
Dumnezeu azi?


Meditații pentru săptămâna 2


1. Duminică - Isaia 50

1. Is. 50:5 Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras 

înapoi. 

2. Acest capitol este unul clar mesianic: îl prevestește pe Isus Cristos, lucrarea și caracterul 

Său. Dar modelul Său este imperativ pentru fiecare creștin și reprezintă un ideal la care 
fiecare dintre noi trebuie să aspirăm. Dumnezeu are întotdeauna inițiativa în viața mea: El 
are un plan și locul meu acolo este bine definit. Dar suveranitatea lui Dumnezeu nu calcă 
peste alegerea mea, eu decid în fiecare zi dacă mă aliniez planurilor Sale sau mă eschivez 
de la ele. Bunul Dumnezeu mă invită la un parteneriat în care el pregătește faptele bune pe 
care trebuie să le pun în practică. Mântuitorul nostru nu se împotrivește și nu se trage 
înapoi nici chiar de la moarte și încă moarte de cruce. Sunt eu gata să conlucrez cu 
Dumnezeu prin ascultarea mea?


2. Luni - Iona 1

1. Iona 1:9 El le-a zis:”Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut 

marea și uscatul”. (VBRC)

2. Iona, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, se află pe o corabie în mijlocul furtunii pe care 

Dumnezeu o trimite pentru a-l întoarce de la nebunia lui. Cuvintele lui sunt în totală 
contradicție cu acțiunile lui: afirmă că se teme de Dumnezeu dar se direcția în care se 
îndreaptă este în totală contradicție cu porunca lui Dumnezeu pentru viața și lucrarea lui. 
Ca și creștini adesea susținem că avem valori pe care însă nu  le practicăm în mod 
consecvent și credincios: cititul Bibliei, rugăciunea, părtășia creștină, slujirea, dărnicia și 
zeciuiala, slujirea și multe altele. Este oare nevoie de judecata lui Dumnezeu, de o furtună 
sau de o pandemie pentru a ne întoarce de la egoismul nebuniei noastre cu fața spre El? 
Haidem să punem semnul egalității între cuvintele și acțiunile noaste, între valorile 
exprimate în cuvinte și cele văzute în comportamentul nostru de zi cu zi. 


3. Marți - Iona 2

1. Iona 2:3 „L-am chemat pe Domnul din strâmtorarea mea și mi-a răspuns; din adâncul 

locuinței morților am strigat și tu mi-ai auzit glasul.” (VBRC)

2. Aflat în pântecul peștelui, asediat de acid și îngrozit de claustrofobie omul lui Dumnezeu își 

îndreaptă rugăciunea spre Dumnezeul cel atotputernic. Deși se afla în neascultare crasă și 
suporta consecințele dezastruoase ale rebeliunii primește răspuns favorabil de la Cel 
Preaînalt. Dumnezeu mă cunoaște în cele mai mici amănunte, nu există posibilitatea de a 
ne ascunde de El sau de a-l minți. Haidem să venim cu deschidere totală în fața Lui, să ne 
vărsăm inima înaintea Lui și să îndrăznim să ne prezentăm înaintea tronului de îndurare 
pentru că vom căpăta milă și răspuns favorabil din partea Celui ce este Tatăl nostru cel 
bun și drept. 


4. Miercuri - Iona 3

1. Ioan 3:9 Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va îndura? Poate se va întoarce 

de la mânia lui aprinsă și nu vom pieri. (VBRC)

2. Un popor care nu-l cunoște pe Făcătorul cerului și al pământului se căiește de faptele lui și 

cerșește milostivire din partea unui Dumnezeu necunoscut pentru ei. Noi îl cunoaștem ca 
Tatăl care orchestrează toate lucrurile pentru binele celor ce-L iubesc pe El, ca Fiu care s-a  
născut, a trăit, a murit și a înviat pentru noi, ca Duh Sfânt care locuiește în noi și lucrează 
neobosit la sfințirea noastră. De ce să nu venim cu îndrăzneală înaintea Bunului și Marelui 
Dumnezeu pentru ca să fim binecuvântați și să devenim izvor de binecuvântare pentru cei 
din jurul nostru. Chiar dacă ești departe de El, dacă te-ai înstrăinat sau chiar în plină 
rebeliune astăzi este ziua în care poți să te împaci cu El și să primești un viitor și o 
speranță din mâna Lui. 


