Studiul 13

19-25 decembrie

Lecţii din cartea lui Ieremia
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Deuteronomul 6:5;
Ieremia 2:13; 6:20; 7:1-10; 10:1-15; 23:1-8; Matei 9:12.
Sabat după-amiază

Iată-ne ajunşi la finalul studiului din cartea lui Ieremia! Am avut
parte de o călătorie interesantă; am trăit istoria profetului cu multă
emoţie şi intensitate.
Asemenea tuturor profeţilor, Ieremia nu a scris cu de la sine putere
şi nici doar de dragul de a scrie. El a venit cu un mesaj din partea lui
Dumnezeu şi i s-a adresat unui popor situat într-un anumit spaţiu şi
timp, aflat în anumite circumstanţe.
Şi, cu toate că circumstanţele acelea erau atât de diferite de cele în
care trăim noi şi de cele în care s-au aflat numeroasele generaţii care
i-au citit cartea, principiile fundamentale consemnate de el rămân valabile pentru poporul lui Dumnezeu din orice generaţie.
Printre aceste principii se numără: credincioşia faţă de Dumnezeu
şi ascultarea de poruncile Sale, religia adevărată în contrast cu religia
ritualurilor goale şi moarte care le pot da oamenilor o falsă senzaţie de
mulţumire, dispoziția de a primi mustrarea, redeșteptarea și reforma
autentice, încrederea în Domnul şi în făgăduinţele Sale şi nu în puterea
oamenilor – ca să amintim numai câteva.
Săptămâna aceasta, vom trece în revistă câteva lecţii pe care le
putem desprinde din această revelaţie a iubirii lui Dumnezeu pentru
poporul Său, în tumultul de avertizări drastice cu privire la repercusiunile faptelor lor.
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Completează și memorează: „«Iată vin zile», zice Domnul, «când voi
______________________________________________________
________________________________________.»” (Ieremia 23:5)

Duminică, 20 decembrie

Cum este Dumnezeu?

Adventiştii de ziua a şaptea cred că marea luptă se duce, în esenţă,
în jurul acuzaţiei lui Satana că Dumnezeu este arbitrar şi nedrept. De
fapt, cum este El în realitate?

1. Ce răspuns are Biblia la această întrebare? 1 Ioan 4:8-12

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Caracterul lui Dumnezeu se vede cel mai bine în jertfa Domnului
Isus. Pentru că au înțeles acest răspuns, cei care vor fi în Împărăția
lui Dumnezeu „… nu vor uita niciodată că Acela a cărui putere a creat şi a susţinut lumile nenumărate din spaţiul infinit, iubitul Fiu al
lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, Cel pe care heruvimii şi serafimii
strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica omenirea
căzută. De asemenea, nu vor uita că Isus a suferit vina şi ruşinea pentru păcat şi că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său Şi-a întors faţa
de la El, până când suferinţa unei lumi pierdute I-au sfâşiat inima şi
I-au zdrobit viaţa pe crucea de pe Golgota. Creatorul tuturor lumilor,
Judecătorul tuturor destinelor a renunţat la slava Sa şi S-a umilit din
dragoste pentru om – iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea şi
adorarea universului!” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 651

