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28 noiembrie – 4 decembrie

Distrugerea Ierusalimului
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 29:1-14; 37:1-10; 38:1-6;
Ezechiel 8; Daniel 9:2; Romani 1:22-25.
Sabat după-amiază

„În numai câţiva ani, împăratul Babilonului urma să fie folosit ca
instrument al mâniei lui Dumnezeu împotriva nepocăitului Regat al lui
Iuda. Iar şi iar, Ierusalimul urma să fie înconjurat şi călcat de oştirile
cotropitoare ale lui Nebucadneţar. Grupuri după grupuri de locuitori –
la început doar câţiva, dar mai târziu mii şi zeci de mii – aveau să fie luaţi captivi în ţara Şinear, unde aveau să rămână forţat în exil. Ioiachim,
Ioiachin, Zedechia – toţi aceşti regi iudei aveau să devină pe rând vasali
ai conducătorului Babilonian şi, pe rând, aveau să se răscoale. Pedepse
tot mai grele aveau să fie trimise asupra naţiunii răzvrătite până când,
în final, toată ţara avea să fie devastată, Ierusalimul avea să fie pustiit
şi ars, templul construit de Solomon avea să fie distrus, iar Regatul lui
Iuda avea să se prăbuşească pentru a nu mai ocupa niciodată vechea
poziţie printre popoarele pământului.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi,
pp. 422–423
Niciuna dintre aceste nenorociri nu a venit asupra lor fără avertizări şi nenumărate apeluri adresate de profeţi şi, în special, de Ieremia.
Refuzul lor de a asculta le-a adus doar nenorocire. Să învăţăm din greşelile lor!

Sabatul acesta a început Săptămâna de Rugăciune.
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Completează și memorează: „Urmăriţi binele cetăţii în care v-am
dus în robie şi __________________________________________
_____________________________________________________.”
(Ieremia 29:7)

Duminică, 29 noiembrie

Idolatrie la Templul Domnului

Ieremia nu a fost singurul profet din această perioadă. Dumnezeu
l-a chemat și pe Ezechiel, un contemporan al lui Ieremia, aflat printre prinşii de război din Babilon, cu scopul de a-i încuraja şi avertiza
pe exilaţi, dar şi pentru a confirma cuvintele Domnului transmise prin
Ieremia de-a lungul acestor ani lungi şi grei. În lucrarea sa, Ezechiel
avea datoria să-i avertizeze pe captivi să nu-şi pună încrederea în prezicerile false despre întoarcerea rapidă în patrie. De asemenea, avea
datoria să prevestească, prin diverse simboluri şi mesaje, asediul devastator la care avea să fie supus în final Ierusalimul din cauză că locuitorii lui nu au vrut să se pocăiască, să renunţe la păcat şi apostazie.

1. Ce i-a descoperit Domnul lui Ezechiel despre situația de la templu și
despre cei implicați? Ezechiel 8
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Scrierile lui Moise şi ale profeţilor avertizau clar împotriva idolatriei şi împotriva închinării la zei. Cu toate acestea, ei făceau exact ce li
se interzisese şi chiar în curţile sfinte ale templului: „Toate căpeteniile
preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile, după toate urâciunile
neamurilor; şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim” (2 Cronici 36:14).
Expresia „odaia lui plină de chipuri”, din Ezechiel 8:12, poate avea
sensul propriu de „cămară”, în care bătrânii lui Israel îşi ţineau idolii, sau sensul figurat de „cameră” a imaginaţiei, a inimii lor. În orice
caz, înţelegem că ei erau atât de decăzuţi, încât ajunseseră să spună
că Domnul nu vedea ce făceau ei, că Domnul îi părăsise. Este totuna
cu a spune că Domnului nu-I păsa de asemenea lucruri neînsemnate!
Oamenii aceştia ajunseseră să se preteze la idolatria cea mai josnică, şi
chiar în curţile templului, făcând exact ce li se interzisese să facă, dar,
în mintea lor, faptele acestea erau justificate! Iată la ce s-a referit Pavel
când a descris starea celor care se închină fiinţelor create, în loc să se
închine Creatorului (vezi Romani 1:22-25).
Ce lucru practici în viața ta, care îți afectează domeniul sacru al închinării la Dumnezeu? Ce te împiedică să-l elimini din viața ta?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să examineze domnia lui Zedechia, care a dus la distrugerea Ierusalimului, şi să
stabilească locul acesteia în cadrul profeţiei de şaptezeci de
săptămâni.
La nivelul sentimentelor: Să remarce faptul că Dumnezeu Şi-a
manifestat îndurarea cu ocazia acestei nenorociri şi că le-a vorbit exilaţilor din Babilon prin intermediul unei scrisori, încurajându-i să rămână credincioşi.
La nivel practic: Să se roage pentru binele ţării în care trăiesc şi să
caute pacea ei, chiar dacă circumstanţele în care trăiesc nu sunt
aşa cum ar vrea Dumnezeu.

