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D in E gipt spre Canaan
Stânca lovită
„Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu“ (Psalm 42.2).
„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut în zori de zi; sufletul meu însetează
după Tine, carnea mea tânjeşte după Tine, într-un pământ sec şi uscat, fără apă“ (Psalm 63.1).
Acestea sunt cele mai elementare condiţii de viaţă ale sfinţilor lui Dumnezeu în pustiu. Viaţa
aceasta este viaţa divină şi cerească, al cărei izvor şi origine este Însuşi Dumnezeul cel viu. Întradevăr, putem spune că ea vine de la Dumnezeu şi se întoarce la Dumnezeu. Aşa cum apa se
ridică până la punctul ei de pornire, tot aşa străduinţele şi dorinţa acestei vieţi se îndreaptă spre
Dumnezeu, de la care a venit; nimic altceva n-ar putea oferi omului nou din cel credincios
adevărata satisfacţie. Formele moarte şi ceremoniile religioase pot satisface sufletul care nu are
viaţă, ci doar trăieşte cu numele, dar care totuşi este mort. Dar sufletul născut cu adevărat din
cer va înseta ca cerbul după ape, va înseta după o relaţie directă şi personală cu Dumnezeu şi va
pătrunde prin toate puterile potrivnice ale întunericului, până ce va atinge ţinta sa. Aşa se vor
petrece lucrurile cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Este unul din semnele caracteristice, care fac
deosebirea dintre copilul lumii şi copilul lui Dumnezeu, între cei care poartă în ei viaţa lui
Hristos şi cei care sunt morţi în păcatele lor.
Astfel de gânduri se ridică în sufletele noastre, când citim versetele introductive din Exod 17
şi vedem în faţa noastră o tabără care murmură în mijlocul unui pustiu gol, fără nicio picătură de
apă. Ceea ce i-a făcut să murmure a fost necredinţa, pentru că ochiul lor se întorsese de la
Dumnezeu, şi tocmai plângerea lor era o dovadă pentru faptul că lăsaseră în urmă Egiptul şi
acum se găseau în pustiu. Niciodată nu citim despre egipteni că s-au tânguit în acest mod; nici
chiar fiii lui Israel nu au făcut acest lucru, cât timp au fost la râul Egiptului. Acum însă se
găseau într-o stare de urgenţă, când credinţa lor era pusă la încercare şi când poporul a eşuat, din
păcate, ca de atâtea ori. Fără să ţină seama de murmurele lor, Domnul era aproape de ei şi era
gata să alimenteze tabăra însetată cu apă, aşa cum mai înainte le-a potolit foamea cu mană
(capitolul 16).
Şi noi am experimentat această situaţie de multe ori, de când am păşit în călătoria noastră
prin pustiu. Moise a primit porunca să ia toiagul, cu care schimbase râul Egiptului în sânge, şi să
lovească stânca la Horeb. Stânca a fost lovită, şi din ea a curs apă. Acelaşi toiag, care a adus
egiptenilor judecată, a fost folosit în har pentru a aduce miilor de israeliţi înviorarea necesară.
Însemnătatea spirituală a acestei relatări este foarte simplă. „Stânca era Hristosul“ (1
Corinteni 10.4), Hristos, care a fost lovit la cruce cu judecată spre binecuvântarea noastră. Apa
este o imagine a Duhului, pe care L-am primit ca rod al morţii lui Hristos şi a lucrării Sale
împlinite pe deplin. Dacă stânca nu ar fi fost lovită, apa nu ar fi putut curge din ea; dacă
Domnul nostru iubit nu ar fi suportat pentru noi loviturile judecăţii, nu ar fi fost pentru noi nicio
salvare, nu am fi avut Duhul Sfânt. Dar mulţumiri să-I fie aduse Numelui Său incomparabil, El,
Cel „lovit“ odinioară de Dumnezeu, este acum înălţat sus în ceruri. Duhul a venit jos pe pământ
ca mărturie a înălţării Sale şi a curăţirii păcatelor noastre (Ioan 7.39; Evrei 10.15) şi locuieşte în
toţi credincioşii ca Cel care promovează şi întreţine viaţa lor spirituală.
Citim că israeliţii au băut toţi aceeaşi băutură spirituală (1 Corinteni 10.4), iar despre
credincioşii de astăzi citim că toţi au parte din acelaşi Duh. Acesta este dreptul de naştere şi
moştenirea fiecărui membru al familiei lui Dumnezeu. Nu există niciun om care crede în
Hristos, care nu a primit Duhul. Ştim că sunt unii care tăgăduiesc acest lucru şi învaţă că o
anumită parte din poporul lui Dumnezeu nu a primit pecetea Duhului Sfânt. Dar aceasta este în
contradicţie cu învăţătura Cuvântului şi cu experienţa sfinţilor. În Cuvânt citim: „Tuturor celor
ce L-au primit (pe Hristos), le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1.12); „pentru că
sunteţi fii, Dumnezeu a trimis de la Sine în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă:
Ava, Tată!“ (Galateni 4.6). Nu pentru că aţi primit învăţătura cutare sau cutare sau pentru că
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aveţi o anumită măsură de devotament sau sfinţenie, ci „pentru că sunteţi fii“ şi „toţi sunteţi fii
ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus“ (Galateni 3.26). „Însuşi Duhul mărturiseşte cu
duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8.16) şi: „dacă cineva nu are Duhul lui
Hristos, acela nu este al Lui“ (Romani 8.9).
Dar trebuie să ţinem seama de anumite deosebiri. Scriptura face deosebirea între credincioşi
care „au primit Duhul“ şi cei care „erau umpluţi cu Duh“ (a se compara 1 Corinteni 2.12 şi
Efeseni 5.18). Acolo se face o deosebire şi între viaţă şi dezvoltare. Viaţa este la toţi la fel, dar
dezvoltarea acestei vieţi diferă de la unul la altul. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în fiecare copil
al lui Dumnezeu, dar acesta se poate descoperi în forme foarte diferite. Copilul nou-născut are
viaţa în Hristos, şi nu există o altă viaţă. Expresii ca „viaţă superioară“ sau „viaţă de sfinţi“ sunt
greşite. Ele conţin gânduri care nu sunt după Scriptură. Viaţa poartă la toţi acelaşi caracter, chiar
dacă dezvoltarea şi descoperirea ei arată altfel la fiecare în parte. Scriptura vorbeşte despre cei
fără putere şi cei tari (Romani 15.1), despre cei carnali şi despre cei spirituali (1 Corinteni 3.1),
dar aici este vorba despre problema dezvoltării, şi nu despre caracterul vieţii primite. Unii au un
mers înapoi sub influenţa lumească şi a învăţăturilor false, aşa ca în cazul corintenilor şi al
galatenilor; alţii, ca tesalonicenii, arată o dezvoltare rapidă şi sunt bogaţi în darurile Duhului.
Aceste deosebiri se fac şi cu privire la Duhul Sfânt. Ştefan şi Barnaba erau bărbaţi plini de
Duhul Sfânt (Fapte 7.55; 11.24), în timp ce unii corinteni erau ca nişte prunci, certându-se şi
invidiindu-se (1 Corinteni 3.1-3), dar chiar şi lor li se adresează cu „sfinţi în Hristos Isus“ şi sunt
numiţi sfinţi – trupul lor este denumit templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 1.2, 6; 6.13). Cu toţii
cunoaştem deosebirea dintre un pârâiaş şi un râu mare, care trece peste malurile sale, chiar dacă
este aceeaşi apă în ambele. Să facă Domnul ca şi noi să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5.18)
şi să umblăm în Duhul (Galateni 5.16). Aceasta ne-a poruncit Dumnezeu; iar cei care au făcut
prin har această experienţă preţioasă, vor vorbi cel mai puţin despre ea. La fel ca la Moise, când
a coborât de pe munte, iar faţa lui strălucea, tot aşa vor observa toţi, fără să fim nevoiţi să le
povestim despre ceea ce am experimentat; faptele vorbesc pentru sine. Sufletele însetate cu care
ne întâlnim pe drumul nostru prin pustiu vor avea şi ele binecuvântare din aceasta, pentru că
atunci când noi înşine bem din izvor, din noi vor curge râuri de apă vie (Ioan 7.37, 38). Aceasta
este marea problemă a timpului nostru printre toţi cei care slujesc din Cuvânt şi predică lumii
Evanghelia. Să ne ferească Domnul să ne mulţumim cu o predică legalistă, ce fură puterea
înviorătoare şi dătătoare de viaţă a Duhului lui Dumnezeu! Pentru a umbla cu Dumnezeu şi
pentru a-I sluji trebuie să ţinem seama de îndemnurile importante: „Nu-L întristaţi pe Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu“ (Efeseni 4.30), „nu stingeţi Duhul“ (1 Tesaloniceni 5.19). Dar, ah, de
câte ori nu facem aceste lucruri, şi tocmai în aceasta constă cauza pentru slăbiciunea şi lipsa
noastră de roadă!
În Numeri 20.7-11 este amintită încă o dată stânca. Aici i se porunceşte lui Moise: „ ...vorbiţi
stâncii înaintea ochilor lor şi ea îşi va da apele.“ Stânca nu trebuia să fie lovită pentru a doua
oară; ea a fost lovită o dată pentru totdeauna, iar acum se spunea: vorbiţi stâncii. Dar Moise a
vorbit în mod necugetat către popor şi a lovit stânca. El a fost neascultător faţă de Dumnezeu şi
de aceea nu a avut voie să intre ca şi conducător al poporului în ţara Canaan. Stânca noastră a
fost lovită o dată pentru totdeauna, iar ca rezultat ne-a fost dat Duhul Sfânt. Noi nu trebuie să-L
rugăm să vină jos sau să-I cerem lui Dumnezeu să-L trimită, ca să locuiască în noi. Ca mărturie
a curăţirii noastre desăvârşite de păcate (Evrei 10.15), ca pecete a salvării noastre actuale şi ca
garanţie pentru slava noastră viitoare, Duhul Sfânt este în noi. Aşa cum o fântână oferă florilor
din grădină umiditate şi cum un râu, care curge prin câmpie, face ca seminţele să încolţească şi
să crească, până aduc roadă, tot aşa lucrează Duhul lui Dumnezeu în cei credincioşi. Cine este
aproape de Dumnezeu şi vorbeşte stâncii, nu va duce lipsă de apă; frunzele sale vor fi verzi ca
ale palmierului şi va fi plin de forţă de viaţă. Cuvintele pe care le rosteşte vor fi o înviorare
pentru sfinţii obosiţi şi un râu al vieţii pentru păcătoşii însetaţi. Sufletul său va fi ca o grădină
udată şi ca un izvor de ape, ale cărui ape nu înşală (Isaia 58.11).
