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12-18 decembrie

Înapoi în Egipt
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exodul 16:3; Numeri 16:13;
Ieremia 40:7-16; capitolele 41–44.
Sabat după-amiază
Completează și memorează: „Domnul să fie un martor __________
_____________________________________________________
____________________________________________________!”
(Ieremia 42:5)

Astăzi este Ziua Spiritului Profetic.
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Odată cu studiul din această săptămână, ne apropiem de finalul
cărții profetului Ieremia. Şi nu este un final fericit. Practic, am putea
rezuma tot studiul acesta şi chiar o bună parte a cărţii sale spunând
că avem exemplificate aici limitele harului. Cu alte cuvinte, harul nu-i
va mântui pe cei care refuză mântuirea în mod categoric. Domnul i-a
chemat pe toţi israeliţii, oferindu-le mântuire, protecţie, răscumpărare, pace şi prosperitate, însă numai o mică rămăşiţă credincioasă a ascultat.
Dar ce s-a întâmplat cu Ieremia? Viaţa şi lucrarea sa par, omeneşte
vorbind, inutile! „Profetul lacrimilor” a avut multe motive pentru care
să plângă. Chiar după ce avertizările sale s-au împlinit, poporul a continuat să se ţină strâns de păcatele, păgânismul şi răzvrătirea lui, sfidându-l pe faţă şi bătându-şi joc de Cuvântul lui Dumnezeu.
Cât de atenţi trebui să fim şi noi! Da, harul este oferit celor care
nu-l merită, dar nu le este de folos celor care-l resping sau care refuză
condiţiile în care este dat.

Duminică, 13 decembrie

Anarhie în mijlocul rămășiței

1. Ce stare de spirit domnea în mijlocul rămășiței poporului, după plecarea babilonienilor? Ce înştiinţare i-a fost transmisă (iarăşi) poporului?
Ce semnificaţie are cuvântul „rămăşiţă” din versetul 11? Ieremia 40:7-16
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ne-am aştepta ca, după distrugerea cetăţii şi înfrângerea totală de
către babilonieni, tot poporul să-şi fi învăţat lecţia. Din nefericire, lucrurile nu au stat aşa. Drama lor nu s-a încheiat încă.
În pofida mesajului de pace şi chiar de prosperitate din viitorul
apropiat (vezi Ieremia 40:12), nu toţi s-au mulţumit cu această situaţie.

2. Cu ce probleme noi s-a confruntat „rămăşiţa”? Cum au reușit unii dintre cei rămași în țară să înrăutățească și mai mult situația? Ieremia 41
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Nu se precizează care au fost motivele asasinatului, dar faptul că
a fost comis de cineva „din neamul împăratului” şi de „mai-marii împăratului” ne lasă să înţelegem că aceşti elitişti nu acceptaseră ideea
ca poporul ales să fie supus babilonienilor. Şi, fiindcă Ghedalia a fost
numit dregător al ţării de împăratul Babilonului (vezi Ieremia 40:5), ei
l-au privit ca pe un domnitor-marionetă care şi-a trădat poporul şi care
trebuia eliminat împreună cu toţi curtenii lui.
După cum vedem în continuarea capitolului, rămăşiţa se confrunta
cu o nouă ameninţare: babilonienii, necunoscând toate detaliile legate
de asasinat, puteau răzbuna moartea lui Ghedalia şi a oamenilor de
război babilonieni (vezi Ieremia 41:3). Din cauza nelegiuirii lui Ismael
şi a oamenilor lui s-a născut teama în inimile celor care nu aveau nimic
de-a face cu faptele lor.
Cum crezi că se poate restabili ordinea într-o țară sau instituție caracterizată de anarhie? Care este rolul liderilor și ce trebuie să facă poporul sau
angajații într-o asemenea situație?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să studieze istoria lui
Iuda de după distrugerea Ierusalimului de către babilonieni, o
perioadă caracterizată de crime şi intrigi şi încheiată cu inversarea exodului din Egipt.
La nivelul sentimentelor: Să perceapă grozăvia păcatului şi starea
degradată a naturii umane care refuză să înveţe din istorie.
La nivel practic: Să ia decizia de a-şi însuşi lecţiile istoriei şi de a accepta chiar şi lecţiile grele pe care Dumnezeu vrea ca ei să le înveţe.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Înapoi în Egipt
A. Pe timpul lui Ieremia, ideea întoarcerii în Egipt era bine privită
de cei mai mulţi. În ce ocazii şi-au mai dorit israeliţii să se ducă
înapoi, în Egipt?
B. De ce putem vorbi despre o inversare a exodului în cartea lui
Ieremia?
II. Sentimente: Realitate, negare şi perpetuare a păcatului
A. Ce rol a avut Ieremia după distrugerea Ierusalimului de către
babilonieni? Cum crezi că s-a simţit când oamenii din Iuda au
decis să se întoarcă în Egipt?
B. Care a fost consecinţa întoarcerii lor în Egipt? De ce nu au fost
ocrotiţi la Tahpanes?

