
Dumnezeu  
creează și recreează



 ”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a 
făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii 
mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.” Genesa 1: 27-28

Bunica era în vizită la nepoții ei. Stătea într-un fotoliu și se bucura 
împreună cu nepoțelul și fiica ei, în timp ce croșeta. Aveau o casă 
frumoasă, dar era un lucru care o mâhnea foarte tare. Ei nu erau 
creștini. Dintr-o dată au auzit-o pe Maria cântând în camera 
alăturată. Pregătea un cântec pentru școală. Ușa era întredeschisă, 
de aceea puteau auzi foarte clar cuvintele din cântec: 

„Toate lucrările tale sunt minunate, în mod unic,
în înțelepciunea ta, unde nimeni nu ajunge, 
dar pe care se bazează.
Numai un prost îndrăznește să refuze, 
că Tu ești adevărul,
și totul este minunat.”

Ea repeta cântecul și veni 
în sufragerie să întrebe 
dacă este bine cum  

Dumnezeu a creat totul



a cântat. Răspunsul a fost că ea cântase foarte bine. 

Printre primele lucruri pe care Dumnezeu ni le spune în Biblie, 
se numără acela că El a creat toate lucrurile. Doar cei păcăliți și 
necredincioși pot spune că totul a evoluat de la sine puțin câte puțin. 

Dar cel mai mare lucru este că Dumnezeu ne-a creat după chipul 
Său. Acest lucru este așa de măreț încât nu-l vom înțelege decât 
atunci când vom ajunge în cer. Suntem cu toții copiii lui Dumnezeu, 
ci nu un fel de animale, cum spun alții. 

De aceea Biblia ne mai spune că Dumnezeu a binecuvântat omul 
și l-a pus mai presus de animale. Si când Dumnezeu binecuvântează 
omul, acesta este binecuvântat pentru totdeauna. 

De aceea este adevărat când cântăm: „Sunt un copil roial, chiar 
dacă sunt încă mic și slab. Sunt un copil roial.” 

Da, așa este, pentru că El nu doar că ne-a creat, ci ne-a și 
răscumpărat prin Isus Cristos. De aceea Îi aparținem Lui.

Înainte de întemeierea Pământului,
Înainte de cuvintele de la Cruce, „s-a sfârşit”,

Am fost aleşi pentru mireasa lui Isus
şi îmbrăcați cu haina albă a mântuirii

O, tu Dumnezeu minunat.

Dumnezeu a creat totul



„Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul grădinii Edenului, 
a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să 
păzească drumul care duce la pomul vieţii.” Genesa 3.24

De fiecare dată când deschidem un ziar, putem citi despre un 
accident oarecare – de tren, de mașină, avion sau altceva. Câți 
oameni au fost implicați, dacă a murit cineva, dacă cunoaștem 
pe cineva implicat în accident. Întotdeauna ne întrebăm aceste 
lucruri. 

Cu toate acestea, cea mai mare dintre nenorocirile petrecute 
pe Pământ, este căderea omului în păcat. Dacă ne întrebăm câți 
oameni au fost afectați, trebuie să răspundem: toți. Iar dacă ne 
întrebăm dacă cunoaștem pe cineva dintre cei afectați, putem 
răspunde da: eu și tu.  Și noi am fost afectați. 

Adam și Eva au fost copiii fericiți ai lui Dumnezeu. Locuiau 
în frumoasa grădină numită Eden, iar inima lor era plină de 
credință și încredere în Dumnezeu. Isus spune că inima noastră 
este ca un pământ, iar credința în El ca niște boabe de grâu. Dar 
un om rău a venit și a semănat buruieni între boabele de grâu. 
Acesta a fost diavolul care a semănat îndoială în Adam și Eva față 
de Cuvântul lui Dumnezeu: „Oare chiar a spus Dumnezeu...?” a 
șoptit șarpele. 

