
    

17.03.2019    www.1843-chart.com 

Frumuseţea scripturii Partea 3. 

      

ÎÎnnttââmmppllaarree  ssaauu   uunn   PPllaann??  
 

 
Cuprins:  

• Descoperă tainele vieţii!  
• Dumnezeul arhitect şi creator 
• Trupul omenesc vorbeşte despre creator 
• Creatorul universului 
• Dumnezeu care se îngrijeşte 
• Dumnezeu care se frământă 
• Dumnezeu care se dă pe sine însuşi 

 
 

Descoperă tainele vieţii! 
 

Închipuiţi-vă că locuiţi pe malul unui ocean. 
Într-o dimineaţă, vă treziţi devreme şi hotărâţi 
să faceţi o plimbare pe nisipul plăcut al plajei. 
Peisajul este magnific. Razele soarelui care 
răsare, mângâie apele. Valurile izbesc ţărmul. În 
timp ce vă plimbaţi în linişte de-a lungul 
malului, observaţi chiar în faţa dv. pe nisip, 
nişte urme de paşi. Apoi, observaţi alte două 
şiruri de urme. Priviţi de-a lungul plajei, cât 
puteţi de departe, dar nu vedeţi pe nimeni. 

Ce vă spun toate aceste urme de paşi? Ele vă 
spun pur şi simplu că - deşi nu puteţi vedea pe 
nimeni, cineva a fost pe acolo. Cineva s-a 
plimbat de-a lungul apei, pe mal, înaintea dv. 

Permiteţi-mi să vă pun o altă întrebare. Dacă 
ieşiţi în natură şi priviţi în jur, ce vedeţi? Iarba, 
copacii, dealurile sau munţii, florile, pârâiaşele 
de apă sau lacurile, poate câteva animale. 

Şi în timp ce vă aflaţi acolo, pe ce anume 
staţi? Da, staţi pe suprafaţa pământului. Priviţi 
în sus: ce vedeţi? În timpul zilei, puteţi vedea 
soarele, cerul sau norii. În timpul nopţii, puteţi 
vedea mii şi mii de stele - sau probabil luna. 
Oare cum au ajuns toate acestea acolo? Cum aţi 
ajuns aici? Cine v-a adus la existenţă? 

Unii spun că viaţa a început doar cu nişte 
simple celule în mare. Acele celule s-au 

dezvoltat în fiinţe vii, minuscule, alcătuite din 
mai multe celule. Apoi, de-a lungul a milioane 
de ani, acele vietăţi minuscule s-au transformat 
în mici creaturi care se puteau deplasa din mare 
pe uscat, unde le-au crescut picioare. 

Întotdeauna de-a lungul timpului, milioane 
de oameni au crezut totuşi ceva total diferit cu 
privire la modul în care au fost aduse la 
existenţă universul, pământul şi toate fiinţele vii. 
Ei cred că un Dumnezeu - Creator a făcut totul. 
Dar cine este acest Dumnezeu? În zilele noastre, 
oamenii se închină mai multor zei: Buddha, 
Mahommed, Shinto, zeilor Hinduşi şi altora. 
Adepţii acestor zei pretind că dumnezeul lor 
este Dumnezeul suprem. Stiaţi însă, că dintre 
toţi zeii din lume, numai unul singur a declarat 
despre sine că El este Creatorul tuturor 
lucrurilor? Acest Dumnezeu este Dumnezeul 
Bibliei. 

Prin urmare, dorim să descoperim în Biblie, 
tot ceea ce este posibil cu privire la Dumnezeul 
întregii creaţiuni. 

Dacă vedeţi o casă, v-a trecut vreodată prin 
gând să presupuneţi că acea casă, cumva, pur şi 
simplu s-a construit singură? Desigur că nu. 
Sunteţi constienţi că a existat cineva care a 
construit-o. 

Dacă vedeţi o şosea, vă gândiţi că şoseaua a 
apărut de la sine - sau că a existat cineva care a 
construit-o? Totuşi, casele şi şoselele sunt cu 
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mult mai simple decât lumile şi oamenii. Prin 
urmare, când priviţi oamenii, animalele şi stelele 
de pe cer, nu este cât se poate de logic să trageţi 
concluzia că toate au fost făcute de cineva? 
Cineva a plănuit toate aceste lucruri, iar apoi le-
a adus la existenţă. 

