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CAPITOLUL 1 
Introducere 

Mângâiere şi speranţă prin Scripturi 
 

 În capitolul cincisprezece din Epistola către Romani, versetul patru, Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, îşi 
pune sigiliul de aprobare asupra Vechiului Testament în întregime evidenţiind scopul pentru care a fost scris acesta. „Şi tot 
ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea pe care o dau 
Scripturile, să avem nădejde.“ 
 Motivul pentru care găsim mângâiere şi speranţă în Vechiul Testament este descoperit clar de Hristos când, în 
răspunsul Său către evrei, El a arătat clar că acesta, şi în special scrierile lui Moise, are autoritate divină, spunând: „Cercetaţi 
Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.“ „Căci, dacă aţi crede pe 
Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.“ „Dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele 
Mele?“ (Ioan 5:39, 46, 47). Putem găsi mângâiere şi speranţă în Scripturi, pentru că Hristos este în ele. 
 Duhul Vechiului Testament este Duhul lui Hristos. Citim despre vechii profeţi, că „ei cercetau să vadă ce vreme şi 
ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care 
aveau să fie urmate.“ (1 Petru 1:11) 

 
VECHIUL TESTAMENT ESTE EVANGHELIA: Şi nu numai atât, dar Vechiul Testament conţine Evanghelia. 

În versetul care urmează ultimului citat se spune: „Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi ci pentru voi spuneau ei 
aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care 
chiar îngerii doresc să privească.“ Înseamnă că profeţii, printre care şi Moise, au predicat aceleaşi lucruri care au fost 
predicate de apostoli, şi anume Evanghelia. Cum Evanghelia lui Dumnezeu „priveşte pe Fiul Său Isus Hristos, Domnul 
nostru“ (Rom.1:1-3), iar evreii ar fi crezut în mod necesar în Isus dacă l-ar fi crezut pe Moise, deoarece Moise a scris despre 
Hristos, urmează că ceea ce Moise a scris a fost Evanghelia. 
  

EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE: Prima carte pe care a scris-o Moise prin inspiraţia Duhului lui Dumnezeu, a 
fost istoria creaţiunii. Acesta este deci unul dintre lucrurile prin care noi primim speranţă şi mângâiere. De ce putem primi 
speranţă şi mângâiere prin istoria creaţiunii? Pentru că această istorie conţine Evanghelia. Câteva cuvinte vor ajuta la 
stabilirea acestui fapt înainte de a începe studiul lecţiilor în detaliu. 
 Declaraţia apostolului că Evanghelia „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede“ 
(Rom.1:16), este familiară tuturor acelora care au auzit Evanghelia predicându-se. Evanghelia este manifestarea puterii lui 
Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Acelaşi lucru este afirmat în principiu de apostolul Petru când vorbeşte despre 
moştenirea rezervată în ceruri acelora care „sunt păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuire“ (1 Petru 
1:5). 
  

CREAŢIUNEA, MĂSURA PUTERII LUI DUMNEZEU: Dar care este măsura puterii lui Dumnezeu? Unde se 
vede aceasta într-o formă concretă? Citiţi Romani 1:20 unde ni se spune că încă de la crearea lumii, lucrurile invizibile ale 
lui Dumnezeu, chiar puterea Sa veşnică şi divinitatea Sa sunt clar văzute, fiind înţelese prin lucrurile care există. De aceea, 
oricine poate vedea în creaţiune puterea lui Dumnezeu. Însă puterea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte mântuirea este 
Evanghelia. Deci lucrările creaţiunii predică Evanghelia. Acest adevăr este prezentat în Psalmul 19, unde citim: „Cerurile 
spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mânilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de 
ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi 
glasul lor merge până la marginile lumii.“ 
 Ideea este că indiferent ce limbă vorbesc, oamenii pot înţelege limba cerului. Solia aceasta poate fi mult mai uşor 
înţeleasă decât dacă ar fi rostită în cuvinte; pentru că nu toţi oamenii pot înţelege aceeaşi limbă articulată, dar toţi cei care 
posedă raţiune pot înţelege limbajul simplu al lucrărilor lui Dumnezeu. 
 Acest gând este frumos exprimat în următoarele versuri scrise de Addison: 
 
 „Întinsul firmament din înalt, 
 Cu întreg cerul albastru, diafan, 
 Şi cerurile înstelate, un cadru strălucitor, 
 Fac cunoscut pe marele lor Creator; 
 Neobositul soare, în fiecare zi 
 Descoperă a Făcătorului său putere, 
 Vestind fiecărei regiuni 
 Lucrarea Atotputernicei mâini. 
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 De îndată ce umbra serii se aşterne, 
 Luna continuă povestea minunată; 
 Şi în fiecare noapte, pământului ce ascultă 
 Istoria naşterii sale repetă; 
 În timp ce toate stelele din jurul ei ard, 
 Şi toate planetele la rândul lor 
 Aprobă spusele rotindu-se, 
 Răspândind adevărul de la pol la pol. 
 
 Şi ce dacă într-o solemnă tăcere toate 
 Se mişcă în jurul bilei terestre întunecate? 
 Şi ce dacă nici o voce, nici un sunet 
 Printre orbitele luminoase nu se aude? 
 În urechea raţiunii se aude bucuria lor 
 Şi rostesc toate cu o voce minunată 
 Cântând în strălucirea lor 
 'Mâna care ne-a făcut este Divină'.“ 
 
 Evanghelia este puterea lui Dumnezeu iar puterea lui Dumnezeu este manifestată în lucrurile pe care El le-a făcut; 
deci psalmistul vorbeşte despre Evanghelia pe care o propovăduieşte cerul. Că aşa stau lucrurile o arată apostolul Pavel în 
Romani 10:15-18: „'Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!' Dar nu toţi au 
ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: 'Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?' Astfel, credinţa vine în urma auzirii; 
iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb: 'N-au auzit ei?' Ba da; căci 'glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi 
cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.'“ Apostolul vorbeşte aici despre Evanghelie, care, spune el, nu a fost ascultată 
de toţi. Apoi el declară că toţi au auzit şi ca dovadă el citează din Psalmul 19: „Răsunetul lor străbate tot pământul şi glasul 
lor merge până la marginea lumii.“ Ce să spună glasul lor? Desigur ceva privind Evanghelia. Astfel, avem o dovadă clară că 
cerurile vestesc Evanghelia. Nu există nici un om atât de analfabet încât să nu poată citi Evanghelia; şi nici un om nu este 
atât de surd sau de izolat încât să nu audă predica Evangheliei. Acest adevăr va apare şi mai evident pe măsură ce vom 
înainta în acest studiu. 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 2 
Prima zi 

Creaţiunea şi răscumpărarea 
 
 „La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul“ (Geneza 1:1). În această propoziţie scurtă este concentrată 
întreaga Evanghelie. Cel care citeşte corect poate primi o imensă mângâiere. 
 Mai întâi să analizăm cine a creat cerurile şi pământul. „Dumnezeu le-a creat.“ Dar Hristos este Dumnezeu, 
oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui (Vezi Evrei 1:3). El Însuşi a spus: „Eu şi Tatăl una suntem.“ (Ioan 10:30) El a 
fost Acela care, reprezentându-L pe Tatăl, a creat cerurile şi pământul. „La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era 
Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.“ (Ioan 1:1-3) Şi din 
nou citim despre Hristos că „prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute: fie scaune de domnii sau dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El“ (Col. 1:16, 
17). 
 Tatăl Însuşi se adresează Fiului ca Dumnezeu şi Creator. În primul capitol din Evrei se arată că Dumnezeu nu a 
spus nicicând îngerilor „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut“. „Dar Fiului I-a zis: 'Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule 
este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate'“. Şi a mai spus Fiului: „La început, Tu, Doamne, ai 
întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.“ (Evrei 1:5, 8, 10) Astfel putem fi siguri că atunci când citim în 
primul capitol al Genezei că „la început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul“, aceasta înseamnă Dumnezeu în Hristos. 
 Puterea creatoare este semnul distinctiv al divinităţii. Duhul Domnului, prin profetul Ieremia, prezintă 
deşertăciunea idolilor şi apoi continuă: „Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat 
vecinic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui. „Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii, care n-au 
făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ şi de supt ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a 
întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.““ (Ieremia 10:10-12) Pământul a fost făcut prin 
puterea Lui şi întocmit prin înţelepciunea Sa. Dar Hristos este “puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.“ Aşa 
că aici Îl găsim din nou pe Hristos legat inseparabil de creaţie în calitate de Creator. Numai dacă Îl recunoaştem şi ne 
închinăm lui Hristos în calitate de Creator îi vom recunoaşte divinitatea. 
 Hristos este Răscumpărător datorită puterii Sale de Creator. Citim că „avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor“, deoarece prin El au fost făcute toate lucrurile (Col. 1:14, 16). Dacă El nu ar fi Creator, El n-ar putea fi 
Răscumpărător. Aceasta înseamnă pur şi simplu că puterea răscumpărătoare şi puterea creatoare sunt idenntice. A 
răscumpăra înseamnă a crea. Aceasta reiese din afirmaţia apostolului că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuire; această afirmaţie este imediat urmată de alta care arată că puterea lui Dumnezeu se vede prin lucrurile care au fost 
făcute (Rom 1:16-20). Când privim lucrurile create şi puterea manifestată în ele, noi contemplăm puterea răscumpărării. 
 S-au făcut multe speculaţii neîntemeiate ca să se determine care este mai importantă, răscumpărarea sau creaţiunea. 
Mulţi au crezut că răscumpărarea este o lucrare mai importantă decât creaţiunea. O astfel de speculaţie este neîntemeiată, 
deoarece numai puterea infinită poate face aceste lucrări, iar puterea infinită nu poate fi măsurată de mintea omului. Dar 
deşi nu putem măsura puterea, putem rezolva problema importanţei celor două, pentru că Scripturile ne dau această 
informaţie. Nici una dintre ele nu este mai importantă, deoarece ambele sunt la fel. Răscumpărarea este creaţiune. 
Răscumpărarea implică aceeaşi putere care a fost folosită la început pentru a crea lumea şi tot ce este în ea, putere care este 
acum folosită pentru a salva oamenii şi pământul din blestemul păcatului. 
 Scripturile sunt foarte clare în această privinţă. Psalmistul se roagă: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
pune în mine un duh nou şi statornic!“ Psalm 51:10 Apostolul spune că „dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă“ (2 
Cor.5:17) sau o nouă creaţiune. Şi citim din nou, „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos 
Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efeseni 2:8-10). 
 Comparat cu Dumnezeu, omul nu este decât o „nimicnicie şi deşărtăciune“. (Isaia 40:17) În el „nu locuieşte nimic 
bun“. (Rom. 7:18) Acum aceeaşi putere care la început a făcut pământul din nimic, îl ia pe om, dacă el doreşte, şi face din el 
ceea ce este „spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui“. 
 
CUVÂNTUL CREATOR: După ce am văzut că Hristos Cuvântul este Creatorul tuturor lucrurilor şi că El răscumpără prin 
puterea Sa creatoare, să vedem acum ce ne spune Biblia despre modul în care a creat El. Iată răspunsul: „Cerurile au fost 
făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi 
pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci El zice 
şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.“ (Psalm 33:6-9) Este foarte simplu şi minunat prin chiar simplitatea aceasta. 
Pe drept cuvânt putem exclama: „Ce cuvânt este acesta!“ 
 „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din 
lucruri care se văd.“ (Evrei 11:3) Cum ştim în ce fel au fost făcute lumile? Prin credinţă. Credinţa connduce la cunoştinţă. 
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Aceasta este lucrarea ei specială. Cunoştinţa câştigată prin credinţă nu este vagă şi incertă, ci este cea mai sigură dintre toate 
cunoştinţele. De fapt, nu există o adevărată cunoştinţă care să nu provină din credinţă. Cunoştinţa care vine pe orice altă cale 
este speculaţie. Necredinciosul consideră credinţa o nebunie, dar cel credincios ştie că temelia acesteia este credinţa. Cine 
crede, cunoaşte. 
 Cunoaşterea alfabetului este unul dintre cele mai banale lucruri din lume. Acesta stă la baza oricărei cunoştinţe. 
Nimeni nu ridiculizează un copil care spune că ştie literele alfabetului şi care declară hotărât, în ciuda oricărei opinii 
contrare, că ‘A’ este ‘A’. Şi totuşi el ştie acest lucru numai prin credinţă. El nu a făcut niciodată cercetări personale; el a 
acceptat afirmaţia profesorului. Şi profesorul a trebuit să înveţe alfabetul în acelaşi mod - prin credinţă. Profesorului nu i s-a 
demonstrat că ‘A’ este ‘A’. Nu s-ar fi putut. Dacă ar fi refuzat să creadă până când i s-ar fi demonstrat, el nu ar fi învăţat 
niciodată să citească. El trebuia să accepte aceasta prin credinţă, după care s-ar fi dovedit adevărată în orice situaţie. De 
nimic nu sunt oamenii mai siguri decât de literele alfabetului şi în acelaşi timp nu există nimic altceva care să depindă mai 
mult de credinţă. 
 După cum copilul învaţă alfabetul noi învăţăm adevărurile lui Dumnezeu. Oricine primeşte împărăţia cerului s-o 
primească ca un copilaş. Prin credinţă învăţăm să-L cunoaştem pe Isus Hristos care este Alfa şi Omega, întregul alfabet al 
lui Dumnezeu. Cel care crede afirmaţia simplă a Bibliei privind creaţiunea poate fi sigur că Dumnezeu a creat într-adevăr 
cerurile şi pământul prin puterea cuvântului Său. Faptul că un necredincios se îndoieşte de aceasta şi crede că e o prostie nu-
l afectează, tot aşa cum cunoaşterea de către noi a alfabetului nu este afectată sau contrazisă de ignoranţa altcuiva. 
 „Prin cuvântul Domnului s-au făcut cerurile; şi toată mulţimea stelelor prin suflarea gurii Lui.“ În revista 
„Century“, din mai 1891, există o descriere foarte interesantă privind producerea de imagini ale vocii. Articolul se intitula 
„Sunetul vizibil“. Doamna Watts Hughes a inventat un dispozitiv simplu pentru a testa intensitatea sunetelor vocale. 
Dispozitivul folosit era format dintr-o membrană elastică ce acoperea un receptor în care era introdusă vocea printr-un tub 
cu extremitatea lărgită. Pe această membrană a fost presărat nisip sau o pudră fină. S-a constatat că atunci când se cânta în 
tub pudra era cu uşurinţă agitată de vibraţiile membranei, care erau corespondentul celor vocale, diferind în funcţie de 
înălţimea şi intensitatea sunetului. Desigur că aceasta era de aşteptat. Dar surpriza a fost că în fiecare caz oscilaţia a produs 
forma unei plante sau flori sau chiar a unor forme inferioare de viaţă animală. Un fenomen similar se poate observa când 
suflarea noastră este îndreptată asupra ferestrei la temperaturi scăzute. 
 S-a constatat că atunci când pudra era uscată, ea nu reţinea forma după ce vibraţia vocii înceta. S-a umezit pudra 
uşor pentru ca diferitele forme obţinute să poată fi reţinute şi fotografiate. (Aici Waggoner se referă la o fotografie a 
imaginii vocii.) 
 Aceasta arată că respiraţia, aşa cum iese din plămâni, are forma unor lucruri vii, iar cântăreaţa şi-a exprimat 
concluyia astfel: 
 „Încheind scurta mea prezentare referitoare la aceste imagini ale vocii, aşa cum le-am observat eu, aş adăuga că 
experienţele mele au fost făcute în calitate de cântăreaţă, folosindu-mi vocea ca instrument de cercetare; trebuie să 
încredinţez acest studiu altora mai pricepuţi în ştiinţelor naturale pentru a armoniza aceste manifestări cu fapte şi legi deja 
cunoscute. Totuşi, parcurgând diferitele etape ale acestui experiment, am fost confruntată pe rând cu diverse întrebări, până 
când m-am găsit stând înaintea unui mister, în mare parte ascuns, deşi anumite aspecte par a fi cunoscute. Aş vrea să mai 
spun că, zi după zi, cântând produceam diversele forme, după care ieşind din casă vedem corespondentul lor viu în florile în 
florile, ferigile şi copacii din jurul meu. Şi când vedeam din nou grămăjoarele de praf cum formează diverse fiiguri florale 
care apoi îşi desfăceau petalele aşa cum se transformă bobocul în floare – am început să nădăjduiesc că aceste umile 
experimente ar putea dezvălui într-o oarecare măsură modul în care natura produce propriile ale frumuseţi, şi astfel să 
contribui, într-o mică măsură, la descoperirea unei alte verigi din marele lanţ al universului organizat care, aşa cum ni se 
spune în Sfintele Scripturi, s-a format prin vocea lui Dumnezeu.“ 
 Fragmentul de mai sus nu este dat ca exemplu privind modul în care Dumnezeu a adus la existenţă prin cuvânt, 
deoarece noi nu putem şti cum a făcut-o Dumnezeu, dar ne va servi ca să înţelegem acest adevăr. Omul este făcut după 
chipul lui Dumnezeu, dar el nu are putere de a crea. În suflarea sa pot exista numai forme ale lucrurilor vii; dar în suflarea 
lui Dumnezeu nu sunt numai forme, ci însăşi lucrurile vii, pentru că El este Dumnezeul Cel Viu şi cu El este „izvorul vieţii.“ 
Când El vorbeşte, cuvântul care numeşte un lucru, conţine chiar lucrul respectiv. Ceea ce cuvântul descrie există într-o 
formă vie în acel cuvânt. 
 Referindu-se la Dumnezeu, apostolul Pavel descrie acest lucru prin cuvintele: „El … care cheamă lucrurile care nu 
sunt, ca şi cum ar fi.“ Acesta este numai atributul al Divinităţii. Dacă un om cheamă un lucru care nu există, ca şi cum ar 
exista, aceasta este minciună. Dar Dumnezeu o face, şi El nu poate minţi. Cum se întâmplă aceasta? Pur şi simplu pentru că 
atunci când El cheamă un lucru pe nume, sau spune că un lucru va lua fiinţă, acesta deja există, chiar dacă nu poate fi văzut. 
Lucrul este în cuvântul Său. Când El numeşte un lucru care înainte n-a existat, în acea clipă lucrul respectiv există deoarece 
Cuvântul Său îl formează când îl numeşte. Când El spune că un lucru va fi, atunci acest lucru deja există, pentru că el există 
cu adevărat în cuvântul care a fost rostit. De aceea multe dintre profeţii sunt exprimate la timpul trecut ca şi cum ele deja s-
au întâmplat. Aşa că atunci când lumile au fost create Dumnezeu a vorbit şi ele au apărut. Ele s-au format prin suflarea gurii 
Lui. 
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 Acum vedeţi ce temelie neclintită are cel credincios care ştie că toate lucrurile au fost create prin cuvântul lui 
Dumnezeu şi că atunci când Dumnezeu vorbeşte, lucrul numit de El există, plin de viaţă. Psalmistul spune că: „El vorbeşte 
de pace poporului Său şi iubiţilor Lui.“ Psalm 85:8. „Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul 
de la mijloc care-i despărţea.“ Ef. 2:14. Dar pacea înseamnă neprihănire, pentru că citim: „Multă pace au cei ce iubesc 
Legea ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire“ (Psalm 119:165), sau nimic nu-i va clătina. Şi iarăşi: „O, de ai fi luat aminte 
la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta ca valurile mării.“ (Isaia 48:18) Înseamnă că Dumnezeu 
rosteşte neprihănirea atunci când El rosteşte pacea. Şi aşa este, pentru că citim: „Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o 
dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi proorocii - şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine 
prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit, şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos 
Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate 
neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în 
vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce 
crede în Isus.“ (Rom.3:21-26) 
 Observaţi că despre om se spune că nu are nici o neprihănire: „Nu este niciunul care să facă binele, niciunul 
măcar.“ (Rom.3:12) În om nu există nimic din care să fie făcută neprihănirea. De aceea neprihănirea lui Dumnezeu este 
pusă, literal, în şi asupra tuturor celor care cred. Conform Scripturii, ei sunt îmbrăcaţi în neprihănire şi umpluţi cu ea. De 
fapt, ei devin „neprihănirea lui Dumnezeu“ în Hristos. Şi cum se împlineşte aceasta? Dumnezeu îşi declară neprihănirea Sa 
asupra celui care crede. A declara înseamnă a vorbi. Aşa că Dumnezeu vorbeşte păcătosului, care nu este nimic, care nu are 
nimic şi îi spune: „Tu eşti neprihănit“, şi imediat păcătosul care crede încetează de a mai fi păcătos şi devine neprihănirea 
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care vorbeşte neprihănire are chiar neprihănirea în el şi îndată ce păcătosul crede şi 
primeşte acel cuvânt în inima sa prin credinţă, în acel moment el are neprihănirea lui Dumnezeu în inima lui; şi cum din 
inimă curge viaţa, rezultă că o nouă viaţă a început în el; şi acea viaţă este o viaţă de ascultare faţă de poruncile lui 
Dumnezeu. Astfel credinţa este într-adevăr substanţa lucrurilor nădăjduite, deoarece credinţa îşi însuşeşte cuvântul lui 
Dumnezeu care este substanţă. 
 
