
 

 

Dumnezeu azi? 

 

Meditații pentru săptămâna 1 
 

Luni - Gen. 3 

Geneza 3,4-5 Și șarpele a zis către femeie: „Nicidecum nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care 

veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul”. 

 

Cea mai bună minciună conține un sâmbure de adevăr. Dumnezeu avertizează omul că în ziua în care vor 

mânca din pomul cunoștinței vor muri iar Șarpele (Satana) îl contrazice frontal. Dumnezeu vorbea despre 

moartea spirituală (despărțirea omului de Dumnezeu) iar Ispititorul ascunde adevărul în spatele unei 

omisiuni: nu veți muri fizic.  

 

Promisiunea Domnului Isus Cristos pentru noi este „veţi cunoaşte adevărul*, şi adevărul vă va face slobozi” 

(Ioan 8:32) 

 
 

Marți - Ps. 97 

Ps. 97:9 Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat, mai presus de toţi 

dumnezeii. 

 

O problemă de focalizare spirituală: la ce te uiți azi? La necazuri, frustrări, îngrijorări, probleme? Sau îl poți 

vedea pe Dumnezu ca fiind Cel Preaînalt, Cel ce a creat întreg universul prin cuvântul puterii Sale, Cel din 

care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile?  

 

Ai în fața ta binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața ca să trăiești! 

 
 

Miercuri - Ps.99 

 

Ps.99:3   Să laude oamenii Numele Tău cel mare și înfricoșat, Căci este SFÂNT! 

 

Ce mai înseamnă azi numele Domnului? Cine mai ține cont de el? Sunt întrebări legitime care și le pun 

unii… dar în vremi de restriște ca acestea? Viața e mai mult decât azi și mâine, e mai mult decât pericolul 

infam și te poate costa nu doar moartea, cu care noi toți suntem datori. În toate zicerile Sfintelor Scripturi, 

Domnul Dumnezeu este și rămâne singura autoritate, siguranță și persoană a veșniciei care nu se schimbă, nu 

minte, nu se răzgândește. Rămâne unic, drept, iubitor și gata să răsplătească pe toți cei care îl onorează. Tu 

ce alegi? Vrei să ai parte de ajutorul Său? Te înspăimântă ziua de mâine? E normal să te temi de necunoscut, 

de rău, de stihii. Nu-ți rămâne decât să-L chemi, să-L cauți, să-ți înalți gândul și ruga către El… atunci, vei 

simți mâna Sa și vei spune alaturi de mulți și de profetul care zice: Domnul este partea mea de moștenire… 

de aceea nădăjduiesc în El. (Plâng. Ier. 3:24)  

 
 

Joi - Apoc. cap.4 

 

Apoc.4:10-11  …se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor și ziceau: VREDNIC ești Doamne și 

Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în 

ființă și au fost făcute! 

 

Iată un tablou fantastic pe care mintea noastră nu prea e în stare să-l înțeleagă în toată măreția sa… acolo e 

muzică, poezie, activitate creatoare și bucurie la care nici nu visăm… Ceea ce-mi doresc, este ca într-o bună 

zi, să aud vocea Celui ce stă pe tron chemându-mă. Este utopie sau poate fi realitate? Da! Este posibil pentru 

toți cei care și-au spălat hainele în sângele salvării Fiului Său, care prin trăirea unei vieți noi aici, între 

oameni și pentru oameni, sunt urmași ai Cuvântului, au dragoste jertfitoare și fac faptele credinței. Doar așa, 

împlinind aceste condiții avem intrare în acel loc minunat, pregătit pentru cei ce au dorit și trăiesc ca fii și 

fiice ale Împărăției… Vreau din tot sufletul să fiu acolo… știu că nu sunt încă calificat pentru această 

bucurie, dar, sper că harul Său, iertarea și iubirea de care știu că am parte în fiecare zi mă va ajuta și doresc 



 

 

fierbinte ca toți cei care-I urmează să-mi facă bucuria imensă de a-L întâmpina zicând alături cu Duhul și 

Mireasa…VINO! Și cine aude, să zică: VINO! 

 
 

Vineri - Col. cap.1 

 

Col.1:17-18  El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El 

este începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 

 

n-avem cuvinte să-i mulțumim pentru ceea ce este, fiindcă dacă nu-i recunoaștem existența, n-am fi gata să-I 

vedem binefacerile și modul minunat în care ne protejează, ne stă aproape veghindu-ne orice pas… suntem 

lucrarea Sa, meniți să-L reprezentăm ca și Chip și Asemănare. Neascultarea primilor oameni însă, ne-a 

schimbat destinul și calea. N-am fi fost în stare să ne întoarcem la gloriosul destin fără intervenția Sa, fără 

împlinitorul planului divin, Isus Hristos, Fiul Său care prin lucrarea jertfei de pe cruce și asumarea păcatului 

nostru al tuturor. Munca sufletului Său, Învierea și victoria asupra morții, aduce slavă Tatălui și mântuire 

nouă, celor care înțelegem în fiecare zi mai mult bucuria de a fi parte din planul Său. Cuvântul Său, 

sacrificiul dragostei, răbdarea, îndurarea și harul cu care ne înconjoară zilnic, trebuie să ne facă mai dedicați, 

mai sfinți și mai plăcuți Lui. De aceea să-L onorăm slujindu-I cu recunoștină, consacrare și dedicare în 

fiecare zi pe care ne-o dăruiește.  

 
 

Sâmbătă - Apoc. cap.5 

 

v. 9-10 Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru 

Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai 

făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!” 

Mântuitorul nostru Isus Cristos a venit mai întâi ca Miel și a împlinit perfect planul lui Dumnezeu pentru 

mântuirea oamenilor. El n-a fost părtinitor și nici nu s-a limitat la un singur popor ci a răscumpărat oameni 

din orice grup etnic și din toate timpurile. El ne-a dat o identitate  și valoare fabuloasă ca fii și fiice de 

Împărat. Slujba mea actuală ca fiu de Dumnezeu este cea de preot: cel ce aduce pe Dumnezeu înaintea 

oamenilor și pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Iar destinul nostru veșnic este de a împărăți împreună cu El 

pentru veșnicie.  Haideți să ne bucurăm în El pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce facem și pentru ceea ce 

vom fi! 

 
 


