
    Ascultaţi astăzi de început de an acest 
mesaj: “Minunat va fi ceea ce voi face 
pentru tine.” Viul Dumnezeu, care a spus 
aceste cuvinte poporului Său Israel acum 
deja 3500 de ani prin Moise, le strigă 
astăzi şi la dumneavoastră. 
    Ce a fost acest minunat lucru, pe care 
Dumnezeu a promis, că-l va face. Cu mâna 
Sa puternică a scăpat poporul Său din 
robie prin sângele unui miel (Exodul 
12,7.13.23); acest popor şi-a făcut viţelul 
de aur şi s-au închinat lui, atrăgând asupra 
lor mânia dreaptă a lui Dumnezeu. 
     Au fost poporul  S ă u ,  la care 
neamurile ar fi trebuit să-L recunoască pe 
unicul Dumnezeu adevărat. Dar acum în 
locul Aceluia, care este dragostea, ei au 
preferat lucrurile trecătoare, strălucirea 
exterioară, care invita la joc şi dans 
(Exodul 32,8). Au căzut în capcana 
înşelăciunii, a căror consecinţe amare 
trebuiau să le guste (versul 20). În mijlocul 
judecăţii însă au aflat acest har: “Minunat 
va fi ceea ce voi face pentru tine.” - 1500 

de ani mai târziu a venit Acela, despre care 
proorocul Isaia 800 de ani după Moise, 
deci acum 2700 de ani, a prevestit: “Căci 
un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, 
şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 
numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, Domn al 
păcii.” (capitolul 9, versul 6).  
    Cu prima venire a Domnului Isus 
Hristos acum 2000 de ani Dumnezeu a 
făcut miracolul – pentru Israel şi întreaga 
lume. El a schimbat pe crucea de la 
Golgota în Ierusalim, prin sângele 
nepreţuit al Mielului lui Dumnezeu, vina 
noastră cu iertarea Sa, minciuna noastră cu 
adevărul Său, osânda noastră cu 
răscumpărarea Sa, pierzania noastră cu 
viaţa Sa veşnică, blestemul nostru cu 
binecuvântarea Sa! “Minunat va fi ceea 
ce voi face pentru tine.”  
    Şi noi? N-o facem la fel ca odinioară 
Israel? Pe veşnicul Dumnezeu, care a 
trimis pentru Israel şi neamuri 
Mântuitorul, noi L-am neglijat, am 



preferat de atâtea ori dumnezeii vizibili: 
noi înşine, banii, onoarea, alţi oameni, 
sănătatea, puteri oculte, .... Consecinţele 
amare ale unei decizii pentru această 
înşelăciune poate că o gustaţi chiar acum. 
Dar aici auziţi şi dumneavoastră acest 
cuvânt: “Minunat va fi ceea ce voi face 
pentru tine.” Prindeţi în credinţă mâna 
pătrunsă a lui Isus şi rugaţi-L să vă ierte, şi 
să împlinească acest cuvânt şi în viaţa 
dumneavoastră! 
    Pe plan mondial această promisiune 
divină va fi împlinită pentru a doua oară, 
când Domnul Isus Hristos va reveni şi va 
pune capăt tuturor nedreptăţilor. “Cum 
vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători 
faţă de o mîntuire aşa de mare” 
(scrisoarea către Evrei 2, versul 3)?!  
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Exodul 34,10b 

 

Minunat va fi  

 

 
 

ceea ce voi face  

pentru tine. 



 

 

 

 


