației de 
legământ încheiată de Dumnezeu cu ei. 
Permiterea unui astfel de 
comportament era extrem de periculos 
pentru întreaga comunitate, în special 
în această împrejurare iremediabilă a 
istoriei israelite. Legea Domnului nu 
asigura nici un fel de scăpare 
pentru păcătoșii care disprețuiau 
Cuvântul și subminau autoritatea lui 
Dumnezeu prin aroganța lor. Bărbatul 
care în mod deliberat a încălcat porunca 
Sabatului a descoperit că Dumnezeu nu 
s-a lăsat batjocorit. 

4. Aducere aminte – v.37-41 

Ciucurii de la veșminte erau niște 
lucruri foarte mici și totuși purtau un 
mesaj imens: Israel îi aparține lui 
Dumnezeu, de aceea trebuie să respecte 
și să asculte poruncile Lui. Nu este deloc 
greșit să avem elemente care să ne 
aducă aminte de Dumnezeu. Desigur, 
trebuie să facem distincția între 
iconografie și acești ciucuri simbolici. 
Condiția este aceasta: să nu Îl 
înlocuiască pe Dumnezeu și Cuvântul 
Său. Spun lucrul acesta deoarece această 
practică simbolică o întâlnim și în 
perioada Domnului Isus și a degenerat, 

ajungând astăzi o tradiție printre evreii 
radicali. 

Porunca de a avea ciucurii cu șnur 
albastru la colțurile hainelor era în 
strânsă legătură cu înfăptuirea 
păcatului cu voia. Ciucurii trebuiau să 
le readucă aminte de gravitatea 
înfăptuirii unui păcat cu mâna ridicată. 
Este necesar să observăm că scopul 
inițial al poruncii nu a fost unul 
vestimentar. Majoritatea simbolurilor 
„creștine” purtate la gâtul multor 
persoane din zilele noastre nu au nici o 
legătură cu aducerea aminte a 
poruncilor Scripturii ci sunt purtate 
din superstiție, din dorință de-a avea 
noroc, sau pentru că arată bine la o 
anumită ținută. Deci L-au înlocuit pe 
Dumnezeu și Cuvântul Său. 

De aceea consider că cel mai bun lucrul 
care ne slujește la a ne aduce aminte de 
Domnul este să ne gândim la lucrurile 
de sus. 

Coloseni 3:1-2 – Dacă, deci, aţi înviat 
împreună cu Hristos, să umblaţi după 
lucrurile de sus, unde Hristos şade la 
dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiţi-vă la 
lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 
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NUMERI 16 
 
În secțiunea 16:1-17:13 se confirmă 
răzvrătirea lui Core și a celor ce s-au 
unit cu el împotriva lui Moise și Aaron. 
Textul nu ne oferă indicații temporale și 
nici repere geografice ca să știm cu 
exactitate când și unde a avut loc 
rebeliunea. 

1. Răzvrătirea de azi a fost păcatul 
cârtirii de ieri – v.1-15 

Niciodată să nu tratați cu 
superficialitatea semințele păcatelor 
plantate ieri și alaltăieri. Niciodată nu 
știi ce monstruozități vor răsări azi din 
ele! Răscoala despre care am citit a fost 
compusă din două sute cincizeci de 
israeliţi, conducători ai adunării, 
membrii aleşi ai sfatului, oameni cu 
renume (v.2). Core sau חַרֹ֔ק  – Korah așa 
cum îi este numele său ebraic, era levit 
din clanul lui Chehat. Împreună cu alții, 
el era responsabil de îngrijirea 
Chivotului Domnului și de vasele din 
Cortul Mărturiei. În funcție de 
context, korah poate însemna chel ori 
simplu, fără podoabe. Atât el cât și 
rubeniții Datan, Abiram și On, 
proveneau din familii de onoare. Marea 
lor problemă a fost ierarhia; pretindeau 
un statut egal cu Moise și Aaron. 

În general un conducător credincios pe 
care Domnul Îl înalță, este deseori 
acuzat de mândrie tocmai de către aceia 
care sunt geloși pe el și îi doresc poziția. 
De asemenea, conducătorii credincioși 
sunt foarte 
repede blamați pentru lucruri pe care 
nu le-au făcut (v.12-14). 

Mi se pare deosebit de grav, de speriat, 
când grupul celor implicați în răscoală 
își permit să contrazică de două ori 
promisiunile legământului lui 
Dumnezeu. 

12 Moise a trimis după Datan şi Abiram, 
fiii lui Eliab, dar ei au zis: 

– Nu venim! 13 Este prea puţin că ne-ai 
scos dintr-o ţară unde curge lapte şi 
miere ca să ne omori în pustie, de mai 
vrei să şi domneşti peste noi? 14 Mai 
mult, nu ne-ai dus într-o ţară în care 
curge lapte şi miere, nici nu ne-ai dat ca 
moştenire ogoare şi vii! Crezi că-i poţi 
păcăli pe oamenii aceştia? Nu venim! 

Aceștia au atribuit Egiptului numele de 
țara în care curge lapte și miere, 
descriere pe care Dumnezeu a dat-o 
strict Canaanului, Țara Promisă de El. 
Ca în fine, să îi acuze pe Moise și Aaron 
de conducere falimentară pentru că nu 
au fost în stare să ducă poporul să intre 
în moștenirea promisă. Ba chiar din 
contră, tocmai la aceasta a vegheat 
Moise, însă vinovații necredincioși 
pledează acum drept victime 
neajutorate. 

Oh cât de simplu e în viață 
ca răzvrătiții să găsească 
întotdeauna țapi ispășitori în loc să-
și mărturisească păcatele. Afirmația 
cum că Egiptul e țara în care curge lapte 
și miere (v.13), ne arată cu adevărat 
unde le era cu adevărat inima. 

2. Răzvrătirea și cârtirea de ieri nu 
scapă de judecata de mâine – v.16-
35 

Ei au crezut că scapă doar cu o revoltă, 
cu agitarea poporului și cu o ceartă de 
vorbe cu Moise și Aaron. Ziua s-a 
încheiat cu păcate deosebit de grave în 
consecință dar asta nu înseamnă că totul 
a fost gata. A urmat mâinele. 
16 După aceea, Moise i-a zis lui Korah: 
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– Tu şi toată ceata ta să vă înfăţişaţi 
mâine înaintea Domnului – tu, ei şi 
Aaron. 

Gravitatea acestor evenimente din 
istoria răscumpărării poporului 
Domnului l-au îngrozit atât de mult pe 
Iacov încât acesta scrie bisericii: 

Iacov 5:9Nu murmuraţi unii împotriva 
altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi! 
Iată, Judecătorul stă chiar la uşi! 

Dumnezeu nici nu ia în seamă gruparea 
lui Core, ci se adresează în continuare 
doar lui Moise și Aaron. Mâinele le-a 
adus celor stăpâni pe situație judecata 
iminentă. A fost evident faptul 
că separarea nu a fost suficientă 
(v.26-27), ci teroarea a cuprins restul 
poporului și au luat-o la goană ca să-și 
scape viețile (v.34). Opoziția a fost 
impresionantă: 250 de conducători din 
popor împotriva a 2. A nu știu câta oară 
Dumnezeu ne arată că matematica Lui 
este cu totul alta față de a noastră. Moise 
nu a fost intimidat deloc, ci a predat 
problema în mâna Domnului și L-a lăsat 
pe El să facă judecata aspră. Dumnezeu 
își apără slujitorii mai bine decât se 
pot apăra ei înșiși. 

Felul în care a fost consemnată moartea 
acestor conducători spirituali 
necredincioși și a familiilor lor ne dă de 
înțeles că sunt pierduți din punct de 
vedere spiritual. 
30 Dar dacă Domnul înfăptuieşte ceva cu 
totul nou şi pământul îşi deschide gura 
şi-i înghite cu tot ceea ce au şi se coboară 
de vii în Locuinţa Morţilor, atunci să 
ştiţi că oamenii aceştia l-au dispreţuit 
pe Domnul.“ 

Pentru expresia tradusă în limba 
română prin Locuința Morților textul 
ebraic folosește un singur cuvânt – הָלֹ֑אְׁש  
– Șeolah –binecunoscutul Șeol – Lumea 
celor de jos. Șeolul este locul din 

josul/dedesubtul pământului în care se 
coboară cei ce mor. Ei s-au coborât de 
vii în adâncurile pământului. Au pierit 
din mijlocul comunității împreună cu 
posesiunile lor, fapt care ne arată că și-
au pierdut locul avut printre cei ce se 
cheamă poporul Domnului (v.33). 

3. Răzvrătirea și cârtirea nu vor 
putea folosi niciodată lucrurile 
sfinte ale Domnului – v.36-40  

Două observații se pot face aici. 

(1) Acest pasaj ne prezintă într-un mod 
izbitor cât de riguros tratau preoții 
conceptul sfințeniei.  
36 Apoi Domnul i-a zis lui 
Moise: 37 „Spune-i lui Elazar, fiul 
preotului Aaron, să ia cădelniţele din foc 
pentru că sunt sfinte şi să împrăştie 
cărbunii aprinși la distanţă. 38 Din 
cădelniţele acestor oameni, care au 
păcătuit împotriva sufletelor lor, să se 
facă nişte plăci bătute cu care să se 
acopere altarul, căci ei le-au adus 
înaintea Domnului şi, prin urmare, sunt 
sfinte; ele vor fi un semn pentru 
israeliţi.“ 

Cine nu a tratat cu vrednicie lucrurile 
sfinte ale Domnului și le-a întinat, nu a 
avut parte nici de ele și nici de sfințenia 
Domnului. 

(2) În schimb, pentru că erau sfinte, 
acele cădelnițe (fărașe – nici pe departe 
ceea ce poartă astăzi acest nume), 
Dumnezeu le-a schimbat întrebuințarea 
în semn – monument 
comemorativ (v.40). Toți cei ce  urmau 
să se apropie de-acum încolo de altar 
erau avertizați prin aceste plăci de bronz 
de pericolul păcătos al preluării 
prerogativelor preoțești. 
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4. Pentru unii răzvrătirea și cârtirea 
de ieri nu se va vindeca niciodată 
– Nu mai există har și Dumnezeu îi 
ucide – v.41-50 

Avem aici un alt mâine și mai periculos 
decât cel precedent. Se pare că n-a fost 
suficientă pierderea grupării lui Core, 
Datan, Abiram și On, ci poporul arată 
defapt că inima lui e la fel ca și a celor 
răposați. 
41 A doua zi întreaga adunare a 
israeliţilor a cârtit împotriva lui Moise şi 
a lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât 
poporul Domnului.“ 

Poporul nu uită evenimentul de ieri. Ei 
nu pot fi acuzați că au uitat 
manifestarea mâniei și dreptății lui 
Dumnezeu. Gestul lor este un refuz în a 
crede că Dumnezeu e responsabil pentru 
cele întâmplate. Pentru ei, vinovații sunt 
aceiași care erau și pentru Core: Moise 
și Aaron. 

Ca și data trecută, apariția imediată a 
norului gloriei Domnului e semnul 
desfășurării judecății Lui. 
42 În timp ce adunarea se strânsese 
împotriva lor, Moise şi Aaron s-au întors 

spre Cortul Întâlnirii; dintr-odată 
norul l-a acoperit şi 
slava Domnului s-a arătat. 

Adunate toate una peste alta, numărul 
morților din capitolul 16 se ridică la 15 
mii pentru că au dorit să se promoveze 
pe ei înșiși, fiind total indiferenți la 
principiul: Dumnezeu e primul, 
Dumnezeu e Călăuza. Acest pericol 
este încă valabil și astăzi pentru noi 
(Prov. 16:18; 18:12; 1 Petru 5:5-6). 
Răzvrătirea și cârtirea lor nu s-a 
vindecat așa că nu au mai avut parte de 
har și Dumnezeu i-a ucis.  

Imaginea lui Aaron care fuge să facă 
ispășire pentru a opri urgia este una 
extrem de sugestivă. El se este între cei 
morți și cei vii ca un perete protector. 
Toate acestea sunt umbre vechi-
testamentale, profeții tipologice pentru 
Domnul nostru Isus Hristos ca Mare 
Preot ce stă între noi și moartea veșnică. 

Numai prin mijlocirea și ispășirea Sa 
avem parte de mântuirea sufletului. 

Lecția principală a capitolului este 
aceasta: stai cu aleșii Domnului, nu face 
rupturi în poporul Lui! 
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NUMERI 17 
 
Cele relatate aici formează o concluzie a 
incidentului răzvrătirii lui Core, Datan și 
Abiram din capitolul 16. Întreg capitolul 
precedent poartă cu sine un accent 
negativ, Dumnezeu respingând 
tămâierea fiilor lui Core. Dumnezeu a 
disciplinat poporul Israel pentru 
cârtire și răzvrătire, dar problema încă 
nu e rezolvată. Așa cum s-a putut 
observa până în acest moment al 
parcurgerii textului biblic, unul dintre 
păcatele „celebre” ale poporului a fost 
cârtirea (1 Cor. 10:10), păcat ce 
provoacă ravagii și astăzi (Filip. 2:14). 

În schimb capitolul acesta este unul 
pozitiv. Dumnezeu va demonstra odată 
pentru totdeauna că El l-a ales doar pe 
Aaron și fii lui ca să slujească 
drept preoți. Orice altă încercare din 
partea vreunei alte persoane din altă 
seminție de a-și lua titulatura de preot 
ar fi întâlnit cu proximă ocazie mânia 
lui Dumnezeu (2 Cron 26:16-20). 
Pentru a readuce pacea și calmul în 
mijlocul fricii care s-a produs în tabără 
asupra acestui subiect, Moise va petrece 
următoarele două capitole pentru a 
explica slujba preoților și importanța 
Cortului în mijlocul poporului aflat în 
pustiu. 

Din acest capitol putem lua o lecție 
principală desprinsă din testul infailibil 
și indisputabil: acolo unde 
există viață și rod să nu mai 
îndrăznească nimeni să cârtească. 

Aceasta este o lecție impresionantă. 
Alegerea lui Aaron nu s-a făcut pentru 
că a fost perfect, să nu creadă nimeni 
asta. Aaron a avut și el căderile lui, ba 
chiar unele din slăbiciunile lui au 
influențat foarte mult poporul. Moise, ca 
om, și el a avut momentele sale de 

păcătuire. Dacă nu perfecțiunea a fost 
motivul, atunci care? Voința și 
chemarea suverană a lui Dumnezeu. 

Într-adevăr viețile lor au 
fost pecetluite cu sigiliul lui Dumnezeu 
și au slujit scopurilor Lui suverane. 
Acesta a fost motivul suprem, motivul 
care le-a întrecut pe toate celelalte: o 
inimă întreagă Domnului. Exact o 
astfel de viață transformată și condusă 
de Domnul au nevoie oamenii să vadă. 
Semne? Știm că lumea aleargă după 
semne. Aș dori să vă spun că tocmai o 
astfel de viață e un semn al lui 
Dumnezeu. Printr-un astfel de semn al 
transformării, Dumnezeu le-a închis 
gura tuturor celor care erau gata să 
continue în cârtire. 

1. Blasfemia plictiselii 

Core, levitul, s-a săturat și n-a mai găsit 
nici o satisfacție în a-L sluji pe Domnul 
conform chemării lui inițiale. El a vrut 
o promovare ca să se poată bucura și el 
de aceleași privilegii și același 
renume pe care îl aveau și preoții. Dacă 
nu ești mulțumit cu ceea ce te-a făcut 
Dumnezeu, garantat nu-ți vei găsi 
împlinirea în El nici dacă ți-ar 
împlini visul vieții. Cum așa? Visul vieții 
poporului Israel a fost să devină liber de 
sclavia umilitoare a Egiptului. Împreună 
cu ieșirea din țara întunecată, tărâmul 
batjocurii și umilirii creației Domnului, 
au avut parte de minuni unice în toată 
istoria răscumpărării. S-au mulțumit 
cu acestea? Am văzut că din păcate, NU! 
Regula este că dacă nu înveți 
mulțumirea în prezent, sunt extrem de 
puține șanse ca în viitor să crezi că vei 
fi, dacă ai primi tu nu știu ce. 

Este bine să avem dorințe arzătoare 
pentru a crește spiritual, pentru a face 
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progres, însă trebuie să fim extrem de 
vigilenți cu privire la ambițiile 
egoiste care scot în evidență servitorul 
și nu preamăresc Stăpânul (Filip. 2:3-
4). Ambiția egoistă e parte a faptelor 
firii pământești (Gal 5:20) și nu aduce 
decât distrugerea. 

2. Blestemarea potrivnicilor 

Dumnezeu i-a ocrotit pe slujitorii Săi 
aducând blestem și moarte iminentă 
peste cei împotrivitori și viață pentru 
toiagul lui Aaron. Prin puterea pe care o 
desfășoară Dumnezeu, numai lemnul 
mort al toiagului lui Aaron a dat naștere 
unei frumuseți deosebite însoțite de rod. 
Comentatorul puritan Matthew Henry 
spunea în acest context următoarele: 

Nu au fost migdale doar pentru prezent 
ci și alți muguri și flori care promiteau 
continuitatea purtării de grijă a lui 
Dumnezeu. Tot așa și Hristos îngrijește 
de Biserica Sa pentru ca sămânța de 
răscumpărați să Îi slujească din 
generație în generație. 

Conducerea spirituală nu poate fi 
recunoscută altfel decât prin viața 
și rodul pe care îl dă, ca urmare a 
faptului că s-a stat în Locul 
Preasfânt cu Dumnezeu. 

Comentatorii mai vechi ai Scripturii văd 
în acest exemplu și un tipar Cristologic. 
Toiagul lui Aaron, spun ei, este un 
simbol pentru miracolul care dă 
răspunsul final în privința problemei 
păcatului și răzvrătirii împotriva lui 
Dumnezeu – moartea și învierea 
Domnului Isus. Anumite evenimente din 
viața Domnul Hristos, folosind analogia 
toiagului, par să se potrivească. El 
este toiagul de migdal care a fost lăsat 
singur în moarte, dar 
a înmugurit și înflorit prin învierea la 
viață. Prin cruce s-a adus reconcilierea 
finală între rebeliunea inimii oamenilor 

și Dumnezeu, la fel cum toiagul a pus 
capăt cârtirii poporului față de Aaron și 
Moise și implicit față de Domnul. 
5 Toiagul bărbatului pe care îl voi alege 
va înflori; aşa voi pune capăt cârtirilor 
israeliţilor împotriva voastră.“ 

Observați cât este de imprevizibilă 
inima și natura omului? Cum se încheie 
capitolul după ce are loc miracolul 
toiagului? În urmă cu puțin timp acești 
israeliți voiau să fie și ei preoți și să 
slujească în Cortul Întâlnirii și 
următoarea zi le-a fost frică să se 
apropie de Cort. 
12 Israeliţii i-au zis lui Moise: „Iată că 
murim; pierim, pierim cu 
toţii! 13 Oricine se apropie de 
Tabernaculul Domnului moare. Vom 
muri oare toţi?“ 

Mulți dintre ei nu s-au temut cu 
adevărat de Dumnezeul cel 
Atotputernic; ei s-au temut numai de 
judecata aspră pe care o manifestă. 
Oamenii aceștia au avut nevoie de 
cârmuire spirituală mult mai mult 
decât au realizat la începutul răscoalei. 
La fel și noi avem nevoie de cârmuire 
spirituală mult mai mult 
decât pretindem că ne descurcăm 
singuri. 

De meditat 

Poporului lui Dumnezeu i se poruncește 
să nu cârtească și să nu se 
plângă, deoarece astfel de reacții ale 
inimii sunt atitudini păcătoase. 

Filipeni 2:14 – 14 Faceţi toate lucrurile 
fără să vă plângeţi şi fără să vă certaţi, 

Ori de câte ori o facem, demonstrăm că 
există necredință în inima noastră și o 
lipsă de mulțumire față de Dumnezeu. 
Dacă inima noastră ar abunda zilnic de 
mulțumire, garantat nu ne-am mai 
plânge. 
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Efeseni 5:20 – Mulţumiţi întotdeauna 
pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în 
Numele Domnului nostru Isus Cristos. 

Cea mai bună cale de a combate un 
astfel de stil de viață marcat de cârtire 
și constantă nemulțumire este 
prin acceptarea plină de credință 
a manifestării voii și planului lui 
Dumnezeu mulțumindu-I 
pentru bunătatea Lui chiar dacă nu 
vedem nimic bun întâmplându-se. 
Romani 8:28 este încă valabil! 
28 Noi ştim că toate lucrează împreună 
spre binele celor ce-L iubesc pe 

Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în 
conformitate cu planul Său. 29 Căci pe 
cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El 
i-a şi hotărât mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta 
să fie primul născut dintre mai mulţi 
fraţi. 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât 
mai dinainte, i-a şi chemat; pe aceia pe 
care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar pe 
aceia pe care i-a îndreptăţit, i-a şi 
glorificat. 31 Ce vom spune deci despre 
aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este 
pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?! 
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NUMERI 18 
 
Prin subiectele expuse în acest capitol, 
textul se poate împărți în mod natural în 
patru secțiuni. Prima este cuprinsă 
între versetele 1-7 tratând 
reponsabilitățile leviților. Secțiunea a 
doua (v.8-20) este o reiterare a 
atribuțiilor ce le revin preoților. 
Versetele 21-24 fomează secțiunea a 
treia și anume învățătura despre 
zeciuială, o practică comună în tot 
Orientul Apropiat. Iar secțiunea finală, 
v.25-32, prezintă zeciuiala specială, 
zeciuiala la zeciuieli, adusă de leviți și 
destinată preoților. 

Este posibil ca instrucțiunile Domnului 
din capitolele 18 și 19 pentru Israel să fi 
avut loc tot la Cadeș-Barnea. În orice 
caz, odată ce vom ajunge în capitolul 20 
din Numeri, poporul va fi încheiat 38 de 
ani de peregrinaj prin pustiu, 
întorcându-se din nou la Cadeș (20:1, 
16). Așa cum am amintit și cu altă 
ocazie, Duhul lui Dumnezeu care l-a 
insuflat pe Moise și în scrierea cărții 
Numeri ne-a lăsat foarte puține 
informații din perioada rătăcirii prin 
pustiu. Găsim în Numeri 33 o listă în 
care sunt enumerate locurile în care au 
campat și atât. Maria (Miriam) moare în 
prima lună a celui de-al patruzecilea an 
(20:1), chiar după ce poporul revine la 
Cadeș. Aaron moare în a cincea lună a 
aceluiași an (33:38). Când Moise moare 
la finalul celui de-al patruzecilea an 
(Deut. 1:3), întreaga generație care a 
ieșit din Egipt era deja moartă, excepție 
fiind Iosua și Caleb; cei doi care au 
cucerit Canaanul. 

Toate acestea s-au întâmplat pentru că 
poporul lui Dumnezeu a dat dovadă de 
încăpățânare și răzvrătire. În 
ciuda neascultării lor și a pedepselor 

suportate, totuși Domnul a fost 
credincios purtându-le de grijă. 

Ps. 106:8– El i-a izbăvit din pricina 
Numelui Său, ca să-Şi descopere puterea 
Sa. 

Cele consemnate în aceste capitole (18-
20), atât instrucțiuni cât și evenimente, 
sunt tot o dovadă a faptului că Domnul 
a fost de partea lor. 

Firul roșu care străbate capitolul 18 este 
conceptul de a da sau ideea de dar. 
Dumnezeu le-a dat, însă cu siguranță 
ne dă și nouă ajutoare care să ne asiste 
în implicarea ce-o avem, așa că 
trebuie să le acceptăm și să fim plini de 
recunoștință pentru ele. O parte din 
leviți s-au răsculat împotriva lui Moise 
și Aaron, și cu toate acestea, Dumnezeu 
încă le-a mai dat privilegiul de a-L sluji, 
prin ajutorul pe care îl dădeau preoților. 

1. Dumnezeu le-a dat munca drept 
responsabilitate a slujirii – v.7 

Principiul acesta spiritual e valabil și 
pentru noi. Atâta timp cât suntem 
în voia lui Dumnezeu, ceea ce 
noi muncim este o vocație divină. Așa că 
responsabilitatea nostră este să o facem 
pentru slava Lui. 

1 Cor 10:31: 

 Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi sau 
orice altceva faceţi, să le faceţi pe toate 
pentru slava lui Dumnezeu. 

2. Dumnezeu le-a dat tot ceea ce au 
avut nevoie – v.8-20 

În această a doua secțiune a capitolului 
apare aproape în fiecare verset, 
expresia v-am dat/ți-am dat. El a 
hotărât ca hrană pentru preoți acea 
parte pe care o puteau lua din jertfele de 
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la altar cât și din zeciuieli (v.21). Lucrul 
acesta ne reamintește încă o dată 
valabilitatea principiului și pentru noi, 
că vrednic este lucrătorul de plata 
lui! (Luca 10:7; 1 Cor. 9:14; 1 Tim. 5:18). 
Aceasta este etica muncii credinciosului, 
tot ceea ce face, o face cu motivația ca 
Numele și mărturia lui Dumnezeu să fie 
slăvite. În schimb, are garanția purtării 
Lui de grijă. 

Matei 6:33 – 33 Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Lui, şi toate aceste lucruri (hrana și 
îmbrăcămintea) vi se vor da pe 
deasupra. 

3. Dumnezeu li S-a dat pe Sine Însuși 
– v.20 

Preoților și leviților li s-au repartizat 
anumite cetăți în tot Israelul în care 
puteau locui, dar niciodată nu au avut 
vreo proprietate pe urma căreia să poată 
obține vreun profit (Ios. 13:14). Acesta 
era un exercițiu spiritual de-o viață și cu 
bătaie lungă, pentru toate generațiile 
următoare. Să n-ai tu nimic? Să nu le 
poți lăsa copiilor nimic? Ei trebuiau să 
se încreadă permanent în Dumnezeu, 
ca necesitățile lor să le fie îndeplinite. 
Pentru că suntem prea legați de pământ 
și de statutul nostru pe care îl fluturăm 
nici măcar nu îndrăznim să facem acest 

exercițiu imaginativ, cu atât mai puțin 
să-l urmăm în viață. Toți recunoaștem 
că viața e trecătoare, cu toții suntem de-
acord cu apostolul Pavel căci noi n-am 
adus nimic în lume şi nici nu putem să 
luăm cu noi nimic din ea (1 Tim. 6:7), 
dar extrem de puțini, ca să nu zic nici 
unul, suntem dispuși să fim un „apostol” 
Pavel. De ce oare? Probabil, pentru că 
aceasta înseamnă într-adevăr lepădare 
de tot ce are. 

Luca 14:33 – Tot aşa, oricine dintre voi 
care nu se leapădă de tot ce are nu 
poate fi ucenicul Meu. 

Când Însuși Dumnezeu îți 
este moștenirea, partea ta de avere, ce 
altceva mai mult îți trebuie? 

Ps. 16:5-6 – 5 Doamne, Tu eşti partea 
mea de moştenire şi cupa mea! Tu eşti 
Cel Care îmi apuci sorţul[*]! 6 Plăcute 
moşii mi-au căzut la sorţi! Într-adevăr, 
frumoasă moştenire mi-a fost dată! 

*Sau: Care îmi asiguri viitorul; 
psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind 
Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă 
folosită în acele vremuri pentru 
împărţirea pământului), lucru care-l 
asigură că partea lui va fi una foarte 
bună. 
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NUMERI 19 
 

1. Responsabilitatea poporului 

Ca popor sfânt, separat, israeliții 
trebuiau să se ferească de orice tip 
de necurăție ritualică, în special 
de contaminarea adusă de atingerea 
trupului unui mort. Relația dintre popor 
și Dumnezeu era așadar determinată de 
sensibilitatea lor față de cele curate 
și cele necurate. 

Fără îndoială aceste prevederi erau 
de ordin igienic, așa cum am 
menționat mai detaliat în comentariile 
făcute asupra capitolelor din Levitic 11 
până la 15. Dar la fel de adevărat este că 
aceste principii erau și de factură 
spirituală. Ele reaminteau poporului că 
trebuie să se păzească de păcat pentru 
că acesta întinează și 
produce necurăție pentru toți cei care 
intră în contact cu el. Păcatul îi întinează 
pe toți cei din casă, pe toți cei cu care 
persoana infectată 
spiritual relaționează. Dumnezeu era 
în mijlocul lor, în centrul taberei, și 
nimeni nu putea să-și permită o astfel de 
nebăgare de seamă. 

Aplicația pentru zilele noastre poate fi 
găsită în 2 Corinteni 6:14-7:1. 
14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu 
cei necredincioşi. Căci ce 
parteneriat poate fi între dreptate şi 
fărădelege? Sau ce părtăşie poate 
fi între lumină şi întuneric? 15 Ce 
armonie poate fi între Cristos 
şi Belial*? 

*în VT termenul îi caracteriza pe unii 
oameni, însemnând nelegiuit, rău, 
ticălos; în NT a ajuns să fie o denumire 
a lui Satan; este singurul loc în care 
apare termenul în NT 

Sau ce parte au în comun cel credincios 
cu cel necredincios? 16 Ce 
înţelegere poate fi între Templul lui 
Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul 
Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus 
Dumnezeu: 

„Voi locui în ei, voi umbla printre ei şi 
voi fi Dumnezeul lor, 
iar ei vor fi poporul Meu.“[Lev. 26:12; Ier. 

32:28; Ezech. 37:27] 17 „De aceea, ieşiţi din 
mijlocul lor, 
separaţi-vă! zice Domnul. Nu atingeţi 
nimic necurat, iar Eu vă voi primi.“[Is. 

52:11; Ezech. 20:34, 41] 18 „Eu voi fi Tatăl vostru, 
iar voi veţi fi fiii şi fiicele Mele, zice 
Domnul cel Atotputernic.“[2 Sa 7:14; 7:8] 

7:1 Preaiubiţilor, întrucât avem aceste 
promisiuni, să ne curăţim de orice 
pângăreşte trupul şi duhul, desăvârşind 
sfinţenia în frică de Dumnezeu. 

2. Restaurarea persoanelor din 
popor 

Dumnezeu pune la dispoziție resursele 
necesare în vederea restaurării celor 
care devin în diferite circumstanțe 
necurați. Persoanele care deveneau 
necurate puteau fi curățate 
ceremonial prin ascultarea și împlinir
ea instrucțiunilor date în Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Există câteva aspecte unice în tot 
acest ritual. (1) Mai întâi, animalul ales 
nu era de parte bărbătească; (2) apoi, 
vaca era înjunghiată în afara taberei, 
departe de Cortul Întâlnirii și altarul de 
jertfă; (3) vaca era înjunghiată de o altă 
persoană decât preotul; (4) sângele nu 
era strâns și turnat înaintea Domnului 
ci ars cu tot cu piele, carne şi balegă 
(v.5). 
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Culoarea roșie a vacii probabil că a fost 
aleasă cu intenția de a face trimitere 
la culoarea sângelui. Oricine o vedea, 
automat devenea conștient de faptul 
că acela e animalul de jertfă – soluția 
pentru necurăția fiecăruia. De 
asemenea, e posibil ca această culoare să 
facă trimitere și la culoarea pământului 
din care a fost făcut omul (Gen. 2:7). 
Această nuanță nu poate fi sesizată în 
limba română, însă comentatorii biblici 
susțin că numele de Adam – םָ֗דָאָֽה  – 
hā·’ā·ḏām, provine din cuvântul הָ֔מָדֲאָ֣ה  
– hā·’ă·ḏā·māh – folosit în v.7 din 
Geneza 2 pentru pământ și 
înseamnă pământ roșiatic. 
7 Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat 
pe Adam din ţărâna pământului ( הָ֔מָדֲאָ֣ה  
– hā·’ă·ḏā·māh) şi a suflat în nările lui 
suflare de viaţă, iar Adam a devenit un 
suflet viu. 

În timp ce trupul vacii ardea, Eleazar 
trebuia să arunce în foc 3 elemente 
importante: (1) lemnul de cedru – care 
avea proprietăți odorizante; (2) isopul – 
o plantă poroasă care avea proprietăți 
de absorbire a lichidelor; și (3) lâna 
stacojie/roșie. Toate aceste elemente 
mai erau folosite și în ceremonia de 
curățare a leprei amintită în Lev. 14:4, 
6, 49, 51-52; Ps. 51:7). 

Persoanele implicate în acest ritual 
trebuiau să se spele înainte de a reveni 
în tabără. 

La ce folosea cenușa acestei vaci? 
Persoanele care deveneau ceremonial 
necurate prin atingerea unui trup mort 
(v.11-13), fiind în cort cu cineva care a 
murit (v.14-15) sau care s-au atins de 
orice altceva necurat (v.16), puteau 
fi din nou curate prin folosirea acestei 
cenuși. Trebuiau să aștepte 3 zile de la 
momentul necurăției lor ca apoi să iasă 
din tabără împreună cu o persoană 
curată ceremonial, până la locul în care 

era ținută cenușa. Persoana curată 
prepara un amestec făcut din cenușă și 
apă proaspătă de izvor (v.17), înmuia 
isopul în el și stropea persoana 
necurată. 

Persoanele necurate care 
refuzau restaurarea pregătită de 
Dumnezeu erau tăiate din popor prin a 
fi omorâte cu pietre (v.20). Demn de 
observat este că problema nu e când 
cineva a devenit necurat, pentru că toți 
treceau pe aici, ci problema e când 
cineva nu dorește să parcurgă pașii 
curățirii. Așa ceva era inadmisibil! 

Evident, Biserica de astăzi nu trebuie să 
se ocupe cu astfel de ritualuri 
ceremoniale ale necurăției și nici să fie 
îngrijorată cu privire la nepracticarea 
lor. Ele nu au fost poruncite Bisericii ci 
poporul Israel. În schimb, Biserica 
trebuie să pună la inimă lecția acestui 
capitol: Dumnezeu dorește ca noi să fim 
un popor sfânt/curat. 

2 Corinteni 7:1 – Deci, fiindcă avem 
astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne 
curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a 
duhului şi să ne ducem sfinţirea până la 
capăt, în frica de Dumnezeu. 

Dumnezeu promite iertare și curățare 
pentru toți copiii Lui dacă părăsesc 
păcatele și le mărturisesc cu smerenie 
Domnului (1 Ioan 1:9). Un animal 
inocent, fără pată și care nu a fost folosit 
niciodată la jug, trebuia să moară pentru 
a asigura curăția ritualică pentru 
israeliți; dar Mielul lui 
Dumnezeu, inocent, fără pată și fără de 
greșeală, a trebuit să moară ca să ne 
asigure spălarea (Ioan 1:29; 1 Petru 
1:18-23). 

De ce să trăim întinați și la rândul 
nostru să îi întinăm și pe alții 
când harul lui Dumnezeu în mod 
extraordinar ne este pus la dispoziție? 
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NUMERI 20 
 
Numeri 20 face parte din categoria 
textelor triste din Scriptură. Nimeni din 
familia lui Moise, nici el, nici fratele său 
Aaron și nici sora lui, Miriam (Maria) nu 
au intrat cu israeliții în Țara Promisă. 
Când am spus că nimeni din familia lui 
Moise, nu m-am referit la descendenții 
lor ci strict la familia lui Amram și 
Iochebed, părinții celor 3 (Numeri 
26:59). E trist! Ba mai mult, Moise s-a 
născut, a trăit toată viața așa și a murit 
ca omul de mijloc. El s-a născut al 
doilea, între Aaron și Miriam, și a fost 
nevoit să-și îngroape frații. A trecut prin 
grele momente într-un singur an. Într-
un astfel de context se potrivește 
încurajarea lui John Wesley: „Dumnezeu 
Și-a îngropat lucrătorii, dar lucrarea Sa 
întotdeauna merge mai departe!”. 

1. Descurajarea – v.1-9 

Condiția spirituală a poporului adunată 
cu problemele și încercările personale 
provoacă de multe ori mari 
descurajări, mai ales 
pentru conducătorii spirituali. Textul 
Scripturii ne prezintă cum a început 
povara pentru Moise. Primul eveniment 
a fost moartea Mariei (1), apoi cârtirea 
poporului (2), Edom a refuzat israeliții 
să tranziteze teritoriul său (3) iar în 
finalul capitolul, și al anului 
calendaristic, vine moartea lui Aaron 
(4). 

Israeliții au început să cârtească din 
nou, deoarece Egiptul încă era în inimile 
lor. Cuvintele și atitudinile lor au fost o 
dovadă clară a faptului că inimile lor 
erau tot în Egipt. 

Aceasta era problema lor de mai 
demult (v.1-5) Așa cum am observat și 
în cazurile trecute, au început să 
găsească vinovații, de fiecare dată 

aceiași: Moise și Aaron. Nici de data 
aceasta n-au avut nici curajul și nici 
credința de a înfrunta viitorul. Același 
lucru ni se întâmplă de foarte multe ori 
și nouă. Simțim că viitorul apropiat este 
nesigur, îngrijorarea ne dă acele trăiri 
înfricoșătoare, și am face orice, chiar și 
compromis, doar ca să 
dispară presiunea și nevoia ce ne apasă. 
La fel ca și poporul Domnului, în aceste 
împrejurări, oamenii își doresc mai 
degrabă moartea decât puterea 
credinței ca să înfrunte încercările de 
mâine (compară cu capitolul 14; 14:2; 
Exod. 16:3). Noi suntem chemați să ne 
luăm crucea în fiecare zi și să-I urmăm 
Domnului. 

Este de-a dreptul uimitor cum de 
fiecare dată când israeliții s-au 
confruntat cu momente dificile (1) i-au 
acuzat instant pe Aaron și Moise și (2) 
au bocit isteric sau de ciudă, nu știu, că 
nu au rămas în Egipt. 

Momentele grele ale vieții fie scot ce e 
mai bun din oameni fie ce e mai 
rău; ele fie ne maturizează fie ne fac să 
acționăm mai rău decât copiii (Iacov 
1:2-8). Mai exact, așa arată și o persoană 
ce se declară creștină doar de pe vârful 
buzelor dar care iubește lumea (1 Ioan 
2:15-17). Ea se va întoarce în lume ori de 
câte ori va avea o problemă. Aceasta este 
singura explicație pentru instabilitățile 
poporului dar și inconsecvența multora 
din bisericile de astăzi. În planul și în 
voia lui Dumnezeu, nu există nici un 
loc care să fie rău, pustiu, uscat și 
fără rost. 
3 Poporul s-a certat cu Moise şi a zis: 

– Mai bine am fi murit când au murit 
fraţii noştri înaintea Domnului! 4 De ce 
aţi adus adunarea Domnului în pustia 
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aceasta? Ca să murim aici şi noi şi vitele 
noastre? 5 De ce ne-aţi scos din Egipt să 
ne aduceţi în acest loc uscat? Nu este 
nici loc de semănat, nici smochin, nici 
viţă, nici rodie şi nu este nici apă de 
băut. 

Se întâmplă lucrurile acestea numai 
atunci când dorințele noastre spirituale 
sunt păcătoase, atunci, da, nici un loc nu 
mai e bun – doar unul singur: Egiptul! 

La problema lor de mai demult, 
Dumnezeu are o soluție divină (v.6-9). 
În mijlocul pustiului aduce apă nu dintr-
o stâncă oarecare, ci dintr-un versant 
muntos. Dumnezeu intervine iarăși 
miraculos. Însă soluțiile din partea 
Domnului au venit numai în urma 
mijlocirii lui Aaron și Moise. Dacă Moise 
și Aaron erau vinovați, de ce Se 
descoperă Domnul când aceștia se 
roagă? De ce nu s-a rugat tabăra lui 
Israel ca să primească rezolvare? Aici se 
vede adevărata inimă de slujitor, atât 
în dreptul lui Moise cât și a lui Aaron. 
Slujitorii spirituali plătesc un preț în 
timpul căutării și slujirii poporului lui 
Dumnezeu, dar de multe ori se întâmplă 
ca în inima poporului să nu 
existe recunoștință. 

2. Disciplina vine în 
urma neascultării – v.10-13 

Care este motivul păcatului celor doi 
frați? De-a lungul istoriei comentariilor 
Scripturii s-au oferit mai multe 
presupoziții: limbaj neadecvat; reacții 
nervoase ieșite din comun; tensiunea 
momentului a adus indiferența la 
Cuvântul Domnului – Moise n-a făcut 
deosebirea între vorbire și nu lovire; sau 
Moise și-a permis să adauge ori să facă 
un pic altceva decât i-a spus Cuvântul 
Domnului, și așa mai departe. Cu 
exactitate nu îl știm, nu este scris. 
Probabil că este o combinație dintre 
toate cele amintite. Totuși, ne este 

suficient să știm că Dumnezeu i-a 
pedepsit.  

Cu cât o persoană este mai înălțată, mai 
mare, cu atât standardul judecății este 
mai strict. 

Dacă în viața conducătorilor 
spirituali uneori 
apare descurajarea, alte 
ori devotamentul și mijlocirea, în viața 
acelorași oameni intervine 
și neascultarea și disciplinarea 
Domnului. De foarte multe ori m-am 
gândit la acest pasaj și am observat că 
Moise și Aaron au ajuns la capătul 
răbdărilor și au căzut în neascultare din 
cauza provocărilor firești ale poporului. 
Răzvrătiții din mijlocul lor au fost cauza 
principală, aceștia le-au scos peri albi și 
i-au îmbătrânit înainte de vreme. Foarte 
adevărat! Însă disciplinarea lui 
Dumnezeu vine pentru că nu L-au 
cinstit în fața poporului. 
12 Dar Domnul le-a spus lui Moise şi 
Aaron: „Pentru că nu v-aţi încrezut în 
Mine ca să arătaţi sfinţenia Mea înaintea 
ochilor israeliţilor, nu voi veţi duce 
această adunare în ţara pe care i-o dau.“ 

Ai grijă ce faci, cum reacționezi, ce 
devii din cauza altora, pentru 
că responsabilitatea nu cade doar pe 
umerii lor ci în primul rând pe ai tăi. 
Moise și Aaron n-au mai avut voie să 
intre și să vadă țara Canaan. Care a fost 
scopul principal al ieșirii din Egipt? 
Pentru ce au slujit intens 40 de ani în 
pustiu? Pentru ca să ajungă în țară. Și n-
au mai ajuns. Doar Moise a văzut-o de 
departe (Deut. 3:21-29). 

Încă ceva mai e uimitor. Moise și Aaron 
mijlocesc pentru popor și poporul în 
toată răzvrătirea lui primește ce-a 
vrut, primește lucrurile pentru care a 
cârtit. În schimb, Moise și Aaron sunt 
disciplinați în cel mai dur mod, pierd 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

264 

ceea ce-au vrut cel mai mult. Dar nici 
Moise și nici Aaron nu se apucă de 
negociat cu Domnul: hai Doamne, dar te 
rugăm…și alte feluri de lamentări. 

Se spune în text, v.12, că nu l-au sfințit 
pe Domnul. Numele cetății ׁשֵדָק  – 
Kadeș comemorează ideea sfințirii 
Numelui Domnului. ׁשֵדָק  – Kadeș care 
înseamnă sfânt. Dar pentru că lucrul 
acesta nu s-a întâmplat și în realitate, 
cetății i s-a pus un alt nume 
comemorativ și anume הָביִרְמ  – Meribah 
– ceartă, scandal. 
13 Acestea sunt apele de la Meriba unde 
israeliţii s-au certat cu Domnul şi prin 
care El Şi-a arătat sfinţenia. 

În providența și suveranitatea Sa, 
Dumnezeu a aranjat lucrurile acestea 
astfel încât noi să vedem un alt tipar al 
Vechiului Testament, că 
legea, adică Moise, nu a putut 
da moștenirea (Galat. 3:18). În schimb 
Iosua, care e un tipar a Domnului Isus, a 
condus poporul spre moștenirea 
făgăduită (Evrei 4:1-11). 

3. Dezamăgirea – v.14-20 

N-au fost suficiente cele întâmplate, că 
Dumnezeu îi trece în mijlocul durerii 
lăuntrice și disciplinării printr-o 
nouă dezamăgire. Cu acest drum ne 
identificăm poate și mai mulți dintre 
noi. Pur și simplu Dumnezeu nu i-a 
înmuiat inima lui Edom ca să îi permită 
Israelului să treacă pe drumurile acestei 
țări. Știm că edomiții sunt descendenții 
lui Esau, fratele lui Iacov, și din punct de 
vedere al sângelui erau frați cu evreii, 
dar nu au dat dovadă de 
comportament frățesc. Poporul Israel 
era undeva între 2 și 3 milioane de 
oameni. La o asemenea populație 

însoțită de alte câteva milioane de 
animale, consumul de alimente și apă ar 
fi fost ridicate pentru edomiți. Moise a 
promis că nimeni nu se va atinge de nici 
una din proprietățile edomiților, ba 
chiar a căutat să liniștească această frică 
a unei posibile crize economice 
garantând că vor plăti orice consumație. 
În schimb a primit o opoziție și mai 
mare, amenințarea cu sabia. 

Ruta pentru care Moise a cerut 
permisiunea era cea comercială. Pe 
acest drum treceau caravanele dar și 
călătoriile diplomatice. De aceea are 
numele de Drumul Regelui (v.17), 
tocmai pentru că era păzit de gărzile 
împărătești. Mulți ani mai târziu, acest 
drum a ajuns să fie reconstruit în anul 
106 d.Hr. de împăratul roman Traian, 
cuceritorul dacilor, și a ajuns cunoscut 
drept Drumul lui Traian. 

