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Editorial 

Studiem în acest manual Cartea Plângerilor Profetului Ieremia, care este într-un fel o 

codă la marea sa profeție din Cartea Profetului Ieremia, studiată de noi anterior. De 

aceea, mă văd silit să-mi citez propriile cuvinte în acest editorial, măcar în parte, 

deoarece adevărul lor se aplică direct și studiului de față.  

Miezul nopții are mai întotdeauna conotații de frică și mister în mințile noastre, și este 

asociat cu dorința intensă ca dimineața să sosească mai repede. În unele din cântările 

noastre, miezul nopții este asociat cu avertizarea revenirii Domnului Isus pentru cel 

cu suflet gol, pentru care această revenire va fi un coșmar de nedescris. Și în Scriptură, 

miezul nopții este conectat cu evenimente teribile și înspăimântătoare, ca de exemplu 

moartea întâilor născuți ai Egiptului, moarte în general (Iov 34:20) sau furtuni pline 

de groază (FA 27:27), ca și cu revenirea Domnului Isus prin surprindere, ca un „hoț” 

noaptea. De aceea, probabil, mulți comentatori consideră că evenimentele descrise în 

Cartea Plângerilor Prorocului Ieremia prezintă durerea nespusă a prorocului în urma 

împlinirii cu o exactitate prea greu de îndurat a pedepselor vestite mai înainte. Miezul 

nopții istoriei poporului Israel a fost un timp de groază și prăpăd ca nici un altul până 

atunci. Implicit, prorocul a primit din partea unora supranumele de Prorocul de la 

miezul nopții, un profet al durerii, tristeții și plângerii pentru prăpădul și pedeapsa 

poporului său preaiubit. Și așa probabil că trebuie să fie, fila cea mai tristă a istoriei 

poporului ales trebuia să fie scrisă și udată de mâna și lacrimile unui om plin de 

dragoste și de gingășie pentru neamul său, chiar atunci când se aflau în plină răzvrătire 

și în mijlocul unor mari păcate (Iov 6:14 „Cel ce suferă are drept la mila prietenului, 

chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic.”). Și așa este Ieremia. Și probabil că 

de aceea a fost ales, țesut în mod miraculos, de mâna grijulie a Celui Atotputernic, ca 

un om al milei, un veghetor, Veghetorul de la miezul nopții istoriei poporului Israel, 

nu numai ca să le vestească pedeapsa, ci și ca să o îndure împreună cu ei, dacă nu 

direct în trup, cel puțin (și poate cu mult mai mult) în agonia spiritului.  

Dar miezul nopții în Sfintele Scripturi nu este întotdeauna asociat cu prăpăd și 

dezastru. La miezul nopții, psalmistul David îl laudă pe Domnul (Ps.119:62). La 

miezul nopții va veni mirele pentru cei răscumpărați (Mat.25:6). La miezul nopții, în 

mijlocul cântărilor de laudă a lui Pavel și Sila, Domnul a răspuns cu minuni, 

deschizând printr-un puternic cutremur de pământ ușile temniței unde erau ei 

zăvorâți, fără șanse din punctul de vedere al lumii, dar fără probleme din punctul de 

vedere al lui Dumnezeu. Și tot așa cum, pentru cel credincios, miezul nopții are geana 

dimineții deja mijită pe orizontul îndepărtat, și cartea prorocului miazănopții are o 

geană de speranță chiar și în aceste plângeri. Cu Dumnezeu, câtă vreme se spune azi, 

există încă dimineață, cu cer împodobit de minunata lumină a Luceafărului 

Scânteietor de dimineață: Apoc.22:16 „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă 

adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, 

Luceafărul Strălucitor de dimineață.” . Să ne apropiem cu reverență și de această 

carte, a Celui ce plânge pentru neamul său, Israel.                 (L. Murg)  
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Introducere la Cartea Plângerilor lui Ieremia 
„Nimic în lume nu se compară cu plângerile lui Ieremia. În fiecare epocă și-n 

fiecare țară 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; știm că 

Ieremia a fost cartea sa preferată” – (Whyte) 

CONSIDERAȚII GENERALE 

Plângerile lui Ieremia nu este singura carte din Vechiul Testament care conține 

lamentații individuale sau comunitare. Un mare număr de Psalmi conțin astfel de 

plângeri, de asemenea toate cărțile profetice, exceptând cartea profetului Hagai, 

includ una sau mai multe exemple de plângeri.  Oricum, Plângerile lui Ieremia 

este singura carte constituită numai din plângeri. 

În Vechiul Testament Cartea lui Iov poate fi asemănată cu Plângerile pentru că 

și ea tratează problema suferinței devastatoare. Pe când însă Cartea lui Iov 

tratează durerea la nivel individual, Cartea Plângerilor lui Ieremia se ocupă de 

problema suferinței naționale. 

Ambele cărți abordează atât problema tensiunii dintre dreptatea lui Dumnezeu și 

iubirea Sa, cât și a interacțiunii dintre suveranitatea divină și responsabilitatea 

umană.  

Cartea Plângerile lui Ieremia începe cu descrierea momentului în care 

Ierusalimul a fost pustiit și înrobit de o altă națiune, oferind detalii mișcătoare a 

distrugerii orașului. Acest lucru pledează suficient pentru identificarea autorului 

ca martor ocular la evenimentele pe care le descrie cu atâta precizie și măiestrie. 

Chemarea și slujba lui Ieremia 

Ieremia a fost chemat de Dumnezeu în timpul domniei lui Iosia pentru a duce 

poporului iudeu mesajul pocăinței și al îndreptării spre Dumnezeu. Ieremia a 

elaborat acest mesaj timp de 40 de ani. Poporul regatului lui Iuda a ignorat în mod 

repetat avertismentele lui Dumnezeu, așa că până la urmă Dumnezeu s-a mâniat 

pe acest popor și a trimis babilonienii să îl pedepsească prin robie. Înaintea 

distrugerii Ierusalimului, lui Ieremia i-a revenit sarcina grea de a avertiza cu 

privire la cădere. În urma distrugerii Ierusalimului, lui Ieremia i-a revenit rolul de 

a plânge starea națiunii ce a ajuns sub pedeapsa lui Dumnezeu.   

Cartea Plângerile lui Ieremia este doliul național după căderea Ierusalimului. 

Ieremia este megafonul prin care Dumnezeu a avertizat cu privire la distrugere 
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înainte de căderea Ierusalimului (Vezi Ier 11,11-13,17; Ier 16,10-14 și Ier. 26,1-

6 ), și este glasul ce deplânge distrugerea după ce aceasta a avut loc. 

Adevăruri cheie: 

Iuda și Ierusalimul au meritat judecata divină pe care au primit-o. 

Durerea distrugerii și a exilului a fost mai mare decât oamenii o puteau suporta 

fără să chestioneze vina lor înaintea lui Dumnezeu. Gravitatea pedepsei i-a făcut 

să considere serios vinovăția lor față de Dumnezeu. 

Singura speranță de eliberare din suferința exilului era să-l cheme pe Dumnezeu 

să își manifeste din nou compasiunea pentru poporul Său ajuns sub pedeapsă. 

Versetul cheie: Explică motivul pentru care acum Ierusalimul zace în ruine: 

Plângeri 1:8  

„Greu a păcătuit Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce-l prețuiau 

îl disprețuiesc acum, văzându-i goliciunea, și el însuși se întoarce în altă parte și 

oftează.” 

TITLUL CĂRȚII: 

Titlul ce îl are în traducerile engleze, Lamentations, vine din limba latină, care la 

rândul ei l-a preluat prin traducere din greacă. În nici o altă carte din Vechiul 

Testament nu găsim prezentată această înfricoșătoare durere a distrugerii unei 

generații a poporului ales, marcată de înmormântarea orașului cândva frumos, a 

Ierusalimului (2:15) ca și în această carte. Ea păstrează vie amintirea căderii 

orașului ce adăpostea Templul Domnului și îi învață pe toți credincioșii cum să 

facă față suferințelor prin care vrând-nevrând vor trece. 

A. În limba Ebraică: Titlul cărții din ebraică este Eykhoh („Cum” – cuvântul cu 

care începe textul ebraic). „Cum”, „Vai” sau „Oh” sunt cuvintele cu care 

încep versetele din textul ebraic din 1:1; 2:1; 4:1- transmite ideea de „strigăte 

tari” și care exprimă teamă. Acest cuvânt a fost folosit în mod frecvent în 

cântecele funerare (2 Samuel 1:19, Isaia 42:12). 

B. În limba Greacă: Titlul cărții în limba greacă este THRENOI (pluralul lui 

Threnos), care înseamnă „lamentație” - plângere. 

C. În limba Latină: Titlul cărții din Vulgata a fost o traducere a termenului cu care 

este denumită Cartea în limba Greacă. Titlul complet este Lamentationes 

Jeremiae Prophatae, care a devenit baza pentru titlul în engleză „Lamentations”. 
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DATA : Cartea a fost scrisă în anul 586 î.H. sau la scurt timp după aceea. Este 

anul căderii Ierusalimului în urma asediului îndelungat la care a fost supus de 

armatele babiloniene. 

CONTEXTUL ISTORICO-GEOGRAFIC  

Două regate asaltate de Imperiile vremii 

În 931 î.H. poporul Israel s-a divizat în două regate imediat după moartea lui 

Solomon. Zece triburi așezate la nord au făcut Samaria capitala lor, în timp ce 

Iuda și Beniamin au rămas în sud, având Ierusalimul ca și capitală și centru de 

închinare. Triburile nordice nu au avut niciodată un rege bun sau spiritual care să 

se pronunțe împotriva păcatelor practicate de acestea în urma introducerii unei 

închinări defectuoase de către Ieroboam, primul rege al Regatului de Nord. 

Dumnezeu i-a avertizat prin proroci, că dacă nu se pocăiesc va trimite alte 

popoare să le cucerească țara, să distrugă o mare parte din populație și pe alții să 

îi ia în captivitate. Ei au refuzat să asculte și în anul 722 î.H. regatul triburilor 

nordice ale lui Israel a fost înfrânt și cucerit de Asirieni și ca urmare mulți evrei 

au luat drumul exilului. 

Cele două triburi sudice au rezistat mai bine la încercările de cotropire a 

diverselor imperii ce se perindau în aceea zonă geografică. Ocazional, ei au avut 

parte de împărați evlavioși care să-i aducă prin tot felul de reforme pe calea cea 

bună dorită de Dumnezeu. Ezechia, de exemplu, a fost un rege evlavios, dar fiul 

lui, Manase, a făcut ca Israel să cadă la un nivel spiritual extrem de degradant – 

atât de jos încât Dumnezeu le-a spus că ei vor fi cuceriți și apoi exilați de 

babilonieni. 

Avertizările Domnului privind exilul 

Avertizări profetice privind distrugerea Ierusalimului au fost anunțate prin Iosua 

cu 800 de ani înainte (Iosua 23:15,16). Înainte de a avea loc calamitatea, timp de 

peste 40 de ani, Ieremia a prorocit și anunțat că va veni judecata. În ciuda faptului 

că a fost disprețuit de popor și amenințat pentru lucrul acesta, Ieremia a rămas pe 

poziție și a dat Cuvântul Domnului fiecărui rege ce s-a perindat la tronul regatului 

lui Iuda în anii aceia. 

