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NOTE DE STUDIU 
 

SchiŃa cărŃii 
N U M E R I  
J. Vernon McGee 

 
(În Septuaginta, Numeri este Arithmoi, care înseamnă “numere”.) 
Autorul: Moise 
Tema: “Călătoria pelerinului” – umblare, rătăcire, lucrare, istovire, mărturisire, închinare. Este un 
manual pentru pelerini. “Harta şi busola vin de la Tine.” Este o hartă pentru pustia acestei lumi. 

“Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăŃătura noastră, pentru ca, prin 
răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). 
 “Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru 
învăŃătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10:11). 
 “În credinŃă au murit toŃi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au 
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ” (Evrei 
11:13). 
 “Prea iubiŃilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriŃi de poftele firii 
pământeşti care se războiesc cu sufletul” (1 Petru 2:11). 
“Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu 
sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău” (Ioan 17:14, 15). 
 
MARŞUL PRIN PUSTIE 
 În cartea Numeri îi vedem pe copiii lui Israel depărtându-se de Muntele Sinai şi pornind în 
marş spre Cades-Barnea. La Cades-Barnea, atitudinea de necredinŃă se transformă în neascultare 
clară. Lumina era îndreptată asupra credinŃei, iar poporul lui Dumnezeu a eşuat în faŃa acestui test. 
“Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinŃei lor” (Evrei 3:19). După Cades-Barnea, ei 
au început să rătăcească până când generaŃia aceea a dispărut în întregime în pustie (cu două 
excepŃii notabile: Caleb şi Iosua). Anii de rătăcire prin pustie au fost o veritabilă saga a suferinŃei, o 
călătorie tragică, o istorie a abaterii de la drumul drept. 
 Cartea îşi trage numele de la numărătoarea sau recensământul din primul capitol şi de la cel 
din capitolul 26. C.H. Mackintosh a descris astfel cartea Numeri: “o istorie divină a rătăcirilor prin 
pustie ale israeliŃilor, vreme de 38 de ani şi 10 luni,  începând cu prima deplasare a taberei după 
ridicarea cortului întâlnirii.” 
 
FRAGMENT CHEIE: Numeri 14:29-31 
 
 “Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toŃi, a căror numărătoare s-a 
făcut, numărându-vă la vârsta de douăzeci de ani în sus, şi care aŃi cârtit împotriva Mea, nu veŃi 
intra în Ńara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiŃi, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, 
fiul lui Nun. Pe copilaşii voştri însă, despre caare aŃi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea , 
ca să cunoască Ńaara pe care a-Ńi nesocotit-o voi” 
 Aceste versete rezumă experienŃele copiilor lui Israel în toată perioada rătăcirii prin pustie 
până când următoarea generaŃie a ajuns la malul de răsărit al Iordanului, în Ńara lui Moab. 
 
COMENTARIU: 
 DistanŃa dintre Muntele Sinai şi Cades-Barnea era cuprinsă între 250 şi 350 km – pentru 
vremea aceea, o călătorie de 11 zile (Deuteronom 1:2). IsraeliŃii au stat 30 de zile la Chibrot. A fost 
nevoie de 40 de ani pentru o călătorie care în mod normal dura numai 40 de zile. Copiii lui Israel nu 
au mai avansat nici un centimetru de la Cades-Barnea; la sfârşitul acestei hoinăreli prin pustie, ei s-
au întors în locul de unde au plecat (Numeri 20:1). 
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 Dacă vom compara cele două recensăminte, vom vedea că numărul israeliŃilor a scăzut de la 
unul la celălalt. 
 603 550 bărbaŃi apŃi de luptă (1:46) 
 601 730 bărbaŃi apŃi de luptă (26:51)  
     1 820 pierderi (Li se spusese: “CreşteŃi şi înmulŃiŃi-vă”.) 
 
 Numărătoarea din primul capitol ne pune la dispoziŃie unitatea de măsură pentru estimarea 
unei cifre totale. Dr. Melvin Grove Kyle a oferit studenŃilor săi următoarele cifre pe care le 
consideră destul de moderate. 
 600 000 bărbaŃi apŃi de luptă (1:46) 
 400 000 femei 
 200 000 bărbaŃi în vârstă 
 800 000 copii 
 100 000 mulŃimea de rasă mixtă 
        2 100 000 TOTAL (seminŃia lui Levi nu este inclusă) 
 
DIN EGIPT LA MUNTELE SINAI 
 Primele 10 capitole ale cărŃii Numeri se ocupă cu aşezarea taberei, cu ordinea în tabăra 
copiilor lui Israel. Israel nu era o gloată care traversa pustia în neorânduială. Fiecare persoană 
trebuia să ştie cine este şi care îi este locul în tabără. 
 
