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   GALATENI 
 
 
 
 
 

 
Ieremia 

Scriitorul: Ieremia, profetul inimii frânte. 
 
ViaŃa profetului  
Ieremia este una dintre cărŃile remarcabile ale Bibliei. Fiecare carte în parte este unică, însă aceasta 
se deosebeşte într-o manieră aparte. Cei mai multi profeŃi preferă să păstreze anonimatul cu privire 
la identitatea lor; nu fac referire la propria persoană în scrierile lor. Însă Ieremia scrie o carte 
profetică autobiografică, deci oferă cititorilor detalii despre propria sa viaŃă. Să trecem în revistă 
câteva date legate de persoana sa pentru ca să vă faceŃi o primă impresie despre acest bărbat pe care 
îl vom întâlni în cartea pe care începem să o studiem: 

1. s-a nascut preot în Anatot, la nord de Ierusalim - Ieremia 1:1 
2. a fost ales să fie profet înainte de a se fi născut - Ieremia 1:5 
3. a fost ales să îşi exercite chemarea încă de la o vârstă fragedă - Ieremia 1:6 
4. Dumnezeu este cel care îl însărcinează cu slujba de profet - Ieremia 1:9,10 
5. îşi începe activitatea în timpul domniei regelui Iosia şi se numără printre cei care au luat 

parte la înmormântarea acestuia 
2 Cronici 35:25 “Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. ToŃi cântăreŃii şi toate 

cântăreŃele au vorbit despre Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi, şi au ajuns o 

datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de jale.”” 
6. datorită vremurilor teribile în care a trăit i-a fost interzis să se căsătorească - Ieremia 16:1-4 
7. nu a reuşit niciodată să convertească pe cineva. A fost respins de către poporul său (Ieremia 

11:18-21, 12:6, 18:18), a fost urât, bătut, pus în temniŃă, în butuci (Ieremia 20:1-3), aruncat 
în închisoare, învinovăŃit de a fi fost trădător (Ieremia 37:11-16). 

8. mesajul pe care l-a transmis i-a frânt inima - Ieremia 9:1 
9. a vrut să renunŃe la slujba pe care o avea, însă Dumnezeu nu l-a lăsat - Ieremia 20:9 
10. a profeŃit distrugerea Ierusalimului şi captivitatea în Babilon. Căpitanul forŃelor babiloniene 

i-a permis să rămână în Ńară. Atunci când rămăşiŃa poporului Israel a vrut să fugă în Egipt, 
Ieremia a profeŃit împotriva acestui lucru (Ieremia 42:15 – 43:3); a fost forŃat să plece cu 
aceştia în Egipt (43:6,7), unde a şi murit. TradiŃia spune că a fost ucis cu pietre de către 
poporul său. 

 
Personalitatea profetului 
Dumnezeu l-a ales pe acest bărbat cu inimă de mamă, cu o voce tremurătoare şi cu ochii în lacrimi 
pentru a transmite un mesaj aspru de judecată, mesaj care i-a înmuiat şi lui inima. 
Un autor a scris – “nu a fost un bărbat la fel de impozant ca Ilie sau de elocvent ca Isaia, ci timid, 
smerit, conştient că este neajutorat, avid de înŃelegerea si dragostea de care nu a avut niciodată 
parte. Acesta a fost canalul prin care Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut auzit într-o eră coruptă şi 
degenerată.”      
Domnul Isus Hristos, plângând pentru Ierusalim, reprezintă o imagine perfectă a profetului. 
 
Mesajul său 
Mesajul lui Ieremia a fost unul dintre cele mai prost primite mesaje adresate vreodată poporului, 
mesaj care a fost până la urmă respins. Ieremia a fost numit trădător al Ńării deoarece declara că 
poporul urma sa fie dus în captivitate. Cu un secol înainte, Isaia spusese că poporul trebuia să 
reziste. Cum se explică această schimbare? În zilele lui Ieremia poporul nu mai avea nimic altceva 
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de făcut decât să se predea. În viziunea lui Dumnezeu, naŃiunea decăzuse complet. Sosiseră 
“vremurile neamurilor”, iar Babilonul deŃinea supremaŃia. (v.Daniel 2)  
 
Ieremia a profeŃit în legătură cu cei 70 de ani de captivitate babiloniană (Ieremia 25:9-12). Cu toate 
acestea, el a văzut dincolo de această perioadă întunecată o lumină; nici un alt profet nu a mai vorbit 
la fel de entuziast despre viitor. (23:3-8; 30; 31; 33:15-22) 
Mesajul lui Ieremia a fost nu numai prost primit, ci şi respins de către naŃiune. (26:8-16) 
 
Cuvinte cheie 

Un cuvânt ce apare de 13 ori în această carte, în diverse forme, este cuvântul hbvm 
(maşubaah) – alunecare; aceasta în timp ce în tot restul Bibliei el nu mai apare decât de 4 ori: o dată 
în Proverbe şi de trei ori în Osea. În traducerea făcută de Cornilescu, el apare tradus prin  
„necredincios”, „răzvrătit”, „vătămare”. Sensul nu este greşit, pentru că alunecarea de la credinŃă, 
apostazia, implică toate aceste aspecte surprinse de Cornilescu.  
 Un alt cuvânt ce apare de mai multe ori în paginile acestei cărŃi este  „Babilon”, care  apare 
de 164 de ori, mai mult decât în tot restul Scripturii. 
 
