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PROLOG 

 Apropierea de Sfintele Scripturi înseamnă apropiere de Autorul lor nevăzut și etern, dar 
această apropiere necesită credință: „Și fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți 
Lui!  Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că-i răsplătește pe 
cei ce-L caută” (Evrei 11,6).  Credință în ce?  Întâi, credință în existența Lui, apoi credință 
în împlinirea cu credincioșie a planurilor Sale pentru cei care-L ascultă.  Credință în 
existența lui Dumnezeu; din acest punct de vedere, există trei categorii de oameni: 
credincioșii, agnosticii și ateii.  Credincioșii acceptă cu bucurie și cultivă credința în 
Dumnezeu.  Agnosticii zic că nu putem ști dacă El există sau nu.  Ateii declară ferm și 
țanțoș: „Nu există Dumnezeu!” 

 

 Să presupunem că există undeva o pădure de un kilometru pătrat.  Parchez mașina 
undeva la margine și intru în pădure ca să caut ciuperci.  Umblu pe suprafața de un 
hectar și nu găsesc, apoi plec dezamăgit.  Pot declara că în acea pădure nu există 
ciuperci?  O pot face, dar ar fi absurd.  De ce?  Pentru că nu am fost în toată pădurea.  
Zona cercetată de mine, de un hectar, este doar un procent din toată suprafața de un 
kilometru pătrat.  Dar celelalte nouăzeci și nouă de procente?  Pot să zic: „În porțiunea 
unde am căutat, nu există ciuperci.”  Dar și atunci pot fi greșit.  M-am uitat bine?  Am 
fost numai eu.  Dacă ar fi un grup de cercetători, precizia ar fi mai mare, deși răspunsul 
prudent ar fi: „Nu am găsit.”  În loc de: „Nu există.” 

 

 Altfel pusă problema.  În urma căutării mele pe un hectar, găsesc câteva ciuperci.  Pot 
atunci să spun: „În această pădure există ciuperci”?  Bineînțeles că da, chiar dacă sunt 
numai acelea.  Observați?  E mai ușor să dovedești că există ceva decât că nu există.  Ca 
să zici cu siguranță că nu există ceva, trebuie să verifici în mod temeinic și complet toată 
zona în discuție.  Și să nu fii singurul care face lucrul acesta.   
 

 Cum poate cineva atunci să spună că nu există Dumnezeu, fără să fi căutat în tot 
universul și nu numai el?  Dar chiar atunci, trebuie să admită posibilitatea erorii, a 
neatenției, cum și că poate fi și un nivel de existență imperceptibil cu simțurile 
omenești.  Până în 1885, nu au existat unde electromagnetice, așa este?  Nicidecum, 
atunci le-a descoperit Heinrich Hertz, dar nu le-a inventat el!  Existau, fără să fie 
cunoscute.  Nici microorganismele nu au existat înainte de anul 1674.  Chiar așa?  Atunci 
le-a descoperit Antonie van Leeuwenhoek, folosind un microscop făcut de el, dar nu el 
le-a inventat!     

 

 Bine, dar cum putem ști că există Dumnezeu?  Mulți martori au vorbit cu El și unii ne-au 
lăsat mărturii scrise: Moise, David, Isaia, Daniel, Pavel, Ioan și mulți alții.  Nu ajung mii?  
Atunci milioane.  Pentru că existența lui Dumnezeu poate fi percepută prin comuniune și 
experiență.  Dacă la telefon răspunde cineva, atunci există cineva la capătul celălalt al 
firului.  Ne rugăm și ni se răspunde.  În mod miraculos.  Acestea nu sunt povești, ci sunt 
experiențe palpabile, făcute de milioane și milioane de indivizi. 

 



 

 

P
ag

e4
 

 Am fost vizitat cândva în București de o familie care avea un băiat de vreo 10 ani.  S-a 
întâmplat că seara băiatul a adormit cumva în alt loc decât unde trebuia să se culce, de 
aceea a trebuit să fie mutat în camera și în patul unde urma să petreacă noaptea.  A 
dormit tot timpul și nu a simțit mișcarea.  Dimineața s-a mirat că e în alt loc decât unde 
adormise, de aceea a întrebat: „Cum am ajuns aici?”  „O minune”, am zis noi, dar apoi    
i-am explicat.  

 

 Să generalizăm întrebarea: „Cum am ajuns aici?”  Sau, mai clar: „Cum am ajuns să 
existăm?”  De unde sunt oamenii, cum au apărut?  Dar animalele de tot felul?  Dar 
plantele?  Dar planeta aceasta, luna, soarele, stelele?  Am învățat din Sfintele Scripturi 
că există un Dumnezeu-Creator, care a făcut toate lucrurile.  Multă vreme, pentru 
cunoscătorii Bibliei, aceasta era realitatea trecutului și răspunsul la întrebarea, „cum am 
ajuns aici?”  Există însă un vrăjmaș nevăzut al omenirii care nu a dorit ca oamenii să 
gândească așa și a încercat să șteargă ideea de Divinitate, de creațiune, de credință, 
mântuire etc.  În mare măsură, el a reușit, astfel încât în prezent extrem de mulți indivizi 
gândesc că oamenii au rezultat din animale, acestea din celule primitive, care s-au 
format de la sine, prin transformări chimice și așa și pe dincolo. 

 

 Evoluționismul!  Cei care nu aveau un echilibru religios solid au fost derutați.  Unii dintre 
ei au părăsit credința religioasă cu desăvârșire și au ajuns evoluționiști-atei.  Alții au 
încercat un hibrid și așa au ajuns să interpreteze Biblia cu ochelari evoluționiști.  În 
prezent, domnește în general o confuzie îngrozitoare, în termeni biblici – Babilon.  Cum 
ne orientăm în această atmosferă babiloniană?  Făcând uz de creierul pe care-l 
posedăm.  Eu aș zice că tocmai teoriile care încearcă să submineze credința religioasă 
trebuie puse sub lupă, ba sub microscop, dacă se poate electronic.  Atunci se va vedea 
cât de găunoase sunt.   

 

 Ați auzit povestirea despre hainele invizibile ale împăratului?  Da?  Niște negustori 
pretindeau că ei țes o stofă invizibilă, din care fac haine invizibile, extrem de fine și de 
valoroase, pe care însă proștii nu le observă.  Un împărat a fost încântat de ocazia de a 
purta astfel de haine și i-a chemat pe negustori să pornească la treabă.  Când costumul 
invizibil era gata, împăratul l-a îmbrăcat și a organizat o paradă mare.  Toți cetățenii își 
exprimau admirația pentru costumul cel nou și fascinant al împăratului, pentru că se 
temeau că altfel vor fi disprețuiți.  Dar un copil a strigat: „Împăratul este gol!”  Tatăl lui, 
care, de asemenea, evitase să-și rostească adevăratele gânduri, a remarcat: „Auziți 
sinceritate de copil!” 

 

 Împăratul era gol.  Ce costum frumos poartă evoluționismul, dar ne trebuie un copil care 
să strige cu sinceritate că acest împărat este gol.  Încercăm să o facem în cartea aceasta, 
apelând la cunoștințele experților, la experiența vieții, la bunul simț, și, nu în ultimă 
instanță, la Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. 
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 Deși de la o vreme se zice „creație” în loc de „creațiune”, împrumutând acest termen din 
alte părți ale lumii care se vrea creștină, eu continui să zic „creațiune”, pentru a evita 
confundarea lucrării lui Dumnezeu cu lucrările oamenilor.  Astfel, se zice „creație 
artistică”, „literară”, „științifică”.  Dar, când zicem „creațiune”, este vorba numai despre 
facerea lumii și despre nimic altceva.  Este un termen consacrat.  Apoi gândiți-vă că 
„pensie” nu este totuna cu „pensiune”, „secție” cu „secțiune”.  Totuși, fiecare fapt 
individual din facerea lumii, de exemplu aducerea la existență a luminii, a fost o creație 
a lui Dumnezeu, toate la un loc constituind creațiunea.  Acesta va fi limbajul în această 
scriere.  Se pare că termenii „creaționism”, „creaționist” nu provin de la „creație”, ci mai 
degrabă de la „creațiune”, așa cum e evidentă forma lor.      
 

 Veți întâlni șase capitole, care sunt șase studii, precedate de acest prolog și însoțite de 
un epilog, adică un capitol care ține loc de concluzie finală, pentru că, pe tot parcursul, 
cititorii pot ajunge la concluzii destul de clare.  Cartea trebuie citită însă în întregime, 
pentru a avea o înțelegere deplină a discursului desfășurat pe aceste pagini.  Le doresc 
tuturor cititorilor o experiență binecuvântată, cu urmări solide și durabile, pentru viața 
aceasta și pentru veșnicie.   

 
Pastor Ștefan Radu  
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C A P I T O L U L  I 

„CINE A FĂCUT ACESTE LUCRURI?” 

 Frumoasa carte a profetului Isaia, găsită aproape în întregime în Manuscrisele de la 
Marea Moartă, este parcă o reflectare a întregii Biblii.  Ce părere aveți?  Biblia este 
formată din 66 de cărți, iar aceasta, a 23-a în ordine de la Geneza, are exact 66 de 
capitole.  Ca și Geneza, vorbește despre creațiune și Creator; ca și Apocalipsa, vorbește 
despre un cer nou și un pământ nou și despre venirea credincioșilor înaintea Domnului, 
periodic, în vecii vecilor.  Conține istorie, profeție, doctrină, poezie, făgăduințe rare.  
Orice.     
 

 Cartea aceasta interesantă, minunată, care a fost, pe drept cuvânt, supranumită 
„Evanghelia Vechiului Testament”, ne vorbește, printre altele, despre:                                                                                                                     

- originea răului (14,12-15);                                                                                                                                                                               

- planul de mântuire cu oferirea de Sine a Fiului lui Dumnezeu (6,8);  

- nașterea lui Mesia  (7,14; 9,6.7; 11,1-5);  

- misiunea Sa (42,1-4; 61,1-3);                                                                                                                                                       

- suferințele Sale, mântuirea urzită de El (52,13-15; 53,1-12); 

- misiunea copiilor lui Dumnezeu ca lumină pentru toate neamurile (49,6; 56,1-8);  

- apostazie și pocăință (1,1-20; 55,6.7; 59,20);  

- revărsarea Duhului Sfânt (44,3.4);   

- legea Domnului (8,20; 42,21); 

- odihna Sabatului (56,2.6; 58,12-14; 66,23);                                                                                                                                               

- idolatria în locul închinării la Creator (40,19.20; 41,7.29; 42,17; 44,9-20; 45,20);                                                                             

- postul plăcut Domnului și mila față de săraci (58,1-11);  

- pericolul folosirii alimentației neaprobate de Dumnezeu (66,3.17);   

- poporul lui Dumnezeu – Israel și Iuda (5,1-7; 24,1-13);                                                                                                                                                              

- multe neamuri (capitolele 13-21; 23; 24,14-23);  

- a doua venire a Mântuitorului, într-un vârtej de foc (25,9; 66,15-17);                                          

- învierea celor drepți (25,8); 
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- viața aceasta zbuciumată, cu toate suferințele ei, și viața veșnică, unde lucrurile trecute 
vor fi uitate (35,1-10; 65,17-25).   

 Nu am epuizat tematica acestei cărți.  Voi sublinia însă două teme fundamentale care 
caracterizează această carte profetică: (01) creațiunea; (02) Mesia.  Ne vom concentra 
atenția asupra primei teme, și anume, facerea lumii noastre și a universului vast.  Cartea 
profetului Isaia nu cuprinde o descriere a creațiunii ca în primele două capitole ale cărții 
Facerea, ci un apel continuu către muritori să-și aducă aminte Cine i-a creat și să 
termine cu închinarea la lucrurile făcute de mâinile lor.  Acesta este contrastul major al 
cărții, între Creator și idoli.  În ea găsim gânduri profunde cu privire la existența și 
atotputernicia lui Dumnezeu, la dreptul Său exclusiv de a primi adorarea oamenilor, ca 
făpturi ale mâinilor Sale.   
 

 Identitatea Divinității este demonstrată cel puțin pe aceste trei căi:                                                                                                                           

(01) Capacitatea de a crea: „Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a 
întocmit din pântecele mamei tale: ‚Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur 
am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul.  Cine era cu Mine?’”  (Isaia 44,24).  „Așa 
vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și 
cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el . . .” 
(42,5).  „Eu am făcut pământul și l-am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins 
cerurile și am așezat toată oștirea lor” (45,12).  „Mâna Mea a întemeiat pământul și 
dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată” (48,13).                                                                                            

Iată-i, în contrast, pe dumnezeii falși: „Așa să le vorbiți: ‚Dumnezeii, care n-au făcut nici 
cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri’” (Ieremia 10,11).   

(02) Capacitatea de a face minuni adevărate: „Cine este ca Tine între dumnezei, 
Doamne?  Cine este ca Tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de 
minuni?”  (Exod 15,11).  „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care 
face minuni!”  (Ps 72,18)                                                                                                                                             

(03) Capacitatea de a spune viitorul: „Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă 
vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple” (Isaia 42,9).  „Aduceți-vă 
aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu și nu este altul, Eu 
sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca Mine.  Eu am vestit de la început ce are să se 
întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit” (46,9.10).   

Neputința dumnezeilor închipuiți de a face preziceri este astfel demascată: „,Apărați-vă 
pricina’, zice Domnul, ,arătați-vă dovezile cele mai tari’, zice Împăratul lui Iacov.  ,Să le 
arate și să ne spună ce are să se întâmple; care sunt proorociile pe care le-ați făcut 
vreodată?  Spuneți, ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea; sau vestiți-ne 
viitorul.  Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți dumnezei, faceți 
măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții’” (Isa 41,21-23).     
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 Capitolul 40 din Isaia este prin excelență un capitol care subliniază puterea creatoare a 
Domnului Dumnezeu.  Iată două pasaje din acest capitol care vorbesc așa: „Cine a 
măsurat apele cu mâna Lui?  Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna 
pământului într-o treime de măsură?  Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu 
cumpăna?”  (Versetul 12).  „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a făcut aceste lucruri?  
Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?  El le cheamă pe toate pe nume; 
așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește” (versetul 26).   
 

 Aceste două versete scot în evidență adevăruri esențiale în legătură cu originea tuturor 
lucrurilor:                                                                                                                                                                            

- Toate lucrurile din univers conduc la concluzia că există un Creator, care le-a adus la 
existență.                                                                                                                                                                

- Totul presupune un plan, un calcul, precizie, ordine, siguranță, putere infinită, 
înțelepciune, atotștiință, inventivitate, grijă iubitoare.                                                                                                                               

- Lucrurile create sunt și păstrate în locurile lor și răspund cu supunere totală la 
comenzile Creatorului.                                                                                                                                        

- Nu există absolut nicio greșeală, nicio lipsă, nicio confuzie în tot ce a fost adus la 
existență.                                                                                                                                                                

- Numele Creatorului nu este amintit în aceste versete, dar sunt puse cinci întrebări în 
care pronumele interogativ „cine?” conduce în mod inevitabil către Dumnezeu.                                             

- În loc să fie folosit numele Creatorului, este făcută o descriere a atributelor Sale 
eterne.                                                                                                                                                                   

- Deși sunt cuvinte scrise de profetul Isaia prin inspirație, Dumnezeu este Cel care pune 
întrebările și care Se exprimă așa.                                                                                                                  

- Scopul pentru care Dumnezeu li Se adresează în felul acesta muritorilor este de a-i face 
atenți la nimicnicia lor și la atotputernicia și atotștiința Sa.                                                                           

- Dumnezeu nu urmărește umilirea indivizilor cărora le vorbește, ci trezirea lor din 
inconștiență, necredință și idolatrie.  

 Vom relua textul din Isaia 40,26: „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a făcut aceste 
lucruri?  Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?  El le cheamă pe toate pe 
nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește.”   
 

 Cele două întrebări ridicate în versetul acesta, „Cine a făcut aceste lucruri?”, „Cine a 
făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?”,  ne duc cu gândul la trei contraste:                                                                                                                                                    
 
(01) Între „Cineva” și „nimeni”.  Pentru atei, lumea nu este opera nimănui, ci s-a format 
de la sine, în timp îndelungat, fără niciun plan și fără nicio organizare.  Un tânăr din 
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America a întreprins o călătorie la Roma, unde a făcut multe fotografii, pe care mi le-a 
arătat.  Una dintre ele reprezenta o statuie foarte complicată, numită „Laocoön și fiii 
săi”, pe trupurile lor fiind încolăciți șerpi.  Mi-a venit în minte să zic, pentru că persoana 
nu dădea niciun semn de interes pentru religie, dar nu am zis, ci zic acum, bineînțeles, 
cu tâlc: „Lucrurile făcute de cineva sunt interesante.  Cele făcute de nimeni sunt mult 
mai interesante.”  Se povestește că savantul englez Isaac Newton, versat în matematică, 
fizică și astronomie, dar în același timp un om credincios, avea într-o zi pe masa lui de 
lucru un planiglob.  Un vizitator necredincios cu care Newton se cunoștea bine a fost 
impresionat de acel frumos obiect, înfățișând globul pământesc, și l-a întrebat cine l-a 
făcut.  Newton a răspuns, foarte sugestiv, cu un singur cuvânt: „Nimeni!”   

(02) Între „Cineva” și „altcineva”.  Cineva a creat toate lucrurile și Acela este Dumnezeu, 
unicul Dumnezeu.  Poate fi identificat și altcineva care să fi creat ceva?  Nu, pentru că, El 
fiind singurul Dumnezeu și singurul Creator, altcineva nu poate fi decât inferior Lui și 
adus la existență de El.  Îngerii n-au creat nimic și nu pot crea.  Oamenii n-au creat nimic 
și nu pot crea.  Aptitudinea creării Îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu.  Da, pot fi 
ficțiuni, închipuiri, născociri, dumnezei falși – fiecare dintre ei poate fi considerat un 
altcineva.  Dar altcineva nu se poate compara cu Dumnezeu: „Cu cine voiți să-L 
asemănați pe Dumnezeu?  Și cu ce asemănare Îl veți asemăna?  . . .  ‚Cu cine Mă veți 
asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?’, zice Cel Sfânt” (Isaia 40,18.25).  

(03) Între „Cineva” și „ceva”.  Pronumele nehotărât „cineva” se referă întotdeauna la o 
persoană, adică la o ființă inteligentă, gânditoare și vorbitoare, cu voință și inițiativă.  
Adjectivul pronominal nehotărât „ceva” se referă numai la ființe necuvântătoare, 
materie nevie sau noțiuni abstracte.   

Unii dintre cei deranjați de teroria evoluționistă au venit cu un alt concept și anume 
„intelligent design”, în românește „designul inteligent” (citit „dizainul”), și mulți dintre 
creaționiști s-au bucurat mult.  Dar bucuroșii se înșală, pentru că acest concept nu 
corespunde învățăturii biblice despre facerea lumii.                                                                                      

Iată cum este el definit: „Este designul inteligent același lucru ca și creaționismul?  Nu.  
Adepții designului inteligent cred numai că complexitatea lumii naturale nu ar fi putut 
apărea la întâmplare.  O anumită entitate inteligentă trebuie să fi creat complexitatea, 
gândesc ei, însă acel ‚designer’ putea, în teorie, să fie orice sau oricine.  În 1802, William 
Paley a folosit analogia ‚ceasornicarul divin’ pentru a populariza argumentul designului: 
dacă admitem că un ceas trebuie să fi fost manufacturat de către un ceasornicar, atunci 
trebuie să admitem că un univers ordonat trebuie să fi fost manufacturat de un Creator 
divin.  Mulți creaționiști tradiționali au îmbrățișat acest argument de-a lungul anilor și 
cei mai mulți, dacă nu toți avocații moderni pentru designul inteligent sunt creștini care 
cred că Dumnezeu este designerul.”  (Din Explainer, 10 mai 2005, „Creaționismul față de 
designul inteligent, există vreo diferență?”, de Daniel Engber) 

Prin urmare, este vorba despre o făurire inteligentă a tuturor lucrurilor, dar, ați 
observat, poate fi vorba despre „oricine” sau „orice”.  Inteligență suspendată în aer!  Am 
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văzut la comunitatea americană unde aparținem, la o prezentare de sâmbătă seara, un 
video produs de adepții conceptului designului inteligent.  Foarte interesant.  Extrem de 
bine documentat din zoologie și biologie despre complexitatea vieții, care nu poate fi 
opera întâmplării.  Confrații prezenți au fost încântați.  Eu nu.  De ce?  Pentru că 
vorbitorii înregistrați nu au pronunțat niciodată cuvântul „Dumnezeu”, nici nu s-au 
referit deloc la „creațiune”.  Nu, totul e complicat, nu se poate să fi apărut la întâmplare, 
dar fără un „Cineva”.  I-ar întreba Isaia, ba i-ar întreba Dumnezeu: „Bine, bine, sunt 
făcute în mod inteligent, dar a cui inteligență?”    

 Universul este, într-adevăr, format în mod inteligent și minunat, dar nu pentru că o 
inteligență impersonală, materială, a fost la lucru, ci o Ființă divină cu personalitate, 
punând în practică înțelepciunea Sa nemărginită.  Aproape ca adepții conceptului 
designului inteligent au gândit și gândesc și deiștii, deși cu un pas mai departe: există 
Dumnezeu, însă, după ce a creat tot ce vedem, S-a retras undeva și nu intervine cu nimic 
în existența și mișcarea lucrurilor, nu are niciun contact cu oamenii creați de El; nicio 
legătură personală cu Creatorul nu este posibilă sau necesară! 
 

 Chiar așa?  Înseamnă că Biblia și rugăciunea sunt inutile.  Ce zice Biblia în acest sens?  
Zice că Dumnezeu nu doar a creat toate lucrurile, ci le și menține, le susține: „El este mai 
înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El” (Coloseni 1,17).  „El, care este oglindirea 
slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui . . .” 
(Evrei 1,3).  Cât privește relațiile Creatorului cu oamenii, iată ce zice profetul: „‚Sunt Eu 
numai un Dumnezeu de aproape’, zice Domnul, ‚și nu sunt Eu și un Dumnezeu de 
departe?’”  (Ieremia 23,23).  Observați că Acela care a creat lumea este un Dumnezeu 
de departe și un Dumnezeu de aproape, și, așa cum apare în textul citat, El este în 
primul rând un Dumnezeu de aproape.  Mai mult: „Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2,13).    
  

 Există și teoria, filosofia sau religia panteismului, de la termenii grecești pan, „tot”, și 
theos, „Dumnezeu”; înseamnă că totul este Dumnezeu, El fiind parte integrantă din tot 
ce există, chiar din organismul nostru.  Panteiștii confundă Creatorul cu creațiunea, 
autorul cu opera și concepția aceasta este foarte periculoasă: ea justifică păcatul, pentru 
că, Dumnezeu fiind o parte din noi, noi nu putem păcătui, ci tot ce facem este bun.  De 
asemenea, Dumnezeu fiind totuna cu materia, în fond Dumnezeu este eliminat cu 
desăvârșire; care este deosebirea între panteism și ateism?  Ateii se închină la materie, 
care pentru ei este dumnezeu.  Ateismul este idolatrie.   
 

 Când zicem „cineva”, în anumite condiții subliniem și o importanță: „El este cineva!”  
Putem zice așa cu tot respectul, convingerea și admirația despre Dumnezeu: El este 
marele CINEVA și nimeni nu este ca El.     
 

 Ați auzit istorisirea care spune că un ateu și un arab au înnoptat în același loc, fiecare în 
cortul lui.  Seara au avut o discuție aprinsă despre existența sau inexistența lui 
Dumnezeu, terminată fără un rezultat pozitiv.  De unde a pornit?  Ateul l-a văzut pe 
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credincios rugându-se înainte de a merge la culcare.  El a luat în râs gestul acestuia și așa 
s-a pornit toată discuția: „Cui te rogi?”  „Lui Dumnezeu!”  „L-ai văzut?”  „Nu.”  „L-ai 
auzit?”  „Nu.”  Și s-au dus la culcare.  Când s-a luminat de ziuă și s-au sculat, ateul a zis 
către arab: „Pe aici a trecut o cămilă.”  „Ai văzut-o?”, a fost întrebarea arabului.  „Nu.”  
„Ai auzit-o?”  „Nu.”  „Atunci, de unde știi că a fost o cămilă și că a trecut pe aici?”  „Iată 
aici în nisip urmele ei”, a fost răspunsul acestuia, în mod ironic folosind argumentele pe 
care în seara precedentă le lepădase.  Noi nu L-am văzut pe Dumnezeu și așa a zis Ioan: 
„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu” (Ioan 1,18).  Dar vedem multele Lui urme.   
 

 Să luăm aminte la cuvintele înțelepte ale lui Iov: „Întreabă dobitoacele, și te vor învăța, 
păsările cerului, și îți vor spune; vorbește pământului, și te va învăța și peștii mării îți vor 
povesti.  Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea 
lucruri?  El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc” (Iov 
12,7-10).  Acestea sunt urmele lui Dumnezeu: dobitoacele, păsările cerului, pământul, 
peștii mării, sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc.  Rețineți neapărat 
întrebarea: „Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea 
lucruri?”  Vedeți dovada, vedeți urmele, Îl vedeți pe Creator. 
 

 Însă mulți nu văd.  Telescopul Hubble, care plutește în spațiul extraterestru de ani de 
zile, a prins și a transmis imagini din univers care sunt fascinante, pur și simplu îți taie 
respirația.  Vedem urmele clare și spectaculoase ale Creatorului.  Dar nu toți le văd.  
Pentru aceștia nu există nicio dovadă.  Ce le mai poate face Dumnezeu?  Am zis și zic că 
este cu totul irațional pentru un medic să fie ateu, după ce a învățat și a observat 
sistemele complicate și uimitoare ale organismului omenesc.  Și, totuși, mulți le văd și nu 
înțeleg nimic.  Nu le-a făcut nimeni.  Dar „nimeni” a încetat să mai facă ceva și nu l-a 
întâlnit nimeni niciodată!!!  
 

 Urmele lui Dumnezeu în natură sunt vizibile pentru cine vrea să le vadă.  Există un 
proverb german care, în traducere, sună așa: „Mai degrabă ai aduce soarele să se 
învârtească în jurul pământului și ai ține pământul nemișcat, decât să-i poți dovedi ceva 
omului care nu vrea să creadă.”   
 

 Da, urmele lui Dumnezeu sunt vizibile, dar ele trebuie să fie și căutate; oamenii trebuie 
să-L caute pe Dumnezeu: „El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască 
pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței 
lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu 
este departe de fiecare dintre noi” (Fapte 17,26.27).  Zicea profetul de pe timpuri: 
„Căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi, chemați-L, câtă vreme este aproape” 
(Isaia 55,6).  Și e posibil să-L găsim?  Cu siguranță, pentru că El Însuși a făgăduit: „Mă veți 
căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima” (Ieremia 29,13).       
 

 Există multe calcule care arată că întâmplarea nu poate explica absolut deloc existența 
lumii, că este imposibil ca asemenea minunății să se fi constituit în mod independent și 
întâmplător.  Iată aici un calcul foarte simplu, dar suficient de sugestiv: „Luăm o casetă 
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cu 247 litere, câte trebuiesc ca să culegem zațul pentru un ‚Tatăl nostru’.  În ordine și cu 
apelul la rațiune, lucrul se face iute și bine.  Dar, dacă lăsăm culegerea la voia 
întâmplării, în grija unui copil de trei ani, ca să alcătuiască el ‚Tatăl nostru’, va ieși ‚Tatăl 
nostru’ din culegerea și aranjarea literelor lui?  Desigur că nu.  Cu toate cele 247 litere 
din față, după un calcul al probabilităților, numai pentru cuvântul ‚Tatăl’, față de o 
reușită, sunt peste 9 milioane de nereușite.  La două cuvinte ‚Tatăl nostru’, este o șansă 
la două catrilioane, 384 trilioane, 185 miliarde, 791 milioane, 015 mii, 625 nereușite, iar 
la o șansă de reușită, la întreg ‚Tatăl nostru’, avem un număr de combinații, la 
întâmplare, care se compune din peste 340 cifre.  Acestea toate, numai pentru literele 
moarte.”  (E. Duplessy, un autor de apologetică, citat în cartea Religia iubirii, de Ilarion 
V. Felea, Arad, 1946, paginile 104-105)   
 

 La vârsta de circa 14 ani, când eram elev în școala elementară, ajunsesem confuz cu 
privire la credință și existența lui Dumnezeu.  Nu ateu, dar zăpăcit în fața averselor de 
atacuri date credinței în școlile românești ateiste.  Eram disperat, pentru că îmi plăcea 
religia, eram bucuros să merg la casa de rugăciune și să fiu prezent la serviciile divine.  
Dar nu știam ce să mai fac, pentru că aveam impresia că oamenii de știință sunt toți de 
partea cealaltă și atunci cum e posibil ca noi, mai puțin educați, să știm mai bine!?  Dar 
nu m-am lăsat, ci L-am căutat pe Dumnezeu bâjbâind și El S-a lăsat găsit de mine.  Am 
citit cartea din care am citat, Religia iubirii, unde am găsit capitole despre ateism, 
materialism, evoluționism și, mai ales, declarații ale unor mari învățați în favoarea 
credinței în Dumnezeu.  Așa m-am luminat și nu am mai avut niciodată astfel de 
probleme.  Acum nu văd cum ar putea cineva să gândească altfel. 
 

 Aveți în mână un telefon celular (portativ, mobil, handy) numit „smart phone” sau altfel.  
E extrem de complicat: în el aveți telefon, aparat de fotografiat, de înregistrat video, 
calculator, posibilitatea citirii și auzirii de știri și multe alte funcții.  Cât timp a luat 
producerea acelui obiect?  Cât să ia, se fac în serie, rapid, poate sute pe oră.  Nu așa: au 
trecut mii de ani de adunare de cunoștințe, de căutare, cercetare, înaintare, cheltuieli 
imense, munca a milioane de oameni și investiții de foarte multe inteligențe, ca să se 
ajungă la acest nivel de dezvoltare științifică și tehnică, la posibilitatea fabricării unui 
astfel de aparat pe care-l duceți în buzunar.  Dar el nu se înmulțește, nu se repară 
singur; e inferior oricărei ființe vii: melc, meduză, pește, delfin, pasăre, elefant!  Sau 
om!!!  Însă telefonul a ajuns să existe așa cum am arătat, iar toate aceste ființe s-au 
făcut singure, au apărut la întâmplare: așa că e greu, ba e absurd să fii ateu? 
 