Când judecata lui Dumnezeu a venit asupra poporului necredincios prin 

Nebucadnețar și armata babiloniană, Ieremia a suferit mult, a reacționat cu mare 

tristețe și compasiune față de poporul său ajuns în suferință, deși distrugerea 

Ierusalimului dovedea acuratețea profețiilor lui.  
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PLÂNGERILE se raportează îndeaproape la conținutul profețiilor din Cartea lui 

Ieremia, descriind durerea experimentată de Ierusalim când primea judecata lui 

Dumnezeu pentru păcatele repetate în care s-a complăcut: idolatria, imoralitatea 

conjugate cu împietrirea și refuzul pocăinței. 

În Cartea care îi poartă numele, Ieremia a prezis calamitățile cuceririi și 

distrugerii Ierusalimului în capitolele 1-29. În PLÂNGERI, el se concentrează în 

detaliu asupra suferinței și durerii care a fost resimțită de popor în urma devastării 

Ierusalimului (vezi Ps. 46:4-5). 

Consemnarea distrugerii Ierusalimului 

Atât de dureroasă și catastrofală a fost distrugerea Ierusalimului încât cronicarii 

au înregistrat acele fapte în patru capitole separate din Vechiul Testament: 2 

Regi.25; Ier.39; 52; 2 Cronici 36. 

A. Această colecție de cântece a fost compusă după căderea orașului Ierusalim, 

în 586 î.H. 

B. Perioada în discuție poate să fie identificată cu cea din Ieremia 39:1-18, ale 

cărei evenimente sunt de asemenea relatate în 2 Împărați 24-25 și 2 Cronici 36. 

Evenimentele imediat premergătoare scrierii Plângerilor 

Dumnezeu nu a adus dezastrul poporului Său deodată, fără să le dea posibilitatea 

să conștientizeze ceea ce se întâmpla. Dezastrul a venit în mai multe etape. În 608 

î.H. când Ioiachim era împărat și se răzvrătea împotriva lui Domnului, Dumnezeu 

l-a adus pe Nebucadnețar la Ierusalim. El a capturat orașul și i-a obligat pe iudei 

să plătească impozite Babilonului. 

Situația aceasta a continuat timp de 3 ani, după care lui Ioiachim i-a surâs ideea 

de a refuza plata birului către babilonieni, probabil sub impresia că Egiptul îl va 

sprijini în această decizie. Armatele lui Nebucadnețar au apărut din nou sub 

zidurile Ierusalimului în anul 605 î.H. și Ioiachim a cedat imediat și s-a supus din 

nou lui Nebucadnețar. Acesta a luat câteva vase și unelte din Templu împreună 

cu câțiva dintre cei mai străluciți tineri ai lui Israel, printre care se numărau 

Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. 

Câțiva ani mai târziu, Ioiachim a murit, iar fiul său Ioiachin i-a luat locul. Nu a 

stat pe tronul regatului lui Iuda decât 3 luni, deoarece Nebucadnețar, revenit pe 

ținutul lui Iuda, l-a înlăturat și l-a luat ostatec ducându-l la Babilon împreună cu 

peste 10.000 de israeliți, oamenii cei mai importanți ai țării. Printre robii aceia se 

afla și profetul Ezechiel. Era anul 598 î.H. Nebucadnețar a pus pe unchiul lui 

Ioiachin, pe Zedechia, pe tron și l-a avertizat de felul cum să se comporte.  
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În ciuda avertismentelor persistente ale lui Ieremia, Zedechia dovedește ca și 

împărații dinaintea lui încăpățânare răzvrătindu-se împotriva Babilonului. De 

data aceasta, Nebucadnețar, care vine din nou în 588 î.H. în Iuda, înconjoară 

orașul Ierusalim și îl ține timp de doi ani sub asediu, fără să încerce un asalt 

frontal. El a așteptat în esență ca locuitorii Ierusalimului să moară de foame. Și 

într-adevăr, foametea experimentată de oamenii cetății a fost cumplită. Unele 

atrocități întâmplate în timpul celor doi ani de asediu sunt menționate în Cartea 

Plângerilor. În cele din urmă, Nebucadnețar s-a decis să termine cu Iuda și 

Ierusalimul. În iulie 586 î.H. el a distrus orașul și templul. A luat aurul, argintul, 

arama, și orice altă valoare care a mai rămas în el. A luat o parte din populația 

țării în exil, dar a lăsat în țară pe cei mai săraci și mai slabi. 

Ieremia nu a fost singurul profet care a avertizat pe Israel despre pericolul 

strămutării din țara promisă în robie. Au fost și alți profeți care au făcut-o, dar 

poporul a refuzat să asculte avertismentele Domnului. Dumnezeu i-a avertizat 

chiar prin intermediul lui Moise, avertisment  înregistrat în Cartea Deuteronom 

capitolul 28, că El va trimite o națiune străină, va distruge orașul în care va locui 

Numele Său, va distruge templul Său și va îndepărta pe poporul Său din țară. 

Studiind Cartea Plângerile lui Ieremia, vom avea ocazia să vedem faptul că 

avertizările Domnului din Deuteronom 28 și predicțiile exacte pe care le-a făcut 

Dumnezeu cu 900 de ani mai devreme au devenit o realitate când poporul a 

refuzat să se pocăiască și să de dezlipească de idoli. 

AUTORUL 

Deși conținutul cărții nu îl identifică pe autorul ei, în mod tradițional cartea 

Plângerilor a fost atribuită profetului Ieremia. Autorul nu poate fi decât unul care 

a trăit asediul Ierusalimului, și a rămas în urma distrugerii țării și a Ierusalimului 

să deplângă situația în care se afla poporul Domnului. E o persoană ce a fost 

maltratată de propriul său popor care a intenționat să îl dea morții (cf. Plângeri 

3:53-63, text ce îl descrie pe Ieremia destul de bine). Ieremia a fost unul care a 

plâns și s-a întristat pentru păcatele poporului său (cf. Ieremia 7:29 și 8:21-9:2 și 

2 Cronici 35:25). 

În versiunea Septuaginta există o scurtă notiță ce susține că Ieremia s-a urcat pe 

deal și pe măsură ce s-a întors cu vederea spre orașul pustiu, a rostit aceste 

plângeri. E clar că Ieremia a scris Plângerile ca martor ocular (a se vedea 1:13-

15; 2: 6, 9; 4:1-12), eventual cu ajutorul secretarului său Baruh (cf. Ier. 36:4; 45:1) 

după căderea Ierusalimului în anul 586 î.H. Ierusalimul a căzut la jumătatea lunii 

iulie, și pe la mijlocul lunii august templul a fost ars.  
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Ieremia, probabil a văzut distrugerea zidurilor, a turnurilor, a casei, a palatului și 

a Templului. El a scris în timp ce evenimentul a rămas dureros, încă proaspăt în 

memoria sa, dar înainte de plecarea sa forțată în Egipt, probabil în 583 î.H. (a se 

vedea Ier.43:1-7).  

A. Dovezi externe: 

1.  Versiunea biblică Septuaginta (traducerea Vechiului Testament în  limba 

greacă – LXX) atribuie cartea profetului Ieremia – „THRENOI IEREMIOU”. 

2. Tradiția evreiască atribuie cartea Plângerilor profetului Ieremia de asemenea. 

3. Versiunea biblică Vulgata (traducerea Bibliei în latină realizată în secolul IV)  

atribuie cartea lui Ieremia - Id est Lamentationes Jeremiae Prophetae (Acestea 

sunt Plângerile lui Ieremia, profetul). 

4. Părinții bisericii timpurii, ca Origen și Ieronim, au considerat fără îndoială că 

Ieremia a fost autorul Cărții Plângerilor. 

B. Evidența internă: 

Cartea Ieremia și Plângerile au un ton similar și folosesc un vocabular similar. În 

timp ce Profeția ce poartă numele lui Ieremia identifică în textul ei pe autor cu 

numele, Plângerile nu fac acest lucru. Fără a fi dogmatici, putem susține în mod 

rațional că autorul Plângerilor este  Ieremia, și pare rezonabil să urmăm tradiția 

în această chestiune ce îl identifică pe autor ca fiind prorocul Ieremia. 

PLASAREA CANONICĂ A CĂRȚII 

Toate cele 154 de versete au fost recunoscute de evrei ca parte a canonului lor 

sacru. Împreună cu Rut, Estera, Cântarea lui Solomon și Eclesiastul, Plângerile 

sunt incluse în cărțile Vechi numite Megillot sau „cinci suluri”, care erau citite în 

sinagogă la ocazii speciale. Plângerile se citesc în data de 9 a lui Ab (iulie/august) 

pentru comemorarea zilei distrugerii Ierusalimului de către Nebucadnețar. 

Interesant, aceeași dată a marcat apoi distrugerea templului lui Irod de către 

romani în A.D. 70. 

A. Scripturile ebraice au fost inițial canonizate într-o diviziune de două: Legea și 

Profeții. 

B. Ulterior a apărut o diviziune în trei a Scripturilor Evreiești: Legea, Profeții și 

Scrierile. 

C. Traducerea greacă a Scripturilor Evreiești (Septuaginta sau LXX realizată în 

jurul anului 280 î.H.) a împărțit Vechiul Testament în funcție de conținut, criteriu 
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care stă la baza clasificării moderne în patru secțiuni: Cele cinci Cărți ale Legii, 

cele doisprezece Cărți de Istorie, cele cinci Cărți de Poezie și cele șaptesprezece 

Cărți de Profeție. 

 STILUL LITERAR 

Întreaga carte a Plângerilor este poetică în forma ei. Fiecare capitol al cărții este 

alcătuit dintr-un poem, ceea ce oferă cinci poezii în totalitate. Poeziile folosesc 

stilul literar numit acrostih unde fiecare verset (în capitolele 1-2 și 4) sau grup de 

versete (în capitolul 3) începe cu o literă a alfabetului ebraic. Capitolele 1, 2, 4, 5 

au câte 22 de versete, numărul literelor din alfabetul ebraic, pe când capitolul 3 

are 66 de versete, câte trei pentru fiecare literă a alfabetului! Poemul este construit 

așadar în jurul alfabetului.  

Limba folosită în Plângeri este foarte asemănătoare cu cea folosită de Ieremia în 

cartea sa profetică (comparați 1:2 cu Ieremia 30:14, 1:15 cu Ier 8:21, 1: 6 și 2:11 

cu Ier.9: 1,18; Ieremia 6:25, 4:21 cu Ieremia 49:12). Ieremia a plâns pentru cetatea 

ruinată. Cartea Plângerilor este mai mult decât o colecție aleatorie de lamentații 

cu tema dezastrului care a venit asupra poporului evreu. Plângerile este o carte 

bine structurată, și fiecare poezie vorbește despre experiența poporului dintr-un 

unghi diferit:  

Capitolul 1 prezintă catastrofa poporului ales din perspectiva a ceea ce s-a 

întâmplat cu orașul Ierusalim. 

Capitolul 2 vorbește despre mânia lui Dumnezeu care a atras catastrofa 

poporului..  

Capitolul 3 prezintă observațiile personale ale lui Ieremia vizând dezastrul 

Ierusalimului și  perspectiva divină asupra aceluiași dezastru.  

Capitolul 4 prezintă catastrofa distrugerii Ierusalimului din perspectiva a ceea ce 

a avut și a pierdut Israelul. 

Capitolul 5 este o rugăciune adresată lui Dumnezeu în care se cere mântuirea 

poporului, solicitând ca Domnul să își amintească promisiunile Sale. 