5. Joi - Iona 4

1. Iona 4:1 Dar lui Iona i-a părut foarte rău și s-a înfuriat. (VBRC)

2. Bunătatea și mila lui Dumnezeu se revarsă peste cei aflați sub judecata lui Dumnezeu iar 

profetul este cel ce reacționează cu resentimente și furie față de acțiunea lui Dumnezeu. În 
mândria și nebunia sa, omul ridică pumnul către cer și îndrăznește să-L acuze pe Creator 
de nepăsare sau chiar reavoință. Dumnezeu este dragoste și toate acțiunile Sale, inclusiv 
judecățile, sunt înrădăcinate în iubire și au ca scop binele omului. Ca popor al lui 
Dumnezeu avem slujba de mijlocitori, de mediatori între cei înstrăinați de El și Creatorul 



tuturor celor văzute și nevăzute. Uneori însă egoismul nostru, micimea și miopia noastră 
ne fac să ne îndepărtăm de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Haidem să ne reluăm 
statutul și acțiunile de agenți ai Împăratului care suntem chemați să aducem lumina Sa în 
întunericul din jurul nostru. 


6. Vineri - Faptele apostolilor 27

1. Fapte 27:24 „Nu te teme, Pavel! Tu trebuie să stai înaintea Cezarului și iată că Dumnezeu ți 

i-a dăruit pe toți cei ce navighează împreună cu tine!”

2. Întemnițat datorită credinței în Isus Cristos, aflat pe drumul spre Roma în corabia care este 

gata să eșueze datorită furtunii apostolul Pavel primește un mesaj de încurajare și de 
speranță. Dar nu numai pentru el ci și pentru toți cei aflați pe corabie împreună cu el. 
Prezența mea în mijlocul celor din jurul meu poate însemna binecuvântare sau blestem, 
viață sau moarte. Fiecare dintre noi suntem un izvor din care cei apropiați beau zilnic din 
el. Atitudinea, cuvintele și acțiunile mele îi apropie pe oameni de Dumnezeu sau îi 
îndepărtează, aduce lumină sau întuneric? Fiecare din noi decide zilnic dacă se alătură lui 
Dumnezeu în planurile Sale binecuvântate sau le zădărnicește. Haidem să alegem viața și 
binecuvântarea atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. 


7. Sâmbătă - Faptele apostolilor 28

1. Fapte 28:4 „Fără îndoială că omul acesta care a fost salvat din mare este un criminal, căci 

Dreptatea nu-l lasă să trăiască!“ 

2. După naufragiu Sfântul apostol Pavel se regăsește în Malta ud și flămând, obosit și fără 

adăpost. Dar nu trece pasiv prin toate acestea ci cu inimă de slujitor acționează spre 
binele celor din jurul său dar este mușcat de o viperă în timp ce strângea lemne pentru a 
face foc pentru cei din jurul său. Băștinașii îl judecă și condamnă pentru ceea ce aparent 
este judecata divină peste el. Optica noastră față de necazuri, boli, pandemie sau alte 
tragedii ar trebui să fie una în care vedem planul lui Dumnezeu, suntem călăuziți de Duhul 
Sfânt pentru a vorbi și acționa ca slujitori ai Celui Preaînalt și ai fraților noștri. Haidem să 
nu pronunțăm judecăți în cauze pe care nu le înțelegem pe deplin ci să fim aducători de 
vești bune, oameni ai speranței și al unui destin aflat în mâna Celui ce ne cunoaște, ne 
iubește și ne cheamă să trăim veșnic împreună cu El.       


