Dumnezeu azi?
Meditații pentru săptămâna 7
1. Duminică: 1 Corinteni 10
1. 10:11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru
învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.
2. Adesea perspectiva umană este scurtă, până la prima cotitură a drumului, miopia noastră
ne împiedică să vedem scena întreagă pe care se desfășoară piesa dirijată magistral de
Urzitorul planului de restaurare a Împărăției cerurilor. În suveranitatea Sa absolută El
plănuiește și aduce la împlinire decretele Sale fără ca vreo forță să-i poată sta împotrivă.
Dumnezeu ne invită să-i ne alăturăm, să fim împreună lucrători cu El la extinderea
Împărăției. Cei ce au mers înaintea noastră ne servesc drept exemple, atât pozitive cât și
negative. Haidem să citim Sfintele Scripturi, să învățăm din ele și să aplicăm principiile
dătătoare de viață și speranță.
2. Luni: Galateni 4
1. 4:6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă:
„Ava!”, adică „Tată!”
2. Din punct de vedere spiritual omul se naște despărțit de Dumnezeu, mort în păcatele și
fărădelegile moștenite și în cele acumulate prin propria alegere. Dar bunătatea și
dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru lutul însuflețit nu ne lasă înstrăinați în noapte și
frig ci ne aduce în casa Lui, ba chiar ne oferă adopția în familia Lui. Nu suntem slugi sau
argați plătiți cu simbrie zilnică ci fii și fiice ale Împăratului. Avem la dispoziția nostră toate
resursele Împărăției lui Dumnezeu, ba chiar Înuși Dumnezeu locuiește în inimile noastre și
orchestrează toate lucrurile din viața noastră pentru a restaura chipul Său în noi și a ne
pregăti pentru veșnicie.
3. Marți: Isaia 41
1. 41:13 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: „Nu te
teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”
2. Când cade ploaia în șuvoaie, când vântul suflă cu îndărătnicie și când furtuna este aprigă
în viața noastră ne simțim apăsați și singuri sub povara încercărilor din viața noastră. Dar
Marele nostru Preot, Isus Cristos, Cel ce a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi dar nu a
păcătuit nici măcar odată ne înțelege și ne asistă de la dreapta scaunului de domnie din
ceruri. Promisiunea Lui nu a fost niciodată că vom fi scutiți de necazuri ci că El va fi cu noi
în timp ce vom trece prin ele. Haidem să întărim inimile noastre cu adevărul prezenței Sale
și să-L lăsăm să viețuiască în noi și prin noi pentru a aduce binecuvântare pentru familiile
noastre și pentru toți cei din jurul nostru.
4. Miercuri: Iacov 1
1. 1:12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe
care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
2. Ispita nu înseamnă păcat. La începutul lucrării Sale publice Domnul Isus Cristos a fost
ispitit timp de patruzeci de zile dar a trecut cu bine de toate testele. Ispititorul lucrează și
astăzi și încearcă să ne facă să ne împiedicăm în pelerinajul nostru către patria cerească.
Dar Duhul Sfânt mijlocește pentru noi și chiar atunci când cădem există speranța
mărturisirii și a pocăinței care ne readuce în părtășia cu Tatăl ceresc. Cel mai bine însă
este să învățăm să ne supunem lui Dumnezeu și să ne împotrivim păcatului fără a-i da curs
în viața noastră. Exersând și crescând în maturitatea creștină vom ajunge în final să primim
răspuns bun la înfricoșătoarea judecată la care trebuie să se înfățișeze orice ființă creată.
5. Joi: 2 Tesaloniceni 1
1. 2 Tes.1:11-12 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă
găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de
bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus
Hristos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al
Domnului Isus Hristos.
2. Superbă rugăciune... extrem de actuală și pentru unii ca noi din acest al treilea mileniu,
care stăm sub amenințarea unui virus necunoscut încă, o rugăciune plină de raționalitate,
care cere lui Dumnezeu Tatăl să-și împlinească planul veșnic cu o comunitate creștină în
formare, nu prea vrednici să împlinească în lume dezideratele divine, dar, încurajați să audă
de la Apostolul Pavel, predicatorul și învățătorul lor, că Domnul este suveran și că datorită
harului Său și cu ajutorul Mântuitorului Isus Hristos, trimis printre oameni, ei, niște

începători încă, întru ale credinței, se califică să poată împlini cu putere, într-o lume cu
nimic mai bună ca a noastră, ceea ce Dumnezeu Tatăl a planificat înainte de facerea
lumii... minunat! Să fi fost planificat doar atunci, pentru comunitatea primilor bisericuțe din
Efes? Sau... puterea acestei rugăciuni ne atinge și pe noi astăzi? Ce crezi? Te simți cât de
cât revigorat și motivat de aceste versete rugăciune? Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te
face să crezi că e valabil și pentru tine, nu ezita! Mulțumește-i pentru acest sfânt îndemn și
începe să te consideri împlinitor al voii Sale, care ne vrea mai motivați, mai plini de
bunătate și mai activi pentru a ne împlini menirea de copii ai Împărăției umpluți de Duh și
de dragoste pentru a sări în ajutorul celor din lume, a-i ajuta, a-i sluji cu dragostea Sa și să
împlinim astfel sfânta Sa voie.