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Drag cititor tânăr, tinde să cunoşti plinătatea Duhului lui Dumnezeu, să bei din râul adânc,
care dă sănătate şi aduce rod, şi evită tot ce ar putea să te abată de lângă Cel care este izvorul
vieţii, pentru a te duce la fântânile sparte ale lumii, care nu îţi vor putea da nicio satisfacţie
(Ieremia 2.13).
Război cu Amalec
După ce au strâns pentru prima dată mana şi după ce au băut pentru prima dată din izvorul
care curgea din stânca lovită, Israel a avut parte de ceva cu totul diferit. Fiii lui Israel s-au
întâlnit cu primul lor duşman şi au fost nevoiţi să ducă prima lor bătălie ca răscumpăraţi ai
Domnului. Ei ar fi dorit să intre în pace în patria lor Canaan. Ei n-au deschis lupta, nu ei erau cei
care atacau. Amalec, o rudă apropiată a lui Israel, un strănepot al lui Esau, care devenise un
popor puternic şi războinic – „întâiul dintre naţiuni“ (Numeri 24.20) –, a ieşit să blocheze
drumul poporului Israel şi să se războiască cu el în pustiu. Să reţinem că acest atac unilateral a
venit de la Amalec şi nu de la Israel. Scopul lui Amalec era să distrugă poporul lui Dumnezeu.
Amalec s-a folosit de o viclenie, pentru că citim: „i s-a împotrivit pe drum“ (1 Samuel 15.2). A
fost şi un atac laş, pentru că mai întâi au fost atacaţi cei slabi, obosiţi şi trudiţi, iar spatele oştirii
a devenit prada lor (Deuteronom 25.17, 18). Învăţăturile pe care le putem extrage de aici sunt
multiple şi importante. Ele ţin de lucrurile care au fost scrise pentru învăţătura noastră, pentru ca
să fim echipaţi pentru lupta în pustiu.
Am putea privi mai întâi această luptă în legătură cu Israel şi apoi ca o imagine a unei lupte,
pe care o are de dus orice credincios.
Duşmănia lui Amalec faţă de Israel nu era un lucru nou. Ea era doar urmarea unei certe mai
vechi între cel mai în vârstă şi cel mai tânăr, între copilul cărnii şi copilul promisiunii, aşa cum o
vedem la Ismael când l-a urmărit pe Isaac, la Esau când s-a certat de la naştere cu Iacov; acum
vedem aceasta la Amalec, care a pornit contra noii naţiuni răscumpărate şi puse deoparte, pentru
a fi poporul ales al lui Dumnezeu.
Cât timp poporul Israel a fost în robia egipteană, nu au existat lupte. Amalec a rămas paşnic
la locul său, iar duşmănia sa a stagnat. Dar imediat ce s-a săvârşit salvarea şi punerea deoparte
pentru Dumnezeu, imediat ce israeliţii au gustat mana şi au băut apa, Amalec a pornit împotriva
fiilor lui Israel, ca să lupte contra lor. Aflăm astfel că Amalec era duşmanul unui popor salvat şi
pelerin, că războiul era necunoscut în zilele robiei şi că eliberarea de sub robia lui faraon a
premers războiului cu Amalec.
Aplicaţia corespunzătoare în istoria şi experienţa copiilor lui Dumnezeu este impresionantă
şi plină de învăţăminte. Amalec, care înseamnă „poporul care linge; care stoarce poporul“, este
o imagine a cărnii. Lupta de la Refidim contra lui Israel indică spre lupta pe care o cunosc
numai cei care au fost răscumpăraţi pentru Dumnezeu, care au fost eliberaţi de sub puterea
întunericului şi au fost separaţi de această lume rea. Cei care nu sunt întorşi la Dumnezeu nu
cunosc nimic din aceasta; ei se găsesc sub robia cărnii, ei împlinesc plăcerile sale şi îi fac voia.
Carnea nu luptă deci contra supuşilor săi, ci ea îi stăpâneşte. Dar din momentul naşterii din nou
şi a locuirii Duhului Sfânt în omul credincios, începe lupta cu carnea. Sufletul nou-născut, care
trăieşte pentru Dumnezeu şi umblă pe calea cerească, doreşte să se hrănească cu mana (Hristos)
şi să bea apa din stâncă (Duhul Sfânt), fără să fie tulburat; dar carnea nu permite aşa ceva.
„Carnea pofteşte împotriva Duhului.“
Primul atac al acestui duşman viclean este o surpriză pentru tânărul credincios. El şi-a
început călătoria prin pustiu cu o cântare, lanţurile robiei au fost zdrobite; a mâncat din pâinea
cerească şi a băut din izvorul înviorător. Păcatele şi grijile zilelor de odinioară au trecut şi nu
mai doreşte acele lucruri, care l-au ţinut odinioară prizonier în această lume. Dacă nu i-ar aduce
aminte tufişurile spinoase din jurul său unde se află, atunci ar uita aproape că această lume este
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un mare pustiu. Atât de mare este bucuria sa şi atât de mulţumit este sufletul său, încât merge
netulburat pe calea sa cu Dumnezeu.
Deodată apare duşmanul şi se dezlănţuie o luptă aprigă. Un oarecare obicei din trecut îşi
revendică puterea; o oarecare pornire rea pătrunde în gândurile sale ca un meteor; o plăcere
carnală îşi anunţă dreptul ei la viaţă. Efectul asupra tânărului credincios este înfricoşător. Nu s-a
aşteptat la aşa ceva; el considera că aceste lucruri ţin definitiv de trecut. Ca o creatură nouă în
Hristos şi ca un copil al lui Dumnezeu, în care locuieşte Duhul Sfânt, credea că firea sa, carnea,
ori murise, ori încetase să mai fie activă în el. De la întoarcerea sa la Dumnezeu, totul a fost
liniştit şi plin de pace în jurul său, încât a crezut că firea sa a fost nimicită cu totul. Dar ah!, nu
era aşa. Firea aştepta ispititoare, trădătoare şi vicleană o ocazie, pentru a ataca viaţa născută din
Duhul, omul nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptate şi sfinţenie (Efeseni
4.24), şi pentru a lupta contra Duhului lui Dumnezeu, care locuieşte în copilul credinţei.
Carnea şi duhul nu au nimic comun, aşa cum Amalec şi Israel în pustiu nu aveau nimic
comun. Duhul lui Dumnezeu nu înlătură carnea din omul credincios, nici nu o ia asupra Sa. Ea
nu poate fi alungată, nici nu poate fi îmbunătăţită. Ea este rea şi va rămâne rea, în duşmănie cu
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus să nu ne încredem în ea (Filipeni 3.3), să nu purtăm grijă de
carne (Romani 13.14), nici să nu ne punem mădularele în slujba nedreptăţii (Romani 6.13).
Carnea se va împotrivi întotdeauna, dar ea nu trebuie să ne subjuge. Ea va lupta întotdeauna
contra noastră, dar nu trebuie să ne biruie, pentru că Domnul oştirilor, care este puternic în
luptă, stă de partea noastră şi ne dă victoria.
Israel nu era pregătit pentru lupta cu duşmanul. Amalec era „întâiul dintre naţiuni“ (Numeri
24.20), un popor obişnuit cu lupta.
Israel nu cunoştea războiul (Exod 13.17) şi nu avea experienţă în mânuirea sabiei şi a
scutului. Dacă lupta ar fi depins de raportul forţelor, Israel ar fi suferit fără îndoială o înfrângere.
Dar Domnul nu putea permite aşa ceva. Chiar dacă erau slabi şi nepregătiţi pentru luptă, o
naţiune tânără, totuşi erau poporul lui Dumnezeu. Ei au fost răscumpăraţi, puşi deoparte pentru
El. Braţul Său S-a descoperit la eliberarea lor din mâna lui faraon, iar El nu a privit nici acum
liniştit, cum poporul era atacat de Amalec. Puterea Sa a bătut pentru ei oştirea lui faraon;
aceeaşi putere trebuia să-i conducă acum spre victoria asupra lui Amalec. Această învăţătură
este de o mare valoare pentru cei mântuiţi. În anumite perioade se pare că duşmanii lor îi vor
înghiţi în curând. Dacă ar depinde de ei, s-ar putea foarte uşor petrece aşa ceva. Păcatul cărnii
este un împotrivitor puternic şi neobosit. Experienţa sa îndelungată face ca tânărul credincios să
i se pară o pradă uşor de învins. Dar Domnul oştirilor stă în spatele credinciosului. Puterea
divină este de partea sa. Puterea care L-a înviat pe Hristos din morţi, este acum activă în cel mai
slab sfânt (Efeseni 1.19 şi 3.20), iar această putere este tăria sa în luptă. Lăudat să fie
Dumnezeu! Victoria finală este sigură; pentru un timp s-ar putea să pară că Amalec are
superioritatea, dar la sfârşit va cădea (Numeri 24.20).