CUVÂNTUL, O TEMELIE NECLINTITĂ: Acelaşi cuvânt care a creat pământul îl şi susţine. Cităm din nou cuvintele 
care vorbesc despre Hristos: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi 
cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este 
mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.“ (Col.1:16, 17) A ţine înseamnă a păstra în forma originară. Deci toate 
lucrurile de pe pământ şi pământul însuşi îşi datorează existenţa lor continuă lui Hristos. Aşa a declarat Pavel pe Aeropag: 
„În El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.“ (Fapte 17:28) 
 Această susţinere se face prin cuvântul Său. Astfel, „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al 
tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine 
toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte“. (Evrei 
1:1-3) Hristos este Cuvântul divin; El este în Cuvântul rostit; şi astfel, cum toate lucrurile se ţin în El, ele sunt susţinute de 
cuvântul Său puternic. 
 Citiţi şi cuvintele scrise de apostolul Petru: „Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ 
scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar 
cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de peire a 
oamenilor nelegiuiţi.“ (2 Petru 3:5-7) Acelaşi cuvânt care a făcut pământul, l-a scos din apă cu ajutorul apei, l-a transformat 
prin apă şi încă îl susţine. Cuvântul deci trebuie să fie într-adevăr real. Este mai real şi mai solid decât pământul, tot aşa cum 
temelia unui lucru trebuie să fie mai solidă decât lucrul respectiv. Acel cuvânt este „viu şi rămâne în veac“. (1 Petru 1:23) 
Deci cel care crede nu va fi niciodată în pierdere. 
 Va veni un timp când „pământul se va clătina ca un om beat, va tremura ca o colibă“ (Isaia 24:19, 20); când 
insulele vor aluneca şi se vor „clătina munţii în inima mărilor“. Dar chiar în acel timp îngrozitor creştinul va putea spune: 
„Domnul este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.“ (Psalm 46:1, 2) 
 
ZIDIND PE CUVÂNT: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu 
judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu 
s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi 
asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în 
casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.“ (Matei 7:24-27)  

Hristos este stânca. Despre vechii israeliţi citim că „ei au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-
o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.“ (1 Cor.10:4) Psalmistul spune: „El este Stânca mea, în care 
nu este nelegiuire.“ Acelora care îl consideră pacea lor, li se spune: „Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai 
casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, 
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piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.“ (Efeseni 2:19, 20) Noi nu suntem zidiţi pe apostoli şi profeţi, ci pe temelia pe 
care ei au zidit: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.“ (1 Cor. 3:11) 
 Conform cuvântului lui Hristos din Predica de pe Munte, noi zidim pe stâncă auzind şi împlinind cuvintele Lui. 
Cuvântul lui Dumnezeu este „Dumnezeu suflare“ şi deci este plin de propria Sa viaţă. „Credinţa vine în urma auzirii, iar 
auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu“ (Rom.10:17), iar Hristos locuieşte în inimă prin credinţă; deci cuvântul îl are pe 
Hristos în el, pentru că îl aduce pe Hristos în inimă. Cuvântul unui om îl reprezintă pe acest. Şi are aceeaşi valoare ca şi el. 
Dacă el are un caracter fără valoare, cuvântul lui nu valorează nimic; dar dacă el este un om onorabil şi a promis un lucru, 
cuvântul lui are aceeaşi valoare ca şi el sau ceea ce poate face el. Cuvântul îl reprezintă. Spunem că un om face un lucru pe 
care servitorul lui îl face ascultând de cuvântul său. Astfel cuvântul lui Dumnezeu îl reprezintă. Tot ce este valoros în 
Dumnezeu este şi în cuvântul Său. El îl reprezintă, pentru că este plin de viaţa Sa. 
 Avraam este un exemplu minunat de felul cum se zideşte pe Hristos prin credinţă în cuvântul Său. Dumnezeu a 
făcut o făgăduinţă lui Avraam care, ca toate făgăduinţele lui Dumnezeu, a fost în Hristos. Apoi raportul biblic spune despre 
Avraam: „Şi el a crezut în Domnul; şi aceasta i-a fost socotită neprihănire“ (Gen.15:6) Este ceva special în legătură cu 
această expresie „el a crezut în Domnul“. Cuvântul „a crezut“ provine din cuvântul ebraic „amin“. Cuvântul „amin“ redă 
aproape exact forma ebraică. Cuvântul nu este tradus, ci pur şi simplu transferat. Este un cuvânt ebraic şi apare în diferite 
limbi în care este tradusă Biblia. Greaca, latina, franceza, germana, spaniola, daneza, engleza, etc., în toate se găseşte acelaşi 
cuvânt, „amin“. 
 Ideea de bază a cuvântului este fermitate. Ideea de soliditate şi stabilitate este ataşată acestuia. El are o mulţime de 
definiţii, toate având aceeaşi semnificaţie. O definiţie este „a construi, a depinde de“. Deci, literal, Avraam a zidit pe 
Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit neprihănire. Aceasta se armonizază cu ideea potrivit căreia cuvântul lui Dumnezeu este o 
temelie. Semnificaţia principală a cuvântului evocând ceva substanţial, pe care se poate zidi, este transferată în limbajul 
uzual. Noi spunem despre cineva „Te poţi baza pe cuvântul lui“. Aceasta înseamnă că te poţi baza pe el. Deci dacă acest 
lucru este adevărat în cazul unui om, cu atât mai mult este adevărat în cazul lui Dumnezeu. Noi ne putem sprijini pe 
cuvântul Său, pentru că el ne va ţine. 
 Această definiţie redă mai clar conceptul biblic al credinţei, altfel decât este în general ştiut. Oamenii, în general, 
sunt convinşi că a crede nu înseamnă nimic mai mult decât a da din cap afirmativ. Credinţa în Domnul este mult mai mult 
decât atât. Ea înseamnă a considera acest cuvânt drept cel mai sigur lucru din Univers, deoarece acesta susţine Universul, 
înseamnă a-ţi clădi sufletul şi toate speranţele pe el chiar dacă totul pare a fi împotrivă. Înseamnă să mergi unde pare că nu 
este nimic, cu condiţia să fie acolo cuvântul Domnului, ca o temelie de neclintit. Poetul Whittier a exprimat astfel aceasta: 
 
 „Nimic înainte, nimic în înapoi: 
  Paşii credinţei 
 S sărijină pe vidul aparent găsind 
  Stânca dedesubt.“ 
 
 Când Domnul a spus lui Petru: „Vino“, în timp ce El umbla pe apă, Petru a ieşit din barcă şi s-a îndreptat spre 
Domnul Său. Este contrar naturii ca un om să meargă pe apă. Este imposibil ca apa să susţină un om. Ce l-a susţinut pe 
Petru? A fost cuvântul „Vino“. Când Domnul rosteşte un cuvânt, lucrul descris este în cuvânt; aşa că atunci când El I-a zis 
lui Petru „Vino“, puterea de a veni era în cuvânt. Pe el a mers Petru cât a mers. Când s-a uitat apoi în jur la valurile violente, 
a început să se scufunde. De ce? Pentru că atunci a uitat de cuvânt şi s-a gândit numai la apă. Îndată ce a părăsit cuvântul el 
a început să se scufunde, deoarece apa nu avea nici o putere să-l ţină. Numai cuvântul Domnului îl putea ţine deasupra apei. 
Dacă cuvântul Domnului i-ar fi spus să meargă în aer, el ar fi putut s-o facă tot atât de uşor ca şi pe apă. Cuvântul Domnului 
l-a purtat pe Ilie prin aer; aşa va face pentru toţi care învaţă puterea acestuia. 
 Dar notaţi faptul că atunci când Avraam a zidit pe Domnul, aceasta i s-a socotit neprihănire. Domnul nu face 
niciodată greşeli în aprecierea Sa. Când credinţa lui Avraam i-a fost socotită ca neprihănire, a fost pentru că aceasta a fost 
într-adevăr neprihănire. Cum aşa? Păi, deoarece Avraam a zidit pe Dumnezeu, el a zidit pe neprihănirea veşnică. „El este 
stânca Mea şi nu este fărădelege în El.“ El a devenit una cu Domnul şi aşa neprihănirea lui Dumnezeu a fost a lui cu 
adevărat. 
 „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţit de şapte ori.“ (Psalm 
12:6) Deci cel care construieşte pe Stânca Isus Hristos prin acceptarea cuvântului Său prin credinţă vie, construieşte pe 
temelia încercată. Astfel citim: „De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: 'Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră 
încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să 
fugă. Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi 
apele vor îneca adăpostul minciunii. Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit, şi învoiala voastră cu locuinţa 
morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca; căci 
va trece în toate dimineţile, zi şi noapte, şi numai vuietul ei vă va îngrozi.'“ (Isaia 2816-19) 
 Hristos este temelia încercată. Neprihănirea este legea după care se conduce. Caracterul Său este caracterizat de o 
perfectă credincioşie şi corectitudine. Satana şi-a folosit întreaga iscusinţă încercând să-L facă să păcătuiască şi nu a reuşit. 
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El este o temelie sigură. Noi zidim prin credinţă în cuvântul Său, aşa cum El Însuşi a spus. Şi şuvoaiele vor veni. Va fi o 
calamitate devastatoare care va spulbera adăpostul minciunilor şi pe toţi cei care au construit pe o temelie falsă. Casa zidită 
pe nisip va cădea cu siguranţă. Când furtuna începe să sufle cu furie, cei care au făcut din minciună adăpostul lor vor fugi 
să-şi scape viaţa pentru că temelia lor începe să se clatine; dar şuvoiul îi va duce. Acesta este tabloul prezentat de cele două 
pasaje din Scriptură. 
 Dar cu totul altfel se va întâmpla cu cei care au zidit pe Stânca veacurilor. Această temelie sigură va rezista oricărei 
încercări. Nimic nu o va clinti. Aceia care au zidit pe ea nu se vor grăbi. Ei au constatat adesea că acesta este un adăpost 
sigur, aşa că vor privi liniştiţi la şuvoaie. Ei nu au nevoie să fugă pentru a-şi scăpa viaţa. Pentru că au zidit pe stâncă, ei sunt 
tot atât de în siguranţă ca stânca însăşi. Şi de ce? Deoarece ei sunt chiar o parte din Stâncă, pentru că Stânca zideşte pe toţi 
cei care zidesc pe ea. Ascultaţi cuvântul apostolului: „Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a 
Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.“ (Fapte 20:32) 
Când cineva zideşte pe Stâncă, Stânca însăşi, fiind o stâncă vie, creşte în el, aşa că temelia şi construcţia sunt una. Acest 
lucru este arătat în multe pasaje din Scripturi. Vom prezenta câteva: „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-
unul. De aceea Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi.“ (Evrei 2:11) „Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai 
casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 
Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.“ (Efeseni 2:19-22) „Apropiaţi-vă de 
El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să 
fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.“ (1 
Petru 2:4,5) „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în 
El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţămiri către Dumnezeu.“ (Col. 2:6,7) 
 Găsim aici avem combinate comparaţia cu o casă şi cu o plantă. Este perfect normal, deoarece Stânca pe care noi 
zidim este o piatră vie care dă viaţă acelora care sunt zidiţi pe ea, aşa că ei, ca pietre vii, cresc într-o zidire. Cele două 
imagini sunt combinate de apostolul Pavel, „Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu“. (1 Cor.3:9) 
 Acest lucru este arătat în mod strălucit în îndemnul adresat de Iosafat Israelului când, la porunca lui Dumnezeu, ei 
au ieşit împotriva unei forţe mult superioare lor, având încredere în cuvântul Său, că El va lupta pentru ei: „A doua zi, au 
pornit disdedimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: 'Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii 
Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.'“ (2 
Cron.20:20) După cum am văzut în cazul lui Avraam, cuvântul „a crede“ este din ebraicul „Amin“. Cuvântul „întăriţi“ este 
o altă formă a aceluiaşi cuvânt. Aşa că acest pasaj poate fi redat astfel: „Zidiţi pe Domnul Dumnezeul vostru şi veţi fi 
zidiţi.“ 
 
SOLIA MÂNGÂIERII: Vom mai aminti încă un pasaj pentru a arăta câtă speranţă şi mângâiere sunt conţinute în lucrurile 
care au fost scrise odinioară. Capitolul 40 din Isaia este în întregime o solie a mângâierii. Se începe aşa: „Mângâiaţi, 
mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru“. Urmează o asigurare a iertării şi apoi o solie specială este dată prin 
glasul celui care strigă în pustie. Acea solie este puterea cuvântului lui Dumnezeu în contrast cu slăbiciunea omului. „Un 
glas zice: 'Strigă ! - Şi eu am răspuns: 'Ce să strig?' - 'Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. 
Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea.' În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea 
cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac“. (Isaia 40:6-8) 
 Urmează apoi prezentarea puterii cuvântului. Se face referire la lucrările creaţiunii şi puterea lui Dumnezeu este 
prezentată în contrast cu slăbiciunea oamenilor. Apoi vine minunatul pasaj : „'Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă 
cu el?' zice Cel Sfânt. 'Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în 
şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.'“ (Isaia 40:25, 26) 
 Aici se face din nou referire la faptul că Dumnezeu este cel care susţine cerurile, că puterea Lui este cea care ţine 
corpurile cereşti la locurile lor. Fără această susţinere ar fi haos. În versetele următoare această realitate este prezentată 
poporului lui Dumnezeu ca o deosebită încurajare: „Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: 'Soarta mea este 
ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?' Nu ştii? N-ai auzit? 
Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi 
pătrunsă. El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.“ (Isaia 40:27-29) 
 Ce lecţie de încredere găsim aici! „Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că 'Puterea este a lui 
Dumnezeu.'“ (Psalm 62:11) Această putere este puterea care susţine cerurile, stelele şi planetele. Este puterea pe care El o 
dă celor slabi şi celor care nu au putere, dacă ei au încredere în El. Dacă un suflet descurajat este dispus să contempleze 
chiar şi pentru puţin timp cerul, gândindu-se în acelaşi timp la acest pasaj, va putea mai mult ca oricând să înţeleagă ce a 
vrut să spună apostolul când a zis: „Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă 
răbdare, cu bucurie“ (Col. 1:11) 
 Dar ce au vrut toate acestea să arate? Puterea cuvântului; pentru că prin cuvântul puterii Sale sunt susţinute toate 
lucrurile. Cuvântul Domnului este Cel ce a creat toate lucrurile. Acest cuvânt ne este adus în atenţie în prima parte a 
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capitolului, în contrast cu carnea, drept cuvântul care rămâne veşnic. Citiţi acum capitolul 40 din Isaia în întregime, în 
special versetele 6-8 şi 26 apoi citiţi comentariul apostolului Petru: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care 
poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci 
orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului 
rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.“ (1 Petru 1:23-25) Aici avem citatul din 
capitolul 40 al cărţii lui Isaia privind cuvântul lui Dumnezeu care creează şi susţine toate lucrurile. Cuvântul cel viu, este 
viaţa şi puterea tuturor lucrurilor. După ce aţi stuudiat toate acestea citiţi cuvintele de încheiere ale capitolului: „Şi acesta 
este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.“  
 Evanghelia este deci pur şi simplu puterea creatoare a lui Dumnezeu aplicată la om. Orice evanghelie care omite 
creaţiunea, sau care nu predică puterea creatoare a lui Dumnezeu văzută în lucrurile pe care El le-a făcut şi care nu mângâie 
pe oameni prin această putere, făcând apel la ei s-o considere neîncetat drept unica lor sursă de putere, este „o altă 
evanghelie“, care nu este de fapt o evanghelie, pentru că alta nu poate fi. 
 Aceasta este deci lecţia de învăţat „la început“. Cel care a învăţat-o este o nouă creaţiune în Hristos şi este gata să 
înveţe pe cea care urmează; şi anume lecţia creşterii. Având în minte aceste lucruri minunate, cât de nepotrivite şi inutile par 
temerile pe care le exprimă unii: „Mă tem că dacă încep viaţa de creştin nu voi putea rezista.“ Desigur că nu ai putea rezista. 
Tu eşti fără putere, dar ajutorul a fost pus la dispoziţie Unuia care este puternic. El poate să te facă să stai în picioare şi să te 
păstreze până la sfârşit. „Păstrat prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să se descopere în timpul din 
urmă.“ Deci: 
 „A Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie 
înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, 
putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.“ (Iuda 24,25) 
 
SĂ FIE LUMINĂ: „Dumnezeu a zis: 'Să fie lumină!' Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu 
a despărţit lumina de întuneric.“ (Geneza 1:3,4) 
 Până atunci fusese întuneric deasupra abisului. Dar nu era întunericul cu care suntem obişnuiţi; pentru că în cel mai 
dens întuneric pe care omul l-a cunoscut de atunci (probabil doar cu excepţia plăgii întunericului din Egipt) a existat şi 
puţină lumină. Puţină lumină împrăştie întunericul chiar în noaptea cea mai neagră, când nu apare nici luna şi nici o stea nu 
se vede; dar aici este vorba de un întuneric pe care omul nu-l poate concepe, pentru că lumea nu fusese încă creată. 
 Din acest întuneric gros Dumnezeu a poruncit luminii să lumineze. Apostolul ne spune că Dumnezeu a „poruncit 
luminii să lumineze din întuneric“. Astfel suntem din nou conduşi să contemplăm minunea puterii creatoare. Dumnezeu nu 
lucrează ca omul. Omul trebuie să aibă tot materialul pregătit la îndemână când construieşte ceva. Dumnezeu nu este limitat 
în felul acesta. Nimicul absolut este tot atât de potrivit pentru scopul Său ca orice altceva. „Dar Dumnezeu a ales lucrurile 
nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe 
cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să 
nimicească pe cele se sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.“ (1 Cor. 1:27-29) Şi aceasta de dragul 
nostru, pentru ca noi să învăţăm să ne punem încrederea în El. 
 Ba încă atunci când Dumnezeu a făcut lumina, El a făcut-o să lumineze din întuneric. Putem spune că a făcut 
lumina din întuneric? Nu ar fi greşit, pentru că aceasta este în puterea lui Dumnezeu. „Dacă voi zice: 'Cel puţin întunericul 
mă va acoperi, - şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!' Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci 
noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul ca lumina.“ (Psalm 139:11,12) Şi vorbind despre mângâierea poporului Său în 
timp de strâmtorare, Dumnezeu spune: „Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de 
ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor, şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi.“ 
(Isaia 42:16) 
 Nimic nu este prea greu pentru Domnul. El Însuşi este sursa tuturor lucrurilor. Omul înţelept vede pe Dumnezeu în 
toate lucrările Sale. El şi-a imprimat fiinţa în toată creaţiunea. Totul este încărcat de personalitatea Sa. Întunericul gros al 
păgânilor a provenit din pervertirea acestui adevăr. În loc de a vedea puterea lui Dumnezeu în toate, ei au spus că orice este 
Dumnezeu. Astfel ei au transformat adevărul lui Dumnezeu în minciună. Dar faptul că totul izvorăşte din Dumnezeu este o 
realitate. Astfel a putut Dumnezeu să facă lumina să lumineze în întuneric, pentru că El Însuşi este lumină. „Vestea pe care 
am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric.“ (1 Ioan 1:5) 
 Să nu uităm, în timp ce studiem creaţiunea, că Hristos este Creatorul. El este înţelepciunea lui Dumnezeu şi puterea 
lui Dumnezeu. El a fost acela care a creat lumina. El a făcut-o din El Însuşi, pentru că în El toate lucrurile sunt create. 
Hristos este lumina lumii nu numai în sensul spiritual. Lumina care bucură ochii oamenilor este lumina care vine de la 
Hristos. Vizibilul ne învaţă despre invizibil. Naturalul ne ajută să descoperim spiritualul. Lumina fizică care luminează 
lumea este menită să ne înveţe că Dumnezeu este lumină şi că lumina Sa spirituală se revarsă asupra tuturor nefiind mai 
puţin reală. „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept“ (Psalm 112:4), aşa că El 
poate spune: „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăş, chiar dacă stau în întuneric, 
totuşi Domnul este Lumina mea!“ (Mica 7:8) 
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 Hristos este lumina lumii. Aşa că citim că atunci când El a intrat în Galilea cuvintele profetului privind acea 
regiune au fost împlinite: „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor, Norodul 
acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.“ 
(Matei 4:15,16) Păcatul este întuneric. El vine de la prinţul întunericului şi aduce întuneric. Cuvântul Domnului este lumină; 
dar aceasta era de fapt ascunsă oamenilor când Domnul a venit pe pământ. Oamenii, înţelepţi în propria lor înfumurare, şi-
au asumat „interpretarea“ Legii lui Dumnezeu şi, în consecinţă, au acoperit-o în întregime. Ei au sustras cheia cunoştinţei. 
Aşa a fost în Evul Mediu, cunoscut în general ca Evul întunecat, când Biblia a fost carte interzisă. Ea a fost închisă în celule 
întunecoase şi razele ei nu au luminat pe oameni. Oamenii orbecăiau căutând lumina şi nu ştiau pe ce cale să apuce. 
Cunoştinţa de Dumnezeu aproape că a pierit pe pământ; pentru că nici chiar preoţii, ale căror buze trebuiau să păstreze 
cunoştinţa, nu cunoşteau Oracolele vii. Satana a făcut ca idei false despre Dumnezeu şi dreptate să predomine. 
 Într-un întuneric asemănător cu acesta a venit Hristos, Lumina Lumii. Pentru cei care erau în întuneric a răsărit 
lumina. Lumina a luminat în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o şi nici nu a biruit-o. Nimic nu poate să înăbuşe Lumina 
divină, vie. Când oamenii rătăceau în întuneric şi nu cunoşteau calea adevărului, lumina vieţii lui Hristos a strălucit în 
întuneric ca să le arate calea. Toate acestea le-a văzut bătrânul Simon când L-a luat pe copilul Isus în braţele sale şi a zis: 
„Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.“ (Luca 2:30-32) 
 