Aceasta este cu siguranță o structură intrigantă, dar interesul real al acestei cărți 

este în conținutul ei. Conținutul este un studiu al unei tematici de interes general, 

studiu al durerii, al experienței prin care trecem când dăm față cu suferința ce se 

dovedește prea mare pentru inima umană. Fiecare capitol analizează și pune 

accentul pe un aspect particular al durerii. Capitolul 1, de pildă, ne oferă o 

descriere a profunzimii tristeții experimentate prin pierderea centrului religios al 

poporului, a pustiirii spiritului prin simțământul abandonului, a singurătății 
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complete. Profetul a zugrăvit acest sentiment descriind trăirile propriei inimi în 

fața spectacolului dezolant când poporul a fost învins și dus în captivitate. 

Capitolul 3, în care citim despre durerea personală a lui Ieremia, ne oferă un pasaj 

extraordinar. Dintr-o dată, în mijlocul unei plângeri lungi, autorul expune 

simțământul speranței (versetele 22-33): 

Iubirea neclintită a Domnului nu încetează niciodată, Îndurările sale nu se 
termină niciodată; Ele sunt noi în fiecare dimineață; Mare este credincioșia ta. 

Privit din multe perspective, acesta este unul dintre cele mai frumoase pasaje din 

Biblie, deoarece ne dezvăluie compasiunea inimii lui Dumnezeu pentru cei ce 

formează poporul Său.  

 

Cartea Plângerile lui Ieremia se dovedește neobișnuită și când analizăm modul 

în care este pusă împreună. Autorul a structurat cele cinci capitole într-un mod 

inedit, folosind literele alfabetului ebraic. Alfabetul ebraic are 22 de litere fiecare 

cu o triplă semnificație: un semn grafic reprezentând un sunet, un număr și o idee.  

Alfabetul începe cu „alef”, echivalentul lui „a” din alfabetul nostru, și se termină 

cu „tau” care este echivalentul lui „t”. În această carte a Plângerilor lui Ieremia, 

capitolele unu, doi și patru oferă câte un poem în formă de acrostih, fiecare 

capitol fiind alcătuit din douăzeci și două de versete, fiecare verset începând cu 

una dintre literele alfabetului ebraic în ordine, începând cu alef și terminând cu 

tau.  

Capitolul trei este interesant prin faptul că e alcătuit din șaizeci și șase de versete 

în triade sau triplete, în care fiecare verset începe cu aceeași literă a alfabetului, 

astfel încât sunt douăzeci și două de grupuri de câte trei versete, câte unul pentru 

fiecare literă a alfabetului. 

De ce capitolul 3 are 66 de versete? Și de ce acest capitol de 66 de versete a fost 

plasat în mijloc? Pentru că este cel mai important capitol al cărții. În capitolul 3 

ni se oferă perspectiva lui Dumnezeu asupra suferinței, perspectivă ce ne umple 

de speranță și ne poate transforma existența dacă ne-o însușim. 

Capitolele poemului au fost scrise foarte, foarte atent, în conformitate cu regulile 

poeziei evreiești. Capitolul cinci nu se conformează șablonului de acrostih, deși 

are douăzeci și două de versete. 

SCOPUL CĂRȚII 

Scopul Plângerilor ca poezie de lamentație a fost împlinit în însăși execuția sa 

oferind expresia durerii și a disperării în urma judecății lui Dumnezeu. Cartea 
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prezintă trei perspective armonioase asupra mâniei pe care Dumnezeu a vărsat-o 

asupra Ierusalimului prin babilonieni. 

În primul rând, Plângerile transmit cu forță ideea că distrugerea și exilul au fost 

consecințe ale păcatelor înfăptuite de locuitorii țării. Profeții avertizaseră în 

repetate rânduri cu privire la judecata ce va veni dacă oamenii vor continua să 

încalce legământul lui Dumnezeu cu ei. Cu mult înainte Ieremia și Amos au vorbit 

despre o zi a Domnului împotriva poporului său (Amos 5:18). Autorul Plângerilor 

confirmă că ziua aceea a venit (1:12). Profeții au atras atenția asupra principiilor 

legământului, expuse cu cea mai mare exactitate în cartea Deuteronom, unde se 

arată pe de o parte legătură clară dintre credincioșia poporului față de Domnul și 

continuarea lor ca locuitori în țară, pe de altă parte legătura clară dintre părăsirea 

Domnului și plecarea în robie.  Scopul cărții, în parte, a fost acela de a justifica 

pedeapsa lui Dumnezeu trimisă peste poporul Său în acord cu profețiile care au 

anunțat în prealabil judecata. 

În al doilea rând, Plângerile sunt o expresie a uimirii poporului în fața distrugerii 

masive efectuate de babilonieni în urma cuceririi Ierusalimului. Pedeapsa lui 

Dumnezeu li s-a părut prea mare (Plângeri 2: 20-22). E aproape inacceptabilă 

ideea că în pedeapsa dată Dumnezeu s-a manifestat ca un dușman al poporului 

Său (Plângeri 2: 4-5). O astfel de manifestare a Domnului  a provocat ecouri 

puternice în zilele acelea și dezbateri teologice. Desigur, că mesajul Cărții 

„Plângerile lui Ieremia” ar trebui să provoace ecouri și în congregațiile 

contemporane unde ideea că Dumnezeu este dragoste și de aceea nu va pedepsi 

pe păcătoși pentru trăirea în păcat este  diseminată și susținută cu încăpățânare.  

În al treilea rând, cartea afirmă dincolo de orice îndoială că Domnul a fost și 

este un Dumnezeu al milei și credincioșiei (vezi Plângeri 3:22-36). Plângerile 

exprimă credința sinceră că exilul se va încheia. De asemenea, exprimă speranța 

că va fi o ispășire pentru vinovăția lui Iuda și o judecată asupra dușmanilor ei 

pentru crimele lor împotriva ei. Această speranță reflectă o înțelegere a 

suveranității lui Dumnezeu ca extinzându-se asupra tuturor națiunilor, o 

suveranitate care a asigurat și asigură împlinirea tuturor promisiunilor incluse în 

legământul Său (vezi Plângeri 3:37-39). 

În fiecare an, în luna iulie în a 9-a zi - chiar și astăzi - evreii își amintesc de 

căderea Ierusalimului în anul 586 î.H. și de suferința îndurată de poporul evreu 

cu ocazia nimicirii Ierusalimului de babilonieni. 

Hristos în  Cartea Plângerilor: 
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Cartea Plângerile lui Ieremia oferă dincolo de descrierea distrugerii 

Ierusalimului și a exilului ce a urmat distrugerii, multe și felurite informații 

profetice referitoare la viața Domnului Isus. În umilința Sa,  Domnul Isus a suferit 

pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate, și un tip de exil prin ispășirea lucrată 

substituitor în folosul poporului lui Dumnezeu. 

În zilele dinainte de a rosti propriul său strigăt de abandon ca parte a suferinței 

sale răscumpărătoare (Matei 27:46), Isus a rostit de asemenea „plângerile”  Sale 

asupra Ierusalimului care se făcea din nou vinovat de respingerea Cuvântului lui 

Dumnezeu (Matei 23: 37-39, Luca 13: 34-35).  

Înălțarea lui Hristos în slavă a marcat început sfârșitului suferinței poporului lui 

Dumnezeu. El și-a luat tronul și va continua să domnească, învingându-i în final 

pe toți vrăjmașii săi.  

Cartea Plângerilor oferă, de asemenea, urmașilor lui Hristos posibilitatea de a 

studia și înțelege natura disciplinei pe care Dumnezeu o aplică celor ce fac parte 

din poporul Său. Deși Hristos a inaugurat Împărăția lui Dumnezeu și a început 

exaltarea poporului lui Dumnezeu, Biserica continuă să sufere privațiuni și un fel 

de exil în raport cu lumea în care își desfășoară existența (1 Petru 1:2). Plângerile 

confirmă faptul că într-o lume a durerii și a nedreptății Dumnezeu este bun și într-

o zi va evidenția toată bunătatea lui, așa cum promite textul atât de cunoscut al 

Lamentațiilor lui Ieremia: „Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu 

sufletul care-L caută.” (Plângeri 3:25).  

 
(N. Sinitean) 
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Parabola Ierusalimului  
Plângerile lui Ieremia 1:1-17 

Cuvântul de Aur: Plângeri 3:31-32 „Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.  

Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăși de el, după îndurarea Lui cea 

mare.” 

Introducere 
Cartea intitulată Plângerile lui Ieremia începe cu cuvântul „Vai!” Este vaiul căruia 

îi dă glas profetul care avertizase cu câteva decenii înainte de dezastrul ce atârna 

deasupra poporului lui Dumnezeu datorită îndepărtării de adevărata închinare. 

Este vaiul experimentat de poporul lui Dumnezeu sub pedeapsa ce a adus 

distrugerea Ierusalimului, inclusiv Templul Domnului, robia și deșertarea țării. 

Această distrugere de proporții este tema Lamentațiilor lui Ieremia, și odată cu 

lamentația este adusă în atenția cititorilor lecția majoră dată de Dumnezeu 

poporului Său prin acele evenimente catastrofale. Nu fără explicație, cartea 

Plângerilor dă glas de asemenea nădejdii că Dumnezeul care a adus disciplina 

peste poporul Său va acționa în final într-un mod ce va materializa promisiunile 

oferite lui Avraam și lui David în legămintele încheiate de Domnul cu poporul 

Său. 

Obiective 
❖ Să înțelegem că deciziile noastre și acțiunile noastre au consecințe legice. 

Cele corecte aduc binefaceri, iar cele greșite, în care se perseverează, 

aduc catastrofe. 

❖ Să vedem mâna binevoitoare a lui Dumnezeu în disciplina ce El o aduce 

în viața celor ce aparțin poporului Său. 

 

Schiță 
I. Invocare a istoriei Ierusalimului  

II. Invocare a martorilor (1:12) 

III. Invocare a Domnului (1:11-17) 

 

Analiză 
În plângerile ce le proferează în urma distrugerii Ierusalimului, profetul Ieremia 

procedează la începutul poemului său printr-o invocare. Este evocată istoria, sunt 

invocați martorii evenimentelor puse sub microscopul analizei istorice, este 
invocat Domnul poporului ajuns sub disciplină. Fiecare invocare își are rațiunea 

ei și justificare ei. 

 

I. O invocare a istoriei Ierusalimului  

- evaluare istorică a ceea ce a fost înainte de cucerirea babiloniană 

(1:7- 9) 
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- evaluare istorică a rezultatului invaziei Babilonului (1:1-6, 10-11) 

(Trecutul glorios al Ierusalimului este contrastat cu prezentul rușinos 

concretizat în răni și ruine). 

 

Această invocare are menirea să arate dezastrul prezentului în comparație cu 

binecuvântările trecutului.  

Autorul lamentațiilor folosește expresii și cuvinte antonimice pentru a descrie 

ceea ce a fost înainte și a ajuta pe cititor să vizualizeze ceea ce este în prezentul 

survenit imediat după distrugerea Ierusalimului. 