II. Sentimente: Scrisoarea pentru exilaţii din Babilon
A. Cum împăcăm mesajul de speranţă trimis de Ieremia exilaţilor
din Babilon cu mesajele sale obişnuite de avertizare şi condamnare?
B. Cum e să fii creştin şi să trăieşti într-o lume coruptă? În ce pri
vinţe te simţi ca un exilat?

III. Practic: Viaţa în Babilon
A. Cum i-a îndemnat Dumnezeu pe exilaţi să trăiască în Babilon?
B. Cum puteau ei să evite acomodarea cu viaţa în Babilon şi să fie
pregătiţi să se întoarcă în Ierusalim la timpul potrivit?
Rezumat: Din momentul în care exilul a devenit un lucru cert,
Dumnezeu a inclus în mesajul Său şi preţioase profeţii de speranţă. El
a prezis sfârşitul exilului şi i-a încurajat pe copiii Săi să rămână credincioşi încă din vremea regelui Zedechia, când dezastrul s-a abătut
asupra lui Iuda.
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SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Zedechia şi sfârşitul Ierusalimului
A. La cine a apelat Zedechia, ultimul rege al lui Iuda, pentru securitate politică? Cum s-a purtat cu Ieremia?
B. Ce legătură are profeţia lui Ieremia despre cei şaptezeci de ani
de exil (605–535 î.Hr.) cu profetul Daniel?

Luni, 30 noiembrie

Ieremia în timpul lui Zedechia

Zedechia, al cărui nume înseamnă „neprihănirea lui Yahweh”, a fost
ultimul rege al lui Iuda înainte de distrugerea Ierusalimului de către
babilonieni, în anul 586 î.Hr. Iniţial, el a părut dispus să asculte cuvintele lui Ieremia şi să se supună babilonienilor. Însă, din păcate, nu şi-a
păstrat atitudinea aceasta.

2. Ce speranțe deșarte nutrea regele Zedechia și ce avertizare i-a dat
Domnul prin Ieremia? Ieremia 37:1-10
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La presiunile făcute de supuşii săi (de nobili cel mai probabil),
Zedechia a ignorat avertizările lui Ieremia și a încheiat o alianță
cu Egiptul, în speranța că îi va ține la distanță pe babilonieni (vezi
Ezechiel 17:15-18). Totuși, așa cum a fost avertizat, scăparea nu a venit
de la egipteni.

3. Ce au insinuat căpeteniile despre Ieremia și ce i-au făcut profetului
ca urmare a faptului că a vestit poporului mesajul de la Dumnezeu?
Ieremia 38:1-6
______________________________________________________________
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Sărmanul Ieremia a fost nevoit să îndure iarăşi mânia compatrioţilor lui, confirmând ce avea să spună Isus mai târziu despre faptul că
„un proroc nu este dispreţuit decât în patria lui, între rudele lui şi în
casa lui” (Marcu 6:4)!
Cât de greu trebuie să-i fi fost profetului din cauza acuzaţiei că ar fi
slăbit moralul poporului! De câţiva ani buni, mersese din loc în loc şi le
spusese oamenilor că eforturile de a li se împotrivi babilonienilor erau
zadarnice, că nu-i puteau înfrânge, că până şi Domnul era împotriva lor.
Iar acum, când duşmanul era la porţi, ei doreau să-l reducă la tăcere pe
profet. Erau prea împietriţi în păcat ca să mai audă glasul Domnului.

