A. ÎNTREBĂRI

I. 1-10
1) 1-4

Sărbătoarea plecării din Sinai
Organizarea poporului şi a Leviţilor în jurul Cortului

Cap. 1 - Numărătoarea
 Care este scopul şi raţiunea acestei numărători?
 Din ce pricină nu sunt numărate şi femeile şi cei ce nu prezentau o condiţie fizică
exemplară? Să fie vorba de o discriminare a femeilor, a celor bolnavi şi a celor în vârstă?
 Citiţi cu atenţie versetul 20. El se repetă de 12 ori, o dată pentru fiecare seminţie. De ce
atâta „risipă” de text? Din ce pricină autorul nu ne poate spune pe scurt cât avea fiecare
seminţie şi astfel ar fi încheiat capitolul în 12 versete?
 Cele douăsprezece căpetenii ale seminţiilor lui Israel au fost alese de Dumnezeu sau de
popor?
 Are vreo importanţă ordinea în care ne sunt prezentate seminţiile în acest capitol?
 Din ce motive nu a participat seminţia lui Levi la această numărătoare?
 De ce tocmai Levi a fost pus de o parte pentru slujba Cortului, şi cum anume prezenţa sa
în jurul Cortului împiedica revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste popor (vezi 1:53)?
Cap. 2 – Aşezarea taberelor
 Care este scopul organizării taberei în această manieră?
 Care sunt criteriile pe baza cărora sunt grupate seminţiile trei câte trei?
 De ce doreşte Dumnezeu ca fiecare seminţie să aibă un loc bine delimitat şi de ce nu a
îngăduit amestecarea acestora?
 De vreme ce biruinţa asupra vrăjmaşilor venea de la Domnul ce locuia în mijlocul lor, de
ce mai era nevoie de o organizare aşa de precisă a oştilor lui Israel?
Cap. 3 – Leviţii şi întâii născuţi ai lui Israel
 De ce anume toţi întâii născuţi ai lui Israel erau închinaţi Domnului? În ce sens erau
închinaţi Lui? Oare nu tot poporul era închinat Domnului? Ce era special cu întâii născuţi?
 În ce sens Dumnezeu l-a luat pe Levi în locul tuturor întâilor născuţi ai lui Israel şi pe ce
bază a făcut Dumnezeu această înlocuire?
 Din ce pricină numărătoarea începea de la o lună în sus, şi nu de la 20 de ani în sus, ca în
cap. 1?
Cap. 4 – Slujbele Leviţilor
 De ce ar fi pedepsit Domnul cu moartea pe Chehatiţi, dacă ar fi „împachetat” ei obiectele
de la Cort?
 De ce mai toate obiectele Cortului erau „împachetate” cu piele de viţel de mare? Ce
culoare are acest material? Era vreun obiect care făcea excepţie acestui „ambalaj”?
 Pe ce criterii au fost încredinţate slujbe distincte Chehatiţilor, Gherşoniţilor şi Merariţilor?
 De ce numărătoarea se făcea de la 30 de ani la 50 de ani? Oare cei cu vârsta între 20 şi 30
de ani nu puteau şi ei să care materialele Cortului? Oare nu erau ei chiar mai puternici
decât cei de 45-50 de ani?
 Care este relevanţa primelor 4 capitole pentru Biserica nou-testamentală?

2) 5-6

Curăţirea poporului
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Conform cărţii Levitic, cei ce se atingeau de un mort sau aveau lepădare de sămânţă
trebuiau alungaţi afară din tabără?
Din ce pricină, înaintea plecării, Dumnezeu reînnoieşte tocmai aceste trei porunci: izolarea
celor necuraţi, pedepsirea furtului şi pedepsirea adulterului?
Care este scopul ritualului cu apa de gelozie? O femeie avea acelaşi drept la gelozie ca un
bărbat? Cum se pot soluţiona cazurile de gelozie în Noul Testament? Mai are vreo
relevanţă pentru noi ritualul din Numeri 5?
De ce a dat Domnul legea nazireatului? Ce mesaj transmitea Domnul poporului prin
această lege?
De ce tocmai aceste trei interdicţii compuneau legea nazireatului (să nu bei, să nu te tunzi,
să nu atingi un mort)? Care este semnificaţia fiecărei interdicţii?
Din ce pricină nazireatul era compromis prin atingerea accidentală de un mort? Şi de ce
era socotit drept păcat acest accident (vezi 6:9,11)?
De ce este aşezată legea nazireatului tocmai în acest loc, în cartea Numeri? De ce nu a fost
aşezată de exemplu în secţiunea curăţirilor din cartea Levitic?
Ce legătură ar putea fi între legea nazireatului şi binecuvântarea de la sfârşitul cap. 6? Ce
asociaţii s-ar putea face între conţinutul binecuvântării şi elementele Cortului?
Are nazireatul vreun corespondent nou-testamental?