Cine a spus că e ușor să conduci poporul 
Domnului? Fii lui Core. Despre ei însă, 
știm ce sfârșit au avut. Nu e ușor să fii 
un conducător spiritual, absolut deloc. 
De aceea trebuie să-i susținem în 
rugăciune pe toți aceia pe care 
Dumnezeu i-a echipat în vederea slujirii. 
Moise a trecut prin 2 înmormântări de 
familie, prin 2 confruntări pline de 
cârtire și ceartă și un faliment personal 
mare, cel de la Cades. Cu toate acestea, 
și-a luat în continuare toiagul și s-a 
întors la lucrul cu poporul. Slujirea 
creștină la fel ca și viața creștină sunt o 
serie de noi începuturi tocmai din 
mijlocul căderilor. Indiferent de căderile 
pe care le avem din cauza păcatului și 
nevegherii să nu uităm următorul 
principiu: e prea devreme ca să 
renunțăm! (Warren Wiersbe) 
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NUMERI 21 
 
În urma refuzului vehement oferit de 
regele Edomului, israeliții au trebuit să 

găsească o altă cale. Așa că noul drum a 
dus spre cetatea Aradului. 

 

(Renovare a ruinelor vechii cetăți a Aradului) 

 

Ca primă observație putem spune plini 
de încredere că Domnul știe cel mai bine 
pe unde și de ce să ne treacă. Există două 
semnificații deosebite pentru această 
rută: (1) ea duce la prima victorie a 
israeliților asupra canaaniților; (2) 
reprezintă victorie în Horma. Dacă ne 
aducem aminte, în Numeri 14, exact în 
acest loc avem de-a face cu tragedia de 
la Cades-Barnea și apoi înfrângerea 
dezastruoasă de la Horma (14:45). 

În harta de mai jos se poate observa 
întreg traseul străbătut de poporul 
Domnului în perioada Numeri 1 – 36, cu 

plecarea de la Muntele Sinai și până la 
Cades. 

Acest capitol poate fi analizat din mai 
multe unghiuri: perspectiva umană – și 
atunci ne-am uita la reacțiile, 
promisiunile, rugăciunile ori cârtirile 
lor; perspectiva dușmanilor – și atunci 
am putea studia strategiile, planurile și 
opoziția vrăjmașilor teritoriali; însă la 
fel de adevărat este că putem 
vedea perspectiva divină – în 
complexitatea tuturor evenimentelor 
vom privi la planul și purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu. 
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1. Dumnezeu este sursa oricărei 
victorii – v.1-3 

Nici una din victoriile poporului Israel și 
nici una din biruințele noastre nu au ca 
sursă puterea, pregătirea și 
perspicacitatea noastră. Dacă ele au 
venit, toate se datorează lui Dumnezeu. 
Victoria în cazul cetății Arad e una 
surprinzătoare. Nu știm cu exactitate 
dacă Israel a început lupta sau dacă a 
fost atacat pe nepregătite. Dar știm că 
situația nu a fost deloc pozitivă pentru 
că Israelului i s-au luat prizonieri. De 
data aceasta se întâmplă ceva unic în 
privința spiritualității lor. Nu Moise 
mijlocește Domnului ci însuși poporul, 
atât cei care trebuiau să plece la luptă 
cât și cei rămași în stare de alertă la 
corturi. 
2 Atunci Israel a făcut un 
jurământ Domnului şi a zis: „Dacă vei 
da poporul acesta în mâinile noastre, 
vom nimici în întregime cetăţile 

lor.“ 3 Domnul a ascultat glasul lui 
Israel şi i-a dat pe canaaniţi în mâinile 
lor; i-au nimicit în întregime pe ei şi 
cetăţile lor. Locul acela a fost numit 
Horma. 

* הָמְרָח  – Hormah – poate să 
însemne distrugere, exterminare și 
provine dintr-un cuvânt care are sensul 
de înfrângere prin umilire completă. 

Generația bătrânilor din Israel ar fi 
putut avea aceeași experiență deosebită 
cu împărații Canaanului dacă ar fi avut 
credință în Dumnezeu, în privința 
cuceririi țării. Când Dumnezeu a fost cu 
ei, nu a contat că au început luptele în 
dezavantaj, El a dat întotdeauna 
victoria. Aceste lupte nu erau altceva 
decât un exercițiu de antrenare a noii 
generații de israeliți pentru zilele când 
vor cuceri Canaanul. Exercițiul viza atât 
abilitățile militare dar cu atât mai 
mult credința în Dumnezeu. 
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Dacă suntem de partea Domnului și 
dacă suntem îmbrăcați cu armura pe 
care ne-o pune la dispoziție (Efes. 6:10-
17), atunci, chiar și de s-ar ridica toate 
puterile iadului, tot nu ne-ar învinge, 
pentru că Însuși Domnul le stă 
împotrivă (Matei 16:18). 

2. Dumnezeu este sursa vindecărilor 
– v.4-9 

Același apetit egiptean se declanșează 
din nou. Israel comite ultima răzvrătire 
a pustiei. Plaga șerpilor pe care o trimite 
a fost un blestem teribil. Pentru expresia 
din a doua parte a versetului 4, dar 
poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum, 
limba ebraică are o expresie idiomatică 
(inedită), ׁשֶפֶֽנ רַ֥צְקִּתַו  – wat·tiq·țar ne·feș 
– și-a scurtat sufletul. Această expresie 
subliniază foarte bine că răbdarea nu e o 
chestiune pur mentală, doar psihică, ci e 
legată de viața spirituală. Expresia a-ți 
scurta sufletul înseamnă: să fii 
nerăbdător; incapabil să-ți gestionezi 
temperamentul; incapabil să fi auto-
disciplinat. Din punct de vedere al limbii 
ebraice, formularea aceasta este opusă, 
e antonimul expresiei îndelung-
răbdător (Prov. 14:29). Exact această 
expresie este folosită și în cazul lui 
Samson în Jud. 16:16. 

Acuzațiile poporului sunt extrem de 
grave. 
5 şi a vorbit împotriva Domnului şi 
împotriva lui Moise: „De ce ne-aţi scos 
din Egipt, ca să murim în pustie? Nu mai 
avem nici pâine, nici apă şi sufletul 
nostru s-a scârbit de această mâncare 
mizerabilă!“ 

Cuvintele lor sunt adresate 
direct împotriva Domnului, de parcă 
au uitat efectiv ce s-a întâmplat în v.1-3. 
Apoi împotriva lui Moise și ca situația 
să devină și mai gravă, 
numesc binecuvântarea lui 

Dumnezeu, mana din cer, mâncare 
mizerabilă. Am un sentiment de frică 
tocmai în timp ce scriu aceste cuvinte și 
mă gândesc la comportamentul lor, cu 
atât mai mult dacă aș fi în pielea unor 
astfel de oameni. Cum să ai o astfel de 
inimă și să spui ni s-a scârbit de această 
mâncare mizerabilă? 

Dumnezeu nu i-a vindecat spiritual de 
aceste păcate până când nu i-a pedepsit. 
Și nu i-a vindecat trupește până când nu 
i-a lăsat să suporte chinurile propriilor 
păcate. Iar vindecarea, culmea, nu vine 
decât prin ceea ce ei au 
lepădat, credința. Pedeapsa pentru ei 
vine în forma unor șerpi înfocați. Au fost 
numiți așa nu datorită vreunui aspect 
fizic exterior ci din cauza senzației 
arzătoare pe care o avea veninul lor 
asupra trupului. 

Și mai interesant este faptul că pentru 
cuvântul șerpi nu s-a folosit unul din 
cele 2 cuvinte consacrate din ebraică: (1) 

ׁשָחָנ  – nahaș – șarpe, așa cum apare și în 
Geneza 3; (2) ןיִּנַּת  – tannin – cuvânt 
generic folosit atât pentru animale 
marine mari (balaur, dragon în 
Cornilescu) dar și reptile, inclusiv 
șerpi (Ps. 91:13; Ieremia 8:17; Deut. 
32:33, etc.). Ci termenul folosit aici 
este serafim – םיִ֔פָרְּׂשַה . Mai exact, s-a 
folosit pentru șerpi înfocați – cuvântul 
nahaș dar pentru înfocați apare 
termenul serafim. Acest cuvânt îl 
întâlnim în Isaia 6 pentru a descrie 
creaturile din jurul tronului lui 
Dumnezeu. În Isaia serafimii sunt 
slujitori angelici ai Domnului, aici în 
Numeri, sunt tot în slujba Lui; acolo ei Îl 
laudă și Îl glorifică în adorare, aici Îl 
onorează prin judecata Sa pe care o 
aduc. 

Însă Dumnezeu poartă de grijă 
în privința unui antidot pentru 
mușcăturile șerpilor. Soluția lui 
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Dumnezeu nu se bazează pe vreun ser 
medical care să aibă ca substanță 
fundamentală un anumit procent 
din veninul șerpilor, ci Dumnezeu le-a 
pregătit un șarpe artificial înălțat pe o 
prăjină. Nimeni nu trebuia să facă 
absolut nimic, decât să-și ridice 
privirea înspre el și avea parte de 
recuperare și imunitate. Singurul care 
are putere de vindecare este Însuși 
Domnul. Pasajul ne-a arătat-o clar. El a 
făcut rana și tot El a legat-o și a 
vindecat-o (Iov 5:18). 

Evenimentele acestea au prevestit sub 
forma unei profeții tipologice că în mod 
simbolic, Domnul Isus este cel 
înălțat, șarpele de bronz era o imagine a 
faptului că Mântuitorul va muri pe cruce 
pentru că a devenit păcat, preluând 
păcatele noastre (Ioan 3:14-16; 2 Cor. 
5:21). Singura posibilitate pentru o 

persoană ca să fie mântuită este să-și 
ridice privirea și să se uite plin de 
credință la Hristosul înălțat. 

3. Dumnezeu este sursa pentru 
nevoile noastre – v.10-35 

De data aceasta în relatarea din v.10-20 
apa nu a mai venit din stâncă. Motivul 
este că Dumnezeu nu e limitat de relief 
sau natură atunci când e vorba de 
a împlini nevoile copiilor Săi. El a 
purtat de grijă tot timpul, în așa fel încât 
poporul să aibe apă în locuri aproape 
imposibile. Dacă vom privi imaginea de 
mai jos ne vom forma o idee despre cum 
era relieful descris în v.15 în perioada 
secetei: 

„Vaheb în Sufa, Şivoaiele Arnonului Şi 
scurgerile şuvoaielor, Care se întind 
înspre Ar şi se ating cu hotarul lui 
Moab.” 

 

Dumnezeu poartă de grijă în 
privința fântânilor în moduri 
inimaginabile. Lucrul acesta 
demonstrează harul 
și bunătatea Domnului imediat după ce 

poporul tocmai a cârtit și a fost 
nemulțumit de felul în care El își 
conduce poporul. 
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De asemenea, în harta următoare sunt 
consemnate traseele și luptele din v.21-
35. 

Chiar dacă israeliții au avut din nou o 
perioadă a cârtirii, totuși Dumnezeu le-
a dat biruințe și experiențe deosebite. În 
fața unor astfel de realități ar trebui să 

ne cercetăm și noi, iar în sinceritate vom 
descoperi că ne putem identifica cu ei. 
Deși nu am fost la înălțimea chemării 
Lui, în urma pocăinței și disciplinării 
noastre, am primit biruințe. De aceea, să 
ne unim în preamărirea caracterului Lui 
minunat prin Ps. 103:10 și Filipeni 4:19. 
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NUMERI 22 
 
Următoarea secțiune cuprinsă între 
capitolele 22-24 se concentrează 
pe schimbarea destinului poporului 
Israel. Principalele caractere umane 
(Balac și Balaam) preocupate de 
influențarea viitorului israeliților nu au 
intrat deloc în contact cu aceștia și nici 
nu erau dintre ei. 

Acesta nu este un episod scurt relatat în 
câteva versete ci o întreagă consemnare 
istorică ce descrie frământări politice, 
sociale, psihologice dar mai ales 
spirituale; e o dramă ce atinge punctul 
climax. 

Capitolul 22 ni-l prezintă pe Balaam în 
legătură directă cu voia lui 
Dumnezeu. Ce a făcut Balaam după ce a 
cunoscut voia și planul lui Dumnezeu? 
Această întrebare deosebit de serioasă 
este și pentru noi. Așadar, capitolul ne 
prezintă trei situații principale: 

(1) îngrijorarea lui Balac și solicitarea 
lui Balaam v.1-20; 

(2) înțelepciunea supranaturală a 
măgăriței și starea nervoasă a lui 
Balaam v.21-30; 

(3) înfățișarea îngerului Domnului 
și spaima cutremurătoare a lui Balaam 
v.31-41; 

Unii comentatori biblici afirmă că 
numele lui Balaam – םָעְלִּב  – este derivat 
din cuvântul ebraic a înghiți. Acesta 
poate face referire atât la procesul 
digestiv dar este folosit și în sensul 
metaforic pentru a înghiți/distruge 
popoarele (Iov 20:15; Exod 15:12; Num. 
16:30). Ei spun că numele acesta, 
Bil’am, așa cum e în ebraică, ar fi fost 
numele unui zeu tribal. De aceea i s-ar fi 
spus înghițitorul de popoare lui Balaam, 

datorită oracolelor și blestemelor pe 
care le putea face. 

Balac regele Moabului împreună cu 
bătrânii Midianului erau convinși că 
rostirea unor cuvinte de blestem vor 
fi eficiente împotriva Israelului. În 
antichitate, în lumea păgână, blestemele 
erau văzute ca fiind irevocabile. Odată 
spuse, ele se vor întâmpla exact așa. 
Astfel, în mentalitatea lui Balac, dacă 
Balaam va blestema numărul mare al 
israeliților, va avea siguranță. De ce 
apelează la o astfel de practică? Așa 
păgând cum era, închinător la zei falși, 
trăind în întunecimea dată de cel rău, 
știa totuși că bătălia aceasta nu poate fi 
dusă în domeniul uman-fizic. Ce 
interesant, nu-i așa? Balac știe că din 
moment ce israeliții sunt poporul 
Dumnezeului celui adevărat, nu te poți 
bate cu ei fizic. Dar poți încerca să te bați 
cu ei pe terenul lumii spirituale. 

Formularea pe care o folosește Balac în 
versetul 4, atunci când își exprimă frica, 
este identică cu fraza utilizată în Exod 
10:5, 15, când a fost vorba de urgia 
lăcustelor. 
4 Atunci moabiţii le-au zis bătrânilor 
Midianului: „Mulţimea aceasta va 
înghiţi tot ce se află în jurul nostru, 
aşa cum mănâncă boul verdeaţa 
câmpului.“ 

Balak, fiul lui Ţipor, rege al Moabului în 
vremea aceea, 5 a trimis soli să-l cheme 
pe Balaam, fiul lui Beor, care locuia la 
Petor, lângă râu[a], în ţara lui natală. 
Balak i-a zis: 

„Un popor a ieşit din Egipt, a acoperit 
faţa pământului şi s-a aşezat înaintea 
mea. 6 Vino acum, te rog, şi blestemă 
acest popor, căci este prea puternic 
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pentru mine. Poate în acest fel îi voi 
putea învinge şi alunga din ţară, căci 
ştiu că ce binecuvântezi tu este 
binecuvântat şi ce blestemi tu este 
blestemat.“ 

Un alt aspect uluitor pe care îl întâlnim 
în capitol este cel al folosirii numelor 
divine. În versetul 8 Dumnezeu i se 
revelează ghicitorului păgân cu Numele 
Său personal, ca și în cazul lui Moise, 
drept הָ֖והְי  – Yahweh – Eu sunt Cel ce 
sunt. Însă din dialogul pe care Balaam îl 
are, se poate observa ignoranța față de 
relația specială pe care o are Israel cu 
adevăratul Dumnezeu, cu Yahweh, 
pentru că trebuie să i se spună încă o 
dată faptul că ei sunt binecuvântați de El 
și nu pot fi blestemați. În plus, conform 
versetelor 9, 10, 12, Balaam se 
raportează la Dumnezeu ca ֱאN֙םיִה  – 
Elohim. În versetele amintite, în limba 
ebraică se poate vedea diferența între 
acești 2 termeni. În general, cuvântul 
Elohim era folosit de popoarele din 
perioada antică a Orientului Apropiat 
pentru a descrie zeitatea principală. 
Astfel, implicația celor menționate este 
clară. Domnul i s-a făcut cunoscut în 
mod personal lui Balaam, iar acesta l-a 
tratat drept zeul mai mare peste zei. A 
ascultat de El, cât a ascultat, însă s-a 
raportat la Dumnezeu nu ca și cum a 
avut parte de revelația supranaturală ci 
conform divinației pe care o practica. 

Thomas Merton a spus la un moment 
dat că: 

Cel mai mare rău îl găsești acolo unde 
cel mai mare bine a fost deformat. 

Conform acestor capitole Balaam nu 
poate fi acuzat direct de lăcomie, dorință 
de faimă, de tânjirea după avansarea în 
carieră și iubirea de bani. Dar această 
constatare tristă poate fi făcută numai 
atunci când citim relatarea aceasta 
luând în considerare și comentariile 

Noului Testament asupra caracterului 
acestui ghicitor căruia i-a ieșit în drum 
Însuși Domnul (2 Petru 2:15; Iuda 11; 
Apoc. 2:14). 

Starea spirituală acestui om și 
frământările lui interioare au un final de 
speriat. Balaam a fost profetul care a 
prestat servicii religioase contra cost, un 
om care a putut fi cumpărat. Inițial pare 
să dea dovadă de coloană vertebrală, 
însă în cele din urmă a cedat 
presiunii care îi promitea o onoare 
mult mai mare și niște câștiguri 
inimaginabile pentru meseria lui. El a 
luat o anumită hotărâre, iar după aceea, 
a fost dispus ca să privească lucrurile și 
din alt unghi, în speranța că poate va 
găsi o zonă gri, o zonă neutră, în voia 
revelată a lui Dumnezeu, ca să-și 
împlinească și parte din voia lui. 

Este tragic să ai impresia că poți să 
negociezi cu voia imuabilă a lui 
Dumnezeu și să cazi tot în picioare. Jocul 
lui de-a du-te vino, hai mâine că azi nu 
mă lasă, poate că l-am jucat și noi sau 
poate că încă îl folosim atunci când vrem 
cu orice preț să ne atinge țelurile. 
Balaam este un fel de Iuda Iscarioteanul 
al Vechiului Testament. Deși acest 
ghicitor nu l-a cunoscut pe Pavel, a 
demonstrat întocmai cuvintele sale 
inspirate de Duhul Domnului: 

1 Tim. 6:10 – 10 Căci iubirea de bani este 
rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au 
umblat după ea, au rătăcit de la credinţă 
şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de 
chinuri. 

Faptul că măgărița a vorbit cu glas de 
om, face ca acest caz să fie unul într-
adevăr excepțional. Chiar dacă în mod 
natural animalele nu dețin aceste 
abilități în domeniul vorbirii articulate, 
măgărița a primit aceste abilități prin 
puterea providențială a lui Dumnezeu. 
Scopul nu a fost spectacolul ci 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

272 

mustrarea nebuniei profetului dusă 
până la extremă. Nu doar abilitatea ei de 
vorbire s-a dovedit a fi mustrarea lui 
Dumnezeu pentru el ci și însăși 
comportamentul ei. Aceasta a 
văzut îngerul stându-i în cale, și cu 
înțelepciune s-a dat înapoi. În schimb, 
în dreptul lui Balaam se observă marele 
contrast. El nu a văzut nimic iar în 
nebunia sa a forțat lucrurile să 
meargă în direcția dorită. Din nou, un 
alt contrast este acela că măgărița i-a 
slujit cu credincioșie până acolo că i-a 

salvat viața în schimb el a lovit-o 
nemilos (Prov. 12:10). 

Astfel Balaam s-a aflat în situația de-al 
avea pe Dumnezeul-Yahweh, Cel 
adevărat, Acela care spune despre El, Eu 
sunt Cel ce sunt, drept adversar. 
Detaliul acesta poate fi remarcat din nou 
în textul ebraic din versetul 35. 
Învățătura principală a acestui paragraf 
neobișnuit a fost aceea de a-i arăta 
numaidecât lui Balaam că nu trebuie să 
vorbească nici măcar un cuvânt în plus 
față de ceea ce-i va spune El (v.35, 38). 
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NUMERI 23-24 
 
În aceste 2 capitole Balaam rostește 4 
oracole despre Israel și 3 oracole despre 
celelalte popoare. Voi folosi 
cuvântul oracol și nu prorocie pentru 
discursurile rostite de Balaam deoarece 
așa apare și în textul ebraic. Este foarte 
frumos cu sub inspirația Duhului lui 
Dumnezeu ni se arată că profeția e 
limitată doar la poporul lui Dumnezeu și 
doar la câteva persoane din întreg 
poporul precum Moise și alți câțiva. Deci 
nu oricine era profet și profețea. Cred că 
și noi ar trebui să facem această 
distincție. 

Mașal – לָׁשָמ  – este termenul 
pentru oracol (v.7, 18; 24:3, 15, 20, 21, 
23) – și se traduce cu proverb, parabolă, 
poem, aforism, sau chiar o cugetare 
enunțată în formă expresivă sub formă 
de maximă. Pe când termenul ebraic 
consacrat pentru a profeți este אָבָנ  – 
naba. 

Sigur, textul ne arată foarte clar că 
Dumnezeu este cel care a pus cuvinte în 
gura lui Balaam chiar și prin 
aceste poeme-oracol exprimate uneori și 
ca o sentință (23:5, 12, 16, 17, 26; 24:2, 
13, 16). 

Ce trebuie să înțelegem din aceste 
oracole pe care Dumnezeu i le-a dat? 
Fiecare din cele 4 care i s-au adresat 
strict Israelului, ia rând pe rând câte o 
promisiune din legământul lui 
Dumnezeu cu Avraam și o confirmă. 

Primul oracol (23:7-10) ne arată faptul 
că Dumnezeu nu a blestemat Israelul 
ci confirmă că acest popor va fi 
asemenea pulberii pământului. 

Al doilea oracol (23:18-24) ne arată că 
Dumnezeu nu își schimbă niciodată 
promisiunile. Lucrul acesta confirmă că 

Dumnezeu e prezent în mijlocul 
poporului Său. Aceasta este o referință 
clară pentru 
promisiunea relației dintre Dumnezeu 
și poporul Lui (23:21). 

24:1-3 Când Balaam a văzut că lui 
Dumnezeu îi place să-l binecuvânteze pe 
Israel, n-a mai umblat după farmece 
(vrăji, descântece, divininații) ca în 
celelalte dăţi, ci şi-a întors faţa spre 
pustie. 2 Ridicându-şi ochii, a văzut pe 
Israel organizat pe seminţii. Atunci 
Duhul lui Dumnezeu a venit peste 
el, 3 iar Balaam a început să rostească 
oracolul acesta: 

Al treilea oracol (24:3-9) este o vedenie 
a Celui Atotputernic, nume sub care 
Dumnezeu i s-a arătat lui Avraam. 
Aceasta confirmă că Israel va moșteni 
Țara Promisă (24:5-6). Prezicerea 
înfrângerii lui Agag, împăratul amalecit 
ne arată încă o dată de câtă vreme este 
luată în vedere cucerirea Canaanului (1 
Sam. 15:8). În final, prezicerea că Israel 
va devora popoarele străine (24:8) e din 
nou o împlinire a promisiunii că poporul 
va fi noul posesor al cetăților inamice 
(Gen. 22:17). Un alt indiciu 
ale legământului avraamic poate fi 
remarcat în partea a doua a versetului 9, 
conform Gen. 12:3. 

Binecuvântat să fie cel care te 
binecuvântează şi blestemat să fie cel 
care te blestemă! 

Probabil că cel mai remarcabil oracol 
este cel de-al patrulea (24:15-19). Este 
o binecuvântare din partea Celui 
Preaînalt (24:16) prin care Melhisedec 
l-a binecuvântat pe Avraam (Gen. 14:18-
20). Melhisedec este asociat în Noul 
Testament cu Domnul Isus (Evr. 7:1-17; 
Ps. 110:4). Acest oracol promite un 
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împărat care va veni în viitorul 
îndepărtat care va învinge și supune 
toți vrăjmașii lui Israel (v.17-19). El va 
zdrobi căpeteniile Moabului şi capetele 
tuturor fiilor lui Set – sunt cuvinte prin 
care se anticipă victoriile lui David (2 
Sam. 8:2). Promisiunile pe care Domnul 
i le-a făcut lui Avraam (Gen. 12:3; 
22:19), împreună cu celelalte din 
Scriptură, ne învață să vedem în lumină 
profetică promisiunile din dreptul 
tronului lui David ca având aplicabilitate 
și pentru venirea lui Mesia, Acela de 
care neamurile vor asculta (Gen. 49:10). 

Așadar, într-un mod inimaginabil, 
Dumnezeu îl folosește pe 
acest descântător, pe Balaam, pentru 
a confirma și neamurilor (Balac) 
promisiunile lui Dumnezeu garantate 
lui Avraam. 

Pe măsură ce Balaam rostea noi și noi 
prevestiri, mânia lui Balac creștea 
exponențial. Dar așa zis-ul profet nu i-a 
putut fi de folos; a fost constrâns de 

Dumnezeu să anunțe binecuvântarea Sa 
pentru Israel. Ca după aceea, în mod 
neașteptat și neinvitat, a profețit 
viitorul altor 
popoare: amaleciții (24:20), cheniții 
(24:21-22), locuitorii Asur-ului și Eber-
ului (24:24). Ultima rămășiță a 
amaleciților, un dușman puternic al lui 
Israel, a fost nimicită în perioada lui 
Ezechia (1 Cron. 4:43). Unii dintre 
cheniți erau deja integrați în Israel, dar 
primul nume care apre în lista celor care 
urmau să fie deposedați din Canaan este 
al lor (Gen. 15:19). Asur ar înseamnă în 
mod normal Asiria. Dar această 
referinţă are în vedere grupul de 
popoare din nordul Arabiei de pe linia 
genealogică a lui Avraam (Gen. 25:3), şi 
nu Imperiul Asirian. Eber poate fi o 
trimitere înspre Babilon, iar Chitim la 
zona Greciei și a Ciprului. Dacă e așa, 
cuvintele lui Dumnezeu rostite prin 
Balaam au străbătut până departe în 
istoria lui Israel. 
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NUMERI 25 
 
Balaam nu a putut blestema și nici 
distruge prin descântecele lui Israelul, 
dar a sedus poporul prin sfaturile sale. 
El i-a momit pe evrei ca să fie 
neascultători de Dumnezeu sugerându-i 
lui Balac să-i invite la sărbătorile 
religioase pline de destrăbălare ale 
Moabului (31:16). În cel mai scurt timp 
evreii au căzut în păcat. 

Observați? Israelul nu a putut fi 
blestemat deoarece Cuvintele lui 
Dumnezeu sunt atotputernice, dar a 
putut fi sedus și momit pentru că 
poporul a fost slab. Încă o dată se poate 
observa una din caracteristicile cărții 
Numeri: puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu și răzvrătirea omului față 
de El. 

În acest capitol nu ni se spune, dar 
găsim mai târziu în Scriptură, că 
momirea israeliților prin idolatrie și 
imoralitate sexuală a fost ideea lui 
Balaam (2 Petru 2:13-16; Apoc. 2:14). 
Cum poți să aduni foarte repede un grup 
de oameni și să îi faci să se simtă bine în 
acele noi practici? Dă-le de mâncare și 
oferă-le condiții pentru practicarea 
destrăbălării și vei fi cel mai bun 
conducător în ochii lor. Între cele 2 
păcate, idolatria și imoralitatea sexuală, 
există o strânsă legătură. Atât cultul lui 
Baal-Peor, care era o formă de închinare 
regională înaintea zeului canaanit al 
fertilităţii, Baal, cât și tehnicile de 
seducție folosite de femeile moabite au 
implicat relații sexuale. 

Întâmplarea această parcă ar juca rol 
prevestitor pentru pericolele 
Canaanului. Spun lucrul acesta pentru 
că mai târziu când Israelul a decăzut 
spiritual și moral, a făcut-o exact în 
aceste domenii. De-a lungul istoriei sale 

poporul lui Dumnezeu este avertizat în 
continuu împotriva căsătoriilor cu 
persoane din popoarele înconjurătoare. 
Sistemul lor religios ocult îl va îndepărta 
pe Israel de Domnul. 

Când poporul a mai comis o dată acest 
păcat, destrăbălându-se cu vițelul de aur 
la Sinai, leviții s-au dedicat într-u totul 
slujirii lui Dumnezeu, prin faptul că i-au 
dat nimicirii pe cei nelegiuiți din 
familiile lor (Ex. 32:25-29). În textul de 
astăzi, îl găsim deosebit de ceilalți nu pe 
Moise, nici pe Eleazar marele preot, ci 
pe fiul său, un nepot al lui Aaron, pe 
Fineas. Zelul de care a dat dovadă a avut 
ca motivație slava lui Dumnezeu. 
Acțiunea lui radicală de a lua viața 
simeonitului Zimri și femeii madianite 
Cozbi, fiica acelui conducător madianit, 
a pus capăt urgiei Domnului care deja a 
nimicit 24 de mii într-o singură zi. 

Dumnezeu este Cel care apreciază public 
râvna lui Fineas și a încheiat cu el un 
legământ de pace. Acesta implica 
legământul unei preoţii veşnice, pentru 
că a făcut ispăşire pentru israeliţi. 
Astfel, Domnul și-a arătat mila 
garantând că în viitor vor exista preoți 
credincioși care să facă ispășire pentru 
Israel. 

Să fim veghetori ca nu cumva să ne 
compromitem cu dușmanul. 

2 Cor. 6:14-18 – 14 Nu vă înjugaţi la un 
jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci 
ce parteneriat poate fi între dreptate şi 
fărădelege? Sau ce părtăşie poate 
fi între lumină şi întuneric? 15 Ce 
armonie poate fi între Cristos 
şi Belial[a]? Sau ce parte au în comun cel 
credincios cu cel necredincios? 16 Ce 
înţelegere poate fi între Templul lui 
Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul 
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Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus 
Dumnezeu: 

„Voi locui în ei, voi umbla printre ei şi 
voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi 
poporul Meu.“17 „De aceea, ieşiţi din 
mijlocul lor, separaţi-vă! zice Domnul. 
Nu atingeţi nimic necurat, iar Eu vă voi 
primi.“18 „Eu voi fi Tatăl vostru, iar voi 
veţi fi fiii şi fiicele Mele, zice Domnul cel 
Atotputernic.“ 

[Belial –  în VT termenul îi caracteriza 
pe unii oameni, însemnând nelegiuit, 
rău, ticălos; în NT a ajuns să fie o 
denumire a lui Satan; este singurul loc 
în care apare termenul în NT] 

Noul Testament ne arată că preoția 
aaronică a fost înlocuită cu lucrarea 
jertfitoare a lui Hristos (Evrei 7:11-
22). Așa că nu există nici un conflict 
între promisiunea lui Dumnezeu și 
această schimbare. Prin lucrarea 
profeților putem vedea și mai clar cum 
preoția vechi testamentală și-a găsit 
împlinirea completă în Domnul Isus. 

În momentul în care cel rău nu reușește 
să ne înghită ca un leu ce răcnește (1 
Petru 5:8), cu siguranță va veni să ne 
înșele ca șarpe ademenitor (2 Cor. 11:3). 
Să veghem și să fim treji! 
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NUMERI 26 
 
Este foarte interesant să aruncăm în 
aceste momente o privire la numerele 
primului recensământ, din capitolul 1, și 
să le comparăm cu cele din capitolul 26. 
Cea mai mare seminție dar și cea mai 
influentă a fost și a rămas în continuare 
tribul lui Iuda. 

Primul 
recensământ 

Seminția Al doilea 
recensământ 

46,500 Ruben 43,730 

59,300 Simeon 22,200 

45,650 Gad 40,500 

74,600 Juda 76,500 

54,400 Isahar 64,300 

57,400 Zebulon 60,500 

32,200 Manase 52,700 

40,500 Efraim 32,500 

35,400 Beniamin 45,600 

62,700 Dan 64,400 

41,500 Așer 53,400 

53,400 Neftali 45,400 

603,550 Total 601,730 

Seminția lui Simeon, în primă fază s-a 
aflat în primele 3 cele mai numerice, dar 
a scăzut drastic, devenind cea mai mică 
dintre toate. Această prăbușire 
demografică a fost anunțată indirect 
prin faptele lor din Geneza 34:25-31 și 
mai apoi explicit în 49:5-7. 
5 Simeon şi Levi sunt fraţi; săbiile lor 
sunt arme ale violenţei. 
6 Să nu intru la sfatul lor, să nu-mi 
ajungă onoarea în compania lor, 
pentru că în mânia lor au omorât 
oameni şi în plăcerea lor au tăiat 
tendoanele boilor. 7 Blestemată să fie 
mânia lor, pentru că este crâncenă şi 
furia lor, pentru că este crudă! Îi voi 
risipi în Iacov şi îi voi împrăştia în Israel. 

Seminția care a beneficiat de cea mai 
mare creștere numerică a fost cea a lui 
Manase, cu un procentaj de peste 60%. 
Ceva extraordinar! 

În v.1-4 avem porunca Domnului pentru 
realizarea celui de-al doilea 
recensământ. Acesta a fost semnul că 
perioada de judecată a întregului popor 
era pe sfârșite și se pregătea o nouă 
etapă, intrarea în Țara Promisă. 

În pasajul cuprins între v.5-51 putem 
observa numirea fiecărei seminții, 
făcându-se pe alocuri mici comentarii 
comemorative. În dreptul acestui 
recensământ putem observa trei 
caracteristici. 

(1) Numărul populației – pe parcursul 
celor 40 de ani petrecuți în pustiu, 
numărul total al Israelului s-a menținut 
aproximativ același. Într-adevăr e o 
scădere de 1820 de persoane, dar e mică 
având în vedere întreaga durată. În 
unele seminții se poate observa o 
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creștere exponențială, în timp ce altele 
au experimentat o scădere drastică. 

(2) Numirea – Cu această ocazie, în 
acest document, sunt consemnate încă o 
dată, cu exactitate, numele fiecărei 
seminții. Tocmai pentru ca identitatea 
poporului și a părinților Israelului să fie 
reconfirmate. 

(3) Note explicative – pe parcursul 
citirii acestui pasaj vom observa 
anumite comentarii istorice în dreptul 
anumitor persoane, cu rol de 
avertisment. Mai întâi răzvrătirea lui 
Core (v.10; 1 Cor. 10:6, 
11); apoi, moartea celor 2 fii ai lui Iuda 
(v.19); cât și faptul că Țelofhad din 
Manase nu a avut fii ci numai fete (v.33). 

Consider că este esențial să înțelegem de 
ce a fost consemnat recensământul în 
acest fel. Mai întâi, scăderea ușoară a 
numărului poporului este o marcă a 
pierderii binecuvântării din partea 
generației care a murit în deșert, în 
urma răzvrătirii. În schimb, creșterea 
numerică este simbolul binecuvântării 
lui Dumnezeu. Din păcate aceștia au fost 
ani pierduți pentru popor. Celelalte 
caracteristici amintite, reflectă interesul 
primar al lui Moise ca și autor al cărții 
Numeri. El și-a concentrat atenția în 
capitolele 26-36 pe moștenire. Fiecare 
detaliu menționat aici reprezintă felul în 
care Israelul va intra în posesia țării. 
Acest accent poate fi sesizat începând cu 
cea de-a treia parte a cărții curente. De 
asemenea mai sunt alocate încă două 
secțiuni pentru problema moștenirii, în 
ce privește dreptul fiicelor lui Țelofhad. 
Această preocupare era vitală, deoarece 
dreptul de moștenitor era valabil în mod 
normal numai în dreptul băieților (27:1-
11 și 36:1-13). Versetele 52-56 
prezintă împărțirea țării. Așa cum am 
spus deja, preocuparea principală a celei 
de-a treia părți a cărții Numeri 

este cucerirea și moștenirea țării 
Canaan. Fiecare seminție trebuia să 
primească teren în funcție de mărimea 
ei prin tragerea la sorț. Aș vrea să 
înțelegem că lucrul acesta nu însemna 
că lăsau lucrurile în voia sorții, un fel 
de fie ce-o fi, fiecare cu „norocul” lui. Din 
contră, ei știau că Dumnezeu este Acela 
care urma să determine moștenirea 
teritorială a fiecăruia. Tragerea la sorț 
era doar confirmarea vizibilă a ceea ce 
Dumnezeu deja hotărâse (Prov. 16:33). 

De la versetele 57-62 avem de-a face cu 
numărarea specială a leviților. La 
primul recensământ leviții au fost 
numărați separat deoarece ei nu aveau 
să facă parte din armată ci trebuiau să 
slujească ca preoți. Cu această ocazie, ei 
au fost omiși în totalitate de la această 
numărătoare pentru că ei nu primeau 
nici o moștenire teritorială. Dacă aceștia 
ar fi primit pământ, la fel ca și celelalte 
seminții, ar fi fost distrași de la slujirea 
totală a lui Dumnezeu, prin 
responsabilități gospodărești (18:8-32). 
Acest principiu a rămas valabil și 
pentru slujitorii nou testamentali care 
nu trebuie să se implice în treburile 
vieţii, în afacerile lumii, ci să caute să 
fie devotați în totalitate slujirii lui 
Domnului. 

2 Timotei 2:4 Nici un soldat nu se 
implică în treburile vieţii, dacă vrea să 
placă celui ce l-a înscris la oaste. 

Concluzia din v.63-65 ne confirmă 
tragicul eveniment că din vechea 
generație n-a rămas nici unul în 
viață. Acesta este defapt principalul 
motiv pentru care a fost poruncit 
recensământul. Ei au avut de-a face cu o 
reamintire sobră a faptului că judecata 
lui Dumnezeu e sigură și dacă nu e 
exact acum, se va întâmpla cu 
certitudine. După cum S-a jurat, nici 
unul din sufletele care s-au răzvrătit n-
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au rămas în viață, exceptându-i pe doi 
credincioși: Iosua și Caleb. 

Să învățăm să nu mai fim superficiali și 
să nu mai trecem cu vederea Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna 

își împlinește Cuvântul. Indiferent că 
râmâne unul sau doi. Nici un jurământ 
de-al Domnului nu ar rămas 
vreodată neîmplinit și nici nu va 
rămâne. 
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NUMERI 27 
 
Capitolul 27, în conformitate cu 
tematica abordată poate fi împărțit în 3 
subiecte principale: problema fetelor lui 
Țelofhad; chemarea acasă a lui Moise și 
oportunitatea de-a vedea totuși de la 
distanță cum arată țara; și autoritatea 
militară dar și spirituală pe care o va 
avea Iosua. 

1. Cererea pentru teren în Țara 
Promisă – v.1-11 

 Noile probleme care apar ne oferă 
ocazia de a căuta înțelepciunea lui 
Dumnezeu pentru a găsi soluția Lui. Din 
punct de vedere legal, cazuistica fiicelor 
lui Țelofhad nu era stipulată în Lege. În 
acest caz, Moise nu-și permite să trateze 
cazul după părerea lui sau să se 
sfătuiască scurt și repede cu Eleazar. 
Noua problemă este ocazia în care Moise 
cheamă Numele Domnului. 
5 Moise a adus cazul lor 
înaintea Domnului6 şi Domnul i-a 
răspuns: 7 „Ce spun fetele lui Ţelofhad 
este drept! Să le dai şi lor o proprietate 
drept moştenire în mijlocul rudeniilor 
tatălui lor şi să treci moştenirea tatălui 
asupra lor. 

Cele 5 fiice au avut curaj dar și credință 
ca să vină până la intrarea în Cortul 
Întâlnirii ca să stea înaintea lui Moise, a 
preotului Eleazar, a conducătorilor şi a 
întregii adunări și să-
și ceară moștenirea. Cortul Întâlnirii 
era locul de judecată, unde 
conducătorii adunării se întâlneau 
pentru a da soluțiile divine. Dar și mai 
important este că aici era locul 
Judecătorului întregului pământ. Ele 
s-au apropiat de Apărătorul celor lipsiți 
de apărare, și de Tatăl văduvelor și 
orfanilor. Dumnezeu le-a dat 
moștenirea. Ba chiar, datorită nevoii lor, 

prin comportamentul lor, ele au 
participat la elaborarea unei legi care în 
viitor a ajutat și alte familii în ce 
privește obținerea dreptului de 
moștenire. 

Implicațiile spirituale ale acestei relatări 
sunt imense. Canaanul era casa în care 
Dumnezeu voia să-Și manifeste părtășia 
cu poporul Său. Dacă cineva era exclus, 
însemna că era privat în totalitate de 
părtășia cu Dumnezeu. Canaanul nu era 
doar un loc de locuit, ci din punct de 
vedere istoric, a fost împărăția lui 
Dumnezeu. Singurul loc de pe pământ 
din care El a devenit cunoscut 
neamurilor (Deut. 4:7). Prin poruncile și 
instrucțiunile ce urmau să fie oferite în 
această țară, bărbați și femei aveau să 
fie mântuiți și să intre în Împărăția lui 
Dumnezeu. Din aceste motive, 
chestiunea moștenirii fiicelor lui 
Țelofhad nu a fost o problemă trivială. 

2. Vederea Țării Promise – v.12-14 

Moise a văzut Țara Promisă dar, așa 
cum bine știm, nu a intrat fizic în ea 
niciodată. Cu toate acestea, într-o altă 
formă, el a văzut-o când s-a arătat pe 
muntele schimbării la față împreună cu 
profetul Ilie (Matei 17:1-8). Țara Canaan 
este o imagine figurativă nu doar a 
cerului, ci a moștenirii pe care o are 
credinciosul în Hristos în locurile cerești 
(Efes. 1:3). O întreagă generație a murit 
și nu a văzut niciodată țara. 10 din 
iscoadele trimise de Moise au văzut țara 
timp de 40 de zile ca apoi să moară din 
cauza necredinței lor. Tot dintr-o cauză 
spirituală, nici Moise nu poate să intre 
în ea, ci doar o vede de la distanță. Doar 
cei din nou generație, împreună cu 
Iosua și Caleb intră în posesia moștenirii 
promise. Tu, din care grup faci parte? 
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3. Cucerirea Țării Promise – v.15-23 

 În scurt timp Moise urmează să urce pe 
Muntele Abarim din țara Moab, unde își 
încheie alergarea (Deut. 32:48-52; 34:1-
12). Ultimele lui responsabilități 
erau (1) ungerea lui Iosua ca și succesor; 
(2) răzbunarea față de Madian; și 
(3) transmiterea încă o dată a Legii lui 
Dumnezeu (Deuteronomul – A doua 
Lege). Știind că timpul său aproape a 
sosit, în stilul lui caracteristic, a fost 
preocupat de purtarea de grijă viitoare 
pentru poporul Domnului. El și-a dorit 
ca aceștia să nu rămână ca o turmă de oi 
fără păstor (v.16-17; 1 Împ. 22:17; Ezech. 
34:5; Mat. 9:36). I-a cerut Domnului, în 
atotcunoașterea Sa, în calitate de 
Dumnezeu al tuturor sufletelor 
oamenilor un conducător credincios. 
Foarte interesant este faptul că vom 
constata că aceeași preocupare au avut-
o și apostolii când I-au cerut Domnului 
un înlocuitor pentru Iuda Iscarioteanul 
(Fapte 1:24). 

Noi ce fel de oameni suntem? Ne 
asemănăm cu Moise, ale cărui 
preocupări au fost întotdeauna 
îndreptate înspre popor și nu înspre 
confortul personal? 

Și astăzi poporul lui Dumnezeu trebuie 
să fie condus de către oameni pe care El 
îi validează. Conducătorii pe care 
Domnul i-a ales au fost întotdeauna 
frământați ca să acționeze doar în voia 
Lui indiferent dacă lucrul acela era 
dureros sau nu (1 Sam. 30:7-8; Fapte 
16:6-10). Iosua este identificat în text 
drept bărbatul în care este Duhul 
Domnului (v.18). Acest bărbat a fost 
generalul lui Dumnezeu care a cucerit 
Canaanul și l-a dat moștenire poporului 
Israel. El este un prototip al Domnului 
Isus Hristos care a biruit vrăjmașul 
nostru și ne-a deschis calea înspre 
binecuvântările lui Dumnezeu. 

Numele ebraic al lui Iosua este ַעֻׁ֣שֹוהְי  – 
Iehoșua – și înseamnă Dumnezeu este 
mântuire. 
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NUMERI 28-29 
 

În parcurgerea cărții Numeri, am ajuns 
la capitolele 28 și 29. Sunt conștient că 
aceste două capitole, împreună cu altele 
din Numeri dar mai ales Levitic, din 
păcate, sunt sursă de plictiseală pentru 
mulți credincioși imaturi. Atunci când 
suntem ispitiți să tratăm cu 
superficialitate astfel de pasaje ale 
Scripturii, să ne întrebăm oare ce spune 
Dumnezeu în acele momente despre noi, 
despre felul în care prețuim Cuvântul 
Lui. Dacă cele scrise nu mai au aceeași 
valabilitate ori aplicabilitate în lumina 
noului legământ, asta nu înseamnă că 
trebuie să fie neglijate. Din contră, 
pentru a putea înțelege bine tot 
sistemul juridico-legal al învățăturii nou 
testamentale despre necesitatea morții 
Domnului Isus, trebuie să aprofundăm 
sistemul jertfelor și sărbătorilor vechi 
testamentale. 

