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Anunþuri:

Profetul: mijlocitor sau paratrãznet în mijlocul poporului
Ieremia 7:1-28

De la Avraam, primul om numit în Biblie „proroc”, pânã la „Prorocul” din 
Nazaret, toþi oamenii chemaþi de Dumnezeu la aceastã slujbã aveau chemarea de 
mediator sau mijlocitor. Acest rol presupunea douã slujbe de mediere: profetul 
transmitea mesaje atât de la Dumnezeu cãtre popor, cât ºi de la popor cãtre Dumnezeu. 
Profetul vorbea poporului în Numele Domnului, spunând: Aºa vorbeºte Domnul! De 
multe ori însã era trimis de popor la Dumnezeu: Du-te ºi întreabã pe Domnul pentru 
noi. Pe lângã aceste douã aspecte ale slujbei de mijlocitor, mai este un aspect care þine 
de iniþiativa profetului de a sta între mânia lui Dumnezeu ºi poporul vinovat, în situaþii 
în care nici Dumnezeu nu vrea sã mai ierte poporul rãzvrãtit, nici poporul nu mai vrea 
sã se pocãiascã. În acest caz, prorocul este ca un paratrãznet, care capteazã asupra lui 
atât mânia justificatã a lui Dumnezeu împotriva pãcatului, cât ºi mânia poporului care 
se leapãdã de Dumnezeul adevãrat ºi aleargã spre idoli spre pieirea lor. Avraam 
mijloceºte în acest fel pentru Sodoma, dorind salvarea lui Lot, nepotul nevrednic ºi 
lumesc. Moise, de asemenea, a intervenit ca un adevãrat avocat al poporului, atunci 
când poporul pãcãtuise ºi mânia Domnului izbucnise împotriva lor ºi dorea sã-i 
nimiceascã. Samuel mijloceºte pentru Saul ºi pentru poporul vinovat.

 Exemplul suprem însã de mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni, dar ºi între 
oameni ºi Dumnezeu, este Mântuitorul Isus Hristos. El era Dumnezeu coborât printre 
oameni ca sã ne aducã mesajul deplin al iubirii lui Dumnezeu, dar ºi chemarea la 
pocãinþã. El a fost ºi om „ispitit în toate lucrurile ca ºi noi, dar fãrã pãcat”, care „are milã 
de slãbiciunile noastre” ºi care „mijloceºte pururea pentru noi”. Crucea este 
patrãznetul prin care Hristos a preluat toatã mânia justificatã a lui Dumnezeu cauzatã 
de pãcatele noastre. Când murea pe cruce se ruga: Tatã, iartã-i cã nu ºtiu ce fac! Dupã 
înviere s-a înãlþat la cer, stã la dreapta lui Dumnezeu ºi mijloceºte pentru noi.

Cine are azi rolul acesta profetic de mediator? Cine transmite Cuvântul lui 
Dumnezeu lumii pierdute? Cine trebuie sã cheme oamenii pãcãtoºi la pocãinþã ºi sã 
anunþe judecata lui Dumnezeu? Cine trebuie sã mijloceascã din proprie iniþiativã în 
faþa lui Dumnezeu pentru oamenii care nu vor sã se pocãiascã? Pavel înþelege cã rolul 
acesta revine urmaºilor lui Hristos: Dumnezeu „ne-a împãcat cu El prin Hristos ºi ne-a 
încredinþat slujba împãcãrii... Noi dar suntem trimiºi, împuterniciþi ai lui Hristos, ºi ca 
ºi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vã rugãm fierbinte, în Numele lui Hristos: 
Împãcaþi-vã cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:18, 20).

Pe vremea lui Isaia, „Domnul vede cu privirea mânioasã cã nu mai este nicio 
neprihãnire. El vede cã nu este niciun om (drept), ºi se mirã cã nimeni nu 
mijloceºte” (Isaia 59:15b-16). Oare astãzi Dumnezeu nu se mirã, când vede cã 
neprihãnirea ºi cei neprihãniþi sunt pe cale de dispariþie, iar Biserica Lui e 
(pre)ocupatã cu altceva ºi nimeni nu mijloceºte? Pe vremea lui Ezechiel, Dumnezeu 
spune: „Caut printre ei un om, care sã înalþe un zid ºi sã stea în mijlocul spãrturii 
înaintea mea pentru þarã, ca sã n-o nimicesc; dar nu gãsesc niciunul” (Ezechiel 
22:30).
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GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. 

 Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru cunoaºterea ºi aprofundarea 
învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea noastrã zilnicã.

CATEHEZÃ  SERIE NOUÃ.  
Invitãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã principalele doctrine ale  Sfintelor Scripturi, sã 
cunoascã adevãruri privind mântuirea sufletului sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. 
Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj 
(bibliotecã).

PARCARE. În cadrul Adunãrii Generale a Bisericii Harul, din data de 19 februarie 2017,   
s-a adoptat urmãtoarea decizie în legãturã cu parcarea maºinilor în curtea bisericii, conform 
legislaþiei în vigoare: maºinile se vor parca doar cu spatele, exclusiv pe locurile 
marcate în dreapta ºi stânga curþii, lãsând liberã calea de acces pe centrul curþii. În 
consecinþã, dupã ocuparea tuturor locurilor de parcare marcate, porþile vor fi închise. În cazul 
cã sosiþi la bisericã ºi nu mai sunt locuri de parcare disponibile, va rugãm NU parcaþi în 
dreptul porþilor, ci cãutaþi un loc de parcare pe bulevard în apropierea bisericii (vizavi lângã 
Restaurantul Alba, de exemplu). Vã mulþumim ºi vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile 
fraþilor desemnaþi de conducerea bisericii sã coordoneze parcarea maºinilor.

ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale, 
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la 
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se 
mai întoarce niciodatã!

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor 
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând 
cu ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare 
duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã 
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din 
faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul 
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta 
se va citi 

Se va studia Lecþia 20 (1 Petru 3:7), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi explicatã la 
pag. 30-34.

În aceastã dimineaþã a început un nou curs de catehezã.

Ieremia 21-29.
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2 Corinteni 5:20
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mulþumire pentru adolescenþii ºi tinerii Bisericii 
„Harul”

mulþumire pentru tinerii ºi adolescenþii sãnãtoºi în 
credinþã, care slujesc dupã darul primit

mulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc adolescenþii 
ºi tinerii într-un climat familial ºi spiritual sãnãtos 

mulþumire pentru învãþãtorii de la adolescenþi ºi tineri
mijlocire pentru adolescenþi sã fie nãscuþi din nou ºi sã rãmânã în bisericã
mijlocire pentru tineri sã strângã rândurile ºi în unitate sã formeze un grup sãnãtos te tineri
mijlocire pentru tineri sã doreascã sã participe la întâlnirile Eutih de marþi seara
rugãciune pentru cãsãtoria tinerilor ajunºi la vârsta potrivitã
rugãciune pentru echilibru între serviciu ºi slujire în viaþa tinerilor
rugãciune pentru curãþie în viaþa adolescenþilor ºi tinerilor
rugãciune pentru evanghelizare prin tineri pentru tinerii din cartierul Titan
rugãciune pentru conducerea bisericii sã ºtie sã punã în valoare tinerii credincioºi ºi 

darurile lor
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Lui Ieremia Dumnezeu îi interzice de cel puþin trei 
ori sã mijloceascã pentru popor: „Tu însã nu mijloci...” 
(Ieremia 7:16; 11:14; 14:11), dar el nu poate sã tacã, nici în 
faþa poporului, nici în faþa lui Dumnezeu. Deºi Cuvântul 
Domnului îi aduce numai ocarã din partea poporului, dacã 
vrea sã tacã un foc lãuntric îl mistuie ºi trebuie sã vorbeascã. 
Deºi Dumnezeu nu mai este dispus sã ierte poporul rãzvrãtit, 
el continuã sã cearã îndurare pentru popor în faþa Domnului.

Cea mai mare nevoie a þãrii noastre ºi a poporului 
nostru este nevoia de mijlocitori. Este nevoie de credincioºi 
care vãd atât starea de decãdere spiritualã poporului, cât ºi 
pedeapsa lui Dumnezeu care se apropie. Este nevoie sã 
mijlocim Cuvântul de la Dumnezeu spre oameni. Este nevoie 
sã mediem între oameni, care sunt tot mai învrãjbiþi. Dar cea 
mai mare nevoie este sã mediem între pãcatul naþiunii ºi 
mânia Domnului, punând crucea lui Hristos la mijloc, ca 
paratrãznet. Nu sta nepãsãtor! Dumnezeu se mirã cã nu 
mijloceºti, ci doar te plângi de starea jalnicã a naþiunii sau a 
familiei tale. Fii un mijlocitor pentru familia ta ºi pentru þara 
ta! 

