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Capitolul 21 

Jertfa vi�elei ro�ii 

 

Numeri 19.1-22 

Deseori s-a pus întrebarea de ce acest capitol se g�se�te în cartea Numeri �i 
nu în cartea Levitic, unde se afl� aproape toate jertfele. Nu este de mirare c� 
mul�i critici necredincio�i afirm� c� acest capitol se g�se�te într-un loc gre�it. 
Noi, cei care �tim c� Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat �i des�vâr�it, 
în�elegem pe baza acestei realit��i c� trebuie s� fie un motiv dumnezeiesc 
în�elept, care a a�ezat acest capitol în acest context. Dac� noi cunoa�tem 
caracterul �i în�elesul duhovnicesc al celei de a patra c�r�i a lui Moise, motivul 
ne va fi foarte clar. Admir�m atunci în�elepciunea Aceluia care l-a a�ezat în 
acest loc. 

Marea tem� a c�r�ii Leviticului este intrarea la Dumnezeu în Locul Preasfânt. 
Cortul întâlnirii se g�se�te acolo pe prim plan. De acolo Dumnezeu a dat lui 
Moise �i câteodat� �i lui Aaron comunic�rile �i ordinele Sale. Jertfele descrise 
acolo stau toate în leg�tur� cu aceast� tem� �i de aceea poart� anumite semne 
caracteristice. În cartea Numeri este amintit cortul, îns� el nu este obiectul 
propriu-zis al acestei c�r�i. Numeri este c�l�toria israeli�ilor prin pustie. Ca 
aproape totul din Vechiul Testament, �i aceast� c�l�torie �i particularit��ile ei 
sunt tablouri pentru noi, a�a cum ne spune clar 1 Corinteni 10.11. Aceast� 
c�l�torie începe în Sinai, unde poporul intr� în mod oficial în leg�tur� cu 
Dumnezeu �i duce spre �ara f�g�duit� care în epistola c�tre Efeseni este o 
imagine a locurilor cere�ti. Pustia, pe care poporul o str�bate este o imagine a 
lumii, prin care �i noi trebuie s� trecem, atâta timp cât suntem pe p�mânt. 
Este o lume în care Domnul �i Mântuitorul nostru a g�sit numai o cruce �i un 
mormânt �i unde noi, care suntem uni�i cu El, de asemenea nu g�sim nimic 
altceva. Îns� noi trebuie s� ne gândim la faptul c� va veni timpul când 
p�mântul nu va mai purta acest caracter �i anume atunci când Domnul Isus 
va domni, în timpul împ�r��iei Sale. În anumite p�r�i ale c�r�ii Numeri trebuie 
s� avem neap�rat aceasta înaintea ochilor no�tri. Pentru noi, p�mântul este de 
fapt o pustie, în care credin�a nu poate g�si nimic. 

În pustie, poporul va fi pus la prob� prin greut��ile �i încerc�rile pe care le va 
întâmpina. Prin aceasta se descoper� dac� este prezent� cu adev�rat via�a din 
Dumnezeu sau este numai o m�rturie goal�. Îns� acesta nu este de fapt �elul 
propriu-zis al încerc�rilor, ci s� probeze pe aceia care au via�� din Dumnezeu, 
ca s� se descopere în ce m�sur� via�a lor practic� este prezentarea vie�ii celei 
noi, pe care au primit-o prin na�terea din nou. Un alt scop este ca s� se arate 
practic ceea ce spune Romani 7: „�tiu c� în mine, adic� în firea mea, nu 
locuie�te nimic bun“ �i în felul acesta s� ne aduc� la dezbr�carea de omul cel 
vechi cu faptele lui �i la îmbr�carea cu cel nou. Înseamn� c� prin credin�� noi 
s� realiz�m în inimile noastre faptul c� am murit împreun� cu Hristos �i am 
înviat împreun� cu El (Coloseni 3.9,10; Efeseni 4.22,24; Coloseni 3.1-3). 

În aceste încerc�ri �i în nereu�itele noastre în ele, „c�ci to�i gre�im în multe 
feluri“ (Iacov 3.2) �i datorit� întin�rii noastre în aceast� lume (care deseori este 
un semn al lipsei de veghere, uneori inevitabile, (vezi Numeri 31.17-24) apare 
îns� marea întrebare: este lucrarea de isp��ire de pe cruce suficient� pentru 
aceste necur��ii? �i dac� nu, atunci nu mai este nici o posibilitate de salvare 
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sau trebuie ca noi s� ne cur��im din nou cu sânge sau este o alt� cale de 
cur��ire? 

Vi�eaua ro�ie ne arat� c� lucrarea din marea Zi a Isp��irii nu a înl�turat 
absolut p�catul, c� noi putem înl�tura ca lipsite de importan��, necur��iile 
noastre. Noi nu putem niciodat� s� pre�uim suficient d�ruirea sângelui lui 
Hristos pentru p�catele noastre. Prin aceasta El ne-a f�cut des�vâr�i�i pentru 
totdeauna (�i cuvântul grecesc pentru aceasta înseamn� „f�r� întrerupere“), 
a�a c� Dumnezeu nu mai vede nici un p�cat la noi (Evrei 10.14-17). Dar acest 
har �i cunoa�terea pre�ului nem�rginit de mare pe care Domnul a trebuit s�-l 
pl�teasc�, nu este motivul cel mai puternic ca s� urâm orice necur��ie? Cum 
ar putea Tat�l, cum ar putea Domnul Isus s� aib� practic p�rt��ie cu noi, dac� 
noi nu urâm p�catul, a�a cum îl ur��te Tat�l �i Fiul, a�a ca noi s� fim cur��i�i 
din punct de vedere moral de toate necur��iile care se pot g�si? Pentru aceasta 
Dumnezeu a dat aceast� rânduial�. Într-adev�r, ea se bazeaz� tot pe lucrarea 
de împ�care de la cruce. Din coasta Mântuitorului mort a curs sânge �i ap�; 
sângele arat� aspectul lucr�rii de pe cruce îndreptat spre Dumnezeu, iar apa 
arat� aspectul îndreptat spre noi. Stropirea cu cenu�a vi�elei ro�ii care a fost 
ars� �i cu apa vie nu arat� iertarea dinspre Dumnezeu, ci cur��irea noastr� ca 
rezultat al lucr�rii de isp��ire �i anume într-un mod care se potrive�te special 
c�l�toriei prin pustie. 

Este important s� vedem în ce context st� acest capitol. În capitolul 16 g�sim 
r�scoala b�rba�ilor Core, Datan �i Abiram. Cu toate c� ei s-au ridicat împotriva 
lui Moise �i Aaron (versetul 3), comportarea lor este îndreptat� în mod special 
împotriva preo�iei lui Aaron. Îns� Dumnezeu intervine �i, ca r�spuns la 
rug�ciunea lui Moise (versetul 15), judecata Sa nimice�te nu numai pe cei trei 
r�zvr�ti�i, ci �i 250 de c�petenii, care i-au urmat �i voiau s� exercite slujba de 
preo�i. Îns� apoi tot poporul porne�te la r�scoal� �i judecata lui Dumnezeu 
vine peste to�i (versetele 41-50). Moise vede c� numai preo�imea putea s� 
conduc� prin pustie pe poporul care se g�sea în aceast� situa�ie. Abia când 
Aaron a venit la popor s� fac� lucrarea de t�mâiere, a luat sfâr�it judecata lui 
Dumnezeu. 

Moise este cel care a dat legea, cel care pred� poporului gândurile �i 
îndrum�rile lui Dumnezeu. El este deci un simbol al Domnului Isus ca mare 
Înv���tor, Profet (Deuteronom 18.15-19) �i Apostol al m�rturiei noastre (Evrei 
3.1). El, Cel care Se descoper� ca „adev�r“ al caracterului tuturor lucrurilor �i 
tuturor oamenilor, ne poate înv��a prin ce fel de leg�turi am fost noi adu�i la 
Dumnezeu �i ce cerin�e pune sfin�enia lui Dumnezeu celor care au fost adu�i 
în apropierea Sa. El arat� de asemenea ce urm�ri vor fi dac� sunt neglijate 
aceste lucruri. Îns� El nu poate înl�tura aceste lucruri sau s� fac� isp��ire 
pentru cei care le nesocotesc. Pentru aceasta este necesar� preo�ia, împotriva 
c�reia s-a ridicat r�scoala lui Core. În capitolul 17, Dumnezeu confirm� preo�ia 
lui Aaron �i descrie în capitolul 18 slujba �i partea preotului. 

Îns� dac� trebuie ca preo�ia s� conduc� poporul prin pustie, pentru c� Moise 
�i toiagul s�u nu erau singure în stare s� fac� aceasta, atunci trebuia ca în 
leg�tur� cu preo�ia s� se g�seasc� o m�sur� prin care poporul s� se cur��easc� 
de necur��iile din timpul c�l�toriei prin pustie, ca în felul acesta p�rt��ia lui cu 
Dumnezeu s� nu înceteze. Aceasta ne este ar�tat în capitolul 19. Ceea ce este 
de remarcat în aceasta este c� într-adev�r preotul f�cea o slujb� la t�ierea �i 
arderea vi�elei ro�ii ca temelie a cur��iei, îns� el nu avea nimic a face cu 
cur��irea practic�, cu stropirea cu cenu�� �i cur��irea cu ap�. Pentru persoana 
care f�cea aceasta, era valabil� numai condi�ia ca s� fie curat. 
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În aceast� rânduial� noi nu suntem v�zu�i ca o familie de preo�i, ci ca ni�te 
c�l�tori care se g�sesc pe drumul prin pustie spre �ara promis�. Slujba nu este 
v�zut� aici ca lucrare a Domnului Isus ca Mare Preot, Mijlocitorul nostru la 
Tat�l �i Acela care ne spal� picioarele (Evrei 7.24,25; 1 Ioan 2.1,2; Ioan 13.1-
11). Este mai mult lucrarea Duhului Sfânt în noi, grija pe care harul o are 
pentru c�l�torii care s-au murd�rit în timpul c�l�toriei lor prin pustie. De fapt, 
ea arat� lucrarea Avocatului nostru, a�a cum ne este prezentat prin toiagul lui 
Aaron care a înfrunzit, a înflorit �i avea migdale coapte (capitolul 17.8). 

Toate necur��iile din pustie sunt aduse aici la un singur numitor �i anume 
ca atingere cu ceva care vorbe�te de moarte. Plata p�catului este moartea. 
Când Adam �i Eva au c�lcat porunca lui Dumnezeu, ei au devenit mor�i din 
punct de vedere moral �i a�a sunt to�i urma�ii lor �i acum, mor�i în p�cate �i 
f�r�delegi (Efeseni 2.1-5), dac� nu au primit via�� de la Dumnezeu, prin 
na�terea din nou. Adam �i Eva au adus tot p�mântul în starea lor. De aceea 
lumea este caracterizat� prin moarte �i a devenit o pustie pentru Dumnezeu. 
Lumea, care a ales pe Satan drept c�petenie �i dumnezeu al ei �i care nu are 
nici un loc pentru izvorul vie�ii (Ioan 1.4) este pentru Dumnezeu un loc în care 
via�a este complet pierdut� �i omul a fost predat pe deplin stric�ciunii, care 
caracterizeaz� starea sa l�untric�, deja de la c�derea lui în p�cat. A�a vede 
lumea, oricine are p�rt��ie cu Dumnezeu �i gândurile Sale - ca o scen� a 
mor�ii, de care vom sc�pa dac� am murit împreun� cu Hristos �i am devenit 
p�rta�i vie�ii ve�nice, în El. A�a în�elegem de asemenea c� desp�r�irea de 
aceast� lume este un principiu absolut pentru adev�rata sfin�enie. „Religia 
curat� �i neîntinat� înaintea lui Dumnezeu �i Tat�l este: s� cercetezi pe orfani 
�i pe v�duve în necazurile lor �i s� te p�ze�ti pe tine însu�i nep�tat de lume“ 
(Iacov 1.27). 