Căderea



Iar Adam și Eva au ascultat de șarpe, și au încălcat astfel Cuvântul 
lui Dumnezeu. Iar păcatul acesta a căzut asupra tuturor oamenilor, 
așa că toți au păcătuit. 

Datorită păcatului lor, Dumnezeu i-a alungat din Eden, dar înainte 
de aceasta, le-a făcut o promisiune: „Sămânța femeii va zdrobi capul 
şarpelui.” 

Aceasta a fost o promisiune despre Isus, care avea să se nască și 
să învingă puterea diavolului - păcatul și moartea. Acest lucru s-a 
întâmplat pe Golgota, unde Isus a fost răstignit pe cruce! ”Adevărat 
îți spun: astăzi vei fi cu mine în rai” - a spus Isus unuia dintre 
tâlharii de pe cruce. Da! Raiul a fost deschis pentru păcătoși prin 
jertfa Fiului lui Dumnezeu. Acest drum este și astăzi deschis pentru 
toți în Numele lui Isus. 

 

 Datoria mea a fost rădăcina păcatului meu,
 Singura plată acceptată: sângele lui Cristos

Căderea



Vinerea Mare  

Isus murea pe cruce. El i-a salvat pe alții şi nu se poate salva pe 
sine?!       Marcu 15:31

Isus a trebuit să își care crucea spre muntele Calvar și nu este de 
mirare că a căzut sub ea.

Și-au bătut joc de El! L-au lovit cu pumnii în față, cu bețe și bări de 
metal. L-au șters cu arma ororii, în așa fel încât sângele curgea mai 
mult cu cât apăsau mai adânc coroana de spini de pe fruntea Lui.

Iar în timp ce Isus se ruga pentru ei: „Tată, iartă-i căci nu știu ce 
fac!”, continuau să 
își bată joc de El, 
care era Sfânt și 
fără păcat.

Dar mai era 
ceva, de care ei 
nu își dădeau 
seama. Anume, 
ceea ce părea a fi 
o învingere, era, 
de fapt, o mare 
victorie. Da, 
aceasta este cea 

mai mare victorie care a existat vreodată! Victoria împotriva lui 
Satan și a păcatului! Acolo, la Calvar, Isus a plătit pentru păcatele 
noastre, cu propriul Lui sânge, ca noi, păcătoșii, să putem ajunge în 
Rai.



Vinerea Mare  

Isus, nu se poate salva pe sine?! Ba da, El putea! Dar pentru ca noi 
să fim salvați, trebuia să moară. El, a murit în locul nostru. El „și-
a dat viața pentru oile Lui”. Cu scumpul Lui sânge a plătit pentru 
păcatul Lumii, inclusiv pentru păcatele mele și ale tale.

Dar hoțul de pe cruce nu putea să devină un om mai bun. Nici 
măcar nu putea să își împreuneze mâinile pentru o rugăciune. Cum 
a fost salvat, atunci?

„Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 
Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru 
fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Și a 
zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în 
Împărăţia Ta!” Atât de simplă a fost rugăciunea tâlharului. Iar Isus a 
raspuns, „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” 

O reamintire sângeroasă a prețului victoriei!
Acum poți primi mântuirea lui Dumnezeu!



Isus se ridică din mormântul său
Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu 

că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după 
cum zisese!”este în ceruri.      Mat. 28:5-6

„Nu vă temeți”! Aceste cuvinte frumoase sună ca niște clopote 
cerești pentru toți cei îndurerați și neliniștiți. Îngerii foloseau 
acest salut din timp în timp, atunci când ei veneau din cer. Isus de 
asemenea a folosit și El acest salut minunat pe când a mers pe acest 
pământ.

Dar în dimineața Paștelui, acele cuvinte aveau un ton aparte! 

Știți ce este un crucifix? Este o cruce pe care Isus este încă bătut în 
cuie. Aceasta sună ca ceva prețios - și anume că Isus a murit pentru 
toate păcatele mele și că El a plătit cu sângele Său! 