Comentariu: 

I. Chemarea profetului în vremea regelui Iosia, capitolul 1 
v.1. Ieremia este fiul lui Hilchia, preot în Anatot. În mod evident, Hilchia a fost cel care a găsit 
cartea Legii Domnului dată lui Moise, fapt care a dus la trezirea spirituală din timpul domniei lui 
Iosia (2 Împ. 22:8; 2 Cr. 34:14-21). 
Anatot era la câŃiva kilometri la nord de Ierusalim. 
v.2. Iosia, care avea 8 ani când s-a suit pe tronul regatului, a domnit vreme de 31 de ani. Ieremia şi-
a început activitatea atunci când Iosia avea 22 de ani şi a profeŃit 18 ani din domnia acestuia. 
Ieremia a plâns la moartea lui Iosia (2 Cr. 35:25). 
v.3. Ioahaz, fiul lui Iosia care nu este menŃionat aici, a domnit vreme de 3 luni, apoi regele Egiptului 
l-a pus pe tron pe un alt fiu al său, pe Eliakim (Ioiachim); acesta a domnit 11 ani. Atunci când 
acesta s-a răsculat, NebucadneŃar, regele Babilonului, l-a luat captiv în cetatea sa şi l-a pus pe tron 
la Ierusalim pe Ioiachin, care a domnit 3 luni şi 10 zile. NebucadneŃar l-a luat captiv şi pe acesta în 
Babilon şi l-a pus domn pe Zedechia, fratele tatălui său, care a domnit 11 ani. Când Zedechia s-a 
răzvrătit, NebucadneŃar a distrus Ierusalimul, i-a scos ochii, i-a ucis fiii şi l-a luat captiv în Babilon. 
Ieremia a continuat activitatea sa în mijlocul rămăşiŃei poporului aflată la Ierusalim. Aceşti oameni 
l-au forŃat pe Ieremia să plece împreună cu ei în Egipt, unde profetul a murit. 
v.4, 5 Ieremia a fost chemat la o asemenea lucrare încă înainte de a se naşte. Domnul îi descoperă 
acest lucru pentru ca să-l încurajeze şi să-l îmbărbăteze. 
v.6. Observăm ezitarea lui Ieremia. “Copil” – avea pe atunci în jur de 20 de ani 
v.7–10 Dumnezeu îi dă din puterea Lui şi-i pune Cuvântul Său pe buze 
v.11-12 Semnul veghetorului  
Ieremia trebuia să fie unul care veghează şi care anunŃă sosirea dimineŃii.  El trebuia să fie cel care 
să declanşeze deşteptarea naŃiunii dintr-o stare de bine aparent, de lux şi de indiferenŃă faŃă de 
dezastrul viitor. Un ceas deşteptător nu este deloc agreat, mai ales atunci când începe să sune 
dimineaŃa. 
v. 13-18 Semnul cazanului clocotind la nord – Egiptul şi Asiria nu mai reprezentau un pericol 
pentru regatul sudic, Iuda. Cazanul clocotind de la nord era imperiul babilonian, cel care, până la 
urmă, avea să distrugă naŃiunea. 
v.19. Ieremia trebuia să alerteze naŃiunea în legătură cu pericolul de la nord; însă poporul avea să 
rămână neclintit, respingând mesajul profetului. Mai mult decât atât, poporul avea să încerce chiar 
să-l omoare. 
 

II. ProfeŃii pentru Iuda şi Ierusalim înainte de domnia lui Zedechia, capitolele 2-20 
1. Dubla condamnare a lui Iuda, Capitolul 2-3:5 

(1).Iehova respins 
(2). înălŃarea propriilor zeităŃi păgâne 
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Capitolul 2 
v.1-7 Domnul cere poporului Său să-şi amintească începuturile relaŃiei cu El. Poporul L-a iubit şi L-
a servit. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a dat o Ńară bună. Apoi ei şi-au întors feŃele de la El.  
v.8. Motivul: preoŃii nu-L mai cunoşteau pe Domnul şi îşi întorseseră feŃele către Baal 
v.9. Domnul nu va renunŃa la ei 
v.13 Poporul îşi făcuse propriile zeităŃi şi asculta de ele. Omul Îl poate respinge pe Dumnezeu, dar 
nu poate trăi fără El – deci încearcă să-L înlocuiască cu ceva. 
Capitolul 3 
v.1. Iuda curvise, cu toate acestea, Domnul îi cere să se întoarcă la El 
v.3. Dumnezeu judecă Ńara oprind căderea ploii 

