
Lecţia 4 
 
Curaţi spre slava Domnului 

 
Numeri cap. 5 

 
Curăţirea taberei trebuie făcută de copiii lui Israel, de dragul şi spre slava 
Domnului 

 

Dezordinea din tabără s-a rezolvat în mare parte în urma numărătorii făcute (Numeri 1) şi a 
aranjării taberei în jurul Cortului Întâlnirii (cap. 2). Acum că tabăra era ordonat aranjată în 
jurul Domnului și a Cortului Său, Domnul a continuat să-şi facă simţită prezenţa prin 
rânduielile cu privire la slujbele leviţilor (cap. 3-4) şi la curăţirea taberei (cap. 5).  
Primele trei lucruri care au trebuit scoase din mijlocul taberei au fost: necurăţia fizică (1-4), 
hoţia (5-10) şi gelozia (11-31).  
 

Ziua 1 Citeşte Numeri 5:1-4 – Necurățiile fizice care trebuiau scoase din tabără   

1. Cartea Levitic dedică o secțiune întreagă curățirilor (cap. 11-22). Versetele din Numeri 
par să fie o invitație de a pune în aplicare poruncile din Levitic. De ce crezi că erau 
necesare aceste porunci? 

2. Care puteau fi implicaţiile neascultării de porunca Domnului? 
3. Cu siguranță că aceste porunci se referă în primul rând la contextul specific în care se 

afla poporul Israel în acele vremuri. Totuși, care ar fi principiul din spatele poruncilor 
care este relevant și pentru noi, astăzi? Există vreun text din Noul Testament care ar 
putea sta la baza răspunsului tău? 

 

Ziua 2  Citeşte Numeri 5:5-10 – Lichidarea hoţiei şi a câştigului nelegitim 

4. Compară responsabilitatea celui vinovat faţă de semenul nedreptăţit cu porunca din 
Efeseni 4:28. Care este corespondenţa dintre situaţii? 

5. De ce trebuia dat preotului câştigul obţinut prin mijloace necinstite, atunci când nu 
exista o persoană nedreptăţită care s-o primească? 

6. Gândeşte-te la viaţa ta: care sunt domeniile în care ai putea fi în pericolul de a obține 
foloase prin mijloace necinstite? În ce domeniu îţi este conştiinţa încărcată? Ce ai de 
gând să faci? 

 

Ziua 3 Citeşte Numeri 5:11-31 – Apa de gelozie 

7. Cu siguranță, între cele 3 domenii abordate în capitolul 5, “apa de gelozie” primește cea 
mai mare atenție. Oare de ce? 

8. Despre ce este vorba în text? 
9. Ce este gelozia? Dumnezeu este un Dumnezeu gelos! Citeşte Exod 20:5; Ios. 24:19-20; 

Ezec. 16:38-42. Cum ai defini gelozia în lumina acestor texte? 
10. Legea din Numeri 5 a fost dată pentru a proteja femeia acuzată de infidelitate. Cum ai 

putea argumenta această afirmație? (ține cont și de textul din Proverbe 6:34) 
11. Şi astăzi sunt familii creştine măcinate de neîncrederea unuia în celălalt. Cum s-ar putea 

rezolva astăzi această problemă?  



 

Ziua 4 Citeşte Numeri 5:1-4 şi 1 Cor. 5:1-13 – Curăţirea Bisericii 

12. Corespondentul taberei din Numeri este biserica. Care este corespondentul principiului 
pe care l-am scos din textul din Numeri pentru noi astăzi: „Tabăra trebuia curăţită de 
copiii lui Israel, de dragul şi spre slava Domnului!”? 

13. Ca și studiu de caz, veniți să citim 1 Corinteni 5. Care este problema din biserica din 
Corint (v. 1)? Care este problema bisericii din Corint (v. 2)? Ce trebuia să facă biserica  
(vs. 3-5)? De ce trebuia făcut lucrul acesta (vs. 6-8)? Cum trebuia făcut lucrul acesta (vs. 
9-13)? 

 

Ziua 5 (zi recapitulativă) Cum se aplică un astfel de text? 

14. În textul din Corinteni am văzut că Biserica trebuie curăţită de lepra păcatului spre binele 
celui vinovat, spre binele bisericii şi spre slava lui Hristos. 

15. Citeşte 2 Cor. 2:5-11. Ce a vrut să spună Pavel în 1 Cor. 5:1: „Am hotărât ca un astfel de 
om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua 
Domnului Isus”? 

16. Citeşte Matei 18:15-20. Cum ne învață Isus să ne raportăm la frații noștri care s-au 
depărtat de la adevăr?  

17. Există iertare fără pocăinţă? Cum îţi argumentezi biblic răspunsul? Ce înseamnă să ne 
pocăim de un anumit păcat? 

 

Provocare: 

Despre Biserica primară se spune că „ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura 
frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Fap. 2:42). Prin învățătura apostolilor, ei se 
adânceau în cunoașterea lui Dumnezeu. Mai apoi, prin relațiile dintre ei, adevărul Scripturii 
era pus în dreptul vieții fiecăruia pentru ca “să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16). 
 
Oare există în biserica noastră acele ţesături vii de relaţii din care să poată fi rupt cel vinovat 
şi care să-l doară într-atât încât să-l ajute să se pocăiască? Unii vom răspunde afirmativ, 
gândindu-ne la grupul din care facem parte sau la prietenii pe care îi avem în biserică... Alții 
vom ofta datorită experienței negative din trecut. Lecția de azi ne provoacă să luăm în 
serios bătălia cu păcatul și vegherea unii asupra altora. Dacă ai în viața ta prieteni adevărați 
care te ajută să umbli în căile lui Isus, gândește-te la modalități prin care te-ai putea apropia 
la rândul tău de persoane care s-au depărtat de comunitate, sau care nu experimentează 
astfel de relații. Iar dacă te simți izolat și singur, nu rata ocazia de a-i mărturisi lui Dumnezeu 
nevoia pe care o ai și de încerca să faci un pas spre cineva care te-ar putea ajuta.  
 
Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu 
părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai 
mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:24-25) 
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