
Bună seara!
Cum pot două cercuri să fie identice? Cum pot două picături de apă să fie identice? Cum 

este posibil ca miliarde de oameni să aibă corpuri care au în comun atât de multe elemente?
(Majoritatea oamenilor se nasc cu două mâini, două picioare, doi ochi, un nas, o gură, etc.)

Două cercuri sunt identice pentru că cineva intenționat a vrut să le deseneze cu același 
diametru. Două picături de apă sunt identice posibil pentru că cineva intenționat a folosit o seringă 
și a pus 2 ml de apă într-o picătură și alți 2 mililitri de apă în altă picătură. Miliarde de oameni au 
corpurile foarte asemănătoare pentru că Dumnezeu ne-a creat într-un fel și prin procreere 
transmitem caracteristicile umane noilor generații. 

Cercurile au fost create intenționat identice, picăturile au fost create intenționat identice, 
omul a fost creat intenționat de Dumnezeu cu anumite caracteristici care se moștenesc din generație 
în generație.  Ce putem spune despre planeta pe care locuim?

Universul nu a apărut la întâmplare, nu este un loc haotic ci a fost creat de Dumnezeu:
„La început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul/”(Facerea 1:1). În univers sunt miliarde de stele 
în jurul cărora se rotesc miliarde de planete de formă aproximativ sferică și asta nu este o 
întâmplare. În mod intenționat planetele au fost făcute să aibă o formă sferică. Poate părea 
surprinzător, însă planetele cresc cum cresc merele pe crengile de măr sau cum se umflă un balon în
care suflă cineva aer. 

Nu numai forma planetei noastre nu este întâmplătoare ci și condițiile prielnice de viață nu 
sunt întâmplătoare. Facerea 1:2-11:

„Şi pământul era fără chip şi pustiu şi întuneric era deasupra adâncului, iar Duhul lui 
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor.

Şi a zis Dumnezeu: «Să fie lumină!» Şi s-a făcut lumină.
Şi a văzut Dumnezeu că lumina este bună şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
Şi a numit Dumnezeu lumina ziuă şi întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost 

dimineaţă: ziua întâia.
Şi a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie în mijlocul apelor, care să despartă apele de ape».
Şi a făcut Dumnezeu tăria cerului şi a despărţit apele care sunt dedesubtul tăriei de apele 

care sunt deasupra tăriei. Şi s-a făcut aşa.
Şi a numit Dumnezeu tăria cer; şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
Şi a zis Dumnezeu: «Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se ivească uscatul». Şi 

s-a făcut aşa.
 Şi a numit Dumnezeu uscatul pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut 

Dumnezeu că este bine.
 Şi a zis Dumnezeu: «Să odrăslească pământul pajişte verde, ierburi având sămânţă în ele şi 

pomi roditori, care să facă, după soiul lor, roade cu sămânţă în ele, pe pământ». Şi s-a făcut aşa.”
Din acest pasaj reiese clar că Dumnezeu, în mod intenționat transformă planeta într-un 

mediu favorabil vieții. Întrebarea mea este, dacă Dumnezeu a făcut asta pe planeta aceasta poate să 
facă ceva similat pe o planetă vecină? Poate Dumnezeu terraforma (a transforma o planetă astfel 
încât să fie aibe condiții de viață similare cu cele de pe Pământ) Luna?

Poate este șocant doar să auzi o astfel de întrebare așa că o să pun o întrebare mai simplă: 
Poate Dumnezeu transforma deșerturile în câmpii verzi? Din nou Facerea 1:2 și Facerea 1:11:

„Şi pământul era fără chip şi pustiu şi întuneric era deasupra adâncului, iar Duhul lui 
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor.”

”Şi a zis Dumnezeu: «Să odrăslească pământul pajişte verde, ierburi având sămânţă în ele şi 
pomi roditori, care să facă, după soiul lor, roade cu sămânţă în ele, pe pământ». Şi s-a făcut aşa.”

Repet:„Să odrăslească pământul pajiște verde...”. Un alt exemplu este Isaia 43:19,20:
„Iată că eu voi face un lucru nou, care acum înmugureşte; nu-l vedeţi voi oare? Croi-voi în 

pustie cale, în loc deşert izvoare de apă.
 Mă vor proslăvi fiarele câmpului, şacalii şi struţii, că am slobozit izvoare în pustie, şivoaie 

de apă în pământ neumblat, ca să adăp pe poporul meu, pe alesul meu;”
Însă cum au ajuns deșerturile să fie deșerturi? Este natural ca deșerturile să fie deșerturi?



„Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a privit toată câmpia Iordanului, care, mai înainte ca să fi prăpădit
Dumnezeu Sodoma şi Gomora, era toată adăpată, până la Ţoar, ca grădina lui Dumnezeu ori ca ţara 
Egiptului.” (Facerea 13:10)

„Oare acest templu închinat numelui meu este în ochii voştri peşteră de tâlhari? Acum 
pricep!» – zice Domnul.

«Duceţi-vă în locaşul meu din Şilo, unde altădată sălăşluise numele meu şi vedeţi ce i-am 
făcut din pricina răutăţii poporului meu Israil!”(Ieremia 7:11,12)

Din versetele de mai sus putem concluziona că deșerturile devin deșerturi datorită păcatelor 
oamenilor. Cum rămâne cu Polul Nord și Antartica? Poate Dumnezeu să modifice clima pentru a 
topi ghețarii astfel încât oamenii să poată locui și în aceste teritorii?

„Şi a mirosit Dumnezeu mirosul cu bună mireazmă şi a zis Dumnezeu în cugetul său: «De 
acum înainte nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că plăsmuirile inimii omului 
sunt rele din tinereţea lui şi nu voi mai nimici toate vieţuitoarele precum am făcut.

De aci înainte, cât va dăinui pământul, semănatul şi secerişul, frigul şi căldura, vara şi iarna, 
ziua şi noaptea nu vor mai conteni!»”(Facerea 8:21,22)

Greșesc oare dacă concluzionez că iarna e cauzată de răutatea din inima oamenilor?
Nu ar trebui să cedăm în fața fenomenelor meteorologice distructive și să ne pierdem 

credința în Dumnezeu. Din contră, ar trebui să ne rugăm pentru o climă de paradis nu numai pe 
această planetă ci și pe planetele vecine. Ar trebuie să ne rugăm la Dumnezeu pentru teraformarea 
Lunii și a planetelor vecine. Haideți să ne curățim inima de rău, haideți să ascultăm de glasul lui 
Dumnezeu! Nu avem nevoie de războaie teritoriale nesfârșite, avem nevoie de credință și rugăciune.

Te invit să te alături asociației Geneza 1! 
https://www.facebook.com/groups/194680988250247/