2. AcuzaŃia de “alunecare”(îndepărtare de Domnul) în timpul domniei lui Iosia, 
capitolele 3:6-6:30 

Termenul “alunecare”, precum şi sinonime ale acestuia sunt menŃionate de câteva ori în acest 
capitol, mai mult decât în restul cărŃii. 
v.6. Zeii păgâni şi altarele lor erau situate pe vârfurile munŃilor şi sub orice copac verde. Israelul Îl 
părăsise pe Dumnezeul adevărat pentru asemenea lucruri 
v.14. Israelul Îi aparŃine lui Iehova în conformitate cu dreptul obŃinut după ce i-a scos pe aceştia din 
robia egipteană. Israelul este considerat mireasa lui Iehova, într-o relaŃie spirituală. Iehova priveşte 
în viitor – “te voi aduce înapoi în Sion”. 
v. 15-18 “În acele zile” este o referire la ÎmpărăŃia de 1000 de ani. Aceasta este prima dintr-o listă 
lungă de profeŃii dedicate aspectelor glorioase ale viitorului 
v.19. În acea zi, naŃiunea Israel Îl va numi pe Iehova, “Tată” – fapt fără precedent până atunci. 
v.23. vedeŃi Psalmul 121:1 
Capitolul 4 
v.6-8 Ieremia continuă să îi avertizeze în legătură cu apropiata invazie babiloniană, el roagă poporul 
să se întoarcă la Dumnezeu 
v.22. Aceasta este, în ochii Domnului, vina pe care o poartă poporul 
Capitolul 5 - Ieremia dă poporului anumite semne 
v.1. Ne aducem aminte de Diogene care mergea pe străzile cetăŃii, cu o făclie, în căutarea unui om 
cinstit. Ieremia spune că astfel de oameni erau greu de întâlnit în acea vreme în Ierusalim 
v.8. Adulterul era cel mai des întâlnit păcat 
v.23. Poporul se revoltă în faŃa Domnului 
v.27. Poporul ajunsese puternic şi bogat, dar casele îi erau pline de vicleşug 
Capitolul 6 – Concluzie a mesajului împotriva naŃiunii îndepărtate de Dumnezeu 
v.1. Tribul lui Beniamin este avertizat să fugă din Ierusalim înainte ca pedeapsa finală să cadă 
asupra cetăŃii 
v.10. Nimeni nu ia aminte la cuvântul de avertizare 
v.13. Întreaga naŃiune este obsedată de lăcomie 
v.14. Asigurarea care se dădea repetat în acele zile poporului era că urmau vremuri de pace (1Tes. 
5:3) 
v.16. Dumnezeu spune poporului să se reîntoarcă la vechile căi binecuvântate, dar este refuzat 
v.22. Inamicul din nord se apropie 

3. Avertizarea este comunicată poporului la poarta Casei Domnului, capitolele 7-10 
Capitolul 7 
v.1,2 Ieremia transmite mesajul Domnului de această dată poporului care vine la închinare la Casa 
Domnului. Dacă cineva din popor avea să asculte cuvântul Domnului, atunci despre aceştia era 
vorba, însă închinarea lor era doar un ritual formal, lipsit de semnificaŃie şi viaŃă 
v. 3,4 Ieremia îi imploră să nu creadă că o formă de religie moartă îi va scăpa de judecată 
v.9,10 ViaŃa lor nu confirmă religiozitatea pe care o manifestă 
v.11 Este aceeaşi acuzaŃie pe care o va face şi Domnul Isus mai târziu atunci când va curăŃa templul 
v.16 Dumnezeu spune că nu mai este folositoare rugăciunea pentru popor. Acesta se îndepărtase 
prea mult de El 
v.20 Un avertisment dur dat poporului 
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v.23 NaŃiunea este condamnată, “AscultaŃi glasul Meu!” 
v. 24-27 Deşi mesajul nu va fi luat în seamă, Ieremia are responsabilitatea de a-l face cunoscut 
oamenilor 
v.34 Judecata se va abate asupra Ierusalimului 
Capitolul 8 – tema a rămas aceeaşi: alunecarea, îndepărtarea poporului de Dumnezeu  
v.9 Principalul şi cel mai grav păcat este acela că oamenii au respins Cuvântul Domnului 
v.11. Falşii profeŃi se aseamănă doctorilor care nu oferă decât un medicament de calmare de scurtă 
durată care nu produce vindecarea de care are nevoie organismul 
v.12 Poporul se adâncise în fărădelege şi nici măcar nu mai simŃea vinovăŃie pentru ceea ce făcea, 
nu mai roşea 
v.13,17 Accentul cade asupra Cuvântului lui Dumnezeu – “zice Domnul”. 
v.20 Vremea acceptării şi ziua mântuirii se îndepărtau tot mai mult de ei şi curând avea să fie mult 
prea târziu pentru a mai primi izbăvirea 
v.22 Dumnezeu se îngrijise de nevoile poporului, însă poporul refuzase orice ajutor 
Capitolul 9 – accentul este pus pe Cuvântul Domnului - “zice Domnul”  
(v.3,6,9,13,15,17,20,22,23,24,25) 
v.1 Atunci când Ieremia transmite mesajul de judecată şi vede modul în care acesta este primit, 
inima lui se frânge 
v.2 Ieremia doreşte să scape de poporul său care nu vrea să renunŃe la păcat. Are de mers pe un 
drum al suferinŃei şi al durerii 
v.16 Profetul îi anunŃă că vor fi răspândiŃi printre celelalte neamuri 
v.23,24 Este nevoie ca poporul să adopte setul de valori al Domnului. BogăŃia spirituală este mult 
mai de dorit decât cea materială. 
Capitolul 10 – este finalul mesajului transmis de către Ieremia la poarta Casei Domnului  
v.6 Domnul nu se poate compara cu nimic 
v.11 ZeităŃile păgâne nu sunt creatoare 
v.12 Domnul este Creatorul Cerurilor şi al pământului 
v.23 Omul, creat fiind, nu se poate conduce singur spre Ńinta dorită. Domnul ne-a dat totul, în afară 
de roata olarului, pentru că doreşte să ne conducă El 