6. Vineri Evrei 11
1. Evrei11:3 Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa
că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
2. O componentă fundamentală a ființei omenești este fără îndoială credința... de ce spun
asta, de vreme ce mulți o neagă, ca o formă vădită de opoziție și revoltă contra Făcătorului
tuturor, ei bine, gândiți-vă cum erați în copilărie, aduceți-vă aminte de modul în care pe zi
ce trecea adunați noi informații, care, vă domoleau temerile cu privire la venirea unei noi
dimineți, a sărbătorilor și mai ales a celebrării zilei de naștere... Dacă n-am avea credință,
n-am planifica nimic, n-am îndrăzni să avem agende sau și mai puțin, să zburăm cu
avionul... am trăi într-o nesiguranță nimicitoare, anihilantă și copleșiți de tot felul de temeri,
n-am avea nădejde de vindecare a bolilor, de potolire a pandemiilor și multe altele legate
de necunoscutul zilei de mâine... da, aceasta este o dovadă incontestabilă pentru oricine
despre faptul că suntem „dotați” cu credință încă dinainte de a ne naște. Așa a găsit cu
cale Dumnezeu Tatăl Creatorul să facă să se întrevadă pentru fiecare zorii speranței
dincolo de imediat. Tot ceea ce este în noi, este legat de credința inițială, ca un ajutor de
curaj de a năzui, de a gândi și a spera la un mâine mai bun... e de fapt, acel dor de
veșnicie, de gândul veșniciei despre care vorbește predicatorul în Cartea Eclesiastului.
Însă, pentru a răspunde Cuvântului veșnic și a crede că El ESTE și MÂNTUIEȘTE, e nevoie
de DARUL CREDINȚEI. Nu l-ai cerut încă? Fie ca Duhul Sfânt să te lămurească să-l ceri și
apoi, să-l folosești pentru a-i mulțumi, pentru a stimula credința celor din casa ta și a celor
care caută să trăiască o viață cu adevărat plenară. Mă rog să avem parte de Cuvântul care
zidește și de înțelepciunea Duhului ca să creștem în fiecare zi în faptele credinței.
7. Sâmbătă Evrei 12
1. Evrei12:28-29 Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm
mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică,
fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
2. Ce convingere nestrămutată din partea scriitorului epistolei! Am primit deja Împărăția
despre care zice, cu aceeași nestrămutată convingere că e de nedistrus, de parcă a și
văzut-o! Da! A văzut-o prin Darul Credinței, care este un rezultat la fel de nestrămutat ca și
Dumnezeul Împărăției... Ce minunat! Câtă hotărâre și convingere... Nu poate rosti astfel de
cuvinte decât un OM al CREDINȚEI, care vede, știe și se îndreaptă către Împărăția
promisă, pe care este convins că o va moșteni, dar, nu încă... cu toate acestea, ascultă
prin credință șoapta Duhului Sfânt care-l învață tot ce este necesar pentru a ajunge
acolo... închinare primită de Domnul, și mai ales, într-o atitudine plină de respect,
cumpătare, adorare sinceră, fiindcă Dumnezeu cunoaște spiritul și gândul cu care vii
înaintea Sa și nu poate fi nici cumpărat, nici mințit în niciun fel, iar cei care riscă s-o facă
vor sfârși ca preoții ce au îndrăznit să aducă foc nesacru în Cortul Sfânt, din vremea
umblării către Canaan... E un avertisment și pentru noi astăzi? Eu cel puțin, o cred... de
aceea, hai să ne unim în rugăciuni sincere, adevărate și din adâncul inimii, să ne curățim
gândul de orice foc străin și să îndrăznim, după îndemnul Mântuitorului nostru Isus
Hristos, care ne îndeamnă SĂ FIM BIRUITORI ASUPRA VIEȚII LUMEȘTI, ca și El.