Stiricrestine.ro 

pe creºtini în anul 2010. Acest moment a coincis ºi cu fuga 
fetiþelor de 9, 10, 11 ani. Mã refer la fetiþe care au cunoscut 
Evanghelia ºi au refuzat sã se cãsãtoreascã cu barbaþi cu vârsta 
de peste 60 de ani. Se practicãîncãîn zilele noastre cãsãtoria 
forþatã, o înþelegere între taþii fetiþelor ºi prieteni de-ai lor, care 
deºi au câteva soþii, îºi mai iau ºi fetiþe. În decurs de câteva 
sãptãmâni, au reuºit sã scape, fugind într-o barcã de lemn, pe 
care ei o numesc canoe, iar biserica din Cacine le-a ajutat sã 
ajungãîn Bissau, în capitalã. Acolo în capitalã au fost ajutate sã 
se reintegreze, au închiriat o casã pentru ele, o familie s-a mutat 
împreuna cu ele, le este platitã de cãtre bisericã taxa de 
ºcolarizare ºi asiguratã mâncarea, hainele etc. 

De câþi ani fraþii noºtri creºtini merg în aceste trei sate 
din deltã sãîi viziteze ºi sã le arate în continuare dragostea lui 
Dumnezeu în moduri practice; iar dacã Dumnezeu va voi, sunt 
misionari care se roagã sã gãseascã o uºã deschisã pentru a se 
muta în mijlocul lor.

"Totuºi întunericul nu va împãrãþi veºnic pe 
pãmântul în care acum este necaz. Poporul care umbla 
în întuneric vede o mare lumina; pestecei ce locuiau în 
þara umbrei morþii rãsare o luminã."

propulsa apoi în râu, dupã ce deja strãbatusem o orã cu o 
altã maºina pânãîn "port", un loc unde era staþionatã 
aceastã barcã. Pe Domnul Isus chiar ºi valurile l-au 
ascultat. Când apa a fost suficient de adâncã, am putut urca 
în barcã. Deja admirasem peisajul asemãnãtor parcã unei 
delte, cu mlaºtini, culturi de orez ºi câmpii cu mangrove, 
braþe ale râurilor care se despãrþeau, coloristica bogatã a 
pãsãrilor, peisajul rupt parcã dintr-o carte cu misionari ºi 
dupãdouã ore ºi jumãtate am ajuns la destinaþie. 
Locuitorii din trib ne-au ajutat sã transportãm 
geamantanele cu medicamente în stilul lor caracteristic, 
având un suport suficient de rezistent pe cap, apoi efectiv 
pun deasupra greutãþile. Am încercat ºi eu, este într-
adevãr o tehnicã bunã, dar asta explicã numarul mare de 
dureri osoase ºi musculare, motivul des cu care se prezintã 
la consultaþie. Chiar ºi copiii, care sunt în creºtere, cãrora 
nu li s-a format musculatura, obiºnuiesc sã poarte greutãþi 
mai mari decât trebuie.

Ne-au prezentat oamenilor din sat ºi am început 
munca; au ales repede un loc pe care l-au considerat optim 
pentru consultaþii. Au venit mulþi oameni, prea mulþi, 
probabil tot satul. De fapt era ºi locul în care ei socializau. 
Muncesc mult fizic ºi majoritatea aveau dureri 
generalizate, de luni sau ani de zile, cel puþin la adulþi nu 
am vãzut patologii acute, înafarã de o malarie. În schimb, 
Ana ºi Lidia, care au avut onoarea sã vadã partea de 
pediatrie, nu au avut atâtea medicamente cât ar fi avut 
nevoie. Am întâlnit iaraºi problema abuzului sexual al 
fetiþelor ºi asta ne-a îndurerat inima.

