
4 – Întâmplare sau plan? (Dumnezeu Creatorul) 

 
 

1 

1 

Descoperind misterele vieții 
  

 
2 

Să ne închipuim că locuieși pe malul mării. 
Într-o dimineață te scoli devreme și hotorăști să faci o plimbare pe 
malul mării. 
O ce scenă mirifică. Razele soarelui joacă pe apa cristalină în 
zgomotul valurilor care se sparg pe țărm. 
 

 
3 

Mergând așa în liniște pe plajă, dintr-o dată observi niște urme pe 
nisip în fața ta. 
Și cât vezi cu ochii poți observa urmele, dar nu vezi pe nimeni. 
Ce îți spun aceste urme? Nimic altceva decât că, deși nu poți vedea 
pe nimeni, cineva a trecut pe acolo. Cineva a mers pe plajă înainte 
să vii tu. 
Aș vrea să vă mai întreb un lucru: 
 

 
4 

Când ieși afară din casă și te uiți în jur, ce vezi? 
Iarbă, copaci, dealuri sau munți, flori, râuri sau lacuri, poate niște 
animale. 
 

 
5 

Ziua, poate că vezi soarele, cerul sau norii. 
 

 
6 

Noapte poate vezi mii și mii de stele, sau poate chiar luna. 
Tot acest univers, inclusiv pământul cu ecosistemele sale foarte 
delicate, este extrem de complex. 
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7 

Când vezi o casă, ce îți vine în minte cu privire la originea ei? 
Crezi că s-a făcut singură? 
Nu, desigur. Cu siguranță cineva a construit acea casă. Este 
evident că a fost plănuită cu grijă și construită după aceea. 
 

 
8 

Dacă vezi o șosea, crezi că șoseaua s-a făcut singură sau că cineva 
a făcut-o? Chiar dacă șoselele și casele sunt mult mai puțin 
complexe decât ființele vii, știm totuși că sunt prea complexe 
pentru a fi apărut din întâmplare. 
 

 
9 

Așadar, oare cum a apărut această lume atât de complexă? 
Tu cum ai apărut oare? 
Cine te-a făcut pe tine? 
 

 
10 

Vom vedea astăzi ce spune Biblia despre felul în care a fost 
plănuită viața aici pe acest pământ. 
 

 
11 

Vom învăța astăzi despre Dumnezeul care afirmă că a plănuit și 
creat totul. 
Dumnezeul care afirmă că a fost de față la nașterea acestei lumi. 
Primele cuvinte ale Bibliei spun simplu că: 
 

 
12 

(Text: Geneza 1:1) Ziua întâi. 
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. 
În prima zi din săptămâna creațiunii, Dumnezeu a creat lumina și a 
pornit ciclul zi/noapte: 
 

 
13 

(Text: Geneza 1:3) 
Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. 
Geneza 1:3 
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14 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:4, 5) 
Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a 
despărţit lumina de întuneric. 
 

 
15 

Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua întâi. 
Geneza 1:4,5 
În ziua a doua, Dumnezeu a făcut cerul de deasupra noastră și a 
separat apele de pe pământ de apa din nori și cerul. 

 
16 

(Text: Geneza 1:6) Ziua a doua. 
Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă 
apele de ape. 
Geneza 1:6 
 

 
17 

(Text: Geneza 1:7) 
…Şi aşa a fost. 
Geneza 1:7 
 

 
18 

(Text: Geneza 1:8) 
Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară şi apoi 
a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. 
Geneza 1:8 
În a treia zi, Dumnezeu a făcut să apară uscatul, a făcut mările și a 
umplut pământul de vegetație. 

