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Păcatul lui Moise: 

Trăgaciul. 

Consecinţele. 

Moartea lui Moise. 

Învierea lui Moise. 

Învierea celor răscumpăraţi. 

Moise şi-a început discursurile consemnate în Deuteronom „în 
câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.” (Numeri 36:13). 

La sfârşitul discursurilor sale, un scriitor posterior a consemnat ceea 
ce s-a întâmplat când Moise „Moise s-a suit din câmpia Moabului 
pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului” (Deut. 
34:1). 

Când a urcat pe munte, Moise ştia că o va face pentru ultima oară. El 
nu a intrat în Canaan. De ce? Ce putem învăţa din experienţa sa? 



„Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, 
unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici 
rodiu, nici apă de băut?” (Numeri 20:5) 

Putem căuta o justificare pentru păcatul lui Moise şi Aaron: 

Ei plângeau moartea surorii lor (Numeri 20:1). 

Erau acuzaţi că nu şi-au îndeplinit promisiunile (Numeri 20:5), 
cu toate că ei nu au promis nimic, Dumnezeu a făcut-o. 
Pierduseră deja socoteala de câte ori s-au răzvrătit împotriva 
lor. 

Iniţial, ca şi în alte ocazii, aceştia au reacţionat cu umilinţă şi 
au căutat îndrumarea divină (Numeri 20:6). Urmând 
instrucţiunile lui Dumnezeu, ei au condus oamenii la Stâncă. 

Dar ceva a mers prost. S-au lăsat conduşi de furie. S-au pus în 
locul lui Dumnezeu, de parcă ar exista în ei un fel de putere 
(Numeri 20:10). Asta se întâmplă atunci când încetăm să 
privim la Dumnezeu şi ne privim pe noi înşine. 



„Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine ca să 
Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea 
aceasta în ţara pe care i-o dau” (Numeri 20:12) 

Ordinea era clară: vorbeşte stâncii (Numeri 20:8). Piatra, care 
este Isus (1 Cor. 10:4), fusese deja lovită (Ex. 17:6), nu trebuia să 
fie lovită din nou (Evrei 9:28; 1 Petru 3:18). 

În ciuda încrederii în Dumnezeu pe care o exercitase timp de 40 
de ani, Moise nu a crezut. Această necredinţă i-a făcut pe israeliţi 
să nu dea slavă lui Dumnezeu şi, prin urmare, Dumnezeu nu a 
fost sfinţit cu acea ocazie. 

Cum i-a afectat pe oameni acest exemplu de neascultare? A 
influenţat, poate, păcatul de la Baal-Peor sau înfrângerea lui Ai? 

Un lucru este clar, Dumnezeu a considerat această greşeală 
suficient de importantă pentru a-i nega robului său cea mai mare 
dorinţă: să intre în ţara Canaanului. 



„Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo […] Moise, robul Domnului, a murit 
acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului.” (Deuteronomul 34:1,5) 

În singurătatea muntelui, Moise a putut să-şi amintească 
suferinţele şi greutăţile vieţii sale. 

Decizia lui (oarecum drastică) de a ajuta poporul lui 
Dumnezeu; anii de păstor în Madian; tufişul aprins; minunile 
săvârşite în Egipt; Hrănirea milostivă a lui Dumnezeu în cei 40 
de ani lungi de pelerinaj... 

Într-un mod supranatural, Dumnezeu i-a arătat 
slujitorului său cum urmau să se împlinească toate 
promisiunile (Deut. 34:1-4). Moise putea acum să se 
odihnească. Dusese lupta cea bună, terminase cursa, 
păstrase credinţa. 

Şi care a fost rezultatul? Cu excepţia 
câtorva, niciunul dintre cei care au părăsit Egiptul nu au 
intrat în Canaan. Nici măcar el însuşi! 



„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el 
pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o 
judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre” (Iuda 1:9) 

Moise a murit şi a fost îngropat de Dumnezeu Însuşi (Deut. 34:5-
6). Dar povestea nu s-a încheiat aici. El a fost chemat să învie, nu 
să moară din nou, ci să trăiască pentru totdeauna. 

Dar acolo era Satana: „Nu este corect, a făcut acelaşi păcat ca mine, a vrut 
să fie ca Dumnezeu, a lovit stânca, EL ESTE AL MEU”. Răscumpărarea nu 
avusese încă loc, Moise nu putea fi înviat. Totuşi a fost. 

Pe baza jertfei pe care Isus avea să facă pentru 
el, Moise a obţinut o răsplată mult mai mare 
decât să pună piciorul în Canaan. Nu numai că 
ar vorbi cu Dumnezeu faţă în faţă ca înainte, 
dar acum va trăi pentru totdeauna cu El. 



„Satana jubila pentru că reuşise să-l provoace pe Moise să 
păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Din cauza acestei 
fărădelegi, Moise a ajuns sub stăpânirea morţii. Dacă el ar fi 
continuat să fie credincios şi viaţă nu i-ar fi fost mânjită cu acea 
singură nelegiuire, pierzând ocazia de a da slavă lui Dumnezeu 
când a scos apă din stâncă, ar fi intrat în ţara făgăduită şi ar fi 
fost înălţat la cer fără să vadă moartea. După ce Moise a rămas în 
mormânt o scurtă perioadă de timp, Mihail, sau Hristos, 
împreună cu îngerii care Îl îngropaseră pe Moise, a coborât din 
cer, l-a înviat şi l-au luat în cer” 

E. G. W. (Istoria mântuirii, pag. 177) 



Dar nici una dintre aceste învieri nu ar fi fost posibilă dacă 
Isus nu ar fi înviat, cucerind moartea. La fel ca Moise, în 
învierea lui Isus avem garanţia învierii noastre. Noi, la 
graniţa Canaanului ceresc, avem aceeaşi speranţă ca şi el. 
În curând îl vom putea saluta personal. 

Moise a fost primul care a înviat la viaţa 
veşnică. Apoi câţiva oameni au făcut-o (Mat. 
27:52-53; Efes. 4:8).  

Dar marea recoltă urmează să vină. Când 
Isus se întoarce, toţi cei care au murit 
crezând în El vor fi înviaţi la viaţa veşnică (1 
Corinteni 15:52). 



„Aceeaşi putere care L-a înviat pe Hristos 
din morţi va învia biserica Sa şi o va slăvi 
împreună cu Hristos, ca mireasă a Lui, 
mai presus de toate principatele, mai 
presus de toate puterile, mai presus de 
orice nume care este numit, nu numai în 
această lume, ci şi în curţile cereşti, 
lumea de sus. Victoria sfinţilor adormiţi 
va fi glorioasă în dimineaţa învierii” 

E. G. W. (Mesaje alese, pag. 359) 


