2. Curǎţirea taberei (5:1- 6:27)
În primele patru capitole ne este prezentatǎ organizarea taberei în jurul Cortului. În
capitolele 5-6 urmeazǎ curǎţarea taberei. În acest text, Autorul reia douǎ porunci din Levitic
(despre curǎţirea trupului şi despre furt) şi descoperǎ douǎ porunci noi (despre apa de gelozie şi
nazireat).
a) 5:1-31 Despre curǎţirea lui Israel
În primul pasaj este foarte interesant faptul cǎ Dumnezeu porunceşte scoaterea afarǎ din
tabǎrǎ nu doar a leproşilor, ci şi a celor întinaţi prin lepǎdare de sǎmânţǎ sau atingerea de un mort.
În cartea Levitic nu descoperim o astfel de prevedere pentru aceste cazuri. De exemplu, în ceea ce
priveşte lepǎdarea de sǎmânţǎ, Levitic precizeazǎ: “Omul care va avea o scurgere a seminţei în
somn, sǎ-şi scalde tot trupul în apǎ şi va fi necurat pânǎ seara.” (Lev. 15:16) Dar nu se
precizeazǎ nimic despre pǎrǎsirea taberei pentru o zi. Curǎţirea de atingerea unui mort nu este
detaliatǎ în cartea Levitic. Se pare cǎ Numeri aduce o nouǎ luminǎ asupra procesului curǎţirii:
dacǎ cineva este necurat pânǎ seara, atunci el trebuie sǎ stea afarǎ din tabǎrǎ pânǎ devine curat. O
altǎ interpretare este aceea cǎ cererea lui Dumnezeu din Numeri 5:2 este doar o cerere
contextualǎ şi nu permanent valabilǎ. Este posibil ca Domnul sǎ cearǎ o curǎţire specialǎ pentru
un moment special (vezi de exemplu Exod 19:15), de data aceasta momentul special fiind
sǎrbǎtoarea plecǎrii din Sinai. Oricum, este clar faptul cǎ, prin aceste porunci, Domnul îi aduce
aminte lui Israel de sfinţenia Sa. Ea presupune o incompatibilitate totalǎ cu tot ceea ce este
necurat. Domnul locuia acum în mijlocul lor. Astfel, orice necurǎţie trebuia îndepǎrtatǎ din tabǎrǎ.
Domnul şi necurǎţia nu puteau locui în aceeaşi casǎ, nu puteau lua masa împreunǎ. O primǎ
modalitate de curǎţire a taberei era scoaterea afarǎ din tabǎrǎ a ceea ce este necurat.
A doua poruncǎ vizeazǎ furtul. Curǎţirile ceremoniale, curǎţirea trupului învǎţa pe evreu
despre necesitatea curǎţirii inimii şi a relaţiilor. În Levitic am învǎţat cǎ adevǎrata curǎţire pe care
o cere Dumnezeu este de naturǎ spiritualǎ, moralǎ. Din multitudinea de porunci morale, Autorul
cǎrţii Numeri o selecteazǎ pe cea cu privire la furt. Dar ceea ce este interesant de observat este cǎ
în Numeri 5 nu avem de-a face cu o reînnoire a poruncii « Nu fura ! », ci mai degrabǎ ne este
prezentatǎ posibilitatea soluţionǎrii acestui furt: “Când cineva ... va pǎcǎtui împotriva aproapelui
sǎu ... sǎ îşi mǎrturiseascǎ pǎcatul...” Domnul le aducea aminte evreilor lecţia din Levitic 5:146:7. Aceastǎ lecţie cuprinde urmǎtoarele adevǎruri:
I.Iubirea aproapelui presupune respectarea bunurilor acestuia;
II.Pǎcatul împotriva aproapelui este îndreptat împotriva Creatorului sǎu;
III.Rezolvarea pǎcatului trebuie fǎcutǎ deopotrivǎ în raport cu Domnul (jertfǎ adusǎ la
Cort), cât şi cu aproapele (despǎgubirea acestuia).
Existǎ deci posibilitatea curǎţirii şi în cazul furtului; existǎ într-adevǎr jertfǎ de ispǎşire.
Dar nu este suficient un simplu “Iartǎ-mǎ!”. Cel care a fost pǎgubit trebuie despǎgubit, iar acest
gest reflectǎ şi decizia celui care a furat de a nu mai prejudicia bunurile semenilor sǎi. Nu cred cǎ
Dumnezeu selecteazǎ la întâmplare furtul. Evreii erau acum o mulţime de peste douǎ milioane de
oameni care se deplasa prin pustie. Aceastǎ situaţie era idealǎ pentru hoţi. Cred cǎ Dumnezeu
selecteazǎ tocmai acel pǎcat cu care ei aveau sǎ fie ispitiţi mai mult în contextul lor specific. Şi în
acelaşi timp, Domnul ilustreazǎ o a doua modalitate de curǎţire a taberei: pocǎinţa celor care au
pǎcǎtuit.
Al treilea pasaj din Numeri capitolul 5 este despre apa de gelozie. Din nou este important
sǎ observǎm cǎ nu este vorba despre o reînnoire a interdicţiei adulterului, ci mai degrabǎ despre o
soluţionare fie a unei situaţii de adulter tǎinuit, fie a unui caz de gelozie nejustificatǎ din partea
soţului. Poruncile au în vedere protejarea familiei şi a valorilor ei. O tabǎrǎ curatǎ este formatǎ din
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familii curate. În acel context în care erau toţi laolaltǎ şi se deplasau prin pustie, era foarte uşor sǎ
se comitǎ un adulter şi la fel se uşor soţul putea fi cuprins de o gelozie nejustificatǎ.
