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21-27 noiembrie

Jugul lui Ieremia
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 16:1-13; 27:1-18; 28;
Daniel 4:25; Osea 1:1-3; Timotei 4:3,4.
Sabat după-amiază

După cum am văzut deja, profeţii transmiteau mesajul Domnului
atât prin cuvinte, cât şi prin exemple practice. Uneori trebuiau să transpună mesajul în gesturi ilustratoare pentru a facilita receptarea lui.
Astfel, Ieremia a fost din nou chemat să transpună în gesturi cuvintele pe care trebuia să le transmită. Mai întâi, trebuia să poarte un jug
din lemn: „Aşa mi-a vorbit Domnul: «Fă-ţi nişte legături şi nişte juguri
şi puneţi-le la gât»” (Ieremia 27:2). Misiunea aceasta trebuie să fi fost
pentru profet destul de dificilă în sine, dar, ca şi cum n-ar fi fost de
ajuns, a devenit şi mai dificilă din cauza unui profet mincinos care i-a
negat vorbele.
Săptămâna aceasta, avem ocazia să ne facem o imagine mai clară
despre lupta dintre adevăr şi minciună pentru câştigarea inimii şi minţii oamenilor. Vom vedea totodată că un mesaj al harului poate fi în
realitate un mesaj fals.
De asemenea, lui Ieremia i s-a cerut să nu plângă cu cei care plângeau şi să nu se bucure cu cei care se bucurau. Lucrurile acestea aveau
menirea de a-i ajuta pe oameni să înţeleagă ce îi aştepta din cauza păcatelor lor şi, astfel, să se pocăiască şi să asculte, diminuând consecinţele dureroase ale faptelor lor rele.

Astăzi – Dar (colectă) pentru Centrul Media Adventist din România.
Sabatul viitor începe Săptămâna de Rugăciune.
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Completează și memorează: „Apoi a zis tuturor: «______________
_____________________________________________________
__________________________________________.»” (Luca 9:23)

Duminică, 22 noiembrie

O viaţă solitară

Ieremia nu a avut o viaţă uşoară (chiar el a admis acest lucru!). El a
trecut prin greutăţi prin care nici nu putem să ne închipuim că ar putea
să treacă cineva.

1. Care sunt acele lucruri ale unei vieți normale, pe care Domnul i le-a
interzis lui Ieremia? Deşi cererea Sa pare aspră, în ce privinţă a fost totuşi o binecuvântare pentru profet? Ieremia 16:1-13, compară cu Osea
1:1-3.
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______________________________________________________________

Dacă lui Osea i s-a cerut să-şi ia de soţie o femeie desfrânată pentru a ilustra anormalitatea relaţiei israeliţilor cu Dumnezeu din cauza
desfrânării lor spirituale, lui Ieremia i s-a cerut să renunţe la gândul
de a-şi lua nevastă şi de a avea copii. Celibatul era un lucru rar şi oarecum extrem în societatea de atunci. În Israel, întemeierea unei familii
era foarte importantă. Dincolo de dragostea şi de părtăşia dintre soţi,
ea asigura ducerea mai departe a numelui familiei. De ce i-a interzis
Dumnezeu lui Ieremia să-și întemeieze o familie? Pentru ca viaţa lui să
fie o lecţie pentru perioada teribilă când familiile aveau să fie rupte şi
când durerea despărţirii avea să fie o grea povară pentru supravieţuitori. Faptul că el nu a avut o familie a fost pentru contemporanii lui o
avertizare şi o lecţie continuă.
Viaţa solitară a lui Ieremia s-a extins şi la alte domenii. I s-a interzis
să intre într-o casă de jale, și aceasta pentru a ilustra atitudinea lui
Dumnezeu faţă de refuzul lor de a răspunde la chemările Sale la pocăinţă şi redeşteptare.
Mai mult, nu avea voie să li se alăture la manifestările de bucurie şi
sărbătoare, tocmai pentru a ilustra timpul când babilonienii aveau să
pună capăt bucuriei şi veseliei lor.
În felul acesta, legăturile care se creează între oameni, la bucurie
ori la necaz, i-au fost refuzate. Viaţa sa şi durerile sale trebuiau să fie
exemple practice. Ce bine ar fi fost dacă poporul ar fi luat aminte la ele!
De ce unii oameni, care au o chemare specială de la Dumnezeu, nu pot
duce o viață normală, ca toți ceilalți? Crezi că ai putea să fii un astfel de om
și să duci o astfel de viață? De ce?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să studieze deosebirile
dintre profeţia adevărată şi cea falsă şi să observe că oamenii
tind să audă ce le place să audă.
La nivelul sentimentelor: Să conştientizeze cât de singur s-a
simţit Ieremia din cauza opoziţiei permanente faţă de mesajul
pe care i-l încredinţase Dumnezeu.
La nivel practic: Să ia hotărârea de a asculta mesajul trimis de
Dumnezeu, chiar dacă nu este unul plăcut, şi de a împlini
cerinţele Sale.