 Cel mai simplu lucru este să crezi într-un Dumnezeu viu, atotputernic, atotștiutor, etern, 
iubitor.  Să-L accepți în minte, în inimă, în viață și să umbli cu El neîncetat.  Aceasta este 
calea logică, sănătoasă, da, științifică.  E calea fericirii și nu numai aici, câțiva ani, ci în 
vecii vecilor.  Altfel se ajunge la nimic.  La nimic.  La dispariție pe veci.  Alegeți și 
dumneavoastră! 
 

 Când L-a văzut pentru prima dată pe Hristos înviat, în grădina în care se afla mormântul 
lui Iosif, Maria Magdalena nu L-a recunoscut, ci a crezut că este grădinarul.  Până la 
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urmă însă, auzind glasul Lui adresându-i-se pe nume, L-a recunoscut și I s-a închinat cu 
bucurie (vezi Ioan 20,14-18).  Grădinarul și grădina.  Am văzut în Salzburg, Austria, un 
parc mare și foarte frumos, Mirabellgarten, de la Schloss Mirabell, cu trandafiri și alte 
flori încântătoare, grădină foarte bine, simetric aranjată, care este vestită pe plan 
internațional.  Nu i-am văzut pe grădinari, dar nu m-am îndoit nicio clipă că ei există și că 
au lucrat și lucrează; grădina era opera lor.  Oriunde vedeți o grădină, de flori sau de 
zarzavaturi, puteți fi absolut siguri că există și grădinarii.  Ei o lucrează.  Maria 
Magdalena credea că Isus este grădinarul, pentru că acolo era o grădină și nu se putea 
ca grădina să nu aibă un grădinar iscusit.  Deși nu era chiar El.     
 

 Așa cum a istorisit Domnul Isus Hristos în Matei 13,24-30, cu explicații în versetele 36-
43, un gospodar a semănat sămânță bună în țarina lui, dar când sămânța a răsărit s-a 
constatat că există și neghină printre boabele semănate.  Lucrătorii s-au mirat de unde 
este, dar gospodarul nu avea nicio îndoială cu privire la ce s-a întâmplat; el a zis: „Un 
vrăjmaș a făcut lucrul acesta” (versetul 28).    
 

 Mulți se miră de toate nenorocirile care au loc pe fața pământului și stau în cumpănă cu 
privire la aprecierea caracterului lui Dumnezeu.  Ei nu înțeleg cum un Dumnezeu iubitor 
face astfel de lucruri sau le permite.  Dar ei nu știu sau se fac că nu știu că „un vrăjmaș 
face lucrurile acestea”.  Biblia demască existența răului și a autorului răului, Satana.  Nu 
numai Dumnezeul cel bun și drept există, care a creat toate lucrurile și a făcut sacrificiul 
suprem pentru salvarea păcătoșilor, ci există și altcineva: vrăjmașul, care a făcut război 
în cer și care îl continuă pe pământ.  Dar, în curând, „Dumnezeu va face dreptate aleșilor 
Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei” (Luca 18,7).   
 

 În Apocalipsa 3,20, citim binecunoscutele cuvinte ale lui Isus: „Iată, Eu stau la ușă și bat.  
Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.”  
Am putea gândi că nimeni nu este la ușă, dar ar fi o amăgire.  Cineva este acolo, bate și 
vorbește, adică apelează să I se deschidă.  Îi deschidem și avem părtășie cu El pe veci.  
Cei care cred în nimeni – niciun Dumnezeu, niciun Creator, niciun Mântuitor, niciun Duh 
Sfânt, – vor vedea în cele din urmă că s-au înșelat amarnic, atunci când nu se mai poate 
face nimic.  Acum este momentul când să exercităm credința, să o consolidăm și să o 
menținem până la sfârșit. 
  

 Și ce este credința?  Este exact ce ne spune Biblia că este: „Și credința este o încredere 
neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se 
văd” (Evrei 11,1).  Credința în Dumnezeu.  Iată gânduri sublime despre existența lui 
Dumnezeu: „Dumnezeu a existat întotdeauna.  El este marele EU SUNT.  Psalmistul 
declară: ‚Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, 
din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!’  El este Cel înalt și măreț care ocupă 
eternitatea.  ‚Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb’, declară El.  La El nu există nici 
schimbare, nici umbră de mutare.  El este ‚același ieri și azi și în veci.’  El este infinit și 
omniprezent.  Nu există cuvinte ale noastre care să poată descrie grandoarea și 
maiestatea Sa.”  (Ellen G. White, Medical Ministry/Lucrarea medicală, pagina 92)  
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 Și care sunt dovezile existenței Sale?  Păstrăm ecoul întrebării: „Cine a făcut aceste 
lucruri?”  Nu suntem lăsați să ne chinuim în căutarea de dovezi: „Dovada reală a unui 
Dumnezeu viu nu este numai în teorie; este în convingerea pe care Dumnezeu a scris-o 
în inimile noastre, luminată și explicată prin cuvântul Său.  Este în puterea cea vie din 
lucrările create de El, văzute de ochiul pe care l-a luminat Duhul Sfânt.  Aceia care Îl 
judecă pe Dumnezeu din lucrarea mâinilor Sale și nu din presupunerile oamenilor mari, 
văd prezența Sa în orice.  Ei contemplă zâmbetul Său în lumina veselă a soarelui și 
iubirea Sa și grija Sa pentru om în câmpurile bogate toamna.  Chiar podoabele 
pământului, iarba de un verde viu, grațioasele flori de orice nuanță, copacii falnici și 
variați ai pădurii, pârâul jucăuș, râul nobil, lacul liniștit, depun mărturie despre grija 
gingașă, părintească a lui Dumnezeu și despre dorința Sa de a-i face pe copiii Săi fericiți.”  
(Ellen G. White, Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, 
pagina 325)  
 

 Trebuie să privim înapoi la creațiunea trecutului și înainte la creațiunea viitorului, pentru 
a-L descoperi pe acel „Cineva” care este Autorul etern al tuturor lucrurilor.  Și atunci nu 
ne va apăsa spectacolul negativ al relelor ce abundă acum pe planeta aceasta răzvrătită: 
„Lucrurile din natură la care privim astăzi ne dau doar o slabă idee despre frumusețea și 
slava Edenului.  Totuși, mult din ce este frumos rămâne.  Natura mărturisește că Cineva 
infinit în putere, mare în bunătate, milă și iubire, a creat pământul și l-a umplut cu viață 
și veselie.  Chiar în starea lor vătămată, toate lucrurile descoperă lucrarea mâinilor 
marelui Maestru Artist.  Cu toate că păcatul a deteriorat forma și frumusețea lucrurilor 
naturii, cu toate că pe ele se pot vedea urmele lucrării prințului puterii văzduhului, totuși 
ele încă vorbesc despre Dumnezeu.  În mărăcini, scaeți, spini, neghină, putem citi legea 
condamnării; însă, din frumusețea lucrurilor naturale și din minunata lor adaptare la 
nevoile și fericirea noastră, noi putem învăța că Dumnezeu încă ne iubește, că mila Sa se 
manifestă încă față de lume.”  (Ibid., paginile 256-257)  
 

 Privirea credinței va fi în curând înlocuită cu privirea contemplativă la Cel care ne-a iubit 
atât de mult că Și-a dat viața ca să ne răscumpere din acest veac rău.  Apostolul Pavel a 
lăsat în urmă asigurări extrem de încurajatoare:                                                                                      
 
- „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu 
slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.  De asemenea, și firea așteaptă cu 
o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8,18.19).                                                           
 
- „Și, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui 
ceresc” (1 Corinteni 15,49).                                                                                                                                            
 
- „Căci cunoaștem în parte și proorocim în parte, dar, când va veni ce este desăvârșit, 
acest ‚în parte’ se va sfârși. . . .  Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar 
atunci vom vedea față în față.  Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, 
așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin” (1 Corinteni 13,9.10.12).                                                                         
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- „De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ‚ziua aceea’, 
Domnul, Judecătorul cel drept.  Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea 
Lui” (2 Timotei 4,8).   
 

 „Cine a făcut aceste lucruri?”  Este privilegiul și perspectiva noastră să ne întâlnim cu El 
în curând.  Amin! 

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  II 

„CERURILE SPUN SLAVA LUI DUMNEZEU” 

 Cuvintele acestea sunt luate din Psalmul 19, un psalm al împăratului David, omul după 
inima lui Dumnezeu.  Cele paisprezece versete se împart exact în două secțiuni și 
anume:                                                     

(01) versetele 1-6, în care sunt descrise în limbaj poetic peisaje astronomice, care ne 
îndreaptă către marele Artist-Creator;                                                                                                                                                

(02) versetele 7-14, care se ocupă de Legea lui Dumnezeu, lege desăvârșită, sursă 
inepuizbilă de înțelepciune și îndrumare în viață. 

 Dumnezeu este descoperit atât în legea naturii, cât și în Legea Morală.  Iată versetele 
care se referă la aștri: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui.  O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia 
despre el.  Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul 
lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii” (1-4).   
 

 Prima dată se vorbește despre aștri în Geneza 1,14-18: „Dumnezeu a făcut cei doi mari 
luminători și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel 
mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele” (versetul 16).  În urmă cu șase mii 
de ani, Dumnezeu a creat sistemul solar, din care face parte și planeta noastră.  Orice alt 
sistem din univers a avut timpul său de creare.  Au existat ființe inteligente, îngerii, cu 
mult înainte de facerea lumii noastre, iar ei chiar s-au bucurat de noua creațiune:                             
„. . . atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui 
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38,7).  În textul acesta, termenul „stele” este 
folosit în mod metaforic, cu referire la îngerii Domnului, nu la aștrii bolții cerești. 
 

 Stelele amintite în capitolul despre facerea lumii noastre nu puteau fi stelele propriu-
zise, care sunt sori și care formează constelații, ci planetele celelalte ale sistemului 
nostru solar, precum Venus, Marte, Saturn, Jupiter etc.  Acestea sunt văzute de ochiul 
liber al celui neinformat ca niște stele printre celelalte.  Biblia a fost scrisă pentru toată 
omenirea din toate timpurile.  În această privință și în multe altele, ea este o carte unică.  
Gândiți-vă că nu a fost rezervată pentru o categorie de oameni, ci scrisă pentru toți, 
indiferent de cunoștințele lor.  Ca să fie citită de orice generație.  De aceea, limbajul 
folosit de Moise este simplu, accesibil tuturor, în toate timpurile.   
 

 Iată ce a zis un scriitor cu privire la bolta cerească: „Locuiesc la marginea unui oraș mare 
și un motiv pentru care mi-ar plăcea să locuiesc departe de oraș, în munți sau pe litoral, 
este acesta – marile orașe ne lipsesc de slava stelelor.  E prea multă lumină în orașe.   
Ne-ar face bine tuturor, cel puțin o dată în decurs de o viață, să fim singuri sub stele, să 
urmărim marșul maiestuos al constelațiilor în întinderea cerului de la amurg până în 
zori.  Mi se pare că nicio minte gânditoare nu ar putea vreodată, după aceea, să se 
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îndoiască de existența Ființei Supreme.”  (H. M. S. Richards, Look to the Stars/Priviți la 
stele, Washington, D. C., 1964, pagina 7) 
 

 Autorul este optimist în ultima frază, însă, din nefericire, mulți astronomi, dacă nu 
majoritatea lor, sunt atei.  Da, da, se uită la stele, au cunoștințe vaste despre ele, deși 
amestecate cu multe presupuneri,  și nu cred că au fost create.  Nu cred că există un 
Creator.  Ca și mulți medici, care văd zilnic complicatele mecanisme și funcții ale 
organismului omenesc, și nu-L văd pe Cel care l-a adus la existență.  Ca și mulți fizicieni, 
care studiază structura atomului și nu văd acolo nimic mai presus de natură și de 
natural.  Cerurile spun slava lui Dumnezeu și această proclamare o aud cei care sunt 
atenți, care nu-și astupă urechile.   
 

 M-a impresionat profund ce a zis Waldo Emerson, citat de același scriitor la pagina 8 a 
cărții amintite: „Dacă stelele ar apărea numai într-o noapte în o mie de ani, cum ar crede 
oamenii, ar adora și ar păstra pentru multe generații amintirea cetății lui Dumnezeu care 
a fost arătată!”  Apoi continuă H. M. S. Richards: „Da, dacă cerurile ar fi cuprinse de 
flăcări numai o noapte în o mie de ani, întregul neam omenesc ar aștepta și ar veghea în 
noaptea aceea și le-ar spune lucrul acesta generațiilor următoare.  Dar noi putem vedea 
stelele în fiecare noapte senină.  De ce să nu acceptăm invitația lui Dumnezeu și să ne 
ridicăm ochii, uitându-ne după giuvaiere stelare ca Sirius, Arcturus, Spica, Capella, Vega, 
Altair, Antares, Regulus, Castor, Pollux, Betelgeuse, Rigel și multe altele.”   
 

 Există o trăsătură psihică regretabilă pe care o avem noi, toți păcătoșii, și anume că ne 
obișnuim cu orice și după aceea nu ne mai impresionează.  Adevărul este că nici nu ne 
luăm timp să privim cerul înstelat.  Suntem prea ocupați, nu prea ne interesează, nu 
vedem la ce ne-ar folosi.  Dar cred că ar trebui contemplat cerul înstelat în fiecare seară 
senină, măcar timp de câteva minute, așa cum avem sau ar trebui să avem momentele 
de devoțiune în fiecare dimineață și seară.  Meditație asupra cărții scrise în litere, 
meditație asupra cărții care sclipește cu lumini.  Contemplarea cerului astronomic ne-ar 
întări credința așa cum o face și cercetarea regulată a Sfintelor Scripturi.   
 

 Aștrii nu i-au condus întotdeauna pe oameni către Dumnezeu, cum ar fi trebuit să fie, ci 
unii i-au privit în scopuri inspirate de marele amăgitor.  Iată ce practici au rezultat:                                                                                                                                        

- Închinarea la stele: Iosia „i-a izgonit . . . pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, 
lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor” (2 Împărați 23,5).  Apostolul Pavel a notat 
următoarea constatare despre cultul lumii păgâne: „. . . au slujit și s-au închinat făpturii 
în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin!”  (Romani 1,25).  Ba chiar 
israeliții au făcut așa, precum am văzut și cum a zis Ștefan în cuvântarea sa în Sinedriu, 
citând reproșul divin: „Ați purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile 
acelea, pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor!”  (Fapte 7,43).  În ciuda faptului că 
Dumnezeu le dăduse această avertizare: „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, 
ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii 
târât să te închini înaintea lor și să le slujești; căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, 
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Dumnezeul tău, le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul 
întreg” (Deuteronom 4,19).                                                                                            

- Practici oculte bazate pe citirea în stele: printre cei ce practicau spiritismul în Babilon 
erau și „cititorii în stele” (vezi Daniel 2,2.10.27).  Citirea în stele se practică și astăzi și e 
promovată prin ziare.  Se încearcă astfel să se determine caracterul oamenilor după 
zodia în care s-au născut și să se afle viitorul lor.   

 Iată și avantaje obținute prin observarea adecvată a aștrilor:                                                                                                                                         

- Orientare: din cele mai vechi timpuri, navigatorii s-au condus după stele.  Așa i-a dus și 
Dumnezeu pe magi la locul unde Se afla „Împăratul de curând născut al iudeilor”, Isus 
(Matei 2,1-12).  Steaua aceea era un grup de îngeri, dar acesta era limbajul cunoscut de 
ei.                                                       

- Înțelepciune: observarea corpurilor cerești a devenit o știință vastă și complexă, 
astronomia.                                                                                                                                                         

- Discernere a contrastului dintre nemărginirea divină și mărginirea omului: Dumnezeu 
i-a dat lui Avraam o făgăduință: „Și, după ce l-a dus afară, i-a zis: ‚Uită-te spre cer și 
numără stelele, dacă poți să le numeri.’  Și i-a zis: ‚Așa va fi sămânța ta’” (Geneza 15,5).  
În schimb, despre Dumnezeu se spune: „El socotește numărul stelelor și le dă nume la 
toate” (Psalmul 147,4).  Omul nu poate număra stelele, deși încearcă; Dumnezeu le 
cunoaște pe toate, le numără și le dă nume.             

- Smerenie: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai 
făcut, îmi zic: ‚Ce este omul, ca să Te gândești la el?  Și fiul omului, ca să-l bagi în 
seamă?’”  (Psalmul 8,3.4).  Vastitatea cerului înstelat, în contrast cu câteva kilograme de 
țărână numite „om”, ne copleșește!   

- Admirație (Elifaz din Teman către Iov): „Nu este Dumnezeu sus în ceruri?  Privește 
vârful stelelor, ce înalt este!”  (Iov 22,12).  Auziți-l acum chiar pe suferindul Iov: 
„Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea Lui.  Numai El 
întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării.  El a făcut Ursa-Mare, Luceafărul-de-Seară și 
Ralițele și stelele din ținuturile de miazăzi.  El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără 
număr” (Iov 9,7-10).  Și așa a zis un profet: „El a făcut Cloșca-cu-Pui și Orionul” (Amos 
5,8).  Astfel de informații sunt în Biblie; nu este interesant?      

 Prima solie îngerească de la sfârșitul Bibliei îi cheamă pe oameni înapoi la Creator: 
„Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă 
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”  (Apocalipsa 14,7).  Toți 
locuitorii pământului sunt invitați să se închine la Creator, să se teamă de El și să-I dea 
slavă.   
 

 Dar ce este adevărata închinare?  Ea nu este un simplu gest trupesc, ci o reală apropiere 
de Dumnezeu, exprimată prin:                                                                                                                                      
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(01) atitudine reverențioasă;                                                                                                                    
(02) devotament nelimitat;                                                                                                                               
(03) ascultare necondiționată;                                                                                                                      
(04) servire voioasă.                          

 În contextul acestei închinări, oamenii trebuie să-și însușească limbajul cerurilor și să 
spună și ei slava lui Dumnezeu, așa cum o spun cerurile.  Acesta este mesajul primordial 
al Psalmului 19: „‚Natura și revelația mărturisesc deopotrivă despre iubirea lui 
Dumnezeu’ (Ellen G. White, Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 9).  Această 
afirmație ar putea foarte bine să fie mottoul Psalmului 19.  Psalmul este probabil cel mai 
bine cunoscut și cel mai popular dintre psalmii despre natură.  El este o meditație 
reconfortantă despre descoperirea de Sine a lui Dumnezeu în lumea naturii și în legea 
Sa.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 3, pagina 675)     
 

 Referindu-se la versetul unu, comentariul acesta zice: „Cerurile.  Cerurile materiale așa 
cum apar ochilor noștri – regiunea soarelui, a lunii și a stelelor. . . .  Slavă.  Înțelepciune, 
putere, îndemânare, mărinimie – lucrurile care constituie slava lui Dumnezeu.  O privire 
cu ochiul liber la cerul deschis este suficientă ca să imprime în privitor un simțământ al 
slavei lui Dumnezeu.  Cu cât mai mare este acea descoperire când cerurile sunt 
cercetate cu telescoapele moderne foarte puternice.”  (Ibid.)  
 

 O poezie scrisă de un autor adventist și premiată pe la începutul anilor 1950, cu titlul 
„Iubirea”, începe astfel: „Dumnezeu din slavă toarnă focul sacru peste fire / Și din 
fiecare rază țâșnesc valuri de iubire. /  Fiecare fir de iarbă, fiecare fir de floare, / Despre 
marea Lui iubire ne țin câte-o cuvântare.”  Natura vorbește despre Dumnezeu, așa cum 
a constatat și apostolul Pavel: „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este 
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, 
puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu 
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” (Romani 
1,19.20).   
  

 A fost citată o propoziție din primul capitol al cărții Steps to Christ/Calea către Hristos, 
de Ellen G. White; iată aici paragraful întreg: „Natura și revelația mărturisesc deopotrivă 
despre iubirea lui Dumnezeu.  Tatăl nostru din ceruri este sursa de viață, de înțelepciune 
și de bucurie.  Priviți la minunatele și frumoasele lucruri ale naturii.  Gândiți-vă la 
minunata lor adaptare la nevoile și fericirea, nu numai a omului, ci a tuturor făpturilor 
vii.  Lumina soarelui și ploaia, care înveselesc și împrospătează pământul, dealurile și 
mările și câmpiile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului.  Dumnezeu este Cel care 
satisface nevoile zilnice ale tuturor făpturilor Sale.  În frumoasele cuvinte ale 
psalmistului: ‚Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrana la vreme.  Îți deschizi 
mâna și saturi după dorință tot ce are viață’ (Psalmul 145,15.16)” (pagina 9).   
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 Prin urmare, toate lucrurile create ne învață că „este un singur Dumnezeu și Tată al 
tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți” (Efeseni 
4,6).  Cerurile spun slava lui Dumnezeu: aceasta este simfonia macrocosmosului, care se 
prelungește la infinit până în cele mai mici dimensiuni ale microcosmosului, pentru că 
fiecare moleculă, atom sau electron strigă cu putere că au fost produse de un Creator 
înțelept și atotputernic, căruia Îi dau slavă.     
 

 Ucenicii Îl aclamau pe Mântuitorul cu prilejul intrării Sale în Ierusalim prin cuvintele: 
„Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului!  Pace în cer și slavă în 
locurile preaînalte!”  (Luca 19,38).  Când „unii farisei, din norod, I-au zis lui Isus: 
‚Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!’”, El le-a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, 
pietrele vor striga” (versetele 39 și 40).   
 

 Strigă pietrele, și dealurile și munții; strigă râurile, mările și oceanele, asteroizii, 
planetele, cometele, sorii, stelele: toate „spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor 
vestește lucrarea mâinilor Lui” (Psalmul 19,1).  Pentru cine aude și vrea să ia aminte, 
pentru cine înțelege acest limbaj neacustic.  Despre generosul Tată ceresc vorbesc 
planetele și plantele.  Vorbesc recoltele repetate an de an, așa cum constata David în 
Psalmul 65,11-13: „Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul.  
Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie.  Pășunile se acoperă de 
oi și văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie și cântă.”  Ce strigă toate de 
bucurie?  Ce cântă?  Că există Dumnezeu, că este mare și minunat, că este puternic și 
îndurător, că este cu adevărat iubire. 
 

 „Cerurile spun slava lui Dumnezeu.”  Și ce este această slavă?  Ne amintim definiția dată 
de comentariul citat: „Slavă.  Înțelepciune, putere, îndemânare, mărinimie – lucrurile 
care constituie slava lui Dumnezeu.  O privire cu ochiul liber la cerul deschis este 
suficientă ca să imprime în privitor un simțământ al slavei lui Dumnezeu.”       
 

 Slavă este ce i-a explicat Domnul Însuși lui Moise, când acesta a cerut: „Arată-mi slava 
Ta!”  (Exodul 33,18).  Domnul putea să-i răspundă: „Privește cerurile și fii atent la glasul 
lor, ele spun slava Mea și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Mele.”  Știa Moise 
lucrul acesta, dar el dorea mai mult și atunci Domnul i-a spus mai mult.  I-a zis așa: „Iată 
un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.  Și, când va trece slava Mea, te voi pune în 
crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece” (versetele 21 și 22).  Și   
i-a spus slava Lui, mai mult decât o spun cerurile; era glasul Lui sonor pe care l-a auzit: 
„Domnul S-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului.  Și 
Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: ‚Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin 
de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține 
dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, 
dar nu-l socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinților în 
copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!’”  (34,5-7)     
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 Oricât de frumos ar spune cerurile slava lui Dumnezeu, ar fi trist ca tocmai oamenii, 
făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să nu o facă.  Cei bine intenționați și 
luminați ascultă această proclamare rostită de ceruri și o extind și ei mai departe.  Așa 
sunt încurajați să facă:                                                                             

- „Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii 
noastre.  Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!  
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pe sus de toți 
dumnezeii.  El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui.  A 
Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul.  Veniți să ne închinăm și să 
ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!  Căci El este 
Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma, pe care o povățuiește mâna 
Lui!  O!  De ați asculta azi glasul Lui!”  (Psalmul 95,1-7)                                                                                                                                                       

- „Cântați Domnului o cântare nouă!  Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!  
Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!  Povestiți 
printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!  Căci Domnul este mare 
și foarte vrednic de laudă.  El este mai de temut decât toți dumnezeii.  Căci toți 
dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile” (96,1-5). 

-  „Frumos este să-L lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău, Preaînalte, să vestim 
dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu zece coarde și cu 
alăuta, în sunetele arfei.  Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de 
veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.  Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât 
de adânci sunt gândurile Tale!”  (92,1-5) 

 Rețineți ideile de bază din psalmii aceștia, din aceste chemări la proslăvirea voioasă a 
Atotputernicului: El este Stânca mântuirii noastre; El este un Dumnezeu și un Împărat 
mare; El a făcut toate lucrurile – marea, uscatul, adâncimile pământului, vârfurile 
munților, ne-a făcut pe noi; El este Dumnezeul nostru; suntem chemați să vestim din zi 
în zi mântuirea Lui, să povestim printre neamuri slava Lui și minunile Lui, să vestim 
bunătatea Lui și credincioșia Lui zi și noapte. 
 

 Când eram elev în școala primară, ni se spunea la geografie că orizont sau zare este locul 
unde ni se pare că cerul se unește cu pământul, ceea ce este o iluzie, pentru că, 
mergând acolo, orizontul se mută mereu, și astfel cerul nu se întâlnește niciodată cu 
pământul.  Geografic așa este, dar cerul se poate uni cu pământul în alt sens: în sensul 
recunoașterii existenței Creatorului și al proslăvirii împreună a puterii, măreției și iubirii 
Sale.  În cartea finală a Bibliei avem un astfel de ansamblu coral universal, pornind de la 
un grup mic și mărindu-se treptat, până când atinge proporțiile unei simfonii generale:                                                                                                                                   

- Faza întâi, douăzeci și opt de ființe recunoscătoare: „Când a luat cartea, cele patru 
făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, 
având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile 
sfinților.  Și cântau o cântare nouă și ziceau: ‚Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi 
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pecețile; căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 
oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.  Ai făcut din 
ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!’”  
(Apocalipsa 5,8-10)                                                                                                                                                                                                           

- Faza a doua, nenumărați îngeri: „M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în 
jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri.  Numărul lor era de 
zece mii de ori zece mii și mii de mii.  Ei ziceau cu glas tare: ‚Vrednic este Mielul, care a 
fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și 
lauda!’”  (Versetele 11 și 12)                                                                                                                                     

- Faza a treia, oricine: „Și pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe 
mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: ‚A Celui ce șade pe scaunul de 
domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!’”  (Versetul 
13)             

 Auziți și glasurile tuturor mântuiților, aflați la marea de sticlă amestecată cu foc: „După 
aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din 
orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare 
înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de 
finic în mâini; și strigau cu glas tare și ziceau: ‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, 
care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  (Apocalipsa 7,9.10) 
 

 Să gustăm cu nesaț versurile următoare, scrise de un poet neidentificat, în care primele 
versete ale Psalmului 19 sunt cântate cu măiestrie:                     

„Te laud, Creatorul meu,                                                                                                                                                   
din slăvi de sus, eterne,                                                                                                                                       
de unde-al păcii har mereu                                                                                                                                   
în suflet mi se cerne!                                                                                                                                                

Pe Tine ceruri Te slăvesc                                                                                                                                                 
și aștri-n lungă cale                                                                                                                                             
de mii și mii de ani                                                                                                                                   
vestesc lucrarea mâinii Tale.                                                                                                                      

Aceasta fără de cuvânt                                                                                                                                         
sau glas ce se rostește,                                                                                                                                           
dar care-ntregului pământ                                                                                                                          
de slava Ta vorbește.                                                                                                                                                        

Când ciripiri se-aud de zor                                                                                                                                
sau glas de pârâiașuri,                                                                                                                               
când freamătele prins-au zbor                                                                                                                                                                                                                              
din nou peste imașuri,                                                                                                                                     
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când raza-n soare tremurând                                                                                                                   
umbrește mica floare,                                                                                                                                          
sau când auzi umilu-mi gând                                                                                                                             
și-a inimii chemare,                                                                                                                                                  

atunci spre ceruri glas ridic                                                                                                                                       
și cânt de bucurie!                                                                                                                                           
Ca Tine nu găsesc nimic                                                                                                                                                           
mai bun, mai scump să-mi fie!                                                                                                                                           

Te laud, Creatorul meu,                                                                                                                                        
ce porți întreaga lume!                                                                                                                                   
Tu lângă mine ești mereu                                                                                                                                         
și mă cunoști pe nume.”  

 „Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (Psalmul 19,1).  Cerurile.  Primul dintre cele 31.102 
versete ale Bibliei sună așa: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” 
(Geneza 1,1).  Cerurile.  „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele, pe 
care le-ai făcut . . .” (Psalmul 8,3).  Cerurile.  „Cine a măsurat cerurile cu palma și a 
strâns țărâna pământului într-o treime de măsură?”  (Isaia 40,12).  Cerurile.  Care 
ceruri?  Câte ceruri sunt?  Unii vorbesc despre al șaptelea cer sau despre al nouălea cer.  
Nu știu de unde au luat această numărătoare, dar în Biblie se vorbește, în mod concret, 
despre trei ceruri:                                                                                                                                                                      

(01) Primul cer – cerul atmosferic: „Dumnezeu a zis: ‚Să fie o întindere între ape și ea să 
despartă apele de ape.’  . . .  Dumnezeu a numit întinderea cer” (Geneza 1,6.8).  
„Dumnezeu a zis: ‚Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra 
pământului pe întinderea cerului’” (versetul 20).  „Și dimineața ziceți: ‚Astăzi are să fie 
furtună, căci cerul este roș-posomorât.’  Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți și 
semnele vremurilor nu le puteți deosebi?”  (Matei 16,3).  Acesta este primul cer, 
atmosfera din jurul pământului, unde zboară păsările, unde bate vântul și se produc 
furtuni, care sunt mișcări violente ale aerului.                                                                                                                             

(02) Al treilea cer – paradisul: „Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a 
fost răpit până în al treilea cer . . . .  Și știu că omul acesta . . . a fost răpit în rai” (2 
Corinteni 12,2.4).  În textul acesta, cerul = raiul.  Al treilea cer este deci locul unde se află 
tronul lui Dumnezeu: „. . . căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ” (Eclesiastul 5,2).   