Modul în care a fost câştigată victoria conţine învăţături importante pentru copiii lui
Dumnezeu. Câmpul de bătălie se întindea pe o zonă cu vârfuri şi cu văi. Pe vârful muntelui
stătea Moise şi ţinea toiagul, simbolul puterii Domnului. În vale, Iosua mânuia sabia contra
armatelor lui Amalec. Cât timp mâinile lui Moise ţineau toiagul, victoria era de partea lui Iosua;
dar imediat ce mâinile lui Moise se lăsau în jos, Amalec câştiga. În Moise, care stătea pe munte,
avem imaginea unui credincios care este în părtăşie cu Dumnezeu. Cât timp este acolo şi îşi
ridică mâinile, ştiind care este necazul său, are puterea lui Dumnezeu de partea sa. „Când sunt
slab, atunci sunt puternic“ este experienţa unui sfânt, care stă pe munte şi ţine în mână toiagul
lui Dumnezeu. Dar omul nu este obişnuit să stăruie în această poziţie; el are nevoie de sprijin,
altfel mâinile sale amorţesc. Aaron (cel înălţat) şi Hur (cel născut liber) au stat alături de Moise
şi i-au ţinut mâinile sus, până ce bătălia dusă de sabia lui Iosua a fost câştigată. Aceasta este cel
puţin o ilustrare, dacă nu un exemplu despre cei doi avocaţi sau ajutoare, care sunt date
credinciosului, pentru a fi rezistent şi tare în lupta în pustiu. Credinciosul are pe de o parte un
Mare Preot dincolo de perdea, care mijloceşte pururea pentru el (Evrei 7.25), un Mijlocitor la
4

D in E gipt spre Canaan: Partea a 5-a

- John Ritchie

Tatăl, pe Isus Hristos, Cel drept (1 Ioan 2.2). Acolo, problema sa este cel mai bine reprezentată
prin imaginea lui Aaron. „Eu te voi întări, şi te voi ajuta, şi te voi sprijini cu mâna dreaptă a
dreptăţii Mele“ (Isaia 41.10).
Pe de altă parte are „pe celălalt mijlocitor“, despre care citim: „În acelaşi fel şi Duhul vine în
ajutor slăbiciunii noastre, pentru că noi nu ştim ce să cerem aşa cum ar trebui, dar Duhul Însuşi
mijloceşte cu suspine de nespus“ (Romani 8.26). Astfel, credinciosul poate avea victoria cu un
Mijlocitor la Dumnezeu şi cu un alt mijlocitor de la Dumnezeu, care locuieşte în el. Dar mai
există un punct de vedere în această bătălie. Iosua, care mânuia sabia contra lui Amalec, este o
imagine a credinciosului, care aplică sabia cu două tăişuri a Cuvântului lui Dumnezeu (Evrei
4.12) contra propriei sale cărni, omorând plăcerile sale (Coloseni 3.5), dărâmând raţionamentele
sale (2 Corinteni 10.5) şi nemaicugetând la ceea ce este de la carne (Romani 8.5). Această luptă
nu este imaginară, ci reală, şi tocmai cel care este obişnuit să stea pe munte cu Dumnezeu, va şti
cel mai bine cât de aspră este lupta în vale cu acea carne, care este în duşmănie cu Dumnezeu şi
va fi întotdeauna. Să nu se lase nimeni dus în eroare prin teorii sentimentale şi unilaterale că ar
fi o „odihnă în credinţă“, unde nu există luptă. Limbajul poeziilor şi mistica vorbesc probabil de
locuri în care duşmanul Amalec nu poate ajunge, dar războinicul din pustiu îşi aduce aminte de
cuvintele rostite în acea zi: „Domnul va purta război cu Amalec din generaţie în generaţie“
(Exod 17.16) şi ţine sabia mereu pregătită. Mai târziu citim din nou despre Amalec, care a păşit
ca duşman al lui Israel. Împăratul Agag a fost cruţat de Saul; Saul a păstrat ce a fost mai bun
dintre vite şi oi sub pretextul de a-I aduce Domnului o jertfă (1 Samuel 15.9-15). De aceea, Saul
a fost lepădat şi a pierdut împărăţia; el, care a cruţat pe Amalec de sabia Domnului, a ajuns să
fie până la urmă omorât de mâna unui amalecit (2 Samuel 1.8-10). Mardoheu a avut o altă
gândire: el a refuzat să-l recunoască pe agaghit ca stăpânul său şi să se plece înaintea sa. Chiar
dacă acela era într-o poziţie deosebită prin favoarea împăratului, ochiul lui Mardoheu a văzut în
mândrul Haman pe cel care subjuga poporul Israel şi pe duşmanul lui Dumnezeu (Estera 3.1-6).
Atunci, dar şi astăzi, ascultarea va fi victorioasă. Israel, reprezentat de Mardoheu, chiar dacă era
prizonier într-o ţară străină, L-a cinstit pe Dumnezeu şi a avut victoria. Amalec a fost doborât în
persoana mândrului agaghit.
Sinai
După lupta şi victoria de la Refidim, Israel a trebuit să facă o altă experienţă. În capitolul 18
din cartea Exod este prezentată o imagine a Împărăţiei de o mie de ani, în care păgânii,
reprezentaţi de Ietro, se bucură de bunătatea Domnului revărsată asupra lui Israel. Seminţiile
adunate, care trecuseră prin suferinţe şi încercări, reprezintă acea naţiune din zilele viitoare,
după încercările îngrozitoare ale marelui necaz, stând în jurul lui Mesia, Împăratul său, în timp
ce în Sefora şi fiii ei se poate recunoaşte Biserica, Mireasa lui Hristos. Aici, ca şi în alte locuri în
călătoria prin pustiu, se vede o rază din slava viitoare, însă doar ca o apariţie trecătoare a
soarelui într-o zi înnorată. Calea pustiului cu împotrivirile şi luptele sale stătea din nou înaintea
lor; astfel au ajuns în pustiul Sinai şi şi-au întins tabăra în faţa muntelui lui Dumnezeu. Acolo îi
aştepta lucruri mari şi învăţături, care nu trebuiau să fie uitate niciodată de ceata pelerinilor. Şi
astăzi există astfel de perioade în viaţa sfinţilor. Atât fiecare în parte, cât şi în comun, trebuie să
ne întindem tabăra şi să ascultăm vocea care ne vorbeşte. Slujba şi lupta trebuie să înceteze, şi
adesea, în pustiuri mult mai mari decât la Horeb, Cuvântul despre Lege şi har vorbeşte cu putere
poporului Domnului. Dar nu trebuie să ne temem, pentru că Cel care vorbeşte nu ne vorbeşte cu
mânie, ci ca un tată cu copiii săi, spre bucuria şi binecuvântarea lor.
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Vestirea Legii

Vestirea Legii este unul dintre primele evenimente, care ni se relatează de la Sinai. Pentru
Israel, aceasta a însemnat începutul unei noi perioade în relaţia sa cu Domnul. Până atunci,
israeliţii s-au aflat sub har: păcatele şi murmurele lor au dus la o nouă descoperire a mâinii
pline de har a Domnului. Până atunci, binecuvântarea le-a fost dată fără nicio condiţie, în ciuda
eşecului lor: Domnul i-a susţinut cu mâna Sa şi a împlinit promisiunea, pe care a dat-o
părintelui lor, Avraam (Geneza 15.13-14). „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat
pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine“ (Exod 19.4); aceste cuvinte descriu într-un mod plăcut
relaţia Domnului cu poporul Său. Acum binecuvântarea depindea de ascultarea lor. „Dacă veţi
asculta de glasul Meu cu adevărat şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi comoara Mea deosebită
dintre toate popoarele.“ Poporul, care nu putea aprecia corect nici capacităţile sale, nici ce fel de
cerinţe îi impunea Dumnezeul cel sfânt, a acceptat imediat condiţiile şi a spus: „Tot ce a zis
Domnul vom face.“ Nu putem intra aici în amănunte referitoare la natura şi cerinţele Legii şi la
eşecul omului de a le ţine, precum şi la blestemul şi condamnarea, care vin nemijlocit asupra
celui care încalcă Legea. Dorim aici să amintim pe scurt mărturia Cuvântului referitoare la
relaţia credinciosului, pe care o are înainte şi după întoarcerea sa la Dumnezeu.
Există o deosebire între lege ca şi principiu al acţiunii divine cu omul şi Legea dată poporului
Israel la Sinai prin Moise. Există o deosebire remarcabilă şi între perioada Legii şi perioada
harului. Legea ca atare caracterizează acţiunea lui Dumnezeu în orice timp. El nu este un
Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, iar El dă porunci în toată Împărăţia Sa. Cerul şi
pământul, Israel şi naţiunile, sfinţii şi îngerii sunt supuşii domniei Sale. Dumnezeu a adresat de
trei ori prin gura lui Daniel următoarele cuvinte către mândrul împărat păgân Nebucadneţar:
„Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă oricui vrea“ (Daniel 4.17, 25, 32),
iar acestea au valabilitate pentru toate timpurile. Legea (în sens restrâns) a fost dată într-o
anumită perioadă unui popor deosebit, cu un scop special. De la Adam până la Moise nu a
existat o astfel de Lege (a se compara cu Romani 5.13, 14). Perioada Legii este marcată clar.
„Legea a fost dată prin Moise“ (Ioan 1.17). „Până când urma să vină Sămânţa căreia i s-a făcut
promisiunea“ (Galateni 3.19). Apoi au venit harul şi adevărul prin Isus Hristos. Relaţia actuală a
lui Dumnezeu cu oamenii se află încă sub har. Legea nu a fost dată pentru salvarea oamenilor.
Ea a fost adăugată din cauza călcărilor de lege (Galateni 3.19). „Legea a intervenit, ca să
prisosească greşeala“ (Romani 5.20). „Porunca este sfântă şi dreaptă şi bună.“ Omul este
păcătos, iar pe baza cunoaşterii a ceea ce cere Dumnezeu de la el prin poruncă, ştie că „păcatul a
devenit peste măsură de păcătos“ (Romani 7.13). Întreaga lume, după ce a fost descoperită,
după ce a fost verificată şi reverificată, stă sub judecată înaintea lui Dumnezeu (Romani 3.19;
5.12), fără să poată rosti vreun cuvânt. Cât de ciudat este faptul că ceea ce a dat Dumnezeu,
pentru a dovedi omului stricăciunea şi condamnarea sa, a fost folosit de către om ca mijloc
pentru a ajunge în cer prin fapte! Dar aceasta este absurditatea omului! Dumnezeu i-a dat
Legea, omul a promis să o ţină, dar chiar înainte să ajungă la el Legea pe tablele de piatră, omul
a păcătuit public şi cu bună ştiinţă contra primelor trei porunci (a se compara Exod 20.3-5 cu
Exod 32.1-5). Dumnezeu vesteşte salvarea prin har (Tit 2.11), iar omul încearcă să o primească
ţinând bucăţele din Legea încălcată (Luca 18.11, 12).