4. Israel nu respectă Legământul încheiat cu Domnul în pustie, capitolele 11,12 
Capitolul 11 
v.3 Judecata se va aplica datorită neascultării 
v.8 Motivul este “dar ei n-au ascultat” 
v.12-17 Ieremia pronunŃă verdictul de judecată 
v. 18-21 Pentru că Ieremia transmite credincios mesajul pe care îl primeşte din partea Domnului, el 
este alungat din cetatea sa, Anatot 
Capitolul 12 
v.6 Ieremia este respins de către propria sa familie, din acelaşi motiv 
v.15 Domnul nu a respins poporul definitiv. Există o luminiŃă a speranŃei dincolo de aceste ore 
întunecate ale istoriei 

5. Pildele în acŃiune – brâul de lână, capitolul 13 
v.1-7 Ieremia ia un brâu de lână şi merge la Eufrat ca să îl ascundă 
v.8 Domnul îi explică de ce a trebuit să facă acest lucru 
v.11 Dumnezeu a legat Israelul de inima sa ca un brâu; dar datorită neascultării şi stării de păcat, El 
îl va trimite la Babilon 
v.12-14 Judecata înspăimântătoare şi dură se va abate asupra poporului 
v.19 O profeŃie împlinită în totalitate, întregul regat Iuda este dus în robie 
v.23 Israelului şi omului, în general, îi este imposibil să facă binele 

6. NaŃiunea păcătoasă şi răzvrătită pedepsită cu secetă şi foamete, capitolele 14,15 
Capitolul 14  
v.2-6  Este descrisă starea Ńării în timpul secetei 
v.7 Ieremia mărturiseşte: “Cu toŃii am păcătuit” 
v.11 Nu mai are nici un rost să se roage pentru ei 
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v.13,15 Falşii profeŃi mint atunci când spun că nu va veni foametea sau războiul în Ńară 
v.17 Ieremia este mişcat până la lacrimi atunci când cunoaşte inima Domnului 
Capitolul 15 
v.1 NaŃiunea este într-o aşa disperată stare de păcătoşenie că nici chiar rugăciunile lui Moise sau 
Samuel nu ar fi ascultate 
v.10 Ieremia are simŃul umorului. Există chiar un proverb care spune că dacă vrei să-Ńi pierzi un 
prieten, împrumută-i bani 
v.16 Ieremia găseşte mângâiere şi bucurie în Cuvântul Domnului, deşi acesta este greu de înghiŃit 

7. Lui Ieremia i se interzice să se căsătorească, capitolele 16-17:18 
Capitolul 16 
v.1-4 Dumnezeu ştie că femeile şi copiii vor suferi în urma invadării teritoriului Ńării 
Ps 137:8,9 “Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-Ńi va întoarce la fel răul pe care ni 
l-ai fãcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi, şi-i va zdrobi de stâncã!” 
Prin aceaste versete aflăm că armata invadatoare a luat pruncii israeliŃilor şi le-a zdrobit capetele de 
pietre. Dumnezeu vrea ca Ieremia să fie scutit de această durere. 
Domnul îl avetizează în legătură cu necazul care va veni. 
Matei 24:19 “ Vai de femeile, care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ŃâŃă în zilele acelea!” 
v.14,15 În acest moment întunecat al istoriei, profetul vede un viitor luminos. Iehova îi va aduce 
înapoi în Ńară 
v.17 Nedreptatea nu este departe de ochiul Domnului 
v.21 Poporul trebuie să îl recunoască şi să asculte de Domnul  
Capitolul 17 
v.5 Blestemat să fie omul care se încrede în om 
v.7 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul 
v.8 vezi Ps. 1:3 
v.9,10 Doar Dumnezeu cunoaşte cât de depravată este inima omului. Nici un om nu poate să 
realizeze care este măsura fărădelegilor sale. Vezi Matei 15:19 

8. Mesajul pentru rege predicat la Poarta casei Domnului, capitolul 17:19-27 
v.21,22 Poporul trebuie să respecte şi să sfinŃească Sabatul 
v.27 Falimentul în ascultare va duce la distrugerea porŃilor şi palatelor din Ierusalim 

9. Semnul de la Casa Olarului, capitolele 18,19 
Capitolul 18 
v.3,4 ObservaŃi puterea olarului şi personalitatea lutului. Olarul are putere absolută asupra lutului. 
(Pavel foloseşte aceeaşi figură de stil în Romani 9:21 şi 2Tim.2:21) 
v.6 ÎnvăŃăm despre incontestabila şi extraordinara suveranitate a Domnului 
Israelul este lutul din mâna Domnului. Există 3 elemente de mare importanŃă: 