Cu toate acestea, avem mai mult decât un crucifix - putem avea și 
o cruce goală și 
un mormânt gol. 
Acestea ne spun 
că Isus este viu! 

Când femeile 
L-au căutat pe 
Isus în mormânt, 
nu L-au găsit! Și 
dacă noi ar trebui 
să-L căutăm pe 
Isus, ar fi inutil 
să căutăm crucea 
sau mormântul!



Isus se ridică din mormântul său
Unde Îl putem găsi? s-ar putea să întrebi. 

Îți voi spune asta: în Biblie - și atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu ajunge la tine! Deschide-ți Biblia și citește un pasaj în 
fiecare zi și El va veni la tine în și prin Cuvânt. Acolo Îl poți găsi! 
Îl poți găsi unde Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și dăruit - 
acolo El a promis că va fi în mijlocul nostru!

Când ucenicii au fost strânși în seara aceleiași zile, El a stat dintr-o 
dată în mijlocul lor, deși ușa era încuiată. Așa este Isus - exact așa! 

Da, gândiți-vă ce adevăr minunat: Isus trăiește! El cu adevărat a 
înviat pentru tine, pentru ca tu să iei decizia de a-L urma într-o zi!

 

A MURIT  – pe un lemn!
EL TRĂIEȘTE – iată un gând frumos.



Mulțimea de oameni îmbrăcată în alb
După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu 

putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, 
din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu 
ramuri de finic în mâini. Apoc. 7:9

„Nimic nu este nou sub soare” spune înțeleptul rege Solomon. 
„Dacă este un lucru despre care  s-ar putea spune iată ceva nou, 
acela era și în veacurile de dinaintea noastră.”

Lui Ioan, care cu aproximativ 1900 de ani înainte era prizonier pe 
insula Patmos, i s-a revelat Dumnezeu. A văzut cerul cu străzile de 
aur; el L-a văzut pe Isus în slava Sa și toți îngerii în jurul Tronului 
Ceresc. Dar cel mai deosebit lucru pe care l-a văzut a fost mulțimea 
de oameni îmbrăcată în alb. Ei au fost de asemenea persecutați 
pentru Numele lui Isus. Acum, îmbrăcați în alb, din orice neam, 
din orice seminție, din orice norod: negrii, albi, galbeni, roșii, maro, 
mari și mici stăteau în cer și cântau, iar Ioan îi asculta. „Ei vin din 
necazul cel mare” a spus unul din bătrâni, „ei și-au albit haina în 
sângele Mielului! Isus, Mielul, va fi Păstorul lor, iar El va șterge orice 
lacrimă din ochii lor”.

 Da, haina noastră trebuie albită în Sângele Mielului, iar 
aceasta înseamnă că trebuie să credem în Isus Cristos. Prin Sângele 



Mulțimea de oameni îmbrăcată în alb
Lui suntem curățați de orice păcat. Dar oare chiar putem fii toți 
mântuiți? Da! Slavă fie adusă lui Dumnezeu pentru aceasta! El a 
deschis porțile de cristal, pentru ca toți să putem intra în cer. Prin 
Sângele Lui am fost răscumpărați. 

O, ce zi minunată, atunci când ne vom afla în Rai și vom lăuda 
sânge și rănile Mielului,

ca sunetul tunetelor și valurilor mării, cantecul va suna în Casa lui 
Dumnezeu.
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Isus vrea să fie     
         prietenul tău.

El te vede tot timpul. Știe ce gândești. Îți vede starea. 
Prin urmare, poți să-i spui Lui orice. 

Îi poți spune nevoia ta. El o știe deja. De asemenea, El știe despre 
nevoia ta cea mai mare - ca păcătos, ai nevoie de un Salvator ca să-ți 
ia povara. 

Doar prin El poți deveni un cetățean al Împărăției veșnice a lui 
Dumnezeu. Roagă-te, și El te va asculta.


