Studiul 5

24-30 octombrie

Necazurile profetului
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iov 3; Ieremia 18:1-10,18-23;
20; 23:14,15; Faptele apostolilor 2:37.
Sabat după-amiază

Studiul 5

Completează și memorează: „M-ai înduplecat, Doamne, şi m-am
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________.” (Ieremia 20:7)
Oricine Îl urmează pe Domnul, indiferent că-L urmează de puţin
timp sau de mult timp, va învăţa un lucru, şi anume că, dacă ai credinţă
în Isus şi cauţi să faci voia Lui, nu ai garanţia că vei trece uşor prin viaţă. Apostolul recunoaşte această realitate: „De altfel, toţi cei ce voiesc
să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12).
Ieremia a învăţat în mod sigur acest adevăr din experienţă personală.
Pe de altă parte însă, credinţa poate face ceva pentru noi în timpuri
de încercare – ea ne oferă o viziune mai amplă pentru a ne păstra echilibrul când trecem prin greutăţi. Altfel spus, când suferim pe nedrept
(şi fără îndoială că de multe ori suferim pe nedrept) şi vin încercări, nu
avem de ce să ne simţim singuri şi fără sens în viaţă, cum se simt cei
care nu-L cunosc pe Domnul. Noi putem cunoaşte întrucâtva imaginea
de ansamblu şi speranţa ultimă pe care ne-o oferă Dumnezeu, oricât de
urât ni s-ar părea prezentul, iar din această cunoaştere şi din speranţa
pe care o avem putem obţine putere. Ieremia ştia câte ceva despre imaginea de ansamblu, deşi uneori părea că uită şi se concentrează asupra
problemelor lui.

Sabatul acesta este Ziua administrării creştine a vieţii.
Colectă pentru proiecte speciale ale Conferinţelor.
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Duminică, 25 octombrie

Preoţi şi profeţi fără frică de Dumnezeu

Ne este greu să înţelegem evenimentele petrecute în vremea lui Ieremia
în Regatul lui Iuda, fiindcă au trecut de atunci peste două mii cinci sute
de ani şi societatea şi obiceiurile sunt foarte diferite. Când citesc Biblia,
şi în special avertizările date de Dumnezeu poporului şi ameninţările
Sale, mulţi tind să creadă că El este înfăţişat aici ca fiind dur, aspru şi
răzbunător. Însă aceasta este o falsă înţelegere a lucrurilor, bazată doar
pe citirea superficială a textelor. În realitate, Vechiul Testament ne descoperă acelaşi lucru ca Noul Testament: că Dumnezeu iubeşte omenirea şi vrea să o salveze, dar nu ne forţează alegerile. Dacă vrem să
facem răul, ignorând cerințele Sale, suntem liberi să facem cum vrem.
Dar să ne amintim ce consecinţe ne aşteaptă şi, în acelaşi timp, să nu
uităm că am fost avertizaţi dinainte cu privire la ele.