Rezumat: Capitolele 40–44 din cartea lui Ieremia ne prezintă o istorie foarte tristă: evenimentele de după distrugerea Ierusalimului de
către babilonieni ne demonstrează că omul coboară treaptă cu treaptă
în păcat până se întoarce complet în robia lui, aşa cum locuitorii lui
Iuda s-au întors în ţara în care fuseseră robi odinioară. Există totuşi o
rază de speranţă: Dumnezeu rămâne cu noi.
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III. Practic: Ruperea cercului vicios
A. De ce nu reuşim să învăţăm lecţiile istoriei? De ce avem tendinţa
de a comite iar şi iar aceleaşi greşeli?
B. Cum e posibil să rupem cercul vicios al perpetuării păcatului? Ce
speranţă avem?

Luni, 14 decembrie

Căutarea călăuzirii divine

3. Cu ce fel de cerere și cu ce atitudine a venit poporul la Ieremia, după
uciderea lui Ghedalia? Ieremia 42:1-6
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Temându-se de babilonieni, poporul a venit la Ieremia să ceară călăuzire de la Dumnezeu. Probabil că înţelesese în sfârșit că Ieremia era
un profet adevărat și că tot ce spunea în Numele Domnului se împlinea.
Iudeii au jurat să facă tot ce le poruncea Domnul. Până aici, poporul
ne lasă impresia că și-a însuşit lecţia, că era dornic să cunoască voinţa divină şi, mai important, că era gata să o urmeze. Cuvintele: „Fie
bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi ascultând de glasul Domnului,
Dumnezeului nostru!” (Ieremia 42:6) sunt o frumoasă mărturisire de
credinţă. Era şi timpul, după atâtea prin câte trecuseră!

4. Ce răspuns clar a primit poporul din partea lui Dumnezeu, prin profetul Ieremia? Ieremia 42:7-22
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Ştiind încotro îi trăgea inima şi că se gândeau să se întoarcă în
Egipt pentru a găsi protecţie, Dumnezeu a fost nevoit să-i avertizeze.
El le-a dat porunci foarte clare şi precise să nu plece în Egipt ca să nu
piară.
Practic, le-a pus înainte două posibilități, la fel ca şi nouă: viaţa
şi pacea prin credinţă şi ascultare ori nefericirea şi moartea prin necredinţă şi neascultare. Împrejurările se schimbă, dar lucrurile între
care avem de ales rămân aceleaşi. Şi nici avertizările nu lipsesc, deşi
poate că nu sunt chiar atât de clare şi de precise ca acelea pe care
le-au primit ei.
Cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când dorim să cunoaștem
voia lui Dumnezeu pentru noi?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Ieremia 40:7-16; Ieremia 41.
Ideea de bază: Asasinarea lui Ghedalia a afectat întreaga comunitate a iudeilor rămaşi în ţară după distrugerea Ierusalimului. Ea ne
arată ce efecte dezastruoase are păcatul nu numai asupra celui vinovat, ci şi asupra celor din jurul lui.