2. Ce însuşiri ale lui Dumnezeu sunt descoperite în următoarele texte din
Ieremia? Ieremia 2:13; 3:7; 5:22; 11:22; 31:3.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Acestea sunt numai câteva dintre imaginile şi expresiile utilizate în
cartea lui Ieremia, care ne descoperă ceva din natura şi caracterul lui
Dumnezeu. El este Sursa de viaţă, Creatorul puternic, un Dumnezeu al
judecăţii, un Dumnezeu iubitor, care îi cheamă pe oameni să se întoarcă de la căile care duc la moarte.
Ce dovezi ai din experienţa ta că Dumnezeu este dragoste, că El este bun
și iubitor, nu rău și egoist?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice în cartea lui
Ieremia lecţiile principale care vizează în primul rând caracterul
lui Dumnezeu şi răspunsul omului la apelurile Sale.
La nivelul sentimentelor: Să distingă ce anume implică ideea de
„rămăşiţă” în cartea lui Ieremia şi contrastul dintre „mulţi” şi
„câţiva”.
La nivel practic: Să accepte adevărata religie, în care Dumnezeu
este iubit din toată inima, singura religie care duce la fericire şi
la viaţa veşnică.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Caracterul lui Dumnezeu
A. Ce idei distorsionate despre Dumnezeu erau răspândite în vremea lui Ieremia?
B. Dacă Ieremia a vestit judecata (principalul său mesaj), înseamnă
că Dumnezeu este un judecător sever care stă tot timpul cu ochii
pe noi? De ce da sau de ce nu?
II. Sentimente: Numai câţiva
A. Ce ni se spune despre rămăşiţă în cartea lui Ieremia?
B. Ce relevanţă are ideea de rămăşiţă pentru noi astăzi, când, în
unele zone din lume, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea creşte
atât de rapid?

Rezumat: Privind retrospectiv asupra cărţii lui Ieremia, observăm că tema ei principală constituie totodată şi punctul central al marii lupte: ideile şi concepţiile greşite ale omului despre caracterul lui
Dumnezeu. Domnul doreşte inima noastră întreagă şi nu va fi satisfăcut cu mai puțin de atât.

165

Studiul 13

III. Practic: Religia adevărată
A. Poate fi religia adevărată o experienţă religioasă bazată numai
pe emoţii?
B. Care este opusul ei?
C. Cum se manifestă ea în mod concret în viaţa de zi cu zi?

Luni, 21 decembrie

Demascarea ipocriziei

Este evident că, în cartea lui Ieremia, Domnul caută să-i desprindă
pe oameni de ritualurile reci, moarte, dar foarte bine organizate, care
ajunseseră să le domine credinţa, ritualuri despre care ei credeau că le
pot acoperi păcatele. Să nu uităm totuşi că Ieremia a avut cele mai multe probleme cu conducătorii, preoţii şi oamenii de rând care credeau că
sunt poporul lui Dumnezeu, poporul legământului şi că, datorită acestui lucru, nu aveau nevoie de schimbare. Ce tristă amăgire!
Oricine poate să cadă în ea, chiar şi cei care se consideră astăzi „sămânţa lui Avraaam” (Galateni 3:9).

3. Cum a demascat Domnul ipocrizia contemporanilor lui Ieremia și ce
i-a sfătuit să facă? Ieremia 6:20; 7:1-10.
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______________________________________________________________

Oamenii despre care se vorbeşte aici făceau toate aceste păcate şi
apoi veneau la templu, să se „închine” înaintea Dumnezeului adevărat
şi să Îi ceară iertare pentru păcate! Dar Dumnezeu nu S-a lăsat batjocorit. El le-a spus că, dacă nu îşi vor schimba căile şi mai ales atitudinea
faţă de cei slabi, vor fi aspru pedepsiţi. Cât de mult se înşelau când
credeau că puteau păcătui mai departe nestingheriţi pentru că religia
organizată şi ritualurile ei puteau să le acopere păcatele!
Ellen G. White prezintă astfel atitudinea Domnului şi remediul Său
pentru cei care stăruiau în păcat: „Reticența Domnului de a pedepsi
se vede aici clar. El Își oprește judecățile, insistând pe lângă cel care
nu se pocăieşte. Acela care face «milă, judecată și dreptate pe pământ» tânjește după copiii Săi greșiți; El caută să-i învețe pe toate căile
posibile calea vieții veșnice (Ieremia 9:24). (…) El lămurește faptul că
nenorocirea iminentă putea fi prevenită numai printr-o reformă completă a inimii. Încrederea pe care și-o puneau în templu și în serviciile
lui avea să fie zadarnică. Ritualurile și ceremoniile nu puteau ispăși
păcatul. În pofida declarației lor că erau poporul ales al lui Dumnezeu,
numai reforma inimii și a practicii vieții îi putea scăpa de consecința
inevitabilă a păcătuirii continue.” – Profeţi și regi, pp. 413–414
În ce situații concrete suntem și noi, cei de astăzi, vinovați de ipocrizie?
Ce ar trebui să facem?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Ieremia 2:13.
Ideea de bază: De-a lungul vieţii sale, Ieremia s-a confruntat cu
greutăţi uriaşe pentru a proclama mesajul lui Dumnezeu şi pentru a-L
înfăţişa pe Domnul ca fiind „Izvorul apelor vii”, un Dumnezeu care Îşi
cheamă poporul înapoi, la El, cu iubire şi fără să Se resemneze.