3) 7-10

Ultimele pregătiri dinaintea plecării

Cap. 7-8 - Târnosirea altarului şi închinarea Leviţilor
 Ce înseamnă târnosirea altarului?
 Cap. 7 din Numeri este cotat ca unul dintre cele mai plictisitoare capitole din Biblie din
perspectiva unei simple lecturi. Din ce pricină este descris fiecare dar al fiecărei seminţii,
de vreme ce, fiind identice, autorul ar fi putut preciza într-un singur verset că celelalte 11
căpetenii au adus acelaşi dar? De ce această repetiţie obsedantă?
 Din ce pricină darurile erau identice? De ce au fost aduse aceste daruri în zile diferite? Are
vreo importanţă ordinea în care căpeteniile seminţiilor şi-au adus darul?
 De ce trebuia ca fiii lui Chehat să poarte lucrurile sfinte pe umeri, spre deosebire de
Gherşoniţi şi Merariţi, care transportau materialele Cortului cu ajutorul carelor cu boi?
 Când a avut loc târnosirea altarului: înainte sau după numărătoare?
 Cu ce scop aşază autorul pasajul despre comunicarea lui Moise cu Domnul şi despre
candele (7:89-9:4) între târnosirea altarului şi închinarea Leviţilor?
 De ce insistă Dumnezeu ca aceste candele din sfeşnic să lumineze în faţă?
 Analizaţi cu atenţie ritualul închinării Leviţilor. Ce mesaj vrea să transmită Yahwe prin
intermediul acestui ritual?
 În Levitic 4 sunt număraţi Leviţii cu vârsta între 30 şi 50 de ani. În Levitic 8:23-26 ni se
spune că intervalul, în care Leviţii puteau sluji la Cort, este între 25-30 de ani. Cum
explicaţi această aparentă neconcordanţă? Cum comentaţi aceste limite de vârstă: 25,30,50
de ani?
Cap. 9-10 - Sărbătorirea Paştelui şi plecarea din Sinai
 Ce rost are relatarea sărbătoririi Paştelui în acest loc din cartea Numeri? Ce mesaj vrea să
transmită Autorul prin evidenţierea posibilităţii de a sărbători Paştele şi în a doua lună?
 De ce credeţi că era aşa de aspră pedeapsa pe care o lua cel care nu sărbătorea Paştele
(vezi 9:13)?
 Ce mesaj vrea să transmită Autorul prin pasajul cu norul călăuzitor? Încercaţi să
empatizaţi cu evreii: era greu sau uşor să se lase călăuziţi de nor? Şi, în cele din urmă, de
ce urmau itinerariul hotărât de nor? Cât timp s-au lăsat călăuziţi de nor?
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Trâmbiţele au fost construite pentru Dumnezeu sau pentru popor? În 10:9- 10 Autorul
precizează că în urma sunatului din trâmbiţă, Yahwe avea să-şi aducă aminte de Israel.
Are nevoie Dumnezeu de astfel de „indicatori mnezici” pentru a-Şi aminti de poporul
Său?
De ce Israel a plecat din Sinai tocmai la data de 20 a lunii a doua din anul al doilea?
Ce rost are descrierea amănunţită a plecării taberei din Sinai din 10:11-28?
În 10:12 se precizează că norul s-a oprit în pustia Paran. Cât a durat călătoria de la Sinai
până la Paran?
De ce insistă Moise aşa de mult ca Hobab să meargă cu ei? Cum vi se par argumentele lui
Moise? De ce îl cheamă pe Hobab să le fie călăuză (10:31), de vreme ce Domnul le era
călăuză (10:33)?
Cum comentaţi siguranţa lui Moise cu privire la binele pe care Domnul îl va face lui Israel
(vezi 10:29,32)?