Contextul în care se afl� acest capitol în cartea Numeri d� îndrum�rilor cu 
privire la vi�eaua ro�ie o însemn�tate deosebit� cu privire la noi, care tr�im în 
ultimele zile ale cre�tinismului. Sunt ultimele zile înainte de revenirea lui 
Hristos, despre care vorbesc atât de serios a doua epistol� c�tre Tesaloniceni, 
c�tre Timotei �i epistola lui Petru, ca �i prima epistol� a lui Ioan �i a lui Iuda. 

C�l�toria prin pustie începe cu capitolele 10 �i 11 din Numeri, în al doilea an 
dup� ie�irea din Egipt. În capitolul 20, când Miriam �i Aaron mor, suntem deja 
în anul al patruzecilea (vezi capitolul 33.38). În capitolele 10-16 vedem deci 
marile evenimente care au avut loc în cel de-al 38-lea an al c�l�toriei. Tot ce va 
fi relatat în capitolele urm�toare ale c�r�ii Numeri are loc în al patruzecilea an, 
când de fapt c�l�toria propriu-zis� prin pustie a trecut �i poporul era în 
situa�ia ca dup� lec�iile din capitolul 10-16 s� intre în �ara Canaan, partea de 
mo�tenire a Domnului. 

În aceast� situa�ie au fost date îndrum�rile din Numeri 19, cu toate c� apa 
punerii deoparte era cunoscut� înc� de la început (compar� capitolul 8.7). Cu 
toate c� principiile con�inute în capitolele ce ne stau înainte sunt valabile 
pentru orice necur��ie care se produce prin atingerea cu moartea, ele sunt aici 
special întrebuin�ate pentru moarte ca judecat� a lui Dumnezeu peste aceia 
care apar�in în mod oficial poporului lui Dumnezeu, îns� care s-au ab�tut, a�a 
cum ne este descris în capitolele anterioare. În practic�, un israelit cu greu 
putea s� ajung� în atingere cu un mort dintre na�iunile care locuiau în jurul 
lui. În cazurile când aceasta era totu�i de neevitat, era prev�zut� în mod expres 
necesitatea cur��irii prin apa separ�rii (capitolul 31.19-24). Îns� în mod sigur 
venea în atingere cu mor�ii din poporul lui Dumnezeu, când de exemplu în 
timpul c�l�toriei prin pustie murea cineva din familie. Cât de mul�i oameni 
mureau zilnic în tab�r�! În cel de-al 39-lea an au murit, potrivit capitolului 10, 
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mai mult de 603.550 de b�rba�i majori, f�r� s� se socoteasc� levi�ii majori 
(capitolul 1.46; 2.32,33). Aceasta înseamn� în medie 45 de persoane pe zi; în 
unele zile îns� mureau mii (capitolul 11.33; 16.49)! 

„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca s� ne fie exemple �i au fost scrise pentru 
înv���tura noastr�, peste care au venit sfâr�iturile veacurilor“. „�i aceste 
lucruri li s-au întâmplat ca exemple pentru noi, ca s� nu poftim dup� lucruri 
rele“. „Astfel, deci, cel c�ruia i se pare c� st� în picioare s� ia seama ca s� nu 
cad�“ (1 Corinteni 10.11; 6.12). Cât de important este s� cercet�m în ce mod 
poporul lui Dumnezeu se murd�re�te, înainte de toate, la sfâr�itul c�l�toriei 
prin pustie, ca în felul acesta s� �tim cum putem s� nu ne murd�rim noi 
în�ine �i locuin�a Domnului. 

Este clar, c� în cel de-al 38-lea an al c�l�toriei prin pustie s-au întâmplat 
mult mai multe decât citim noi în capitolele 10 pân� la 16. Dumnezeu a l�sat 
s� fie scrise numai evenimentele în care se vedeau în mod clar marile principii 
ale necredin�ei �i ale p�catului poporului lui Dumnezeu. În mod deosebit nou�, 
care tr�im în ultimele zile, El voia s� le prezinte înaintea ochilor ca exemple 
resping�toare, „ca în felul acesta noi s� nu poftim dup� lucruri rele“, a�a cum 
am citit în 1 Corinteni 10. Cât de important este, deci, ca noi s� cercet�m acest 
capitol cu seriozitate �i b�gare de seam� �i cu privire la preocup�rile noastre 
cu îndrum�rile din Numeri 19. 

În capitolul 10 începe pentru poporul lui Dumnezeu c�l�toria ca martor al 
S�u în aceast� lume, care pentru credin�� este un pustiu. Dumnezeu le d� doi 
conduc�tori infailibili; în primul rând norul luminos, pe care Petru îl nume�te 
„slava minunat�“ (2 Petru 1.17), dovad� a prezen�ei lui Dumnezeu (Exodul 
40.34-38; Numeri 9.15-28) �i prin urmare un simbol al Duhului Sfânt, care 
locuie�te în Adunare. Norul trebuia s�-i conduc� în totul prin pustia 
necunoscut� de ei. În al doilea rând le-a dat pe Moise, un tablou al Domnului 
Isus ca Preot al m�rturiei noastre, care prin trompetele de argint le vorbea 
Cuvântul lui Dumnezeu �i prin aceasta le spunea cum trebuia s� se poarte în 
diversele împrejur�ri. Îns� chiar de la început vedem c� pentru poporul lui 
Dumnezeu însufle�it de fire nu sunt suficiente conducerea Duhului Sfânt �i 
posedarea Cuvântului lui Dumnezeu. Ei tânjesc dup� cuno�tin�ele �i 
în�elepciunea omeneasc�. În capitolul 11 este dispre�uit� mâncarea 
duhovniceasc� din cer �i poporul dore�te mâncarea Egiptului, lumea urât� �i 
lep�dat� de c�tre Dumnezeu. În capitolul 12 este lep�dat� singura autoritate a 
lui Moise (a Domnului Isus) �i se cerea aceea�i autoritate divin� pentru 
cuvântul lor propriu. În capitolele 13 �i 14 �ara f�g�duin�ei „locurile cere�ti“ 
din Efeseni este dispre�uit� �i apare dorin�a pentru reîntoarcerea în Egipt. În 
capitolul 16 este respins� autoritatea �i preo�ia Domnului Isus (reprezentat� 
prin Moise �i Aaron) sub pretextul de a râvni la sfin�enia întregului popor. 

Nu vedem noi acelea�i lucruri în istoria Adun�rii? Nu se las� Duhului Sfânt 
conducerea nici în adunare �i nici în via�a practic�. Cuvântul lui Dumnezeu nu 
este recunoscut ca singura unitate de m�sur� a vie�ii Adun�rii. Înv���turile din 
evenimentele istoriei sunt folosite dup� aprecierea omeneasc�, pentru 
corectarea Cuvântului lui Dumnezeu. Hrana cereasc� este dispre�uit� în 
favoarea mânc�rii lume�ti, a lucrurilor p�mânte�ti, ceea ce are drept 
consecin�� c� se împotrivesc s� intre în �ar� (locurile cere�ti ale epistolei c�tre 
Efeseni). Singura autoritate a Domnului este în felul acesta dispre�uit�, c�ci se 
cere aceea�i autoritate pentru cuvântul omenesc, ceea ce are drept consecin�� 
c� este lep�dat� slujba Domnului, ca acela care este singurul Înv���tor �i mare 
Preot. 
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Aceste st�ri le vedem într-o form� maturizat� în starea actual� a 
cre�tin�t��ii. În „Evanghelia social�“ a conduc�torilor bisericii lumii se reg�sesc 
toate aceste forme. Îns� aceste principii au p�truns �i în grup�rile care înc� 
m�rturisesc c� sunt „ortodoxe“ (adic� drept credincioase), adic� p�streaz� 
inspira�ia �i valabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. S� nu gândeasc� cineva c� 
noi suntem siguri în fa�a acestor pericole. 

Are Dumnezeu Duhul Sfânt înc� deplin� libertate s� lucreze în strângerile 
noastre laolalt�, prin cine vrea El �i pentru ce vrea El? Cât de mult este 
recunoscut� singura autoritate a Domnului în adunarea Sa �i asupra 
slujitorilor S�i? Nu este suficient� mana cereasc� sau dorim hrana lumii �i a 
p�mântului (literatur�, radio, Tv, ziare)? Cât de mult ne satisfac lucrurile 
duhovnice�ti �i cât loc ocup� în via�a noastr� practic� lucrurile p�mânte�ti 
(bani, cas�, îmbr�c�minte, lux etc.)? Ne-am dezbr�cat noi în mod practic „de 
omul cel vechi, care se stric� dup� poftele în�el�toare... �i ne-am îmbr�cat cu 
omul cel nou, creat dup� chipul lui Dumnezeu, în dreptatea �i sfin�enia 
adev�rului“ (Efeseni 4.20-24; Coloseni 39-11)? Lupt�m noi consecvent ca s� 
lu�m în st�pânire lucrurile cere�ti �i s� le sim�im gustul? Este recunoscut� la 
noi singura autoritate a Domnului �i slujba Sa preo�easc� sau este re�inut� 
sub pretextul zelului pentru poporul S�u? Ne întreb�m noi în practica vie�ii 
noastre personale, în toate situa�iile: „Doamne, ce vrei Tu s� fac?“ Ar trebui s� 
punem totul în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, ca s� permitem Domnului s� 
ne arate starea noastr� practic�. S� ne gândim c� toate aceste principii atrag 
dup� sine sentin�a mor�ii din partea lui Dumnezeu asupra noastr� �i orice 
atingere cu ceea ce este caracterizat de aceste principii ne murd�re�te atât pe 
noi cât �i m�rturia lui Dumnezeu în aceast� lume. S� nu uit�m îns� s� ne 
folosim de bun�tatea minunat� �i de harul Domnului, care �i pentru aceste 
lucruri, în grija Sa, a dat un mijloc care ne poate cura�i. 

A fost pl�cerea lui Dumnezeu ca în ultimele zile în care noi tr�im, s� pun� 
iar��i în lumin� adev�rul cu privire la casa Sa �i totodat� cu privire la slujba 
preo�eas�, care este în leg�tur� cu acest� cas�. Îns� oricât de minunat� ar fi 
aceast� slujb�, principiul r�mâne acela�i �i anume c� El vrea s� fie sfin�it în 
aceia care se apropie de El. El ne spune: „Fi�i sfin�i, c�ci Eu sunt sfânt“ (1 
Petru 1.16). Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât este necesar 
s� avem parte de sfin�enia Sa. Noi suntem în leg�tur� cu locuin�a (Numeri 
19.13) �i Locul Preasfânt (versetul 20) al Domnului. Prin aceasta orice 
necur��ie devine o problem� serioas�. Nu numai noi în�ine vom fi murd�ri�i, 
îns� dac� noi neglij�m s� ne cur��im, atunci va fi murd�rit� locuin�a Sa, locul 
S�u Preasfânt. În aceste ultime zile Dumnezeu ne-a pus cu toat� claritatea 
înaintea ochilor, problema cur��iei. �i cât de des este necesar� aceast� 
cur��ire! De aceea este important ca noi s� cunoa�tem calea cur��irii �i s� �tim 
ce mijloace ne stau la dispozi�ie pentru aceasta. 