 
19 

(Text 2 Slide-uri; Geneza 1:9) Ziua a treia. 
Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt 
dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” 
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20 

Şi aşa a fost. 
Geneza 1:9 
 

 
21 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:11) 
Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu 
sămânţă 
 

 
22 

pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în 
ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost. 
Geneza 1:11 
 

 
23 

(Text: Geneza 1:13) 
Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a treia” 
Geneza 1:13 
În ziua a patra Dumnezeu a făcut să apară soarele și luna sus pe 
cer. El a creat și stelele: 

 
24 

(Text 3 slide-uri: Geneza 1:14, 15) Ziua a Patra 
Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, 
ca să despartă ziua de noapte; 
 

 
25 

ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;  
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26 

şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să 
lumineze pământul.” Şi aşa a fost. 
Geneza 1:14, 15 
 

 
27 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:18, 19) 
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.  
 

 
28 

Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a patra. 
Geneza 1:19. 
În ziua a cincea, spune Biblia, Dumnezeu a făcut păsările, peștii și 
alte viețuitoare marine: 

 
29 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:20) Ziua a cincea. 
Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea? 
Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, 

 
30 

şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea 
cerului.” 
Genesis 1:20. 
 

 
31 

(Text: Geneza 1:23) 
Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a cincea. 
Geneza 1:23.  
Ziua a șasea a creațiunii a fost cea mai importantă dintre toate de 
până acum: 
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32 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:24) Ziua a șasea 
 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; 
 

 
33 

vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost. 
Geneza 1:24. 
 

 
34 

(Text 5 slide-uri: Geneza 1:26, 27) 
Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; 
 

 
35 

el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, 
peste vite, 

 
36 

peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe 
pământ.” 
Geneza 1:26. 
 

37 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; 
 

 
38 

parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 
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39 

(Text 2 slide-uri: Geneza 1:31) 
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. 

 
40 

Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a şasea”  
Geneza 1:31 
În ziua a șasea Dumnezeu a făcut animalele, și apoi corana întregii 
creațiuni – omul. 

 
41 

Adam și Eva nu au apărut pur și simplu și nici nu au evoluat de la 
sine. Biblia spune că Dumnezeu este cel care a plănuit ființele din 
imagine. 
 

 
42 

El este marele Creator – Proiectantul Suprem – cel care ne-a adus 
la viață! 
Dumnezeu Tatăl, după cum îl numește Biblia, nu a fost singur la 
crearea lumii. Dragostea arătată la creațiune a fost apanajul întregii 
Dumnezeiri. 
 

 
43 

(Text: Geneza 1:26) 
Geneza spune: Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea Noastră ...” 
Evanghelia după Ioan detaliază însă și mai mult evenimentul: 
 

 
44 

(Text 3 slide-uri: Ioan 1:1-3) 
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu. 
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45 

El era la început cu Dumnezeu. 
 

 
46 

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost 
făcut n-a fost făcut fără El. 
 

 
47 

(Text 2 slide-uri: Ioan 1:14) 
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi 
de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, 
 

 
48 

o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 
Ioan 1:14. 
 

 
49 

Biblia ne vorbește despre ceea ce noi cunoaștem sub numele de 
Dumnezeire: 
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. 
Dumnezeirea constă în trei persoane – toate cu același caracter, și 
totuși persoane distincte. 

 
50 

Isus a colaborat cu Tatăl în a aduce totul la viață. Apostolul Pavel 
ne amintește: 
 

 
51 

(Text: Efeseni 3:9) 
... care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în 
Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. 
Dumnezeu a creat această lume în șase zile și ne-a dat toate 
lucrurile acestea bune prin Isus. 
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În ziua a șaptea, lucrarea de creație a lui Dumnezeu a luat sfârșit, 
astfel că El s-a odihnit. Și a pus deoparte această zi ca o zi de 
odihnă. 

 
52 

(Text 3 slide-uri: Geneza 2:1, 2) Ziua a Șaptea 
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 
 

 
53 

În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o 
făcuse, 
 

 
54 

şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o 
făcuse. 
Geneza 2:1, 2 
 

 
55 

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

 
56 

Dar este oare această scurtă relatare a originilor credibilă? Există 
vreo dovadă care să arate că în spatele acestui univers vast se află 
un Arhitect? 
 