LUMINA VIEŢII: Păcatul nu este numai întuneric, el este şi moarte: „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat 
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenior, din pricină că toţi au 
păcătuit.“ (Romani 5:12) Pentru că „umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte“. (Romani 8:6) „Şi păcatul odată 
făptuit aduce moartea.“ (Iacov 1:15); pentru că „boldul morţii este păcatul“ (1 Cor. 15:56) Păcatul şi moartea vin de la 
Satana, pentru că el este acela care are puterea morţii. Deci ni se spune că noi nu ne luptăm cu carnea şi sângele, ci cu 
căpeteniile întunericului lumii acesteia. Întunericul acestei lumi este întunericul păcatului şi acesta este umbra morţii. Aceia 
care zac în păcat, zac în umbra morţii; iar lumina care răsare pentru aceştia este viaţa fără păcat a lui Hristos. 
 După cum păcatul este moarte, tot aşa neprihănirea este viaţă. „Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă. “ („A 
gândi duhovniceşte este viaţă.“ – traducerea literală.) A gândi duhovniceşte înseamnă să ai gândul Duhului lui Dumnezeu; şi 
aceasta înseamnă să ai viaţa şi neprihănirea Sa. Înseamnă să ai legea lui Dumnezeu în minte, „pentru că ştim că legea este 
duhovnicească“. Singurul lucru care poate împrăştia întunericul este lumina. Aşa că singurul lucru care poate eradica 
păcatul este neprihănirea. Şi singurul lucru care poate birui moartea este viaţa. 
 Dar viaţa unui om nu poate câştiga biruinţa asupra morţii, pentru că ea însăşi este moartea. Păcatul se află în mod 
natural în inima oamenilor. „Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 
furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri 
rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.“ (Marcu 7:21-23) Dar inima este sediul vieţii „pentru că din ea ies izvoarele vieţii“. 
(Prov. 4:23) Deci, cum păcatul este moarte şi păcatul în formele sale diverse izvorăşte din inimă, înseamnă că sursa vieţii 
omului este otrăvită cu moarte. Viaţa omului nu este decât o moarte vie. Apostolul Pavel, după ce deplânge păcătoşenia 
absolută a omului firesc, strigă: „O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?“ (Rom.7:24) 
 Cum neprihănirea, şi numai ea, este viaţă, omul nu poate găsi nici o speranţă de viaţă în sine însuşi, pentru că el nu 
poate obţine neprihănirea din el însuşi. „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate 
lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.“ (Luca 6:45) Omul are numai rău în inimă 
prin natură, deci el poate produce numai ce este rău. Scripturile oferă mărturie din belşug despre aceasta. Să le lăsăm să-şi 
spună propria istorie. 
 „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.“ (Rom 3:23) „Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. 
Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.“ (Rom.3:12) „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu: căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt 
pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.“ (Rom.8:7,8) Indiferent cât de mult doreşte sufletul trezit să facă ce ştie că este 
bine, în el însuşi nu are nici o putere să facă binele. „Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva 
firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.“ (Gal. 5:17) 
 Deci, deoarece din rău nu poate ieşi decât rău, iar inima omului produce numai rău, ar însemna să negi Scriptura 
dacă ai pretinde că omul poate să facă singur vreun lucru bun. În primul rând deoarece Biblia spune că el nu poate. În al 
doilea rând oricine spune că există vreo putere în om să facă binele prin aceasta el neagă că răul există în om. Pentru că în 
om nu poate exista şi bine şi rău în mod natural. O fântână nu poate da şi apă dulce şi apă amară. Puţină apă otrăvită va 
infesta întreaga fântână. „Puţin aluat dospeşte toată plămădeala.“ (1 Cor. 5:6) Astfel, dacă există rău în om prin natura sa, el 
trebuie să fie, cum spune Scriptura, în întregime rău. Deci, oricine spune că poate face de la el un lucru bun, oricât de mic, 
neagă că ar fi vreo urmă de rău în el. Dar Hristos a spus adevărul despre om în cuvintele: „Despărţiţi de Mine nu puteţi face 
nimic.“ (Ioan 15:5) 
 În al treilea rând mai există o altă poziţie posibilă pentru cel ce spune că poate să facă binele prin el însuşi şi anume 
pretinzând că poate transforma răul în bine. Sunt mulţi care pretind că răul este numai un „bine nedezvoltat“; dar aceştia nu 
sunt mai hotărâţi decât cei care susţin că pot să facă binele prin ei înşişi. A spune că răul este bine nedezvoltat înseamnă să 
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negi Biblia, care spune că omul nu are nimic bun în el. Iar a lăsa să se înţeleagă că păcatul poate fi schimbat în bunătate 
înseamnă a te aşeza deasupra lui Dumnezeu; pentru că El nu poate face aceasta. Procedând astfel ar însemna ca Dumnezeu 
să se contrazică, pentru că El este neprihănire. 
 Numai Dumnezeu este bun. Scriptura arată aceasta cu claritate. Când Hristos a fost pe pământ „tocmai când era 
gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui, şi L-a întrebat: 'Bunule Învăţător, ce să 
fac ca să moştenesc viaţa veşnică?' 'Pentru ce Mă numeşti bun?' i-a zis Isus. 'Nimeni nu este bun decât Unul singur: 
Dumnezeu.'“ (Marcu 10:17,18) Pentru că Dumnezeu singur este bun, înseamnă că oricine pretinde că are bunătate în el 
însuşi, se face egal cu Dumnezeu. Omul care face aceasta practic se consideră a fi Dumnezeu. 

Este clar că dacă un om urmează să primească neprihănire, el trebuie s-o obţină din afară. El trebuie, de fapt, să fie 
transformat într-un om nou. El trebuie să aibă o viaţă complet diferită de viaţa lui firească. Acest lucru este vag recunoscut 
în dorinţa exprimată frecvent de „a trăi o viaţă diferită“. Este exact ce trebuie să facă fiecare. Problema este că mulţi 
încearcă să trăiască o altă viaţă folosind vechea viaţă a păcatului şi acest lucru este imposibil. Pentru ca un om să trăiască o 
viaţă diferită este necesar ca el să aibă o viaţă diferită. 

Din textul citat anterior reiese în mod clar de unde se poate obţine această viaţă. Dumnezeu singur este bun. Viaţa 
Lui este bunătatea însăşi. Viaţa lui Dumnezeu constă în fapte de bunătate. Viaţa cuiva este reprezentată de căile sale şi toate 
căile lui Dumnezeu sunt bune. Legea lui Dumnezeu exprimă căile Sale, pentru că citim: „Ferice de cei fără prihană în calea 
lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, 
cari nu săvârşesc nici o nelegiuire, şi umblă în căile Lui!“ (Psalm 119: 1-3) Iar căile Sale sunt mult mai înalte decât căile 
omului, pentru că cerurile sunt mai presus decât pământul.  

Neprihănirea lui Dumnezeu este un lucru pe care omul îl poate avea. Mântuitorul a spus ucenicilor: „Căutaţi întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Sa.“ (Matei 6:33) Dar unde s-o căutăm? În Hristos, pentru că Dumnezeu L-a făcut 
pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. (1 Cor.1:30) În El noi putem fi făcuţi neprihănirea lui 
Dumnezeu. Dar deoarece neprihănirea lui Dumnezeu este viaţa Sa, este imposibil să avem neprihănirea Sa fără să avem 
viaţa Sa. Această viaţă este în Hristos, pentru că Hristos este Dumnezeu şi Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu 
sine. Singura viaţă trăită vreodată pe acest pământ, care a fost perfect neprihănită a fost viaţa lui Hristos. Numai viaţa Sa a 
putut rezista păcatului. „El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat“. (1 Ioan 3:5) Viaţa lui Hristos este neprihănirea 
lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să căutăm. 

Dar omul nu poate trăi viaţa lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu îşi poate trăi propria viaţă. Ar fi culmea îndrăznelii 
ca cineva să creadă că poate trăi viaţa lui Dumnezeu. Viaţa lui Dumnezeu trebuie să se manifeste în om, dacă acesta are 
vreo neprihănire, dar Dumnezeu Însuşi trebuie să trăiască viaţa. Apostolul Pavel exprimă acest lucru astfel: „Am fost 
răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc...dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.“ (Gal. 2:20) 

Observaţi din nou ce uşor este pentru om să se aşeze deasupra lui Dumnezeu. Cum neprihănirea este viaţă, chiar 
viaţa lui Dumnezeu, este evident că pentru un om care pretinde că are viaţa în sine însuşi, că are în mod firesc în el un 
principiu care nu poate în nici un chip să moară, este ca şi cum ar spune că are neprihănire în el însuşi şi astfel să pretindă 
indirect că este Dumnezeu. Acesta este din nou omul păcatului. 

Această convingere i-a împiedicat pe farisei să-l accepte pe Hristos. Ei „se încredeau în ei înşişi că sunt 
neprihăniţi“ (Luca 18:9) Ei pretindeau că au credinţă în viaţa veşnică şi cercetau Scripturile având în vedere acest lucru; dar 
Isus Le-a spus: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa.“ (Ioan 5:40) De ce nu vroiau ei să vină la El ca să aibă viaţa? 
Pentru că ei credeau că o au în ei înşişi. Pentru că neprihănirea este viaţă. Hristos a venit pe pământ cu singurul scop de a da 
viaţă oamenilor, pentru că viaţa lor fusese pervertită de păcat. El ne dă viaţa şi aceasta ne dă neprihănirea Sa. Singurul motiv 
pentru care cineva nu vine la Hristos pentru viaţă este că el crede că o are deja. Repet, oricine pretinde că poate avea viaţa 
veşnică fără Hristos, pretinde că poate avea neprihănire fără Hristos. Cele două sunt echivalente. 

Să citim câteva texte cunoscute pentru a sublinia acest adevăr. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3:16) „După cum I-ai dat 
putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora, pe care i i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.“ (Ioan 17:2,3) „Isus le-a zis: 
„Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi 
înşivă.““ (Ioan 6:53) „După cum Tatăl, care este viu, M-a trimes pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă 
pe Mine, va trăi şi el prin Mine.“ (Ioan 6:57) Această viaţă este singura cale a neprihănirii. Noi trebuie să „fim neprihănirea 
lui Dumnezeu în El“. (2 Cor. 5:21) 
 Această viaţă este a noastră prin credinţă, pentru că cel drept va trăi prin credinţă. Aceasta nu înseamnă că viaţa nu 
este reală, ci că ea nu poate fi reţinută decât prin credinţă. Când viaţa este primită, ea trebuie să fie şi reţinută. „Astfel dar, 
după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.“ (Col.2:6) Omul nu are viaţă ca şi cum i s-ar cuveni şi 
ar fi în puterea sa. Aceasta este viaţa Dumnezeu şi nu a omului. „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.“ (1 Ioan 
5:11,12) Viaţa lui Hristos este aceea care se manifestă în trupul muritor. (2 Cor. 4:11) 
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 Această viaţă este lumina oamenilor. „Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează 
pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.““ (Ioan 8:12) Această viaţă de neprihănire este dată oamenilor 
la fel de gratuit ca lumina zilei. Este tot atât de abundenta ca şi lumina; este destulă pentru fiecare. O caracteristică a luminii 
este că ea se poate înmulţi. O singură torţă poate aprinde o mie de alte torţe şi are aceeaşi lumină ca la început. Aşa este şi 
cu lumina vieţii lui Hristos. El are fântâna vieţii. Ea ţâşneşte din abundenţă din El. El poate da viaţă fiecărui om din lume, 
dacă doreşte s-o primească, şi încă are tot atât ca la început. El poate trăi în plinătatea Sa în orice om. Oricine crede primeşte 
în toată plinătatea viaţa lui Hristos. Hristos nu se împarte. 
 Aceia care stau în umbra morţii, care este umbra pe care o aruncă păcatul, o pot îndepărta permiţând luminii să 
lumineze înăuntru. Această lumină se va manifesta în plinătatea ei în Biserică înainte de sfârşit, astfel încât viaţa lui Hristos 
să se manifeste în faţa lumii tot atât de clar ca în timpul când Hristos a fost pe pământ. Acesta va fi stindardul în jurul căruia 
se vor aduna mii, aşa cum a fost la Cincizecime. Aceasta este lumina vieţii lui Hristos despre care profetul spune: „Scoală-
te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava domnului răsare peste tine. Căci iată, întunerecul acoperă pământul, şi negură 
mare popoarele; dar peste Tine răsare Domnul, şi slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în 
strălucirea razelor tale.“ (Isaia 60:1-3) Toate acestea şi mult mai mult decât poate exprima condeiul unui om neinspirat sunt 
spuse în aceste cuvinte simple: „Şi Dumnezeu a zis: „Să fie lumină“, şi a fost lumină“. 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 3 
A doua zi 

Norii sunt praful picioarelor Lui 
 

 „Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.“ Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi 
ea a despărţit apele care sunt dedesuptul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit 
întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.“ (Geneza 1:6-8) 
 La o primă apreciere se pare că lucrarea din ziua a doua a fost foarte săracă; dar în ceea ce priveşte lucrrarea lui 
Dumnezeu primele aprecieri ale omului sunt întotdeauna foarte limitate. Minunate lecţii de speranţă şi mângâiere se pot 
învăţa din acest scurt raport. Lucrarea făcută în această zi este adesea considerată în Biblie ca un exemplu al puterii 
minunate a lui Dumnezeu şi să ne amintim că puterea lui Dumnezeu este speranţa omului. 
 Cartea lui Iov conţine unele descrieri extraordinare ale puterii şi maiestăţii lui Dumnezeu. „El întinde miazănoaptea 
asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor.“ (Iov 26:7,8) 
Cine poate să se plictisească vreodată privind norii în variatele lor forme? Ei sunt un veşnic motiv de uimire. Dacă ne 
gândim şi la puterea minunată pe care o reprezintă. Gândiţi-vă la cantităţile imense de apă pe care aceştia le conţin pentru a 
putea da ploaie la timp pe pământ! Pentru că puterea personală, directă a lui Dumnezeu face să plouă. Ştiinţa ne poate 
spune, în parte, ce condiţii trebuie întrunite ca să cadă ploaia şi ei pot prognoza când va ploua cu o precizie considerabilă, 
dar aceasta nu contrazice faptul că Dumnezeu porunceşte să plouă. 
 Sunt multe lucruri pe care omul le-a observat în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu şi mai sunt multe altele de 
observat. Şi aceasta este ceea ce doreşte şi Dumnezeu ca noi să facem. „El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui.“ (Ps. 
111:4) Dar El doreşte ca noi să le observăm numai cu scopul ca în ele să-L vedem pe El. Aceia care observă lucrurile lui 
Dumnezeu numai ca să le atribuie unei zeiţe numite Natura, ca şi cum Dumnezeu n-a avut nici o treabă cu ele, studiază fără 
rost. Natura este pur şi simplu ceea ce putem observa din căile lui Dumnezeu. Nici o altă definiţie mai bună nu poate fi dată 
decât aceea că „legile naturii sunt obiceiurile lui Dumnezeu“. Dar după ce omul îşi epuizează toată priceperea observând şi 
calculând căile lui Dumnezeu el totuşi trebuie să-şi amintească că „acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea 
lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?“ (Iov 26:14) Nu este posibil pentru omul 
mărginit să înţeleagă toate căile Dumnezeului infinit şi în consecinţă ştiinţa umană în cel mai bun caz este foarte limitată. 
 Am spus că ploaia este produsă de puterea directă, personală a Domnului. Citiţi cele ce urmează: „Dar Domnul 
este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat vecinic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu 
pot să sufere urgia Lui. Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ şi 
de supt ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin 
priceperea Lui. La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii, 
şi scoate vântul din cămările Lui.“ “ (Ieremia 10:10-13) 
 Ce intenţionează să ne înveţe aceasta? Întotdeauna puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai puterea cuvântului 
Domnului, ci şi înţelepciunea lui Dumnezeu şi puterea prin care El rosteşte asupra noastră cuvântul neprihănirii. Citiţi din 
nou cartea lui Iov. Capitolul 28 este unul dintre cele mai desăvârşite şi sublime compoziţii scrise vreodată de om, 
următoarele rânduri aflându-se la sfârşitul capitolului: 
 „De unde vine înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de 
păsările cerului. Adâncul şi moartea zic: „Noi am auzit vorbindu-se de ea.“ Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa. 
Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul subt ceruri. Când a rânduit greutatea vântului, şi când a hotărât 
măsura apelor, când a dat legi ploii, şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului, atunci a văzut înţelepciunea şi a 
arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la încercare. Apoi a zis omului:„Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; 
depărtarea de rău, este pricepere.“ “ (Iov 28:20-28) 

Psalmistul ne spune că “pământul este plin de bunătatea lui Dumnezeu“. (Psalm 33:5) Prin orice lucru din natură 
Dumnezeu doreşte să învăţăm o lecţie despre El şi iubirea Sa. Slujitorii lui Dumnezeu din toate timpurile au învăţat unele 
din aceste lecţii. În special acei oameni sfinţi care au fost mişcati de Duhul Sfânt au văzut pe Dumnezeu în lucrările Sale. 
Dar în aceste zile, la fel cum s-a întâmplat cu filozofii de demult, oamenii cu o înţelepciune fantezistă, nu l-au reţinut pe 
Dumnezeu în cunoştinţa lor şi n-au ţinut cont de El. Prea mulţi, care au studiat lucrurile pamânteşti şi cereşti, în loc să fie 
plini de uimire şi laudă faţă de puterea extraordinară a lui Dumnezeu manifestată, s-au umplut de uimire faţă de realizările 
lor minunate, până când şi-au închipuit că ei au creat lucrurile pe care le-au descoperit. Oamenii uită că aceste lucruri au 
existat secole înainte ca ei să se nască şi aproape îşi imaginează că descoperirea lor este echivalentă cu crearea acestora. Ei 
vorbesc cu milă dispreţuitoare despre oamenii care au scris Biblia, ca unii care au trăit într-o epocă înapoiată comparativ cu 
timpurile noastre, când "ştiinţa" nu făcuse nici o descoperire şi care, în simplitatea lor, credeau că lucrurile pe care le vedem 
şi le explicăm atât de uşor reprezintă rezultatul acţiunii directe a lui Dumnezeu. În acest caz, este mult mai bine să fi simplu 
decât să ai atât de multă înţelepciune care nu vine de la Dumnezeu şi nici nu te conduce la El. 
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Dar să citim cuvintele unuia care a fost un mare om de ştiinţă, cuvintele unuia a cărui înţelepciune a fost minunea 
timpului său. Un om despre care Însuşi Dumnezeu a spus: “Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost 
nimeni înaintea ta“. (1 Regi 3:12) Un om despre care cuvântul inspirat spune: 

„El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui 
Mahol; şi faima lui se răspândise printre toate neamurile, deprimprejur. A rostit trei mii de pilde, şi a alcătuit o mie cinci 
cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit de asemenea despre 
dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui 
Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.“ (1 Împăraţi 4:31-34) 
 În proverbele sale el vorbeşte mult despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu şi într-unul din ele el se referă 
direct la lucrarea care a fost făcută în cea de-a doua zi a săptămânii creaţiunii şi o leagă de cuvântul lui Dumnezeu prin care 
ea a fost împlinită. Astfel, „Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a 
strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu 
lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la 
cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos.“ (Prov. 30:4-6 Tradiţia rabinică care spune că Agur a fost 
pseudonimul literar al lui Solomon a fost considerată corectă. Chiar dacă tradiţia aceasta nu ar fi întemeiată, valoarea şi 
frumuseţea acestui pasaj nu este câtuşi de puţin afectată) 
 Ploaia pe care Dumnezeu a închis-o în norii groşi şi pe care vocea Sa, aceeaşi voce care rosteşte pace şi 
neprihănire, o face să cadă pe pământ, este o mărturie pentru noi a bunăvoinţei lui Dumnezeu de a ierta. Ascultaţi 
îndrăzneala sfântă a profetului Ieremia: „Doamne, ne recunoaştem răutatea noastră, şi nelegiuirea părinţilor noştri; căci am 
păcătuit împotriva Ta. Pentru Numele tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe 
legământul Tău cu noi! Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu 
dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!“ (Ier. 14:20-22) 
Domnul este cel care produce ploaia; deci Îl vom aştepta cu încredere că El nu ne va lepăda, chiar dacă am păcătuit grav şi 
că, pentru cuvântul pe care şi L-a dat, ne va ierta păcatul. 
  