Putem împ�r�i capitolul în dou� p�r�i: îndrum�rile referitoare la preg�tirea 
apei pentru cur��ire (versetele 2-10) �i prevederile pentru întrebuin�area apei 
(versetele 11-22). 

Deja versetul 2 arat� importan�a temei. Expresia „porunca legii pe care a dat-
o Domnul“ se mai întâlne�te numai în capitolul 31.29 �i anume în leg�tur� cu 
aceea�i tem�. Nu numai o persoan�, ci tot poporul trebuia s� aduc� la Moise �i 
la Aaron vi�eaua ro�ie. Ei se bucurau de marele privilegiu c� aveau în mijlocul 
lor cortul Domnului. Îns� prin aceasta era o mare responsabilitate pentru tot 
poporul, c�ci cortul era Locul Preasfânt al Domnului, acolo unde locuia El 
(versetul 20). Dac� se admitea ca poporul s� se murd�reasc�, atunci cur��ia 
cortului �i caracterul Aceluia care voia s� locuiasc� acolo erau atacate. Dac� 
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era necesar� jertfa pentru p�cat sau pentru vin�, atunci când p�catul era 
f�ptuit, tot a�a era necesar� respectarea necondi�ionat� a îndrum�rilor date în 
acest capitol, c�ci Domnul locuia în mijlocul lor. În Levitic 4-6 vedem mijloacele 
pe care Dumnezeu le d� împotriva izbucnirii p�catului la acei pe care El i-a 
r�scump�rat din Egipt, în timp ce în Numeri 19 g�sim grija Sa plin� de har, 
pentru îndep�rtarea de necur��ie care s-a produs prin atingerea cu lucrurile 
din afar�. Fiindc� cenu�a trebuia p�strat� pentru oricine avea nevoie vreodat� 
de ea - �i nimeni nu putea spune c� el nu va ajunge niciodat� în aceast� 
situa�ie (compar� Iacov 3.2) - trebuia ca tot poporul s� participe la aducerea 
vi�elei ro�ii. 

Este clar, c� vi�eaua ro�ie - ca �i toate celelalte animale de jertf� - ne prezint� 
pe Domnul Isus. Nimeni altul nu putea s� dea prin moartea Sa temelia pentru 
cur��irea sufletului de murd�rie. 

Ca simbol al Domnului, trebuia ca animalul s� fie des�vâr�it �i l�untric. Era 
curat de orice pat� a p�catului. Noi putem privi via�a Sa de la sânul mamei �i 
pân� la sfâr�itul suferin�elor de pe cruce �i vedem pe Unul care niciodat� nu a 
fost murd�rit, care a fost minunat în des�vâr�irea cur��irii Sale personale, cu 
toate c� era înconjurat de rele. În El nu era nimic r�u. 

Îns� Cuvântul lui Dumnezeu pune aici accent deosebit pe lipsa de cusur a 
animalului de jertf�, pe care nu avea voie s� fi fost pus vreun jug. Domnul n-a 
fost niciodat� sub vreun jug, nici sub jugul p�catului (Ioan 8.34) �i nici sub 
vreun alt jug. Un jug înseamn� totdeauna disciplin� �i ascultare prin 
constrângere. Aceasta era imposibil la Acela care atunci când a devenit om a 
spus: „Vin s� fac voia Ta, Dumnezeule“ �i ca Om pe calea suferin�elor Sale: 
Mâncarea Mea este s� fac voia Aceluia care M-a trimis“, da, „a fost ascult�tor 
pân� la moarte �i înc� moarte de cruce“... Principiile �i obiceiurile lumii n-au 
avut nici o influen�� asupra gândurilor Sale, a cuvintelor �i faptelor Sale �i tot 
a�a de pu�in lingu�irile �i amenin��rile. El n-a f�cut niciodat� ceva care s� 
plac� oamenilor (compar� Ioan 2.4 �i Matei 12.47-50). 

Trebuia s� fie o vi�ea ro�ie. Nu ne aminte�te aceasta de sângele S�u, pe care 
El l-a v�rsat la cruce (compar� �i cu pieile de berbec vopsite cu ro�u la cortul 
din pustie)? Numele Adam înseamn� „p�mânt ro�u“. Cuvântul ebraic pentru 
„ro�u“ poart� aici acela�i gând. El era om cu adev�rat, îns� El a venit ca s� 
moar�. Trebuia ca s� fie un animal de jertf� de parte femeiasc�, ceea ce indica 
spre pasivitate, supunere �i lips� de voin��. Cât de clar vedem aceasta în toat� 
via�a Domnului Isus, mai ales în Ghetsimani, unde El avea înaintea ochilor 
moartea Sa sub judecata lui Dumnezeu. Astfel putea El s� devin� jertf� pentru 
p�cat pentru necur��ia nedorit� care lua na�tere prin atingerea cu ceva care 
vorbe�te de moarte. 

Moise �i Aaron primeau vi�eaua de la popor. În Moise, înv���torul �i 
mijlocitorul leg�mântului, vedem ce era necesar din partea lui Dumnezeu. Îns� 
vi�eaua st�tea în leg�tur� �i cu restaurarea acelora care s-au murd�rit. Este 
vorba aici nu de o slujb� preo�easc� în adev�ratul ei sens. Acesta este desigur 
motivul pentru care vedem aici pe Aaron �i Moise. 

Îns� nici Moise �i nici Aaron nu exercitau în mod practic aceast� slujb�. Ei 
trebuiau s� predea animalul de jertf� lui Eleazar. Cred c� Aaron de aceea nu 
este amintit aici, pentru c� el în mod obi�nuit reprezint� leg�tura întregului 
popor cu Dumnezeu, în timp ce aici este vorba de p�rt��ia personal� a 
fiec�ruia. Nu se spune aici nici „un fiu al lui Aaron“ �i nici „Eleazar, fiul lui 
Aaron“. De aceea cred c� este cuprins un alt gând minunat, care ne este f�cut 
clar prin pozi�ia lui Eleazar în aceast� carte. Explica�ia o g�sim în capitolul 
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urm�tor, când Aaron moare �i Moise îmbrac� pe Eleazar cu hainele preo�e�ti 
ale lui Aaron. Nu vedem în aceast� slujb� preo�easc� în puterea învierii, a�a 
cum o exercit� Domnul Isus pentru noi acum în cer, prin care El ne aduce 
mereu aminte despre lucrarea înf�ptuit� (Evrei 7.24-28; 9.11-15; 1 Ioan 2.1-
2)? 

Îns� în versetul 7 se spune c� preotul va fi necurat pân� seara. Asta nu se 
poate spune despre Domnul Isus personal. De aceea cred c� în Eleazar vedem 
pe Domnul Isus, cum El este în leg�tur� cu noi în slujba sa preo�easc�, �i apoi 
în Eleazar ne putem vedea �i pe noi în�ine. Numele s�u înseamn� „Dumnezeu 
este ajutor“. Aceasta ne indic� ajutorul divin în înf�ptuirea pozi�iei noastre de 
preo�i într-o gândire preo�easc�. Am v�zut c� în cartea Levitic „fiii lui Aaron“ 
erau un tablou al faptului acestuia. Ei erau caracteriza�i prin aceea c� prin 
slujba permanent� în prezen�a lui Dumnezeu în locul Preasfânt aveau 
în�elegerea gândurilor lui Dumnezeu �i priveau totul cu ochii S�i. Acela�i lucru 
îl g�sim aici la Eleazar. 

El aducea vi�eaua în afara taberei ca s� fie t�iat� acolo. La medita�ia 
capitolelor 4 �i 16 din Levitic am v�zut ce înseamn� expresia „în afara taberei“. 
Un preot are în�elegere cu privire la însemn�tatea aceasta �i, dac� El se 
preocup� cu lucrarea Domnului Isus pe cruce, vede crucea în afara taberei. 
Avem aici singurul caz în care jertfa pentru p�cat este t�iat� în afara taberei, 
tot a�a cum numai aici se spune c� preotul aducea animalul în afara taberei. 

În cartea Levitic este ar�tat� ordinea divin� a cortului din pustie. De aceea 
sângele trebuia adus �i în cort ca s� fie stropit fie pe scaunul îndur�rii (Levitic 
16), fie pe altarul t�mâierii, fie pe altarul arderii-de-tot. Îns� în cartea Numeri, 
în timpul c�l�toriei prin pustie, cortul a fost încredin�at responsabilit��ii 
poporului lui Dumnezeu. De aceea ordinea divin� este uneori schimbat�. 
Vedem aceasta de exemplu în capitolul 10.33. În pustie era vizibil e�ecul 
poporului �i consecin�ele se arat� �i asupra casei lui Dumnezeu. Tab�ra devine 
treptat asemenea unei case mari, care trebuie s� se despart� de ceea ce a 
devenit un sistem omenesc, firesc. De aceea aici sângele nu este adus în Locul 
Preasfânt, pentru c� este vorba numai de necur��ia unora din aceia care 
apar�ineau poporului. A�a vede „preotul“ tot în�elesul expresiei „în afara 
taberei“. Dar �i Domnul Isus a suferit „în afara taberei“. El trebuia s� fie 
îndep�rtat dinaintea prezentei sfinte a lui Dumnezeu, a�a c� El a trebuit s� 
strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“ Cum ne 
arat� aceasta groz�via p�catului în ochii lui Dumnezeu! El nu putea s�-l 
tolereze în nici o privin��, c�ci El este lumina �i în El nu este nicidecum 
întuneric (1 Ioan 1.5). 

Eleazar nu taie singur vi�eaua, c�ci aceasta nu este o slujb� preo�easc�. Îns� 
ea este t�iat� „înaintea lui“. El vede cu ochii s�i moartea Domnului, a�a c� este 
o realitate pentru el. Apoi începe lucrarea preo�easc�, cu stropirea sângelui. 
A�a cum am remarcat deja, sângele nu este stropit aici pe capacul isp��irii, ca 
în marea Zi a Isp��irii din Levitic 16. Acolo trebuiau împlinite cerin�ele sfinte 
ale drept��ii �i sfin�eniei lui Dumnezeu, ca astfel El s� poat� ar�ta har 
p�c�to�ilor vinova�i. Sângele vorbea deci acolo lui Dumnezeu. Aici este vorba 
de un popor care tocmai pe baza sângelui de pe capacul isp��irii a devenit 
poporul lui Dumnezeu �i st� cu El în leg�tur�. Îns� acest popor se g�se�te în 
pustie, unde pentru fiecare în parte exist� marele pericol s� se murd�reasc�. 
Dac� �i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor (Evrei 12.29), atunci orice 
necur��ie nu face imposibil� p�rt��ia cu acest Dumnezeu sfânt? Stropirea de 
�apte ori a sângelui de c�tre Eleazar ne d� r�spunsul. El strope�te sângele 
înaintea cortului întâlnirii, unde Dumnezeu cheam� poporul ca s� aib� 
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p�rt��ie cu El. Aceast� stropire nu este destinat� pentru Dumnezeu, c�ci El nu 
uit� sângele de pe capacul isp��irii. Poporul lui Dumnezeu care se apropia de 
El, vedea totu�i m�rturia în�eptit� - o m�rturie deplin� c� sângele se g�sea 
acolo; a�a c� ei se puteau apropia cu îndr�zneal� de Dumnezeu. Pentru unul 
singur care s-a murd�rit nu mai trebuia ca sângele s� mai curg� înc� o dat�. 
Asta s-a întâmplat odat� �i nu mai citim nimic altceva, despre o a doua vi�ea 
ro�ie. El putea �i trebuia s� fie cur��it prin cenu�a jertfei pentru p�cat - ceva 
care vorbe�te de judecata des�vâr�it� a lui Dumnezeu asupra acestei necura�ii. 
În privin�a aceasta vi�eaua ro�ie este cel mai clar, dac� nu chiar singurul 
simbol al Vechiului Testament pentru adev�rul care se g�se�te în Noul 
Testament �i anume c� Hristos „S-a jertfit odat�, ca s� poarte p�catele 
multora“. - „C�ci printr-o jertf� El a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna pe cei 
care sunt sfin�i�i“ (Evrei 9.28; 10.14). 

