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Despre dedicarea lui Israel

Primele patru capitole îi aduc aminte lui Israel de prezenţa Dumnezeului celui Sfânt din
mijlocul lor. Pentru a se putea bucura de prezenţa acestui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie
sǎ îl facǎ Israel este sǎ-şi curǎţeascǎ tabǎra de orice fǎrǎdelege (vezi capitolul 5). Însǎ ce va urma
dupǎ ce tabǎra va fi curǎţitǎ? La aceastǎ întrebare ne rǎspunde capitolul 6. Prin legea nazireatului
descoperim urmǎtorul pas: dedicarea în întregime Domnului.
Israel era închinat Domnului şi, în urma rǎscumpǎrǎrii, aparţinea Domnului în întregime.
Israel trebuia în fiecare zi sǎ se dedice Domnului şi sǎ Îi slujeascǎ neîncetat. Legea nazireatului
vorbeşte însǎ despre o închinare specialǎ. Pentru o perioadǎ limitatǎ de timp, israelitul se putea
închina Domnului într-un mod special. Aceasta însemna sǎ respecte un regulament special, sǎ
petreacǎ probabil mai mult timp în singurǎtate cu Domnul şi sǎ fie mult mai atent la viaţa sa
spiritualǎ.
Vestea bunǎ pe care o aduce versetul 2 este cǎ oricine, fie bǎrbat, fie femeie, putea sǎ se
închine Domnului. Nu Dumnezeu rǎmânea îndatorat pentru cǎ evreul s-a închinat Lui, ci evreul
era cel onorat cǎ este acceptat sǎ se dedice Domnului într-un mod deosebit. Apoi, deşi oricine se
putea închina Domnului, aceastǎ închinare nu putea fi oricum. Regulamentul era stabilit de Însuşi
Domnul. Acest regulament includea trei interdicţii:
 Sǎ nu bea vin de nici un fel;
 Sǎ nu se tundǎ ;
 Sǎ nu se atingǎ de nici un mort, nici mǎcar la moartea celor mai apropiate rude.
Nu putem sǎ nu observǎm cǎ douǎ dintre porunci se regǎsesc şi în Levitic şi fac referire la
preoţi. O interdicţie este scrisǎ în Levitic 10 în contextul morţii fiilor lui Aaron: “Tu şi fiii tǎi
împreunǎ cu tine sǎ nu beţi vin, nici bǎuturǎ ameţitoare când veţi intra în Cortul Întâlnirii, ca sa nu
muriţi ; aceasta va fi o lege veşnicǎ pentru urmaşii voştri, ca sǎ puteţi deosebi ce este sfânt de ce
nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat şi sǎ puteţi învǎţa pe copiii lui Israel toate legile pe
care li le-a dat Domnul prin Moise. » (Levitic 10:9-11) Interdicţia aceasta are în vedere momentul
în care preoţii intrau în Cort sǎ facǎ slujba. Fiind atât de aproape de Domnul, mintea lor trebuia sǎ
fie caracterizatǎ de o luciditate şi vigilenţǎ maximǎ pentru a deosebi ce este curat de ce este
necurat şi pentru a învǎţa în mod corect pe Israel cǎile Domnului. O apropiere mai mare de
Domnul impunea o sfinţire mai mare, o responsabilizare mai mare şi o atenţie crescutǎ.
Evreul care se închinǎ Domnului este asemǎnat cu evreul care face slujba la Cort. Întradevǎr, acesta se închinǎ Domnului ; nu intrǎ propriu-zis în Cort, dar se apropie mai mult de
Domnul. Atunci trebuie sǎ fie foarte atent pentru a se feri de orice necurǎţie şi pentru a fi un
model pentru ceilalţi în toate lucrurile. De aceea, mintea sa trebuie sǎ aibǎ un randament maxim şi
sǎ nu fie anesteziatǎ nici mǎcar cu un strop de vin. Ideea este cǎ evreul trebuia sǎ aibǎ atenţia
sporitǎ. Înfrânarea de la bǎuturi îi aducea aminte mereu cǎ el se apropie acum mai mult de
Domnul şi trebuie sǎ fie atent la orice detaliu din viaţa lui.
A doua interdicţie pe care o gǎsim în Levitic este cea cu privire la atingerea de un mort:
“[Marele Preot] ... sǎ nu se ducǎ la nici un mort ; sǎ nu se facǎ necurat şi sǎ nu se atingǎ nici chiar
de tatǎl sǎu sau de mama sa. » (Levitic 21:11) Este incredibil! Acum evreul care se închina
Domnului este asemǎnat cu Marele Preot, cel care era cel mai apropiat de Dumnezeu şi care avea
o funcţie unicǎ în Israel. Acesta trebuia sǎ fie un model desǎvârşit de sfinţenie şi trebuia sǎ fie
mereu curat pentru a-şi putea împlini funcţia unicǎ la Cortul Întâlnirii. Aceastǎ paralelǎ îi
comunicǎ evreului care se închina Domnului cǎ el beneficiazǎ acum de o apropiere cu totul
specialǎ de Domnul şi cǎ, din aceastǎ pricinǎ, trebuie sǎ fie sfânt pentru Domnul în absolut toate
domeniile vieţii lui. Dacǎ se atingea de vreun mort, tot nazireatul trebuia reluat de la capǎt.
Mesajul era clar: doar în sfinţire te poţi apropia de Domnul. Necurǎtia întrerupe procesul
