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Ai rămas astăzi uimit? 
 
Ai rămas astăzi uimit de ce ţi-a dăruit Dumne-
zeu? Nu mă gândesc la bicicleta nouă, la ceasul 
sau jacheta ta frumoasă. Fără îndoială, ar trebui 
să fim mulţumitori faţă de Dumnezeu pentru 
toate lucrurile care ni le-a dăruit. Dar lucrările 
şi darurile minunate ale lui Dumnezeu sunt mult 
mai bune şi mai durabile decât bunurile de larg 
consum… 
 
     1. Lucrări minunate (Psalm 139.14) 
Te-ai gândit vreodată la lucrările minunate şi 
diverse ale creaţiei lui Dumnezeu? Ele sunt în-
tr-adevăr prea numeroase, ca să le putem enu-
mera pe toate (Psalm 40.5). Dar nu trebuie să 
privim la lucrările mari şi impresionante, chiar 
dacă Dumnezeu ne pune înaintea ochilor din 
când în când, într-un mod minunat, mărimea 
Lui. Nu, ci tocmai lucrările minunate, mici şi 
neînsemnate, ale naturii din faţa casei tale, tre-
buie să te uimească mereu. 
Nu este fascinant să urmăreşti schimbarea ano-
timpurilor în natură? Sau nu este unic jocul de 
ansamblu complex al constelaţiilor, al căror 
efect se poate observa pe cerul înstelat într-o 
noapte senină? Toate se mişcă pe căi stabilite, 
fără a ieşi de sub control - dirijate de o mână 
nevăzută. Cu siguranţă, ai văzut cândva un cur-
cubeu - semnul vizibil al legământului pe care 
L-a făcut Dumnezeu cu Noe (Genesa 9.8-17). 
Nu este curcubeul dovada clară că Dumnezeu 
menţine creaţia Sa în ciuda imoralităţii şi a fap-
telor brutale ale oamenilor? De fapt, o minune a 
lui Dumnezeu! 
Lista se continuă fără sfârşit. Dar ceva e sigur: 
merită să mergem cu ochii deschişi prin lumea 
(creaţiei) şi să-L admirăm pe Dumnezeu! În-
cearcă! 
În Psalmul 139, David a fost condus să-L laude 
pe Dumnezeu când cugeta la modul uimitor, 
extraordinar al lui Dumnezeu în care l-a creat 
(versetul 14). El era conştient că Dumnezeu a 

creat într-un mod minunat fiecare organ al cor-
pului său. Nimic nu a rămas la voia întâmplării. 
Dumnezeu l-a conceput după voia Sa. Şi aceas-
ta nu a fost doar în cazul lui David. Acest lucru 
este valabil pentru fiecare om, şi pentru tine. 
 
     2. Acţiune minunată (Judecători 13.19; 
Isaia 29.14) 
Nu doar lucrările lui Dumnezeu sunt minunate, 
ci şi acţiunea Sa - fie în legătură cu fiecare om 
în parte, fie în legătură cu popoare întregi, fie în 
legătură cu viitorul acestui pământ. Întotdeauna, 
acţiunea lui Dumnezeu este spre proslăvirea 
Lui. Te-ai gândit la acest lucru? Gândeşte-te la 
căile cu care El a mers şi va mai merge cu po-
porul Său pământesc Israel! Sau la viitorul mi-
nunat al Bisericii lui Dumnezeu! Dar indiferent 
ce face Dumnezeu cu noi oamenii sau cu acest 
pământ, totul se întemeiază pe ceea ce a făcut 
El cu Fiul Său iubit la cruce. Acolo, Cel drept a 
trebuit să sufere pentru noi, cei nedrepţi (1 Pe-
tru 3.18). Acolo, Cel care n-a cunoscut păcat a 
fost făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5.21). 
Tocmai acolo, Dumnezeu a acţionat într-un mod 
minunat.  
Eşti conştient că Dumnezeu are şi pentru viaţa ta 
un plan? Şi viaţa ta trebuie să fie spre onoarea Sa 
şi spre binecuvântarea ta, chiar dacă uneori nu 
arată chiar aşa. Dacă Îi predai Lui conducerea, va 
acţiona şi în viaţa ta într-un mod minunat. 
 
     3. Învăţături minunate (Psalm 119.129) 
Dumnezeu, care locuieşte într-o lumină inacce-
sibilă (1 Timotei 6.16), S-a descoperit în Cu-
vântul Său într-un mod minunat. Pentru aceasta 
a folosit oameni de diferite vârste, de proveni-
enţă diferită şi de meserii diferite. Dar imaginea 
de ansamblu pe care au realizat-o este deosebit 
de armonioasă. Nici nu este de mirare, pentru că 
Scriitorul divin le-a dat cuvintele pe care ei să 
le scrie. Te-ai gândit vreodată la armonia şi 
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echilibrul adevărului divin? Chiar şi când gân-
dim că descoperim uneori contradicţii, ele sunt 
numai datorită înţelegerii noastre limitate. 
Cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice nicio-
dată. Ceea ce pare la prima vedere o contradic-
ţie, oglindeşte la o privire mai atentă armonia 
divină a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ne oferă dreptarul minunat al învăţă-
turilor sănătoase (2 Timotei 1.13), care are ca 
temă centrală o Persoană: Persoana Domnului 
nostru Isus Hristos. El este Acela despre care 
mărturisesc Scripturile (Ioan 5.39). El este Cu-
vântul veşnic, prin care Dumnezeu S-a exprimat 
într-un mod desăvârşit (Ioan 1.1-3.14). Merită 
să-L urmăreşti pe El şi slava Sa în Cuvântul 
Său! Tocmai Vechiul Testament, cu imaginile 
sale, cum ar fi cortul întâlnirii, jertfele sau chiar 
şi persoane, mărturiseşte într-un mod deosebit 
despre El. Dacă ne ocupăm mereu cu El în 
Cuvântul Său, vom rămâne cu siguranţă uimiţi 
de învăţăturile minunate ale lui Dumnezeu! 
 