Așadar, în aceste două capitole, avem 
publicat calendarul religios al 
jertfelor. Jertfele 
reprezintă inima închinării biblice. Din 
acest motiv avem foarte multe capitole 
din Pentateuh (primele 5 cărți ale 
Vechiului Testament) devotate 
descrierii fiecărei proceduri în funcție 
de ocazie. Mare parte din cele reiterate 

aici deja au fost explicate în capitolele 
sau chiar cărțile precedente. Întâlnim 
aici jertfele ce trebuiau aduse zilnic, în 
fiecare dimineață și seară, pe altarul 
arderii de tot, subiect prezentat prima 
dată în Exod 29:38-41. De asemenea pe 
parcursul primelor 7 capitole din Levitic 
am putut observa detaliile pe care Moise 
le-a dat poporului Israel cu privire la 
diferitele tipuri de jertfe ce trebuiau 
aduse, subiect tratat succint și în 
capitolele 28-29 din Numeri. Un alt caz 
pe care îl voi aminti este și capitolul 23 
din Levitic, care nu este altceva decât 
un calendar public al 
sărbătorilor poporului Israel. În Levitic 
23 sunt enumerate toate zilele de 
sărbătoare, începând de la noțiuni 
concrete pe care oamenii de rând 
trebuiau să le știe în privința organizării 
și celebrării, până la zilele obligatorii de 
odihnă, ziua postului cât și mutarea 
temporară în corturi. Numeri 15 
prescrie acele jertfe animale care puteau 
fi acompaniate de alte daruri de bătură 
sau mâncare, adusă din rodul grânelor. 

În cele de mai jos vom găsi structurate 
într-un tabel detalii legate de sărbători 
și jertfe. 

 

 Ocazia întâlnirii  Animalele jertfei mistuite 
de foc 

 Jertfa pentru 
păcat 

 

Viței Berbeci Miei Țapi 

Închinarea zilnică (28:3–8) — — 2 — 

Ziua de Sabat (28:9–10) — — 2 (4) — 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

283 

Luna nouă (28:11–15) 2 1 7 (9) 1 

Paștele și Sărbătoarea Azimilor (28:16–
25) 

2 1 7 (9) 1 

Sărbătoarea Săptămânilor sau a 
Cincizecimii (28:26–31) 

2 1 7 (9) 1 

Sărbătoarea Trâmbițelor (29:1–6) 1 (3) 1 (2) 7 (16) 1 

Ziua Ispășirii (29:7–11) 1 1 7 (9) 1 (2) 

Sărbătoarea Corturilor (29:12–
38) 

ziua 1 13 2 14 (16) 1 

 

ziua 2 12 2 14 (16) 1 
 

ziua 3 11 2 14 (16) 1 
 

ziua 4 10 2 14 (16) 1 
 

ziua 5 9 2 14 (16) 1 
 

ziua 6 8 2 14 (16) 1 
 

ziua 7 7 2 14 (16) 1 
 

ziua 8 1 1 7 (9) 1 

Astfel, cele prezentate în Numeri 28-29 
sunt, într-o oarecare măsură, o 
suprapunere de informații cu cele 
amintite în mica recapitulare. S-ar 
putea să ne întrebăm de ce? 

Pentru că noua generație trebuia și ea 
să învețe calendarul religios, calendar 
care le va guverna viețile după intrarea 
în Țara Promisă. Vechea generația de 
israeliți credincioși trebuia să se asigure 

că cei ce vin din urmă vor înțelege și 
vor practica poruncile dătătoare de 
viață ale lui Dumnezeu. 

Este foarte adevărat că Dumnezeu e 
Stăpânul timpului și al împrejurărilor și 
poate să le folosească exact așa cum 
dorește El, dar consider că noi avem 
responsabilitatea de a pune 
deoparte timp special în care să 
medităm și să ne reamintim constant 
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ceea ce  a făcut El pentru noi. Fiți 
responsabili și nu așteptați ca să vă 
constrângă Dumnezeu prin încercări 
sau nenorociri! 

Exact acesta era rolul sărbătorilor și 
jertfelor pentru evrei. Israeliții, ca și 
națiune mă refer, începeau și încheiau 
fiecare zi din viață cu închinare înaintea 
lui Dumnezeu (28:1-8). De asemenea, 
fiecare săptămână din viață se încheia 
cu închinare (28:9-10) și fiecare lună 
nouă din viața lor, în prima zi a ei, se 
celebra tot cu închinare (28:11-15). 
Scurgerea timpului într-o viață de om 
era defapt o închinare constantă 
înaintea Stăpânului cerurilor și 
pământului, a Stăpânului timpului. 

Este uimitor cum Domnul a pregătit tot 
acest context religios poporului. Dar și 
mai uimitor e faptul că un popor care s-
a îndeletnicit cu creșterea animalelor și 
cu agricultura a putut secole la rând să 
fie credincios Domnului, zilnic, 
săptămânal, lunar, anual, și noi, o 
generație modernă, educată, cu 
tehnologia în buzunar, tânjim după o 
singură întâlnire colectivă a bisericii 
pentru că două strângeri ni se par prea 
mult, prea obositor și „lumea nu 
vine”. Ce trist! În generație deplorabilă 
trăim! 

Cuvântul lui Dumnezeu nouă nu ne mai 
cere să aducem jertfe animale, dar ne 
cere să aducem Domnului trupurile 
noastre, viețile noastre, ca pe niște jertfe 
vii. 

Romani 12:1-2 – Prin urmare, vă 
îndemn fraţilor, prin îndurarea lui 

Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută 
lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare 
duhovnicească din partea voastră! 2 Nu 
vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă 
transformaţi prin reînnoirea gândirii 
voastre, ca să puteţi discerne voia lui 
Dumnezeu, cea bună, plăcută şi 
desăvârşită. 

Sărbătorile și jertfele speciale care se 
celebrau anual nu puteau ține locul 
jertfelor și închinării zilnice. Nici un 
preot și nici un levit credincios n-au 
îndrăznit să creadă și să practice 
următoarea scenă imaginară: las’ că 
urmează sărbătoarea cutare și-avem 
destule jertfe și ritualuri, așa că 
săptămâna aceasta nu mai facem nimic. 
Las’ c-or recupera atunci. Modalitatea 
prin care noi putem deveni mai 
spirituali este să întărim din zi în zi 
timpul devoțional petrecut înaintea lui 
Dumnezeu. Iar atunci când din punct de 
vedere calendaristic vom celebra 
sărbători importante, închinarea aceea 
va completa edificarea noastră zilnică. 

Niciodată să nu neglijați „jertfa zilnică 
arderii de tot” (28:3; vezi meditația 
asupra textului din Levitic 1). 

Expresia ardere 
continuă sau necurmată, așa cum este 
în traducerea Dumitru Cornilescu, 
apare de 17 ori în aceste două capitole 
din Numeri. Ce înseamnă acest lucru? 

E o aducere aminte a faptului 
că închinarea zilnică continuă 
înaintea lui Dumnezeu este un 
aspect vital sufletelor noastre. 
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NUMERI 30 
 
Legea despre respectarea jurămintelor 
este dată, așa cum e și normal, imediat 
după învățătura despre jertfe (29:39). 
De de spun că e normal? Pentru că în 
general, oamenii după ce își 
conștientizează starea grea a vieții de 
păcat, după ce își cer iertare și le 
mărturisesc, doresc să înceapă o nouă 
relație cu Dumnezeu dar și o altă relație 
față de păcat. Așa că deseori fac în acele 
momente promisiuni/juruințe 
Domnului. Principiul fundamental al 
acestui capitol este că promisiunile 
trebuie ținute (Deut. 23:21-23; Ecles. 
5:4). În Scriptură vom găsi destul de 
multe exemple de promisiuni, unele 
ajungând a fi duse chiar la extremă, 
lucru total neînțelept (Jud. 11:30-40). 
Dacă juruințele nu puteau fi îndeplinite, 
Levitic 27 explică ceea ce trebuia făcut. 
În cazul capitolului 30 din Numeri, 
accentul este pus cu precădere pe 
juruințele făcute de o femeie. 

Ideea este că o femeie era sub 
autoritatea tatălui ei sau a soțului ei, iar 
unul din cei doi, în funcție de caz, avea 
posibilitatea de a anula angajamentul ei. 
Ea nu avea control absolut în această 
chestiune. Singura excepție era cazul de 
văduvie. Dacă era văduvă, nu se mai afla 
sub autoritatea nici unui bărbat, putea 
să facă promisiuni Domnului și astfel să 
fie legată de ele ca să le îndeplinească 
pentru tot restul vieții. 

Noul Testament le cere soțiilor creștine 
să fie supuse soților lor, oferindu-le 
exemplul relaționării Sarei la Avraam, 
care l-a numit „stăpânul meu” (Efes. 
5:24; 1 Pet. 3:1-7). Acest subiect este 
extraordinar de contrazis în lumea 
noastră impregnată de modelul feminist 
de conducere și avid după o astfel de 
reformă. Dar Scriptura de mult timp ne-

a avertiza și asupra acestor realități (2 
Tim 3:1-9; 4:3; Prov. 31:10; Ecles. 7:28). 

Învățătura Noului Testament este 
suficient de clară asupra acestui subiect 
și nu le permite sub nici o formă 
bărbaților ca să fie totalitari ori mici 
dictatori cu aer de superioritate. Din 
contră, soților li se poruncește să dea 
dovadă în relația cu soțiile lor de cea mai 
profundă dragoste posibilă, cea 
jertfitoare, exact după modelul 
Mântuitorului Hristos (Efes. 5:25-33). 

Dacă ar fi să sintetizăm, Numeri 30 
scoate în evidență trei învățături 
călăuzitoare: (1) Importanța 
cuvintelor; (2) Importanța 
autorității; (3) Importanța tăcerii. 

1. Importanța cuvintelor 

Dumnezeu ia în serios promisiunile 
noastre și le tratează ca atare. De aceea 
așa ar trebui să le considerăm și noi (Ps. 
50:14; Ecles. 5:4-5). Dacă îi promitem 
Domnului că vom face ceva, sau că în 
urma unei încredințări, noi nu vom face 
niciodată ceva, va trebui să ne ținem de 
cuvânt. Să fim conștienți înainte de a ne 
angaja în promisiuni, că voința e una 
dar înfăpuirea e alta. Pentru că ceva 
sună bine și ne-am dori și noi, e una, dar 
a fi credincioși înfăptuind acele lucruri e 
alta (Rom. 7:18-25). De aceea avem 
nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu 
atunci când facem promisiuni și avem 
nevoie de puterea lui Dumnezeu 
pentru a le putea păstra (Filip. 2:12-13).  

Înainte de a fi pistoalele și puștile, 
cuvintele au fost și încă mai sunt unele 
dintre cele mai puternice arme ale vieții. 
Ai grijă cum le folosești! 

Cuvintele tale nerostite te fac stăpânul 
lor; cuvintele tale rostite te fac 
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servitorul lor; iar cuvintele tale scrise 
te fac robul lor. 

2. Importanța autorității 

Dumnezeu validează în acest capitol 
importanța autorității în viața 
oamenilor, fie că vorbim de bărbați sau 
femei. Juruințele unei soții puteau fi 
anulate de către soțul ei, iar 
promisiunile unei fiice puteau fi 
desființate de către tatăl ei. Atât soțiile 
cât și fiicele trebuiau să ia în considerare 
mai întâi aspectul comunicării cu 
autoritatea care veghea și dorea binele 
lor. Limitarea aceasta a promisiunilor a 
fost și o metodă foarte bună pentru a 
preveni extremele, promisiunile 
iresponsabile ce puteau duce la tragedii 
inutile (Jud. 11:30-40). Totuși, Moise nu 
le spune bărbaților și taților ca să 

anuleze orice tip de promisiune, ca și 
cum orice ar spune o femeie e invalid. 
NU! Ci responsabilitatea lor era aceea de 
a analiza jurămintele din prisma binelui 
întregii familii pe termen lung. 

3. Importanța tăcerii 

Dacă tatăl sau soțul nu aveau nimic de 
obiectat, nu spuneau nimic negativ în 
privința acelei juruințe, se considera a fi 
o promisiune validă, înțeleaptă, 
realizabilă. 

Dar, atenție! Să știi că uneori în viață, 
tăcerea nu e ne-apărat o aprobare. Ea 
poate fi mai puternică decât cuvintele și 
poate avea consecințe și mai mari. 

Ps. 141:3 – Doamne, pune strajă gurii 
mele; păzeşte uşa buzelor mele! 

  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

287 

NUMERI 31 
 
Această relatare ne readuce aminte 
sobrul adevăr, că Dumnezeu are 
autoritatea de a lua viața omului. 
Distrugerea madianiților a fost o 
răzbunare dreaptă din partea lui 
Dumnezeu pentru tot răul pe care l-au 
făcut poporului Lui, prin a-l duce în 
păcat (Num. 25). În același timp, 
Dumnezeu îi reamintește lui Moise că în 
curând și el va trebui să își încheie 
alergarea. Și aici se poate observa 
hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu. Nu 
doar că S-a răzbunat pe vrăjmașii Lui, 
dar El n-a trecut cu vederea păcatul din 
viața celui mai drag slujitor. Și toate 
acestea pentru că sfințenia Domnului 
și slava Sa, sunt mult mai importante 
decât viețile oamenilor. Moise l-a învățat 
pe poporul Israel lecția că Dumnezeu 
„nu caută la faţa oamenilor – adică nu 
este părtinitor – şi nu primeşte daruri – 
adică nu primește mită” (Deut. 10:17; 
Ezec. 18; Fapte 10:34-35). 

1. Pentru unii a fost ultima bătălie 
dar a urmat slava 

Aceasta a fost ultima bătălie a lui 
Moise, o confruntare directă cu poporul 
madianit, care ascultând de sfaturile lui 
Balaam, l-a sedus pe Israel atât la 
idolatrie cât și la imoralitate. Fiecare 
seminție a trimis 1000 de soldați, în 
fruntea cărora a mers marele preot 
însoțit de chivotul legământului. 
Aceasta era bătălia Domnului și El avea 
să dea biruința. 

2. Pentru alții a fost ultima bătălie 
dar a urmat condamnarea 

Balaam nu a avut mult timp la dispoziție 
ca să se bucure de plata pe care i-a dat-
o Balaac, pentru că observăm din v.8 că 
a și fost ucis. Oh cât de tragic! El nu a 
murit de moartea celor neprihăniți 

(23:10)! Așa cum consemnează și 
evanghelistul Marcu: Şi la ce i-ar folosi 
unui om să câştige întreaga lume, dacă 
şi-ar pierde sufletul? (Marcu 8:36). 

3. Alții câștigă bătălia dar aproape 
pierd biruința 

Israelul a câștigat războiul cu madianiții 
dar a fost cât pe să piardă biruința, 
deoarece liderii militari au venit în 
tabără cu femeile și prada de război. 
Ascultarea incompletă întotdeauna 
duce la ispite suplimentare (1 Sam. 15). 
Dacă nu-l învingi pe inamic în mod 
complet, va avea el căile lui de a te 
învinge chiar și în minoritate. Mai 
târziu în istorie, Madian se ridică iarăși 
ca vrăjmaș al poporului Israel (Jud. 6-8). 
Desigur lucrul acesta nu înseamnă că 
unii ar fi scăpat și Israelul nu i-ar fi 
nimicit în totalitate în această luptă. Nici 
vorbă. Madianiții erau alcătuiți ca și o 
confederație de triburi răspândiți în mai 
multe zone geografice fiind asociați atât 
cu amaleciții, moabiții, ismaeliții dar și 
cu alte popoare. Acești madianiți din 
Numeri 31 sunt doar acea grupare 
condusă de Moab.  

Astfel, israeliții au avut de purtat un 
război sfânt, însă armata a devenit 
necurată prin măcelărirea madianiților. 
Porunca Domnului a fost foarte clară, 
războiul a trebuit dus după anumite 
principii foarte clare ce trebuiau să 
reflecte sfințenia Domnului și poruncile 
Domnului. Armata a trebuit să se 
curățească, să se sfințească, atât ei cât și 
prada de război ca să o poată aduce 
înaintea Domnului (Num. 19). Parte din 
pradă a fost curățită cu apă, iar ceea ce 
a rezistat focului, a fost purificată prin 
foc. Principiul și aici este următorul: 
Dumnezeu dorește nu doar luptători 
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sfinți ci și biruitori sfinți. Așa că nici un 
soldat nu a murit în această luptă. 
Domnul a luptat pentru ei, așa cum a 
promis. 

Deuteronom 28:7; 32:30 – 7 Domnul îţi 
va da biruinţă asupra duşmanilor care 

se vor ridica împotriva ta. Pe un drum 
vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte 
drumuri vor fugi dinaintea ta; 30 Cum ar 
fi putut unul să urmărească o mie sau 
doi să pună pe fugă zece mii, dacă nu i-
ar fi vândut Stânca lor şi 
dacă Domnul nu i-ar fi întemniţat? 
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NUMERI 32 
 
Ca și o recapitulare, dacă am privi la 
toate evenimentele cuprinse între 
Numeri 20, de la moartea Mariei și până 
la Numeri 36, acestea au loc în al 
patruzecilea an de peregrinaj în pustie. 
Discuția cu Moise, a lui Ruben și Gad, 
despre stabilirea lor dincoace de Iordan, 
are loc undeva prin luna decembrie – 
luna a noua în calendarul evreiesc. 
Această perioadă era tocmai după 
finalizarea sezonului ploilor timpurii, 
când pășunile erau bogate și peisajul 
montan atractiv (v.1, 4). Chiar înainte 
de încheierea anului, în prima zi a lunii 
a unsprezecea – conform calendarului 
evreiesc – (Deut. 1:3), Moise adună 
întreg Israelul pentru a-i transmite încă 
o dată Cuvântul Domnului, Legea, 
după care, urcă pe Muntele Nebo și își 
sfârșește alergarea. 

Aceasta înseamnă că mai rămâne un 
interval, preț de o lună, în care 
semințiile și-au organizat locul de 
moștenire. Se înțelege deci, că timpul 
acesta nu a fost suficient pentru a face 
construcții impunătoare. De aceea, când 
citim versetele de la 34-42, ele fac 
referire la perioada de timp de mai 
târziu, după Iosua 13:1-33; 22. Într-
adevăr, numele acelor cetăți au fost 
schimbate, probabil, după luarea în 
stăpânire a țării Canaanului. Faptul că 
aceste detalii istorice sunt menționate 
tocmai aici, înseamnă că anumite 
consemnări cu rol de concluzie au mai 
fost adăugate cărții Numeri, după ce 
semințiile au primit fiecare moștenirea. 
Astfel de indicii, cum că Pentateuhul nu 
a fost încheiat în totalitate odată cu 
moartea lui Moise, le vom mai întâlni pe 
parcurs. 

1. Locuirea la granița binecuvântării 
Domnului 

Unii oameni de așa natură își trăiesc 
viața încât se poziționează exact la 
granița cu locul binecuvântării lui 
Dumnezeu. Aceștia ajung doar până aici 
deoarece s-au uitat din perspectiva 
câștigului material și nu din prisma 
promisiunilor ce aveau în vedere 
binecuvântările spirituale. Cele două 
seminții și jumătate nu au dorit 
moștenire în Canaan, deși geografic 
vorbind, erau extrem de aproape. 

2. Disponibilitatea oferirii 
ajutorului dar păstrarea separării 

Cele două seminții și jumătate i-au dat 
asigurări serioase lui Moise, și chiar și-
au onorat cuvântul înaintea Domnului, 
însă tot separate au rămas de 
moștenirea lui Israel. Lucrul acesta se va 
vedea mai târziu, când țara deși era 
cucerită în întregime, Ruben, Gad și 
jumătatea lui Manase, zidesc un altar 
prin care comunică următorul adevăr: și 
noi suntem din Israel! (Iosua 22). Dacă 
ar fi trecut râul Iordan și ar fi luat și ele 
moștenirea, toată lumea le-ar fi 
cunoscut identitatea, apartenența și 
cetățenia. 

3. Un motto periculos 

Dorința lor „să nu ne treci peste Iordan” 
(v.5b) este atât de asemănătoare, chiar 
la limită, cu alte două ziceri total 
falimentare: (1) „Lasă-ne să murim în 
pustie!” (Ex. 14:12); și (2) „De ce ne-ai 
scos din Egipt?” (Ex. 17:3). Cu alte 
cuvinte, „du-ne înapoi!”, „lasă-ne acolo 
unde credem noi că e bine!”. 

Atunci când întreg câmpul nostru 
vizual, care oricum e limitat, îl limităm 
și mai mult prin ațintirea la așa zis-ul 
bine material, în loc să ne lărgim 
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orizontul spre gloria lui Dumnezeu, nu 
vom orienta viața decât înspre faliment. 

Să nu uităm că El ne alege moştenirea, 
mândria lui Iacov, pe care l-a iubit – Ps. 
47:4 
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NUMERI 33 
 
În acest capitol, Moise a consemnat 
pentru posteritate lista cu toate 
popasurile israeliților de-a lungul 
călătoriei lor, începând cu ieșirea din 
Egipt și până la intrarea în Canaan (v.2). 
Multe din numele localităților 
enumerate sunt greu de identificat 
astăzi, ba chiar imposibil. Din păcate, 
deși suntem o generație cu foarte multe 

cunoștințe și competențe digitale, 
totuși, în ce privește reconstituirea 
rutei, în unele locuri nu suntem siguri 
de acel traseu, doar preconizăm că pe 
undeva pe acolo e posibil să fi mers. În 
acest sens, vom avea posibilitatea să 
vizualizăm acest traseu în harta de mai 
jos. 

 

 

 

Pe alocuri, formatul literar al înșiruirii 
acestor locuri de campare este 
asemănător, ocazional fiind adăugate 
câteva detalii (v.4, 8, 9, 14, 38, 40). 
Motivul pentru care apare în Numeri 
acest capitol, cu aceste detalii 
geografice, exact aici este clar: are rolul 
de a aduna istoria ultimilor 40 de ani, 
oferindu-i-se o concluzie. De aici încolo, 

textul biblic se va ocupa exclusiv de 
moștenire: (1) cine și ce ia în posesie, 
felul în care trebuie să se împartă 
teritorial după numărul aparținătorilor 
fiecărei seminții, executarea locuitorilor 
țării (33:50-56); (2) care sunt granițele 
(34:1-15); (3) căpeteniile responsabile 
de împărțirea țării (34:16-29); (4) 
cetățile și așezările destinate leviților 
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(35:1-34); (5) faptul că moștenirea unei 
seminții nu poate fi ștearsă, schimbată, 
ori acaparată de o altă seminție (36:1-
13). 

Ziua morții lui Aaron, prima zi a lunii 
a cincea din calendarul iudaic, are loc în 
al patruzecilea an al pustiei. Această zi e 
extrem de importantă de acum încolo în 
istoria poporului Israel, pentru că în 
funcție de ea vor fi datate, calculate, 
evenimentele viitoare (v.38). Așadar, 
recapitularea acestei părți de istorie a 
poporului Domnului începe cu primul 
Paște, acoperă o perioadă de 40 de ani 
și se încheie cu imaginea colosală a 
armatei Israelului așezată de-a lungul 
coastei Iordanului, câțiva kilometri 
buni, între cele 2 localități Beth-
Jeșimoth (modernul Tell el-Azeimeh) și 
Abel-Șittim (modernul Tell Kefrain). 

Două lecții majore putem desprinde din 
acest capitol: (1) Analizează trecutul și 
(2) Anticipează viitorul. 

1. Analizează trecutul – v.1-49  

Să stai și să analizezi trecutul face parte 
din disciplina spirituală a meditației. E 
bine să ne luăm timp, așa cum a făcut 
Moise, ca să analizăm trecutul și să 
discernem când și unde în viața noastră 
a fost la lucru mâna puternică a 
Domnului. Scopul Domnului a fost să îi 
izbăvească de Egipt tocmai pentru a-i 
aduce la Sinai, ca să intre în legământ 
cu ei (v.1-15). După aceea, Dumnezeu îi 
duce la granița Țării Promise, dar 
aceștia conduși de frică și necredință au 
refuzat să intre în ea (v.16-36). Așa că 
ajung să pribegească 40 de ani în 
condiții grele, sfârșind acum această 
perioadă tocmai în câmpiile Moabului 
(v.37-49). 

Dragul meu, necredința înseamnă: (1) 
timp pierdut; (2) vieți irosite; și (3) 
ocazii risipite. Singura mângâiere este 

aceasta, că Dumnezeu a fost și este (1) 
plin de har și (2) îndelung răbdător cu 
poporul Său. 

2. Anticipează viitorul – v.50-56  

Cuvintele Domnului din partea a doua a 
versetului 51, „După ce veți trece 
Iordanul și veți intra în țara 
Canaanului”, au fost (1) promisiuni, 
garanții puternice și (2) încurajări 
pentru noua călătorie a credinței, ce îi 
aștepta în viitorul apropiat. Ce 
privilegiu măreț este să ajungi să guști 
cum e să fi moștenitor în cele promise 
de Domnul. Dar până acolo, Dumnezeu 
le-a dat niște responsabilități foarte 
serioase. Fiți atenți la cuvântul care se 
repetă și ne arată cantitatea dar și 
calitatea: tot, toți, toate. 

(a) Alungarea locuitorilor țării – v.52a 
– să-i izgoniţi pe toţi locuitorii ţării 
dinaintea voastră.  

(b) Distrugerea idolilor – v.52b – Să le 
distrugeţi toate chipurile de piatră şi 
toate chipurile turnate şi să le nimiciţi 
toate înălţimile. 

(c) Stăpânirea și locuirea în țară – 
v.53 – Luaţi ţara în stăpânire şi aşezaţi-
vă în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta de 
moştenire. 

(d) Împărțirea și administrarea țării 
– v.54 – Împărţiţi ţara prin tragere la 
sorţi, după numărul clanurilor voastre. 
Celor ce sunt mai mulţi să le dai o 
moştenire mai mare, iar celor ce sunt 
mai puţini să le dai o moştenire mai 
mică. Moştenirea fiecăruia să fie în locul 
care iese prin tragere la sorţi. Să luaţi în 
stăpânire ţara potrivit seminţiilor 
părinţilor voştri.  

Prima dată poporul a trebuit să lupte și 
să cucerească, apoi să ia în stăpânire 
și să se așeze. Cele patru 
responsabilități sunt valabile și în viața 
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spirituală, mai întâi trebuie să fie 
ascultarea de Domnul și abia apoi vine 
binecuvântarea. Viitorul nu poate fi 

anticipat altfel decât prin ascultare de 
Domnul. Numai ascultarea garantează 
binecuvântarea. 
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NUMERI 34 
 
Capitolul 34 tratează două aspecte de 
interes național: (1) Limitele teritoriale 
– v.1-15 și (2) Liderii teritoriilor – v.16-
29. 

Dumnezeu i-a promis lui Avraam că țara 
moștenirii se va întinde pe teritoriul 
cuprins între râul Egiptului – modernul 
Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar 
de braţul răsăritean al Deltei Nilului – și 
Eufrat. Această zonă geografică a fost 
identificată drept țara cheniților, a 
cheniziților, a cadmoniților, a hitiților, a 
fereziților, a refaimiților, a amoriților, a 
canaaniților, a ghirgasiților și a 
iebusiților (Gen. 15:18-21; Deut. 11:24). 
Toate aceste delimitări descrise aici se 
potrivesc perfect cu anumite 
consemnări egiptene, ce au fost datate 
ca fiind din al doilea mileniu î.Hr. 
Această definire a Canaanului, de către 
egiptenii antici, ca un conglomerat de 
popoare, ne confirmă și mai mult 
veridicitatea Scripturii. 

Dacă lui Avraam, Dumnezeu i-a 
transmis delimitările țării din prisma 
celor două râuri mari, la momentul 
ajungerii Israelului în Moab, granițele 
au ca puncte de referință cetăți și locuri 
concrete. Chiar și Iosua le-a urmat 
întocmai pe acestea (Ios. 15-19). Țara 
urma să fie împărțită celor 9 seminții și 
jumătate, din moment ce semințiile lui 
Gad, Ruben și jumătate din Manase s-au 
așezat în Transiordania (v.13-15). Din 
păcate, teritoriul promis nu a fost 
niciodată ocupat până la granițele lui 
maxime, decât pentru o scurtă perioadă, 
în timpul domniei lui David și Solomon. 
Doar atunci Israelul a deținut întreg 
teritoriul cuprins de la Eufrat și până la 
Gaza, sau de la Dan la Beerșeba (1 Împ. 
4:24-25). Până în ziua de astăzi, Israelul 
cere să i se dea teritoriile aparținute. 

Restabilirea statului Israel în noaptea de 
14 mai 1948 a fost un eveniment 
remarcabil al istoriei moderne, când a 
fost recunoscut ca stat independent, 
după secole în care a fost ocupat de alte 
națiuni. 

1. Dumnezeu lucrează prin oameni 

Dumnezeu este Cel care a atribuit 
fiecărei seminții teritoriul pe care 
trebuia să îl primească. Nu au fost 
discuții și proiecte umane, nu au fost 
voturi sau decizii politice luate după 
cortină. Nu! A fost hotărârea Domnului. 
Dar, Dumnezeu pentru a o duce la 
îndeplinire s-a folosit de oameni, de 
slujitorii săi, de căpeteniile poporului. 
Majoritatea numelor căpeteniilor conțin 
cuvântul לֵא  – El – adică Dumnezeu.  

v.20 – Samuel – לֵאּומְׁש  – Șemuel – nume 
format din cele 2 cuvinte – םֵׁש  – șem și 
לֵא  – El. Samuel înseamnă Dumnezeu a 

auzit. 

v.21 – Elidad – דָדיִלֱא  – format din לֵא  – 
El și דֹוּד  – dod. Elidad înseamnă 
Dumnezeu a iubit sau Dumnezeu și-a 
arătat dragostea. 

v.23 – Haniel – לֵאיִּנַח  – format din ןַנָח  – 
chanan și לֵא  – El. Hananiel înseamnă 
harul, îndurarea sau bunăvoința lui 
Dumnezeu. 

v.24 – Chemuel – לֵאּומְק  – format din ּומְק  
– Qemu și לֵא  – El – și înseamnă înălțat, 
ridicat de Dumnezeu. 

v.25 – Elițafan – ןָפָציִלֱא  – format din ןַפָצ  
– țafan și לֵא  – El. Elițafan înseamnă 
protejat, prețios sau ascuns de 
Dumnezeu. 

v.26 – Paltiel – לֵאיִטְלַפ  – provine din טַלָפ  
– palat care înseamnă a scăpa, și לֵא  – El. 
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Astfel Paltiel se traduce cu izbăvirea, 
scăparea lui Dumnezeu. 

v.28 – Pedahel – לֵאְהַדְפ  – format din הָדָפ  
– padah care înseamnă a revendica și לֵא  
– El. Așadar, Pedahel se traduce prin 
Dumnezeu care răscumpără. 

După ce terminăm de citit și meditat la 
semnificația numele acestor căpetenii, 
nu ne vine în minte decât o singură 
nelămurire. Cum e posibil ca niște 
părinți care au dat astfel de nume pline 
de nădejde copiilor lor să fi murit toți în 
pustiu? 

De cealaltă parte, să înțelegem rolul 
acestor căpetenii. Oh ce mare onoare e 
aceea când poți să fi de ajutor pentru ca 
poporul să intre în posesia moștenirii 
date de Domnul! 

2. Trebuie să acceptăm limitele pe 
care Dumnezeu ni le pune 

În ceea ce ne privește, indiferent de 
situațiile cu care ne confruntăm, 
trebuie să acceptăm granițele pe care 
El ni le-a așezat. Fără cârtiri, fără 
nemulțumiri și fără comparații cu 
ceilalți tânjind după cât de multe au 
alții. Pe o parte din teritoriul unor 
seminții a fost pustie (v.3), pe teritoriul 
altora a fost Marea Mediterană, în cazul 
altora Marea Moartă (v.6). Alte seminții 
au avut munți, altele au abundat în 
câmpii. Asemenea reliefului țării Israel 
este și viața creștină, uneori călătorim 
pe crestele munților la mare înălțime, 
alteori venim adânc în văi ascunse 
(Deut. 11:11), însă Dumnezeul nostru 
este deopotrivă Dumnezeul munților și 
al văilor (1 Împ. 20:23). Trăiește 
mulțumit și împlinit cu faptul că El știe 
ceea ce e mai bine pentru tine dar mai 
ales că El îți e întotdeauna alături. 

Atunci când ai momente și ești ispitit să 
te plângi cu privire la lucrurile sau 
momentele prin care te trece Domnul, 
cel mai bine e să-ți iei timp și să meditezi 
la Scriptură. Poți începe cu texte precum 
cele de mai jos. 

Ioan 3:27 – Ioan a răspuns: Omul nu 
poate primi decât ceea ce i-a fost dat din 
cer. 

1 Corinteni 4:7 – Căci cine te face 
diferit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi 
primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te 
lauzi, ca şi cum nu l-ai fi primit? 

1 Corinteni 12:4-7, 11 – 4 Există o 
diversitate de daruri, dar este Acelaşi 
Duh. 5 Există o diversitate de posibilităţi 
de slujire, dar este Acelaşi 
Domn. 6 Există, de asemenea, o 
diversitate de lucrări, dar este Acelaşi 
Dumnezeu, Cel Care face ca toate 
acestea să lucreze în fiecare. 7 Prezenţa 
Duhului este făcută cunoscută fiecăruia 
pentru binele tuturor. 
11 Toate acestea sunt făcute de Unul şi 
Acelaşi Duh, Care dă fiecăruia în parte, 
aşa cum vrea. 

Numai prin credința în Domnul nostru 
Isus putem fi extrem de mulțumiți cu 
partea ce am primit-o. 

Filipeni 4:11-13 – 11 Nu din cauza unei 
nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am 
învăţat să fiu mulţumit în orice 
împrejurare m-aş afla. 12 Ştiu ce 
înseamnă să fii sărac şi ştiu ce 
înseamnă să ai din belşug. Am învăţat 
secretul de a fi mulţumit în orice situaţie 
– fie sătul, fie flămând, fie în belşug, fie 
în nevoie. 13 Pot totul în Cristos, Care mă 
întăreşte. 
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NUMERI 35 
 

Cauza principală pentru care apare 
necesitatea cetăților de scăpare se 
găsește în legământul avraamic, reiterat 
acum în versetele 33-34, și anume: 
sângele vărsat pângărește țara.  
33 Să nu pângăriţi ţara unde veţi locui. 
Sângele pângăreşte ţara şi nu se poate 
face altfel de ispăşire pentru pământul 
peste care a fost vărsat sânge, decât prin 
sângele celui care l-a vărsat. 34 Să nu 
pângăriţi deci ţara în care veţi locui şi în 
care voi locui şi Eu, căci Eu, Domnul, 
locuiesc în mijlocul israeliţilor.»“ 

Israel nu trebuia să pângărească țara 
deoarece Dumnezeu locuia printre ei. 
Exact din același motiv, Israelul a 
trebuit să sfințească tabăra de la Sinai, 
în urmă cu 40 de ani (5:3). Așadar, 
motivul principal nu a fost, așa cum am 
tinde să credem la prima vedere, 
efectuarea justiției. Ci mai degrabă 
continuarea planurilor lui Dumnezeu 
stabilite în legământul Său cu Avraam. 
Mai întâi, scopul lui Dumnezeu a fost ca 
poporul să poată rămâne în părtășie cu 
Dumnezeul cel sfânt, ai cărui ochi nu pot 
să privească nelegiuirea. 

Habacuc 1:12-13 – 12 Doamne, nu eşti 
Tu din veşnicie, Dumnezeul meu, 
Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, 
Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi 
împlineşti judecăţile Tale; Tu, Stânca 
mea, l-ai ridicat ca să dai prin el 
pedepsele Tale! 13 Ochii Tăi sunt aşa de 
curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poţi 
să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea 
privi Tu pe cei mişei şi să taci când cel 
rău mănâncă pe cel mai neprihănit 
decât el? 

Cel de-al doilea motiv a fost ca printr-o 
trăire curată, poporul Israel să-și poată 

păstra țara. Din acest punct de vedere, 
cele două promisiuni au legătură (v.34). 

Dacă Dumnezeu le-a oferit această 
posibilitate a cetăților de scăpare, să nu 
luăm această poruncă drept o chestiune 
întâmplătoare sau pur organizatorică. 
Pentru că din acest dar salvator se 
poate vedea inima lui Dumnezeu pentru 
planul Său de mântuire cu omul. Iubirea 
Domnului pentru oameni, în cele mai 
grele momente ale vieților lor, și dorința 
Sa de a-i răscumpăra, ne sunt 
descoperite chiar și în spiritul Legii. 
Legea, defapt, se poate rezuma la 
dragostea lui Dumnezeu pentru poporul 
Său (Mat. 22:34-40). În schimb, 
uciderea, merge mână în mână cu ura, 
și e diametral opusă iubirii (1 Ioan 3:11-
15). 

Capitolul 35 din Numeri tratează 3 
aspecte ale vieții anumitor persoane din 
poporul Israel: (1) Reședința lor; (2) 
Refugiul lor; (3) Răscumpărarea lor. 

1. Reședința lor 

Faptul că leviții erau slujitorii 
Domnului, asta nu însemna că ei erau 
cei mai defavorizați și neînsemnați 
cetățeni ai țării. Și ei au avut nevoie de 
locuri unde să trăiască, unde să aibă 
grijă de familiile lor, atunci când nu erau 
programați la slujirea de la Cortul 
Întâlnirii. De aceea, purtarea de grijă a 
Domnului pentru ei, cu un număr de 48 
de cetăți, a fost ceva foarte bine (v.8). 
8 Cetăţile pe care le veţi oferi din 
moştenirea israeliţilor, să fie date astfel: 
cei ce au multe cetăţi să dea mai multe 
şi cei ce au puţine cetăţi să dea mai 
puţine; fiecare seminţie să dea leviţilor 
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din cetăţile ei, ţinând cont de 
moştenirea pe care a primit-o.“ 

Ar trebui să înțelegem că 
responsabilitatea poporului lui 
Dumnezeu este aceea de a purta de 
grijă de lucrarea și lucrătorii 
Domnului, fiind gata să dăruiască după 
cum și Dumnezeu le-a dăruit lună de 
lună, an după an. 

2 Corinteni 8:1-15 – Vreau să ştiţi, 
fraţilor, despre harul pe care Dumnezeu 
l-a dat în bisericile din 
Macedonia, 2 pentru că, fiind încercaţi 
deosebit de mult prin necazuri, bucuria 
lor abundentă şi marea lor sărăcie au 
rezultat într-o manifestare de har 
abundentă. 3 Eu depun mărturie că ei au 
dat din proprie iniţiativă, după puterea 
lor şi chiar dincolo de puterea 
lor, 4 rugându-ne cu multă insistenţă 
pentru harul de a fi părtaşi la această 
slujire pentru sfinţi, 5 şi nu aşa cum ne-
am aşteptat, ci s-au dedicat pe ei înşişi, 
mai întâi Domnului, iar apoi, prin voia 
lui Dumnezeu, nouă. 6 Astfel, l-am 
îndemnat pe Titus, pentru că el a 
început mai devreme această lucrare, să 
ducă la capăt această binefacere a 
harului din partea voastră. 7 Acum, aşa 
cum vă distingeţi în toate – în credinţă, 
în vorbire, în cunoaştere, într-o 
dedicare totală şi în dragostea pe 
care aţi învăţat-o de la noi – să vă 
distingeţi şi în această binefacere a 
harului. 8 Nu vă spun aceasta ca pe o 
poruncă, ci verific, prin dedicarea 
altora, cât de adevărată este dragostea 
voastră. 9 Voi cunoaşteţi harul 
Domnului nostru Isus Cristos, Care, deşi 
a fost bogat, de dragul vostru a devenit 
sărac, pentru ca voi să vă îmbogăţiţi prin 
sărăcia Lui. 10 Vă dau sfatul meu, pentru 
ceea ce este cel mai bine pentru voi în 
această problemă: anul trecut aţi fost 
primii nu doar în a face, ci şi în a dori să 
faceţi; 11 acum deci terminaţi lucrarea, 

pentru ca, tot aşa cum aţi dorit, tot astfel 
să şi daţi, după posibilităţile pe care le 
aveţi. 12 Dacă există dorinţă, darul este 
primit potrivit cu ceea ce are cineva, nu 
cu ceea ce nu are. 13 Aceasta nu este 
pentru ca alţii să fie uşuraţi, iar voi să 
fiţi împovăraţi, ci pentru a fi 
egalitate. 14 Abundenţa pe care voi o 
aveţi acum îi poate ridica pe cei care 
sunt în nevoi, pentru ca, la rândul lor, 
abundenţa lor să împlinească nevoia 
voastră. Astfel, va fi egalitate, 15 aşa cum 
este scris: 

„Celui ce a adunat mai mult, nu i-a 
rămas în plus, iar cel ce a adunat mai 
puţin n-a dus lipsă.“ 

2. Refugiul lor  

Din totalul de 48 de cetăți destinate 
leviților, 6 au fost desemnate a fi cetăți 
de refugiu. În acest caz, Dumnezeu face 
deosebirea între ucidere și omorâre. 
Desigur, în limba română sensurile 
celor două cuvinte sunt identice. Însă aș 
dori să explic sensul cu care sunt folosite 
în acest context. Prima acțiune, 
uciderea, e intenționată, iar omorârea e 
considerată accidentală.  

În acele vremuri, națiunea nu avea forțe 
de ordine, Poliție criminalistică sau 
Judecătorie pentru a investiga cazurile, 
pentru a urmări inculpații și a-i 
condamna. Din această cauză, 
persoanele nevinovate trebuiau să fie 
protejate de mânia membrilor familiei 
care doreau să preia justiția în propriile 
mâini. Un astfel de om își găsea refugiul 
într-o astfel de cetate și era în siguranță 
până când adunarea decidea dacă era 
vinovat de ucidere sau nu (Deut. 19:11-
13). 

3. Răscumpărarea lor 

Dacă fugarul părăsea cetatea de scăpare, 
viața lui era oricând în pericol de moarte 
(v.27). Dar interiorul cetății garanta 
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fugarului răscumpărarea vieții lui. El 
trebuia să locuiască în acel loc de refugiu 
până la moartea marelui preot, după 
care avea dreptul să se întoarcă la casa 
și proprietatea familiei sale (v.28). 

În cazul nostru, Isus Hristos este cetatea 
noastră de scăpare și doar în El 
experimentăm răscumpărarea vieții 
noastre. Atunci când avem credință în 
El, păcatele noastre sunt iertate toate 
iar în ce privește judecata suntem 
absolviți. 

Romani 8:1-2 – Aşadar, acum nu mai 
este nici o condamnare pentru cei ce 
sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc 
potrivit cu firea, ci potrivit cu 
Duhul). 2 Căci legea Duhului vieţii în 
Cristos Isus te-a eliberat de legea 
păcatului şi a morţii. 

Să știi, că mântuirea cea de preț, nu 
este un produs în probe, nu e o mașină 

pe care o conduci în teste ca să vezi dacă 
te mulțumește sau nu. Mântuirea e 
tare, e garantată, e veșnică. 

1 Petru 2:4-6 – 4 Apropiaţi-vă de El, 
piatra vie, lepădată de oameni, dar 
aleasă şi scumpă înaintea lui 
Dumnezeu. 5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sunteţi zidiţi ca să fiţi o 
casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi 
să aduceţi jertfe duhovniceşti, 
plăcute lui Dumnezeu, prin Isus 
Hristos. 6 Căci este scris în Scriptură: 
„Iată că pun în Sion o piatră din capul 
unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se 
încrede în El nu va fi dat de ruşine”. 

Garanția noastră veșnică vine din faptul 
că Marele nostru Preot nu va mai muri 
niciodată. Din moment ce El trăiește 
veșnic, și mântuiții Lui sunt 
răscumpărați ca să trăiască pentru 
vecie (Evrei 7:23-28). 
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NUMERI 36 
 
În concluzia cărții Numeri versetul 13 
afirmă că: 

Acestea sunt poruncile şi hotărârile pe 
care Domnul le-a dat israeliţilor prin 
Moise în câmpiile Moabului, lângă 
Iordan, în faţa Ierihonului. 

Ultima poruncă primită în câmpiile 
Moabului a fost cea legată de păstrarea 
moștenirii în Israel. Următoarea carte, 
Deuteronomul, se concentrează pe 
aceeași chestiune, însă dintr-un alt 
punct de vedere. Israel urmează să 
primească învățături ca să știe cum să 
trăiască în așa fel încât să rămână în 
țară. 