II. Sentimente: Singurătatea lui Ieremia
A. Cum percepi faptul că Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia să nu îşi
întemeieze o familie, să nu plângă şi să nu se bucure împreună cu alţii?
B. Care sunt limitele implicării noastre în lucrarea lui Dumnezeu?

III. Practic: Învăţătură sănătoasă
A. De ce este important să urmăm învăţătura sănătoasă astăzi, în
timpurile pe care le trăim?
B. Ce fel de mesaj le transmitem altora? Dacă mesajul nostru este
o evanghelie diluată, adaptată la aşteptările oamenilor, ce ar trebui să
facem?

Rezumat: Ieremia a trăit mesajul pe care-l transmitea, implicân
du-se cu toată fiinţa lui, ceea ce a făcut ca mesajul lui să aibă impact.
Deşi a întâmpinat multă împotrivire, faptul că era trimis de Dumnezeu
i-a dat putere să reziste și să-și îndeplinească misiunea.
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SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Profeţia adevărată şi profeţia falsă
A. Ce criterii putem utiliza pentru a face deosebire între profeţia
adevărată şi cea falsă?
B. De ce este mai uşor să accepţi un mesaj care îţi place? Toate mesajele greu de acceptat sunt neapărat şi adevărate?

Luni, 23 noiembrie

Jugul lui Ieremia

2. Cum i-a cerut Domnul lui Ieremia să ilustreze viitoarea ocupație babiloniană? De ce suna profeția aceasta a trădare? Ieremia 27:1-18
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Jugul pe care Ieremia trebuia să-l poarte era un simbol evident al
umilinţei suferite de popor, din cauza a ceea ce se numeşte astăzi „ocupaţie militară”. (În Deuteronomul 28:48 şi 1 Împăraţi 12:4, ideea de jug
apare ca expresie a oprimării.) Profetul a fost nevoit să simtă pe propria piele ce însemna invazia babiloniană. Jugul de lemn pe care trebuia să-l ducă pe umeri și pe braţe era lung de un metru şi jumătate şi
gros de opt centimetri. Mesajul său era în esenţă următorul: ţara care
se revolta împotriva Babilonului, se revolta de fapt împotriva Domnului
şi avea să sufere ca urmare a revoltei sale.
Textele din original nu sunt foarte clare, dar se pare că Ieremia a
primit porunca de a pregăti câte un jug şi pentru trimişii ţărilor străine
care veniseră la Ierusalim ca să comploteze împotriva lui Nebucadneţar,
deşi Domnul îi prevenise să nu comploteze. Reacţia lor firească a fost
să lupte împotriva invadatorului străin şi, evident, nu au primit bine
cuvintele profetului.
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3. Ce gând de speranță ne atrage atenţia în mod deosebit în cuvintele din
Ieremia 27:5? Vezi şi Daniel 4:25.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ca pretutindeni în Biblie – în Vechiul şi în Noul Testament deopotrivă – găsim şi aici ideea că Domnul este Creatorul şi Suveranul pământului. El Îşi manifestă puterea şi autoritatea chiar şi atunci când se pare
că domnesc haosul şi catastrofele (de exemplu, invazia şi stăpânirea
unei naţiuni păgâne). Gândul acesta era un izvor de speranţă pentru
rămăşiţa credincioasă.
Ce dovezi ale oprimării vezi în lumea în care trăiești? Este întotdeauna
oprimarea unor persoane sau populații o pedeapsă divină? Explică răspunsul!
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII

La ce ne putem aștepta din partea lui Dumnezeu atunci când acceptăm să-L urmăm? Când privim la profeţii din Vechiul Testament, ne
este greu să facem o diferenţă între ei şi mesajul lor. Osea şi Ieremia s-au
identificat cu mesajul lor până la aspectele cele mai intime ale vieţii
personale: lui Osea Dumnezeu i-a cerut să se căsătorească cu o femeie
desfrânată, iar lui Ieremia să nu se căsătorească deloc toată viaţa (textul ebraic din Ieremia 16:2 arată clar lucrul acesta) şi nici să nu intre
într-o casă de jale sau într-o casă de petrecere.
Toate acestea ilustrau în mod viu înştiinţările pe care Dumnezeu
dorea să i le transmită poporului Său, ca să se întoarcă la El şi să se
pocăiască. Ieremia trebuie să se fi simţit foarte singur. Iar noi suntem
deranjaţi când simţim că Dumnezeu ne cere să facem ceva în plus pe
lângă venirea la biserică în Sabat!
Discuţie introductivă. James şi Ellen G. White au avut patru băieţi. Edson şi William au devenit pastori adventişti de ziua a şaptea.
Herbert a murit la trei luni de la naştere, iar Henry, la vârsta de
şaisprezece ani. Henry s-a născut în 1847 şi s-a îmbolnăvit de pneumonie la vârsta de patru luni. În urma rugăciunilor fierbinţi ale părinţilor
lui, s-a însănătoşit. De la vârsta de un an şi până la cinci ani, a fost lăsat
în grija lui Frances Howland, iar Ellen şi James au călătorit şi au slujit
în zona de est a Statelor Unite.
Nu le-a fost ușor să ia decizia de a-şi lăsa copiii în grija prietenilor.
Ellen a numit lucrul acesta „cel mai mare sacrificiu” pe care a trebuit
să-l facă pentru a-şi îndeplini lucrarea şi a suferit la fel ca Ieremia.
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1. MOTIVARE
Pasajul central: Ieremia 16:1-13; Osea 1:1-3.
Ideea de bază: Adeseori, viaţa personală a profeţilor din Vechiul
Testament s-a împletit strâns cu mesajele pe care le transmiteau. Poate
că Dumnezeu nu ne va cere să ne căsătorim cu cineva cu totul nepotrivit,
cum i-a cerut lui Osea să ia de soție o femeie desfrânată, sau să nu ne
căsătorim deloc, să nu ne bucurăm şi să nu plângem cu alţii, cum i-a cerut lui Ieremia, dar poate că ne va cere un alt lucru care să ne scoată din
zona noastră de confort. Trebuie să fim pregătiţi pentru astfel de lucruri!

Marţi, 24 noiembrie

Confruntarea cu un profet fals

Nimănui nu-i plac veştile rele. De multe ori refuzăm să le auzim sau
încercăm să le găsim o explicaţie naturală. Aşa s-a întâmplat şi cu locuitorii din Iuda când l-au văzut pe Ieremia purtând jugul. „Uimirea celor
din consiliul reunit al naţiunilor nu a mai cunoscut margini în momentul în care Ieremia, purtând jugul supunerii pe grumaz, le-a adus la
cunoştinţă voia lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 444

4. Citeşte Ieremia 28:1-9. Imaginează-ţi că eşti un iudeu prezent la acest
eveniment. Pe cine ai crede? Pe cine ai vrea să crezi? Ce motive ai avea
să-l crezi pe Hanania şi nu pe Ieremia?
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______________________________________________________________