Discuţie introductivă: Sunt rare zilele în care arheologia poate realiza o conexiune directă cu un personaj biblic. De regulă, peceţile din
Orientul Apropiat antic nu sunt mai mari de 1,5 centimetri în diametru, sunt făcute deseori din pietre semipreţioase şi au gravată pe ele o
imagine complexă formată dintr-un nume de persoană însoţit sau nu
şi de o imagine. De obicei erau purtate la gât, legate cu un şnur, şi erau
utilizate la semnarea documentelor sau la autentificarea proprietarului sigiliului.
Au fost descoperite trei amprente de peceți care fac legătura cu istoria lui Ieremia, oferind o conexiune arheologică aproape fără precedent între textul biblic şi artefacte. Prima amprentă de sigiliu spune
astfel: „[Aparţine] lui Berekhyahu [Baruc], fiul lui Neriyahu, scribul.” A
fost descoperită în 1975 într-un anticariat şi atestă istoricitatea scribului lui Ieremia. Alte două amprente de sigilii au fost descoperite în
2005 şi respectiv în 2008 în timpul săpăturilor arheologice din Ierusalim, prima spunând astfel: „Aparţine lui Yehucal, fiul lui Shelemiyahu,
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Iudaismul comemorează până astăzi asasinarea lui Ghedalia, guvernatorul Iudeei, pus în funcţie de Nebucadneţar după distrugerea
Ierusalimului. Ea a avut loc în luna a şaptea (Tishri) a anului 586 î.Hr.
sau, posibil, a anului 582 î.Hr., coincizând cu o nouă deportare a iudeilor în Babilon, probabil ca represalii la uciderea guvernatorului pus de
babilonieni (vezi Ieremia 52:30).
Uciderea lui a declanşat un lanţ de evenimente care au dus la dezintegrarea comunităţii evreieşti şi la fuga iudeilor în Egipt de frica babilonienilor. Discutați în grupă despre Ghedalia şi arătați efectele pe
care le-a avut asupra întregii comunităţi asasinarea lui. Păcatul nu este
o faptă izolată şi are întotdeauna un impact asupra familiei şi comunităţii.

Marţi, 15 decembrie

Întoarcerea în Egipt

Citind capitolul 42 aştepţi cu nerăbdare să vezi ce se întâmplă mai
departe. Ce va face poporul? Va manifesta credinţă şi va rămâne în
ţară? Sau va repeta greşelile trecutului şi va face ce va dori şi va ignora
înştiinţarea Sa clară?

5. Cum au reacționat căpeteniile și poporul față de răspunsul Domnului?
Ieremia 43:1-7

______________________________________________________________

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu nu coincide cu intenţiile sau
cu dorinţele noastre, tindem să ne îndoim de originea lui divină. Aşa
au procedat poporul şi căpeteniile cu Ieremia. Se pare că, deşi circumstanţele se schimbaseră, mentalitatea şi atitudinea lor au rămas neschimbate. Au găsit un pretext pentru a-şi retrage angajamentul atacându-l pe Ieremia. Dar nu l-au atacat direct, ci au dat vina pe Baruc,
prietenul şi scribul lui ocazional, şi şi-au vărsat mânia asupra acestuia,
acuzându-l că l-a întors pe profet împotriva lor.

6. Ce asemănări există între acuzaţiile aduse de popor lui Ieremia şi acuzaţiile aduse de strămoşii lor lui Moise? Exodul 16:3; Numeri 16:13.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Aşa este natura umană: când apar probleme, caută să dea vina pe
altcineva, caută un pretext ca să facă ce dorește. Poporul l-a acuzat pe
Baruc că ar fi urmărit să-i vadă pe toţi confraţii lui ucişi de mâna babilonienilor sau duşi în exil în Babilon. Ieremia 43:1-7 nu precizează cum
au ajuns ei la concluzia aceasta şi nici Exodul nu precizează cum au
ajuns israeliţii la concluzia că Moise le-ar fi dorit moartea după ce i-a
scos din Egipt! Când sunt conduși de emoţii şi impulsuri, oamenii nu
mai gândesc raţional. De aceea, trebuie ca emoțiile și înclinațiile firești
să fie puse sub stăpânirea Duhului Sfânt.
De ce, uneori, vrem să cunoaștem voia Domnului pentru viața noastră,
dar, atunci când o aflăm, ne îndoim de ea sau o respingem? Cum putem evita
să fim conduși de propriile emoții și dorințe greșite? (Vezi 2 Corinteni 10:5.)
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fiul lui Shovi.” Este vorba despre Iucal care a dorit moartea profetului
(Ieremia 37:3; 38:1). Ultima amprentă spune: „Aparţine lui Ghedalia,
fiul lui Paşhur”. Toate obiectele datează din timpul lui Ieremia. Avem
astfel mărturii arheologice puternice despre evenimentele triste petrecute spre finalul slujirii lui Ieremia.
Celălalt Ghedalia menţionat în cartea lui Ieremia era fiul lui Ahicam
şi a devenit guvernator al lui Iuda. Acest Ghedalia a fost ucis cu brutalitate de Ismael, una dintre căpeteniile regelui Zedechia, după ce el
îl primise ca pe un oaspete, o tradiţie sacră în Orientul Apropiat antic
(Ieremia 40:7-16). Ai întâlnit ceva mai rău decât atât? Cum reacţionezi
când cineva apropiat îţi înşală profund încrederea?