A urmat o searã cu totul africanã. Ni s-a dat vestea 
cã, din pricina mareei, nu mai avem posibilitatea sã ne 
reîntoarcem în Cacine aceea noapte ºi cã trebuie 
sãînnoptãm acolo. Când luna nu rãsare, întunericul e 
dens, nu se vede absolut nimic. În drum spre Canifaque 
am întâlnit niºte pescari ºi am cumpãrat trei peºti, ºi nu 
bãnuiam cã aceºtia ne vor fi cina (am fost cel puþin 15 guri). 
De-ar fi fost ca la înmulþirea peºtilor! Ni s-a arãtat cã 
femeile mãnâncã dintr-un anume lighean, bãrbãþii având 
altul. Am putut simþi pe pielea ºi pe stomacul meu 
discriminarea adusã femeilor ºi copiilor, care au avut 
acelaºi regim ca ºi femeile. În locul indicat pentru femei, se 
gãsea o cratiþã cu un sos ºi trei capete de peºte cu o parte 
subþire, aproape filiforma din corpul unui peºte ºi muuult 
orez. Se mânca cu mâna, fiecare în dreptul ei. A trecut ºi 
noaptea aceea ºi a urmat încã o zi. S-a strâns iarãºi satul în 
faþa "cabinetului". A fost ziua când am rãmas ºi fãrã apa 
potabilã. Dar mulþumim Domnului cã nimic nu este ascuns 
de atotºtiinþa Lui; iar când mareea a fost iarãþi în favoarea 
noastrã, am ajuns înapoi în þinutul Tombali, Cacine. Am 
simþit atacurile celui rãu, iar lupta spiritualã care se dã 
pentru aceea zonã este puternicã. Dar am înþeles totodatã 
ce mult a însemnat pentru localnici sã ajungem la ei; 
ajutorul medical acordat a fost nepreþuit, iar rugãciunile 
fãcute pentru ei binevenite. Sunt trei sate în aceastã zonã, 
la care ajungi doar cu barca, unde timp de 5 ani (2005-
2010) a existat prezenþã evanghelicã. Sãtenii i-au alungat 

JURNAL DE MISIUNE MEDICALA AFRICA
Cacine,Tombali, 17- 23 februarie 2017

Despre Cacine vã putem spune ca este un oraºel 
maritim, în sudul Guineei Bissau, cu ieºire la râul Cacine, 
afluent al Oceanului Atlantic. Nu ºtiu dacã becurile solare 
care lumineazã un sfert dintr-o stradã sau afacerea 
coreenilor cu peºte l-au ridicat la rang de oraº, pentru cã totul 
aratã destul de rustic. Aproape de port, cu o curte îngrijitãºi 
împodobitã cu flori se gãseºte biserica din Cacine pe care am 
vizitat-o. Construcþia are o singurã salã, iar pe peretele din 
faþã este desenatã de cãtre un membru al bisericii harta 
lumii. În felul acesta le-am putut arata ºi noi unde este þara 
aceasta cu nume ciudat, "Romenia", cum o numesc ei.
Timpul aici în Guinea Bissau are un ceas diferit de al nostru, 
al europenilor. Atât de repede trec anii, încat mulþi dintre 
pacienþii noºtri nu ºtiu sã spuna câþi ani au, ci doar 
aproximeazã, unii cu marje de eroare de netrecut cu vederea 
chiar ºi pentru ochiul nostru neformat în a aprecia vârsta lor 
(într-una din zile, când consultam la clinicã, aveam în faþã o 
pacientã care, dupã spusele ei, avea 140 ani).

Nu existã orare ale mijloacelor de transport, totul 
decurge în funcþie de numãrul persoanelor care ar trebui sã 
se înghesuie pentru a încapea (5-6 pe o banchetã de 3 
persoane), de numãrul bagajelor pentru care se întârzie 
mult doar pentru a le gasi un loc deasupra sacilor, a 
geamantanelor, a cuºtilor cu pãsãri vii, a lemnelor, a 
bidoanelor cu ulei de palmier deja existente parcã dinainte 
sã urce orice pasager. 

Canifaque este tribul unde era plãnuit sã ajungem în 
data de 18 februarie.Mareea nu a fost în favoarea noastrãºi 
plecarea s-a amânat 4 ore, timp pe care l-am petrecut 
aºteptând ca apa sã ajungãîn dreptul bãrcii pentru a o putea 

M I S I U N E     M E D I C A L Ã
U n  dr a m  d e  în þ e l e p c i u n e

B I S E R I C A P E R S E C U T A T Ã

Pastor, Daniel Mercioniu

PLÃTIT CU MULTÃ DRAGOSTE

 Dupã ce ºi-a terminat toate sarcinile pe care le-a avut de 
rezolvat, un bãieþel a fugit la mama lui în bucãtãrie. El a vãzut cã 
femeia pregãteºte cina, aºa cã a luat o foaie de hârtie,  s-a aºezat 
la masã ºi a început sã scrie. În timp ce bãiatul scria de zor, mama 
lui tãia legumele pentru salatã. Dupã ce a terminat ceea ce avea 
de scris, bãiatul a pus pixul jos ºi i-a dat foaia pe care-o scrisese 
mamei s-o citeascã.