Discuţie introductivă: Tuturor ne plac finalurile fericite. Din păcate, istoria lui Ieremia nu are un astfel de final. Ierusalimul este distrus, Ghedalia este ucis cu brutalitate, profetul lui Dumnezeu este încă
o dată ignorat, iudeii rămaşi în ţară fug în Egipt şi îl iau pe Ieremia cu
ei, iar în acest punct firul relatării se pierde în negura istoriei. Să presupunem că un pastor care a ţinut toată viaţa lui predici de evanghelizare, care le-a făcut mereu vizite membrilor bisericii sale şi care şi-a
îndeplinit cu conștiinciozitate toate îndatoririle pastorale nu reuşeşte
să boteze nici măcar un suflet. Ce descurajant! Sau să ne gândim la nenumăraţii misionari care şi-au dat ultima suflare în junglele tropicale
fără să apuce să vadă rezultatele palpabile ale eforturilor lor de-o viaţă.
Preţul credincioşiei în slujire nu este nici pe departe mic. Cum reacţionezi când situaţia devine de nesuportat în viaţa ta creştină şi când
te confrunţi cu opoziţie absolut din toate părţile?
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Ieremia a lucrat ca profet pentru poporul lui timp de patruzeci de
ani, mai întâi în Iuda şi apoi în Egipt. În diferite momente din viaţă, s-a
plâns cu amărăciune lui Dumnezeu din cauza lucrării şi mesajului său
(Ieremia 11:18–12:5; 15:10-18; 17:12-18; 18:19-23), pentru ca, în final, să ajungă să blesteme ziua în care s-a născut (Ieremia 20:14-18). Cu
toate acestea, a continuat să rămână alături de popor până în ultimele
zile ale istoriei lui, marcate de răzvrătire şi distrugere.
Deşi ar fi putut să se retragă, a rămas fidel poporului lui Dumnezeu
şi chiar l-a însoţit în Egipt, unde a murit în circumstanţe necunoscute.
El a fost într-adevăr un mare profet, dar, în definitiv, a fost un om. Discută cu membrii grupei despre măreţia lui Ieremia, care se întrevede
tocmai în momentele sale de slăbiciune omenească.

Marţi, 22 decembrie

Relația personală cu Dumnezeu

4. Ce a scris apostolul Pavel în privinţa tipului de relaţie dintre om şi
Dumnezeu? Romani 14:12
______________________________________________________________

Cea mai mare parte a cărţii lui Ieremia se adresează poporului în
întregime. Profetul foloseşte în dreptul lui Israel şi Iuda, luate împreună, expresii precum: „o vie minunată şi de cel mai bun soi” (Ieremia
2:21), „preaiubitul Meu popor” (Ieremia 11:15; vezi şi 12:7), „moştenirea Mea” (Ieremia 12:7-9), „ogorul Meu” (Ieremia 12:10) şi „turma
Domnului” (Ieremia 13:17). Impresia pe care ne-o formăm când citim această carte este că Dumnezeu Îşi îndreaptă chemările către tot
poporul Său, la nivel colectiv.
La fel se întâmplă şi în Noul Testament, unde biserica este vizată la
nivel colectiv (vezi Efeseni 1:22; 3:10; 5:27).
Cu toate acestea, mântuirea este personală, nu colectivă. Nu suntem mântuiţi la grămadă. La fel ca biserica Noului Testament, poporul
iudeu era compus din indivizi; practic, aici, la nivel individual, este
problema. Bine cunoscutul text din Deuteronomul 6:5, „Să iubeşti pe
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată
puterea ta”, deşi a fost rostit înaintea întregului popor, este scris la persoana a II-a singular. Dumnezeu s-a adresat fiecărui individ în parte. În
același fel, la sfârşit, fiecare va da socoteală personal înaintea Sa. Ideea
aceasta o întâlnim şi în cartea lui Ieremia.

