
Lecţia 7 

 

Paştele: ocazia rededicării noastre lui Dumnezeu  

 

Numeri 9-10 

 

Doar ascultarea de Dumnezeu este dovada faptului că 
Sărbătorirea Paştelui şi-a făcut efectul scontat în noi. 
 

 

 

În călătoria noastră prin cartea Numeri, ne apropiem de graniţa dintre Sărbătoare şi Dezastru. A sosit 

deci momentul să ne punem câteva întrebări.  Pentru a pregăti terenul vom aduce în discuţie scena 

judecăţii din Matei 25: „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 

scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe 

unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 

Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi 

Împărăţia, care  v-a fost pregătită de la întemeierea lumii» […]  Apoi va zice celor de la stânga Lui: 

«Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor 

lui!»” (Mat. 25:31-34, 41). Dumnezeu l-a creat pe om pentru SĂRBĂTOARE. De ce este totuşi largă 

calea care duce la pierzare? Şi de ce sunt mulţi pe ea? Ce din ce am învăţat în Numeri despre 

condiţiile în care poate cineva sărbători este adevărat pentru mine? 

 

Numeri 1 

Ai fost numărat în oastea Domnului? 

Numeri 2 

Ai început să-ţi rânduieşti viaţa în jurul Domnului? 

Numeri 3-4 

Te-ai consacrat în slujba Domnului 

Numeri 5 

Îţi păstrezi viaţa curată de dragul şi spre slava Domnului? 

Numeri 6 

Este consacrarea ta totală, pe faţă şi cu bucurie? 

Numeri 7&8 

Ai făcut din altar cheia păstrării relaţiei cu Dumnezeu? 

 

Sărbătorirea Paştelui este ultima chemare pe care Dumnezeu o face poporului Său înainte ca să sune 

trâmbiţele şi copiii lui Israel să pornească spre Ţara Promisă.  

 

Ziua 1  Citeşte Numeri 91-5 Paştele din luna întâi 

1. Care sunt condiţiile care trebuiau îndeplinite ca Paştele să poată fi sărbătorit? 

2. Citeşte Matei 26:1-2; 17; 26-28. Ce legătură există între Paşte şi Cina Domnului? 

3. Dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos să înveţe, atunci ce putem învăţa din 

sărbătoarea Paştelui despre Cina Domnului? 

Ziua 2  Citeşte Numeri  9:6-14 Paştele din luna a doua 

4. Care sunt sărbătorile lui Israel? (Vezi Levitic 23-26). 

5. Ce îţi spune despre importanţa Paştelui în ochii lui Dumnezeu faptul că dintre toate sărbătorile lui 

Israel, doar pentru prăznuirea Paştelui există o a doua şansă? 

6. Ce din text îţi susţine concluzia? 



7. Care putea fi darul cuvenit Domnului care trebuia adus de israelit de Paşte? 

8. Care ar trebui să fie darul cuvenit Domnului pe care ar trebui să-l aducem noi, atunci când venim 

la Cina Domnului? 

 

Ziua 3  Citeşte Numeri 9:15-23 Declararea suveranităţii lui Dumnezeu în tabără 

9. Compară Exod 40:33-38 cu Num. 9:15-23. De ce crezi că a inclus Moise astfel de texte în aceste 

locuri? 

10. Paştele era aducerea aminte a faptului că am fost cumpăraţi cu preţ de sânge din faţa revărsări 

mâniei lui Dumnezeu. În lumina textului din Num. 9:15-26, care este răspunsul pe care-l aşteaptă 

Dumnezeu de la noi ca dovadă a faptului că sărbătorirea Paştelui şi-a făcut efectul aşteptat de 

Dumnezeu ? (Vezi  Luca 6:46)  

Ziua 4 Citeşte Numeri 10:1-28 Trâmbiţele de argint şi pornirea taberei 

11. În ce situaţii se suna din trâmbiţe? 

12. În ce ordine erau înşiruite seminţiile în mers?  

13. Unde se aflau leviţii? Dar chivotul? 

 

Ziua 5 Citeşte Numeri 10:29-36  

14. Ce îi cere Moise lui Hobab? Cum se explică o astfel de cerere, în lumina experienţei lui Moise cu 

Domnul de până acum? 

15. Citeşte versetele 35 şi 36 şi imaginează-ţi că eşti între copiii lui Israel. Ce garanţii ţi-ar fi oferit 

ele cu privire la reuşita călătoriei tale? 

16. Din păcate generaţia respectivă a murit fără să vadă împlinită dorinţa de a ajunge în Ţara 

Promisă. Oare de ce? 

 

Provocare: 

Cele două sărbători – Paştele şi Cina Domnului – nu s-au întâlnit din întâmplare în noaptea instituirii 

Cinei, Cina născându-se, de fapt, pe „vatra” Paştelui. Înţelegerea rădăcinilor vechi-testamentale ale 

sărbătorii Paştelui ne va ajuta să ne apropiem de împlinirea ei nou-testamentală, respectând 

aşteptările Domnului şi bucurându-ne astfel de refocalizarea preoţiei noastre, ori de câte ori ne 

apropiem de Masa Domnului, ceea ce făcea, de fapt, şi israelitul prăznuind sărbătoarea Paştelui. 

Paştele trebuia sărbătorit „la vremea hotărâtă” şi „după toate legile şi după toate poruncile”.  

 

1. Să le prăznuiţi la vremea hotărâtă 

2. Să nu lăsaţi nimic pe a doua zi 

3. Nici un străin să nu mănânce din ele 

4. Să aducă darul cuvenit Domnului 

 

Vremea hotărâtă pentru iudeu era a patrusprezecea zi a lunii întâi. În lumina textului din 1 Cor: 

11:23-29, pentru noi „vremea hotărâtă” este atunci când inima celui care se împărtăşeşte este 

pregătită să deosebească trupul Domnului şi, ca răspuns la ceea ce Domnul a făcut pentru el, este 

gata să spună: „Doamne, sunt al Tău în întregime!” 

 

Ai putea găsi corespondente nou-testamentale pentru celelalte porunci date de Domnul israelitului? 
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