În cazul de față, fiicele lui Țelofhad au 
primit moștenirea tatălui lor în capitolul 
27. Totuși, ele au ridicat o posibilă 
problemă în viitorul apropiat, ce 
amenința moștenirea lor ca parte din 
seminția lui Manase. Problema era una 
legată de viața de căsătorie. În cazul în 
care una sau alta se vor căsători cu un 
bărbat dintr-o altă seminție, atunci soțul 
lor va lua din moștenirea teritorială a lui 
Manase, fiul lui Iosif (v.3). Domnul îi 
oferă lui Moise două soluții pentru 
clarifica această posibilă realitate.  

(1) Prima varianta are cu sine 
rezolvarea imediată: femeile să se 
căsătorească numai cu bărbați din 
seminția lor (v.6). Și aici e foarte 
important de observat, că Dumnezeu nu 
a dat poporului Israel libertate 
absolută de alegere în ce privește 
căsătoria, ci această decizia se lua 
numai în limitele voii revelate a lui 
Dumnezeu. Atunci ar fi fost total ridicol 
pentru ca fiicele lui Țelofhad să înceapă 
să argumenteze cu Moise, cum că ele ar 
fi îndrăgostite de vreun alt bărbat din 
altă seminție, și că ce spune Dumnezeu 

nu se potrivește cazului lor. Nu, nu s-a 
întâmplat așa ceva. Departe de un așa 
scenariu! Autoritatea supremă de care 
au ascultat cu plăcere a fost Domnul. 
10 Fetele lui Ţelofhad au făcut după 
porunca pe care Domnul i-a dat-o lui 
Moise. 11 Fetele lui Ţelofhad – Mahla, 
Tirţa, Hogla, Milca şi Noa – s-au măritat 
cu verişori din partea tatălui lor. 12 Ele s-
au măritat în interiorul clanurilor 
urmaşilor lui Manase, fiul lui Iosif, iar 
moştenirea lor a rămas în seminţia 
clanului tatălui lor. 

Acest principiu este la fel de valabil și 
astăzi. Căsătoriile creștinilor trebuie să 
fie întemeiate numai în ascultare și 
supunere față de voia lui Dumnezeu 
prezentată în Cuvântul Său. 

(2) Cea de-a doua soluție stabilește un 
cadru legislativ general în Israel, și 
anume: nici o moștenire a copiilor lui 
Israel să nu treacă de la o seminție la alta 
(v.7). Legea aceasta e atât de serioasă 
încât este accentuată încă o dată în v.9: 
nici o moștenire să nu treacă de la o 
seminție la alta, ci semințiile copiilor lui 
Israel să se țină fiecare de moștenirea sa. 
Aceasta este concluzia cărții Numeri. I se 
conferă o valoare inestimabilă 
moștenirii, iar poporul trebuia să 
prețuiască la maxim harul acesta de-a 
intra în odihna promisă. 

Domnul a poruncit ca moștenirea să fie 
păstrată pentru totdeauna, exact așa 
cum a dat-o El. Principiul acesta are o 
valoare imensă pentru credincios. 
Dacă moștenirea Canaanului a fost o 
anticipare a inaugurării împărăției lui 
Dumnezeu care urma să vină prin 
Domnul Isus, principiul acestei legi 
oferă garanția că Dumnezeu nu va 
permite ca moștenirea Împărăției să fie 
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luată de la poporul Său. Fiecare 
credincios are un loc rezervat și păstrat. 
Acest mesaj l-a adus și Domnul Isus prin 
învățăturile pe care le-a dat când a trăit 
pe pământ. Voi oferi doar câteva 
exemple din Evanghelii. 

Luca 12:32 – Nu te teme, turmă mică, 
pentru că Tatălui vostru Îi face plăcere 
să vă dea Împărăţia! 

Ioan 6:37, 40 – Tot ce-Mi dă Tatăl va 
ajunge la Mine, iar pe cel ce vine la Mine 
nu-l voi izgoni niciodată afară. Căci voia 
Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe 
Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, 
iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. 

Ioan 10:28 – Eu le dau viaţă veşnică şi 
în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va 
smulge din mâna Mea. 

Ce anume oferă garanție eternă acestor 
promisiuni ce vizează moștenirea vieții 
veșnice? Dincolo de faptul că este însăși 

Cuvântul rostit de Dumnezeu, mai 
avem o bază legală, un contract vechi ce 
s-a respectat din Geneza și se va 
respecta până la finalul istoriei. Este 
vorba de legământul Domnului cu 
Avraam, în care Dumnezeu Se jură lui 
Avraam că îl va ține. Acest legământ a 
fost confirmat pentru totdeauna de 
Domnul nostru Isus Hristos. 

Este o experiență minunată ca dintr-o 
dată să afli că să moștenești valori, 
bogății și lucruri de mare preț. Dar nu 
uita, că odată cu moștenirea vin și 
restricțiile și responsabilitățile. Dacă 
vrei să o accepți pe prima, trebuie să le 
accepți și pe următoarele. Așa a fost și în 
cazul fiicelor lui Țelofhad care au 
ascultat de Domnul și moștenirea le-a 
rămas intactă, așa rămâne și în cazul 
credincioșilor nou testamentari. 
Moștenirea aduce restricții și 
responsabilități. Onorează-le! 
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DEUTERONOM 1 
 
Cele întâmplate la Cades-Barnea sunt 
consemnate în Numeri 14 dar comentate 
în Noul Testament în Evrei 3-4. 
Dumnezeu este Cel care ne avertizează 
ca nu cumva să avem o inimă rea și 
necredincioasă (Evrei 3:12). Cum e 
posibil să ai o astfel de inimă? Cum te 
poți trezi că ți s-a transformat într-o așa 
inimă? De ce păcatul necredinței e atât 
de rău, deformator?  

Cuvântul limbii grecești pentru inimă 
rea este πονηρός – poneros. Acesta are 
o plajă de sensuri cuprinzătoare și 
complementare. Răul descris e extrem 
de grav aducând cu sine grele 
consecințe. Înseamnă un rău drăcesc, a 
cărui origine provine evident din 
diavolul. Deci atunci când spui cuiva 
„ești rău!”, pentru că a spart doar o 
cană, ar trebui să fi mult atent la 
implicația și originea cuvântului. De 
asemenea poneros descrie și răul 
destrăbălării și al depravării. Acesta este 
mai degrabă un efect al îmbrățișării și 
trăirii în răul celui rău. Poate însemna și 
răuvoitor, dușmănos, rău intenționat. 
Pentru că πονηρός – poneros, la rândul 
lui provine din cuvântul grecesc πόνος 
– ponos, înseamnă și rău care aduce 
trudă, durere, tortură ori suferință, chin. 
Fără prea multe explicații, acesta este 
păcatul. 

1. Necredința Îl acuză pe Dumnezeu 
de neadevăr 

Cum și când vreodată am putea justifica 
necredința? Numai în cazul următor. 
Poporul ar fi trebuit să fie necredincios, 
în urma tuturor experiențelor sale cu 
Domnul, majoritatea irepetabile în 
istoria credinței, atunci când Dumnezeu 
l-ar fi mințit și atunci când efectiv nu ar 

mai fi putut trăi după Cuvântul Său 
cel neadevărat. Însă știm cu toții că toate 
acestea nu au existat, nu există și nu vor 
exista niciodată în Dumnezeu. De aceea 
să fim foarte atenți, responsabilitatea 
noastră nu este de a suci pe toate părțile 
și de a pune la îndoială planul și 
Cuvântul Domnului ci de a avea credință 
în El și în ceea ce ne poruncește. 

2. Necredința aduce cu sine pustia și 
pierderea timpului 

O simplă călătorie de 11 zile, cea a 
iscoadelor, s-a transformat cât ai clipi 
din ochi într-o pribegie de 40 de ani prin 
deșertul morții. Necredința fură 
binecuvântările Domnului. Da, este 
adevărat că El a avut grijă de poporul 
Său în toți acești 40 de ani, dar oare cu 
cât mai mult ar fi făcut Domnul pentru 
ei în acești ani, dacă ei ar fi fost 
credincioși și ar fi intrat de la început în 
posesia țării? 

3. Necredința vede numai probleme, 
în timp ce credința privește doar 
la El 

Atunci când ajungi și tu în timpul 
pribegiei tale prin locuri precum Cades-
Barnea, nu te uita împrejur. Vei vedea 
numai și numai probleme, neajunsuri, 
frământări și nici o soluție. Toate 
acestea sunt răsadurile ideale pentru 
creșterea și coacerea fructului 
necredinței. Culmea! Necredința nu 
crește doar dintr-o singură plantă, așa 
cum ne-am aștepta. Ci ea este rodul 
multora. Ridică-ți privirea în sus înspre 
Dumnezeu care-ți conduce viața 
neîncetat, și umblă cu El prin credință, 
indiferent pe unde pășești.. 
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DEUTERONOM 2 
 
Capitolul 2 relatează 4 evenimente: (1) 
înconjurarea țării Edomului – v.1-8; (2) 
înconjurarea țării Moabului – v.8-15; 
(3) lupta împotriva țării lui Amon – 
v.16-25; și (4) cucerirea țării lui Sihon. 

Versetul 1 începe cu – Ne-am întors și 
am plecat în pustiu. Aceasta este una 
dintre cele mai triste propoziții din 
Scriptură. Toate visele s-au ruinat în 
momentul în care poporul a întors 
spatele Țării Promise. Viziunea s-a 
spulberat pe măsură ce conducătorul 
lor, Moise, a fost nevoit să se întoarcă cu 
ei. Observați că în Deuteronom 1:43-46 
se folosește în mod continuu persoana a 
doua „voi”. 
43 Eu v-am spus, dar n-aţi ascultat, ci v-
aţi răzvrătit împotriva poruncii 
Domnului şi v-aţi suit semeţi pe 
munte. 44 Atunci, amoriţii, care locuiesc 
pe muntele acesta, v-au ieşit înainte şi 
v-au urmărit ca albinele; v-au bătut din 
Seir până la Horma. 45 La întoarcerea 
voastră, aţi plâns înaintea Domnului, 
dar Domnul nu v-a ascultat glasul şi n-a 
luat aminte la voi. 46 Şi aşa aţi rămas la 
Cades, unde aţi stat multă vreme. 

Capitolul 2 în schimb, se deschide cu 
persoana întâi, „noi”. 

Apoi ne-am întors şi am mers în pustie, 
pe drumul către Marea Roşie, după 
porunca Domnului. Am înconjurat 
multe zile muntele Seir. 

Motivul pentru care apare această 
diferență de limbaj constă tocmai în 
faptul că Moise nu s-a identificat și nici 
nu a luat parte la răzvrătirea Israelului 
împotriva lui Dumnezeu. Dar, din 
păcate, în calitate de conducător al 
poporului, a fost nevoit să meargă 
împreună cu ei în pustiu. 

Această parte din Scriptură îi transmite 
cititorului două emoții. (1) Primul 
sentiment este acela al pierderii, al 
ratării. Au pierdut scopul – Țara 
Promisă – și au pierdut pentru 
totdeauna o întreagă generație. Cele 
mai triste cuvinte pe care le poate scrie 
un autor sunt următoarele: oare ce-ar fi 
fost dacă…? Având în vedere experiența 
poporului Israel, ieri rob în Egipt, 
ultimul în clasa socială, și mâine 
proprietar de țară și stăpân, 
conștientizăm că vorbim aici de un vis 
la care nici nu au îndrăznit să viseze. 
Iar în momentul în care Dumnezeu 
promite și începe să lupte plin de putere 
pentru ei, ce au făcut? Au întors spatele 
unui vis extraordinar pentru a o lua în 
jos spre valea umbrei morții. Într-unul 
din cântecele lui Mac Davis, unul dintre 
versuri spune așa: Nu se mai poate face 
nimic cu un om care a încetat să viseze, 
decât să-l îngropi. 

Mâna Domnului care trebuia să distrugă 
vrăjmașii din Canaan, a început să 
distrugă și să-și îngroape treptat 
poporul promisiunii (v.14-15). 
14 Vremea cât au ţinut călătoriile noastre 
de la Cades-Barnea până la trecerea 
pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de 
ani, până a pierit din mijlocul taberei tot 
neamul oamenilor de război, cum le 
jurase Domnul. 15 Mâna Domnului a fost 
împotriva lor, ca să-i nimicească din 
mijlocul taberei, până ce au pierit. 

Ce pierdere imensă! Elton Trueblood a 
sumarizat acest capitol printr-o frază: 
Să-ți limitezi viața atunci când ți s-a 
promis că va fi măreață este păcat și 
erezie! Deși Dumnezeu i-a echipat ca să 
fie „vulturi”, ei nu și-au folosit „aripile”. 
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(2) Cel de-al doilea sentiment care 
năpădește cititorul capitolului 2 se 
conturează în jurul credincioșiei lui 
Dumnezeu în anii pustiului. Cum e 
posibil ca Dumnezeu să fie statornic în 
credincioși, bunătate, îndelungă 
răbdare și dragoste? Cred că versetul 7 
descrie cel mai bine acest adevăr. 
7 Căci Domnul, Dumnezeul tău, te-a 
binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale 
şi ţi-a cunoscut călătoria în această mare 
pustie. Iată, de patruzeci de ani de când 
Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine şi 
n-ai dus lipsă de nimic. 

Ce cunoaștem noi despre Dumnezeu din 
acest capitol? 

1. Dumnezeu ne încredințează doar 
anumite bătălii  

Dumnezeu le-a dat israeliților indicații 
vitale, ca să nu se amestece în treburile 
edomiților, moabiților și amoniților. Să 
nu facă război cu ei și să nu se ia la luptă 
cu ei, pentru că teritoriile acestor 
popoare nu erau destinate Israelului. În 
schimb, poporul trebuia să aibe un 
comportament exemplar, ca niște 
pelerini evlavioși care nu caută conflicte 
ci Îl reprezintă pe Dumnezeu. 

Pentru o națiune care a experimentat 
una dintre cele mai mari victorii din 
istoria omenirii (experiența ieșirii din 
Egipt), aceste cuvinte din partea 
Domnului probabil că nu fost cea mai 
mare bucurie. Poate și-au imaginat că va 
fi altfel. Primul vrăjmaș ieșit în cale, 
primul succes. Însă Dumnezeu a avut 
pregătit ceva mult mai măreț pentru 
propriul popor, decât niște paie uscate 
câștigate de la aceste națiuni. 

Romani 12:18 – 18 Dacă este cu putinţă, 
întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu 
toţi oamenii. 

Coloseni 4:5 – 5 Purtaţi-vă cu 
înţelepciune faţă de cei din afară, 
folosind fiecare ocazie. 

Este total neînțelept să ne amestecăm 
ori să ne implicăm în lucruri în care 
Dumnezeu ne poruncește să le evităm. 

2. Dumnezeu ne asigură doar 
anumite victorii 

Atunci când Domnul ne conduce în 
luptă, să n-avem frică de nimic pentru 
că biruința este acolo unde e și 
comandamentul Său. Nu toate bătăliile 
ne sunt poruncite. Nu în toate luptele 
trebuie să fim noi parte. Doar în 
anumite bătălii nu se promite victoria. 
Versetul 36 descrie în mod minunat 
experiența de a-L avea pe Domnul la 
cârmă. După ce Israelul îl învinge pe 
Sihon, Scriptura consemnează: 
36 De la Aroer, care este pe malurile 
pârâului Arnon, şi de la cetatea care este 
în vale până la Galaad, n-a fost nici o 
cetate prea tare pentru noi: Domnul, 
Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe 
toate în mână. 

3. Dumnezeu ne asigură doar de o 
anumită moștenire 

Dumnezeu a promis că teritoriul din 
Trans-Iordania va fi al semințiilor lui 
Ruben, Gad și parte din Manase (Num. 
32). Și-a ținut El promisiunea? E o 
întrebare retorică. Absolut! Dar ceea ce 
El a promis atunci, ei au trebuit să ia în 
posesie prin credință. Același lucru este 
valabil și pentru Biserica Sa 
răscumpărată! Nu oriunde, nu orice, nu 
oricât vedem ori vrem, reprezintă 
potențiala noastră moștenire. Nu! Este 
doar una singură, spre care privim cu 
ochii credinței. Dumnezeu o promite, 
noi trebuie să intrăm în posesia ei prin 
credință! 
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Fapte 20:32 – 32 Iar acum vă încredinţez 
lui Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, 
Cuvânt care are putere să vă zidească şi 
să vă dea moştenirea alături de toţi cei 
sfinţiţi! 

1 Petru 1:3-5 – 3 Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, Care, după marea Lui îndurare, 

ne-a născut din nou la o nădejde vie, 
prin învierea lui Isus Cristos din 
morţi, 4 şi la o moştenire nepieritoare şi 
nepângărită, care nu se ofileşte şi care 
este păstrată în ceruri pentru voi. 5 Voi 
sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, 
prin credinţă, pentru mântuirea care 
este gata să fie descoperită în vremea de 
pe urmă. 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

306 

DEUTERONOM 3 
 
Versetul 1 începe cu ne-am întors și ne-
am suit pe drumul care duce la Basan. 
Aceasta înseamnă că israeliții au 
continuat expansiunea înspre Nord 

unde le-a ieșit înainte împăratul amorit, 
Og al Basanului. În harta de mai jos va 
putea fi observată împărțirea teritoriilor 
din țara Canaanului și ocupația lor. 

 

 

 

Încă o dată, biruința a fost rapidă și 
completă (v.3-4, 6). De-acum mesajul e 

clar, Domnul le-a asigurat victoria, dar 
poporul trebuie să meargă și să 
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acționeze în baza Cuvântului Domnului 
(v.2). Regiunea Basanului (ținutul 
Argob (v.4) făcând parte din această 
regiune) este în partea nordică a Trans-
Iordaniei și la E de Marea Galilee, 
numită și Chineret (v.17). Edrei era 
undeva la E, pe râul Yarmuk. Prin 
înfrângerea lui Sihon, Israelul a luat 
Galaadul, aflat la S de Basan. Ambele 
regiuni erau foarte fertile. În Amos 4:1, 
profetul se folosește cuvântul Basan 
pentru a descrie bogăția și 
prosperitatea. De asemenea, acestea 
erau și ținuturi strategice. Cucerindu-
le, Israelul era acum în siguranță, fără a 
mai putea fi atacat din spate. Să nu 
uităm că poporul s-a întors înspre V, ca 
să ajungă din nou la Iordan. Suprafața 
teritorială deținută acum era foarte 
mare, întinzându-se de la râul Arnon, 
care se scurge în Marea Moartă, și până 
la Muntele Hermon, în N, la granița cu 
Siria (v.8) – vezi încă o dată harta. 

Cititorul poate observa cu ușurătate că 
în capitolul 3 se vorbește despre: (1) o 
nouă posesiune (v.1-11), (2) o 
promisiune împlinită (v.12-22) și (3) o 
pedeapsă acceptată (v.23-29). 

1. O nouă proprietate obținută – v.1-
11 

Călăuziți de Dumnezeu și întăriți de 
promisiunile Sale, israeliții au ajuns să 
umble din biruință în biruință. Oare nu 
ar fi putut la fel și generația anterioară, 
să aibe aceleași victorii în Canaan, în 
urmă cu 40 de ani? N-au putut din 
pricina necredinței vii. Zidurile înalte și 
porțile fortificate nu au reprezentat vreo 
problemă pentru Dumnezeu (Num. 
13:26-33). Problema majoră care l-a 
mâniat pe Dumnezeu a fost 
perseverența în necredință. 

2. O nouă promisiune împlinită – 
v.12-22 

În momentul în care cele 2 seminții și 
jumătate au dorit să ocupe teritoriul de 
la E de Iordan, au promis că vor trece 
râul împreună cu frații lor ca să îi ajute 
în cucerirea țării Canaanului (Num. 
32:16-32). Vâzându-se cu sacii în căruță, 
cu familiile așezate, cu cetățile ocupate, 
Ruben, Gad și Manase ar fi putut să nu-
și mai riște viața, să evite potențialul 
pericol, și să se răzgândească. Ce 
exemplu fantastic de a se ține de 
cuvânt. În general promisiunile țin 
până când sacii sunt suiți în căruță. 
După aceea, din neseriozitate, din deficit 
spiritual mare, încep negocierile 
mentale și coborârea standardului. La ei 
n-a fost așa! Să le urmăm exemplul! 
Dumnezeu e martor la promisiunile 
noastre și le consideră valabile până 
când nu le ducem la îndeplinire (Num. 
30:2; Ecl. 5:1-5). 

3. O veche pedeapsă acceptată – v.23-
29 

Din cauza atitudinii manifestată la 
Cades (Num. 20:1-13), Domnul îi 
interzice lui Moise intrarea în Canaan. 
Chiar dacă Moise se roagă în acest pasaj 
cu ardoare, ca Domnul să îi facă acest 
har, răspunsul este și mai ferm: Destul! 

Cuvântul ebraic pentru destul este בַר  – 
rab – și înseamnă mult, prea mult, 
imens, mare. Altfel spus, e un adejectiv 
ce descrie cantitățile. Deși nu mai găsim 
consemnat nicăieri cum că Moise ar fi 
făcut această rugăciune Domnului, e 
posibil ca să fi fost o povară a inimii lui 
purtată zilnic. E posibil să fi fost o 
frământare ascunsă pe care a sperat că 
în final Domnul o va liniști. Răspunsul e 
ferm: mult prea mult ai frământat acest 
subiect! Nu-Mi mai vorbi de lucrul 
acesta! E gata! 

Moise doar a văzut de la distanță 
Canaanul, dând poporului un alt 
conducător care să meargă înaintea lor 
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și să ia țara. Totuși, există o parte foarte 
interesantă. Moise a venit în vizită în 
Israel secole mai târziu, pe Muntele 
schimbării la față a Domnului Isus (Mat. 
17:1-3). Interesant răspuns la rugăciune.  

La unele dezamăgiri ale vieții vom avea 
mângâiere doar în glorie. Să fim 
răbdători! 

  



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

309 

DEUTERONOM 4 
 
Capitolul 4 conține patru învățături 
majore:  

(1) Răspunde corespunzător 
Cuvântului Domnului – v.1-8;  

(2) Reamintește-ți constant de 
binecuvântările Domnului – v.9-14;  

(3) Respinge continuu închinarea la 
alți dumnezei – v.15-31;  

(4) Reflectă cu credincioșie la faptul 
că Dumnezeu te-a ales – v.32-40; 

Primele 3 capitole din cartea 
Deuteronom sunt pline cu exemple în 
care Dumnezeu s-a implicat direct și a 
intervenit deosebit în istoria poporului 
Israel. În capitolul 4, Moise îndeamnă 
israeliții să nu uite experiențele 
binecuvântate ce le-au avut cu Domnul 
în trecut. Dorința lui finală este ca 
națiunea să rămână și pe mai departe în 
binecuvântarea și biruințele Domnului. 

Expresia din introducere, acum Israele, 
are rol pregătitor pentru chemarea la 
ascultare pe care le-o va face în această 
predică în miniatură din capitolul 4. O 
viață împlinită în întregime era 
condiționată de ascultarea de Legea 
Domnului, în întregime. 

Ascultarea de legile și poruncile 
Domnului era necesară pentru a-l face 
pe Israel o națiune morală, spirituală și 
unică între toate neamurile. Puterea lui 
nu avea să fie în forța militară și nici în 
abilitățile omenești. Toată 
înțelepciunea și știința sunt ascunse și 
pot fi descoperite numai în Cuvântul 
Domnului. Să înțelegem și noi că sursa 
înțelepciunii nu este mintea umană și 
nici capacitatea ei de a raționa (v.5-6). 
Ascultarea lui Israel de minunatul 
Cuvânt scris al Domnului era singura 

speranță înspre succes și înspre a atrage 
la Domnul pe celelalte neamuri. 

De 42 de ori citim în Biblie că 
binecuvântările sunt condiționate de 
ascultarea noastră. Unul din multele 
exemple e Ps. 25:10. 

Toate cărările Domnului sunt îndurare 
şi adevăr pentru cei ce păzesc 
legământul şi mărturiile Lui. 

Prea mulți creștini folosesc metoda 
„scufundă și sari”, ca stil de viață. Le 
place să se scufunde în promisiunile 
Domnului, și își doresc împlinirea lor 
magică în fiecare clipă. Dar sar imediat 
peste tot ceea ce înseamnă 
responsabilitatea împlinirii 
poruncilor. Acest stil de viață nu a fost 
plăcut Domnului nici în zilele lui Moise 
și nici astăzi. 

Începând cu v.9 două expresii sunt 
folosite în mod continuu în 
Deuteronom. Numai ia seama asupra ta 
și veghează cu luare aminte apare de 4 
ori doar în restul capitolului (v.9, 15, 19, 
23). De asemenea, nu cumva să uiți, este 
cealaltă expresie, folosită ca o aducere 
aminte constantă, prin care poporul 
trebuie să-și amintească actele 
salvatoare ale lui Dumnezeu. Întreg 
Deuteronomul așază o responsabilitate 
enormă pe umerii părinților. Ei sunt 
responsabilitatea numărul unu în 
materie de educație spirituală sau 
religioasă. Falimentul în amintirea 
binecuvântărilor lui Dumnezeu, va fi 
faliment în formarea copiilor, acestea 
generând la rândul lor dezastru 
spiritual în Israel. Da, Dumnezeu a 
cerut ascultare față de Legea Sa, însă 
legământul a însemnat mult mai mult 
decât legi și porunci, acesta a fost o 
relație. Dumnezeu nu a fost interesat de 
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o relație formală, exterioară ci de una 
cordială. El nu a dorit un sistem ritualic 
sau instituirea unei religii noi. 
Dumnezeu prin tot sistemul iudaic Și-a 
comunicat dragostea caldă și 
devotamentul complet în ce privește 
posibilitatea răscumpărării omului. 

Să nu uităm relația în care ne aflăm 
astăzi cu Dumnezeu. Să nu uităm ceea ce 
a făcut El pentru noi (v.9), felul în care 
El S-a apropiat de noi (v.15), ceea ce ne-
a vorbit (v.19) și ceea ce dorește 
Dumnezeu de la noi prin prisma 
legământului Său (v.23). Celor ce li s-a 
dat mult, nouă, mult li se va cere. 

Philips Brooks spunea:  

O cât de trist e faptul când vine acea zi 
în care suntem foarte satisfăcuți de 
planurile pe care le gândim, de viețile pe 
care ni le-am construit, de visele pe care 

le visăm și ni le putem aduce la 
îndeplinire, și nu ne mai întrebăm 
absolut deloc de ce la ușa sufletului 
nostru nu mai bate acea dorință de a 
face ceva glorios pentru Dumnezeu. 

Sidney J. Harris și-a exprimat exact 
aceeași frământare: 

Adevărații noștri dușmani sunt 
persoanele care ne fac să ne simțim atât 
de bine, încât devenim înceți și 
incapabili de a ne mai smulge din 
nisipurile mișcătoare ale îngâmfării și 
automulțumirii. 
40 Păzeşte deci poruncile şi legile Lui, pe 
care eu ţi le dau astăzi, ca să-ţi meargă 
bine atât ţie, cât şi urmaşilor tăi şi astfel 
să trăieşti multe zile în ţara pe 
care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă 
pentru totdeauna.“ 
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DEUTERONOM 5 
 
Capitolul 5 din Deuteronom poate fi 
împărțit în două: (1) Primirea celor 
Zece Porunci – v.1-22 și (2) Prețuirea 
celor Zece Porunci – v.23-33 

În Deuteronom 5 avem cea de-a doua 
adresare a lui Moise, în care a chemat 
tot Israelul la a trata cu maximă atenție 
Cuvântul Domnului din Lege (v.1). 

Moise a convocat tot Israelul şi i-a zis: 

„Ascultă, Israele, poruncile şi legile pe 
care vi le spun astăzi, în auzul vostru. 
Învăţaţi-le şi împliniţi-le!  

El a accentuat cât se poate de clar 
realitatea legământului dar și 
responsabilitatea de a-l onora aici și 
acum (v.2-3) 
2 Domnul, Dumnezeul nostru, a 
încheiat cu noi un legământ la 
Horeb. 3 Nu cu strămoşii noştri a 
încheiat El legământul acesta, ci cu noi, 
cei ce suntem în viaţă astăzi. 

Legământul cu Domnul era vital și 
trebuia înnoit odată cu venirea fiecărei 
generații. Cuvântul astăzi din v.3, 
poartă cu sine urgența încheierii lui. 
Când vine vorba de poruncile Domnului, 
atât israeliților cât și nouă, ne revin trei 
responsabilități: (1) Să le ascultăm – în 
ideea de a le avea în auzul urechilor; (2) 
să le învățăm – aici are un rol deosebit 
de important memorarea și meditația; 
și (3) să le facem – adică să le împlinim, 
să le trăim (v.1). 

În momentul citirii Cuvântului lui 
Dumnezeu, trebuie să avem urechi 
deschise pentru a auzi ceea ce ne 
transmite Dumnezeu, în mod personal, 
cu ajutorul prezenței Duhului Său. 
Trebuie să ne lăsăm cercetați și 
îndrumați de adevărul învățăturii 

Domnului pentru a putea fi mai apoi și 
împuterniciți de El în trăirea acestuia. 
Să știm bine că binecuvântările vin doar 
când trăim Cuvântul, nu atunci când 
doar simpatizăm Cuvântul, asemenea 
unor ascultători uituci. 

Iacov 1:21-25 – 21 De aceea, daţi la o 
parte orice murdărie şi orice revărsare 
de răutate şi primiţi cu blândeţe 
Cuvântul sădit în voi, care are putere să 
vă mântuiască sufletele! 22 Fiţi 
împlinitori ai Cuvântului şi nu doar 
ascultători, înşelându-vă singuri! 23 Căci 
dacă cineva este un ascultător al 
Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, 
atunci el se aseamănă cu un om care-şi 
priveşte propria faţă într-o 
oglindă, 24 iar, după ce s-a privit, el 
pleacă şi uită imediat cum era. 25 Însă, 
cel ce se opreşte să privească în Legea 
desăvârşită – Legea libertăţii – şi 
perseverează în ea, nu ca un ascultător 
uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, 
acela va fi fericit în lucrarea lui. 

*Adjectivul fericit, în limba greacă este 
µακάριος – makarios – același cuvânt 
folosit și în Fericirile rostite de Domnul 
Isus în Matei 5, în Predica de pe munte. 
Makarios se traduce mai întâi cu 
binecuvântat dar are și sensul de 
fericit. Makarios provine din mak- și 
acest cuvânt înseamnă a alungi, a lărgi, 
a extinde. Deci, binecuvântările 
Domnului trebuie înțelese având în 
vedere aceste sensuri. Binecuvântările 
sunt acele mijloace prin care lărgește, 
lungește, extinde, fericește viețile 
noastre datorită bunăvoinței Lui. 

Așa cum vom vedea în continuare, mare 
parte din Deuteronom se concentrează 
pe explicarea și aplicarea poruncilor 
repetate aici. De asemenea, după cum 
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am putut observa după parcurgea 
textului biblic, legile Domnului au fost 
simple și clare, astfel încât oricine le-a 
putut înțelege. Doar legile omului sunt 
complexe și pline de portițe ale 
compromisului. 

Pe măsură ce umblăm în dragoste, noi 
împlinim Legea Domnului. Această 
umblare nu poate fi realizată niciodată 
fără a primi putere din puterea Duhului 
Sfânt. 

Romani 8:1-4 –  Aşadar, acum nu mai 
este nici o condamnare pentru cei ce 
sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc 
potrivit cu firea, ci potrivit cu 
Duhul). 2 Căci legea Duhului vieţii în 
Cristos Isus te-a eliberat de legea 
păcatului şi a morţii. 3 Fiindcă ceea ce 
era cu neputinţă pentru Lege, întrucât 
era făcută neputincioasă de fire, 
Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din 
pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în 
asemănarea firii păcătoase, şi 
condamnând astfel păcatul în 
fire, 4 pentru ca cerinţa dreaptă a Legii 
să fie împlinită în noi, care nu trăim 
potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. 

Romani 13:8-10 – 8 Să nu datoraţi 
nimănui nimic, în afară de dragoste, 
pentru că acela care-şi iubeşte semenul 
a împlinit Legea, 9 întrucât „Să nu 
comiţi adulter“; „Să nu ucizi“; „Să nu 
furi“; „Să nu pofteşti“, şi orice altă 
poruncă, sunt cuprinse în această 
afirmaţie: „Să-l iubeşti pe semenul tău 
ca pe tine însuţi!“ 10 Dragostea nu-i face 
rău semenului, deci dragostea este 
împlinirea Legii. 

Să ne analizăm viețile astfel încât să nu 
fim din aceia care avem doar o ascultare 
de Cuvântul lui Dumnezeu strict 
exterioară, ritualică, și de fațadă. 

Matei 5:20 – 20 Căci vă spun că, dacă 
dreptatea voastră nu o întrece pe cea a 

cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un 
chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor. 

Credincioșii autentici poartă în inima 
lor atât frică sfântă față de Dumnezeu 
cât și dragoste arzătoare pentru El. 
28 Domnul a auzit cuvintele pe care mi 
le-aţi spus şi mi-a vorbit: «Am auzit 
cuvintele pe care ţi le-a spus poporul 
acesta. Tot ceea ce au vorbit este 
bine. 29 O, dacă ar rămâne ei cu aceeaşi 
inimă, să se teamă de Mine şi să 
păzească toate poruncile Mele în toate 
zilele vieţii lor, ca să fie fericiţi pentru 
totdeauna ei împreună cu fiii lor. 

Frica sfântă sau reverența și iubirea de 
Domnul deși par niște porunci 
contradictorii, ele sunt 
complementare. Aparent dacă îți este 
frică de cineva, automat nu-i poți arăta 
afectivitate și din punct de vedere 
emoțional nu te afli într-o stare 
confortabilă. De partea cealaltă, dacă 
iubești o persoană, ești foarte relaxat în 
prezența ei și ai toate garanțiile ca 
relația respectivă este una care nu poate 
face rău, în care nu ai de ce să te temi. 
Da, așa e, în relațiile umane, din cauza 
faptului că suntem afectați de căderea în 
păcat, frica și iubirea sunt contrastante, 
însă în relația cu Dumnezeu, sunt 
complementare. 
10 Adu-ţi aminte de ziua în care ai stat în 
prezenţa Domnului, Dumnezeul tău, la 
Horeb, atunci când Domnul mi-a zis: 
«Strânge poporul la Mine ca să asculte 
cuvintele Mele şi să înveţe astfel, atât ei, 
cât şi copiii lor, să se teamă de Mine în 
toate zilele pe care le vor trăi pe 
pământ.» 

Credincioșia arătată față de legământ 
avea să le aducă viață și bunăstare, iar 
națiunea putea experimenta garanția 
unui trai în pace pentru tot restul 
vieții. 
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DEUTERONOM 6 
 
Învățătura acestui capitol despre legile 
și poruncile Domnului acoperă patru 
domenii:  

(1) Legea trebuia acceptată în mod 
personal – v.1-5;  

(2) Legea trebuia învățată în mod 
continuu – v.6-9;  

(3) Legea trebuia trăită în mod complet 
– v.10-19; și  

(4) Legea trebuia explicată de-a lungul 
istoriei – v.20-25 

Încă de la începutul învățăturii, Moise 
reamintește poporului Israel că aceste 
principii nu sunt altceva decât sursa 
vieții lor. În funcție de felul în care se 
vor raporta la ele, va depinde viitorul 
lor. 
2 ca să vă temeţi de Domnul, Dumnezeul 
vostru, atât voi, cât şi fiii şi nepoţii 
voştri, în toate zilele vieţii voastre, 
păzind toate hotărârile şi poruncile pe 
care eu vi le dau şi ca să trăiţi multe 
zile. 

Legea, poruncile, hotărârile și 
orânduirile Domnului anunțau 
longevitatea lor. Din această cauză ele 
trebuiau date mai departe generației 
următoare. Ele erau atât pentru voi, cât 
şi fiii şi nepoţii voştri, în toate zilele vieţii 
voastre. Legea a fost deplin împlinită 
prin viața Domnului Isus Hristos. 
Aspectele ei ceremoniale și ritualice nu 
mai au nici un fel de valabilitate pentru 
credincioșii noului legământ. Totuși 
principiul este același: Cuvântul lui 
Dumnezeu e veșnic. Legile morale și 
spirituale ale Domnului sunt aceleași. Ce 
frumos este Cuvântul! Cât de viu este 
Cuvântul care străbate veacurile! 

Pasajul imediat următor introducerii a 
devenit rugăciunea principală a 
iudaismului, deoarece exprimă în așa de 
puține cuvinte cele mai importante 
învățături ale Vechiului Testament. 
Acest pasaj este cunoscut drept עַ֖מְׁש  

לֵ֑אָרְׂשִי  – Shema Israel – adică Ascultă 
Israele! Ce anume? Că Domnul 
Dumnezeul nostru este singurul 
Domn – v.4. 

Un evreu devotat de mai târziu, recita 
acest verset de câteva ori pe zi, 
afirmându-și credința în Dumnezeu. 
Închinarea la dumnezeii străini a fost 
întotdeauna o amenințare pentru Israel, 
iar această mărturisire de credință îi 
reamintea iudeului că Domnul 
Dumnezeu este adevărat, e viu, și El e 
singurul care merită închinarea și 
ascultarea. Aceeași învățătură o reia 
apostolul Ioan în 1 Ioan 5:21 când spune: 
Copilaşilor, feriţi-vă de idoli! Evident, 
așa cum ne-am obișnuit cu limbajul 
ioanin, apostolul nu are în vedere 
copilașii, ci tocmai membrii maturi ai 
bisericii nou testamentare. 

Noi trebuie să Îl iubim pe Domnul cu 
toată inima noastră, trăind Cuvântul 
Său în toate zilele vieții noastre (v.2). El 
nu va accepta nici ascultarea și nici 
închinarea aduse cu jumătate de inimă. 

Efeseni 6:6 – 6 Slujiţi-le nu numai când 
sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea 
să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai 
lui Hristos, care fac din inimă voia lui 
Dumnezeu. 

Chiar dacă versetul din Efeseni se 
adresează robilor, e la fel de valabil 
pentru oricine atunci când e vorba de 
atitudinea cu care facem lucrurile. 
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1 Ioan 5:2-3 – 2 Prin aceasta cunoaştem 
că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin 
faptul că Îl iubim pe Dumnezeu şi 
ascultăm de poruncile Lui. 3 Căci aceasta 
este dragostea de Dumnezeu: să păzim 
poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt 
grele. 

Din versetele 10-19 ne putem da seama 
foarte ușor că prosperitatea materială, 
așa cum ne arată și societatea modernă, 
duce de cele mai multe ori într-o direcție 
sigură: indiferența spirituală. Starea 
de bine a israeliților cât și a creștinilor 
de astăzi, ar trebui să fie motiv de 
mulțumire enormă și nu încredere în 
sine. Darurile Domnului (v.10-11) aduc 
cu sine o responsabilizarea mai mare a 
omului, formulată aici în termeni foarte 
asemănători cu primele 3 porunci: să te 
temi; să nu te duci; să-I slujești. 
12 veghează ca nu cumva să uiţi 
de Domnul, Care te-a scos din ţara 
Egiptului, din casa sclaviei. 13 Să te temi 
de Domnul, Dumnezeul tău, numai Lui 
să-I slujeşti şi în Numele Lui să juri. 14 Să 
nu vă duceţi după alţi dumnezei, după 
zeii popoarelor din jurul 
vostru, 15 fiindcă Domnul, Dumnezeul 
vostru, Care este în mijlocul vostru, este 
un Dumnezeu gelos, iar mânia Lui s-ar 
aprinde împotriva voastră şi v-ar nimici 
de pe faţa pământului.  

Porunca din v.4 – Shema Israel – Ascultă 
Israele – este reluată și dezvoltată de 
Moise în v.16-19. Lucrul acesta 
înseamnă că responsabilitatea 
poporului ca să asculte de Domnunl e 
întărită încă o dată. 

În ultima parte a capitolului (v.20-25), 
Moise extinde porunca iubirii de 
Dumnezeu până acolo că include și 
copiii. Fiecare părinte trebuia să-și 
învețe copiii cu privire la faptele 
istorice ale credinței. Situația aceasta 
de tip întrebare – răspuns, întrebare din 

partea tinerilor și răspuns din partea 
părinților, am mai întâlnit-o și în 
contextul celebrării Sărbătorii Pascale 
(Exod 12:26-28). Este interesant faptul 
că părintele trebuia să răspundă nu cu 
experiența sa subiectivă – ce-a simțit, ce-
a pățit – ci cu experiența istorică a 
mântuirii miraculoase a lui Dumnezeu 
scoțându-i din Egipt. Această izbăvire 
îndreptând atenția înspre împlinirea 
acelei făgăduințe din vechime. 
21 să îi răspunzi fiului tău astfel: «Îi eram 
sclavi lui Faraon în Egipt, 
iar Domnul ne-a scos din Egipt cu mână 
tare, 22 făcând înaintea ochilor noştri 
semne, minuni mari şi dezastre 
împotriva Egiptului, împotriva lui 
Faraon şi a întregii lui case; 23 El ne-a 
scos de acolo ca să ne ducă în ţara pe 
care a promis-o, prin jurământ, 
strămoşilor noştri.  

Observați vă rog, că educația creștină a 
copiilor dar și evanghelizarea personală 
trebuie să se bazeze mai întâi pe 
evenimentul evenimentelor, pe 
gloriosul fapt istoric împlinit, 
consumat și atestat, adică moartea și 
învierea Domnului Isus, și apoi pe 
aspectele subiective. Deseori tindem să 
ne apropiem de oameni și să încercăm 
să-L mărturisim pe Domnul nu în baza 
mărturiei Sale în lume prin cruce, ci în 
baza a ceea ce am simțit noi, în baza a ce 
ne-a binecuvântat El, și așa mai departe. 
Încurajați-vă copiii să pună întrebări, 
provocați-i voi prin întrebări. În urma 
unor astfel de dialoguri se va 
fundamenta propria lor credință. 

Învățarea fără aplicare anulează 
procesul educațional. O persoană care 
acumulează cunoștințe dar niciodată nu 
le folosește se aseamănă cu un fermier 
care seamănă dar niciodată nu seceră. 
Ascultarea de Dumnezeu trebuie să aibă 
ca rezultat neprihănirea. La rândul ei, 
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ascultarea în neprihănire, presupune 
o relație reală cu El. Aceasta a implicat 
din partea poporului împlinirea 
standardelor Domnului, având în 
schimb garanția dedicării Domnului ca 
îi va ține și îi va mântui. Chiar la 
începutul capitolului 6, Moise s-a 

adresat părinților, arătând cât de 
important e ca să-L iubească pe 
Dumnezeu cu tot lăuntrul lor. Acum, la 
final de capitol, Moise ne spune că 
dragostea unei familii pentru Domnul, 
va face să-și crească copiii în aceeași 
dragoste și credincioșie pentru El. 
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DEUTERONOM 7 
 
Ce presupunea a fi popor ales sau cum 
ar fi trebuit să arate acesta? În baza 
acestui capitol pot fi desprinse 3 
răspunsuri. Israeliții trebuiau să fie: 

(1) Un popor separat care să-l 
reprezinte pe Dumnezeu – v.1-5; 

(2) Un popor special selectat care să-l 
reprezinte pe Dumnezeu – v.6-11; 

(3) Un popor al cărui succes se măsoară 
în funcție de trăirea pentru Dumnezeu – 
v.12-26; 

În Deuteronom 6 s-a accentuat 
importanța unei relații serioase cu 
Dumnezeu. Deuteronom 7 începe să dea 
instrucțiuni cu privire la relațiile 
poporului Israel cu neamurile 
Canaanului. Așa cum Israelul trebuia să 
recunoscă prezența Domnului și puterea 
Cuvântului Său, tot așa trebuia să-și 
dezvolte și acest simț de a recunoaște 
vrăjmașul și să se delimiteze de el. 
Cuvintele lui Moise sunt foarte clare: să 
nu te înrudești cu popoarele acestea 
(v.3a). Cele 7 națiuni enumerate în 
versetul 1 sunt mai mari la număr și mai 
puternice decât Israelul. 

Hitiții au fost o națiune foarte puternică 
ce au deținut controlul în Siria și Asia 
Mică între anii 1800 – 900 î.Hr. Așa cum 
se va putea observa în harta de mai jos, 
teritoriul maxim pe care l-au ocupat 
hitiții de-a lungul istoriei este înconjurat 
cu linia de culoare mov. Țările de astăzi 
cuprinse în acel teritoriu ar fi Turcia, 
Irak, Siria, Liban și Israel. 

Despre ghirgasiți nu se cunosc foarte 
multe lucruri, dar cel mai probabil au 
fost popor migrator, și au trăit în 
teritoriul de astăzi al Palestinei. În baza 
unor mențiuni găsite în anumite texte 
egiptene antice, ghirgasiții reies ca aliați 

ai hitiților. Amoriții locuiau în zona 
deluroasă a Iudeii, iar canaaniții mai la 
vest, spre zona de coastă a țării. Fereziții 
locuiau în sate fără ziduri, atât la est, cât 
și la vest de Iordan. Hiviții, se aflau la 
nord în Liban și Hermon, iar iebusiții 
locuiau pe dealurile din jurul 
Ierusalimului. Aceștia urmau să se 
dovedească a fi printre cei mai duri în 
rezistența lor la coloniștii israeliți. Harta 
de mai jos reprezintă reconstruirea 
teritorială a popoarelor canaanite. 