De ce oamenii care trăiesc în păcat nutresc speranțe deșarte și nu sunt
dispuși să accepte soluția care li se oferă? Cum se explică faptul că cei care
încearcă să-i ajute sunt acuzați că le vor răul?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Ezechiel 8:1-18.
Ideea de bază: Suntem foarte pricepuţi să ne justificăm păcatele
şi să atenuăm realitatea că Dumnezeu ne vede. El ne ştie faptele şi ne
cunoaşte motivele ascunse.

Discuţie introductivă: Reţelele de socializare au schimbat faţa culturii la nivel mondial. Ele îi invită pe oameni să transmită minut cu
minut tot ce fac. Actualizarea statusului pe aceste rețele de socializare
a devenit mai importantă decât conversaţia cu prietenul care a venit
în vizită.
Însă situaţia este mai gravă. Dezvăluirile recente făcute de agenţiile
de securitate internaţionale referitoare la amploarea culegerii de date
au dovedit că pe aceste reţele nu este vizibil doar ceea ce dorim să împărtăşim cu alţii, ci şi ceea ce nu am dori să împărtăşim. Camerele web
pot fi interceptate şi chiar deturnate şi folosite pentru a prelua imagini
din casele noastre. Potrivit sociologilor, noţiunea de „spaţiu privat”
este un lucru de domeniul trecutului.
Când se afla în Babilon, Ezechiel a primit o viziune în care Dumnezeu
i-a arătat ce se petrecea în Templul din Ierusalim: exista idolatrie
(Ezechiel 8:1-4), închinare la animale (vers. 7-13), plângere pentru
Tamuz, un zeu babilonian al vegetaţiei, similar cu zeiţa pământului în
alte culturi (vers. 14, 15) şi închinare la soare (vers. 16-18). Sincretismul, amestecul de religii, în forma lui cea mai accentuată, se instalase
chiar în inima Ierusalimului, chiar în centrul închinării la Yahweh. Vizi-
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Dumnezeu a trimis un profet în Iuda şi altul în Babilon: Ieremia şi
Ezechiel. Aceştia s-au adresat unor categorii diferite de ascultători, dar
mesajele lor se suprapun în mai multe puncte. Ezechiel a primit, sub
inspiraţie divină, o viziune despre lucrurile care se petreceau în Templul din Ierusalim, exact despre idolatria pe care Ieremia o critica la
faţa locului, în Iuda. Să nu ne facem totuşi impresia că Dumnezeu ar fi
un Big Brother („Frate mai mare” – nume dat în prezent inițiativelor și
acțiunilor de monitorizare video a populației) care ne urmăreşte toate mişcările. El este Răscumpărătorul care vrea să ne mântuiască din
păcat.

Marţi, 1 decembrie

Căderea Ierusalimului

Asediul Ierusalimului a început în forţă în ianuarie 588 î.Hr. şi a durat până la sfârşitul verii anului 586 î.Hr. Ierusalimul a reuşit să reziste
mai bine de doi ani, până când cuvintele profetice ale lui Ieremia s-au
împlinit şi oştile babiloniene au străpuns zidul şi au distrus cetatea.
Foametea era atât de mare în cetate, încât ostaşii şi-au pierdut puterea
şi nu au mai putut face faţă. Regele Zedechia a fugit împreună cu familia lui, dar efortul a fost fără rost. A fost prins şi dus la Nebucadneţar
care a poruncit ca fiii regelui Zedechia să fie ucişi în faţa tatălui lor. O
mare parte din această istorie este consemnată în Ieremia 39:1-10.