1. Care erau semnele decadenţei preoţilor şi prorocilor din timpul lui
Ieremia? Ieremia 5:26–31; 23:11,14,15.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Suita de rele prezentate aici constituie doar o mică mostră din tot ce
făcea poporul lui Dumnezeu. Preoţii şi profeţii erau „fără Dumnezeu”
(în traducerea Bibliei folosită de autorul studiului, n. red.), o ironie incredibilă, dacă ne gândim că preoţii erau reprezentanţii lui Dumnezeu,
iar profeţii, purtătorii Lui de cuvânt. Iar acesta este doar începutul problemelor cu care se confrunta Ieremia.
Relele prezentate aici sunt de multe tipuri. Mai întâi apostazia conducătorilor; aceştia, la rândul lor, îi duceau pe alţii la rău, „aşa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui” (Ieremia 23:14). Domnul
le atrăgea atenţia asupra pedepsei iminente, iar profeţii le spuneau
oamenilor că ea nu avea să vină. În plus, fiind atât de înstrăinaţi de
Dumnezeu, uitaseră de îndemnul de a-i apăra pe orfani şi de a le face
dreptate celor lipsiţi (Ieremia 5:28). Poporul se îndepărtase de
Dumnezeu în toate privinţele. De atâtea ori în Biblie, cel puţin în cărţile
profetice ale Vechiului Testament, sunt consemnate chemările adresate de Dumnezeu poporului Său îndărătnic. În ciuda tuturor relelor pe
care le făcuseră oamenii aceștia, El era dispus să-i ierte, să-i vindece şi
să-i reabiliteze. Dar, dacă ei refuzau, ce mai putea face pentru ei?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice marea luptă
în suferinţa şi durerea prin care trec pe acest pământ.
La nivelul sentimentelor: Să simtă acel „foc în oase” care l-a motivat pe Ieremia să meargă înainte pe calea Domnului, chiar când
a fost persecutat.
La nivel practic: Să ia decizia de a reacţiona pozitiv când întâmpină
opoziţie, ţinând cont de imaginea de ansamblu a planului lui
Dumnezeu.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Marea luptă
A. Cum putem explica problemele şi suferinţele noastre în contextul marii lupte?
B. Ce rol și ce loc avem noi, oamenii, în cadrul marii lupte dintre
bine și rău?
II. Sentimente: Un foc mistuitor
A. Persecuţia poate lua forme variate. Când ai fost persecutat din
cauza Evangheliei?
B. În ce situaţii din viaţa ta ţi-ar fi fost cu mult mai uşor dacă nu
vorbeai despre credinţa ta?
III. Practic: Imaginea de ansamblu
A. Ce anume te ajută să mergi înainte când eşti presat de probleme
şi când suferinţa îţi bate la uşă?
B. Care este imaginea de ansamblu de care ar trebui să ţii cont?

Rezumat: Ieremia s-a confruntat cu opoziţie şi persecuţie din partea conducătorilor religioşi ai naţiunii. Suferinţa era atât de puternică,
încât s-a descurajat de multe ori şi a ajuns chiar să blesteme ziua în
care s-a născut. Cu toate acestea, mesajul profetic a continuat „să ardă”
în oasele sale, iar singura cale de a scăpa de acest „foc” era să continue
să vestească soliile Domnului. Ieremia a simţit cu intensitate marea
luptă şi la fel o simţim şi noi.
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Luni, 26 octombrie

Ieremia în butuci

Menirea profeţilor a fost dintotdeauna aceea de a transmite mesajul
lui Dumnezeu şi nu de a ţine socoteală câţi îl acceptă și câţi îl resping.
În general, numărul celor care îl acceptă este mic. De exemplu, nu ştim
câţi oameni erau pe vremea lui Noe, dar putem afirma că majoritatea
nu a fost receptivă la apelul lui, dacă ne gândim cât de puţini au intrat
în arcă. În toată istoria sacră, acesta pare să fie modelul.

2. Citeşte Ieremia 20:1-6. Cum a fost primită profeţia în acest caz?

Studiul 5

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ca să înţelegem mai bine ce s-a întâmplat aici, trebuie să citim ce
anume a prorocit Ieremia, de a ajuns să aibă probleme cu un înalt oficial. În capitolul 19, este o parte din profeţia lui: Dumnezeu va aduce
„peste locul acesta o nenorocire” (Ieremia 19:3), îi va face pe oameni
să cadă ucişi de sabie, va da trupurile lor moarte ca hrană păsărilor şi
animalelor (Ieremia 19:7) şi îi va face să îşi mănânce carnea unii altora
(Ieremia 19:9).
Desigur că nimănui nu i-ar fi convenit să fie ţinta unei astfel de profeţii, însă Paşhur, în calitatea sa de conducător, a fost foarte ofensat. Reacţia lui iniţială, general umană de altfel, a fost să respingă mesajul; în
definitiv, cine ar vrea să creadă ceva atât de oribil? Însă el nu s-a oprit
aici, ci, folosindu-se de poziţia sa, a făcut greşeala de a-l pedepsi pe
mesager. A cerut ca Ieremia să fie bătut conform legii (Deuteronomul
25:1-3), l-a pus în butuci, iar a doua zi l-a eliberat. Experienţa aceasta
dureroasă şi umilitoare nu l-a oprit totuşi pe profet să vestească mai
departe hotărârea Domnului nu numai în ce-i privea pe locuitorii lui
Iuda, ci şi în privinţa lui Paşhur şi a familiei sale. În scurt timp, soarta
lui Paşhur şi a familiei lui avea să fie o lecţie pentru toţi cei care urmau
să-i vadă în lanţurile robiei. Totodată aici este prima oară în cartea lui
Ieremia când Babilonul este amintit ca loc al exilului. (Capitolele şi
chiar secţiunile capitolelor nu sunt aşezate în ordine cronologică.)
Imaginează-ţi că cineva ar face această profeţie în dreptul tău. Care ar fi
prima ta reacţie? Cum ar trebui să reacţionezi? (Vezi Faptele 2:37.)
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII

