Lecţia 8
De ce sunt cârtirea şi nemulţumirea legate de inima omului?
Numeri 11-14 – privire de ansamblu
Cârtirea şi nemulţumirea sunt legate de inima noastră, deoarece aşteptările
noastre nu corespund cu planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi
Dorinţa noastră în lecţia de faţă este să ne formăm o imagine de ansamblu asupra
capitolelor 11-14 şi să înţelegem cum anume s-a ajuns la tragedia de la Cades-Barnea.
Am definit sărbătoarea din primele zece capitole astfel:
• A te înrola în oastea Domnului
• A-ţi organiza viaţa în jurul Domnului
• A te consacra în slujba Domnului
• A te păstra curat spre slava Domnului
• A te rededica Domnului
• A urma pe Domnul spre Ţara Promisă
Oare cum se defineşte Dezastrul şi cum se ajunge la el?
Ziua 1 Citeşte Numeri 11:1-9
1. Ce îi promite Moise lui Hobab? (10:29-33)
2. Ce fel portret ai putea face lui Dumnezeu din cuvintele lui Moise din Num.
10:35-36?
3. Tot despre un „bine” este vorba şi în Rom. 8:28. Cum arată „binele” pe care-l
aşteptăm din mâinile unui Dumnezeu Atotputernic?
4. Care este obiectul cârtirilor din 11:1-3? Dar din 11:4-9?
Ziua 2 Citeşte Numeri 11:10-35
5. Care sunt problemele aduse de Moise înaintea Domnului şi cum le rezolvă
Dumnezeu?
6. În esenţă, dialogul dintre Moise şi Dumnezeu din acest pasaj este foarte similar
cu cel din Exod 3:1-4:11... Oare Dumnezeu dă unui om o lucrarea pentru care să
nu-i dea şi resursele necesare?
7. Ce să însemne faptul că Dumnezeu a luat din duhul care era peste Moise şi l-a
împărţit celor şaptezeci? În lumina acestui fapt, era oare justificată plângerea lui
Moise?
8. Ce să fi însemnat faptul că cei care au primit din duhul lui Moise au început să
prorocească?

9. Cum a rezolvat Dumnezeu problema cărnii pentru două milioane de oameni în
pustie? Ce ar trebui să mă înveţe lucrul acesta pe mine astăzi?
Ziua 3 Citeşte Numeri 12
10. Care era nemulţumirea fraţilor lui Moise?
11. Ce îi conferea lui Moise unicitatea pe care o subliniază şi Dumnezeu?
12. Cum ai defini blândeţea lui Moise din evenimentele din capitolele 11 şi 12?
Ziua 4 Citeşte Numeri 13-14:9
13. Oare şirul de cârtiri de pe drum în ce mod o fi influenţat neîncrederea celor zece
iscoade şi apoi pe cea a poporului?
14. Cum ar fi trebuit să practice încrederea în Dumnezeu pentru ca în faţa
provocărilor pe care le punea cucerirea ţării să fi ieşit biruitori?
15. Ce-i diferenţia pe Iosua şi Caleb de celelalte zece iscoade?
Ziua 5 Citeşte Numeri 14:10-35
16. Introducerea lecţiei ne oferă coordonatele Sărbătorii, avându-L pe Dumnezeu în
punctul focal. Cum ai defini dezastrul în lumina textului nostru?
17. Ce spune textul despre stricarea relaţiei copiilor lui Israel cu Dumnezeu
Provocare:
Citeşte Romani 8:28-29. Care este binele pe care îl urmăreşte Dumnezeu în viaţa unui
copil al Său? Oare prin care din perechile de mai jos se realizează mai bine modelarea
chipului Fiului Său în noi:
•
•
•
•
•
•

Bucuria sau întristarea?
Îndestularea sau foamea?
Sănătatea sau boala?
Fericirea sau necazul?
Belşugul sau sărăcia?
Siguranţa sau nesiguranţa?

Oare de ce ar trebui Dumnezeu să ne dea socoteală de modul în care îşi alege dălţile
pentru a ciopli în noi chipul Fiului Său şi de dălţile pe care el le foloseşte?
Ce ne spune Evrei 12:1-14 despre acest proces?
Domnul Isus a zis: „Dacă aveţi ce mânca şi cu ce vă îmbrăca vă este îndeajuns.” Ce
şanse sunt ca aşteptările noastre să nu fie în armonie cu planurile şi promisiunile Lui?

