Dumnezeu azi?
Meditații pentru săptămâna 8
1. Duminică: Ps. 119:1-24
1. 119:9 Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
2. Una din problemele cele mai serioase ale creștinului de astăzi este presiunea pusă de
societate prin care se impune (ne)„adevărul” că nu mai există adevăruri sau valori
absolute. Totul este relativ, strigă în gura mare lumea care nu se supune Adevărului.
Contradicția este chiar în afirmația de mai înainte: dacă totul este relativ înseamnă că
însăși afirmația nu are valoare absolută ci trebuie privită ca o generalizare absurdă. Dar eu
și cu tine avem un îndreptar al valorilor pe care le trăim zilnic: Sfintele Scripturi care ne-au
fost transmise pentru a avea o cărare clară pentru vremuri în care ceața și dezorientarea
domnesc.
2. Luni: Ps. 119:25-48
1. 119:26 Eu îmi istorisesc căile şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale!
2. Relația noastră cu Dumnezeu prin rugăciune nu este unidirecțională, nu este un monolog
ci un dialog! Noi vorbim și Dumnezeu ascultă dar trebuie ca și noi să ascultăm replica Lui
și să învățăm din călăuzirea Sa. Prea adesea rugăciunile mele sunt cuvinte aruncate în
vânt, fără a fi întărite de credința că produc rezultate, că Dumnezeu ascultă și acționează
pe baza lor. Tatăl nostru cel din ceruri are urechea deschisă spre copiii Săi și ne-a trimis
Duhul Său cel Sfânt care ne vorbește, ne călăuzește și mijlocește pentru noi. Haidem să-i
facem loc în viața noastră, să dialogăm cu El și să-L lăsăm să ne îndrume, să ne învețe și
să aducă viață în relația noastră cu Cel ce ne iubește mai mult și mai curat decât oricine de
pe pământ.
3. Marți: Ps. 119:49-72
1. 119:50 Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
2. Promisiunea lui Dumnezeu nu a fost niciodată că nu vom avea necazuri ci că în mijlocul
necazurilor El va fi cu noi și ne va da un viitor și o nădejde pentru a putea răbda necazul și
a ieși din el mai mult decât biruitori. Sfintele Scripturi ne învață ca să privim trecerea
noastră prin încercă ca o mare bucurie (Iacov 1:2). Atunci când negura e mare și se pare
că nu mai avem scăpare, că viața ne este amenințată și speranța nu mai este vizibilă să ne
aducem aminte că Dumnezeu este cu noi chiar dacă nu-L vedem și chiar dacă uneori
răspunsurile la rugăciune sunt întârziate sau lipsesc cu desăvârșire. Dumnezeu face ca
toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El! Haidem să prindem
inimă, să ne întărim prin puterea Lui și să continuăm să umblăm cu credință în fiecare zi a
vieții noastre fie că e soare fie că e nor!
4. Miercuri: Ps. 119:73-96
1. 119:90 Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
2. Fundamentul vieților noastre este caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Zilele vin și
trec, anii se perindă și singura constantă pe care o vedem în jurul nostru este că totul se
schimbă, nimic din ceea ce văd ochii noștri umani nu este statornic pe vecie. Dar avem un
punct care nu se clatină, sistemul nostru de referință nu este ca vântul sau ca valurile ci
este o Stâncă ce nu poate fi clătinată. Poți să te bizui pe caracterul lui Dumnezeu, pe
credincioșia Sa care se înnoiește față de noi în fiecare dimineață. Mulțumește acum lui
Dumnezeu pentru statornicia Sa și îndrăznește să pășești înainte cu credință în El și în
puterea Sa de a te face mai mult decât biruitor!
5. Joi: Ps. 119:97-120
1. 119:99 Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.
2. Cantitatea de informații până la 1900 se dubla la fiecare sută de ani. După al doilea război
mondial rata dublării a ajuns la 25 de ani iar astăzi este anuală pentru informațiile generale
și chiar zilnică pentru anumite domenii de activitate. Într-o asemenea explozie de cantitate
a informației am descoperit tot mai mult că nu cantitatea contează ci calitatea ei.
Dumnezeu a ales să se descopere prin Cuvântul Său iar Biblia este o dovadă clară a
puterii lui Dumnezeu: cea mai vândută carte, cea mai tradusă în limbile pământului, chiar
dacă împărați sau regimuri totalitare au încercat să o distrugă și să scoată din viața
popoarelor ea a rămas mereu în picioare fiindcă Dumnezeu este cel ce o susține. Haidem
să o deschidem cu reverență, să o lăsăm să ne vorbească, să ne învețe și să ne dea
înțelepciune pentru viața de zi cu zi.

6. Vineri: Ps. 119:121-144
1. 119:127 De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul
curat.
2. Înțelepciunea populară afirmă: spune-mi pe ce-ți cheltuiești banii ca să-ți spun cine ești!
Cred că ceea ce este valoros pentru noi vorbește cu tărie despre caracterul nostru, despre
lucrurile care contează și pentru care suntem gata să le susținem cu toată puterea. Valorile
sunt acele obiceiuri pe care le practicăm zilnic, cu consecvență și în ciuda curentului care
uneori este contrar. Când ne analizăm viața și modul în care ne cheltuim timpul care sunt
concluziile? Ce lucruri stăpânesc ziua noastră? Vechiul Testament ne învață că o zi din
șapte este a Domnului (sabatul) iar Apostolul Pavel ne spune că toate zilele sunt închinate
Lui (Rom. 14:5-6). Seara, înainte de culcare, când faci socoteala zilei care sunt rubricile în
care se adună cel mai mult? Este Dumnezeu prioritatea numărul 1 a vieții tale?
7. Sâmbătă: Ps. 119:145-176
1. 119:160 Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
2. În societatea în care trăim există un puternic curent ce încearcă să redefinească concepte
fundamentale: identitatea umană, sexualitatea, familia, etc. Sfintele Scripturi sunt privite
tot mai mult ca o carte învechită, care nu mai are relevanță pentru omul modern și pentru
problemele lui. Isus Cristos a afirmat despre Sine că este Calea, Adevărul și Viața (Ioan
14:6) așa că adevărul nu este doar un concept filosofic, doar o dezbate de cuvinte ci este
o Persoană, este Dumnezeu neschimbător. Nu o singură dată în istoria umanității s-a
declarat moartea lui Dumnezeu sau faptul că El nu există deloc și nici nu are nimic de-a
face cu omul și cu problemele lui. Însă eu și cu tine suntem făcuți după chipul și
asemănarea Sa, El a părăsit cerul și S-a întrupat, a trăit în toate lucrurile asemenea noastră
și de aceea este un Mare Preot care ne înțelege și mijlocește pentru noi. El este veșnic de
partea noastră, nu ne părăsește nicidecum ci este Apărătorul nostru, Mijlocitorul și Mirele
care ne pregătește pentru a ne lua și a trăi împreună cu El pentru eternitate. Maranatha!
Vino Doamne Isuse!