Un adulter ascuns sau un duh de gelozie nejustificat poate distruge o cǎsnicie. Însǎ
Domnul nu doreşte acest lucru şi oferǎ soluţii pentru aceste probleme. Ritualul cu apa de gelozie
are în primul rând scopul de a descuraja adulterul. Atunci când o femeie îşi înşealǎ soţul, o face pe
ascuns şi îşi ia toate mǎsurile pentru a nu fi descoperitǎ. Ritualul cu apa de gelozie descoperea
tocmai aceste pǎcate ascunse. Dumnezeu Însuşi promitea cǎ Se va implica în a descoperi
fǎrǎdelegile ascunse ale lui Israel.
Al doilea scop este acela de a curǎţi pe Israel de pǎcatele lui ascunse. Necurǎţia din Israel
se putea soluţiona fie prin pocǎinţa celui necurat, fie prin izolarea şi nimicirea lui din mijlocul
taberei. Mai dificilǎ era însǎ situaţia în care cel pǎcǎtos nu vroia sǎ se pocǎiascǎ, iar pǎcatul nu era
cunoscut de tabǎra lui Israel. Adulterul fǎcut în ascuns reprezenta o astfel de situaţie şi era foarte
probabil ca în acel context în care toţi erau laolaltǎ şi mergeau prin pustie mulţi sǎ cadǎ în acest
pǎcat. În dragostea Sa pentru Israel, Dumnezeu Îşi lua angajamentul sǎ descopere aceste
fǎrǎdelegi, pentru ca Israel sǎ poatǎ rǎmâne curat şi sǎ se bucure astfel de prezenţa Lui.
Al treilea scop al acestui ritual este prevenirea distrugerii unei cǎsnicii din pricina unei
gelozii nejustificate. Soţul poate fi cuprins fǎrǎ temei de un duh de gelozie. Uneori se poate ajunge
la un delir paranoic. Domnul oferǎ soluţie şi pentru aceastǎ situaţie. El descoperǎ nevinovǎţia
femeii înaintea bǎrbatului ei. Dumnezeu vine în ajutorul femeii nevinovate şi îi înalţǎ curǎţia
înaintea familiei sale. Este interesant cǎ în aceastǎ situaţie bǎrbatul este scutit de vinǎ: “Bǎrbatul
va fi scutit de vinǎ, dar femeia aceea îşi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.” (5:31) Gelozia este un
sentiment normal şi reprezintǎ un semn de sǎnǎtate. Este adevǎrat cǎ gelozia normalǎ poate
degenera în obsesie neîntemeiatǎ. Bǎrbatul care este însǎ cuprins de un duh de gelozie fǎrǎ ca
soţia sa sǎ-l fi înşelat, şi vine cu ea înaintea Domnului, nu este socotit vinovat. Este dreptul sǎu sǎ
fie gelos şi faptul cǎ s-a prezentat cu aceastǎ problemǎ înaintea Lui este un semn de încredere.
Mai grav ar fi fost dacǎ el ar fi acuzat-o pe soţie înainte sǎ se fi dovedit vinovatǎ şi dacǎ ar fi ales
sǎ rezolve problema pe cont propriu, fǎrǎ sǎ vinǎ înaintea lui Dumnezeu la Cortul Întâlnirii.
Domnul vrea ca Israel sǎ rǎmânǎ curat şi sǎ se poatǎ bucura de prezenţa Sa. De aceea,
înainte de a pleca la drum, Yahwe reînnoieşte şi completeazǎ modalitǎţile de curǎţire a taberei.
Astfel, în capitolul 5 descoperim cǎ o tabǎrǎ poate fi curǎţitǎ prin:
 Izolarea celui necurat în afara taberei;
 Pocǎinţa celui vinovat;
 Descoperirea pǎcatelor ascunse şi pedepsirea celui vinovat;
 Descoperirea nevinovǎţiei celui suspectat şi aducerea pǎcii în relaţii.
În aducerea aminte a modalitǎţilor de curǎţire a taberei, Domnul selecteazǎ şi trei necurǎţii
a cǎror apariţie era favorizatǎ de contextul în care se gǎsea Israel (toţi laolaltǎ mergând prin
pustie) . Cele trei necurǎţii sunt: bolile pielii, furtul şi adulterul. Dacǎ în primele patru capitole se
organizeazǎ tabǎra în jurul Cortului şi lui Israel i se aduce aminte cǎ Domnul cel Sfânt, care este
Proprietarul lor, este în mijlocul lor şi le cere sǎ fie sfinţi şi curaţi, în capitolul 5 sunt reamintite
principalele modalitǎţi de curǎţire ale lui Israel.
Cel mai mare accent este pus pe descoperirea vinovǎţiei sau nevinovǎţiei femeii
suspectate. Acest fapt ne atrage pe de o parte atenţia asupra importanţei curǎţiei familiilor unei
comunitǎţi, iar pe de altǎ parte subliniazǎ implicarea lui Dumnezeu în a descoperi pǎcatele
ascunse ale lui Israel. Dumnezeu nu poate trece cu vederea pǎcatul, fie cǎ este ascuns, fie cǎ este
public. El trebuie îndepǎrtat din mijlocul lui Israel. Însǎ poporul nu este aruncat într-o situaţie
imposibilǎ în care el nu poate fi niciodatǎ curat, din pricina necurǎţiilor ascunse ale unei minoritǎţi
ipocrite din Israel. Nu, Domnul se implicǎ direct în descoperirea fǎrǎdelegii din Israel şi îl ajutǎ sǎ
se curǎţeascǎ.
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