(1) olarul 
(2) lutul 
(3) roata care înseamnă concursul circumstanŃelor 

v.8 ObservaŃi care este personalitatea Olarului şi puterea lutului. Omul se deosebeşte de lut – lui i s-
a dat voinŃă. El se poate supune Domnului. Olarul este, la rândul lui, plin de răbdare. “El îşi 
aminteşte că suntem Ńărână” – Ps. 103:14 
v.18 Ierusalimul respinge atât mesajul cât şi persoana profetului 
Capitolul 19 – Ieremia pronunŃă o judecată înspăimântătoare asupra Ierusalimului. Lutul a opus 
rezistenŃă Olarului 

10. PersecuŃia la care a fost supus Ieremia, capitolul 20 
v.1,2 Paşhur, preot şi guvernator la templu, îl pune pe Ieremia în temniŃa cu butuci 
v.4 Ieremia profeŃeşte împotriva lui Paşhur 
v.9 Mesajul îi frângea inima lui Ieremia; din cauza lui el a fost persecutat de către liderii religioşi şi 
de aceea profetul vrea să renunŃe. Îşi dă însă seama că nu poate face aşa ceva, deoarece Cuvântul 
Domnului sălăşuieşte în fiecare fibră a fiinŃei sale 
v.14-18 Ieremia se tânguieşte: “De ce m-am născut?”, asemănându-se mult cu Iov şi cu Ilie. 
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III. ProfeŃii din timpul domniei lui Zedechia, cap. 21-29 (distrugerea Ierusalimului) 
1. Răspunsul lui Zedechia pentru NebucadneŃar, capitolele 21,22 

Capitolul 21 
v.1 Sub ameninŃare, Zedechia îşi îndreaptă privirea spre Ieremia 
v.8 Dumnezeu oferă naŃiunii încă o posibilitate de a se întoarce la El 
Capitolul 22 – Ieremia îi spune lui Zedechia să se întoarcă la Dumnezeu şi să se facă ascultător de 
El. De asemenea, îi spune că dacă nu va face aşa, judecata va veni negreşit. 
v. 24-30 Este cea mai aspră judecată pronunŃată vreodată împotriva vreunui om (fie el chiar Cain 
sau Iuda). Acest om este Ioiachin sau Ieconia, ultimul din linia lui David şi Solomon. Matei 1:11 ne 
arată că Iosif era descendent al acestei linii de urmaşi şi de aceea nu avea cum să fie tatăl Domnului 
Isus. Isus trebuia să vină din linia Mariei, prin Natan, un alt fiu al lui David. (Ier. 33:17, 36:30, Luca 
3:31) 

2. O lumină puternică într-o zi întunecoasă, capitolul 23 
v.3-8 Aceasta este profeŃia cu privire la reunirea Israelului în perioada ÎmpărăŃiei de o mie de ani. 
Ce se va petrece atunci nu se va compara nici măcar cu miraculoasa ieşire a poporului din Egipt. 
CitiŃi aceste versete cu mare atenŃie. 
v.16-21 Falşii profeŃi continuau să profeŃească vremuri de pace, iar Domnul îi respinge. 

3. Pilda coşurilor cu smochine, capitolul 24 
CitiŃi acest capitol cu mare atenŃie. Dumnezeu face o distincŃie clară între rămăşiŃa din popor care Îi 
era credincioasă şi restul poporului, care se lepădase de El. Smochina şi smochinul ilustrează 
poporul Israel (12 triburi). 

4. Dumnezeu vorbeşte despre captivitatea de 70 de ani, capitolul 25 
v.9 Domnul îl numeşte pe NebucadneŃar slujitorul Său 
v.11 ObservaŃi modul în care sunt anunŃaŃi cei 70 de ani de captivitate (citiŃi 2 Cr. 36:21, Daniel 
9:2) 
v.15-26 Ieremia concluzionează profeŃia vorbind despre cupa plină a mâniei Domnului. Acestea 
sunt vasele mâniei din Apocalipsa 15,16 care vor duce la judecarea finală a celor două imperii  

5. Mesajul din curtea Templului în vremea domniei regelui Ioiachim, capitolul 26 
v.8-16 Mesajul lui Ieremia cu privire la judecată le determină pe căpeteniile poporului să-i dorească 
moartea 
v.18,19 Ieremia se referă la o prorocie asemănătoare făcută de Mica în vremea domniei lui Ezechia 
(Mica 3:12) 
v.20-24 Urie a fost condamnat la moarte de către Ioiachim pentru că a profeŃit împotriva 
Ierusalimului 

6. Parabola jugurilor, capitolele 27, 28 
Capitolul 27 – Jugul Babilonului, prin NebucadneŃar, va asupri toate naŃiunile din jur 
Capitolul 28  
v. 1-4 Jugul babilonian va fi dat la o parte şi Israelul - toate cele 12 triburi – se va reîntoarce 
v. 15-17 Anania, profetul, este denunŃat ca fals profet şi pedepsit cu moartea 

7.Mesajul de speranŃă către primul grup care pleacă în captivitate, capitolul 29 
v.10 După 70 de ani poporul se va întoarce 

IV. ProfeŃii pentru cele 12 triburi şi despre apropiata captivitate a lui Iuda, cap. 30-39 
1. Marele necaz viitor, capitolul 30 

v.3 Dumnezeu promite că atât Israelul cât şi Iuda se vor întoarce în Ńara care le-a fost dată (această 
profeŃie nu s-a împlinit încă) 
v.4-7 Glorioasa reîntoarcere în Ńară va fi precedată de Marele Necaz, denumit aici vremea necazului 
lui Iacov 
v.9 Spiritul lui David în conducerea regatului va fi reînviat de Dumnezeu în era împărăşiei 
v.10,11 Viitorul va fi extraordinar. Din cauza milei şi credincioşiei Domnului, Israel nu va mai fi 
niciodată distrus, spre deosebire de celelalte naŃiuni.  

