Studiul 3

10-16 octombrie

Studiul 3

Ultimii cinci regi ai lui Iuda
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: 2 Cronici 34; 36:11-14;
Ieremia 22:1-19; 23:2-8; 29:1-14.
Sabat după-amiază
Completează și memorează: „Judeca pricina săracului şi a celui
_____________________________________________________.”
(Ieremia 22:16)
În anii 1800, celebrul scriitor rus Fiodor Dostoievski a petrecut
patru ani în închisoarea siberiană pentru activităţi politice subversive.
Ulterior, când şi-a consemnat experienţele, a vorbit despre lipsa tota
lă de remuşcare a unor deţinuţi pentru comportamentul lor oribil. „În
decurs de câţiva ani, nu am văzut niciodată vreun semn de căinţă la
aceşti oameni; nicio urmă de întristare pentru crimele lor, iar cei mai
mulți dintre ei se considerau în sinea lor absolut îndreptăţiţi.” – Joseph
Frank, Dostoevsky, the Years of Ordeal, 1850–1859, p. 95
S-ar putea spune acelaşi lucru şi despre cei cinci regi care au condus Iuda în timpul lucrării lui Ieremia, singura excepţie de la regulă
fiind Iosia. Unul după altul, oamenii aceştia lasă impresia că nu şi-au
regretat deloc faptele, deşi devenea tot mai clar că faptele lor atrăgeau
calamităţile cu privire la care îi avertizase Domnul prin Ieremia.
Dumnezeu nu a avut niciodată în plan să pună un rege peste Israel
şi, până la finalul acestui studiu, vom înţelege mai bine de ce. Vom mai
înţelege de asemenea presiunile la care a fost supus Ieremia în timpul
lucrării sale.

A început Săptămâna de consacrare.
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Duminică, 11 octombrie

Sub conducerea lui Iosia

Iosia a fost al şaisprezecelea rege în Regatul de Sud şi a domnit între
anii 640 şi 609 î.Hr. A urcat pe tron la vârsta de opt ani, după mai bine
de jumătate de secol de declin moral şi spiritual sub tatăl său, Amon,
şi bunicul său, Manase, doi dintre cei mai răi regi ai lui Iuda. Însă, spre
deosebire de înaintaşii lui, Iosia „a făcut ce este bine înaintea Domnului”
(2 Împăraţi 22:2), cu toate că mediul îi era potrivnic.
„Născut dintr-un rege nelegiuit, înconjurat de ispitele de a merge
pe urmele paşilor tatălui său şi cu puţini sfetnici care să-l încurajeze pe
calea binelui, Iosia a fost cu toate acestea fidel Dumnezeului lui Israel.
Fiind avertizat de greșelile generaţiilor trecute, el a ales să facă binele, în loc să coboare pe treapta de jos a păcatului şi degradării, unde
ajunseseră tatăl şi bunicul său. El «nu s-a abătut de la ea [de la Lege]
nici la dreapta, nici la stânga». Ca unul care trebuia să ocupe o poziţie
de încredere, s-a hotărât să asculte de învăţătura care fusese dată ca
îndrumare pentru conducătorii lui Israel, iar ascultarea lui I-a dat lui
Dumnezeu posibilitatea de a-l folosi ca pe un vas de cinste.” – Ellen G.
White, Profeţi şi regi, p. 384