5. Notează ce au în comun următoarele texte: Ieremia 9:23,24; 17:7,10;
29:13.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Deşi natura colectivă a bisericii lui Dumnezeu este clar prezentată
în întreaga Scriptură, legătura cu Dumnezeu presupune ca fiecare să
aleagă personal viaţa de credinţă şi de ascultare.

De ce este bine și corect ca legătura cu Dumnezeu și responsabilitatea
înaintea Lui să fie personale?
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
La finalul studiului din acest trimestru, este util să ne formăm o
imagine de ansamblu asupra cărţii lui Ieremia şi să o încadrăm în tabloul general al marii lupte. Cartea lui Ieremia nu vorbeşte doar despre
ultimele zile ale lui Iuda şi despre judecată, ci şi despre caracterul lui
Dumnezeu şi despre modul în care Diavolul a distorsionat concepția
oamenilor despre caracterul Creatorului.
Încercările necontenite ale lui Dumnezeu de a-l atrage pe poporul
Său înapoi la El, devenite dureros de repetitive, ne demonstrează că El
ne iubeşte şi ne cheamă mereu. Şi, deşi poporul nu se căieşte şi este
dus în exil, El îi vorbeşte rămăşiţei despre restaurare şi despre speranţa viitoare. Acestea sunt marile teme biblice care ne transmit vestea
cea bună atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament.

I. Caracterul lui Dumnezeu (Ieremia 2:11-13)
De vreme ce miza marii lupte este concepția despre caracterul lui
Dumnezeu, Ieremia arată încă de la început că răzvrătirea lui Iuda are
drept cauză distorsionarea acestei concepții. Iată esenţa mesajului cărţii: Iuda (dar şi Israel, înaintea lui Iuda) a înlocuit slava lui Dumnezeu cu
ceva care nu este de niciun folos (Ieremia 2:11-13). Termenul ebraic
kabod („slavă”), când este asociat cu Dumnezeu, face uneori referire la
prezenţa Sa în templu (de exemplu, Exodul 16:10) şi în special la umplerea templului, ceea ce indică dorinţa Sa de a locui între noi, oamenii,
şi de a ne umple cu prezenţa Sa.
Israel și Iuda au schimbat prezenţa Sa tangibilă cu ritualuri goale, au înlocuit „Izvorul apelor vii” cu nişte „puţuri crăpate”. Ce dure-
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Comentariu biblic
Comentatorii moderni consideră că în centrul mesajului teologic al
cărţii lui Ieremia se află judecata. Totuşi trebuie să recunoaştem că judecata nu constituie un obiectiv teologic în sine, ci doar mijlocul prin
care omenirea este chemată înapoi la Dumnezeu. Nu judecata, pedepsirea cu sabia, foametea şi ciuma – un blestem întreit, amintit de circa
cincisprezece ori (Ieremia 14:12; 21:7, 29:17 etc.) –, ci mântuirea este
ultimul cuvânt al lui Dumnezeu (vezi în special capitolele 30–33 din
Ieremia) şi făgăduinţa că va exista o rămăşiţă care va împlini întotdea
una voia Sa!

