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Dacă este vreo carte în Biblie care este citită numai o
singură dată în proverbialul an jubiliar, atunci aceasta este
cartea Plângerile lui Ieremia.

Titlul sună puţin atrăgător, căci noi oamenii suntem înclinaţi
să ne dăm la o parte dinaintea a tot ce ne-ar putea apăsa.
Ne agăţăm cu orbire nebună de visul nostru copilăresc, că
fericirea s-ar putea obţine fără eforturi. Când a trecut
copilăria şi pornim în viaţă, este totuşi necesar să ne
dezobişnuim de această dorinţă de a obţine fericirea fără să
facem eforturi. În confruntarea cu situaţiile reale şi de
neevitat ale vieţii devenim apoi prin harul lui Dumnezeu
capabili pentru o bucurie matură şi de durată.

„Happiness” (a fi fericit) depinde de ceea ce „happens” (are
loc, se petrece). Bucuria depinde de bogăţiile noastre
spirituale veritabile şi continuă să existe neschimbabilă,
orice s-ar întâmpla.

Plângerile lui Ieremia vor să facă cunoscut această valoare.
Până la versetul 21 al capitolului 3 nu se găseşte nici o
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sclipire de speranţă. Într-adevăr, cauza întristării fără
margini a lui Ieremia nu ne mai priveşte, şi multe secole au
făcut să ia naştere o prăpastie aproape de netrecut între el
şi noi. Şi cu toate acestea plângerea lui vorbeşte o limbă
universală, deoarece ea descrie cu cea mai mare simplitate
durerea omenească cea mai profundă şi o scoate în
evidenţă cu suspine. Este o vorbire, pe care o înţelege
oricine care a făcut experienţe amare.

Aşa scrie A.F.S. Pollock într-un articol despre această carte şi
prin aceasta arată pe deplin cauza pentru care această carte
este nu numai puţin cunoscută, ci probabil este chiar evitată
inconştient de cei mai mulţi. Dar dacă vrem să pricepem mai
bine suferinţa noastră sau a fraţilor noştri şi a surorilor noastre,
ar trebui să ne ocupăm şi cu această carte. Atunci vom
constata că şi această carte ne face cunoscut ceva despre
Domnul Isus şi că noi citim acolo despre simţăminte pe care le
găsim numai în puţine alte locuri în Cuvânt.

Aici am publicat online în mai multe capitole o serie de prelegeri
preţioase ale lui W.J. Ouweneel, care ne ajută la preocuparea
cu această carte. Prelegerile au fost ţinute la 25 şi 26 mai 1991.
Pentru ca stilul prelegerii să fie bine cunoscut, textul a fost
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numai puţin prelucrat.

Tradus de la: Das bedrückende Buch

Traducere: Ion Simionescu
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