La citirea acestui verset vedem clar, dup� p�rerea mea, c� Eleazar este �i un 
simbol al nostru, în m�sura în care noi suntem fii ai lui Aaron. El aducea 
vi�eaua înaintea taberei, îns� acolo ea nu era t�iat� de el, ci „înaintea lui“. Cu 
în�elegere preo�easc� el prive�te spre cruce, ca s� recunoasc� mai mult 
judecata �i moartea lui Hristos �i ca s� vad� cum trateaz� Dumnezeu p�catele 
firii noastre. El vedea c� Domnul a purtat în chip des�vâr�it judecata asupra 
p�catelor noastre - care aici poart� caracterul necur��iei - �i de aceea putea 
stropi sângele. În versetul 5 vi�eaua era ars� „înaintea ochilor s�i“. El vede �i 
contempl� cu ochii deschi�i cât de necru��toare este judecata lui Dumnezeu cu 
privire la p�cate, îns� �i cât de des�vâr�it a fost ea exercitat�. Niciunde nu ne 
este prezentat aceasta a�a de des�vâr�it ca aici. Nu numai pielea, carnea �i 
baliga, ci �i sângele, toate erau arse pân� la pic�turile cele mai mici, pe care el 
le-a stropit cu degetul s�u, chiar �i gr�simea, care în Levitic 4 �i în marea Zi a 
Isp��irii (Levitic 16), împreun� cu t�mâia, erau arse pe altar (acesta este 
în�elesul cuvintelor ebraice întrebuin�ate acolo), sunt aici mistuite complet de 
c�tre foc (acesta este în�elesul cuvintelor ebraice folosite aici). Ce impresie 
primea preotul despre ura lui Dumnezeu împotriva p�catului, îns� �i despre 
suferin�ele Domnului pe cruce, despre pre�ul pe care El trebuia s�-l pl�teasc�, 
ca s� ne elibereze de judecata cu privire la p�catele noastre, judecata cu privire 
la necur��ia despre care este vorba în con�inutul capitolului nostru. 

Îns� preotul trebuia s� înve�e mai mult, a�a cum vedem din versetul 6. El 
trebuia s� arunce pe foc lemn de cedru, isop �i cârmâz, ca vi�eaua s� fie 
mistuit�, a�a c� aceste lucruri ardeau în aceea�i judecat�. Ele sunt imagini a 
tot ceea ce este în natur� �i ceea ce ini�ial în crea�ie erau foarte bune. Acum 
îns� prin p�cat s-au stricat. În Isaia 2.12-17 cedrii sunt un tablou al m�re�iei 
oamenilor. 1 Împ�ra�i 4.33 ne arat� c� isopul este cea mai mic� �i 
neînsemnat� plant�. Solomon, cel mai în�elept dintre to�i oamenii,a vorbit 
„despre cedrii din Liban, pân� la isop, care cre�te pe ziduri“. Cedrii sunt deci 
simbolul a ceea ce este mai înalt în natur�, în timp ce isopul este al celor mai 
de jos. Cârmâzul vorbe�te despre slava exterioar� a oamenilor din lume. 

Ce înv���tur� adânc� se ascunde aici! Orice om n�scut din nou în�elege c� 
Dumnezeu trebuie s� judece p�catele noastre. Dac� el a tr�it starea din 
Romani 7, el în�elege de asemenea c� Dumnezeu trebuie s� judece natura 
noastr� p�c�toas� (Romani 8.30). Îns� aici se merge mult mai departe. Vedem 
aici c� Dumnezeu trebuie s� judece pe tot omul firesc - atât calit��ile sale 
bune, dup� m�sura omeneasc�, cât �i propriet��ile sale rele. Cât de serios este 
aceasta! 

Cât de u�or ne sprijinim pe anumite calit��i naturale, pe inteligen�a noastr�, 
pe cultura noastr�, pe aptitudinile noastre, pe banii no�tri, pe puterea noastr�, 
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pe rela�iile noastre, pe s�n�tatea noastr�, pe m�dularele noastre �i pe altele! 
Poate chiar pe modestia �i smerenia noastr� natural� sau înv��at�! Nu vedem 
noi isopul în Coloseni 2.13, unde se spune: „... s�-�i fac� voia lui însu�i prin 
smerenie ...“? Nu punem noi deseori pre� pe „cârmâz“, onoare în lume sau cel 
pu�in pe un renume �i dac� este posibil �i pu�in� influen��? 

Dac� privim preotul ca imagine a Domnului Isus, vedem c� El a trebuit s� 
moar� pe cruce �i pentru aceste lucruri. Îns� ca preo�i, contemplând moartea 
Domnului Isus sub judecata lui Dumnezeu (vezi versetul 5) trebuie s� fim 
con�tien�i c� la cruce, Dumnezeu a judecat nu numai p�catele noastre �i 
p�catul care locuie�te în�untrul nostru, ci �i pe noi în�ine în Hristos. A�a 
în�elegem mai bine ce se spune în 2 Corinteni 5.17: „Dac� este cineva în 
Hristos este o crea�ie nou�; cele vechi s-au dus, iat�, toate s-au f�cut noi“. 
Preotul însu�i trebuia s� arunce în foc lemnul de cedru, isopul �i cârmâzul. 

Aceasta a f�cut-o �i apostolul Pavel. De aceea putea scrie: „Departe de mine 
s� m� laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin 
care lumea este r�stignit� fa�� de mine �i eu fa�� de lume“ (Galateni 6.14). Ei 
se laud� cu aceast� cruce, în care Dumnezeu l-a judecat cu totul. De aceea el 
nu voia s� se laude cu ceva care venea de la om. De aceea lumea îi era 
r�stignit�, asta înseamn� c� el nu avea nici cele mai mici interese în ea. Îns� �i 
el însu�i era r�stignit fa�� de lume, asta înseamn� c� lumea nu-l mai cuno�tea 
�i nu mai avea nici un interes pentru el �i el era mul�umit cu aceasta. Aceasta 
merge foarte departe. �i un om firesc se poate crede atât de important, încît 
nu-l mai impresioneaz� ce gândesc al�ii despre el. Îns� totdeauna se va 
tulbura, dac� lumea îl trece cu vederea �i nu �ine seama de el. 

Cât de serios este c� ne sunt împ�rt��ite aceste gânduri aici! Noi vom fi deci 
murd�ri�i �i prin aceea c� asemenea lucruri fire�ti influen�eaz� pre�uirea pe 
care ne-o acord�m noi în�ine. Prin aceasta p�rt��ia noastr� cu Tat�l �i cu Fiul 
este întrerupt�, c�ci �i aceste lucruri au trebuit judecate de Dumnezeu la cruce 
�i acum ele apar�in de ceea ce este „mort“. Prin leg�tura cu ceva care vine de la 
omul firesc, noi vom fi întina�i. Este demn de remarcat c� aici este vorba de 
ceea ce în mijlocul poporului lui Dumnezeu vorbe�te de moarte, un principiu 
pe care îl g�sim în tot Noul Testament. În Evrei 13 vedem c� noi putem fi în 
apropierea Domnului Isus numai în Locul Preasfânt, unde era stropit sângele 
sau în afara taberei, unde era ars trupul jertfei pentru p�cat. Atât sângele cât 
�i corpul ars arat� c�: judecata lui Dumnezeu a fost exercitat� asupra omului. 
Numai în locul caracterizat prin aceea c� omul cel vechi a fost îndep�rtat, 
putem fi lâng� Domnul Isus. Aceasta iese în eviden�� �i la masa Domnului. 
Acolo noi ne strângem ca s� ne gândim la Domnul care a murit �i prin faptul 
c� mânc�m din pâinea frânt� �i bem din pahar, ar�t�m c� avem �i noi o parte 
în acest� moarte sub judecata lui Dumnezeu. Numai omul cel nou poate g�si 
un loc în Adunare. De îndat� ce se d� loc omului firesc, acest loc sfânt �i aceia 
care sunt în leg�tur� cu el devin necura�i. 

Ce impresie despre groz�via p�catului �i despre pericolul de a fi murd�rit ne 
dau versetele 7,8 �i 10! Preotul însu�i este murd�rit prin faptul c� el aduce 
vi�eaua ro�ie înaintea taberei, strope�te sângele �i arunc� în foc lemnul de 
cedru �i celelalte. Acela�i lucru este �i cu acela care a ars vi�eaua, da, chiar �i 
pentru acela care a adunat cenu�a �i a adus-o într-un loc curat. Primii doi 
trebuiau s�-�i spele trupul în ap� �i to�i trei trebuiau s�-�i spele hainele �i 
erau necura�i pân� seara. Orice atingere cu p�catul murd�re�te, chiar dac� se 
petrece în scopul de a ajuta pe al�ii ca s� devin� cura�i. Aceasta o vedem �i în 
versetul 21. Nu ne face aceasta s� fim plini de grij�? Compar� cu Iuda 23: 
„urând pân� �i c�ma�a p�tat� de carne“. 



Slava lui Hristos în jertfe – H. L. Heijkoop                                    Jertfa vi�elei ro�ii 

10/19 

Un preot, un fiu al lui Aaron este obi�nuit s� fac� slujba în prezen�a lui 
Dumnezeu �i acolo a înv��at s� vad� lucrurile a�a cum le vede Dumnezeu. 
Poate el s� se preocupe a�a de am�nun�it de judecata lui Dumnezeu asupra 
p�catului, a�a cum a fost ea exercitat� asupra Domnului Isus �i cu aceast� 
ocazie s� vad� ce înseamn� arderea lemnului de cedru, isopului �i cârmâzului, 
f�r� ca el s� nu-�i cunoasc� mai bine propria fire? Aceasta va avea drept 
consecin�� c� el se va a�eza în lumina lui Dumnezeu �i va întrebuin�a 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru sine, cu toate c� el nu a atins nici un mort, 
adic� n-a fost murd�rit în exterior. Acesta este în�elesul cuvintelor: „El trebuia 
s�-�i spele trupul în ap�“. Aceasta îl va conduce la faptul c� el va întrebuin�a 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru cur��irea comport�rii exterioare (hainele sale 
sunt simbolul acesteia). Aceasta nu va fi un clocot superficial de scurt� durat�, 
ci va dura mai mult timp - „pân� seara“. Dumnezeu a�teapt� lucrul acesta de 
la noi. El dore�te ca noi s� avem o desp�r�ire moral� de ceea ce vine de la omul 
nostru cel vechi. 