II. 11-25
1) 11-14

Tragedia păcatului cu voia

Lepădarea unei generaţii întregi

Cap. 11 – Disperarea poporului şi disperarea lui Moise












Ce ar fi zis Hobab despre promisiunile lui Moise din 10:29,32, dacă ar fi venit cu Israel, în
urma incidentului din 11:1-3?
Cât timp a trecut de la plecarea din Sinai şi cârtirile de la începutul cap. 11?
Cum de s-a ajuns la cârtire? Cum e posibil ca după minunata sărbătoare a plecării din
Sinai, să apară cârtiri în inima poporului? Care credeţi că au fost motivele concrete ale
cârtirii lor?
Oare cât de grave au fost aceste cârtiri, încât Domnul a mistuit o parte din marginea
taberei? Ce puteţi spune despre destinul veşnic al celor mistuiţi?
Cam ce proporţie din popor credeţi că s-a dedat la cârtire?
Ştim că în Egipt evreii au fost supuşi la o aspră robie. Cum e posibil ca foştii robi să
ajungă să vorbească aşa de frumos despre şederea lor în Egipt (11:4-5)?
Oare mana era aşa rea la gust? De ce au devenit aşa de împotrivitori faţă de mană?
Cum comentaţi disperarea şi lipsa de credinţă a lui Moise? Pe el de ce nu-l pedepseşte
Dumnezeu ca pe poporul disperat şi necredincios?
Cum comentaţi decizia lui Dumnezeu de a le da carne şi de a le împlini astfel cererea, în
ciuda faptului că venea dintr-o inimă lacomă şi răzvrătită? Ce putem învăţa despre Yahwe
din această întâmplare?
Dacă Autorul este interesat în primul rând să evidenţieze răzvrătirea poporului, de ce ne
vorbeşte aşa de mult despre frământările inimii lui Moise?
Cum se armonizează detaliul cu reacţia lui Iosua (11:28-29) cu restul capitolului?

Cap. 12 – Lepădarea unei generaţii întregi
 În Deuteronom 1:22 se precizează că poporul a avut propunerea să trimită iscoade. Cum
se armonizează Deuteronom 1 cu Numeri 13, în care ni se relatează că Dumnezeu a
poruncit trimiterea iscoadelor?
 Dacă în Canaan era o degradare morală aşa de mare (vezi Levitic 18), atunci cum se
explică prezenţa unor roade aşa de bogate ale pământului?
 Cum se explică influenţa celor 10 iscoade asupra întregului popor?
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Comparaţi răzvrătirea poporului din Deuteronom 32 (viţelul de aur) şi cea din Numeri 14.
Care vi se pare mai mare? Din ce pricină în Deuteronom 32-34, poporul a fost reprimit în
planurile Domnului, pe când în Numeri 14 Dumnezeu leapădă o generaţie întreagă?
Care credeţi că a fost cauza răzvrătirii poporului?
Cum să înţelegem iertarea din vers. 20? Ce fel de iertare este aceasta care nu-ţi asigură
reintrarea în planurile Domnului?
Dumnezeu hotărăşte ca o întreagă generaţie să nu vadă ţara promisă şi să moară în pustie.
Această decizie reflectă o măsură disciplinatorie faţă de slujitorii Domnului sau o lepădare
a acestora? Cei ce au murit în pustie au ajuns în rai sau în iad? Argumentaţi răspunsul.
Generaţia căreia Domnul i-a jurat că nu va vedea ţara promisă a avut vreodată o relaţie
autentică cu Domnul, a avut vreodată credinţa mântuitoare în inima ei?
Hotărârea lui Dumnezeu din Numeri 14 este irevocabilă, sau este o hotărâre ce ar putea fi
schimbată în anumite condiţii? Decizia lui Dumnezeu din Numeri 14 este asemenea
deciziilor descrise în Ieremia 18:1-11, sau este un jurământ ce nu poate fi nicidecum
schimbat?
Comparaţi jalea poporului din Numeri 14:39 cu cea a aceluiaşi popor din Exod 33:4. Care
sunt asemănările şi care sunt diferenţele?
Care este relevanţa tragediei din Numeri 14 pentru Biserica nou-testamentală? Biserica
poate repeta această tragedie?