DE LA MUNTELE SINAI SPRE CADES-BARNEA 
 Cortul întâlnirii era punctul central al taberei, iar cele douăsprezece seminŃii erau aranjate în 
funcŃie de poziŃia acestuia. Poporul pornea în marş după poziŃia pe care o avea în tabără. SeminŃia 
lui Levi îşi avea corturile în jurul cortului întâlnirii, în imediata lui apropiere, după familiile lor. 

 
AŞEZAREA LUI ISRAEL ÎN TABĂRĂ ÎN VREMEA PUSTIEI 

DOUĂSPREZECE SEMINłII 
 

NORD 
 

Dan (Vultur) 
Aşer 
Neftali 
 

SeminŃia lui Levi 
Merari 
(3200) 
 

VEST  Efraim                   Gherşon               CORTUL   Aaron       Juda 
(Bou)                          (2630)            ÎNTÂLNIRII Moise        (Leu) 
Manase                                                                                    Isahar   EST 
Beniamin                                                                               Zabulon 

Chehat 
(2750) 

Total – (8580) 
 

Ruben (Om) 
Simeon 
Gad 
 

SUD 
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 Cei 40 de ani de rătăcire prin pustie şi necredinŃa manifestată la Cades-Barnea nu sunt 
înregistrate în capitolul “credinŃei” din cartea Evrei (capitolul 11). NecredinŃa poporului ales este 
menŃionată însă în capitolul 3 din Evrei, între versetele 7-19. Acesta este capitolul “îndoielii”.   
 
 
ORDINEA COPIILOR LUI ISRAEL ÎN TIMPUL MARŞULUI (10:11-36) 
 
1. Moise, Aaron, chivotul (v. 33) 
2. Iuda (“Laudă”) - purtând steagul (v. 14); Isahar, Zabulon 
3. Gherşon, Merari – purtând cortul (v. 17); fiii lui Levi 
4. Ruben – purtând steagul (v. 18); Simeon, Gad 
5. ChehatiŃii – purtând sfântul locaş (v. 21); fiii lui Levi 
6. Efraim – purtând steagul (v. 22); Manase, Beniamin 
7. Dan – purtând steagul (v. 25); Aşer, Neftali 
MulŃimea mixtă 
 
Anii de rătăcire prin pustie nu au fost tocmai irosiŃi. În această perioadă, Dumnezeu i-a învăŃat 

pe copiii lui Israel multe lecŃii importante. MenŃionăm câteva din cele mai remarcabile: 
 
1. Răzvrătirea lui Core a dus la confirmarea preoŃiei lui Aaron prin înmugurirea toiagului său 

de migdal. Aceasta a devenit o imagine a preoŃiei lui Hristos care se bazează pe învierea Lui. 
2. Jertfirea vacii roşii din capitolul 19 pune bazele metodei pe care o va folosi Dumnezeu 

pentru a-i păstra curaŃi pe credincioşii Săi. Fragmentul cuprins între capitolele 16 şi 19 se 
ocupă de preoŃie. 

 
“Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alŃii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăŃeşte de orice păcat.” (1 
Ioan 1:7) 
 
 

3.  Plângerile şi nemulŃumirea constantă a poporului au dus la judecata şerpilor; tot atunci este 
dată şi vindecarea prin privirea la şarpele de aramă. De aici învăŃăm că Hristos a fost făcut 
păcat pentru noi. 

 
Fragmentul din Numeri 22-25 ne prezintă relatarea care-l are ca personaj principal pe Balaam, 
unul din personajele negative ale Bibliei, un mişel al Scripturii, un potlogar al acestei cărŃi. 
Balaam a fost un personaj ciudat. Era un profet păgân cu puteri magice (22:6). În Iosua 13:22 el 
este numit ghicitor. El a primit răsplata “ghicirii” (22:7). Balaam mărturiseşte că a folosit 
mijloacele descântecelor şi ale ghicirii (23:23). 
 Tot el este cel care a dat patru din cele mai remarcabile profeŃii din Scriptură referitoare la 
Israel: 
 prima profeŃie – 23:8-10 
 a doua profeŃie – 23:20-24 
 a treia profeŃie – 24:5-9 
 a patra profeŃie – 24:17-24 (Aceasta este o sursă din care magii ar fi putut afla despre steaua 
călăuzitoare spre Betleem.) 
 Balaam poseda o anumită cunoaştere despre Dumnezeu şi Dumnezeu l-a folosit (22:9, 20, 
22, 31). Balaam este o persoană neobişnuită. Scriptura are multe de spus despre el – vezi 



 

4 

Numeri 31:16; Deuteronom 23:4, 5; Iosua 13:22; 24:9, 10; Neemia 13:2; Mica 6:5; 2 Petru 2:15; 
Iuda 11; Apocalipsa 2:14. 
 