NORII ŞI PLOAIA DE HAR: Aşa cum mulţi oameni se tem când văd norii pe cer, alţii, tot atât de mulţi se îngrijorează 
fără rost în faţa norilor care se ridică în mintea lor. Cât de des am auzit despre oameni care au cunoscut binecuvântarea 
Domnului şi s-au bucurat de ea, dar când au apărut norii n-au mai avut pace! Există diferite moduri de a privi norii. 
 Putem spune că norii sunt imateriali. Soarele poate să-i risipească şi pentru că Soarele Neprihănirii străluceşte 
întotdeauna, nu trebuie să intrăm sub norii îndoielii. Se poate merge pe deasupra norilor şi cei care au avut această 
experienţă pot să mărturisească că este locul cel mai plin de slavă. Nu mi-am putut niciodată imagina o scenă de o slavă mai 
minunată ca aceea care mi-a izbit privirea într-o seară după ce mă chinuisem să urc panta estică a unui munte. Am ajuns în 
vârf înainte de apusul soarelui, iar valea de pe partea cealaltă era plină de nori, luminaţi de splendoarea apusului de soare. 
Nu a fost numai o privelişte care încântă ochiul, ea a întipărit de asemenea o lecţie care nu poate fi uitată niciodată. 
 Când norii se ridică trebuie să ne reamintim că Dumnezeu locuieşte în mijlocul lor: „Domnul împărăţeşte: să se 
veselească pământul, şi să se bucure ostroavele cele multe! Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia 
scaunului Său de domnie.“ (Psalm 97:1,2) Din mijlocul norului, din dragote, a fost dată legea lui Dumnezeu, şi noi ştim că 
„Porunca Lui este viaţă veşnică“ (Ioan 12:50) Chiar dacă norii sunt groşi şi negri, noi trebuie să fim bucuroşi, căci norul 
care Îl ascunde pe Dumnezeu de privirea noastră reprezintă tocmai siguranţa prezenţei Sale. 
 Din nori cade ploaia, ea simbolizând harul gratuit şi abundent al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne îndeamnă să 
cumpărăm de la El vin şi lapte fără bani şi fără preţ - să venim şi să găsim din abundenţă iertare - El ne dă asigurarea: „Căci 
după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să 
odrăslească, pentru ca să dea sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul meu, care iese din gura 
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele“ (Isaia 55:10-11) 
 După cum apa strânsă în norii grei este menită să ne reamintească marea putere a lui Dumnezeu, tot aşa ea trebuie 
să ne aducă aminte de Evanghelia harului Său; pentru că aceasta este tocmai puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. 
Evanghelia este vestea cea buna a mântuirii din păcat şi orice lucru care vorbeste despre puterea lui Dumnezeu ne vorbeşte 
despre puterea Sa de a ne da neprihănirea. „Să picure cerurile de sus şi să ploaie norii neprihănirea! Să se deschidă 
pământul, să dea din el mântuirea, şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.“ (Isaia 45:8) Şi 
folosind aceeaşi figură de stil, profetul Osea spune: „Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. 
Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să ploaie mântuire.“ (Osea 10:12) 
 Astfel, din puterea manifestată în norii ce-şi varsă ploaia pe pământ învăţăm puterea acestui har care se revarsă 
asupra tuturor celor care îl acceptă şi aduce „ploaie de binecuvântări“. 
 
“O, Împăratului vă închinaţi, proslăvit de a cerurilor suflare toată, 
Şi recunoscători cântaţi dragostea Sa minunată; 
Al nostru scut şi apărător, Îmbătrânitul de zile, 
Înveşmântat în strălucitor şi încins cu laude de mulţumire. 
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O, vorbiţi despre puterea Sa şi cântaţi despre harul Său infinit, 
A cărui robă este lumina; al cărui baldachin, spaţiul nemărginit; 
Carele mâniei Sale norii întunecaţi de vijelie adună, 
Şi neagră-i a Sa cale pe aripi de furtună. 
 
Grija Ta neasemuită, ce limbă o poate descrie? 
Ea respiră în aer, străluceşte în lumina vie; 
Ea curge din dealuri, coboară în câmpie, 
Şi dulceaţa-i strânsă în picuri de rouă şi ploaie. 
 
Fragili copii de ţărână suntem, şi slabi la fel de fragili, 
În Tine ne încredem, Tu nu vei greşi; 
Îndurările Tale, cât de delicate sunt! Cât de neclintite până la sfârşit! 
Creatorul, Apărătorul, Răscumpărătorul şi Prietenul nostru binevenit!“ 
 
CURCUBEUL FĂGĂDUINŢEI:  Există o legătură mult mai strânsă între ploaie şi iertarea păcatelor decât o sesizează 
mulţi. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe, făgăduind să nu mai distrugă lumea prin potop, El a spus: „Iată semnul 
legământului pe care-l fac între Mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în 
veci: curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi strânge 
nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; şi eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre 
toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor; 
şi Eu Mă voi uita la el, ca să-mi aduc aminte de legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup 
de pe pământ.“ (Gen. 9:12-16) 
 Dumnezeu a spus: „Curcubeul Meu L-am aşezat în nor“. Curcubeul este într-un sens special al lui Dumnezeu, 
pentru că acesta înconjoară tronul Său. Când Ioan, pe insula Patmos, a văzut tronul lui Dumnezeu în cer, el a văzut că 
„scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere“. (Apoc. 4:3) Profetul Ezechiel a avut şi 
el „vedenii dumnezeieşti“. El a văzut că „deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul 
unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el. Am mai văzut iarăşi o 
lucire de aramă lustruită ca nişte foc, înlăuntrul căruia era omul acesta, şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul 
rărunchilor lui până sus, şi de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat 
cu o lumină strălucitoare. Ca înfăţişarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini 
strălucitoare, care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ, şi am auzit 
glasul Unuia care vorbea.“ (Ezech. 1:26-28)  
 Aşadar vedem că atunci când Dumnezeu Îşi aşează curcubeul în nori, El pune acolo propria Sa slavă care este în 
jurul tronului Său. Este curcubeul făgăduinţei pentru că El şi-a dat cuvântul şi cuvântul Său este slava Sa. Aşa se face că 
profetul Ieremia, pledând pentru iertarea poporului lui Dumnezeu, a spus: „Nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale“ 
(Ier. 14:21) Ca Dumnezeu să-şi calce cuvântul ar însemna ca acest curcubeu al Său, plin de slavă, să fie făcut fără efect şi 
cum acesta este o parte din slava tronului Său, ar însemna ca tronul slavei Sale să fie dezonorat. 
 Despre curcubeul din nori, care este simbolul credincioşiei cuvântului lui Dumnezeu, aflăm din profeţie că 
reprezintă nu numai garanţia că nu va mai fi un alt potop ci şi asigurarea milei lui Dumnezeu în ceea ce priveşte iertarea 
păcatelor. El a spus poporului Său: „Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de 
mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul 
tău. Şi lucrul acesta va fi pentru Mine ca şi cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, 
tot aşa jur că nu mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra. Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar 
dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.“ 
(Isaia 54:7-10) 
 Oricât de gros şi de ameninţător ar fi norul de păcate, slava cuvântului lui Dumnezeu strălucind asupra lui va 
descoperi în întregime curcubeul făgăduinţei şi astfel ne vom aminti că în El este iertare pentru ca să fie de temut. Aşa că şi 
norii întunericului care umbresc pământul pot purta o solie de mângâiere pentru noi. 
 
Voi sfinţi temători, prindeţi curaj; 
Norii care vă înspăimântă aşa de mult 
Sunt plini cu milă şi se vor sparge 
Cu binecuvântări asupra capetelor voastre. 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 4 
A treia zi 

Plinătatea mării 
 

„Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesuptul cerului, şi să se arate uscatul!“ Şi aşa a fost. 
Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.“ (Gen. 
1:9,10) Când, aşa cum este relatat în ultima parte a Cărţii lui Iov, Domnul încerca să-l convingă pe patriarh de slăbiciunea şi 
dependenţa sa faţă de Dumnezeu, pentru ca să înţeleagă că neprihănirea vine numai de la Dumnezeu, El a folosit ca 
argument această grămadă de ape. „Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut 
haina din nori, şi scutece din întunerec; când i-am pus hotar, şi când i-am pus zăvoare şi porţi; când am zis: „Până aici să vii, 
să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale?“ “ (Iov 38: 8-11) 
 Când patriarhul povesteşte despre puterea cuvântului prin care Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, el spune: 
„El împătureşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în căldări.“ (Ps. 33:7) Ar fi poate nimerit să menţionăm, în 
treacăt, cuvintele „Şi aşa a fost“ cu care se încheie fiecare nouă etapă a creaţiunii. Dumnezeu a spus „Să fie“ şi „aşa a fost“. 
Cuvântul Său simplu era suficient pentru ca să se facă. Să ne amintim că acesta este cuvântul care ne este predicat prin 
Evanghelie. Puterea sa nu s-a diminuat niciodată, el poate mântui aşa cum a putut crea. 
 Este imposibil pentru oricine este familiarizat cât de cât cu Domnul să stea în faţa mării fără să-şi amintească de 
puterea minunată a Creatorului. Şi totuşi mulţi privesc marea zi de zi fără să se gândească niciodată la Creatorul Său şi chiar 
îl sfidează făţiş. Acestora Domnul le spune: „Ascultaţi lucrul acesta, popor fără minte, şi fără inimă, care are ochi şi nu 
vede, urechi şi n-aude! „Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?“ Eu am pus mării 
ca hotar nisipul, hotar veşnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuş sunt neputincioase; 
urlă, dar nu-l trec.“ (Ieremia 5: 21,22) 
 Dar nu pentru a produce teama ne aminteşte Domnul de puterea Sa minunată care poate pune mării hotar, astfel 
încât nu-l poate trece nici în cea mai mare furtună. Nu, ci pentru ca să putem avea încredere în El. Credinţa şi dragostea 
desăvârşită îndepărtează frica. Astfel, puterea lui Dumnezeu asupra mării este reamintită ca dovadă a credincioşiei Sale: 
„Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară, Tu îmblânzeşti 
mândria mării, când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti“. (Psalm 89: 8,9) Un exemplu al acestei credincioşii este dat în 
Evanghelii: „În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.“ După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-
au luat în corabia în care se afla, şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, 
care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat, 
şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?“ El S-a sculat, a certat vântul, şi a zis mării: „Taci! Fără gură!“ Vântul a stat, 
şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?“ I-a apucat o mare frică, şi 
ziceau unii către alţii: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?““ (Marcu 4: 35-41) 
 Aceasta n-a fost decât manifestarea puterii creatoare originare. El, Cel care a creat cerurile şi pământul, marea şi tot 
ce este în ea, îşi păstrează toată puterea asupra lor. Rostind cuvintele „Taci, fi liniştită“, noi auzim aceeaşi voce care a spus: 
„Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului“. Şi acesta este cuvântul care ne-a fost predicat prin Evanghelie; 
astfel aflăm despre puterea lui Dumnezeu asupra mării, care este a Lui, deoarece El a făcut-o, despre puterea Sa asupra 
valurilor frământărilor din inima omului. 
 Marea furioasă reprezintă pe cei răi: „Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate linişti şi ale cărei ape 
aruncă afară noroi şi mâl“. (Isaia 57:20) Hristos este pacea noastră. Cuvântul pe care l-a rostit mării Galileei în acea noapte 
este cuvântul care ne vorbeşte nouă. „Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbeşte de pace poporului Său şi 
iubiţilor Lui, numai, ei să nu cadă iarăşi în nebunie.“ (Psalm 85:8) Cu siguranţă că aici este mângâiere pentru aceia care s-au 
luptat în zadar cu pasiuni puternice. 
 Puterea lui Dumnezeu asupra mării nu este numai un simbol al puterii Sale de a mântui oamenii din valurile 
păcatului ci şi o mărturie şi o siguranţă a eliberării lor desăvârşite la sfărşit. Ea este, de asemenea, puterea cu care 
Dumnezeu va înveşmânta predicarea soliei Evangheliei în lupta finală dinaintea celei de-a doua veniri. Citiţi mişcătoarele:  

„Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te, ca în zilele de odinioară, şi în 
veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul, şi ai străpuns balaurul? Nu eşti Tu acela, care ai uscat marea, apele 
adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile mării, un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? Astfel cei răscumpăraţi de 
Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia 
şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi. Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul 
omului, care trece ca iarba, şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să 
tremuraţi necontenit toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? 
În curând cel încovoiat supt fiare va fi deslegat; nu va muri în groapă, şi nu va aduce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul tău, care stârnesc marea şi fac să-i urle valurile, şi al cărui Nume este Domnul oştirilor. Eu pun cuvintele Mele 
în gura ta, şi te acopăr cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi şi să întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: „Tu 
eşti poporul Meu!““ (Isaia 51: 9-16) 
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 Desigur, faptul că „marea este a Lui şi El a făcut-o“ (Psalm 95:5) şi că El „a măsurat apele cu mâna Lui“ (Isaia 
40:12) este un motiv suficient pentru oricare din poporul Său să aibă încredere, fie că este vorba de eliberarea din primejdie, 
de har pentru a birui sau de ajutor pentru a duce la bun sfârşit lucrarea la care El i-a chemat. 
 
 Hristos în furtună 
Furtuna pe apă în noapte. Cerul vast 
Se înconvoaie sub tunet. Nor peste nor 
Se-nvălmăşesc în întuneric, ca un giulgiu 
Purtat de un duh prevenitor, de pe zidul 
Înalt şi teribil al cerului. Valul uriaş 
Se agită sub umbra sa, ca răsucirile 
Unui uriaş în mormântul 
Care l-a strâns prematur în sânul său rece şi pustiu. 
Priveşte, se amestecă acum furtuna şi valul 
Agitat, pe a cărui frunte tremură 
Fulgerul din locul său adânc. 
 
Şi este teribil. Calea urcă 
La cer, iar tunetul se sparge 
Ca un răspuns al demonilor din crăpăturile negre 
Ale furtunii atârnate - care se cască 
Peste valurile sălbatice în tumultul lor. 
Ascultă! Strigătul omului în pericol, 
Străpungând vacarmul apelor şi cerului; 
În timp ce luntrea sfâşiată se arată vederii o clipă 
Pe valurile înalte cu norul de furtună învăluindu-l 
Ca un giulgiu. 
 
El stă pe puntea tremurândă 
Silueta sa în lumina fulgerelor proiectată  
Cu fruntea Sa descoperită în furtună 
Vorbesc despre biruinţa pe care omul n-a cunoscut-o niciodată 
Putere veşnică şi minunată: „Taci, fii liniştită!“ 
Valurile uriaşe Îl aud iar vuietul 
Furtunii se linişteşte la porunca Lui, 
Iar norii groşi, încă luminaţi de fulger 
Se împrăştie, iar tunetul adoarme; 
Şi nici o urmă de furtună nu se mai vede 
Iar vântul revine la gradaţia timp liniştit, 
Frumos şi vesel. 
 
Temut Stăpân al furtunii! Tu, în  
Faţa căruia se înclină furtuna; 
Si căruia valurile îi aduc omagii pe ţărmurile 
Imperiilor de insule! Dacă închipuirea 
De praf fragil de sub ochii Tăi poate pretinde 
Infinita Ta atenţie, oh, suflă asupra  
Furtunii şi întunericului din sufletul omului, 
Aceeaşi pace şi umilinţă care s-a aşezat asupra  
Apelor zbuciumate unde vocea Ta s-a auzit, 
Un ambasador al păcii - să cucerească în numele Tău. 
(poem de J.G. Whittier) 
 