(03) Al doilea cer – spațiul interplanetar.  Dacă am identificat din Scripturi primul cer și 
al treilea cer, al doilea trebuie să fie între ele, între atmosfera pământului și locul de 
unde Dumnezeu guvernează universul. „. . . căci Domnul făgăduise că-l va înmulți pe 
Israel ca stelele cerului” (1 Cronici 27,23).  Aceasta este întinderea colosală de univers 
unde plutesc și se deplasează „corpurile cerești”.  Repet o frază preluată din comentariul 
citat mai înainte: „Cerurile.  Cerurile materiale așa cum apar ochilor noștri – regiunea 
soarelui, a lunii și a stelelor.”         
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 Trei ceruri, dar în forma cea mai simplă, cea mai simplificată, pentru că Biblia vorbește 
despre multe ceruri:                                                                                                                                                                         

- „Tatăl nostru, care ești în ceruri” (Matei 6,9).                                                                                                    

- „Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile” 
(Proverbe 3,19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- „Ascultați, ceruri, și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește” (Isaia 1,2).                                           

- „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și 
tot ce cuprinde el” (Deuteronom 10,14).                                                  

- „Dar ce!  Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?  Iată că cerurile și cerurile 
cerurilor nu pot să Te cuprindă; cu cât mai puțin casa aceasta, pe care Ți-am zidit-o eu!”  
(1 Împărați 8,27)  

 Prin urmare?  Cer, ceruri, cerurile cerurilor.  Vorbire poetică.  Este vorba despre univers, 
vast și dincolo de orice percepție a imaginației noastre.  Totul a fost creat de Dumnezeu 
la timpul cuvenit, totul Îi aparține Lui.  Și cine suntem noi?  Făpturile Sale umile, 
păcătoase, în nevoie de har mântuitor.  Dar acest har ne-a fost dat din belșug: „Și noi 
toți am primit din plinătatea Lui și har după har” (Ioan 1,16).  Oricât de mari sunt 
„cerurile și cerurile cerurilor”, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu este mai mare, 
pentru că Fiul Lui S-a întrupat și a murit pentru răscumpărarea noastră din păcat și din 
moarte.  
 

 Valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu este cât valoarea Răscumpărătorului jertfit, mult 
mai mult decât toate cerurile care se pot aminti: „De aceea, pentru că ai preț în ochii 
Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața 
ta” (Isaia 43,4).  Așa zice Dumnezeu către fiecare dintre noi: ai preț în ochi Mei, ești 
prețuit și te iubesc – de aceea dau totul pentru tine.  Să nu-L iubim în schimb?  Ba da,  
să-L iubim din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea noastră și 
să spunem slava Lui, împreună cu cerurile și cu întinderea lor!  Amin!                    

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  III 

„RIDICAȚI-VĂ OCHII ÎN SUS ȘI PRIVIȚI!” 

 Una dintre frumusețile cărții profetului Isaia, care captivează atenția la prima vedere, 
este somația aceasta: „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a făcut aceste lucruri?  Cine 
a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?  El le cheamă pe toate pe nume; așa de 
mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește” (Isaia 40,26).  Pasajul acesta are o 
construcție foarte interesanată: mai întâi avem fraza de introducere, despre care vom 
vorbi imediat, apoi două întrebări fundamentale, răscolitoare, și o afirmație informativă 
despre Dumnezeu. 
  

 „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!”  Ce avem aici: o chemare, o invitație, un sfat, un 
îndemn, sau o poruncă?  Poate pe oricare dintre acestea.  În Psalmul 14,1, citim: 
„Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dumnezeu!’  S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu 
este niciunul care să facă binele.”  Trebuie să facem următoarele observații în legătură 
cu acest verset:                                                                                                                                           

- Negarea existenței lui Dumnezeu este o nebunie.                                                                                     

- Nu noi spunem lucrul acesta, ci a spus-o David, o spune Cuvântul lui Dumnezeu, o 
spune Dumnezeu Însuși, care l-a inspirat să scrie așa.                                                                                            

- Poziția aceasta a necredinței nu este doar o chestiune de orientare democratică, un 
drept al omului, ci este stricăciune, adică stricăciune în sine și prin rezultatele ei.  Se 
spune despre Voltaire că avea în vizită niște prieteni, când, în cursul discuției, a venit 
vorba despre Dumnezeu și au râs cu toți.  Când a intrat servitorul să facă ceva prin 
cameră, Voltaire le-a făcut semn să-și țină gura și toți au tăcut.  După ce acesta a ieșit, el 
le-a zis: „Acum, domnilor, să continuăm!”  Vizitatorii nu au înțeles schimbarea aceasta și 
au cerut lămuriri, la care Voltaire a zis: „Nu vreau să vină slujitorul la noapte și să mă 
omoare, dacă aude că nu există Dumnezeu.”  Pentru el, ideea de Divinitate avea doar o 
funcție polițienească, în sensul: „Dacă Dumnezeu n-ar exista, atunci ar trebui inventat!”                             

 „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!”  Nu poți să-i spui lucrul acesta lui Bartimeu, pentru că 
el este orb și are nevoie de vindecare; după recăpătarea vederii, da.  Sau orbului din 
naștere, înainte de a-L întâlni pe Isus.  După ce a fost tămăduit de El, lucrurile s-au 
schimbat; el a zis: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a 
zis: ‚Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’  M-am dus, m-am spălat și mi-am 
căpătat vederea” (Ioan 9,11).  După căpătarea vederii, li se putea spune amândurora, lui 
Bartimeu și celui născut orb: „Acum, că vedeți, ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Priviți 
bolta cerească și Îl veți vedea dincolo de ea pe Creator!” 
 

 Întâlnirea cu Mântuitorul le-a adus acestor nefericiți vederea clară.  Întâlnirea noastră cu 
Mântuitorul ne va lumina ochii ca să vedem toate lucrurile așa cum sunt ele în realitate.  
Să ne mirăm de „nebunul” din Psalmul 14,1?  El e orb.  Atunci cum să-și ridice ochii și să 
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vadă?  Care ochi?  Și de ce să-i ridice?  La ce i-ar folosi?  Conștient de această neputință 
firească, apostolul Pavel s-a rugat pentru creștinii din Efes: „Și mă rog ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de 
descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este 
nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de 
noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui . . .” 
(Efeseni 1,17-19).   
 

 Pe plan fizic, fiziologic, gândiți-vă la nevăzători: ei nu știu ce înseamnă florile, culorile și 
nuanțele lor, fața frumoasă a copilașilor, splendoarea curcubeului, spectacolul fascinant 
al cerului înstelat.  Ochii îndeplinesc o funcție vitală, extraordinară, a corpului omenesc:  
ei sunt un aparat de fotografiat și de filmat, care înregistrează și trimite spre stocare sau 
șterge pentru continuare miliarde de imagini de toate felurile, în decurs de o viață.  Și 
funcționează aproape un secol, în cele mai multe cazuri fără nicio reparație!   
 

 Considerând acest organ de importanță inestimabilă, chiar Charles Darwin a rămas 
perplex, așa cum ne arată zoologul Ariel A. Roth: „Prea conștient de argumentul despre 
plănuire, Darwin, chiar în prima lui ediție a cărții Originea speciilor, s-a referit la 
chestiunea ‚organelor de extremă perfecțiune și complicație.  A presupune că ochiul, cu 
toate mecanismele lui de neimitat pentru acomodarea concentrării la diferite distanțe, 
pentru admiterea unor cantități diferite de lumină și pentru corectarea aberației sferice 
și cromatice, putea să se formeze prin selecție naturală, pare, o mărturisesc deschis, 
absurd în cel mai înalt grad cu putință.’”  (Origins, Linking Science and Scripture/Origini, 
legătura dintre știință și Scriptură, 1998, pagina 97)  
 

 Și atunci?  Înapoi la Dumnezeu.  Înapoi la creațiune și la Creator.  „Ridicați-vă ochii în sus 
și priviți!”  Dacă lipsește funcția vizuală normală, sănătoasă, atunci putem accepta 
remediul oferit de marele Vindecător: „. . . te sfătuiesc să cumperi de la Mine . . . 
doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi” (Apocalipsa 3,18).  Să fim fericiți că 
alifia aceasta există!  Să fim fericiți că Doctorul perfect există!  Să mergem la El, ca să ne 
dea vederea în stare a privi în sus.   
 

 Necuvântătoarele nu sunt capabile să privească cerul înstelat ori așa se pare.  Acesta 
este privilegiul omului, creat după chipul și după asemăntarea lui Dumnezeu.  Când 
Moise se scuza în fața Îngerului Domnului că nu are o vorbire ușoară, care să-l facă în 
stare să-i vorbească lui faraon, Domnul l-a întrebat: „Cine a făcut gura omului?  Și cine îl 
face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb?  Oare nu Eu, Domnul?”  (Exodul 4,11).  Cel 
care a creat ochii îi poate face și apți pentru contemplarea lucrurilor create.  Problema 
cea mare este voința stricată și încăpățânarea omului răzvrătit.  Așa a constatat Isaia și 
așa l-a citat Mântuitorul: „De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu 
văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg.  Și cu privire la ei se împlinește proorocia lui 
Isaia, care zice: ‚Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri 
și nu veți vedea.  Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au 
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închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să 
se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec’” (Matei 13,13-15).   
 

 Dar nu numai poporul încremenit în tradiții și superstiții pierdea viziunea spirituală, ci în 
acel pericol erau chiar ucenicii cei mai apropiați ai Domnului.  De aceea i-a mustrat El: 
„Isus le dădea în grijă și le zicea: ‚Luați seama, să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de 
aluatul lui Irod!’  Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: ‚Fiindcă n-avem pâini.’  Isus a 
înțeles lucrul acesta și le-a zis: ‚Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini?  Tot nu pricepeți și 
tot nu înțelegeți?  Aveți inima împietrită?  Aveți ochi și nu vedeți?  Aveți urechi și nu 
auziți?  Și nu vă aduceți aminte deloc?’”  (Marcu 8,15-18).  Și apoi i-a întrebat cu privire 
la coșurile de fărămituri pe care le ridicaseră la cele două înmulțiri ale pâinilor: prima 
dată douăsprezece coșuri și a doua oară șapte coșuri.  Răspunsurile date de ucenici au 
fost exacte, erau stăpâni pe informații, dar pierduseră semnificația lor sau nici nu o 
percepuseră vreodată. 
 

 Mântuitorul a zis, după unele învățături publice ale Sale: „Cine are urechi de auzit, să 
audă” (Matei 13,9).  Ar fi putut tot așa de bine să zică de multe ori: „Cine are ochi de 
văzut, să vadă!”  Pentru că nu toți ochii văd, chiar când sunt sănătoși și tineri.  Iată-l pe 
slujitorul lui Elisei: oștile siriene veniseră să-l aresteze pe profet, omul prin cuvântul 
căruia Dumnezeu îl vindecase pe ilustrul oștean Naaman.  Iată ce spune cronicarul: „A 
trimis (împărtul Siriei) acolo (la Dotan) cai, care și o oaste puternică.  Au ajuns noaptea și 
au înconjurat cetatea” (2 Împărați 6,14).   
 

 Ei și ce?  Oaste puternică?  Amintiți-vă de cuvintele lui David, pe care Elisei și slujitorul 
lui trebuie să le fi cunoscut: „Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu 
s-ar teme.  Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi” (Psalmul 
27,3).  Așa gândea și simțea Elisei, dar nu slujitorul lui.  Iată-l pe acesta: „Slujitorul 
omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineață și a ieșit.  Și iată că o oaste înconjura 
cetatea, cu cai și care.  Și slujitorul i-a zis omului lui Dumnezeu: ‚Ah, domnul meu, cum 
vom face?’”  (2 Împărați 6,15).  Confuzie, panică, disperare.  Elisei a rămas însă calm: 
„Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei” (versetul 16).   
 

 Extraordinar acest om al lui Dumnezeu, parcă mai uimitor în ce privește curajul și 
încrederea în Dumnezeu chiar decât Ilie Tișbitul.  O, nu, și Ilie a avut momente de curaj 
neobișnuit: când l-a anunțat pe Ahab că nu va ploua (1 Împărați 17,1), când l-a 
confruntat pe Muntele Carmel (18,16-46) și când l-a mustrat pentru uciderea lui Nabot 
(21,17-24).  Dar acum stăm cu Elisei; el s-a rugat Domnului pentru slujitorul său: 
„‚Doamne, deschide-i ochii să vadă.’  Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut 
muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei” (versetul 17).  E ca și când 
Domnul ar fi răspuns la provocarea sirienilor: „Aveți oaste?  Vă arăt Eu oaste!”  Ce fel de 
deschidere a ochilor a fost aceasta?  Erau ochii trupești, erau cei spirituali, sau și unii și 
alții?  Poate că ultima variantă.  Ce vedea Elisei, omul integru și consacrat, omul 
credinței nezdruncinate și nelimitate, nu vedea slabul și nestatornicul slujitor.  Trebuia 
făcut să vadă și Domnul i-a deschis ochii.  „Ochii inimii”, ar zice Pavel (Efeseni 1,18).   
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 Și cei trupești, aș adăuga eu.  Dacă ne ridicăm ochii ca să privim bolta cerească, vedem, 
într-o noapte senină și într-o zonă întunecată, „cu ochiul liber” („cu ochiul gol”, „naked”, 
cum zic americanii), între 5.ooo și 10.000 de stele.  Dar cu telescopul?  Depinde de 
mărimea telescopului, dar în galaxia noastră se pot vedea câteva sute de mii de stele.  
De la www.universetoday.com aflăm următoarele informații: „Potrivit cu astronomii, 
există probabil peste 170 de miliarde de galaxii în universul observabil, întinzându-se 
într-o zonă a spațiului de 13,8 miliarde de ani lumină de la noi în toate direcțiile.  Astfel, 
dacă înmulțiți numărul de stele din galaxia noastră cu numărul de galaxii din univers, 
obțineți aproximativ 10 la puterea 24 stele.  Adică unu urmat de douăzeci și patru de 
zerouri.  Aceasta înseamnă un septilion de stele.  Dar pot fi chiar mai multe.”  Au toate 
galaxiile același număr de stele?  Și suntem siguri că sunt atâtea galaxii?  Și cât de 
departe pot bate telescoapele și calculele omenești?  În Ieremia 33,22, ni se spune: „Ca 
oștirea cerurilor, care nu se poate număra . . .”.  Acesta este un adevăr indiscutabil.       
 

 „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!”  Am făcut lucrul acesta odată, prin anul 2004, când am 
vizitat observatorul astronomic Lowell din Flagstaff, Arizona, înființat de astronomul 
Percivall Lowell, în 1894.  Am sperat să văd mai mult, dar au fost unele impedimente: 
numărul foarte mare al turiștilor, permițând fiecăruia o scurtă vizionare de 2-3 minute, 
și faptul că telescopul nu era printre cele mai puternice.  Oricum, am văzut mult mai 
multe stele decât cu ochiul liber și le-am văzut mai aproape.  M-am gândit și mă gândesc 
cu smerenie și venerație: „Acolo undeva este tronul lui Dumnezeu.  Acolo este 
Dumnezeu.  Acolo sunt îngerii sfinți.  Printre toate acele focuri imense, sunt și planete 
locuite de ființe nemuritoare, perfecte și minunate.  Acolo, la centrul universului, vom 
ajunge cândva.  Foarte curând.  Doamne, să fii preamărit!” 
 

 Se știe că nu toți oamenii văd la fel de bine; diferența este dată de vârstă, de sănătatea 
ochilor, de antrenarea lor.  Dacă nu este orbire totală, sunt grade diferite de percepție 
vizuală, în miopie, cataracte și vedere sănătoasă.  Dar nimeni nu poate vedea microbi 
sau atomi.  Dumnezeu da.  El vede orice.  A zis Mântuitorul: „Ci tu, când te rogi, intră în 
odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede 
în ascuns, îți va răsplăti” (Matei 6,6).   
 

 Ce înseamnă oare că Dumnezeu vede în ascuns?  Iată ce a zis El către Ieremia și prin el: 
„‚Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd Eu?’, zice Domnul.  ‚Nu umplu Eu 
cerurile și pământul?’, zice Domnul” (Ieremia 23,24).  Dumnezeu poate să vadă prin 
materie, oricât ar fi ea de densă, cum vedem noi prin sticlă, și mult, mult mai bine; El 
poate să vadă în macrocosmos, oricât de departe, și în microcosmos, până la cele mai 
mici nivele.  Nu mă îndoiesc că în viața viitoare oamenii vor putea vedea electronii și 
protonii, nucleul atomic și particulele care-l compun, vor putea să vadă orice fel de raze 
și de unde.  Cred și că vederea va bate foarte departe în univers, la stele aflate la mari 
distanțe de vorbitor.  Vom trăi și vom vedea.  
    

http://www.universetoday.com/
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 Contextul istoric în care s-au scris cuvintele, „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a 
făcut aceste lucruri?”, din capitolul 40 al cărții lui Isaia, era acela al unei stări de 
descurajare a poporului.  Iată cum începe capitolul: „‚Mângâiați, mângâiați pe poporul 
Meu’, zice Dumnezeul vostru” (versetul 1).  Aceste cuvinte duioase ale Domnului au fost 
foarte frumos redate și integrate de Georg Friedrich Händel în faimosul său oratoriu 
„Messiah”: „Mângâiați, mângâiați poporul Meu!”  Versetul următor zice: „Vorbiți bine 
Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită; căci a 
primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”   
 

 Totuși, copiii lui Israel nu erau tocmai convinși; de aceea, Dumnezeu i-a întrebat: 
„Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ‚Soarta mea este ascunsă dinaintea 
Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?’  Nu știi?  
N-ai auzit?  Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului.  El nu obosește, 
nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă” (versetele 27 și 28).  În cadrul 
acestei discuții s-a rostit fraza: „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!”  Priviți la tot ce a făcut 
Dumnezeu, observați-I puterea nemărginită și capacitatea de a salva, de a ajuta, de a 
restaura din orice situație.    
 

 Astronomii caută să intercepteze mesaje din alte lumi, dar noi putem primi mesaje din 
stele fără asemenea aparatură și descifrare: „Și stelele au o solie de îmbărbătare pentru 
orice ființă omenească.  În ceasurile acelea care îi întâmpină pe toți, când inima este 
slabă și ispita apasă teribil, când obstacolele par de netrecut, țintele vieții imposibil de 
atins, promisiunile ei frumoase aratând ca merele înșelătoare; unde pot fi găsite atunci 
așa curaj și stabilitate ca în lecția pe care Dumnezeu ne-a invitat să o învățăm de la stele 
în mersul lor netulburat?  ‚Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a făcut aceste lucruri?  
Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?  El le cheamă pe toate pe nume; 
așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește.’”  (Ellen G. White, Education/ 
Educație, pagina 115)   

 

 Cartea aceasta stelară nu costă niciun ban, este la dispoziția tuturor, poate fi ușor citită 
de toți și nu poate fi confiscată sau arsă.  „Dacă vrem numai să ascultăm, lucrările create 
de Dumnezeu ne vor învăța lecții prețioase de ascultare și încredere.  De la stele, care în 
mersul lor fără urme prin spațiu își parcurg din veac în veac calea stabilită lor, până la cel 
mai minuscul atom, lucrurile naturii ascultă de voința Creatorului.  Și Dumnezeu Se 
îngrijește de orice și susține orice a creat.  Acela care menține nenumăratele lumi în 
imensitate Se îngrijește în același timp de nevoile micuței vrăbii cafenii care își cântă 
fără teamă cântecul umil.”  (Ellen G. White, Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 
85-86)         
 

 Poeta și compozitoarea americană Fanny J. Crosby, care a trăit între anii 1820 și 1915, a 
compus peste 8.000 de imnuri și cântări spirituale, care au rămas celebre.  Printre 
acestea a fost și imnul „Blessed Assurance, Jesus Is Mine!”/„Ce fericire, am pe Isus!”  
Pentru că niciun editor nu a vrut să aibă într-o carte de imnuri prea multe compoziții 
scrise de același autor, ea a folosit aproape 200 de pseudonime.  Această persoană s-a 
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născut oarbă sau a pierdut vederea când era foarte mică, așa că nu a știut ce înseamnă 
să vezi.  Dar nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, ci a fost marcată de o spiritualitate 
profundă.  Nu a putut privi cerul înstelat, în ascultare de textul nostru de bază, dar a 
ridicat în sus alte priviri, privirile credinței puternice și neclintite.  Astfel, ea a văzut mult 
mai mult decât au văzut muritorii obișnuiți, care au amândoi ochii sănătoși.  Așa cum 
bine zice o maximă: „Un creștin pe genunchi vede mai mult decât un filosof în vărfurile 
picioarelor.”   
 

 Dacă Dumnezeu ne îndeamnă să ne ridicăm ochii în sus și să privim minunile operelor 
Sale, Satana face tot ce stă în puterea lui ca să împiedice lucrul acesta.  Cum?  Cel puțin 
în două feluri:  

(01) Contaminându-ne spiritualitatea prin vizionări păcătoase, adică poluându-ne ochii 
cu scene murdare, de care veacul nostru rău și stricat nu duce lipsă deloc.  Ioan s-a 
referit la acest canal de influență satanică prin expresia „pofta ochilor” (vezi 1 Ioan 
2,16).                                                 

(02) Prin orbire spirituală: „Și dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită 
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul 
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina evangheliei slavei lui Hristos, care este 
chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4,3.4).    

 Așa a intrat păcatul în lume.  Când Eva s-a aflat în fața pomului cunoștinței binelui și 
răului, a pomului oprit, ea a fost fascinată de spectacolul șarpelui vorbitor și de ceea ce 
spunea acesta, mai ales de promisiunea că li se vor deschide ochii și vor fi ca Dumnezeu 
(vezi Geneza 3,5).  Iată concluzia și acțiunea ei: „Femeia a văzut că pomul era bun de 
mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.  A luat 
deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a 
mâncat și el” (versetul 6).  Femeia „a văzut”; pomul era „plăcut de privit”.  A văzut și a 
privit, unde nici nu trebuia să ajungă.  Urmarea a fost cea arătată de Iacov: „Apoi pofta, 
când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea” (Iacov 
1,15).   
 

 Ridicarea ochilor, a privirii, către pomul oprit a fost startul în cursa nenorocită a căderii 
în păcat, iar urmările continuă să se agraveze și în zilele noastre.  Așa cum s-a scris 
despre lumea antediluviană: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și 
că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” 
(Geneza 6,5).  „Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.  
Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își 
stricase calea pe pământ” (versetele 11 și 12).  Și a venit sfârșitul pentru acea lume 
păcătoasă.  Mântuitorul a profetizat că situația se va repeta întocmai: „Cum s-a 
întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului” (Matei 
24,37).   
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 O imprudență asemănătoare cu a celei făcute de Eva, deși de proporții mai mici, 
observăm în familia lui Iacov: „Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să le 
vadă pe fetele țării.  A fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării.  El a 
pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o” (Geneza 34,1.2).  De la curiozitatea de a 
privi lumea a pornit catastrofa morală pe care a trăit-o Dina și apoi exterminarea tuturor 
bărbaților din Sihem.   
 

 Domnul Isus Hristos a dat avertismente solemne în legătură cu contaminarea ochilor 
spirituali: „Ochiul este lumina trupului.  Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi 
plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric.  Așa că, 
dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul 
acesta!”  (Matei 6,22.23).  Ochii dați pentru a fi lumina trupului, pentru a înregistra 
minunățiile lucrărilor lui Dumnezeu, pot să fie întunecați de otrăvurile păcatului și să 
devină astfel o sursă de întuneric. 
 

 Satana se folosește de practica hipnozei, prin care mintea este cucerită și manipulată din 
afară, astfel încât omul vede ceea ce nici nu există în realitate.  Pe calea aceasta, prin 
hipnoză propriu-zisă sau o metaforă a ei, Satana stăpânește mințile oamenilor și le duce 
pe căile lui.  A încercat așa și cu Domnul Isus Hristos: „Diavolul L-a dus apoi pe un munte 
foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, și I-a zis: ‚Toate aceste 
lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.’  
‚Pleacă, Satano’, i-a răspuns Isus.  ‚Căci este scris: ‚Domnului, Dumnezeului tău, să te 
închini și numai Lui să-I slujești’” (Matei 4,8-10).   
 

 Există oare limite pentru influența vrăjmașului?  Iată răspunsul: „Ispititorul nu ne poate 
niciodată forța să facem rău.  El nu poate controla mințile decât dacă sunt predate 
controlului lui.  Voința trebuie să consimtă, credința trebuie să renunțe la bizuirea ei pe 
Hristos, înainte ca Satana să-și poată exercita puterea asupra noastră.  Însă fiecare 
dorință păcătoasă pe care o cultivăm îi oferă un punct de sprijin.  Fiecare punct în care 
nu respectăm standardul divin este o ușă deschisă prin care el poate intra ca să ne 
ispitească și să ne distrugă.  Și orice eșec sau înfrângere de partea noastră îi dă prilejul 
să-L ocărască pe Hristos.”  (Ellen G. White, The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 125)   
 

 Ispita a treia la care Satana L-a expus pe Hristos era totuși o ispită.  Iată cum e descrisă 
în aceeași sursă: „Plasându-L pe Isus pe un munte înalt, Satana a făcut ca împărățiile 
lumii, în toată slava lor, să treacă în vedere panoramică prin fața Lui.  Lumina soarelui 
poposea pe orașe cu temple, palate de marmură, câmpuri fertile și vii încărcate cu rod.  
Urmele răului erau ascunse.  Ochii lui Isus, atât de recent întâmpinați de melancolie și 
pustietate, priveau acum la o scenă de frumusețe și înflorire fără egal.  Atunci s-a auzit 
vocea ispititorului: ‚Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi 
este dată și o dau oricui voiesc.  Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.’”  
(Ibid., pagina 129) 
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 Întâlnim în evanghelii anumite cazuri fericite de orbi, cărora Domnul Isus le-a redat 
vederea.  De la orbire la vedere: fericită și binecuvântată experiență!  Există însă în 
Vechiul Testament două exemple de oameni care și-au pierdut vederea din cauza 
păcătoșeniei lor.  Au văzut și apoi nu au mai putut vedea:                                                                                                                                                    

(01) Primul a fost Samson, omul care s-a jucat cu păcatul, în casa prostituatei Dalila.  La 
un moment dat, el a avut această experiență tragică: „Ea l-a adormit pe genunchii ei.  Și, 
chemând un om, a ras cele șapte șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l 
slăbească.  El și-a pierdut puterea” (Judecători 16,19).  Și și-a pierdut vederea: „Filistenii 
l-au apucat și i-au scos ochii; l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă.  
El învârtea la râșniță în temniță” (versetul 21).  Ochii rău folosiți au fost scoși și 
îndepărtați.  Disperat s-a rugat el mai târziu în templul lui Dagon: „Doamne, 
Dumnezeule!  Adu-Ți aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data 
aceasta, și, cu o singură lovitură, să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!”  
(Versetul 28).  Cei doi ochi ai mei!                                                                                                                                                               

(02) Al doilea a fost împăratul Zedechia, omul care a făcut ce este rău înaintea 
Domnului și nu a ascultat de sfaturile profetului Ieremia.  Iată cum a sfârșit-o: „Au pus 
mâna pe împărat și l-au dus la împăratul Babilonului la Ribla, în țara Hamatului; și el a 
rostit o hotărâre împotriva lui.  Împăratul Babilonului a pus să-i junghie pe fiii lui 
Zedechia în fața lui; a pus să taie la Ribla și pe toate căpeteniile lui Iuda.  Apoi a pus să 
scoată ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanțuri de aramă.  Apoi, împăratul 
Babilonului l-a dus la Babilon și l-a ținut în temniță până în ziua morții lui” (Ieremia 52,9-
11). 

 Ochi scoși.  Ochi care nu I-au fost consacrați Domnului, care nu au stat în slujba Lui.  
Ochi care ar fi putut fi ridicați în sus ca să privească slava Creatorului și să-L adore cu 
bucurie.  Agur, fiul lui Iache, a avertizat că la fel vor păți defăimătorii de părinți: „Pe 
ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă îl vor scobi corbii 
de la pârâu și îl vor mânca puii de vultur” (Proverbe 30,17).  Samson și Zedechia au fost 
neascultători de Părintele lor ceresc și și-au pierdut ochii.  Nu i-au scobit corbii de la 
pârâu, nu i-au mâncat puii de vultur; i-au scos filistenii și babilonienii, care apoi i-au 
întemnițat și batjocorit pe cei doi orbi!     

 

 Hristos a oferit o soluție drastică, dar salvatoare, pentru oricine este ispitit să se 
depărteze de Dumnezeu și să se piardă: „Și, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, 
scoate-l și leapădă-l de la tine.  Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un 
ochi, decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul gheenei” (Matei 18,9).  Dar dacă 
și ochiul rămas conduce mai departe la păcat?  Probabil soluția trebuie să fie aceeași: 
mai bine orb complet și mântuit, decât cu amândoi ochii, dar slujind vrăjmașului și 
pierind în gheenă!  Acțiunea aceasta nu urmărește desfigurarea feței și eliminarea 
globilor oculari.  Dar tot ce este mai scump pentru noi trebuie să fie fără întârziere 
abandonat pentru rămânerea cu Dumnezeu și intrare fericită în viața veșnică.  
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 Dacă ar putea, Satana ar scoate ochii tuturor oamenilor.  Hristos a avut misiunea opusă.  
El a zis: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns . . . să propovăduiesc . . . 
orbilor căpătarea vederii” (Luca 4,18).  Isus a încredințat aceeași misiune urmașilor Săi: 
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20,21).  Hristos a deschis 
ochii orbilor și i-a îndreptat spre cer, spre veșnicie.  Apostolii au făcut la fel; iată ce 
sarcină a primit Pavel din partea lui Dumnezeu: „Te-am ales din mijlocul norodului 
acestuia și din mijlocul neamurilor, la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă 
de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească, prin 
credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți” (Fapte 
26,17.18).  Trimiterea misionară a fost ilustrată de Hristos prin îndemnul: „Ridicați-vă 
ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș” (Ioan 4,35).   
 