2) 15-19

Noi răzvrătiri

Cap. 15 – Păcatele fără voie şi păcatul cu voia
 În Levitic Domnul nu poruncise ca o ardere de tot sau o jertfă de mulţumire să fie însoţită
în mod obligatoriu de un dar de mâncare. De ce dă Domnul această poruncă tocmai acum?
 Din ce motive mărimea darului de mâncare şi a jertfei de băutură varia în funcţie de tipul
de animal care era jertfit?
 Care este semnificaţia jertfei de băutură?
 Ce rost are aşezarea unui pasaj despre jertfe şi pârga plămădelii tocmai în acest loc din
cartea Numeri?
 Păcatele fără voie sunt păcatele inconştiente, iar păcatele cu voia sunt cele conştiente?
 De ce pentru păcatul cu voia nu este iertare? Este vorba despre păcate cumplite pe care
Dumnezeu în economia Lui a ales să nu le ierte, sau este vorba de o inimă împietrită ce nu
mai vrea să se pocăiască? O inimă se poate împietri aşa de tare, încât efectiv pocăinţa să
devină imposibilă?
 Putem afirma că poporul din Numeri 14 a înfăptuit păcatul cu voia?
 Ce rost au ultimele două tablouri ale capitolului (15:32-41)?
 De ce nu i s-a oferit şansa pocăinţei celui ce a încălcat Sabatul?
 Din ce cauză ciucurile aveau culoare albastră?
 Are păcatul cu voia vreun corespondent nou-testamental?
Cap. 16 – Răzvrătiri împotriva Marelui Preot
 Care era adevărata motivaţie din spatele reclamaţiei lui Core, Datan şi Abiram?
 Aveau motive legitime să pună la îndoială poziţia pe care o ocupa Aaron?
 De unde aveau cădelniţe cei 250 de răzvrătiţi?
 Vers. 16:18 precizează faptul că cei răzvrătiţi au răspuns chemării lui Moise. Oare cu ce
aşteptări s-au înfăţişat ei înaintea Domnului?
 Ce anume i-a motivat pe Moise şi pe Aaron să mijlocească pentru salvarea poporului?
 Vers. 16:30 precizează că cei răzvrătiţi au hulit pe Domnul. Cum puteţi defini hulirea
Domnului în lumina capitolului 16?
 Care este rostul relatării răzvrătirilor din cap. 16 în contextul mai larg al cărţii Numeri?
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Care credeţi că este corespondentul nou-testamental al răzvrătirii faţă de Aaron şi Moise
din Numeri 16?

Cap. 17-18 – Statutul preoţilor şi al Leviţilor
 Ce învăţăm despre Yahwe din cap. 17? Ce anume L-a determinat să-l confirme din nou pe
Aaron ca Mare Preot?
 De ce credeţi că este reluat statutul preoţilor şi Leviţilor (prezentat în Levitic şi la
începutul cărţii Numeri) în Numeri 18?
 Dumnezeu reia aceste statuturi pentru Aaron şi Moise, sau pentru popor?
 Sunt şi lucruri noi pe care le descoperă cap. 18?
 De ce se insistă din statutul preoţilor tocmai pe hrana preoţilor şi a Leviţilor?
 Ce aplicaţii am putea extrage din aceste capitole?
Cap. 19 – Apa de curăţire
 Acest ritual a fost valabil doar pentru anii petrecuţi de Israel în pustie, sau este un ritual pe
care Israel trebuie să-l practice şi după intrarea în ţară?
 Ce spune cartea Levitic despre numărul de zile în care era necurat cel ce se atingea de un
mort şi despre maniera în care putea fi el curăţit?
 Din ce pricină este aleasă o vacă roşie? De ce este arsă afară din tabără? Şi de ce preotul
care realiza ritualul, cât şi cel ce o ardea (dacă nu era tot preotul) deveneau necuraţi? Se
întâmpla aşa la toate jertfele aduse Domnului?
 Există vreun alt ritual al Cortului Întâlnirii care să semene cu cel descris în Numeri 19?
 Care este scopul şi semnificaţia ritualului din Numeri 19?
 Ce rost are prezentarea acestui ritual tocmai în acest loc din cartea Numeri?