 
 

Dumnezeul arhitect şi creator 
 
Vom începe să învăţăm despre Dumnezeul 

care Se declară a fi Arhitectul şi Creatorul 
tuturor lucrurilor. Să începem cu ceea ce declară 
cartea Sa, Biblia, cu privire la lucrarea de creare 
a acestui pamânt şi a universului nostru. 

 

Prima zi 
Mai întâi, haideţi să vedem ce s-a întâmplat 

în prima zi. „La început, Dumnezeu a făcut cerurile 
şi pământul.” (Geneza 1:1) „Dumnezeu a zis: Să fie 
lumină! Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că 
lumina era buna; şi Dumnezeu a despărţit lumina de 
întuneric. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:3-5) 

În prima zi a săptămânii, Dumnezeu a creat 
pământul. El a creat lumina şi astfel a început 
ciclul zilelor şi al nopţilor. 

 

A doua zi 
Ziua a doua Dumnezeu a zis: ,,Să fie o 

întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” 
(Geneza 1:6) „... Şi aşa a fost.” (Geneza 1:7) 
„Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o 
seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a 
doua.” (Geneza 1:8) 

În ziua a doua, Dumnezeu a făcut cerul de 
deasupra noastră şi a despărţit apele de pe 
pamânt de apele norilor şi ale cerului. 

 

A treia zi 
Ziua a treia Dumnezeu a zis: „Să se strânga la 

un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se 
arate uscatul! Şi aşa a fost.” (Geneza 1:9) „Apoi 
Dumnezeu a zis: Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu 
sămânţă, pomi roditori, care să facă rod dupa soiul 
lor şi care să aiba în ei sămânţa lor pe pământ. Şi aşa 
a fost.” (Geneza 1:11) „Astfel, a fost o seară, şi apoi 
a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia. 
(Geneza 1:13) 

În cea de a treia zi, Dumnezeu a făcut să 
apară întinderea pământului, a creat mările şi a 
acoperit pământul cu vegetaţie. 

 

A patra zi 
Ziua a patra. „Dumnezeu a zis: Să fie nişte 

luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua 
de noapte; ei să fie nişte semne care să arate 
vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători 
în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Şi 
aşa a fost.” (Geneza 1:14-15) „Dumnezeu a văzut că 
lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seara, şi apoi a 
fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. (Geneza 
1:18-19) 

În ziua a patra Dumnezeu a făcut să apară 
pe cer soarele şi luna. De asemenea, El a creat 
stelele. 

 

A cincea zi 
Ziua a cincea. Ce a creat Dumnezeu în ziua a 

cincea? „Dumnezeu a zis: Să mişune apele de 
vieţuitoare, şi să zboare păsări deasupra pământului 
pe întinderea cerului”. (Geneza 1:20) „Astfel a fost o 
seara, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a 
cincea.” (Geneza 1:23) 

Biblia spune că în ziua a cincea, Dumnezeu a 
făcut păsările, peştii şi creaturile mării. 

 

A şasea zi 
Ziua a şasea. Până aici, cea de a şasea zi a 

creaţiunii a fost cea mai importantă: „Dumnezeu 
a zis: Să dea pământul vieţuitoare dupa soiul lor, 
vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor. Şi 
aşa a fost. (Geneza 1:24) „Apoi Dumnezeu a zis: Să 
facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră; el să stăpâneasca peste peştii mării, peste 
păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi 
peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul Lui Dumnezeu; parte bărbătească şi 
parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:26-27) 
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau 
foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.” (Geneza 
1:31) 

În cea de a şasea zi, Dumnezeu a făcut 
animalele, iar apoi, coroana creaţiunii Sale - 
omul - fiinţele omeneşti. Adam şi Eva nu au 
apărut ca rezultat al evoluţiei sau al întâmplării. 
Biblia spune că Dumnezeu a modelat trupurile 
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lor după chipul Său. El este Marele Inginer - 
Marele Arhitect înţelept - care ne-a adus la 
existenţă! 

 

A şaptea zi 
Ziua a şaptea. „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-

a sfârşit lucrarea de creaţiune şi S-a odihnit. Astfel, 
El a pus deoparte ziua a şaptea, ca Sabatul odihnei. 
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată 
oştirea lor. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit 
lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.” 
(Geneza 2:1-2) 

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a 
sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de 
toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. 

Despre acest Sabat al odihnei zilei a şaptea, 
vom vorbi mai mult în cadrul unei întâlniri 
viitoare. Aşadar, am urmărit o descriere succintă 
a modului în care a creat Dumnezeu acest 
pământ şi tot ceea ce este pe el, inclusiv fiinţele 
omeneşti. 