 Cunoaștem cu toți experiența ciudată a lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului: a fost 
izgonit dintre oameni și a petrecut șapte vremi în mijlocul animalelor, comportându-se 
ca ele, așa cum prezisese Daniel prin inspirație (vezi Daniel 4,19-27) și cum zisese glasul 
din cer (vezi versetele 31 și 32).  Iată cum s-a terminat experiența aceea amară: „După 
trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși 
mintea la loc.  Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește 
veșnic, Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în 
neam” (versetul 34).  Aceasta este calea de urmat.  Noi toți suntem înrobiți de mirajul 
acestei planete, unde se concentrează atenția și privirile noastre.  Trebuie să facem ca 
Nebucadnețar: să ridicăm ochii spre cer și să-L slăvim pe Cel Preaînalt.  Aceasta va fi 
înălțarea noastră și mintea noastră va fi luminată pe veci. 
 

 Nebunul din Psalmul 14,1 trebuie să-și ridice ochii, și mintea îi va veni atunci la loc.  Își va 
reveni.  Se va vindeca.  Va ajunge să-L recunoască pe Cel ce i-a dat viață ca să existe, să 
trăiască, și care Și-a dat viața pentru salvarea lui pe veci. 
 

 Mântuitorul a prezis evenimentele critice care vor veni peste lumea aceasta decăzută.  
Fiecare dintre cei necredincioși este un Nebucadnețar neîntors de pe calea pieirii, care 
rămâne cu privirile în jos, care nu-și ridică ochii în recunoaștere a suveranității Celui 
Atotputernic și proslăvire a numelui Său.  Dar celor credincioși, Hristos le-a dat sfatul 
acesta: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21,28).   
 

 Celor care acum își ridică ochii în sus și privesc lucrările mărețe ale Creatorului, li se va 
acorda privilegiul, posibilitatea și capacitatea ca în curând, la arătarea în slavă a 
Mântuitorului, să-și ridice din nou ochii către cer, ca să vadă izbăvirea lor.  Și să strige cu 
entuziasm: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va 
mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne 
bucurăm de mântuirea Lui!”  (Isaia 25,9).  Mă rog ca aceasta să fie experiența tuturor 
stimaților cititori!  Amin!   

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  IV 

  „CĂCI EL ZICE ȘI SE FACE” 

 Este vorba despre Dumnezeu, El zice și se face.  V-ați putea închipui altfel?  Să zică și să 
nu se facă?  Până și un „păgân” cu ceva cunoștință despre adevăratul Dumnezeu a zis 
către Hristos, care este „Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 Ioan 5,20), în legătură 
cu vindecarea robului său: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci 
zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit.  Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub 
mine ostași și zic unuia: ‚Du-te!’, și se duce; altuia: ‚Vino!’, și vine; și robului meu: ‚Fă 
cutare lucru!’, și-l face” (Matei 8,8.9).  Atitudinea sutașului roman a fost atât de 
surprinzătoare și de extraordinar de bună, încât chiar Mântuitorul a fost uimit și a zis: 
„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare” (versetul 10).   
 

 Prin urmare, Dumnezeu, oricare dintre Persoanele Divinității, zice și se face.  Și am pus 
întrebarea: „S-ar putea să zică și să nu se facă?”  În privința cunoașterii de Dumnezeu, a 
fost remarcat un contrast ciudat în raportul om-animal: „Boul își cunoaște stăpânul și 
măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaște, poporul Meu nu ia 
aminte la Mine” (Isaia 1,3).  În alt loc: „Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri, 
turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu nu 
cunoaște legea Domnului!”  (Ieremia 8,7).  Ce zic acești doi profeți, redând exact 
cuvintele Domnului, este că, în timp ce necuvântătoarele, viețuitoarele fără rațiune și 
fără conștiință morală, se încadrează în legile firii lor, așa cum au fost stabilite de 
Creator, oamenii fac o ciudată excepție: cei mai mulți nu ascultă de Făcătorul lor.   
 

 Acest comportament excepțional al omului se manifestă și în raporturile lui cu alte ființe 
sau lucruri, dând pe față egoism: „Nu există nimic, în afară de inima egoistă a omului, 
care trăiește pentru sine.  Nicio pasăre care spintecă aerul, niciun animal care se mișcă 
pe pământ, ci ele slujesc pentru altă formă de viață.  Nu există o frunză a pădurii sau un 
fir umil de iarbă, care să nu aibă serviciul său.  Fiecare pom, boschet și frunză revarsă 
acel element de viață fără care nici omul, nici animalul nu ar putea trăi; iar omul și 
animalul, în schimb, slujesc vieții pomului, boschetului și frunzei.  Florile suflă aromă și 
își dezvăluie frumusețea pentru binecuvântarea lumii.  Soarele își revarsă lumina ca să 
înveselească o mie de lumi.  Oceanul, el însuși sursa tuturor izvoarelor și fântânilor, 
primește curenții din fiecare țară, însă primește ca să dea.  Aburii ridicându-se din sânul 
lui cad sub formă de averse ca să ude pământul, astfel încât să poată încolți și înmuguri.”  
(Ellen G. White, The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 20-21)   
 

 Excepție de la cunoașterea Creatorului; excepție de la regula de a sluji altora, adică a 
altruismului; excepție de la ascultarea de El, care este o lege universală.  De ce este 
omul o astfel de excepție nefericită?  Pentru că folosește greșit libertatea voinței, adică 
libertatea de a alege, ceea nu s-a întâmplat nicăieri în univers, în alte lumi create de 
Dumnezeu.  Răul s-a născut în inima unui heruvim ocrotitor (vezi Ezechiel 28,11-19), 
care a vrut să se înalțe pe sine la nivel de dumnezeu, poate chiar în locul adevăratului 
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Dumnezeu (vezi Isaia 14,12-15).  Răul încolțit în inima lui Lucifer a fost mai târziu 
acceptat orbește de cele două ființe omenești, de la care Dumnezeu aștepta ascultare: 
„Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței 
binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit” 
(Geneza 2,16.17). 

 

 Așadar, observăm abaterea de la ordinea universală.  Dar nimic altceva decât răzvrătiții, 
nevăzuți și văzuți, nu se mai opune voinței Celui Preaînalt.  „Căci El zice și se face.”  De 
unde provin aceste cuvinte?  Din Psalmul 33,6.9: „Cerurile au fost făcute prin cuvântul 
Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. . . .  Căci El zice și se face; poruncește 
și ce poruncește ia ființă.”  Iată alte texte exprimând această capacitate suverană a 
Atotputernicului: „El, adică (Avraam), este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a 
crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi” (Romani 
4,17).  „Mâna Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am 
chemat, s-au și înfățișat îndată” (Isaia 48,13). 
 

 Înțelegem din astfel de texte că Dumnezeu poate aduce lucruri la existență, adică poate 
produce ceva din nimic.  Așa și începe Sfânta Scriptură: „La început, Dumnezeu a făcut 
cerurile și pământul” (Geneza 1,1).  Acest verb „a făcut” este redat în alte traduceri, de 
exemplu versiunea engleză King James, cu „a crea” – „God created”, adică „Dumnezeu a 
creat”.  Verbele „a face” și „a crea” sunt folosite în Biblie de multe ori fără distincție 
între ele, dar în cea mai strictă accepțiune „a face” înseamnă a produce din ceva, în timp 
ce „a crea” înseamnă a aduce la existență, adică a produce din nimic.  Acesta este 
înțelesul exact al verbului ebraic bara.  A fost Adam creat sau făcut?  Putem zice oricum; 
chiar dacă materialul folosit, țărâna pământului, exista deja în momentul acela, fiind 
creat de Dumnezeu, tot creație era și facerea lui Adam – o creație indirectă.  La fel Eva, 
făcută de Dumnezeu din coasta lui, și la fel viețuitoarele necuvântătoare, care au apărut 
din pământ la comanda lui Dumnezeu.   
 

 A-I nega lui Dumnezeu capacitatea de a aduce materie la existență, adică de a face 
inexistentul să înceapă să existe, înseamnă a nega dumnezeirea Lui, ba chiar existența 
Lui.  Știința omenească este limitată, adesea imprecisă; ea este suma unor cunoștințe, 
care se pot schimba de azi pe mâine.  Când această reflectare a realității fizice în 
conștiința umană este corectă, nu poate exista o contrazicere între știință (această 
știință) și învățăturile Bibliei.   
 

 Iată în continuare o explicație mai precisă: „În adevărata știință, nu poate fi nimic 
contrar cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că amândouă au același Autor.  O 
înțelegere corectă a amândurora va dovedi întotdeauna că ele sunt în armonie.  
Adevărul, fie el în natură, fie în revelație, este în armonie cu sine însuși în toate 
manifestările Lui.  Însă mintea neluminată de Spiritul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în 
întuneric cu privire la puterea Lui.  De aceea, ideile omenești cu privire la știință atât de 
adesea contrazic învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.”  (Ellen G. White, Testimonies for 
the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 258) 
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 Este accentuată în această sursă imposibilitatea de a explica lucrarea de creațiune: 
„Lucrarea creațiunii nu poate fi niciodată explicată prin știință.  Ce știință poate explica 
misterul vieții?  Teoria că Dumnezeu nu a creat materia când a adus lumea la existență 
este neîntemeiată.  În formarea lumii noastre, Dumnezeu nu a fost îndatorat materiei 
preexistente.  Din contra, toate lucrurile, materiale sau spirituale, s-au arătat înaintea 
Domnului, Iehova, la glasul Lui, și au fost create pentru scopul Său propriu.  Cerurile și 
toată oștirea lor, pământul și toate lucrurile de pe el sunt nu numai lucrarea mâinii Sale; 
ele au venit la existență prin suflarea gurii Lui.  ‚Prin credință pricepem că lumea a fost 
făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se 
văd’ (Evr 11,3).”  (Ibid., paginile 258-259) 
 

 Din citatul acesta și Scriptura inclusă în el, înțelegem următoarele:                                                                          

- Dumnezeu nu a depins de o materie preexistentă atunci când a creat lumea noastră, 
ceea ce înseamnă că El a creat-o din nimic.  Aceasta nu a existat mai înainte.                                            

- Când se zice „lucrarea mâinilor Lui”, trebuie înțeles că au apărut la glasul Lui sau la 
porunca Lui, ca efect al voinței Lui.                                                                                                                     

- Nu trebuie să ne chinuim să înțelegem apariția instantanee a materiei și a tuturor 
lucrurilor la porunca lui Dumnezeu, pentru că posibilitatea aceasta este mai presus de 
capacitatea noastră intelectuală.  E suficient să credem.   

 Iată mai departe declarațiile a 18 oameni de știință despre Dumnezeu și despre credința 
lor religioasă:                                       

(01) Johannes Kepler (1571-1630), descoperitorul celor trei legi ale mișcării planetelor, a 
declarat: „Eu cred numai și numai în a face serviciu pentru Hristos.  Am vrut să devin 
teolog, dar acum văd că prin eforturile mele Dumnezeu este glorificat și în astronomie, 
pentru că cerurile spun slava lui Dumnezeu.”                                                                                            

(02) Réné Descartes, filosof şi matematician francez (1596-1650): „Existenţa lui 
Dumnezeu este mai sigură decât cea mai sigură dintre toate teoremele geometriei.” 

(03) Robert Boyle (1627-1691), pionier al chimiei moderne, a scris cărți religioase în care 
a declarat credința sa puternică în Hristos și a studiat „suferințele, moartea, învierea și 
înălțarea și toate celelalte lucrări minunate efectuate de El în timpul vieții Sale pe 
pământ, pentru a întări convingerea oamenilor că Hristos este atât OM cât și 
DUMNEZEU.”                                                                                                                                                                                     

(04) Voltaire (François-Marie Arouet), poet, istoric şi folosof francez (1694-1778): „Dacă 
e o greutate să crezi în Dumnezeu, e o absurditate să nu crezi.”                                                                                                                                                                     

(05) Isaac Newton (1642-1727), unul dintre cei mai mari oameni de știință, descoperitor 
al legii gravitației, al legilor mișcării și inițiator al calculului matematic, a studiat în mod 
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perseverent Biblia și profețiile din Daniel și Apocalipsa.  El a declarat: „Studiez Biblia în 
fiecare zi.  Sistemul extraordinar al soarelui, planetelor și cometelor nu putea să-și aibă 
începutul decât în cunoștința desăvârșită a unei Ființe inteligente, care cârmuiește toate 
lucrurile . . . ca Domn a toate.”                                                                                                                                                                                    

(06) Michael Faraday (1791-1867), pionier al studierii electricității, inventatorul 
generatorului electric, al primului motor electric și al transformatorului electric, a fost 
un creștin cu viața îmbibată de puterea lui Dumnezeu; și, totuși, el a rămas un om umilit, 
deși mânca împreună cu regina Victoria; a fost prezbiter în biserică și predica 
evanghelia, ori de câte ori avea ocazie.  Întrebat de un reporter despre viața de după 
moarte, el a răspuns: „Eu știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să 
păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea.”                                                                                       

(07) Samuel Morse (1791-1872), inventatorul telegrafului și al Codului Morse; primele 
cuvinte transmise OFICIAL prin intermediul telegrafului au fost: „Ce lucruri mari a făcut 
Dumnezeu!”  (Numeri 23,23).  „Este lucrarea Lui . . . .  ‚Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci 
numelui Tău dă slavă’” (Psalmul 115,1).                                                                                                                             

(08) James Joule (1818-1889): el a descoperit relația dintre căldură și mișcarea 
mecanică, a stabilit bazele primei legi a termodinamicii și a fost unul dintre creștinii a 
căror credință a fost bine cunoscută.  A aparținut celor 717 savanți care, la Londra, în 
1864, au semnat manifestul intitulat „Declarația învățaților în științele naturale și în 
fizică.”  Iată ce a mărturisit el: „După ce am cunoscut și am împlinit voia lui Dumnezeu, 
ținta mea următoare este să știu cât mai mult cu putință despre atributele Sale – 
înțelepciunea, puterea și bunătatea Sa, așa cum sunt arătate în lucrările mâinilor Sale.”                                                                                                                                                                   

(09) Louis Pasteur (1822-1895): el a pus bazele microbiologiei și ale bacteriologiei, a 
inventat vaccinarea, imunizarea și pasteurizarea.  El a declarat: „Cu cât studiez mai mult 
natura, cu atât mai mult sunt uimit de lucrarea Creatorului meu.  Știința trebuie să-i 
aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, pentru că există pretutindeni în natură 
dovezi ale ‚proiectului divin.’”                                                                                                                     

(10) William Thomson (Lordul Kelvin, 1824-1907), descoperitorul scării absolute a 
temperaturii, a patentat peste 70 de invenții în cursul vieții sale și este bine cunoscut 
pentru puternica sa credință în Dumnezeu.  El a zis: „Pretutindeni în jurul nostru există 
dovezi copleșitoare ale unui proiect divin și binevoitor.  Concepția ateistă mi se pare atât 
de absurdă, încât nu pot exprima lucrul acesta în cuvinte.”                                                                    

(11) James Clerk Maxwell (1831-1879), autorul teoriei electromagnetice.  Printre notele 
lui a fost găsită următoarea rugăciune: „Dumnezeule atotputernice, Tu, care l-ai creat pe 
om după chipul Tău și l-ai făcut un suflet viu ca să fie în stare să Te caute pe Tine,  
învață-ne să studiem lucrarea mâinilor Tale și întărește gândirea noastră ca să Te servim, 
să credem în Acela pe care Tu L-ai trimis ca să ne dea cunoștința despre mântuire și 
despre iertarea noastră.  Cerem toate acestea în numele aceluiași Isus Hristos, Domnul 
nostru.”                                                                                                                                                                    
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(12) Jean Henry Fabre, entomolog francez (1823-1915), a zis: „Dacă cred în Dumnezeu?  
Eu nu cred în El.  Eu Îl văd.” 

   
(13) Charles Darwin, biolog englez (1809-1882), în ciuda rolului nefast pe care l-a avut în 
îndepărtarea oamenilor de creațiune și de Creator, a putut declara: „Nici în momentele 
de supremă îndoială nu am fost ateu în adevăratul înţeles al cuvântului, aşa ca să fi 
negat existenţa lui Dumnezeu.”                                                                                                                                  

 

(14) John Ambrose Fleming (1849-1945), pionierul electronicii, a declarat: „Există o 
mulțime de dovezi că Biblia, deși scrisă de oameni, nu este produsul minții omenești și 
trebuie să fie venerată ca fiind cuvintele transmise către noi de Creatorul universului.”   
 
(15) Joseph Lister (1827-1912), inventatorul chirurgiei antiseptice, a afirmat: „. . .  Sunt 
un om care crede cu tărie doctrinele fundamentale ale creștinismului.”                                              
 

(16) James Young Simpson (1811-1870), inventatorul anesteziei, când a fost întrebat 
care este cea mai mare descoperire a vieții sale, a zis: „Faptul că L-am găsit pe 
Mântuitorul.”                                                                                                                                                        
 

(17) Frații Wilbur (1867-1912) și Orville (1871-1948) Wright, inventatorii avionului cu 
motor, L-au acceptat amândoi pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor când erau încă tineri 
și au refuzat să lucreze duminica chiar în perioada când erau pe punctul critic de 
înregistrare a invenției lor.  Ce bine ar fi fost dacă ar fi cunoscut ei și ar fi acceptat 
Sabatul adevărat!                                                                                                                             
 
(18) Albert Einstein (1879-1955), fizicianul evreu născut în Germania și plecat în Statele 
Unite, unde a rămas până la sfârșitul vieții, a dezvoltat teoria generală a relativității, 
unul dintre pilonii fizicii moderne.  La întrebarea: „În ce măsură sunteți influențat de 
creștinism?”, el a răspuns: „Copil fiind, am fost instruit atât din Biblie, cât și din Talmud.  
Sunt evreu, dar sunt captivat de figura luminoasă a Nazarineanului.”  Întrebat mai 
departe dacă acceptă existența istorică a lui Isus, el a afirmat: „Indiscutabil!  Nimeni nu 
poate citi evangheliile fără să simtă prezența reală a lui Isus.  Personalitatea Lui pulsează 
în fiecare cuvânt.  Niciun mit nu este plin de atâta viață.”  (Walter Isaacson, Einstein, His 
Life, His Universe/Einstein, viața lui, universul lui, New York, 2007, pagina 386, citat din 
capitolul 17: „Dumnezeul lui Einstein”)                                                                                                   

 

 Mulți sunt confuzi cu privire la primele două versete ale Bibliei, deși nu este cazul să fie.  
Ele sunt destul de clare.  Să le citim: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.  
Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui 
Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor.”  Aceștia zic că în versetele citate este vorba de 
un moment foarte îndepărtat în trecut, când Dumnezeu a adus materia la existență.  Nu 
așa cum zic materialiștii, că materia a fost dintotdeauna, că nu poate fi creată și nici 
distrusă, ci că aceea a fost o altă etapă a creațiunii: crearea materiei – pământ pustiu și 
gol, ape, ceruri.  A trecut un timp nedeterminat și necunoscut de noi, poate milioane de 
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ani, și apoi Dumnezeu a intervenit cu lucrarea pe care o avem expusă în primul capitol al 
Bibliei, începând cu versetul 3. 
 

 Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a creat lumea noastră de două ori.  A creat ceva, 
materie și ce am mai văzut, dar nu le-a terminat, ci a intervenit din nou după mult timp, 
ca să facă ordine.  Ar fi ca tehnologia varului: pietrele de var sunt inundate cu apă, ceea 
ce produce o fierbere și așa rezultă varul stins.  Acesta nu poate însă să fie folosit 
imediat pentru tencuieli, ci trebuie să treacă un anumit timp, altfel „împușcă”, adică se 
produc anumite rupturi în tencuială.  Nu așa lucrează Dumnezeu.  El a zis și s-a făcut, 
direct, imediat, exact, perfect.  Gândiți-vă și la porunca a patra: „Căci în șase zile a făcut 
Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele” (Exodul 20,11).  În cât timp a 
creat Domnul această planetă?  În numai șase zile, nu în ceva timp mai demult, foarte 
demult, și mai târziu i-a dat formă definitivă.  Acum șase mii de ani, în exact șase zile, 
totul a fost făcut la chemarea Lui, la glasul Lui, din nimic.  În șase zile, fără vreo fază 
precedentă, fără vreo fază ulterioară. 
 

 Observați cu atenție cum S-a exprimat Dumnezeu și cum a scris cu mâna Lui în piatră: 
„în șase zile”, „cerurile, pământul și marea”, „tot ce este în ele”.  „Tot ce este în ele” 
înseamnă tot conținutul lor, toată substanța lor, niciun atom din ele nu l-a făcut înainte 
de acele șase zile sau după aceea.  În Evrei 11,3, se spune, așa cum am văzut, că „tot ce 
se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd”.  Lucrurile existente nu au fost făcute din 
ceva preexistent.  Când a început ziua întâi, Domnul a zis și a început să fie.  Nimic din 
substanța planetei acesteia nu a existat mai înainte, fie de la sine, cum zic materialiștii, 
fie creat de Dumnezeu, cum înțeleg unii.  Lumea aceasta a fost creată în întregime doar 
în șase zile: nimic mai mult, nimic mai puțin! 
 

 Primele două versete din Geneza nu se referă la o pre-creațiune, ci reprezintă o 
introducere în ce urma să facă Dumnezeu în cele șase zile.  Aceste versete sunt o 
prefață, un rezumat.  Abia de la versetul 3 începe creațiunea detaliată.  Dumnezeu a zis 
ceva în fiecare zi și s-a făcut.  Exact după planul Lui, după înțelepciunea Lui.  Ceva ce nu 
fusese mai înainte în absolut nicio formă și în nicio cantitate.  Dumnezeu nu începe ceva 
ca să lase neterminat și să revină mai târziu, ca și cum ar fi uitat, ca și cum nu ar fi avut 
timp să termine, ca și cum acea materie nu era coaptă încă pentru finisare.  Iată ce citim 
în Evrei 4,3: „Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.”  
Isprăvite.  Începute, realizate și isprăvite.  În exact șase zile. 
 

 Nu toate cuvintele referitoare la „început” înseamnă același lucru.  Început înseamnă, în 
primul rând, niciun început.  Iată texte unde trebuie aplicată înțelegerea aceasta:                                                                 

- „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  El 
era la început cu Dumnezeu” (Ioan 1,1.2).                                                                                                     

- Dumnezeu nu are nici început și nici sfârșit și așa se spune despre Hristos: „. . . neavând 
nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții” (Evrei 7,3).  Melhisedec asemănat cu Fiul lui 
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Dumnezeu – aceste cuvinte sunt valabile în ambele cazuri, deși la Melhisedec este vorba 
doar de lipsa datelor, la Hristos de eternitate reală.     

 Dar de ce există texte care dau impresia că Fiul lui Dumnezeu ar avea un început?  Să le 
vedem:                    

- „. . .  El este Începutul” (Coloseni 1,18).                                                                                                                              

- „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui 
Dumnezeu” (Apocalipsa 3,14).  

 Hristos a participat la crearea lumii: „Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce 
a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1,3).  „. . .  Toate au fost făcute prin El și pentru 
El” (Coloseni 1,16).  El a lansat în existență și în spațiu toate lucrurile, din univers sau din 
planeta noastră.  El le-a dat ființă, El le-a marcat începutul.  Hristos este simbolul 
oricărui început, pentru că prin El totul și-a dobândit ființa, apariția, existența, începutul.  
Dar El nu are nici început și nici sfârșit. 
 

 Astfel, când este vorba despre Dumnezeire, despre toate Persoanele divine, se poate 
afirma, pe baza Scripturilor, că nu au un început, că există din eternitate.  Acesta este 
începutul fără început.  Dar, în orice alt sens, „ început” înseamnă început, înseamnă 
primă apariție, start al existenței, absentă până atunci.  Că, „la început, Dumnezeu a 
făcut cerurile și pământul” înseamnă că acestea nu sunt eterne, ci au un început.  Acel 
început nu a fost cu ceva timp, mai lung sau mai scurt, înainte de apariția lumii acesteia, 
ci înseamnă chiar cele șase zile.   
 

 Înțelegem deci că Sfânta Treime a colaborat întotdeauna, în toate lucrurile: creațiune, 
mântuire, sau orice altceva.  În Ele își au toate lucrurile existența directă, misterioasă, 
imposibil de priceput altfel decât prin credință.  Rațiunea ne duce până la un anumit 
punct; de acolo preia credința.  Înțelegem prin credință și ne ajunge atât.   
 

 Persoanele divine au aceleași capacități.  Despre Dumnezeu-Tatăl se spune în Apocalipsa 
4,10.11: „. . . cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul 
de domnie și se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea 
scaunului de domnie și ziceau: ‚Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești 
slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au 
fost făcute.’”  „Cel ce ședea pe scaunul de domnie” este Dumnezeu-Tatăl, pentru că, în 
capitolul 5,1, este menționat din nou astfel: „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce 
ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită cu 
șapte peceți.”  La El S-a dus Mielul, Hristos, și a primit cartea, ale cărei peceți le-a rupt 
ulterior rând pe rând.  Nu putea fi decât Dumnezeu-Tatăl.   
 

 Dumnezeu-Tatăl zice în Apocalipsa 1,8: „Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”; în 
continuare, se explică: „. . . zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, 
Cel Atotputernic.”  Am putea înțelege astfel: „Cel ce este, Cel ce era, Cel ce va fi”, adică 
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existent în toate timpurile.  „Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine” din capitolul 1,4  este 
Dumnezeu-Tatăl, pentru că este urmat de Fiul, „și din partea lui Isus Hristos” (versetul 5; 
fraza acasta se referă la „har și pace”).  De aceea, Tatăl este Cel ce vorbește și în versetul 
8 al aceluiași capitol.   
 

 Aceeași explicație este dată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a șaptea: „Referința de aici la Tatăl arată eternitatea Sa și afirmă 
că Același care acum există încontinuu a existat întotdeauna și va exista întotdeauna” 
(volumul 7, pagina 732).  Versetul 8 este explicat astfel: „În acest caz, vorbitorul este 
‚Domnul, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine’, identificat în versetul 4 ca Dumnezeu-
Tatăl” (Ibid., pagina 734).         
 

 Dar și Hristos pretinde despre Sine că este Începutul și Sfârșitul: „Iată, Eu vin curând și 
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.  Eu sunt Alfa și Omega, Cel 
dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul” (Apocalipsa 22,12.13).  „Începutul și 
Sfârșitul” sunt asumate, în altă formă, în capitolul 1,11, de Domnul Isus, care a zis așa: 
„Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă.”  Și până la sfârșitul capitolului este 
descrisă viziunea în care apare Mântuitorul.  El a zis: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe 
urmă, Cel viu.  Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.  Eu țin cheile morții și ale 
locuinței morților” (versetele 17 și 18).   
 

 Sună exact ca în Ioan 11,25: „Isus i-a zis: ‚Eu sunt învierea și viața.  Cine crede în Mine, 
chiar dacă ar fi murit, va trăi.’”  A fi Începutul nu înseamnă a avea un început, ci a 
imprima un început tuturor lucrurilor și înseamnă a fi Cel dintâi, nimeni înainte de El: 
„Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri?  Acela care a chemat neamurile de la început, 
Eu, Domnul, Cel dintâi și Același până în cele din urmă veacuri” (Isaia 41,4).  Și se repetă:                    
„Ascultă-Mă, Iacove!  Și tu, Israele, pe care te-am chemat!  Eu, Eu sunt Cel dintâi și tot 
Eu sunt și Cel din urmă” (48,12). 
 

 „Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă” (Psalmul 33,9).  „Dumnezeu 
a zis: ‚Să fie lumină!’  Și a fost lumină” (Geneza 1,3).  „Dumnezeu a zis” (3), „Dumnezeu a 
zis” (6), „Dumnezeu a zis” (9), „Dumnezeu a zis” (11), „Dumnezeu a zis” (14), „Dumnezeu 
a zis” (20), „Dumnezeu a zis” (24).  Urmează încă două astfel de exprimări: „Dumnezeu a 
zis” (26), unde a fost o conversație între Persoanele divine în legătură cu crearea omului, 
și „Dumnezeu a zis” (29), către Adam și Eva, când le-a prescris dieta.  În toate celelalte 
cazuri, amintite mai înainte, El a zis și s-a făcut. 
 

 „Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă.”  După cât timp se face, 
după cât timp ia ființă?  Imediat, pentru că la Dumnezeu timpul nu contează.  Iată cum a 
acționat cuvântul Domnului Isus Hristos când a efectuat o vindecare: „‚Du-te’, i-a zis 
Isus, ‚fiul tău trăiește’” (Ioan 4,50).  „În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu 
era bolnav” (versetul 46).  Acesta a venit la Domnul Isus și L-a rugat să vină să-l vindece 
pe fiul său.  După ce Mântuitorul a rostit cuvintele pe care le-am citat, „omul acela a 
crezut cuvintele, pe care i le spusese Isus, și a pornit la drum.  Pe când se pogora el, l-au 
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întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.  El i-a întrebat de ceasul în care 
a început să-i fie mai bine.  Și ei i-au zis: ‚Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.’  
Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ‚Fiul tău trăiește.’  Și a crezut, el 
și toată casa lui” (versetele 50-53).  Isus a zis și s-a făcut: când?  „Tocmai în ceasul 
acela.”  Alt caz: „Atunci, Isus i-a zis (femeii cananence): ‚O, femeie, mare este credința 
ta; facă-ți-se cum voiești.’  Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela” (Matei 15,28).   
 