3) 20-25

Temerile false cu privire la păcatul cu voia

Cap. 20 – Păcatul lui Moise şi al lui Aaron. Moartea lui Aaron
 Fixaţi din punct de vedere temporal evenimentele din cap. 20. Cam la ce distanţă
temporală sunt acestea faţă de evenimentele din Numeri 14?
 De ce, în urma cârtirilor, Dumnezeu nu intervine cu nici o urgie, ci hotărăşte să le dea
apă?
 În ce a constat păcatul lui Moise şi al lui Aaron?
 De ce îi pedepseşte Domnul prin interdicţia de a intra în ţară?
 Moise şi Aaron primesc aceeaşi interdicţie ca generaţia din Numeri 14. Să înţelegem deci
că Moise şi Aaron au fost puşi „în aceeaşi oală” cu răzvrătiţii din Numeri 14?
 În ce sens Moise şi Aaron nu L-au sfinţit pe Domnul înaintea copiilor lui Israel (vezi
20:12)? Şi dacă ei nu au făcut acest lucru, de ce în 20:13 autorul trage concluzia că la
Meriba, Domnul a fost sfinţit între copiii lui Israel?
 De ce nu a pornit Israel război împotriva lui Edom, de vreme ce acesta nu i-a îngăduit să
treacă prin ţinutul lui?
 De ce nu i-a îngăduit Edom acest lucru?
 Care este scopul cu care ne relatează Autorul această întâmplare?
 De ce credeţi că Dumnezeu a hotărât moartea lui Aaron tocmai în acest moment? De ce nu
a murit odată cu Moise, de exemplu (vezi Deuteronom 34)?
 Aaron şi Maria au murit în pustie asemenea răzvrătiţilor din Numeri 14. Ce puteţi să ne
spuneţi despre destinul lor veşnic?
Cap. 21 – Şarpele de aramă. Luptele lui Israel
 De ce a îngăduit Domnul ca în prima fază a războiului cu împăratul Aradului, Israel să fie
înfrânt?

5










Cum de nu a repetat Israel răzvrătirea din Numeri 14?
Cum explicaţi această alternanţă între ascultarea de Domnul (21:1-3) şi neascultarea de
Domnul (21:4-6) în viaţa lui Israel?
Soluţia pe care le-o oferă Domnul este un şarpe de aramă. Este o soluţie din afara cadrului
Cortului Întâlnirii. De ce nu li se oferă o soluţie din cadrul Cortului, ca de exemplu,
tămâierea din Numeri 16 (16:47)?
Şi de ce Dumnezeu alege tocmai un şarpe pe o prăjină?
Care este scopul relatării călătoriilor de la Obat în câmpia Moabului?
Analizaţi cântarea lui Israel. Este înălţat Domnul în această cântare? Oare chiar căpeteniile
au săpat această fântână?
De ce îi nimiceşte Israel pe Sihon şi Og? De ce nu a procedat la fel cu Edomiţii?
Care este scopul cu care ne relatează Autorul victoriile lui Israel asupra celor două
împărăţii?