1. Citeşte 2 Cronici 34 și notează componentele reformei lui Iosia. De ce
ar trebui ca ele să se afle în centrul oricărei încercări de reformă spirituală, colectivă sau individuală?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Reforma lui Iosia a avut două componente majore. În primul rând,
eliminarea pe cât posibil a tot ce aducea a idolatrie, înlăturarea oricăror practici rele apărute în popor.
Acesta era însă numai primul pas. Absenţa răului sau a practicilor
greşite nu echivalează în mod automat cu prezenţa binelui. În al doilea
rând, după ce a auzit ce scria în Cartea legii, regele a făcut un legământ
înaintea Domnului „să păzească poruncile Lui, învăţăturile Lui şi legile
Lui din toată inima şi din tot sufletul lui şi să împlinească cuvintele
legământului scrise în cartea aceasta” (2 Cronici 34:31).
Ce ne spune istoria lui Iosia despre puterea exemplului pozitiv? Ce influenţă au acţiunile şi cuvintele tale asupra altora?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recapituleze istoria
tragică a ultimilor regi ai lui Iuda şi să urmărească modul cum
s-a agravat situaţia poporului după moartea lui Iosia.
La nivelul sentimentelor: Să încerce să înţeleagă frustrarea pe
care a simţit-o Ieremia (dar şi Dumnezeu) când aceşti ultimi regi
au desconsiderat înştiinţările divine.
La nivel practic: Să dovedească practic apartenența la rămăşiţa lui
Dumnezeu prevestită de Ieremia în vremea sa, dar şi în profeţiile
despre timpul sfârşitului.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Lecţii din istorie
A. Cum explici contrastul izbitor dintre Iosia şi ultimii patru regi ai
lui Iuda? Ce a făcut Iosia bine şi ce au făcut ei rău?
B. Zedechia a încercat să împace şi Egiptul, şi Babilonul. De ce, uneori,
ne străduim să împăcăm două lucruri contradictorii? Explică.
II. Sentimente: Frustrare fără margini
A. Cum reacţionezi când lucrurile îţi merg din ce în ce mai rău?
B. De ce ar trebui (sau nu ar trebui) să le mai vorbim despre Hristos celor care ne ridiculizează permanent?

III. Practic: Parte a rămăşiţei lui Dumnezeu
A. Dumnezeu a păstrat o rămăşiţă în vremea lui Ieremia. Cum
poate cineva să facă parte din rămăşiţa lui Dumnezeu din timpurile noastre?
B. Cum te simţi ştiind că faci parte din ultima biserică a rămăşiţei
din istorie?

Rezumat: Între ultimul rege bun al lui Iuda, Iosia, şi ultimii patru
regi ai lui Iuda există un contrast izbitor. Aranjamentele politice, idolatria şi nedreptatea socială au condus la distrugerea Ierusalimului în
587–586 î.Hr. Dumnezeu a promis totuşi să păstreze o rămăşiţă, fapt
care ne inspiră speranţă în aceste timpuri din urmă.
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Luni, 12 octombrie

Ioahaz şi Ioiachim

Ioahaz (cunoscut şi sub numele de Şalum) avea douăzeci și trei de
ani când l-a urmat pe tatăl său la tron. Domnia lui a durat numai trei
luni. Deoarece nu era favorabil politicii egiptene, faraonul l-a înlocuit
cu fratele său. Ioahaz a fost dus în Egipt, unde a şi murit. (Vezi 2 Cronici
36:4; 2 Împăraţi 23:31-34.)
Regele care i-a urmat lui Ioahaz a fost Ioiachim, care a domnit între
anii 609 şi 598 î.Hr. El era fiul lui Iosia. Când Ierusalimul a fost cucerit
de Nebucadneţar, Ioiachim a fost dus în Babilon împreună cu vasele
din templu. Ieremia a avertizat iarăşi poporul că noul rege conducea
naţiunea pe o cale greşită.

2. Citeşte Ieremia 22:1-19. Ce fapte ale lui Ioiachim i-au atras mustrări
aspre din partea Domnului?
______________________________________________________________