Cetate plină, cetate mare între neamuri, cetate fruntașă între țări, cetate prețuită, 

încărcată de bunătăți (v. 7-8) sunt expresii contrastate cu a rămas văduvă, a ajuns 
roabă, stă părăsită,(vs. 1) disprețuită și expusă în goliciune (v. 8), lipsită de 

pâine . Prietenii au devenit vrășmași (v. 2).  În locul unui popor liber ce se bucura 

de binefacerile Domnului, este descris un popor ce a plecat în pribegie, și are 

parte de munci grele și apăsare (v. 2-3). În mijlocul neamurilor unde au ajuns, 

oamenii poporului lui Dumnezeu nu găsesc odihnă (v. 4). Pentru a duce 

distrugerea la un apogeu, dușmanii și prigonitorii lui Iuda au acționat în alianță 

(v. 4). Drumuri triste, sărbători fără participanți, porți pustii... sunt expresii ce 

descriu condiția mizeră a poporului lui Dumnezeu după cucerirea babiloniană. 

Asupritori biruitori și vrășmași mulțumiți, sunt expresii ce descriu pe dușmanii 

poporului ales. Conducătorii poporului sunt descriși ca niște cerbi goniți din 

urmă, ce nu găsesc un petec de pășune... (v. 6).  

 

Categoriile lovite de disciplina Domnului sunt menționate în aceste versete cu 

care începe amplul poem al Plângerilor: Preoții oftează, fecioarele sunt mâhnite 

(v. 4), fiii sunt zdrobiți (v. 16), copiii au mers în robie (v. 5), căpeteniile... fără 

putere (v. 6) etc. Nici o categorie nu a scăpat de pedeapsa Domnului.  

 

Lecția desprinsă: păcatul tolerat în poporul Domnului aduce dezastru în viața 

tuturor celor ce aparțin poporului Domnului. Copiii noștri suferă din pricina 

neascultării noastre. Vor moșteni consecințele păcatelor tolerate în familiile 

noastre. 

 

În această situație dezastruoasă realitatea oribilă este și mai mult potențată de 

aducerea aminte a binefacerilor lui Dumnezeu, care atunci când existau din 

abundență au fost desconsiderate și neprețuite (v. 7). 

 

Lecția desprinsă: Să prețuim binefacerile Domnului, deoarece nemulțumirea va 

aduce cu certitudine o perioadă în care ele ne vor fi luate, sub disciplina 

Domnului.  
 

II. O invocare a martorilor (1:12) 

 

Nu doar istoria atât de cunoscută este invocată de autorul Plângerilor, ci martorii, 

cei care au fost prezenți la distrugerea cauzată de cucerirea babiloniană, și ei sunt 

invocați să evalueze durerea poporului lui Dumnezeu.  
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Voi cari treceți pe lângă mine... (v. 12) sunt martorii catastrofei care privesc 

neputincioși, sau care trec nepăsători pe lângă ruinele Ierusalimului. Ei sunt 

întrebați dacă au cunoscut vreodată o distrugere comparabilă cu cea a 

Ierusalimului (v. 12). Distrugerea este atât de mare și atât de dureroasă deoarece 

a fost cauzată de mânia Domnului.  Mânia lui aprinsă este expresia ce descrie 

intervenția disciplinară a lui Dumnezeu vizavi de poporul Său. Există și alte 

expresii ce autorul le folosește când invocă martorii pentru a le descrie oroarea 

mâniei lui Dumnezeu: Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde... m-a lovit 

cu pustiire și lâncezeală..., mi-a frânt puterea... m-a dat în mâinile celor cărora 
nu le puteam sta împotrivă... (vs. 13, 14). 

 

Domnul a călcat în teascul mâniei lui (v. 15).  

 

Expresiile sunt toate folosite în alte texte ale Scripturii să comunice magnitudinea 

judecății lui Dumnezeu care vine odată cu Ziua Domnului. Judecata lui Israel este 

o avertizare pentru cei din jur, că dacă poporul Domnului a suferit judecata, cu 

certitudine cei din jur nu vor scăpa de Ziua Mâniei lui Dumnezeu.  

 

Lecția desprinsă: Judecata începe cu poporul Domnului, dar se continuă precis 

cu popoarele din jur ce au refuzat pocăința.  Dacă copacul verde scapă greu, 

copacul uscat nu poate să supraviețuiască judecății divine (1 Petru 4:17).  

 

III. O invocare a Domnului (1:11-17) 

 

În mijlocul Plângerilor autorul se îndreaptă spre Domnul și invocă mila lui 

Dumnezeu printr-o rugăciune foarte scurtă și grăitoare: „Uită-Te Doamne, și 

privește cât de înjosit sunt!” (v. 11) 

 

Autorul recunoaște că situația în care a ajuns poporul Domnului este justificată 

de îndepărtarea acestuia de Domnul și de practicarea păcatelor ce fuseseră expuse 

de Domnul ca atrăgând judecata lui.  

 

El însă invocă mila Domnului. Mila este acea atitudine divină în care Dumnezeu, 

datorită îndurării lui, nu ne dă ceea ce merităm. Autorul știe că tot ce poate invoca 

din partea Domnului este mila. El știe că Domnul este Cel care e capabil să 

mângâie și să învioreze viața celui amărât din pricina consecințelor păcatelor (v. 

16).  

Lecția desprinsă: În mijlocul suferințelor cauzate de disciplina Domnului cel 

mai bun lucru este să ne îndreptăm spre Domnul și că invocăm mila și iubirea lui. 

Nici un păcătos ajuns sub judecata Domnului nu a fost dezamăgit dacă a invocat 

mila lui Dumnezeu. Mila lui poate fi invocată acum, când suferim consecințele 

naturale ale păcatului, și nu va putea fi invocată la Marele Tron Alb, unde va avea 

loc condamnarea celor ce au refuzat să ceară milă aici pe pământ. 
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Concluzii: 

Lecția majoră ce se desprinde din această primă lamentație este că poporul lui 

Iuda a recoltat plata păcatelor ce le-a tolerat în mijlocul lui (v. 5, 8, 9, 14). 1 

Corinteni 10 este un capitol pus în mijlocul Noului Testament pentru a oferi 

avertizări celor ce fac parte din poporul lui Dumnezeu. Avertizările sunt oferite 

plecând de la evenimentele negative din viața poporului lui Dumnezeu ce a trăit 

în Vechiul așezământ, poporul Israel. Istoria acestui popor, acțiunile celor ce au 

format acest popor, urmate de consecințele inevitabile sunt adevărate lecții pentru 

credincioșii noului așezământ. Istoria se răzbună pe cei care nu îi învață lecțiile.  

Este o notă de înțelepciune să privim la lecțiile Vechiului Testament pentru a 

evita greșelile celor expuși acolo. Este o notă de noblețe să numărăm 

binecuvântările Domnului și să  prețuim cu mulțumire binefacerile Domnului de 

care avem parte din abundență. Nepăsarea și nemulțumirea sunt păcate ce atrag 

judecata divină. Recunoașterea și pocăința sunt virtuți ce restaurează în 

bunăvoința lui Dumnezeu. 

(D. Chiu) 
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Prietenii și dușmanii Ierusalimului 
Text. Cap.1: 18 – 22, Cap 3: 58 – 66, Cap. 4: 21 – 22.  

Cuvântul de aur. Psalm 35: 1. Apără- mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă 

Tu cu cei ce se luptă cu mine! 

Introducere 
      În periplul nostru în studiul Scripturii, am întâlnit în cartea Iov manifestarea 

suferinței în viața individului. Studiind cartea Plângerile lui Ieremia, vom ajunge 

să înțelegem câteva fațete ale suferinței în aspectul ei comunitar. Această carte 

este considerată a fi un post-scriptum plin de tristețe al cărții Ieremia și un 

memento mut al realității că păcatul, în ciuda promisiunilor și a caracterului său 

ademenitor, aduce cu sine realitatea copleșitoare a tristeții, durerii, nenorocirii și 

a suferinței. Însă, din fericire, Plângerile Lui Ieremia își extinde conținutul 

dincolo de descrierea tristeții și suferinței, reliefând promisiunea reabilitării și 

restaurării unei națiuni, atunci când aceasta ajunge să realizeze starea de păcat în 

care a ajuns și apelează la mila și iertarea lui Dumnezeu. În acest proces, atât 

prietenii cât și dușmanii Ierusalimului au adoptat aceeași atitudine față de acesta, 

aceea a desolidarizării și opoziției. 

Obiective 
❖ Să ne ajute să evocăm faptul că Dumnezeu este sfânt și toți cei aleși de 

El trebuie să trăiască în sfințenie, 

❖ Să ne motiveze la a ne confesa păcatele și a cere iertarea Domnului 

printr- o atitudine caracterizată de pocăință, 

❖ Să ne consolidăm în promisiunea Domnului că atunci când trecem prin 

adversități, chiar dacă cei din jur manifestă indiferență sau ostilitate față 

de noi, Dumnezeu nu ne abandonează. 

 

Schiță 
I. O pledoarie ce solicită popoarele, Cap 1: 18 – 22 

II. O plângere ce acuză neamurile, Cap. 3: 58 – 66 

III. O petiție ce cere pedeapsa lor, Cap 4: 21 – 22 

 

Analiză 
I. O pledoarie ce solicită popoarele, Cap 1:18-22  

      Profetul începe această pledoarie pornind de la principiul inalienabil că 

Dumnezeu este drept și pedepsește păcatul. El cheamă popoarele să constate 
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consecințele neglijării sistematice a poruncilor lui Dumnezeu, practicată de 

Ierusalim, enumerând câteva din acestea:  

a. Perspectivă eșuată, 

      Una dintre cele mai mari dezamăgiri care a adâncit suferința Ierusalimului a 

fost aceea că fecioarele și tinerii care constituiau podoaba și viitorul națiunii 

Israel, au fost luați prinși de război și duși în robie de armata babiloniană.  

b. Prietenie dezavuată,  

      Unul din motivele pentru care evreii au crezut că nu vor fi cuceriți și subjugați 

de alte puteri militare a fost acela că în timpul de prosperitate și pace au făcut 

alianțe cu marile puteri ale vremii, Egipt, Asiria, etc. 2 Împ. 16: 7- 9, 17: 4, 18: 

21.  De data aceasta însă alianța cu Egiptul s- a dovedit a fi inutilă, constatarea 

Ierusalimului este: „mi-am chemat prietenii dar m-au înșelat”, aceștia au dezavuat 

relația de prietenie, tratatul încheiat în vreme de pace. 

c. Preoțime decimată,  

      Preoții și bătrânii erau cei care instruiau și coordonau poporul atât în plan 

social cât și religios, ei constituiau elementul de echilibru în națiunea Israel. 

Atunci când trebuiau să fie de un mare ajutor, aceștia pieriseră în cetate, nu mai 

erau (fiind primii uciși) pentru că și-au risipit efortul în a se îngriji de ei înșiși, de 

nevoile lor efemere, neglijând misiunea pe care le-a încredințat-o Dumnezeu, 

aceea de a fi îndrumătorii poporului (Ier. 14: 18). 

d. Prigonire îndeplinită (realizată) 

      O altă grupare care este solicitată să privească la suferința Ierusalimului este 

cea a dușmanilor lui, de la care exista o oarecare așteptare de manifestare a unei 

compasiuni naturale în fața marilor dezastre dezlănțuite asupra populației, însă 

constatarea plină de tristețe este următoarea: „M-au auzit suspinând, dar nimeni 

nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea s-au 

bucurat că Tu ai adus-o.” Ps.35:15, Ier.50:11. 