Ieremia a prorocit în Numele lui Dumnezeu, iar Hanania a vorbit şi
el tot în Numele lui Dumnezeu. Însă care dintre ei era într-adevăr inspirat de Domnul? Pentru că amândoi nu puteau fi, deoarece mesajele
lor erau opuse! Pentru noi, astăzi, răspunsul este evident. Însă, pentru
cineva din vremea aceea, trebuie să fi fost mai greu, chiar dacă Ieremia
a adus un argument puternic în versetele 8 şi 9: prorocii din trecut au
vestit aceleaşi lucruri ca şi mine, şi anume judecată şi dezastru.
„Ieremia, în prezenţa preoţilor şi poporului, i-a rugat fierbinte să se
supună împăratului Babilonului pentru perioada indicată de Domnul.
Le-a citat oamenilor din Iuda din profeţiile lui Osea, Habacuc, Ţefania
şi alţii, ale căror cuvinte de mustrare şi avertizare fuseseră asemănătoare cu ale sale. I-a trimis la evenimentele petrecute ca împlinire a
profeţiilor care avertizaseră împotriva unor păcate neregretate. În
trecut, judecăţile lui Dumnezeu se abătuseră asupra celor nepocăiţi,
ca împlinire exactă a planului Său, aşa cum fusese el descoperit prin
mesagerii Lui.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 445
După cum noi astăzi avem nevoie să ne însuşim lecţiile din istoria
sacră, tot aşa locuitorii lui Iuda din acea vreme aveau nevoie să-şi însuşească lecţiile trecutului, pentru a nu repeta greşelile strămoşilor lor.
Aceasta a încercat să le spună Ieremia. Însă, dacă până atunci le-a fost
greu să-l asculte, acum le era şi mai greu cu „prorocul” Hanania prin
preajmă. Misiunea lui Ieremia a devenit şi mai dificilă.
Hanania, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu a fost îndurător”, părea
a transmite un mesaj al harului, al iertării, al salvării. De ce trebuie să fim
foarte circumspecți față de astfel de „predicatori ai harului”?
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În 1863, la începutul lunii decembrie, Ellen şi James se aflau într-o
călătorie şi au simţit îndemnul de a se opri din drum şi de a se întoarce
la cei trei copii ai lor, aflaţi din nou în grija familiei Howland în Topsham
(statul Maine). La patru zile după sosirea lor, Henry s-a îmbolnăvit şi
a murit pe 8 decembrie. A fost o lovitură grea pentru familie, iar Ellen
şi-a exprimat regretul că nu putea petrece mai mult timp cu copiii ei
(vezi Ellen G. White, Mărturii, vol. 1, pp. 101–103).
Ce sacrificii a trebuit să faci datorită chemării pe care ai primit-o de
la Dumnezeu?

Comentariu biblic
Jugul pe care trebuia să-l poarte Ieremia era din lemn, un material
tare, dar nu la fel de durabil ca fierul. Săpăturile arheologice rareori
scot la lumină resturi de obiecte făcute din lemn. Fiind materie organică, el putrezeşte şi se descompune.
Pe de altă parte, fierul este mai rezistent şi mai dur. Schimbarea
jugului de lemn cu unul de fier ca răspuns la mesajul profeţilor mincinoşi ne trimite o avertizare puternică: nu ar trebui să desconsiderăm
înştiinţările lui Dumnezeu.

I. Jugul de lemn (Ieremia 27:1-18)
Actul simbolic al purtării jugului de lemn din Ieremia 27 avea valabilitate universală, întrucât Ieremia a fost chemat iniţial ca „proroc al
neamurilor” (Ieremia 1:5). Mesajul a fost transmis mai întâi pe vremea
împăratului Ioiachim, cândva între anii 609 şi 605 î.Hr. şi a fost repetat
în timpul lui Zedechia, cândva în jurul anului 594 î.Hr. El avea trei categorii de destinatari: împăraţii Edomului, Moabului, Tirului şi Sidonului, toate popoarele ostile din vecinătatea lui Iuda (Ieremia 27:1-11);
regele Zedechia (vers. 12-15); preoţii şi poporul (vers. 16-18). Pe toţi îi
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Expresia „îi vor gâdila urechile” (2 Timotei 4:3,4) descrie foarte bine
tendinţa omului de a inventa o realitate mai plăcută decât cea cu care trebuie să se confrunte. Învăţătura sănătoasă este întotdeauna în opoziţie
cu mesajul care satisface dorinţele omeneşti, dar nu schimbă com
portamentul păcătos. Studiaţi în grupă contrastul dintre aceste două tipuri de mesaje şi motivul pentru care oamenii îl preferă pe cel din urmă.