Marea luptă se duce în viaţa urmaşilor lui Dumnezeu, iar Ieremia a
suferit extrem de mult din cauza nelegiuirii celor din poporul său. Autorităţile religioase l-au persecutat şi a fost uneori atât de descurajat,
încât, la fel ca Iov, a ajuns să blesteme ziua în care s-a născut. Pe de altă
parte, tăcerea era mai greu de suportat decât suferinţa şi nu a putut
să stingă focul care îi ardea în suflet. Trebuia să continue să transmită avertizările divine. Studiul din această săptămână pune accentul pe
puterea de convingere a Cuvântului lui Dumnezeu şi pe faptul că nu
trebuie să rămânem indiferenţi la chemarea divină, indiferent de forma pe care o ia în viaţa noastră.

Discuţie introductivă: Există în istoria lumii momente decisive, a
căror importanţă este recunoscută în general abia când sunt privite
retrospectiv. Ziua de 18 aprilie 1521 a fost un astfel de moment istoric.
După ce a fost excomunicat, călugărul Martin Luther a fost invitat de
împăratul Carol al V-lea în faţa Dietei de la Worms pentru a-şi retracta
învăţăturile, dacă dorea să nu fie declarat proscris (un om în afara legii,
pe care oricine îl putea ucide).
Chiar şi după a doua audiere, Luther nu a găsit vreun motiv convingător de a-şi retrage tezele pe care le bătuse în cuie pe uşa bisericii
din Wittenberg cu numai patru ani înainte sau concepţiile pe care le
exprimase în numeroasele scrieri aşezate teanc pe o masă în faţa lui.
Cuvintele lui celebre: „Aici stau, nu pot face altfel” exprimă în mare
parte ideea pe care a transmis-o în cuvântarea ţinută la Worms: „Dacă
nu mă vor convinge cu mărturia Sfintelor Scripturi sau cu argumente
evidente – pentru că nu-mi pot supune credinţa nici papei şi nici conciliilor, întrucât este clar că au comis erori şi s-au contrazis de multe
ori – mă consider convins de mărturia Sfintelor Scripturi, care sunt
temelia mea; conştiinţa mea este prizonieră Cuvântului lui Dumnezeu.
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1. MOTIVARE
Pasajul central: Ieremia 20:7-9.
Ideea de bază: Odată ce am fost chemaţi de Dumnezeu, cel mai bun
lucru pe care-l avem de făcut este să ascultăm. Putem să ne opunem
chemării, putem să găsim un pretext pentru a o respinge, dar, în ultimă
instanţă, un singur răspuns conduce la fericirea adevărată: ascultarea.

Studiul 5

Marţi, 27 octombrie

„Ca un foc în oase”

Cuvintele aspre spuse de Ieremia lui Paşhur şi naţiunii nu veneau
de la el; profetul nu le-a rostit la mânie, din cauză că fusese ţinut în
temniţă o zi întreagă, ci erau cuvintele pe care Domnul i le încredinţase
pentru popor.
Cuvintele consemnate mai departe însă izvorăsc direct din inima lui
Ieremia şi au fost consemnate sub inspiraţia Duhului Sfânt. Ele exprimă strigătul sincer al unui om neîmpăcat cu situaţia în care se găseşte
şi care o deplânge.