 „Chiar în ceasul acela” nu înseamnă că de la rostirea cuvântului și până la împlinirea lui 
au trecut 60 de minute sau o parte însemnată din cele 60 de minute, ci înseamnă 
imediat, așa cum se zice în alte situații: „Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: ‚Da, 
vreau, fii curățit!’  Îndată a fost curățită lepra lui” (Matei 8,3).  „Și Isus i-a zis: ‚Capătă-ți 
vederea.  Credința ta te-a mântuit.’  Numaidecât, orbul și-a căpătat vederea și a mers 
după Isus, slăvind pe Dumnezeu” (Luca 18,42.43). 
 

 „Zice și se face”, „poruncește și ce poruncește ia ființă” nu necesită milioane de ani.  
Cuvântul divin acționează prompt și are efecte imediate.  Fără nicio întârziere.  Unii se 
poticnesc de cuvintele apostolului Petru, când a zis: „Dar, prea iubiților, să nu uitați un 
lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 
3,8).  Concluzia lor este că aceste cuvinte se referă la creațiune, ceea ce înseamnă că 
Dumnezeu a creat această lume în șase mii de ani.  Ciudat!  Șase mii de ani sunt de 
atunci încoace, nu atât a durat săptămâna creațiunii!  Să notăm și ce a zis Moise, care 
ne-a scris despre creațiune: „Căci, înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a 
trecut, și ca o strajă din noapte” (Psalmul 90,4).   
  

 Observați, vă rog, în ambele texte, în cuvintele lui Petru și ale lui Moise, relativitatea 
timpului pentru Dumnezeu: o mie de ani sunt ca o zi, o zi ca o mie de ani; o mie de ani 
sunt ca ziua de ieri, ca o strajă din noapte.  Păi să fim clari: ziua de ieri a durat o mie de 
ani?  O strajă din noapte durează o mie de ani?  Nu e destul de evident că aici nu este un 
calcul aritmetic?  Petru zice: „ca o mie de ani”, „ca o zi”.  Nu exactitate matematică.  
Comparație.  Apoi este o forțare a cuvintelor lui Petru să le aplici la săptămâna 
creațiunii, când el nu a făcut așa ceva.   
 

 Înseamnă oare că orice zi din Biblie este egală cu o mie de ani?  Să vedem:                                                                             

- Potrivit cu informația dată de evanghelistul Luca (vezi Luca 2,21), Pruncul Isus a fost 
tăiat împrejur în ziua a opta de la naștere, așa cum cerea legea, deci trecuseră deja 
șapte zile; era oare în vârstă de 7.000 de ani și ceva când a fost circumcis?   

- Isus a postit în pustie, după botez, „patruzeci de zile și patruzeci de nopți” (Matei 4,2).  
A postit 40.000 de ani?                                                                                                                                               

- Isus a zis: „Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu 
vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa” (Matei 16,28).  Și se continuă: „După 
șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un 
munte înalt” (17,1).  Deci, au trecut între timp 6.000 de ani?                                                                         
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- Tot El a zis: „Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot 
așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului” (Matei 12,40).  Trebuie 
să înțelegem că Iona a stat în pântecele chitului 3.000 de ani și că Isus a stat „în inima 
pământului”, adică în mormânt, 3.000 de ani?  Mult trebuie să fi mai trăit ucenicii până 
când să-L fi văzut din nou viu!  Iar Pilat, Caiafa, soldații și toată generația aceea ar fi fost 
de mult morți la învierea lui Isus, însă ni se spune că „străjerii au tremurat de frica lui (a 
îngerului) și au rămas ca niște morți” (Matei 28,4).  Deci erau încă la posturile lor, vii!   

 Există o mulțime de argumente pentru demonstrarea faptului că zilele creațiunii au fost 
zile obișnuite, de 24 de ore, așa cum sunt zilele noastre acum.  Iată unele dintre aceste 
argumente:  

(01) Fiecare zi a început cu o parte întunecoasă, numită „seară” și una luminoasă, 
numită „dimineață,” adică zi: „Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a 
fost ziua întâi” (Geneza 1,5).  Mențiunea aceasta se repetă la ziua a doua (versetul 8), la 
a treia (13), a patra (19), a cincea (23), a șasea (31).  Nu se spune așa la ziua a șaptea, în 
capitolul 2,1-3, dar ar fi o speculație să susținem că ultima zi nu a fost egală cu celelalte, 
că nu a fost compusă, la fel, din „o seară” și „o dimineață”.                                                                                                          

(02) Dacă prima săptămână a fost mai lungă decât următoarele, decât săptămânile 
cunoscute de noi, atunci când a început o astfel de săptămână, alcătuită din șapte zile 
de câte 24 de ore?  Există suport astronomic pentru zi (timpul necesar pentru ca 
pământul să se rotească în mod complet în jurul axei sale), pentru lună (aproximativ 
perindarea tuturor fazelor lunii) și pentru an (timpul necesar pentru ca pământul să 
execute o revoluție completă în jurul soarelui).  Dar nu există niciun suport astronomic 
pentru săptămână.  De unde a apărut?  Este creația lui Dumnezeu.  În prima săptămână, 
Dumnezeu a creat nu numai lucrurile materiale menționate în Geneza, ci a creat și 
săptămâna de șapte zile, și a creat Sabatul, singurul act de creare în ziua a șaptea.  De 
aceea se spune că, „în ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea, pe care o făcuse” 
(Geneza 2,2).                          

(03) Sabatul implică o durată de 24 de ore.  Citiți cu atenție porunca a patra: „Să lucrezi 
șase zile și să-ți faci lucrul tău.  Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată 
Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea . . .” (Exodul 20,9.10).  Acest 
model de șase zile de lucru și a șaptea ca zi de odihnă este o repetare a comportării lui 
Dumnezeu în săptămâna creațiunii, altfel nu s-ar aminti acea săptămână în versetul 11: 
„Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în 
ziua a șaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.”  
Ziua a șaptea este binecuvântată de atunci și nu poate avea o altă lungime decât a avut 
atunci când a fost binecuvântată.  Altfel, cum ni se cere nouă să ne odihnim 24 de ore, 
când Dumnezeu S-a odihnit o mie sau chiar milioane de ani?  N-ar fi nicio asemănare.  Ar 
fi o absurditate.                                                                                                                                                                                                                     

(04) Adam a fost făcut în ziua a șasea (vezi Geneza 1,27).  Dacă ziua aceea a fost de o 
mie de ani, atunci el a apucat câteva sute de ani din ea, sau măcar o sută sau două, apoi 
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a venit Sabatul, cu o mie de ani, plus timpul necunoscut cât a stat Adam în Grădina Eden 
și cel trăit de el după aceea.  Totuși, în Geneza 5,5, citim că ”toate zilele pe care le-a trăit 
Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.”  Nu a trăit mii de ani, ci mai 
puțin de o mie.  Unde era mia zilei de Sabat?  Plus timpul dinaintea ei?  Și după aceea?                                                                                                        

(05) La sfârșitul zilei a șasea a săptămânii creațiunii, Dumnezeu a declarat că toate 
lucrurile „erau foarte bune” (Geneza 1,31).  Dacă este adevărată teoria evoluționistă, 
dacă Dumnezeu a creat doar o celulă vie, din care în milioane de ani s-au format toate 
celelalte și, treptat, animalele și omul, cum se putea spune că „erau foarte bune”?  
Animalele luptând pentru existență, omorându-se unele pe altele și supraviețuind cele 
mai puternice?  Apoi în istorie sunt incluse păcatul și moartea: sunt acestea toate 
„foarte bune”?  Făcute, vrute, îngăduite de un Creator iubitor?                                                                                                                                                                                                 

(06) Există un puternic argument lingvistic care arată că zilele creațiunii au fost zile 
obișnuite, de 24 de ore, și anume termenul ebraic yom, care înseamnă o zi normală, așa 
cum sunt zilele noastre, mai ales când substantivul acesta este însoțit de un numeral 
ordinal: „întâi”, „a doua” etc.                                                                                                                         

(07) Dumnezeu a creat plantele în ziua a treia, iar primele viețuitoare în ziua a cincea, 
restul în ziua a șasea.  Dacă o zi dura o mie de ani, atunci noaptea, partea ei 
întunecoasă, dura circa cinci sute de ani.  Până să apară viețuitoarele, toate plantele, 
adică hrana lor, ar fi pierit, din lipsă de lumină și într-un ger năpraznic, datorită 
întunericului îndelungat.  Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că . . ., ați înțeles: 
zilele erau scurte.                                                  

(08) În Geneza 1,14-16, ni se spune că luminătorii, cel mare și cel mic, făcuți de 
Dumnezeu în ziua a patra, aveau menirea „să arate vremile, zilele și anii.”  Timpul era 
deja divizat în unitățile lui așa cum le cunoaștem acum, marcate de corpurile cerești.  De 
aceea a creat Dumnezeu aceste ceasornice astronomice: „Dumnezeu i-a așezat în 
întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să 
despartă lumina de întuneric” (versetele 17 și 18).  Exact ca acum.                                                                                                      

(09) „Să fie” nu înseamnă „să duuuuu-reeeee-zeeeee” mult până apar!  Expresia este 
poruncă divină, iar cuvântul Creatorului are forță și eficacitate instantanee.                                                                                                                          

(10) Cei care susțin că zilele creațiunii au fost lungi de o mie de ani sau mai mult să facă 
bine să dovedească ei înșiși lucrul acesta, nu să ne pună pe noi să dovedim că nu este 
așa, deși am făcut-o!  Americanii ar zice: „It is their burden of proof”, adică: „Este 
obligația lor să dovedească”.  

Iată în continuare două afirmații făcute de un autor de renume, Ellen G. White, din care 
am mai citat, în legătură cu caracterul literal al primei săptămâni din istoria lumii 
acesteia:                                                                                         

- „Prima săptămână, în care Dumnezeu a efectuat lucrarea de creațiune în șase zile și S-a 
odihnit în ziua a șaptea, a fost exact ca oricare altă săptămână.  Marele Dumnezeu, în 
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zilele Sale de creațiune și în ziua de odihnă, a măsurat primul ciclu ca un model pentru 
săptămânile următoare până la sfârșitul timpului” (Ellen G. White, Spiritual Gifts/Daruri 
spirituale, volumul 3, pagina 90).                                                                                                                      

- „Despre prima zi folosită în lucrarea creațiunii, se raportează: ‚Astfel, a fost o seară și 
apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi’ (Geneza 1,5).  Și, în esență, același lucru 
este spus despre fiecare dintre primele șase zile ale săptămânii creațiunii.  Despre 
fiecare dintre aceste perioade, Inspirația declară că a constat din o seară și o dimineață, 
ca oricare altă zi de atunci.”  (Education/Educație, pagina 129)     

 În Psalmul 29, autorul folosește de șapte ori expresia „glasul Domnului”:                                                             

(01) „Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul 
este pe ape mari” (versetul 3).                                                                                                                                   

(02) „Glasul Domnului este puternic” (versetul 4, prima parte).                                                                                                                                                                              

(03) „. . . glasul Domnului este măreț” (versetul 4, ultima parte).                                                                                     

(04) „Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului; îi face să sară ca 
niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli” (versetele 5 și 6).                                    

(05) „Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc” (versetul 7).                          

(06) „. . . glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să tremure pustia 
Cades” (versetul 8).                                                                                                                                         

(07) „Glasul Domnului le face pe cerboaice să nască, El despoaie pădurile; în locașul Lui, 
totul strigă: ‚Slavă!’”  (Versetul 9)  

 Observați ce minuni face glasul Domnului, acel glas puternic și măreț?  „El zice și se 
face”.  Se face orice: răsună tunetele și apele le întăresc, pădurile sunt sfărâmate, 
pustiurile se cutremură, tâșnesc flăcări de foc – efecte puternice, înspăimântătoare.  Dar 
același glas se îngrijește de înmulțirea cerbilor.  Dumnezeu lucrează în văzduh, în 
oceane, în scoarța pământului, în lumea vegetală, în cea animală.  Tot ce zice El se face, 
pentru că natura I se supune în mod nelimitat și întotdeauna. 
 

 Dumnezeu a rostit Cele Zece Porunci de pe Muntele Sinai în auzul întregului popor: 
„Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul 
focului, din nori și din negură deasă” (Deuteronom 5,22).  „Tot poporul auzea tunetele și 
sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui, care fumega.  La priveliștea aceasta, 
poporul tremura și stătea în depărtare” (Exodul 20,18).  „A fost vreodată vreun popor 
care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi 
rămas viu?”  (Deuteronom 4,33).  Fiecare poruncă înseamnă „să fie așa”; ascultă 
oamenii?  Natura ascultă întotdeauna; dar ființele create după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu?  Întrebarea rămâne deschisă pentru fiecare.     
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 Acel glas măreț a fost auzit la botezul Mântuitorului: „Și din ceruri s-a auzit un glas, care 
zicea: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea’” (Matei 3,17).  La fel a 
răsunat la schimbarea la față: „Pe când vorbea el încă (Petru), iată că i-a acoperit un nor 
luminos cu umbra lui.  Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să ascultați!’  Când au auzit, ucenicii au 
căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare” (17,5.6).  Altădată, Isus a zis 
în fața norodului: „Acum, sufletul Meu este tulburat.  Și ce voi zice?  ‚Tată, izbăvește-Mă 
din ceasul acesta’?  Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!  Tată, 
proslăvește numele Tău!”  (Ioan 12,27.28).  Răspunsul a venit pe loc: „Și din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: ‚L-am proslăvit și-l voi mai proslăvi!’”  (Versetul 28).  Care a fost 
reacția ascultătorilor?  „Norodul, care stătea acolo și care auzise glasul, a zis că a fost un 
tunet.  Alții ziceau: ‚Un înger a vorbit cu El!’  Isus a răspuns: ‚Nu pentru Mine s-a auzit 
glasul acesta, ci pentru voi’” (versetele 29 și 30).   
 

 Mântuitorul a făgăduit: „Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei 
din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele.  Cei ce au făcut binele vor învia 
pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată” (Ioan 5,28.29).  Prima 
înviere va avea loc la cea de a doua venire a Domnului Isus Hristos: „Căci Însuși Domnul, 
cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer 
și întâi vor învia cei morți în Hristos.  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți 
împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul.  Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 
4,16-18).   
 

 Schimbarea aceasta, la glasul Domnului, va fi instantanee: „. . . într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță.  Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși 
putrezirii și noi vom fi schimbați” (1 Corinteni 15,52).  Se va auzi glasul măreț al 
Creatorului strigând: „Să fie înviere, învierea drepților!”  Și așa va fi; va fi acea înviere.  
„Să fie o transformare a sfinților vii!”  Și așa va fi.  Aceea va fi ziua fericită a răsplătirilor, 
când glasul Mântuitorului va striga: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 
împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii!”  (Matei 25,34)   
 

 Mormintele vor fi deschise la glasul Mântuitorului; transformarea fizică a credincioșilor 
se va realiza pe loc: „Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă” 
(Psalmul 33,9).  Dumnezeu va mai zice o dată și se va face, va porunci și ce va porunci va 
lua ființă: „Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou” (Isaia 65,17).  Exact ca la 
început va vorbi Creatorul, pentru că aceasta va fi o nouă creațiune: „Să fie ceruri noi!  
Să fie un pământ nou!”  Instantaneu, sub privirile mântuiților, și nu în milioane de ani!  
Toți cei blânzi, toți răscumpărații vor moșteni pământul.  Un Eden uriaș, perfect, etern.  
Să ne rămână în minte aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe, să le credem și să 
avem parte de ele!  Amin!     

*  *  *  * 



 

 

P
ag

e4
7

 

C A P I T O L U L  V 

RAPORTUL CREAȚIUNII 

 Referindu-se la facerea lumii și la Creatorul ei, profetul Isaia ridică unele întrebări în 
două rânduri, în texte pe care le putem numi paralele:                                                                                                                                   

- Mai întâi la plural, adresându-se tututor oamenilor: „Nu știți?  N-ați auzit?  Nu vi s-a 
făcut cunoscut de la început?  Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului?  El 
șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui; El 
întinde cerurile ca o năframă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el” (Isaia 
40,21.22).                                                                                                                  

- Apoi la singular, adresându-i-se fiecărui individ: „Nu știi?  N-ai auzit?  Dumnezeul cel 
veșnic, Domnul a făcut marginile pământului.  El nu obosește, nici nu ostenește; 
priceperea Lui nu poate fi pătrunsă” (versetul 28).  

 Nu știți?  Nu știi?  N-ați auzit?  N-ai auzit?  Cel ce întreabă este cu totul surprins de 
ignoranța umană.  La fel de intrigat întreabă Pavel în alt context, dar tot cu accent 
creaționist: „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și 
pe care L-ați primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteți ai voștri?  Căci ați fost 
cumpărați cu un preț.  Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt 
ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6,19.20). 
 

 Cum e posibil așa ceva?  Există scuze, există explicații?  Iată ce răspuns ne dă apostolul 
Pavel în primul capitol al primei lui epistole, așa cum le avem așezate în Noul Testament: 
„Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost 
arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și 
dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la 
ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” (Romani 1,19.20).   
 

 Nu există scuze pentru necredința în existența lui Dumnezeu.  Este ca și când, trăind 
într-un oraș mare, te-ai îndoi de existența oamenilor, pe care-i vezi la tot pasul, și de 
existența străzilor și a mașinilor făcute de ei.  Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu devin 
vizibile prin lucrurile făcute de El, trebuie doar să te uiți cu băgare de seamă la ele.  
Întâlnim pretutindeni urmele lui Dumnezeu, amprentele Sale, expoziția atributelor Lui: 
putere, înțelepciune, dragoste.   
 

 Ni se spunea în școala generală că materia este veșnică, ceea ce înseamnă că nu are 
început și nu are sfârșit, că nu poate fi creată și nu poate fi distrusă.  Interesant!  
Această descriere se potrivește perfect la Dumnezeu; însă, dacă materia inertă este 
promovată la așa rang, dacă ea este dumnezeu, nu există nicio explicație cu privire la 
minunile naturale care ne înconjoară.  Nu știu dacă toți materialiștii cândva credincioși 
în veșnicia materiei mai zic așa, dar știu că acum se vântură teoria Big Bang, o născocire 
și o absurditate, atât ca idee în sine, cât și ca socotire a timpului.  Această teorie susține 
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că, acum circa 15 miliarde de ani, un fel de explozie uriașă a dat naștere universului.  
Două idei din această teorie nimicesc însăși ideologia evoluționismului: întâi că materia 
are un început, că s-a pornit de la nimic, și al doilea că a fost o apariție bruscă.  
 

 Și de unde 15 miliarde de ani?  Care substanță radioactivă bate atât de departe?  
Oamenii tăgăduitori de Dumnezeu se văd constrânși să găsească ceva, să pună ceva în 
locul credinței în Dumnezeu și creațiune, orice.  Noi știm că exploziile distrug, ele nu 
creează, nu organizează, nu produc perfecționări și frumuseți. 
 

 Ne uităm cu băgare de seamă la însușirile lui Dumnezeu expuse în universul creat de El 
și strigăm cu convingere și entuziasm: „Da, El există și ne pare bine că există!  Ne 
închinăm Lui și ne consacrăm Lui pe veci!”  Apostolul Pavel mai zice: „. . . ce se poate 
cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei”.  Nu numai în afara omului, ci și 
înăuntrul lui: în anatomie, în fiziologie, în biologie, în genetică, în psihologie – în toate 
acestea este descoperit Dumnezeu, semnele existenței, înțelepciunii, iubirii și 
atotputerniciei Lui.  Toate lucrurile, externe omului sau interne, sunt un raport viu și 
copleșitor al creațiunii.  „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui” (Psalmul 19,1).  Cerurile, pământul, plantele, viețuitoarele de orice 
fel.  Tot ce se vede și tot ce nu se vede vorbește despre creațiune și despre Creator. 
 

 Într-o meditație din ziua de 9 aprilie 2012, intitulată „Adevărul despre schelet”, Dwight 
Nelson, pastor la Pioneer Memorial Church din Berrien Springs, Michigan, unde este 
Andrews University,  a zis, printre altele: „Închipuiți-vă scheletul omenesc atârnat în 
clasa de biologie – toate cele 206 oase ale lui sau ale ei.  Știți în câte moduri diferite pot 
fi conectate 206 piese?  Dacă acestea ar fi numai o piesă, ar fi 1 x 1 = 1.  Două piese ar fi 
1 x 2 = 2.  Trei piese, 1 x 2 x 3 = 6.  Vă dați seama.  Faceți așa pentru toate cele 206 piese 
și răspunsul este un număr gigantic de 10 la puterea 388, sau 1 urmat de 388 de zerouri!  
În atâtea moduri diferite poate fi asamblat scheletul omenesc și numai unul dintre acele 
moduri este corect.”   
 

 „Deci, care sunt șansele dacă toate sunt asamblate la întâmplare?”, continua vorbitorul.  
„Jerry Bergham, al cărui al doilea doctorat este în biologia umană, explorează acest lucru 
în eseul său intitulat ‚În șase zile’ (ed. John Ashton).  Dacă am putea reașeza la 
întâmplare cele 206 oase o dată în fiecare secundă, ‚pentru fiecare secundă în parte pe 
care o avem la dispoziție din timpul astronomic estimat în concepția evoluționistă (de 10 
până la 20 de miliarde de ani), . . . șansele ca poziția generală corectă să fie obținută la 
întâmplare sunt de mai puțin decât una în zece miliarde de ani’ (p. 26).”   

 

 „Și este vorba numai de schelet.  Luați în considerare toate cele 75 de trilioane de celule 
pe care le avem în corpurile noastre (10 miliarde din ele numai în cortexul nostru 
cerebral), ținând cont de faptul că fiecare celulă este compusă din miriade de elemente 
de bază și din multe milioane de proteine complexe și elemente și suntem lăsați cu 
‚posibilitatea zero’ ca scheletul omensc, cu atât mai puțin corpul, să fi putut evolua la 
întâmplare (p. 27).  Cu alte cuvinte, este statistic imposibil pentru o ființă omenească să 
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fie asamblată prin selecție naturală, chiar într-un timp disponibil de 20 de miliarde de 
ani!”   
 

 Fantastic!  Fără gândire, colosală, nemărginită gândire, omul nu ar exista; nu ar exista 
natura, nu ar exista nimic.  În spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu.  Bine a zis Louis 
Pasteur: „Cu cât studiez mai mult natura, cu atât mai mult sunt uimit de lucrarea 
Creatorului meu.  Știința trebuie să-i aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, 
pentru că există pretutindeni în natură dovezi ale ‚proiectului divin.’”  Și tot atât de bine 
a zis William Thomson (Kelvin): „Pretutindeni în jurul nostru există dovezi copleșitoare 
ale unui proiect divin și binevoitor.  Concepția ateistă mi se pare atât de absurdă, încât 
nu pot exprima lucrul acesta în cuvinte.” 
 

 Avem, într-o carte extraordinară, numită Biblia sau Sfânta Scriptură, un raport al 
creațiunii în cuvinte și litere, pe înțelesul nostru.  În el ni se arată cine a creat, anume 
Dumnezeu, și ce a creat, în cât timp, în ce ordine, de ce calitate.  Dar nu ni se spune cum 
a creat.  Eu folosesc mult computerul pentru câteva funcții ale lui, printre care, mai ales, 
dactilografia.  Dar prea mult din această știință și această tehnică nu știu.  Fiul meu știe 
mult mai mult, fiind inginer al acestei discipline, în care lucrează de mulți ani.  Eu îl 
întreb unele lucruri, când mă încurc și am nevoie de ajutor, dar nu-l întreb prea mult.  
Degeaba mi-ar explica; creierul meu nu este format pentru aceste dimensiuni și 
capacități.  Îmi ajunge să pot folosi computerul în limitele necesare.   
 

 Scriind despre înțelepciunea lui Dumnezeu, apostolul Pavel a căzut într-o criză profundă 
de admirație: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!  Cât de 
nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!”  (Romani 11,33).  În 
același stil a ridicat Țofar din Naama răscolitoarele întrebări: „Poți spune tu că poți 
pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui 
Atotputernic?  Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face?  Mai adâncă decât locuința morților: 
ce poți ști?”  (Iov 11,7.8)   
 

 Ne ocupăm cu puțin din știința lui Dumnezeu, căci prea departe nu putem ajunge.  Nu 
putem goli oceanul într-un degetar.  Nu putem transfera gândurile imense și profunde 
ale lui Dumnezeu în puținele noastre grame de creier.  Încercăm numai ce se poate, 
pentru că „lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile 
descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate 
cuvintele legii acesteia” (Deuteronom 29,29). 
 

 Vom învăța ceva despre raportul creațiunii, așa cum a fost întocmit de Moise, omul 
înțelept, inspirat și devotat al lui Dumnezeu, care de multă vreme este în cer.  În fond, 
Moise ne-a lăsat un întreit raport al creațiunii și e foarte bine să știm lucrul acesta, ca 
să nu ne încurcăm.   
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 De ce există acest întreit raport al creațiunii?  De ce a fost scris?  De ce ne-a fost dat?  
Pentru cel puțin trei scopuri:                                                                                                                                                            

(01) ca să știm că lumea a fost creată de Dumnezeu;                                                                                     

(02) ca să cunoaștem originea și scopul Sabatului;                                                                                          

(03) ca să cunoaștem alte lucruri folositoare cu privire la origini.         

 Cine a creat lumea aceasta?  Cine le-a creat pe toate?  Din raportul creațiunii, reiese că 
un Grup Divin: „La început, Dumnezeu (Elohim = plural) a făcut cerurile și pământul” 
(Geneza 1,1).  Acolo erau:                                                                                                                                                                                  

- Tatăl: „N-avem toți un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Maleahi 
2,10)      

- Fiul: „Toate lucrurile au fost făcute prin El (Cuvântul) și nimic din ce a fost făcut n-a fost 
făcut fără El” (Ioan 1,1-3; citat este versetul 3).  „Toate au fost făcute prin El și pentru El” 
(Coloseni 1,16).                                                                              

- Duhul Sfânt: „. . . și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor” (Geneza 1,2).  
„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață” (Iov 33,4).    

 Discuțiile implică pluralitate de persoane și numai așa pot fi înțelese unele texte din 
Geneza:        

- „Apoi, Dumnezeu (Elohim) a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră’” (1,26).                                                                                                                                                                   

- „Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și 
răul.  Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, 
să mănânce din el și să trăiască în veci’” (3,22).                                                                                                  

- „Și Domnul a zis: . . .  ‚„Haidem!  Să Ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să    
nu-și mai înțeleagă vorba unii altora’” (11,6.7).   

 Cât a durat crearea lumii noastre?  Au fost două etape în care se pot împărți zilele 
creațiunii:                 

- șase zile – creațiunea materială;                                                                                                                    
- o zi – creațiunea spirituală.         

 În total 7 zile de câte 24 de ore, nu ere geologice îndelungate.  De ce a creat Dumnezeu 
lumea în 6 zile plus Sabatul?  Putea să o creeze mai repede?  Adică într-o zi?  Sau o oră?  
Sau o secundă?  Sau o infimă fracțiune de secundă?  Fără îndoială, pentru că El este 
atotputernic și la El timpul nu contează.  El poate să facă într-o zi ce poate să facă în o 
mie de ani și în o mie de ani ce poate să facă într-o zi (vezi 2 Petru 3,8).  Adică are 
răbdare, dar este și extrem de rapid în acțiunile Sale.  Dar de ce într-o săptămână, un 
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timp atât de lung pentru Dumnezeu?  Ca să ne lase nouă modelul săptămânii, în care 
trăim și ne desfășurăm activitatea, după cuvântul Său și după modelul Său.     
 

 Când a creat Dumnezeu această lume?  Cât timp este de atunci?  Așa cum a zis odată un 
pionier al lucrării adventiste din România, mersul civilizației, numărul populației și alte 
lucruri arată că lumea nu poate fi atât de veche cum pretind geologii necredincioși.  Ei 
zic că pământul este vechi de circa patru miliarde și jumătate de ani.  Cum socotesc ei 
miliardele, când metodele lor de măsurare a timpului nu pot ajunge așa de departe și 
sunt contradictorii?   
 

 Dacă citim capitolul 5 din Geneza, acolo întâlnim o genealogie dinainte de potop; 
aceasta este continuată în capitolul 11 de genealogia de după potop, până la Avraam.  
Adunând datele când fiecare l-a avut pe primul copil, ajungem la un anumit număr de 
ani pentru potop și în continuare.  Au urmat Avraam, Isaac și Iacov și așa mai departe.  
Se mai iau în considerare anii pribegiei lui Avraam și a urmașilor lui în Canaan și Egipt 
(vezi Geneza 15,13 și Exodul 12,40.41) și se ajunge la anul ieșirii din Egipt, socotit ca fiind 
1.445 înainte de Hristos (potrivit cu Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul 
biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 197).  Apoi ni se spune că templul a fost 
construit „în al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului” 
(1 Împărați 6,1).  Ținându-se cont de domniile împăraților lui Israel și ai lui Iuda, ai 
Babilonului și ai Persiei, se ajunge la aproximativ 4.000 de ani de la creațiune ca timp al 
nașterii Mântuitorului.  Era creștină a fost înregistrată în continuare cu mai multă 
exactitate. 
 

 Nu este timpul pentru calcule mai amănunțite, iar istoricii pot spune mai mult.  Deci, de 
la crearea lumii și până în prezent, au trecut circa șase mii de ani.  Pământul nu este mai 
vechi de șase milenii.  Socotelile făcute de necredincioși, nu determinați de niște fapte 
care-i constrâng să zică așa, ci numai pentru a evita cele scrise în Biblie despre originea 
lumii, sunt exagerate, nefondate și false.  Iată numai două exemple de nesiguranță gravă 
a datării cu metoda Carbon 14:                                                                                                                           
 
- Așa cum a menționat organizația Creation Worldview Ministries într-un articol, citând 
revista Radiocarbon a Universității de Arizona, cărbunele din Rusia, a cărui vârstă fusese 
mai înainte calculată la 300 de milioane de ani, a ajuns să aibă, în urma unei redatări cu 
Carbon 14, numai 1.680 de ani!  Cam mare diferență, precum vedeți!                                                   
 
- Aceeași organizație, citând un articol din 1984, inclus în volumul 224 al revistei Science, 
paginile 58-61, informează că datarea cochiliilor unor melci vii a arătat vârsta de 27.000 
de ani!   
 