Acela�i lucru trebuia s�-l fac� �i acela care aduna cenu�a vi�elei ro�ii �i o 
ducea în afara taberei într-un loc curat. Vedem îns� c� nu mergea a�a de 
departe ca la preot. El î�i sp�la într-adev�r hainele, dar nu trupul. Judecata de 
sine se limiteaz� la comportarea sa exterioar� �i nu se întinde pân� la ceea ce 
este în el. El s-a preocupat am�nun�it cu cenu�a �i de aceea a v�zut rezultatul 
judec��ii lui Dumnezeu asupra p�catului. Îns� el nu a trecut prin exerci�iile 
din versetele 5 �i 6. Totu�i trebuia ca �i el s� se cur��easc�, cu toate c� el nu a 
atins nici un mort. 

Cenu�a era p�strat� „pentru adunarea fiilor lui Israel... ca ap� de cur��ire“ 
(versetul 9), pentru cazul când cineva venea în atingere cu un mort. Vedem c� 
aceia care se ocupau cu aceasta, ca s� pun� acest mijloc la dispozi�ia 
întregului popor, treceau prin exerci�ii adânci. Cu aceast� ocazie înv���m c� tot 
ce iese la iveal� din omul cel vechi conduce la necur��ie, chiar dac� nu se 
ajunge la o atingere direct� cu ceea ce este mort. Prin preocuparea cu 
suferin�ele lui Hristos în timp, ei înva�� c� El a purtat judecata asupra 
p�catelor. Aceast� instruire merge mult mai adânc decât dac� ar fi 
experimentat c� el însu�i s-a murd�rit. Cine a înv��at aceast� lec�ie poate face 
slujba despre care spune apostolul în Galateni 6.1: „Fra�ilor, chiar dac� un om 
ar c�dea deodat� în vreo gre�eal�, voi, care sunte�i duhovnice�ti, s�-l ridica�i 
cu duhul blânde�ii; �i ia seama la tine însu�i, ca s� nu fii ispitit �i tu“. 

Cu versetul 11 începe a doua parte a capitolului. „Cine se va atinge de vreun 
mort, de vreun trup omenesc mort, s� fie necurat timp de �apte zile“. Moartea 
este �tampila care a fost pus� pe vechea crea�ie. Ea caracterizeaz� lumea ca o 
pustie pentru Dumnezeu, prin ea doar treci, ea nu este în stare s� p�streze 
via�a. În afar� de aceasta, ea murd�re�te, c�ci ea este plata p�catului. Drept 
consecin��, tot ce este sub st�pânirea mor�ii este o necur��ie pentru to�i acei 
care stau ca vii înaintea lui Dumnezeu. To�i care nu sunt n�scu�i din nou 
apar�in vechii crea�ii. „Pe când noi eram mor�i în p�catele noastre, El ne-a 
adus la via�� împreun� cu Hristos“ (Efeseni 2.1-5; Coloseni 2.13). Tot ce este 
într-un copil al lui Dumnezeu din omul cel vechi, din carne, apar�ine vechii 
crea�ii. „Cine m� va sc�pa de acest trup de moarte?“, se plânge noul-n�scut din 
Romani 7. Când noi d�m firii p�c�toase prilej ca s� lucreze în noi, vom fi 
murd�ri�i. Hagai întreab�: „Dac� se atinge cineva necurat prin atingerea de un 
trup mort, de toate aceste lucruri, vor deveni ele necurate?“ �i preo�ii au 
r�spuns: „Vor fi necurate“ (Hagai 2.13). 

Nu trebuie s� uit�m c� un copil al lui Dumnezeu nu are a face numai cu 
ispitele din afar�, ci �i cu propria sa natur�, care încearc� mereu s� conduc� 
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pe credincio�i la p�cat. În felul acesta ei se vor murd�ri prin orice leg�tur� cu 
lucrurile lumii, cu vechea crea�ie care îi înconjoar�, îns� �i prin tot ce iese din 
firea lor. În versetul 6 am v�zut c� prin aceasta sunt amintite nu numai 
lucrurile care sunt judecate de un necredincios moral, ci �i însu�irile bune ale 
omului firesc prezentat simbolic prin lemnul de cedru, isop �i cârmâz. Despre 
lume se spune clar în 2 Corinteni 6.14-18: „... Ce parte are cel credincios cu cel 
necredincios? „...De aceea ie�i�i din mijlocul lor �i desp�r�i�i-v� de ei, zice 
Domnul, nu v� atinge�i de ceea ce este necurat �i v� voi primi“. Aici în Numeri 
19 este vorba în mod special de leg�tura cu moartea în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu �i în privin�a aceasta în 2 Timotei 2.20-22 se spune clar: „Deci dac� 
cineva se cur��e�te de acestea (de vasele amintite ca necurate în versetul 20), 
va fi un vas de cinste, sfin�it, folositor St�pânului s�u, preg�tit pentru orice 
lucrare bun�. Fugi de poftele tinere�ii �i urm�re�te dreptatea, credin�a, 
dragostea, pacea, împreun� cu cei care cheam� pe Domnul dintr-o inim� 
curat�. Despre lucrurile p�c�toase se spune în Galateni 5: „Cei care fac astfel 
de lucruri nu vor mo�teni împ�r��ia lui Dumnezeu“; Iuda scrie: „... urând pân� 
�i c�ma�a murd�rit� de carne“ adic� toate obiceiurile �i modul de comportare, 
care prin fire ne murd�resc. Toate acestea sunt cuprinse în 2 Corinteni 7.1, ca 
aten�ionare. „Deci, fiindc� avem astfel de f�g�duin�e, preaiubi�ilor s� ne 
cur��im de orice întin�ciune a c�rnii �i a duhului, des�vâr�ind sfin�irea în frica 
de Dumnezeu“. 

Aici în Numeri 19, Dumnezeu pune înaintea ochilor no�tri într-un mod 
deosebit urm�rile mor�ii, care duc la întinarea noastr�, pentru c� atingerea în 
aceast� lume de ceea ce este mort este un semn caracteristic al c�derilor �i 
nereu�itelor noastre. De aceea g�sim acest capitol în cartea Numeri, c�ci 
cuprinde îndrum�rile �i proviziile pentru pustie. Cât de serios este acest lucru, 
vedem în Filipeni 3.13, unde apostolul plânge pe acei a c�ror inim� nu mai este 
umplut� de slava p�r�ii cere�ti, „al c�ror Dumnezeu este pântecele �i slava lor 
este în ru�inea lor �i se gândesc la lucrurile p�mânte�ti“ - în orice form� �i în 
orice m�sur� ar fi aceasta. Declinul duhovnicesc al unuia ca Dima este explicat 
prin cuvintele: „din dragoste pentru veacul de acum“ (2 Timotei 4.10). 
Dragostea lui s-a îndreptat spre lucrurile acestui p�mânt, care îns� poart� 
amprenta mor�ii. De aceea nu mai putea merge împreun� cu apostolul, c�ci 
„p�rt��ia noastr� (a apostolului) este cu Tat�l �i cu Fiul S�u“ �i „tot ce este în 
lume, pofta c�rnii, pofta ochilor �i mândria vie�ii, nu este de la Tat�l“ (1 Ioan 
1.3; 2.16). „Nu �ti�i c� prietenia lumii este vr�jm��ie cu Dumnezeu?“ (Iacov 
4.4). 

Cu cât� seriozitate trateaz� Cuvântul lui Dumnezeu orice atingere cu ceva 
mort, oricât de neînsemnat� ar fi în ochi no�tri aceasta! Oricare ar fi fost felul 
atingerii �i oricare ar fi fost cel care a fost lovit de aceasta, el era necurat timp 
de �apte zile. „�i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor“ (Evrei 12.29). Tat�l 
nostru este un Dumnezeu de trei ori sfânt, ai c�rui ochi sunt a�a de cura�i c� 
nu pot s� vad� r�ul. Pentru c� am primit un har a�a de mare, suntem înclina�i 
s� lu�m p�catul cu u�ur�tate. Îns� tocmai în�l�imea pe care ne-a ridicat harul, 
apropierea de Tat�l �i de Fiul, în care st�m, face ca necur��ia s� apar� cu atât 
mai rea în ochii lui Dumnezeu. „�i dac� chema�i ca Tat�, ... umbla�i cu fric� în 
timpul pribegiei voastre“ (1 Petru 1.14-19). Dac� lu�m cu u�urin�� atingerea cu 
lucrurile moarte, atunci Dumnezeu trebuie s� se adapteze la indiferen�a 
noastr�, la inimile noastre împietrite? „Acela va fi necurat timp de �apte zile“. 

Chiar dac� el gânde�te c� necur��ia a fost de neevitat �i c� nu l-a atins 
în�untrul s�u, el era totu�i necurat timp de �apte zile. Probabil c� el prive�te 
numai ca o consecin�� a unei neaten�ii de moment, îns� Dumnezeu vede 
antecedentele, ceea ce iese din�untru �i El �tie c� numai printr-un proces 
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moral l�untric se poate ob�ine cur��ia des�vâr�it�, iar aceasta nu dureaz� 
numai un moment, ci �apte zile. Num�rul �apte ne arat� des�vâr�irea în 
domeniul duhovnicesc. Con�tiin�a noastr� poate fi a�a de împietrit�, încît nu 
vom observa nici m�car o dat� c� ne-am murd�rit. Îns� lipsa noastr� de 
sensibilitate �i orbirea noastr� nu pot fi niciodat�, pentru Dumnezeu, m�sura 
cerin�elor Sale sfinte. Ochii lui Dumnezeu cerceteaz� gândurile inimilor noastre 
�i El vrea ca �i noi s� facem la fel. Altfel nu poate fi nici o p�rt��ie. Dumnezeu 
vrea ca noi s� sim�im extrem de mult pierderea p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul. De 
aceea trebuia ca mijlocul de cur��ire s� fie întrebuin�at abia în a treia zi. Înc� o 
dat�, patru zile mai târziu, în a �aptea zi, trebuia folosit �i abia atunci era 
curat. Ar putea fi cele dou� �i trei zile probabil în leg�tur� cu gândul c� orice 
lucru trebuie confirmat de m�rturia a doi sau trei martori? 

Prin compararea acestor versete cu Levitic 11.24-40 �i 17.15 vedem ceva 
izbitor. Dac� era atins un animal mort - nu numai un animal curat (versetul 
39), ci �i insecte zbur�toare (versetele 23-25) sau chiar oricare altele (versetul 
29) - era necurat pân� seara. Aici �i în Numeri 19 se spune c� acela care se 
atinge de un om mort este necurat timp de �apte zile. Ce umilitor este aceasta 
pentru mândria omeneasc�! Un urma� al lui Adam, care a fost creat dup� 
chipul �i asem�narea lui Dumnezeu, murd�re�te, când moare, mai mult decât 
cel mai de jos animal. De ce este a�a? Animalele nu mor pe baza p�catelor lor, 
ci pentru c� ele prin om au fost aduse sub blestem. Prin om a intrat p�catul în 
lume �i prin p�cat moartea. Moartea a p�truns în to�i oamenii, pentru c� to�i 
au p�c�tuit (Romani 5.12). Nu ne arat� aceasta, cât de serioas� ar trebui s� fie 
p�rerea noastr� cu privire la cea mai mic� necur��ie, care ia na�tere prin 
atingerea cu un „cadavru“? 

