
NUMERI 

Se presupune că AUTORUL cărții este Moise,  

DATA aprox. 1446-1410 î.Hr.  

DESTINATARI: copiii lui Israel 

SCOPUL: Cartea Numeri descrie modul în care Dumnezeu a pregătit 

generația israeliților care au rătăcit prin pustie pentru a intra biruitori în 

Țara Promisă 

TEMA PRINCIPALĂ: Necredința i-a împiedicat pe israeliți să trăiască viața 

din belșug. (Evr.3:7-19)  
CUVINTE CHEIE: Pustie  

TIPOLOGII MESIANICE PRINCIPALE. În cartea Numeri există trei tipologii 

mesianice: 

1.Stânca pe care a lovit-o Moise, Îl întruchipează pe Hristos, Stânca 

(20:7-11; 1 Cor. 10:4) 

2.Șarpele de aramă care i-a vindecat pe israeliți Îl anticipează pe Hristos 

Vindecătorul (21:4-9; In3:14) 

3.Cetățile de scăpare Îl anticipiează pe Hristos, Adăpostul celor ce 

nădăjduiesc în El (35:1-34; Evr.6:18) 

PERSONAJE PRINCIPALE: Moise, Aaron, leviții, cei șaptezeci de bătrâni, 

Maria, Iosua, Caleb, Eleazar, Core, Balaam. 



Israeliții eliberați din robie:  

- Israel se organizează ca națiune – cap. 1- 9 

- Israel părăsește Muntele Sinai – cap. 10 

Eșecul lui Israel la Cades-Barnea 

- Dumnezeu blestemă generația de israeliți care s-a răzvrătit cap.13,14 

- Israel rătăcește prin pustie – cap. 15-19 

- Moise păcătuiește, Aaron moare – cap. 20 

- Balaam încearcă să-l blesteme pe Israel cap. 22-25 

- Împărțirea pământurilor de la răsăritul râului Iordan – cap. 32 

- Cetățile de scăpare – cap. 35 

REZUMATUL CĂRȚII NUMERI:  

PASAJUL-CHEIE: Numeri 14:20-23 descrie judecata lui Dumnezeu asupra 

israeliților care L-au pus la încercare. 

Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut. Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu şi că 

slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toţi cei ce au 

văzut cu ochii lor slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în Egipt şi în 

pustiu, şi totuşi M-au ispitit de zece ori acum şi n-au ascultat glasul 

Meu, toţi aceia nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o 

voi da, şi anume, toţi cei ce M-au nesocotit, n-o vor vedea. 



• Numeri este cartea rătăcirilor. Cea mai mare parte a cărţii descrie 

experienţele lui Israel în pustiu. La începutul acestei cărţi, naţiunea lui 

Israel se află în perioada copilăriei ei, la numai 13 luni după ieşirea din 

Egipt.  

• În Numeri, poporul Israel trece printr-un proces dureros de testare şi 

maturizare, în timpul căruia Dumnezeu Îşi învaţă poporul care sunt 

consecinţele rebeliunii şi ale deciziilor iresponsabile.  

• Cei 40 de ani petrecuţi în pustiu îi transformă pe israeliţi dintr-o gloată de 

foşti sclavi într-o naţiune gata să ia în stăpânire Ţara Promisă. 

NUMERI 

Levitic acoperă o perioadă de numai o lună, însă Numeri se întinde pe o perioadă de 

aproape 39 de ani (cca 1444-1405 î.Cr.). Ea vorbeşte despre călătoria lui Israel 

începând cu ultimele 20 de zile petrecute la muntele Sinai, apoi urmărind rătăcirile 

din jurul locaţiei Cades-Barnea şi în sfârşit sosirea în câmpiile Moabului, în cel de-al 

40-lea an.  

Cartea Numeri îşi derivă numele de la două numărători ale poporului Israel -

prima  a avut loc la muntele Sinai (cap. I),iar a doua, în câmpiile Moabului 

(26:1-51).  

Titlul grecesc în Septuaginta este  Arithmoi, care înseamnă „numere", un 

termen preluat de versiunea latinească Vulgata,  în care titlul cărţii este Liber 

Numeri, ,,Cartea numerelor". 



DIN PUSTIU SPRE CANAAN 

Cartea Numeri, care relatează plecarea 

lui Israel de la muntele Sinai spre Cades  

Bamea şi apoi spre câmpiile Moabului, nu 

dă prea multe detalii despre rătăcirea de 

40  de ani, care a avut loc între prima lor 

plecare de Ia Cades-Bamea (14:25) şi cea 

de-a  doua (20:22). Nu se oferă nici 

itinerarul, nici cronologia.  

Sunt menţionate evenimentele care au 

avut loc chiar înainte şi chiar după cei 40 

de ani: înfrângerea suferită din  pricina 

încercării neizbutite de a cuceri ţara prin 

forţe proprii (14:45) şi cererea permi-

siunii de a traversa Edomul (20: 14). 

Între aceste două evenimente se vorbeşte 

despre  anumite legi şi despre eşecurile 

liderilor lui Israel. 

40 de ani de rătăcire 

prin pustiu; nu se 

cunoaşte traseul exact 