Când ni se spune că Dumnezeu a 
respins canaaniții, ni se comunică de 
asemenea și motivația pentru care a 
ales Israelul. Pasajul de la v.6-11 
detaliază acest fapt. 
6 Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt 
pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El 
v-a ales dintre toate popoarele care sunt 
pe pământ, ca să fiţi poporul Lui, 
comoara Lui. 7 Domnul nu s-a ataşat de 
voi şi nu v-a ales pentru că sunteţi mai 
numeroşi decât celelalte popoare, – căci 
voi sunteţi cei mai neînsemnaţi dintre 
toate popoarele, – 8 ci pentru 
că Domnul vă iubeşte şi Şi-a respectat 
jurământul pe care l-a făcut strămoşilor 
voştri; de aceea v-a scos Domnul cu 
mână puternică şi v-a eliberat din casa 
sclaviei, din mâna lui Faraon, monarhul 
Egiptului. 9 Acum dar să ştiţi că Domnul, 
Dumnezeul vostru, este Dumnezeu. El 
este un Dumnezeu credincios, Care Îşi 
păstrează legământul şi îndurarea până 
la a mia generaţie faţă de cei ce Îl iubesc 
şi păzesc poruncile Lui. 10 Dar 
răsplăteşte îndată celor care Îl urăsc, 
nimicindu-i. El nu întârzie să-i 
răsplătească celui care-L urăşte. 11 De 
aceea păziţi poruncile, legile şi 
hotărârile pe care vi le dau astăzi să le 
împliniţi. 
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(1) În primul rând, Israel a fost ales ca 
să fie separat, ca să fie un popor sfânt 
(v.6). ׁ֙שֹודָק  – qadoș – tradus cu sfânt, în 
limba ebraică presupune a fi sfânt prin 
separare, prin punere deoparte. În 
Exod 19:5 poporului i se prezintă faptul 
că sunt proprietatea Domnului: 5 De 
aceea, acum, dacă veţi asculta de glasul 
Meu şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi 
comoara Mea (proprietatea mea 
prețioasă) dintre toate popoarele, căci 
tot pământul este al Meu. 

(2) În al doilea rând, alegerea, 
selectarea aceasta specială dintre toate 
națiunile pământului, nu a avut nimic 
de-a face cu propria putere a Israelului 

(v.7). Poporul Domnului nu trebuia să 
aibă motive de laudă în el însuși. Ei nu 
au făcut absolut nimic pentru a merita 
dragostea Domnului (v.8). 

(3) În al treilea rând, alegerea specială 
aduce cu sine obligații. Dumnezeu a 
creat posibilitatea legământului cu omul 
pentru că a fost plin de dragoste. El a 
fost gata să-și arate credincioșia în 
cadrul acesta legal, însă a așteptat în 
schimb dragostea poporului și 
disponibilitatea de a-L asculta (v.9). 
Israel este avertizat să nu se 
mândrească cu statul său, pentru că 
adevărata relație cu Dumnezeu nu 
constă în numele de israelit, nici în 
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vreun semn exterior, ci în dorința și 
disponibilitatea de a împlini 
poruncile Lui (v.10-11). Apare automat 
în aceste versete o generalizare care 
permite oricui apropierea de Domnul, 
nu doar israeliților. 
10 Dar răsplăteşte îndată celor care Îl 
urăsc, nimicindu-i. El nu întârzie să-i 
răsplătească celui care-L urăşte. 11 De 
aceea păziţi poruncile, legile şi 
hotărârile pe care vi le dau astăzi să le 
împliniţi. 

Același avertisment răsună ca un ecou și 
în Noul Testament și e valabil nu doar 
evreilor ci și creștinilor. 

Romani 9:30-32 – 30 Şi atunci ce vom 
spune? Neamurile, care n-au urmărit 
dreptatea, totuşi au primit-o, – şi anume 
o dreptate care este prin credinţă –
, 31 însă Israel, care urmărea dreptatea 
printr-o Lege, n-a reuşit s-o obţină. 32 De 
ce n-a reuşit? Pentru că ei n-au urmărit 

acest lucru prin credinţă, ci, ca şi cum ar 
fi fost posibil, prin fapte. Ei s-au 
împiedicat de Piatra de poticnire.  

Romani 11:17-22 – 17 Iar dacă unele din 
ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai 
dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în 
locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii 
şi grăsimii măslinului, 18 nu te făli faţă 
de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu 
tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe 
tine. 19 Dar vei zice: ‘Ramurile au fost 
tăiate, ca să fiu altoit eu’. 20 Adevărat: au 
fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi 
tu stai în picioare prin credinţă: Nu te 
îngâmfa dar, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a 
cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te 
va cruţa nici pe tine. 22 Uită-te dar la 
bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: 
asprime faţă de cei ce au căzut şi 
bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să 
rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, 
vei fi tăiat şi tu. 
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(4) În al patrulea rând, alegerea 
specială a lui Israel și lepădarea 
canaaniților nu au fost făcute strict de 
dragul Israelului. 
7 Nu pentru că întreceţi la număr pe 
toate celelalte popoare S-a alipit 
Domnul de voi şi v-a ales, căci voi 
sunteţi cel mai mic dintre toate 
popoarele. 8 Ci pentru că Domnul vă 
iubeşte, pentru că a vrut să ţină 
jurământul pe care l-a făcut părinţilor 
voştri 

Motivația alegerii este însăși inima lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta poate fi văzut 
nu doar aici în aceste versete ci de-a 
lungul întregii Scripturi. Scopul 
Domnului în alegerea Israelului a fost ca 
pe această cale să aducă 
binecuvântarea mântuirii pentru toate 
neamurile pământului (Gen. 12:3). 

3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor 
binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te 
vor blestema şi toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în 
tine.” 

*făgăduință făcută lui Avraam 

Israelul aflat în legământ cu Dumnezeu 
putea să arate neamurilor cum este într-
adevăr Dumnezeu. Condiția a fost ca el 
să fie mai întâi credincios. În final, 
Moise revine la tema cu care a început 
capitolul, necesitatea de a rămâne 
separați de practicile păgâne ale 
canaaniților (v.16-26). De multe ori ne 
este ușor să îi criticăm pe israeliți 
pentru falimentele și neascultările lor 
de-a lungul anilor. Dar atunci când 
privim la viețile noastre, noi cum 
suntem? Ne măsurăm după același 
standard cu care îi acuzăm pe ei? 
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DEUTERONOM 8 
 
Ascultarea de Dumnezeu nu e o 
chestiune ce ține doar de înțelegerea 
Lui ci și de inima și hotărârea ta 
puternică pentru El. Nu uita că inima ta 
este nespus de înşelătoare 
şi de deznădăjduit de rea; Cine poate să 
o cunoască? (Ier. 17:9) Nici măcar tu! 

Chemarea acestui capitol este: (1) Adu-
ți aminte de binecuvântările Domnului 
când lucrurile merg rău (8:1-10); (2) 
Adu-ți aminte de binecuvântările 
Domnului când lucrurile merg bine 
(8:11-20). 

Porunca să păziți, din v.1, este specifică 
Deuteronomului. În ebraică ןּו֣רְמְׁשִּת  – 
tiš·mə·rūn – se traduce cu fiți atenți, 
băgați de seamă. Această atenție 
sporită e imperios necesară în relația cu 
Domnul. Dar acest aspect merge mult 
mai adânc în relația omului cu 
Dumnezeu. Poate ești dintre cei care 
analizezi lucrurile în felul următor. Unii 
cred că bogăția și bunurile materiale 
reprezintă binecuvântarea directă a lui 
Dumnezeu ca și un semn, ca și cum prin 
ele, El aprobă felul în care trăiesc, și 
atunci îi răsplătește. De asemenea, tot 
această categorie, consideră că sărăcia, 
încercările și boala, sunt un semn al 
mâniei și reprobării Lui. 

Adevărul? Nu e atât de simplu de 
exprimat precum au impresia unii că 
știu totul.  

Ce trebuie să știi? Absolut tot ceea ce ai 
sunt implicit darurile lui Dumnezeu. Dar 
fii atent, bagă de seamă, ca nu cumva 
confortul să te orbească și să spui că nu 
mai ai nevoie de El. Sau, că de-acum nu 
mai ai chiar atât de multă nevoie de El. 
Așa că de multe ori când lipsește 
sănătatea sau cele materiale sunt 
pierdute, nu sunt blestemul Domnului, 

ci metoda lui de a-ți trezi credința din 
adormire și automulțumire. Atunci când 
vezi clar harul Domnului în toate 
domeniile vieții înseamnă că a venit 
vremea să Îl cauți cu așa dorință, cum n-
ai mai avut până acum. 

1. Credința 

Dacă vei avea credință în Domnul, El (1) 
te va scoate și pe tine din „țara 
Egiptului, din casa robiei” (v.14); (2) te 
va însoți prin orice „pustiu mare și 
grozav” (v.15); și (3) te va aduce în 
„țara cea bună, țară cu pâraie de apă, cu 
izvoare și cu lacuri”. Tot ceea ce El 
începe duce la bun sfârșit. 

Ps. 138:8 – Domnul va isprăvi ce a 
început pentru mine. Doamne, 
îndurarea Ta este veşnică: nu părăsi 
lucrările mâinilor Tale! 

Filipeni 1:6 – şi sunt sigur că Acela Care 
Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va 
isprăvi până în ziua lui Cristos Isus. 

2. Călăuzirea 

Pe măsură ce ai parte de călăuzirea Lui, 
să știi că vei avea parte și de încercările 
Lui. Cum așa? Ca să-ți cunoască 
pornirile inimii și să vadă dacă ai să 
păzești sau nu Cuvântul Lui (v.2). Din 
ce îți va da Dumnezeu lucrare de 
control?  

a. Din însăși Cuvântul Său – v.1 – să 
împliniţi toate poruncile pe care vi le dau 
astăzi. Oare vei lua în seamă fiecare 
Cuvânt prin care El îți vorbește? Ești 
gata să-l asculți?  

b. Din experiența ta trecută cu El – v.2-
9 – Te va pune în situații critice, limită, 
în care să te ajute să vezi de ce ți-e în 
stare inima păcătoasă dar fii dependent 
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de El. Ori de câte ori te vei mândri, nu 
mult ci doar un pic, pentru că știi cum e, 
nimeni nu recunoaște că ar fi plin de 
mândrie, ci doar un pic. Eh, deci acel un 
pic, când se va cuibări în inima ta, 
Dumnezeu va avea deja metoda 
pregătită ca să te smerească. De aceea, 
te rog să nu neglijezi Cuvântul Lui 
pentru că el este hrana și viața ta. 

c. Din bunurile Lui materiale pe care ți 
le-a încredințat – v.10-20 – Atunci când 
Îl vei iubi pe Domnul din inimă, atunci 
când vei găsi hrană copioasă în 
Scriptură vei găsi bucurii negrăite în El 
și nu în darurile Lui. Cred că ai 
experimentat și tu asta, vremurile de 

prosperitate – nu te gândi că 
prosperitate înseamnă sume enorme de 
bani ori proprietăți nenumărate – este 
atât de ușor să-L uiți pe Domnul, pe 
Cel ce a făcut posibil tot ceea ce ești și 
ai. 

Între creștini există obiceiul bun de a 
cere binecuvântarea Domnului peste 
mâncare înainte de a fi mâncată. Demn 
de observat este faptul că în versetul 10, 
suntem chemați cu toții să Îl 
binecuvântăm pe Dumnezeu și după ce 
am mâncat și ne-am săturat. Doar așa 
ne vom aminti constant că Dumnezeu ne 
dă toate lucrurile din belşug ca să ne 
bucurăm de ele (1 Tim. 6:17). 
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DEUTERONOM 9 
 
1. Ai grijă la ce faci astăzi! – v.1-2 

Astăzi a fost un cuvânt cu o încărcătură 
enormă pentru israeliți. Crezi că are 
aceeași semnificație puternică și pentru 
tine? Cuvântul astăzi a anunțat atunci 
schimbarea viitorului așa cum n-a mai 
fost niciodată. Dintr-o dată, israeliții 
devin stăpâni peste niște neamuri mai 
mari și mai puternice decât ei. Așa ceva 
n-a mai fost în istoria lor niciodată. Din 
punct de vedere al cronologiei, ziua de 
mâine anunță viitorul. Nu-i așa?  

Atunci când rostești mâine, automat te 
referi la un viitor apropiat, la ziua 
următoare. Atunci când spui astăzi, 
acest cuvânt se ocupă de prezent. Până 
aici totul e în regulă, nu-i așa? Dar 
oprește-te puțin, ia-ți timp și privește 
lucrurile și în viața spirituală. Cum e 
aici? Te rog să conștientizezi că spiritual 
nu mâine-le schimbă viitorul, ci astăzi-
ul. 

1 Ascultă, Israele! Astăzi vei 
trece Iordanul, ca să te faci stăpân pe 
nişte neamuri mai mari şi mai 
puternice decât tine, pe cetăţi mari şi 
întărite până la cer, 2 pe un popor 
mare şi înalt la statură, pe copiii lui 
Anac, pe care-i cunoşti şi despre care ai 
auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea 
împotriva copiilor lui Anac!’  

2. Ai grijă să stai întotdeauna în 
spate! – v.3 

3 Să ştii azi că Domnul, Dumnezeul tău, 
va merge El Însuşi înaintea ta, ca un 
foc mistuitor; El îi va nimici, El îi va 
smeri înaintea ta şi tu îi vei izgoni, îi vei 
pierde curând, cum ţi-a spus Domnul.  

Observă te rog cum se repetă încă o dată 
cuvântul care schimbă viața de mâine, 
astăzi. Așa cum a schimbat viața 

întregului Israel fără să mai 
experimenteze niciodată robia 
egipteană, așa o poate schimba și pe a 
ta. Este unul din cuvintele cheie ale 
acestui capitol. Dumnezeu le oferă 
evreilor atât o garanție dar îi și pune în 
gardă. Promisiunea pe care s-au putut 
baza a fost aceea că El Însuși va merge 
înaintea lor.  

Dar au cunoscut și care e prioritatea 
numărul 1: ei în spate și Domnul în față. 
Motivul? El e un foc mistuitor și 
nimicitor. Stai sub pavăza Lui și 
onorează–L pe Dumnezeu cât vei trăi ca 
numărul 1. El în față și tu în spate. În 
ziua în care această prioritate se 
schimbă, vei avea de suferit. Acest fapt e 
demonstrat istoric tocmai din 
experiența poporului din versetele 
următoare. 

3. Ai grijă pentru că nu tu ești cel 
mai important! – v.4-6 

Societatea în care trăim este 
concentrată pe slăvirea omului și nu pe 
glorificarea lui Dumnezeu, așa cum a 
fost în multe perioade istorice. De aceea 
încă din perioadă preșcolară și mergând 
până la cele mai înalte funcții posibile pe 
acest pământ, omul nu aude altceva 
decât: tu ești cel mai important! sau tu 
ești cel mai bun! Nu dragul meu, în 
viață nu este vorba doar despre tine, 
doar despre cum simți tu, despre ce 
crezi tu și despre ce vrei tu. E un cerc 
vicios în care se învârte omenirea, în 
jurul lui tu ești sau tu nu ești. Dacă nu 
te ridici la standardul impus, atunci nu 
mai ești important și imediat nu mai 
ești cel mai bun. 

E timpul pentru detoxifiere biblică 
prin credința în Hristos și prin smerire 
înaintea lui Dumnezeu. Motivul pentru 



PENTATEUH – COMENTARIU DEVOȚIONAL 
 

 

323 

care Dumnezeu a acționat supranatural 
în viața poporului Lui nu a fost nici 
bunătatea, nici înțelepciunea, nici 
frumusețea, nici nimic intrinsec 
Israelului. De ce am spus detoxifiere? 
Tocmai pentru că realitatea e dezastruos 
de toxică. Ai impresia că ești bun, 
important, priceput, și așa mai departe? 
Realitatea e cu totul și cu totul alta. Ce 
spune Dumnezeu? 
4 Când îi va izgoni Domnul, Dumnezeul 
tău, dinaintea ta, să nu zici în inima ta: 
‘Pentru bunătatea mea m-a făcut 
Domnul să intru în stăpânirea ţării 
acesteia.’ Căci din pricina 
răutăţii neamurilor acelora le izgoneşte 
Domnul dinaintea ta. (1) 5 Nu, nu 
pentru bunătatea ta, nici pentru 
curăţia inimii tale intri tu în 
stăpânirea ţării lor, ci din pricina 
răutăţii acestor neamuri le izgoneşte 
Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta 
şi (2) ca să împlinească astfel 
cuvântul prin care Domnul S-a jurat 
părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi 
lui Iacov. 6 Să ştii dar că nu din pricina 
bunătăţii tale îţi dă Domnul, 
Dumnezeul tău, acea ţară bună ca s-o 
stăpâneşti, căci tu eşti un popor tare 
încăpăţânat. 

Din contră, 

4. Ai grijă pentru că viața ta 
spirituală este îngropată în 
totalitate în păcat – v.6-24 

Ai păreri prea bune despre tine. Crezi că 
meriți, că ți se cuvinte, că tu trebuie să 
fii primul și așa mai departe. Vestea 
bună este slavă Domnului că El există, 
că El merită totul, că Lui i se cuvin toate 
și că El e adevăratul număr 1, și nu tu și 
cu mine. Nici vorbă!  

În pasajul v.6-24 am numărat în jur de 
9 acuzații grave aduse poporului, ce 
avea păreri bune despre el (v.6, 7, 12, 13, 

16, 18, 21, 22-24). Realitatea? Dumnezeu 
confruntă direct poporul prin Moise și-i 
spune adevărul zdrobitor: ești un popor 
tare încăpățânat (v.6). Mai apoi tot 
răzvrătiți împotriva Domnului ați 
fost! (v.7). În v.12, unde se reiterează 
secvențe din istoria necredincioșiei 
israeliților, Domnul îi spune lui Moise: 
poporul tău s-a stricat. Poftim? Cum 
așa? În 40 de zile? Vezi? Parcă ar vorbi 
despre alimente perisabile. Ieri izbăvit 
supranatural din Egipt, mâine brusc s-a 
stricat. În v.13 se repeta calificativul 
spiritual un popor tare încăpățânat.  

Ce sunt defapt aceste răzvrătiri, 
încăpățânări și stricări? Sunt efectele 
exterioare ale bolii terminale. E boala cu 
care te-ai născut tu și eu: păcatul. Ai 
grijă pentru că viața ta spirituală este 
îngropată în totalitate în păcat!  
16 M-am uitat, şi iată că păcătuiserăţi 
împotriva Domnului, Dumnezeului 
vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă 
depărtaserăţi curând de la calea pe care 
v-o arătase Domnul. 
18 M-am aruncat cu faţa la pământ 
înaintea Domnului timp de patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi. Nu am mâncat 
pâine şi nici nu am băut apă din cauza 
tuturor păcatelor pe care le-aţi 
săvârşit. Astfel aţi făcut ce este rău 
înaintea Domnului şi I-aţi provocat 
mânia.  
21 Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, 
isprava păcatului vostru, şi l-am ars în 
foc. L-am sfărâmat bine, l-am măcinat 
până s-a făcut cenuşă şi am aruncat 
cenuşa în pârâul care curgea din munte. 

5. Ai grijă să-ți aduci aminte de 
popasurile păcatelor tale – v.22-23 

Așa cum Moise trezește conștiința 
poporului aducându-i aminte cu 
exactitate de locurile păcatelor, la fel te 
chem și eu. Uită-te în viața ta și adu-ți 
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aminte bine. Nu-ți uita păcatele! Pentru 
Israel au fost păcate colective la 
Tabeera, la Masa, la Chibrot-Hataava și 
Cades-Barnea. 

Înaintea Domnului nimic nu scapă! 
Totul este consemnat! Mii de ani s-au 
citit aceste pasaje din Scriptură, de mii 
de ani se trece cu citirea Bibliei pe aici și 
toți cititorii au aflat despre aceste 
păcate. Îți dai seama ce impact are 
păcatul? Îți dai seama cât e de grav? Îți 
dai seama că străbate milenii? 

De ce să nu-ți uiți păcatele? Pentru că 
doar așa îți vei vedea nevoia constantă 
de Mântuitor; doar așa Îl vei iubi pe 
Hristos; doar așa vei știi cu adevărat 
care a fost starea ta; doar așa vei știi 
„cât de important și bun” ai fost tu. 
Altfel, vei crede că ai biruit singur 
păcatele de la Tabeera, de la Masa, de la 
Chibrot-Hataava și Cades-Barnea, când 
colo, ele te-au biruit. 

1 Cor. 10:12 – 12 Astfel dar, cine crede că 
stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

6. Ai grijă să nu Îl uiți pe Mijlocitorul 
și Mântuitorul tău – v.25-29 

Pentru israeliți Moise a fost mijlocitorul 
ce s-a interpus între moartea meritată și 
grațierea vieții. Moise a refuzat cea mai 
tentantă ofertă posibilă în toată viața lui 
pe care i-a făcut-o Dumnezeu. 
14 Lasă-mă să-i nimicesc şi să le şterg 
numele de sub ceruri, iar pe tine te voi 
face un neam mai puternic şi mai mare 
la număr decât poporul acesta.’ 

Dacă ar fi acceptat-o, Moise ar fi intrat 
în țara promisă. Dar n-a acceptat-o de 
dragul mărturiei Domnului și din 
dorința ca Domnul să se îndure de 
Israel. Ce om extraordinar!  
26 M-am rugat Domnului şi am zis: 
‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe 
poporul Tău, moştenirea Ta pe care ai 
răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care 
ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea 
puternică. 27 Adu-ţi aminte de robii tăi: 
Avraam, Isaac şi Iacov. Nu căuta la 
îndărătnicia acestui popor, la 
răutatea lui şi la păcatul lui, 28 ca nu 
cumva ţara din care ne-ai scos să zică: 
«Pentru că Domnul n-avea putere să-i 
ducă în ţara pe care le-o făgăduise şi 
pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i 
omoare în pustie». 29 Totuşi ei sunt 
poporul Tău şi moştenirea Ta, pe care ai 
scos-o din Egipt cu mâna Ta cea 
puternică şi cu braţul Tău cel întins.’ 

Moise este aici un prototip al lui Hristos. 
Ai grijă să nu Îl uiți pe Mijlocitorul și 
Mântuitorul tău, a cărui interpunere 
pentru viața ta a mers la cruce. Jertfa 
supremă a crucii nu se încheie la 
Golgota. Dacă tu și cu mine avem viață 
se datorează totul dimineții glorioase a 
învierii. Nu avem un Mântuitor atârnat 
pe o cruce mort, ci Unul viu, 
Atotputernic, ce schimbă vieți! Veșnic 
să fie slăvit! 

Ai grijă să nu uiți!  
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DEUTERONOM 10 
 
Capitolul 9 a avertizat constant poporul 
ca să nu se încreadă în puterea lui, 
pentru că va eșua. Nu uita nici unul din 
cazurile Scripturii ce îți prezintă astfel 
de oameni atotsuficienți. 

• Fermierul bogat – Luca 12:13-
21; 

• Apostolul curajos – Mat. 
26:31-35; 

• Împărat măreț – Daniel 4; 

• O biserică atotsuficientă – 
Apocalipsa 3:13-22; 

• Anumiți oameni de afaceri de 
succes – Iacov 4:13-17; 

Toți cei amintiți au gustat amărăciunea 
eșecului. Dacă ei nu au luat în seamă 
realitatea spirituală a versetului 
următor, fii tu acela care vei ține 
aproape de inimă Scriptura. 

Proverbe 26:12 – Dacă vezi un om care 
se crede înţelept, poţi să ai mai multă 
nădejde pentru un nebun decât pentru 
el. 

Capitolul 10 accentuează două 
învățături principale: (1) Reînnoirea 
legământului – v.1-11; și (2) Religia 
adevărată e cea a inimii și nu a 
ritualurilor – v.12-22; 

Așadar secțiunea versetelor 1-11 este 
defapt o continuare directă a capitolului 
precedent. După ce i se reamintește 
poporului secvența în care Tablele Legii 
au fost zdrobite la nervi, Moise vorbește 
apoi despre refacerea lor. Oare din ce 
cauză au fost refăcute Tablele Legii? 
Dacă ar fi rămas așa, zdrobite, atunci 
planul și actul fizic al legământului s-
ar fi încheiat acolo, în bucăți. De aceea, 
prin facerea noilor Table, Dumnezeu a 

fost dispus ca să își reînnoiască 
legământul cu Israel. 

Ps.33:11 – Dar hotărârile Domnului 
dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii 
Lui, din neam în neam. 

Legământul dintre Dumnezeu și Israel a 
presupus până la urmă acoperirea 
păcatelor, datorită iertării și harului 
Său. Ce izbăvire glorioasă! 

Citind capitolul acesta poți vedea cum 
Moise ține în echilibru cele două teme 
importante: Cuvântul Domnului din 
Lege (v.1-11) și Legătura dragostei 
exprimate (v.12-22). Dumnezeu i-a dat 
poporului Cuvântul ca și îndrumar doar 
pentru că i-a iubit. 

Niciodată nu vei putea experimenta 
plinătatea dragostei Lui până când nu 
vei fi în totalitate ascultător de voia Sa 
exprimată în Scripturi. Întotdeauna 
voia lui Dumnezeu este o expresie a 
dragostei Lui pentru tine. 

În ce privește dragostea Lui pentru ai 
Săi, nu trebuie să ai vreo îndoială. Din 
v.15-18 se poate vedea clar compasiunea 
și îngrijirea Sa. 
15 Şi numai de părinţii tăi S-a alipit 
Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe 
sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre 
toate popoarele, cum vedeţi azi. 16 Să vă 
tăiaţi dar inima împrejur şi să nu vă mai 
înţepeniţi gâtul. 17 Căci Domnul, 
Dumnezeul vostru, este 
Dumnezeul dumnezeilor, 
Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, 
puternic şi înfricoşat, care nu caută la 
faţa oamenilor şi nu primeşte 
daruri; 18 care face dreptate orfanului şi 
văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă 
hrană şi îmbrăcăminte. 
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De câte ori n-ai trecut și tu prin pasajele 
Bibliei în care ai găsit angajamentele 
ocrotirii Domnului? Le-ai luat în serios 
pentru viața ta? Dumnezeu a 
demonstrat de-a lungul istoriei 
răscumpărării intervențiile Sale, cred că 
în milioane de cazuri specifice. Dar 
singura care le întrece pe toate e: 
oferirea Domnului Isus ca să moară 
pentru păcatele noastre.  

Romani 5:8 – 8 Însă Dumnezeu Şi-a 
dovedit dragostea faţă de noi prin faptul 
că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos 
a murit pentru noi. 

Viața spirituală a israeliților, bazată pe 
reînnoirea legământului, e atât de 
importantă încât acest capitol cât și 
următorul accentuează foarte mult 
credincioșia. Din acest motiv Moise 
revine la porunca de bază a 
Deuteronomului – iubirea Domnului cu 
toată inima și cu tot sufletul (v.12, cf. 
6:5).  

Să te temi de Domnul Dumnezeul tău – 
poruncă întâlnită atât în v.12 cât și în 
v.20, chema națiunea la a I se închina, 
recunoscându-I domnia peste întregul 
pământ. Ce liniște deplină poate avea un 
credincios atunci când trăiește așa! Ce 
garanții de ne anulat are un copil al 
Domnului care se ascunde în Tatăl său! 

Fraza acum, ce alta cere de la tine 
Domnul Dumnezeul tău (v.12), este 
similară în mesaj cu cea din Mica 6:8. 
8 „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce 
alta cere Domnul de la tine decât să faci 

dreptate, să iubeşti mila şi să umbli 
smerit cu Dumnezeul tău?” 

Ambele pasaje arătând că religia fără 
trăire este moartă pentru că nu pornește 
din inimă. Așadar Moise folosește o 
nouă figură de stil prin care îi cheamă la 
schimbare, din oameni încăpățânați în 
popor devotat, și toate acestea prin 
tăierea împrejur a inimii. 
16 Să vă tăiaţi dar inima împrejur şi să 
nu vă mai înţepeniţi gâtul. 

Tăierea împrejur a inimii e o metaforă ce 
anunță că semnele și ritualurile 
exterioare nu au nici o valoare în ele 
însele. Deși circumcizia a fost un semn 
prin care Dumnezeu și-a arătat relația 
specială cu Israelul, semnificația 
acestuia trebuie înțeleasă din prisma 
corectă, a inimii. 

În fine, capitolul se încheie cu v.20-22, o 
ultimă chemare la a ne închina și noi 
numai și numai lui Dumnezeu.  
20 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, 
să-I slujeşti, să te alipeşti de El şi pe 
Numele Lui să juri. 21 El este slava ta, El 
este Dumnezeul tău. El a făcut în 
mijlocul tău aceste lucruri mari şi 
grozave pe care ţi le-au văzut 
ochii. 22 Părinţii tăi s-au pogorât în Egipt 
în număr de şaptezeci de inşi; acum 
Domnul, Dumnezeul tău, a făcut din tine 
o mulţime ca stelele cerului. 

Odihnește-te în credincioșia Lui față de 
promisiunile oferite (Gen. 15:5). 
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DEUTERONOM 11 
 
Încă o dată Moise subliniază faptul că nu 
poate exista separare între dragostea de 
Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu 
(6:5-6; 7:9; 10:12-13; 11:13, 22; 19:9; 
30:16, 20). Ultimul test al dragostei 
poporului pentru Dumnezeu a fost 
ascultarea de Domnul. Care sunt 
motivele pentru care Israel ar fi trebuit 
să aibă o viață permanentă de 
ascultare? 

1. Ar fi trebuit să asculte datorită gloriei 
lui Dumnezeu – 10:12-22; 

2. Ar fi trebuit să asculte datorită 
lucrurilor pe care le-au văzut – 11:1-7; 

3. Ar fi trebuit să asculte datorită 
lucrurile pe care urmau să le 
primească – 11:8-17; 

4. Ar fi trebuit să asculte datorită 
binecuvântării vieții de familie – 11:18-
21; 

5. Ar fi trebuit să asculte datorită 
biruințelor pe care urmau să le 
experimenteze – 11:22-25; 

6. Ar fi trebuit să asculte datorită 
posibilelor consecințe ale neascultării 
– 11:26-32; 

Analizând această listă a motivelor 
enunțate, dacă ne-am opri aici, am avea 
suficiente motive ca să-I fim ascultători 
întreaga noastră viață. În primele 7 
versete ale capitolului Moise nu a făcut 
altceva decât să reamintească Israelului 
despre îndurările Domnului din 
trecut. Și transmite lucrul acesta prin a 
folosi de 5 ori expresia ce a făcut sau ce 
a săvârșit. Nici o biruință militară nu a 
venit în baza puterii lor, ci toate au fost 
un dat al Domnului.  

Observați cum Moise alege două 
exemple în care Dumnezeul Cel sfânt a 
adus judecata. Primul exemplu este din 
afara națiunii Israel, referindu-se la 
Egiptul. Cel de-al doilea caz menționat 
este din interiorul poporul, răzvrătirea 
lui Core, Datan și Abiram. Al doilea a 
fost mult mai grav decât primul pentru 
că a pornit din interior. Apostolul Pavel, 
mult mai târziu, avertizează asupra 
aceluiași pericol. Pericolul dărâmării 
unei vieți, a unei comunități, nu prin 
atacuri exterioare ci tocmai din interior. 

Fapte 20:28-30 – 28 Luaţi seama deci la 
voi înşivă şi la toată turma peste care 
Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca 
să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe 
care El a câştigat-o prin sângele 
propriului Său Fiu! 29 Ştiu că după 
plecarea mea vor veni între voi lupi 
feroce, care nu cruţă turma; 30 şi chiar 
dintre voi se vor ridica bărbaţi care vor 
spune lucruri pervertite, ca să-i tragă pe 
ucenici după ei. 

În versetele 8-21, Dumnezeu îi 
transmite poporului care sunt 
așteptările Lui, respectiv, care sunt 
responsabilitățile lor. În funcție de 
ascultarea poporului așa urma să fie 
viața și puterea națiunii (v.8-9). Fără 
îngrijirea permanentă a lui Dumnezeu, 
ei nu și-ar fi putut duce traiul.  
10 Căci ţara în care veţi intra pentru a o 
stăpâni, nu se aseamănă cu ţara 
Egiptului, de unde aţi venit şi pe care aţi 
semănat-o şi irigat-o cu piciorul, ca pe o 
grădină de zarzavat. 11 Ţara în care veţi 
intra ca s-o moşteniţi are munţi şi văi 
care adună apa ploilor. 12 De acest ţinut 
se îngrijeşte Domnul, Dumnezeul 
vostru. Ochii Lui veghează continuu 
peste el de la începutul anului până la 
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sfârşitul lui. 13 Dacă veţi împlini 
poruncile pe care eu vi le dau astăzi, 
iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul 
vostru, slujindu-I din toată inima şi din 
tot sufletul, 14 atunci El vă va trimite 
ploaie pe pământ la timpul potrivit, 
ploaie timpurie şi ploaie târzie, ca să 
puteţi strânge grânele, mustul şi 
uleiul 15 şi să crească iarbă pe câmp 
pentru vitele voastre. Astfel veţi mânca 
şi vă veţi sătura. 

Îmi place foarte mult comentariul 
următor: Cuvântul din inimă va controla 
mâna ce lucrează, ochii ce privesc și 
limba ce vorbește. Dar în aceeași 
măsură, va păzi și va călăuzi întreaga 
casă. 
18 Întipăriţi-vă cuvintele acestea în 
inima şi în sufletul vostru. Să vi le legaţi 
de mână ca semn de aducere-aminte şi 
să vi le fixaţi pe frunte. 19 Să-i învăţaţi pe 
copiii voştri, vorbindu-le despre ele 
când veţi fi acasă sau în călătorie, când 
vă veţi culca sau vă veţi trezi. 20 Să le 

scrieţi pe uşorii caselor voastre şi pe 
porţile cetăţilor voastre. 

Capitolul 11 se încheie într-o notă 
pozitivă, cu promisiunile Domnului 
(v.22-32). Singura promisiune de care 
avem nevoie în viață este cuprinsă în 
expresia Domnul va…așa cum și ei au 
depins de ea – Domnul va da ploaie 
(v.14); Domnul va da iarbă (v.15); 
Domnul va izgoni (v.23); Domnul va 
răspândi groaza de tine peste tot în țara 
în care veți merge (v.25), și așa mai 
departe. 

Ascultarea de Dumnezeu este 
întotdeauna însoțită de binecuvântarea 
Sa chiar dacă cei credincioși vor 
experimenta încercări, greutăți și 
poveri. În schimb, neascultarea aduce 
împlinirea unei alte promisiuni a 
Domnului, pedepsirea. Dacă Îl vom iubi 
(v.1, 13, 22), vom și asculta de El, iar în 
această ascultare va fi viața noastră. 
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DEUTERONOM 12 
 
În secțiunea capitolelor 12-26, cartea 
Deuteronom prezintă o serie mai lungă 
de legi. Unele pasaje sunt duplicate ale 
altora întâlnite până aici în Pentateuh. 
Altele sunt adaptări ale anumitor legi, 
explicate în noul context. Iar unele, da, 
constituie o bază legală nouă. 

Uneori avem impresia că o locație nouă 
ar fi soluția pentru toate problemele 
noastre, așa că ne schimbăm locurile de 
muncă, colegii, compania și adresa 
domiciliului. Foarte bine a spus cine a 
zis că schimbarea de natură geografică 
nu aduce și schimbarea caracterului. 
Uneori, când viața noastră trece prin 
perioade de schimbare, inima noastră 
poate fi modelată și astfel să iasă la 
suprafață ce e mai bine, roada Duhului. 
Dar la fel de adevărat e că viețile 
multora pot fi ruinate atunci când suferă 
transformări, iar inimile multora scot la 
suprafață roada firii pământești. 

1. Țara Canaan locul pierderii 
credinței – v.1-4, 29-32 

Moise avertizează poporul cu privire la 
țara nouă. Aceasta ar putea fi un loc al 
pierderii credinței dacă vor pune la 
îndoială Cuvântul Domnului. În primele 
4 versete din capitol, poporului i se cere 
o atitudine radicală pentru că a trăit în 
vremuri rele. Lucrul acesta e la fel de 
valabil și în contextul nostru, chiar dacă 
suntem la mii de ani distanță de acele 
culturi păgâne. De atunci și până astăzi 
societatea pluralistă tinde să trateze 
toate credințele religioase la fel. 
Presiunea pusă pe umerii credincioșilor 
Scripturii este enormă prin simplul fapt 
că se promovează toleranța neîngrădită 
și ecumenismul cu orice preț. Ce spune 
în schimb Dumnezeu? El pretinde ca noi 
să ne închinăm și să-I slujim doar Lui, 

întrucât El este singurul Dumnezeu 
adevărat, restul fiind falși. 

În cartea The Memoirs and Remains of 
Robert Murray M’Cheyene a lui Andrew 
Bonar, este consemnată o relatare din 
viața lui Robert Murray M’Cheyene. 
Acesta îi răspunse unui prieten care 
tocmai i-a scris despre importanța citirii 
moraliștilor-filosofi greci, cunoscuți 
drept „marii clasici”: Este adevărat, ar 
trebui să cunoaștem scrierile lor; dar în 
aceeași măsură în care chimiștii se 
poartă cu substanțele otrăvitoare – doar 
ca să le descopere calitățile, nu ca să își 
infecteze sângele cu ele. 

2. Țara Canaan locul plinătății 
binecuvântărilor – v.5-19 

În vechiul legământ purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu față de poporul ales era 
condiționată de trăirea acestuia. Atâta 
timp cât israeliții L-au urmat pe 
Domnul, au avut siguranță, odihnă și 
binecuvântare. Noul legământ nu mai 
este unul al faptelor ci unul al harului. În 
Ierusalimul ceresc, vom intra nu în baza 
faptelor noastre ci în baza harului Său, 
iar lucrul acesta are loc prin credința în 
jertfa supremă a Domnului nostru 
Isus Hristos. Acolo este locul plinătății 
binecuvântărilor. 

Efeseni 1:3 – 3 Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus 
Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot 
felul de binecuvântări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Hristos. 

3. Țara Canaan locul prezenței 
Domnului – v.20-28  

Datorită însoțirii permanente a 
Domnului, poporului i s-au lărgit 
hotarele. În aceeași măsură, Dumnezeu 
dorește să ne lărgească viața 
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duhovnicească prin prezența Sa în noi. 
De aceea, să fim veghetori și să ne 
rugăm ca nu cumva harul primit în toate 
domeniile vieții să devină o obișnuință 

și să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Cea 
mai mare nebunie este să strângi pentru 
a te îmbogăți material cu prețul 
sacrificării vieții duhovnicești. 
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DEUTERONOM 13 
 
Deuteronom 13 este capitolul care ne 
aduce la cunoștință potențialele 
influențe înspre idolatrie. Identificăm 
cel puțin 4 surse din care poate veni 
abaterea de la Cuvântul Domnului: (1) 
Liderii religioși – v.1-5; (2) Familia 
apropiată sau lărgită – v.6-11; (3) 
Prietenii apropiați – v.6-11; (4) 
Comunitatea sau contextul social – v.12-
18. Întotdeauna în istoria Scripturii au 
fost acestea patru și întotdeauna în 
istoria omenirii vor rămâne tot acestea 
patru. 

Analizează-ți viața, verifică-ți căderile și 
constată care din cele patru influențe 
idolatre au participat la îndepărtarea 
ta de Cuvântul lui Dumnezeu? 

Moise continuă subiectul închinării 
autentice și reafirmă că aceasta trebuie 
să se manifeste în curăție de inimă. În 
Deuteronom 12 a scos în evidență 
pericolul idolatriei. De data aceasta, în 
capitolul 13, accentul se mută pe cel 
idolatru – persoana propriu-zisă. 
Capitolul anterior s-a ocupat de 
potențialele locuri în care Israel ar 
putea fi ispitit ca să se închine unor zei 
păgâni, de data aceasta, Moise atrage 
atenția asupra potențialelor persoane 
care i-ar putea duce în rătăcire. Și e 
demn de punctat că aceste persoane nu 
sunt nici canaaniții și nici alte popoare 
străine, ci tocmai oameni demni de 
respect din Israel, oameni cu o 
influență puternică în societatea 
iudaică. 

Din vremea lui Moise și până în 
contemporaneitate au existat oameni ce 
au ținut sus și tare că ei au capacitatea 
de a face semne și minuni, datorită unor 
daruri speciale care li s-au dat. Însă 
problema finală a acestor oameni a fost 

că au fost găsiți mincinoși, falși, 
necredincioși Domnului. Tocmai din 
această cauză capitolul 13 începe cu: 

Prima sursă de influență – Profetul 
sau visătorul (v.1) 

Mai întâi de toate trebuie să menționăm 
că atât profețiile cât și visele au fost 
surse legitime de revelație în Israel. 
Moise promite Israelului că Dumnezeu 
va ridica după el un alt profet de care ei 
vor trebui să asculte. În ochii poporului 
iudeu credibilitatea unui profet creștea 
atunci când acesta realiza semne sau 
minuni care se îndeplineau. Totuși, 
semnele sau minunile realizate oricând, 
oricum, separat, individual, la cerere, nu 
au fost niciodată intenționate de 
Dumnezeu. Din acest motiv, Moise 
avertizează poporul că standardul după 
care se verifică adevărul Cuvântului sau 
autenticitatea mesajului cuiva nu 
trebuie să fie vreun semn, vreo minune, 
sau orice altă experiență din domeniul 
uman. Standardul după care se verifică 
autenticitatea adevărului este 
întotdeauna Sfânta Scriptură, 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă predicțiile rostite de vreun profet 
sau visător se îndeplinesc dar 
contrazic Cuvântul lui Dumnezeu, 
credincioșii trebuie să se lase călăuziți 
de adevărul lui Dumnezeu revelat în 
Cuvântul Său infailibil, și niciodată de 
acel semn sau minune. 

Tentația cu care ofertează acești profeți 
– visători a fost și este aceeași – vino ca 
să experimentezi, să simți, să trăiești 
ceva religios ce până acum nu ai 
cunoscut. E o chemare clară înspre a 
abandona cunoașterea rațională a lui 
Dumnezeu în schimbul unei cunoașteri 
emoționale și empirice. Poporul Israel 
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trebuia să abandoneze tot ce a fost 
rațional-intelectual până atunci, 
Cuvântul scris, legile foarte clar 
enunțate, în schimbul unei experiențe. 
Evident, când oferta aceasta va veni, va 
fi atât de tentantă încât acel cârlig de 
pescuit va prinde „orice pește”. 
Experiențele promise în ofertă vor fi 
garantat necunoscute și netrăite de nici 
unul din aceia cărora li s-a prezentat 
oferta. Doar așa este și la marile super 
market-uri, nu? De aceea se numește 
ofertă, pentru că nu o are nimeni. 

Dacă în mijlocul vostru se va ridica un 
profet sau un tălmaci de vise care vă va 
vesti un semn sau o minune, 2 iar 
semnul sau minunea despre care v-a 
vorbit s-a împlinit, dacă vă va zice apoi: 
«Haideţi să mergem după alţi 
dumnezei, pe care nu îi cunoaşteţi, ca 
să le slujim!» 

Cum au trebuit israeliții să acționeze 
într-un astfel de context periculos 
pentru viața și călăuzirea lor spirituală? 
Dumnezeu le-a dat 4 pași prin care să 
acționeze.  

(1) Să nu asculte – 3 să nu ascultaţi de 
cuvintele acelui profet sau tălmaci de 
vise;  

(2) Să conștientizeze că idolatria este un 
test al Domnului – fiindcă Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă încearcă ca să ştie 
dacă Îl iubiţi pe Domnul, Dumnezeul 
vostru, din toată inima şi din tot sufletul 
vostru.  

(3) Să biruiască momeala prin 
următoarele acțiuni –  4 Voi (a) să-L 
urmaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, 
de (b) El să vă temeţi, (c) poruncile Lui 
să le păziţi, (d) de glasul Lui să 
ascultaţi, (e) Lui să-I slujiţi şi de (f) El 
să vă ataşaţi.  

(4) Să ucidă profetul fals – De ce o 
pedeapsă așa de severă? – 5 deoarece a 

vorbit de răzvrătire 
împotriva Domnului, Dumnezeul vostru, 
Care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a 
răscumpărat din casa sclaviei. El a dorit 
să vă abată de la calea pe care Domnul, 
Dumnezeul vostru, v-a poruncit s-o 
urmaţi. Să nimiciţi astfel răul din 
mijlocul vostru. 

În continuare, capitolul tratează 
celelalte 3 surse potențiale de influență, 
așa cum s-a amintit la început. Atât 
tacticile de momire cât și principiile 
Cuvântului sunt exact aceleași doar că se 
schimbă protagoniștii care le 
promovează: familia, prietenii sau 
contextul social-comunitatea. Din 
această cauză nu le voi mai dezvolta în 
continuare. 