2. Capitolul “Eu voi”, capitolul 31.  
v.3 Perspectiva viitorului este luminoasă din cauza dragostei Domnului pentru ei 
v.8-11 Dumnezeu promite o viitoare reunire a celor 12 triburi precum şi mântuirea naŃiunii 
v.9 Între Dumnezeu şi naŃiune exista o relaŃie tată-fiu, însă aceasta nu se aplica şi la nivel individual 
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v.15 Acesta este un verset remarcabil legat de cea de-a doua venire a Domnului Isus. (Matei 2:18). 
Va exista o împlinire şi mai evidentă a acestui verset în viitor. 
v.22 Un alt verset remarcabil, interpretat ca o referire la naşterea dintr-o fecioară a Domnului Isus. 
v.31-37 Dumnezeu promite Israelului un nou legământ cu el, legământ care va fi diferit de cel 
încheiat cu Moise şi cu poporul la Muntele Sinai. Marea diferenŃă constă în faptul că acest nou 
legământ va fi întipărit în inimile lor şi nu pe nişte tăbliŃe de piatră. Păcatele lor vor fi iertate. Acest 
legământ nu va mai fi niciodată schimbat sau modificat. 
v.38 Secole la rând nu s-a ştiut nimic despre turnul lui Hananeel însă, de curând, arheologii l-au 
localizat. (Neemia 3:1, Zaharia 14:10) 

3. Ieremia aruncat în închisoare; el cumpără proprietăŃi, capitolul 32 
v.1-5 NebucadneŃar al Babilonului asediază Ierusalimul în cel de-al zecelea an de domnie a lui 
Zedechia. Ieremia este închis pentru că a profeŃit că Dumnezeu va da cetatea în mâna lui 
NebucadneŃar şi că Zedechia va merge în robie. 
v.6-15 Hanameel, un văr al lui Ieremia, vrea să vândă moştenirea sa datorită apropiatei sosiri a lui 
NebucadneŃar în zonă. Ieremia cumpără pământ ca să dovedească faptul că se încrede în profeŃiile 
cu privire la viitoarele binecuvântări care vor veni din partea Domnului. 
v.16-25 Ieremia se roagă în legătură cu achiziŃionarea pământului pentru că nu consideră că este o 
afacere prea bună.  
v.26-44 Iehova îi răspunde lui Ieremia, spunându-i axioma că nimic nu este prea greu pentru El. 
Domnul dă cetatea în mâinile haldeilor şi la vremea hotărâtă de El, o va scoate de sub domnia 
străină. Îi va scăpa de judecată şi o va face cu milă pentru că aşa a promis. 

4. ÎmpărăŃia viitoare, aşa cum a fost ea promisă lui David, capitolul 33 
v.1 Această glorioasă profeŃie cu privire la împărăŃie vine într-o vreme când profetul este în 
închisoare 
v.3 Promisiunea Domnului că-l va încuraja pe Ieremia 
v.14-18 Legământul Domnului cu David (2 Sam.7:11-25) 
v.19-22 Dumnezeu îşi va Ńine promisiunea faŃă de David, în ciuda păcătoşeniei descendeŃilor lui 

5. Captivitatea lui Zedechia profeŃită, capitolul 34 
v.2 Ierusalimul va fi ars de către regele Babilonului 
v.3 Zedechia va fi predat în mâinile regelui Babilonului  

6. RecabiŃii ascultă de Domnul, capitolul 35 
v.16 RecabiŃii, parte a rămăşiŃei credincioasă Domnului, se deosebesc de restul naŃiunii 

7. Ioiachim distruge Cuvântul Domnului cu un cuŃit şi cu foc, capitolul 36 
v.1,2 Ieremia trimite Cuvântul Domnului la Ioiachim 
v.18 Baruc transmite cuvântul, scriind regelui 
v.21-24 Cu neruşinare, regele taie Cuvântul cu un cuŃit şi-l arde în foc 
v.27-28 Ieremia trimite un alt mesaj scris 
v.30 Nimeni din linia lui Ioiachim nu se va mai aşeza vreodată pe scaunul lui David. 