Vedem în versetul 12 c� responsabilitatea pentru cur��ire este la cel necurat, 
cu toate c�, potrivit cu versetul 19, el nu se poate ajuta singur. Dac� îns� el n-
o face �i nu se cur��e�te de p�cat, „el nu va fi curat în a �aptea zi“. Cât de 
serios este aceasta! Versetele 13 �i 20 ne arat� cum judec� Dumnezeu în 
aceast� situa�ie. Va veni momentul când un asemenea om „va fi nimicit din 
mijlocul Adun�rii“. 

Nu vedem deseori c� unii, care m�rturisesc c� sunt credincio�i, se joac� 
oarecum cu p�catul? Curând o vor vedea �i al�ii. Dac� merge mai departe, va 
vedea �i lumea. Care este atunci finalul? C� el trebuie scos din p�rt��ia 
credincio�ilor. Din p�cate trebuie s� vedem câteodat� c� merge mereu mai la 
vale �i va deveni clar pentru fiecare c� niciodat� nu a fost o leg�tur� vie cu 
Dumnezeu. Îns� chiar dac� nu se ajunge a�a de departe, este clar c� ceea ce 
este stricat pentru un necredincios este periculos �i pentru via�a 
duhovniceasc� a unuia n�scut din nou. 

În versetul 13 vedem înc� o consecin��. Tot ceea ce atingea un necurat 
devenea de asemenea necurat. Am amintit deja Hagai 2. Un asemenea om 
devine un izvor de necur��ie în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Îns� ceea ce 
cânt�re�te mult mai greu este c� �i cortul Domnului, Locul Preasfânt al 
Domnului devine necurat. În mod obi�nuit oamenii judec� greutatea p�catelor 
dup� consecin�ele pe care le aduc asupra lor în�i�i. Îns� Dumnezeu vede totul 
în lumina naturii Sale proprii, care este lumin� (1 Ioan 1.5). 

Era un mare privilegiu pentru Israel s� aib� locuin�a lui Dumnezeu în 
mijlocul lor. Mult mai mare este privilegiul nostru, c�ci noi suntem templul lui 
Dumnezeu, o locuin�� a lui Dumnezeu în Duhul (1 Corinteni 3.16; Efeseni 
2.22). Dac� responsabilitatea lui Israel era mare, c�ci în acest cort era Locul 
Preasfânt (versetul 20), cu cât mai mare este atunci responsabilitatea noastr�, 
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c� Dumnezeu Duhul Sfânt locuie�te în mijlocul nostru! Nu m� gândesc la 
locuirea Duhului Sfânt în trupul fiec�rui credincios, c�ci nu aceasta este tema 
versetului 13, cu toate c� aceast� realitate arat� cât de serios este orice p�cat 
al unui credincios. Aici este vorba de faptul c� orice necur��ie aduce influen�� 
rea casei lui Dumnezeu, cur��eniei Locului Preasfânt �i este dezonorat 
caracterul Aceluia care vrea s� locuiasc� în aceast� cas�. Acesta este �i motivul 
cel mai important pentru care un necurat care t�r�g�neaz� s� se cur��easc�, 
trebuie s� fie îndep�rtat din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Al doilea motiv 
este c� prin disciplinarea pe care i-o face Adunarea, el ajunge s� se reîntoarc�. 
Aici este ar�tat mai ales c� din grija plin� de îndurare pe care i-a ar�tat-o 
Dumnezeu, el nu a avut nici un folos. Nu trebuie Dumnezeu s� a�tepte ca noi 
s� ne desp�r�im de tot ceea ce este de la omul cel vechi, c�ci El ne-a 
r�scump�rat cu un pre� a�a de mare din starea în care se g�sea acest om vechi 
�i ne-a a�ezat în împ�r��ia Fiului dragostei Sale? Ce poate face Dumnezeu, 
când noi am devenit necredincio�i �i ne împotrivim s� folosim pentru noi 
mijlocul pe care El, în harul S�u, l-a pus la dispozi�ie pentru cur��ire? Trebuie 
El s� permit� ca noi s� murd�rim casa Sa sfânt� �i s�-L dezonor�m, pe El care 
este lumin� �i în care nu este nicidecum întuneric, prin aceea c� noi în mod 
con�tient ne apropiem de El în starea de necur��enie �i dispre�uim mijlocul de 
cur��ire, pe care El ni l-a dat în în harul S�u? Ce nechibzuin�� ar fi aceasta din 
partea noastr�, f�pturi slabe, fa�� de Creatorul m�re�, care a f�cut atât de mult 
pentru noi! Nu este acest p�cat mult mai sup�r�tor decât necur��ia pe care a 
descoperit-o starea acestei inimi? 

În versetele 14-16 ne sunt numite diferite feluri de necura�ii. A�a cum am 
amintit deja, în acest capitol este vorba numai de necur��ia prin oameni mor�i. 
Necur��ia prin lepr�, animale etc este tratat� în alte locuri, ca de exemplu în 
capitolul 5; Levitic 14 etc. 

În primul rând este tratat cazul când un om a murit într-un cort. Cuvântul 
ebraic cort (ohel) este folosit atât pentru cortul din pustie cât �i pentru cortul 
care sluje�te ca locuin��. De aceea trebuie s� vedem aici ambele în�elesuri. Cât 
de serios este când cineva moare în casa lui Dumnezeu! Adunarea se bazeaz� 
pe Hristos ca Fiu al Dumnezeului celui viu (Matei 16; 16-19) Orice piatr�, care 
împreun� cu Hristos construie�te aceast� cas� a lui Dumnezeu, L-a primit pe 
El ca via�� ve�nic� (1 Ioan 5.11,12,20; Coloseni 3.4), por�ile hadesului n-o pot 
birui. Deci, cineva moare în aceast� cas� minunat� - moartea p�trunde într-o 
persoan� nen�scut� sau prin firea p�c�toas� a uneia n�scut� din nou. Cât de 
îngrozitor este aceasta! �i totu�i a�a vedem în casa lui Dumnezeu, când privim 
în jur. Aceast� realitate are drept consecin�� c� oricine care se g�se�te în 
aceast� cas� sau intr� în ea, va deveni necurat. Cuvântul lui Dumnezeu spune 
c� pu�in aluat dospe�te toat� pl�m�deala (1 Corinteni 5.6; Galateni 5.8) �i: „Nu 
v� l�sa�i în�ela�i: Tov�r��iile rele stric� obiceiurile bune“(l Corinteni 15.33). 
Oricine vine în contact cu un asemenea necurat devine de asemenea necurat 
(Hagai 2.12-15) �i to�i ace�tia trebuie da�i afar� din poporul lui Dumnezeu 
(capitolul 5.2-4). 

Cât de important este de aceea, ca la admiterea la masa Domnului s� fii total 
dependent de Domnul �i de Duhul Sfânt! Numai Domnul poate s� ne deschid� 
ochii ca s� vedem adev�rata stare a unui om, iar Duhul Sfânt vrea s� ne 
conduc� în tot adev�rul, numai dac� noi vrem s� ne l�s�m condu�i. Cât de 
mult ar trebui s� veghem la aceasta, ca firea, ceea ce mai este în noi din omul 
natural, s� nu ocupe nici un loc în casa lui Dumnezeu! Îns� cât de repede se 
ajunge la aceasta, când metodele omene�ti, lume�ti sau gândirea legalist� 
g�se�te permisiune: ceea ce la început era prin Duhul este continuat prin 
carne (Galateni 3.3). 
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Nu �tim din experien�� ce consecin�e d�un�toare sunt pentru „orice vas 
descoperit care nu va avea un capac bine strâns pe el“ (versetul 15)? Prin 
aceste vase nu se în�eleg aceia care în versetul 14 locuiesc în cort sau care au 
intrat în cort. Sunt deci al�ii, care în mod oficial nu apar�in cortului, str�inii �i 
copiii mai mari sau mai mici ai credincio�ilor. Vasele care sunt „legate strâns 
cu un capac“, deci unde nu poate p�trunde necur��ia, sunt aceia care ca �i Iov 
au f�cut un leg�mânt cu ochii lor, ca s� nu vad� nimic care ar putea s�-i 
murd�reasc� (Iov 31.1). Aceasta o pot face cei maturi, a c�ror judecat� s-a 
deprins „prin întrebuin�are, s� deosebeasc� binele �i r�ul“ (Evrei 5.13.14). 

Câ�i fra�i tineri n-au plecat dintre noi, pentru c� prin lucrarea firii în noi, 
fra�ii mai în vârst�, s-au murd�rit! Ei au v�zut cât de des s-a descoperit 
propria voie �i ac�iunea c�rnii în slujba noastr� �i în comportarea noastr�, cu 
toate c� noi ne-am �inut strâns de m�rturisirea singurei autorit��i a Domnului 
�i a deplinei conduceri a Duhului Sfânt în strângerile noastre laolalt�. Câte 
motive de smerire nu avem noi, pentru consecin�ele stricate ale comport�rii 
noastre fire�ti în Adunare! 

Îns� cortul indic� �i spre casele �i familiile noastre. „Strig�t de biruin�� �i de 
mântuire este în corturile celor drep�i“ (Psalmul 118.15). Când ochii lui Balaam 
au fost deschi�i, el trebuia s� proroceasc�: „Cât de frumoase sunt corturile 
tale, Iacove, locuin�ele tale, Israele“ (Numeri 24). Când îns� se las� loc ca 
lumea s� intre în�untru sau se permite firii p�c�toase s� lucreze în p�rin�i sau 
în copii, atunci cortul devine un loc al necur��iei. Aceasta s� fie oare cauza 
pentru care mul�i copii ai p�rin�ilor credincio�i au plecat în lume sau au 
devenit cre�tini lume�ti �i p�mânte�ti, prin faptul c� l�untrul lor a fost 
murd�rit, pentru c� p�rin�ii au l�sat moartea în casa lor sub forma c�r�ilor 
lume�ti, ziarelor, revistelor, radioului, Tv, modei, îmbr�c�mintei etc? Sau poate 
copiii au v�zut c� via�a practic� a p�rin�ilor lor era alta decât aceea pe care o 
m�rturiseau �i nu era caracterizat� prin omul cel nou, ci prin omul cel vechi? 

În versetul 16 vedem patru moduri de necur��ie pe câmpul liber. Acolo se 
poate ajunge în atingere cu cineva care a fost ucis cu sabia, adic� a fost ucis 
într-un mod violent, sau cu cineva care a murit de moarte natural�, adic� este 
o dovad� a stric�ciunii care vine prin p�cat. Acestea amândou� sunt semnele 
caracteristice ale lumii, care au condus la aceea c� Dumnezeu a judecat-o prin 
potop (Geneza 6,11-13) �i dup� aceea a început guvernarea omeneasc�, ca s-o 
men�in� în îngr�dire. Constat�m c� aceste semne caracteristice se v�d ast�zi 
tot mai clar în a�a numita cre�tin�tate, pentru c� unii din conduceri nu vor s� 
mai împlineasc� sarcinile pe care li le-a dat Dumnezeu. Toate se îndreapt� cu 
vitez� mare spre deplina descoperire a r�ului, care va fi urmat� apoi când „cel ce o 
�ine pe loc“ va fi luat la o parte, pentru descoperirea „omului p�catului“ (2 Tesaloniceni 2.3-10). 
Orice atingere cu aceste lucruri murd�re�te pe copiii lui Dumnezeu. Câte pericole ne înconjoar� 
în via�a noastr� de afaceri, în orice domeniu al vie�ii zilnice �i chiar în casa lui Dumnezeu! Nu 
vedem noi aceasta la Diotref, care voia s� fie primul în Adunare (3 Ioan 9)? De aceea el nu voia 
s� primeasc� pe apostolul Ioan �i d�dea afar� din Adunare pe aceia care voiau s� slujeasc� lui 
Dumnezeu potrivit cuvântului S�u �i de aceea nu se supunea autorit��ii, ci i se împotrivea. 
Tratarea fra�ilor �i surorilor dup� simpatia �i antipatia personal�, nu este ea o descoperire a firii 
p�c�toase �i a influen�elor stricate ale omului vechi? Pentru aceasta se pot aduce înc� multe 
exemple. 

