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Dumnezeu: Creatorul universului și a 
bisericii locale 

Textul de bază: Psalmii 96: 1 - 13 
 

Întroducere 
• „Dacă vorbim de creația lui Dumnezeu nu o putem compara nici cu starea 

ei după cele șapte zile din Vechiul Testament nici cu cea care va fi la 
revenirea Domnului. Omul, prin păcate și nerespec-tarea creației, s-a 
îndepărtat de Dumnezeu, încât o singură jertfă putea restabili legătura 
între Dumnezeu ca Făcător și omul, ca creația Lui: Fiul Lui Dumnezeu, 
Domnul nostru Isus Christos.“ 

 
Ce sa întâmplat? 

• Omul s-a distanțat de Dumnezeu, s-a decis împotriva Lui 
• Cu această decizie a tras și toată creația în pierzare 
• Exita numai o singură salvare: jertfa unui nevinovat 
• Jertfa Domnului nostru Isus Christus, Fiul Lui Dumnezeu 

Roman 8: 19 - 24a 
„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 sufere 
durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, cari avem cele dintâi roade 
ale Duhului, suspinăm în noi, și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea 
trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți." 
 

Dumnezeu este Creatorul  
 

............ acestui pământ 
• realitate care nu oglindește firea unui Dumnezeu viu 

Geneza 1: 1 - 2 
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și pământul era 
pustiu și gol." 
 

..........Bisericii locale 
• Exista numai un singur fel de om pe această lume: cel pierdut 
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• Omenirea nu oglindea creația Făcătorului 
Joan 3: 16 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea . . ." (și nu numai omul!) 

• Dumnezeu, numai El inițează o acțiune de salvare prin Fiul Lui 
• Toți care credeau în El primeau viață 

Efeseni 2: 20 . 22 
„Fiind zidiți  pe temelia apostolilor și proorociilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește 
ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți 
împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Domnul." 

 

Dumnezeu asigură baza de existență 
. . . . . . a creației 

• Un Dumnezeu viu crează o creație vie 
Geneza 1: 3 
„Dumnezeu a zis: Să fie lumină ! Și a fost lumină." 

• Dumnezeu crează baza unei viețăți pe acest pământ 
• Dar Dumnezeu desparte și întunericul de lumină 

 

. . . . . . . a Bisericii locale 
• Dumnezeu pretinde o distanțare vizibilă față de întuneric, de lume. 

2 Corinteni 6: 14 
„Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură 
ste între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina 
cu întunerecul?" 

• În felul acesta Domnul concretizează sarcinile Bisericii în această lume 
 

Dumnezeu asigură creșterea 
. . . . . . creației 

• Dumnezeu a avut un plan în creația Lui și a fixat competența fiecărui soi 
Geneza 1: 11 - 12 
„Apoi Dumnezeu a zis: Să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, 
pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei 
sămânța lor pe pământ. Și așa a fost."  „Și pământul a dat verdeață, 
iarbă . . . " 
 

. . . . . . Bisericii locale 
Matei 5: 14 
„Voi sunteți lumina lumii." 
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• Diferența Bisericii față de soare este, că nu este baza luminii, ci 
oglindește numai pe Domnul, care este „Lumina lumii“ 
Matei 5: 16 
"Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă 
faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." 

• Are ca sarcină, să îndrume spre El privirea celui care este în căutare 
• Această „îndrumare“ este baza existenței și scopul unei Biserici locale 
• Dacă nu, existența ei nu-și mai împlinește rolul pe acest pământ 

 

Dumnezeu însoțește  
. . . . . creația Lui 

Geneza 1: 12ff 
„..... Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun." 

• Dumnezeu confirmă, că cele făcute de El sunt bune 
• Nu există o mai mare garanție de existență pe acest pământ 
• Cu aceasta, toate condițiile de trai pentru creația Lui Dumnezeu au fost 

realizate . . . și condițiile de trai ale omului 
 

. . . . . Biserica Lui 
• Prezența și ajutorul Domnului nostru este asigurat 

Roman 5: 9 
"Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin 
sîngele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.“ 
Ioan 14: 26 
"Dar Mîngăitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în 
Numele meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus Eu." 

• El vrea ca să lucrăm „în Numele Lui“ pe acest pământ 
• Gândurile Lui să fie și gândurile noastre 
• Aceasta pretinde „să auzim, ce vrea să ne spună și astăzi“ 
• De a învăța prin studiul scripturii „care este voia Lui“ 

 

Dumnezeu stabilește o autoritate 
.............. în creația Lui 

• Creația omului nu este o întâmplare a naturii sau a universului 
Geneza 1: 26 - 28 
"Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră; ei să stăpânească peste peștii mării, peste păsările 



4 

a4ro01d3                                                                                                                       © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele cari se 
mișcă pe pământ.“  

• El confirmă creația Sa și pune pe om ca mandatar peste acest pământ 
• Dar omul nu este proprietar, ci trebuie să dea socoteală Făcătorului 

Geneza 1: 31 
"Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune." 

• Un om perfect pentru o creație perfectă 
 

............... în Biserica Sa locală 
• Sfințirea personală și putere Divină sunt semnele autorității într'o biserică 

Ioan 17: 17- 19 
"Sfințește-i prin cuvântul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M'ai 
trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și Eu 
însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr." 

• Duhul Sfânt este baza înțelegerii și a păcii între copii Lui 
• Și lucrul acesta se manifestă numai acolo unde Domnul nostru Isus 

Christos este Capul Bisericii Nou Testamentale 
 

Dumnezeu garantează viitorul 
............ creației 

• Dumnezeu a încercat deja odată, să întoarcă calea omului pierdut  
• Omul a refuzat această ofertă și trăiește și azi mai departe în păcat 
• Dar Dumnezeu Își ține cuvântul și promisiunea dată: 

Geneza 9: 12 - 16 
"Și Dumnezeu a zis (lui Noa și fii lui): Iată semnul legământului pe care-
L fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sunt cu voi, pentru 
toate neamulrile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care I-am așezat 
în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. Cînd 
vor strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; și 
Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine și dintre toate 
viețuitoarele de orice trup;“ 
 

............ Bisericii locale 
1 Ioan 2: 17 
" Lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în 
veac."                                 

Amin 