Vă învit să căutăm să înţelegem mai 
îndeaproape ce uimitor Arhitect şi Creator este 
cu adevărat Dumnezeu. Trupul omenesc ne 
oferă o dovadă uimitoare despre existenţa unui 
plan şi a unui arhitect. 
 
 

Trupul omenesc vorbeşte despre 
creator 
 

Să ne gândim doar la unul dintre organele 
trupului omenesc - ochii: Oamenii de ştiinţă ne 
spun că, în comparaţie cu alcătuirea delicată a 
corneei şi a cristalinului ochilor, cele mai 
avansate camere de luat vederi de pe pământ 
par nişte jucării pentru copii. 

Ochiul transformă lumina în mesaje, pe care 
creierul le înţelege într-o maniera atât de 
performantă, încât nici cele mai avansate 
laboratoare de pe pământ nu sunt capabile să o 
reproducă. Celulele creierului transforma aceste 
mesaje în miracolul vederii - un proces pe care 
nici un mecanism existent pe pământ nu-l poate 
realiza nici măcar pe departe. 

Ochiul omenesc ne vorbeşte despre un 
Creator iubitor, care doreşte ca noi să vedem 
frumuseţile pe care le-a făcut El în întreg 
universul. Nu este de mirare că Psalmistul a 

scris: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. 
Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul 
meu lucrul acesta!” (Psalmii 139:14) 

Trupul şi mintea omului sunt foarte 
complicate şi nu ar fi putut fi plănuite decât de 
către un Arhitect deosebit de înţelept. Dar ce 
putem spune despre restul universului? Ce 
dovadă avem că Dumnezeul Arhitect este Cel 
care a creat întreg universul? 
 
 

Creatorul universului 
 

Isaia, profetul evanghelic, ne invită să ne 
îndreptăm privirile deasupra lucrurilor mici din 
preajmă şi să le aţintim spre cer, pentru a căuta 
şi a descoperi ceea ce a făcut Dumnezeu. 
,,Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut 
aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, 
El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea 
şi tăria Lui, că una nu lipseşte.” (Isaia 40:26) 

Aţi privit vreodată nenumăratele stele de 
deasupra dv., pe cer? V-aţi întrebat de unde au 
apărut ele şi v-aţi minunat cât de mare este 
numărul lor? Dumnezeu a folosit o ilustraţie 
pentru a ne ajuta să înţelegem mai bine 
imensitatea acestor lucruri. 

Într-o seară, Dumnezeu l-a condus sub cerul 
liber pe Avraam, tatăl rasei arabe şi evreieşti şi l-
a îndemnat să încerce să numere stelele, dacă 
poate. „Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi 
să le numeri. Aşa va fi sămânţa ta.” (Geneza 15:5) 

Un astronom a declarat recent că dacă puteţi 
număra boabele de nisip de pe toate plajele din 
lume, numărul lor ar fi aproximativ la fel de 
mare precum este numărul stelelor de pe cer. 
Data viitoare când vă aflaţi pe malul mării, 
încercaţi să număraţi boabele de nisip dintr-un 
vas de un litru. Ar fi bine să vă rezervaţi 
suficient timp! 

Nu e de mirare faptul că regele David a 
declarat în felul următor: „Când privesc cerurile – 
lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai 
făcut: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul 
omului, ca să-l bagi în seamă?” (Psalmi 8:3-4) 

 
 

Dumnezeu care se îngrijeşte 
 
V-aţi întrebat vreodată, dacă un Dumnezeu 

puternic, care conduce şi susţine un univers atât 
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de vast, este interesat în mod real de noi şi de 
problemele noastre, ale celor de pe pământ? 

Totuşi Domnul Isus a zis că nici măcar o 
vrabie nu cade la pământ fără ca El să ştie 
aceasta. „Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de 
preţ decât multe vrăbii. (Matei 10:31) Pentru a 
evidenţia şi mai bine iubirea şi grija Lui 
Dumnezeu, Domnul Isus a zis: „Cât despre voi, 
până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.” (Matei 
10:30). 

Ce Dumnezeu minunat! Ce drept are 
Dumnezeul Bibliei să ceară ca toţi să I se închine 
Lui şi numai Lui? Dumnezeul Bibliei şi al 
Creştinismului afirmă că are dreptul de a primi 
închinarea şi devotamentul nostru, pentru că El 
este Dumnezeul - Creator. Dacă El este ceea ce 
declară că este, deci Creatorul atunci El merită 
în orice caz închinarea noastră; sunteţi de acord? 