8. Ieremia în închisoare, capitolele 37, 38 
(sunt înregistrate 5 ocazii în care profetul este aruncat în închisoare) 
Capitolul 38 
v.17-23 Din închisoare, Ieremia îl roagă pe Zedechia să asculte de Domnul 
v.28 Ieremia este în închisoare până în momentul luării Ierusalimului 

9. Iuda pleacă în captivitate; Ieremia este eliberat din închisoare. 
Capitolul 39 
v.7 Lui Zedechia i se scot ochii 
v.11,12 Ieremia este eliberat şi i se permite să facă ce doreşte 

V. ProfeŃii către rămăşita din Ńară, după distrugerea Ierusalimului, capitolele 40-42 
Capitolul 40 
v.4 Căpitanul gărzilor îi permite lui Ieremia să aleagă dacă doreşte să plece în Babilon sau să 
rămână în Ńară. Ieremia alege să rămână. 
Capitolele 41,41 – Ieremia vorbeşte rămăşiŃei 
41:4-6 Poporul promite să asculte cuvântul Domnului 
42:18-20 Ieremia avertizează rămăşiŃa să nu plece în Egipt 
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VI. ProfeŃii din ultimele zile petrecute de Ieremia în Egipt, capitolele 43-51 
1. Către rămăşiŃa din Egipt, capitolele 43,44 

Capitolul 43 
v.2 RămăşiŃa din Egipt refuză să creadă ceea ce spune Ieremia 
v. 10,11 Ieremia avertizează că NebucadneŃar va cuceri şi Egiptul şi va lua în captivitate şi rămăşiŃa 
care va fugi acolo ca să se ascundă. Nu vor scăpa de regele Babilonului. Cu toate acestea, ei refuză 
să ia aminte la avertismente şi-l iau cu ei pe Ieremia la Tahpanes, în Egipt 
Capitolul 44 
v.16 RămăşiŃa din Egipt refuză să dea ascultare Cuvântului Domnului 

2. Către Baruc, capitolul 45 
v.1 Acest mesaj a fost dat în vremea domniei lui Ioiachim (amintiŃi-vă că această carte a Vechiului 
Testament nu este aranjată cronologic) 
v.5 Zilele rele nu trebuie folosite în avantaj propriu 

3. Către Egipt, capitolul 46 
v.17 Egiptul va fi redus la o putere de mâna a doua de către armata lui NebucadneŃar 
v.19 Noful este cetatea Memphis, marea cetatea egipteană, şi va fi distrusă şi ea 

4. Către filisteni, capitolul 47 
v.4 Dinspre Tir şi Sidon nu va veni nici un fel de ajutor 
v.5 Gaza şi Ascalonul vor fi distruse 

5. Către Moab, capitolul 48 
v.4 Moabul va fi distrus 
v.42 MoabiŃii nu mai reprezintă în zilele noastre un popor. NaŃiunea iraniană ocupă acum zona 
locuită cândva de către moabiŃi 
v.47 Moabul va intra în ÎmpărăŃia de o mie de ani 

6. Către amoniŃi, edomiŃi, Damasc, Chedar, Hazor şi Elam, capitolul 49 
v.1-6 AmoniŃii vor fi din nou o populaŃie 
v.7-22 Edomul va cădea pradă pustirii (v13) şi va rămâne o cetate (Petra) fără nici un locuitor (16-
18). Pustiirea Edomului s-a împlinit exemplar. 
v.23-27 Damascul, una dintre cele mai vechi cetăŃi, a fost distrus de mai multe ori de-a lungul 
timpului 
v.28-33 Chedarul şi Hazorul, regate bogate, vor fi pustiite. 
v.34-39 Elamul va fi distrus şi refăcut în “acele zile”. 
Toate aceste împărăŃii nu mai există în zilele noastre. 

7. Către Babilon, capitolele 50, 51 
Capitolul 50 
Babilonul, unealta mâniei lui Dumnezeu împotriva poporului Său şi a celorlalte naŃiuni, va fi, şi el, 
judecat şi distrus. 
v.9 Medo-persanii vor distruge Babilonul 
v.13 Această profeŃie s-a împlinit exemplar 
v.17,18 Dumnezeu va pedepsi Babilonul în acelaşi mod în care a pedepsit Asiria 
v.24 Babilonul va fi distrus dintr-o dată (vezi Daniel 5) 
v.26 Distrugerea este cumplită 
v.28 Vestea distrugerii Babilonului va fi anunŃată în Sion 
v. 38-40 Distrugerea Babilonului este comparată cu distrugerea Sodomei şi a Gomorei 
Capitolul 51 
v.5-9 Babilonul va fi distrus pe neaşteptate (citiŃi din nou Daniel 5) 
v.25,26 Pustiirea s-a împlinit exemplar 
v.36-38 Şi aceste cuvinte s-au împlinit exemplar 
v.45 Avertizarea este legată de ziua aceea, care Ńine încă de viitor 
v.60-64 Ieremia a scris judecata profeŃită asupra Babilonului 

VII. Împlinirea profeŃiilor privind distrugerea Ierusalimului, capitolul 52 
Ieremia repovesteşte în detaliu distrugerea Ierusalimului provocată de NebucadneŃar. Ceea ce la 
început a fost o profeŃie, acum se dovedeşte a fi istorie.  
v.31-34 Acesta este sfârşitul lui Ioiachin din linia lui David şi Solomon. 
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Prezentare generală a cărŃii             Capitolul 
I. Chemarea profetului în perioada domniei regelui Iosia    1 
II. ProfeŃii care vizează Iuda şi Ierusalimul înaintea domniei lui Zedechia, Capitolele  2-20 
1. Condamnarea regatului lui Iuda        2-3:5 