Comentariu biblic
I. O ascultare parţială (Ieremia 42)
După asasinarea lui Ghedalia, tot poporul a venit la Ieremia cu o
cerere. Textul precizează că au venit la el până şi aceia care mai înainte
îl dispreţuiseră (Ieremia 42:1). Remarcăm aici o alternare interesantă între expresiile „Domnul, Dumnezeul tău” şi „Domnul, Dumnezeul
vostru”.
Versetele 5, 6 conţin mărturisirea lor de a asculta de Domnul, indiferent ce le va cere să facă. Ei repetă ca într-un ecou cuvintele strămoşilor lor de confirmare a legământului de la muntele Sinai (Exodul 24:7).
Iar apoi procedează la fel ca strămoşii lor care, la scurt timp după
încheierea legământului, au dat dovadă de neascultare (închinarea la
viţelul de aur) şi au aruncat vina pe Moise. Când Ieremia îi avertizează
să nu se ducă în Egipt, ci să rămână în Iuda, ei aruncă vina pe Baruc,
spunând că el îl instiga pe Ieremia împotriva lor. Apelul final adresat
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Capitolele 40–45 ale cărţii lui Ieremia ne arată cum şi-au continuat
viaţa iudeii care nu au fost deportaţi în Babilon. Ne-am aştepta ca ei
să fi înţeles mesajul odată cu distrugerea cetăţii şi a templului, însă
constatăm cu uimire că îşi continuă coborârea pe panta păcatului, pantă pe care strămoşii lor apucaseră de multă vreme. Sfârşitul nu poate
fi decât trist: după ce Dumnezeu i-a scos în mod miraculos din robia
egipteană, ei au ales să se întoarcă acolo, împotriva sfatului Său, şi l-au
luat cu ei şi pe Ieremia.

Miercuri, 16 decembrie

Întoarcerea spre întuneric spiritual

7. Ce i-a transmis Domnul prin Ieremia poporului care s-a dus în Egipt
împotriva voinței Sale descoperite? Ieremia 43:8-13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La Tahpanes, un oraş situat la graniţa de nord-est a Egiptului și prevăzut cu fortificaţii, unde locuiau numeroşi colonişti iudei, Domnul îi
cere din nou lui Ieremia să prorocească şi să ilustreze profeţia prin
gesturi simbolice. Cuvintele au şi ele impactul lor, dar, uneori, gesturile
făcute sub privirile oamenilor au un impact şi mai puternic.
Ieremia trebuia să ascundă nişte pietre mari în cuptorul de cărămizi de la intrarea casei faraonului. Ideea era clară: nici chiar puternicii faraoni nu-L puteau egala pe Domnul în putere, iar cuvântul Său
avea să se împlinească cu exactitate. Refugiaţii care căutaseră ocrotire
şi sprijin fugind în Egipt se înşelau tot atât de amarnic cum se înşelaseră cei de dinaintea lor care aşteptaseră ca Egiptul să vină să-i apere
şi să-i sprijine (Ieremia 37:7,8). Zeii lor, o plăsmuire a imaginaţiei stricate a omului, nişte urâciuni păgâne, îi ţineau pe egipteni într-o stare
de cumplită necunoaştere a adevărului. Dar iudeii ar fi trebuit să știe –
aşa cum ar trebui să ştim şi noi – că unica și adevărata ocrotire şi unicul
și adevăratul sprijin vin de la Domnul, dacă omul ascultă de El.
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Către ce fapte și atitudini la care am renunţat cândva ne-am putea întoarce astăzi, fără să ne dăm seama de regresul nostru spiritual și de faptul
că ne-am îndepărtat de Dumnezeu?
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de Ieremia este mai mult decât un îndemn. Cuvintele: „Nu vă duceţi în
Egipt!” (vers. 19) exprimă o interdicţie categorică, o poruncă. Nu era o
opţiune, iar decizia de a merge în Egipt constituia o încălcare clară a ei.
De discutat: Ieremia le spune locuitorilor lui Iuda că se înşelau
singuri (vers. 20) sau, potrivit altor traduceri (NTR), că erau „necinstiţi”. Care a fost, în acest capitol, dovada cea mai clară a atitudinii lor
necinstite faţă de Ieremia (şi faţă de Dumnezeu)?