Miercuri, 25 noiembrie

Jugul de fier

Conflictul dintre cei doi profeţi nu s-a desfăşurat doar pe terenul
vorbelor, ci şi pe cel al faptelor. În ascultare de porunca lui Dumnezeu,
Ieremia a purtat în spinare un jug, ca ilustrare clară a înştiinţării date
poporului.

5. Care era semnificaţia profetică a gestului lui Hanania și pe cine a crezut
poporul după acest moment? Ieremia 28:10,11
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Dacă, după ce Isus a blestemat smochinul (Marcu 11:13,19-21), altcineva, care ar fi fost martor la incident sau care ar fi auzit de el, ar fi
plantat un alt smochin în locul acela, gestul său ar fi fost ca o respingere a profeţiei rostite de Domnul. Exact aşa a procedat Hanania cu
Ieremia şi cu profeţia sa. Gestul său a fost o sfidare făţişă.
Nu se consemnează că Ieremia ar mai fi spus ceva după ce Hanania
i-a sfărâmat jugul de pe grumaz. Pur şi simplu i-a întors spatele şi a
plecat. Dacă relatarea s-ar fi încheiat în acest punct, am trage concluzia
că profetul s-a retras înfrânt.

6. Ce mesaj i-a transmis Domnul poporului după sfărâmarea jugului lui
Ieremia? Ieremia 28:12-14
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

Reacţia lui Ieremia nu este una de revanşă: „Tu mi-ai făcut aşa, dar
lasă că o să-ţi fac şi eu ţie la fel!” El a primit de la Domnul o altă înştiinţare clară şi chiar mai dură decât cea anterioară. Jugul de lemn nu
era greu de sfărâmat, dar cine ar fi putut sfărâma unul de fier? Într-un
anumit sens, Domnul le spunea că, prin încăpăţânarea şi refuzul lor de
a asculta, nu făceau decât să-şi înrăutăţească situaţia: Dacă aţi respins
jugul de lemn, atunci luaţi unul de fier!
De ce, adesea, o situație complicată se înrăutățește și mai mult prin
încăpățânarea și refuzul nostru de a asculta și de a admite anumite pierderi?
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II. Profeţii contrafăcute (Ieremia 28:1-11; 2 Timotei 4:3,4)
Activitatea profeților mincinoși trebuie să fi fost o provocare permanentă pentru Ieremia. Conflictul a atins punctul critic în momentul
în care profetul mincinos Hanania a negat public profeţia lui Ieremia
cu jugul de lemn (prezentată în capitolul 27).
Hanania a folosit aceeaşi formulă introductivă ca şi Ieremia (vers.
2: „Aşa vorbeşte Domnul”) şi acelaşi timp verbal specific profeţiei („aşa
voi sfărâma… jugul”) pentru a-i susţine veridicitatea. Mai mult, a anunţat un timp anume (vers. 3: „peste doi ani”) şi a menţionat câteva nume
(de exemplu, „Ieconia”, un alt nume al lui Ioiachin, vers. 4). Faptul că la
data aceea Nebucadneţar era ocupat cu înăbuşirea unei răscoale interne, i-a dat lui Hanania avântul necesar pentru a face această profeţie.
Interesant este că Ieremia a răspuns cu un simplu „Amin!”. Nu a intrat în defensivă, ci doar a subliniat contrastul dintre profeţiile care
plăceau poporului şi cele greu de acceptat şi faptul că acestea din urmă
s-au împlinit, dovedind că erau adevărate. Numai istoria avea să demonstreze că erau adevărate (vezi Deuteronomul 18:20-22).
La rândul său, profetul mincinos a îndeplinit un act simbolic contrar: a luat jugul de lemn al lui Ieremia şi l-a sfărâmat. Nu putea să facă
un gest mai impresionant sau mai autoritar. Similaritatea dintre cele
două profeţii era formidabilă. Oamenii auziseră ce voiau să audă, iar
Ieremia a plecat fără să spună o vorbă. Gestul lui Hanania trebuie să fi
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avertiza cu privire la profeţii mincinoşi (vers. 9, 14, 16), de unde deducem că exista un conflict între profeţiile adevărate şi cele contrafăcute.
În esenţă, mesajul lui Ieremia era: slujiţi-i împăratului Babilonului
şi veţi trăi (vers. 11,12,17). Jugul era simbolul conducerii babiloniene,
iar supunerea faţă de Babilon echivala cu ascultarea de Dumnezeu. Pe
de altă parte însă, Dumnezeu a arătat clar că avea să vină şi vremea distrugerii Babilonului (vers. 7: „până va veni şi vremea ţării lui”). Exilul
avea stabilită o limită, de aceea şi jugul perisabil, de lemn. Dacă Iuda
i s-ar fi supus lui Nebucadneţar şi dacă Zedechia nu s-ar fi răzvrătit
împotriva lui, Ierusalimul ar fi fost cruţat (vers. 17).
De discutat: Dumnezeu i-a pedepsit pe locuitorii lui Iuda din cauză
că au stăruit în răzvrătire, dar ei s-au răzvrătit şi împotriva pedepsei.
De ce este mai greu să accepţi disciplina decât să i te opui mereu?