Chiar atingerea de un mormânt murd�rea pe un m�dular al poporului lui Dumnezeu. Ochiului 
firesc, un corp mort care se g�se�te în mormânt îi este ascuns. Domnul descrie clar în Matei 
23.27-28 ce se în�elege prin imaginea unui mormânt: „Vai de voi, c�rturari �i farisei f��arnici! 
Pentru c� voi sunte�i ca mormintele v�ruite care pe dinafar� se arat� frumoase, iar pe din�untru 
sunt pline de oasele mor�ilor �i de orice fel de necur��ie. Tot a�a �i voi pe dinafar� v� ar�ta�i 
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oamenilor ca fiind drep�i, dar pe din�untru sunte�i plini de f���rnicie �i de f�r�delege“. A�a este 
de exemplu când cineva are o m�rturisire frumoas� cu privire la singura autoritate a Domnului în 
Adunare �i la conducerea Duhului Sfânt în strângerile laolalt�, îns� în practic� las� s� fie valabil� 
p�rerea �i conducerea omeneasc�. Nu vedem noi aceasta câteodat� �i în mijlocul nostru? 

Este oare posibil s� ocolim „mormintele“? Nu este tot p�mântul un cimitir, dac� ne gândim la 
cei �ase mii de ani din istoria omenirii? Numai o trezire �i veghere des�vâr�it� ne poate p�zi de 
acesta. În Vechiul Testament, Dumnezeu a permis într-adev�r ca un preot deosebit s� se 
murd�reasc� la moartea p�rin�ilor s�i, a copiilor sau fra�ilor �i surorilor sale. Îns� pentru un mare 
preot sau un nazireu nu era valabil� aceast� excep�ie (Levitic 21.1-4; Numeri 6.6-12). Pentru ei 
însemna p�cat �i vin�. 

Aproape c� nu se g�se�te un alt capitol în Vechiul Testament care s� ne dea o a�a imagine a 
sfin�eniei lui Dumnezeu, ca acesta care ne st� în fa��. Dumnezeu poate numi curat numai ceea ce 
este în concordan�� cu sfin�enia �i slava Sa. Dorim noi ca Dumnezeu s�-�i mic�oreze m�sura 
sfin�eniei Sale, ca în felul acesta noi s� ne putem scuza, c� nu putem evita ca s� nu ne murd�rim? 
Când Dumnezeu cere ceva, El d� �i posibilitatea s� facem. Nu este deloc de neevitat pentru un 
cre�tin s� ajung� în atingere cu moartea. Îns� cine dintre noi poate m�rturisi cu privire la via�a sa: 
„To�i gre�im în multe feluri“ (Iacov 3.2)? Cât de îndur�tor este Dumnezeu c� ne-a dat 
posibilitatea s� ne cur��im. Cine nu vrea s� foloseasc� acest mijloc pentru sine, „acel suflet“ s� 
fie „nimicit din mijlocul Adun�rii, c�ci a întinat sfântul loca� al Domnului“ (versetul 20). 

Nu doresc s� merg mai departe cu privire la acest verset. Acelora care doresc s� se preocupe 
mai adânc cu aceasta le recomand scrierea lui H. Rossier: „Vi�eaua ro�ie“. 

Începând cu versetul 17 g�sim deci mijlocul de cur��ire �i felul în care trebuia s� fie folosit. 
„Pentru cel necurat, s� se ia cenu�a de la jertfa pentru cur��ire care a fost ars� �i s� se toarne 
peste ea ap� de izvor într-un vas“. Nu era deci nici o stropire cu sânge, ci cu cenu��. Stropirea cu 
sânge a avut loc când am crezut în lucrarea Domnului Isus de pe cruce �i am devenit p�rta�i ai 
unei r�scump�r�ri ve�nice (neîntrerupte) pe care El a înf�ptuit-o pentru to�i cei pentru care El a 
murit. Sângele Domnului vorbe�te de realitatea c� El �i-a dat via�a. Am v�zut lucrul acesta la 
cercetarea marei Zi a Isp��irii. Cenu�a vorbe�te în mod deosebit de suferin�ele Domnului pe 
cruce, despre partea lui Dumnezeu. Acolo El a fost lovit de sabia drept��ii lui Dumnezeu �i de 
judecata necru��toare a unui Dumnezeu Sfânt asupra p�catelor. Ne aminte�te deci de pre�ul pe 
care l-a pl�tit Domnul: „C�ci Hristos a suferit odat� pentru p�cate, El Cel Drept pentru cei 
nedrep�i, ca s� ne aduc� la Dumnezeu“ (1 Petru 3.18). Dup� Ioan 7. 37-39, apa vie este o imagine 
a Duhului Sfânt, care face cuvântul viu �i-l întrebuin�eaz� pentru inimile �i con�tiin�a noastr�. 
Aici este prezentat drumul cur��irii ca rezultat al lucr�rii Duhului Sfânt, care 
pune Cuvântul lui Dumnezeu înaintea ochilor unuia care s-a murd�rit, �i-i 
arat� cum Domnul a trebuit s� sufere din cauza atingerii lui cu moartea �i 
murd�ria. În aceasta vedem o mare asem�nare cu sp�larea picioarelor din Ioan 
13. Acolo îns� Domnul Isus întrebuin�eaz� apa, în timp ce aici vedem lucrarea 
Duhului Sfânt. Este vorba aici, deci, mai mult de rezultatul lucr�rii Domnului 
ca Avocat al nostru în 1 Ioan 2.1 �i sp�larea picioarelor f�cut� de El în Ioan 13. 

Cu toate c� cel întinat trebuia s� se cur��easc� singur, potrivit cu versetul 12 
pentru aceasta el are totu�i nevoie de ajutorul unei persoane curate. El nu 
poate s�-�i �in� ascuns�, cu fric�, starea lui fa�� de to�i. De fapt firea noastr� 
tinde s� spun�: „Aceasta este o chestiune numai între mine �i Domnul“, îns� 
tocmai aceasta dovede�te c� noi nu suntem cura�i. Cineva, care este curat cu 
adev�rat, nu caut� s�-�i ascund� p�catele, numai ca prin aceasta s� par� în 
ochii altora c� este mai bun decât este cazul în realitate. Îns� cel curat care 
vrea s�-l stropeasc� pe cel necurat cu cenu��, trebuie s� întrebuin�eze pentru 
aceasta isop. Am v�zut deja c� isopul este în natur� o imagine a micimii. Nu 
arat� aceasta duhul în care cel credincios trebuie s� fac� aceast� lucrare? Îns� 
persoana care este curat� s� n-o fac� într-un mod aspru, îngâmfat, ci în 
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smerenie �i cu inima zdrobit�, a�a cum Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului �i 
al p�mântului, �i-a dezbr�cat hainele, S-a încins cu un �tergar �i S-a plecat s� 
spele picioarele ucenicilor S�i. Ce tablou ne d� Domnul nostru sl�vit! Când 
David a p�c�tuit, el s-a rugat: „Cur��e�te-m� cu isop �i voi fi curat, spal�-m� �i 
voi fi mai alb decât z�pada“ (Psalmul 51.7). Scriptura ne aten�ioneaz�: 
„Fra�ilor! chiar dac� un om ar c�dea deodat� în vreo gre�eal�, voi, care sunte�i 
duhovnice�ti, s�-l ridica�i cu duhul blânde�ii; �i ia seama la tine însu�i, ca s� 
nu fii ispitit �i tu“ (Galateni 6.1). Gândirea bun� a celui care s-a murd�rit cât �i 
a celui curat este cuprins� în cuvintele: „m�rturisi�i-v� unii altora p�catele �i 
ruga�i-v� unii pentru al�ii ca s� fi�i vindeca�i“ (Iacov 5.16). 

Domnul nu lucreaz� în prip� restabilirea unui suflet întinat. Într-adev�r, El 
dore�te ca s� se petreac� cât mai repede posibil, îns� trebuie s� fie o restabilire 
real�, nu o trecere u�uratic� peste necur��ie. Probabil c� noi dorim pe ultima, 
îns� Tat�l �i Fiul, nu. Ei doresc s� ne trimit� câ�tigul duhovnicesc pe care îl 
ob�inem prin exerci�iul pe care îl aduce cu sine aceast� cale. Prin sânge, toat� 
judecata cu privire la p�catele noastre a fost îndep�rtat�. Sângele pe care îl 
stropea Eleazar în versetul 4 arat� celui care s-a murd�rit c� drumul spre 
Dumnezeu a fost netezit �i pentru El nu mai urmeaz� nici o judecat�, nici 
pentru aceast� necur��ie. Desigur, nu se d� m�rturie despre lucrarea Duhului 
Sfânt când se spune: „Eu am fost sp�lat în sânge �i de aceea sunt curat. De ce 
s� m� nelini�tesc cu privire la p�cate?“ Tocmai siguran�a cu privire la harul 
nem�surat de care ni s-a f�cut parte ne conduce la ru�ine �i umilire, atunci 
când se g�se�te p�cat la noi. Ce ru�ine pentru Numele Domnului �i ce durere 
pentru dragostea noastr� fa�� de El, când noi, dup� ce am fost f�cu�i p�rta�i ai 
harului, facem iar��i acelea�i lucruri pentru care El a suferit atât de mult! 
Cum poate s� fie p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul, când noi ne juc�m cu p�catul, pe 
care Tat�l �i Fiul îl ur�sc? 

