
Dumnezeu azi?


Meditații pentru săptămâna 3


1. Duminică - Ps. 73 
1. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine?… Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă 

Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Ps.73 25a,26.

2. Vremea de afară e schimbătoare și imprevizibilă... ce să mai zicem de vremuri și circumstanțe? În 

fiecare zi ne întrebăm; ce-i de făcut? Facem planuri, ne dăm peste cap să reușim, dar... toate ne 
sunt mai clare doar cu Cel care este dincolo de ceruri și care așteaptă să-L onorăm. Ne așteaptă în 
fiecare dimineață să-i spunem cu ce ne frământăm, care ne sunt așteptările și ce gânduri avem... 
ce faci? Răspunzi la așteptarea Sa plină de iubire și candoare sau te zbați singur să ieși din desișul 
pe care tu însuți l-ai creat? Te plângi că nimeni nu înțelege necazul sau suferința ta? Te simți părăsit 
și neglijat? Gândește-te că pentru cei mai mulți aceasta e normalitatea existenței. E prețul 
păcatului începuturilor la care se adaugă tot ceea ce gândești și faci... SINGUR! Nu știi de unde 
vine ajutorul? Taci și ascultă-I vocea. Te cheamă, te vrea mai liniștit, mai detașat de cele zilnice, 
mai gata să vezi că îți merge mai bine ca multor altora că necazurile prin care treci sunt mai 
suportabile ca ale semenilor tăi și așteaptă să-I mulțumești, să-I cauți prezența în fiecare zi pe care 
ți-o dăruiește, să-L vezi mare și înălțat, ca Stânca Veacurilor, ca Tată Răscumpărător și Domn. 
Încearcă... vei vedea lucruri mari, neașteptate, minuni și mai presus de toate, bunătatea, iubirea și 
ocrotirea Sa pentru tine și cei pentru care te zbați în îngrijorările vieții. 


2. Luni - Plângeri 3 
1. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este 

bun cu cine nădăjduiește în El,  cu sufletul care-L caută.       Plâng.3:24-25. 
2. Începe săptămâna cu aceste cuvinte, cu această încurajare fără egal, așează-ți sufletul obosit în 

mâna Sa și vei simți confortul acela necunoscut și imposibil de descris, pe care nu ți-l poate da 
decât El, Domnul și Mântuitorul prin pacea Sa unică. De ce să nu începi și altfel săptămâna? De ce 
să mai amâni? Lasă-te pe brațul Său, lasă-ți povara la cruce, și meditează la bunătatea și nădejdea 
după care tânjești. Da! Sună frumos, însă, cine are timp de meditație în tumultul de probleme? Prea 
adevărat, dar, acei care „riscă” cu bună știință, să „piardă” ceva mai mult timp în rugăciune, au 
parte de negrăitele bucurii și binecuvântări „ascunse” în pacea și tihna pe care le oferă Dumnezeu 
cu mână largă, doar, acelora care „riscă” să se încreadă în El. Mă rog Lui să încerci, să riști, să ieși 
din rutina care te înrobește în fiecare zi și să experimentezi promisiunile Sale, fiindcă Dumnezeu nu 
minte, nu se schimbă și de aceea, îți schimbă necazul în bucurie, îți șterge lacrimile, îți ridică 
povara și te eliberează de temeri și neîmpliniri, doar dacă, riști să vrei.


3. Marți  - 1 Petru 1 
1. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o 

dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima  1Pet. 1:22 
2. Apostolul pescar, bătrânul Simon Petru, cel restaurat de Hristos Domnul după înviere, un om 

care a avut parte de iertare și încredere din partea celui pe care l-a negat și părăsit, cred că 
merită să-i acordăm credit în ceea ce spune; și anume, că, oricine are la rândul său parte de 
aceleași circumstanțe și momente de alunecare, precum și de aceeași iertare ca și el. Aceste 
cuvinte, sunt o mare încurajare și totodată o mare garanție și pentru noi creștinii mileniului trei. 
Dacă n-ar fi fost așa, în mod sigur credința creștină n-ar fi răzbit până la noi. Unitatea și 
continuitatea Bisericii Vii născută din suferința Fiului lui Dumnezeu, din Adevărul Cuvântului și 
din vegherea Duhului Sfânt, este aceeași pi pentru noi și nu se datorează doar credincioșiei 
Creatorului și a creștinilor de-a lungul veacurilor, ci iubirii și harului nemeritat pe care continuă 
să-l reverse de-a pururi peste toți. După o perioadă în care nu ne-a fost dat să ne întâlnim ca 
Trup al Său, în care am resimțit singurătatea și izolarea, suntem din nou chemați să arătăm 
iubirea Lui, să ne bucurăm cu toată sinceritatea de părtășia ca fii și fiice ale suferințelor și 
învierii de care ne-a făcut parte și putem din nou și de bună seamă, mai cu foc să ne silim să 
fim UNA în El. Fie ca iubirea Sa jertfitoare, darul rugăciunii și al mijlocirii unii pentru alții, dorul 
după Cuvântul Adevărului și părtășia harului prin Duhul Sfânt, să ne unească mai mult și să 
facă să crească în fiecare zi Împărăția iubirii în comunitatea bisericii Aletheia. 


