
Mijlocitori în situații de criză 

Gen. 18:16-25 

Introducere 

- Situațiile de criză cu care ne confruntăm în țară, în lume, în cult, în biserică 

 

I. Exemple de mijlocitori în situații de criză 

a. Mijlocirea lui Avraam (Prov. 12:13-28) 

i. Contextul mijlocirii: judecata iminentă a Sodomei și Gomorei 

ii. Importanța mijlocirii: Dumnezeu se consultă cu slujitorul/prietenul Său înainte de a 

acționa (v. 17) 

iii. Curajul mijlocirii: Refuzul lui Avraam de a renunța chiar și când decizia pare să fi fost 

luată 

iv. Bazele mijlocirii:  

1. Caracterul lui Dumnezeu (Gen. 18:25) 

2. Numărul oamenilor neprihăniți 

b. Mijlocirea lui Moise (Ex. 32:11-14) 

i. Contextul mijlocirii: păcatul lui Israel și iminența judecății divine 

ii. Importanța mijlocirii  

1. Dumezeu „cere permisiunea” lui Moise ca să judece: „lasă-mă” (v. 10) 

2. Decizia finală a lui Dumnezeu depinde, așadar, de intervenția copiilor Săi! 

iii. Baza mijlocirii lui Moise: onoarea Numelui lui Dumnezeu (Ex. 32:12) 

c. Mijlocirea lui Samuel (1 Sam. 12:18-25) 

i. Contextul mijlocirii: renunțarea lui Israel la teocrație 

ii. Baza mijlocirii lui Samuel: caracterul/credincioșia lui Dumnezeu (1 Sam. 12:22) 

iii. Importanța mijlocirii: renunțarea la mijlocire în situația de criză era păcat (1 Sam. 12:23) 

d. Mijlocirea lui Ieremia (Ier. 14) 

i. Contextul mijlocirii: iminența deportării evreilor în Babilon și seceta 

ii. Conținutul mijlocirii (Ier. 14:7, 20-21) 

iii. Baza mijlocirii: credincioșia lui Dumnezeu și onoarea Numelui Său 

 

II. Concluzii generale 

a. Fundamentele mijlocirii 

i. Convingerea că soarta oamenilor și națiunilor este în mâna lui Dumnezeu 

ii. Caracterul lui Dumnezeu (credincioșia Sa, dreptatea Sa, bunătatea Sa, onoarea Numelui 

Său) 

b. Importanța mijlocirii: în situațiile de criză, Dumnezeu ține cont de mijlocirea copiilor Săi 

c. Provocarea mijlocirii – trăirea în sfințenie: fiecare om neprihănit contează în calculele lui 

Dumnezeu și reprezintă o piedică în fața judecății Sale 

 

Încheiere 

- O provocare practică: o lună de mijlocire specială pentru Betel, pentru Cultul Baptist, pentru 

România, pentru lume 

 

Betel, 08.11.2015 pm 