De aceea prima stropire de ap� de izvor �i cenu�� trebuia s� aib� loc abia în 
a treia zi. Mai întâi trebuia ca sufletul s� simt� lipsa p�rt��iei �i multele 
privilegii ale poporului lui Dumnezeu (capitolul 5.2-3). Când cel care s-a 
murd�rit a recunoscut aceasta, Duhul Sfânt folose�te Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru con�tiin�a aceluia, ca el s� vad� c� Domnul Isus a murit �i pentru 
aceste necur��ii. Cât de minunat� este în�elepciunea lui Dumnezeu, care 
întrebuin�eaz� moartea ca remediu! Cenu�a vi�elei ro�ii vorbe�te de judecata pe 
care Dumnezeu a exercitat-o cu privire la p�cat. Duhul Sfânt (Apa vie) conduce 
în acela�i mod sufletul celui necurat înapoi, spre ceea ce este descris în 
versetele 5 �i 6. Acolo unde era ars� vi�eaua ro�ie este f�cut� vizibil� mânia lui 
Dumnezeu cu privire la p�cat. Cred c� nu mai exist� un alt loc din Scriptur� 
ca acesta, care s� prezinte ochilor no�tri toat� groz�via pe care crucea a adus-o 
cu sine pentru Domnul Isus. „Vi�eaua s� fie ars� înaintea ochilor lui, s�-i ard� 
carnea, pielea �i sângele împreun� cu baliga“. Ce ardere! Toat� mânia lui 
Dumnezeu asupra p�catului s-a desc�rcat acolo peste Domnul Isus. 
Dumnezeu L-a f�cut p�cat pentru noi; unde am fi fost noi altfel? Acolo auzim 
pe Domnul strigând: „M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele �i nu le 
mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu �i inima m-a 
p�r�sit“ (Psalmul 40.12). Cel necurat �tie c� erau p�catele sale. El aude pe 
Domnul plângându-Se: „M� afund în noroi adânc �i nu m� pot �ine; am intrat 
în viitoare, �uvoiul trece peste capul meu“ (Psalmul 69.2). El aude strig�tul 
Domnului din orele de întuneric: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai p�r�sit?“ �i el �tie c� acesta ar fi fost locul lui ve�nic, dac� Domnul, din 
dragoste pentru el, nu l-ar fi luat asupra Sa �i dac� Tat�l, din dragoste pentru 
el, un p�c�tos pierdut, nu ar fi dat pe Fiul S�u �i l-ar fi judecat în locul s�u. 
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El vede de asemenea cât de luminos arde focul, când lemnul de cedru, isopul 
�i cârmâzul ardeau împreun� cu vi�eaua. El �tie c� �i lucrurile care sunt bune 
în ochii lumii, îns� rezult� din omul firesc, trebuie s� ard� tot a�a ca �i baliga 
vi�elei, pentru c� pe baza realit��ii c� ele apar�in vechii crea�ii �i prin aceasta 
apar�in mor�ii, trebuie s� le judece - da, tocmai aceste lucruri care l-au 
murd�rit, au m�rit a�a de mult suferin�ele Domnului. A�a face Duhul Sfânt cu 
el, ceea ce Pavel în puterea Duhului Sfânt face galatenilor când le scrie: „ ...Voi, 
înaintea ochilor c�rora Isus Hristos a fost prezentat ca r�stignit?“ (Galateni 
3.1). 

În acest fel devine clar în sufletul persoanei murdare, cât de îngrozitor este 
ceea ce el a f�cut cu atâta u�ur�tate. Tocmai acesta este scopul stropirii cu ap� 
vie �i cenu��. Prin aceasta se pune într-un mod insistent înaintea ochilor 
sufletului, ce valoare are aceast� parte a mor�ii lui Hristos, îns� �i cât de 
îngrozitoare a fost judecata, ca în felul acesta inima �i con�tiin�a noastr� s� fie 
adânc mi�cate. Când s-a ob�inut lucrul acesta, vom striga: „Ce am eu a face de 
acum înainte cu idolii? Ce am eu a face de acum înainte cu lucrurile 
necurate?“ (compar� cu Osea 14.9) Atunci urmarea va fi o m�rturisire sincer� 
a refuzului nostru. 

A�a cum am v�zut, prima stropire trebuia s� aib� loc în a treia zi. „Un fapt 
nu va putea fi întemeiat decât pe cuvintele a doi sau trei martori“ 
(Deuteronomul 19.15). De aceea trebuia ca mai întâi s� treac� dou� zile în care 
Duhul Sfânt, prin sentimentul p�rt��iei întrerupte cu Tat�l �i cu Fiul �i prin 
lipsa tr�irii privilegiilor cre�tine normale, s� aduc� sufletul la sim��mântul 
gravit��ii faptei petrecute. Apoi vine ziua a treia, în care Duhul Sfânt 
întrebuin�eaz� Cuvântul în inim� �i con�tiin��, pentru cur��ire. Aceasta are ca 
efect c� cel necurat recunoa�te în�elesul adev�rat al gre�elii sale �i prin aceasta 
ajunge la o m�rturisire dreapt�, care conduce la iertare (1 Ioan 1.9). Îns� 
temelia pentru eliberarea real� din puterea mor�ii �i a petelor sale nu const� 
numai în facerea noastr� una cu Hristos în moartea Sa, ci �i în învierea 
noastr� împreun� cu El; �i despre aceasta vorbe�te a treia zi. Prin faptul c� 
Duhul Sfânt pune înaintea ochilor no�tri moartea lui Hristos sub judecata lui 
Dumnezeu, se lucreaz� în suflet recunoa�terea mor�ii noastre împreun� cu 
Hristos �i totodat� leg�tura noastr� cu El în înviere. 

Prin aceasta se va realiza restabilirea deplin� din ziua a �aptea. A�a cum s-a 
reamintit deja, num�rul �apte arat� des�vâr�irea în domeniul spiritual. Dup� 
cea de a doua stropire, israelitul cur��it trebuia s�-�i spele hainele �i trupul cu 
ap�. Apoi el devenea curat în cea de a �aptea zi seara, adic� dup� �apte zile 
pline. Ca unul curat, el începea cea de a opta zi, un început nou dup� un timp 
care s-a sfâr�it pe deplin. Acesta este pentru noi un tablou al noii crea�ii. 

Cât de important este �i ceea ce este prescris în versetul 18, c� �i cortul, 
uneltele �i persoanele care erau în el se stropeau cu apa de cur��ire. 
Însemn�tatea stropirii cu privire la cort o vedem în 1 Corinteni 5. Ziua a �aptea 
o vedem în 2 Corinteni 7. 4-16. Îns� �i familiile noastre erau incluse, da, to�i 
cei care prin contact cu starea mea necurat�, s-au murd�rit. Cât de serios este 
lucrul acesta! 

Vreau s� subliniez înc� o dat� c� în acest capitol nu este vorba de faptul cum 
un p�c�tos poate s� ob�in� iertarea p�catelor sale. Nu este vorba aici de 
problema p�catului, ci de p�rt��ia dintre un copil al lui Dumnezeu cu Tat�l �i 
cu Fiul. De aceea stropirea cu cenu�� în cea de a treia zi nu are drept scop s� 
lucreze certitudine sau nesiguran�� cu privire la mântuire, ci triste�e �i durere, 
pentru c� noi am p�c�tuit împotriva dragostei, harului �i sfin�eniei Tat�lui �i a 
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Fiului. Cenu�a este tocmai imaginea unei judec��i depline, înf�ptuit� odat� 
pentru totdeauna. Îns� amintirea de suferin�ele îngrozitoare ale Domnului 
pentru necur��irea mea lucreaz� durere �i triste�e cu privire la u�ur�tatea mea 
fa�� de necur��ie. Acest sentiment este într-adev�r drept �i la locul lui, îns� cu 
nici un chip nu este p�rt��ie. Este o judecat� sfânt� cu privire la p�c�tuirea 
mea fa�� de har. De aceea era necesar� a doua stropire din cea de a �aptea zi, 
ca s� restabileasc� p�rt��ia. 

Vreau s� dau dou� exemple din Scriptur�, care ne arat� clar aceste dou� 
stropiri din ziua a treia �i din ziua a �aptea. Dup� ce David a p�c�tuit a�a de 
îngrozitor fa�� de Bat�eba �i fa�� de Urie, a venit prorocul Natan la el �i i-a zis: 
„Tu e�ti acela!“ Aceasta era prima stropire. Rezultatul îl vedem în Psalmul 51. 
În primele unsprezece versete, David î�i condamn� nu numai fapta sa, ci pe 
sine însu�i. Îns� începând cu versetul 12 el se roag� pentru refacerea p�rt��iei 
sale cu Dumnezeu. Acesta este rezultatul stropirii din ziua a �aptea. 

Acela�i lucru îl vedem la Petru. El nu se încrede în Domnul ci în propria sa 
dragoste fa�� de Domnul. F�r� îndoial�, era o dragoste lucrat� în parte de 
Duhul, îns� era prezent� �i o parte a dragostei fire�ti. Altfel n-ar fi fost a�a de 
convins c� dragostea sa era mai mare decât a celorlal�i. Îns� aceast� dragoste 
fireasc� nu este nimic altceva decât lemnul de cedru din Numeri 19.6, care 
trebuia s� ard� împreun� cu vi�eaua ro�ie. Ce iese la iveal� din omul firesc �i 
cu aceasta din prima crea�ie nu poate s� stea înaintea lui Dumnezeu. 

Când apoi el s-a lep�dat de Domnul, Domnul l-a privit �i prin aceasta i-a 
adus aminte de cuvintele Sale. Aceasta era stropirea din „cea de a treia zi“, care 
a condus la faptul c� Petru a plâns cu amar. Lucrarea dureaz� pân� în Ioan 
21, când vedem deplina restabilire. Acolo Petru arunc� lemnul de cedru, isopul 
�i cârmâzul în focul care mistuia vi�eaua ro�ie. Acum r�mânea numai noua 
crea�ie, care este în deplin� p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul. Acum Domnul poate 
s�-i încredin�eze oile �i mieii S�i. 

Când Duhul Sfânt ne-a condus a�a de departe, atunci suntem preg�ti�i s� ne 
sp�l�m hainele �i s� ne sp�l�m pe noi în�ine. Atunci se vede eficien�a 
experien�elor prin care am trecut �i în ceea ce prive�te partea practic� a 
comport�rii noastre în exterior, al c�rei simbol este prezentat prin haine. Noi 
cercet�m obiceiurile noastre, umblarea noastr� �i leg�turile noastre cu sabia 
cu dou� t�i�uri a Cuvântului lui Dumnezeu �i le cur��im prin aceasta. Atunci 
putem întrebuin�a Cuvântul �i la via�a noastr� l�untric�. „Cerceteaz�-m�, 
Dumnezeule �i cunoa�te-mi inima. Încearc�-m� �i cunoa�te-mi gândurile! Vezi 
dac� este vreo cale rea în mine �i du-m� pe calea cea ve�nic�“ (Psalmul 
139.23-24). Aceasta este rug�ciunea c�tre Dumnezeu, care iese dintr-o astfel 
de convingere! Atunci cel cur��it se g�se�te într-o stare de cur��ire moral� 
asem�n�toare preotului curat (versetul 7). 

Ce accent se pune în ultimele dou� versete ale capitolului pe seriozitatea 
desp�r�irii �i cur��irii! Tot ce atinge cel necurat devine necurat. Oricine se 
atinge de ceea ce devine necurat în felul acesta era de asemenea necurat. Este 
un cerc care devine tot mai mare. Ce nenorocire este adus� de mine în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu, când eu ating cu indiferen�� sau neb�gare de seam� 
ceva care vorbe�te de moarte! Cât de îngrozitor este când eu apoi refuz s� 
întrebuin�ez mijlocul pe care Domnul mi l-a dat pentru cur��irea de p�cate! 
Când cineva refuz� în mod absolut �i consecvent s� fac� aceasta, înseamn� c� 
el nu are nici o via�� din Dumnezeu. Îns� �i un refuz temporar are drept 
consecin�� c� acela trebuie îndep�rtat din mijlocul poporului lui Dumnezeu, 
„c�ci a întinat Sfântul loca� al DOMNULUI; fiindc� n-a fost stropit� peste el apa 
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de cur��ire, este necurat“ (versetul 20). Pentru to�i care sunt în contact cu o 
asemenea persoan�, consecin�ele sunt grave. 

Chiar cel curat care a stropit apa de cur��ire sau numai s-a atins devine 
necurat �i trebuie s�-�i spele hainele, ca �i preotul din versetul 7. Orice 
credincios duhovnicesc binevoitor, care trebuie s� se ocupe cu p�catele altora, 
va deveni con�tient de faptul c� �i firea sa p�c�toas� este tot la fel de stricat�. 
Când îns� el va face asta într-un mod duhovnicesc �i se va ocupa cu aceasta în 
har, rezultatul va fi c� el însu�i va fi mai mult cur��it �i sfin�it. 