Apostolul Ioan, unul dintre ucenicii 
Domnului Hristos şi scriitorul ultimei cărţi a 
Bibliei, Apocalipsa, a avut o viziune pe Insula 
Patmos. În această viziune i s-a descoperit o 
scenă a locului în care se află tronul ceresc. 
Observaţi ce a văzut el: 

„Cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea 
Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile 
înaintea scaunului de domnie, şi ziceau: Vrednic esti 
Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, 
cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi 
prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute! 
(Apocalipsa 4:10-11). 

Bătrânii care se află în faţa tronului Îl laudă 
şi I se închin Lui Dumnezeu, pentru că El este 
Creatorul. Acesta este motivul pentru care ar 
trebui să ne închinăm şi noi Dumnezeului 
cerului. El este Cel care a făcut lumea şi pe noi 
toţi. 

Dar poate că veţi întreba, ce altă dovadă 
avem că Dumnezeu este Creatorul? 

Dumnezeu Însuşi ne spune că dovada 
faptului că El ne-a creat se află pretutindeni în 
jurul nostru. 

„... Puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se 
văd lămurit, ... în lucrurile făcute de El.” (Romani 
1:20) 

Dovada faptului că Dumnezeu este Cel care 
a făcut toate lucrurile există încă de la creaţiune, 
chiar în făpturile mâinilor Lui. Este exact 
asemenea urmelor de paşi văzuţi în nisip. Ştim 
că acolo a fost cineva, chiar dacă nu am văzut 
niciodată persoana aceea. Iar când vedeţi tot 

ceea ce există în preajmă, înţelegeţi că a fost 
necesar ca toate lucrurile să fie create de cineva. 
Ele sunt asemenea urmelor de paşi, care vă spun 
că a trebuit să existe Cineva care să le aducă la 
existenţă. 

Dumnezeu Tatăl, aşa cum Îl numeşte Biblia, 
nu a fost singur în lucrarea creaţiunii. În Geneza 
se spune: „Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om 
după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; 
...” (Geneza 1:26) 

Evanghelia lui Ioan ne spune chiar mai 
multe despre aceasta. „La început era Cuvântul, şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost 
făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3) „Şi 
Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ... Şi 
noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl ... plin de har şi de 
adevăr.” (Ioan 1:14) 

Biblia vorbeşte despre Dumnezeire: 
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu 
Duhul Sfânt. Dumnezeirea este constituită din 
trei Persoane, toate gândind în acelaşi mod şi 
totuşi trei Persoane distincte. 

Domnul Isus a colaborat cu Tatăl pentru a 
crea totul. „Isprăvnicia acestei taine, ascunse din 
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile 
prin Isus Hristos.” (Efeseni 3:9) 
 
 

Dumnezeu care se frământă 
 
Orice dar bun şi desăvârşit pe care l-a avut 

sau îl va avea vreodată omul, vine din partea 
Creatorului care dăruieşte neamului omenesc 
toate binecuvântările posibile. Dumnezeu nu 
numai că l-a făcut pe om după chipul Său şi i-a 
dăruit un univers frumos în care să trăiască, dar 
continuă să fie atent la nevoile omului: „Ochii 
tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrană la 
vreme. Îţi deschizi mâna, şi saturi după dorinţă tot ce 
are viaţă.” (Psalmi 145:15-16) 

Haideţi să vedem doar câteva dintre 
modalităţile prin care Dumnezeu Se îngrijeşte 
de nevoile creaturilor Sale. 

Să ne gândim la apa pe care o bem. Ea este 
mult mai veche decât piramidele - la fel de 
veche precum sunt muntii. Apa poate fi poluata 
cu chimicale sau reziduuri, dar soarele o 
evaporă şi o înalţă în atmosferă, iar aceasta 
devine curată şi folositoare, iar şi iar, 
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distribuindu-se prin ploaie, rouă sau zăpadă. Ce 
sistem uimitor de circulaţie a apei a plănuit 
Dumnezeu! 

Apoi, pe cer se află soarele - marea centrală 
energetică a Lui Dumnezeu! Să ne gândim o 
clipă: Dacă soarele ar fi fost cu puţin mai mare 
sau cu puţin mai aproape de pamânt, oceanele 
s-ar fi evaporat. Dacă soarele ar fi fost doar cu 
puţin mai mic sau mai departe de pământ, 
atmosfera noastră ar fi îngheţat. În ambele 
situaţii, viaţa nu ar fi putut exista pe pamânt. 
Dar Dumnezeu nu numai că a creat toate 
lucrurile, ci El şi susţine toate lucrurile! 