 
57 

Corpul omenesc ne oferă dovezi incredibile despre faptul că am 
fost plănuiți de un Arhitect. 
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58 

Gândiți-vă doar la o această mică parte a corpului omensc – 
ochiul: 
 

59 

Oamenii de știință ne spun că felul în care sunt alcătuite corneea și 
pupila ochiului omenesc fac până și cea mai avansată cameră să 
pară o jucărie. 
 

 
60 

Ochiul transformă semnalele luminoase în semneale electrice pe 
care creierul le înțelege într-un mod în care nici cele mai avansate 
laboratoare de pe pământ nu pot reproduce. 
Apoi celulele din creier transformă aceste semnale eletrice în 
imagini – un plan pe care nici cel mai inteligent om de știință nu 
poate să-l reproducă sau îmbunătățească. 

 
61 

Pentru ca ochiul să fi evoluat, aceste părți și procese complexe 
trebuie să fi apărut din întâmplare toate în același timp pentru a 
putea avea o funcție care să îi confere avantaje. 
Pe lângă faptul că are o funcție extrem de importantă, ochiul 
omenesc ne dă dovada unui creator plin de iubire care dorește ca 
noi să putem vedea toate minunățiile din întregul univers. 
Nu e de mirare că Psalmistul a scris: 
 

 
62 

(Text: Psalm 139:14) 
 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată; 
 

 
63 

Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu 
lucrul acesta! Psalm 139:14.  
 
Trupul și mintea omului sunt foarte complicate și doar un Arhitect 
extrem de inteligent le-ar fi putut proiecta. 
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64 

Exact ca și în cazul urmelor de pe nisip, vedem că o persoană a 
fost acolo chiar dacă nu o putem vedea acum. 
Așa că atunci când vedem în lumea din jurul nostru lucruri care 
arată către un arhitect extrem de inteligent și iubitor care apreciază 
frumusețea, acestea sunt ca niște urme care ne arată că trebuie să 
existe Cineva care le-a făcut pe toate! 

 
65 

Să ne gândim, de exemplu, la migrația păsărilor, una dintre cele 
mai mari enigme din natură. 

 
66 

Cum pot niște păsări care cântăresc mai puțin de 100 de grame să 
navigheze mii și mii de mile către o destinație pe care nu au mai 
văzut-o niciodată? 

 
67 

Cum pot pești să găsească pâraiele de apă unde s-au născut aflate 
la peste 2000 de km depăratre peste ocean? 
Cum de știu ei când și unde să se ducă? 

 
68 

Cine a învățat albinele să facă fagurii de miere, una dintre cele mai 
mari minuni ale ingineriei din natură, cu un creier care nu este mai 
mare decât un vârf de ac. 
Cine este Arhitectul din spatele tuturor acestor lucruri? Iov ne 
spune: 

 
69 

(Text 3 slide-uri: Iov 12:7-9) 
 Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa; păsările cerului, şi îţi 
vor spune; 
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70 

vorbeşte pământului, şi te va învăţa şi peştii mării îţi vor 
povesti. 
 

 
71 

Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a 
făcut asemenea lucruri? 
Iov 12:7-9. 
Într-adevăr, Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri! 
 

 
72 

Și nu doar în corpul uman sau în minunile vieții de pe această 
planetă putem vedea dovezi ale unui Arhitect atoate-stiutor. Vastul 
univers cu miliardele sale de galaxii și sisteme solare toate 
miscându-se după niște calcule precise și datorită unor forțe aflate 
într-un echilibru foarte fin, și el arată către un Arhitect. 
Nu e de mirare că Psalmistul a spus: 
 

 
73 

(Text 2 slide-uri: Psalmul 8:3, 4) 
Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele 
pe care le-ai făcut, 
 

 
74 

îmi zic: „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, 
ca să-l bagi în seamă?”  
Psalmul 8:3, 4. 
 

