Dumnezeu azi?
Meditații pentru săptămâna 6
1. Duminică: Isaia 45
1. 45:1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să
doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să
nu se mai închidă
2. Profetul Isaia (740-680 î.Cr.) îl introduce pe scena istoriei răscumpărării cu cel puțin 120 de
ani înainte pe Cirus al II-lea care a fost regele Babilonului între 559-529 î.Cr. Dumnezeu nu
este constrâns de timp ci domnește cu autoritate absolută peste el și peste istoria întregii
omeniri. Biserica este Trupul lui Cristos pe pământ, ambasadorii plenipotențiari ai
Împărăției pentru toate națiunile. Noi suntem purtătorii Lui de cuvânt, Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu ne călăuzește și ne împuternicește pentru a aduce la împlinire planul Său măreț
de răscumpărare a omenirii. Prin înfiere suntem prinți în familia regală a Tatălui nostru cel
din ceruri. Haidem să trăim ca fii ai luminii, cu fruntea sus și cu inima plină de credință și
îndrăzneală. Avem resurse și răspuns potrivit pentru toate împrejurările prin care trecem.
Fii agentul special al Împărăției pentru toți cei din jurul tău.
2. Luni: Luca 12:1-34
1. 12:8-9 Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul
omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor
va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
2. Timpul pe care-l petrecem pe pământ, între momentul nașterii și momentul morții, este
testul pe baza căruia vom primi poziția și autoritatea în viața veșnică. Alegerile de acum au
consecințe veșnice. Nu sunt stăpân peste trupul, timpul, energia, banii, relațiile sau alte
resurse pe care le-am primit pentru o vreme în administrare de la Cel ce Singur este
Stăpân suveran peste toți și toate. Nu omul este măsura tuturor lucrurilor ci Dumnezeu
este în centrul Universului și nimeni și nimic nu-l poate detrona. Cine se apropie de
Dumnezeu trebuie să creadă iar credința înseamnă a răspunde afirmativ la inițiativele Sale
în viața noastră. Haidem să facem împreună lucrare cu El, pentru a împlini planurile Sale și
a primi moștenirea deplină pe care El a pregătit-o pentru toți acei ce în viața aceasta devin
biruitori prin sângele Mielului și prin Cuvântul mărturisirii lor.
3. Marți: Luca 12:35-59
1. 12:40 Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
2. Concluzia cuvântării lui Isus din Luca 12 este simplă dar exigentă: vegheați! Necazurile,
îngrijorările sau deznădejdea ne pot apăsa sufletul și ne forțează să pierdem perspectiva
adevărată: Dumnezeu este în control și nici un amănunt al vieților noastre nu este
întâmplător ci face parte din țesătura pe care Marele Urzitor o împletește cu măiestrie și
putere absolută. Nu suntem la mila sorții, nu plutim fără posibilitate de cârmire pe marea
vieții ci avem puterea de a colabora cu Dumnezeu pentru a sluji generației noastre după
planurile Sale (Fapte 13:36) sau a zădărnici planurile Sale în ceea ce ne privește (Luca
7:30). Ai în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul: alege viața!
4. Miercuri: Genesa 19:1-28
1. 19:13 Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea
Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim.
2. Lot, nepotul lui Avraam, trăia în Sodoma și primește vizita îngerilor pe care Dumnezeu îi
trimite pentru a aduce la împlinire planurile Sale. Asemenea lui Lot care trăia în mijlocul
unei cetăți destrăbălate și noi trăim astăzi în mijlocul unei generații care se îndepărtează
tot mai mult de Dumnezeu, care redefinește bine și răul, care spune păcatului că este
normalitate și încearcă să-l impună ca normă ce trebuie tolerată și chiar acceptată de toți.
Să nu ne mirăm că judecata divină trece dincolo de destinul personal, familial sau național.
Trăim în aceste zile în pandemie (epidemie globală), dar provocarea pentru fiecare dintre
noi este ca să trăim ca lumini în mijlocul întunericului, să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să
intre în arca mântuirii.
5. Joi: Evrei 9
1. 9:14 … cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine
Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să
slujiţi Dumnezeului celui viu!
2. Domnul nostru Isus Cristos a împlinit, ca Mare Preot, planul de curățire și mântuire pentru
întreaga umanitate. Judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului l-a costat viața Fiului Său

iar noi trebuie să răspundem prin a pune viața nostră la bătaie pentru Împărăția Sa. Dacă
El s-a născut, a trăit, a murit și a înviat pentru noi singurul răspuns adecvat este să trăim și
să murim împreună cu El. Închină fiecare zi a vieții tale lui Dumnezeu, slujește fraților și
surorilor tale întru Cristos și fii mijlocitor al planului de mântuire pentru cei din jurul tău!
6. Vineri: 2 Corinteni 5
1. 5:10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru
ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în
trup.
2. În mijlocul incertitudinii și al lipsei de consecvență din viața noastră există un fapt care nu
poate fi negat: inevitabilitatea morții. Dar viața și destinul nostru nu se sfârșesc la cimitir ci
continuă în viața veșnică unde ne așteaptă momentul judecății în care fiecare ființă umană
va fi evaluată pe baza faptelor făcute înainte de moarte. Modul în care-mi administrez viața
și resursele are consecințe eterne: fie o coroană și o viață veșnică, fie rușinea și
îndepărtare pentru veci de la Fața Lui Dumnezeu. Alegerea mea zilnică pentru sau
împotriva ispitei și păcatului are implicații pentru destinul meu. Aleg să-L las pe Cristos să
trăiască în mine, aleg să mă micșorez pentru ca El să poată fi tot mai vizibil în mine și
acțiunile mele.
7. Sâmbătă: 2 Petru 1
1. 1:3-4 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea
Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi
fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
2. Destinul nostru nu este să fim glotași de rând în oastea cerului ci Mireasa Lui, cea care stă
pe tron și domnește veșnic împreună cu El. Dar Dumnezeu este drept și cântarul Lui nu are
greutăți măsluite pentru cei din familia Sa. Pentru a domni împreună cu El trebuie să și
trăim împreună cu El. Fiul Omului (Isus Cristos) n-a venit să i se slujească ci El să slujească
și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Urmând exemplul Său și noi trebuie să
punem la bătaie viața noastră, să ne smerim și să slujim pentru a putea avea parte de
înălțare la vremea judecății din fața tronului mare și alb. Haidem să adunăm avere în
conturile cerești fiind înțelepți în administrarea resurselor pământești!

