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Cum se folosește această lecție și acest îndrumar de studiu
•

Înainte de urmărirea lecţiei filmate
o Pregătire — Terminaţi toate lecturile recomandate.
o Programaţi-vă pauze — Analizaţi schema şi codurile de timp pentru a stabili
unde să începeţi şi unde să terminaţi o anumită porţiune a lecţiei. Lecţiile IIIM au
foarte multe informaţii, aşa că s-ar putea să doriţi să vă programaţi nişte pauze.
Acestea ar trebui programate la titlurile importante din schemă.

•

Când urmăriţi lecţia filmată
o Notiţe — Folosiţi secţiunea Notiţe pentru a urmări lecţia şi a lua notiţe
suplimentare. Mare parte a ideilor principale sunt deja rezumate în notiţe, dar
asiguraţi-vă că adăugaţi la ele propriile notiţe. Ar trebui să adăugaţi şi informaţii
detaliate care să vă ajute să vă amintiţi, să descrieţi şi să susţineţi ideile principale.
o Opriţi/rulaţi din nou porţiuni din lecţie — S-ar putea să vă fie de folos să opriţi
sau să rulaţi din nou filmul în anumite puncte pentru a lua notiţe suplimentare, a
recapitula concepte dificile sau a discuta puncte de interes.

•

După urmărirea lecţiei filmate

o Întrebări recapitulative — Răspundeţi la întrebările recapitulative în spaţiul

corespunzător. La întrebările recapitulative ar trebui să se răspundă individual, nu
în grup.

Întrebări aplicative — Întrebările aplicative sunt indicate pentru teme scrise sau ca subiecte
pentru discuţii în grup. Pentru teme scrise, se recomandă ca răspunsurile să nu depăşească o
pagină
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Schema lecţiei
•

Introducere (0:26)

•

Naraţiunile istorice (1:41)
o
Tipuri de naraţiuni (3:10)
§
Biografia (3:23)
§
Autobiografia (4:29)
o
Conţinutul naraţiunilor (5:27)
§
Chemarea profetică (5:50)
§
Acţiunile simbolice (6:59)
§
Relatarea vedeniilor (8:09)
§
Contextul istoric (10:23)

•

Comunicarea cu Dumnezeu (12:52)
o
Rugăciuni de tânguire (13:45)
§
Păcatele poporului (15:11)
§
Judecata (16:55)
o
Rugăciuni de laudă (19:16)
§
Judecata (20:37)
§
Binecuvântări (21:58)

•

Comunicarea cu oamenii (23:53)
o
Cuvântările de judecată (24:43)
§
Oracole de judecată (25:17)
§
Oracole-vaiet (27:22)
§
Procesele (29:14)
o
Cuvântările de binecuvântare (32:04)
§
Judecata duşmanilor (32:25)
§
Oracole de binecuvântare (33:22)
o
Cuvântările mixte (35:22)
§
Oracole de judecată-mântuire (35:40)
§
Chemare la pocăinţă (35:58)
§
Chemare la război (36:18)
§
Disputele profetice (36:31)
§
Pildele (36:59)

•

Rezumat (37:45)
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Notiţe
I.

Introducere

II.

Naraţiunile istorice
Naraţiunile istorice domină textul mai multor cărţi profetice din Vechiul Testament.

A.

Tipuri de naraţiuni
1.

Biografia
Daniel 1–6 redă câteva evenimente din viaţa lui Daniel, din perspectiva
biografică a unui terţ.

2.

Autobiografia
Daniel 7–12 se transformă în autobiografie.
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Scriitorii Vechiului Testament au scris în formă narativă pentru a putea să
ne transmită indirect lecţiile lor.

B.

Conţinutul naraţiunilor
1.

Chemarea profetică
O chemare profetică este o relatare a momentului în care Dumnezeu i-a
însărcinat pe profeţi să vorbească în numele Lui.

2.

Acţiunile simbolice
De multe ori Dumnezeu Şi-a chemat purtătorii de cuvânt să efectueze
anumite acţiuni care aveau valoare simbolică.

3.

Relatarea vedeniilor
În relatările viziunilor profetul descrie o întâlnire vizuală cu Dumnezeu.
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4.

Contextul istoric
Menite să ofere contextul mesajelor şi acţiunilor profetice, pentru a ne
ajuta să le înţelegem corect

III.

Comunicarea cu Dumnezeu
Profeţii Vechiului Testament s-au rugat lui Dumnezeu în moduri care seamănă cu
Psalmii. În cărţile profetice poate fi găsită toată gama de rugăciuni imaginabile.

A.

Rugăciuni de tânguire
Lamentaţiile comunică Domnului dezamăgirea, tristeţea şi confuzia.

Frecvenţa rugăciunilor de lamentaţie arată că aceasta erau o parte foarte
importantă a slujirii profetice.
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1.

Păcatele poporului
Habacuc a vorbit cu Dumnezeu despre două mari probleme:
•

cum se răzvrătise Israelul împotriva lui Dumnezeu

•

ororile judecăţii lui Dumnezeu din agresiunea babilonienilor

Când profeţii au văzut durerea şi suferinţa poporului lui Dumnezeu, au
strigat la Dumnezeu şi i-au chemat şi pe alţii să facă la fel.

2.

Judecata
De obicei, profeţii au oferit lamentaţii pentru a da de ştire poporului cât de
grave erau păcatele sale şi a-l chema la pocăinţă.

B.

Rugăciuni de laudă
Când profeţii vedeau ce lucruri bune urma să facă Dumnezeu, veneau la El cu
laudă.
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Când profeţii Îl cinstesc pe Domnul cu laudă, ei Îl laudă pentru judecăţile şi
binecuvântările Sale.