Pentru credincios, Legea cu cerinţele sale nu mai are caracterul de groază. El ştie că toate
revendicările Legii au fost împlinite pentru el în Hristos. „Pentru că, ceea ce Legea nu putea să
facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu
carnea păcatului şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne“ (Romani 8.3). „Pentru că
Hristos este sfârşit al Legii, spre dreptate, pentru oricine crede“ (Romani 10.4). Prin Hristos,
credinciosul a murit faţă de Lege: aceasta nu mai are niciun fel de revendicări asupra lui. El este
capabil să o întâmpine şi să spună: „Pentru că eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc
pentru Dumnezeu“ (Galateni 2.19). „Am fost răstignit cu Hristos“ (Galateni 2.20). Legea nu
poate să ceară ceva de la un om mort sau să condamne un om mort, iar credinciosul a fost făcut
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„mort faţă de Lege, prin trupul lui Hristos“ (Romani 7.4). El este acum înviat împreună cu
Hristos, posedă o viaţă nouă şi este supus unui nou Stăpân. „Legea Duhului de viaţă în Hristos
Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii“ (Romani 8.2); aşa vorbeşte sufletul său, iar
credinciosul a experimentat acest lucru.
Dar se spune că Legea este regula de viaţă a credinciosului. Aceasta este exact ceea ce
doreau galatenii să facă din Lege. Ei au început în har, dar s-au întors la Lege ca şi regulă de
viaţă. Dar Dumnezeu ne spune: „nu sunteţi sub Lege, ci sub har“ (Romani 6.14). Credinciosul
este un copil în Casa Tatălui (Luca 15.32; 1 Ioan 3.1) şi este supus ordinii Casei. El este
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1.13); el mărturiseşte şi recunoaşte pe Isus
ca Stăpân al său (1 Corinteni 12.3; Filipeni 3.8); toate acestea aduc cu sine responsabilitate. Dar
motivul pentru ascultarea sa este dragostea. Relaţia sa nu este aceea de rob, ci de fiu. El slujeşte
ca unul care are acces liber la cercul cel mai restrâns de favoare şi dragoste divină. El nu este o
persoană fără lege, nici nu este legalist; el umblă şi slujeşte în libertate, pentru că Hristos l-a pus
în libertate (Galateni 5.1). Această poziţie de onoare o au toţi sfinţii. Să avem grijă să nu o
pierdem prin tradiţii lumeşti şi omeneşti. Hristos trebuie să fie mereu ţinta noastră. El să fie
exemplul nostru. Să-L cinstim numai pe El ca Stăpân. Să permitem ca doar Cuvântul Său, El
Însuşi să fie Conducătorul nostru şi Legea noastră.

Viţelul de aur
Când Domnul l-a chemat pe Moise, acesta a urcat pe muntele lui Dumnezeu (Exod 24.13);
Aaron, Hur şi poporul au rămas jos, la poalele muntelui. Ei trebuiau să fie încercaţi; dependenţa
şi ascultarea lor trebuiau să fie puse la probă în timpul lipsei conducătorului lor. Ceea ce a
urmat, arată cât de grav au eşuat şi în ce a constat eşecul lor. Moise dispăruse din cercul lor
vizual: el era în prezenţa lui Dumnezeu. Pentru scurt timp, totul părea să meargă bine, dar
credinţa şi răbdarea lor s-au clătinat cu timpul. Când au văzut că Moise întârzia să coboare de pe
munte, s-au strâns în jurul lui Aaron şi i-au cerut să le facă un dumnezeu care să meargă
înaintea lor, s-au răzvrătit şi au adăugat la cererea lor alte cuvinte, care au descoperit starea lor
decăzută: „Pentru că nu ştim ce i s-a întâmplat lui Moise acesta, omul care ne-a scos din ţara
Egiptului!“
La Marea Roşie L-au slăvit pe Domnul pentru salvarea lor (Exod 15.13), dar aici, la poalele
Muntelui Sinai şi având în vedere slava lui Dumnezeu, care era ca un foc mistuitor pe munte, au
decăzut de la Dumnezeu şi au dat onoarea Sa altuia. Aşa acţionează omul; nu numai în starea sa
ca om decăzut şi pierdut, ci chiar şi după ce a aflat salvarea şi despărţirea de lume, inima sa rea,
condusă de necredinţă, îl va îndepărta de la Dumnezeul cel viu (Evrei 3.12). Israeliţii „L-au
uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor“ (Psalm 106.21) şi „în inimile lor s-au întors în Egipt“
(Fapte 7.39). Aceasta a fost rădăcina păcatului lor. Aaron, care a vrut să placă poporului şi care,
fără îndoială, era în aceeaşi stare de necredinţă ca poporul, a strâns podoabele lor şi a făcut cu
mâna sa un viţel de aur, pe care l-a ridicat înaintea lor; apoi a zidit un altar în faţa lui şi a vestit o
sărbătoare pentru Domnul. Aceasta a fost o acţiune foarte stricată, cu atât mai mult, cu cât
aceasta a fost făcută de un bărbat în poziţia lui Aaron. Măsura a fost umplută prin unirea
Numelui sfânt al Domnului cu această închinare la idoli.
Scena din faţa muntelui Sinai s-a repetat mereu în istoria creştinismului. Domnul Isus S-a
înălţat în prezenţa lui Dumnezeu. Poporul Său, Biserica Sa, care poartă Numele Lui şi care Îl
numeşte Domnul său, a fost lăsată pe pământ pentru a ţine în dependenţă şi ascultare Cuvântul
Său, pentru a fi o mărturie pentru Numele Său şi pentru a menţine domnia Sa până la revenirea
Sa. Slujirea şi aşteptarea (1 Tesaloniceni 1.9, 10) au fost preocupările şi poziţia creştinilor de
odinioară, dar acestea s-au menţinut doar o perioadă scurtă. Speranţa a fost întunecată; gândirea
la cele pământeşti (Filipeni 3.19) şi-a ocupat locul: „Stăpânul meu întârzie să vină“ (Matei
24.48), spuneau mulţi, apoi au introdus tradiţii omeneşti, mode lumeşti, religiozitatea,
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meşteşugul preoţiei şi învăţături demonice, conducând la decăderea de la Dumnezeu. Viţelul
turnat – idolatria Egiptului sau cum se numeşte astăzi, religia naturii, ceva ce se adresează
simţurilor omului şi acţionează asupra vederii sale, a ocupat locul lui Isus în mijloc. Vocea
conducătorilor, mărturisirile de credinţă şi liturghiile oamenilor au dat deoparte Cuvântul lui
Dumnezeu şi poziţia lui Hristos ca Fiu peste Casa lui Dumnezeu (Evrei 3.6). Ce altceva este
ceea ce se numeşte astăzi ca fiind „biserica“, decât o tabără stricată, unde voinţa omului şi
cuvântul omului exercită supremaţia? Vocea poporului, care este mereu pus pe rău (Exod
32.22), găseşte din aceia într-o poziţie bine văzută, care îi împlinesc dorinţa. Aceştia, ca Aaron,
deşi ar fi trebuit să ştie mai bine, se tem mai mult de popor, decât de Dumnezeu, contribuind în
acest fel la decăderea creştinismului. Ce privelişte având în vedere cerul: poporul, aducând de
dimineaţă jertfe de ardere-de-tot şi de pace viţelului său de aur – remarcabil este că nu au adus
nicio jertfă pentru păcat – şi petrecând apoi întreaga zi în dezmăţ! „Poporul s-a aşezat să
mănânce şi să bea şi s-au ridicat să joace.“ Aceasta este lumea şi religia ei, o legătură între
făţărnicie şi destrăbălare: de la sacrament la sala de dans, de la biserică la teatru, de la altar la
masa de jucat cărţi şi la sticla de bere. Cea mai rea şi ruşinoasă batjocură pentru Dumnezeul cel
sfânt este faptul că tocmai bărbaţi ca Aaron, aleşi de sfatul ceresc şi colaboratori ai lui Moise,
omul lui Dumnezeu, au păşit ca şi conducători şi iniţiatori ai acestei fapte nelegiuite. Pentru
aceasta îşi vor primi răsplata.
În timp ce la poalele muntelui dezmăţul era în toi, pe munte avea loc cu totul altceva. Moise
a aflat gândurile Domnului despre acel mod de lucru, iar când a coborât de pe munte şi a văzut
acea imagine ruşinoasă, a fost umplut de gândirea lui Dumnezeu. El nu s-a lăsat orbit de scuzele
şi minciunile fratelui său. El a auzit din gura Domnului că poporul s-a stricat; el a privit totul din
prezenţa Domnului, a privit totul de pe muntele lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc vede păcatul
ca o necinstire a lui Dumnezeu şi acţionează ca atare, chiar şi cu cei care s-au făcut vinovaţi prin
păcat sau stau în legătură cu acesta. Când Moise l-a întâlnit cu câţiva ani înainte pe fratele său la
muntele lui Dumnezeu, l-a sărutat (Exod 4.27). Amândoi veniseră atunci din prezenţa lui
Dumnezeu, avuseseră părtăşie în lumină, dragostea lor era frăţească. Dar Aaron a pierdut
părtăşia cu Dumnezeu; s-a îndepărtat de cale şi a atras cu sine şi pe alţii. Acum nu era timp de
sărutat şi nici de a vorbi despre dragostea frăţească, iar Moise ştia acest lucru. De aceea el nu s-a
făcut de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, ci l-a acuzat pe Aaron de păcat. A luat idolul, l-a ars şi
l-a măcinat în pulbere. Acest lucru s-a făcut în concordanţă cu gândurile lui Dumnezeu; era
executarea judecăţii cereşti. Orice altceva ar fi fost insuficient. Onoarea lui Dumnezeu fusese
călcată în picioare, iar Moise nu s-a lăsat oprit de dragostea sa frăţească să nu intervină fidel
pentru această onoare.