Vorbind prin Ieremia, Domnul a avut cuvinte foarte tăioase pentru
acest conducător corupt şi lacom. Ioiachim a fost un rege asupritor şi
avar care le-a impus supuşilor săi taxe grele (vezi 2 Împăraţi 23:35),
ca să le poată da tribut egiptenilor. Mai rău chiar, i-a supus la muncă
forţată pentru ridicarea unei construcţii laborioase deasupra palatului său, sfidând astfel Tora, care cerea ca oamenii să fie plătiţi pentru
munca lor: „Să nu asupreşti pe aproapele tău şi să nu storci nimic de
la el prin silă. Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua”
(Leviticul 19:13). Spre deosebire de tatăl său, Iosia, Ioiachim a permis
iarăşi religiilor păgâne să prospere în ţară.
Ieremia 22:16 este un text impresionant. Comparându-l pe Ioiachim
cel corupt cu tatăl său, Iosia, Domnul îi spune că acesta „judeca pricina
săracului şi a celui lipsit şi era fericit”. Apoi îl întreabă: „Nu înseamnă
lucrul acesta a Mă cunoaşte?” Altfel spus, dovada adevăratei cunoaşteri de Dumnezeu este modul în care cineva se poartă cu cei în nevoie;
a-L cunoaşte pe Domnul înseamnă a ieşi din carcasa egoismului nostru
pentru a le face bine celor care nu au cu ce ne răsplăti. Remarcăm aici,
ca de altfel şi în restul Bibliei, grija Domnului pentru cei săraci şi neajutoraţi, precum şi obligaţia noastră de a-i ajuta pe cei în nevoie.
Ce dovedesc faptele tale: Îl cunoşti pe Domnul sau nu?
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1. MOTIVARE
Pasajul central: Ieremia 34:6,7,21,22.
Ideea de bază: Vine în viaţă un moment când Dumnezeu permite
să culegem roadele deciziilor greşite, acumulate pe o perioadă mai lungă. Devastarea Regatului Iuda şi a Ierusalimului de către Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, demonstrează foarte bine ce se întâmplă atunci
când ignorăm continuu mesajele de avertizare trimise de Dumnezeu.

Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a condus trei campanii împotriva Ierusalimului. Prima campanie a avut loc în 605 î.Hr., când i-a luat
ca prizonieri de război şi pe Daniel şi pe prietenii lui. A doua campanie
a avut loc în 598–597 î.Hr., când Ioiachim s-a răsculat împotriva lui şi
a încheiat o alianţă cu Egiptul. Nebucadneţar asediază Ierusalimul, dar
Ioiachim moare înainte ca babilonienii să cucerească cetatea. Ioiachin,
fiul lui Ioiachim, domneşte trei luni şi este apoi deportat în Babilon,
iar în locul lui este numit Zedechia, ultimul rege al lui Iuda. Atunci scena se repetă: Zedechia încheie o alianţă cu Egiptul (Ieremia 37:6-10;
38:14-28) împotriva Babilonului, Nebucadneţar vine cu oştirile sale
împotriva lui Iuda şi distruge toate cetăţile iudaice care-i stau în cale
(Ieremia 34:7). În final, asediază Ierusalimul. De data aceasta, distruge complet cetatea şi templul (vezi descrierea impresionantă din
Psalmii 74:1-8). Relatarea subliniază faptul că, atunci, conducătorii
Ierusalimului au repetat greşelile predecesorilor lor şi face trimitere la
aspectul personal al răzvrătirii repetate împotriva lui Dumnezeu.

Discuţie introductivă: Lachiş a fost a doua cetate importantă din
Iuda (după Ierusalim) în cea mai mare parte a istoriei Vechiului Testament. Era înconjurată de plantaţii de viţă-de-vie şi dădea spre valea care
ducea la Ierusalim dinspre sudul Regatului Iuda (şi dinspre Egipt). Arheologia ne-a oferit informaţii preţioase despre ultimele zile ale Regatului
Iuda, când Nebucadneţar a mărşăluit împotriva Ierusalimului ca să-l distrugă. În 1935, John Starkey a excavat stratul de moloz depus cu ocazia
asediului şi a descoperit pe podeaua unei camere de gardă dintr-o poartă
monumentală care asigura accesul în cetate câteva bucăţi de ceramică
inscripţionate (ostraca), obiecte care au devenit cunoscute sub numele
de Scrisorile din Lachiş. Ele descriu dramatic momentele finale ale Rega-
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Marţi, 13 octombrie