 
75 

(Video: 10 secunde) 
Uneori pare incredibil că un Dumnezeu care conduce și susține un 
univers atât de vast ar putea fi preocupat de noi, de problemele și 
viața noastră de pe acest pământ. Și totuși, Isus a spun că nici 
măcar o vrabie nu cade fără ca Dumnezeu să știe. 
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76 

(Text: Matei 10:31) 
Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii 
Ce Dumnezeu minunat! 
 

 
77 

Dumnezeu nu doar că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și 
ne-a pus să trăim într-un univers minunat. El este și cel care ne 
întărește și ne oferă tot ce avem nevoie: 
 

 
78 

(Text: Psalmul 145:15, 16) 
Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme. 
 

 
79 

Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.  
Psalmul 145:15, 16. 
 

 
80 

Să privim doar la câteva din modalitățile prin care Dumnezeu se 
îngrijește de creaturile sale. 
De exemplu, apa pe care o bem. Este mai veche decât piramidele, 
la fel de veche precum planeta însăși. 
 

 
81 

Uneori apa este poluată de chimicale sau de deșeuri, dar soarele o 
face să se evapore în atmosferă. 
 

 
82 

Și iarăși se face curată și potabilă, când vine înapoi pe pământ prin 
ploaie, ninsoare sau rouă. 
Ce sistem minunat de reciclare a apei a creat Dumnezeu! 
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83 

Și iată și marea centrala nucleară pe care Dumnezeu a pus-o în 
ceruri – soarele! Ce este interesant este că 
 

 
84 

Dacă soarele ar fi un pic mai mare sau un pic mai aproape de 
Pământ, oceanele ar fierbe și ar dispărea cu totul. 
 

 
85 

Dacă soarele ar fi doar cu puțin mai mic sau mai departe, tot 
pământul ar îngheța. Oricum ar fi, viața nu ar mai putea exista pe 
pământ. 
Dar Dumnezeu nu doar a creat toate lucrurile, ci El le și susține în 
viață! 
Aerul pe care îl respirăm este un dar de la Dumnezeu: Biblia 
spune: 

 
86 

(Text: Iov 12:10) 
El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup 
omenesc.”  
Iov 12:10. 
 

 
87 

Dumnezeu a proiectat universul, iar El a știu exact care era 
formula necesară pentru ca aerul pe care îl respirăm să fie capabil 
să susțină viața și sănătatea pe pământ. 
 

 
88 

El a știut exact cât azot, oxigen, argon și dioxid de carbon să 
amestece în atmosferă. 
Acest amestec foarte fin nu ar fi putut apărea la întâmplare! 
Dovezile indică existența uuin Arhitect foarte inteligent și plin de 
iubire care ne-a creat și ne susține în viață, iar Biblia ne spune că 
el merită închinarea și credința noastră pentru că El ne este 
Creator. 
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89 

Când Ioan, unul dintre ucenicii lui Isus și cel care a scris ultima 
carte din Biblie, Apocalipsa, se afla în viziune pe Insula Patmos, el 
a văzut sala tronului ceresc. Să observăm ceea ce a văzut el: 
 

 
90 

(Text 4 slide-uri: Apocalipsa 4:10, 11) 
Cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui 
 

 
91 

ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu 
în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de 
domnie şi ziceau: 

 
92 

„Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, 
cinstea şi puterea, 
 

 
93 

căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi 
au fost făcute!”  
Apocalipsa 4:10, 11. 
 

 
94 

Acești 24 de bătrâni dinaintea tronului lui Dumnezeu se închină 
Lui și Îi aduc laude pentru că El este creatorul. 
Dacă El este într-adevăr Creatorul, așa cum ne învață Biblia, 
atunci cu siguranță că El merită închinarea noastră, nu-i așa? 