Aerul pe care îl respirăm este un dar al Lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „El ţine în mână sufletul 
a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.” 
(Iov 12:10). Dumnezeu a proiectat universul şi a 
ştiut care este formula corectă pentru ca aerul pe 
care îl respirăm să susţină viaţa şi sănătatea. El a 
ştiut cantitatea exactă de Azot, Oxigen, Argon şi 
Bioxid de Carbon care trebuie amestecată în 
atmosferă. Aceasta, cu siguranţă, nu putea apare 
pur şi simplu la întâmplare! 

Minunile naturii din lumea noastră sunt 
nelimitate - grija Lui Dumnezeu faţă de 
creaturile Sale este infinită. Să ne gândim la 
migraţia păsărilor, una dintre cele mai mari 
enigme ale naturii. Cum poate o pasăre care 
cântăreşte mai puţin de treizeci de grame, să 
zboare mii de kilometri fără oprire, spre o 
destinaţie pe care nu a văzut-o niciodată? 

Cum pot peştii să descopere fără vreo hartă, 
curenţii de apă în care şi-au început existenţa, la 
2000 de kilometri peste oceanul nemarcat? Cum 
au învăţat ei să se orienteze, pentru a şti când şi 
unde să meargă? 

Cine a învăţat-o pe albină să construiască 
fagurele, care reprezintă o minune inginerească, 
deşi creierul ei nu este mai mare decât un vârf 
de ac? Cine este Geniul care Se află dincolo de 
toate acestea? 

Iov ne spune: „Întreabă dobitoacele, şi te vor 
învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte 
pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor 
povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că 
mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?” (Iov 
12:7-9) 

Da, Dumnezeu le-a făcut pe toate şi stă în 
spatele acestor minunăţii! În realitate, datoria şi 
privilegiul nostru de a ne închina Creatorului 
sunt întemeiate pe faptul că El este Creatorul 
nostru şi că El este Cel căruia Îi datorează 

existenţa toate lucrurile. „Să ştiţi că Domnul este 
Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem; noi suntem 
poporul Lui şi turma păşunii Lui.” (Psalmi 100:3) 

Dumnezeu cunoaşte nevoile noastre şi are 
puterea de a împlini aceste nevoi! Ieremia 
spune: „Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut 
cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu 
braţul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea 
Ta!” (Ieremia 32:17) 

Nu simţiţi pace în suflet când stiţi că 
Dumnezeu este capabil să conducă totul în 
univers şi în viaţa dv. personală? Nici o 
problemă nu este prea mică pentru a fi adusă la 
cunoştinţa Dumnezeului galaxiilor. Dumnezeu 
ştie totul – El cunoaşte totul chiar înainte de a se 
întâmpla. 

El spune: „Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici 
unul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se 
întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit.” 
(Isaia 46:9-10) 
 
 

Dumnezeu care se dă pe sine însuşi 
 
Câtă pace şi câtă încredere putem avea, 

ştiind că nimic din ceea ce ni s-ar putea 
întâmpla, nu este prea greu de rezolvat pentru 
Dumnezeu. Dar mai frumos decât orice altceva, 
„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Domnul 
Isus a zis: „Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte...” (Ioan 
16:27). 

Vă surprinde faptul că Dumnezeul Cel 
puternic, care a creat şi care susţine un univers 
atât de imens şi desăvârşit, poate fi interesat de 
dv. în mod personal? Când medităm la puterea 
nelimitată a Lui Dumnezeu, la înţelepciunea Lui 
profundă şi la capacitatea Lui de a fi prezent 
pretutindeni, suntem uluiţi şi aceasta ne 
depăşeşte capacitatea intelectuală. Însă iubirea 
este ceva ce putem înţelege. Nu exista nimic în 
această lume care să ne poată despărţi de iubirea 
Lui Dumnezeu! 

„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici 
viaţa nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici 
lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, 
nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare 
să ne despărtă de dragostea Lui Dumnezeu care este 
în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38-
39). 

Dumnezeu ne iubeşte, nu numai atunci când 
suntem vrednici de iubit, ci şi atunci când nu 
merităm. Înţelegeţi aceasta? El ne iubeşte, 
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indiferent dacă suntem negri sau albi, bărbaţi 
sau femei, frumoşi sau urâţi. Nu există nimeni 
ca El! 

