Dumnezeu azi?
Meditații pentru săptămâna 4
1. Duminică - Ps. 121
1. 121:5: Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
2. Atunci când Dumnezeu a dorit să-și descopere vreunul din numele Său nu a scris o carte
de teologie ci a „țesut” împrejurările din viața slujitorilor Lui pentru a duce la aceasta.
Putem să cunoaștem despre Dumnezeu din cărți dar îl cunoaștem pe El doar prin
experiența personală. Cartea Psalmilor conține o mulțime de trăiri, sentimente de bucurie,
frustrare, mânie, închinare și adorare. Haidem să învățăm să ne apropiem cu autenticitate
de Cel ce cunoaște gândurile și atitudinile inimilor noastre, acțiunile noastre și ale celor din
jurul nostru. Declară astăzi bunătatea și credincioșia Lui peste viața ta și a celor din jurul
tău.
2. Luni - Iosua 1
1. Ios. 1:9 - Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te
înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2. De multe ori ne simțim copleșiți de împrejurările vieții, acasă, la școală sau la slujbă trebuie
să acționăm și nu întotdeauna avem încredere în capacitățile noastre de a ne ridica la
înălțimea situației. Dar promisiunea Sfintelor Scripturi este că nu trecem singuri prin toate
acestea: Dumnezeu este de partea noastră, El este izvorul competenței, al înțelepciunii și
al tuturor celor necesare. Haidem să ne apropie cu îndrăzneală de scaunul îndurării pentru
că pe el este așezat Tatăl nostru cel din ceruri.
3. Marți - Filipeni 4
1.

Filip. 4:6-7 Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu,
care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
2. Atunci când mă uit la mine și la resursele mele, la competențele și abilitățile cu care trebuie
să întâmpin fiecare zi cu problemele ei de multe ori teama și îngrijorarea cuprind inima
mea. Dar mă disciplinez și mă învăț să nu mă bazez pe mine ci să cer înțelepciune și
resurse de la Cel ce știe și poate mai mult decât oricine. Pacea lui Dumnezeu nu înseamnă
lipsa problemelor ci liniște și încredere chiar în mijlocul furtunii!
4. Miercuri: Matei 6
1. Mat. 6:34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea
însăşi. Ajunge zilei necazul ei.
2. Făcătorul cerului și al pământului, Cel din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile
promite să se îngrijească de mine și nevoile mele. Planul Său nu include doar națiunile și
marile momente ale istoriei ci mă cuprinde și pe mine personal. Dumnezeu mă cunoaște
pe nume, îmi știe trecutul, prezentul și viitorul. De ce să-mi frâng mâinile și să mă uit cu
teamă la ziua de mâine când pot să mă uit cu încredere la Cel ce a creat întreg Universul
și-l ține în ființă prin puterea Sa? Decid să mă uit cu speranță la viitorul meu pentru că tot
ce sunt sau am este în mâna Lui.
5. Joi: Habacuc 3
1. Hab. 3:17-18 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul
măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în
grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
2. Nu fiecare zi a vieților noastre este încununată de soare și blânde adieri ci uneori este
furtună, grindină sau negură. Când stihiile clatină totul în jurul meu cât de stabilă este
poziția mea? Atitudinea de încredere în Dumnezeu nu ține de împrejurările exterioare ci
este poziția inimii mele: cred eu cu adevărat că Dumnezeu este în control și că nimic nu
poate dărâma planurile Sale? Atunci este normal să mă închin și să măresc mare Numele
Său pentru tot ceea ce este și face!
6. Vineri: Genesa 26
1. Gen 26:24 „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Te voi
binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa din pricina robului Meu Avraam.”
2. Avraam, părintele credinței, a intrat în legământ cu Dumnezeul cerului și al pământului iar
urmările acestei înțelegeri nu s-au limitat doar la viața sa ci au impact în viața copiilor să și
chiar pentru noi până în ziua de astăzi. Încrederea pe care i-o acord lui Dumnezeu nu
aduce binecuvântare doar pentru mine ci mă transformă într-un izvor de apă vie pentru cei

din jurul meu, fie ei apropiați sau mai îndepărtați. Legământul nostru cu Dumnezeu este
mai bun și mai mare decât cel al lui Avraam. Haidem să îndrăznim să umblăm în credință în
Cel ce promite și își împlinește cu credincioșie tot ceea ce iese din gura Sa.
7. Sâmbătă: Isaia 41
1. Is. 41:9-10 Tu eşti robul Meu, te aleg şi nu te lepăd, nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te
sprijin cu dreapta Mea biruitoare.
2. Promisiunile lui Dumnezeu sunt fabuloase: credincioșie, bunătate, îndurare, un viitor și o
speranță care nu se clatină. În mijlocul furtunii, al pandemiei, al groazei și angoasei care ne
împresoară zi de zi aleg să mă uit la Soarele neprihănirii, la Cel ce ține în mâna Sa
sfeșnicul cu șapte brațe, la Dumnezeul salvării mele. Atunci când mă clatin, atunci când
îmi alunecă piciorul pe cărarea vieții El mâ ține de mână, mă întărește și mă împuternicește
pentru fiecare moment al zilei și al vieții. Bunătatea și credincioșia lui se înnoiesc față de
noi în fiecare dimineață, de aceea pot lua ziua în piept cu încredere și speranță, pot să
cânt și să dansez pentru singurul care merită închinarea și adorarea. Aleluia!