Dar nu numai atât. El ştia că tabăra nu putea rămâne mult timp în odihna Domnului. Astfel a
stat la poarta taberei şi a strigat: „Cine este pentru Domnul: la mine!“ Acum nu se punea
problema cine era israelit; această întrebare a fost lămurită în noaptea ieşirii lor din Egipt;
întrebarea era acum: Cine este pentru Domnul? „Şi toţi fiii lui Levi s-au strâns la el.“ Ei au
ocupat în public şi cu hotărâre locul de partea Domnului; pentru aceasta au primit recunoaşterea
Sa şi le-a dat „legământul Său de viaţă şi de pace“ (a se compara cu Deuteronom 33.8-9;
Maleahi 2.5). Ei nu s-au sfiit să exercite judecata lui Dumnezeu chiar şi asupra fraţilor lor; au
fost plini de teama de Domnul şi râvna pentru Numele Său. În aceste zile, în mijlocul unei
tabere stricate, al unei biserici decăzute, în care Numele Domnului este necinstit, domnia lui
Hristos nu este recunoscută, iar valoarea Cuvântului Său este pusă la îndoială, se aude din nou:
Cine stă de partea Domnului? Nu se pune întrebarea cine este creştin sau nu, ci cine este gata să
acorde Domnului locul care Îi revine şi să stea de partea Sa, chiar dacă prin aceasta poate pierde
cele mai dragi şi preţioase comori pământeşti, pentru a fi ascultător faţă de voia lui Dumnezeu şi
pentru a se elibera de legăturile cu cei prin care Domnul a fost necinstit. Prin aceasta, anumite
căi comune se pot despărţi şi se pot desface legături de o viaţă. Desigur, vor avea de plătit un
preţ, poate mai mult decât poate suporta carnea şi sângele, dar cei care privesc la Domnul şi se
pun de partea lui Dumnezeu prin harul Său, vor primi putere pentru a ieşi din tabără şi pentru a
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mânui sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a face tot ce a poruncit El.
„Moise a luat cortul şi l-a întins afară din tabără, departe de tabără, şi l-a numit cortul întâlnirii“
(Exod 33.7). Toţi cei care Îl caută pe Domnul şi aud glasul lui Hristos cel lepădat, al cărui
Nume şi ale cărui drepturi au fost necinstite în mărturia celor care se numesc biserica Sa, merg
afară la El, în afara taberei, strângându-se numai în jurul Numelui Său, pentru a auzi glasul Său
ca Păstor al turmei Sale, pentru a fi ucenicii Săi şi pentru a recunoaşte autoritatea şi domnia Sa
asupra Casei lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a
adevărului (1 Timotei 3.14, 15).

Locuinţa lui Dumnezeu
Cortul întâlnirii a fost locuinţa lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său salvat. Cele
douăsprezece seminţii îşi aşezau tabăra în jurul cortului, iar norul rămânea peste cort. În acest
loc au început jertfele, preoţia, adorarea divină şi închinarea. În Egipt nu era un locaş sfânt. Mai
întâi au fost necesare salvarea şi separarea, înainte ca locuinţa lui Dumnezeu să existe sau să fie
un loc de închinare şi de slujbă. Cortul a fost o umbră a bunurilor viitoare. El indică spre
Hristos. Jertfele au fost imagini ale jertfei desăvârşite. Preoţia a fost o imagine pentru preoţia lui
Hristos dincolo de perdea. Desigur, există şi multe puncte diferite: jertfele au fost nedesăvârşite
şi a fost necesar să fie repetate. Preoţia era moştenită din generaţie în generaţie. După ce a venit
Hristos, avem în El o jertfă desăvârşită de o valoare veşnică şi un preot care rămâne veşnic. Nu
intenţionăm să vorbim aici în amănunţime despre aceste imagini. Am vorbit în alte locuri despre
ele. Cortul întâlnirii a fost punctul central divin, în jurul căruia s-a strâns poporul şi şi-a întins
tabăra, fiecare la locul stabilit de Dumnezeu. Atunci a fost recunoscută domnia divină:
poruncile Sale erau împlinite în totul, ceea ce a dus la onorarea Sa şi la binele poporului Său. De
la acest cort, El vorbea şi le dădea indicaţii cu privire la tot ce se referea la cinstirea şi ordinea
Casei Sale (a se compara cu Levitic 1). De acolo a învăţat poporul cum să-I slujească, cum să
muncească şi cum să poarte război (Numeri 1.1). Cortul a fost construit din darurile de bunăvoie
ale poporului şi a fost înălţat conform modelului divin, care i-a fost arătat lui Moise pe munte
(Exod 25.1, 3; 36.1, 7 şi Exod 25.8, 9; 34.32). Acolo a venit norul – prezenţa descoperită a
Domnului – şi a rămas peste locaşul cel sfânt. „Pentru că norul Domnului era deasupra cortului
ziua şi era un foc în el noaptea“ (Exod 40.38).
Cortul întâlnirii şi tabăra, adunarea din pustiu (Fapte 7.38), locul locuinţei divine şi cercul
domniei Sale sunt imagini pentru copiii lui Dumnezeu, pentru locuinţa şi împărăţia Sa.
Acolo, în mijlocul naţiunilor, poporul Domnului era separat de toate naţiunile şi nepreţuit de
a ocupa un loc printre ele, dar era comoara Sa preţioasă, poporul care era aproape de El (Psalm
148.14), în mijlocul căruia El umbla şi pe care îl conducea ca Împăratul său (Numeri 23.21).
Aceasta era slava deosebită a lui Israel şi tăria sa faţă de duşmanii săi. Prin păcatele lor, au
distrus însă acestea. Ei au cerut un împărat la fel ca celelalte naţiuni (1 Samuel 8.6). În ochii lui
Dumnezeu, ei L-au lepădat astfel (1 Samuel 8.7). A alege un conducător înseamnă de fapt a-L
alunga pe Domnul Isus de pe locul Său în mijloc (Matei 18.20). Cel ales poate deţine multe
daruri; probabil, el îi întrece pe toţi în înălţime ca Saul, bărbatul ales de popor; toate acestea nu
schimbă nimic. De fapt, prin aceasta, Dumnezeu este lepădat, iar domnia lui Hristos este
tăgăduită. Această alegere se aseamănă cu alegerea lui Ieroboam, care a făcut preoţi din poporul
obişnuit, care nu erau dintre copiii lui Levi. Credincioşii ar trebui să recunoască păcatul
clericalismului şi al domniei pământeşti şi să fugă de ambele, strângându-se în smerenie în jurul
lui Hristos şi ţinându-se strâns de El ca singurul Stăpân şi punct central în mijlocul lor.
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Trimiterea cercetaşilor
La prima vedere ni se pare că trimiterea celor doisprezece cercetaşi în ţara Canaan ar fi avut
loc la porunca Domnului. Dar dacă vom compara Deuteronom 1.22 cu Numeri 13.1-3, atunci
vom observa că cercetaşii au plecat din dorinţa omului. „V-aţi apropiat toţi de mine şi aţi zis: Să
trimitem oameni înaintea noastră, ca să ne cerceteze ţara.“ Dacă privim la scopul acestei lucrări,
se confirmă realitatea că această lucrare a fost un rod al neascultării şi al desconsiderării
Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a împlinit dorinţa inimii lor, aşa cum a fost şi mai
târziu când şi-au dorit un împărat; dar nici trimiterea cercetaşilor, nici dorinţa de a avea un
împărat nu corespundea voii lui Dumnezeu. Când Domnul a vestit lui Moise pentru prima dată
intenţia Sa de a elibera poporul Său, atunci a exprimat aceste cuvinte pline de conţinut: „Şi am
coborât ca să-i scap din mâna egiptenilor şi ca să-i fac să se suie din ţara aceea într-o ţară bună
şi largă, într-o ţară în care curge lapte şi miere“ (Exod 3.8). O parte din această promisiune se
împlinise deja. Ei fuseseră eliberaţi din mâna egiptenilor şi din ţara lor. Ei ar fi trebuit să se
încreadă în Dumnezeul lor fidel, care ar fi împlinit şi cealaltă parte a promisiunii. Dar în loc să
se încreadă în Dumnezeu şi să creadă Cuvântul Său, ei au cerut să se trimită cercetaşi pentru a
vedea cum este ţara, dacă este bună sau rea, dacă pământul este gras sau slab (Numeri 13.1820). Parcă ar fi spus: „Noi nu putem accepta pur şi simplu descrierea lui Dumnezeu despre ţara
Canaan, noi trebuie să verificăm, ca să ne convingem. Dumnezeu a spus că în ea curge lapte şi
miere, dar noi trebuie să vedem dacă este un pământ gras sau slab.“ Deoarece domnea un astfel
de duh, se înţelege uşor că s-a dat crezare cercetaşilor, când aceştia s-au întors şi au adus veşti
rele. Adunarea poporului a fost dispusă să accepte relatarea oamenilor necredincioşi, să creadă
ceea ce spuneau ei şi să se îndoiască de cuvintele lui Dumnezeu. Acesta este felul de a fi al
inimii omeneşti. Cercetaşii care s-au întors, nu au fost în stare să spună ceva contra ţării. Ei au
fost nevoiţi să confirme că în ea curge lapte şi miere, dar au adăugat o descriere exagerată a
duşmanilor şi a piedicilor pe care trebuiau să le învingă, pentru a lua în posesie ţara. Ei au văzut
acolo cetăţi întărite şi mulţi uriaşi, faţă de care ei se vedeau ca nişte lăcuste. Nu s-a auzit niciun
cuvânt despre Dumnezeu şi promisiunea Sa. Dumnezeu nu juca niciun rol în gândurile lor.