2. O plângere ce acuză neamurile, Cap. 3:58-66 

      După ce Ierusalimul solicită atenția popoarelor de a privi spre scena dramatică 

a fiilor săi, pentru a contempla tragedia în care se zbăteau, este introdusă în 

discuție o temă prezentă încă de la geneza poporului Israel, anume sentimentul 

antisemit al neamurilor. Prorocul Ieremia spune despre Israel că „este o oaie 

rătăcită pe care au gonit-o leii” (Ier.50:17). În acest paragraf,  neamurile sunt 

acuzate de: 
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a. Atitudinea ostilă față de Ierusalim, v.58-63 

      Datorită faptului că Israelul a fost poporul pe care Domnul l-a ales să fie al 

Lui, căruia i-a făcut parte de numeroase binecuvântări, acesta a fost în mod 

constant ținta atacurilor popoarelor învecinate (Ezechiel 36:5, Ps.74:18, Țefania 

2:8).  Așadar Ierusalimul acuză aceste neamuri de:  

- Răzbunare  

- Batjocură, 

- Complot, 

- Planuri ostile. 

 

b. Atitudinea Lui Dumnezeu față de aceste neamuri, v.64-66 

În acest context în care degringolada națională ajunsese la apogeu, 

Ierusalimul apelează la justiția divină, implorând pe Dumnezeu să ia atitudine 

față de dușmanii lui.  

        3. O petiție ce cere pedeapsa lor, Cap.4:21-22 

      După ce Ierusalimul constată că atitudinea atât a prietenilor cât și a 

dușmanilor lui era una ostilă, face o plângere în care acuză acest lucru, pentru ca 

în cele din urmă să ceară pedeapsa acestora. Edomul este exponentul celor care 

prin atitudinea ostilă față de poporul lui Dumnezeu, au arătat împotrivire față de 

Dumnezeu Însuși. Pedepsirea acestor neamuri a fost un fapt afirmat de Dumnezeu 

în nenumărate ocazii, iar Ierusalimul nu face altceva decât să reitereze acest lucru. 

Ezechiel 36:7, Amos 1:3-15, Țefania 1:4-15. Această pedeapsă va fi administrată 

datorită: 

a. Depravării totale a acestor neamuri v.21b 

b. Dreptății (justiției) divine 22b 

Dacă la început am văzut starea de disperare în care ajunsese Ierusalimul, 

unde tinerii au fost luați robi, preoții și bătrânii muriseră, prietenii l-au trădat iar 

dușmanii se bucurau de toate acestea, în acest ultim paragraf, se întrezărește 

speranța reabilitării acestuia, „Fiica Sionului, nelegiuirea îți este ispășită: El nu 

te va mai trimite în robie”. 

Concluzii 
1. De cele mai multe ori, cei în care ne punem încrederea ne dezamăgesc 

cel mai mult, însă Dumnezeu este cel care ne reabilitează și ne 

restaurează. 
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2. Chiar dacă Dumnezeu îi pedepsește pe ai Lui, nu o face din plăcere, ci 

cu scopul de a face din ei vase de cinste, ca să slujească de laudă slavei 

Sale. 

Nu există o mărturisire mai frumoasă ca aceea a unui om care exclamă cu 

mulțumire: „Doamne Tu mi-ai răscumpărat viața”. 

 

(C. Bradu) 
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Profetul Ierusalimului 
Textul: Plângerile lui Ieremia 2:11-3:25 

Cuvântul de aur: Plângerile lui Ieremia 3:21-23 „Iată ce mai gândesc în inima 
mea, și iată ce mă face să mai trag nădejde:  Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, 

îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia 
Ta este atât de mare!” 

Introducere 
După ce Domnul a răspuns rugăciunii împăratului Ezechia și a izbăvit în mod 

miraculos Ierusalimul, iudeii au tras concluzia greșită că simpla prezență a 

Templului Domnului în oraș îl face inviolabil, indiferent de starea lor de 

răzvrătire împotriva Domnului. În ciuda faptului că Domnul le-a trimis proroci 

care să-i mustre și să-i îndemne la pocăință, ei au persistat în această credință 

falsă până când au fost obligați să dea față cu consecințele păcatelor lor. 

Gravitatea acestor consecințe, durerea pe care le-a pricinuit-o pedeapsa 

Domnului, dar și speranța în bunătatea Lui sunt temele pasajului pe care îl 

studiem. 

Obiective 
❖ Să înțelegem că Domnul pedepsește păcatul. 

❖ Să ne întărim speranța în bunătatea Domnului. 

Schiță 

I. O descriere a durerii poporului: 2:11-15 

II. O prezentare a judecății profetului: 3:1-18 

III. O expresie a nădejdii: 3:19-25 

 

Analiză 

I. O descriere a durerii poporului: 2: 11-15.  

 

La începutul pasajului Ieremia își exprimă durerea sfâșietoare pe care i-o 

cauzează dezastrul Ierusalimului. Într-adevăr, scenele descrise sunt tulburătoare 

în cel mai înalt grad: moartea lentă prin înfometare a pruncilor sugari și a copiilor 

prea mici ca să înțeleagă ce se întâmplă. Dintre toate ororile pe care iudeii și le-

au atras prin stăruința lor în rău, aceasta mi se pare cea mai groaznică, datorita 

vârstei fragede a victimelor răutății părinților lor. Responsabilitatea pentru 

moartea lor chinuitoare nu este a asediatorilor, ci a părinților, care au avut 

posibilitatea să o evite; lucrul acesta este scos în evidență și de întrebarea „unde 

este hrana” pe care copiii o pun mamelor lor. Ca părinți, să ne aducem încă o dată 

aminte de marea răspundere pe care o avem față de copiii noștri să fim credincioși 

Domnului. 
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Suferința fizică a iudeilor asediați în Ierusalim a fost intensificata de batjocura 

trecătorilor străini, cărora durerea semenilor lor nu le-a trezit nici o urmă de 

compasiune, ci mai degrabă disprețul. 

 

O cauză a durerii acesteia este de asemenea identificată, în v.14: proorocii falși 

care nu i-au confruntat pe iudei cu păcatul lor, ci le-au dat speranța falsă ca sunt 

în siguranță. Lucrul acesta mi se pare de o importantă practica enormă: întâi, cea 

mai mare dovadă de dragoste față de un păcătos este să îl mustram, dându-i astfel 

o șansă să evite pedeapsa dureroasă; în al doilea rând, să nu disprețuim mustrarea, 

nici să nu căutăm învățători care să ne gâdile urechile cu vorbe goale și învățături 

mincinoase, ci să ascultăm când suntem mustrați. 

Evaluând situația Ierusalimului, Ieremia concluzionează că suferința lui este ca 

marea: prea mare pentru a fi ușurată de cuvinte sau ajutor omenesc. 

 

II. O prezentare a judecății profetului: 3:1-18  

 

În aceasta primă parte a capitolului 3 Ieremia se prezintă în mod foarte interesant 

pe sine personal ca ținta și obiectul mâniei și pedepsei Domnului. Iată cum 

prezintă Ieremia pedeapsa aceasta: întuneric, dar nu ca al nopții, care este urmat 

de lumina zilei, ci întunericul celor morți pentru totdeauna; amărăciune, otravă, 

pelin; distrugerea totală a trupului: pielea, carnea, oasele; închidere, încătușare, 

blocarea oricărei căi de scăpare; respingerea rugăciunilor; și incredibil, chiar în 

această situație disperată pentru întreg poporul, batjocura celorlalți. 

Știm că Ieremia a fost un proroc credincios Domnului, și că în mijlocul 

dezastrului pe care l-a adus asupra Ierusalimului, Domnul a avut grijă ca Ieremia 

să fie protejat (vezi Ieremia, cap. 37, 38, 39). Cum putem atunci înțelege aceste 

versete? Întâi, Ieremia identifică în mod corect cauza dezastrului, nu ca rezultatul 

politicii expansioniste a babilonienilor, ci ca acțiunea Domnului de pedepsire a 

poporului Său. Apoi, Ieremia simte și scrie ca un reprezentant al poporului din 

care face parte; compasiunea lui față de frații lui iudei este mișcătoare – ei râd și 

își bat joc de el, iar el plânge pentru ei. George Coșbuc exprimă memorabil 

această solidaritate în poezia Poetul: 

Sunt suflet în sufletul neamului meu 

Și-i cânt bucuria și-amarul – 

În rănile tale durutul sunt eu, 

Și-otrava deodată cu tine o beu 

Când soarta-ți întinde paharul. 
 

Gândind la toate acestea, Ieremia ajunge la o stare de disperare: „s-a dus puterea 

mea de viață, și nu mai am nici o nădejde la Domnul”. 
 

III. O expresie a nădejdii: 3: 19-25.  

 

Imediat însă, Ieremia schimbă tonul, și în versetul 19 face o rugăciune: Doamne, 

gândește-te la mine, la situația mea disperată. Starea prezentă a Ierusalimului în 
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general și a profetului în particular este o sursă de mâhnire. În versetul 21 însă, 

Ieremia introduce un termen contrastant: el nu se gândește doar la suferința și 

necazul său (v.20), ci și la Domnul și la bunătatea Lui. Vederea realității prezente 

îl deprimă peste măsură, dar gândul la Domnul îi dă speranță. Care sunt lucrurile 

specifice care l-au făcut pe Ieremia să continue să spere chiar când situația era 

disperată? Întâi, bunătățile Domnului, care nu s-au sfârșit; profetul folosește 

pluralul „bunătățile” ca să descrie manifestarea specifică și repetată a bunătății 

Domnului, a caracterului Său. Apoi, credincioșia Domnului; probabil Ieremia se 

referă la promisiunea Domnului ca El va pedepsi pe poporul Său, dar nu îl va 

nimici (vezi Deut.28-30). Aceste calități ale Domnului sunt mereu repetate în 

Scriptură, ele reprezentând pentru toți credincioșii o mare sursă de bucurie și 

speranță (vezi Ps.100). În sfârșit, în v.24 Ieremia identifica o alta sursă de 

speranță: Domnul este partea de moștenire a celui credincios; aceasta în contrast 

cu orice alt lucru, care se poate pierde. Domnul, și relația noastră cu El este de 

fapt singurul lucru important, și pe acesta nu îl pierdem. 

 

Concluzie 
Din experiența tragică a Iudeilor învățăm că Domnul este îndelung răbdător și 

încet la mânie, dar că El nu va întârzia să pedepsească pe cei care persistă în rău 

și refuză să se pocăiască. Învățăm însă de asemenea că El este un Dumnezeu bun, 

îndurător, și credincios, chiar și atunci când pedepsește, și nu leapădă pentru 

totdeauna, ci Se lasă găsit de cei care Îl  caută cu pocăință. 
 

(O. Dobria) 
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Povața oferită Ierusalimului 
Textul de studiat: Plângerile lui Ieremia 3:26-66 

Textul de citit: Porțiuni selectate 

Versetul de aur: Plângeri 3:57-58 „În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat 

și ai zis: „Nu te teme!” Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai 

răscumpărat viața!” 

Introducere 
 Povața oferită Ierusalimului poate fi aplicată în viața fiecăruia dintre 

noi. Ni se spune în Cuvântul Domnului că pilda sau experiența celor din 

vechime ni s-a transmis și nouă pentru a învăța din ele și noi, pentru a ne sluji 

de exemplu. Deși această lecție are ca destinatar Ierusalimul și poporul ce 

locuia în cetate, aplicațiile ei pot fi și trebuie puse de fiecare dintre noi în 

aplicație.  

 Fiecare ne întâlnim cu descrierile din această lecție în umblarea 

noastră cu Domnul. De multe ori ne-am îndoit de faptul că Dumnezeu ne 

ascultă rugăciunile și cererile. De multe ori ne-am îndoit de iubirea Sa 

nemăsurată! Să nu mai vorbim de câte ori am refuzat disciplina pe care 

Dumnezeu ne-o cerea!  