Să nu uităm că testul prin care verificăm 
dacă cineva a transmis adevărul lui 
Dumnezeu nu stă în abilitățile de a face 
semne sau minuni, deoarece și diavolul 
le poate face pe acestea (2 Cor. 11:13-15; 
2 Tes. 2:9-12), ci în caracterul și 
credincioșia acelei persoane față de 
Scriptură. Orice conducător religios care 
încearcă să momească prin oferte 
subtile care să ne îndepărteze de 
Domnul și claritatea Cuvântului, 
deschizând ușa înspre empirism, este un 
vrăjmaș și trebuie respins. 

Autenticitatea nu este determinată de 
„succesul” lucrării cuiva și nici de 
abordările pline de aparentă afecțiune 
(v.6-11). Să învățăm să iubim adevărul 
mai mult decât iubim oamenii, 
indiferent cât de dureroase ar putea fi 
diferențele dintre noi (Prov. 1:10-19). 

Să nu ne lăsăm influențați de numere. 
Numerele nu garantează că ceva este și 
adevărat (v.12-18). Nu contează dacă o 
întreagă cetate face așa. Nu îmi oferă 
garanția că e și adevărat și în deplină 
concordanță cu voia lui Dumnezeu. Dacă 
un întreg oraș întoarce spatele lui 
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Dumnezeu, nu e un argument suficient 
de puternic pentru ca să mă lepăd și eu. 
Dumnezeu va sta lângă noi (Mat. 10:28-
42). Alegerea noastră să fie întotdeauna 

– La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor 
vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile 
pentru poporul acesta (Isaia 8:20). 
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DEUTERONOM 14 
 

În Deuteronom 14, Moise este preocupat 
ca Israel să fie diferit de celelalte 
națiuni. El dorește nu numai ca poporul 
lui Dumnezeu să evite lucrurile rele 
(Deut. 12-13), ci și lucrurile care par 
inocente. Aici, Moise își îndreaptă 
atenția asupra treburilor cotidiene ale 
vieții și atrage atenția asupra stilului de 
viață distinct, care să reflecte poziția 
unică a poporului între neamuri. 

1 Voi sunteţi copiii Domnului, 
Dumnezeul vostru. […], 2 fiindcă voi 
sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, 
Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre 
toate popoarele de pe pământ, ca să fiţi 
poporul Lui, comoara Lui. 

Dumnezeu a dorit ca acțiunile poporului 
Său în contextul deceselor să reflecte o 
atitudine sfântă și diferită de popoarele 
înconjurătoare. 

Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă 
radeţi partea din faţă a capului pentru 
un mort, 2 fiindcă voi sunteţi un popor 
sfânt pentru Domnul, Dumnezeul 
vostru. El v-a ales dintre toate popoarele 
de pe pământ, ca să fiţi poporul Lui, 
comoara Lui. 

1. Ritualuri nepotrivite la 
înmormântări – v.1-2 

Canaaniții cât și alte popoare își 
exteriorizau jelirea pentru pierderea 
celor dragi făcându-și tăieturi în trup și 
consumându-și propriul sânge (cf. Ier. 
16: 6; 41: 5; 47: 5; 48:37). Chiar și astăzi 
mutilarea corpului persistă în unele 
culturi. În Noua Guinee, un tânguitor, în 
special femeile au rolul acesta, își 
îndepărtează vârful degetului până la 
prima articulație și, în cazuri extreme, 
chiar mai multe articulații ale degetului. 

Astfel de practici erau interzise în Israel 
deoarece erau în conformitate cu 
practicile păgâne. 

Creștinii ar trebui să trateze moartea 
celor dragi cu totul și cu totul diferit de 
oamenii lumii. Eli Stanley Jones (1884-
1973) a fost un credincios metodist, 
misionar, și spunea despre moarte că 
aceasta este doar o anestezie pe care 
Dumnezeu o folosește când copiii Lui 
trec dintr-o viață la alta. Dwight L. 
Moody (1837-1899) discutase odată cu 
unul din prietenii lui foarte apropiați și 
i-a zis: 

Într-o bună zi vei citi în ziar: „Moody a 
murit!”. Să nu crezi nimic din cele 
scrise! În acele momente eu voi mai viu 
ca niciodată. 

Deseori ne lăsăm copleșiți atunci când 
ne gândim la moartea celor dragi. E 
foarte important să ne ancorăm în 
învățătura Scripturii (1 Tes. 4:13-14, 18).  

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 
povestește despre un copil care a găsit 
cândva niște ouă frumoase într-un cuib. 
O săptămână mai târziu a vizitat din nou 
cuibul, dar s-a întors în grabă acasă 
plângând: „Mamă, am avut niște ouă 
frumoase în acest cuib și acum sunt 
distruse! Nu au mai rămas decât câteva 
bucăți de coajă spartă!” Răspunsul 
mamei sale a fost reconfortant: „Ouăle 
nu au fost distruse. În acele ouă erau 
niște păsări mici care între timp au 
zburat și cântă în ramurile copacilor.” 
„Și”, a spus Spurgeon, „exact așa este și 
atunci când ne uităm la cei dragi 
plecați”. Prima reacție este să spunem: 
„Uite ce-a mai rămas din cei dragi ai 
noștri, un trup zdrobit, distrus de boală 
ori bătrânețe!” Dar credința șoptește: 
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„Nici vorbă, sunt doar urme de coajă 
crăpată, ei sunt printre păsările 
paradisului, cântând în mijlocul unor 
grădini nemaipomenite!” Acolo vom găsi 
sufletele celor dragi; adevărata lor 
bărbăție nu mai este aici, ci s-a înălțat la 
Tatăl, Dumnezeul nostru. „Vedeți că nu 
este o pierdere să mori? Este un câștig, 
un câștig de durată, veșnic și nelimitat!” 

2. Alimentația nepotrivită și 
posibilele trimiteri înspre 
închinări idolatre nepotrivite – 
v.3-21 

Următoarea secvență de text, cuprinsă 
între versetele 3-20, tratează animalele 
care erau considerate pentru israeliți 
potrivite sau nepotrivite pentru 
consum. Termenii de curat și necurat 
sunt în strânsă legătură cu contextul lor 
cultural-social, iar criteriile de selecție 
alimentară se bazau pe motive de 
sănătate. Din această cauză cele 
necurate au ajuns să fie legiferate și 
întregul popor să știe că din punct de 
vedere religios ei nu vor consuma 
alimente nepotrivite. Uneori este greu 
să înțelegem astăzi de ce unele care 
nouă ne-ar părea bune, Dumnezeu le-a 
poruncit să nu le consume. Însă în cazul 
altora, lucrurile par evidente. 

În cazul păsărilor de pradă, de tip 
„gunoieri”, cum ar fi cele înrudite cu 
vulturul (v.12-16), de exemplu, au fost 
catalogate drept necurate tocmai din 
faptul că se hrăneau cu toate 
mortăciunile. Astfel ele consumau 
sângele care nu a fost eliminat în mod 
corespunzător (Lv. 17: 15–16; vezi și v 
21a și 12:16). În alte cazuri, anumite 
animale au fost considerate necurate 
tocmai pentru că erau folosite în practici 
și ritualuri religioase păgâne de către 
locuitorii țării Canaanului. Prin aceste 
interdicții de tipul curat – necurat, 
Dumnezeu a căutat să îi ferească pe 

evrei de orice ușă deschisă înspre 
practicile idolatre. 

Deși acest cod alimentar iudaic nu se 
mai aplică astăzi poporului lui 
Dumnezeu (1 Tim. 4:1-5), totuși rămâne 
în picioare principiul spiritual al 
acestuia: noi trebuie să fim un popor 
separat ce trăim în ascultare de Domnul. 
Ori de câte ori citim aceste liste în care 
alimentele erau catalogate drept 
„curate” și „necurate”, ele ar trebui să ne 
reamintească că oamenii trebuie să 
învețe să facă distincția între ceea ce 
acceptă Dumnezeu și ceea ce El 
respinge, și aici vorbesc de cele 
spirituale (Vezi și comentariul pe Levitic 
11). 

3. Administrarea nepotrivită a 
resurselor materiale – v.22-29 

Prin practicarea zeciuielii, israeliții își 
manifestau dedicarea față de Dumnezeu 
pentru că a binecuvântat țara cu rod. 
Într-o societate agricolă, așa cum a fost 
a lor, culturile erau semnul imediat al 
bunătății lui Dumnezeu și, prin urmare, 
erau o parte inevitabilă a închinării.  

În ceea ce ne privește pe noi, ar trebui 
să-L cinstim pe Dumnezeu pentru ceea 
ce primim prin ceea ce dăruim. Zeciuiala 
sau zecimea a reprezentat a zecea parte 
din producția agricolă pe care o aveau. 
Aceasta putea fi folosită și pentru a 
aduce jertfe de mulțumire înaintea 
Domnului cu ocazia anumitor sărbători. 
O dată la trei ani avea loc o zeciuială 
specială destinată sprijinirii leviților și 
ajutorării săracilor.  

Astăzi prin veniturile noastre, din ceea 
ce primim, să practicăm această 
disciplină a dăruitului, pentru a-L cinsti 
pe Domnul și a-I putea sluji Lui cu 
bucurie (1 Cor. 10:31). Dărnicia ne 
învață dependența de Dumnezeu, ne 
sensibilizează inima față de aproape și 
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ne îndreaptă constant atenția înspre 
faptul că viața noastră este o un dar 

constant pe care ni-l face Dumnezeu în 
fiecare zi.
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DEUTERONOM 15 
 
Binecuvântările lui Dumnezeu ar trebui 
să ne motiveze ca la rândul nostru să fim 
o binecuvântare și un ajutor real pentru 
alții. Învățătura din capitolul 15 acoperă 
patru aspecte ale dărniciei din viața 
comunității: (1) A da iertare datornicilor 
– v.1-6; (2) A da cu generozitate 
săracilor – v.7-11; (3) A reda libertatea 
sclavilor – v.12-18; (4) A da Domnului 
ceea ce e mai bun – v.19-23. 

Deuteronom 15 tratează în mod special 
legile referitoare la anul de iertare. Așa 
cum s-a putut observa din lecturarea 
textului biblic, avem de-a face cu o 
diversitate a clasei celor nevoiași. Chiar 
dacă detaliile legislative sunt enunțate 
aici doar principial, în comparație cu 
Exod 23:10-11 și Levitic 25, tot 
preocuparea umană pentru cei nevoiași 
este în centrul atenției. Noutatea din 
acest capitol este introducerea legii 
anului sabatic, ca o dată la fiecare șapte 
ani, să i se dea iertare oricărui datornic. 
Prin ascultarea de aceste porunci 
Dumnezeu a căutat binele omului, 
implicit binele națiunii, ca printre ei să 
nu fie nici un sărac – v.4. 

Este demn de observat că în paragraful 
următor (v.7-11) când Moise a învățat 
despre ajutorarea săracilor a spus că 
aceasta nu este doar o chestiune 
financiară ci o chestiune legată de 
inimă. De trei ori spune (v.7-8, 10, 11), 
că numai cel ce va avea o inimă 
deschisă, va ajuta frații săi săraci sau în 
nevoi mari. 

Comentatorul biblic Matthew Henry 
(1662-1714) spunea vizavi de acest 
subiect: Mâna închisă este semnul vădit 
că inima este împietrită. 
7 Dacă va exista printre voi vreun sărac, 
dintre fraţii voştri, într-una din cetăţile 

voastre, în ţara pe care v-o dă Domnul, 
Dumnezeul vostru, să nu vă împietriţi 
inimile şi să nu vă închideţi mâna faţă 
de fratele vostru sărac. 8 Ci să-ţi deschizi 
mâna ca să-l împrumuţi cu tot ceea ce 
are nevoie. 

Citind aceste rânduri, chiar acum, 
gândește-te dacă ai luat vreodată în 
calcul faptul că și mâna ta e închisă și că 
inima ți-e împietrită? Oare când a fost 
ultima dată când ai oferit substanțial 
unui frate sărac? Nu cumva ai avut doar 
impresia că ești un om „normal”, că mai 
dai și tu, din când în când, atunci când 
împrejurarea te constrânge? Oare nu 
cumva te regăsești în cuvintele 
înțeleptului de mai jos? 

Proverbe 11:24 – Unul care dă cu mâna 
largă ajunge mai bogat; şi altul care 
economiseşte prea mult nu face decât 
să sărăcească. 

Pe tot parcursul, cartea Deuteronom 
este străbătută de această temă 
secundară: atitudinile inimii. Este 
uimitor cum o carte precum 
Deuteronomul, care se ocupă cu 
reiterarea Legii Domnului, în mod 
continuu pune accentul pe starea și 
atitudinile inimii. Așadar, 
împrumutarea unui sărac în cel de-al 
șaselea an presupunea ca acel creditor 
să nu mai aibă timp să-și recupereze 
bunurile. Dar pentru a combate o inimă 
nesimțitoare la nevoile apropiaților, 
Domnul face un apel către cei avuți și îi 
cheamă la o atitudine generoasă. Atunci 
când un israelit oferea cu generozitate, 
nevoiașii experimentau binecuvântările 
nemeritate ale lui Dumnezeu. Prin 
aceste exerciții de dezlipire a inimii de 
anumite avuții, Dumnezeu veghea la 
binecuvântarea practicanților. 



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

338 

10 ci să-i dai, şi să nu dai cu părere de rău 
în inimă, căci pentru aceasta te va 
binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, 
în toate lucrările de care te vei apuca. 

Noul Testament abundă în învățătură pe 
acest subiect. 

Domnul Isus 

Matei 25:31 Când va veni Fiul omului în 
slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea 
pe scaunul de domnie al slavei 
Sale. 32 Toate neamurile vor fi adunate 
înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de 
alţii cum desparte păstorul oile de 
capre; 33 şi va pune oile la dreapta, iar 
caprele la stânga Lui. 34 Atunci, 
Împăratul va zice celor de la dreapta 
Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 
de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost 
pregătită de la întemeierea 
lumii. 35 Căci am fost flămând şi Mi-aţi 
dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi 
dat de băut; am fost străin şi M-aţi 
primit; 36 am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; 
am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; 
am fost în temniţă şi aţi venit pe la 
Mine.’ 37 Atunci, cei neprihăniţi Îi vor 
răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut 
noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau 
fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai 
băut? 38 Când Te-am văzut noi străin şi 
Te-am primit sau gol şi Te-am 
îmbrăcat? 39 Când Te-am văzut noi 
bolnav sau în temniţă şi am venit pe la 
Tine?’ 40 Drept răspuns, Împăratul le va 
zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte 
ori aţi făcut aceste lucruri unuia din 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, 
Mie mi le-aţi făcut.’ 41 Apoi va zice celor 
de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, 
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a 
fost pregătit Diavolului şi îngerilor 
lui! 42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi 
dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-
aţi dat să beau; 43 am fost străin, şi nu 
M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi 

îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, 
şi n-aţi venit pe la Mine.’ 44 Atunci, Îi vor 
răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am 
văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau 
străin, sau gol, sau bolnav, sau în 
temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ 45 Şi El, 
drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste 
lucruri unuia dintr-aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-
aţi făcut.’ 46 Şi aceştia vor merge în 
pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor 
merge în viaţa veşnică.” 

Apostolul Pavel 

Galateni 6:2 – 2 Purtaţi-vă sarcinile unii 
altora şi veţi împlini astfel legea lui 
Hristos. 10 Aşadar, cât avem prilej, 
să facem bine la toţi, şi mai ales 
fraţilor în credinţă. 

Dr. Karl Menninger (1893-1990) a fost 
odată întrebat despre ce ar trebui să facă 
o persoană care simte că în clipa 
următoare e gata gata să aibă o criză 
nervoasă. Faimosul psihiatru a răspuns: 
Închide frumos ușa casei, treci peste 
calea ferată spre gară, caută pe cineva în 
nevoie și fă ceva de folos pentru el. 

În v.12-18, când se vorbește despre 
redarea libertății sclavilor, este bine de 
știut că sclavia în Israel era destul de 
diferită de ceea ce înțelegem astăzi, din 
prisma abuzurilor secolelor trecute. 
Dacă o persoană ajungea să treacă prin 
anumite situații grele economic, era 
dispusă ca să intre în slujba altora 
înstăriți, ca și o metodă de a supraviețui 
acelui context. De asemenea, decizia 
aceasta nu avea să fie un angajament 
permanent (numai dacă într-adevăr 
robul ar fi ales aceasta v.16-17).  

Să observăm încă un detaliu. Robul sau 
slujitorul, pentru că termenul דֶבֶע  – ebed 
– poate tradus în ambele sensuri, nu era 
proprietatea stăpânului său. Vânzarea 
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despre care se vorbește în v.12, implica 
doar angajamentul robului de a veni și a 
lucra pentru acel stăpân ca să fie 
întreținut până trece criza ce a dat peste 
el. Știm lucrul acesta pentru că la finalul 
perioadei, în cel de-al șaptelea an, când 
se întorcea la statutul său anterior, 
stăpânul avea responsabilitatea de a-i 
oferi bunuri materiale care să îi asigure 
o viață independentă, cel puțin până va 
relua activitățile din care să se poată 
întreține. Încă o dată, printr-o astfel de 
generozitate, credinciosul israelit 
experimenta bucuria continuă a 
binecuvântărilor legământului pe care 
Domnul era gata să i le dea. 
18 Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să 
plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit 
şase ani, ceea ce face de două ori cât 

simbria unui om tocmit cu plată, şi 
Domnul, Dumnezeul tău, te va 
binecuvânta în tot ce vei face. 

Cel mai mare dar dintre toate este să ne 
dăm pe noi înșine, având ca motivație 
dragostea agape, iubirea necondiționată 
pentru ceilalți (vv. 16-17). Mai întâi ne 
dăruim Domnului (Rom. 12:1-2) și apoi 
unii altora în slujirea încununată de 
iubire (2 Cor. 8: 1-5).  

Charles Spurgeon spunea că dărnicia și 
dragostea față de ceilalți, practicată 
abundent, este moartea invidiei și viața 
părtășiei.  

Să știi că mai este loc suficient ca să te 
alături acelor credincioși cu „urechea 
străpunsă” – slujitori pentru 
totdeauna! 
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DEUTERONOM 16 
 
Acest capitol mai trece încă o dată în 
revistă cele trei sărbători majore care 
trebuiau respectate anual: Sărbătoarea 
Paștelui (v.1-8), Sărbătoarea 
Săptămânilor (v.9-12) și Sărbătoarea 
Corturilor (v.13-17). Așadar, din totalul 
de șapte sărbători pe care le găsim în 
calendarul evreiesc (vezi textul biblic și 
meditația pe Levitic 23), Moise a selectat 
aici doar trei, cu scopul de a mai spune 
încă o dată, că au un mesaj deosebit de 
important, mesaj valabil chiar și pentru 
credinciosul nou testamental. 

După cum ne-am obișnuit, cartea 
Deuteronom nu este la fel de detaliată 
precum Leviticul. De aceea și este 
considerată ca un fel de rezumat al celei 
amintite adineaori, fiind scoase în 
evidență doar anumite teme. 

1. Sărbătoarea Paștelui – v.1-8 

Prima sărbătoare avea loc în martie-
aprilie, luna Abib, redenumită mai 
târziu, după întoarcerea din exil, drept 
Nisan. Paștele era propriu-zis o 
combinație de două sărbători. În cea de 
paisprezecea zi a lunii era Paștele iar în 
perioada cuprinsă între ziua a 
cincisprezecea și a douăzeci și una se 
celebra sărbătoarea Azimilor (Lev. 23:5-
8). Tocmai de aceea găsim următoarele 
avertismente în v.3. 

 3 Să nu mâncaţi pâine dospită, ci timp 
de şapte zile să mâncaţi azime, pâinea 
întristării, deoarece aţi ieşit în grabă din 
ţara Egiptului; aşa să faceţi pentru a vă 
aduce aminte în toate zilele vieţii de ziua 
ieşirii voastre din ţara Egiptului.  

Mai mult, spre deosebire de Levitic, aici 
nu se face nici o distincție clară între 
mielul de jertfă al Paștelui și celelalte 
animale oferite la jertfele din timpul 

săptămânii azimelor (v.2), tocmai 
pentru că e enunțat succint, principiul 
general de aducere aminte.  
2 Să jertfiţi de Paşte în 
cinstea Domnului, Dumnezeul vostru, 
un animal din turmele sau cirezile 
voastre, în locul pe care-l va alege ca să-
Şi aşeze Numele. 

Fără un studiu atent noi nici nu am 
sesiza vreo diferență în aceste versete. 
Însă evreul știa exact detaliile 
Leviticului și scopul redundant al 
Deuteronomului. Desigur, ne-am putea 
întreba de ce aceste două sărbători au 
trebuit celebrate neapărat împreună?  

Mai întâi, ca să readucă aminte 
poporului ieșirea lor miraculoasă din 
țara Egiptului. Acolo a fost o 
manifestare extraordinară a puterii lui 
Dumnezeu și a dragostei Lui pentru ei 
(Exod 12-13). Sărbătoarea Paștelui a 
reprezentat marele act prin care își 
readuceau aminte de ceea ce a făcut 
Dumnezeu. Această comemorare o 
păstrăm vie și noi creștinii, celebrând 
izbăvirea de păcate pe care ne-a adus-o 
Domnul Hristos prin moarte și înviere. 
Lucru pe care îl amintim și în contextul 
Cinei Domnului. De asemenea, o altă 
similitudine constă în mielul de jertfă și 
Hristos – Mielul de Paște (1 Cor. 5:7).  

În al doilea rând, aceste sărbători 
îndreptau atenția înspre cum va fi viața 
lor când vor intra în posesia țării. Peste 
tot în Deuteronom se anticipează acest 
lucru. Faptul că în v.8 li se spune ca în a 
șaptea zi de consumat azime să fie o 
adunare de sărbătoare, nu e altceva 
decât o chemare la odihnă sabatică. Prin 
paralelism, viața în noua țară trebuia să 
fie una a odihnei (12:9). Când poporul 
intră mai târziu în țară, ei sărbătoresc 
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Paștile și imediat după aceea mănâncă 
pâine nedospită – azime – care este 
produsul țării (Ios. 5: 10-12). Legătura 
dintre legarea sărbătorilor Paștelui și a 
Azimelor în Deuteronom este probabil 
destinată atât pentru a le aminti de 
bunătatea trecută a lui Dumnezeu, cât și 
pentru a le încuraja credința, că El va 
continua să îi binecuvânteze în țara pe 
care le-o va da. 

Sărbătoarea Paștelui este în esență o 
sărbătoare de familie. Chiar dacă 
aceasta avea loc la Cortul Întâlnirii, 
după ce avea loc jertfa, masa trebuia 
mâncată în familii, în corturi (v.7). Cel 
mai probabil acestea erau așezate 
temporar în jurul Cortului Întâlnirii. 

2. Sărbătoarea Săptămânilor – v.9-
12 

Cea de-a doua sărbătoare pe care întreg 
Israel o celebra la Cortul Întâlnirii era 
Sărbătoarea Săptămânilor, numită și 
Sărbătoarea Recoltei (Ex. 23:16) sau a 
Cincizecimii. Avea loc la șapte 
săptămâni (sau mai exact cincizeci de 
zile – Lev. 23:15-16) după oferirea 
primului snop de grâu al anului, legănat 
într-o parte și în alta în timpul 
Sărbătorii Azimelor (Lev. 23:15). 
Porunca din Deuteronom de a ține 
această sărbătoare pune accentul pe 
bucuria în închinare, grijă pentru săraci 
și amintirea eliberării din Egipt. 

3. Sărbătoarea Corturilor – v.13-17 

În cele din urmă, Sărbătoarea Corturilor 
celebra adunarea întregii recolte de la 
sfârșitul verii. Numele ei provine tocmai 
de la porunca de a locui temporar în 
corturi pe parcursul întregii sărbătorii 
ca o amintire a locuințelor temporare 
din perioada fugii lor din Egipt (Lev. 23: 
42-43). Aceasta era parte a unor 
evenimente extinse din luna a șaptea 
(aproximativ luna septembrie) a 
calendarului evreiesc. Acestea sunt 
consemnate în Levitic 23:23-43 dar 
omise în Deuteronom.  

Deși era un lucru obișnuit printre 
popoarele antice, ca acestea să aibă mari 
sărbători agricole, cele din Israel se 
disting prin faptul că sunt legate de 
mântuirea lor din Egipt. Prin urmare, 
binecuvântările regulate ale țării aveau 
rolul de a le aminti întotdeauna că tot 
binele lor depinde de prima izbăvire. 
Rezumatul din versetele 16-17 exprimă o 
altă preocupare a cărții Deuteronom, și 
anume că oamenii ar trebui să răspundă 
cu generozitate lui Dumnezeu în 
închinarea lor, în lumina bunătății Sale 
față de ei. 

Astăzi avem nevoie să ne reamintim 
aceste trei sărbători, ca să nu uităm de 
responsabilitățile pe care le avem în 
calitate de răscumpărați ai Domnului. 
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DEUTERONOM 17 
 
Capitolele precedente (12:1–16:17) se 
referă în principal la legile care vizau 
închinarea înaintea Domnului. În 
schimb, acest pasaj tratează 
responsabilitățile conducătorilor 
poporului de a păstra o închinarea 
curată în momentul în care vor locui în 
Țara Promisă. 

1. Să nu meargă după alți dumnezei 
– 16:21-17:7 

Putem observa faptul că regulile 
referitoare la judecători și la alți 
conducători ai poporului sunt 
intercalate cu reamintirea constantă a 
necesității unei credințe autentice 
(16:21–17:7; 18:9–13). Așadar, dreptatea 
socială nu poate fi separată de credința 
autentică. 

Prima poruncă vizează închinarea 
adevărată (16:21-22). Aceasta nu face 
decât să repete încă o dată opoziția 
puternică față de simbolurile păgâne ale 
închinării canaanite (cf. 7: 5), reiterată 
de mai multe ori în Deuteronom; numai 
Dumnezeului lui Israel trebuiau să i se 
închine. A doua poruncă referitoare la 
închinare (17:1) conține un alt principiu 
de bază al iudaismului și anume că doar 
animalele perfect sănătoase ar trebui 
aduse ca jertfă lui Dumnezeu (cf. 15:21). 
Dacă aduceau ca jertfă un animal 
bolnav, acesta nu reprezenta deloc un 
sacrificiu pentru că valoarea acelui 
animal, pentru închinător, era oricum 
neînsemnată. Adevărata închinare 
presupune adevăratul sacrificiu de sine 
(Maleahi 1:6-8). 

Prin cea de-a treia poruncă (v.2-7) se 
anunță aplicarea pedepsei capitale și 
scoaterea din popor pe această cale a 
oricărei persoane ce a dus pe alții la 
rătăcire. Această lege este în esență ca și 

cea din capitolul 13, dar aici se 
subliniază mijloacele judiciare de 
procedură (5-7). Poarta cetății (v.5) era 
locul unde stăteau judecătorii și bătrânii 
poporului. Pedeapsa aplicată era cea 
mai severă: luarea dreptului de la viață. 
Toate acestea aveau loc deoarece 
idolatria era o încălcare a primei 
porunci și distrugea relația de legământ 
a întregului popor cu Dumnezeu. 

Ce-ar trebui să fie foarte clar pentru 
noi? Cuvântul lui Dumnezeu 
întotdeauna ne va descoperi care este 
voia lui Dumnezeu. De aceea să nu ne 
permitem niciodată să trecem dincolo 
de ceea ce El interzice. A face rău așa 
cum găsim în versetul 2, înseamnă 
automat a trece linia trasată de 
Dumnezeu în Cuvânt, lucru care 
înseamnă păcat. 

2. Dacă ți se va părea prea greu de 
judecat o cauză – v.8-13 

Cazurile dificile nu erau neapărat cele 
mai grave infracțiuni, ci acelea în care 
era greu să se decidă dacă infracțiunea a 
fost comisă intenționat sau doar prin 
accident ori neglijență. Curtea supremă 
își avea sesiunile la Cortul Întâlnirii, iar 
mai târziu la Templu. Aceasta era 
prezidată atât de preoți cât și de 
judecători. De exemplu, un judecător în 
cauză a fost Samuel, care mai târziu 
ajunge să exercite această datorie în mai 
multe locuri (1 Sam. 7:15-17). Cu 
exactitate nu știm și nici nu avem 
detaliat modul în care un judecător și un 
preot împărțeau ori prezidau judecata. 
În schimb, ceea ce putem observa clar 
din Lege, e strânsă legătura dintre legea 
religioasă și civilă în Israelul antic. 
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Decizia instanței supreme era definitivă, 
iar pedeapsa cu moartea nu putea fi 
combătută ori refuzată (v.12). 

3. Vreau să pun peste mine un 
împărat ca toate neamurile – v.14-
20 

Acest pasaj anticipează că poporul va 
dori să fie condus de un împărat, la fel 
ca celelalte națiuni (v.14). Așa că din 
acest moment și până în 1 Samuel 8:5 
este doar o chestiune de timp. 
Pretutindeni în Deuteronom, și nu 
numai, Dumnezeu este prezentat ca 
Împăratul lui Israel. Acest lucru este 
reamintit în capitolul 33:5 și implicit 
formează structura întregii cărții.  

Același sentiment cum că un împărat 
uman nu a fost planul inițial al lui 
Dumnezeu pentru Israel este exprimat 
clar și de Ghedeon (Jud. 8:23) și de 
fabula lui Iotam (Jud. 9:7-15). Când 
Domnul a acuzat cererea lui Israel și a 
numit-o în fapt lepădarea Sa ca Rege (1 
Sa 8:7), a lăsat totuși lucrurile în acel 
format pentru că avea să pregătească 
terenul pentru mai târziu, pentru regele 
după inima Sa, David. Acestea fiind 
spuse, cartea Deuteronom nu își 
propune să instituie aici conceptul de 
regat uman, ci îl permite și dorește să 
asigure cadrul legislativ-spiritual dacă 
va fi vreodată vreunul (și a fost). 

În conformitate cu poruncile Domnului 
din această secțiune, împăratul nu 
trebuia să se asemene în niciun caz cu 
regii celorlalte națiuni. Mai întâi, el era 
ales de Dumnezeu (v.15a). Prin urmare, 
selecția nu era pe baza propriei puteri, 
averi sau influențe. Apoi, el trebuia să 
fie din poporul Israel (v.15b). Lucrul 
acesta ne transmite că trebuia să fie în 
esență egal cu ceilalți israeliți. În al 
treilea rând, împăratul nu trebuia să 
facă uz de poziția sa pentru a câștiga 
avere, armate și multe soții. Ca și 
principiu fundamental, conducătorul 
Israelului nu trebuia să aibă nimic în 
comun cu tirania faraonilor Egiptului. El 
nu avea să fie un „mini-faraon”. 

Oh cât de izbitoare este această 
asemănare dintre acest portret al 
falsului rege cu portretul lui Solomon 
după ce acesta devenise necredincios 
Domnului (1 Împ. 10:26–11:8). În 
schimb, regele model este acela care are 
Cuvântul Domnului, îl studiază, îl 
aprofundează și îl trăiește (v.18-20). El 
recunoaște astfel că Dumnezeu este 
adevăratul Împărat al poporului său și 
nu va conduce prin mândrie și ambiții 
egoiste. 

Conștientizăm noi că pe măsură ce 
poziția este mai înaltă, responsabilitățile 
sunt și mai mari? Să ascultăm dar și să 
ne temem de Domnul! 
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DEUTERONOM 18 
 

Putem sumariza acest capitol prin trei 
cuvinte ce trebuiau să descrie națiunea 
Israel: darnică, diferită, și cu capacitate 
de a discerne lucrurile. Prin urmare 
trebuiau să fie: 

1. Un popor darnic – v.1-8 

Dumnezeu cheamă în acest loc întreaga 
națiune să fie generoasă, gata să 
împartă ceea ce are cu cei care slujesc. 
Hrana zilnică a preoților și a leviților 
depindea de jertfele și zeciuială adusă. 
Așa că un Israel necredincios însemna să 
aibă servitori neglijați (vezi Neem. 
13:10-14). Binele lor depindea de 
întreaga națiune, dacă era sau nu 
credincioasă în închinarea înaintea 
Domnului. În Num. 18, un pasaj mai 
cuprinzător, se pot vedea care erau 
taxele ce reveneau preoților și leviților. 
Poruncile din aceste versete întăresc 
încă o dată drepturile slujitorilor de la 
Cortul Întâlnirii, iar mai târziu, de la 
Templu. În niciun caz ei nu trebuiau 
privați de dreptul lor de a trăi, deoarece 
trăiau „în mijlocul fraților lor” (v.2), 
aceasta fiind moștenirea lor, la fel de 
importantă ca a oricărei alte seminții. 

Acest principiu spiritual este reluat și în 
Noul Testament făcând referire la 
responsabilitatea membrilor bisericii 
vizavi de slujitorii ei spirituali (1 Cor. 
9:1-14; 3 Ioan 5-8). Când citim astăzi 
aceste pasaje vechi-testamentare despre 
seminția lui Levi, putem desprinde din 
ele aplicația general valabilă pentru 
aceia care sunt angajați de biserici sau 
organizații creștine pentru diferite 
slujiri. Responsabilitatea aceasta 
implică un angajament din partea 
membrilor bisericii sau organizației 
creștine, de a asigura în mod 

corespunzător acestor oameni un trai 
normal. 

1 Ioan 3:17 – Dar cine are bogăţiile lumii 
acesteia şi vede pe fratele său în nevoie 
şi îşi închide inima faţă de el cum 
rămâne în el dragostea de Dumnezeu? 

2. Un popor diferit – v.9-14 –  

Acesta este unul dintre cele mai 
puternice avertismente din Scriptură, 
cel împotriva practicilor oculte. El 
trebuie luat în considerare și astăzi. 
Pentru că de-a lungul istoriei, Israelul 
nu a ascultată această poruncă, țara a 
fost întinată și națiunea s-a distrus. În 
vremea antică popoarele au avut o 
înclinație obsedantă ca să cunoască 
planul zeilor în anumite ocazii, cu 
precădere în vreme de război. Națiunile 
din jurul Israelului au conceput diferite 
proceduri magice pentru a afla așa-zisa 
voie a zeilor. Printre acestea se numărau 
examinarea măruntaielor păsărilor sau 
a animalelor folosite în ritualul de 
punere înainte; consultarea morților 
(v.11) și chiar jertfirea copiilor (v.10). 
Vrăjitoria și descântecele erau folosite 
pentru influențarea cursului 
evenimentelor sau pentru a obține 
diverse informații. 

Toate aceste practici sunt condamnate 
în pasajul nostru. Cuvântul Domnului 
consideră practicile religioase canaanite 
drept urâciunile neamurilor (7:25–26; 
12:31). Folosirea magiei nu face altceva 
decât să ridice la rang înalt priceperea 
vracului, ce „are capacități” de a 
împiedica sau muta limitele pe care le-a 
așezat zeul sau chiar Dumnezeul lui 
Israel. Avem suficiente texte în 
Scriptură unde sunt consemnate astfel 
de atacuri spirituale distructive 
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împotriva Domnului sau a poporului 
Său. Noi, ca parte a poporului 
Domnului, ar trebui să nu fim 
preocupați de adâncimile întunericului 
ci să știm clar ce vorbește Dumnezeu în 
Biblie. De-a lungul istoriei omenirii 
Dumnezeu a vorbit foarte clar prin 
Cuvântul Său și va continua să o facă 
(Deut. 4:6-8, 9-14). 

3. Un popor care discerne lucrurile – 
v.15-22 

Primul și cel mai important profet al lui 
Israel a fost însăși Moise. El a fost cel 
care a transmis evreilor Cuvântul lui 
Dumnezeu în momentul încheierii 
legământului la Muntele Horeb. Dar 
israeliții au fost cuprinși de frică la auzul 
manifestării prezenței Domnului, așa că 
au cerut un mijlocitor (v.16; conform 
5:23-27). Datorită vârstei sale înaintate 
Moise urma să moară, așa că se ridică 
întrebarea: Cine și cum va continua 
lucrarea începută de Moise în Israel? 
Dar imediat vine și asigurarea că va avea 
succesori (v.18). 

Pasajul acesta anunță că în decursul 
istoriei poporului Israel vor fi mai mulți 
profeți spre deosebire de unul singur, 
așa cum se afirmă uneori pe acest pasaj. 
Lucrul acesta este clar din contextul 
imediat al versetelor 20-22, unde 
problema principală se referă la 
modalitatea în care vor putea fi distinși 
profeții falși de cei adevărați. Cu toate 
acestea, interpretarea mesianică din 
18:18, conform căreia Domnul Isus este 
profetul promis, este justificată, 
deoarece a rostit Cuvântul lui 
Dumnezeu într-un mod cu totul nou și 
autoritar (Fapte. 3:22–23). 

Versetele finale (20-22) întreabă cum 
poate fi cunoscut sau deosebit un 
adevărat profet față de unul fals. 
Răspunsul din v.22 e cât se poate de 
simplu. Cuvintele unui proroc fals nu se 

vor împlini, iar odată cu acest fapt 
persoana era omorâtă din mijlocul 
fraților săi. Ce confirmare mai puternică 
de atât ți-ar fi trebuit? Atunci când 
spiritualitatea israeliților a lăsat de 
dorit, profeții falși s-au înmulțit, au 
vorbit, au dat sfaturi și au emis așa zise 
revelații divine. Dar pentru că nu a 
existat o autoritate spirituală curmarea 
vieții acelor profeți falși nu a avut loc.  

Așa a fost în perioada vieții lui Ieremia. 
Desigur, acesta s-a confruntat acut cu 
problema recunoașterii din partea 
israeliților, iar cuvintele sale nu s-au 
împlinit decât după mulți ani după ce a 
început să predice. Cu toate acestea, 
vedem de pe paginile Scripturii că 
autenticitatea unui profet al Domnului a 
putut fi recunoscută datorită calității 
slujirii lui. Chiar dacă profeți ca și 
Daniel, Ezechiel, Zaharia și alții, au 
prevestit evenimente ce urmau să intre 
în istorie abia peste secole, viața lor de 
credință a confirmat autenticitatea lor. 
Demn de observat e cazul de 
autentificare din Ieremia 28.  

Pentru că trăim vremuri fără 
comparație în istoria bisericii, în care 
adunările sunt nespus de bulversate și 
abuzate în acest domeniu al revelațiilor 
și profețiilor, în care pretențiile unor 
persoane de a fi profeți sunt fără 
precedent, trebuie să fim conștienți de 
anumite aspecte.  

În primul rând, un profet nu are 75% 
dreptate în cele enunțate, ci 100% din 
tot ceea ce spune trebuie să fie corect și 
adevărat. Altfel, profetul a vorbit din 
îngâmfare; să nu vă fie teamă de el – 
v.22. Dacă ar fi să adunăm „revelațiile” 
acestor oameni doar de la un singur 
serviciu religios de duminica dimineața, 
doar dintr-un județ, am putea aduna 
sute de pagini. Dar într-o lună? Dar într-
un an? Înțelegi că astfel de oameni sunt 
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atât de versați încât ei în 10-15 ani de 
credință au primit mai multe „vedenii, 
vise, profeții” decât Isaia, Ieremia, 
Ezechiel, Daniel? Profeții Vechiului 
Testament precum Obadia – 1 capitol, 
Hagai – 2 capitole, Naum sau Habacuc – 
3 capitole, sunt „mici copii” pe lângă 
acești profeți contemporani. Înțelegi 
ironia? Dar pentru că spiritualitatea din 
zilele noastre se aseamănă cu anumite 
perioade de decădere din Israel, atunci 
acești oameni cu 75% adevăr înfloresc 
în loc să fie examinați îndeaproape și să 
le fie anulat orice drept de a vorbi. 

În al doilea rând, responsabilitatea 
principală a profetului nu a fost nici să 
prezică viitorul și nici să facă noi 
descoperiri. Chiar dacă în unele cazuri 

din Scriptură au adus descoperiri, acelea 
au fost aspecte secundare și nu rolul 
principal al slujirii lor profetice. 
Cercetați Scripturile vă rog! Din contră, 
scopul profetului a fost proclamarea, 
predicarea, învățarea, confruntarea, 
mustrarea, avertizarea și 
retransmiterea revelației deja 
existente (adică Legea). 

Isaia 8:20 – La Lege şi la mărturie! 
Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai 
răsări zorile pentru poporul acesta. 

Să ne călăuzim viața după Cuvântul 
scris și să arătăm aceasta prin mărturia 
personală, altfel, nu vor mai răsări 
zorile pentru poporul nostru. 
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DEUTERONOM 19 
 
Pe măsură ce trec anii, din conștiința 
civică dispare simțul dreptății sociale și 
învățătura colectivă a corectitudinii. 
Altfel au înțeles bunicii noștri acest 
capitol, altfel s-au identificat cu el, și cu 
mult mai multă superficialitate și 
nebăgare de seamă este citit astăzi de 
generația contemporană – fie tânără fie 
adultă. Extrem de repede ne scuturăm 
de orice responsabilitate și corecție 
reciprocă atunci când vedem situații 
demne de îndreptare. Deja am fost 
influențați suficient de lume încât să 
spunem „d-apoi lasă, îi va prinde Poliția; 
e treaba lor, doar de aceea sunt plătiți; 
nu ne băgăm noi ca să atragem atenția 
că cine știe ce va ieși de aici?”. 

1. Vinovatul are o singură soluție 

Da, în Israel a existat un sistem 
judecătoresc, dar nici vorbă de organe 
de Poliție. Interesant, nu-i așa? 

Cetățile de scăpare au avut rolul vital de 
a proteja și a oferi scăpare celui care a 
omorât fără voie. În aceste cazuri, 
situația era cercetată de către judecători 
pentru a vedea dacă vinovatul a comis 
crima cu premeditare sau din greșeală. 
Dumnezeu a pregătit aceste cetăți 
pentru a scăpa viața persoanele 
inocente, pentru ca nu cumva familia 
care a suferit pierderea să se răzbune pe 
inculpat. 

Nu doresc să spiritualizez acest text însă 
observ ca și o paralelă, că singurul loc în 
care poate alerga vinovatul din zilele 
noastre, e la cetate de scăpare pe care o 
găsește în Domnul Isus Hristos. Păcatul 
ne condamnă și încă ne condamnă grav. 
Acuzațiile sunt atât de grave încât 
rezolvarea e una singură: eliminarea 
noastră, omorârea noastră. 

Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului 
este moartea, dar darul lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Cristos Isus, 
Domnul nostru. 

Această idee o continuă și autorul 
epistolei către Evrei în 6:18 când ne 
îndeamnă să apucăm scăparea care ne e 
pusă înainte și să venim la mântuirea ce 
o găsim în Domnul Hristos. 
18 pentru ca, prin două lucruri care nu se 
pot schimba şi în care este cu neputinţă 
ca Dumnezeu să mintă, să găsim o 
puternică îmbărbătare noi, a căror 
scăpare a fost să apucăm nădejdea 
care ne era pusă înainte, 

2. Vinovatul are o singură cale 

Cetățile în care putea să-și scape viața 
cel acuzat au fost hotărâte de 
Dumnezeu și nu de conducătorii 
poporului Israel. Nimeni nu a putut 
improviza, adăuga, îmbunătăți sau 
elimina din această listă. Acestea erau 
singura cale desemnată de Dumnezeu. 
Pentru că suntem vinovați înaintea lui 
Dumnezeu și condamnați din cauza 
păcatelor noastre, nu avem posibilitatea 
de a ne improviza o mântuire. Nu avem 
posibilitatea ori chiar dacă am încerca, 
variantele noastre de a adăuga sau de a 
îmbunătăți auto-mântuirea noastră, nu 
vor fi validate de Dumnezeul cel Sfânt. 
Ni s-a dat o singură cale pentru 
vinovăția noastră: Isus Hristos. 

Faptele Apostolilor 4:12 – 12 În nimeni 
altul nu este mântuire, căci nu este sub 
cer nici un alt nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiţi! 

Cetățile de scăpare au fost disponibile 
pentru toți cei vinovați. Pentru orice 
persoană amenințată aceste locații erau 
accesibile, desigur, cu condiția ca să fi 
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ascultat și să fi acționat în baza 
Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă un 
israelit sau chiar străin, trecea printr-o 
tragedie, Dumnezeu îi asigura viața. 

Iosua 20:9 – 9 Acestea erau cetăţile alese 
pentru toţi israeliţii şi pentru străinii 
care locuiau în mijlocul lor, pentru ca 
orice ucigaş care omora fără voie o 
persoană să poată fugi acolo şi să nu fie 
omorât de răzbunătorul sângelui înainte 
de a se prezenta în faţa adunării. 

Detaliul din v.3 „să construiţi drumuri 
până la ele” ne transmite că drumurile 
către aceste locații erau foarte bine 
delimitate, marcate și cunoscute. Altfel 
spus, calea era deschisă și accesibilă 
oricând. 

