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Slava	  lui	  Hristos	  străluceşte	  tot	  mai	  mult	  

	  

	  

Sâmbătă,	  22	  ianuarie	  2005	  
__________________________________________	  

Robert	  J.	  Wieland	  

	  

	  

	  	  	  

	  	  

Oameni	  din	  întreaga	  lume	  continuă	  să	  mediteze	  la	  semnificaţția	  pe	  care	  o	  are,	  în	  ceea	  
ce	  ne	  priveşte,	  marele	  tsunami	  care	  s-‐a	  produs	  recent.	  A	  fost	  un	  „dezastru	  natural”	  –	  s-‐a	  
întâmplat	  pur	  şi	  simplu	  –	  sau	  a	  fost	  intervenţția	  lui	  Dumnezeu	  sau	  a	  lui	  Satana?	  Un	  cititor	  a	  
sugerat	  că	  următoarele	  citate	  ne-‐ar	  putea	  ajuta	  să	  aflăm	  răspunsul:	  

1.	  “Satana	  lucrează	  prin	  elementele	  naturii…	  El	  a	  studiat	  secretele	  laboratoarelor	  
naturii	  şi	  îşi	  foloseşte	  toată	  puterea	  ca	  să	  conducă	  puterile	  naturii,	  pe	  cât	  îi	  permite	  
Dumnezeu.”	  Această	  declaraţție	  se	  armonizează	  cu	  afirmaţția	  lui	  Isus	  că	  Satana	  este	  
„stăpânitorul	  lumii	  acesteia,”	  şi	  cu	  ceea	  spune	  Pavel	  –	  că	  el	  este	  „domnul	  puterii	  văzduhului”	  
(Ioan	  14:30;	  Efes.	  2:2).	  Satana	  a	  ocupat	  cândva	  locul	  cel	  mai	  înalt	  printre	  îngeri;	  acum	  el	  are	  
o	  natură	  pervertită	  (Is.	  14:12-‐19;	  Apoc.	  12:7-‐12).	  

2.	  Când	  lui	  Satana	  „i	  s-‐a	  îngăduit	  să	  aducă	  suferinţțe	  asupra	  lui	  Iov,	  cât	  de	  repede	  i-‐au	  
fost	  spulberate	  turme,	  cirezi,	  case,	  copii,	  nenorocirile	  venind	  repede	  una	  după	  alta.”	  Acelaşi	  
lucru	  îl	  citim	  şi	  în	  Iov	  1	  şi	  2.	  Aşadar,	  cât	  de	  important	  şi	  cât	  de	  urgent	  este	  să	  stăm	  „sub	  
ocrotirea	  Celui	  Prea	  Înalt,	  şi	  [să	  ne	  odihnim]	  la	  umbra	  Celui	  Atoputernic”	  (Ps.	  91:1).	  

3.	  Pe	  fiecare	  dintre	  noi	  nu	  ne	  desparte	  decât	  o	  respiraţție	  de	  întâlnirea	  pe	  care	  o	  vom	  
avea,	  când	  „[ne	  vom	  înfăţțişa]	  înaintea	  scaunului	  de	  judecată	  al	  lui	  Hristos”	  (2	  Cor.	  5:10).	  (În	  
ceea	  ce	  Îl	  priveşte,	  nu	  va	  fi	  o	  judecată	  în	  care	  va	  încerca	  să	  ne	  găsească	  vinovaţți,	  pentru	  că	  El	  
doreşte	  să	  ne	  apere!	  Şi	  ne	  va	  apăra,	  dacă	  nu	  vom	  face	  „zadarnic	  harul	  lui	  Dumnezeu.”	  Gal.	  2:21).	  

4.	  „Dumnezeu	  este	  Cel	  care	  apără	  creaturile	  Sale	  şi	  face	  un	  zid	  în	  jurul	  lor	  contra	  
puterii	  nimicitorului.”	  Să-‐I	  mulţțumim	  pentru	  „zidul”	  care	  ne	  protejează	  astăzi!	  

5.	  „Dar	  lumea	  creştină	  arată	  dispreţț	  faţță	  de	  Legea	  lui	  Dumnezeu.”	  El	  trebuie	  să	  Îşi	  
retragă	  „binecuvântările	  Sale	  de	  pe	  pământ	  şi-‐Şi	  va	  retrage	  grija	  protectoare	  de	  deasupra	  
celor	  ce	  s-‐au	  răsculat	  împotriva	  Legii	  Sale.”	  El	  trebuie	  cumva	  să	  comunice	  lumii	  această	  solie.	  

6.	  „Satana...	  va	  aduce...	  suferinţțe...	  şi	  va	  face	  pe	  oameni	  să	  creadă	  că	  Dumnezeu	  este	  
Cel	  care	  îi	  loveşte.”	  Este	  privilegiul	  nostru	  acela	  de	  a	  vesti	  lumii	  că	  harul	  Său	  „s-‐a	  înmulţțit”	  
„mai	  mult”	  decât	  toate	  relele	  pe	  care	  le	  poate	  inventa	  Satana.	  
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7.	  Pretinzând	  că	  vindecă,	  Satana	  „va	  aduce	  pe	  lume	  boli	  şi	  dezastre...	  Aceste	  
calamităţți	  vor	  deveni	  din	  ce	  în	  ce	  mai	  frecvente	  şi	  mai	  dezastruoase”	  (Is.	  24:4,	  5).	  

Să	  citim	  şi	  să	  memorăm	  Psalmul	  91;	  acesta	  este	  adevăr	  prezent.	  

	  

	  

	  	  