3. Citeşte Ieremia 20:7-14. Ce spune profetul aici? De ce I se plânge el
Domnului?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La prima vedere, cuvintele lui sună aproape a blasfemie. Nu putem
să nu ne întrebăm: De ce spune el că Domnul l-a înduplecat când l-a
avertizat de la început că avea să se confrunte cu o împotrivire aprigă?
Totuşi el se plânge.

4. Cum a exprimat Ieremia lupta care se dădea în interiorul său? Ieremia
20:9
______________________________________________________________
______________________________________________________________

I-ar fi plăcut să-şi înceteze lucrarea, dar cuvântul lui Dumnezeu era
ca un foc în inima sa şi în oasele sale. Ce metaforă puternică pentru un
om care-şi cunoştea chemarea şi care, în ciuda suferinţei personale, a
decis să şi-o urmeze orice ce s-ar fi întâmplat! (Găsim un gând similar
în Amos 3:8 şi în 1 Corinteni 9:16.)
În toate aceste cuvinte, vedem lupta pe care Ieremia trebuia să o
ducă; vedem marea luptă care se dădea în afara şi în interiorul său. În
prima clipă, el se roagă Domnului să-i salveze pe cei păcătoşi, pentru
ca, în clipa următoare, să blesteme ziua în care s-a născut.
Cum este mai bine: să exprimăm înaintea lui Dumnezeu tot ce ne împovărează în legătură cu chemarea noastră sau să păstrăm pentru noi ceea ce
simţim? De ce?
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Lupta lui Ieremia în slujirea sa ca profet (Ieremia 20:2-11) a atins
apogeul când şi-a blestemat ziua în care s-a născut (Ieremia 20:12-16).
Cuvintele sale ne trimit cu gândul la Iov şi la tema marii lupte din prologul cărţii lui Iov (capitolele 1–3). În cartea lui Ieremia, tema marii
lupte poate fi identificată în relatarea persecuţiei pe care a suferit-o
din partea conducerii religioase a ţării (Ieremia 20:1-6) şi în reprezentarea lui Dumnezeu ca olar, imagine care ilustrează un subiect teologic
– profeţia condiţionată (Ieremia 18:1-23).
Comentariu biblic
Spre deosebire de alte cărţi considerate sfinte, Biblia descrie uneori cu mare francheţe emoţiile umane, care nu sunt întotdeauna sfinte.
Frământarea lui Ieremia cu privire la slujirea sa este o bună dovadă că
Dumnezeu acceptă chiar şi strigătele noastre de disperare.

I. Ieremia blestemă ziua în care s-a născut (Ieremia 20:7-18)
Frământarea lui Ieremia cu privire la slujirea sa ca profet este considerată un fel de „Ghetsimani” al lui, capitolul 20 din cartea sa constituind ultima din seria lui de „mărturisiri”. Deşi fusese prevenit (Ieremia 1:8,19), el era deznădăjduit că devenise ţinta glumelor poporului
din cauză că singurul lui mesaj era „Silnicie şi apăsare!” Când necesitatea de a vesti mesajul lui Dumnezeu devenea imperioasă (compară
cu Deuteronomul 4:24 – Dumnezeu ca un foc mistuitor), Ieremia ajungea să se gândească disperat la moarte, blestemându-şi ziua în care
s-a născut (Ieremia 20:14-18). Reacţia lui ne trimite cu gândul la Iov,
un alt om credincios prins în evenimentele marii lupte, când Satana a
încercat să-i nege loialitatea faţă de Dumnezeu (Iov 3:1-12).
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De aceea, nu pot şi nu voi retracta, deoarece a acţiona împotriva conştiinţei nu este nici bine, nici sănătos. Dumnezeu să-mi ajute! Amin.” –
Heiko A. Oberman, Luther: Man Between God and the Devil (New Haven
and London: Yale University Press, 1989), p. 39
Acestea sunt cuvintele unui om convins de Cuvântul lui Dumnezeu,
ale unui om care simte „focul” arzându-i în oase. Au existat în viaţa ta
ocazii când ai avut o convingere de la Dumnezeu şi nu ai putut decât să
iei poziţie de partea Cuvântului Său? Împărtăşeşte-ţi experienţa!