Cap. 22-24 – Binecuvântarea lui Balaam
 Cine era acest Balaam? Cum de comunica cu Dumnezeu? Era Balaam slujitorul
Dumnezeului celui viu?
 Vers. 21:20-22 ne prezintă la prima vedere o contradicţie cât se poate de clară, şi anume:
Dumnezeu îi spune să se ducă, şi apoi Se aprinde de mânie pentru că a plecat cu trimişii
lui Balac. Cum explicaţi acest lucru?
 Care este rolul măgăriţei în toată această întâmplare? De ce Se foloseşte Dumnezeu de
această măgăriţă pentru a-l scăpa şi mustra pe Balaam?
 Balaam rămâne uimit de faptul că măgăriţa sa a început să vorbească?
 Dacă îngerul Domnului s-a împotrivit plecării sale aşa de mult, de ce până la urmă a
îngăduit ca Balaam să meargă la Balac (22:35)?
 De ce nu i-a îngăduit Domnul lui Balaam să-l blesteme pe Israel?
 Oare ce s-ar fi întâmplat dacă Balaam l-a fi blestemat pe Israel? Oare chiar ar fi avut efect
rostirea acestui blestem?
 Cum explicaţi vers. 23:21?
 Mesajul lui Balaam era 100% din partea lui Dumnezeu?
 Cum comentaţi profeţiile din 24:15-24? Când s-au împlinit ele în istorie?
 De ce, după ce prima dată Domnul i-a poruncit să binecuvânteze, la îndemnul lui Balac,
Balaam s-a mai suit de două ori pe munte?
 Ce ne spune Noul Testament despre Balaam?
 Ce relevanţă au cap. 22-24 pentru problematica păcatului cu voia?
Cap. 25 – Închinarea la idoli şi fapta lui Fineas
 Comparaţi capitolele 21 şi 25. În capitolul 21 descoperim încrederea lui Israel în Yahwe.
Cum se explicǎ tragedia şi cǎderea spiritualǎ din capitolul 25?
 De data aceasta, nici tǎmâia, nici şarpele de aramǎ, ci reacţia lui Fineas a pus capǎt acestei
urgii. Explicaţi de ce anume fapta lui Fineas a potolit mânia lui Dumnezeu?
 Care credeţi cǎ este rolul acestui capitol în definirea pǎcatului cu voia?
 Ce legǎturǎ ar putea fi între capitolul 25 şi binecuvântarea lui Balaam (capitolele 22-24)?

III. O nouǎ şansǎ
Capitolul 26 – O nouǎ numǎrǎtoare
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Comparaţi prima numǎrǎtoare (capitolul 1) cu aceasta: ce asemǎnǎri şi diferenţe
remarcaţi?
Care este scopul acestei numǎrǎtori?
De ce insistǎ autorul asupra familiilor componente ale fiecǎrei seminţii?
Comparaţi diferenţele dintre rezultatele primei numǎrǎtori cu cele ale acesteia.
Ce aplicaţii credeţi cǎ propune acest capitol?