4. Cum i-a confirmat Nebuzaradan lui Ieremia cauza distrugerii Ierusalimului? Ieremia 40:1-6
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Ce interesant că Nebuzaradan, un păgân, a înţeles situaţia cu mult
mai bine decât locuitorii din Iuda! Este clar că babilonienii ştiau câte
ceva despre Ieremia şi despre activitatea lui şi l-au tratat altfel decât
erau trataţi în mod obişnuit prizonierii de război (vezi, de exemplu,
ce i-au făcut lui Zedechia – Ieremia 39:11,12). Textul nu precizează de
ce a pus Nebuzaradan distrugerea Ierusalimului pe seama Domnului,
ca pedeapsă pentru păcatele poporului, şi nu pe seama superiorităţii
zeilor lui.
Ieremia a fost pus în faţa unei alegeri: să meargă împreună cu prinşii de război la Babilon sau să rămână în ţară. Nicio variantă nu suna
atrăgător în condiţiile acelea. Pe de altă parte, atât prinşii de război, cât
şi cei rămaşi în ţară aveau nevoie de slujirea lui, de ajutorul şi de cuvintele lui de încurajare. A ales în final să rămână (vezi Ieremia 40:6).
Dacă ai anticipat eșecul unui proiect, ce poți face după ce acesta s-a
produs?
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unea expunea păcatele ascunse, din cauza cărora iudeii au fost trimişi
în exil.
Ce diferenţă este între invadarea spaţiului privat din societatea modernă şi expunerea păcatelor tăinuite (aşa cum i-au fost dezvăluite lui
Ezechiel)?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
După ce a distrus sistematic toate cetăţile din Iuda, Nebucadneţar a
venit împotriva Ierusalimului în anul 588 î.Hr. şi, după doi ani de asediu, a făcut una cu pământul cetatea şi templul ei. Distrugerea Ierusalimului este confirmată de numeroase mărturii arheologice. O astfel de
mărturie este renumita casă a lui Ahiel, descoperită cu ocazia excavaţiilor din Cetatea lui David. Camerele sunt parţial arse, pe podea sunt
împrăştiate obiecte de uz casnic şi zona este împânzită de săgeţi babiloniene. Locuitorii lui Iuda au suferit doar din vina lor asediul acesta
îngrozitor care a durat doi ani.

I. Duplicitatea lui Zedechia (Ieremia 37:1-10)
În anul 597 î.Hr., Nebucadneţar l-a instalat pe tron pe Matania („darul lui Yahweh”) şi i-a schimbat numele în Zedechia („dreptatea lui
Yahweh”). În al patrulea an al său de domnie, Zedechia a fost la Babilon
(Ieremia 51:59), probabil cu ocazia înălțării chipului de aur din câmpia
Dura (Daniel 3), dar nu s-a numărat printre cei care au rămas în picioare! Planul lui era să se alieze cu Egiptul (Ieremia 37:6-10; 38:14-28)
împotriva Babilonului, motiv pentru care Ierusalimul a fost în final distrus.
Capitolul 37 din Ieremia are un început promiţător. Zedechia a trimis o delegaţie la Ieremia ca să-i ceară să se roage pentru popor. Unii
sunt de părere că intenţia lui a fost să-l ridiculizeze, însă textul lasă să
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Comentariu biblic
Iosia a fost ultimul rege bun al lui Iuda. După el, situaţia a degenerat
rapid. Succesorii lui s-au agăţat cu disperare de prima soluţie promiţătoare ce le-a ieşit în cale, s-au răsculat împotriva Babilonului, în pofida
avertizărilor lui Ieremia, au încercat să-i închidă gura profetului care
le vestea nişte lucruri atât de dezagreabile şi au persistat în răzvrătirea
lor împotriva lui Dumnezeu.

Miercuri, 2 decembrie

„Cu toată inima”

Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început. În timp ce locuitorii
Ierusalimului se luptau cu babilonienii şi sperau ca profeţii falşi să aibă
dreptate, Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia să vorbească despre viitor, să
le scrie celor care erau deja în Babilon şi celor care urmau să ajungă
acolo.