Scurta domnie a regelui Ioiachin

Al nouăsprezecelea rege al lui Iuda a fost Ioiachin, fiul lui Ioiachim.
El a domnit pe tronul lui David doar trei luni şi jumătate. În 598 î.Hr.,
Nebucadneţar a asediat Ierusalimul şi i-a luat ca prizonieri pe rege,
care era în vârstă de optsprezece ani, împreună cu mama sa, soţiile
sale şi mulţi dintre curteni. În 561 î.Hr., în al treizeci şi şaptelea an
de când era în captivitate, Ioiachin a primit îndurare din partea lui
Evil-Merodac, succesorul lui Nebucadneţar. I s-a dat voie să stea la
masă împreună cu împăratul Babilonului şi să poarte haine regale.
(Vezi 2 Împăraţi 25:27-30; Ieremia 52:31-34.) Fiii lui erau în Babilon
împreună cu el, dar profeţia lui Ieremia spunea că ei nu aveau să urce
pe tronul lui David.

3. Citeşte Ieremia 29:1-14. Cum Şi-a manifestat Dumnezeu dragostea şi
harul chiar prin aceste evenimente tragice?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Printre versetele cele mai cunoscute din Biblie se numără şi acesta:
„«Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi», zice Domnul, «gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde»”
(Ieremia 29:11). Contextul imediat este acesta: Domnul Se adresează
prin Ieremia robilor din Iuda care se vedeau complet dezrădăcinaţi. El
îi asigură aici că încă îi mai iubea şi că le urmărea binele, chiar dacă,
pe moment, situația lor era foarte grea. Şi fără îndoială că ei au primit
cu mare bucurie cuvintele Sale de încurajare şi de speranţă. Puteau fi
siguri că aveau „un viitor şi o nădejde”, deşi la momentul acela nu auzeau decât avertizări şi ameninţări. Cât de mult trebuie să fi însemnat
pentru ei această frumoasă asigurare!

„Un viitor şi o nădejde”? Ce făgăduinţe ale Domnului legate de „un viitor şi o nădejde” poţi invoca chiar acum, chiar în circumstanţele în care te
găseşti?
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tului de Sud, arătând cum Nebucadneţar a distrus sistematic toate cetăţile importante până când a rămas în picioare numai Ierusalimul. În
Scrisoarea a IV-a, citim: „Şi să ştie [domnul meu] că urmărim să vedem
semnalele cu foc din Lachiş.” Este posibil ca scrisoarea aceasta să fi fost
trimisă din Ierusalim de un străjer care aştepta îngrijorat un semn de
viaţă din Lachiş, prin intermediul semnalelor cu foc din timpul nopţii.
Foarte probabil că răspunsul nu a mai venit, din moment ce scrisoarea
a fost găsită printre straturile de zid ars, prăbuşit peste vase de depozitare şi săgeţi babiloniene. Dumnezeu a pedepsit Iuda și Ierusalimul.
Cum explicăm faptul că un Dumnezeu iubitor a îngăduit ca babilonienii
să-i pedepsească pe cei din poporul Său?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Contrastul dintre ultimul rege bun al lui Iuda, Iosia, şi cei patru regi
răi care i-au urmat este formidabil. Marea întrebare este: Cum a fost
posibil ca Iuda să decadă într-un timp atât de scurt de la reformele
religioase şi de la citirea Legii în 621 î.Hr., sub conducerea lui Iosia
(2 Cronici 34), la adâncimile idolatriei şi ale aranjamentelor politice
ale lui Ioahaz, Ioiachim, Ioiachin şi Zedechia, care au pecetluit soarta
Regatului Iuda şi au atras asupra lui pedeapsa divină executată prin
intermediul babilonienilor?

Comentariu biblic
I. De la Iosia la judecată (2 Cronici 34:30-33 şi Daniel 1:2)
Reformele religioase ale lui Iosia au fost motivate de faptul că,
în timpul renovării templului, din anul 621 î.Hr., la cinci ani după ce
Ieremia fusese chemat ca profet, a fost găsită „întâmplător” Legea.
„Cartea legii” (2 Cronici 34:15) poate face referire la cele cinci cărţi ale
lui Moise, Pentateuhul; dar torah este un concept mult mai larg, care
cuprinde atât Cele Zece Porunci, cât și intervenţiile pline de har ale lui
Dumnezeu în favoarea oamenilor, atât în istorie, cât şi prin învăţătură
(vezi Psalmii 1, 19, 119). Astfel, prin citirea Cărţii legii, Iosia a înţeles
cu durere cât de departe se afla Iuda de intenţia lui Dumnezeu pentru
acest popor şi cât de aproape era judecata.
Cu toate acestea, datorită reformelor lui, pedeapsa iminentă a fost
amânată şi adusă abia în timpul succesorilor săi (2 Cronici 34:23-28).
Daniel descrie prima cucerire a Ierusalimului de către Nebucadneţar
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Miercuri, 14 octombrie