apropierii de Domnul şi te îndepǎrteazǎ de El. Dacǎ a intervenit o necurǎţie, ea trebuie îndepǎrtatǎ
şi apoi procesul apropierii de Domnul reluat de la capǎt.
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Ce am învǎţat pânǎ acum? Cǎ cel ce se închinǎ Domnului trebuie sǎ fie lucid şi
responsabil, precum preotul care îşi face slujba în Cort, şi sfânt ca însuşi Marele Preot. Mai avem
de comentat o singurǎ interdicţie : sǎ nu-şi tundǎ pǎrul, ci sǎ-l lase sǎ creascǎ în voie. Care sǎ fie
semnificaţia acestei interdicţii ? Poate fi în primul rând un alt semn de aducere aminte pentru
evreu : « Ai grijǎ ! Eşti închinat Domnului ! » Însǎ observǎm cǎ acest semn era unul vizibil pe
care îl putea vedea toatǎ lumea. Acest lucru aducea cu sine un pericol, şi anume acela ca cineva sǎ
se închine Domnului cu motivaţie greşitǎ, doar ca sǎ îl vadǎ ceilalţi şi sǎ primeascǎ o slavǎ deşartǎ
de la muritori. Dar, dincolo de acest pericol, se pare cǎ Domnul vrea ca ceilalţi sǎ ştie pentru a li
se stârni o gelozie sfântǎ şi pentru a fi şi ei motivaţi sǎ se apropie mai mult de Domnul.
Este interesant cum se sfârşea perioada de nazireat a unui evreu. Acesta venea înaintea
Domnului la Cortul Întâlnirii şi aducea:
 O ardere de tot;
 O jertfǎ de ispǎşire;
 O jertfǎ de mulţumire;
 Un coş cu azimi, turte şi plǎcinte;
 Un dar de mâncare;
 O jertfǎ de bǎuturǎ.
Sunt aduse toate tipurile de jertfǎ. Este evident cǎ perioada de nazireat se încheia cu o
rededicare şi o reînnoire a legǎmântului cu Dumnezeu. Este iarǎşi foarte important faptul cǎ acest
coş cu turte, precum şi punerea acestora în mâinile evreului şi legǎnarea acestora sunt elemente
specifice ale ritualului de închinare a fiilor lui Aaron în slujba preoţiei (vezi Exod 29:2, 23, 24,
27, 28). Perioada de nazireat însemna o perioadǎ specialǎ de apropiere de Domnul. Ea nu se
încheia printr-o revenire la cotidian şi implicit printr-o îndepǎrtare de cele sfinte, ci printr-o
dedicare şi apropiere mai mare de Domnul. Fiul lui Aaron care intra în slujbǎ ştia cǎ de acum
încolo va fi mai aproape de Dumnezeu şi mai responsabil de ceea ce va face. Acelaşi mesaj
trebuia sǎ îl primeascǎ şi nazireul la uşa Cortului Întâlnirii.
Într-adevǎr, era rǎsplatǎ pentru cel care se supunea la înfrânǎri, se despǎrţea de ceilalţi
şi se dedica într-un chip special Domnului?
Rǎsplata o descoperim tocmai în binecuvântarea de la sfârşitul capitolului 6. Aceastǎ
binecuvântare oglindeşte de fapt Locul Sfânt. În Locul Sfânt era un sfeşnic care lumina cele 12
pâini aşezate înaintea lui. Mesajul era acesta: Faţa Domnului lumineazǎ peste Israel! Nazireul, în
urma nazireatului sǎu, se apropia mai mult de Domnul, prin Duhul intra în Locul Sfânt din ceruri
şi se putea bucura mai mult de adevǎrata şi singura binecuvântare: prezenţa lui Dumnezeu, relaţia
personalǎ cu El, cunoaşterea mai profundǎ a caracterului Acestuia.
Evreul nu putea sta niciodatǎ în Cortul Întâlnirii, dincolo de altar. Este vorba de o barierǎ
fizicǎ. Legea nazireatului însǎ îl prezintǎ pe nazireu ca pe un preot aflat în imediata apropiere a lui
Dumnezeu, iar el trebuie sǎ fie lucid, sfânt, un model pentru ceilalţi, în urma sfinţirii sale putând
pǎşi în Locul Sfânt. Evreul trebuia sǎ înţeleagǎ cǎ apropierea de Domnul este mai mult decât
apropierea de un Cort fizic. Dumnezeu este duh şi apropierea de El este în duhul şi prin Duhul.
În concluzie, legea nazireatului aducea aminte lui Israel urmǎtoarele adevǎruri:
b)
Aşteptarea şi dorinţa lui Yahwe este ca fiii şi fiicele Lui sǎ Îl caute mai mult şi sǎ
se apropie mai mult de El;
c)

Oricine se poate apropia mai mult de Domnul, dar nu oricum;

d)
Calea apropierii este sfinţirea dupǎ modelul reprezentanţilor lui Dumnezeu în
mijlocul poporului: preoţii;
e)

Rǎsplata sfinţirii este tocmai o cunoaştere mai profundǎ a lui Dumnezeu;
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f)

Adevǎrata binecuvântare este însǎşi relaţia cu Dumnezeu;

g)

Apropierea de Domnul înseamnǎ o apropiere în duh;

h)
O cheie pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu o reprezintǎ acele perioade de
înfrânare şi separare, de dedicare specialǎ.
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