Studiul 5

Miercuri, 28 octombrie

Ieremia îşi blesteamă ziua naşterii

Până şi criticii cei mai cei mai îndârjiţi ai Bibliei se văd nevoiţi să
admită o particularitate importantă a ei: faptul că ea nu ascunde slăbiciunile şi lipsurile oamenilor. Cu excepţia Fiului lui Dumnezeu, care
este fără pată şi fără păcat, personajele a căror viaţă este prezentată
în ea mai mult sau mai puţin detaliat sunt înfăţişate cu slăbiciunile şi
defectele lor. Dumnezeul căruia Îi slujeau profeţii este desăvârşit, dar
profeţii care Îi slujeau nu erau desăvârşiţi. Și ei erau oameni păcătoşi ca
noi şi aveau nevoie ca neprihănirea lui Hristos să fie aşezată în contul
lor prin credinţă (vezi Romani 3:22). De la Noe până la Petru, fără nicio
excepţie, toţi au fost afectaţi de păcat şi singura lor speranţă era, cum
spune Ellen G. White, să meargă la Domnul şi să zică: „Eu nu am niciun
merit şi nicio bunătate pe baza cărora să-mi pretind mântuirea, dar
prezint înaintea lui Dumnezeu sângele atotispăşitor al Mielului fără
pată al lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Aceasta este singura
mea rugă. Numele lui Isus îmi oferă acces la Tatăl. Urechea Sa şi inima
Sa sunt deschise la rugămintea mea cea mai slabă şi El Se îngrijeşte de
cele mai adânci nevoi ale mele.” – Credinţa şi faptele, p. 106

5. Citeşte Ieremia 20:14-18. Ce anume a generat aceste sentimente intense în sufletul lui Ieremia?
______________________________________________________________

Cuvintele lui ne aduc aminte de cuvintele lui Iov, care a trecut printr-o situaţie mult mai gravă (vezi Iov 3). Profetul avea asigurarea că
împlinea voinţa divină şi că Domnul era cu el, însă, în momentul acela,
durerea stârnită de situaţia în care ajunsese îl consuma. Deşi la nivelul
minţii înţelegea adevărul, deocamdată sufletul îi era umbrit de întristare.
Mulţi oameni trec printr-o experienţă similară: la nivel intelectual,
cunosc toate făgăduinţele lui Dumnezeu, însă sunt atât de copleşiţi de
tristeţe şi de durere, încât împing făgăduinţele acestea în plan secundar şi aduc în prim-plan suferinţa lor imediată. Este o reacţie explicabilă. Nu înseamnă că este corectă, dar este explicabilă. Încă o dată iese la
iveală omenescul din Ieremia, lucru care ni se întâmplă tuturor.

Te-ai simţit vreodată cum s-a simţit Ieremia aici? Dacă da, cum ai depăşit situaţia? Dacă nu, întreabă-te de ce ai rămas captivul acelor sentimente
negative?
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Există două argumente care ne lasă să înţelegem că Ieremia s-a împăcat în final cu „focul” divin închis în oasele sale: (1) aceasta este ultima dintre mărturisirile sale şi (2) regele Zedechia îi trimite la el pe doi
dintre conducătorii politici şi religioşi, apelând la Dumnezeu ca ultimă
soluţie în faţa oştirilor babiloniene care veneau deja împotriva lor, fapt
ce arată că mesajul profetului era încă o dată necesar.
De discutat: Cum a răspuns Dumnezeu atunci când profeţii Lui au
simţit că nu-şi mai puteau continua lucrarea (de exemplu, Ilie pe muntele Horeb)? I-a certat sau i-a pedepsit pentru gândurile lor negative?