 Femeia ºi-a ºters mâinile pe ºorþ ºi a început sã citeascã:

-5 lei, pentru cã am tuns iarba,
-1 leu, pentru cã am fãcut curat în camera mea sãptãmâna 
aceasta,
-1 leu, pentru cã am mers la magazin pentru tine,
-2 lei, pentru cã am stat cu fratele meu când tu ai fost la 
cumpãrãturi,
-1 leu, pentru cã am dus gunoiul,
-5 lei, pentru cã am luat note bune la ºcoalã în aceastã 
sãptãmânã
-2 lei, pentru cã am strâns frunzele din curte.

Total datorie: 17 lei.

 Dupã ce a ascultat toate cele spuse de fiul ei, mama a luat 
pixul din mâna lui, a întors foaia ºi s-a apucat sã scrie:
                                                                                          
-pentru cele nouã luni cât te-am purtat în pântece, nu îmi 
datorezi nimic,                             
-pentru toate nopþile în care m-ai þinut treazã, nu îmi datorezi 
nimic,                                
-pentru toþi anii în care te-am hrãnit, nu îmi datorezi nimic,
-pentru toate momentele în are am plâns pentru tine, nu îmi 

datorezi nimic,
-pentru toate nopþile în care îmi fãceam griji pentru 
sãnãtatea ta, nu îmi datorezi nimic,
-pentru jucãrii, haine ºi chiar pentru cã te-am ºters la nas de 
nenumãrate ori, nu îmi datorezi nimic.

-Fiule, dupã ce faci calculul, vei afla cã dragostea 
mamei pentru tine nu poate fi cumpãratã cu lucruri 
materiale!                                                                                                    
 Când bãiatul a terminat de citit tot ceea ce i-a scris 
mama lui, s-a uitat la ea cu lacrimi în ochi ºi i-a spus:

-Mama, te iubesc mult, iartã-mã!
Apoi a luat pixul ºi a scris: plãtit cu multã dragoste!

Nu vom ºti niciodatã câte sacrificii au fãcut pãrinþii 
noºtri pentru noi... De aceea, trebuie sã-i iubim, sã-i apreciem 
ºi sã fim mulþumitori pentru tot ceea ce ne-au oferit, 
mulþumind lui Dumnezeu pentru ei.

 Banii nu reprezintã niciodatã modalitatea prin care 
putem mãsura sau rãsplãti dragostea  pe care pãrinþii o 
meritã pentru tot sacrificiul lor.

... Dumnezeu Îsi aratã dragostea faþã de noi 
prin faptul cã, pe când eram noi încã pãcãtoºi, 
Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

Autoritãþile au demolat douã biserici 

„ilegale” în Nigeria

În 11 ianuarie, autoritãþile au demolat douã biserici 

din statul Jigawa, nordul Nigeriei, pretinzând cã acestea au 

fost construite ilegal într-o zonã rezidenþialã. Însã bisericile 

sunt acolo de 17 ani, iar moscheile construite în aceeaºi zonã 

nu au fost demolate. Demolãrile nu au fost anunþate prin 

nicio înºtiinþare oficialã, iar în timpul demolãrii au fost 

distruse ºi casele care erau lipite de bisericã, relateazã 

Fondul Barnabas.

Liderii bisericii sunt îngrijoraþi cã demolãrile fac parte 

din eforturile de îndepãrtare a comunitãþii creºtine din acea 

regiune. Jigawa este unul dintre cele 12 state majoritar 

musulmane din nordul Nigeriei, unde se aplicã deja o parte 

din legea Sharia.

Rugaþi-vã ca Domnul sã se îngrijeascã de membrii 

acelei biserici în urma demolãrii clãdirii, dar ºi de 

familiile care ºi-au pierdut casele. Cereþi ca creºtinii din 

Jigawa sã fie trataþi cu corectitudine de cãtre musulmani, 

iar toate eforturile de îndepãrtare a creºtinilor din 

regiune sã fie fãrã succes. Rugaþi-vã ca toate bisericile 

din Nigeria, dintre care multe se aflã sub persecuþii ºi 

presiuni, sã aibã curajul de a rãmâne tari ºi de a persevera 

în credinþã.
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