 
O LECŢIE DIN PARTEA IERBII: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, 
care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.“ Şi aşa a fost. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu 
sămânţă după soiul ei, şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era 
bun.“ (Gen. 1:11,12) 
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 Dumnezeu a zis „Să fie aşa“ şi aşa a fost. „Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă“. Şi acest 
cuvânt este viu şi rămâne în veac. El niciodată nu-şi pierde nimic din viaţă şi putere. Trecerea timpului nu-i diminuează 
puterea. Cuvântul care a creat toate lucrurile, susţine toate lucrurile. În consecinţă, acea poruncă: „Să dea pământul 
verdeaţă“, încă face ca pământul să dea verdeaţă şi iarbă cu sămânţă şi pomi. Dacă efectul acelui cuvânt ar fi încetat de 
îndată ce a fost rostit, niciodată n-ar mai fi fost iarbă. Iarba care a ieşit ar fi încetat să existe. Şi în special după ce căderea 
omului în păcat a adus blestemul asupras pământului şi nu numai omul ci şi animalele şi plantele au fost supuse morţii, dacă 
cuvântul prin care a apărut iarba la început n-ar mai fi avut putere deplină, pământul ar fi devenit repede un pustiu. Dar acel 
cuvânt există încă şi de aceea pământul este îmbrăcat în verdeaţă şi abundă în fructe pentru hrana omului. 
 Aceasta nu este o simplă teorie, ci o realitate. Un lucru atât de obişnuit cum este creşterea ierbii încetează să ne mai 
minuneze, iar noi începem să credem că ea creşte de la sine, fără intervenţia lui Dumnezeu. Într-adevăr, cei mai mulţi 
oameni cred că este sub demnitatea lui Dumnezeu să acorde atenţie unui lucru atât de banal cum este iarba. Acesta este 
motivul pentru care aşa de puţini oameni dobândesc vreun beneficiu practic din credinţa lor în Dumnezeu. Ei se gândesc la 
Dumnezeu ca la o fiinţă îndepărtată, care are atâtea de făcut încât nu are timp să se îngrijească de detaliile împărăţiei Sale. 
Ei uită că grija şi interesul pe care îl manifestă faţă de creaturile sale, de la cea mai mare până la cea mai mică, este lucrarea 
specială a lui Dumnezeu. Ei uită că măreţia Sa constă în capacitatea Sa de a duce la împlinire cele mai îndrăzneţe planuri 
acordând în acelaşi timp atenţie celor mai mărunte lucruri. 
 Satana este bucuros atunci când reuşeşte să-i facă pe oameni să-l vadă pe Dumnezeu ca pe unul care nu se ocupă de 
problemele lor mărunte. Aceasta este chiar acuzaţia pe care el o aduce împotriva lui Dumnezeu, iar oamenii au adoptat-o la 
sugestia lui. Lăsând la o parte problema evoluţiei în forma sa extremă, să analizăm pe scurt doar ideea atât de răspândită că 
la început Dumnezeu a pus într-adevăr în mişcare universul; dar că apoi El a înzestrat materia cu o anumită forţă şi a supus-
o unor legi definite astfel încât totul să funcţioneze pururea asemenea unui ceas care este întors şi lăsat să meargă. Cu ce 
încredere se poate ruga cel care gândeşte astfel? Ce aşteaptă el să primească? Nu e de mirare că oamenii se plâng că nu 
primesc răspuns la rugăciunile lor. Dumnezeul căruia i se închină ei este prea departe să audă rugăciunile lor şi prea 
indiferent sau prea rigid circumscris de legile pe care le-a stabilit pentru a interveni în favoarea lor dacă ar auzi. Un astfel de 
dumnezeu nu este Dumnezeul Bibliei. 
 Nu este lipsit de importanţă faptul că „ultimele descoperiri ale ştiinţei“ i-au determinat pe mulţi dintre cei care 
credeau în Biblie să-şi modifice concepţia lor privind creaţiunea. A fost un timp când oamenii credeau că Biblia este corectă 
în afirmaţiile sale. Cei în care Dumnezeu a lucrat cu putere pentru convertirea a mii de alţi semeni au fost oameni ai 
credinţei, iar credinţa lor a fost în acea putere care a făcut cerurile şi pământul şi în cuvântul care susţine chiar şi cel mai 
neînsemnat lucru. Credinţa lor şi aplicaţia practică a faptului că Dumnezeu trăieşte, că totul este în puterea Sa şi sub 
controlul Său direct, a fost ceea ce i-a susţinut în lupta cu greutăţile şi pericolele, a fost sursa, puterea şi secretul succesului 
lor. 
 Dar acum ce schimbare s-a produs! Foarte rar se întâmplă să găseşti un slujitor al Evangheliei care îndrăzneşte să-
şi rişte reputaţia exprimându-şi credinţa în veridicitatea raportului creaţiunii din primul capitol al Genezei. Ei se tem că vor 
fi socotiţi „în urma timpului“. Dumnezeu ar dori să existe cât mai mulţi oameni care să dorească să fie în urma acestor 
timpuri primejdioase şi care să nu se teamă a fi socotiţi proşti de dragul lui Hristos. 
 Deoarece oamenii au început să se teamă să creadă cuvântul Domnului ca să nu fie în dezacord cu acea filosofie, 
care nu este decât moştenirea vechiului păgânism, puterea cuvântului s-a manifestat spectaculos. I s-au dat prea puţine 
ocazii. Creştinii se roagă pentru o reînviere a religiei. Dacă ei ar reînvia credinţa în cuvântul simplu al lui Dumnezeu şi ar 
recunoaşte că este viu, sursa vieţii şi a puterii, atunci s-ar produce o reînviere a religiei. Evanghelia să fie predicată nu cu 
înţelepciunea omenească ci prin cuvintele Duhului Sfânt; să fie prezentată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu viu şi lucrător şi 
oamenii vor crede şi se va vedea că lucrează eficient în aceia care cred. (1 Tes. 2:13) 
 Nu există un mod mai sigur de a submina Evanghelia şi a o jefui de puterea ei decât substituirea cuvântului lui 
Dumnezeu cu învăţăturile „aşa zisei ştiinţe“. Dumnezeu a fost împins în spate şi este privit ca fiind departe. Astfel că, deşi 
mulţi acceptă Evanghelia care le este predicată şi doresc sincer să fie mântuiţi de păcat, chiar dacă credinţa lor în evoluţie nu 
este conştientă, aceasta a tocit atât de mult credinţa încât nu se pot apropia de Dumnezeu, nu pot să umble şi să vorbească cu 
El, astfel încât El să devină factorul activ în fiecare aspect al vieţii lor. 
 Dar să trecem în revistă câteva simple observaţii care îl vor îndreptăţi pe oricine, chiar în acest secol al ştiintei, să 
creadă în cuvântul lui Dumnezeu care a spus la început: „Să dea pământul iarbă“ şi care şi acum face ca pământul să dea 
iarbă. Cine nu a văzut firavul fir de iarbă sau grâu crescând din pământ? N-aţi trecut niciodată prin lanul de grâu observând 
firul gingaş care străpunge solul în ciuda bulgărilor tari de pământ? Nu aţi văzut o moviliţă de pământ şi uitându-vă cu 
atenţie, aţi constatat că era susţinută de o minusculă mlădiţă, atât de fragilă încât n-ar fi putut să-şi suporte propria greutate 
dacă ar fi fost mutată din acea poziţie? Lăstarul în acel moment aproape că nu avea culoare şi nu era mai nimic altceva decât 
apă, căci dacă l-ai fi strâns între degete, abia ar fi rămas o umezeală pe mână. Şi totuşi acest micuţ lăstar împingea, pentru a-
şi elibera calea, un bulgăr de pământ de zece mii de ori mai greu decât propria greutate. 
 De unde vine această putere? Este ceva în interiorul ierbii? Încearcă şi vezi. Ia un fir de iarbă complet dezvoltat. 
Alege un bulgăre mic de pământ pe jumătate greutatea celui care a fost dat deoparte de firişorul care începea să crească şi 
pune-l peste iarbă. Care este rezultatul? Oricine-ţi poate spune. Iarba este culcată la pământ. Ea nu are nici o putere în ea 
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însăşi. Încearcă din nou. Scoate din pământ acel fir de iarbă care-şi croieşte drum spre suprafaţă împingând bulgărele de 
pământ. Luându-l între degete el va atârna de-o parte a palmei. El nu poate sta drept. Cu greu se poate găsi ceva mai lipsit 
de putere. Şi totuşi cu câteva clipe înainte stătea drept suportând o greutate infinit mai mare decât a sa. Iată un miracol care 
are loc de milioane de ori pe an si totuşi sunt unii care spun că timpul miracolelor a trecut. 
 Poate omul de ştiinţă să spună care este sursa puterii minunate prezentă în iarbă sau în mica sămânţă ce străpunge 
coaja tare a sâmburelui de piersică pentru a se elibera? Există ceva acolo care nu poate fi descoperit de nici un microscop şi 
pe care nici o analiză chimică nu-l poate detecta. Putem vedea manifestarea puterii dar nu putem vedea puterea însăşi. 
Scepticii pot zâmbi dispreţuitor dacă vor, dar noi suntem mulţumiţi să credem că puterea nu este altceva decât cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a spus la început: „Să dea pământul verdeaţă“ şi puterea acelui cuvânt face ca iarba să 
răsară în ciuda tuturor bulgărilor de pământ. Nu este nici o putere în iarbă, însă cel mai slab instrument este folosit pentru a 
arăta omului puterea lui Dumnezeu. Din aceasta orice om poate învăţa o lecţie dacă vrea. 
 Am spus că suntem mulţumiţi să credem că puterea cuvântului lui Dumnezeu este manifestată în firul de iarbă? Nu, 
nu doar mulţumiţi, ci fericiţi pentru că putem să recunoaştem puterea lui Dumnezeu în lucrurile mici. Aceasta ne dă 
siguranţa că Dumnezeu, „prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi“. (Ef. 
3:20) Pentru că aceeaşi putere care lucrează în iarba de pe câmp lucrează şi în omul care îşi pune încrederea în Domnul. 
„Orice făptură este ca iarba“. (Isaia 40:6) Omul este la fel de slab şi fragil ca iarba, neavând nici o putere în el însuşi. Totuşi 
el poate face orice prin Hristos, care îl întăreşte. 
 Amintiţi-vă din nou de „imaginile vocii“. Prin acestea am văzut că vocea omului poate produce forme ale 
lucrurilor vii; dar vocea lui Dumnezeu produce chiar lucrurile vii. Nu numai că iarba, copacii şi formele nenumărate de 
fructe şi flori cresc la porunca lui Dumnezeu, dar ele sunt reprezentarea vizibilă a vocii Sale. În natură vedem vocea lui 
Dumnezeu şi aceasta este baza credinţei noastre în acel cuvânt când îl citim în Scripturi. Nu din întâmplare capitolul 11 din 
Evrei, care este un raport al unora dintre lucrările extraordinare realizate în omul slab prin simpla credinţă în cuvântul lui 
Dumnezeu, începe cu afirmaţia: „prin credinţă pricepem că lumile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu“. Oamenii pot 
zâmbi datorită simplităţii cuvintelor: 
 
„Săracul indian, a cărui minte neinstruită  
Îl vede pe Dumnezeu în nori şi îl aude în şoapta vântului“, 
 
dar mai bine „o minte neinstruită“ decât una plină de învăţături care „te îndepărtează de învăţăturile înţelepte“. (Prov. 19:27) 
 Hristos ne spune noua ca şi ucenicilor: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să 
mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână“. (Ioan 15:16) Dar cum să aducem noi roadă ? Prin aceeaşi putere 
care face să crească roadele pământului. Cuvântul care a spus „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, 
care să facă rod după soiul lor“ şi a cărui putere o putem vedea manifestată în iarbă şi copaci, ne spune şi nouă „Aduceţi 
roadă“ şi, dacă dorim să fim ascultători de cuvânt, aşa cum este creaţia neînsufleţită, roada va fi tot aşa de abundentă. Dar 
reţineţi că roada va fi spre slava lui Dumnezeu. „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit“. (Ioan 
15:8) Dacă puterea de a aduce roadă ar fi în noi, nimic n-ar mai fi spre slava lui Dumnezeu; dar orice roadă adusă este spre 
slava lui Dumnezeu, pentru că puterea este toată de la El. Noi, ca şi iarba, suntem doar instrumente fără putere prin care El 
îşi manifestă propria Sa putere. 
 Porunca divină este „Creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos“. (2 Petru 
3:18) Dar cum să creştem? Aşa cum sămânţa creşte în pământ. Ascultaţi cuvântul lui Hristos: „El a mai zis: „Cu Împărăţia 
lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânţa 
încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.““ (Marcu 4:26,27) Se poate să nu ştim cum răsare în noi sămânţa bună a cuvântului 
lui Dumnezeu, cum creşte şi aduce roadă, dar aceasta nu are importanţă. „Dumnezeu îi dă un trup după cum voieşte“. (1 
Cor.15:38) Partea noastră este să ne supunem gospodarului divin. Partea Sa este să producă roade desăvârşite. 
 Creşterea plantelor este repetat folosită în Scriptură pentru a ilustra creşterea creştină. Apostolul Pavel spune „Voi 
sunteţi ogorul (sau terenul cultivat) lui Dumnezeu“ (1 Cor. 3:9) Aşa zice Domnul: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste 
Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimes să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc 
robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a 
Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc 
de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi 
ai neprihănirii“, „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.““ (Isaia 61:1-3) 
 Reţineţi că totul este al lui Dumnezeu. Noi suntem ogorul Său. Noi suntem plantele Sale pentru ca El să fie slăvit. 
Dar observaţi în continuare cum comparaţia cu creşterea plantelor este extinsă. Urmăriţi cum mântuirea din păcat - o viaţă 
neprihănită - este pe drept cuvânt asemănată cu sămânţa aruncată de cineva pe pământ. 
 „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele 
mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, 
împodobită cu sculele ei. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească 
semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda, în faţa tuturor neamurilor.“ (Isaia 61:10,11) 
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 Este minunat ce poate face Dumnezeu numai de L-am lăsa. Nu e nimeni care să întrebe: „Dacă este aşa de puternic 
de ce nu Îşi urmează calea fără să ţină seama de noi?“. Pur şi simplu pentru că puterea Sa este puterea dragostei şi dragostea 
nu foloseşte forţa. Dumnezeu vrea ca întreg Universul să fie satisfăcut, aşa că El acordă tuturor o desăvârşită libertate de a 
alege ceea ce doresc. El le prezintă valoarea relativă a lucrurilor şi îi imploră să aleagă ce este bun; dar dacă cineva este 
hotărât să aleagă ce este rău, atunci El îl lasă să primească ceea ce doreşte. El va avea oameni liberi în împărăţia Sa, nu 
sclavi şi prizonieri. Exact asta ar fi ei dacă El i-ar mântui împotriva voinţei lor. El doreşte slujitori în care să aibă încredere, 
în orice parte a Universului, dar dacă ar forţa pe cineva să primească mântuirea, ar trebui să se folosească de forţă ca să-i 
păstreze în împărăţie. Hristos a venit să predice eliberarea prizonierilor şi El nu-şi propune să-i elibereze ca să fie robi. 
 Dar dacă cineva doreşte mântuirea, indiferent cât de mic şi de slab este, sau cât de neimportant poate fi în ochii 
lumii, chiar dacă este privit ca iarba călcată sub picioare, Dumnezeu poate lucra minuni cu el. Dacă Dumnezeu îmbracă 
astfel iarba de pe câmp, care astăzi este şi mâine se aruncă în foc, cu atât mai mult va îmbrăca El cu putere oamenii pe care 
i-a făcut după chipul Său, dacă aceştia se supun. Promisiunea că El ne va îmbrăca nu se referă exclusiv la îmbrăcămintea 
pentru trup. „Oare nu este viaţa mai mult decât hrana?“ (Matei 6:25) Dacă El ne dă lucrurile de cea mai mică importanţă, cu 
siguranţă că ne va da şi ceea ce este de o valoare infinită. Astfel, făgăduinţa lui Dumnezeu că El face mai mult decât să ne 
îmbrace aşa cum îmbracă şi iarba, se referă şi la haina mântuirii şi mantia neprihănirii cu care urmează să fim îmbrăcaţi. 
Acea putere care lucrează aşa de minunat în micuţul fir de iarbă, va lucra cu şi mai multă forţă în omul care se încrede în 
Domnul. 
 „Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, 
nici nu ţes.“ (Matei 6:28) Am arătat că acest lucru este scris pentru a ne încuraja creşterea în har. Aşa cum cresc ei, trebuie 
să creştem şi noi. Să citim câteva cuvinte inspirate care arată clar că dezvoltarea crinului este doar o ilustraţie a creşterii în 
har a creştinului. „Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceţi cu voi cuvinte 
de căinţă, şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce, în loc 
de tauri, lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai, şi nu vrem să mai zicem lucrării 
mâinilor noastre: „Dumnezeul nostru!“ Căci la tine găseşte milă orfanul““ (Osea 14: 1-3) Fără îndoială că în acest pasaj 
Domnul se referă la păcat şi neprihănire. El spune poporului Său, care s-a îndepărtat de El, să se întoarcă şi le arată ce 
cuvinte să rostească când se vor întoarce. Observaţi că ei urmează să spună că nu se vor mai încrede în lucrarea mâinilor lor. 
Lucrările nu vor mai fi făcute în eul lor ci în Dumnezeu. Să citim acum asigurarea pe care o dă acelora care astfel se întorc 
la El: „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci mânia mea s-a abătut de la ei! Voi fi 
ca roua pentru Israel; el va înflori ca crinul, şi va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a 
măslinului, şi miresmele lui ca ale Libanului. Iarăş vor locui la umbra lui, iarăş vor da viaţă grâului, vor înflori ca via, şi vor 
avea faima vinului din Liban.“ (Osea 14:4-7) 
 Dar aceasta nu este tot. Poporul lui Dumnezeu este via Sa, o odraslă sădită de mâna Sa, astfel ca El să poată fi 
proslăvit, însă El nu poate fi proslăvit dacă datorită lipsei de atenţie din partea Sa ei ar fi distruşi. Aşa că El îi asigură de 
grija Sa constantă: „În ziua aceea, cântaţi o cântare asupra viei celei mai alese: „Eu, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în 
fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte ca să n-o vatăme nimeni. N-am nici o mânie. Dar dacă voi găsi mărăcini şi spini, voi 
merge la luptă împotriva lor, şi-i voi arde pe toţi, afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor 
face pace cu Mine“ În vremile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umplea lumea cu 
roadele lui.“ (Isaia 27:2-6) 
 Dar de ce este nevoie să continuăm această comparaţie? Chiar dacă am încerca tot n-am epuiza Scripturile. 
Singurul scop al acestei cărţi este de a conduce pe cititor la un studiu mai serios al cuvântului şi ca acesta să şi-l însuşească 
ca pe cuvântul plin de viaţă al viului Dumnezeu, care lucrează eficient în toţi cei care cred. Nu-l îndepărtaţi pe Dumnezeu, 
ci faceţi ca credinţa voastră să dovedească că El este aproape, un ajutor prezent la necaz. El este un Dumnezeu la îndemână, 
nu departe; şi nimic nu este prea greu pentru El. El Şi-a înscris dragostea şi puterea în toată creaţiunea şi doreşte să ne 
vorbească prin lucrurile pe care Le-a făcut. Prin El toate lucrurile se ţin. Acelaşi cuvânt prin care Universul a fost adus la 
existenţă şi care a poruncit pământului „Să dea iarbă“ ne vorbeşte prin cuvintele legii lui Dumnezeu. Dar Legea Sa nu este 
un decret aspru, lipsit de viaţă, pe care muritorii slabi să încerce în zadar să-l respecte, în timp ce Dumnezeu îi priveşte cu 
un ochi sever gata să le reproşeze şi să-i pedepsească pentru eşec; dar noi „ştim că porunca Lui este viaţă veşnică“. (Ioan 
12:50) Acel cuvânt care ne spune „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima şi pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi“, revarsă acea dragoste din plin în inimile noastre tot aşa cum cuvântul lui Dumnezeu face să rodească plantele. 
Atunci putem cânta: 
 
„Ce uşoare sunt poruncile lui Dumnezeu! 
Ce bune sunt principiile Sale! 
Vino, aruncă-ţi poverile asupra Domnului 
Şi încrede-te în grija Lui constantă. 
 
Sub ochiul Său atent 
Sfinţii Săi locuiesc în siguranţă. 
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Acea mână care susţine natura 
Va păzi bine pe copiii Săi. 
 
De ce să apese această povară grea 
Asupra minţii tale obosite? 
Grăbeşte-te la tronul Tatălui tău ceresc 
Şi vei găsi o dulce alinare. 
 
Bunătatea Sa este prezentă 
În fiecare zi care se scurge; 
Îmi voi lăsa povara la picioarele Tale, 
Şi voi cânta.“ 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 5 
A patra zi 

Cerurile vestesc lucrarea mâinilor Sale 
 
Nicăieri altundeva în creaţiunea lui Dumnezeu nu găsim lecţii de evanghelie mai minunate decât cele pe care ni le 

oferă cerul. Am văzut deja că aştrii cereşti predică evanghelia, deşi nu folosesc vorbirea articulată. Apostolul Pavel, 
afirmând că nu toţi s-au supus Evangheliei, adaugă că credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos, şi apoi întreabă: „Dar eu întreb: N-au auzit ei?“ Ce să audă? Evanghelia, desigur. Şi apoi el răspunde la propria 
întrebare: „Ba da“, şi o dovedeşte citând cuvintele psalmistului cu privire la ceruri: „Glasul lor a răsunat prin tot pământul, 
şi cuvintele lor au ajuns la marginile lumii. “ Deci cerurile predică evanghelia cu toată puterea, în orice loc. Să stabilim 
câteva principii cu ajutorul cuvântului pentru ca pe viitor să putem descifra mai bine limbajul cerului: 

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.“ (Ps. 19:1) Acum să punem 
alături o afirmaţie referitoare la om. „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe 
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.“ (Ef. 2:10) Acelaşi limbaj este folosit atât cu referire la noi 
cât şi în ceea ce priveşte cerurile. Ambele sunt lucrarea mâinilor Sale şi sunt create în Hristos, cu condiţia să ne supunem 
Lui. Motivul pentru care noi suntem creaţi sunt faptele bune prin care Îl vom proslăvi pe Tatăl nostru care este în ceruri. Aşa 
că dacă avem fapte bune, noi, ca şi cerurile, vestim slava lui Dumnezeu. 

Cerurile fac lucrarea pe care Dumnezeu le-a rânduit-o. O fac pentru că sunt slujitorii perfecţi ai voinţei Sale. Aşa 
că, dacă suntem slujitorii Săi, noi vom face lucrarea pe care El ne-a rânduit-o. Şi această lucrare îl proslăveşte pe El, pentru 
că El este acela care lucrează în noi. Remarcaţi că Dumnezeu a pregătit aceste lucrări dinainte pentru ca noi să putem umbla 
în ele. Astfel, Hristos spune despre cel care lucrează după adevăr, că acesta vine la lumină „pentru ca să i se arate faptele, 
fiindcă sunt făcute în Dumnezeu“. Dumnezeu Însuşi face faptele, altfel ele n-ar fi neprihănirea lui Dumnezeu. Ceea ce fac 
cerurile este tot lucrarea lui Dumnezeu; şi atunci când ne supunem de bună voie voinţei Sale, aşa cum o fac cerurile prin 
natura lor, slava lui Dumnezeu va fi vestită de noi în aceeaşi măsură în care acestea o fac, chiar dacă, asemenea lor, nu 
putem scoate un singur sunet articulat. 

Cerurile sunt mărturia credincioşiei lui Dumnezeu: „Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam 
în neam, cu gura mea, credincioşia Ta. Căci zic: „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!““ (Ps. 
89:1,2) Existenţa cerurilor este o certitudine că Dumnezeu nu şi-a uitat făgăduinţa îndurării faţă de oameni. Capitolul 31 din 
cartea profetului Ieremia este plină de „făgăduinţele nespus de mari şi scumpe“ ale lui Dumnezeu; şi imediat după 
făgăduinţa făcută poporului Său de a „ierta nelegiuirea şi de a nu-şi mai aduce aminte de păcatul lor“, urmează: „Niciunul 
nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!“ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic 
până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. „Aşa vorbeşte 
Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face 
valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor: Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi 
neamul lui Israel va înceta pe vecie să fie un neam înaintea Mea!“ (Ier. 31:35-36) Atâta timp cât soarele, luna şi stelele îşi 
îndeplinesc lucrarea dată cu regularitate, fiii oamenilor pot găsi milă la Domnul. În tot acest timp pot veni la El pentru a găsi 
iertare, pace şi neprihănire. 