II. Paşhur (Ieremia 20:1-6; Neemia 7:41)
Paşhur era un conducător religios, un slujbaş de seamă din templu.
El l-a lovit pe Ieremia, deranjat de profeţiile pe care le făcuse, şi l-a
pus în butuci, un instrument de tortură care-i imobiliza pe întemniţaţi
(Ieremia 29:26; 2 Cronici 16:10). În răspunsul Său, Dumnezeu a rostit
o sentinţă în dreptul lui: avea să fie dus în robie în Babilon şi avea să
moară acolo – el şi toţi ai lui.
Totuşi, la fel ca în cazul oamenilor din Anatot (Ieremia 11:18-23),
aflăm din cartea lui Neemia că, după circa o sută cincizeci de ani, 1 247
de fii ai lui Paşhur se aflau în cetatea Ierusalim după exil. Dumnezeu a
revocat pedeapsa şi a păstrat o rămăşiţă, chiar şi dintre descendenţii
lui Paşhur!
De discutat: Paşhur nu a vrut să asculte cuvintele lui Ieremia şi a
încercat să-l reducă la tăcere. Ce metode suntem tentaţi și noi să folosim pentru a reduce la tăcere Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi?
III. Profeţie condiţionată (Ieremia 18:1-23)
Reprezentarea lui Dumnezeu ca olar ilustrează, pe de o parte, suveranitatea Lui şi, pe de altă parte, implicarea Lui delicată şi atentă
în modelarea existenţei popoarelor şi a oamenilor, modelare ce reflectă relatarea din capitolul doi al cărții Geneza despre crearea primilor
oameni. Remodelarea istoriei unui popor sau a vieţii unui om nu ţine
de vreun capriciu al lui Dumnezeu, ci de deciziile luate de oameni în
relaţia cu El: poporul sau omul respectiv are parte de pedeapsă dacă
persistă în păcat sau, dimpotrivă, de refacere dacă se pocăieşte.
Implicarea divină în istorie explică prezenţa fiilor lui Paşhur şi a
oamenilor din Anatot în Ierusalim după exil. Ea arată că motivul pen-
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Joi, 29 octombrie

Uneltiri împotriva profetului

6. Citeşte Ieremia 18:1-10. Ce principiu al interpretării profetice găsim
aici?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Studiul 5

______________________________________________________________

În ciuda tuturor păcatelor lor, Domnul era încă dispus să le dea
israeliţilor o şansă de a se pocăi. Era o nouă ocazie în care El le oferea
har celor care erau dispuşi să-l primească. Ei mai aveau încă timp să se
întoarcă, în pofida tuturor faptelor lor.
Identificăm în aceste versete condiţionalitatea multor profeţii:
Dumnezeu spune că va face ceva (de regulă, că va trimite o pedeapsă),
dar, dacă oamenii se căiesc, El nu mai face ce a spus. Acţiunea Lui este
condiţionată, în sensul că depinde de răspunsul oamenilor. Şi de ce ar
acţiona altfel? Nu se poate ca El să-i cheme pe oameni să se întoarcă
de la căile lor rele şi totuşi să-i pedepsească dacă ei s-au pocăit şi s-au
întors la El. Potrivit clarificărilor din acest pasaj, într-un asemenea caz,
El nu-i va mai pedepsi.

7. Citeşte Ieremia 18:18-23. Ce strategie diabolică au pus la cale vrăjmaşii
lui Ieremia împotriva lui? Care a fost reacţia lui Ieremia?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cât de frustrat trebuie să se fi simţit Ieremia atunci când oamenii îl
atacau, încercând să-l omoare prin cuvintele lor de dispreţ şi nesocotind soliile lui!
De ce cuvintele sunt „ucigătoare” uneori? Cum ne putem proteja de impactul devastator al unor asemenea cuvinte asupra noastră?