 
95 

De ce contează toate lucrurile acestea? Pentru că oferă un scop 
vieții noastre. 
Pentru că ne iubește foarte mult, Dumnezeu ne-a înconjurat cu 
dovezi că viețile noastre nu sunt rezultatul hazardului sau un 
accident, sau rezultatul unui proces sinuos de moarte și vărsare de 
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sânge. Dacă privim atenți vom putea vedea clar dovada că el este 
Creatorul nostru. Biblia spune: 

 
96 

(Text 2 slide-uri: Romani 1:20) 
... însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi 
dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, 
 

 
97 

când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. 
Romans 1:20 
Știind că suntem creația unui Dumnezeu plin de iubire care are un 
plan cu noi, vedem că viața noastră are valoare, însemnătate și 
scop! 

 
98 

Și ce contează lucrul acesta? Știm că Dumnezeu ne iubește și are 
grijă de noi. 
Nu-i așa că avem pace sufletească când știm că dacă Dumnezeu a 
putut crea și susține totul în universul acesta El poate să ne ajute 
cu toate provocările pe care le avem în această viață? 
Nici o problemă nu e prea mare sau prea mică pentru El. 

 
99 

(Text 2 slide-uri: Ieremia 32:17) 
Ieremia spune: Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut 
cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău 
întins: 
 

 
100 

nimic nu este de mirat din partea Ta. 
 

 
101 

Câtă pace și liniște putem avea știind că nimic nu se poate 
întâmpla care nu este prea dificil de rezolvat pentru Dumnezeu. 
Putem să-I încredințăm complet viețile noastre, pentru că știm că 
el ne iubește. Biblia spune simplu că 
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102 

(Text: 1 Ioan 4:8) 
 … Dumnezeu este dragoste.  
Nu e minunat că Dumnezeul cel atotputernic care a creat și susține 
un univers atât de uriaș și desăvârșit poate să îi pese de mine și de 
tine? 
 

 
103 

Suntem copleșiți de atotputernicia, atotștiința și omniprezența lui 
Dumnezeu. 
Dar dragostea este ceva ce noi putem înțelege măcar un pic. Și 
suntem asigurați că nu există nimic în această lume care ne poate 
separa de dragostea lui Dumnezeu! 

 
104 

(Text 4 slide-uri: Romani 8:38, 39) 
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici stăpânirile, nici puterile,  
 

 
105 

nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 
 

 
106 

nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în 
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, 
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care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
Romani 8:38, 39. 
El ne iubește indiferent dacă suntem bogați sau săraci, bărbați sau 
femei, frumoși sau urâți. El ne iubește indiferent dacă noi Îl iubim 
pe El sau nu. Nu există nici o altă ființă care să iubească așa. Dar, 
cel mai important dintre toate, El ne iubește pe vecie! 
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(Text: Ieremia 31:3) 
 Te iubesc cu o iubire veşnică. 
Și ca și cum ar mai putea exista încă dubii cu privire la dragostea 
Sa, Dumnezeu ne exlică în termeni atât de simpli încât oricine 
poate înțelege că: 
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(Text 2 slide-uri: Isaia 49:15, 16) 
Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă 
milă de rodul pântecelui ei?  
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Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip. 
Isaia 49:15.  
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Dumnezeu a încercat să-și arate dragostea înaintea oamenilor, dar 
cuvintele și soliile profeților și îngerilor nu au fost destul. Oamenii 
pur și simplu nu au putut pricepe. 
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Atunci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Isus a fost descoperirea 
desăvârșită a personalității și caracterului Tatălui Său. 
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(Text: Ioan 14:9) 
Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl ...  
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Dacă dorim într-adevăr să știm cum este Dumnezeu și ce gândește 
El despre noi trebuie să studiem viața lui Isus. El a luat natura 
noastră pentru a ne putea împlini nevoile. El a predicat săracilor 
evanghelia mântuirii. El a vindecat pe cei cu inima frântă și le-a 
redat vederea orbilor. 

