Genesa – Lecţia 13
Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Tu ce vei face cu el?

Gen. 25-27
Am fost răscumpărat cu sângele Mielului pascal şi am fost dat de
Dumnezeu Marelui meu Preot, pentru zidirea Templului Trupului Său
SCOPUL LECŢIEI
 Să înţelegem că deşi viaţa lui Iacov se caracterizează prin dorinţa de a fi parte
activă în planul lui Dumnezeu, la împlinirea planurilor Lui sunt folosite numai
mijloacele Lui.
 Să înţelegem valoarea chemării pe care ne-o face Dumnezeu alături de
Biserica celor întâi născuţi ai Lui, aceea de a fi conlucrători la împlinirea
planurilor Lui;
Să ne aducem aminte că, în contextul cultural în care ne aflăm, cel care avea dreptul
de întâi născut trebuia să participe la mântuirea celor din familia lui, dacă s-ar fi
întâmplat ca vreun membru al ei să ajungă rob sau să intre în necaz. Ca să poată
îndeplini acest oficiu, întâiul născut primea o parte dublă de moştenire faţă de toţi
fraţii săi.
Deobicei, dreptul de întâi născut îl avea chiar primul născut din familia. Totuși,
aceasta nu era o regulă. În cazul celor doi fii ai lui Isaac, deşi erau fraţi gemeni, Esau
se născuse primul, așadar lui i se cuvenea acest drept. Totuși, Iacov îl va primi. Mai
târziu, acest drept îi va reveni lui Iosif, deși el nu era cel mai mare dintre fii lui Iacov.
Veniți să analizăm atitudinea lui Esau față de acest drept ca mai apoi să ne analizăm
propria noastră raportarea la acest statut de “întâi născut”.
ÎNTREBĂRI
1. Cum ai comenta afirmaţia de mai următoare: Isaac este binecuvântat din
pricina lui Avraam, iar Esau blestemat din pricina lui Isaac!?
2. Citeşte capitolele 25-27. Ce a cultivat, poate în mod indirect, Isaac în Esau?
3. Ce putea să ştie Esau despre dreptul de întâi născut?
4. Încearcă să faci o comparație între Esau cel înfometat și ispitirea lui Isus în
pustie? Oare ispitirea lui Isus nu avea ca și miză exact cedarea dreptului de
întâi născut? Cum îți argumentezi răspunsul?
5. Esau a plâns cu amar când și-a dat seama care sunt consecințele pierderii
dreptului de întâi născut. Oare s-a întristat pentru că a pierdut ocazia să
câştige ceva pentru el sau pentru că a pierdut ocazia ca Dumnezeu să facă
ceva prin el?

6. Dacă ţinem cont de faptul că Genesa este scrisă din perspectiva Câmpiei
Moabului, cum se întregeşte conceptul de întâi născut în lumina revelaţiei din
Exod 12-13 şi Numeri 3?
Ca Întâi Născut din toată zidirea, Domnul Isus participa la împlinirea planului de
răscumpărare al lui Dumnezeu. Care ar fi fost consecinţele, dacă El ar fi socotit
împlinirea nevoii Sale imediate mai presus de rolul şi de locul Lui în planul lui
Dumnezeu şi dacă Şi-ar fi vândut astfel dreptul de Întâi Născut? Ca fiu al lui Isaac,
Esau era pe linia promisiunii, pe linia mesianică. În schimb, atitudinea lui
dispreţuitoare faţă de locul şi rolul lui în economia planurilor lui Dumnezeu l-a
descalificat: „Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut” (25:34), fără să se fi
gândit că „«Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit». Ce seamănă omul, aceea va şi
secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească
putrezirea” (Gal. 6:7-8).
Întrebări aplicative:
7. Care sunt principiile legate de întâiul născut care pot fi deduse din aceste
texte?
8. În Coloseni 1:15-20, Domnul Isus este numit Cel Întâi Născut din toată zidirea.
Cum ai defini conceptul în lumina contextului imediat?
9. Citeşte Evrei 12:17-23. Cum ai explica în lumina textului faptul că toţi cei
mântuiţi sunt întâii născuţi ai lui Dumnezeu?
10. În Israel, întâii născuţi erau daţi marelui preot pentru slujba cortului. Cum se
transpune acest principiu în dreptul credinciosului din Noul Testament?
(vezi 1 Cor. 5:7; 6:20; Rom. 14:7-9)
11. Care este responsabilitatea ta ca întâi născut al lui Dumnezeu?
(Rom. 12:1-8, Ioan 15)

PROVOCARE
Eu, cel din Biserica celor întâi-născuţi am fost:
 Răscumpărat cu sângele Mielului Pascal
 Pus deoparte pentru Domnul
 Nu pot fi înlocuit cu nimeni
 Dat MARELUI-PREOT pentru slujba Cortului
Sunt oare la dispoziţia Marelui Preot ca El să lucreze prin mine ceva pentru
zidirea Trupului Său. În ce anume se materializează lucrul acesta?