 Doctorul Barnes, de la Universitatea de Texas, a studiat rata de dezintegrare a câmpului 
magnetic al pământului, folosind date adunate de oamenii de știință în 300 de ani 
precedenți.  El a descoperit că, dacă ne întoarcem înapoi cu 20.000 de ani, căldura de la 
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curenții care cauzează câmpul magnetic ar fi fost atât de mare, încât ar fi separat inima 
pământului de scoarța lui.   
 

 Dacă pornim de la numărul de 8 persoane, câte au ieșit din corabia lui Noe, și aplicăm la 
acest număr rata de creștere de 2,5 copii pe familie (mai mică decât rata reală), ajungem 
la populația actuală în aproximativ 5.000 de ani, care corespunde cu perioada când a 
trăit Noe.  Totuși, dacă luăm numai jumătate din rata aceasta de creștere și o aplicăm la 
numai 500.000 de ani de „evoluție”, suprafața pământului ar trebui să fie de câteva sute 
de ori mai mare ca să-i poată cuprinde pe toți. 
 

 După o anumită statistică găsită pe internet, populația lumii s-a dezvoltat numeric, în 
ultimele secole, astfel: în 1650 – 500 milioane; în 1750 – 795 milioane; în 1850 – 1,265 
milioane; în 1900 – 1.656 milioane; în 1950 – 2.519 milioane.  În prezent sunt peste 7 
miliarde de pământeni.  Observați creșterea din ce în ce mai rapidă.  De la 500 de 
milioane în 1650, în trei secole și jumătate s-a ajuns la 7 miliarde, adică de 14 ori mai 
mult.  Fără a fi un bun matematician, îți poți da seama că nu era nevoie decât de câteva 
milenii pentru a se ajunge la cele 500 de milioane de ființe omenești din anul 1650.  Dar 
în 500.000 de ani de „evoluție”?  S-ar putea spune că au fost războaie, boli, dezastre 
naturale.  Da, dar cele mai nimicitoare războaie au fost în secolul al 20-lea, și lumea a 
continuat să se înmulțească!        
 

 În capitolele 1 și 2 din cartea Geneza, întâlnim trei rapoarte ale creațiunii.  Lucrul acesta 
este corect, așa cum veți vedea, și este foarte important, dacă vrem să evităm unele 
încurcături și răstălmăciri.                                                                                                                                                                   

(01) Primul raport este foarte scurt, compus numai din primele două versete ale 
capitolului 1.  Acesta este un raport general, sumar, introductiv, un titlu, o vitrină, o 
scurtă privire prealabilă asupra conținutului care urmează.                                                                  

(02) Al doilea raport este cel mai lung și complet, este raportul propriu-zis, sistematic al 
creațiunii – pe zile, realizări, concluzii.  Este redat de la versetul 3 al primului capitol, 
până la versetul 3 inclusiv al capitolului al doilea.                                                                                                        

(03) Al treilea raport este fragmentar, un raport de informații suplimentare, și se 
găsește în capitolul al doilea, de la versetul 4 până la sfârșitul capitolului, care este 
versetul 25.  Iată ce conține acest raport: modul de irigare a pământului, crearea 
bărbatului; sădirea Grădinii Eden, informația despre mulți pomi și despre doi pomi 
speciali, adică pomul vieții și pomul oprit, râul divizat care uda grădina, ocupația omului, 
porunca privitoare la evitarea consumării fructelor pomului cunoștinței binelui și răului; 
înregistrarea de către Adam a animalelor; facerea femeii, căsătoria celor două ființe 
omenești.  Este un raport foarte important, în care aflăm lucruri necuprinse în cel de al 
doilea.  E o bună metodă scriitoricească, pentru că în raportul al doilea se arată 
activitatea lui Dumnezeu în fiecare zi, fără să se încarce materialul cu date care l-ar fi 
făcut prea lung.  Acestea apar în raportul al treilea, care funcționează ca un set de note 
de subsol sau o anexă foarte utilă.  E foarte bine să distingem între aceste trei rapoarte, 
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pentru a nu ajunge la niște concluzii greșite.  În cele trei rapoarte, avem: (01) anticipare; 
(02) prezentare; (03) reluare.   

 Iată un exemplu de răstălmăcire a textelor din pricina nedistingerii acestor trei rapoarte.  
Un bărbat din Arizona, membru al bisericii, dar cu o pregătire doctrinară precară și o 
viață departe de modul de a trăi al adventiștilor, mi-a spus că Dumnezeu a creat patru 
ființe omenești: parte bărbătească și parte femeiască (Geneza 1,27), plus un bărbat 
despre crearea căruia citim în capitolul 2,7 și o femeie făcută dintr-o coastă a acestuia, 
potrivit cu capitolul 2,21.22.  Ar rezulta patru!  Adam, Eva și mai cine?  Să le zicem 
Paradoxal și Bizară!  Unde au dispărut aceștia doi?  Au păcătuit și ei sau nu?  De fapt, 
este vorba de explicații suplimentare în capitolul al doilea și nu despre crearea altor 
două ființe omenești.   
 

 Se pot ivi și alte probleme, pentru cititorii superficiali ai Bibliei.  S-a terminat săptămâna 
creațiunii și femeia a fost creată numai în săptămâna următoare?  Nu, pentru că, în 
capitolul 1,27, se spune clar că „parte bărbătească și parte femeiească i-a făcut.”  Aceea 
era ziua a șasea.  Atât Adam, cât și Eva, au fost creați în aceeași zi, ziua a șasea, mai întâi 
Adam, apoi Eva dintr-o coastă a lui: „Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva” (1 
Timotei 2,13).  Dacă ar fi să conchidem că Eva a fost creată mai târziu decât în prima 
săptămână, atunci și Adam a fost creat mai târziu, pentru că acest act este arătat în 
capitolul 2,7, ceea ce ar fi un nonsens.   Nu așa, acestea sunt niște explicații detaliate, 
care nu au fost date în capitolul 1, ca să nu fie prea lung și poate și din alte motive, 
neștiute de noi.   
  

 Biblia a fost împărțită pe capitole de Stephen Langton, arhiepiscop de Canterbury, la 
mijlocul secolului al 13-lea, deci nu a fost împărțită de scriitorii Bibliei și nici nu se putea, 
deoarece cărțile Bibliei au fost scrise într-o perioadă de circa 1.600 de ani și de circa 40 
de scriitori diferiți.  Această împărțire nu a fost perfectă, cum nimic din ce e făcut de 
oameni nu poate fi perfect.  Astfel, în loc ca ziua a șaptea să fie inclusă în capitolul 1, 
adică să se meargă cu săptămâna până la capăt, despre ea se vorbește în capitolul 2,1-3.  
Cred că numai de la versetul 4 trebuia să înceapă capitolul al doilea.   
 

 Dacă, așa cum gândesc unii, raportul 1, cuprins în versetele 1 și 2 de la început, redă o 
lucrare mai veche, nu ceea ce întâlnim în raportul al doilea, atunci și rapoartele 2 și 3 
prezintă acțiuni diferite, și atunci au fost două creațiuni.  Sau trei în total.  Sunt rapoarte 
scrise, informații, nu creațiuni multiple.   
 

 Raportul al doilea este programul după care a lucrat Dumnezeu și el ne arată ce a creat 
Dumnezeu în fiecare zi:                                                                                                                                               

(01) lumina (Geneza 1,3-5);                                                                                                                                                 

(02) cerul atmosferic (1,6-8);                                                                                                                            

(03) uscatul, mările, vegetația (1,9-13);                                                                                                                                  
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(04) soarele, luna, celelalte planete ale sistemului solar, în afară de pământ (1,14-19);  

(05) viețuitoarele din ape, păsările zburătoare din întinderea cerului și păsările de pe 
pământ (1,20-23); 

(06) toate celelalte viețuitoare de pe pământ, plus prima pereche de ființe omenești 
(1,24-28); stabilirea dietei pentru oameni și pentru animale (1,29.30); 

(07) Sabatul, monumentul creațiunii (2,1-3).  

 Mereu și mereu s-a pus întrebarea, în ciuda răspunsurilor date: „Cum a fost posibil ca 
lumina să fie creată în ziua întâi, iar luminătorii în ziua a patra?  De unde era lumina 
aceea?”  Foarte simplu: „Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, 
este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric” (1 Ioan 1,5).  Până la crearea 
soarelui și a lunii, a funcționat lumina care emană de la Dumnezeu sau El a folosit un 
sistem provizoriu de iluminare.  Când se organizează șantierul de construire a unei case, 
se plantează un stâlp mic cu curent de la rețea, de unde să se alimenteze sculele 
electrice și să fie iluminat șantierul.  Abia după ce este construită casa cu instalația 
electrică din ea, se folosește energia venită prin această instalație definitivă.   
 

 „A făcut și stelele” (Geneza 1,16).  Planetele celelalte ale sistemului solar, precum 
Venus, Mercur, Marte, Jupiter, Saturn etc., sunt văzute de ochiul liber ca și stelele, iar 
Moise a scris potrivit cu cunoștințele pe care le aveau oamenii atunci.  Dar stelele 
propriu-zise, sori, unele mai mari decât soarele nostru, nu au fost create acum șase mii 
de ani, ci au avut timpul lor de creare.  Au fost alte creațiuni.  Iar aceste planete sunt 
pustii ca și luna.  Așa le-a creat Dumnezeu?  Ce fel de lucrare perfectă era aceea, așa 
cum este caracterizată în capitolul 1,31?  E posibil ca, după căderea în păcat, nu numai 
pământul să fi fost blestemat, ci întregul sistem solar, pentru că a fost adus la existență 
în același timp, tot acum șase mii de ani.  
 

 Fosilele de animale arată că au existat extrem de multe exemplare în timpurile vechi.  
Nicio problemă, Dumnezeu nu a creat numai câte o pereche, cum a fost cazul cu ființele 
omenești.  Nu știm care a fost situația mamiferelor, dar despre viețuitoarele acvatice și 
aeriene ni se spune: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra 
pământului pe întinderea cerului” (Geneza 1,20).  „Să mișune”; erau extrem de multe și 
nu se producea nicio distrugere, icrele peștilor nu erau mâncate de alți pești sau de 
broaște.  Așa va fi pe noul pământ: „‚Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot 
muntele Meu cel sfânt’, zice Domnul” (Isaia 65,25).  
 

 Ce a fost „cerul” creat în ziua a doua?  Nu este vorba aici despre locul unde tronează 
Dumnezeu, nici de tot universul.  Au fost și alte creațiuni, de alte lumi, la timpul lor.  
Acest cer este atmosfera care înconjoară pământul.  În ziua a doua, Dumnezeu a creat 
cerul unde zboară păsările – văzduhul.  Când a creat viețuitoarele acvatice și păsările în 
ziua a cincea, Dumnezeu a zis: „. . . să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea 
cerului” (Geneza 1,20).  Meteorologii zic: „Cerul va fi acoperit.”  Sau: „Cerul va fi senin.”      



 

 

P
ag

e5
5

 

 

 Dumnezeu a poruncit și porunca s-a realizat întocmai: „Căci El zice și se face, poruncește 
și ce poruncește ia ființă” (Psalmul 33,9).  La fel a zis Dumnezeu și pentru restul 
necuvântătoarelor în ziua a șasea: „‚Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, 
târâtoare și fiare pământești, după soiul lor!’  Și așa a fost” (Geneza 1,24).  A zis și  s-a 
făcut.  Le-a creat prin cuvânt.  Dar nu așa a procedat cu ființele omenești.  El nu a zis: „Să 
fie oameni!”, sau „Să dea pământul oameni!”, ci a hotărât să-i facă și a lucrat cu mâinile 
Lui, orice ar însemna lucrul acesta.  Pe Adam „l-a făcut din țărâna pământului, i-a suflet 
în nări suflare de viață” și el „s-a făcut astfel un suflet viu” (2,7).  Adam a devenit un 
suflet viu, nu a primit suflet; a primit suflare de viață, principiul vital care a pus în funcție 
organismul inert făcut din țărâna pământului, și acel principiu a funcționat timp de 930 
de ani.  Din țărână?  Nu țărână urâtă și murdară ca acum.  „Țărâna” de atunci, înainte de 
cădere, înainte ca pământul să fi fost blestemat, trebuie să fi fost un material splendid!     
 

 Pe Eva a făcut-o dintr-o coastă a lui Adam, pe care l-a adormit (vezi Geneza 2,21.22).  Nu 
un os uscat, pentru că Adam a zis: „Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și 
carne din carnea mea” (versetul 23).  Prima anestezie, prima chirurgie.  Un bărbat și o 
femeie.  Nici poligamia, nici sodomia, nici celibatul impus nu au fost stabilite de 
Dumnezeu, ci de oameni.  El a înființat căsătoria monogamă și heterosexuală (vezi 
versetele 22-24).  El a oficiat acea căsătorie, când „i-a binecuvântat” (vezi capitolul 1,28).  
Apoi le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l . . .” (același verset).  
Conviețuire numai după cununia religioasă!!!  Nu premaritală!!!   
 

 „După soiul lor”, „după soiurile lor”, „după soiul ei”: astfel de expresii sunt folosite în 
capitolul 1 de zece ori și anume în versetele: 11, 12 (de două ori), 21 (de două ori), 24 
(de două ori), 25 (de trei ori).  Repetiție nu întâmplătoare, ci cu un scop.  A creat fiecare 
specie de animale în mod separat și cu posibilitatea formării de variațiuni, dar cu praguri 
fixe, trecerea de la o specie la alta nefiind posibilă.  Hibrizii sunt neroditori, de exemplu 
catârul și bardoul: pentru un nou exemplar este nevoie de o nouă încrucișare.   
 

 Dumnezeu nu a reciclat un animal, de exemplu maimuța, ca să-l transforme în om.  Nu a 
făcut așa.  Observați ce se spune despre defilarea animalelor prin fața lui Adam: „Și 
omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului; dar 
pentru om nu s-a găsit niciun ajutor, care să i se potrivească” (Geneza 2,20).  Omul nu 
are origine animală, animalele nu se potrivesc cu el; omul nu a rezultat prin vreun 
proces de evoluție, ci a fost făcut de mâinile lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea 
Sa (vezi capitolul 1,26.27; 2,7).  Iar femeia a fost făcută de Dumnezeu, așa cum am văzut, 
dintr-o coastă a lui Adam (vezi capitolul 2,21-23).  Ea a fost singurul ajutor care i s-a 
potrivit (vezi versetele 18 și 20).  Au fost făcuți la un scurt interval de timp în ziua a 
șasea, parte bărbătească și parte femeiască.  Ei au fost părinții întregului neam 
omenesc.       
 

 Animalele au fost toate blânde, pentru că toate „erau foarte bune” (Geneza 1,31).  
Păcatul a viciat natura întreagă – solul, plantele, animalele, oamenii.  Animalele au 
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degenerat și au devenit feroce: „. . . orice făptură își stricase calea pe pământ” (6,12).  La 
fel și oamenii.  Noi nu avem acum exact ce a creat Dumnezeu, ci exemplare trecute 
printr-un lung proces de degradare și înrăire:  Evoluție?  Mai degrabă involuție!    
 

 Adam și Eva nu i-au avut numai pe Cain, Abel și Set, ci mulți alți copii: „După nașterea lui 
Set, Adam a trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice” (Geneza 5,4).  Așa au putut băieții 
lui Adam și Eva să se căsătorească: cu surorile lor.  Poate pare ciudat, dar nu era altă 
soluție, iar sănătatea lor era perfectă, îngăduind procrearea în felul acesta fără 
complicații biologice nocive.  Așa se explică faptul că primul om născut, Cain, a avut o 
nevastă și copii (vezi capitolul 4,17): ea putea fi sora lui sau o nepoată de frate sau soră. 
Treptat însă, căsătoriile între rude apropiate au încetat, ba chiar au fost interzise (vezi 
Leviticul 18,6-18).   
 

 După fiecare dintre cele șase zile, cu excepția zilei a doua, se spune că „Dumnezeu a 
văzut că lucrul acesta era bun”.  Două mențiuni trebuie să facem aici:                                                                    

(01) Unii speculează în legătură cu absența acestei aprecieri la ziua a doua și zic că, 
atunci când Dumnezeu a creat cerul atmosferic, Satana a încercat să se amestece și a 
fost ceva tulburare, de aceea lipsește propoziția aceasta.  Să nu citim în text mai mult 
decât este în el.  Niciodată.  Nu s-a zis așa și gata.  Dar să nu credem că tocmai cerul 
atmosferic, fără care pierim, nu era bun!  Iar la sfârșit se spune că toate „erau foarte 
bune” – și ce a fost creat în ziua a doua.  Nicio excepție.                                                                                                                           

(02) Un scriitor ateu lua cândva în derâdere afirmația că „Dumnezeu a văzut că lumina 
era bună” (Geneza 1,4).  El zicea: „Așa!  Exista din veșnicie și abia acum Și-a dat seama 
că lumina este bună!”  O idee satanică.  Textul acesta și celelalte în care se vorbește așa 
nu spun că Dumnezeu S-a mirat că erau bune, că nu S-ar fi așteptat să fie bune.  Spune 
că erau bune, ceea ce înseamnă că a privit cu satisfacție la ce făcuse, Îi făcea plăcere, Se 
bucura de lucrarea făcută. 

 După ce se spune că „lucrul acesta era bun”, „lucrul acesta era bun” etc., raportul se 
încheie cu declarația din versetul 31: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau 
foarte bune.”  De ce S-a uitat?  A fost încântat să vadă lucrurile create, era o bucurie a 
lucrului făcut, pe care și oamenii o simt în legătură cu realizările lor.  Iată o explicație 
mai amplă: „Marele Iehova  pusese temeliile pământului; El îmbrăcase întreaga lume în 
veșmântul de frumusețe și o umpluse cu lucruri folositoare pentru om; El crease toate 
minunile uscatului și ale mării.  În șase zile, marea lucrare a creațiunii fusese înfăptuită.  
Și Dumnezeu, ‚în ziua a șaptea, S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.  
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse.’  Dumnezeu a privit cu 
satisfacție la lucrarea mâinilor Sale.  Totul era perfect, vrednic de Autorul său divin, și El 
S-a odihnit, nu ca unul obosit, ci cu adevărat mulțumit de roadele înțelepciunii, bunătății 
și manifestărilor slavei Sale.”  (Ellen G. White, Patriarchs and Prophets/Patriarhi și 
profeți, pagina 47)  
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 Dumnezeu S-a bucurat de ceea ce crease; ne putem bucura și noi astăzi în retrospectivă: 
„Creațiunea era acum completă.  ‚Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată 
oștirea lor.’  ‚Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune.’  Edenul a 
înflorit pe pământ.  Adam și Eva aveau acces liber la pomul vieții.  Nicio pată de păcat 
sau umbră a morții nu desfigura minunata creațiune.  ‚Stelele dimineții izbucneau în 
cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie’ (Iov 38,7).”  (Ibid.) 
 

 Nu cred că există o explicație pentru originea raselor umane.  Fapt este că toți oamenii 
se deosebesc între ei, dar nu numai oamenii: nu există doi fulgi de zăpadă la fel, nu 
există două frunze într-un copac absolut identice.  Creațiunea a implicat variație foarte 
mare și aceasta a putut duce, treptat, la formarea raselor.  Mai mult vom afla în 
împărăția cerurilor.  Dar toate ființele omenești sunt descendente din primii noștri 
părinți.  „Adam a pus nevestei sale numele Eva (viață), căci ea a fost mama tuturor celor 
vii” (Geneza 3,20).  Dar Adam?  El a fost tatăl tuturor celor vii: „Isus avea aproape 
treizeci de ani, când a început să-l învețe pe norod, și era, cum se credea, fiul lui Iosif, 
fiul lui Eli . . ., fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 3,23.38).  
„El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului” 
(Fapte 17,26).  Toate ființele omenești își au originea în Eva și în Adam, dincolo de care, 
prin creațiune, își au originea în mâna lui Dumnezeu, care i-a făcut pe Adam și pe Eva.   
 

 În Geneza 1,26, se precizează: „Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră. ’”  „După chipul lui Dumnezeu” înseamnă că El a fost 
Modelul folosit; „după asemănarea lui Dumnezeu” înseamnă că nu este vorba de o 
identitate, ci există asemănări și deosebiri.  Omul este creat după Modelul divin, dar nu 
este exact ca Dumnezeu.    
  

 În cartea sa intitulată Lacrimi târzii, autorul Gil Pey (Virgil Peicu) redă o conversație pe 
care fratele Petre P. Paulini, pionier al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, 
a avut-o cu un comerciant în cursul unei călătorii cu trenul, de față în compartiment 
fiind și alți călători.  Fratele Paulini l-a întrebat despre băiatul acestuia, în vârstă de 
nouăsprezece ani, dacă el l-a făcut.  Surprins de întrebare, comerciantul a dat o serie de 
răspunsuri timide și nu chiar respectuoase, dar fratele Paulini a continuat cu întrebările, 
în stilul unora din cartea lui Iov:                                                                                                                                              

„Domnule comerciant, spuneți-mi, vă rog, când l-ați făcut pe băiat?  Cum i-ați dat 
înălțime?  Cum i-ați turnat sângele în vene?  Cum i-ați colorat părul?  Cum i-ați zugrăvit 
pielea și cum i-ați pictat ochii?  Dumneavoastră ați făcut să-i bată inima?  Și cum i-ați 
lungit mușchii?  Cum i-ați plămădit memoria și cum ați dat viteză gândurilor?  Cum i-ați 
creat vocea și cum ați făcut să se învolbureze în el simțurile?  E frumos fiul 
dumneavoastră?  . . .  Când ai ales dumneata cât de frumos să-l faci?  Erai acolo când i    
s-au zidit oasele?  Când a început să-i pâlpâie inimioara, ai dat ajutor?  . . .  După cum o 
casă nu poate exista fără constructor, tot astfel ceea ce există în jurul nostru dovedește 
că există un Creator.  Minunăția nopților înstelate, splendoarea apusului de soare, 
mireasma florilor și ciripitul zburătoarelor ne dovedesc, clipă de clipă, că avem un 
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Creator, Dumnezeu, care a executat cu atâta finețe tot ce ne înconjoară și a zidit în noi 
misterul.  Există, domnule, există.”  (Paginile 44-45)   

 Să luăm aminte la alte descrieri de complexități și frumuseți ale creațiunii, făcute de 
fratele Paulini și notate de acest autor:  

„Priviți cu atenție florile din camera dumneavostră.  Luați o floare, observați petalele, 
cât de măiestrit sunt lucrate!  Câtă exactitate și ordine în alcătuirea lor!  Apoi să privim 
cât de felurit sunt colorate ele prin grădini și câmpii.  Ce să mai zic de parfumurile lor 
fine și înfățișarea lor fermecătoare.  Te îndeamnă să întrebi: ‚Cine este Acela care a 
revărsat asupra lor atâta frumusețe gingașă?  Cine le-a înzestrat cu tainica putere de a 
se reproduce și a se înmulți în așa măsură?  Cine le ridică iarăși, an după an, din sămânța 
cea micuță?’”  (Pagina 42) 

„Domnule, dacă este prea puțin, să luăm seama la păsări.  Ați văzut cât de încrezătoare 
zboară prin aer?  Ați văzut cât de regulată e bătaia aripilor lor și cât de perfect este 
echilibrul lor?  Cine le-a dat puterea de a zbura?  Cine a făcut cu putință ca ele să aibă 
pui asemenea lor?  O, dacă am lua un microscop și am cerceta viețuitoarele cele 
mărunte, dacă am privi cum sunt alcătuite insectele, cum sunt organizate și cît de 
minunat se desfășoară viața în lumea lor, n-am putea să nu ne întrebăm extaziați: ‚Cine 
a făcut aceste lucruri?  Ce minte puternică a plănuit și a lucrat cu atâta finețe toate 
acestea?’”  (Pagina 43)    

 În Psalmul 111,4, se spune: „El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este 
îndurător și milostiv.”  Creațiunea a fost o minune sau mai precis un șir imens de minuni 
ale puterii creatoare a Dumnezeului nostru.  Puteau fi lăsate fără o aducere aminte?  
Fără un semn pentru aducere aminte?  Fără un monument comemorativ?  În ziua de 4 
iulie 1776, conducătorii coloniilor din America de Nord au semnat Declarația de 
Independență de Anglia, dând naștere unei țări noi: Statele Unite ale Americii.  Erau 
atunci numai 13 state, dar s-au adăugat și altele, treptat, astfel încât în prezent țara este 
formată din 50 de state.  În fiecare an se sărbătorește semnarea acelui act de creare a 
acelei țări, pe 4 iulie.  Unii nici nu știu de ce o fac, dar 4 iulie continuă să fie 4 iulie și 
nimeni nu poate schimba data aceasta.  Ea este comemorativă.  Este un monument de 
amintire.  
 

 După cele șase zile în care a creat lumea noastră, Creatorul a ridicat un monument în 
amintirea creațiunii, Sabatul zilei a șaptea.  El S-a odihnit în ziua aceea, a binecuvântat-o 
și a sfințit-o.  Iată textul care spune așa: „În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit 
lucrarea, pe care o făcuse, și, în ziua a șaptea, S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o 
făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta   
S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse” (Geneza 2,2.3).  Ce a 
binecuvântat Dumnezeu este binecuvântat în vecii vecilor; așa a zis omul după inima lui 
Dumnezeu: „Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta!  
Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”  (1 Cronici 17,27)     
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 Sabatul a fost fixat drept monument de aducere aminte a lucrării creatoare pe care a 
efectuat-o Dumnezeu aici, în urmă cu șase mii de ani; da, monument de aducere 
aminte: „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. . . .  Căci în șase zile a făcut 
Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit; 
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o” (Exodul 20,8.11).  Oamenii 
au uitat să-și aducă aminte sau refuză să o facă.  Cei mai mulți.  Ce s-ar fi întâmplat însă 
dacă monumentul creațiunii ar fi fost întotdeauna respectat?  Iată un răspuns 
competent: „Sabatul, ca monument al puterii creatoare a lui Dumnezeu, arată către El 
ca Făcător al cerurilor și al pământului.  În consecință, el este un martor statornic al 
existenței Sale și un amintitor al măreției Sale, al înțelepciunii Sale și al iubirii Sale.  Dacă 
Sabatul ar fi fost întotdeauna păzit cu sfințenie, nu ar fi putut exista niciodată un ateu 
sau un idolatru.”  (Ellen G. White, Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 
336)   
 

 Revenim la textul din Psalmul 111,4: „El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, 
Domnul este îndurător și milostiv.”  În general, se reține prima propoziție, că Dumnezeu 
a lăsat o amintire a minunilor Lui, dar se trece cu vederea propoziția următoare, că 
Domnul este îndurător și milostiv.  Respectând regula de interpretare a contextului, 
putem spune că din îndurare și milă ne-a lăsat Domnul acest monument al creațiunii.  
Sabatul este darul Său, nu o zi de povară, nu o restricție chinuitoare, ci un timp de 
bucurie, de comuniune maximă cu Creatorul, un dar al iubirii Sale.     
 

 Să luăm aminte la următoarele fraze celebre: „Frumusețea care înveșmântă pământul 
este un semn al iubirii lui Dumnezeu.  O putem privi în dealurile veșnice, în copacii 
falnici, în mugurii ce se deschid și în florile delicate.  Toate ne vorbesc despre 
Dumnezeu.  Sabatul, mereu arătând către Acela care le-a făcut pe toate, le cere 
oamenilor să deschidă marea carte a naturii și să urmărească în ea înțelepciunea, 
puterea și iubirea Creatorului.”  (Ellen G. White, Patriarchs and Prophets/Patriarhi și 
profeți, pagina 48) 
 

 Suntem o parte din marea operă creatoare a lui Dumnezeu.  O parte?  Nu orice parte, ci 
coroana creațiunii: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.  Dumnezeu i-a binecuvântat 
și Dumnezeu le-a zis: ‚Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți 
peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe 
pământ’” (Geneza 1,27.28).   
 

 Am fost creați ca să reflectăm slava lui Dumnezeu și să administrăm pământul în numele 
Lui.  Ce privilegiu mai mare ar fi putut Creatorul să ne ofere?  În curând, situația planetei 
noastre se va schimba în bine, pentru veșnicie, pentru că așa a zis Dumnezeu: „Căci iată, 
Eu fac ceruri noi și un pământ nou” (Isaia 65,17).  Apostolul Petru ne somează să 
medităm profund la această perspectivă luminoasă: „Dar noi, după făgăduința Lui (ați 
auzit-o!), așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 
3,13).   
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 Nimeni dintre oameni nu a văzut prima creațiune, nici măcar Adam și Eva.  Când au fost 
făcuți, totul era creat – au primit totul de-a gata.  Dar re-creațiunea, a doua creațiune, 
va fi văzută de toți mântuiții.  Nu ne îndoim de prima.  Nu ne îndoim de a doua.  
„Așteptăm ceruri noi și un pământ nou”.  Să fim în permanență astfel de așteptători.  Și 
să strigăm cu dor: „Vino, Doamne Isuse!  Amin!”  (Apocalipsa 20,20)    

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  VI 

CREAȚIUNE, NU EVOLUȚIE! 

 Creațiunea este lucrarea prin care Dumnezeu a adus la existență lumea noastră, iar 
această învățătură este prezentată de Moise în primele două capitole ale cărții Geneza.  
Creaționismul este concepția potrivit căreia creațiunea a avut loc așa cum este descrisă 
în Cuvântul lui Dumnezeu.    

 Ce este evoluționismul?  Este credința că lumea vie a evoluat de la simplu la complex, 
de la inferior la superior.  Dar evoluția?  Este tocmai această dezvoltare închipuită, 
pentru dovedirea căreia exponenții ei fac eforturi disperate, citind în natură ce nu este 
acolo absolut deloc și nereușind sau nevoind să citească ceea ce este în mod deslușit 
expus.  Ei ignoră orice noi descoperiri care compromit teoria lor.     

 

 Credința evoluționistă nu este deloc modernă.  E veche aproape cât omenirea.  
Egiptenii, babilonienii, grecii și romanii aveau deja această credință, numită totemism, 
care a fost reprimată prin răspândirea creștinismului.  Aceste popoare își imaginau că se 
trag din anumite animale – vultur, leu sau altele, și aceste animale au fost fixate drept 
simbol al popoarelor respective.   