 Orice predicator a ajuns, la un moment dat, să predice despre Balaam. Iată câteva observaŃii 
ale unora dintre ei:  
Bishop Butler – “Auto-amăgirea. Balaam s-a convins pe sine însuşi că păcatul lui ar putea fi 
adus în decizii ale conştiinŃei şi revelaŃiei.” 
Cardinalul Newman – “Umbra întunecată aruncată asupra unui comportament nobil prin 
aşezarea continuă pe scara promovării şi prin încordarea unei ambiŃii lumeşti nicicând 
satisfăcute.”   
Charles Spurgeon – “Om cu două feŃe – el putea vedea ce este bine, dar natura lui josnică l-a 
făcut să se întoarcă de la acest bine.” 
B.H. Carroll – “El nu avea decât un singur gând: lăcomie şi putere. Religia – nimic altceva decât 
un pretext.” 
 
 Scriptura vorbeşte despre calea lui Balaam, rătăcirea lui Balaam şi învăŃătura lui Balaam. 
“Calea lui Balaam” (2 Petru 2:15) a fost aceea a folosirii darului său pentru câştig. Din lăcomie, 
el şi-a comercializat darul încredinŃat. 
“Rătăcirea lui Balaam” (Iuda 11) a constat în concluzia lui că un Dumnezeu drept şi sfânt 
trebuie să-l blesteme pe Israel. El nu era conştient de harul lui Dumnezeu demonstrat în salvarea 
Israelului din Egipt. 
“ÎnvăŃătura lui Balaam” (Apocalipsa 2:14) a fost sfatul lui către Balac. După ce a descoperit că 
nu-l poate blestema pe Israel, Balaam i-a arătat lui Balac cum poate distruge zidul de separaŃie 
prin căsătoria fiilor lui Israel cu fiicele Moabului (31:15, 16). 

 În capitolul 26, noua generaŃia ajunge la vârsta adultă. GeneraŃia care ieşise din Egipt pierise 
pe drum. Se fac pregătiri pentru intrarea în łara promisă. 
 
SCHIłA CĂRłII 
I. Pregătirea poporului Israel pentru marşul prin pustie 
Capitolele 1-8 (Pregătirea pentru pelerinaj) 

A. Ordinea în tabără, 1-4 
“Totul să se facă în ordine...” 
1. Prima numărătoare, 1 

(603 550 bărbaŃi apŃi de luptă, v. 3. Probabil că din Egipt au ieşit 2,5 milioane.) 
Un israelit trebuie să-şi poată declara spiŃa neamului, trebuie să ştie cine este 
pentru a sluji şi a lupta. 
Creştinul trebuie să-şi cunoască spiŃa neamului – “Acum noi suntem copii ai lui 
Dumnezeu.” 

2. Reguli de poziŃionare a celor douăsprezece seminŃii în marşul prin pustie, 2 
IsraeliŃii trebuie să ştie unde să se aşeze (vezi schiŃa) şi să se adune în jurul 
steagului lor. Fiecare avea slujba şi locul lui desemnate de Dumnezeu 

3. Numărătoarea, poziŃia şi slujba leviŃilor în marşul prin pustie, 3 (Numărătoarea 
întâilor născuŃi) 
a. Aaron şi Moise, v. 1-4 
b. SeminŃia lui Levi dată lui Aaron, v. 5-13 
c. Trei familii ale lui Levi, v. 14-20 
d. Gherşon – responsabil peste perdele, acoperitori, funii, v. 21-26 
e. Chehat – responsabil peste articolele din cort şi uneltele sfinte, v. 27-32 
f. Merari – responsabil peste scânduri, drugi, stâlpi şi picioarele lor, unelte şi tot ce 

Ńine de ele, v. 33-37 
g. Totalul leviŃilor (22 000), v. 38, 39 
h. Numărătoarea întâilor născuŃi din tot Israelul (22 273), v. 40-51 
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4. Slujba leviŃilor la cortul întâlnirii, 4  
(numărătoarea leviŃilor în vârstă de 30-50 de ani care puteau sluji) 

B. CurăŃirea taberei, 5-8 
(Motivul: “Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”) 
1. Despăgubirea pentru furt şi apa de gelozie, 5 

a. Întinarea prin boală şi moarte, v. 1-4  
Pentru creştin, lepra reprezintă firea pământească; moartea reprezintă lumea. 

b. Despăgubirea, v. 5-10 
PocăinŃa înseamnă mai mult decât a spune: “Îmi pare rău!”  
(2 Cor. 7:10) 

c. Jertfa pentru gelozie, v. 11-31 
“Eu sunt un Dumnezeu gelos.” 