III. Înapoi în Egipt (Ieremia 44; Exodul 16:3; Faptele 7:39)
Un fapt care merită să fie subliniat în relatarea despre întoarcerea
în Egipt este acela că Ieremia a ales să rămână cu poporul său. A avut
ocazia să refuze această variantă (vezi Ieremia 39:11–40:5) şi să-şi
trăiască ultimele zile sub protecţia împăratului Nebucadneţar. Dar el
a ales să stea cu cei rămaşi în ţară, iar în final aceştia l-au luat cu ei în
Egipt.
Capitolul 44 consemnează ultimul mesaj al lui Ieremia pentru iudeii
stabiliţi în diverse zone din Egipt. El datează din jurul anului 580 î.Hr.
şi reia ideea că aceia care căutau adăpost în Egipt aveau să fie pedepsiţi
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II. Un alt act simbolic (Ieremia 43:8-13)
Ultimii regi ai lui Iuda erau convinşi că Egiptul era o superputere la
care puteau apela pentru ajutor împotriva babilonienilor şi şi-au căutat scăparea în el. Aceasta în condiţiile în care Isaia arătase deja că
Egiptul nu era decât o trestie slabă şi frântă care avea să străpungă
mâna celui care se sprijinea pe ea (Isaia 36:6).
Când se afla în Egipt, Ieremia a îndeplinit un ultim act simbolic cu
scopul de a arăta că speranţa în puterea protectoare a acestei ţări era
zadarnică: a ascuns nişte pietre mari în lutul cuptorului de cărămizi
de la intrarea în palatul faraonului (n.t. – conform altor traduceri [NIV,
ESV], în pavajul de cărămidă din faţa clădirii) din Tahpanes (oraşul
modern Tell Defneh), o cetate situată în nord-estul deltei Nilului, care
servea ca punct de trecere în Egipt. Acolo avea să-şi instaleze împăratul Nebucadneţar tronul, după cucerirea Egiptului în 568–567 î.Hr.
Mesajul era clar: Iuda era „sortit” robiei (Ieremia 43:11), iar fuga în
Egipt nu ajuta la nimic.
De discutat: În ce obiecte, instituţii sau oameni ne punem încrederea?

Joi, 17 decembrie

Sfidare făţişă

8. Cui i se închinau refugiații iudei în Egipt și care aveau să fie consecințele
tragice ale acestor practici? Ieremia 44:1-10
______________________________________________________________

În Egipt, Ieremia a constatat că poporul avea aceeaşi problemă pe
care o avusese pe când se afla în Iuda. Numai că, dacă atunci li se adresa conducătorilor, acum trebuia să li se adreseze oamenilor de rând
care făceau aceleaşi păcate pentru care fusese distrus Ierusalimul.

9. Ce răspuns uluitor i-au dat ei lui Ieremia atunci când acesta i-a certat?
Ieremia 44:15-19
______________________________________________________________

Împietrirea inimii lor şi gradul de autoamăgire la care ajunseseră
sunt uimitoare. L-au privit pe Ieremia în faţă şi, pur şi simplu, i s-au
opus, lui şi cuvântului pe care-l rostise în Numele Domnului.
Raţionamentul lor era acesta: odinioară, înainte de reformele lui
Iosia, când erau profund implicaţi în închinarea la dumnezeii păgâni,
aducându-i tămâie „împărătesei cerului” şi turnându-i jertfe de băutură, le mergea bine. Stăteau bine din punct de vedere material şi trăiau
în pace. În schimb, după reformele lui Iosia (care veniseră prea târziu
şi oricum fuseseră împlinite cu jumătate de inimă), a venit nenorocirea
peste ei. De ce să mai asculte atunci de Ieremia şi de avertizările sale?

10. Cum a clarificat Ieremia lucrurile și ce semn profetic le-a dat din partea
Domnului? Ieremia 44:20-30
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______________________________________________________________

