
Lecţia 9 
 

Drumul fără întoarcere al păcătuirii cu voia 

 

Numeri 15-19 (privire de ansamblu) 

 

Nu lăsa ca uitarea poruncilor lui Dumnezeu să te împingă pe drumul fără 

întoarcere al păcătuirii cu voia, care pune capăt definitiv preoţiei tale. 

 

 

Răsfoind Scriptura întâlnim trei moduri diferite de a vorbi despre un păcat care nu se iartă 

pentru că Dumnezeu nu a prevăzut nici o soluţie pentru rezolvarea lui: hula împotriva 

Duhului Sfânt, păcatul care duce la moarte şi păcatul cu voia.  

 

În Num. 15:30-31 avem definiţia păcatului cu voia.  

Dar dacă cineva, fie băştinaş fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul: acela 

va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului, şi a 

călcat porunca Lui; va fi nimicit şi îşi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. 

 

Această definiţie este explicată în termenii Noului Legământ în Evrei 10:19-31.  

 

În lecţia de faţă, ne propunem să citim textele aferente celor trei expresii în paralel cu textul 

din Numeri 15-19 pentru a putea înţelege ce este acest păcat care nu se poate ierta şi cum ne 

putem feri de el.   

 

Ziua 1  Citeşte Matei 12:18-32; 1 Ioan 5:16-17 şi Evrei 10:19-31 

1. Citeşte Matei 12:18-32. Cât de gravă este hula împotriva Duhului Sfânt? 

2. Cum ai defini hula împotriva Duhului Sfânt din acest text? 

3. În 1 Ioan 5:16-17 găsim expresia „păcatul care duce la moarte”. Cum ai defini acest 

păcat în lumina versetului 17? Ce nu este el? 

4. În Evrei 10:19-31, autorul reia expresia „a păcătui cu voia” pe care o găsim şi în 

Numeri 15:30-31. Cum defineşte Pavel păcatul cu voia în text? 

 

Ziua 2  Citeşte Numeri  15 

5. Cui este adresat acest capitol? 

6. Despre ce este vorba în text? Care sunt secţiunile în care poate fi el împărţit? 

7. Oare de ce, imediat după tragedia din Numeri 14:11-35, Domnul vorbeşte despre altar 

celor care vor intra în ţară? 

8. După definiţia păcatului cu voia din num. 15:30-31, naratorul aşează două tablouri. 

Omul condamnat la moarte pentru că a călcat odihna de Sabat şi porunca de a purta la 

colţul veşmintelor un anume ciucure. Care ar putea fi mesajul transmis prin aceste 

două tablouri? 

 

Ziua 3  Citeşte Numeri 16-18 

1. Despre ce este vorba în text?  

2. Ce şi-ar fi dorit ceata lui Core? 

3. O cădelniţă este un obiect destul de complex. De unde crezi că aveau cădelniţe cei 250 

de fruntaşi ai adunării care s-au aliat cu Core şi ceata lui?  

4. De ce crezi că a fost Dumnezeu atât de dur, arzând de vii 250 de oameni? Care a fost 

miza? 



5. Pe cine vizează cele relatate în capitolele 17-18 şi care să fie rostul lor? 

6. În Num. 16:15,  Moise face o afirmaţie cel puţin ciudată: „Nu căuta la darul lor!”. 

Oare am putea interpreta cererea lui Moise astfel: “Doamne nu le primi jertfa!”?  

7. Ce argumente pro sau contra ar exista pentru o astfel de interpretare? 

8. Redăm mai jos mai multe traduceri ale versetului 31 din Numeri 15, referitor la 

consecinţele păcatului cu voia: 

 Va fi nimicit şi îşi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui (Cornilescu) 

 Acela va fi nimicit cu desăvârşire; vinovăţia lui rămâne (NASB) 

 Acela va fi nimicit cu desăvârşire; păcatul va fi asupra lui (RSV) 

 Omul acela va fi nimicit cu desăvârşire, din moment ce păcatul lui nu poate fi luat 

de pe el (Biblia de Ierusalim) 

 

Care este gravitatea şi consecinţa păcatului cu voia? 

 

Ziua 4 Citeşte Numeri 19 

9. În ce condiţii se aplica ritualul de curăţire din Numeri 19? 

10. Oare de ce pângărea această jertfă şi tot ce se făcea în legătură cu ea, atunci când toate 

celelalte jertfe îl sfinţeau pe cel care se atingea de ele? 

11. Există o asemănare între ritualul cu ţapul pentru Azazel din Levitic 16 şi tot ce se 

întâmpla cu ocazia pregătirii apei de curăţire şi a ritualului de curăţire din Numeri 19? 

 

Provocare: Jertfă, mare preot, păcatul neispăşit 

Ca să înţelegem ce este păcatul cu voia, este important mai întâi să stabilim ce nu este. 

Păcatul cu voia nu se referă la păcatul intenţionat. Până la urmă, o mare parte din păcatele pe 

care le facem sunt făcute cu intenţie, dar asta nu înseamnă că nu pot fi iertate. Pentru toate 

păcatele pe care le comitem noi există o soluţie - Dacă ne mărturisim păcatele, El este 

credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.   

 

Aşa cum am văzut în textele studiate în lecţia de faţă, păcatul cu voia înseamnă să calci în 

picioare pe Fiul lui Dumnezeu (Marele nostru Preot) şi să pângăreşti sângele legământului 

cu care ai fost sfinţit (Jertfa). Păcatul cu voia nu este un păcat anume pe care îl săvârşim, ci 

este o atitudine de răzvrătire şi sfidare chiar a soluţiei lui Dumnezeu pentru păcat. Când 

cineva îl sfidează pe Hristos, desconsideră lucrarea sa mântuitoare… ce altă soluţie mai 

rămâne pentru păcatele acestei persoane?? În Numeri, cei care au pus la îndoială autoritatea 

lui Dumnezeu sfidând sistemul preoţiei şi al jertfelor, considerând că au ei o soluţie mai bună 

pentru rezolvarea păcatelor s-au expus mâniei lui Dumnezeu!  

Aşadar, păcatul cu voia nu este un anumit păcat pe care îl poţi comite la un moment dat. Este 

un stil de viaţă, este rezultatul procesului de înfăşurare şi împietrire pe care păcatele 

nemărturisite şi tolerate îl declanşează în sufletele noastre. Sunt puţini între noi care se 

leapădă pe faţă de Domnul Isus Hristos. „Tot românul” crede în El şi „tot românul” se 

consideră în siguranţă din această pricină. Dar oare câţi dintre noi nu ne facem vinovaţi de 

joaca cu păcatul? Biblia vorbeşte despre astăzi ca fiind timpul potrivit pentru rezolvarea 

păcatelor. Astăzi  este vremea rededicării, vremea curăţirii vieţilor noastre de compromis şi 

păcat. Ce se întâmplă dacă nu o facem astăzi? Şi nici în „astăzi-ul” de mâine? După un 

anumit timp, s-ar putea să considerăm că nu mai avem nevoie să fim iertaţi. Că nu avem 

nevoie de Hristos. Nu ne mai interesează şoapta Duhului Sfânt…  

Înţelegerea adevărului despre păcatul cu voia, ar trebui să mă facă mai grabnic la ascultare de 

Hristos şi la rezolvarea grabnică a oricărui păcat. 
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