 
JURĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU: Şi mai mult decât atât: „Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu 
putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuş“. Acesta a fost un jurământ de confirmare a făgăduinţei 
care prin natura ei era neschimbătoare. Mai mult, făgăduinţa a fost confirmată în Hristos. Acum citiţi ce spune acel 
jurământ: „De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea 
hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă 
înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul 
Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui 
Melhisedec.““ (Evrei 6:13, 17-20) 
 Remarcaţi două lucruri. În primul rând, acest jurământ şi făgăduinţa au fost făcute pentru noi. Avraam nu a avut 
nevoie ca Dumnezeu să-şi confirme promisiunea cu un jurământ, deoarece el îşi demonstrase din plin credinţa în cuvântul 
lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a făcut un jurământ pentru ca să ne întărească credinţa în cuvântul Său. În al doilea rând, 
jurământul şi făgăduinţa sunt legate de iertarea păcatelor şi toate binecuvântările pe care Hristos ca Mare Preot ni le asigură. 
Ele sunt pentru mângâierea şi încurajarea noastră atunci când fugim la Hristos pentru adăpost. Aşadar, atunci când venim la 
Hristos pentru har şi îndurare ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie, avem dinainte asigurarea prin făgăduinţa Lui, că vom 
primi lucrurile pe care le cerem. Acum să ne oprim şi să ne gândim un moment ce înseamnă aceasta. 
 Prin acest jurământ Dumnezeu de fapt şi-a pus în joc propria existenţă. El a jurat pe Sine. Astfel, El a declarat că 
viaţa Sa va fi pierdută dacă făgăduinţa Sa nu se va împlini. Făgăduinţele Sale sunt la fel de durabile ca şi El. După cum 
Dumnezeu este din „veşnicie în veşnicie“ tot aşa şi „bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El“. (Ps. 
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103:17) Tatăl şi Fiul sunt una. Aşa că atunci când Dumnezeu s-a oferit pe sine ca garanţie, Hristos era de fapt garanţia. Dar 
„prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie 
dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se 
ţin prin El“ (Col. 1:16,17) Toate lucrurile sunt ţinute prin „Cuvântul puterii Lui“. (Evrei 1:3) 
 De existenţa lui Dumnezeu depinde existenţa cerurilor şi a pământului. Dar El Şi-a oferit propria Sa existenţă ca 
garanţie pentru îndeplinirea făgăduinţelor Sale. Deci existenţa cerurilor, da, a întregului Univers, depinde de îndeplinirea 
făgăduinţelor lui Dumnezeu faţă de păcătosul care crede. Dacă un singur păcătos, indiferent cât de nevrednic, neînsemnat 
sau necunoscut, ar veni la Domnul sincer, cerându-i iertare şi sfinţire şi nu i s-ar da, în acel moment universul ar deveni un 
haos şi ar dispare. Dar soarele, luna şi stelele încă îşi păstrează locul pe cer, ca dovadă că Dumnezeu niciodată nu a respins 
un suflet care şi-a pus încrederea în El şi ca o asigurare că îndurarea sa nu se sfârşeşte. Deci, credincioşia Sa este reflectată 
de ceruri. Dacă am lăsa soarele, luna, stelele să ne spună aceasta de fiecare dată când le vedem, noi am trăi mai bine şi 
descurajarea ar fi un lucru necunoscut nouă. 
 
DUMNEZEU ESTE UN SOARE: „Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut.“ (Psalm 84:11) Aşa cum soarele dă 
lumină şi căldură pământului, tot aşa şi Domnul este Lumina oamenilor şi îi încălzeşte cu harul Său. Toată căldura şi lumina 
pe care pământul le primeşte, în orice formă, vin de la soare. Lumina cu ajutorul căreia ne găsim calea pe străzile 
aglomerate ale oraşului, sau care ne ajută să citim provine de la soare. Tot aşa şi flacăra veselă a lemnului, sau cărbunii 
strălucitori care ne încălzesc camerele pe timpul întunecatei ierni; toată căldura vine de la soare. 
 Soarele dă lumină şi lumina este viaţă. Cum se întorc plantele spre lumină! Cine nu a observat o plantă care creşte 
într-o cameră întunecoasă. Ea este foarte plăpândă. În întuneric ea este aproape moartă. Dar dacă se face o deschizătură aşa 
încât să pătrundă o rază de soare, ea reînvie imediat. Ea va începe să crească în direcţia luminii. Fără lumina pe care o dă 
soarele pământului nu ar exista plante sau animale.  

Dar viaţa înseamnă creştere. Deoarece lumina soarelui este viaţa plantelor, ea este cauza creşterii lor. Pe măsură ce 
planta creşte, ea înmagazinează lumina şi căldura soarelui. Acele plante care cresc foarte repede, care se maturizează în 
câteva săptămâni sau luni, conţin foarte puţină căldură. Ele nu sunt bune de combustibil. Dar vigurosul stejar, care creşte în 
sute de ani, atât de încet încât într-un an nu se observă nici o modificare de dimensiune, strânge o cantitate imensă din 
căldura soarelui. Alţi copaci sunt chiar mai lenţi în creştere strângând şi mai multă căldură. 
 Acest lemn este îngropat în pământ, iar în decursul secolelor este transformat în cărbune. Apoi este folosit drept 
combustibil şi ne dă căldura pe care a strâns-o de la soare. Motivul pentru care noi primim mult mai multă căldură de la 
cărbune decât direct de la razele soarelui este că în cărbune este concentrată căldura razelor soarelui timp de ani de zile. 
 Ceea ce soarele este pentru pământ şi viaţa plantelor, este Dumnezeu pentru poporul Său. „Domnul Dumnezeu este 
un soare“. Aşa cum soarele, prin lumina sa, dă viaţă fizică plantelor, tot aşa şi Dumnezeu dă viaţă spirituală - singura viaţă 
adevărată - poporului Său. Viaţa lui Hristos este lumina lumii. Aşa cum stejarul stochează căldura soarelui, tot aşa cel ce 
trăieşte în lumina lui Dumnezeu strânge acea lumină, care este viaţa Lui. Această lumină şi viaţă, care sunt viaţa şi creşterea 
creştinului, trebuie date altora pentru a fi iluminaţi şi încălziţi. 
Cineva ar putea spune că pentru a extinde comparaţia, s-ar cuveni ca şi creştinul cu cea mai lentă dezvoltare să fie capabil să 
reflecte viaţa lui Dumnezeu în cea mai mare măsură. Dar să nu uităm că cei neprihăniţi trăiesc prin credinţă. Viaţa 
creştinului nu se măsoară cu anii ci prin credinţa manifestată. Cu cât este mai multă credinţă, ceea ce înseamnă smerenie şi 
încredere, cu atât mai mult din viaţa lui Dumnezeu este deţinută. Şi cu cât este mai multă viaţă primită, cu atât mai mult va 
fi dată altora, pentru că viaţa lui Dumnezeu nu poate fi ascunsă. 
 
HAR ŞI SLAVĂ: Să citim din nou: „Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi o slavă“. (Ps. 
84:11) Care este scopul Domnului atunci când ne vorbeşte despre slavă? Ce ştim noi despre aceasta? Cum, dar o vedem în 
fiecare zi! „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lui vesteşte lucrarea mâinilor Lui.“ (Ps. 19:1) Şi mai clar se 
exprimă psalmistul prin aceste cuvinte: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! 
Slava Ta se înalţă mai pe sus de ceruri.“ (Ps. 8:1) Cerurile spun slava lui Dumnezeu nu numai pentru că ele fac voia Lui, ci 
pentru că ele sunt înveşmântate în Slava Lui. Soarele care străluceşte cu toată puterea nu este decât slava reflectată a 
Domnului. Slava în care locuieşte Dumnezeu - lumina de care nu se poate apropia nici un om - este parţial revelată de 
ceruri. Deci este adevărat în sensul cel mai literal, că Hristos, marele Creator, este Lumina lumii. 
 Dar harul şi slava sunt echivalente şi interschimbabile. Astfel, citim că Hristos este strălucirea slavei Tatălui. În 
traducerea Revised Version se spune „strălucirea Slavei Sale“. „Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat dupa măsura 
darului lui Hristos.“ (Ef. 4:7) El este „plin de har şi de adevăr“, „şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har“. 
(Ioan 1:14,16) Deci este evident că harul şi slava sunt date în aceeaşi măsură; şi când Dumnezeu dă slavă, o face conform 
bogăţiei harului Său. Vom vedea aceasta mai clar în continuare. 
 În slava lui Dumnezeu este putere. Hristos a fost înviat din morţi „prin slava Tatălui“. (Rom. 6:4) Rugăciunea 
inspirată pentru noi este de a fi „întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria Slavei Lui“ (Col. 1:11) Cerurile descoperă care 
este această putere. Este puterea care le ţine la locul lor. Este puterea pe care ele o exercită asupra pământului, puterea prin 
care viaţa este menţinută. Când privim slava soarelui sau a cerurilor presărat cu stele şi cu lună plină, ne putem aminti că 
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acestea, în splendoarea lor, reflectă slava lui Dumnezeu şi astfel vestesc plinătatea şi puterea harului Său, care este revărsat 
din abundenţă asupra noastră prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. 
 Slava lui Dumnezeu este bunătatea Sa. Apostolul ne spune că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu“. (Rom. 3.23) Remarcaţi că lipsa slavei lui Dumnezeu constă în faptul că oamenii au păcătuit. Dacă ei nu ar fi 
păcătuit, nu ar fi fost lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Deci este evident că bunătatea lui Dumnezeu este Slava Sa. Dar oamenii 
sunt salvaţi prin bunătatea lui Dumnezeu. Apostolul declară că bunătatea lui Dumnezeu îi conduce pe oameni la pocăinţă. 
(Rom. 2:4) Iar psalmistul spune: „O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe 
care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!“ (Ps. 31:19) Ceea ce noi trebuie să căutăm este bunătatea, sau 
neprihănirea Sa, care este în şi peste oricine crede. Bunătatea lui Dumnezeu a conceput planul de mântuire şi duce la 
îndeplinire întreaga lucrare de răscumpărare. Dar „prin har sunteţi mântuiţi“. Deci harul lui Dumnezeu este pur şi simplu 
manifestarea bunătăţii Sale faţă de oameni, iar bunătatea Sa este slava Sa; de aceea harul şi slava lui Dumnezeu sunt în 
realitate unul şi acelaşi lucru. 
 „Domnul dă har şi slavă“. Când le dă? Este dat harul acum şi slava în viaţa viitoare? Nu. El le dă pe amândouă 
acum acelora care Il primesc pe El. El dă slavă acum sub formă de har şi în viaţa viitoare har sub formă de slavă. Ascultaţi 
cuvintele lui Hristos, care este strălucirea slavei lui Dumnezeu, când s-a rugat Tatălui: „Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la 
Tine Însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea“. Vorbind despre ucenicii Săi (nu numai cei doisprezece, 
ci toţi cei care vor crede în El prin cuvântul lor) El a spus: „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie 
una, cum şi noi suntem una“. (Ioan 17: 5,22) Aşa că acea slava ne aparţine acum, numai de-am vrea s-o avem. 
 Când Hristos a venit pe acest pământ, natura Sa reală nu a fost înţeleasă de către majoritatea celor care L-au văzut. 
Pentru ei El era numai un om obişnuit. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.“ (Ioan 1:11) Şi totuşi El era Fiul lui 
Dumnezeu. Şi tot aşa este cu cei care prin El au primit înfierea: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai 
lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea 
aşa cum este.“ (1 Ioan 3:1,2) 
 Apostolul Pavel exprimă aceasta prin cuvintele: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde îl aşteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului Slavei Sale, 
prin lucrarea puterii pe care o are de a-şi supune toate lucrurile“. (Fil. 3: 20,21) 
 Amintiţi-vă cuvintele lui Hristos care spune că a dat ucenicilor Săi slava pe care I-a dat-o Tatăl. Acea slavă a fost 
văzută odată pe faţa lui Hristos, când cei trei ucenici erau cu El pe muntele schimbării la faţă. Aceeaşi slavă va fi a noastră 
când El va reveni, deşi ea încă nu se vede. Strălucirea Slavei Sale a fost acoperită când El a fost pe pământ şi tot aşa este în 
cei în care El locuieşte. Dar ea este totuşi acolo, aşteptând venirea Domnului, ca să fie descoperită. Şi apostolul spune din 
nou: „Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi 
moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca 
să fim şi proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu 
slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.“ (Rom. 8:16-18) Remarcaţi că slava va fi descoperită în noi. Slava va fi 
fost acolo tot timpul sub forma harului lui Dumnezeu şi când El va apare, ea va fi descoperită. 
 Acest adevăr este exprimat şi în cuvintele: „Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna 
plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui“ (Ef. 1:5,6) Aşa că harul Domnului 
conţine slavă. El este slavă. 
 Dar interschimbabilitatea, sau mai degrabă identitatea harului cu slava, este prezentată şi în aceste cuvinte: „În El, 
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a 
rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni 
L-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.“ (Ef. 
2: 4-7) 
 Adică, după cum în prezent slava lui Dumnezeu ne este dată sub formă de har - har după bogăţia slavei sale - astfel 
încât să putem fi spre lauda slavei harului Său, tot aşa, în veşnicie, când „cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia 
Tatălui lor“ (Mat. 13:43), „strălucirea cerului“ (Daniel 12:3) cu care ei vor fi înveşmântaţi nu va arăta decât bogăţia harului 
Său prin care au fost salvaţi. Slava stelelor în a căror strălucire vor fi înveşmântaţi pentru totdeauna nu va reprezenta altceva 
decât iluminarea datorită harului cu care, în viaţa lor muritoare, au fost umpluţi prin locuirea lui Hristos în ei.  
 Să continuăm studiul nostru. Am aflat că bunătatea lui Dumnezeu este slava Sa şi că El ne îmbracă cu bunătatea 
Sa. Acum să considerăm un alt pasaj care dovedeşte că, în prezent, noi primim slavă de la Dumnezeu: „Noi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului“ (2 Cor. 3:18) 
 În acest verset se face aluzie la faţa lui Moise când a transmis poporului cuvintele lui Dumnezeu. El a vorbit cu 
Dumnezeu faţă către faţă, ca un om cu prietenul său, şi faţa sa s-a luminat de slava feţei lui Dumnezeu. Tot aşa şi noi vom 
reflecta slava lui Dumnezeu. Dar ca şi Moise, care „nu ştia că pielea feţei lui strălucea“ (Ex. 34:29), cel ce înaintează din 
slavă în slavă în lumina Domnului nu va fi conştient de transformare. 
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 Având în vedere puterea transformatoare a slavei lui Dumnezeu, cât de bogată este binecuvântarea rostită asupra 
copiilor lui Israel: „Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să se 
îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!“ (Numeri 6:24-26) 
 Deci, „ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne! El se bucură 
neîncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta. Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea 
noastră.“ (Ps. 89:15-17) 
 
Doamne, Slava Ta umple cerul; 
Pamântul este plin de ea. 
Ţie să Ţi se dea slava, 
Sfinte, sfinte, sfinte Doamne! 
Cerul răsună de imnuri 
Pământul preia uralele îngerilor 
Cântând sfânt, sfânt, sfânt 
Este Domnul oştirilor, Tu Doamne Atotputernic! 
 
Isus trăiască! A cărui slavă luminează 
Toate cele de sus şi le dă valoare, 
Domnul vieţii, zâmbetul Tău iluminează, 
Bucură şi încântă pe sfinţii Tăi de pe pământ: 
Când ne gândim la iubirea Ta 
Doamne, primim iubirea Ta divină. 
Aleluia, aleluia! 
Aleluia, Amin! 
 
Împărat al slavei, domneşti mereu 
Şi ai o coroană veşnică. 
Nimic de iubirea Ta nu îi va despărţi 
Pe cei pe care Tu îi numeşti ai Tăi. 
Scumpi copii ai harului Tău 
Destinaţi să vadă faţa Ta! 
Aleluia, Aleluia! 
Aleluia, Amin! 
 
Mântuitorule, grăbeşte-ţi venirea; 
Adu, adu acea zi slăvită 
Când chemarea Ta va fi auzită 
Cer şi pământ vor trece! 
Apoi cu harpe de aur vom cânta 
Slavă, slavă Împăratului nostru 
Aleluia, Aleluia! 
Aleluia, Amin! 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 6 
A cincea zi 

Păsări, peşti şi animale 
 
 „Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea 
cerului“…Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.“ Şi 
aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după 
soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.“ (Gen. 1:20,24,25) 
 Toate acestea au fost scrise pentru învăţătura noastră. De la toate creaturile vii din jurul nostru, ca şi de la natura 
neînsufleţită, Dumnezeu intenţionează ca noi să învăţăm lecţii privind persoana şi iubirea Lui.  
 „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? El ţine n 
mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.“ (Iov 12:7-10) 
 
 Marea lecţie pe care trebuie s-o învăţăm de la speciile inferioare ale creaţiei este grija pe care Dumnezeu o are 
pentru toate creaturile Sale şi ca să fim siguri că deoarece Dumnezeu se îngrijeşte de cea mai neînsemnată creatură, cu atât 
mai mult El se îngrijeşte de om, pe care l-a făcut după chipul Său şi L-a aşezat peste toate lucrurile mâinilor Sale. 
Mântuitorul a spus: „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuş, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui 
vostru“. (Matei 10:29). Şi mai expresiv: „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuş, nici una din ele nu este uitată 
înaintea lui Dumnezeu? Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe 
vrăbii“. (Luca 12:6,7) 
 Şi din nou, Dumnezeu spune: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng 
nimic în grânare; şi totuş Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?“ (Matei 6:26) 
În grija lui Dumnezeu pentru păsări avem asigurarea că El va avea grijă de noi; şi cum ele nu-şi pierd timpul îngrijorându-
se, nici noi nu trebuie să ne îngrijorăm. Cu siguranţă că Dumnezeu va avea mai multă grijă de oameni decât are de păsări, 
pentru că nevoile şi valoarea oamenilor sunt mai mari decât ale păsărilor. 
 Dar grija lui Dumnezeu pentru păsări reprezintă mai mult decât o asigurarea a grijei Sale pentru nevoile noastre 
fizice. Viaţa este mai mult decât hrană. Grija lui Dumnezeu ne asigură că El va satisface toate nevoile noastre „după bogăţia 
Sa, în slavă“. (Fil.4:19) El care se îngrijeşte de ceea ce este mai puţin important nu va uita de lucrurile care sunt cele mai 
importante. Grija lui Dumnezeu pentru nevoile celor mai neînsemnate dintre creaturile Sale ar trebui să fie pentru noi o 
mângâiere atunci când ne înfăţişăm înaintea tronului de har pentru a cere milă şi îndurare care să ne ajute la vreme de 
nevoie. Iată garanţia noastră: 
 „Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. Domnul este bun faţă de toţi, şi 
îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi te vor 
binecuvânta. Vor spune slava împărăţiei tale, şi vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi 
strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale. Împărăţia ta este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate 
veacurile. Domnul sprijineşte pe toţi cei ce cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai 
hrana la vreme. Îţi deschizi mâna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă. Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în 
toate faptele Lui. Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele 
celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.“ (Ps. 145:8-19) 
 Dar faptul că Dumnezeu se îngrijeşte de toate creaturile Sale şi că toate primesc cele necesare vieţii din mâna Sa 
deschisă, nu înseamnă că ele stau degeaba şi aşteaptă ca mâncarea să le fie dată în gură. El dă mâncare tuturor şi aşteaptă ca 
fiecare s-o ia. 
 „Toate aceste vieţuitoare te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, 
ele se satură de bunătăţile Tale.“ (Ps. 104: 27,28) 
 Păsările zboară şi adună ceea ce Domnul le-a pregătit, dar aceasta nu înseamnă că ele nu primesc hrana direct din 
mâna lui Dumnezeu. În mod asemănător, faptul că omul lucrează pentru traiul său nu înseamnă că el nu primeşte hrana 
direct din mâna lui Dumnezeu. Omul este de fapt la fel de dependent de Domnul pentru hrana lui zilnică ca şi păsările. Fără 
grija providenţială a lui Dumnezeu nu ar fi nimic de strâns şi dacă n-ar exista această grijă omul nu ar putea să strângă 
nimic. „Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-
o. Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le 
dau azi. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase....ia seama să nu ţi se umfle inima de 
mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău...Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au 
câştigat aceste bogăţii. Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi.“ (Deut. 8:10-18) 
 De la lucrurile materiale noi avem de învăţat lecţii privind lucrurile spirituale. Dumnezeu a pregătit fiecare 
binecuvântare spirituală de care omul are nevoie şi chiar mai mult decât el îşi dă seama: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
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Hristos.“ (Ef. 1:3) Un om căruia i s-a citit acest verset a întrebat: „Dacă este aşa, de ce nu am toate binecuvântările 
spirituale? Cum se face că îmi lipsesc atâtea şi am atât de puţină bucurie în viaţa creştină?“ Răspunsul a fost: „Ce ai spune 
despre un om care ar veni la tine acasă aproape mort de foame, dacă atunci când ai pus pe masă tot ce ai mai bun în casă, el 
îşi frânge mâinile şi geme: „O, sunt aşa de înfometat, cât de mult aş vrea să mănânc ceva!“ Tu i-ai spune că dacă îi e foame, 
greşeala este numai a lui; că i s-a dat din belşug şi ceea ce trebuie să facă este să ia şi să mănânce. Faptul că el încă moare de 
foame nu dovedeşte că tu nu i-ai dat tot ce are el nevoie. La fel este şi cu darurile binecuvântate ale lui Dumnezeu. El ţi-a 
dat toate binecuvântarile spirituale şi dacă tu dai greş, este numai pentru că nu vrei să iei ceea ce El ţi-a dat din plin“. 
 Omul acela a insistat spunând că acesta nu este un exemplu potrivit, deoarece: „Cerşetorul poate vedea mâncarea 
înaintea sa, pe masă, dar eu nu pot vedea binecuvântările lui Dumnezeu“. Adevărat, nu le putem vedea, dar noi putem fi mai 
siguri de ele decât dacă le-am vedea. Avem asigurarea cuvântului lui Dumnezeu că ele ne-au fost date şi nu poate fi nici un 
dubiu în această privinţă. Ochii noştri adesea ne înşeală, dar cuvântul Domnului niciodată. „Lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele care nu se vad sunt veşnice.“ (2 Cor. 4:18) Cuvântul lui Dumnezeu aduce la existenţă lucruri care 
mai înainte nu erau; deci putem să fim siguri că toate lucrurile de care avem nevoie pentru această viaţă, cât şi pentru cea 
care va veni, ne-au fost date fără plată şi nu trebuie decât să întindem mâna ca să le luăm. 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 7 
Ziua a şasea 

Ce este omul? 
 