Miercuri, 23 decembrie

Idoli de ieri și de azi

6. Pentru ce păcat i-a mustrat Ieremia în permanenţă pe cei din poporul
lui? Ieremia 10:1-15
______________________________________________________________

Ceea ce impresionează în aceste texte nu este atât reliefarea inutilităţii şi neputinţei idolilor, cât contrastul dintre idoli şi Dumnezeul
cel viu. Ei nu sunt în stare să facă nimic, sunt un lucru de nimic şi sunt
o minciună, dar cât de diferit este Dumnezeul care a făcut cerurile şi
pământul! El este veşnic, pe când idolii voi pieri pentru totdeauna.
Atunci, cui să ne închinăm şi să ne dedicăm viaţa: unor obiecte fragile,
false, deşarte şi neputincioase sau Domnului care, prin marea Sa putere, a creat universul şi-l susţine? Răspunsul este evident.
Cu toate acestea, realitatea este că pericolul idolatriei există și astăzi. Poate că astăzi nu ne închinăm la idolii din vremea lui Ieremia,
însă viaţa modernă este plină de dumnezei falşi. În categoria idolilor
moderni intră orice lucru sau persoană pe care o iubim mai mult decât pe Dumnezeu; orice lucru sau persoană căreia îi acordăm mai mult
timp și mai multă importanță decât lui Dumnezeu devine un idol pentru noi şi ne facem vinovaţi de idolatrie.

7. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre idolatria modernă? 2 Timotei
3:1-5
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______________________________________________________________

Unele lucruri ale vieții moderne, cum sunt banii, faima personală,
unele obiecte sau chiar unii oameni (actori, sportivi etc.), pot deveni
idoli pentru oricine. La nivel teoretic, ştim că niciunul dintre aceste
obiecte şi nici chiar oamenii nu sunt demni de închinare. Ştim că nimic
din ce ne oferă lumea aceasta, niciun idol nu ne poate satisface sufleteşte şi, cu atât mai mult, nu ne poate mântui. Ştim toate acestea, dar,
dacă nu suntem vigilenţi, dacă nu-L păstrăm înaintea ochilor noştri pe
Isus şi ce a făcut El pentru noi, vom fi prinşi cu uşurinţă într-o formă
modernă de idolatrie, criticată atât de intens de Ieremia.
Ce idoli moderni te captivează și îți solicită timpul, atenția și energia mai
mult decât Mântuitorul? Ce aștepți de la ei?
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ros! În Biblie, apa vie este un simbol al lui Hristos (Exodul 17:6), dar
şi o metaforă a mântuirii (Ioan 4:10-14), care subliniază calităţile lui
Dumnezeu. Aceasta este imaginea pe care ne-o transmite Ieremia despre
Dumnezeu încă de la începutul cărţii sale. Dacă Îl înlocuim pe Domnul,
nu contează cu ce anume, ieşim în pierdere!
De discutat: Slava lui Dumnezeu şi apa vie sunt două dintre imaginile expresive utilizate în Biblie. Ce semnificaţie au ele pentru experienţa ta creştină?

III. Religia adevărată şi rămăşiţa (Deuteronomul 6:4-6; Ieremia 23:1-8)
Apelul „Shema, Israel” („Ascultă, Israele!”) a rămas până în zilele
noastre partea cea mai importantă a serviciilor religioase iudaice din
Sabat, atrăgând atenţia asupra esenţei închinării autentice: „Să iubeşti
pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în
inima ta” (vers. 5, 6). Iată ce vrea Dumnezeu de la noi!
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II. Ritual şi idoli (Ieremia 6:20; 7:1-10; 10:1-14)
Religia formală, alcătuită din ritualuri fără sens, merge mână în
mână cu idolatria şi de multe ori coexistă cu ea într-o relaţie simbiotică. Expresia „Templul Domnului”, repetată de trei ori de Ieremia la
poarta acestui edificiu (Ieremia 7:4), era imaginea vie a acestui tip de
religie-surogat, un exemplu de „puţ crăpat”.
Oamenii credeau că templul, prin simpla lui prezenţă în mijlocul
lor, avea virtuţi magice, că îi ajuta împotriva atacurilor babilonienilor
şi că Dumnezeu, fiind închis acolo, trebuia să le răspundă când aveau
nevoie. Nu conta că viaţa personală şi comportamentul lor erau total
pe dinafara cerinţelor Legii Sale (Ieremia 7:5-10) şi că idolatria era
larg răspândită (Ieremia 10:1-9), pătrunzând chiar şi în templu (vezi
Ezechiel 8).
Toată religia lor moartă punea accent pe fapte şi era complet opusă
religiei Izvorului apelor vii, Dumnezeului Creator. Şi în acest punct, bătălia s-a dat pentru concepția despre caracterul lui Dumnezeu!
De discutat: Care om cu mintea întreagă ar vrea să-L schimbe pe
Dumnezeul cel viu cu un idol fără viaţă? De ce este totuşi lucrul acesta
mai lesne de făcut decât ne-am imagina?