 Această lecție se vrea a fi una practică prin care fiecare dintre noi să 

ne cercetăm în mod personal, să ne analizăm relația cu Domnul și să eliminăm 

ceea ce este rău și nu-i după voia Sa, iar ce este bine să continuăm a trăi. În 

felul acesta, noi v-om crește în omul dinlăuntru iar Domnul nostru v-a fi 

glorificat. 

 

Scopuri 
❖ Să înțelegem ce este disciplina. 

❖ Să ne reamintim ce este și cum se ajunge la pocăința reală. 

❖ Să proslăvim pe Dumnezeu pentru iubirea Sa cea mare și toate 

binecuvântările care vin ca urmare a faptului că suntem copii Săi. 

Schiță 
I. Acceptarea disciplinei:  

II. Asigurarea de iubirea Domnului: 
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III. Afirmarea vinovăției:  

IV. Asigurarea de ascultarea rugăciunii: 

Analiză 
I. Acceptarea disciplinei: versetele 26-30 

În cultura românească, cel puțin așa ni se pare, disciplina are de cele mai 

multe ori o conotație punitivă. În aceste versete se vede clar că nu acesta este 

cazul! Da, regăsim în aceste versete și aspectul punitiv, dar în acest concept 

al disciplinei nu este numai această latură. Găsim cel puțin cinci fațete ale 

disciplinei.  

a. Disciplină în așteptare: versetul 26. Acest aspect al disciplinei este 

atât de important, dar ca mai toate lucrurile importante în zilele 

noastre foarte neglijat. Suntem parte din cultura lui „acum” și „aici”, 

și ne este foarte greu să așteptăm. Cuvântul Divin ne spune că trebuie 

să învățăm să așteptăm. 

b. Disciplină în lucrare: versetul 27. Jugul nu este făcut pentru a oferi 

plăcere și libertate în mișcare, ci pentru a ne limita activitatea și a ne 

ajuta în concentrarea asupra unui obiectiv. Pentru a fi eficienți în 

lucrare trebuie să fim concentrați și dedicați. 

c. Disciplină în acceptarea voii Domnului: versetul 28. Solitudinea și 

liniștea sunt foarte nepopulare în zilele noastre, deoarece ne obligă la 

meditație. Zgomotul, mișcarea, socializarea, chiar dacă este numai 

virtuală, ne stăpânesc pe deplin și nu putem parcă să concepem viața 

fără ele. Îndemnul Scripturii este de a accepta solitudinea și liniștea 

pentru a putea să-L vedem pe Domnul în control. 

d. Disciplină în nădejde: Vociferând și exprimându-ne nemulțumirea nu 

arătăm că avem nădejde. Nădejdea se vede lămurit în modul cum 

petrecem timpul în timp ce așteptăm. 

e. Disciplină în smerenie: versetul 30. Nu este ușor să acceptăm 

mustrarea și pedeapsa, dar acestea sunt parte din procesul de 

maturizare în care suntem implicați. Nu putem corecta ceva fără a 

spune lucrurilor pe nume corect. Laudele și aprecierile sunt necesare, 

își au locul lor, dar mustrarea corectează și dă înțelepciune celui ce o 

primește și acceptă. 
 

II. Asigurarea de iubirea Domnului: versetele 31-38 

a. Îndurarea Sa este standardul după care Dumnezeu operează. Chiar 

dacă ne pedepsește, El are în vedere îndurarea Sa cea mare.  

b. Acțiunile lui Dumnezeu punitive nu sunt făcute cu plăcere, dar sunt 

necesare. Pedeapsa pe care El o aplică este din dragoste, pentru a 

corecta, nu pentru a satisface plăcerile celui ce o aplică. 
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c. Toate nedreptățile înfăptuite supt soare sunt văzute și cunoscute de 

Dumnezeu. El este în control, chiar dacă pentru o perioada se pare că 

El a pierdut controlul.  

d. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor: și binecuvântările, ca 

și atenționările, tot de la El vin.  
 

III. Afirmarea vinovăției: versetele 39-53 

a. Analiză corectă: ce folos ți-ar aduce o consultație la doctor, dacă 

doctorul respectiv nu ar fi calificat în problema pe care o ai! La ce 

bun ar fi o analiză spirituală, dacă nu ți-o faci conform standardelor 

Cuvântului Divin! Trebuie să urmăm învățăturile Scripturii și să 

facem analiza corectă, chiar dacă de multe ori nu ne place, prin prisma 

Scripturii. Nu experiența personală sau sentimentele interne sunt 

standardele la care trebuie să ne aliniem. 

b. Întoarcere de la calea cea rea: chiar dacă multe căi ni se par bune, 

Scriptura spune că este numai o cale pe care trebuie să umblăm. Toate 

celelalte căi sunt rele!  

c. Acceptarea voii Domnului: pentru că știm că El este în controlul 

tuturor lucrurilor, trebuie să acceptăm voia Sa, nu printr-o atitudine 

de resemnare, ci cu bucurie și cu încrederea că El știe mai bine decât 

noi ce este bine. 
 

IV. Asigurarea ascultării rugăciunii: versetele 54-66 

a. În momentul în care omenește nu mai este nimic de făcut, intervine 

Dumnezeu. Atunci când toate metodele umane au eșuat, intervine 

Dumnezeu. 

b. Dumnezeu aude și ascultă rugăciunile copiilor Săi. Atunci când noi Îl 

chemăm și Îi spunem cererile noastre, El ne răspunde. 
 

Concluzii 
❖ Acceptarea disciplinei nu înseamnă numai a fi pedepsit și lovit. Pedeapsa 

face parte din disciplină, dar disciplina nu este numai pedeapsă! O viață 

disciplinată este o viață trăită cu folos. Disciplina este primul lucru pe 

care ar trebui să-l învățăm ca și urmași ai lui Hristos. 

❖ De foarte multe ori, atunci când greșim sau supărăm pe cineva drag, ne 

cerem iertare foarte repede și automat. Nu spun că este rău sau greșit să-

ți ceri iertare, dar pocăința nu este numai atât. Trebuie să fim conștienți 

de câteva lucruri importante pentru a putea într-adevăr avea o pocăință 

reală. Ne bucurăm de promisiunile minunate ale lui Dumnezeu, și ne-ar 

place să avem parte de ele, dar, oare, tot așa de ușor acceptăm și mustrarea 

Domnului? Avertizările lui?  
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❖ Suntem copiii Domnului! Cu această mare onoare vin și multe 

binecuvântări, împreună cu responsabilități. Fie ca prin puterea Duhului 

cel Sfânt să împlinim ceea ce trebuie să împlinim și să ne bucurăm de 

toate binecuvântările promise, în așa fel încât El să fie slăvit prin viețile 

noastre. 
 

(M. Lozneanu) 
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Patimile Ierusalimului 
Plângeri 4:1-20; 1:9, 18a; 2:14, 17; 4:6,13 

C.A. Plângeri 2:17 „Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe 

care-l sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria 

vrăjmașului, a înălțat tăria asupritorilor tăi!” 

Introducere 
Ultimul capitol al cărții Ieremia descrie detaliile istorice ale căderii 

Ierusalimului. În timpul împăratului Zedechia, un împărat rău, în al nouălea 

an de domnie, acesta se revoltă împotriva dominației babiloniene, 

determinând agresiunea acestora și în final asediul și distrugerea 

Ierusalimului. 

Ororile la care au fost supuși evreii au confirmat magnitudinea mâniei lui 

Dumnezeu împotriva celor ce nesocotesc planurile și Cuvântul lui Dumnezeu. 

Acestea au culminat cu distrugerea Ierusalimului și deportarea populației 

active din Iuda. 

Obiective 

❖ Să considerăm imutabilitatea lui Dumnezeu în pedepsirea păcatului 

❖ Să cunoaștem consecințele mâniei lui Dumnezeu 

❖ Să cunoaștem cauzele care declanșează mânia lui Dumnezeu 

Schiță 

I. Asediul Ierusalimului 

II. Apusul Ierusalimului 

III. Analiza cauzelor distrugerii Ierusalimului 

Analiză 

I. Asediul Ierusalimului: Plângeri 4:1-10 

Degradarea și ignoranța poporului lui Dumnezeu fața de avertismentele 

transmise prin robii Săi au determinat ca „mânia Domnului împotriva 

poporului Său să ajungă fără leac” (2 Cr.36:16). Ca urmare, agresiunea 

babiloniană a culminat cu asedierea și cucerirea Ierusalimului 
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Dacă în prima sa scriere Ieremia amintește frecvent numele agresorilor 

babilonieni și a conducătorilor lor, în cartea Plângerile lui Ieremia numele lor 

nu este pomenit, focalizarea fiind asupra consecințelor nefaste ale pedepsei 

lui Dumnezeu. Capitolul 4 prezintă (folosind acrostihul) grozăviile asediului. 

Care a fost una din consecințele vizibile ale asediului (v.1) ..........................? 

Asediul a afectat nu numai valorile Ierusalimului dar și reputația fruntașilor 

cetății. În ce fel a fost afectată această reputație v.2, 7, 8 ...............................? 

Întreaga populație a Ierusalimului, izolată, a început să sufere de foame și 

sete. Cum s-a manifestat această situație? 

V.5, 8 ................................................................................................................ 

V.10 .................................................................................................................. 

Degradarea valorilor materiale, pierderea reputației liderilor, înfometarea, 

moartea violentă au fost câteva din rezultatele asediului Ierusalimului. 

II. Apusul Ierusalimului Plângeri 4:11-20 

Ierusalimul în apogeul său a ajuns să fie o cetate respectată și prosperă, care 

a atras admirația popoarelor din jur. Asediul la care a fost supus a anihilat 

acest prestigiu 

Ce înțelegeți prin expresia  „și-a sleit urgia” din versetul 11..........................? 

De ce credeți că „împărații pământului” au crezut în inexpugnabilitatea 

cetății (v.12) ...................................................................................................? 

Prestigiul clericilor a fost afectat, invadatorii au fost nemiloși cu ei și cu 

bătrânii cetății (v.16). În acest context, la ce credeți că se referă 

v.17.................................................................................................................? 

Care credeți că a fost cauza principală pentru care Ierusalimul a fost cucerit  

v.16..................................................................................................................? 

Care credeți că este eroarea surprinsă în v.20 .................................................? 

III. Analiza cauzelor distrugerii Ierusalimului Plângeri 1:9, 18a; 

2:14, 17; 4:9-10 

Întreaga carte a Plângerilor lui Ieremia este un cântec de jale în care autorul 

își exprimă durerea, dar care punctează clar și cauzele care au condus la 
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dezastru. În versetul 1:9 se subliniază două cauze care au determinat mânia 

lui Dumnezeu. Care sunt acestea ....................................................................? 

Ieremia, în prima sa scriere, subliniază starea generală de ignoranță a 

poporului (Ier.17:27; 18:12, etc.). Irelevanța și iresponsabilitatea prorocilor, 

care și-au prezentat propriile păreri ca venind din partea Domnului, asociată 

cu nelegiuirile preoților, au adâncit ignoranța poporului (Ieremia 23, Plângeri 

4:13) 

Una din cauzele esențiale care au determinat distrugerea Ierusalimului este 

subliniată în v.2:17. Care este aceasta ...........................................................? 