2. Legea Nazireatului: binecuvântarea triunică, 6 
a. JuruinŃa de nazireat, v. 1-21 

Voluntar şi temporar. 
(1) Nu are voie să bea vin sau alte băuturi tari, v. 3 

Bucuria şi desfătarea lui sunt în Domnul. 
(2) Să nu se radă, v. 5 

El trebuie să poarte ruşinea de a avea păr lung (1 Cor. 11:14) 
(3) Să nu atingă trupul unui om mort, v. 7  

Trebuie să-i părăsească pe tatăl său şi pe mama sa. 
b. Binecuvântarea triunică, v. 22-27 

3. Darurile căpeteniilor, 7  
ToŃi aduc aceleaşi daruri. Sunt menŃionate şi cele mai mărunte daruri. 

4. Lumina sfeşnicelor şi curăŃirea leviŃilor, 8 
a. Lumina din sfeşnic, v. 1-4  

(Umblarea în lumină) 
b. CurăŃirea leviŃilor, v. 5-26  

(Creştinul este curăŃit prin Cuvânt.) 
II. PORNIREA ÎN MARŞ – Capitolele 9, 10 
 Paştele şi norul acoperitor, 9 

1. Paştele este celebrat de toŃi în timpul marşului prin pustie, v. 1-14 
2. Stâlpul de nor ziua; stâlpul de foc noaptea, v. 15-23. 

A. TrâmbiŃele de argint, 10:1-10 
(Folosite pentru a marca deplasarea Israelului prin pustie şi chemarea adunării.) 

B. Se porneşte la drum! Ordinea în timpul marşului, 10:11-32 (Vezi diagrama). 
C. Stop! v. 33-36 

III. De la SINAI la Cades-Barnea, Capitolele 11, 12 
A. Plângerile şi cârtirea din partea poporului. Acestea nu sunt pe placul Domnului, 11 

Plângerea este iniŃiată de “adunătura de oameni”, v. 4-6. 
Dumnezeu le dă israeliŃilor prepeliŃe pentru că ei nu se mai mulŃumeau cu mana.  
Când Moise se plânge, Dumnezeu îngăduie numirea bătrânilor. 

B. Gelozia Mariei şi a lui Aaron; judecata Mariei, 12 
(Răzvrătirea la vârful ierarhiei, o boală care întârzie marşul) 

IV. Eşecul de la Cades-Barnea, Capitolele 13, 14 
 (Locul deciziei; încălcare gravă a legământului) 

A. Alegerea şi trimiterea iscoadelor în Canaan; întoarcerea şi raportul lor, 13 
1. Cauza trimiterii iscoadelor (cf. Deuteronom 1:22), v. 1-3 
2. Alegerea iscoadelor, v. 4-16 
3. Trimiterea iscoadelor, v. 17-20 
4. Comportamentul iscoadelor, v. 21-25 (Au cercetat totul în amănunŃime.) 
5. Confirmarea faptelor, v. 26, 27 
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6. Interpretarea greşită a faptelor, v. 28, 29; 31-33 (Raportul majorităŃii: uriaşi contra 
lăcuste) 

7. Interpretarea corectă a faptelor, v. 30 (Raportul minorităŃii: bizuirea pe Dumnezeu) 
B. Israel refuză să intre în łară din cauza necredinŃei, 14 

“Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinŃei lor” (Evrei 3:19). 
V. EZITARE, ORBECĂIALĂ ŞI AGITAłIE prin pustie; Capitolele 15-25 
(Ani ai tăcerii – sunt relatate numai 4 incidente – fără o succesiune istorică: (1) jurnal, 33:19-37; 
(2) nu au circumcis copiii, Iosua 5:5, 6; (3) nu I-au adus jertfe lui Dumnezeu, Ieremia 7:22; Amos 
5:25, 26; (4) închinarea la idoli, Fapte 7:42, 43.) 