Ultimul rege al lui Iuda

4. Ce ni se spune în 2 Cronici 36:11-14 despre ultimul rege al lui Iuda
înainte de distrugerea finală a poporului? Ce simptome ale apostaziei
sunt dezvăluite în aceste texte?
______________________________________________________________

Zedechia, care este cunoscut şi sub numele de Matania, a preluat
tronul la vârsta de douăzeci și unu de ani, ca rege-marionetă instalat
de Nebucadneţar. Din nefericire, după cum reiese din textul biblic, el
nu a învăţat prea multe din istoria regilor anteriori şi, ca urmare, a
adus asupra naţiunii o şi mai mare ruină.
2 Cronici 36:14 face o afirmaţie foarte profundă, care surprinde esenţa apostaziei lor. În lista tuturor relelor făcute sub domnia lui Zedechia,
apare şi faptul că poporul din Iuda a urmat „toate urâciunile neamurilor”.
Iată-i unde ajunseseră la numai câteva sute de ani după exod, la numai câteva sute de ani de existenţă ca popor al legământului, de lumină a neamurilor (Deuteronomul 4:5-8)! Erau atât de prinşi în cultura
predominantă, atât de prinşi în mediul cultural şi religios, încât făceau
„toate urâciunile” păgânilor.
Există vreun mesaj pentru noi aici?

5. Citeşte Ieremia 38:14-18. Ce l-a întrebat regele pe Ieremia şi de ce?

______________________________________________________________

Domnul dăduse de nenumărate ori îndrumarea clară ca poporul să
se supună stăpânirii Babilonului, arătând că înfrângerea aceasta era o
pedeapsă pentru nelegiuirea lor. Cu toate acestea, Zedechia a refuzat
să asculte şi a făcut o alianţă împotriva lui Nebucadneţar. Iuda avea
mari speranţe într-o victorie militară egipteană. Însă Nebucadneţar a
învins oştirea Egiptului în anul 597 î.Hr., pecetluind astfel pentru totdeauna soarta Ierusalimului şi a poporului din Iuda. Ocaziile oferite de
a-şi regreta faptele, de a se schimba şi a lua totul de la început au fost
refuzate.
Biserica noastră a fost adusă la existenţă pentru a proclama un mesaj
unic în lume. În multe privinţe, misiunea noastră este asemănătoare cu misiunea locuitorilor lui Iuda. Ce lecţii putem şi ar trebui să ne însuşim din
greşelile lor?
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ca pe un act al judecăţii divine: „Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim,
împăratul lui Iuda” (Daniel 1:2). Din perspectivă biblică, Dumnezeu este
activ implicat în îndeplinirea judecăţii asupra lui Iuda, folosindu-i pe
babilonieni ca pe un instrument al mâniei Sale.
De discutat: Pentru mulţi, imaginea biblică a unui Dumnezeu activ
implicat în îndeplinirea judecăţii nu este deloc comodă. Cum o putem
înţelege şi integra în imaginea Sa de Dumnezeu iubitor?
II. Răzvrătire repetată (Ieremia 22:1-19)
Ioiachim şi Zedechia s-au răzvrătit în mod repetat împotriva lui
Nebucadneţar, instrumentul judecăţii divine, încheind alianţe cu Egiptul şi încălcând jurământul de credinţă faţă de babilonieni. Însă acest
aranjament politic nu a fost decât o nouă dovadă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.
Este interesant să studiem simptomele acestei răzvrătiri. Un simptom este nedreptatea socială: săracii erau oprimaţi şi exploataţi, iar
bogaţii trăiau în lux. Un alt simptom este idolatria prin instituirea ritualurilor păgâne în templu. Merită notat aici că profeţii Vechiului Testament au vorbit în mod repetat despre aceste două aspecte majore ale
răzvrătirii. Din cauza acestor două păcate s-a ajuns în final la exil.
De discutat: Ce loc ocupă dreptatea şi implicarea socială în viaţa
creştinului de astăzi? Dar idolatria modernă? Cum dovedesc aceste aspecte răzvrătirea lumii contemporane împotriva lui Dumnezeu?