Promisiunea Sa „Eu vă voi duce în ţară“ nu avea niciun loc în inimile lor. Datorită necredinţei
lor, ei nu puteau intra în ţară (Evrei 3.19). Şi au zis unul către altul: „Să punem o căpetenie şi să
ne întoarcem în Egipt“ (Numeri 14.4)! În inimile lor, ei erau deja acolo (a se compara cu
capitolul 11.5), iar unde este inima, acolo va merge curând şi piciorul.
Ei se aflau în Cades-Barnea, în faţa graniţelor ţării. Roadele ei erau înaintea lor, le aduceau
aminte că Dumnezeu poate să-i ducă în ţară şi să le-o dea, dar în ciuda tuturor acestor lucruri, ei
i-au întors spatele lui Dumnezeu şi nu au vrut să intre în ţară. Acesta era un semn pentru criza
din istoria lor. În ciuda murmurelor şi a păcatului lor, Domnul i-a purtat prin pustiu, dar această
respingere publică a moştenirii, acest dispreţ faţă de Cuvântul Său, Dumnezeu a trebuit să-l
judece şi să-l pedepsească. Dacă Moise nu ar fi intervenit pentru ei, mânia dreaptă a lui
Dumnezeu i-ar fi distrus într-o clipă.
Poporul necredincios a luat decizia sa. Atunci a fost nevoit să umble 40 de ani prin pustiu, a
trebuit să moară şi să fie înmormântat acolo. Copiii lor urmau să intre în ţară şi să o posede, dar
cei care au dispreţuit-o trebuiau să fie omorâţi. De aici rezultă învăţături foarte importante
pentru copiii lui Dumnezeu. Ţara bună, promisă este imaginea binecuvântărilor spirituale,
bogate (Efeseni 1.3), care stau la dispoziţia fiecărui credincios în Hristos, dar trebuie să intre în
ţară pentru a le poseda. Nu ceea ce vede ochiul, ci pe ceea ce păşeşte piciorul este posesie. A
cunoaşte raporturile geografice ale unei ţări este ceva, iar a sta pe terenul ei este altceva. Dacă
luăm în posesie binecuvântările spirituale, vom ajunge cu siguranţă acolo unde sunt fiii lui Anac
şi cetăţile întărite. Strugurii şi uriaşii se întâlnesc de obicei împreună, iar dacă vrem să savurăm
strugurii, trebuie să luptăm contra uriaşilor. Strugurii sunt dulci, dar uriaşii sunt puternici, şi mai
degrabă dispreţuim proprietatea binecuvântărilor spirituale, decât să ne împotrivim „uriaşilor“;
unii se întorc în lume şi astfel la cădere. De câte ori nu am văzut sfinţi, care stăteau direct la
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graniţele Canaanului ceresc, savurând binecuvântările unei vieţi de credinţă, a unei urmări fidele
în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu! Dar apoi au trebuit să ducă crucea: prietenii au fost
contra lor, lumea i-a dispreţuit, au pierdut probabil bunuri pământeşti. Acestea sunt cetăţile
întărite şi uriaşii, cu care la mulţi este încercată credinţa. Nu s-au gândit la aşa ceva, deşi citeau
în Biblie şi au ştiut probabil că Domnul lor a spus: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine însuşi şi să-şi ia zilnic crucea şi să Mă urmeze“ (Luca 9.23). Astfel s-au întors
într-un oarecare mod din nou în lume şi au sfârşit acolo zilele ca rătăciţi nefericiţi, fiind pentru
alţii o piatră de poticnire şi producându-şi lor înşişi o pierdere, pe care nu o pot recupera
niciodată.
Istoria ulterioară a acestei cete necredincioase nu o cunoaştem. Dumnezeu a considerat că nu
merită să o consemneze. Despre acel timp, când au dispreţuit ceea ce era preţios (Psalm
106.24), până s-au întors din nou acolo după 38 de ani dificili ai pelerinajului, nu mai citim
nimic. Sunt relatate numai omorârea cu pietre a unuia care a batjocorit sabatul şi păcatul şi
blestemul răscoalei lui Core, evenimente care au o însemnătate adâncă în istoria unui popor
căzut şi rebel şi care sunt imagini pentru un creştinism decăzut şi necredincios (Evrei 10.28;
Iuda 11).
Este bine pentru inimile noastre să auzim că din această ceată infidelă au apărut doi bărbaţi,
care şi-au recunoscut public credinţa lor în Dumnezeul cel viu. Caleb şi Iosua făceau parte din
grupul celor 12 bărbaţi care au fost aleşi să cerceteze ţara, dar ei erau însufleţiţi de un alt duh
decât ceilalţi. Ei credeau în Dumnezeu. Ei L-au considerat fidel să împlinească promisiunea
dată. Ei au fost gata să-L urmeze pe Domnul fără niciun fel de restricţii. Caleb, după 45 de ani,
când a fost deja în ţară, a recunoscut: „... i-am adus informaţii aşa cum erau în inima mea“
(Iosua 14.7). Chiar dacă ar fi fost dus legat la ochi prin ţara Canaan, Caleb ar fi spus că este o
ţară bună. Vestea despre aceasta nu a primit-o de la ceea ce vedea, ci de la ceea ce i-a spus
Dumnezeul său. Cuvântul Domnului era în inima sa; el s-a încrezut în Dumnezeu, atât în ce
priveşte ţara, cât şi în ce priveşte puterea lui Dumnezeu de a-i conduce în ţară. El a văzut
cetăţile întărite, a văzut uriaşii, dar peste tot şi mai mare decât toţi era Dumnezeu. El credea că
Dumnezeu poate cu siguranţă să le dea victoria şi a mărturisit: „Să mergem să ne suim îndată şi
s-o stăpânim, pentru că o vom învinge, cu siguranţă“ (Numeri 13.30). Din aceste cuvinte nu
rezultă mândrie şi aroganţă; acesta era limbajul credinţei. Acest lucru reiese din cuvintele pe
care îşi bazează îndemnul său: „Domnul este cu noi; nu vă temeţi de ei“ (Numeri 14.9). Ce
mărturie binecuvântată! Chiar dacă aceasta a rămas fără efect la ceata necredincioasă, el a fost
răsplătit din plin de Dumnezeul cerului. Când cei zece cercetaşi necredincioşi au fost omorâţi în
pustiu, Caleb şi Iosua au rămas în viaţă (14.36-38). Ei au primit promisiunea Domnului că El îi
va duce în ţara promisă, pe care fraţii lor au dispreţuit-o. Ei au trebuit să aştepte 40 de ani
împlinirea promisiunii Lui şi astfel să adauge la credinţa lor răbdarea, ei au trebuit să umble în
pustiu alături de cei care au vrut să-i omoare cu pietre şi au văzut cum unul după altul aceştia au
căzut, dar au ştiut că promisiunea nu-i poate înşela. Ce binecuvântare este pentru noi, când citim
în Iosua 14.6-15, cum vechii războinici au intrat în ţara în care curge lapte şi miere, şi auzim din
gura lui Caleb mărturia despre fidelitatea lui Dumnezeu! El stătea acolo, sănătos şi puternic, la
vârsta de 85 de ani, gata de luptă ca în zilele tinereţii sale. El a fost gata să urce şi să ia în
posesie partea sa de moştenire, încrezându-se mereu în faptul că Domnul va izgoni duşmanii.
Hebron, care înseamnă părtăşie, a fost partea sa de moştenire. Acolo a alungat pe cei trei fii ai
lui Anac, care au îngrozit tot poporul. De aici, dragi credincioşi, să învăţăm că Dumnezeu Se
dovedeşte întotdeauna fidel faţă de cei care se încred în El şi că drumul binecuvântării şi al
părtăşiei este calea fidelităţii şi a ascultării faţă de tot ce a poruncit Dumnezeu!
Cine stă de partea lui Dumnezeu are întotdeauna victoria; pentru el nu există nicio situaţie
fără ieşire. Voia lui Dumnezeu va deveni cea mai mare bucurie a credinciosului, dacă el, în
ciuda slăbiciunii sale, rămâne victorios.
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Aproape de sfârşitul călătoriei
Următoarele capitole din Numeri relatează despre ultimele evenimente ale călătoriei prin
pustiu. Ele sunt pline de învăţături şi avertizări pentru credincioşii acestor ultime zile, dar totuşi
aici ne putem ocupa doar pe scurt cu ele.
Moartea Mariei (Numeri 20.1): Cântăreaţa, care a dat tonul la cântarea de laudă intonată la
malul Mării Roşii, a murit şi a fost îngropată în pustiul Cades. Câţi tineri credincioşi au început
frumos şi promiţător pe calea pelerinajului, dar curând s-a şters această strălucire! Maria a fost
de acord cu murmurele şi necredinţa mulţumii şi din această cauză a trebuit să cadă împreună cu
alţii în pustiu. De aici rezultă o învăţătură serioasă pentru noi. Este bine să începem cu o
cântare, dar dacă vrem să ne încheiem zilele pelerinajului nostru cu o cântare de laudă, trebuie
să umblăm cu Dumnezeu.