Concluzii 
Dumnezeu este sever cu toți cei care trăiesc în păcat. În bunătatea Sa, el 

avertizează prin Cuvântul Său asupra pedepselor iminente care urmează. 

Israelul și Ierusalimul au ignorat aceste avertismente și au persistat în trăirea 

lor păcătoasă. Ca atare, Dumnezeu și-a revărsat mânia sa cu toate consecințele 

ei nefaste. Să învățam din istorie și să evităm situații similare, respectând 

Cuvântul și cerând mila și harul Domnului peste noi. 

 

(N. Ciupuligă) 
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Pedeapsa disciplinatoare a Ierusalimului 
Text: PI 2:1-13, 18-22; 4:9-10 

Cuvântul de aur: PI 4:22 „Fiica Sionului, nelegiuirea îți este ispășită: El 

nu te va mai trimite în robie. Dar ție, fiica Edomului, îți va pedepsi 

nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. ” 

Introducere 
Cartea Plângerilor lui Ieremia este printre cele mai puțin populare 

cărți ale Vechiului Testament, datorită tristeții pe care o evocă. Este sugestiv 

în această privință să considerăm uzanța cărții în ritualurile catolice timpurii, 

când era citită în timpul așa-ziselor Tenebre, sau comemorare a suferințelor 

Domnului Isus Hristos.  

Totuși, cartea are o importanță deosebită în înțelegerea unuia din cele 

mai importante aspecte ale umblării creștine cu Domnul – exprimarea 

suferinței și disperării în fața pedepsei divine. Cartea Plângerilor este specială, 

prin faptul că este o colecție de cinci poeme de lamentație, ce rememorează 

căderea și distrugerea Ierusalimului de către babilonieni. Știm și din Biblie și 

din istorie că această catastrofă a fost o disciplină divină a poporului ales 

datorată în mod nemijlocit neascultării și revoltei lor idolatre împotriva lui 

Dumnezeu și a legământului Său sfânt cu Israelul, și în urma disprețuirii 

batjocoritoare a tuturor avertizărilor trimise de-a lungul anilor prin profeți.  

Pedepsele Domnului pentru neascultarea credincioșilor are mai 

întotdeauna un caracter de disciplină, chiar atunci când sunt severe, și căderea 

Ierusalimului a avut un scop similar. În mijlocul distrugerilor inimaginabile, 

în mijlocul pierderii onoarei, libertății și a celor dragi, în mijlocul lacrimilor 

și strigătelor de disperare, se naște pocăința adevărată, adânca mărturisire a 

păcatelor, așa cum așteaptă Domnul, în mod deschis, pe față, cu zdrobire. Și 

toate acestea pot duce până la urmă la un deznodământ asemănător unui nou 

răsărit, deoarece Domnul așteaptă astfel de renunțări la păcat și confesiuni de 

pocăință înainte de a putea aduce restaurare și binecuvântare. 

Scopuri 
• Să reamintească tuturor, dar mai ales credincioșilor, că Dumnezeu va 

agresa citadelele păcatului indiferent de numele pe care îl poartă – 

Ierusalimul nu a fost scutit, deci nimeni care trăiește rău nu va fi 

scutit; 
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• Să reamintească tuturor, dar mai ales credincioșilor, că dacă nimic 

altceva nu va produce pocăința așteptată de Dumnezeu, ultima șansă 

este cea a traversării unei perioade de agonie – ultima manifestare a 

milei divine înaintea judecății finale; 

• Să reamintească tuturor, dar mai ales credincioșilor, care este calea 

adevăratei pocăințe – prin plâns și mărturisire, cu strigăte mari, a 

vechilor păcate. 

Schiță 
I. Agresiunea divină: 2:1-10; 21,22 

II. Agonia cetății: 2:10-13; 4:9-10 

III. Apelul cetății: 2:18-20 

Analiză 
I. Agresiunea divină: 2:1-10; 21,22 

V.1: Întregul eveniment al tragediei căderii Ierusalimului este caracterizat 

de întunecime, lucru afirmat și în versetul 1. Este o vreme a tenebrelor, și 

Dumnezeu nu se bucură de nenorocirea oamenilor, nenorocire adusă de 

silnicia faptelor poporului ales. Mânia Domnului nu a mai putut ține cont de 

nimic, nici măcar de faptul că prin promisiune Ierusalimul a fost ales pentru 

veșnicie ca așternut al picioarelor Sale. 

V.2-10: Prin neascultarea și idolatria lor sângeroasă, evrei au pângărit tot 

ceea ce Dumnezeu le dăduse ca dar și podoabă, de aceea Domnul pedepsește, 

dezonorează, ucide și distruge tot ceea ce le-a fost mândrie și bucurie în 

vremurile de pace: 

• Locuințele lor 

• Cetatea și fortificațiile Ierusalimului 

• Împărații și demnitarii lor 

• Floarea și puterea Ierusalimului 

• Tot ce era plăcut privirilor 

• Palatele și întăriturile 

• Templul și preoții 

• Sărbătorile și Sabatele 

• Legea și bătrânii neamului 

• Tinerii, tinerele și copiii 

Capitolul 2 al Lamentațiilor începe cu al doilea „vai”, rostit de profet, atunci 

când contemplă distrugerea Orașului Păcii și starea mizerabilă a locuitorilor 

acestuia. Poporul este numit cu o expresie cunoscută, fiica Sionului (2:1). 

Orașul este numit, sugestiv, „cortul fiicei Sionului” deoarece adăpostea Casa 
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Domnului, a doua ipostază a locuinței Domnului cu poporul său, după ce sute 

de ani avusese Cortul Întâlnirii (2:4).  

Această fiică a fost aruncată de Domnul în întunecime. Este întunecimea pe 

care poporul o avea datorită faptului că a respins lumina trimisă de Domnul. 

Acum poporul era ținut deliberat de Domnul în întunecime, ca semn al 

judecății divine. Cortul a fost pustiit (2:6). Acțiunea pustiitoare a lui 

Dumnezeu (2:6 „a întins sfoara de măsurat”) este descrisă similar cu aceea 

prin care Dumnezeu zidise lucrurile (compară Proverbe 8:22-29, act de zidire, 

cu Isaia 34:11, unde în distrugere se întinde funia pustiirii...), ceea ce ne spune 

că și în dărâmare, Dumnezeu de fapt zidește lucrurile, când este vorba de 

poporul Său. Agresiunea divină este de fapt ajutorul divin în deghizare.  

II. Agonia cetății: 2:10-13; 4:9-10 

Toate aceste tragedii produc agonie în sufletul martorilor de aproape sau de 

departe, având în vedere nimicirea mândriei, idolatriei și încăpățânării 

oamenilor: 

• V.2:10 – În loc de onoarea și mândria cu care conduseseră 

poporul în idolatrie și păcat, bătrânii (demnitarii) se tânguie în 

sac și cenușă; în locul flirtului, a hainelor și podoabelor nesfinte, 

în locul închinării la idolii preacurviei (practici curente în Israelul 

de atunci), fecioarele sunt umilite în mod groaznic. 

• V.2:11 – În loc de jocuri zgomotoase de fete și băieți pe stradă, 

ulițele sunt umplute de copii leșinați sau morți de foame și boală. 

În loc de profeție, Ieremia consemnează istoria transformării în 

groaznică realitate a lucrurilor vestite ca avertizare cu mult 

înainte. Prorocul însuși este zdrobit de durere pentru poporul său; 

cuvintele folosite pentru descrierea acestor suferințe sunt 

viscerale. 

• V.2:12 – În loc să fie apărătoarele și binecuvântarea copiilor lor, 

mamele devin groparii propriilor prunci, și îi văd murind de 

foame, fără să îi poată ajuta. 

• V.2:13 – În loc să fie lumina neamurilor, poporul ales ajunge 

lepădat ca gunoiul în fața unui potop fatal. 

• V.4:9 – În loc să-și dorească o bătrânețe lungă și fericită, oamenii 

ajung să-și dorească să moară uciși de sabie mai degrabă decât să 

moară de foame în asediu, ajungând martori ai unor orori și dureri 

inimaginabile (versetul următor). 

• V.4:10 – În loc să-i mângâie și să-i ocrotească, femeile ajung să-

și ucidă și să-și mănânce proprii copii. 
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Cât de departe sunt adevăratele consecințe ale zăbovirii în păcat, cu 

încăpățânare și refuzând repetatele ocazii de mărturisire și pocăință trimise de 

Domnul, de promisiunile inițiale și mincinoase ale ispitirii! O dacă am pune 

la inimă și am învăța cu ce pericole groaznice ne jucăm atunci când refuzăm 

cercetarea lui Dumnezeu! 

Consecințele păcatului sunt previzibile. Consecințele vin în așa fel încât omul 

să vadă deslușit că acolo este o lege divină. Ce seamănă omul, acea va secera. 

Consecințele sunt proporționale cu gravitatea păcatelor. Se culege mai mult 

decât se seamănă. Consecințele apar uneori mult mai târziu decât vremea 

semănării păcatului. Evreii au nesocotit cerințele lui Dumnezeu timp de 

câteva generații, și s-au întărit în convingerea că nu există plată pentru păcat. 

Când a venit vremea recoltării, surprinderea, uimirea și suferința lor au fost 

inimaginabile. 

III. Apelul cetății: 2:18-20 

În toate aceste dureri de neimaginat, Dumnezeu încă mai caută și încă mai 

cheamă sufletele ce se lasă cercetate. Vedem în versetele 2:18-20 apelul divin 

la pocăința cetății. A se observa că inima omului este de multe ori în astfel de 

situații megafonul Domnului, dar unii tot aleg să-și întărească grumazul chiar 

și împotriva acestei voci interioare! 

• V.18 – Inima oamenilor strigă către Domnul în aceste încercări. 

Ne aducem aminte de versetul care spune: „Inima îmi zice din 

partea Ta: „Caută fața Mea!” Și fața Ta, Doamne, o caut!” 

(Ps.27:8). Să nu desconsiderăm ușor atunci când cuvintele 

Domnului ne taie la inimă! Reîntorcându-ne la acest verset, 

vedem CE anume îndemn este dat oamenilor aflați sub pedeapsa 

disciplinatoare divină: plângeți fără încetare în fața Domnului 

lacrimi de pocăință. 

• V.19 – Același îndemn, cu amplificare, este continuat în versetul 

19, unde oamenilor li se spune să geamă în rugăciuni, implorând 

mila divină, măcar pentru binele copiilor lor. Înțelegem parcă 

acum de ce Domnul se atinge până și de copiii „nevinovați”, ca 

oricum dacă s-ar putea, să producă părere de rău și pocăință în 

părinți. 

• V.20 – Ca o confirmare a faptului că toate aceste nenorociri sunt 

tot o expresie a milei divine speciale pe care Dumnezeu o 

manifestă față de credincioșii Săi, în v.20 se afirmă prin 
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intermediul unei întrebări retorice, că nici o altă națiune nu a mai 

trecut prin astfel de grozăvii și orori, deoarece în cazul păgânilor 

ce nu cunosc Cuvântul și pe Dumnezeu nenorocirea majoră nu 

poate produce pocăință în mod direct, ci cel mult o sensibilizare 

la vestirea Cuvântului, pe când la cei din poporul ales mai există 

o șansă, deoarece și în mod indirect ei au fost deja expuși 

Cuvântului și au mai multă cunoștință (cel puțin intelectuală) de 

Dumnezeu. 