 

 Iată ce definiție este dată totemismului în Wikipedia: „Totemismul este o credință în 
care fiecare ființă omenească se crede a avea o legătură spirituală sau o înrudire cu altă 
ființă fizică, cum ar fi un animal sau o plantă, adesea numită ‚ființă spirit’ sau ‚totem’.  Se 
crede că totemul interacționează cu un anumit grup de rude sau cu un individ și servește 
drept emblemă sau simbol al lor.”     

 

 Câteva date din istoria evoluționismului: „Teoria evoluției a avut diferiți exponenți din 
timpul apariției ei la vechii greci păgâni.  În forma ei cvasi-științifică, ea a început cam în 
timpul Contelui DeBuffon (1707-1788).  Erasmus Darwin (1731-1802), bunicul lui 
Charles Darwin, a preluat ideea sa de dezvoltare naturală a lumii mai ales de la David 
Hume, scepticul scoțian.  Lamarck (1744-1829), naturalistul francez, a susținut prin 
metodă pseudoștiințifică începutul lucrurilor în directă opoziție față de învățăturile 
Bibliei.  George Cuvier (1769-1832), naturalist de frunte al timpului său, nu a fost de 
acord cu niciuna dintre teoriile precedente despre evoluție.  Contemporanul lui, A. G. 
Werner (1750-1817), mineralogist din Germania, a susținut ‚teoria învelișului cepei’, 
devenită acum notorie.  Cuvier a propus teoria unor perioade lungi și a unor catastrofe 
mondiale succesive.  Charles Lyell (1797-1875) a întemeiat sistemul de geologie 
cunoscut ca ‚uniformitarianism.’  Huxley a zis că Lyell a fost agentul principal în 
pregătirea căii pentru Darwin (vezi Viață și scrisori, vol. 1, pagina 168).  Charles Darwin 
(1809-1882) s-a apucat doar să umple detaliile, încercând să arate cum au apărut 
speciile.”  (Alonzo J. Wearner, Fundamentals of Bible Doctrine/Bazele doctrinei biblice, 
pagina 49)  
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 Adepții teoriei despre originea lumii contrare Bibliei nu au pornit de la fapte; ei nu și-au 
formulat concepția în urma cercetărilor, în mod inductiv.  Nu au fost siliți de fapte să 
zică așa cum au zis.  Ei au lucrat a priori, deductiv, lansând filosofia și alergând apoi 
disperați după fapte.  Charles Darwin a discutat cu prietenii săi despre evoluţia lumii vii 
cu 20 de ani înainte de a face vestita sa călătorie în Oceanul Pacific şi America de Sud pe 
vasul Beagle ca să adune probe.  Dumnezeu îl putea scufunda în ocean fără să trimită un 
pește care să-l înghită, dar nu a făcut-o.  El Își iubește și adversarii și este răbdător cu ei.    
 

 Zoologul american Ariel A. Roth zice: „Prea conștient de argumentul despre plănuire, 
Darwin, chiar în prima lui ediție a cărții Originea speciilor, s-a referit la chestiunea 
‚organelor de extremă perfecțiune și complicație.  A presupune că ochiul, cu toate 
mecanismele lui de neimitat pentru acomodarea concentrării la diferite distanțe, pentru 
admiterea unor cantități diferite de lumină și pentru corectarea aberației sferice și 
cromatice, putea să se formeze prin selecție naturală, pare, o mărturisesc deschis, 
absurd în cel mai înalt grad cu putință.’”  (Origins, Linking Science and Scripture/Origini, 
legătura dintre știință și Scriptură, 1998, pagina 97) 

 Despre interdependența elementelor componente ale unui organ, Roth a scris așa: „În 
timp ce mulţi oameni de ştiinţă au acceptat ideea generală de evoluţie la scurt timp 
după publicarea de către Darwin a cărţii Originea speciilor, alţii s-au îndoit de multe 
dintre ideile lui, idei care continuă să fie puse la îndoială astăzi.  Istoricul în biologie 
Charles Singer o spune pe faţă că argumentele lui Darwin sunt adesea false.  Unul dintre 
cele mai criticate este lipsa de valoare în termeni de supravieţuire a micilor schimbări, 
care nu sunt de folos decât când pot funcţiona într-un complex care încă nu a evoluat.  
De exemplu, dacă un nou muşchi se dezvoltă într-un peşte, la ce ar folosi acel muşchi 
înainte de a avea un nerv de legătură care să-l facă să se contracte?  Şi la ce ar folosi acel 
nerv înainte ca în creier să se dezvolte un sistem pentru controlarea adecvată a 
activităţii acelui muşchi?”  (Ibid., paginile 83-84)  

 

 Evoluţionismul este o religie: cei mai mulţi adepţi nu sunt cercetători, ci ei, pur şi simplu, 
cred ce spun alţii, care se consideră experţi.  Se cere mai multă credinţă pentru 
acceptarea teoriei evoluţioniste decât pentru acceptarea învăţăturii biblice despre 
creaţiune.  Da, evoluţionismul este o religie, pentru că necesită credinţă; e o dogmă 
formulată demult, iar aderenţii acestei dogme îşi astupă urechile faţă de orice 
obiecţiune şi îşi închid ochii faţă de orice nouă descoperire care ar nega-o.  Este un 
excelent mod pentru cineva de a-şi ascunde capul în nisip: haideţi să pretindem că nu 
există Dumnezeu, atunci zicem că totul a luat fiinţă de la sine şi de aceea nu există nicio 
judecată viitoare, deci putem trăi cum ne place.  E pur şi simplu fuga de răspundere. 

 

 Așa cum vom vedea în cele ce urmează, cu suficientă documentație, teoria evoluţionistă 
este: 

 
(01) Neştiinţifică, pentru că vorbeşte de o transformare care nu poate fi dovedită prin 
mijloace ştiinţifice, ca, de pildă, observare în natură sau experimentare în laborator.  
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Evoluţionismul nu e deloc o ştiinţă, ci o interpretare fantezistă a lumii, o ipoteză.   
Spune-mi cum trăiesc animalele, ce mănâncă, cum cresc, cum se înmulţesc, dar nu-mi 
spune mie că s-au transformat de la simplu la complex, de la inferior la superior în 
milioane de ani, pentru că acest lucru nu a fost observat în practică şi nu se poate 
reproduce în laborator, ci e o simplă presupunere.                                                                        
 
Problema evoluţionismului este că adepţii lui au furat ştampila ştiinţei şi au aplicat-o pe 
concepţia lor despre natură: e ştiinţă!  Poate că 95% din popularitatea teoriei 
evoluționiste provine de la falsul titlu de știință.  Lumea e impresionată.  Știința salvează 
vieți, îi duce pe oameni în cosmos, conduce la invenții extraordinare, a dobândit 
prestigiu și oamenii o respectă.  Dacă printre științe se furișează și un șarlatan, 
evoluționismul, iar oamenii nu se silesc să facă distincție, îi cucerește și îi zăpăcește.                                                                                 

 
Intr-o scrisoare publicată în anul 2005 în ziarul american U.S.A. Today, autorul compara 
evoluţia lumii vii cu gravitaţia, exclamând: „E lege!”  Ce absurditate!  Gravitaţia poate fi 
observată în tot timpul, evoluţia niciodată.  Nu e nevoie să sari de pe o clădire pentru a 
verifica existența legii gravitației.  Ce faci pentru a demonstra evoluția?   
 
Dar ce este o știință?  Ce înseamnă, propriu-zis, știință?  Iată aici trei definiții:                                                                                               

 
(01) „Un domeniu al cunoașterii sau un studiu care se ocupă cu un grup de fapte sau 
adevăruri aranjate în mod sistematic și care arată funcționarea legilor generale” 
(definiție preluată din Dictionary.reference.com/browse/science).                                                                                                           
 
(02) „Cunoștință sau un sistem de cunoștință acoperind adevăruri generale sau 
funcționarea legilor generale, în special obținută și verificată prin metoda științifică și 
ocupându-se cu lumea fizică și cu fenomenele ei” (definiție preluată din merriam- 
webster.com/dictionary/science).                                                                                                         
  
(03) „Observarea, identificarea, descrierea, cercetarea experimentală și explicarea 
teoretică a fenomenelor” (definiție preluată din thefreedictionary.com/science).                                                                                    
 
Dacă ținem seama de aceste definiții ale conceptului de știință, nu vom putea fi duși în 
eroare de pseudoștiințe: „Falsa știință este unul dintre mijloacele pe care Satana le-a 
folosit în curțile cerești și este folosit de el astăzi.  Declarațiile false pe care le-a făcut 
față de îngeri, teoriile lui științifice subtile, i-au îndepărtat pe mulți dintre ei de 
credincioșia lor. . . .  Terenul pe care Satana i-a condus pe primii noștri părinți este 
același unde îi duce pe oameni astăzi.  El inundă lumea cu povești plăcute.  Prin orice 
născocire de care dispune, el caută să-i împiedice pe oameni de a obține cunoștința 
despre Dumnezeu, care este mântuire.”  (Ellen G. White, Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 290) 
 
Iar știința, chiar adevărată știință fiind, să rămână știință, să nu devină zeu.  Iată ce zice 
în acest sens Howard Peth: „Știința însăși are mulți închinători.  A devenit o virtuală 
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religie, o nouă credință – OAMENII DE ȘTIINȚĂ sunt preoții ei (îmbrăcați nu în robe 
negre, ci în haine albe), DECLARAȚIILE lor sunt evanghelia ei (care trebuie să fie crezută 
și acceptată), iar LABORATORUL este templul ei.  Atunci cum să pună omul de rând, cu 
puțină sau nicio cunoștință specială a diferitelor științe, în discuție autoritățile?  Este un 
lucru firesc să accepți ce zic ‚experții’ și cei mai mulți oameni o fac.”  (7 Mysteries 
Solved/7 mistere rezolvate, Fallbrook, California, 2002, sub titlul capitolului patru: 
„Teoria Evoluției”, pagina 142)   
 
(02) Nerealistă, pentru că legea a doua a termodinamicii neagă ideea de evoluţie a lumii 
vii.  Nu există în natură auto-perfecţionare, ci continuă degradare.  Acest lucru îl 
constată Hank Hanegraaff: „În timp ce legea conservării energiei este o lovitură dată 
teoriei evoluționiste, legea entropiei este un glonț în capul ei.  Nu numai că universul 
moare prin pierdere de căldură, însă, potrivit cu entropia – cunoscută și ca legea a doua 
a termodinamicii – totul aleargă în mod inexorabil de la ordine la dezordine și de la 
complexitate la ruinare.  Teoria evoluției biologice contrazice în mod direct legea 
entropiei, descriind un univers în care lucrurile aleargă de la haos la complexitate și 
ordine.  În evoluție, se pretinde că atomii produc de la ei înșiși aminoacizi, aminoacizii 
autoorganizează amibe, amibele se transformă în maimuțe și maimuțele evoluează în 
astronauți.”  (The Farce of Evolution/Farsa evoluției, W Publishing Group, Nashville, 
Tennessee, 1998, pagina 85)   

  
(03) Inconsecventă, pentru că se schimbă de la o zi la alta.  Cândva se spunea că 
pământul s-a rupt din soare, acum nu s-a mai rupt; ni se cerea să credem că omul a 
evoluat din maimuţă, acum se caută un strămoş comun.  Această nestatornicie a fost 
constatată cu peste un secol în urmă: „Când se ia în considerare . . . cât de adesea 
pretinsele deducții ale științe sunt revizuite sau lepădate, cu câtă grabă perioada 
presupusă de dezvoltare a pământului este, din timp în timp, mărită sau micșorată cu 
milioane de ani și cum teoriile susținute de diferiți oameni de știință vin în conflict una 
cu alta . . .” (Ellen G. White, Education/Educație, pagina 130).                                                                                                                    
 
Despre nestatornicia interpretărilor științei, Ariel A. Roth a zis: „Interpretările ştiinţifice 
ale istoriei lumii s-au schimbat de multe ori.  Timp de secole, cei mai mulţi gânditori au 
acceptat catastrofe majore, apoi, timp de peste un secol, catastrofele au fost aproape  
în întregime negate.  Acum, ştiinţa recunoaşte din nou importanţa lor in istoria 
geologică.  Unele interpretări recente cu privire la acţiuni rapide corespund perfect cu 
conceptul biblic despre un potop universal.”  (Origins: Linking Science and Scripture/ 
Origini, legătura dintre știinţă şi Scriptură, Review and Herald, Hagerstown, MD, 1998, 
pagina 210)    

 
(04) Frauduloasă: când eram elev în şcoala generală, ni se spunea că viaţa a apărut prin 
generaţie spontanee, deși, cu aproape 100 de ani mai înainte, chimistul şi biologul 
francez Louis Pasteur constatase prin două experienţe că viaţa se naşte numai din viaţă, 
celula vie numai din celulă vie.  Hank Hanegraaff, în cartea deja citată, aduce probe că 
multe date au fost falsificate pentru salvarea teoriei.  În goana disperată după 
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exemplare de „oameni preistorici”, evoluționiștii au recurs la multe falsificări, 
prezentând ca dovezi glorioase: Omul de Java, Pitecantropus Erectus, Omul de Piltdown, 
Omul de Rodezia, Omul African Taung, Omul de Nebraska, Omul de Peking, 
Australopitecii, Omul de Neanderthal etc.  Despre ce este vorba?  Despre schelete care 
nu spun nimic.  Există rase omenești foarte diferite, exemplare de trupuri omenești de 
diferite înălțimi și forme.  Scheletele numite mai sus s-au dovedit a fi nimic altceva decât 
schelete omenești așa cum există și în prezent sau nici măcar atât.  Cineva zicea: „Dacă l-
ai întâlni astăzi într-un magazin pe Omul de Neanderthal, nu l-ai deosebi de alți 
cumpărători.”   

 
S-ar cere studii mai extinse despre aceste oase și schelete, dar ne vom limita la povestea 
„Omului de Nebraska”: o fi fost el de Nebraska, dar nu era om.  Iată ce zice un autor: 
„Omul de Nebraska a fost găsit în 1922.  De fapt, nu chiar exact.  Numai un dinte molar a 
fost găsit în 1922 și a fost numit ‚Omul de Nebraska’!  Pe baza acelui singur dinte, i s-a 
spus unui pictor să facă o pictură.  El a făcut așa și aceasta a făcut înconjurul lumii.  Omul 
de Nebraska a fost o dovadă cheie la procesul Scopes în iulie 1925 în Dayton, Tennessee.  
În 1928, s-a descoperit că dintele aparținea unui ‚porc dispărut’.  În 1972, specimene vii 
ale aceluiași porc au fost găsite în Paraguai.  Grafton Smith, unul dintre cei implicați în 
publicarea ‚Omului de Nebraska’, a fost făcut cavaler pentru eforturile lui de a face 
cunoscută descoperirea nemaipomenită.”  (Vance Ferrell, The Evolution Cruncher/ 
Zdrobitorul evoluției, Altamond, Tennessee, 2001, pagina 536)                                       
 
(05) Periculoasă, datorită trimiterii omenirii în rândurile fiarelor, unde lupta pentru 
existență predomină.  Morală în acest context?  Demnitate?  Iubire de aproapele?  Ar fi 
ca o casă construită în văzduh sau zidită pe nisip.  Evoluționismul nu este numai fals și 
imposibil, el este și periculos, de neînchipuit cum îl tolerează omenirea civilizată de 
astăzi.  Pentru că el este hrana perfectă a unor ideologii criminale, cum au fost nazismul 
și comunismul.  Nu oricine știe că titlul complet al cărții de bază a lui Darwin nu a fost 
Originea speciilor pe bază de selecție naturală, ci mai lung: Despre originea speciilor pe 
calea selecției naturale sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru viață.  Tonul 
rasist era evident și a hrănit concepția rasiștilor mereu de atunci încoace, ceea ce era de 
așteptat: dacă provenim din animale și suntem animale, de ce nu am continua lupta 
pentru existență, zdrobindu-i pe cei slabi?  Dacă e o lege a naturii, de ce să o ignorăm?  
Și ce răspundere avem?  Aceasta este viața noastră normală!  Ce loc au morala, etica, 
dreptatea, compasiunea, într-un sistem de gândire dominat de fiare sălbatice?                                                                                                                                                                     
 
(06) Ridicolă, aduce a basm, a povestire științifico-fantastică: „A fost odată ca niciodată!  
Nimeni n-a văzut, nimeni n-a auzit, nu se poate verifica, nu se poate reproduce, dar 
credeți-ne pe noi!”     

 

 Să revenim asupra ideii că teoria evoluționistă nu este științifică.  Pretinsul proces 
evolutiv în lumea vie este cu neputință și pentru că orice organism viu, oricât de simplu 
ar fi el socotit, este extrem de complicat.  Chiar o celulă vie este un univers.  Pentru a 
putea funcționa, toate părțile componente trebuie să existe simultan.  Ele nu pot să  
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apară pe rând și, până când vine piesa următoare, funcționează cele existente deja.  
Michael J. Behe a numit un astfel de cadru „sistem complex ireductibil” și l-a explicat 
printr-o ilustrație.   
 
Iată citatul: „Funcția unei curse de șoareci este să imobilizeze un șoarece așa încât să nu 
poată săvârși asemenea fapte neprietenești ca roaderea unor saci de făină sau cabluri 
electrice sau lăsarea unor resturi mărunte ale prezenței lui în colțuri nemăturate.  Cursa 
de șoareci pe care o folosește familia mea constă dintr-un număr de piese: (1) o 
platformă orizontală de lemn ca să acționeze ca bază; (2) un ciocan de metal care face 
serviciul propriu-zis de a zdrobi micuțul șoarece; (3) un arc cu capete extinse ca să apese 
pe platformă și pe ciocan când cursa este armată; (4) o capcană sensibilă care sare când 
e aplicată o cât de mică presiune; și (5) o bară metalică, făcând legătura cu capcana și 
ținând ciocanul nemișcat când cursa este armată.”  (Darwin’s Black Box/Cutia neagră a 
lui Darwin, New York, 1996, pagina 42)  

 

 Ce spune acest scriitor în continuare este că nu se poate renunța la niciuna dintre cele 
cinci părți componente, pentru că, dacă una lipsește, nu mai ai cursă de șoareci.  Dar 
teoria evoluționistă presupune adăugări peste adăugări în lumea vie, totul funcționând 
perfect și cu piese mai puține, iar când au sosit celelalte, sunt binevenite.  Se poate și 
fără ele și cu ele.  Ce absurditate!   
 

 Ridicarea evoluționismului la rang de știință e un mare abuz, pentru că nu satisface 
condițiile puse în definiții ca să fie o știință.  E o pseudoștiință, un mit, o filosofie, 
dogmă, religie.  Conștient de astfel de pericole, apostolul Pavel l-a avertizat cu hotărâre 
pe Timotei, omul mai tânăr: „Timotee, păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de 
flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au 
mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință” (1 Timotei 6,20.21).  Evoluționismul 
este pe nedrept numit știință.  El nu urmărește altceva decât să discrediteze 
creaționismul și să-l facă să dispară din mintea oamenilor.                                                                                   

 

 Exuberant și pios, psalmistul exclamă: „Te laud că sunt o făptură așa de minunată.  
Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta” (Ps 139,14).  „Ce 
bine vede sufletul meu lucrul acesta” poate însemna bună informare, apreciere și 
satisfacție.  Printre multe altele, următoarele două texte confirmă crearea directă a 
omului și exclud cu desăvârșire ideea unei evoluții lente a organismelor vii, de la cele 
unicelulare la om:                                                                                            
 
- „Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit” (Ps 119,73).                                                                           
 
- „Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime” (Iov 10,8), adică 
da capo al fine.   

 

 Când eram elev în clasa a șaptea elementară, s-a predat la zoologie și darwinismul.  Ori 
de câte ori eram întrebat ceva la lecțiile acelea, tăceam.  Odată, profesoara, doamna 
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Cosma, a țipat la mine: „Te las corijent dacă mai refuzi să răspunzi!”  Unii colegi au 
răspuns: „El nu crede în evoluție!”  „Da?”, a replicat profesoara.  „Pe mine nu mă 
interesează ce crede el sau ce nu crede, mie să-mi spună lecția.”  Eu consideram că mă 
compromit, chiar dacă spun ce a zis Darwin sau alții ca el.  Fiul unui alt pastor, când         
i-am povestit experiența aceea, a zis: „În fond, nu spui părerea ta, ci lecția din carte.”  Eu 
însă gândeam altfel: nici măcar să nu rostesc așa ceva! 

 

 Într-un oraș din Germania, învățătoarea le-a explicat elevilor din clasa a doua despre 
Urknall (Big-Bang) și apoi a întrebat: „Știe vreunul dintre voi altfel?”  Hanna, fetiță   
dintr-o familie adventistă de ziua a șaptea, a zis: „Nu a fost niciun Urknall, Dumnezeu a 
creat lumea și adevăratul Urknall va fi când va veni Domnul nostru Isus Hristos a doua 
oară!”  Învățătoarea a fost impresionată de acel răspuns prompt, inteligent și curajos al 
unei fetițe de șapte ani.     
 

 La pagina 28 a cărții pe care am amintit-o, Hanegraaff discută falsa maximă că 
„ontogeneza repetă filogeneza”, susținută de Sigmund Freud, fondatorul psihologiei 
moderne, care era un urmaș fidel al lui Charles Darwin.  Această maximă susține că 
dezvoltarea individului recapitulează evoluția întregii specii, adică: în timpul dezvoltării 
embrionare, fătul trece succesiv prin toate fazele „evoluției” speciei respective.  Lucrul 
acesta este absolut neadevărat, așa cum au arătat mulți specialiști în domeniu.                                                                                                                                                  
 

 Ontogeneza este numele dat procesului de dezvoltare a unui ou fertilizat până la 
organismul viu pe deplin format și matur, iar filogeneza este istoria evoluției acelei 
specii (explicații date la pagina 98).  Hanegraaff zice apoi astfel: „Chiar dacă un embrion 
nou nu are o personalitate pe deplin dezvoltată, el are caracteristicile unei adevărate 
persoane din momentul concepției.  Geneticianul francez Jerome L. LeJeune a depus o 
mărturie elocventă cu privire la acest adevăr în fața unui subcomitet al Senatului 
Statelor Unite: ‚A accepta faptul că, după ce a avut loc fertilizarea, o nouă ființă umană a 
început să existe nu mai este o chestiune de gust sau opinie.  Natura umană a ființei 
umane de la concepție până la bătrânețe nu este o controversă metafizică, este o 
dovadă experimentală clară.’”  (Paginile 98-99)   
                                                                                                                                    

 Genetica este în ea însăși o demonstrație compleșitoare împotriva evoluționismului și în 
favoarea credinței în creațiune.  În celulele reproductive există informații complexe care 
determină modul cum va fi noua viețuitoare și dezvoltarea se face exact așa.  Ca în 
memoria unui computer, care știm prea bine că este făcut de oameni inteligenți și nu 
este un produs al naturii!  Dacă sunt devieri în dezvoltarea embrionului, acelea sunt 
catastrofe, nu îmbunătățiri, și nimeni nu le dorește.  Dacă soția dumneavoastră este 
însărcinată, ați vrea ca în embrion să se producă niște mutații genetice?  Referindu-se la 
teoria evoluționistă, Howard Peth face aluzie la textul din Daniel 5,27, unde profetul îi 
spunea regelui Belșațar: „Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor” (7 Mysteries 
Solved/7 mistere rezolvate, Fallbrook, California, 2002, sub titlul capitolului patru: 
„Teoria Evoluției”, pagina 97).                                                    
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 Acest autor scrie astfel despre mutațiile genetice: „Întrucât mutațiile singulare sunt atât 
de rare, mutații multiple, simultane, sunt imposibile.  Profesorul George Gaylord 
Simpson, un evoluționist înfocat, sfidează acest fapt: ‚În mod evident’, conchide el, ‚un 
astfel de proces [de mutații multiple] nu a jucat absolut niciun rol în evoluție.’  După 
cum explică el, până și în cele mai favorabile circumstanțe, ‚șansele de mutație multiplă, 
simultană, par să fie . . . într-adevăr neglijabile’.  El apreciază că probabilitatea chiar 
pentru CINCI mutații în același nucleu ar fi un număr zecimal de zero, virgulă, și 21 de 
zerouri înainte de 1.”  (Ibid., pagina 71) 

 

 Peth zice cu emfază pe aceeași pagină: „E un lucru bun că mutațiile sunt atât de rare 
cum sunt de rare, pentru că ele sunt aproape întotdeauna dăunătoare.  În experiențe cu 
musculițe de fructe, cele mai multe mutații au fost fatale.  Schimbările fatale pot cauza 
moartea în orice stadiu de dezvoltare de la oul fertilizat până la adult.  Chiar Sir Julian 
Huxley  recunoaște: ‚. . . marea majoritate a genelor mutațiilor sunt vătămătoare în 
efectele lor asupra organismului.’”  (Ibid.).  Și Huxley a fost un evoluționist înflăcărat! 
 

 Gândiți-vă la celulele reproductive – una masculină, una feminină.  Numai acestea două, 
unindu-se, pot produce o nouă ființă omenească; nimic altceva nu o va face din tot 
universul, din numărul colosal de molecule și atomi.  Fiecare dintre aceste două celule 
este făcută pentru cealaltă.  Nu e aici un scop?  Nu e aici un plan?  Nu e aici o gândire?  
Evoluționiștii nu au nicio explicație pentru apariția și existența sexelor, care se manifestă 
în mod autonom, dar depind unul de altul pentru supraviețuire și perpetuare.  Noi avem 
o explicație, pentru că Biblia ne informează că Dumnezeu a creat parte bărbătească și 
parte femeiască (vezi Geneza 1,26-28; 2,18-24).       

 Multe speculații se fac și în legătură cu dinosaurii.  Se pretinde că aceste animale uriașe 
au dispărut în urmă cu 65 de milioane de ani, pieirea lor fiind un mister.  Cauzată de 
schimbări climatice, boli, evenimente geologice sau chiar impactul unui asteriod cu 
planeta aceasta?  Fapt este că au dispărut.  Câte milioane, 65?  Nu 64, nu 66?  Exact 65!  
De unde i-au luat?  În filosofia aceasta poți să spui orice, pentru că, oricum, nu se poate 
controla.  Dispariția dinosaurilor nu este nici un miracol și nici o excepție, pentru că 
specii dispar tot timpul și de aceea se fac legi pentru protejarea lor.  Din rinocerii albi 
nordici există în prezent numai patru specimene, adică trei femele și un mascul incapabil 
de a procrea.  Dispar.  De la sine sau prin răutatea oamenilor.  Iar dinosaurii?  Care este 
paguba?  V-ar plăcea să întâlniți dinosauri când conduceți mașina pe autostradă?         

 

 Unii evoluționiști pretind că niciodată nu s-a susținut că omul descinde din maimuță, ci 
că atât maimuța cât și omul au avut un strămoș comun.  Ce i-a determinat să schimbe 
direcția nu știu, dar doamna Cosma, profesoara noastră de zoologie din clasa a șaptea 
elementară, încerca să demonstreze că omul a rezultat din maimuță.  Argumentele ei: 
aceeași construcție anatomică și aceleași funcții fiziologice.  Un ultim argument invocat 
de acea profesoară: „Ce mai vreți?  Omul și maimuța chiar suferă de aceleași boli!”  
Interesant: dacă boala vacii nebune sau gripa aviară trec la om, înseamnă că omul a 
descins din vaci sau din păsări?  Știință pe nedrept numită astfel! 
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 Unele viețuitoare inferioare omului au anumite capacități superioare lui: zborul fără 
mașini (păsări, insecte, lilieci), mirosul (câinele), văzul (vulturul, pisica), comunicări de la 
distanță fără aparate (păsări, insecte), extraordinară precizie în mișcări (delfinul), forță 
impresionantă (calul, boul, elefantul, carnivorele).  De ce am pierdut astfel de aptitudini 
în procesul evolutiv?  Se poate chema aceasta evoluție?  De la inferior la superior?    

 

 Se face oare în Biblie vreo aluzie la evoluționism?  Unii consideră că textul din Romani 
1,23 ar fi o asemenea aluzie: „. . . și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o 
icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare.”  
De fapt, aici este vorba despre închinarea la astfel de ființe, așa cum zice versetul 25:       
„. . . căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat 
făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin!”  O astfel de descriere 
găsim și în Ezechiel 8,10.11: „Am intrat și m-am uitat; și iată că erau tot felul de chipuri 
de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de 
jur împrejur.  Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni dintre bătrânii casei lui 
Israel.”   

 

 Nu știm dacă Pavel și Ezechiel s-au gândit și la totemism, la evoluționism, atunci când au 
scris aceste cuvinte, dar prin extindere poate fi și așa.  Animalul devine dumnezeul 
omului modern: acolo își vede originea, aceea îi este meditația și slava.  Așa cum am mai 
văzut, evoluționismul este religie, este dogmă, ba chiar tiranie – a cucerit catedrele, 
presa, guvernele, bisericile.  Nu se acceptă îndoieli, dezbateri, combateri.  Cum poate 
Satana să pervertească gândirea omenească!  Privind la aceleași lucruri, unii văd urmele 
Creatorului, alții nu văd nimic supranatural și croiesc tot felul de teorii absurde.  A zis 
Iov: „Întreabă dobitoacele, și te vor învăța, păsările cerului, și îți vor spune; vorbește 
pământului, și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti.  Cine nu vede în toate acestea 
dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?”  (Iov 12,7-9).  Credincioșii văd 
această dovadă, necredincioșii nu o văd și nimic nu-i poate mișca din traiectoria lor 
fatală.    