a. respingerea lui Iehova 
b. acceptarea zeilor străini 

2. AcuzaŃia de necredinŃă din vremea domniei lui Iosia, 3:6 – 6    3-6 
3. Avertizarea comunicată la porŃile Casei Domnului     7-10 
4. Israel încalcă legământul încheiat cu Domnul în pustie     11,12 
5. Pilda brâului de lână         13 
6. Pedepsirea naŃiunii necredincioase prin secetă şi foamete     14,15 
7. Lui Ieremia i se interzice să se căsătorească 16-17:18     16 
8. Mesaj pentru rege în poarta Casei Domnului 17:19-27     17 
9. Semnul de la casa olarului         18,19 
10. Ieremia persecutat          20 
III. ProfeŃiile din vremea domniei lui Zedechia, Capitolele     21-29 
1. Răspunsul lui Zedechia cu privire la NebucadneŃar     21,22 
2. O lumină puternică într-o zi foarte întunecată      23 
3. Pilda celor două coşuri cu smochine       24 
4. Domnul le vorbeşte despre cei 70 de ani de captivitate     25 
5. Mesajul din curtea Templului în vremea domniei lui Ioiachim    26 
6. Parabola jugurilor          27,28 
7. Mesajul de încurajare pentru primul grup de captivi     29 
 IV. ProfeŃii despre viitorul celor 12 triburi şi apropiata captivitate babiloniană, cap. 30-39 
1. Marile necazuri viitoare         30 
2. Capitolul “Eu voi”          31 
3. Ieremia în închisoare, cumpărarea de proprietăŃi      32 
4. ÎmpărăŃia viitoare aşa cum i-a fost ea promisă lui David     33 
5. Prevestirea captivităŃii lui Zedechia       34 
6. RecabiŃii ascultă pe Domnul        36 
7. Ioiachim distruge Cuvântul Domnului       36 
8. Ieremia în închisoare         37,38 
9. Iuda pleacă în captivitate; Ieremia eliberat din închisoare     39 
V. ProfeŃii pentru cei rămaşi în Ńară după distrugerea Iersalimului   40-42 
VI. ProfeŃii în vremea ultimelor zile ale lui Ieremia în Egipt    43-51 
1. Pentru rămăşiŃa din Egipt         43,44 
2. Pentru Baruc          45 
3. Pentru Egipt          46 
4. Pentru filisteni          47 
5. Pentru Moab          48 
6. Pentru Amon, Edom, Damasc, Chedar, Hazor, Elam     49 
7. Pentru Babilon          50,51 
VII. Împlinirea profeŃiei cu privire la distrugerea Ierusalimului.  
 

Plângerile lui Ieremia 
Autorul: Ieremia 
Evaluare: 
“Nimic în lume nu se compară cu plângerile lui Ieremia. În fiecare epocă şi-n fiecare Ńară a existat 
durere, însă un predicator sau scriitor cu o inimă ca a lui Ieremia nu s-a mai născut. Poate cel mai 
asemănător lui ar fi Dante; ştim că Ieremia a fost cartea sa preferată” – (Whyte) 
Această carte este plină de lacrimi şi suferinŃă. Este un concentrat de suferinŃă, un poem al milei, o 
expresie a patosului, un imn al inimii frânte, o poveste a lacrimilor, un oftat al pustiirii, o istorie a 
agoniei. Este ca un zid al plângerii biblic. 
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Versetul cheie: 
Explică motivul pentru care acum Ierusalimul zace în ruine: 
Plângeri 1:8 “Greu a păcătuit Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă. ToŃi cei ce-l preŃuiau îl 
dispreŃuiesc acum, văzându-i goliciunea, şi el însuşi se întoarce în altă parte şi oftează.” 
Trăsături: 
Ieremia ne aminteşte de o altă Persoană care a plâns pentru Ierusalim. Singura diferenŃă este că 
acum Ierusalimul este în ruine şi că templul este ars, iar acum Ieremia priveşte rămăşiŃele. Şase 
secole mai târziu, Isus a plâns pentru cetate pentru că aceasta avea să fie din nou distrusă. 
Pentru Ieremia, distrugerea Ierusalimului era o problemă de istorie. 
Pentru Isus, distrugerea Ierusalimului era o profeŃie. 
Nici o doină de jale nu a sunat vreodată mai bine decât versurile acestei scrieri. Plângerile sunt 
alcătuite din 5 elegii extrem de triste. 
Prezentare generală 
Elegie, capitolul 1 
O chemare la a lua în considerare ce s-a petrecut cu cetatea Ierusalimului 
Un motiv al acestei cumplite distrugeri (v 8,18) 
O invitaŃie de a lua şi noi parte la durerea profetului (v 12) 
Elegie, capitolul 2 
Detalii ale efectului judecăŃii Domnului asupra rămăşiŃei (v 10) 
Elegie, capitolul 3 
Distrugerea tragică şi catastrofală a Ierusalimului ar fi fost totală dacă nu ar fi existat mila şi 
credincioşia Domnului. 
Elegie, capitolul 4 
Contrast între fosta stare de prosperitate şi prezenta sărăcie a Ierusalimului 
Elegie, capitolul 5 
Un strigăt către Domnul pentru a-I aminti de naŃiunea Israel. “Rugăciunea lui Ieremia”. 
 