III. Rămăşiţa (Ieremia 23:1-8)
După secole întregi de manifestări bogate ale harului şi de avertizări profetice, Dumnezeu aduce pedeapsa, dar o amestecă cu har şi
speranţă. Acesta este mesajul despre rămășiță (un motiv care străbate
ca un fir roşu toate cărţile Bibliei): de la potop la biserica din timpul
sfârşitului, a existat întotdeauna o rămăşiţă de oameni credincioși.
În contrast cu motivul rămăşiţei, în Ieremia 23:1-4 apare metafora
păstorilor răi, care arată cât de mult s-a îndepărtat conducerea lui Iuda
de idealul divin. În loc să păstorească oile, ei le risipeau – o aluzie la
exilul apropiat care avea să fie consecinţa abuzului lor de putere.
Al doilea verb din versetul 2, tradus cu „a izgoni” are conotaţia de
„a duce pe cineva în rătăcire” sau „a câştiga pe cineva de partea unei
religii” şi este utilizat cu acest sens în Deuteronomul 13:13. În versetul
3, avem reversul acestor acţiuni: Dumnezeu Însuşi, ca Păstor divin, va
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Rămăşiţa
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6. Ce s-a întâmplat cu Iuda şi cu Ierusalimul după respingerea înştiinţărilor lui Dumnezeu? Ieremia 39:8,9
______________________________________________________________

Avertizările lui Dumnezeu s-au împlinit cu exactitate. Oricât n-au
vrut să le creadă, iudeii au ajuns să le vadă petrecându-se sub privirile
lor. Cine dintre noi nu a trecut în viaţă printr-o situaţie asemănătoare?
Suntem avertizaţi de Domnul să nu facem un anumit lucru ca să nu ni
se întâmple ceva rău, totuşi noi îl facem şi apoi suferim consecinţele.

7. Ce mesaj de speranţă se găseşte în Ieremia 23:2-8?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Din perspectivă omenească, totul părea pierdut: ţara zăcea în ruine, templul era distrus, conducătorii se aflau în exil ca robi, iar cetatea
Ierusalim era un morman de pietre. Poporul evreu ar fi trebuit să-şi
piardă urma în istorie, ca multe alte popoare ce au trecut prin experienţe similare.
Domnul însă avea alte planuri şi le-a dat speranţa că nu era totul
pierdut, că o rămăşiţă avea să supravieţuiască şi să se întoarcă în patrie şi că, prin ea, aveau să se împlinească făgăduinţele. Observăm că
avertizările cu privire la condamnare şi distrugere mergeau în paralel
cu mesajele de speranţă.
„Anii întunecaţi de distrugere şi moarte care au marcat sfârşitul
Regatului lui Iuda ar fi adus disperarea chiar şi în inima cea mai tare
dacă nu ar fi fost încurajările din cuvintele profetice ale mesagerilor
lui Dumnezeu. Prin Ieremia în Ierusalim, prin Daniel la curtea Babilonului, prin Ezechiel pe malurile Chebarului, Domnul, cu îndurare, Şi-a
făcut cunoscut în mod clar planul veşnic şi a dat asigurarea că dorea
să împlinească pentru poporul Său ales făgăduinţele consemnate în
scrierile lui Moise. Ceea ce spusese că avea să facă pentru aceia care se
vor dovedi loiali Lui, avea să şi împlinească.” – Ellen G. White, Profeţi şi
regi, p. 464
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păzi şi va strânge o rămăşiţă şi o va aduce înapoi la păşunea ei. La întoarcerea din exil, rămăşiţa lui Israel va avea un nou tip de conducător:
Păstorul-Împărat, „Odrasla neprihănită”. Această frumoasă făgăduinţă
mesianică îşi găseşte împlinirea escatologică (observă expresia escatologică „iată, vin zile” din versetele 5 şi 7) în Isus Hristos, care Îşi va
conduce biserica rămăşiţei în siguranţă în timpul sfârșitului.
De discutat: Care sunt caracteristicile rămăşiţei biblice? În ce măsură se văd în rămăşiţa din vremea de acum?