Chemarea la mântuire se adresează 
tuturor vinovaților, tuturor acelora ale 
căror viitor a fost ruinat de păcat. 
Cetatea de scăpare care poate fi găsită în 
mântuirea în Domnul Isus Hristos este 
atât de încăpătoare încât îi poate 
adăposti pe toți oamenii lumii, ea are 
această putere. Dar nu îi va adăposti 
decât pe aceia care vor crede în singura 
cale, calea mântuirii prin Domnul 
nostru. El nu va izgoni pe nimeni afară, 
pe nici unul din cei care vin cu pocăință 
și credință la El. Ușa cetății de scăpare e 
încă deschisă, nu știm până când, dar 
acum, încă mai e deschisă. 

Ioan 6:37 Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la 
Mine, iar pe cel ce vine la Mine nu-l voi 
izgoni niciodată afară. 

3. Vinovatul are o singură speranță 

În Hristos găsim ceva infinit mai bun 
decât găseau israeliții în cetățile de 
scăpare. Persoana care a comis omorul 
era cercetată pentru a se vedea 
împrejurările evenimentului, dar și 
intențiile acesteia. Dar aceia care vin 
zdrobiți la Hristos, din cauza păcatului 
lor, credința în Mântuitorul le oferă un 

har extraordinar. Harul de a nu mai 
trece pe la judecată, ci din moarte direct 
la viață.  

Ioan 5:24 – Adevărat, adevărat vă spun 
că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în 
Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu 
vine la judecată, ci a trecut de la moarte 
la viaţă. 

Un astfel de adevăr ar trebui să producă 
în noi lacrimi. Lacrimi de pocăință, de 
smerire, pentru că știm greutatea 
păcatelor noastre, dar și lacrimi de 
bucurie. O cât de măreață e lucrarea 
dragostei Sale pentru noi! Mare nostru 
Preot e viu și trăiește în veci, și 
mijlocește pentru noi. 
23 Într-adevăr, preoţii au fost mulţi la 
număr, pentru că erau împiedicaţi de 
moarte să-şi continue lucrarea. 24 Dar 
El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie 
permanentă. 25 De aceea, El poate să-i 
mântuiască pe deplin[a] pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, întrucât 
El trăieşte veşnic ca să mijlocească 
pentru ei. 

Evrei 7:23-28 – 26 Era potrivit să avem 
un astfel de Mare Preot – sfânt, fără 
pată, nepângărit, despărţit de păcătoşi şi 
înălţat deasupra cerurilor. 27 Spre 
deosebire de alţi mari preoţi, El nu are 
nevoie să aducă jertfe în fiecare zi – mai 
întâi pentru păcatele Sale, iar apoi 
pentru ale poporului – pentru că a făcut 
aceasta o dată pentru totdeauna, atunci 
când S-a jertfit pe Sine. 28 Legea îi 
desemnează ca mari preoţi pe nişte 
oameni supuşi slăbiciunii, însă cuvântul 
jurământului care a venit mai târziu, 
după Lege, desemnează un Fiu, Care a 
fost făcut desăvârşit pentru totdeauna. 

Vinovați? Într-adevăr noi suntem 
vinovați, să nu uităm de condamnarea 
noastră, dar și mai mult, să nu uităm de 
izbăvirea venită din iertarea Lui. 
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DEUTERONOM 20 
 
Poporul Israel nu avea să intre în 
Canaan în calitate de turiști ci din contră 
ca soldați pregătiți pentru luptă, ce 
așteptau ca Dumnezeu să le dea 
biruința. Se poate observa în capitolul 
de față cum Dumnezeu a dat națiunii 
două abordări militare diferite, una 
pentru orașele din țara Canaanului (vv. 
1–9, 16–18) și alta pentru orașele din 
afara Canaanului (vv. 10–15).  

Din acest text bogat în porunci și 
indicații prețioase pentru câmpul de 
luptă, pot fi desprinse niște principii la 
fel de valabile și în lupta spirituală pe 
care o poartă zilnic credinciosul nou 
testamentar. Până în momentul în care 
vom intra în posesia binecuvântatei 
moșteniri spirituale promise, în viața 
zilnică ne confruntă deseori cu bătălii 
mari. Totuși, pentru a fi încurajați în 
credință, Dumnezeu revarsă peste noi și 
binecuvântări mari. Cuvintele prin 
care Dumnezeu se adresează Israelului 
ne învață și pe noi despre modul în care 
putem să înfruntăm vrăjmașul spiritual.  

Trei principii călăuzitoare: (1) Înainte 
de luptă: curaj; (2) În timpul luptei: 
ascultare; (3) După luptă: cucerire 
completă. 

1. Dumnezeu oferă garanții – v.1 

Prin acest început de capitol Moise nu își 
propune să minimizeze mărimea ori 
puterea inamicului, pentru că el știa că 
națiunile care locuiau în Canaan aveau 
cai, care, armate mari și orașele 
fortificate. Iscoadele care au cercetat 
țara în urmă cu treizeci și opt de ani au 
văzut foarte bine toate aceste obstacole 
și pericole (Num. 13) doar că nu au 
reușit să vadă cât de mici erau aceste 

chestiuni în comparație cu măreția 
Dumnezeului lor. 

Moise amintește aici poporului că 
Domnul i-a adus din țara Egiptului până 
în câmpiile din Moab și că a învins 
fiecare dușman care îi atacase. Dovada 
clară o face însăși faptul că teritoriul în 
posesia căruia Israel intrase acum, a 
aparținut sute de ani inamicului. Dar 
promisiunea Domnului s-a împlinit 
întocmai. Dumnezeu a oferit poporului 
mari victorii asupra națiunilor de la est 
de Iordan. Așa cum învinsese Domnul pe 
Faraon și armata sa în Egipt, tot așa El 
va învinge popoarele canaanite. 

În primele zile ale marii crize economice 
din anii ’30, ce a avut loc în mandatul 
președintelui american Franklin D. 
Roosevelt, într-unul din discursurile 
sale a spus: „Singurul lucru de care 
trebuie să ne temem este însăși frica.” 
Cum vine asta? Să ne temem, să ne 
păzim, ca nu cumva să devenim 
înfricați. Atunci cu greu mai faci ceva cu 
inima și mintea unui om. 

Și nu e vorba de acel tip de teamă care 
mobilizează o persoană atunci când 
aude, de exemplu, de alarma unui 
incendiu, ci e vorba de acea frică subtilă 
care se instalează treptat și pur și 
simplu paralizează mintea și inima unei 
persoane. Acestei categorii de frică i s-a 
adresat Moise. Când ne temem de 
Domnul și ne încredem în El nu mai e 
nevoie să ne temem și de inamic. 
Israelul nu avea de ce să se teamă pentru 
că Dumnezeu care a înecat armata 
Egiptului avea să „înece” și armatele din 
Canaan. 
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2. Dumnezeu ne vrea oameni ai 
încurajării dar și ai ascultării – 
v.2-4 

Preotul care trebuia să vină să vorbească 
poporului înainte de luptă nu pare să fi 
fost marele preot ci unul dintre ceilalți 
preoți, căruia îi era atribuită această 
sarcină de a se adresa armatei. Nu ar 
trebui să fim surprinși când citim 
despre un preot care trebuia să 
încurajeze o armată, pentru că 
războaiele din Canaan au fost războaie 
sfinte. Ele au reprezentat judecata lui 
Dumnezeu împotriva națiunilor stricate 
care prin destrăbălările lor se 
răzvrătiseră împotriva Lui. Poporul 
evreu era poporul Domnului care 
trebuia să poarte bătăliile Domnului. 
Tocmai din aceste motive era potrivit să 
audă din partea slujitorilor Lui 
încurajări.  

„Să nu te temi de ei” este ceea ce fiecare 
credincios are nevoie să audă când se 
confruntă cu dușmanii credinței. Același 
mesaj i l-a dat Domnul lui Avraam după 
ce i-a învins pe împărații din Valea 
Sidim (Gen. 15:1). Același mesaj l-a 
primit și Iacov când a plecat de acasă 
pentru a merge în Egipt ca să se 
reîntâlnească cu Iosif (Gen. 46:3). Moise 
a transmis aceeași încurajare în timp ce 
stătea cu poporul la Marea Roșie 
(Ex.14:13). Profetul Isaia l-a repetat de 
mai multe ori pentru a încuraja 
rămășița credincioasă (Isaia 41:10, 13-
14; 43:1, 5; 44:2, 8). Această frază o 
găsim în Evanghelia după Luca repetată 
de șapte ori (1:13, 30; 2:10; 5:10; 8:50; 
12:7, 32). Când mergem prin credință și 
ne uităm la Domnul (Evrei 12:1–3), El ne 
va da pacea de care avem nevoie (Fil. 4: 
4-9). Avem garanția biruinței când 
Domnul este cu noi și luptă pentru noi! 

3. Dumnezeu ne arată care sunt 
prioritățile vieții – v.5-9 

Din aceste versete putem observa cât de 
minunat a fost scopul lui Dumnezeu de 
a proteja viețile israeliților. El nu a voit 
ca bărbații poporului să își 
îndeplinească responsabilitățile 
militare, pe de-o parte, cu prețul 
neglijării familiei și a surselor de 
întreținere ale acestora, pe de altă parte. 
Cu siguranță serviciul militar era 
important, dar Domnul era mai 
preocupat ca poporul Lui să aibă 
priorități corecte în viață. Ce bine s-ar fi 
realizat când armata israelită învingea 
inamicul pe câmpul de luptă, dar când 
lucrurile de acasă s-ar fi destrămat? 

Preoții chemau soldații să își ridice 
privirea și să aibă încredere în Domnul. 
Mai marii oștirii, conducătorii militari, 
le cereau soldaților să privească înapoi, 
să se analizeze și să rezolve orice 
problemă care putea fi o potențială 
piedică în dedicarea totală în luptă. De 
asemenea, conducătorii militari ridicau 
o altă provocare. Cereau soldaților să 
privească înăuntru inimii lor și să vadă 
dacă le era prea frică să intre în luptă. 
Ghedeon a pierdut 22.000 de oameni 
când a lansat această provocare (Jud. 
7:1–3), însă biruința Domnului a fost de 
partea lui. Frica și credința nu pot 
coexista în aceeași inimă (Mat. 8:26; 
Luca 8:25). Mai mult, frica era 
contagioasă și îi putea descuraja pe 
ceilalți soldați. Aceasta este aceeași frică 
și aceeași necredință care a provocat 
marele eșec al lui Israel de la Cades 
(Num. 13-14). 

Atunci când ducem bătăliile Domnului, 
credința și curajul sunt importante. Dar 
la fel de importante sunt și respectarea 
autorității cât și prioritizarea vieții.  
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DEUTERONOM 21 
 
Omul a fost făcut de Dumnezeu după 
chipul și asemănarea Sa. Din aceste 
considerente viața umană este extrem 
de prețioasă înaintea Lui. Oamenii nu ar 
trebui să se raporteze unii la alții așa 
cum se raportează la animale sau 
lucruri. Învățătura din acest capitol vine 
ca să ilustreze acest adevăr. 

1. Crimă – v.1-9 

Dacă viața unui om era luată în ascuns 
constituia o tragedie. Peste acest fapt 
odios nu se putea trece așa pur și simplu 
și nici nu se putea șterge din conștiința 
poporului prin simpla îngropare a 
trupului neînsuflețit. Vițeaua despre 
care se vorbește, era sacrificată ca 
substituție pentru cel vinovat, dar prin 
moartea ei nu se ispășea și păcatul 
criminalului. Mai degrabă acest act 
curăța pământul de sângele nevinovat 
ce s-a vărsat, împiedicând astfel 
întinarea țării cu sânge nevinovat (Deut. 
19:10-13). 

Așa se aducea aminte poporului cât e de 
importantă viața unui om și cât e de 
gravă comiterea unei crime. Pentru că 
din cauza unui astfel de păcat personal, 
Dumnezeu putea să aducă pedeapsa 
peste întreaga comunitate sau țară. 
Observați cum păcatele personale nu 
sunt doar personale ci ele influențează și 
bunul mers al comunității credinței și al 
întregii națiuni? 

2. Căsătorie – v.10-17 

Israeliții au primit din partea Domnului 
interziceri foarte clare în ce privește 
căsătoriile cu popoarele canaanite 
(Deut. 7:1-4). Femeia despre care 
vorbesc aceste versete, luată ca prinsă 
de război, trebuie să fi fost atunci dintre 
alte națiuni decât canaaniții. Femeile în 

general, dar și prinșii de război în mod 
particular, aveau un statut inferior în 
acele zile, mai exact statut inexistent. Și 
într-un astfel de context al nulității 
Dumnezeu dă Israelului porunci prin 
care să îi ferească de abuzuri. Indiferent 
de poziția, funcția, renumele și 
autoritatea pe care le avem, nu trebuie 
niciodată să comitem păcate prin care să 
înjosim aproapele al cărui statut e 
inferior sau aproape inexistent în 
societate ori mai rău, să profităm de el. 

3. Condamnare – v.18-23 

Un fiu răzvrătit provoca mare suferință 
părinților săi, făcea de râs cetatea sa și 
era un exemplu negativ pentru ceilalți 
tineri din generația sa. Uneori frica de a 
fi condamnați la moarte i-a păzit pe unii 
fii de răzvrătire familială sau publică, 
dar și de a fugi de acasă (cazul fratelui 
mai mare al fiului risipitor – Luca 15:11 
în continuare). Desigur, în vremurile 
noastre în care umanismul e la cote 
maxime, o astfel de lege ar fi considerată 
drastică, antică și scandaloasă. 
Imaginați-vă numai câte cercetări și 
studii ar face sociologii și psihologii dacă 
de mâine, să presupunem, că Dumnezeu 
ne-ar porunci respectarea unei 
asemenea porunci. Chiar dacă și în acele 
vremuri a părut o lege radicală, 
Dumnezeu prin ea a arătat că El nu 
tolerează răzvrătirea. Deci aici nu este 
vorba de noi, așa cum au impresia 
cercetătorii de astăzi, că totul se învârte 
în jurul reacțiilor, efectelor, omului, ci e 
vorba de felul în care e batjocorit 
Dumnezeu și sfințenia Sa. Dumnezeu 
mai înainte de toate. 

Caută ca în învățătura din acest capitol 
să Îl regăsești pe Domnul nostru Isus 
Hristos: El a murit pentru păcătoșii 
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vinovați; El a iubit și a luat de soție o 
mireasă dintre neamuri (biserica – Efes. 
5:25 în continuare); El a plătit cu viața 
pentru niște păcătoși răzvrătiți cum 

eram; și a devenit blestem înaintea 
Tatălui, lăsându-se atârnat pe lemn 
(Gal. 3:13). 
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DEUTERONOM 22 
 
Textul din capitolul 22 oferă soluții 
pentru cele trei categorii de pierderi 
majore: (1) Pierderea bunurilor 
personale – v.1-4; (2) Pierderea 
capacității de a deosebi lucrurile – v.5-
12; (3) Pierderea reputației – v.13-30. 

1. Pierderea bunurilor personale – 
v.1-4 

Dumnezeu tratează cu respect dreptul 
de proprietate al fiecăruia și pretinde ca 
și poporul Lui să se relaționeze cu 
onestitate la bunurile aproapelui, chiar 
și atunci când situațiile nu sunt tocmai 
favorabile. De asemenea mai putem 
observa din aceste prime versete inima 
Lui de Creator, prin felul în care se 
raportează la animale (Ex. 23:5). Peste 
toate bunurile ce le deținem noi nu 
suntem proprietari ci doar 
administratori ai Domnului. Așa că ceea 
ce se cere de la niște ispravnici nu este 
altceva decât să fie credincioși în 
lucrurile încredințate lor. 

1 Corinteni 4:2 

Încolo, ce se cere de la ispravnici este 
ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui. 

Aceste reglementări (v.1-4) sunt niște 
aplicații specifice pentru Levitic 19:18 – 
Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe 
copiii poporului tău. Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt 
Domnul. Vecinul-aproapele trebuia 
considerat ca un frate, sau mai bine spus 
ca propria persoană, iar acest motiv era 
unul suficient de mare ca să se ajute 
reciproc. Dar un motiv și mai măreț este 
acela că Dumnezeu a poruncit aceasta. 
Motivațiile cu care ar trebui să facem și 
noi toate lucrurile ar trebui să fie 
imersate în Însăși Persoana lui 

Dumnezeu. În fapt, evreii au trebuit să 
extindă această preocupare chiar și față 
de animalele dușmanilor lor (Ex. 23:4). 
Atât Domnul Isus cât și apostolul Pavel 
ne îndeamnă să ne iubim vrăjmașii și să 
ne manifestăm această iubire în moduri 
cât mai practice (Mat. 5:43-48; Rom. 
12:17-21). 

2. Pierderea capacității de a deosebi 
lucrurile – v.5-12 

Din moment ce israeliții erau poporul 
ales al Domnului, trebuia să existe 
distincție între ei și alte națiuni. Dacă 
anumite practici sau stiluri de viață erau 
acceptate în culturile păgâne în cazul 
evreilor acestea le erau interzise. 
Dumnezeu a stabilit în mod special ca 
preoții și leviții să dea învățătură 
poporului pentru a ști să facă deosebire 
între ce e bine și ce e greșit, între ce e 
curat și ce e necurat. Aceste învățături 
au ajutat israeliții să-și dezvolte 
discernământul. Pe măsură ce ascultau 
de Cuvântul lui Dumnezeu 
experimentau binecuvântarea Sa și se 
apropiau din ce în ce mai mult de 
societatea pe care El a dorit-o pentru ei. 
Dar atunci când preoții și leviții nu și-au 
mai îndeplinit această sarcină, națiunea 
a decăzut spiritual și a început să imite 
trăirea și practicile vecinilor păgâni 
(Ezec. 22:23-29; 44:23). 

Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu 
nu este autorul neorânduielii și al 
confuziei (1 Cor. 14:33), dar confuzia se 
instalează atunci când ignorăm 
deosebirile pe care Dumnezeu le-a 
făcut între bărbat și femeie, animale, 
plante, semințe și așa mai departe. La fel 
ca și legile dietetice, legile spiritual-
morale ne reamintesc și nouă că suntem 
un popor separat, distinct. Dacă în cazul 
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israeliților felul în care își confecționau 
hainele, mai apoi ținuta, felul de a-și 
semăna ogoarele și celelalte aspecte 
ritualice erau reamintiri adiționale ale 
unicității lor, tot așa decența, 
simplitatea și modestia sunt valori care 
trebuie să ne însoțească în unicitatea 
noastră în lume. 

Cum reacționăm noi atunci când vine 
vorba de a ne amesteca cu lumea? 
Mergem pe repede înainte sau 
înțelegem valoarea pe care a pus-o 
Dumnezeu în noi? Valorificăm faptul că 
suntem diferiți și că trebuie să 
rămânem deosebiți față de alții? 

3. Pierderea reputației – v.13-30 

În această secțiune se poate vedea foarte 
clar protecția pe care o dorea Dumnezeu 
pentru cei neajutorați din țară. Era un 
lucru deosebit de grav să aduci o 
mărturie mincinoasă, mai ales într-o 
chestiune legată de puritatea sexuală. 
Mărturia unei persoane putea fi distrusă 
imediat prin aducerea unor acuzații 
false. 

Fulton J. Sheen spunea „Sexul a devenit 
unul dintre cele mai discutate subiecte 

ale perioadei moderne”, cu atât mai mult 
ale perioadei post-post moderne, cea în 
care trăim noi. Tot el a continuat: 
„Perioada victoriană pretindea că nici nu 
există, dar perioada modernă pretindea 
că în afară de el nimic altceva nu mai 
există”. Dumnezeu a creat capacitățile și 
funcțiile sexuale așa că numai El are 
toate drepturile de a spune omului cum 
trebuie folosite. Întotdeauna și în orice 
domeniu al vieții, ascultarea de El a adus 
satisfacții, împliniri și tihnă. Regula 
principală a relațiilor intime este că 
acestea nu trebuie experimentate în 
afara granițelor vieții de familie. 

În versetele 13-30 sunt aduse în discuție 
4 cazuri de imoralitate sexuală: (1) soția 
infidelă înainte de căsătorie – v.13-21; 
(2) adulterul – v.22-24; (3) violul – v.25-
29; (4) incestul – v.30. Atât Legea 
Vechiului Testament cât și învățătura 
Noului Testament accentuează cu foarte 
mare seriozitate necesitatea purității 
personale, importanța onestității și 
loialității în căsnicie. Nu este suficient 
doar să iubim virtutea ci trebuie să și 
„nimicim răul din mijlocul” nostru 
(v.21). 
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DEUTERONOM 23 
 
1. Excluderea din poporul Domnului 

– v.1-8 

Fraza „să nu intre în 
adunarea Domnului”, apare de șase ori 
în acest capitol și se referă la 
imposibilitatea participării la activitățile 
religioase. Dumnezeu a avut și are 
dreptul de a decide dacă primește sau nu 
închinarea cuiva. Excluderile despre 
care se vorbește în v.1-2 probabil că erau 
motivate de închinarea la dumnezei 
străini. Mutilările trupești amintite în 
v.1 erau făcute în scopuri religioase 
păgâne, gesturile fiind închinate zeiței 
Iștar. De asemenea bastardul sau cel 
născut în curvie (v.2) sugerează unirea 
practicată în cultul prostituției întâlnit 
la popoarele canaanite. 

Amoniții și moabiții sunt excluși în 
totalitate de la părtășia pe care Israel o 
avea cu adevăratul Dumnezeu. Altfel 
spus, acești oameni nu au putut 
niciodată să se întoarcă la Domnul 
pentru că nu ar fi fost primiți niciodată 
în părtășia spirituală a poporului ales. 
Motivele sunt prezentate în v.3-6. Oare 
înțelegem gravitatea consecințelor 
spirituale cauzate de niște gesturi 
materiale? Înțelegem că popoarele 
acestea nu au cunoscut mântuirea? 
Pentru că unii nu i-au întâmpinat cu apă 
și cu pâine, nici măcar contracost, și 
pentru că au apelat la blesteme, 
descântece și fel de fel de practici 
păgâne, condamnarea lui Dumnezeu a 
fost: să nu intre niciodată în 
adunarea Domnului, nici chiar cei din a 
zecea generaţie a lor să nu intre în 
adunarea Domnului. 

Pe de altă parte, relaționarea la Egipt și 
Edom a fost ceva mai generoasă. Și 
aceste două popoare s-au împotrivit 

Israelului. Egiptul, chiar la început 
(Exod 7-14) iar Edomul pe parcurs 
(Numeri 20:18-21). Însă în aceste cazuri 
sunt câțiva factori importanți: (1) 
Israelul în Egipt a fost binecuvântat, a 
prosperat și așa s-a înmulțit ca popor; 
(2) Edom e fratele lui Israel, pentru că 
Esau e strămoșul lui Edom (Gen. 25:21-
26). 

Bineînțeles că prin credința în Domnul 
Isus aceste distincții și interdicții au fost 
îndepărtate (Gal. 3:26-29), iar 
Evanghelia Lui se adresează oricui o 
aude. 

2. Excluderea din tabăra Domnului – 
v.9-14 

Motivul principal aici constă în 
necurăția personală. Așa cum sunt 
enumerate în Levitic 15, existau un 
număr de condiții fizice care odată 
nerespectate duceau din punct de 
vedere ritualic la necurăție. În această 
situație, persoana nu putea rămâne în 
tabăra Domnului. Aceste versete au un 
caracter legislativ general și s-au aplicat 
în mod special taberei militare. Tuturor 
celor care deveneau necurați, Dumnezeu 
le-a asigurat proviziile necesare chiar și 
în afara taberei. Nimic necurat nu a fost 
și nu poate fi tolerat în prezența 
Domnului. 

3. Excluderea legilor și practicilor 
păgâne – v.15-24 

În ultima parte a capitolului apar o serie 
de legi prin care Israelul se deosebește 
în totalitate de legile interne ori 
religioase ale națiunilor înconjurătoare. 
În v.15-16 Israelul nu este opresiv cu 
sclavii celorlalte națiuni. El are datoria 
de a-i izbăvi pe cei refugiați/dezertați 
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pentru că și el a fost cândva în sclavie și 
a fost eliberat. 

Versetele 17-18 tratează practicile 
canaanite dar și cele babiloniene, de mai 
târziu, în care membrii comunității erau 
implicați în relații sexuale cu femei și 
bărbați în templele lor păgâne. Dincolo 
de aspectul imoral prin care se promova 
destrăbălarea, „acoperirea religioasă” 
prin care se motivau aceste gesturi, 
propunea că doar așa vor fi atrase 
zeitățile ca să aducă fertilitatea peste 
țară. Asemenea practici au fost și sunt 
considerate o spurcăciune, o urâciune 
înaintea Domnului. El binecuvântează o 
țară pentru că o iubește și pentru că 
poporul respectiv e credincios Lui, dar 
absolut niciodată nu va aduce 
binecuvântarea în urma unor astfel de 
ritualuri magice împletite cu 
imoralitatea. 

În versetele ce urmează putem înțelege 
încă o dată că educația financiară a 
Israelului a fost alta decât cea de astăzi. 
Scopul israeliților nu era ca prin 
împrumuturi să se ajungă la o diferență 
uriașă între cele două pături sociale: 
bogații și săracii. Tocmai din aceste 
motive dobânda este vehement 
interzisă. Ei trebuiau să rămână în 
spiritul unității și într-ajutorării. 
Bunăstarea personală în țară cât și 
bunăstarea națională depindea de 
relațiile economice interumane.  
19 Să nu iei dobândă de la cel din 
poporul tău: nici pentru argint, nici 
pentru mâncare, pentru nimic care se 
împrumută cu dobândă. 20 De la străin 
vei putea lua dobândă, dar de la fratele 
tău să nu iei, pentru ca Domnul, 
Dumnezeul tău, să te binecuvânteze 
în tot ce vei face, în ţara în care vei intra 
ca s-o stăpâneşti. 

Dumnezeu este interesat nu numai de 
sursa banilor (v.17-18) cât și de 
strategiile economice aplicate pentru 
creșterea veniturilor (v.19-20). Tocmai 
din acest punct de vedere în v.24-25 li se 
poruncește să fie permisivi cu cel 
flămând care trece pe lângă ogor sau vie. 
Legea lui Dumnezeu e perfectă doar 
omul e imperfect ca să o trăiască. 
Observați că în fiecare caz pot exista 
derapaje spre extremă. Fie prin dobândă 
i se lua pielea aproapelui, fie prin 
intrarea în ogorul sau via aproapelui 
apărea exploatarea acelor resurse sub 
pretextul că și-așa nu mă vede, acum e 
momentul. Dumnezeu face foarte bine 
distincția între furt, îmbogățire 
necinstită și ajutorarea fratelui și 
hrănirea aproapelui care era flămând. 

Așa cum a vrut o națiune sfântă pentru 
El ca să aibă părtășie cu ei, tot așa ne 
dorește și astăzi sfinți pentru Sine. 

2 Cor. 6:14-18 – 14 Nu vă înjugaţi la un 
jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci 
ce parteneriat poate fi între dreptate şi 
fărădelege? Sau ce părtăşie poate 
fi între lumină şi întuneric? 15 Ce 
armonie poate fi între Cristos 
şi Belial[a]? Sau ce parte au în comun cel 
credincios cu cel necredincios? 16 Ce 
înţelegere poate fi între Templul lui 
Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul 
Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus 
Dumnezeu: 

„Voi locui în ei, voi umbla printre eişi voi 
fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 
Meu.“ 17 „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor, 
separaţi-vă! zice Domnul. 
Nu atingeţi nimic necurat, iar Eu vă voi 
primi. 18 „Eu voi fi Tatăl vostru, iar voi 
veţi fi fiii şi fiicele Mele, zice Domnul cel 
Atotputernic.“ 
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DEUTERONOM 24 
 
Cunoscând de ce e capabil păcatul din 
inimile oamenilor, Dumnezeu a dat 
aceste legi poporului Israel pentru ca să 
trăiască pe pământ fericiți (v.5; Deut. 
5:33), ca să evite nedreptățile (v.14) și ca 
să nu reinterpreteze Legea după bunul 
plac (v.17). 

Când recitim aceste versete avem de-a 
face cu un cadru pur legislativ. Atunci 
când citim astfel de capitole din Exod, 
Levitic, Numeri sau Deuteronom, ele fac 
parte dintr-un stil literar unic, cel 
legislativ. Uneori se explică pricina unei 
legi, contextul care a dus la stabilirea ei, 
alteori nu. De aceea stilul legislativ spre 
deosebire de cel narativ-istoric (Iosua, 
Judecători, 1-2 Samuel, Evangheliile, 
Faptele Apostolilor, etc), sau epistolar 
nu își propune să tragă concluzii ne-
apărat emoționale. 

Ca să luăm un exemplu, atunci când 
citim legi despre drepturile de 
proprietate, despre intabulări, ori 
despre planul cadastral sau înscrierile 
din cărțile funciare toate acele articole 
de lege nu stârnesc nici un fel de 
cercetare, nici un fel de sensibilizare a 
cugetului, nu aduc nici un fel de 
încurajare devoțional-emoțională. E 
lege scrisă negru pe alb și atât. Nu oferă 
consiliere și mângâiere terapeutică, însă 
cine respectă legile are parte de liniște și 
pace și trăiește în bună rânduială, nu-i 
așa? Trebuie să înțelegem că poporul 
Israel a avut nevoie de un asemenea 
cadru legislativ deoarece de-acum nu 
mai era doar familia lui Iacov ci o 
întreagă națiune. 

1. Soții și soțiile – v.1-5 

Constatăm din această secțiune de legi 
privitoare la soți și soții că a existat un 
cadru legal prin care s-a permis în Israel 

practica divorțului. Acesta este unul 
dintre cele mai preferate pasaje ale 
acelora din creștinism care încearcă să 
justifice legiferarea divorțului. A fost de 
bine? Mai bine spus, a fost corect din 
punct de vedere al voii lui Dumnezeu? 

Așa cum spuneam, când citim legi, ca și 
în acest caz, nu cunoaștem întotdeauna 
contextul în care s-a elaborat această 
lege. A fost de bun augur, normativă, 
corectivă, restrictivă? Nu cunoaștem 
contextul imediat apropiat, nu 
cunoaștem cazurile particulare din 
starea națiunii ce au condus înspre 
darea acestei legi.  

Totuși, Domnul Isus care este El Însuși 
Lumina, ne aduce asupra acestui subiect 
lumină. 

Matei 19: 3 Fariseii au venit la El şi, ca 
să-L ispitească, I-au zis: „Oare este 
îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta 
pentru orice pricină?” 4 Drept răspuns, 
El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul 
de la început i-a făcut parte bărbătească 
şi parte femeiască 5 şi a zis: ‘De aceea va 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi 
se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi 
un singur trup? 6 Aşa că nu mai sunt 
doi, ci un singur trup. Deci ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă’.” 7 „Pentru ce dar”, I-au zis ei, 
„a poruncit Moise ca bărbatul să dea 
nevestei o carte de despărţire şi s-o 
lase?” 8 Isus le-a răspuns: „Din pricina 
împietririi inimilor voastre a 
îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, 
dar de la început n-a fost aşa. 

Vedem dar că aceste legi au fost date de 
către Moise ca o măsură de urgență, din 
cauza multitudinii de cazuri de oameni 
cu inima împietrită. Să transformi un 
cadru legislativ excepțional în regulă 
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spirituală normativă, mai ales astăzi, 
este o sfidare și o răstălmăcire a voii și 
Cuvântului lui Dumnezeu – dar la 
început n-a fost așa. 

Concluzia Domnului Isus atât din Matei 
19 cât și din Marcu 10:11-12 respectiv 
Luca 16:18 este aceeași: 

Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de 
nevastă preacurvește; și cine ia de 
nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei 
preacurvește. 

Domnul a făcut de cunoscut poporul 
Israel că El urăște despărțirea în 
căsătorie și toate excepțiile umane 
inventate pentru a crea precedent 
acestei legi. Toate abuzurile familiale, 
excepțiile invocate, se datorează în 
întregime cauzei spirituale: inima 
împietrită. 

Maleahi 2:16 16 Căci Eu urăsc 
despărţirea în căsătorie, zice Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, şi pe cel ce îşi 
acoperă haina cu silnicie, zice Domnul 
oştirilor. De aceea, luaţi seama în 
mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi! 

Când citim versetul 1 se ridică cel puțin 
2 întrebări fundamentală. Ce este acel 
lucru pe care la descoperit fiind rușinos? 
Și cea de-a doua: Ce poate fi atât de grav, 
de rușinos, încât să ducă la despărțire? 

Dacă un bărbat se va căsători cu o 
femeie şi se va întâmpla ca ea să nu mai 
găsească bunăvoinţă în ochii lui, pentru 
că acesta a descoperit ceva ruşinos la ea, 
să-i scrie o carte de despărţire, să i-o dea 
în mână şi s-o lase să plece din casa lui. 

Cuvântul ebraic folosit pentru rușinos 
este הָוְרֶע  – ervah. Sensurile acestui 
cuvânt sunt destul de asemănătoare 
însă diferă în funcție de întrebuințarea 
lui. Se poate traduce cu goliciune 
(neacoperire), indecență, rușine, sterp, 
neroditor, despuiat, desfrunzit. 

Unii sugerează că rușinea din v.1 ar face 
referire la necurăția ritualică ce nu a 
respectat ritualul de curățare. Alții 
afirmă că ar face referire la 
incapacitatea acelei soții de a avea copii. 
Nici una din cele două nu constituie în 
sine a fi motiv biblic, adecvat pentru un 
divorț. Cred că cel mai bine ar trebui să 
înțelegem cazul-rușinea acesta prin 
prisma celor 2 cazuri de divorț 
excepțional din contextul apropiat din 
22:19, 29.  

2. Stăpânii și servitorii – v.6-18 

Dumnezeu vede felul în care îi tratăm pe 
aceia a căror existență depinde de a 
noastră. Să nu îi umilim niciodată pe 
aceia care au bani mai puțini decât noi, 
care sunt dintr-o clasă socială inferioară 
și nu se află în funcții de conducere așa 
cum unii sunt. Atunci când începem să 
ne mândrim cu statutul nostru social și 
familial, atunci când începem să 
devenim asprii și insensibili, am face 
bine să ne aducem aminte că și noi ne 
aflăm sub autoritatea Domnului, a 
Dumnezeului mare și sfânt care ne-a 
mântuit (v.18, 22; Tit 3:3-8). 

3. Bogații și săracii – v.19-22 

Dumnezeu arată o preocupare specială 
față de cei săraci. Din această cauză 
apelează la generozitatea poporului Său 
ca să vină în ajutorul nevoilor celor 
neajutorați. Ba mai mult Dumnezeu a 
făcut o promisiune că va binecuvânta pe 
toți aceia care vor arăta compasiune și 
purtare de grijă față de străin, văduvă și 
orfan. Ar trebui să ne întrebăm mai des 
următoarea întrebare: Unde am fi noi 
astăzi dacă alții ne-ar fi ajutat pe noi cu 
măsura cu care îi ajutăm noi pe alții? 

Când alții sunt în nevoie, nu-ți închide 
ochii, nu te preface că n-ai văzut (Prov. 
28:27); nu-ți închide urechile 
astupându-le cu căștile gălăgioase de 
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muzică (Prov. 21:13); nu-ți închide 
mâna și inima (Deut. 15:7; 1 Ioan 3:17). 
Vorbele bune nu înlocuiesc faptele bune 
(Iacov 2:14-17; 1 Ioan 3:18). Atunci când 

dăm săracului Îl împrumutăm pe 
Domnul iar El va răsplăti binefacerea 
(Prov. 19:17).
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DEUTERONOM 25 
 
1. Prețuirea vieții umane – v.1-3 

 În acest capitol accentul se pune pe 
respectarea vieții umane și tratarea 
acesteia corespunzător cu faptul că este 
făcută după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu. Este total greșit să îi 
umilești pe alții ori să profiți de pe urma 
lor (v.1-3; 11-12). S-ar putea să ne 
surprindă aspectul telegrafic al legilor 
din versetele menționate anterior. 
Scopul lor nu este să ne prezinte întreg 
procesul judiciar, pentru că aceste 
detalii au fost acoperite în altă parte a 
cărții (17:8-13). Ele își propun să 
dezvolte doar administrarea pedepsei 
corporale. În joc este demnitatea 
oricărui individ, care, în ciuda crimei 
sau păcatului comis, e încă fratele tău 
(v.3). Lucrul acesta însemna pentru ei că 
persoana pedepsită era încă parte din 
societatea israelită. 

2. Prețuirea vieții animale – v.4 

În momentul în care citim versetul 4 – 
4 Să nu legi gura boului în timp ce 
treieră grâul – la prima vedere am 
spune că acest verset a aterizat fără nici 
o legătură aici. Aparent nu se potrivește 
cu contextul primelor 3 versete. Totuși, 
legătura este următoarea. Dacă v.1-3 își 
propun să împiedice violența excesivă, 
versetul 4 continuă ideea împiedicării 
exploatării. Oricât de mult ar fi de lucru, 
oricât de mult ar dori un muncitor să 
profite de pe urma animalului de 
povară, el trebuie să îi dea hrana la timp 
și de calitate. Putem vedea încă o dată că 
Dumnezeu are în vedere nu doar 
respectarea vieții umane cât și vieții 
animale (Prov. 12:10). Ar fi cu totul 
înjositor dar și greu de controlat acel 
bou care în timp ce treieră grâul, având 
grâu în stânga, în dreapta, sub picioare, 

în față și el să nu fie lăsat să mănânce 
atunci când nevoia o cere. În Noul 
Testament, apostolul Pavel preia acest 
concept și îl extrapolează aplicându-l la 
necesitatea bisericilor de a plăti 
slujitorii spirituali și munca pe care o 
depun pentru Evanghelie (1 Cor. 9:1-14; 
1 Tim 5:17-18). 

3. Prețuirea vieții de familie – v.5-10 

Această secțiune de legi era 
semnificativă în Israel atât din cauza 
familiei individuale cât și a moștenirii pe 
care trebuia să o păstreze o seminție. 
Legea aceasta a întâlnit în antichitate 
formulări paralele și la alte popoare din 
Orientul Apropiat. Aceasta nu mai are 
nici o aplicabilitate astăzi pentru 
biserică, decât principiul general 
aplicabil: existența familiei înseamnă 
continuarea existenței societății, de 
aceea trebuie protejată. 

4. Prețuirea corectitudinii și a 
adevărului – v.13-16 

Legea dezvoltată în această categorie 
este de fapt preocuparea principală a 
cărții Deuteronom, prin care se interzice 
exploatarea fratelui israelit în schimbul 
urmăririi binelui său (Prov. 11:1; 20:10, 
23; 21:6). Levitic 19:35-37 oferă o 
legislație similară pe acest subiect 
(Amos 8:5; Mica 6:11; Osea 12:7). 
Cumpărătorul era la îndemâna 
vânzătorului care putea să folosească 
greutăți mai mari atunci când dorea 
achiziționeze ceva sau greutăți mai mici, 
atunci când vânzătorul dorea să vândă. 
În perioada domniei lui David aceste 
lucruri s-au reglementat și mai bine 
instituindu-se standardul greutăților 
regale (2 Sam. 14:26). Israeliții trebuiau 
să fie în totalitate onești atunci când 
făceau afaceri. Nici nu ar fi trebuit să-ți 
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permită să fie altfel, din moment 
Domnul era cel care oprea sau dădea 
binecuvântarea. Oare corectitudinea nu 
ar trebui să fie și caracteristica 
membrilor bisericii? 

Dwight D. Eisenhower a văzut 
conducerea unui popor din aceeași 
prismă cu a lui Moise. El spunea: 

Ca să poți fi un conducător, mai întâi, 
trebuie să ai oameni care să te urmeze. 
Ca să ai oameni care să te urmeze trebuie 
să le fi câștigat încrederea. Dar calitatea 

supremă a unui conducător este fără-
ndoială integritatea. Fără aceasta nici un 
succes real nu e posibil, fie că e vorba de 
o echipă de muncitori, o echipă de fotbal, 
o companie militară sau subalternii 
dintr-un birou. Dacă asociații unui astfel 
de om îl găsesc cu cioara vopsită, vinovat 
de minciună, acel lider va falimenta. 
Astfel dar, prima și cea mai mare nevoie 
este integritatea și țelul înalt. 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

362 

DEUTERONOM 26 
 
Cele dintâi roade și Zeciuielile din anul 
al treilea erau cele două prevederi 
religioase care urmau să fie practicate 
de israeliți abia după ce intrau în posesia 
Canaanului.  

v.1 După ce vei intra în ţara pe 
care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca 
moştenire, după ce o vei lua în stăpânire 
şi te vei aşeza în ea 

După cum am citit în capitolul 26, și nu 
numai, am putut observa că Israelul 
urma să fie o societate bazată pe 
agricultură și creșterea animalelor. 
Foarte interesant cum Dumnezeu a 
pregătit poporul Lui pentru o viață 
simplă, în tihnă, și în dependență de El. 
Nu i-a pregătit să fie nici strategi 
militari, nici constructori celebrii de 
cetăți ori imperii. Oare nu ne-am 
pierdut simplitatea și dependența de 
Dumnezeu cocoțându-ne în vârful 
realizărilor societății moderne?  

Într-un astfel de context Dumnezeu mai 
adaugă și aceste două legi, ca atunci 
când își vor strânge prima cultură, 
poporul să se înfățișeze înaintea 
Domnului cu primele roade ca semn de 
recunoștință că El este 
Răscumpărătorul națiunii. Ce pot 
învăța credincioșii noului legământ din 
asemenea texte? Chiar foarte multe! Cu 
cât vom sta mai mult și mai mult în 
Cuvânt și în meditație, ne vom da seama 
imediat că Dumnezeu încă vrea să Îl 
punem pe primul loc și să-L cinstim 
dându-I toată gloria pentru toată 
plinătatea de har pe care a revărsat-o 
până în prezent peste noi. 

2 Corinteni 9:8 – Şi Dumnezeu poate să 
vă umple cu orice har, pentru ca, având 

totdeauna în toate lucrurile din destul, 
să prisosiţi în orice faptă bună 

Proverbe 3:5-10 – 5 Încrede-te 
în Domnul din toată inima ta și nu te 
bizui pe înţelepciunea ta. 6 Recunoaşte-
L în toate căile tale şi El îţi va îndrepta 
cărările. 7 Nu te considera înţelept în 
ochii tăi; teme-te de Domnul şi fereşte-
te de rău.8 Aceasta va aduce sănătate 
trupului tău şi rezistenţă oaselor tale. 
9 Cinsteşte-L pe Domnul cu bunurile 
tale, cu primele roade din toată recolta 
ta! 10 Astfel hambarele tale vor fi pline de 
belşug, iar teascurile tale se vor revărsa 
de must. 

Începând cu v.12-15, citim că li s-a cerut 
să aducă toată zeciuiala, în cel de-al 
treilea an al zeciuielii, pentru a veni în 
sprijinul financiar și ajutorarea leviților 
dar și a săracilor țării. Ca și în cazul 
celor dintâi roade, poporul trebuia să 
mărturisească măreția și bunătatea 
Domnului în ce privește 
binecuvântarea țării cu rod. 
13 Să declari înaintea Domnului, 
Dumnezeul tău, astfel: 

«Am scos din gospodăria mea partea 
consacrată şi am dat-o levitului, 
străinului, orfanului şi văduvei, ţinând 
cont de toate poruncile pe care mi le-ai 
dat. Nu m-am îndepărtat de poruncile 
Tale, nici nu le-am uitat. 14 Nu am 
mâncat nimic din roadele acestea în 
perioada de jale, n-am luat nimic din ele 
cât timp am fost necurat şi n-am dat 
nimic din ele cu prilejul morţii cuiva. 
Am ascultat de 
glasul Domnului Dumnezeu şi am 
împlinit tot ceea ce mi-a 
poruncit. 15 Priveşte din cer, din Lăcaşul 
Tău cel Sfânt, binecuvântează pe 
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poporul Israel şi ţara pe care ne-ai dat-
o, aşa cum ai promis strămoşilor noştri, 
ţara aceasta unde curge lapte şi miere.» 

Nu ar fi greșit cu absolut nimic dacă ne-
am fixa anumite momente sau perioade 
de timp în care să celebrăm și să ne 
închinăm Domnului pentru purtarea Sa 
de grijă, mai ales dacă prin intermediul 
acestor ocazii ne-am întări în 
perseverarea pe cale sau am face noi 
angajamente așa cum regăsim în v.17-
18.  
16 Astăzi, Domnul, Dumnezeul vostru, vă 
porunceşte să împliniţi poruncile şi 
legile acestea. Să le păziţi şi să le 
împliniţi din toată inima voastră şi din 
tot sufletul vostru. 17 Astăzi aţi declarat 
înaintea Domnului că El este 
Dumnezeul vostru şi că veţi umbla în 
căile Lui, veţi păzi poruncile, legile şi 
hotărârile Lui şi veţi asculta de glasul 
Lui. 18 Astăzi, Domnul, Dumnezeul 
vostru, v-a declarat că sunteţi poporul 
Lui, comoara Lui, după cum v-a promis, 
iar voi va trebui să păziţi toate poruncile 
Lui.  