1.

Judecata
Profeţii Îl cinsteau pe Dumnezeu cu laudă pentru puterea Lui de a lovi
popoarele şi de a le distruge prin judecată.

Când Dumnezeu îi judecă pe cei care Îi persecută poporul, poporul lui
Dumnezeu ar trebui să-L laude.

2.

Binecuvântările
Profeţii l-au lăudat adesea pe Domnul nu doar pentru judecata Sa, ci şi
pentru numeroasele binecuvântări pe care le dă poporului Său.
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Comunicarea cu oamenii
Dumnezeu Şi-a chemat profeţii să-I fie emisari. Marea majoritate a cuvântului lor este
reprezentată de fapt de mesaje de la Dumnezeu către popor.

A.

Cuvântările de judecată
Profeţii Vechiului Testament îşi ţineau de obicei cuvântările către popor în forme
sau modele caracteristice.

1.

Oracole de judecată
O profeție caracteristică a judecăţii are două componente principale:
•

Acuzaţia — profetul atrage atenţia la păcatele poporului lui
Dumnezeu

•

Sentinţa — profetul anunţă ce fel de blestem al legământului va
veni peste popor din pricina păcatelor sale
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2.

Oracolele-vaiet
Foarte asemănătoare cu profeția despre judecată, dar introduse de expresia
„vai.“

3.

Procesele
„rib“ (pronunţat RIV) — procedură legală sau proces care avea loc în
tribunalul ceresc al lui Iahve, Marele Rege

Profeţii aveau deseori viziuni ale cerului şi de multe ori sala tronului lui
Dumnezeu era văzută ca o sală de tribunal.

Procesele apar în profeţi ca unul din modurile prin care Dumnezeu Îşi
acuză poporul şi îl ameninţă cu judecata.
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B.

Cuvântările de binecuvântare
1.

Judecata duşmanilor
Prezicerile de judecată, de nenorocire şi procesele împotriva popoarelor
neevreieşti:

2.

•

declarau că Dumnezeu îi va nimici pe duşmanii Israelului

•

asigurau Israelul că Dumnezeu Îşi va elibera poporul

Oracole de binecuvântare
Înştiinţările de binecuvântare erau foarte flexibile ca formă. Un model de
bază apare de multe ori:

C.

•

adresare introductivă

•

motivul binecuvântării

•

prezentarea mai detaliată a binecuvântării respective

Cuvântările mixte
Cuvântările mixte apar în diverse forme. Ele aveau potenţialul de a se referi atât la
binecuvântările, cât şi la blestemele lui Dumnezeu.
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1.

Oracole de judecătă-mântuire
Profeții ale judecăţii şi mântuirii în care, în cadrul aceleiaşi cuvântări,
apare ameninţarea unora cu judecata şi oferirea binecuvântării altora.

2.

Chemare la pocăinţă
Profeţii au avertizat cu judecata şi au oferit binecuvântări celor care se
pocăiau.

3.

Chemare la război
Profeţii îşi chemau ascultătorii la victorie sau înfrângere în război.

4.

Disputele profetice
Profeţii începeau dispute sau controverse cu alţi profeţi.
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5.

Pildele
Pildele pot fi înştiinţări pozitive ale harului lui Dumnezeu sau înştiinţări
negative referitoare la judecata Lui.

•

Rezumat
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Întrebări recapitulative
1.

Descrieţi cele două tipuri de naraţiuni găsite în profeţiile Vechiului Testament.

2.

Descrieţi diversitatea conţinutului găsit în naraţiunile profetice din Vechiul Testament.
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3.

Cum sunt folosite naraţiunile istorice în scrierile profetice din Vechiul Testament?

4.

Cum arată rugăciunile de lamentaţie şi cum le-au folosit profeţii?
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5.

Cum arată rugăciunile de laudă şi cum le-au folosit profeţii?

6.

Cum arată cuvântările de judecată şi cum le-au folosit profeţii?
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7.

Cum arată cuvântările de binecuvântare şi cum le-au folosit profeţii?

8.

Ce sunt cuvântările combinate şi cum le-au folosit profeţii?
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În general, de ce au profeţit profeţii?
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Întrebări aplicative

1.

De ce este important să acordăm atenţie naraţiunilor istorice din cărţile profetice? Când
citim scrieri profetice, ce relaţie ar trebui să existe între înţelegerea noastră privind cele
scrise în naraţiunile istorice şi celelalte lucruri pe care le citim?

2.

Ce implică formele profetice standard cu privire la modul în care ar trebui să citim
profeţia?

3.

Când a fost ultima dată când v-aţi lamentat în faţa lui Dumnezeu? Ce tip de lamentaţie aţi
oferit? Cât de des interpretaţi suferinţa din viaţa voastră ca rezultat al judecăţii divine?
Există şi alte motive pentru care suferă creştinii? Ce putem învăţa din felul în care s-au
lamentat profeţii şi care L-ar putea face pe Dumnezeu să ne răspundă pozitiv?

4.

Tema laudei pentru judecată apare în multe locuri din scrierile profetice. Se cuvine ca
creştinii să-L laude pe Dumnezeu pentru judecăţile Sale? De ce da sau de ce nu?

5.

De ce au vorbit profeţii atât de des despre binecuvântările şi blestemele lui Dumnezeu?
Bisericile moderne ar trebui să facă acelaşi lucru? De ce da sau de ce nu?

6.

Care este lucrul cel mai semnificativ pe care l-aţi înţeles din acest studiu? De ce?

o

Ciclul: El ne-a dat profeți
Lecţia a șasea: Analiza literară a profețiilor
© 2009 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