Joi, 24 decembrie

Rămăşiţa

„Se pare că, în ultimii ani ai apostaziei lui Iuda, îndemnurile
profeţilor nu prea erau luate în seamă, iar când oştile caldeenilor au
venit pentru a treia şi ultima oară să asedieze Ierusalimul, speranţa
a pierit din toate inimile. (…) Totuşi Dumnezeu nu a lăsat pradă disperării rămăşiţa credincioasă care încă se mai afla în cetate. Chiar în
timp ce era sub paza celor care îşi băteau joc de soliile lui, Ieremia a
primit noi descoperiri noi cu privire la bunăvoinţa Cerului de a ierta
şi a mântui, descoperiri care au fost o sursă nesfârşită de mângâiere pentru biserica lui Dumnezeu de atunci şi până astăzi.” – Ellen G.
White, Profeţi şi regi, p. 466
În orice timp, chiar şi atunci când apostazia şi nenorocirea erau larg
răspândite, Dumnezeu a avut un popor credincios, chiar dacă nu numeros. În cartea lui Ieremia, ca şi în cărţile altor profeţi, se subliniază apostazia şi necredincioşia poporului, pentru că acestea erau păcatele care
trebuiau îndepărtate, însă Domnul a avut totuşi o rămăşiţă credincioasă
pe tot parcursul istoriei sacre. Şi va continua să aibă o rămăşiţă
credincioasă până la sfârşitul timpului (vezi Apocalipsa 12:17).
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8. Cum este exprimată ideea de rămăşiţă în Ieremia 23:1-8? Cum este
aplicat acest pasaj în Noul Testament? Matei 1:1; 21:7-9; Ioan 12:13;
compară cu Ieremia 33:14-18.
Cercetătorii din cele mai vechi timpuri au considerat că versetele 5–7 conţin o profeţie mesianică despre răscumpărarea poporului
credincios al lui Dumnezeu. După exilul babilonian, rămăşiţa s-a întors, dar nu în glorie. Planurile lui Dumnezeu aveau să se împlinească mai târziu, prin descendentul lui David, prin „Odrasla neprihănită”,
prin Isus, despre care era profetizat că va împărăți pentru totdeauna.
Așadar, profeţia aceasta a avut o împlinire parţială la prima venire a lui
Isus (vezi Matei 1:1; 21:7-9; Ioan 12:13) şi va avea o împlinire completă la a doua Sa venire (vezi Daniel 7:13,14), când toţi copiii credincioşi
ai lui Dumnezeu (rămăşiţa Lui adevărată) vor trăi în pace şi siguranţă. Răscumpărarea, simbolizată mai întâi prin ieşirea din Egipt, va fi
atunci completă şi veşnică.
Prin ce se caracterizează rămășița poporului lui Dumnezeu? Ce dovezi
ai că și tu faci parte din ea (altceva decât numele scris în registrul bisericii)?
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Religia aceasta presupune ca relaţia noastră cu Dumnezeul cel viu şi
personal să fie bazată pe dragoste şi să implice întreaga noastră fiinţă:
„inima”, ca sediu al gândirii şi voinţei, „sufletul” (ebr. nephesh), care se referă la persoană ca întreg, şi „puterea” care se referă la capacitatea fizică.
Religia adevărată trebuie să fie autentică şi să aibă în vedere întreaga
fiinţă. Se pare însă că numai rămăşiţa este atrasă de acest tip de relaţie
cu Dumnezeu. Încă din timpul lui Noe a fost aşa. Iar rămăşiţa la care se
referea Ieremia, cea care urma să se întoarcă din exilul babilonian, avea
să numere doar circa cincizeci de mii de oameni (Neemia 7:66-73). Talmudul babilonian, un document religios foarte important în iudaismul
rabinic, venit la existenţă în Babilon, atestă faptul că foarte mulţi evrei
s-au stabilit în Mesopotamia şi au făcut din Babilon patria lor.
Totuşi, dincolo de exil, profeţia lui Ieremia are un aspect mesianic:
ea Îl prezintă pe Hristos ca fiind Împăratul care va primi numele „Domnul,
Neprihănirea noastră (Ieremia 23:6), apelativ preluat de Pavel în 1 Corinteni 1:30. Mai mult, rămăşiţa arată spre sfârşitul timpului când va
exista o biserică ce va practica religia adevărată, o biserică ce are „mărturia lui Isus” şi ascultă de „poruncile lui Dumnezeu” (Apocalipsa 12:17).
De discutat: Ce înseamnă pentru tine religia adevărată?

