
Dumnezeu azi?


Meditații pentru săptămâna 5


1. Duminică - Ps. 33

1. 33:10-11: Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. Dar 

sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii Lui, din neam în neam. 

2. De-a lungul istoriei nenumărate popoare au înființat regate și imperii pentru a-și impune 

voința și planurile asupra altor popoare. Astăzi avem superputeri mondiale, tot felul de 
organizații secrete care mai de care cu planurile lor de a-și impune ideologia și interesele în 
dauna majorității. Spre deosebire de acestea Bunul Dumnezeu are în vedere interesul ultim 
al fiecărui om și lucrează pentru a duce planul Său la împlinire. Biblia ne promite că El este 
în control, că planurile oamenilor nu au ultimul cuvânt ci Stăpânul necontestat care este 
Tatăl care ne iubește și lucrează neobosit pentru reconstruirea chipului Său în fii și fiicele 
Lui. 


2. Luni: Matei 24 

1. 24:3 El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El, la o parte, şi I-au 

zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al 
sfârşitului veacului acestuia?”


2. Zilele din urmă sunt definite ca fiind perioada dintre înălțarea Domnului la cer și întoarcerea 
Sa pe norii slavei pentru a finaliza istoria omenirii. Spre deosebire de alte religii și filosofii, 
creștinismul privește destinul omului și al omenirii nu ca pe un ciclu care se repetă la 
nesfârșit ci ca o dreaptă care pleacă din momentul creației și se sfârșește cu judecata de 
la tronul mare și alb în fața căruia se va înfățișa orice ființă umană care a trăit vreodată pe 
fața pământului. Trebuie să ne pregătim pentru acel moment în care fiecare dintre noi vom 
da socoteală înaintea adevăratului Stăpân pentru toate resursele pe care omul le 
administrează în acest moment: trupul, energia, banii, relațiile, familia, etc. Care este 
calitatea materialelor cu care-ți construiești destinul? Fân, trestie sau lemn? Aur, argint sau 
pietre prețioase? 


3. Marți: Romani 1 

1. 1:9 Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că 

vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să 
am, în sfârşit, fericirea să vin la voi. 


2. În perioadă de pandemie când suntem sfătuiți la distanțare socială și la protejarea 
propriului interes este bine să ne aducem aminte de importanța adevăratei părtășii 
creștine. „Koinonia”, de unde noi românii avem termenul de cununie (momentul când un 
bărbat și o femeie intră în cea mai semnificativă relație umană posibilă), nu este o 
corvoadă sau o îndatorire care nu aduce bucurie ci dimpotrivă. Ps. 133 ne descoperă că 
acolo, în mijlocul părtășiei, toarnă Dumnezeu binecuvântarea Sa. În metafora Trupului lui 
Cristos Biserica este asemuită cu un organism deosebit de complex și uimitor în care 
fiecare parte își primește creșterea de la Cap (Cristos) prin intermediul celorlalte părți. 
Avem nevoie unii de alții! Caută părtășia creștină, caută să fii o binecuvântare pentru a 
avea parte la rândul tău de binecuvântare. 


4. Miercuri: 2 Tim. 3

1. 3:10-11 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, 

credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi 
suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am 
răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.


2. Sfântul Apostol Pavel, marele om al lui Dumnezeu, listează opt domenii din viața și 
caracterul său care sunt modele pentru ucenicii lui: învățătura, comportamentul, hotărârea, 
credința, îndelunga răbdare, dragostea, prigonirile și suferințele. Când membrii familiei 
mele, prietenii mei, colegii sau vecinii se uită la viața mea ce văd ei oare? Care sunt lecțiile 
pe care le transmitem nu doar prin cuvinte ci prin caracter și valori pe care le întrupăm 
zilnic? Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim lumină și sare pentru cei din jurul nostru.  


5. Joi: Ieremia 29 

1. 29:7 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, 

pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!

2. Evreii erau robi în Babilon nu cetățeni cu drepturi depline, nu stăpâni ci sclavi, nu 

privilegiați ci marginalizați. Și totuși Dumnezeu le poruncește prin gura profetului Său că 
caute „Shalom-ul” pentru cetatea și imperiul în care locuiau. Dumnezeu îi promite 



odinioară lui Avraam că-l va binecuvânta pentru a fi o binecuvântare pentru toate familiile 
pământului. Această moștenire este transmisă, prin credință, fiilor săi care astăzi sunt toți 
cei care au intrat în această familie prin credința în Isus Cristos, evrei și ne-evrei. Dar 
mandatul binecuvântării este privilegiul și datoria fiecărui creștin. Lasă-l pe Duhul lui 
Dumnezeu care locuiește în tine să te transforme în izvor de apă vie pentru cei din jurul 
tău!   

6. Vineri: 1 Tes. 5  
1. 5:5-6 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 

De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.

2. Îndemnul apostolic este la veghere, la a fi treji și a deosebi lumina de întuneric, binele de 

rău. Și asta nu doar pentru interesul nostru meschin ci pentru a fi o voce care strigă în 
noapte, o lumină care răzbate negura. Dumnezeu, care este Tatăl luminilor și de la care se 
coboară orice dar bun și desăvârșit, ne cheamă să fim lumină și călăuză pentru oamenii 
din jurul nostru. Ca să-i conducem unde? La părtășia cu El, la un destin care-i duce la 
viața veșnică petrecută împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Fii o poartă deschisă 
spre ceruri nu o piatră de poticnire!  

7. Sâmbătă: Isaia 55 

1. 55:6 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.

2. Umblare cu Dumnezeu nu este un proces automat în care omul nu are nimic de făcut. 

Dimpotrivă, El ne cheamă la colaborare, la împreună lucrare cu Cel ce lucrează neobosit 
încă de la facerea lumii. Tronul lui Dumnezeu se numește scaunul îndurării și suntem 
invitați să ne apropiem cu îndrăzneală de el, nu pe baza meritelor noastre ci pe baza 
lucrării lui Isus de la crucea de pe Golgota. Mântuirea este prin credință, nu prin fapte ca 
să nu se laude nimeni. Dar Dumnezeu a pregătit pentru noi fapte bune în care trebuie să 
umblăm pentru a ne asemăna Tatălui nostru din ceruri și a aduce onoare Numelui Său. 
Haidem să ne apropiem de El, să luăm lumină din lumina Sa și să o dăruim celor din jurul 
nostru.  