4. Miercuri - Iacov 1 
1. Iacov 1,2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări…

2. Este credinciosul chemat să se bucure datorită necazurilor, încercărilor și suferințelor? Nu, nu 

suntem masochiști! Nu încercarea în sine este prilejul bucuriei ci faptul că Bunul Dumnezeu, 
care controlează și orchestrează toate lucrurile din viața noastră, este în control și folosește 
toate aceste evenimente pentru a lucra la caracterul nostru, pentru a reface chipul Său care a 



fost desfigurat de păcat și rebeliune. Cu fiecare încercare sau ispită avem oportunitatea de a ne 
încrede în El, de a renunța la dorința noastră de a controla și stăpâni peste viața noastră. Atunci 
când recunoaștem dependența noastră totală de Dumnezeu avem libertatea de a fi ceea ce El 
a intenționat de la începutul creației să fim. În fiecare zi avem de ales între dorințele noastre 
egoiste și a ne alinia planurilor lui Dumnezeu care aduc binecuvântare pentru noi și cei din jurul 
nostru. Ai în față binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, alege viața pentru a trăi!


5. Joi - Isaia 52:13-53:12  
1. Isaia 53,3 Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de 

disprețuit, încât oamenii își ascundeau fața de El, iar noi nu L-am luat în seamă.

2. Domnul nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit Cerul și s-a întrupat pe Pământ pentru 

a împlini planul de salvare al omenirii. Din iubire pentru mine a ales să-și asume condiția umană 
cu toate slăbiciunile ei. Neînțeles, batjocorit de dușmani și părăsit de prieteni, El ia asupra Sa 
toate ofensele aduse împotriva lui Dumnezeu și consecințele acestora. Pe dealul Golgota, 
atârnat pe lemnul crucii El, prin suferința care-i zdrobește trupul și prin sângele care se scurge, 
Dumnezeu Fiul ne împacă cu Dumnezeu Tatăl și deschide calea apropierii neîmpiedicate de 
Creatorul nostru. Prețul este absolut teribil: viața Lui pentru ca noi să avem viață, toate păcatele 
omenirii turnate asupra capului Său pentru ca eu să mă pot înfățișa curat înaintea Celui ce are 
ochii ca para focului și nu poate vedea păcatul fără a-l distruge prin simpla sa prezență. 
Suferința lui este un model pentru viața noastră: Dumnezeu are un plan și tot ce se întâmplă cu 
noi este parte a acestui plan minunat. 


6. Vineri - 2 Cor 6 
1. 2 Corinteni 6:4-5 Dar în toate noi ne prezentăm ca niște slujitori ai lui Dumnezeu printr-o 

mare răbdare în necazuri, în nevoi și strâmtorări, în bătăi, în închisori și în răscoale, în osteneli, 
în vegheri și în posturi…


2. În predica de pe munte Domnul nostru Isus Cristos ne oferă măsura prin care putem cântări 
viața omului: pomul bun face roade bune, pomul rău face roade rele. Sfântul Apostol Pavel 
continuă în aceeași direcție: slujitorii lui Dumnezeu se recunosc prin caracterul lor, prin acțiunile 
lor și prin atitudinea pe care o dezvoltă în viața de fiecare zi. Dumnezeu nu ne promite o 
călătorie fără bariere sau cu calm desăvârșit ci dimpotrivă. Siguranța noastră este că trecem 
împreună cu El prin aceste încercări și că vom ajunge la destinație. Dar până atunci trecem prin 
furtuni, vânturi și valuri care ne zdruncină și ne fac să pierdem din vedere linia orizontului. Tăria 
noastră nu stă în elemente exterioare ci în prezența și lucrarea Duhul Sfânt care ne 
împuternicește și ne dă tot ceea ce este necesar pentru a trăi și sluji ca fii ai luminii.


7. Sâmbătă - Romani 8 
1. Romani 8,17 (VBRC) Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu 

și împreună-moștenitori cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună cu el să fim și preamăriți.   

2. Proverbul românesc spune: „cum își așterne omul așa și doarme”. Înțelepciunea divină, 

descoperită nouă în Sfintele Scripturi, ne călăuzește către o viață împlinită aici pe pământ și un 
destine veșnic demn de fii lui Dumnezeu. Secretul este unirea cu Isus Cristos, în cuvintele lui 
Ioan Botezătorul: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3,30). Viața 
creștină, așa cum este ea prezentată de Mântuitorul și de apostolii Lui, nu poate fi trăită 
prin puterea omenească, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a împlini toate 
cerințele și a ne ridica la standardul după care vom fi evaluați. Dacă vrea cineva să 
umble cu Cristos prima condiție este lepădare de sine - nu mai trăiesc eu ci Cristos 
trăiește în mine. Doar atunci vom fi cu adevărat copii ai luminii, ambasadori ai 
Împărăției lui Dumnezeu.   