Cu toate acestea preocuparea și 
motivațiile noastre în astfel de ocazii nu 
ar trebui să se concentreze pe 
inventarea unui nou ritual sau a unei noi 
sărbători în care să avem fel de fel de 
ceremonii și „programe artistico-
religioase” ci pe închinarea autentică 
înaintea lui Dumnezeu. Atunci când 
închinarea simplă, curată înaintea lui 
Dumnezeu o înlocuim cu fel de fel de 
surogate religioase moderne ne facem 
vinovați de blasfemie și necinstirea 
prezenței Lui. 

Cele două sărbători principale ale 
acestui capitol ne reamintesc de cele 
două mari porunci, mai întâi, Să-L 
iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ca 
mai apoi, și pe aproapele tău ca pe tine 
însuți. Ascultarea plină de mulțumire 
este caracteristica poporului ales al 
Domnului (v.16-19). 

1 Timotei 6:6 – Evlavia este, într-
adevăr, un mare câştig, dacă este 
însoţită de mulţumire. 
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DEUTERONOM 27 
 
În acest moment intrăm în următoarea 
parte a cărții Deuteronom. Capitolele 
cuprinse între 27-30 reprezintă cel de-
al treilea mesaj pe care Moise l-a 
adresat poporului Israel. Ca și o 
recapitulare a celor spuse de Moise în 
Deuteronom ne aducem aminte 
următoarele: 

A.Primul mesaj al lui Moise – Învățați 
din trecutul vostru – 1:6-4:40; 

B.Al doilea mesaj al lui Moise – Legi 
prin care și pentru care să trăiți – 
4:31-26:19; 

C.Al treilea mesaj al lui Moise – 
Cinstește și păstrează legământul – 
27:1-30:20. 

Scopul poruncilor din capitolul acesta a 
fost ca să conștientizeze poporul în trei 
aspecte:  

(1) Poruncile acestea au fost scrise ca 
poporul să le poată vedea (27:1-8);  

(2) Poruncile acestea au fost spuse 
pentru ca poporul să le poată auzi (27:9-
10);  

(3) Poruncile acestea sunt aducătoare de 
binecuvântări sau blesteme (27:11-26). 

Așadar aceste discursuri ale lui Moise au 
fost foarte importante pentru popor 
deoarece au fost clipe hotărâtoare, 
momente de reînnoire și dedicare în ce 
privește ascultarea de Domnul. 
Binecuvântarea sau blestemul poporului 
a depins de felul în care au răspuns cu 
viața lor Legii lui Dumnezeu. 
Neutralitatea nu a fost niciodată o 
opțiune. Fie au trăit Cuvântul fie l-au 
nesocotit. 

Ceremonia amintită aici a fost realizată 
doar o singură dată în istoria poporului 

Israel, imediat după intrarea și 
începerea cuceririi țării Canaan (Iosua 
8:30-35). Însă momente cheie de 
rededicare națională întâlnim de mai 
multe ori pe parcursul istoriei Vechiului 
Testament. Așa că voi mai menționa 
doar încă două precum dedicarea 
templului construit de Solomon (1 Împ. 
8) și perioada de tranziție între diferiți 
conducători ai națiunii (Ios. 24; 1 Sam. 
12). Indiferent de perioada de timp pe 
care am supune-o analizei noastre, 
ascultarea de Dumnezeu a fost 
întotdeauna secretul binecuvântării și 
al însoțirii prezenței Domnului (Ios. 1:8). 

Așa cum spuneam, Legea a fost scrisă pe 
niște pietre mari tocmai pentru a putea 
fi văzută și citită. Astăzi trăim un cu 
totul și cu totul alt context religios-
tehnologic, însă pașii rămân aceiași. Pe 
măsură ce parcurgem Cuvântul lui 
Dumnezeu prin citire și pe măsură ce 
medităm la el, Duhul Domnului îl scrie 
în același fel pe tăblițele inimilor 
noastre și ne transformă prin el (2 Cor. 
3:1-3, 18) așa cum i-a transformat și pe 
cei din trecut. 

Înnoirea națională a legământului cu 
Dumnezeu a necesitat și noi acte prin 
care să se arate devotamentul. Arderile 
de tot care au avut loc, tocmai despre 
aceasta ne vorbesc, o dedicare totală 
pentru Domnul. În cele din urmă, 
jertfele de pace și mesele de părtășie 
vorbesc despre bucuria unei relații de 
părtășie cu Dumnezeul universului. 

Atunci când vine vorba despre 
blestemele consemnate, poporul Israel a 
știut că acestea au o legătură foarte 
strânsă cu Legea dată deja în cele Zece 
porunci. Ele nu sunt altceva decât 
derivate din cele Zece porunci. Începând 
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cu versetele 11-26, acestea acoperă 
foarte multe aspecte din viața 
personală. Faptul că Israel a ascultat de 
Legea Domnului nu a adus națiunii nici 
izbăvirea din Egipt și nici vreun merit al 
faptelor așa încât ușa spre Canaan să li 
se deschidă exact din acest motiv. Nu! 
Israel nu a fost răscumpărat din Egipt 
datorită faptelor lui și nici nu a intrat în 
promisiunea țării prin meritul faptelor. 
Toate acestea au fost harurile 
nemeritate ale Domnului. Dar atunci de 
la ce i-a ajutat Legea? Le-a fost 
îndrumător ajutându-i să Îl onoreze pe 
Dumnezeu, să trăiască uniți, sensibili la 

nevoile aproapelui și să se poată bucura 
în ascultare de binecuvântările Lui. 

Nici unul dintre noi nu poate îndeplini 
în întregime Legea Domnului și nici nu 
poate într-u totul realiza cerințele 
neprihănirii Lui. Tocmai din această 
cauză, pentru că meritam blestemul dar 
nu l-am primit, Îi suntem deplin 
recunoscători și mulțumitori Domnului 
Hristos pentru ceea ce a făcut pentru noi 
la cruce (Gal. 3:10-14) și pentru lucrarea 
de sfințire a Duhului pe care o realizează 
în noi zilnic (Rom. 8:1-4). 

  



     LUCIAN DRĂGAN 
 

 

366 

DEUTERONOM 28 
 
Vechiul legământ a fost inițiat de 
Dumnezeu și condiționat de trăirea 
israeliților. Moise așază înaintea întregii 
congregații a lui Israel binecuvântările 
și blestemele legământului pe care 
tocmai l-au reînnoit. Se pot face cel 
puțin două comentarii vizavi de 
secțiunea binecuvântărilor și 
blestemelor din acest capitol. 

(1) Dumnezeul poporului Israel este Cel 
care vine primul cu oferta 
binecuvântărilor. Ordinea normală în 
întocmirea legămintelor în perioada 
antică era să înceapă cu blestemele și 
apoi să fie stipulate binecuvântările. 
Vedem că Dumnezeu inversează 
ordinea, tocmai pentru a ne revela 
caracterul Său minunat. 

(2) Lista binecuvântărilor (v.1-14) este 
cu mult depășită de numărul 
blestemelor (v.15-68). O posibilă 
explicație poate fi aceea că Israelul avea 
tendința de a o lua pe căi străine foarte 
repede. Dumnezeu le cunoștea foarte 
bine inima (Deut. 5:29). Acest tratat a 
fost întocmit în timp ce poporul simțea 
pe propria piele consecințele 
neascultării. Evreii erau în cei 40 de ani 
de călătorie prin pustie.  

Dumnezeu le-a promis că îi va 
binecuvânta în fiecare aspect al vieții lor 
(v.2-6), în administrarea politică (v.7, 
13), în domeniul agricol și al creșterii 
animalelor (v.8, 11-12), inclusiv în a-i 
face o mărturie printre neamuri (v.9-
10). Chemarea de a fi un popor separat 
și sfânt implica rolul lor spiritual pe 
pământ: lumina neamurilor (Is. 49:6), 
dar în această misiune au eșuat complet. 
Este deosebit de tragică comparația 
dintre versetul 10 și versetul 25. 

Lumea antică mediteraneeană nu era un 
loc în care puteai să trăiești bine mersi. 
În această zonă geografică instabilitatea 
politică a fost normală. Din această 
cauză aveau de suferit și ogoarele, iar 
lipsa rodului pământului reprezenta o 
presiune permanentă dând naștere 
îngrijorării ca mod de viață. Într-un 
sezon sau două, marcat de secetă și lipsă 
de rodire, un popor era condamnat la 
sărăcie și-i mai lipsea un singur sezon ca 
să ajungă la ruină. Astfel, toate 
popoarele antice au pus cele două teme 
ale vieții, fertilitatea țării și victoriile 
militare, pe seama religiei lor. De aceea 
Baal a fost zeitatea celebră despre care 
popoarele păgâne credeau că e 
responsabil de cele două domenii ale 
vieții, domenii care defineau de fapt 
întreaga viață (Os. 2:5, 8). 

Prin darea binecuvântărilor (inclusiv a 
blestemelor) Dumnezeu a întărit pentru 
poporul Său, că El, Domnul și nu Baal 
poartă de grijă în toate aspectele vieții. 
Mai mult decât atât, în chestiuni foarte 
importante legate de viață și de moarte, 
nu încrederea disperată în efectele 
magiei, în ritualurile de prostituție și 
idolatrie aduceau siguranță și rezolvare. 
Din contră, am văzut până acum că 
israeliții sunt învățați continuu că 
ascultarea în tihnă și încrederea în 
Cuvântul singurului Dumnezeu 
adevărat și drept le poate aduce 
binecuvântarea și nu blestemul. 

Binecuvântările și blestemele sunt o 
parte foarte importantă din învățătura 
Deuteronomului prin care observăm că 
întreaga creație a lui Dumnezeu este 
rațională și morală. Ființele umane nu 
sunt aruncate într-o mare învolburată 
unde domnește amenințarea, pericolul 
și îndoiala, iar ele trebuie cumva să se 
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descurce singure. Din contră, ființa 
umană poate avea siguranță deplină în 
ce privește aspectele fundamentale ale 
vieții cunoscându-L pe Dumnezeu; și ei 
ca evrei, L-au cunoscut într-adevăr pe 
Dumnezeu. Dacă națiunile din jurul 
Israelului credeau într-un univers 
impredictibil, în care zeii dădeau dovadă 
de instabilitate și interveneau arbitrar 
în lumea oamenilor, influențați de 
evenimentele pământești fără să aibă 
principii morale imuabile, Israelul prin 
legământul cu Dumnezeu știa că El este 
singurul care controlează toate 
evenimentele lumii văzute și nevăzute și 
că El întotdeauna va acționa numai în 
baza caracterului Său descoperit prin 
Cuvânt. 

Ascultarea promitea întâietatea (v.1, 13), 
resurse suficiente pentru traiul 
pământesc (v.3-6, 8) și ocrotirea (v.7). 
Dintr-un anumit punct de vedere, și aici 
mă refer la cel al vieții spirituale, în 
calitate de credincioși ai noului 
legământ, putem beneficia de aceste 
promisiuni și astăzi. 

Citirea atentă a blestemelor este cât se 
poate de înspăimântătoare. Observarea 
cu atenție a unor expresii cheie ne arată 
gravitatea situațiilor fără scăpare.  

[…] nu va fi nimeni care să le sperie – 
v.26 

[…] de care nu vei putea să te vindeci – 
v.27 

[…] nu va fi nimeni care să-ți vină în 
ajutor – v.29 

[…] ți se vor topi ochii de dor, uitându-
te toată ziua după ei și mâna ta va fi 
fără putere – v.32 

Priveliștea pe care o vei avea sub ochi 
te va face să înnebunești – v.34 

El îți va pune pe grumaz un jug de fier 
până te va nimici – v.48 

Dacă nu Îl vom sluji pe Dumnezeu „cu 
bucurie și dragă inimă” (v.47) vom 
sfârși prin a sluji vrăjmașului în robie și 
exploatare ireversibilă. 
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DEUTERONOM 29 
 
Condițiile legământului ne arată clar 
beneficiile ascultării și pedepsele 
părăsirii lui. Legământul trebuia 
pecetluit printr-un jurământ solemn. 
Intrarea în legământ cu Domnul a fost 
un lucru deosebit de serios. De aceea 
capitolele 29 și 30 ne arată chemarea 
poporului în vederea intrării în 
legământ cu Domnul. Înnoirea 
legământului vizează trei perioade 
istorice: (1) Istoria lor ca națiune – 
29:1-9; (2) Începutul nou ca națiune – 
29:10-13; (3) Viitorul lor ca națiune – 
29:14-29. 

Fie că vorbim de vechiul legământ fie că 
vorbim de noul legământ, Dumnezeu 
întotdeauna a fost credincios și și-a ținut 
angajamentele. În schimb noi am fost 
aceia care întotdeauna am umblat cu 
șiretlicuri și ne-am adâncit cu trecerea 
timpului în neascultare și răzvrătire. 
Dacă dorim să fim credincioși Domnului 
e nevoie de rededicare spirituală, să ne 
reînnoim ochii, urechile și inimile (v.4). 
Avem nevoie ca în viețile noastre să-I 
vedem mâna la lucru, să auzim Cuvântul 
Său și să-L iubim cu toată inima noastră. 

Israelului i se reamintesc trei 
binecuvântări inestimabile pe care le-au 
primit în trecutul lor de la Domnul: (1) 
Izbăvirea din robia egipteană (v.2-3); 
(2) Însoțirea și purtarea de grijă 
miraculoasă din pustie (v.5-6) și (3) 
Victoriile asupra lui Sihon și Og, ale 
căror teritorii le-au ocupat – (v.7-8). În 
ciuda acestor manifestări supranaturale 
ale puterii Domnului, intervenții ce au 
avut ca scop mărirea credinței 
israeliților în Dumnezeu, poporul era 
încă neîncrezător. De aceea, observați 
cele două afirmații contrastante din 
versetele 2 și 4. 

Aţi văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii 
voştri – v.2a 

și 

Dar Domnul nu v-a dat minte să 
pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi 
să auziţi până în ziua de azi – v.4 

Timp de 40 de ani poporul a trăit dintr-
o minune în alta, a auzit necurmat 
Cuvântul bun al Domnului și cu toate 
acestea nu a înțeles ce făcea Dumnezeu. 
Cum se poate explica una ca aceasta? 
Cred că aici ne putem identifica și noi cu 
ei. De foarte multe ori viețile noastre se 
aseamănă cu traseul lor. Ei au văzut 
intervențiile și acțiunile Lui, dar nu I-au 
înțeles căile și nici scopurile (Ps. 103:7). 
Deși L-au văzut pe Dumnezeu învingând 
prin urgiile aduse fiecare idol al 
Egiptului, totuși ei au rămas cu idolatria 
în inimi. Cred că mai clar decât așa nu 
puteau să mai vadă prezența și lucrările 
Domnului. Ceea ce ar fi putut fi o 
experiență spirituală de-o viață, s-a 
transformat într-o serie de evenimente 
istorice numai din cauza faptului că nu 
au rămas ancorați în El. 

Dar de data aceasta, în capitolul 29, tot 
poporul stă înfățișat înaintea Domnului. 
Textul biblic ne enumeră diferitele 
aranjări pe grupuri de oameni. Acestea 
au un scop bine stabilit. Ascultarea se 
învață numai prin exemplu. Bătrânii și 
conducătorii poporului sunt printre 
primii. Atunci când cei din față intră în 
legământ, poporul le va urma exemplul. 
Foarte important acest aspect. Oamenii 
nu urmează vorbele noastre ci exemplul 
nostru. De o importanță majoră este și 
urgența cu care Moise cheamă poporul 
la înnoirea legământului cu Domnul. De 
trei ori este folosit cuvântul „astăzi”, 
tocmai pentru a încuraja israeliții la un 
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răspuns imediat (v.10, 12, 13) – ca să te 
facă azi poporul Lui şi El să fie 
Dumnezeul tău, cum ţi-a spus şi cum a 
jurat părinţilor tăi. 

Începând cu versetul 14 și până la finele 
capitolului textul biblic este structurat 
în 6 atenționări:  

(1) Atenționare asupra responsabilității 
enorme pe care o au conducătorii – v.14-
15;  

(2) Atenționare asupra influenței pe care 
o are trecutul asupra prezentului – v.16-
18;  

(3) Atenționare asupra înșelăciunii 
păcatului – v.19;  

(4) Atenționare asupra intervențiilor 
pline de judecată ale Domnului – v.20-
23; 

(5) Atenționare asupra mărturiei față de 
neamuri – v.24-28; 

(6) Atenționare asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu – garantat acesta se va 
împlini – v.29. 

Responsabilitatea noastră este să 
ascultăm cu strictețe lucrurile pe care le 
știm ca să le putem trăi cu exactitate. Să 
nu ne amestecăm în cele care nu ne-au 
fost descoperite. Fără să ne dăm seama 
putem deveni motivați de mândrie 
luciferică mușamalizată în falsa dorința 
de a cunoaște mai mult. 

Ca și sugestie de meditație vezi pasajul 
din Matei 13:10-17 și analizează-ți viața 
spirituală prin prisma lui. 
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DEUTERONOM 30 
 
Scopul pentru care Domnul mustră și 
pedepsește este restaurarea și nu 
ruinarea. Dumnezeu în atotștiința Lui 
cunoaște ce va face în viitor poporul 
Său, așa că încă de pe acum îi dă 
asigurări în vederea pocăinței și 
întoarcerii la El. Dumnezeu face același 
lucru și pentru poporul Lui de astăzi. 

1 Ioan 1:5-2:2 – 5 Mesajul pe care l-am 
auzit de la El şi pe care vi-l vestim este 
că Dumnezeu e lumină şi în El nu este 
întuneric deloc. 6 Dacă spunem că avem 
părtăşie cu El, dar umblăm în întuneric, 
minţim şi nu trăim adevărul. 7 Dacă însă 
umblăm în lumină, după cum El este în 
lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar 
sângele lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte 
de orice păcat. 8 Dacă zicem că nu avem 
păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu 
este în noi. 9 Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să 
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de 
orice nedreptate. 10 Dacă zicem că n-am 
păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul 
Lui nu este în noi. Copilaşii mei, vă scriu 
aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar 
dacă cineva păcătuieşte, avem la Tatăl 
un Apărător, pe Isus Cristos cel 
Drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

Moise anticipează aici momentul viitor 
când Israelul se va întoarce la Domnul. 
Doar că acesta va avea loc abia după ce i 
se vor întâmpla toate aceste lucruri, 
binecuvântarea şi blestemul (v.1). Una 
dintre cele mai mari bucurii în slujirea 
pastorală este să asculți mărturiile 
persoanelor care își împărtășesc 
experiența convertirii. Atunci ai ocazia 
să auzi care au fost cauzele pentru care 
și-au abandonat viețile pline de păcat și 
au să început să-l urmeze pe Hristos. 

Moise oferă pașii care trebuie urmați în 
procesul de restaurare a relației dintre 
Dumnezeu și poporul Său. 

(1) Întoarcerea la simțămintele biblice și 
schimbarea gândirii – v.1 

Când se vor întâmpla toate aceste 
lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe 
care le pun înaintea ta, dacă le vei pune 
la inimă în mijlocul tuturor neamurilor 
între care te va risipi Domnul, 
Dumnezeul tău, 

(2) Întoarcerea la Domnul – v.2 

dacă te vei întoarce la Domnul, 
Dumnezeul tău 

(3) Întoarcerea la călăuzirea dată de 
Cuvântul Domnului – v.3 

 şi dacă vei asculta de glasul Lui din 
toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu 
şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi 
poruncesc azi, 

(4) Experimentarea reabilitării – v.3 

atunci Domnul, Dumnezeul tău, va 
aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de 
tine, te va strânge iarăşi din mijlocul 
tuturor popoarelor la care te va 
împrăştia Domnul, Dumnezeul tău. 

Un alt detaliu semnificativ care merită 
amintit este repetarea unui cuvânt 
foarte mic dar cuprinzător, cuvântul 
tot/toate.  

Când se vor întâmpla toate aceste 
lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe 
care le pun înaintea ta, dacă le vei pune 
la inimă în mijlocul tuturor neamurilor 
între care te va risipi Domnul, 
Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la 
Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei 
asculta de glasul Lui din toată inima ta 
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şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, 
potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 
atunci…urmează făgăduința Domnului 
de restaurare. 

Dacă vom falimenta atunci când vine 
vorba de a trata cu seriozitate absolut 
fiecare păcat al vieților noastre, și dacă 
vom ignora Cuvântul lui Dumnezeu, 
pocăința noastră va fi incompletă. Mark 
Twain spunea: Diferența dintre un 
cuvânt potrivit și unul aproape potrivit 
este ca și diferența dintre iluminatul 
stradal și un licurici. Trebuie ca prin 
viețile noastre să se vadă foarte clar 
diferența. 

Dar înainte ca o inimă să-L iubească pe 
Domnul și să își găsească plăcerea în El, 
are nevoie de o intervenție chirurgicală 
spirituală pe cord (v.6; Deut. 10:16; Ier. 
4:4; Rom. 2:25-29). 

Deuteronom 30:6 – Domnul, 
Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur 
inima ta şi inima seminţei tale şi vei iubi 
pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată 
inima ta şi din tot sufletul tău, ca să 
trăieşti. 

Esența biruinței constă în inima pe care 
o avem. Fără a cădea în umanism, 
trebuie să înțelegem că Dumnezeu l-a 
înzestrat pe om cu capacitate 
intelectuală – ca să înțeleagă rațional 
lucrurile; cu capacitate spirituală – 
indiferent dacă este născut din nou sau 
nu, omul este o ființă spirituală; cu 
capacitate volițională – responsabil de 
deciziile pe care le ia, fie că voința lui e 
robită de păcat, fie că voința e eliberată 
de Domnul Hristos, omul ia decizii și 
trăiește pe baza acestora. Așadar în 
ultima secțiune a capitolului, în v.15-20 
Moise enunță foarte clar opțiunile pe 
care le are poporul Israel.  

Una dintre cele mai importante opțiuni 
de viață, fie în câmpiile Moabului atunci, 

fie în lumea noastră ultra tehnologizată, 
este aceea între viață și bine și moarte și 
rău (v.15). Această chemare este destul 
de comună pe paginile Vechiului 
Testament (Iosua 24:14-24; Ier. 8:3; 
21:8). Dacă în Deuteronom e o chemare 
națională, în cartea Proverbe se poate 
observa aspectul individual al chemării 
(Prov. 8:35-36; 11:19; 12:28; 13:14). 

Evident că Moise nu vrea să ne învețe 
aici că Israelul a fost socotit neprihănit 
în baza alegerii lor. Încă din prima sa 
carte, cartea Geneza, ne spune că 
Avraam a fost socotit neprihănit prin 
credință (Gen 15:6). Chemarea lui 
Moise de aici se adresează comunității 
credinței. Poporul Israel nu putea 
experimenta plinătatea vieții decât prin 
hotărârea constantă de a asculta 
întocmai Cuvântul Lui. Ei nu au fost și 
nici nu ar fi putut fi socotiți neprihăniți 
prin alegerea lor, dar puteau fi 
binecuvântați prin ascultarea de Legea 
Domnului. La fel și noi, trebuie să ne 
folosim voința răscumpărată, chiar dacă 
este influențată și înclinată înspre păcat. 
Responsabilitatea noastră este să o 
aducem sub stăpânirea Domnului ca să 
o folosim pentru gloria Sa. 

Jonathan Edwards e un exemplu pentru 
noi pentru că și-a luat foarte multe 
angajamente în viața de credință. A fost 
foarte cunoscut pentru acestea, 
numindu-le rezoluții. Și-a formulat o 
suită de principii care să cuprindă toate 
aspectele vieții lui, lucruri pe care le va 
face întotdeauna și lucruri pentru care 
se va lupta să nu le facă niciodată. Una 
dintre aceste rezoluții spune așa: 
Absolut toți oamenii ar trebui să trăiască 
numai pentru slava lui Dumnezeu. Dar 
dacă unii o vor face sau nu, eu 
întotdeauna o voi face. Acest 
predicator puritan și-a luat astfel de 
angajamente prin care a influențat 
extrem de mult viețile urmașilor săi. 
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Fără nici o exagerare, sute de membrii 
din familia sa, în următoarele două 
secole fie au intrat în slujirea pastorală 
fie L-au slujit pe Dumnezeu în alte 
domenii ale activității publice, având în 

spate exemplul lui creștin. Moise a 
accentuat puterea și efectele alegerii 
pentru că ele au consecințe până azi și 
vor avea putere și mâine. 
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DEUTERONOM 31 
 
Capitolul 31 poate fi împărțit în 4 
secțiuni principale: 

(1) Dumnezeu Își garantează însoțirea 
chiar dacă se schimbă conducătorii 
poporului – v.1-8; 

(2) Dumnezeu Și-a lăsat Cuvântul în 
istorie pentru a fi citit cu regularitate – 
v.9-13; 

(3) Dumnezeu transmite poporului un 
mesaj de avertizare maximă – v.14-21; 

(4) Dumnezeu Își va judeca poporul 
după mărturia Cuvântului Său și a 
cântărilor Sale – v.22-29; 

Când ajungem la finele capitolului 
observăm un lucru deosebit de 
important din viața lui Moise. Ar fi putut 
să-și încheie viața sufocat de norul 
negru al descurajării, dezamăgirii ori 
depresiei. Să-ți spună Domnul că după 
ce ai scos poporul din Egipt, după ce ai 
trudit atâția ani cu el prin pustiu, că 
după ce ai fost ispitit de el nu mai poți 
să intri în țara promisă pentru că L-ai 
necinstit la rândul tău prin reacțiile 
nesfințite, afli acum că oricum după 
moartea ta ei vor fi necredincioși. E 
extraordinar de trist când afli că tot 
discursul tău din capitolul anterior 
despre chemarea la reînnoirea 
legământului va ține puțin. 

Și aici Moise e un titan al credinței. În 
schimbul descurajării el continuă să-și 
încurajeze spiritual poporul pentru că 
urmează ca de aici încolo să 
experimenteze o viață nouă, într-o țară 
nouă, sub cârmuirea unui conducător 
nou. Moise a chemat întregul Israel la 
credință, să nu îngăduie ca frica de 
dușmani să le paralizeze parcursul. Am 
subliniat în tot capitolul că de 4 ori 
Dumnezeu îi asigură de oferirea 

biruinței folosind expresia Domnul 
Dumnezeul tău va merge El Însuși cu 
tine. Și din aceste 4 referințe, 3 dintre 
ele apar tocmai în această prima parte – 
v.1-8. El garantează cu propria-I 
prezență că îi va însoți indiferent de 
schimbările prin care vor trece. 
Dumnezeu nu trimite alți mesageri, El 
nu aduce alți însoțitori, nu garantează 
cu alți protectori, nu, El garantează cu 
propria Sa prezență. Cu aceste cuvinte 
întărește poporul și exact cu aceste 
cuvinte îl întărește și pe Iosua (v.7-8). 

Credeți că i-a fost ușor lui Iosua ca să îi 
ia locul lui Moise? Să-l înlocuiești pe 
titanul credinței, pe Moise, a fost 
imposibil. Însă l-a avut de partea sa ca 
ajutor permanent pe Dumnezeul lui 
Moise. Cel care l-a înălțat pe Moise urma 
să fie alături de Iosua și să-i facă și lui 
un nume mare în istoria oamenilor 
credinței. În versetele 7-8 putem 
observa 4 caracteristici ale lui Iosua. 

(1) Iosua a fost instruit de-a lungul 
anilor în Cuvântul Domnului – Iosua nu 
apare de după o foaie de cort și e pus în 
funcție, așa din senin. Iosua e omul 
format de Moise încă din tinerețe și și-a 
dovedit credincioșia. Tu ce ai făcut de-a 
lungul anilor cu Cuvântul Domnului? 
Te-ai lăsat instruit, format, modelat? 

(2) Iosua a fost încurajat să ducă mai 
departe calea și poporul Domnului – El a 
dus mai departe calea credinței și 
poporul Domnului pentru că acestea au 
însemnat viața lui. Pentru Iosua calea 
credinței și purtarea de grijă față de 
popor au însemnat totul. Pentru tine, ce 
înseamnă totul în viață? Unde ți-e 
comoara inimii? 

(3) Iosua a devenit public îndrumătorul 
poporului – Tot poporul i-a cunoscut 
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trăirea, i-a cunoscut implicarea în 
evenimentele importante, așa că 
poporul este onorat să aibă un 
asemenea însoțitor. Tu ești un reper 
spiritual pentru cei din comunitatea ta? 
Comunitatea credinței din care faci tu 
parte este onorată să te aibe ca și 
însoțitor de drum pe calea credinței? 

(4) Iosua a fost împuternicit direct de 
către Dumnezeu – Versetul 3 ne prezintă 
clar voia lui Dumnezeu: Iosua va merge 
înaintea ta, cum a spus Domnul. 

Apoi, în discursul lui Moise din 
continuare putem observa cât de mare 
preț a pus pe Cuvântul lui Dumnezeu. În 
versetele 9-13 și 24-29 îi încurajează pe 
leviți ca să protejeze, să proclame dar și 
să pregătească întreaga națiune în 
învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. 

Dacă Israelul nu își găsea plăcerea în 
Cuvântul Lui, atunci garantat că nu se 
putea bucura de binecuvântările țării 
Domnului. 

Cu trecerea anilor Dumnezeu își 
schimbă lucrătorii, dar lucrarea Sa 
merge întotdeauna mai departe. Nu 
trebuie să fim preocupați absolut deloc 
de renumele slujitorilor noștri 
spirituali, ci de (a) dragostea noastră 
autentică pentru El și de (b) trăirea cu 
exactitate a Cuvântului. Acestea sunt 
secretul unei vieți binecuvântate și pline 
de semnificație. Tot în acestea două 
constă și capacitatea noastră spirituală 
de a fi o încurajare pentru alții atunci 
când viitorul e fantastic de întunecat. 
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DEUTERONOM 32 
 
Cea mai bună metodă didactică prin 
care poți memora ceva este să versifici 
acele informații și să compui apoi o 
melodie. Dumnezeu îi vorbește lui Moise 
să scrie o cântare și să-l învețe pe Israel 
să o cânte (Deut. 31:19-22). Cântarea 
acesta urma să fie o mărturie a 
credincioșiei lui Dumnezeu și îl va ajuta 
pe Israel să-și „aducă aminte de zilele din 
trecut” (32:7). În urma analizării acestei 
creații literare, putem aminti câteva 
caracteristici. 

(1) Cântarea abundă în imagini, 
metafore și expresii poetice care ne 
arată sentimentele lui Dumnezeu. 

(2) Cântarea va fi primul martor care va 
condamna poporul neascultător, 
deoarece a fost binecuvântat enorm de 
mult în comparație cu celelalte națiuni 
păgâne ale pământului. 

(3) Cântarea joacă și rolul unei 
anticipări profetice a judecății viitoare. 
Această compoziție poetică ne oferă în 
mod grafic o comparație contrastantă 
între natura lui Dumnezeu și natura 
poporului Său. El este Stânca (v.4, 18, 
30, 31) și ei urmau să se lepede de El în 
favoarea unor nisipuri mișcătoare în 
care aveau să se afunde. 

Fiind un capitol destul de lung voi schița 
doar principalele teme: (1) O cântare de 
învățat – 31:30-32:47; și (2) O călătorie 
de încheiat – v.48-52. 

1. O cântare de învățat – 31:30-32:47 

Din această parte putem extrage cel 
puțin 5 învățături călăuzitoare.  

(1) Credincioșia lui Dumnezeu este 
comparată cu nebunia Israelului – v.3-9 
– După cum aminteam mai sus, 
Dumnezeu este portretizat în acest 

poem ca și Stâncă. Stânca reprezintă 
caracterul divin al imuabilității lui 
Dumnezeu – care rămâne veșnic Același, 
care nu se schimbă, care e permanent și 
constant. Dar Stânca oferă și siguranță 
și protecție într-o lume plină de riscuri 
fizice și spirituale. Caracterizarea pe 
care Moise i-a făcut-o lui Dumnezeu ca 
Stâncă, a venit din propria experiență: 
Legea a fost consemnată pe o bucată de 
stâncă la Sinai; Moise când a văzut 
spatele lui Dumnezeu s-a ascuns în 
peșteră după o stâncă; apele din care au 
băut israeliții au ieșit din stânci. Oh cât 
de natural i-a fost lui Moise să 
folosească această imagine pentru 
Dumnezeului veșniciilor! Și cu toate 
acestea poporul a fost corupt și plin de 
cârtire nebună. Citind acest capitol și 
apoi această parte de comentariu 
devoțional, cum ai răspuns cu viața ta la 
bogăția credincioșiei care ți-a fost 
arătată de Dumnezeu? 

(2) Dumnezeu l-a ales pe Israel dar 
Israel L-a uitat pe Dumnezeu – v.10-18 – 
În primele 4 versete este subliniată 
bunătatea lui Dumnezeu în crearea 
Israelului, în călăuzirea lui, în îngrijirea 
lui și mai ales în iubirea lui. Metafora 
vulturului ne arată iubirea și grija 
părintească a lui Dumnezeu. Partea 
finală a versetului 10 spune: Și l-a păzit 
ca pe lumina ochiului Lui. Este foarte 
interesant că în ebraică citim literal – 

׃ֹוֽניֵע ןֹוׁ֥שיִאְּכ  – ke-ișon ei-now – adică nu 
apare cuvântul lumina. Einow se 
traduce prin ochiul Lui și literal ișon s-
ar traduce omuleți, oameni mici pentru 
că provine din ׁשיִא  – iș – care înseamnă 
om. Sigur, pentru ca propoziția să aibă 
un sens literar adecvat lumina ochiului e 
o adaptare potrivită. Acum, oare cât de 
aproape trebuie să fi de o persoană ca să 
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te vezi reflectat în ochii ei? Atât de 
aproape a fost Dumnezeu de Israel încât 
și-a cunoscut poporul față în față, ochi 
în ochi. De la v.14-18 este enunțată 
stricăciunea poporului privilegiat. 

(3) Răzvrătirea Israelului dă naștere 
mâniei aprinse și judecății lui Dumnezeu 
– v.19-25 – În mânia Lui sfântă 
Dumnezeu își retrage beneficiile 
prezenței (v.20). Prin imaginea focului 
(v.22) ni se arată consecințele groaznice 
ale judecății Domnului. Răzvrătirea 
aduce nenorociri, foamete, boli, 
războaie și distrugeri (v.23-25). Până și 
natura și animalele sălbatice sunt 
împotriva vieții păcătosului. 

(4) Dumnezeu Se limitează de la 
manifestarea completă a judecății – 
v.26-33 – În dreptatea Sa, Domnul a fost 
gata să manifeste asupra poporului Său 
pedeapsa ultimă – distrugerea totală – 
dar S-a oprit de dragul renumelui pe 
care Îl are. 

v. 26-27 – Voiam să zic: «Îi voi lua cu o 
suflare», Le voi şterge pomenirea dintre 
oameni! Dar Mă tem de ocările 
vrăjmaşului, Mă tem ca nu cumva 
vrăjmaşii lor să se amăgească Şi să zică: 
«Mâna noastră cea puternică, Şi nu 
Domnul a făcut toate aceste lucruri». 

Așa că în cele din urmă decizia lui 
Dumnezeu este să exercite limitarea 
judecății, nu pentru că Israelul ar 
merita-o, ci pentru că la mijloc e 
onoarea lui Dumnezeu împotriva 
mândriei neamurilor. E de dorit să ne 
uităm acum la noi, iar dacă vedem o 
limitare a pedepselor Domnului să 
capitulăm în a cere mila și harul Lui 
răscumpărător. Să nu împingem granița 
păcatelor noastre și mai departe. 

(5) Dumnezeu este singurul care poate 
arăta atât răzbunare dar și 
răscumpărare – v.34-47 – Faptul că 

Dumnezeu a adus pedepsirea păcatelor 
israeliților, nu înseamnă că păcatele 
neamurilor le va cruța. Nici gând! Chiar 
dacă Dumnezeu se va folosi de 
popoarele înconjurătoare pentru a 
executa judecata Sa asupra evreilor 
necredincioși, acestea tot vor fi 
responsabile pentru nelegiuirea lor și 
vor fi răsplătite corespunzător (v.41-
43). Înțelegem acum din aceste versete 
că scopul lui Dumnezeu în pedepsirea 
Israelului nu este anihilarea ci aducerea 
în punctul în care să înțeleagă că Eu 
sunt Dumnezeu și că nu este alt 
dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi 
Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi 
nimeni nu poate scoate pe cineva din 
mâna Mea (v.39). 

2. O călătorie de încheiat – v.48-52 

Călătoria vieții lui Moise se încheie aici, 
pe vârful Muntelui Nebo. Relatarea în 
urma căreia Moise și Aaron primesc 
interdicția pentru Canaan o găsim în 
Numeri 20:1-13. Fără îndoială că Moise 
a trăit ambele sentimente și de bucurie 
și de întristare. O bucurie eliberatoare 
pentru că a putut să vadă după 40 de ani 
țara. Bucurie negrăită pentru că a tras 
din greu să aducă poporul aici. Dar și o 
întristare de nedescris pentru că niște 
momente scurte de păcat au produs 
astfel de efecte. De multe ori l-am găsit 
pe Moise luptându-se cu Dumnezeu ca 
să nu nimicească poporul și să-l ducă în 
țara promisă, și Domnul l-a ascultat. Dar 
oare poporul de ce nu a mijlocit pentru 
Moise cu aceeași pasiune, cu aceeași 
hotărâre în aceste momente? De data 
aceasta Moise și-a găsit odihna în 
chemarea Domnului de a veni acasă 
știind că poporul e pe mâini bune. 

Cântarea lui Moise a fost una de 
avertizare maximă a națiunii ca nu 
cumva să fie grabnici în a-L uita pe 
Dumnezeu și tot ceea ce a făcut pentru 
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ei. Sincer, nu știm cât de des au cântat 
această cântare dar știm sigur că inimile 
lor nu au luat-o în serios. Oare poporul 

Domnul de astăzi tratează cu maximă 
seriozitate ceea ce ei cântă? 
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DEUTERONOM 33 
 
Moise este descris în versetul 1 ca și 
omul lui Dumnezeu. Această titulatură 
va mai fi folosită pe paginile Vechiului 
Testament pentru a caracteriza profeții 
(1 Sam. 9:6; 1 Împ. 13:1-3; 2 Împ. 4:7, 
16). Cartea Deuteronom ni-l arată pe 
Moise ca fiind profet prin excelență 
(18:15; 34:10). În acest capitol, înainte 
de moartea sa, Moise binecuvântează în 
mod individual fiecare seminție, la fel 
cum au făcut și patriarhii (Gen. 27:7; 
49:1-28). Este bine de știut că aceste 
binecuvântări nu au fost doar niște 
simple urări de bine, ci odată rostite 
purtau cu ele garanția împlinirii. 

Conținutul binecuvântărilor rostite de 
Moise diferă de cel al binecuvântărilor 
rostite de Iacov. Cuvintele lui Iacov din 
Geneza 49 au avut în vedere unele din 
păcatele fiilor săi, prevestind astfel 
judecata Domnului în dreptul lor. În 
schimb, binecuvântările lui Moise au 
caracter răscumpărător. Acestea au 
promis în continuare poporului 
existența (v.6), prerogativele preoțești 
(v.10), protecția (v.11), daruri alese 
(v.13-16), belșugul (v.18-19), cuceriri 
teritoriale și noi proprietăți (v.20-23), 
putere și prosperitate (v.24-25). 

Versetul 25 ne este o bună aducere 
aminte a faptului că noi nu trăim decât 
o zi o dată, așa cum trăiește de fapt 
toată creația, nu putem comprima două 
sau trei zile o dată. Nu vom știi niciodată 
ziua de mâine și ce ne rezervă ea. 

Mat. 6:25-34 – 25 De aceea vă spun: nu 
vă îngrijoraţi de viaţa 
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau 
ce veţi bea, nici de trupul 
vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi 
îmbrăca! Oare nu este viaţa mai mult 
decât hrana şi trupul mai mult decât 

îmbrăcămintea? 26 Uitaţi-vă la păsările 
cerului: ele nici nu seamănă, nici nu 
seceră şi nici nu adună în hambare. Şi 
totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. 
Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi 
decât ele? 27 Şi apoi, cine dintre voi, 
îngrijorându-se, poate să adauge măcar 
un cot la firul vieţii lui?! 
28 Şi de ce vă îngrijoraţi de 
îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu atenţie cum 
cresc crinii de pe câmp: ei nici nu 
trudesc din greu, nici nu torc. 29 Şi totuşi 
vă spun că nici chiar Solomon, în toată 
gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre 
ei! 30 Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel 
iarba de pe câmp, care astăzi este, dar 
mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu 
vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe 
voi, puţin credincioşilor?! 
31 Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: 
«Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» 
sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 căci 
toate aceste lucruri neamurile le caută! 
Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi 
nevoie de toate acestea. 33 Căutaţi mai 
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra. 34 Nu vă 
îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci 
ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei. 

Așadar, cea mai bună metodă de a ruina 
ziua de azi este să trăiești cu regret ziua 
de ieri și să te îngrijorezi de ziua de 
mâine. În istora sa până la Moise, Israel 
a avut și zile dificile, dar Dumnezeu le-a 
promis pe mai departe însoțirea și 
ajutorul în fiecare zi atât cât le va fi 
necesar. Chiar și acest poem citit în 
lumina întregii cărți Deuteronom este 
un mesaj remarcabil plin de credință 
viitoare. El consolidează chemarea 
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deuteronomică la a fi loiali legământului 
și ascultători de legile Domnului pentru 

că aceasta este singura rută posibilă 
către un viitor binecuvântat. 
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DEUTERONOM 34 
 
Călătoria vieții lui Moise de pe pământ 
este gata. El se duce să moară și știe 
asta. Lucrarea lui se sfârșește exact așa 
cum a și început – în mijlocul prezenței 
lui Dumnezeu. Atunci când ceasul 
plecării noastre vine, cel mai important 
lucru de care trebuie să fim preocupați 
nu este grandoarea serviciului funerar 
ci măreția pe care a avut-o viața noastră. 
Versetele 10-12 constituie epitaful lui 
Moise. Cuvintele „În Israel nu s-a mai 
ridicat proroc ca Moise” și „niciunul nu 
poate fi pus alături de el”, încurajează 
cititorul să reflecte mai mult la măreția 
acestui slujitor. Mai exact, felul în care 
trăim acum va determina felul în care 
vom muri. Întreaga lui viață poate fi 
cuprinsă în trei afirmații. 

1. A trăit pe culmi și a murit pe culmi 

Deseori am văzut din viața lui Moise că 
el a trăit pe culmi, iar acum la final că a 
murit tot acolo, sus pe culmi. Deseori s-
a întâlnit cu Dumnezeu pe vârful 
munților, a stat în prezența slavei Sale și 
gustat harul Lui nemărginit. A fost omul 
înălțimilor. În timpul pribegiei noastre 
de pe pământ să păstrăm în mintea și în 
inima noastră acest cuvânt: Umblați 
după lucrurile de sus (Col. 3:1b). 

2. A trăit în voia Domnului și a murit 
în voia Domnului 

Moise are o poziție unică între profeți 
deoarece a fost un pionier spiritual. A 
fost primul care a proclamat atributele 
lui Dumnezeu. A fost primul care a spus 

că ascultarea de Dumnezeu trebuie 
împletită cu dragostea (5:9; 6:5), altfel 
nu are valoare. A fost primul mesager 
care a dat poporului Legea lui 
Dumnezeu. A fost primul care a dat un 
plan biblic de educare în familie. Atâta 
timp cât vom umbla în ascultare de 
Domnul nostru, nu vom avea de ce să ne 
temem nici în viață și nici în moarte. 
Moise a murit de moartea celor 
neprihăniți (Num. 23:10) pentru că a 
trăit viața celor neprihăniți. 

3. A trăit având o perspectivă sigură 
și a murit văzând o perspectivă 
sigură 

În final, după o viață de slujire 
îndreptată întotdeauna către 
perspectiva dată de Domnul, ajunge pe 
Muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga 
și Domnul i-a arătat toată perspectiva 
țării, de la Galaad și până la Dan. 
Poporul Israel a vrut de multe ori să se 
întoarcă în Egipt, dar el a fost pivotul 
care schimba direcția de fiecare dată, 
oferindu-i poporului perspectiva 
moștenirii pe care le-a pregătit-o 
Dumnezeu în țara promisă. În privința 
anumitor aspecte organizatorice 
omenești, firești (nu în sensul 
peiorativ), nu aș putea să zic că e greșit 
să ne planificăm/aranjăm serviciul 
funerar, dar pot să zic că este infinit mai 
important să ne trăim viața în așa fel 
încât atunci când nu vom mai fi să ni se 
ducă dorul – copiii lui Israel au plâns pe 
Moise treizeci de zile (v.8a). 
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Adevărul filosofic îi satisface pe unii și îi lasă goi pe alții, pierzîndu-și 

astfel puterea tămăduitoare la nivel universal. Cred că adevăr este 
acela care nu poate fi acceptat de toți însă la care toți tind, unii 

încercînd să-l dărîme, alții încercînd să-l zidească. Filosofia oferă așa-
zise adevăruri cu care toți sînt, cel puțin conceptual și referitor la o 

aplicabilitate probabilă, de acord, pe cînd teologia cunoaște, 
esențialmente un singur adevăr universal, imediat și neschimbat: 

Dumnezeu. 
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