Păcatul lui Moise (Numeri 20.7-11): Dintre toate greşelile şi păcatele din pustiu, eşecul lui
Moise, omul lui Dumnezeu, are o învăţătură de o importanţă mare pentru noi. El a primit
porunca să ia toiagul şi să vorbească stâncii, care apoi urma să ofere apa ei înviorătoare. Dar
Moise, în mânia sa, a lovit stânca şi a vorbit poporului. Moise a vorbit necugetat cu buzele sale,
şi din această cauză i-a fost interzis să intre în ţara promisă. Este adevărat, poporul a întărâtat
duhul său (Psalm 106.33), dar acest lucru nu a putut să prezinte păcatul său în ochii lui
Dumnezeu, care este sfânt, într-o lumină favorabilă. Poziţia sa înaltă, fidelitatea sa de odinioară,
apropierea sa de Dumnezeu şi blândeţea sa personală nu au putut contrabalansa această
necinstire a lui Dumnezeu cu urmări grave. El a făcut un păcat de moarte şi nici rugăciunea sa
cu stăruinţă către Dumnezeu, nici dorinţa sa arzătoare de a intra în ţară (Deuteronom 3.25-27)
nu au putut schimba hotărârea lui Dumnezeu. Aici sunt învăţături importante pentru sufletele
noastre. Neascultarea, chiar dacă este săvârşită de un sfânt, nu poate rămâne niciodată
nepedepsită. Desigur, pentru cei care sunt în Hristos Isus nu mai este nicio condamnare
(Romani 8.1), dar există o disciplinare părintească, despre care lumea nu ştie nimic. Un copil al
lui Dumnezeu nu-şi poate pierde niciodată locul său în familia divină, dar dacă păcătuieşte cu
voia, va trebui să simtă disciplinarea mâinii părinteşti. Cu cât poziţia este mai înaltă, cu cât
dreptul este mai mare, cu atât mai aspră este disciplinarea. Aşa a fost în cazul lui Moise. Totuşi,
i s-a permis să privească ţara bună de pe vârful Nebo şi să o vadă netulburat până la capătul ei.
El a fost onorat cum nu a fost niciun alt om pe acest pământ înainte de el sau după el, fiind
îngropat chiar de Dumnezeu. Dar nu i s-a permis să introducă poporul salvat, pe care îl iubea, în
moştenirea sa. Ca şi reprezentant al Legii, nu putea acest lucru; ca şi slujitor al lui Dumnezeu, a
fost neascultător şi astfel i s-a interzis intrarea în ţară.
Moartea lui Aaron: După Maria, preotul Aaron a fost cel care a trebuit să plece. El a fost
condus pe muntele Hor, a fost dezbrăcat de hainele sale preoţeşti şi a fost adăugat la poporul
său. Ca şi reprezentant al preoţiei, care a rezultat din Lege, Aaron este polul opus al lui Hristos,
a cărui preoţie nu va înceta niciodată. „Tu eşti preot pentru eternitate, după rânduiala lui
Melhisedec.“
Balaam şi Balac: Când aproape s-a încheiat călătoria prin pustiu, a păşit un alt duşman
contra cetei de pelerini. Este vorba despre Balac, împăratul Moabului, urmat de Balaam,
profetul lacom. Nu putem intra aici în amănuntele referitoare la acest eveniment deosebit sau la
acţiunea acelui instrument al lui satan. Este suficient dacă ştim că el şi-a stabilit ca scop să
blesteme şi să distrugă poporul lui Dumnezeu. Timpul căutat de el a fost la încheierea călătoriei
lor, după patruzeci de ani în care L-au provocat pe Dumnezeu şi au fost infideli faţă de El.
Balaam a crezut că Domnul va fi dispus să accepte să blesteme poporul din cauza greşelilor
continue. Dar Balaam s-a înşelat. În loc să-i permită lui Balaam să rostească un blestem,
Dumnezeu a pus în gura profetului binecuvântări. În locul unei acuzări contra poporului Său,
Domnul a exprimat în cuvinte minunate, cum n-a făcut niciodată înainte, plăcerea Sa faţă de
aleşii Săi, a vorbit despre poziţia lor glorioasă în harul Său, despre chemarea lor actuală şi
despre slava lor viitoare. Aşa lucrează Domnul. El îl mustră şi îl pedepseşte pe poporul Său
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pentru neascultarea sa, dar El nu permite niciunui duşman să ridice glasul împotriva poporului
Său. El nu ascultă acuzaţiile împotrivitorilor lor. Chiar dacă satan caută un motiv contra
sfinţilor, el nu va putea să obţină judecata împotriva lor. „Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte.
Cine este cel care condamnă?“ (Romani 8.33-34). Satan poate să ridice acuzare în prezenţa lui
Dumnezeu, dar el nu poate condamna şi va veni ziua în care el, „acuzatorul fraţilor“, va fi
alungat de pe locul acuzării şi în sfârşit va fi zdrobit sub picioarele sfinţilor; pentru că ei sunt
biruitori prin „sângele Mielului“ (Romani 16.20; Apocalipsa 12.10-11). Lăudat să fie Domnul!
Dar trebuie să fie descoperit încă un atac viclean al duşmanului. Dacă nu poate distruge
poporul lui Dumnezeu prin blestem, atunci încearcă să-l ispitească prin viclenie. Dacă diavolul
nu poate face nimic „ca un leu care răcneşte“, atunci încearcă mai departe ca şi „şarpe şiret“ şi
astfel are, din păcate, de multe ori succes. Despre acest al doilea atac al lui Balaam citim: „L-a
învăţat pe Balac să arunce o cursă înaintea fiilor lui Israel“ (Apocalipsa 2.14) şi cu aceasta a
avut succes. El l-a adus pe poporul ales şi pus deoparte în legătură cu un popor necurat.
Indicaţia din Noul Testament cu privire la „învăţătura lui Balaam“, aşa cum a apărut ea în
biserica din Tiatira, arată şi avertizează că aceeaşi tactică este folosită să aducă Biserica lui
Dumnezeu într-o legătură nesfântă cu lumea. Nu a avut deja succes? Diavolul ştie foarte bine,
că o biserică stricată, amestecată cu oameni nelegiuiţi şi într-un jug nepotrivit cu necredincioşi
va atrage asupra sa judecata lui Dumnezeu, aşa cum s-a întâmplat odinioară cu nedreptatea de la
Baal-Peor. Să fie foarte veghetori sfinţii lui Dumnezeu! Există deja mulţi antihrişti. Taina
fărădelegii este deja activă. Lucrarea principală a lui satan printre sfinţi constă în a-i ispiti să
intre într-o legătură şi o curvie spirituală cu lumea, pentru ca în acest mod să distrugă mărturia
lor ca popor al Domnului, un popor salvat şi pus deoparte.
Moştenirea din pustiu: Cele două seminţii şi jumătate, care au căutat şi au găsit moştenirea
lor pe partea Iordanului mărginită de pustiu, în afara ţării promise (Numeri 32.1), reprezintă o
altă formă de creştinism de suprafaţă, aşa cum astăzi este larg răspândit. Asupra lor a acţionat
atrăgător ţara Galaad şi suprafeţele sale verzi ca păşune pentru vitele lor. La alegerea lor au fost
influenţaţi numai de propriile lor interese, aşa cum a decis odinioară şi Lot (a se compara cu
Geneza 13.10); din această cauză, aceste două seminţii şi jumătate s-au despărţit de fraţii lor şi
au pierdut din propria lor vină partea lor în ţara promisă. Ei au format după părerea lor un fel de
unitate cu fraţii lor (Iosua 22.10), dar ei au reprezentat întotdeauna pentru locuitorii ţării o cauză
de slăbiciune şi întristare. Această generaţie se găseşte şi astăzi printre poporul lui Dumnezeu.
Ei rostesc Numele Domnului. Ei afirmă că sunt poporul lui Dumnezeu, dar locul în care stau ei
şi modul lor de viaţă vorbeşte mai degrabă despre legătura lor cu pământul decât cu cerul. Ei
mărturisesc că sunt cetăţeni ai chemării cereşti. Dar se vede clar că cele pământeşti au găsit mai
mult spaţiu în inimile lor decât cele ce sunt sus. Partea cea bună este dincolo de Iordan, în ţara
asupra căruia ochiul Dumnezeului lui Israel se odihneşte mereu şi unde El locuieşte în mijlocul
poporului Său în cortul Lui.
La graniţele Canaanului
Ultima etapă a lungii călătorii prin pustiu a fost atinsă şi ţara promisă apărea în faţa cetei de
pelerini. Canaan, ţara moştenirii lor, se întindea înaintea lor în toată bogăţia şi frumuseţea ei.
Era ţara în care curgea lapte şi miere, cu râuri, văi şi dealuri, cu câmpii mănoase şi vii, cu
întinderi plăcute; toate acestea le vedeau acum cu ochii lor, aşa cum le-a descris Domnul. Cât de
mult a mişcat acea privelişte minunată inimile poporului pelerin! Trebuiau acum să facă un
singur lucru: să pornească şi să ia ţara în posesie. Prin promisiune, ţara le aparţinea deja, dar ei
trebuiau să intre în ea, pentru a o lua în posesie. Cuvântul Domnului era: „Orice loc pe care-l va
călca talpa piciorului vostru vi l-am dat vouă“ (Iosua 1.3). Nu era suficient să o privească sau să
o poată descrie. Ei trebuiau să-şi pună piciorul pe acel pământ, pentru a-l poseda şi savura.
Măsura posesiei lor reale depindea de terenul pe care păşea piciorul lor; mai mult nu posedau.
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Aceasta este o lecţie pentru noi. Din punct de vedere spiritual, nu este important ceea ce ştim, ci
ceea ce posedăm într-adevăr, ceea ce îmbogăţeşte sufletul nostru. Cunoştinţa teoretică fără
credinţă are puţină valoare. Este o deosebire între a citi din Biblie cuvintele „care ne-a
binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Hristos“ şi faptul că aceste
binecuvântări au devenit o realitate în sufletul nostru. Măsura bunăstării noastre spirituale reale
nu constă în ceea ce vedem în promisiunile lui Dumnezeu, ci în ceea ce facem zilnic să devină
partea noastră proprie din aceste promisiuni. Orice binecuvântare spirituală este a noastră în
Hristos, dar măsura în care este în noi se stabileşte prin măsura în care o înţelege credinţa. Când
poporul a plecat din Sitim, ultimul popas în pustiu, şi a ajuns la malul Iordanului, era vremea
recoltei, anotimpul celor mai mari binecuvântări pământeşti. Ei au văzut ţara posesiunii în starea
ei cea mai bună. Dar între ei şi ţara bună era o piedică. Râul adânc şi lat, Iordan, care dădea
peste mal, împiedica trecerea lor mai departe. Ce să facă? Să plece mai departe şi să lase în
seama lui Dumnezeu greutăţile! Ei au văzut deja credincioşia Sa, când a separat apele Mării
Roşii în faţa lor, când au ieşit din Egipt, iar acelaşi Dumnezeu şi Domn era cu ei şi stătea de
partea lor, când au ajuns la malul Iordanului.