Joi, 26 noiembrie

Încredere falsă

7. Cum a calificat Domnul gestul și solia lui Hanania? Ieremia 28:15
______________________________________________________________

Răspunsul cu privire la cine avea dreptate, Ieremia sau Hanania, a
venit destul de repede. Ieremia 28:16,17 ne arată că profetul mincinos
a avut exact soarta pe care i-o prezisese Ieremia.
Dar, cu toate că Hanania murise, influenţa lui asupra poporului a
rămas. Faptele îl urmau, ca să spunem aşa. El îi insuflase poporului o
încredere mincinoasă. Cuvântul ebraic utilizat aici este hiphil, forma
cu valoare cauzativă a verbului „a (se) încrede”. El i-a determinat să se
încreadă într-o minciună recurgând nu la forţă, ci la înşelăciune. Deşi
Domnul nu îl trimisese, el vorbea în Numele Domnului, lucru cu foarte
mare greutate în Iuda. Iar mesajul lui de „har”, de „eliberare” şi de „răscumpărare” avea priză la popor în condiţiile în care, în acel moment,
erau ameninţaţi de babilonieni. „Evanghelia” lui totuşi era o veste neadevărată despre o salvare pe care Domnul nu avea să le-o dea. Astfel,
poporul, în loc să asculte cuvintele lui Ieremia şi vestea răscumpărării
adusă de el, a ascultat cuvintele lui Hanania, fapt care a agravat situaţia.

8. De unde știm că o amăgire asemănătoare se va reedita în vremea
sfârșitului? Compară Ieremia 28:15 cu 2 Timotei 4:3,4 și 2 Tesaloniceni
2:10-12
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

Situaţia nu s-a schimbat astăzi: suntem prinşi în marea bătălie pentru inima şi mintea miliardelor de locuitori ai lumii. Satana lucrează
neobosit pentru a-i determina pe cât mai mulţi să se încreadă într-o
minciună, nu contează care anume, important e să fie o minciună. În
definitiv, din moment ce Isus a spus „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”
(Ioan 14:6), minciunile lui Satana pot fi despre orice, numai oamenii să
primească altceva decât adevărul.
Ce minciuni circulă în societatea și cultura contemporană și cum ne putem proteja de ele?
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fost cauza răzvrătirii ulterioare a lui Zedechia împotriva Babilonului,
care, în final, a dus la devastarea Ierusalimului.
De discutat: Cum putem face deosebire între adevăr şi minciună,
dacă asemănarea dintre ele este atât de mare?