Capitolul 27 – Legea asupra moştenitorilor. Iosua
 Analizaţi relevanţa argumentelor fetelor lui Ţelofhad (v. 3-4). Dacǎ tatǎl lor ar fi fǎcut
parte din ceata lui Core, cererea lor ar mai fost acceptatǎ de Domnul?
 De ce a acceptat Domnul cererea lor? De ce era atât de important ca sǎ nu se stingǎ
numele tatǎlui lor?
 Fetele lui Ţelofhad erau foarte preocupate de moştenirea lor. Acest lucru reflecta ceva
pozitiv sau negativ despre starea lor spiritualǎ?
 Ce relevanţǎ are aceastǎ întâmplare pentru credincioşii nou-testamentali?
 Cum comentaţi reacţia lui Moise la vestea cǎ va muri în curând? Dumneavoastrǎ ce
reacţie aţi fi avut în locul lui? Sau ce reacţie aţi avea acum dacǎ Domnul v-ar spune cǎ
peste câteva sǎptǎmâni veţi muri?
 A acceptat întru totul Dumnezeu propunerea lui Moise?
 Oare poporul nu putea trǎi în ascultare fǎrǎ un lider dedicat?
 Cine avea sǎ fie liderul poporului: Iosua sau Eleazar? Oare cererea lui Moise nu sfideazǎ
ungerea lui Eleazar din capitolul 20? Cum te-ai fi simţit dacǎ erai în locul lui Eleazar şi
asistai la rugǎciunea lui Moise din capitolul 27?
 Care erau responsabilitǎţile şi chemarea lui Iosua?
 Ce legǎturǎ sǎ fie între cererea fetelor lui Ţelofhad şi cererea lui Moise?
Ultima secţiune a cǎrţii este misterioasǎ. Avem multe tablouri care abordeazǎ o
sumedenie de teme: moştenirea, jertfele, rǎzboaiele lui Israel, juruinţele etc. Din aceastǎ
pricinǎ, principalele întrebǎri pentru toatǎ aceastǎ secţiune sunt urmǎtoarele:
– Care este tema unificatoare a secţiunii?
– Care este structura acestei secţiuni şi care este înlǎnţuirea logicǎ dintre tablouri?
– Cum anume se oglindeşte aceastǎ secţiune în tematica pǎcatului cu voia?
– Ce lucru nou despre pǎcatul cu voia ne descoperǎ aceastǎ secţiune?
Capitolele 28-29 - Jertfele din Israel
 Fiecare zi, Sabat, lunǎ nouǎ, sǎrbǎtoare era acompaniatǎ de anumite jertfe. Existǎ vreo
legǎturǎ între semnificaţia evenimentului şi numǎrul, respectiv natura jertfelor care
trebuiau aduse pe altar?
 Existǎ noutǎţi faţǎ de informaţiile oferite de cartea Levitic? Dacǎ da, de ce credeţi cǎ au
fost revelate lui Israel abia acum ? Dacǎ nu, atunci de ce au foste revelate informaţiile
leviticale tocmai în acest moment al istoriei lui Israel ?
 De ce insistǎ autorul atât de mult pe sǎrbǎtoarea Cortului ? Ce semnificaţie ar putea avea
descreşterea numǎrului de jertfe? De ce autorul nu face economie de text şi nu explicǎ
aceastǎ descreştere în mai puţine versete ?
 Care este mesajul acestui pasaj ? De ce sunt prezentate doar jertfele aduse cu ocazia
sǎrbǎtorilor ?
Capitolul 30 – Juruinţa femeilor
 Acest capitol apare destul de ciudat între capitolele 29 şi 31. Sesizaţi vreo legǎturǎ logicǎ
între conţinutul capitolului 31 şi cel al capitolelor vecine ?
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Din ce pricinǎ juruinţa unei femei putea fi invalidatǎ de tatǎl sau soţul ei ? Femeia nu avea
dreptul la o relaţie personalǎ cu Dumnezeu, care este mai presus de relaţia cu tatǎl sau cu
soţul ?
Din ce motive credeţi cǎ tatǎl sau soţul femeii nu ar fi fost de acord cu juruinţa ? Puteţi sǎ
vǎ imaginaţi un exemplu concret ?
Femeia putea invalida jurǎmântul unui bǎrbat (fiu sau soţ) ? Argumentaţi şi explicaţi.