Să rămânem o clipă aici şi să cugetăm la semnificaţia acestei imagini. Mulţi cred că râul
Iordan înseamnă moartea, iar Canaan, care stă de partea cealaltă, este o imagine a cerului. În
multe cântări, trecerea Iordanului înseamnă de obicei moartea credinciosului, iar „malul
strălucitor“, „ţara plăcută“ de cealaltă parte este locul în care merge sufletul mântuit, când
părăseşte trupul muritor. Oricât de mult adevăr ar conţine aceste expresii, nu este totuşi ceea ce
vrea să ne înveţe această imagine. Celălalt mal al Iordanului nu poate să indice spre cer, în care
va intra credinciosul după viaţa pământească. Acolo nu sunt cetăţi întărite, uriaşi, care de fier.
Credinciosul nu mânuieşte acolo nici sabie, nici scut. El nu are de luptat acolo contra nici unui
duşman şi nu poartă armură. El este în odihnă la Hristos. El este în Paradis. Lupta sa s-a
încheiat, războiul s-a sfârşit (2 Timotei 4.7, 8). Dar când israeliţii au trecut Iordanul şi au intrat
în Canaan, ei au trebuit să lupte. Ei au venit ca războinici care duceau sabia şi scutul. Erau
duşmani care le disputau posesiunea ţării, iar Cuvântul Domnului cu privire la aceşti duşmani
era: „Când ţi le va da (naţiunile) Domnul Dumnezeul tău înaintea ta şi le vei bate, atunci să le
nimiceşti cu desăvârşire“ (Deuteronom 7.2).
Aici, Canaan este imaginea locului actual al binecuvântărilor credinciosului, aşa cum este
exprimat în cuvintele: „Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Hristos“ (Efeseni 1.3). Aici
este Canaanul nostru spiritual, „ţara în care curge lapte şi miere“. În aceeaşi epistolă sunt
descrise luptele şi duşmanii noştri: „Lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a cărnii, ci
împotriva stăpânirilor, împotriva autorităţilor, împotriva stăpânitorilor lumii întunericului
acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutăţii în cele cereşti“ (Efeseni 6.12). Aceştia sunt
„canaaniţii“ noştri, care încearcă să ne alunge, pentru a ne împiedica să luăm în posesie
binecuvântările noastre. Armura lui Dumnezeu stă la dispoziţie pentru a-l face capabil pe
luptătorul creştin să păşească împotriva duşmanului şi, sub conducerea lui Iosua cel divin,
Conducătorul său victorios şi Urzitorul mântuirii sale, Hristos înviat, să ia în posesie ţara bună.

Trecerea Iordanului
În sfârşit a sosit ziua mult dorită, iar porunca Domnului era clară: porneşte şi trece Iordanul.
Râul neliniştit, care se revărsa peste maluri, stătea înaintea lor şi le bloca intrarea în ţara cea
bună. Dar chiar şi Iordanul umflat trebuia să se plece înaintea puterii „Domnului întregului
pământ“, care îl conducea pe poporul Său la locul moştenirii lui. În urmă cu 40 de ani, toiagul
lui Moise fusese instrumentul cu care a despărţit Marea Roşie, dar acel toiag şi mâna care l-a
întins erau acum foarte departe de această scenă a Iordanului. „Chivotul“ cu scaunul îndurării,
purtat de fiii lui Levi în haine preoţeşti, a fost acum instrumentul eliberării lui Israel. Imediat ce
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preoţii, care purtau chivotul sfânt, şi-au pus picioarele în apa Iordanului, apele au fost despărţite.
Valurile Iordanului au fost împinse înapoi şi s-au îngrămădit până la cetatea Adam, un loc
necunoscut. În orice caz, însemnătatea acestui nume se află în legătură cu primul om şi moartea
pe care a adus-o. Aceste ape despărţite în acest mod au fost preluate de Marea Sărată şi nu au
mai apărut. În acea zi, într-adevăr, Iordanul nu a fost vizibil pentru Israel. Albia uscată se
întindea de ambele părţi, cât vedeai cu ochii. Preoţii, cu chivotul legământului pe umeri, stăteau
între popor şi apele adunate, şi astfel poporul a trecut de partea cealaltă. Atât timp cât preoţii cu
chivotul au stat între popor şi apele adunate, nu putea să-i atingă niciun strop de apă. Înainte ca
cel mai slab israelit să poată fi atins de aceste ape, trebuiau să treacă toţi pe lângă preoţi şi
chivot. Atât timp cât picioarele preoţilor „au stat neclintite pe loc uscat, în mijlocul Iordanului“,
se aflau în siguranţă deplină. Mai multă siguranţă nu le putea da Domnul. Şi astfel a trecut peste
Iordan, nestânjenită şi la lumina zilei, întreaga ceată, oameni de război, bătrâni, copii mici, şi şia pus piciorul pe pământul Canaanului.
În aceste imagini sunt iarăşi ascunse învăţături pentru copiii lui Dumnezeu. Mielul de Paşte
şi sângele stropit în Egipt arătau spre moartea lui Hristos, care salvează de la plata păcatului şi
de la mânia viitoare. Marea Roşie vorbeşte despre eliberarea de sub puterea lui satan şi despre
despărţirea de lume prin crucea lui Hristos. Iordanul este o imagine despre moartea lui Hristos şi
despre învierea Lui, prin care moartea este desfiinţată, judecata înlăturată şi pentru poporul lui
Dumnezeu este deschisă o cale spre cer. Trecerea lui Israel prin râul uscat vorbeşte despre
credinciosul care, prin experienţă şi practică, îndeplineşte acel mare adevăr şi se vede mort,
îngropat şi înviat cu Hristos. A înţelege în credinţă aceste adevăruri minunate şi a ţi le însuşi,
înseamnă a găsi intrare în împărăţia vastă a binecuvântărilor duhovniceşti. Ţara bună, în care
credinciosului îi sunt cunoscute toate „binecuvântările spirituale în locurile cereşti“, „bogăţiile
de nepătruns ale lui Hristos“, „nemărginitele bogăţii ale harului Său“ şi „nemărginita mărime a
puterii Lui“, această ţară se află de partea cealaltă a Iordanului. Omul, care trăieşte conform
cărnii ca un om din lume, poate citi despre acestea şi chiar vorbi, dar savurarea acestor bunătăţi
este doar partea acelora care se văd morţi şi înviaţi cu Hristos.

Pietrele de aducere-aminte ale Iordanului
Trecerea lui Israel prin Iordan nu trebuia să fie uitată. Doisprezece bărbaţi aleşi, câte unul din
fiecare seminţie, s-au întors la cuvântul Domnului la albia goală, la locul pe care au stat
picioarele preoţilor; de acolo au ridicat câte o piatră şi au dus pietrele la malul Iordanului, unde
le-au înălţat în ţara promisă. Aceste pietre trebuiau să aducă aminte de puterea Domnului, care a
despărţit apele Iordanului şi a adus poporul Său în ţară. Ele trebuiau să depună mărturie
generaţiilor viitoare de puterea dreptei lui Dumnezeu. Aceste pietre de aducere-aminte, care au
fost ridicate din locul morţii şi înălţate în afara Iordanului, pentru a fi o mărturie a lui
Dumnezeu, ne amintesc de poziţia actuală a acelora care au înviat şi se află la Hristos.
Odinioară se aflau ca pietrele în moarte, sub judecată, dar acum sunt înălţaţi prin harul şi
puterea lui Dumnezeu şi sunt aşezaţi împreună cu Hristos în locurile cereşti. Credincioşii, care
trăiesc în puterea acestei poziţii şi printr-o viaţă zilnică pentru Dumnezeu, care arată că dorinţa
lor este îndreptată spre ceea ce este sus, vor atrage curând asupra lor atenţia lumii. Se va pune
întrebarea: Ce înseamnă pentru voi aceste pietre? Ghilgal, unde a fost înlăturată ruşinea lui
Israel, a fost o mărturie constantă pentru toate popoarele pământului despre ceea ce a făcut
mâna Domnului pentru poporul Său (Iosua 4.24).
Într-un alt loc a trebuit să fie ridicat un alt monument. În adâncul Iordanului, pe locul pe care
au stat picioarele preoţilor, Iosua a ridicat alte douăsprezece pietre, care trebuiau să fie inundate
şi îngropate de ape, imediat ce ele se întorceau cu toată puterea lor. Aici avem reversul
monedei, dacă se poate spune aşa, un alt adevăr. Cele douăsprezece pietre, care au fost ridicate
din Iordan şi înălţate în Canaan, vorbesc despre poziţia credinciosului, ca înviat cu Hristos. Cele
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douăsprezece pietre, care au fost îngropate în Iordan, pentru a fi ascunse ochiului omenesc
pentru totdeauna, vorbesc despre credincios ca fiind mort şi îngropat cu Hristos.
Botezul, imaginea divină vizibilă în exterior a credinciosului mort, îngropat şi înviat cu
Hristos, este răspunsul Noului Testament la ambele monumente de piatră: în Iordan şi de partea
cealaltă a Iordanului. Pentru cei care cunosc această realitate şi şi-au însuşit-o prin credinţă,
această amintire şi această asemănare va fi preţioasă şi plină de binecuvântare. Pentru alţii, va fi
o supărare şi o poticnire.
Cartea Iosua istoriseşte mai departe despre cucerirea ţării şi împărţirea moştenirii la cele
douăsprezece seminţii. Energia, râvna şi credinţa, pe care poporul le-a arătat, cuceririle şi
victoriile, duşmanii învinşi şi greşelile făcute de popor sunt pline de învăţături pentru poporul
lui Dumnezeu în aceste zile ale indiferenţei şi ale dezinteresului pentru lucrurile duhovniceşti.
Să înaintăm în acelaşi duh al credinţei, ca războinici încinşi, având armura lui Dumnezeu, şi ca
buni ostaşi ai lui Isus Hristos (2 Timotei 2.3) să rezistăm în toate împotrivirile!
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