3. APLICAŢIA
Conflictul dintre actele simbolice cu jugul de lemn şi cel de fier
este răscolitor, pentru că s-a finalizat cu moartea profetului mincinos.
Aceasta ne vorbeşte despre consecințele răzvrătirii şi nesupunerii.
Avem nevoie să învăţăm să ne supunem atunci când e timpul pentru
supunere şi să ne opunem atunci când e timpul pentru împotrivire.
Întrebări
1. Ce înseamnă pentru tine supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu?
2. Gândeşte-te la biserica voastră locală. Ce mesaj le transmiteţi
concetăţenilor voştri? Coincide el cu mesajul lui Dumnezeu?
4. ACTIVITATE
Caută făgăduinţe biblice sau mici citate care să încurajeze la supunere
faţă de planurile lui Dumnezeu, scrie-le pe cartonaşe şi oferă-le membrilor
grupei sau adu numai cartonaşele şi propune ca fiecare să pregătească
câte două şi să le ofere unor persoane care au nevoie de încurajare.
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III. Jugul de fier (Ieremia 28:12-17)
Totuşi Ieremia s-a întors, dar nu în numele lui, ci cu un mesaj de
la Dumnezeu. Mesajul conţinea două părţi: prima era aceea că jugul
de lemn sfărâmat avea să fie înlocuit cu un jug de fier care nu putea
fi rupt, semn că Iuda nu avea cum să mai evite distrugerea şi că, după
cum fierul este mai dur decât lemnul, tot aşa situaţia lor avea să fie mai
grea de atunci înainte.
A doua parte îl viza pe Hanania şi profetiza moartea lui, ceea ce s-a
şi întâmplat la numai două luni după aceea. Răzvrătirea împotriva lui
Dumnezeu şi împotriva profetului Său a avut un preţ. A fost o tristă
confirmare a cuvintelor lui Ieremia.
De discutat: Uneori e mai bine să taci (cum a făcut Ieremia) decât
să te aperi. De unde ştim când e mai bine să tăcem şi când e mai bine
să vorbim?

Vineri, 27 noiembrie

1.
2.
3.
4.
5.

Întrebări recapitulative
Care sunt acele lucruri ale unei vieți normale, pe care Domnul i le-a
interzis lui Ieremia? De ce unii oameni, care au o chemare specială
de la Dumnezeu, nu pot duce o viață normală, ca toți ceilalți? Tu ai
putea să fii un asemenea om? De ce?
Cum i-a cerut Domnul lui Ieremia să ilustreze ocupația babiloniană?
Ce dovezi ale oprimării vezi în lumea de azi? Este întotdeauna oprimarea unor persoane sau populații o pedeapsă divină?
Cărui fapt se datora confuzia poporului în fața mesajelor contradictorii ale lui Ieremia și Hanania? De ce trebuie să fim foarte
circumspecți față de unii „predicatori ai harului”?
Care era semnificația gestului lui Hanania de a sfărâma jugul lui
Ieremia și pe cine a crezut poporul? De ce, adesea, o situație complicată se înrăutățește și mai mult prin încăpățânarea și refuzul nostru
de a asculta și de a admite anumite pierderi?
Cum a calificat Domnul solia lui Hanania și ce indicii avem că asemenea amăgiri se vor reedita la sfârșit? Ce minciuni circulă în societatea și cultura contemporană și cum ne putem proteja de ele?
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BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Numeri 8–14
1. Care era regula pentru cei care nu puteau serba Paștele dintr-un motiv
întemeiat?
2. Ce a răspuns Moise când Iosua i-a cerut să-i oprească pe Eldad și Medad
să proorocească?
3. Ce a făcut poporul în timp ce Maria era izolată în afara taberei?
4. Ce argumente au adus Iosua și Caleb în favoarea cuceririi țării?
Cartea Viața lui Iisus, capitolul 48
5. Ce anume este necesar în tratarea rănilor sufletului?
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