 „Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna şi stelele pe care le-ai făcut - îmi zic: „Ce este omul, ca să Te 
gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?““ (Ps. 8: 3,4) Aşa vorbea psalmistul şi acesta trebuie să fie atitudinea 
tuturor celor care au o concepţie corectă despre lucrările lui Dumnezeu. Este ceva obişnuit ca oamenii să aibă o părere foarte 
bună despre ei înşişi şi despre meritele lor; în aşa măsură încât ei uită dependenţa lor faţă de Dumnezeu. Este normal ca 
omul să se simtă independent, să-şi închipuie că se susţine singur şi că poate chiar să-şi continue propria existenţă. 

Tendinţele gândirii omeneşti sunt adecvat descrise de istoric atunci când spune despre filosofii antici, că în 
căutarea lor sublimă privind natura omenească „Judecata lor a fost adesea călăuzită de imaginaţie, iar imaginaţia lor a fost 
stimulată de orgoliul lor. Când priveau cu satisfacţie nivelul de dezvoltare al capacităţilor lor mentale; când îşi foloseau 
diversele facultăţi ale memoriei, imaginaţiei şi raţionamentului în cele mai profunde speculaţii sau în cele mai importante 
activităţi; şi când meditau asupra dorinţei de a se bucura de faimă, care-i transporta în veacurile viitoare, mult dincolo de 
graniţele morţii şi ale mormântului, ei nu doreau să se confunde cu animalele pământului sau să admită că o fiinţă pentru al 
cărei rang înalt au avut cea mai sinceră admiraţie ar putea fi limitată la o bucată de pământ şi câţiva ani ca timp.“ („Declin şi 
Cădere“, cap.XV, par.18) 
 Chiar în acest fel îi descrie apostolul Pavel: „Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca 
Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt 
înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, 
dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.“ (Romani 1:21-23) Erau atât de mândri şi suficienţi încât „n-au căutat să păstreze pe 
Dumnezeu în cunoştinţa lor“. (Rom.1:28) 
 Total diferită este dispoziţia celui cu adevărat înţelept. Regele David a făcut de asemenea câteva cercetări în 
domeniul naturii umane, dar dintr-un punct de vedere diferit. Dorinţa sa era de a afla ce spune Dumnezeu despre el: „Îmi 
ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia; şi atunci mi-a venit cuvântul pe limbă, şi am zis: „Doamne, spune-mi care 
este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.“ Iată că zilele mele sunt cât un lat de 
mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţinea.“ (Ps. 39:3-5) 
 Şi iarăşi: având în vedere groapa pe care şi-au săpat-o singuri păgânii şi în care au căzut, şi felul în care ei se 
lăudau înaintea lui Dumnezeu, el se ruga: „Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sunt decât oameni“. (Ps. 
9:20) Gândiţi-vă! „Nu sunt decât nişte oameni!“ Popoarele se lăudau că erau oameni şi se considerau competenţi să se 
dispenseze cu totul de Dumnezeu; dar cuvântul lui Dumnezeu spune că ei sunt doar oameni. Omul nu este nimic în sine şi 
nu poate fi nimic decât în măsura în care Dumnezeu îi oferă ocazii şi îi dă putere. 
 Să ne oprim un moment şi să citim ce spune Scriptura despre originea omului: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem 
om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească 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.“ (Gen. 1:26,27) „Domnul Dumnezeu a făcut pe 
om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.“ (Gen. 2:7) 

Ca şi animalele, el a fost luat din ţărână. El nu este decât „ţărână şi cenuşă “. El nu are nici un motiv să se laude, 
nici măcar faţă de animalele care sunt sub stăpânirea sa; pentru că numai datorită puterii lui Dumnezeu, care poate face din 
acelaşi lut un vas pentru cinste şi altul pentru ocară, se deosebeşte el în vreun fel de acestea. Pământul este sursa tuturor 
creaturile însufleţite. „Toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână“. (Ecl. 3:20) După moarte şi descompunere, 
ţărâna din care este făcut prinţul nu poate fi deosebită de cea a săracului, nici măcar de a câinelui său. Dacă în cele din urmă 
el nu împărtăşeşte soarta animalelor, şi nu este dat uitării, este numai pentru că a fost destul de smerit ca să accepte 
înţelepciunea care vine de la Dumnezeu: pentru că „omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai“. 
(Ps. 49:20) „O, de ce trebuie să fie duhul muritorului aşa de mândru?“. 
 Omul este făcut din ţărână ca să-şi amintească că prin el însuşi nu este nimic; dar el este făcut de asemenea după 
chipul lui Dumnezeu pentru a cunoaşte posibilităţile infinite care-i stau în faţă - asocierea cu Dumnezeu Însuşi; în el însuşi 
neavând mai multă putere decât praful pe care calcă, dar capabil de cele mai măreţe realizări prin puterea şi bunătatea lui 
Dumnezeu. Şi, oricât de ciudat ar părea, are cele mai mari posibilităţi atunci când este cel mai conştient de slăbiciunea sa. 
„Când sunt slab, atunci sunt tare“. (2 Cor. 12:10) 
 „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel 
un suflet viu.“ (Gen. 2:7) Nici chiar prin aceasta omul nu poate pretinde superioritate. Animalele pământului respiră acelaşi 
aer ca şi omul. Pentru el, la fel ca şi pentru ele, acesta este darul lui Dumnezeu. Într-adevăr, chiar faptul că respiraţia lui este 
în nările sale este o dovadă de fragilitate. „Nu vă mai încredeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ 
are el?“ (Isaia 2:22) 
 Aceasta este suflarea de viaţă pe care Dumnezeu I-a dat-o, dar cât de uşor o poate pierde. „Căci ce este viaţa 
voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere“. (Iacov 4:14) 
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 Cum poate fi aşa când viaţa i-a fost dată de Dumnezeu? Nu pentru că viaţa lui Dumnezeu ar fi fragilă ci deoarece 
stăpânirea pe care o are omul asupra ei este atât de slabă. În mâna lui Dumnezeu se află suflarea fiecărei creaturi însufleţite 
şi după plăcerea Sa El şi-o poate retrage. „Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea, tot ce este 
carne ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână.“ (Iov 34:14, 15) „Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi 
până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat“. (Ecl. 12:7) Până acum nu am găsit nimic cu care omul să se laude. 
 Cât de firesc este ca oamenii la nevoie să se îndrepte spre alt om sau spre o putere omenească. Şi totuşi nici un om 
de pe pământ nu are puterea de a-şi schimba propria sa condiţie fizică. El nu-şi poate schimba culoarea părului şi nici să 
adauge un centimetru la statura sa. „Ei se încred în avuţiile lor, şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare. Dar nu pot să se 
răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.“ (Ps. 49:6,7) De aceea suntem îndemnaţi: „Ferice 
de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său! El a făcut cerurile 
şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.“ (Ps.146:5, 6) 
 Nu există viaţă decât de la Dumnezeu. „Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina“ Ps.36:9. Dar 
viaţa este neprihănire; „şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului 
este viaţă şi pace“. (Rom.8:6) Păcatul este moarte şi este de la Satana, iar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat pentru a nimici 
lucrările diavolului. În cele din urmă păcatul va fi îndepărtat din univers şi în mod necesar cei a căror viaţă este încă păcat 
trebuie să fie îndepărtaţi împreună cu el. Hristos este neprihănirea lui Dumnezeu; pentru că numai Dumnezeu este bun, şi în 
Hristos se află toată plinătatea Dumnezeirii. De aceea, numai cei care îl au pe Hristos pot avea speranţa vieţii veşnice. De 
fapt ei nu au acum o viaţă reală. „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul 
Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.“ (1 Ioan 5:11,12) Ba mai mult chiar: „Cine nu 
crede în Fiul, nu va vedea viaţa.“ (Ioan 3:36) 
 Este adevărat că va fi o înviere a morţilor, atât a celor drepţi cât şi a celor nelegiuiţi, dar numai cei neprihăniţi vor 
învia pentru a primi viaţa; cei care au făcut răul ies din mormântul lor pentru judecată. (Ioan 5:28,29) Partea lor va fi „ca 
pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui“. (2 Tes.1:9) Deoarece nu au neprihănirea care 
numai ea este viaţă, nu există nimic prin care existenţa lor să fie continuată. 
 Din toate acestea omul trebuie să înveţe că numai în Dumnezeu există speranţă; că El este suveran şi că puterea 
este numai a Lui. Nu numai individul, ci „toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi 
deşertăciune“. (Isaia 40:17) Dar deşi aceasta ar trebui să-l smerească pe om, cu nici un chip nu trebuie să-l descurajeze. Într-
adevăr, aceasta ne încurajează, deoarece la fel cum Dumnezeu a făcut universul din nimic, tot aşa El poate să-l ia pe omul 
care se încrede în El şi să facă din el tot ceea ce vrea. Aceasta cu scopul „ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi 
voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul“.“ (1 Cor. 1:29-31) Omului nu trebuie 
să-i fie ruşine să-şi recunoască umila sa origine din moment ce prin Hristos el poate face orice 
 Din slăbiciunea omenească putem învăţa încă o lecţie încurajatoaree datorită faptului că numai în umilinţă se 
găseşte adevărata înălţare. Deoarece toate lucrurile vin de la Dumnezeu, omul poate ajunge în cea mai înaltă poziţie numai 
atunci când recunoaşte din toată inima că nu este nimic şi se supune puterii iubitoare a lui Dumnezeu. Capitolul 40 din Isaia 
conţine solia care va pregăti un popor pentru venirea Domnului în slavă. Este o solie de mângâiere, pentru că vorbeşte 
despre puterea lui Dumnezeu. Iată solia: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiţi bine 
Ierusalimului, şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două 
ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru 
Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi 
strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura 
Domnului a vorbit. Un glas zice: „Strigă!“ - Şi eu am răspuns: „Ce să strig?“ - „Orice făptură este ca iarba, şi toată 
strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea.“ În adevăr, poporul 
este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.“ (Isaia 40: 1-8) 
 Pregătirea oamenilor pentru venirea în slavă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, când va veni pentru a 
răsplăti pe fiecare om după faptele sale, se va face prin acceptarea deplină a soliei care proclamă că omul nu este nimic şi 
Dumnezeu este totul. Numai a Lui este puterea şi cuvântul Său lucrează eficient în oricine crede. Faptele care vor fi 
acceptate la judecată vor fi cele care sunt făcute în Dumnezeu. „Orice făptură este ca iarba“; dar am văzut că iarba ne oferă 
cel mai minunat exemplu de manifestare a puterii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost acela care a spus „Pământul 
să dea iarbă“ şi acesta este cuvântul care este viu şi rămâne în veac şi care ne este predicat prin Evanghelie. Am văzut cum 
puterea cuvântului face ca micul fir de iarbă să îşi facă drum spre suprafaţă şi lumină, în ciuda bulgărilor grei de pământ 
care-l apasă. Puterea infinită se manifestă în lucrul firav. La fel lucrează cuvântul puterii şi în aceia care cred din toată 
inima. Cel care recunoaşte că nu este nimic - slab şi neajutorat ca iarba - va fi întărit să facă lucruri mari şi va fi ridicat 
deasupra pământului, în lumina prezenţei lui Dumnezeu. 
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EVANGHELIA ÎN CREAŢIUNE - CAPITOLUL 8 
A şaptea zi 

Odihnindu-ne cu Domnul 
 

„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. 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.“ (Gen. 2:1-3) 

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este 
ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 
robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi 
marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.“ 
(Exod 20: 8-11). 

Iată grandiosul rezumat al creaţiunii şi motivul sărbătoririi lui. Zilele creaţiunii sunt suficient desemnate prin 
număr, dar ziua care sărbătoreşte creaţiunea în întregime este onorată cu un nume. Numele zilei a şaptea este „Sabat“. În 
acest fel se realizează un obiectiv dublu. Prin numirea celei de-a şaptea zile, aceasta se distinge de toate celelalte zile, iar 
prin enumărarea celorlalte fără a fi numite se scoate în evidenţă faptul că Sabatul este o zi special desemnată care se repetă. 
Dar textul arată foarte clar care zi este Sabatul, aceasta fiind şi una dintre poruncile sigure ale lui Dumnezeu care este 
„întărită pentru veşnicie“ (Ps.111:8). Scopul urmărit cu privire la acest text este de a atrage atenţia asupra lecţiilor spirituale 
de învăţat din faptul că Sabatul a fost dat omului. 
 Hristos, după cum bine ştim, este marele Creator. El este înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu. „Pentru că prin El 
au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie 
dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se 
ţin prin El.“ (Col. 1:16,17) „Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.“ (Ioan 
1:3) Când se spune spune că în şase zile Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul aceasta înseamnă Dumnezeu în Hristos, 
pentru că Hristos este singura manifestare a lui Dumnezeu, cunoscută oamenilor. De aceea noi ştim că Hristos s-a odihnit în 
ziua a şaptea, după terminarea creaţiunii şi că Hristos este cel care a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o. Astfel ziua 
Sabatului este într-un sens special „ziua Domnului“. 
 De ce a fost făcut Sabatul? „Sabatul a fost făcut pentru om.“ (Marcu 2:27) Este pentru el în sensul că nu este 
împotriva lui. Nu este un lucru arbitrar impus lui, ceva pe care el să-l ţină pur şi simplu pentru că Dumnezeu a spus aşa, ci 
este dat pentru a-l ajuta. Este o binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra lui. Este unul dintre „lucrurile care 
privesc viaţa şi evlavia“ (2 Petru 1:3), pe care puterea Sa divină ni le-a dăruit. „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn 
între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!“ (Ezech. 20:20) Observaţi că este un semn prin care 
oamenii Îl cunosc pe Dumnezeu. Deci nu este loc pentru nici o presupunere că Sabatul a fost dat doar pentru a-i deosebi pe 
evrei de celelalte popoare. A fost făcut înainte ca evreii să existe. A fost făcut pentru ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu; şi 
ceea ce i-ar fi ajutat pe ei ca să-L cunoască pe Dumnezeu i-ar fi ajutat pe toţi ceilalţi oameni. A fost dat lui Adam la început 
pentru acelaşi scop - ca el să-L cunoască şi să-şi aducă aminte de Dumnezeu. 
 Dar cum ar putea fi Sabatul un semn ca oamenii să-L poată cunoaşte pe Dumnezeu? Răspunsul se găseşte în 
Epistola către Romani. „Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de 
Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea 
lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi.“ (Rom. 1:19,20) Trebuie 
numai să ne amintim câteva din lucrurile prezentate în paginile precedente pentru a înţelege cum este cunoscut Dumnezeu 
prin lucrările Sale. 
 Şi totuşi întrebarea se pune din nou. Cum ne ajută Sabatul să-L cunoaştem pe adevăratul Dumnezeu? Tocmai am 
citit că puterea veşnică şi divinitatea Creatorului se văd în lucrurile pe care El le-a făcut; iar Sabatul este marele memorial al 
creaţiunii. Domnul s-a odihnit în ziua a şaptea, după şase zile de creaţiune şi a binecuvântat şi sfinţit ziua a şaptea, pentru că 
în această zi El s-a odihnit de toate lucrările Sale. Astfel, citim: „Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le 
iubesc. Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.“ (Ps. 111:2,3) Unele traduceri redau mai clar: „El 
a lăsat o aducere aminte (un memorial) a minunilor Lui“. (Ps. 111:4) 
 Singurul lucru necesar pe care oamenii trebuie să-l înveţe în această viaţă este Dumnezeu. Poetul ar putea spune că 
omenirea trebuie să studieze omul; dar Domnul ne spune că omenirea trebuie să studieze pe Dumnezeu. „Aşa vorbeşte 
Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia 
lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.““ (Ier. 9:23, 24) Cunoscându-L pe El avem tot ceea ce 
merită să fie cunoscut pentru că El este adevărul, tot adevărul. Isus Hristos este înţelepciunea lui Dumnezeu şi în El se 
găsesc „toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei“. (Col.2:3) 
 Scopul Sabatului este de a păstra amintirea puterii creatoare a lui Dumnezeu, aceasta fiind caracteristica Sa 
distinctă. Dar puterea creatoare este puterea Evangheliei, aşa încât ceea ce comemorează creaţiunea, comemorează şi 
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răscumpărarea. Hristos este Răscumpărătorul, pentru că în El toate lucrurile au fost create. El revarsă asupra oamenilor 
harul lui Dumnezeu prin puterea Sa creatoare. Puterea care mântuieşte pe oameni este puterea care a creat cerurile şi 
pământul. Aşa că atunci când psalmistul spune că Domnul a făcut un memorial pentru lucrările Sale minunate, el adaugă 
imediat: „Domnul este îndurător şi milostiv“. (Ps. 111:4) În Hristos, harul Tatălui este descoperit. „Şi Cuvântul S-a făcut 
trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl.“ (Ioan 1:14) El dă harul Său, care ajută la vreme de nevoie prin aceeaşi misterioasă şi extraordinară putere prin 
care a creat pământul; prin aceeaşi putere prin care razele soarelui dau viaţă plantelor de pe pământ. 
 Observaţi cât de inseparabil este legat Hristos de Sabat. Prin El au fost create toate lucrurile şi prin El se ţin. Dar 
lucrările lui Dumnezeu descoperă puterea şi divinitatea Sa veşnică; iar Hristos este puterea lui Dumnezeu şi în El locuieşte 
trupeşte toată Dumnezeirea. De aceea lucrările creaţiunii demonstrează puterea şi divinitatea Domnului Isus Hristos. Sabatul 
este marele memorial al minunatelor lucrări ale lui Dumnezeu în Hristos şi astfel el este marele semn al divinităţii lui 
Hristos. Păzirea Sabatului aşa cum Dumnezeu a rânduit la creaţiune este o recunoaştere a divinităţii lui Hristos. În măsura în 
care omul eşuează în păzirea Sabatului Domnului în spirit şi adevăr, el nu reuşeşte să recunoască divinitatea lui Hristos şi să 
primească binecuvântarea care decurge din realitatea divinităţii Sale. 
 Acest lucru este demonstrat de cuvintele lui Hristos către fariseii care L-au acuzat pe nedrept că El şi ucenicii Săi 
calcă Sabatul, pentru că şi-au satisfăcut foamea în acea zi şi pentru că El a vindecat un om în Sabat. El a zis: „Fiul omului 
este Domn şi al Sabatului“. (Matei 12:8) Faptul că El este Domnul Sabatului nu este un lucru lipsit de importanţă. A fi 
Domnul Sabatului înseamnă că El este creatorul cerurilor şi pământului, că este Domn peste toate. 
 Legat de Sabat există o binecuvântare specială. Este adevărat că mulţi care obişnuiesc să ţină Sabatul nu primesc 
această binecuvântare; dar aceasta se întâmplă pentru că ei nu ştiu de ea. Scriptura afirmă că Dumnezeu a binecuvântat ziua 
a şaptea şi a sfinţit-o. El a binecuvântat acea zi. Nu este nici o zi din săptămână în care oamenii să nu fie binecuvântaţi de 
Dumnezeu. Într-adevăr, şi cei buni şi cei răi se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu în fiecare zi. Domnul este totdeauna 
aproape şi gata să binecuvânteze, dar există o binecuvântare în ziua de Sabat, care nu poate fi găsită în altă zi. Este 
binecuvântarea Sabatului. Dumnezeu şi-a pus binecuvântarea asupra Sabatului şi binecuvântarea Sabatului se găseşte numai 
în Sabat. Nimeni nu poate găsi un lucru acolo unde nu este. Binecuvântarea Sabatului nu a fost pusă asupra nici unei alte 
zile cu excepţia zilei a şaptea; deci ea nu poate fi găsită nicăieri altundeva. 
 Pentru ce este binecuvântarea aceasta? Este pentru acelaşi scop pentru care sunt date toate binecuvântările lui 
Dumnezeu. „Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să binecuvânteze, întorcând pe 
fiecare din voi de la fărădelegile sale.“ (Fapte 3:26) Dumnezeu îi binecuvântează pe oameni nu pentru că sunt buni, ci 
pentru ca ei să poată deveni buni. Toate binecuvântările Sale au scopul de a-i întoarce de la fărădelegile lor. Dacă oamenii îl 
cunosc pe Dumnezeu atunci binecuvântările pe care El le revarsă au scopul de a-i apropia şi mai mult de El. Aşa este şi cu 
Sabatul. Este dat pentru a-i întoarce pe oameni spre Dumnezeu, amintindu-le de bunătatea şi puterea Sa slăvită. Puterea 
creaţiunii este puterea lui Hristos. Hristos este „făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare“. Puterea prin care El ne dă aceste lucruri este puterea prin care a creat lumile. De aceea găsim un sens mai 
adânc în cuvintele Domnului: „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt 
Domnul, care-i sfinţesc.“ (Ezech. 20:12) Binecuvântarea Sabatului este binecuvântarea sfinţirii. După cum Sabatul este 
memorialul creaţiunii lui Dumnezeu, tot aşa el ne face cunoscută puterea lui Dumnezeu de a ne transforma în creaturi cu 
totul noi în Hristos. 
 