 

 Evoluția teistă este concepția după care evoluția viețuitoarelor a avut loc cu adevărat, 
dar aceasta a fost dirijată de Dumnezeu, deci așa arată creațiunea.  Este o încercare de a 
împăca varza și capra.  Dar e o încercare absurdă și vinovată.  Lăsați Biblia la locul ei și 
invențiile omenești în afara ei.  În cazul creațiunii prin evoluție, a existat moarte înainte 
de păcat, în fond cădere în păcat nu a existat niciodată, iar mântuirea este un nonsens.  
Dumnezeu este transformat într-un individ pasiv, care începe ceva și nu termină, care 
acceptă lupta pentru existență și o încurajează.                                                                                                
 

 Dar un astfel de Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeul iubirii, așa cum Îl cunoaștem din 
Biblie.  El, care Se îngrijește de vrăbii (vezi Luca 12,6), emite o lege care favorizează 
vietățile tari și permite ca acestea să le zdrobească pe cele slabe!  Iar Sabatul ce rost mai 
are, dacă nu a existat o săptămână literală a creațiunii?  Tot o încercare de compromis 
este și folosirea noțiunii de microevoluție, în contrast cu macroevoluția: prima este 
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adevărată, constând din variații în cadrul aceleiași specii, a doua, care este sinonimă cu 
darwinismul, este falsă.  Dar de ce să zicem microevoluție?  Tot evoluție?  De ce nu 
variație?      

 

 Paleontologia, pe care evoluționiștii o cheamă în ajutor, nu-i ajută cu nimic.  Gândiți-vă 
la o serie de oase de toate formele și mărimile, ca în valea vizitată de Ezechiel și descrisă 
în capitolul 37 al cărții sale.  Oasele descoperite de cercetători nu se mișcă, dar ei le pun 
în ordinea dorită de ei și trag concluzii cu privire la trecut: care a fost mai întâi și care 
după aceea.  Dar există goluri uriașe de la o formă la alta.  Într-un film cu peliculă se 
perindă prin fața ochilor cel puțin zece imagini pe secundă, ca să avem impresia că este 
o mișcare.  Ar trebui să fie mult mai multe exemplare, extrem de asemănătoare unele cu 
altele în succesiune, dar acestea lipsesc cu desăvârșire.  E vorba nu de evoluție treptată, 
ci de salturi gigantice.  Fotografiile sunt imagini statice, filmele prezintă imagini în 
mișcare, în acțiune.  Evoluționiștii au fotografii, nu filme, și destul de puține.  Nimic nu   
s-a filmat vreodată, ca să vedem și noi mișcarea, acțiunea, istoria.  Ca în basme: și-am 
încălecat pe-o șa și v-am spus povestea mea!     
 

 Exemplarele de „trecere” de la o specie la alta trebuie să fie extrem de multe, dacă 
modificarea s-a produs foarte încet, și să fie extrem de mici diferențe de la o etapă la 
alta.  Este ceea ce se numește „missing link”, adică „verigă care lipsește” în așa-zisul lanț 
evolutiv.  În fosile, astfel de verigi lipsesc cu desăvârșire și Darwin a recunoscut lucrul 
acesta, dar și-a exprimat speranța că vor fi găsite.  Nu până acum, la câți ani după 1859, 
când și-a publicat cartea principală?  Eu aș zice însă mai mult – astfel de verigi, dacă o 
evoluție a avut loc, ar trebui să existe nu numai printre fosile, ci chiar în viață acum.  
Gândiți-vă și dumneavoastră la alfabet, care începe cu A și se termină cu Z.  Între 
maimuță, care ar fi litera A, pornirea, originea, și om, care ar fi litera Z, destinația acestei 
evoluții, nu există intermediari nici între fosile și nici în viață.  Ar trebuie să se miște 
printre noi.  Unde sunt?  De ce au dispărut toți fără urme și avem numai gara de plecare 
și gara de sosire?  Unde sunt celelalte stații?  Și de ce maimuțele nu au devenit toate 
oameni?  Și de ce s-a oprit evoluția la om? 

  

 Există în New York un muzeu în care este expusă o serie de schelete de cai, de diferite 
mărimi, și se pretinde că s-ar fi dezvoltat în sute de mii de ani unii din alții.  Seria începe 
cu un animal mic, cât o vulpe, cu 5 degete la fiecare picior.  Animalele următoare din 
serie sunt din ce în ce mai mari, numărul de degete scăzând, rămânând numai cel din 
mijloc, copita.  Acesta este considerat unul dintre cele mai strălucite exemple de 
evoluție.  Dar este aceasta o dovadă a evoluției?  Deloc, căci toți sunt considerați cai, 
poate de vârste diferite.  Seria arată numai variații la tema „cal”, câte sunt posibile, dar 
nu cum pot rezulta organisme superioare din cele inferioare.  Dacă se observă bine 
degetele, se constată mai degrabă o degenerare decât o evoluție.  Ce este însă mai rău: 
nu există nicio dovadă că acești cai s-ar fi dezvoltat în ordinea aceea.  Acele fosile provin 
din diferite părți ale pământului și nu au avut nicio legătură unele cu altele.  Poate nici 
nu este vorba de aceeași specie.  Ca în cazul evoluției bicicletelor din trotinete?!  
Întrebați-vă dacă orice cal a fost mai întâi un ponei!   
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 Dar straturile pământului, cu pretenția că acelea aflate dedesubt sunt mai vechi, cu 
fosile de animale inferioare, iar peste ele resturi de organisme mai dezvoltate, acoperind 
istoria evoluției de 600 de milioane de ani?  Fals și ridicol.  În caz normal, da, straturile 
de mai jos sunt mai vechi, iar cele de mai sus sunt mai noi, dar numai în cazul 
depunerilor.  Adevărul este că nicăieri pe pământ nu se găsesc aceste straturi așa, unele 
peste altele, cu organisme inferioare mai jos și cu organisme superioare mai sus.  În 
straturile mai vechi nu se găsesc numai organisme inferioare, ci toate grupele de 
animale, o clară dovadă că animalele respective au fost contemporane și că au fost 
surprinse de un potop universal.  

 

 Logica evoluționiștilor se manifestă într-un cerc vicios.  Întrebare: „Cum se poate dovedi 
că organismele superioare sunt mai tinere decât cele inferioare?”  Răspuns: „Prin faptul 
că organismele superioare apar în straturi mai tinere decât acelea în care apar cele 
inferioare.”  Întrebare: „De unde se știe care straturi sunt mai tinere și care sunt mai 
vechi?”  Răspuns: „Aceasta se poate ști după fosile: cele superioare se găsesc în straturi 
mai noi.”  Întrebare: „Dar cum se poate dovedi că organismele superioare sunt mai 
tinere decât cele inferioare?”  Răspuns: „Din faptul că ele apar în straturi mai noi decât 
celelalte.”  Întrebare: „Dar straturile . . .”, și o luăm de la început.  Chemați copiii să se 
joace!   
 

 Cum ajung evoluționiștii la milioane și miliarde de ani?  Calculând vechimea fosilelor prin 
izotopul carbon 14 și prin alte metode.  Iată cum procedează ei: „În corpul individului 
obişnuit, circa 170.000 de atomi de carbon 14 se dezintegrează în fiecare minut.  
Proporţia de carbon 14 rămâne constantă de-a lungul vieţii, deoarece noi înlocuim în 
permanenţă carbonul prin mâncarea pe care o ingerăm.  Când un organism moare, 
corpul său nu mai primeşte carbon din afară, de aceea proporţia de carbon 14 începe să 
descrească.  În aproximativ 5.730 de ani, jumătate din atomii de carbon 14 se vor fi 
dezintegrat, iar în alţi 5.730 de ani, jumătate din atomii de carbon 14 rămaşi se vor fi 
transformat în nitrogen, în urmă rămânând un sfert din cantitatea originală.  Pentru a 
stabili o dată cu ajutorul carbonului 14, trebuie să ştim proporţia de carbon 14 existentă 
în momentul încorporării ei în organismul ce urmează a fi examinat.  Putem oare avea 
siguranţa că această cantitate, în special cea din atmosferă, care furnizează carbon 
pentru organismele vii, s-a menţinut constantă în trecut pentru a ne garanta încrederea 
în această metodă?  Toţi sunt de acord că există dovezi suficiente de modificare.”  (Ariel 
A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture/Origini: legătura dintre știinţă şi Scriptură, 
Review and Herald, Hagerstown, MD, 1998, pagina 247)  

 Deci, de unde rezultă milioanele de ani ale istoriei evoluției?  E un fel de hocus-pocus.  
Cu ajutorul metodelor de măsurare radioactive, susținându-se că sunt măsurate 
substanțele radioactive după procesul de dezintegrare!  Doctorul W. J. Ouweneel 
propune să urmărim o experiență și anume: avem un container de 100 de litri 
capacitate; dăm drumul la un robinet de apă, care lasă să curgă în container un litru de 
apă pe oră.  În câte ore se va umple containerul?  În o sută de ore, nu?  E simplu.  Dar 
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răspunsul nu este corect.  Containerul se umple în o sută de ore dacă nu a fost deloc apă 
în container, dacă nimeni nu a mai turnat vreo găleată de apă în el și dacă nu s-a redus 
presiunea apei la robinet.  (Dr. W. J. Ouweneel, Schöpfung oder Evolution?/Creațiune 
sau evoluție?, De Bilt, Olanda, ianuarie 1976, pagina 27)   
 

 Apa începe să fiarbă la 100 de grade Celsius, dar la presiunea atmosferică obișnuită, în 
care trăim noi pe sol.  Când presiunea crește sau scade, acel punct de fierbere se mută.  
Evoluționiștii măsoară timpul pe principiul uniformității: că dezintegrarea s-a desfășurat 
întotdeauna ca acum, dar de unde se știe lucrul acesta?  Dar dacă au fost factori 
inexistenți acum?  Și de unde se știe câtă substanță radioactivă a fost inițial?  E totul un 
joc de-a baba oarba!   
 

 De ce e nevoie de milioane de ani și nu ajung sute sau mii?  Un câine trăiește circa 15 
ani; puneți laolaltă 10 vieți de câine și aveți 150 de ani.  Puneți 100 de asemenea vieți și 
aveți 1.500 de ani.  Ani posibili și înregistrați de istorie.  De ce nu ar ajunge ei pentru 
transformarea câinelui într-un animal superior?  Nicio schimbare nu a avut loc: câinele a 
fost întotdeauna câine ca și acum, așa cum îl vedem schițat în desenele antice.    
 

 Se pretinde despre credința în Dumnezeu și în creațiune că frânează dezvoltarea 
științelor.  Chiar așa?  Nu i-a frânat pe Newton, pe Pasteur, pe Descartes, pe Kepler, pe 
Einstein!  Adică nu poți fabrica mașini, rachete cosmice, microscoape, nu poți produce 
substanțe chimice din plante, pământ sau petrol, dacă ești credincios, dacă citești Biblia 
și dacă te rogi?  Ce legătură are una cu alta?  Sigur că instituții religioase totalitare au 
frânat știința și au comis atrocități, dar de ce să încurcăm lucrurile?  Au urmat acele 
instituții învățăturile Bibliei?  Și nu au dus chiar științele la nenorociri înspăimântătoare?  
Atunci să lepădăm orice științe?     

 

 Referindu-se la raportul biblic al creațiunii, scriitoarea Ellen G. White a declarat:                              
„‚Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 
stăpânească peste . . . tot pământul.’  Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, . . . 
parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.’  Aici este arătată cu claritate originea 
neamului omenesc; iar raportul divin este atât de clar expus, că nu există niciun prilej 
pentru concluzii eronate.  Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său.  Aici nu este nicio 
taină.  Nu există niciun temei pentru presupunerea că omul a evoluat prin dezvoltare 
lentă de la formele inferioare de viață animală sau vegetală. . . .  Genealogia neamului 
nostru omenesc, așa cum este dată de inspirație, își urmărește originea nu către o serie 
de germeni, moluște și patrupede în dezvoltare, ci către marele Creator.  Deși făcut din 
țărână, Adam a fost ‚fiul lui Dumnezeu’.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, 
paginile 44-45) 

 

 De asemenea: „Dumnezeu Însuși a stabilit prima săptămână ca model pentru 
săptămânile succesive până la sfârșitul timpului.  Ca oricare alta, ea a constat din șapte 
zile literale. . . .  Dar presupunerea că evenimentele primei săptămâni au cerut mii și mii 
de ani lovește direct la temelia poruncii a patra.  Ea Îl prezintă pe Creator ca poruncind 
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oamenilor să respecte săptămâna de zile literale ca o comemorare a unor perioade de 
timp vaste, nedefinite.”  (Ibid., pagina 111).  „Biblia nu recunoaște ere lungi în care 
pământul să fi evoluat încet din haos” (Ibid., pagina 112).   

 

 Incompatibilitatea dintre evoluționism și Scripturi este cum nu se poate mai evidentă: 
„S-a crezut și se crede că geologia contrazice interpretarea literală a raportului mozaic 
despre creațiune.  Se pretinde că milioane de ani au trebuit pentru evoluția pământului 
din haos, și, pentru a potrivi Biblia cu această presupusă descoperire a științei, zilele 
creațiunii sunt considerate a fi fost perioade de timp vaste, nedefinite, acoperind mii sau 
chiar milioane de ani. . . .  Inspirația declară că fiecare dintre aceste perioade a fost o zi, 
constând din seară și dimineață, ca oricare altă zi de atunci încoace.”  (Ellen G. White, 
Education/Educație, paginile 128-129)  

 

 Și care este adevărata origine a omului?  Autoarea explică lucrul acesta astfel: „Înrudită 
cu teoria privitoare la evoluția pământului este aceea care atribuie unei serii de 
germeni, moluște și patrupede evoluția omului, slava superioară a creațiunii.  Când se 
iau în considerare ocaziile de cercetare ale omului, cât de scurtă este viața lui, cât de 
limitată sfera lui de acțiune, cât de restrânsă viziunea lui, cât de frecvente și cât de mari 
sunt erorile din concluziile lui, . . . având în vedere toate acestea, vom accepta noi, 
pentru privilegiul de a ne urmări descendența din germeni, moluște și maimuțe, să 
lepădăm declarația Sfintei Scripturi, atât de măreață în simplitatea ei, că ‚Dumnezeu l-a 
făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu’?  (Gen 1,27).”  (Ibid., 
pagina 130)     
  

 Se spune că, până prin anii 1970, în Statele Unite rar se auzea despre evoluție.  Acum 
este disciplină de învățământ în toate școlile publice și dezbaterile sunt interzise.  Ce a 
produs această schimbare?  Intervenția guvernului, care a considerat necesar ca 
darwinismul să fie predat în școli.  A devenit doctrină și este acceptat de cadrele 
didactice, de politicieni, ba chiar de fețele bisericești.  Papalitatea i-a prigonit până la 
moarte pe oamenii de știință în veacurile trecute.  Gândiți-vă cum Galileu a fost silit să 
retracteze ideea că pământul se învârtește.  Acum însă, papa călătorește cu avionul în 
jurul pământului rotund și care se învârtește!!!  Cândva, instituția aceea totalitară 
respingea și prigonea știința adevărată, acum zice despre darwinism: „E știință!”  Nu vă 
mirați?     

 

 După evoluționiști, provenim din animale prin evoluție, deci o promovare superbă; deși 
originea nu a fost atât de splendidă, suntem mândri de stadiul la care am ajuns!  Biblia 
ne spune că avem o origine superioară, din mâna lui Dumnezeu, nu una josnică, dar că 
am degenerat din cauza păcatului.  „Vom respinge noi raportul genealogic, –  mai nobil 
decât oricare dintre cele păstrate la curțile regilor, – ‚care a fost fiul lui Adam, care a fost 
fiul lui Dumnezeu’?  (Luca 3,38)” (Ellen G. White, Education/Educație, pagina 130).     
 

 Alături de Isaia, profetul Ieremia s-a referit adesea la creațiune; iată un astfel de text: 
„Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu și un Împărat veșnic.  
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Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia Lui.  Așa să le vorbiți: 
‚Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub 
ceruri.  Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea 
Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.  La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii 
de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările 
Lui.  Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de 
rușine cu chipul lui cioplit’” (Ieremia 10,10-14).   

  

 Cât este de prost omul cu știința lui!  Adică nu științele pozitive, care observă și explică 
lucrările lui Dumnezeu, deși nici cu acestea nu trebuie să se mândrească omul.  Este 
vorba de pseudoștiințe.  Nu este oare alunecarea pe astfel de prăpăstii o absolută 
nebunie?  Ba da, căci așa zice psalmistul: „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este 
Dumnezeu!’”  (Psalmul 14,1).  Pe vremea lui David erau măcar discreți și politicoși, 
pentru că ziceau așa numai în inima lor; acum o spun în gura mare și trec drept savanți!  
O, Doamne, vino mai curând!     

 

 Refugierea într-o istorie naturală născocită este o regretabilă opoziție față de încântarea 
trăită de David când contempla anatomia umană: „Te laud că sunt o făptură așa de 
minunată.  Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!  
Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip 
ciudat, ca în adâncimile pământului.  Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă 
vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi 
fost vreuna din ele” (Psalmul 139,14-16).   

 

 Aceasta este și convingerea noastră: suntem făpturi minunate, nu pentru că am evoluat 
din rândurile viermilor, ci pentru că mâinile Dumnezeului celui veșnic ne-au adus la 
existență, iar pentru aceasta Îl vom preamări în vecii vecilor!  Amin!                                                                                                                                

 

*  *  *  * 
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EPILOG 

ÎNAINTE SAU ÎNAPOI?  

 În zilele de 1 și 2 ianuarie 1977, fiind pastor în Iași, am făcut o excursie împreună cu 
tineri și mai puțin tineri din comunitățile adventiste de ziua a șaptea din Iași și din 
Perieni, cu autocarul O.N.T., în nordul Moldovei.  Acolo am vizitat mânăstirile Gura 
Humorului, Voroneț, Moldovița, Sucevița, Putna și Dragomirna.  Ne-au impresionat 
picturile de pe partea exterioară a zidurilor, care durează de sute de ani și nu s-au 
degradat, în ciuda tuturor intemperiilor.  La mânăstirea Putna, am cunoscut un ghid 
tânăr și foarte elocvent, vestit în toată țara prin curajul cu care vorbea despre trecutul 
țării, în conjunctura dificilă a acelor ani.  M-am adresat lui: „Domnule, vreau să vă întreb 
ceva: cum se face că în prezent, cu toată dezvoltarea impresionantă a chimiei, nu se mai 
pot fabrica astfel de vopsele ca acelea folosite de pictori în urmă cu atâtea secole?”  
Răspunsul lui a fost: „V-aș răspunde, dar nu vreau să credeți cumva că sunt împotriva 
științei.”  „Nu, nu”, am intervenit eu, „și noi gândim ca dumneavoastră.”  „Domnilor”, a 
încheiat el, „în unele privințe noi mergem înapoi ca racul!”   
 

 Nimeni nu se îndoiește de realizările fenomenale ale științei și tehnicii moderne.  
Nimeni.  Dar nu trebuie uitat că nici altădată oamenii nu erau chiar atât de înapoiați.  
Există construcții ale antichității care uimesc și acum lumea și nu se știe cum au fost 
realizate.  Mergem înainte?  Da, însă nu în toate privințele, așa că acel ghid de la Putna 
avea ceva dreptate.   
 

 La începutul secolului al douăzecilea, populația Americii era foarte optimistă.  Se făceau 
progrese neașteptate în toate domeniile activității umane și se spera că secolul care 
începea va fi un secol de aur, cu o omenire pașnică și prosperă.  Puțin a trecut până când 
a izbucnit Primul Război Mondial, cel mai devastator de până atunci.  Și a fost urmat de 
unul și mai pustiitor, terminat cu bombardamente atomice: la Hiroșima, pe 6 august 
1945, și la Nagasaki, pe 9 august 1945.  Se apreciază că, în primele două până la patru 
luni, numărul morților a fost între 90.000 și 166.000 în Hiroșima și între 39.000 și 80.000 
în Nagasaki, iar dintre toți aceștia circa jumătate au murit în prima zi.   
 

 Știință!  Tehnică!  Progresele științei și tehnicii au fost folosite și de Satana!  Veacul al 
douăzecilea, „veacul de aur”, a cunoscut multe vărsări de sânge.  În unele privințe, 
mergem înainte, în altele, dăm înapoi ca racul.  Se știe bine că firea omenească este 
capabilă de cele mai teribile atrocități, iar instruirea științifică nu îi face pe oameni mai 
buni: nu-i face mai altruiști, mai blânzi, mai calmi, mai iertători, mai umiliți!   
 

 Ne învățau cândva materialiștii despre „caracterul obiectiv al progresului”.  Ceea ce 
însemna că este în firea lucrurilor, în esența materiei, tendința de a se perfecționa în 
permanență.  De la sine.  Lege a naturii.  Totul merge spre mai bine, spre mai organizat, 
spre mai frumos și așa mai departe.  Și oamenii devin din ce în ce mai buni.  Chiar așa?  
Da, mai buni la tras în alții: de la săgeată și sabie, la pușcă, mitralieră, tun, tanc, 
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bombardiere, rachete!  Dacă un om putea cândva, cu cuțitul, cu securea, cu pietre, să 
ucidă câteva persoane, acum un singur individ poate face sute de victime în câteva 
minute și poate teroriza o localitate.  Nu este acesta progres?!  
 

 S-a făcut o demonstrație, care arată unde ajung lucrurile fără îngrijire înțeleaptă, doar 
lăsate în voia lor.  Din aceasta se poate vedea bine că nu există un „caracter obiectiv al 
progresului”.  Adică îmbunătățire, perfecționare naturală.  Bogătașul francez Louis 
Mantin a construit o vilă somptuoasă în Moulins, Franța Centrală.  El nu a fost niciodată 
căsătorit, nu a avut copii și a murit în 1905, la vârsta de 54 de ani, la 8 ani după ce vila a 
fost terminată.  În testament, el a cerut ca, după moartea sa, vila să fie închisă pentru 
100 de ani, apoi să fie deschisă și transformată într-un muzeu.  În 2005 a fost deschisă.  
Normal, după 100 de ani, casa ar fi trebuit să arate mult mai bine, nu-i așa?  Să fie mai 
solidă și mai frumoasă.  Dar care era starea ei reală?  Mizerabilă: lemnul era mâncat de 
carii, erau insecte pretutindeni și igrasie din cauza neîncălzirii casei timp atât de 
îndelungat.  Au muncit 30 de experți și s-au cheltuit milioane pentru restaurarea ei.   

 
 Ce zice Biblia despre direcția în care merge natura și în care merge omenirea?                            

 
(01) Despre natură, apostolul Pavel a scris așa: „De asemenea, și firea așteaptă cu o 
dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.  Căci firea a fost supusă deșertăciunii, 
nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din 
robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.  Dar știm 
că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii” (Romani 8,19-22).  
Am subliniat cuvântul „firea”, care apare în textul acesta de trei ori, ca traducere a 
termenului grecesc ctisis, redat în versiunea engleză NKJV cu „creation”, în românește 
„creațiune”: creațiunea așteaptă, creațiunea a fost supusă deșertăciunii, creațiunea 
suspină și suferă durerile nașterii.  Câțiva termeni sau expresii necesită clarificare:                                

- firea amintită aici în limba română este, așa cum am arătat, creațiunea, adică natura, 
cuprinzând pământul și tot ce este pe el: sol, ape, aer, vegetație, animale etc., afară de 
oameni;                                                                                                                        

- deșertăciunea sau stricăciunea înseamnă ce arată legea a doua a termodinamicii sau a 
entropiei și anume, continuă degradare, degenerare, ruinare;                                                                   

- natura suferă, așa cum suferă și oamenii, din cauza acestei degenerări continue;                      

- natura nu este de vină pentru starea în care se află, ci, așa cum știm din cartea Geneza, 
oamenii au dus-o la ruină prin neascultarea de Creator;                                                                                                                                               

- există o așteptare inconștientă a tuturor lucrurilor de a fi izbăvite din robia blestemului 
și a fi înnoite;                                                                                                                                                                     
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- „firea suspină”, ea „suferă durerile nașterii”, este vorba de o suferință a mediului 
înconjurător, din cauza căderii ințiale urmate de blestem, dar și din cauza fărădelegilor 
actuale ale oamenilor;                                                                                                                                                                                                                           

- „descoperirea fiilor lui Dumnezeu”, „slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” 
reprezintă premiza necesară pentru izbăvirea generală a planetei.   

Aceasta este starea naturii – perpetuă degenerare, care nu se poate opri de la sine și nu 
va înceta până când va interveni izbăvirea divină.                                                                                               

(02) Și care este starea omenirii?  Necredincioșii visează o epocă mai bună, iar mulți 
oameni religioși speră că întreaga lume se va converti la adevărul mântuitor.  Dar nu 
aceasta este tendința reală.  Tot apostolul Pavel ne-a arătat că oamenii nu vor merge de 
la rău la bine sau din bine în mai bine; entropia este valabilă și în viața omenirii: „Dar 
oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și 
pe ei înșiși” (2 Timotei 3,13). 

 Numai evanghelia mântuitoare îi schimbă pe oameni: „Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 
Corinteni 5,17).  Făptură nouă!  Nicio ideologie omenească nu a reușit și nu va reuși să 
creeze „omul nou”, deși toți și-au propus și au promis.  Numai Dumnezeu poate să facă 
lucrul acesta.  Orice ființă omenească are posibilitatea acestei schimbări, atât timp cât 
harul divin operează, dar există un punct terminus: „Să luăm dar bine seama ca, atâta 
vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se 
pomenească venit prea târziu” (Evrei 4,1).  
 

 Oamenii transformați prin harul mântuitor au o perspectivă glorioasă: „‚Căci Eu știu 
gândurile, pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‚gânduri de pace și nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde’” (Ieremia 29,11).  Ateismul a demonstrat 
ce poate face cu oamenii când are control absolut.  Dumnezeu are un program pozitiv 
pentru oameni, pe care îl va realiza întocmai și anume în curând.  Așa cum a zis, la 
sfârșitul celor șase zile ale creațiunii, despre toate lucrurile pe care le adusese la 
existență, că „erau foarte bune”, va zice în viitorul apropiat, la încheierea unei noi 
creațiuni.  Iată făgăduințele:                                                                                                               

- „Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte 
de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isaia 65,17).                                                         

- „‚Căci, după cum cerurile cele noi și pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui 
înaintea Mea’, zice Domnul, ‚așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru’” (Isaia 
66,22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- „Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: ‚Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’  Și a adăugat: 
‚Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate’” (Apocalipsa 21,5).                             
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-„Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea” (2 Petru 3,13).  

 Îmi exprim convingerea că, prin parcurgerea tuturor acestor pagini, mult stimații cititori 
au dobândit unele date ajutătoare în strădania de a înțelege rostul lucrurilor: cum a luat 
ființă lumea, de ce se află în starea actuală, și ce urmează după aceasta.  Sau cel puțin 
este vorba de o introducere în această materie a cunoașterii Creatorului și a lucrurilor 
create.  Pentru că, dacă acest mod de gândire nu ar corespunde realității istorice 
universale, un altul nu ar putea duce la niciun rezultat, așa cum ați văzut și 
dumneavoastră.   
 

 Însăși existența mea mă convinge de existența indiscutabilă a unui Creator al meu.  
Pentru că nu poate fi altfel.  Mă uit la mine, mă uit împrejur, mă uit în sus și am o 
singură concluzie: „Există, domnule, există!  De la El venim și trebuie să ajungem înapoi 
la El.  Ne-a dat cartea naturii, ne-a dat cartea inspirată.  Din ele putem învăța tot ce ne 
trebuie acum pentru prezent și pentru veșnicie.  Amin!”   

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e7
9

 

BIBLIOGRAFIE 

Behe, Michael, J.  Darwin’s Black Box/Cutia neagră a lui Darwin.  New York: The Free Press, 

2003. 

Creation Worldview Ministries.  Citând revista Radiocarbon a Universității de Arizona.  Despre 

datarea repetată cu carbon 14.   

______.  Citând revista Science, volumul 224, din 1984, paginile 58-61.  Tot despre datarea cu 

Carbon 14.   

Dictionary.reference.com/browse/science 

Engber, Daniel.  „Creaționismul față de designul inteligent, există vreo diferență?”   Explainer.   

10 mai 2005.  

Felea, Ilarion V.  Religia iubirii.  Arad, România: Editura „Diecezana”, 1946. 

Ferrell, Vance.  The Evolution Cruncher/Zdrobitorul evoluției.  Altamond, Tennessee: Evolution 

Facts, 2001. 

Hanegraaff, Hank.  The Farce of Evolution/Farsa evoluției.  Nashville, Tennessee: W Publishing 

Group, 1998.   

Isaacson, Walter.  Einstein, His Life, His Universe/Einstein, viața lui, universul lui.  New York: 

Simon and Schuster, 2007. 

merriam- webster.com/dictionary/science 

Ouweneel, W. J.  Schöpfung oder Evolution?/Creațiune sau evoluție?  De Bilt, Olanda, ianuarie 

1976.   

Peth, Howard.  7 Mysteries Solved/7 mistere rezolvate.  Fallbrook, California: Hart Books, 2002. 

Pey, Gil.  Lacrimi târzii.  București, România:  Viață și Sănătate, 2008.   

Richards, H. M. S.  Look to the Stars/Priviți la stele.  Washington, D. C.: Review and Herald, 

1964. 

Roth, Ariel A.  Origins, Linking Science and Scripture/Origini, legătura dintre știință și Scriptură.  

Washington, DC: Review and Herald, 1998.   

Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea.  7 

volume.  Editat de F. D. Nichol.  Washington, DC: Review and Herald, 1953-1957.   



 

 

P
ag

e8
0

 

Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea.  Editat de 

Siegfried H. Horn.  Washington, DC: Review and Herald, 1960.   

thefreedictionary.com/science 

Wearner, Alonzo, J.  Fundamentals of Bible Doctrine/Bazele doctrinei biblice.  Washington, DC: 

Review and Herald, 1945.    

White, Ellen G.  Education/Educație.  Boise, ID: Pacific Press, 1952.   

______.  Medical Ministry/Lucrarea medicală.  Mountain View, CA: Pacific Press, 1963. 

______.  Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți.  Boise, ID: Pacific Press, 1958.   

______.  Spiritual Gifts/Daruri spirituale.  4 volume.  Battle Creek, MI: Publicate de James 

White, 1860.     

______.  Steps to Christ/Calea către Hristos.  Mountain View, CA: Pacific Press, 1956.  

______.  Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate.  9 volume.  Boise, ID: Pacific 

Press, 1988. 

______.  The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii.  Boise, ID: Pacific Press, 1990.   

www.universetoday.com      

*  *  *  * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universetoday.com/

