Lecţia 15
Preoţia nu poate fi furată, dar poate fi vândută
Numeri 25:1-18
Dumnezeu Însuşi va veghea ca nimeni să nu-ţi fure preoţia, dar tu
poţi alege să o vinzi.
Aşa cum am văzut în lecţia trecută, istoria lui Balaam vine să confirme faptul că
Dumnezeu însuşi veghează asupra poporului său ca nimeni să nu-i fure preoţia.
Rămâne însă întrebarea: Ne va împiedica El oare ca s-o vindem noi înşine?
Ziua 1 Citeşte Numeri 25:1-3 Păcatul lui Israel
1. Aparent, acest capitol nu are nici o legătură cu istoria lui Baalam. Totuşi, cum
ne ajută texte precum Num. 31:16, 2 Petru 2:15 Iuda 11 şi Apoc 2:14 să
înţelegem în ce mod a fost implicat Balaam în evenimentele din capitolul 25?
2. Cum ai putea reconstitui evenimentele din spatele scenei capitolului 25, în
lumina textelor de mai sus?
Ziua 2 Citeşte Numeri 25:4-18 Pedeapsa
3. Reciteşte Decalogul. Care sunt păcatele pentru care Dumnezeu a decis să dea
pedeapsa cu moartea? Cum ai încadra păcatul poporului din textul de faţă în
categoria acelor păcate?
4. Cum ai comenta gravitatea situaţiei ca Domnul să dea o astfel de poruncă?
5. În această istorie zbuciumată, există şi un personaj pozitiv: Fineas. El apare în
capitolul 25 ca un izbăvitor. De ce crezi că Dumnezeu apreciază fapta lui?
6. Compară situaţia de faţă cu cea din Exod 32:25-29. Ce a apreciat Dumnezeu
atunci la Leviţi, iar acum la Fineas?
7. Cum ar putea să te inspire exemplul lui Fineas şi cum ar putea fi el urmat în
contextul Noului Legământ?
Ziua 4 Reciteşte 25:1-18
8. Dacă pocăinţa şi credinţa din Numeri 21:4-9 l-a pus la adăpost pe Israel de
atacurile celui rău, atunci de ce, în Numeri 25 într-o singură zi, pier 24.000?
9. Istoria lui Balaam vine deci să confirme faptul că Dumnezeu Însuşi va veghea
ca să nu ne fure nimeni preoţia. Rămâne însă întrebarea: Ne va împiedica El
oare ca s-o vindem noi înşine? Ce ar însemna lucrul aceasta şi cum am putea să
o facem?
10. Ce asemănare găseşti între textul din Luca 11:21-26 şi situaţia din Numeri 25?
11. Dacă relaţia cu Dumnezeu este condiţionată de ascultarea de El, cine poate rupe
legământul şi cine poate aduce blestemul asupra poporului legământului?
12. Ce lumină aruncă acest eveniment aspra înţelesului textului din Ioan 10:27-31?

13. Făcând paralela cu textul din Ioan, ne întrebăm deci pe drept cuvânt dacă acel
„nimeni” de care vorbeşte Domnul Isus ne include şi pe noi cei care ne aflăm în
mâna Tatălui? (Vezi Evrei 10:30-31)

Provocare:
Rusaliile fac din preoţie raţiunea existenţei creştinului:
„Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile şi soroacele …. Ci voi ceţi primi o
putere când se va pogorî Duhul Sfânt şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:7-8, s.n.)
În faţa unui mandat de o astfel de anvergură, cine dintre noi nu şi-ar dori mai multă
putere? Dar dacă puterea lui Dumnezeu se dă pentru a face lucrarea lui Dumnezeu,
adică pentru împlinirea mandatului primit, oare am putea identifica în vieţile noastre o
posibilă cauză a lipsei de putere?
Textul din Luca 11:1-13 se termină astfel:
„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât
mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (13).
Cererea la care răspunde Dumnezeu dând puterea Duhului Sfânt este dorinţa
exprimată în Rugăciunea Tatăl Nostru: „Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta;
facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” (2). Nu cumva lipsa puterii promise
de Dumnezeu se datorează faptului că am confiscat şi am pervertit adevărurile din
această rugăciune şi, deşi rostim cuvintele corecte, adânc în noi ele sună astfel:
„Sfinţească-se numele meu; vie împărăţia mea; facă-se voia mea!”?
Duhul Sfânt se manifestă în viaţa celor implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu. Prin
urmare, dacă dorim să fim împuterniciţi de el, e important să ne punem câteva
întrebări:
Cât de mult mă preocupă preoţia mea?
Cât din viaţa mea de zi cu zi am transformat-o în altarul preoţiei mele?
Oare nu cumva mă ameninţă şi pe mine pericolul de a-mi vinde preoţia?
Care sunt lucrurile concrete din viaţa mea, la acest moment, care mă
expun la acest pericol?