5. Cum se întrevede harul lui Dumnezeu în cuvintele transmise de profetul Ieremia exilaților din Babilon? Ieremia 29:13,14
______________________________________________________________

Iată un adevărat mesaj al harului, spre deosebire de falsul mesaj al
„harului”, potrivit căruia exilul urma să se încheie repede, în cel mult
doi ani. Planul acela nu venea de la Dumnezeu şi nu avea să se împlinească. Ceea ce se cerea de la iudei era ca, deocamdată, să-şi accepte
soarta, pe baza învăţăturilor lui Moise şi să creadă că, aşa cum spusese
Moise, dacă se pocăiau, aveau să fie readuşi în patria lor.

6. Cum confirmă conținutul scrisorii lui Ieremia către robii din Babilon
cuvintele spuse de Domnul prin Moise? Ieremia 29:1-14, compară cu
Deuteronomul 30:1-4; 4:29.
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______________________________________________________________

„Prorociile cu privire la nenorocirea rostită de Ieremia asupra
rămășiței care se răsculase împotriva lui Nebucadnețar ca să fugă în
Egipt au fost amestecate cu făgăduințele de iertare pentru cei care
aveau să se pocăiască de nebunia lor și care erau gata să se întoarcă.
Chiar dacă nu avea să-i cruțe pe aceia care se întorseseră de la sfatul Său la influențele ademenitoare ale idolatriei Egiptului, totuși avea
să arate milă față de cei care se dovedeau credincioși și sinceri. (…)
«Aceia, în mic număr, care vor scăpa de sabie, se vor întoarce din țara
Egiptului în țara lui Iuda», spusese El; «dar toată rămășița lui Iuda, toți
cei ce au venit să locuiască pentru o vreme în țara Egiptului vor vedea
dacă se va împlini Cuvântul Meu sau al lor» (Ieremia 44, 28).” – Profeţi
şi regi, p. 460
Ce înseamnă a-L căuta pe Domnul „cu toată inima” (Ieremia 29:13)? Ce
experiențe ai avut în legătură cu această făgăduință?
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II. Reducerea la tăcere a mesagerului Domnului (Ieremia 38:1-6)
În încheierea capitolului 37, sunt relatate arestarea lui Ieremia
(vers. 11-15) şi discuţia lui secretă cu regele Zedechia (vers. 16-21).
Deşi a fost bătut, trimis la închisoare şi, în final, lăsat să stea în curtea
închisorii, profetul a continuat să vestească înştiinţările divine. El pleda pentru capitularea necondiţionată în faţa oştirii babiloniene care în
momentul acela încercuise cetatea. Promisiunea era că, în felul acesta,
mulţi aveau să aibă ca „pradă de război” viaţa lor (vers. 2). Aceasta era
singura lor speranţă. Când au auzit cuvintele acestea, câţiva conducători („căpetenii”) au cerut ca Ieremia să fie omorât (Ieremia 38:1-4) pe
motiv că ar demoraliza poporul. Zedechia a dat încă o dată dovadă de
slăbiciune de caracter şi l-a dat pe Ieremia în mâinile lor.
Groapa (sau puţul) în care a fost aruncat Ieremia a fost săpată, probabil, în calcar, pentru că tot solul pe care a fost construit Ierusalimul
era calcaros. Avea o gură îngustă cât să poată fi acoperită cu o piatră şi
se lărgea spre bază. Ieremia a fost coborât în ea cu funii. Cum apa din ea
secase aproape complet, profetul s-a afundat în noroiul format pe fundul
ei. Decât să verse sânge nevinovat, acuzatorii lui au ales această cale mai
uşoară de a scăpa de el (vezi Deuteronomul 19:10-13). Aceasta ne arată
că nici ei nu erau convinşi de acuzaţiile pe care i le aduceau şi că erau
conştienţi că, dacă l-ar fi ucis, ar fi vărsat de sânge nevinovat. Pentru
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se înţeleagă că el încerca să facă un joc dublu, era un oportunist care
încerca să câștige atât respectul lui Ieremia, cât și pe cel al dușmanilor
lui. Poate chiar nu dorea să şi-L îndepărteze total pe Dumnezeu. Sinceritatea trimişilor este îndoielnică de vreme ce unul dintre ei, Iucal, s-a
aflat printre cei care i-au cerut apoi regelui ca profetul să fie omorât
(Ieremia 38:1). În anul 588 î.Hr., faraonul Hofra a venit ca să susţină
Regatul Iuda împotriva Babilonului, iar babilonienii au renunţat pentru un timp la asedierea Ierusalimului. În aceste condiţii, răspunsul
dat de Ieremia regelui Zedechia, că babilonienii aveau să se întoarcă la
scurt timp, era în aparentă contradicţie cu ceea ce se întâmpla la porţile cetăţii. Recurgând la hiperbolă (vers. 10), Ieremia a subliniat clar că
nu exista nicio cale de scăpare şi că Egiptul le oferea speranţe deșarte.
De discutat: Zedechia a depus un jurământ de loialitate faţă de
Nebucadneţar, dar, pe de altă parte, a încheiat o alianţă cu Egiptul. De
ce este periculos să fii duplicitar?