 
115 

El le-a dat hrană celor flămânzi și a mâncat cu oamenii la ei acasă. 
El le-a iertat păcatele și le-a dat speranță pentru viitor. 
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Chipul său este primul chip pe care l-au văzut mulți dintre ei. 
Vocea lui este prima voce pe care mulți au auzit-o. El le-a dat 
oamenilor viață și bucurie prin toate satele și cetățile prin care a 
umblat. Viața lui a fost una de tăgăduire de Sine și de grijă față de 
nevoile altora. 
De ce? Pentru că ne-a iubit. 
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(Text: Ioan 3:16) 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu 
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pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. 
Ioan 3:16. 
 

 
119 

Cine este acest Dumnezeu al Universului? 
El este cel ce ne-a făcut. 
El este cel ce ne susține în dragoste. 
El este cel ce ne-a planuit în minea Sa. 
El este cel ce ne-a răscumpărat. 
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120 

Cu mulți ani în urmă, un băiețel trecuse printr-un accident tragic. 
A fost dus imediat la spital în condiție critică. 
Băiatul avea nevoie imediată de transfer de sânge. Nu s-a putut 
găsi nici un donator. Tatăl său avea aceeași grupă sangvină și a 
fost imediat de acord să doneze sânge. 
Doctorul a început să facă o transfuzie de sânge directă din brațul 
tatălui câtre fiul său. 
Vâzând cum i se scurge sângele direct în trupul încă inconștient al 
micuțului, tatăl se uită la doctor și cu glasul în lacrimi spuse, 
“Domnule doctor, ia-l pe tot dacă trebuie. Sunt dispus să imi dau 
tot sângele pentru el. 
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Tatăl nostru cel ceresc S-a uitat la lumea pe care a creat-o și a 
văzut-o pierdută în păcate. 
El a dat în Fiul Său tot ce cerul a putut da. 
Isus a spus și El: “Tată, dacă trebuie, ia-l pe tot. Ia și ultima 
picătură din sângele Meu pentru a-Mi salva fiul, fiica, prietenul.” 
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Cum vom putea oare întoarce spatele unei iubiri atât de mari? 
Dumnezeu cel atotputernic și bogat în iubire ne-a creat pe toți. 
Când omenirea a păcătuit, El a dat Totul pentru noi. 
El este cu adevărat demn de închinarea noastra, nu sunteți de 
acord? 
Iar cel mai profund mod de închinare este să-i dăruim inima 
noastră. 
În seara aceasta, eu vreau să mă închin lui ca fiind Creatorul și 
Răscumpărătorul meu. [ridicând mâna] Tu ce vei face? Vă invit ca 
împreună să îngenunchem pentru a ne închina Tatălui, Creatorului 
nostru care ne iubește cu o dragoste desăvârșită. 
[Sugestie de rugăciune] 
“Doamne, venim astăzi pe genunchi înaintea ta pentru că ești un 
Dumnezeu minunat și puternic. Tu ai creat toate lucrurile și le-ai 
stabilit mersul pentru binele nostru. Tu ne-ai dat viață și tu ne ții în 
viață, pentru că ne oferi tot ce avem noi nevoie. Astăzi vrem să ne 
închinăm ție cu toată inima noastră. Vrem să înălțăm laude din 
străfundul inimilor noastre pline de recunoștință. Vrem să îți 
dăruim inimile noastre. Tu vezi astăzi toate aceste mâini care s-au 
ridicat pentru tine și tu poți citi fiecare dorință a inimilor noastre. 
Ne rugăm acum ca să primești lauda și închinarea noastră pe care 
ți le dăruim împreună cu inima noastră. Îți mulțumim nu doar că 
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ne-ai creat, ci și pentru că ne-ai dat cel mai mare dar posibil în 
persoana Fiului Tău. Pentru că tu ne-ai arătat o dragoste așa de 
mare în a-Ți da viața pentru noi, și noi alegem să Îți dăruim inimile 
noastre. În numele lui Isus te-am rugat, Amin! 

 