3. APLICAŢIA
Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu (care de multe ori se manifestă prin comportament dezordonat şi idolatrie) există în secolul al
XXI-lea la fel de mult ca în timpul lui Ieremia, doar că judecăţile lui
Dumnezeu nu mai sunt la fel de tangibile şi imediate ca în vremurile biblice. Când discutaţi în grupă despre aceste subiecte, este important să
le contextualizaţi ca să puteţi face aplicaţia la viaţa voastră. Pe primul
plan în mintea voastră trebuie totuşi să rămână subiectul rămăşiţei.
Întrebări
1. Ce formă au luat simptomele răzvrătirii lui Iuda în cultura şi
societatea noastră?
2. Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din rămăşiţă, din ultima biserică de pe pământ?

4. ACTIVITATE
O mare parte a mesajelor profetice din Vechiul Testament denunţă nedreptatea socială, iar comportamentul dezordonat reprezintă de
multe ori barometrul pierderii spiritualităţii autentice.
Activitate cu grupa
1. În cadrul grupei, gândiţi-vă la un proiect pe plan local, care să
vină în întâmpinarea nevoilor unei categorii sociale vulnerabile despre care vorbeşte Ieremia: săraci, văduve (văduvi), străini şi orfani, din
zona în care locuiți. Lista poate fi completată cu mame singure, deţinuţi, dependenţi de droguri etc. Ideal ar fi ca proiectul să nu prevadă
o singură acţiune, ci să fie inclusă între activităţile regulate ale grupei.
2. Prezentaţi acţiunea în faţa bisericii şi încurajaţi celelalte grupe
să iniţieze acţiuni similare. Observaţi ce impact au asupra lucrării de
evanghelizare şi asupra botezurilor din biserica locală.
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Întrebări recapitulative
1. Care au fost cele două componente ale reformei lui Iosia? Conform
acestui model, ce trebuie făcut pentru producerea unei reforme
spirituale în prezent?
2. Prin ce s-a caracterizat domnia lui Ioiachim şi cum se explică faptele acestui fiu de reformator? De ce, în multe cazuri, urmaşii oamenilor buni nu calcă pe urmele părinţilor lor?
3. Ce înseamnă, în contextul studiului, „a-L cunoaşte pe Domnul”? Ce
înseamnă în prezent „a-L cunoaşte pe Domnul”?
4. Cum Şi-a manifestat Dumnezeu dragostea şi harul cu ocazia distrugerii Ierusalimului? Cum Îşi manifestă El harul în mijlocul tragediilor din prezent?
5. Ce simptome ale apostaziei se manifestau pe vremea lui Zedechia,
ultimul rege al lui Iuda? Ce putem face pentru a nu ajunge în situaţia aceasta?
6. De ce poporul evreu nu s-a pierdut în negura istoriei? Ce dovezi
există că planul lui Dumnezeu continuă şi în prezent?
BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Exodul 33–39
1. Ce le-a poruncit Dumnezeu copiilor lui Israel să-și arunce de pe ei?
2. Ce i-au spus lui Moise bărbații iscusiți în toate lucrările sfântului locaș?
3. Din ce material era făcut chivotul?
4. În ce culori erau vopsite materialele pentru veșmintele preoțești?

Cartea Viața lui Iisus, capitolul 42
5. Ce anume va fi socotit fără valoare în ziua când Dumnezeu va aduce
orice faptă la judecată?
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