Capitolul 31 – Biruinţa asupra Madianiţilor
 De ce a poruncit Domnul nimicirea Madianiţilor ? oare în capitolul 25 nu este Israel acela
care s-a dus dupǎ dumnezeii Madianului ?
 De ce a fost omorât şi Balaam ?
 Ce fel de Dumnezeu este acesta care porunceşte şi moartea pruncilor şi a femeilor ?
 Cum vi se pare modalitatea de împǎrţire a prǎzii? Oare nu se cuvenea ca toatǎ partea sǎ fie
a celor ce au luptat? De ce se dǎ o parte şi Leviţilor şi o parte întregii adunǎri?
 Prada de rǎzboi este micǎ sau mare, raportatǎ la întreaga tabǎrǎ?
 De ce au fost trimişi doar 12.000 de ostaşi, şi de ce o mie din fiecare seminţie ? Acest
numǎr reprezenta o oaste mare sau micǎ ?
 De ce a fost trimis înaintea oştirii tocmai Fineas ? Nu era normal sǎ fie trimis Iosua ?
 De ce nu s-a dus şi Moise la luptǎ cu ei ?
Capitolul 32 – Galaadul dat lui Gad şi Ruben
 Cum vi se pare cererea celor douǎ seminţii, care nu corespunde cu planul iniţial al
Domnului, care dorea sǎ le dea doar ţara de dincolo de Iordan?
 Care este motivaţia cererii lor? Cererea le pune într-o luminǎ pozitivǎ sau negativǎ pe cele
douǎ seminţii?
 Acestea au intenţionat de la început sǎ participe la tot rǎzboiul (de dincolo de Iordan) sau
sperau cǎ vor putea evita aceastǎ etapǎ?
 De ce nu se putea ca ei sǎ rǎmânǎ la est de Iordan, fǎrǎ a mai participa la rǎzboiul de la
vest de Iordan ?
 Moise a fost pânǎ la urmǎ de acord cu propunerea lor. Aceasta a însemnat o modificare a
planului iniţial al lui Dumnezeu. Cum a reacţionat Domnul faţǎ de aceastǎ schimbare?
 Ce reflectǎ acest capitol în legǎturǎ cu tematica pǎcatului cu voia ?
Capitolul 33: 1-49 – Popasurile israeliţilor
 Ce rost are aceastǎ listǎ plictisitoare?
 Ce mesaj vrea sǎ transmitǎ Autorul prin aceste versete?
 Ce rost are plasarea acestor popasuri tocmai în acest loc din cartea Numeri?
 Ce aţi predica din acest pasaj, sau ce aplicaţii aţi propune la grupul de casǎ ?
Capitolul 33 :50 – 24 :29 – Despre moştenirea promisǎ
 Ce fel de Dumnezeu este acesta care porunceşte exterminarea unei naţiuni întregi?
 Care este scopul unei descrieri atât de amǎnunţite a graniţelor viitoarei moşteniri?
 De ce ţara trebuia împǎrţitǎ prin sorţi ? alte strategii nu erau oare mai eficiente (preferinţe,
mǎrimea seminţiei, negociere)?
Capitolul 35 – Cetǎţile de scǎpare
 Ce relevanţǎ are aşezarea acestui capitol la finalul cǎrţii Numeri?
 Cum vi se pare judecarea ucigaşului fǎrǎ voie? Comparaţi legislaţia iudaicǎ cu cea din
România cu referire la omorul prin imprudenţǎ.
 De ce, dacǎ nu a avut nici cea mai micǎ intenţie de a comite crimǎ, ucigaşul fǎrǎ voie
primeşte pedeapsa de a fi privat de libertatea sa în Israel?
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De ce privarea de libertate înceta tocmai la moartea Marelui Preot? Oare nu ar fi fost mai
logic sǎ înceteze de Yom Kippur?
Ce se întâmpla în cazul în care cineva omora fǎrǎ voie tocmai pe Marele Preot?
Este vreo asemǎnare între ucigaşul fǎrǎ voie şi cel ce pǎcǎtuieşte cu voie?

Capitolul 36 – Cǎsǎtoria fetelor lui Ţelofhad
 Cât de potrivit vi se pare acest tablou pentru sfârşitul cǎrţii Numeri ? Reflectǎ în vreun fel
mesajul cǎrţii?
 Ultima secţiune începe cu cererea fetelor lui Ţelofhad şi se încheie cu nunta lor. De ce
credeţi cǎ îşi concepe în felul acesta Autorul ultima secţiune?
 Oare fetele lui Ţelofhad nu s-au simţit frustrate pentru cǎ li s-a redus cercul bǎrbaţilor cu
care s-ar fi putut cǎsǎtori?

IV. Întrebǎri pentru recapitulare










Care este mesajul central al fiecǎrei secţiuni a cǎrţii?
Care este înlǎnţuirea logicǎ a celor trei secţiuni?
Care este mesajul central al cǎrţii?
Definiţi pǎcatul cu voia în lumina întregii cǎrţi.
Reliefaţi relevanţa tragediei pǎcatului cu voia pentru credincioşii Noului Legǎmânt.
Cum poate fi prevenitǎ înfǎptuirea pǎcatului cu voia?
Ce ţi-a vorbit ţie Domnul în mod special prin cartea Numeri ?
Care sunt deciziile practice pe care le poţi lua în viaţa ta în urma studierii cǎrţii Numeri?
Ce crezi cǎ a vorbit Domnul Bisericii tale în urma studierii cǎrţii Numeri?
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