ODIHNA DE SABAT: Cuvântul „Sabat“ înseamnă odihnă. Este cuvântul ebraic pentru odihnă. Deci acolo unde scrie „ziua 
a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeu“ (trad. din engleză, n.t.) este ca şi cum ar scrie „ziua a şaptea este odihna 
Domnului Dumnezeu“. Că acesta este adevărul va fi clar pentru oricine îşi aminteşte declaraţia că în ziua a şaptea Domnul 
s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 
 Acum să ne amintim că suntem chemaţi să păzim Sabatul Domnului. Astăzi auzim termeni ca „Sabatul evreiesc“, 
„Sabatul continental“, „Sabatul puritan“, „Sabatul american“, „Sabatul creştin“, etc.; dar singurul Sabat despre care ne 
vorbeşte Biblia este „Sabatul Domnului Dumnezeului Tău“. (trad. din eng., n.t.) „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele 
Mele.“ (Exod 31:13) Domnul vorbeşte despre Sabat numind-o „ziua Mea cea sfântă“ (Isaia 58:13). Deci noi trebuie să 
păzim odihna Domnului. Noi nu trebuie doar să ne abţinem de la muncă în ziua în care Domnul s-a odihnit, ci să păstrăm 
odihna Sa. Ce înseamnă aceasta? Să vedem. 
 Mântuitorul ne spune că „Dumnezeu este un Duh“ (trad. din eng., n.t.). (Ioan 4:24) Mai exact este comentariul 
marginal al traducerii Revised Version, care spune că: „Dumnezeu este Duh“. El nu este doar unul dintre duhuri, ci este 
duhul. El este o fiinţă spirituală, nu una fizică. Aceasta înseamnă că este o umbră? În nici un caz. Singurele lucruri durabile 
sunt cele spirituale. Dumnezeu este substanţă, pentru că ni se spune că Hristos este „întipărirea Fiinţei Lui“. (Evrei 1:3) (În 
engleză, traducerea Revised Version, „chiar imaginea substanţei Sale“, n.t.) Ideea pe care suntem atât de înclinaţi s-o 
acceptăm, conform căreia lucrurile spirituale nu sunt reale, este greşită. „Dacă este un trup firesc, este şi un trup 
duhovnicesc“. (1 Cor. 15:44) Trupul lui Hristos după înviere, trupul în care El s-a înălţat la cer, a fost cu siguranţă un trup 
spiritual şi totuşi el era foarte real şi tangibil. Noi nu putem spune ce este un trup spiritual, dar ştim că el este infinit superior 
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şi mai desăvârşit decât corpurile noastre fizice. Trupul spiritual nu este supus limitelor, aşa cum se întâmplă cu cel natural, 
fizic. 
 Dumnezeu este Duh, deci odihna Sa de după creaţiune a fost una spirituală. Crearea pământului nu implica o 
oboseală fizică. „Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte“. (Isaia 
40:28) Creaţiunea nu a fost o lucrare fizică; ea a fost cu totul spirituală. Dumnezeu a zis şi s-a făcut. Şi cuvântul Său este 
duh. Deci, a păzi Sabatul, sau odihna, lui Dumnezeu înseamnă să te bucuri de odihnă spirituală. Ea are un înţeles mai adânc 
decât cel care i se atribuie. Sabatul nu este destinat doar odihnei fizice ci pentru cea spirituală. El are o semnificaţie mai 
profundă decât cea care i se ataşează de obicei. Este adevărat că ni se cere să nu facem lucrul nostru în această zi, dar 
oprirea din lucrul fizic în ziua Sabatului nu este decât un simbol al odihnei spirituale pe care Dumnezeu o dă acelora care îl 
acceptă drept Creator al tuturor lucrurilor. Fără odihnă spirituală nu există o adevărată păzire a Sabatului. Domnul spune 
despre aceia care îşi vor opri piciorul în ziua Sabatului neurmând căile lor în ziua Sa cea sfântă, ci Sabatul va fi desfătarea 
lor ca să sfinţească pe Domnul, slăvindu-L, că se vor desfăta în Domnul. (Isaia 58: 13,14) Omul se poate strădui să nu 
muncească în ziua a şaptea cu aceeaşi scrupulozitate ca şi cel mai strict fariseu şi totuşi dacă nu-L cunoaşte şi nu se desfată 
în Domnul Isus Hristos, el nu păzeşte Sabatul Domnului. Adevărata odihnă de Sabat poate fi găsită numai în Hristos. 
 Să nu uităm că Sabatul a fost dat omului în Eden, înainte ca păcatul să intre în lume. Adam trebuia să muncească, 
însă munca sa nu era obositoare. Munca nu face parte din blestem, dar oboseala în urma muncii face parte. Numai după 
cădere i s-a spus lui Adam: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: 
„Să nu mănânci deloc din el“, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate 
zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până 
te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.“ (Gen.3:17-19) Toate acestea s-
au întâmplat pentru că el păcătuise. Dacă el ar fi rămas loial faţă de Dumnezeu, pământul ar fi dat din belşug numai ce e bun 
şi munca ar fi fost o plăcere. Totuşi Sabatul ar fi fost respectat, nu ca o odihnă pentru trup, care nu ar fi fost niciodată obosit, 
ci ca un timp de comuniune plină de desfătare cu Dumnezeu. 
 Din aceasta se poate învăţa o lecţie practică privind legislaţia Sabatului. Dacă Sabatul ar fi doar pentru odihna 
fizică a oamenilor, pentru ca aceştia să poată începe săptămâna următoare goana după bogăţie cu mai multă energie, 
guvernul ar putea cere oamenilor să păzească Sabatul. Dar deoarece odihna Sabatului este o odihnă spirituală, 
imposibilitatea de a forţa pe cineva să păzească Sabatul este evidentă. Spiritualitatea ţine de Spiritul lui Dumnezeu. Odihna 
Sabatului, fiind spirituală, este odihna pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate da, iar Duhul lui Dumnezeu nu se supune 
legilor Parlamentului sau hotărârilor tribunalelor. Chiar dacă ziua a şaptea, ziua pe care Însuşi Domnul a binecuvântat-o şi a 
sfinţit-o, ar fi ziua ce s-ar căuta să se impună, rezultatul ar fi acelaşi. Dumnezeu nu foloseşte constrângerea şi El nu a 
autorizat pe nici un om sau grup de oameni s-o folosească în locul Său. Sabatul este pentru om; este cea mai mare 
binecuvântare pe care Dumnezeu o dă omului. Acesta îi arată omului puterea prin care el poate fi mântuit. De aceea, a 
constrânge oamenii să păzească Sabatul ar însemna să-i constrângi să fie mântuiţi. Hristos spune că atrage oamenii la El, nu-
i împinge. El este Păstorul cel bun; în această calitate El merge înaintea oilor Sale şi le conduce prin vocea sa, dar nu le 
mână cu bâta. 
 Este clar că simpla refacere fizică nu constituie obiectivul zilei de Sabat şi că doar încetarea efortului fizic nu 
înseamnă deloc păzirea Sabatului. Totuşi, încetarea totală a lucrului pentru propriul folos, indiferent care ar fi acesta, este 
poruncit în ziua a şaptea. Şi aceasta nu numai cu scopul de a avea timp să contemplăm lucrurile lui Dumnezeu fără a fi 
deranjaţi, ci pentru a imprima o foarte necesară lecţie de încredere în Dumnezeu. Când încetăm lucrul prin care ne câştigăm 
existenţa, ne reamintim că Dumnezeu ne dă nu numai binecuvântări spirituale ci de asemenea toate cele necesare vieţii. Prin 
aceasta recunoaştem că, deşi ascultând de porunca Sa, muncim pentru a ne câştiga pâinea zilnică, noi suntem la fel de 
dependenţi de El ca şi cum nu am fi făcut nimic. 
 De aceea, o corectă înţelegere a Sabatului şi a obiectivului său, ar răspunde pentru totdeauna întrebării care adesea 
apare în mintea celor convinşi că trebuie să asculte de Dumnezeu în ceea ce priveşte păzirea Sabatului.  Întrebarea este: 
„Dacă voi păzi ziua a şaptea, cum voi putea să-mi câştig existenţa? Fără îndoială îmi voi pierde poziţia şi deoarece relativ 
puţini oameni păzesc această zi, ea fiind şi principala zi de afaceri, nu voi putea să-mi găsesc un loc de muncă. Ce să fac?“ 
Vreau să spun că o asemenea întrebare nu va fi niciodată pusă de cel care cunoaşte natura şi obiectivul Sabatului. El va şti 
că tocmai Sabatul este cel care răspunde la întrebare. Ideea fundamentală a păzirii Sabatului este încrederea totală în 
Dumnezeu, a cărui putere a creat universul din nimic şi îl susţine şi a cărui dragoste pentru creaturile sale este egală cu 
puterea Sa de a le face bine. 
 Aceasta va rezolva şi problema, sau mai bine zis va preveni apariţia sa, referitor la faptul dacă un om ar trebui să 
lucreze în Sabat la recoltat, într-o situaţie extremă, când s-ar părea că aceasta ar fi singura soluţie pentru strângerea recoltei. 
El va şti că Dumnezeu, care singur face să crească grâul, este capabil să-l apere sau să-i pună la dispoziţie din abundenţă 
alte mijloace în cazul în care acesta ar fi distrus. Însă toţi vor înţelege că păzirea perfectă a Sabatului este consecventă cu 
acordarea a tot ceea ce este necesar celor încercaţi, pentru că tocmai Sabatul ne reaminteşte că Dumnezeu este „plin de 
îndurare şi milostiv“. 
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ODIHNA CARE RĂMÂNE: „Să luăm dar bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna 
Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvântul 
care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am 
crezut, intrăm în „odihna“, despre care a vorbit El, când a zis: „Am jurat în mânia Mea, că nu vor intra în odihna Mea!“ 
Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: 
„Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.“ Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!“ Deci, 
fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din 
pricina neascultării lor, El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi“ - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: 
„Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!“ Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după 
aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se 
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.“ (Evrei 4:1-10) 
 Odihna despre care se vorbeşte aici este evident odihna care rămâne pentru copiii lui Dumnezeu în împărăţia 
veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Este odihna pe pământul reînnoit, pe care evreii din vechime nu 
au obţinut-o din cauza necredinţei. Ceea ce au primit în Canaan a fost numai o umbră a adevăratei odihne pe care 
Dumnezeu le-o promisese. Aceeaşi Evanghelie a împărăţiei care ne este predicată, a fost mai întâi predicată lor. Dar ce are a 
face ziua a şaptea cu odihna veşnică din împărăţia lui Dumnezeu? Să vedem. 
 După cum am văzut, Sabatul este memorialul creaţiunii. Dar să nu uităm că Sabatul a fost dat atunci când 
„Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune“. Astfel, Sabatul comemorează o creaţiune perfectă. El ne 
aminteşte că pământul nu a fost întotdeauna în starea în care îl vedem acum. Atunci, deoarece nici unul dintre cuvintele lui 
Dumnezeu nu dă greş şi toate planurile vor fi împlinite, tot aşa de sigur după cum Sabatul ne aduce aminte de terminarea 
unei creaţiuni desăvârşite ca locuinţă pentru om, el este asigurarea noastră că pământul va fi reînnoit şi amenajat pentru a fi 
locuinţa celor care vor primi moştenirea sfinţilor, în lumină. 
 „Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor. Dar Israel va fi mântuit de Domnul, cu o 
mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci. Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul 
Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit - „Eu 
sunt Domnul, şi nu este altul!““ (Isaia 45:16-18) 
 Dumnezeu a făcut pământul şi a aşezat omul pe el. Omul a fost creat desăvârşit; deci Dumnezeu a vrut ca pământul 
să fie locuit de fiinţe perfecte. Acestor fiinţe El le-a dat Sabatul pentru a le aminti continuu de Creator şi astfel să-şi păstreze 
perfecţiunea. Acea perfecţiune nu a fost numai fizică, ci şi spirituală. Omul, perfect în caracter, a fost făcut după chipul lui 
Dumnezeu. Aşa că el urma să păzească Sabatul ca o aducere aminte a perfecţiunii spirituale pe care el o primise de la 
Dumnezeu şi pe care numai El o putea păstra. La acea stare perfectă vrea Domnul să readucă pământul, prin Evanghelie El 
pregătind un popor perfect care să locuiască pe pământul refăcut. Deşi omul a căzut şi pământul a fost pângărit, Sabatul încă 
rămâne un fragment de Eden, atât ca aducere aminte a ceea ce Dumnezeu a pregătit la început cât şi ca mijloc de a-l ridica la 
acea poziţie înaltă, astfel încât el să se poată bucura de acesta când va fi restaurat. 
 Prin urmare, odihna care rămâne este pământul reînnoit şi Edenul refăcut. Lucrările au fost terminate la întemeierea 
lumii. Adică de îndată ce pământul a fost creat, acesta a fost odihna omului. Omului i s-a dat să lucreze, dar nu era o muncă 
obositoare. O redare strict literala a Genezei 2:15 ar fi că Dumnezeu l-a făcut pe om să se odihnească în grădina pe care El o 
plantase. El i-a dat omului odihnă în pământul care era pregătit pentru plăcerea lui. Dovada acestui fapt sunt cuvintele: „Şi 
în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse“. 
 Apoi Sabatul a fost dat omului ca un semn că el urma să se odihnească în toată veşnicia cu Domnul. Aceasta 
înseamnă că el urma să se bucure de odihna spirituală - o eliberare deplină din păcat. 
 În timpul celor şase zile lucrătoare Dumnezeu a rostit cuvintele care au adus pământul la starea sa perfectă. Apoi El 
s-a odihnit. El a încetat să mai vorbească, iar cuvântul Său, care este viu şi lucrează în veac, a continuat să susţină ceea ce 
crease. Aşa că Dumnezeu s-a odihnit bazându-se pe Cuvântul Său. El a putut să se odihnească de lucrarea creaţiunii având 
deplină încredere în Cuvântul Său că acesta va susţine universul. Aşa că atunci când ţinem Sabatul Domnului, noi pur şi 
simplu beneficiem de odihna care este rezultatul credinţei noastre în făgăduinţele lui Dumnezeu. 
 Astfel se face că „noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă“. Iar cel care intră în odihnă încetează de asemenea să 
mai facă propriile fapte, după cum Dumnezeu a terminat lucrarea Sa. Înainte ca omul să accepte cu adevărat cuvântul 
Domnului, tot ceea ce face este în puterea sa. Faptele firii pământeşti nu sunt decât păcat; şi chiar dacă oamenii declară că îi 
slujesc lui Dumnezeu şi doresc cu toată sinceritatea să facă ceea ce este bine, faptele lor în acest sens sunt un eşec. „Toate 
faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.“ (Isaia 64:6) Dar când realizăm puterea cuvântului lui Dumnezeu şi înţelegem 
că acesta poate să-i zidească pe cei care care se încred în el, atunci încetăm să mai facem propriile noastre fapte şi îi dăm 
posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze în noi şi voinţa şi înfăptuirea după plăcerea Lui. Atunci toate faptele sunt făcute în El 
şi ele sunt bune. Aceasta este cu adevărat odihnă. Odihna pe care o experimentăm atunci când realizăm că mântuirea nu este 
lucrarea noastră ci a cuvântului care a creat cerurile şi pământul şi care le susţine, este odihna pe care ne-o aduce Sabatul 
atunci când acesta este ţinut aşa cum doreşte Dumnezeu. 
 Observaţi că noi trebuie să ne amintim de ziua Sabatului pentru a o sfinţi. Ea este sfântă şi aşa trebuie să o păstrăm. 
Noi nu trebuie să o facem mai sfântă, pentru că aceasta ar fi imposibil; numai Dumnezeu ar putea face aceasta. Orice am 
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face noi nu putem adăuga sau scădea ceva din sfinţenia ei. Nici nu putem să ne sfinţim singuri astfel încât să-l păzim aşa 
cum trebuie. Noi nu putem face aceasta. Dar aceeaşi putere care a sfinţit ziua Sabatului ne va sfinţi şi pe noi. Aceasta este 
puterea care a creat universul. Prin puterea creatoare noi trebuie să fim sfinţiţi, deoarece Hristos este Creatorul şi El a fost 
făcut pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Dumnezeu ne-a dat Sabatul - memorialul puterii sale 
creatoare - pentru ca noi să ştim că El este Dumnezeul care ne sfinţeşte. 
 Aceasta este odihna pe care Hristos o dă tuturor celor care vin la El. El spune: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre“. (Matei 11:28, 29) Trebuie să venim şi să ne odihnim pe cuvântul care 
susţine universul. Aceasta este semnificaţia Sabatului. El comemorează creaţiunea; însă răscumpărarea este pur şi simplu 
puterea care a creat toate lucrurile şi care lucrează să le restaureze. Aşa că Sabatul marchează cele mai înalte realizări ale 
Evangheliei. 
 Am văzut că Sabatul a fost dat în Eden şi că este o parte a acelei odihne în care a intrat Dumnezeu. Când este ţinut 
în duh şi adevăr, el este un fragment din Eden, păstrat pentru noi, în ciuda tuturor schimbărilor produse de blestem. Şi cum 
Dumnezeu nu a făcut pământul în zadar ci l-a făcut ca să fie locuit de aceeaşi clasă de oameni cu care l-a populat la început, 
aşa va fi. Deci Sabatul nu este numai o porţiune din Edenul original, păstrat pentru noi, ci este identic cu odihna de care se 
vor bucura sfinţii lui Dumnezeu în veşnicie. Cerul începe cu adevărat pe pământ pentru aceia care Îl acceptă deplin pe 
Mântuitor şi care i se dăruie Lui fără rezerve. Sabatul, un fragment de paradis, acoperă prăpastia dintre Edenul pierdut şi 
Edenul restaurat reprezentând memorialul primului şi garanţia pentru cel de-al doilea. 
 Aşadar, nu este Sabatul cu adevărat o desfătare? Poate cineva care-i înţelege semnificaţia să-l privească altfel decât 
ca o binecuvântare? Omul lui Dumnezeu ne-a lăsat un cântec pentru ziua de Sabat în care ne arată cum ar trebui considerat 
şi ce trebuie să facă pentru noi: „Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, să vestim 
bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta, cu instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în sunetele harfei. Căci Tu mă 
înveseleşti cu lucrările tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.“ (Ps. 92:1-4) Noi trebuie să fim 
tari în Domnul şi în puterea Lui. Noi trebuie să fim biruitori, „prin El care ne-a iubit“. Deci, atunci când suntem asediaţi de 
ispite nu trebuie decât să ne gândim la puterea lui Dumnezeu - puterea care a creat lumile din nimic - şi să fim siguri că ea 
va fi folosită pentru eliberarea noastră, numai de am accepta-o. Nimic nu este prea greu pentru Domnul şi nimic nu-I poate 
rezista. Toată oştirea lui Satana nu are nici o putere atunci când luptă împotriva Domnului. Hristos „a dezbrăcat domniile şi 
stăpânirile.“ (Col. 2:15) Astfel că atunci când ne încredem în această putere biruinţa este deja câştigată. Lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a făcut ne reamintesc puterea Sa şi astfel suntem biruitori prin lucrările mâinilor Sale. Sabatul este menit să ne 
dea tocmai această slăvită biruinţă. 
 Astfel, deoarece Sabatul este semnul unei creaţiuni perfecte, el este sigiliul unei noi creaturi în Hristos. De aceea el 
este sigiliul lui Dumnezeu, pe care îl pune Duhul lui Dumnezeu. Datorită faptului că îşi are originea în Paradis şi reprezintă 
o parte a odihnei Paradisului, el arată că aceia care îl păzesc în spirit (nu doar ca formă) sunt, prin puterea cea mare a lui 
Dumnezeu, destinaţi să ocupe un loc în Paradis. Şi astfel, în veacurile viitoare, când Edenul va fi refăcut, toate făpturile vor 
veni împreună în fiecare Sabat să se închine lui Dumnezeu, a cărui dragoste, putere şi îndurare în Hristos le-a dat 
posibilitatea să se împărtăşească de slava prezenţei Sale. Şi când se vor aduna în acele zile de Sabat de trei ori 
binecuvântate, ei vor cânta: „Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, 
cinstea, slava şi lauda“. Dar mulţimea celor răscumpăraţi nu vor fi singurii care vor aduce laude. Toate lucrările lui 
Dumnezeu Îl laudă pe el chiar acum, în timp ce gem şi aşteaptă să fie răscumpărate; dar atunci, când orice urmă de blestem 
va fi fost îndepărtată şi Evanghelia va fi readus creaţiunea la starea originară, „toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, 
sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri“ se vor uni într-un singur glas, în perfectă armonie, spunând: „A Celui 
ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!“ (Apoc. 5:12, 13) 
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