În toată agonia suferită de poporul lui Dumnezeu sub biciul disciplinării, cei 

afectați sunt îndemnați să se roage Domnului. „Zid al fiicei Sionului, varsă zi 

și noapte șiroaie de lacrimi! Nu-ți da niciun răgaz, și ochiul tău să nu aibă 

odihnă!” (2:18) Mai rămăsese un zid nedărâmat! Mai era nădejde pentru 

poporul lui Dumnezeu. Acea nădejde trebuia fructificată prin rugăciune și 

pocăință. Capitolul 2 al Lamentațiilor culminează cu acest îndemn la 

introspecție și rugăciune: Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului, 

Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi!” (2:19). Autorul îndeamnă 

poporul Domnului să se pocăiască și să mijlocească pentru generația ce vine.  

Întrebări 
1. Unii credincioși păcătuiesc și-și justifică într-un fel sau altul 

păcatul, crezând în mod greșit că se vor sustrage pedepsei 

disciplinare divine. Care sunt câteva din aceste posibile (false) 

motive de încredere pe care le au ei? 

2. Când un păcătos alunecă în păcat și nu se pocăiește, Dumnezeu 

începe să acționeze în viața lui pentru a produce pocăința 

necesară. Care sunt câteva din posibilele mijloace folosite de 

Domnul?  

3. Într-un astfel de caz, care este soluția finală, dacă celelalte 

mijloace din arsenalul divin nu produc rezultatul scontat? 

4. Care este calea pocăinței în astfel de cazuri extreme? Ce pericol 

există în viața celui ce a zăbovit multă vreme în păcat și care, 

cercetat de Duhul Domnului, alege să-și rezolve problema cu 

Dumnezeu în mod superficial? 

5. Care sunt semnele unei pocăințe profunde? Dar ale uneia 

superficiale? 

6. Care sunt efectele unei pocăințe profunde? Dar ale uneia 

superficiale? 
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Concluzii 
Studiind aceste pasaje, am tras concluzii foarte folositoare nu numai pentru 

viața noastră de credință dar și în vederea sfătuirii celor ce par să alunece de 

la credință după o vreme de umblare cu Domnul. Astfel, am putut constata că: 

• Nu contează ce pricini de încredere invocăm ca și credincioși, atâta 

vreme cât zăbovim într-un păcat vădit Dumnezeu va agresa citadelele 

păcatului indiferent de numele pe care îl poartă – Ierusalimul nu a fost 

scutit, deci nimeni care trăiește rău nu va fi scutit, indiferent de scuză, 

statut sau situație. 

• Mai mari tragedii îl așteaptă aici pe pământ pe cel credincios ce se 

încăpățânează într-o cale rea, decât pe păgânul din aceeași stare, 

deoarece Domnul va judeca pe cei credincioși aici în trup, ca să nu îi 

judece odată cu lumea în veșnicie (1 Cor.11:32). Dacă nimic altceva 

nu va produce pocăința așteptată de Dumnezeu, ultima șansă este cea 

a traversării unei perioade de agonie – ultima manifestare a milei 

divine înaintea judecății finale; 

• În cazul unei extreme adânciri în păcat a unui credincios, și 

reîntoarcerea prin pocăință trebuie să fie profundă, pentru a asigura 

epurarea tuturor rădăcinilor răului – prin plâns și mărturisire, cu 

strigăte mari, a vechilor păcate. 

 

(L. Murg) 
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Petiția Ierusalimului 
Text de studiu: Plângerile lui Ieremia 2:18-19; 4:15-18; 5:1-14; 5:19-22 

Text de citit: Plângerile lui Ieremia 5:1-22 

Cuvântul de Aur: Ieremia 5:21 

Introducere 
Mesajul cărții „Plângerile lui Ieremia” ne ajută să înțelegem că 

Dumnezeul nostru care este prezent cu noi (ca și copii ai lui) în mijlocul 

necazurilor noastre, intervine de asemenea în viața noastră când devine 

necesar să judece și să condamne păcatul.  

Dezastrul în care ajunsese Ierusalimul era de fapt suma consecințelor 

păcatelor unei preoții corupte, a unor proroci corupți și a unei națiunii corupte.  

Dumnezeul nostru este însă „Dumnezeul care nu obosește iertând” 

(Isaia 55:7). Și să nu uităm că El este Același, El nu se schimbă (Maleahi 3:6). 

Obiective 

❖ Să înțelegem ruina pe care păcatul o produce atât în viața personală, 

cât și a familiei și societății. 

❖ Să înțelegem că iertarea și restaurarea păcătosului sunt posibile numai 

prin mila și lucrarea lui Dumnezeu 

❖ Să înțelegem că restaurare înseamnă o întoarcere totală la standardele 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

Schiță 

I. Rugăciunea pentru milă – 5:1-14 

II. Rugăciunea pentru iertare – 2:18-19; 4:15-18 

III. Rugăciunea Pentru Restaurare – 5:19-22 

 

Analiză 

I. Rugăciunea pentru milă – 5:1-14 

Rugăciunea pentru milă este totdeauna îndreptată spre Dumnezeu – 

v.1a  

a. „Adu-Ți aminte Doamne…”. Sunt nenumărate locurile în Sfânta 

Scriptura unde Dumnezeu este prezentat ca fiind plin de milă. 

Amintim doar câteva: Osea 11:8c („…tot lăuntrul Mi se mișcă de 

mila!”) și Iona 4:2. 
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b. Dumnezeu este Marele Mângâietor (2 Corinteni 1:3), El are 

totdeauna urechea deschisă la strigatele copiilor Săi, inima Sa e 

mereu plină de compasiune, iar dreapta Lui gata să intervină. 

Rugăciunea pentru milă este un apel disperat ce invocă intervenția lui 

Dumnezeu – v.1 

Expresiile „Adu-Ți aminte…” și „Uită-Te” descriu acest apel disperat al 

lui Ieremia prin care îi cere lui Dumnezeu să:  

a. „ia seama/ să analizeze”, 

b. „să constate nevoia”, 

c. „să intervină” de partea poporului Său. 

Rugăciunea Pentru Milă descrie tristețea și ceea ce o determină – v. 2-

14 

a. Prin expresiile „ce ni s-a întâmplat” (v.1b) și „vezi-ne 

ocara” (v.1c), Ieremia descrie tristețea și jalea în care se 

afla împreună cu poporul Domnului. 

b. Expresiile care se succed în versetele 2-14 descriu în 

detalii starea dezolanta în care se afla poporul Domnului. 

Prin aceasta, Ieremia își varsă inima înaintea Domnului, 

lucrul care îi aduce confort și mângâiere. 

c. Vărsarea inimii înaintea Domnului este dovada că 

Ieremia avea toata încrederea că Singurul care putea oferi 

milă, ajutor și izbăvire este doar Dumnezeu (Psalmul 

37:5; Proverbe 16:3).    

 

II. Rugăciunea Pentru Iertare – 2:18-19; 4:15-18; 

 Rugăciunea pentru iertare implică o capitulare totală înaintea 

Domnului:  

Prorocul Ieremia descrie aceasta în Plângeri 4:15-18 – Mărturisind 

rezultatele și efectele lucrărilor preoților și prorocilor corupți (Plângeri 4:13-

18). Ei au dus poporul la acest dezastru: 

a. O stare de debusolare totala – „nici o direcție în umblare” – 

Plângeri 4:14a și 15b. 

b. O stare de necurăție totala – Plângeri 4:14b și 15a. 

c. O stare de abandonare totala – Plângeri 4:16. 

d. O stare de dezamăgire și deznădejde totala – Plângeri 4:17-

18.  

 Rugăciunea pentru Iertare implica o Mijlocire dusa pana la agonie 

– Plângeri 2:18-19 
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a. Acest pasaj din cartea Plângeri este unul care justifică bine 

titlul cărții. Expresiile: „strigă către Domnul”(v. 18a), „varsă 

zi și noapte șiroaie de lacrimi” (v.18b), „varsă-ți inima ca 

niște ape” (v.19b), dovedesc aceasta.  

b. În aceasta agonie, până și Zidul Ierusalimului (care a fost 

martor tuturor evenimentelor) este „invocat să ia parte” 

(v.18).  

c. Durerea tragediei în care se afla poporul era amplificată de 

soarta supraviețuitorilor care se arată cu mult mai tristă decât 

a celor uciși de sabie (v.19c).    

d. La fel ca rugăciunea pentru milă, și rugăciunea pentru iertare 

este clar adresată Domnului: „Inima lor strigă către 

Domnul…” (v.18a). Ea este: 

- Plină de întristare/ lacrimi; 

- Persistentă – „Nu-ți da niciun răgaz...” (v.18b). 

- Participă în ea toată ființa: ochii (v.18b), inima și 

mâinile (v.19). 

     

III. Rugăciunea Pentru Restaurare – 5:19-22 

Rugăciunea lui Ieremia pentru restaurarea lui Iuda începe cu 

recunoașterea suveranității lui Dumnezeu (v.19). În mod greșit, de multe ori 

suveranitatea divină produce doar teamă și frică. Pentru Ieremia însă, ea este 

sursa pentru mângâiere și consolare, deoarece Dumnezeu este Suveran și nu 

răul; Dumnezeu este pe tron, El guvernează și dreptatea Lui este deasupra 

tuturor lucrurilor/ evenimentelor.   

Rugăciunea lui Ieremia pentru restaurare este un strigat de mijlocire în 

care el devine „una” cu poporul lui Iuda așa cum o descriu expresiile din 

versetele 20 și 22: „…să ne uiți…”, „…să ne părăsești…”, „…întoarce-ne…”, 

„…dă-ne…”, “…să ne fi lepădat…?” 

Rugăciunea pentru restaurare prezintă câteva aspecte ale acestui proces: 

a. Restaurarea este totdeauna lucrarea lui Dumnezeu – v.21a – 

„Întoarce-ne la Tine Doamne…”. O poate produce doar Cel care 

poate reînnoi/ transforma inimile! 

b. Restaurarea începe întotdeauna din lăuntrul nostru – începe „intern” 

și apoi se vad rezultatele „externe” – v. 21b – „…și ne vom 

întoarce…”. De notat este faptul că „marea schimbare/restaurare” în 

viața unei persoane este întoarcerea la Dumnezeu. Și Dumnezeu o 

produce atât în viața unui păcătos la mântuire, cât și în viața unui 

credincios căzut, atunci când are loc „restaurarea” lui.  
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c. Restaurarea este totdeauna o reîntoarcere la standardele „vechi” 

(eterne) ale lui Dumnezeu – v.21c „Da-ne iarăși zile ca cele de 

odinioară!” În Ieremia 6:16-17, prorocul menționează „Standardele 

Vechi”: „…cărările cele vechi…”, „…calea cea bună…”, „…sunetul 

trâmbiței…”. 

 

CONCLUZII 

❖ Cetatea Ierusalim, asediată și luată captivă, este o imagine a dezolării 

și mizeriei în care (mai devreme sau mai târziu) păcatul îi aduce pe 

cei care se supun lui. 

❖ Descrierile stării cetății arată ravagiile pe care le face păcatul și 

năruirea pe care o produce în viețile oamenilor. 

❖ Singura soluție pentru păcat este la Dumnezeu, singurul care are mila 

și poate oferi iertarea. 

❖ Restaurarea este lucrarea lui Dumnezeu care pornește din lăuntrul 

păcătosului și care este întoarcere la Standardele Cuvântului lui 

Dumnezeu, privind „viața și umblarea”.  

 

 
(G. Fofiu Moțoc) 
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