
Lecţia 18 
 
Când un om va face o juruinţă Domnului, să facă potrivit cu tot ce i-
a ieşit din gură 
 
Numeri 30:1-16 
 
Rămânerea în moştenire reclamă răspunsul credincioşiei noastre la 
credincioşia Lui 
 

Ziua 1  Citeşte Numeri 30:1-2 juruinţa trebuie împlinită 
1. Ce este o juruinţă?  Cum ai defini  în cuvintele tale din  textul din Numeri 30? 
2. Ai putea da exemple de juruinţe pe care omul le-ar putea face Domnului astăzi? 
3. Care este aşteptarea lui Dumnezeu faţă de cel care a făcut o astfel de juruinţă? 
4. Ce spune Scriptura despre juruinţe? (Deut. 23:21-23, Ps. 50:14; 66:13-

14¸76:11, Ecles. 5:1-7) 
 
Ziua 2  Citeşte Numeri 30:3-5 Juruinţa unei fete fecioare 

5. Care este dreptul şi care este obligaţia părintelui faţă de Domnul în cazul în 
care fata lui a făcut Domnului o juruinţă? 

6. Citeşte Exod 20:12  şi Efeseni 6:1-4. În ce mod intervine Dumnezeu prin aceste 
texte în reglementarea situaţiei?  

 
Ziua 3 Citeşte Numeri 30:6-8 şi 9 Ce se întâmplă cu juruinţa după măritiş 

7. Cum explici puterea soţului de a desfiinţa decizia tatălui fetei? 
8. Ce-ţi spune acest lucru despre valoarea familiei în ochii lui Dumnezeu? 
9. În ce măsură se amestecă părinţii voştri în familia voastră (dacă este cazul)? 
10. Cum se aplică această lege la femeia văduvă sau divorţată? 

 
Ziua 4 Citeşte Numeri 30:10-15 Juruinţa unei femei măritate 

11. Citeşte 1 Samuel 1:10-23. Ce juruinţă a făcut Ana Domnului. Cum a răspuns 
soţul ei la juruinţa Anei când a aflat de ea? 

 
Ziua 5 Citeşte Numeri 30:16 Legi care să aibă putere între bărbat şi 
nevasta lui 

12. Cum ai comenta paralela care se poate stabili între afirmaţiile din Numeri 30 şi 
Efeseni 5:21,  Romani 7:1-4? 

13. Citeşte 1 Corinteni 11:1-16. Ai putea descoperi vreo paralelă cu textul nostru? 
Ce fel de juruinţă ar putea fi implicată în situaţia din Corint şi în ce condiţii este 
ea primită sau nu de Domnul? 

 



Provocare: 
Un exemplu de juruinţă pe care mulţi dintre noi am făcut-o sau o vom face înaintea 
Domnului este legământul din ziua căsătoriei noastre:  

Tatăl meu care eşti în ceruri, eu, ..., în prezenţa Ta şi spre slava Ta, hotărăsc 
să iau în căsătorie pe  .... Te rog să mă ajuţi să o pot o iubi cum a iubit Hristos 
Biserica; la bine şi la greu, în sănătate şi în boală, în bogăţie şi în sărăcie, 
până când moartea ne va despărţi. 
 
Tatăl meu care eşti în ceruri, eu, ..., în prezenţa Ta şi spre slava Ta, accept să 
fiu luată în căsătorie de .... Te rog să mă ajuţi să îi fiu supusă ca Domnului, la 
bine şi la greu, în sănătate şi în boală, în bogăţie şi în sărăcie, până când 
moartea ne va despărţi. 
 

În lumina aşteptărilor lui Dumnezeu din textul din  Numeri 30, înţelegem cât se poate 
de bine de ce Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie. Credincioşia în relaţii este 
trăsătura de bază a dumnezeirii, indiferent că este vorba despre relaţiile dintre 
persoanele Trinităţii sau de relaţia lui Dumnezeu cu omul. Cuvintele rostite de Balaam 
îl caracterizează pe Dumnezeu tocmai prin credincioşia lui neştirbită:  

„Dumnezeu nu este un  om ca să mint, nici un fiu al omului ca să-i pară rău, 
Ce-a spus, oare nu va face şi ce-a făgăduit, oare nu va împlini?” (Num. 23:19).   

 
Răspunsul nu poate fi decât pozitiv. 
 
Am fost creaţi după chipul lui  Dumnezeu şi apoi răscumpăraţi pentru ca, în procesul 
sfinţirii, Dumnezeu să restaureze în noi chipul Său. De aceea, credincioşia în relaţii 
este atât de mult preţuită şi urmărită de Dumnezeu în vieţile copiilor Săi. 
 
Credincioşia în relaţii începe cu credincioşia în împlinirea lucrurilor care ne-au ieşit de 
pe buze. Cum ar arăta relaţiile noastre de zi cu zi – nu doar cele de familie – dacă DA-
ul nostru ar fi DA! Şi NU-ul nostru ar fi NU! Scriptura ne spune că tot ce trece peste 
aceasta este păcat. 
 
Cum ar fi să începem să aplicăm adevărurile din acest text, veghind la început doar 
pentru o săptămână ca să nu ne iasă pe gură nici o promisiune pe care să nu o şi 
împlinim. „Cine este credincios în lucrurile mici, va fi şi în cele mari”  
 
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
 
 
 
 
 
 