Joi, 3 decembrie

Şaptezeci de ani de exil

7. Ce atitudine au fost sfătuiți exilații să aibă față de Babilon și față de
cuceritorii lor? De ce? Ieremia 29:7
______________________________________________________________

Profetul le ceruse să se roage pentru Babilon, lucru de mirare pentru ei. Aşa ceva nu se mai auzise niciodată în toată istoria lui Israel.
Era nemaiîntâlnită ideea de a face rugăciuni pentru nişte oameni ca
babilonienii, care fuseseră atât de cruzi cu cei ce erau poporul ales al
lui Dumnezeu. Spunându-le că puteau să se roage într-o ţară străină şi
că Dumnezeul cel veşnic avea să le răspundă, profetul contrazicea tot
ce ştiau ei despre templu şi despre Ierusalim.
El i-a sfătuit să urmărească binele cetăţii în care se aflau, deoarece
fericirea lor depindea de fericirea ei (Ieremia 29:7) – dacă situaţia în
ţara exilului lor nu era bună, ei erau cei dintâi vulnerabili.

8. Ce speranță le-a dat Dumnezeu exilaților și ce efect ar fi trebuit să aibă
aceasta asupra lor? Ieremia 29:10 (Compară cu Ieremia 25:11; 2 Cronici 36:21; Daniel 9:2.)

Studiul 10

______________________________________________________________

Profeţiile lui Ieremia ar fi trebuit să aibă un dublu efect asupra prizonierilor de război: pe de o parte, ar fi trebuit să-i ajute să respingă
profeţiile false şi, pe de altă parte, să-i scoată din starea de deprimare.
Tot ce prezisese Domnul că avea să se întâmple s-a întâmplat şi,
de aceea, ei aveau toate motivele să creadă că El va împlini şi profeţia
aceasta (Ieremia 29:10). Nu ştim de ce s-a stabilit ca exilul să fie şaptezeci de ani, dar ştim că perioada aceasta este legată de necesitatea ca
ţara să se bucure de Sabatele ei, de o vreme de odihnă (vezi Leviticul
25:4; 26:34,43). Ceea ce contează este că profeţia aceasta, odată acceptată cu credinţă şi supunere, avea să le insufle prinşilor de război multă
speranţă şi încredere în suveranitatea Domnului. În ciuda aparenţelor și a dezastrelor teribile pe care le suferiseră, puteau să fie convinşi
că nu era totul pierdut şi că Domnul nu îi părăsise. Erau încă poporul
legământului, iar Domnul nu-Şi încheiase lucrarea cu ei.
Ce profeţii te ajută să priveşti spre viitor cu speranţă? Care dintre ele îţi
întăresc credinţa şi te ajută să-ţi pui încrederea în Domnul pentru orice îţi
rezervă viitorul? Cum și de ce?
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Ieremia, situaţia era disperată şi moartea părea inevitabilă. Dar el nu-şi
încheiase lucrarea şi ajutorul a venit de unde se aştepta mai puţin.
De discutat: De ce nu a putut fi Ieremia redus la tăcere? De ce nu
l-au omorât dușmanii lui?