A. Întârzie binecuvântarea lui Dumnezeu; planul Lui însă nu este distrus, 15 
Dumnezeu merge înainte; poporul merge înapoi. El instituie anumite legi pentru Ńară. 
Dumnezeu a spus că poporul Său va intra în łara promisă – şi acest lucru este ca şi 
făcut. Peste 38 de ani, Israel intră în łara promisă   printr-o nouă generaŃie. Aceştia 
sunt copiii despre care părinŃii au crezut că vor fi de jaf (14:31). 
(Pedeapsa cu moartea pentru încălcarea sabatului, v. 32-36. Toate poruncile implică 
pedeapsa cu moartea?) 

B. Incidente legate de preoŃie, 16-19 
1. Împotrivirea lui Core, 16 

(cea de-a 5-a cârtire, v. 1-3) 
Răzvrătirea împotriva autorităŃii instituite de Dumnezeu. Core, un bărbat cu 
autoritate, are locul său în tabără; la fel şi Moise. Răzvrătirea trebuie pusă la punct. 
(cea de-a 6-a cârtire, v. 41) 
Judecata este oprită de Moise. 

2. Toiagul lui Aaron înmugureşte, 17 
Slujba lui Aaron este confirmată de învierea toiagului (v. 8). Hristos este Preot după 
rânduiala lui Melhisedec, desemnat ca preot după învierea Lui dintre cei morŃi. 

3. Confirmarea preoŃiei, 18 
(Sarcina şi poziŃia lui Aaron şi a leviŃilor) 
LeviŃii primesc zeciuieli şi dau zeciuieli (v. 26). 

4. Jertfirea şi cenuşa vacii roşii, 19 
(Scopul: curăŃirea celor răscumpăraŃi; vezi Galateni 6:1). 

5. Moartea Mariei şi a lui Aaron; apă din stâncă, 20 
a. Din nou la Cades, după 37 de ani, v. 1 
b. Cea de-a şaptea cârtire, v. 2-6 
c. Apă din stâncă; neascultarea lui Moise, v. 7-13 
d. Edom nu-l lasă pe Israel să treacă prin Ńara sa, v. 14-21 
e.   Moartea lui Aron, v. 22-29 

6. Prima biruinŃă a lui Israel; prima cântare; şarpele de aramă, 21 
a. Cea de-a opta cârtire, v. 5 
b. Şarpele de aramă, v. 9 (Vezi Ioan 3:14). 
c. Israel cântă, v. 17. 

 
7. Profetul Balaam, 22-25 

a. Calea lui Balaam – lăcomia, (vezi 2 Petru 2, 15,16), 22 
b. Rătăcirea lui Balaam – necunoaşterea dreptăŃii lui Dumnezeu (vezi Romani 8:31-

34), 23 
c. ÎnvăŃătura lui Balaam – imoralitatea sexuală cu fiicele Moabului; închinarea la 

idolii lor, 24, 25 
VI. VIITOAREA (noua) generaŃie se pregăteşte să intre în łară; Capitolele 26-36 
 Numărătoarea noii generaŃii (v. 64), 26 

Mai puŃini decât la prima numărătoare (comp. 1:46 şi 26:51). 
A. Statutul femeii sub lege, 27  
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Fiicele lui łelofhad cer să ia în stăpânire moştenirea tatălui lor. Moise cere ajutorul lui 
Dumnezeu pentru luarea unei decizii. Dumnezeu le acordă acest drept. 

B. Legea jertfelor, 28, 29 
Jertfele demonstrează ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos, cât de scump este El 
pentru veşnicie. Adevărata închinare constă în a gândi despre Hristos cu gândurile lui 
Dumnezeu. 

C. Legea juruinŃelor, 30 
O juruinŃă trebuie respectată. JuruinŃa unei femei depinde de tatăl sau de soŃul ei. 
Jurământul unei văduve sau al unei femei divorŃate trebuie Ńinut. 

D. Judecata lui Madian, 31 
(Ultima acŃiune a lui Moise) 
Madian în pustie este un prototip pentru lume. Creştinul trebuie să fie despărŃit de lume 
(vezi Galateni 6:14; 1 Ioan 2:15-17). 

E. Ruben şi Gad cer un Ńinut de partea greşită a Iordanului, 32 
Iordanul este un simbol pentru moartea şi învierea lui Hristos. 

F. Jurnalul călătoriei, 33 
G. Hotarele łării Promise, 34 
H. CetăŃile de scăpare date leviŃilor, 35 

(Pentru a fi folosite de cei care omorau pe cineva din fără voie.) 
I. Legea moştenirii pământului, 36 

(Pământul trebuie să rămână în cadrul aceleiaşi seminŃii şi familii.) 
 