Parafrazând, mesajul era: „Nu este aşa, aţi înţeles exact pe dos! Nenorocirea a venit peste voi tocmai din cauză că făceaţi aceste lucruri. Şi,
din cauza îndărătniciei voastre de a vă schimba, veţi suferi mai multe
nenorociri. Siguranţa pe care aţi crezut că o veţi găsi în Egipt este o
amăgire şi o minciună, la fel ca zeii păgâni înaintea cărora vă închinaţi.
La sfârşit, veţi înţelege adevărul, dar va fi prea târziu!”
Cum se explică faptul că unii oameni înțeleg greșit relația dintre cauză și
efect? Ce se poate face pentru astfel de oameni?
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de Dumnezeu acolo, la fel ca aceia care fuseseră deportaţi în Babilon
(Ieremia 44:11-14).
Reacţia iudeilor este şi de data aceasta uimitoare: ei îşi mărturisesc
credinţa în „împărăteasa cerului” (vers. 15-19), probabil Astarteea, zeiţa canaanită a fertilităţii, semn că se întorseseră pe deplin în Egipt.
Era revenirea deliberată la robia păcatului şi un refuz sfidător de a asculta de glasul lui Dumnezeu. În cuvântarea sa înaintea Sinedriului, în
care recapitulează istoria exodului, Ştefan a exprimat această realitate:
„În inimile lor, s-au întors spre Egipt” (Faptele 7:39). De câteva secole, Israel şi Iuda îşi întorseseră inimile către Egipt, iar întoarcerea lor
propriu-zisă, după distrugerea Ierusalimului, a fost doar o confirmare
exterioară a ceea ce se petrecea de multă vreme în sufletul lor.
De discutat: Ce înseamnă în mod concret să te întorci în Egipt cu
inima?

4. ACTIVITATE
Întoarcerea în Egipt a fost tema acestui studiu. Ca adventişti de ziua
a şaptea, am ieşit din „Egiptul” spiritual abandonând dependenţele
păcătoase, faptele rele şi ura, marginalizarea socială. Au mai rămas
totuşi multe alte lucruri de care trebuie să ne lăsăm.
Gândiţi-vă la cineva care a plecat de curând (sau mai de mult) din
biserică şi poate aşteaptă o invitaţie de a veni înapoi, o mână întinsă care
să-l ajute să iasă din nou din „Egipt”. Faceţi un plan de rugăciune, ca grupă, pentru această persoană şi un plan de acţiune – un telefon, o vizită.
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3. APLICAŢIA
Nu se ştie care a fost soarta lui Ieremia după ce a transmis această
înştiinţare şi nici ce s-a întâmplat cu comunitatea evreiască din Egipt.
Dar foarte probabil că ultimele cuvinte ale profetului s-au adeverit.
Întrebări
1. Ţi s-a întâmplat să iei decizia de a urma calea lui Dumnezeu, dar
să te răzgândeşti când ţi s-a arătat în ce consta ea? Ce ai făcut în acea
situaţie?
2. Întoarcerea în Egipt cu inima a fost o tristă realitate. Spre ce anume
ar putea să ne tragă inima și pe noi, cei de astăzi?

Vineri, 18 decembrie

1.

2.
3.
4.
5.

Întrebări recapitulative
Ce stare de spirit domnea în mijlocul rămășiței poporului, după plecarea babilonienilor și cum au reușit unii dintre ei să înrăutățească
și mai mult situația? Cum se poate restabili ordinea într-o țară sau
instituție caracterizată de anarhie? Care este rolul liderilor și ce trebuie să facă poporul sau angajații într-o asemenea situație?
Cu ce fel de cerere și cu ce atitudine a venit poporul la Ieremia,
după uciderea guvernatorului pus de babilonieni, și ce răspuns au
primit? Cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când dorim să
cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi?
Cum au reacționat căpeteniile și poporul față de răspunsul Domnului?
De ce, uneori, vrem să cunoaștem voia Sa pentru viața noastră, iar
atunci când o aflăm ne îndoim de ea sau o respingem? Cum putem
evita să ne lăsăm conduși de propriile emoții și dorințe greșite?
Ce i-a transmis Ieremia poporului care s-a dus în Egipt, împotriva
voinței descoperite a Domnului? Către ce fapte și atitudini părăsite
altădată ne-am putea întoarce astăzi, fără să ne dăm seama de regresul spiritual și de îndepărtarea noastră de Dumnezeu?
Cui au ajuns să se închine refugiații iudei în Egipt și de ce nu puteau anticipa consecințele? Cum se explică faptul că unii oameni înțeleg greșit
relația dintre cauză și efect? Ce se poate face pentru astfel de oameni?
BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
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Biblia: Numeri 29–35
1. Juruințele căror femei din Israel rămâneau valabile în orice condiții?
2. Cine a revendicat „ţara pe care a lovit-o Domnul”?
3. După ce criterii a fost împărțită țara între semințiile lui Israel?
4. Dintre cetățile cărei seminții au fost desemnate cetățile de scăpare?

Cartea Viața lui Iisus, capitolul 51
5. Ce învățătură dăduse Dumnezeu pentru a contracara mentalitatea
greșită cu privire la suferință?
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