3. APLICAŢIA
Întrebări
1. Astăzi se pune accent pe corectitudinea politică. De ce uneori creştinul nu poate să fie corect politic şi, în acelaşi timp, loial Bibliei?
2. Care este diferența dintre „a fi în lume” şi „a nu fi din lume”?

4. ACTIVITATE
Uneori mesajele lui Dumnezeu par ciudate: când lucrurile ne merg
bine din punct de vedere omenesc, El ne îndeamnă la reformă; când lucrurile ne merg prost, ne vorbeşte despre slava viitoare. Însă tocmai în
aceasta stă puterea Evangheliei: ea ne spune că avem nevoie de schimbare şi ne aduce lumină în întunericul în care ne aflăm.
Caută un loc unde speranţa este greu de găsit (poate un spital de boli
cronice, un azil, o închisoare, un cartier sărac etc.). Planificaţi o vizită cu
grupa sau personală prin care să aduceţi speranţă în aceste locuri.
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III. Cuvinte de speranţă (Ieremia 29:1-14)
Dacă slujirea lui Ezechiel s-a extins până la Ierusalim, lucrarea lui
Ieremia s-a extins până în Babilon.
Scrisoarea către prinşii de război din capitolul 29 datează, probabil, de la începutul domniei lui Zedechia. Și de data aceasta mesajul
lui Dumnezeu merge contra curentului popular. Profeţii mincinoşi din
Babilon prevedeau o întoarcere imediată din exil, însă Ieremia, sub inspiraţie divină, a repetat profeţia despre exilul de şaptezeci de ani, prezentată prima dată în anul 605 î.Hr. (Ieremia 25:11,12). Limitele exacte
ale acestei perioade mai fac încă subiectul dezbaterilor cercetătorilor,
dar, dacă ţinem cont de modul cum s-au derulat evenimentele (decretul lui Cir din 538 î.Hr., răspunsul lent al evreilor, lunga călătorie de
întoarcere la Ierusalim etc.), atunci cadrul temporal al împlinirii profeţiei este între 605 şi 635 î.Hr.
De discutat: Cum putem păstra vie speranța revenirii Domnului
Hristos în condițiile vieții de pe acest pământ?

Vineri, 4 decembrie

Întrebări recapitulative
1. Ce i-a descoperit Domnul lui Ezechiel despre situația de la templu
și despre cei implicați? Ce lucruri practicăm și noi, care ne afectează
domeniul sacru al închinării? Cum le putem elimina?
2. Ce speranțe deșarte nutreau regele Zedechia și căpeteniile lui Iuda?
Cum l-au tratat ei pe Ieremia, în urma rostirii cuvântului Domnului?
Ce speranțe deșarte nutresc oamenii care trăiesc în păcat și de ce
nu sunt dispuși să accepte soluția care li se oferă? Cum se explică
faptul că cei care încearcă să-i ajute sunt acuzați că le vor răul?
3. Cum i-a confirmat Nebuzaradan lui Ieremia cauza distrugerii
Ierusalimului? Dacă am anticipat eșecul unui proiect, ce putem face
după ce acesta s-a produs?
4. Cum se întrevede harul lui Dumnezeu în cuvintele transmise de
profet exilaților din Babilon? Dar în necazurile și suferințele prin
care trecem noi?
5. Ce atitudine au fost sfătuiți exilații să aibă față de Babilon și față
de cuceritorii lor? Ce speranță le-a oferit Dumnezeu? Ce atitudine
trebuie să avem și noi față de cei care ne-au făcut rău? De ce?
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BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Numeri 15–21
1. Ce rol aveau ciucurii de la veșminte?
2. Ce parte de moștenire le revenea leviților?
3. Ce se întâmpla cu cel necurat, care refuza să se curățească?
4. Ce anume a declanșat plaga șerpilor veninoși?
Cartea Viața lui Iisus, capitolul 49
5. Ce era lumea pentru Hristos?
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