Dar cel mai important, El ne iubeşte pentru 
totdeauna! Iubirea Lui este veşnică. „Te iubesc cu 
o iubire veşnică.” (Ieremia 31:3) David a scris: 
„Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci.” 
(Psalmii 100:5). 

Dumnezeu nu renunţă niciodata la noi! El 
este alături de noi în fiecare clipă a vieţii şi nu ne 
va părăsi niciodată! Iar dacă ar exista totuşi vreo 
îndoială în mintea noastră cu privire la 
dragostea Lui, Dumnezeu o lămureşte în 
cuvinte atât de simple, încât le putem înţelege 
cu uşurinţă: „Poate o femeie să uite copilul pe care-l 
alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? 
Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu 
nici un chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele... 
(Isaia 49:15-16) 

Dumnezeu a încercat să-Şi demonstreze 
iubirea faţă de om, dar cuvintele şi mesajele 
transmise prin intermediul profeţilor şi al 
îngerilor nu au fost suficiente. Noi nu am înţeles 
mesajul. Prin urmare, Dumnezeu L-a trimis pe 
propriul Său Fiu. Domnul Isus a fost 
descoperirea desăvârşită a personalităţii şi 
caracterului Tatălui Său. „El a spus: Cine M-a 
văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9) 

Dacă dorim cu adevărat să ştim cum este 
Dumnezeu şi ce simte El pentru noi, trebuie să 
studiem viaţa Domnului Isus. El a luat natura 
umană, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
noastre. El le-a predicat săracilor veştile bune ale 
mântuirii. El a vindecat inimile zdrobite şi a 
redat vederea celor orbi. El i-a hrănit pe cei 
flămânzi şi a şezut la masă în casele oamenilor. 
El le-a iertat păcatele şi le-a dat speranţă pentru 
viitor. Pentru mulţi, chipul Său a fost primul 
chip pe care l-au văzut vreodată. Glasul Lui a 
fost primul glas pe care l-au auzit vreodată. El a 
răspândit viaţă şi bucurie pretutindeni în satele 
şi oraşele prin care a călătorit. Viaţa Lui a fost o 
viaţă de renunţare la Sine şi de grijă atentă 
pentru alţii. 

Când vedem ruşinea, insultele şi umilinţa pe 
care le-a îndurat, moartea Lui pe Calvar şi inima 

Lui frântă, începem să înţelegem o părticică din 
iubirea Lui Dumnezeu faţă de copiii Săi. 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). 

Cine este acest Dumnezeu al Universului? El 
este Creatorul puternic. El este Susţinătorul 
uimitor. El este Arhitectul incredibil. El este 
Tatăl iubitor. 

Cu mai mult timp în urmă, un băiat a fost 
grav accidentat. A fost transportat de urgenţă la 
spital, într-o stare critică. Băiatul avea nevoie de 
o transfuzie imediată de sânge, însă nu sa găsit 
nici un donator. Tatăl său avea aceeaşi grupă 
sanguină şi a acceptat să doneze sângele. 
Medicul a folosit o transfuzie directă, de la 
braţul tatălui la cel al fiului. În timp ce sângele 
curgea prin tubul de plastic de la tată spre 
trupul nemişcat al fiului, tatăl a privit spre 
medic şi cu lacrimi în ochi a spus: „Doctore, dacă 
trebuie, ia totul. Sunt gata să-mi dau tot sângele 
pentru fiul meu!” 

Tatăl nostru ceresc a privit la lumea pe care 
a creat-o şi a văzut-o pierdută în păcat. În Fiul 
Său, El ne-a dat tot cerul. Isus a spus: „Tată, dacă 
trebuie, ia totul. Ia până la ultima picătură de sânge, 
ca să salvezi pe fiul Meu, pe fiica Mea, pe prietenul 
Meu!” 

Cum poţi întoarce spatele unei asemenea 
iubiri? 

Eşti creat de un Dumnezeu atotputernic şi 
iubitor care are putere peste toate. Când omul a 
căzut în păcat El şi-a dat toată fiinţa Lui pentru 
noi. Şi tu eşti important pentru El. El te iubeşte 
cu o iubire uimitoare. În timp ce ne plecăm 
capul în rugăciune, vreţi să ridicaţi mâna şi să 
spuneţi: 

 
„Doamne, 
deschid acum inima mea pentru iubirea Ta. 
Mulţumesc că m-ai creat şi răscumpărat. 
Îţi predau viaţa mea, chiar acum!” 
 

Amin

 