     4. Sfat minunat (Isaia 28.29) 
Dumnezeu este minunat în sfatul Său şi mare în 
înţelepciune. El este Sfătuitorul desăvârşit (Isaia 
9.6). În mijlocul încurcăturii acestei lumi există 
Unul care ştie totdeauna să dea sfatul bun: 
Dumnezeul nostru. De câte experienţe amare 
am fi scutiţi, dacă am merge să cerem sfatul de 
la El! El aşteaptă ca noi să facem acest lucru. El 
doreşte ca şi tu să-I ceri sfatul, când nu mai şti 
încotro să o apuci. În Isaia 45.11, Dumnezeu 
spune: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viito-
rului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi 
pentru lucrarea mâinilor Mele?“ Să ne încura-
jăm unii pe alţii, ca să cerem mereu sfatul Său! 
El nu ne va dezamăgi. 
 
     5. Cunoştinţă minunată (Psalm 139.6) 
David nu putea înţelege că Dumnezeu îl cu-
noştea pe deplin şi îi ştia gândurile, căile şi vor-
bele sale. Când s-a gândit la aceasta, David a 
fost nevoit să spună: „O ştiinţă atât de minunată 
este mai presus de puterile mele: este prea înaltă 
ca s-o pot prinde.“ Nu este o cunoştinţă minu-
nată să ştii că eşti cunoscut de Dumnezeu în 
întregime, să nu ai secrete faţă de El? 
Dar chiar şi numai dreptul să-L cunoşti pe 
Dumnezeu este nemăsurat de mare. Mulţi oa-
meni caută descurajaţi după „religia adevărată“, 
după adevăratul Dumnezeu, dar adesea sunt în-
curcaţi în aşa măsură în învăţături rătăcite, încât 
prin propria lor putere nu mai pot să se elibere-
ze. Nu este un har deosebit că Dumnezeu ne-a 
deschis ochii pentru a-L recunoaşte? 
 
 

     6. Bunătăţi minunate (Psalm 17.7) 
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care le 
vrea binele copiilor Săi. Numai datorită bunătă-
ţii Sale faţă de noi, mai existăm încă (Plângerile 
lui Ieremia 3.22). 
De câte ori nu a acţionat harul Său păzitor pen-
tru noi! Adesea aleargă înainte şi ne păzeşte de 
rău şi pericole, de care nici măcar nu suntem 
conştienţi că există. Şi chiar dacă uneori în dra-
gostea Sa trebuie să ne adauge suferinţe, El ne 
dă în acelaşi timp puterea necesară să le supor-
tăm. Tot de bunătăţile Sale ţine şi faptul că ce-
lor mai mulţi dintre noi le merge în exterior 
bine, că trăim într-o ţară în care domneşte liniş-
tea şi ordinea şi în care Evanghelia se poate 
vesti liber. Domnul vrea să ne deschidă ochii la 
toate aceste bunătăţi care le luăm zilnic din mâ-
na Sa, pentru a-I mulţumi şi mai mult! 
 
     7. Persoană minunată (Matei 21.42; 
Marcu 12.11) 
„Minunat“ este unul din Numele Domnului Isus 
(Judecători 13.18; Isaia 9.6). Acest Nume expri-
mă ceea ce este El într-adevăr. Nu numai lucră-
rile Sale, acţiunea Sa şi sfatul Său sunt de necu-
prins. Domnul Isus Însuşi, Persoana Sa, este 
minunat; dar nu numai în ochii poporului Său, 
pe care l-a condus în lumina minunată a lui 
Dumnezeu (1 Petru 2.9), ci şi în ochii lui Dum-
nezeu care S-a descoperit în El într-un mod 
desăvârşit! Indiferent din ce unghi Îl priveşti, 
totdeauna El este minunat. Este El aşa şi în 
ochii tăi? 
În Evanghelii citim în câteva locuri că oamenii 
rămâneau uimiţi de Domnul Isus. Ei au văzut 
ceva minunat în Persoana Sa, adesea totuşi fără 
să-L accepte în credinţă. Alţii, dimpotrivă, au 
crezut în El. Să cugetăm la Domnul Isus şi să 
citim intensiv despre El având în vedere acest 
aspect! 
 
     Rezumat 
Dacă ne gândim la toate aceste lucruri minunate 
care Dumnezeu ni le dăruieşte în harul Său sau 
ne lasă să le privim, ajungem la două concluzii: 
1. la Domnul niciun lucru nu este prea minunat 
(Geneza 18.14); 
2. pentru noi însă există lucruri, care sunt prea 
mari şi prea minunate şi pe care nu le putem 
înţelege (Iov 42.3; Psalm 131.1).  
Să ne deschidă Domnul ochii pentru toate lu-
crurile minunate, ca să nu uităm să ne uimim, ci 
să-L lăudăm pentru acestea tot mereu! 
  