76

Comentarii pentru instructori

3. APLICAŢIA
Ieremia a fost nevoit să se împace cu înştiinţarea despre pedeapsa
pe care trebuia s-o vestească şi cu opoziţia permanentă şi uneori violentă cu care era întâmpinat. Ceva asemănător se întâmplă și cu mesajul creştin, care rămâne până astăzi nepopular, iar împotrivirea faţă de
el ia multe forme. Cu toţii avem nevoie să înţelegem acest conflict în
contextul marii lupte care devine tot mai intensă în timpul sfârşitului.

Întrebări
1. Gândeşte-te la o situaţie în care ai întâmpinat un refuz din cauza
convingerilor personale ca adventist de ziua a şaptea. Cum te-ai simțit
și ce ți-ai fi dorit în situația aceea? De ce?
2. Unii oameni simt că viaţa devine o povară prea greu de purtat. Ce
anume crezi că îi determină să simtă astfel? Cum am putea să-i ajutăm
să depășească o astfel de criză personală?

4. ACTIVITATE
Imaginea lui Dumnezeu ca olar ne aduce aminte de crearea primilor oameni şi de grija Sa delicată faţă de nevoile noastre, dar și de suveranitatea Sa de a modela şi remodela istoria lumii şi viaţa noastră. Este
bine să ştim că suntem în mâinile iubitoare ale unui Olar care doreşte
să aibă o relaţie apropiată cu vasele omeneşti.

Activităţi
1. Învățați cu grupa imnul „Voia Ta, Doamne”.
2. Gândiți-vă la cineva care trece acum printr-o încercare. Fiecare
membru al grupei să caute o făgăduinţă potrivită pentru situaţia res
pectivă. Rugaţi-vă împreună pentru acea persoană şi stabiliţi, ca grupă,
un plan de a o ajuta.
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Studiul 5

tru care unele profeţii din Vechiul Testament nu s-au împlinit literal a
fost necredincioşia poporului (de exemplu, viziunea din Ezechiel 40–48
despre templul care nu a fost construit niciodată). Adevărul acesta
este un aspect important al temei marii lupte care stă la baza luptei lui
Ieremia: Dumnezeu este îndurător şi răbdător cu omenirea şi nu este
un jucător de şah care mută cum îi convine piesele umane pe o tablă
de şah cosmică.
De discutat: Cum îţi trăieşti viaţa în acest context al marii lupte?

Studiul 5

Vineri, 30 octombrie

Întrebări recapitulative
1. Care erau semnele decadenţei preoţilor şi prorocilor din timpul lui
Ieremia? Este întotdeauna apostazia unui popor sau a unei biserici
un efect al decadenţei conducătorilor religioşi?
2. Care a fost efectul rostirii soliilor de la Dumnezeu asupra profetului Ieremia? Cum crezi că ar reacţiona oamenii din zilele noastre
dacă ar fi confruntaţi cu un mesaj ca acela al lui Ieremia? De ce?
3. Cum a exprimat Ieremia lupta care se dădea în interiorul său cu
privire la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu? De ce poate experimenta un om al lui Dumnezeu o asemenea luptă interioară?
4. De ce şi-a blestemat Ieremia ziua naşterii? Ce putem face pentru a
nu rămâne captivi ai sentimentelor negative?
5. Ce strategie diabolică au pus la cale vrăjmaşii lui Ieremia împotriva
lui şi care a fost reacţia sa? Cum ne putem proteja de impactul devastator al cuvintelor sau al acţiunilor oamenilor rău intenţionaţi?
6. Ce anume urăște Dumnezeu?
BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Leviticul 7–13
1. Când trebuia consumată carnea jertfei de laudă și de mulțumire?
2. De ce le-a interzis Domnul preoților să consume alcool înainte de a
intra în cortul întâlnirii?
3. Ce lucruri rămâneau curate, indiferent de necurăția care le atingea?
4. Care erau obligațiile celui declarat lepros?
Cartea Viața lui Iisus, capitolul 44
5. Ce se întâmplă dacă i se îngăduie fățărniciei să locuiască în inimă?
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