Lecţia 3
Consacrat în slujba Domnului
Numeri 3-4
Cei înrolați în oastea Domnului, trebuie să se consacre în slujba Lui!

Ne aflăm în secţiunea „Sărbătorii” a cărţii Numeri. Parcurgem capitol cu capitol, în nădejdea că vom
ajunge să definim ce înseamnă, cu adevărat, Sărbătoarea. În Numeri 1 am văzut că înrolarea în oastea
Domnului se face în mod personal. Nimeni nu o poate face în locul tău. Aceasta înseamnă că
Sărbătoarea ni se oferă, dar ca să ne bucurăm de ea trebuie s-o alegem şi s-o preţuim. În Numeri 2
am învăţat că toţi aceia care s-au înrolat în oastea Domnului, trebuie să-şi organizeze viaţa în jurul
Lui! Cuvântul de ordine în viaţa creştinului este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar acum în Numeri 3 şi 4
facem un pas mai departe, pentru a sublinia că aceia care s-au înrolat în oastea Domnului, trebuie să
se consacre în slujba Lui!
Am putea începe direct cu o întrebare aplicativă: Sunt eu consacrat în slujba Domnului? Oare cum
arată o viaţă consacrată?
Ziua 1 Citeşte Numeri 3:1-51 – Ce înseamnă să fii consacrat în slujba Domnului?
1. Care era slujba pentru care urmau să fie consacraţi leviţii?
2. În cartea Levitic, prima jertfă de bună voie pe care o pomeneşte Dumnezeu este arderea de tot
sau jertfa de consacre. Ce se făcea cu arderea de tot?
3. Ce semnificaţie avea pentru israelit aducerea ei?
4. Cum ai defini consacrarea prin prisma acestei jertfe?
5. Citeşte Matei 6:24-34 şi 2 Timotei 2:3-4. Cum ai defini consacrarea în lumina acestor texte?
Ziua 2 Citeşte Numeri 3:1-51– Leviţii şi marele preot
6. Ce se spune în text despre relaţia care urma să se stabilească între leviţi şi marele preot.
7. Citeşte Numeri 18:1-7. Cum defineşte textul această relaţie dintre Aaron şi leviţi? Care este
responsabilitatea fiecăruia?
8. Citeşte Numeri 4:1-20 Care erau responsabilităţile lui Aaron şi ale fiilor lui în pregătirea
Cortului pentru mers?
9. De ce crezi că chivotul trebuia învelit pe deasupra cu o învelitoare albastră în timp ce toate
celelalte obiecte din cort se înveleau cu o piele de viţel de mare de culoarea nisipului?
Ziua 3 Citeşte Numeri 3:40-51–Leviţii şi întâii născuţi
10. Ce ne spune textul despre întâii născuţi? De ce erau ei ai Domnului?
11. De la ce vârstă era un levit în drepturi depline?
12. Care erau etapele din viaţa unui levit?
13. Ce avantaje vezi în faptul că Dumnezeu alege seminţia lui Levi în locul întâilor născuţi?
14. De ce crezi că era important ca toţi cei 273 de întâi născuţi care treceau peste numărul
leviţilor să fie răscumpăraţi?

Ziua 4 Citeşte Numeri 4:1-49 – Leviţii şi slujba Cortului Întâlnirii
15. Aaron şi fii lui nu se confundau cu leviţii deşi făceau parte din seminţia lor. Ce rol jucau ei în
Cortul Întâlnirii?
16. Care era slujba lui Aaron şi a fiilor lui?
17. Care era slujba chehatiţilor? Dar a gherşoniţilor? Dar a merariţilor?
Ziua 5 (zi recapitulativă) Cum se aplică un astfel de text?
Veniţi să folosim textul din 1 Petru 2:9 ca şi un punct de plecare pentru actualizarea textului din
Numeri:
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care
Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată
Pornind de la textul din Petru, am putea afirma că biserica este corespondentul leviţilor? Cum îţi
argumentezi răspunsul? Citeşte şi Evrei 12:18-24 – ce înseamnă expresia „biserica celor întâi
născuţi”? Cine sunt întâi născuţi din Noul Legământ?

Provocare:

Răscumpărarea celor 273 de întâi născuţi ne atrage atenţia că tot ceea ce a fost răscumpărat
cu sângele mielului pascal trebuie să fie în slujba Domnului. În Noul Legământ, cei
răscumpăraţi cu sângele Mielului Pascal, suntem noi, Biserica celor întâi născuţi, scrişi în cer
de către Dumnezeu.
După cum leviţii au fost luaţi în locul întâilor născuţi şi daţi marelui preot în slujba Cortului
Întâlnirii, tot aşa, noi, Biserica celor întâi născuţi am fost daţi Marelui nostru Preot, pentru
slujba Casei Lui, pentru zidirea Trupului Lui, a Bisericii.
După cum Levitul era numărat în ceata slujitorilor lui Dumnezeu de la vârsta de o lună în
sus, tot aşa, noi cei răscumpăraţi cu sângele Domnului suntem în slujba Lui din clipa
răscumpărării noastre, îndeplinind în Casa Lui slujbe, potrivit cu statura şi maturitatea
noastră. Încă din primele zile de slujire, ar trebui să învăţăm, exact ca şi copiii de leviţi că în
slujba Domnului lucrurile trebuie făcute după standardele impuse de El.
Dar poţi să fii consacrat în întregime în slujba lui Dumnezeu chiar dacă nu eşti angajat al
bisericii, misionar în Africa sau predicator? DA!! Tu eşti un misionar pe strada ta, între
colegii tăi de şcoală sau de serviciu! Eşti astfel parte la misiunea lui Dumnezeu – ai un rol
deosebit de important. Dar un rol care poate deveni mai întâi secundar şi apoi inexistent dacă
ne lăsăm defocalizaţi.
A fi consacrat în slujba Domnului înseamnă a-L prezenta şi reprezenta pe Dumnezeu prin
activităţile tale zilnice. Este aceasta o preocupare serioasă în viaţa ta? Discută cu cei din
grupul tău despre asta – Cum ar arăta viaţa ta dacă ai fi realmente preocupat de această
chemare de a fi consacrat în slujba Domnului?