4. ACTIVITATE
Încheiaţi studiul cu o activitate cu grupa. Oferiţi-le membrilor grupei
ocazia de a-şi prezenta experienţele legate de lecţiile pe care şi le-au însuşit
din cartea lui Ieremia. Puteţi organiza o masa de părtăşie, urmată de relatarea unor experienţe personale pe teme precum credincioşia, ascultarea,
religia inimii, ascultarea de glasul lui Dumnezeu, redeşteptare şi reformă, părăsirea idolatriei şi a religiei false şi intrarea în biserica rămăşiţei.
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3. APLICAŢIA
Fiindcă am ajuns la ultimul studiu din acest trimestru, este important
să puneți accent la grupă pe aplicaţiile generale ale cărţii lui Ieremia.
Întrebări
1. Ce idee din acest studiu te-a impresionat cel mai mult?
2. Ce poţi face în biserica ta şi în localitatea în care trăieşti pentru
a promova religia adevărată, în care omul Îl iubeşte pe Dumnezeu din
toată inima, iar El gravează Legea Sa în inima aceasta?

Vineri, 25 decembrie

1.
2.
3.
4.
5.

Întrebări recapitulative
Ce răspuns dă Biblia la întrebarea capitală: „Cum este Dumnezeu?”
și cum reflectă cartea lui Ieremia acest răspuns? Ce dovezi ai din
experienţa ta?
Cum a demascat Domnul ipocrizia contemporanilor lui Ieremia și
ce i-a sfătuit să facă? În ce situații concrete suntem și noi, cei de
astăzi, vinovați de ipocrizie? Ce ar trebui să facem?
Care este tipul de relație spirituală dintre om și Dumnezeu, despre
care aflăm în Biblie? De ce este bine și corect ca legătura noastră cu
Dumnezeu și responsabilitatea înaintea Lui să fie personale?
Care a fost păcatul cel mai evident pentru care Ieremia a mustrat
poporul? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre idolatria modernă? Ce idoli moderni ne captivează și ne solicită timpul, atenția și
energia mai mult decât Mântuitorul nostru? Ce așteptăm de la ei?
Ce spune Ieremia despre „rămășiță”? Prin ce se caracterizează
rămășița poporului lui Dumnezeu? Ce dovezi ai că și tu faci parte
din ea (altceva decât numele scris în registrul bisericii)?
BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Numeri 36 – Deuteronomul 6
1. Cum a spus Moise că l-a purtat Dumnezeu pe Israel?
2. Care sunt alte două denumiri ale muntelui Hermon?
3. Ce argument a adus Moise împotriva reprezentării lui Dumnezeu prin
imagini?
4. Care era condiția ca israeliții să fie totdeauna fericiți?
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Cartea Viața lui Iisus, capitolul 52
5. Ce anume se aprinde în inima celor ce privesc iubirea neîntrecută a
Domnului Hristos?
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