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Tradus de Artur Ille 

Vremea

În a doua zi a creației, Dumnezeu a separat apele de deasupra întinderii (spațiu) de apele 
de dedesubtul ei și a declanșat circuitul apei în natură- apa se evaporă într-un loc și 
formează nori, apoi vântul duce norii într-un loc nou unde se descarcă sub diferite forme 
de precipitații.

Știința meteorologică este imaginea fascinantă a încercării omului de a nega intervenția 
mâinii lui Dumnezeu în natură. Există metode  diverse și complexe prin care se poate 
preconiza ce fel de vreme urmează să fie într-o 
anumită locație.

Am observat precizia incredibilă în preconizările 
Institutului Național de Meteorologie care 
urmărește o furtună de-a lungul Pacificului și ne 
informează că va începe să plouă în Los Angeles 
joi, în jurul orei 15:00. Și chiar plouă atunci.

Precizia frecventă în interacțiunea dintre timp 
și spațiu, în condiții normale, conferă siguranță 
meteorologilor și perpetuează iluzia că vremea 
este pur și simplu un fenomen natural.

Dumnezeu trece peste 
legile fizicii pentru a 
provoca evenimente 
meteorologice care 
servesc scopurilor Lui.
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Singura problemă este că există destul de multe evenimente meteorologice care sunt 
o surpriză pentru INM, în ceea ce privește fie originea, viteza sau comportamentul lor. 
Sistemele lor nu pot anticipa comportamentul sau nu îl pot explica după ce a avut loc.

Dacă ne uităm puțin în Scriptură observăm că Dumnezeu trece peste legile fizicii pentru a 
provoca evenimente meteorologice care servesc scopurilor Lui.

Personal am fost martor la un număr semnificativ de evenimente meteorologice care au 
sfidat total predicțiile științifice, deoarece Dumnezeu a ales să ajusteze dinamica timp/
spațiu a vremii pentru a o folosi să pedepsească sau să binecuvânteze pe cineva.

Unele dintre aceste lucruri s-au întâmplat datorită suveranității lui Dumnezeu. Altele 
au fost rezultatul rugăciunilor specifice ale sfinților pe care El le-a acceptat și a acționat 
conform lor.

Apare astfel o dinamică fascinantă atunci când punem alături prima și a doua zi a creației. 
Pe de o parte avem precizia, predictibilitatea și materialele solide de construcție pentru 
întreg procesul creației. Pe de altă parte, fiecare aliniere timp/spațiu este în mâna lui 
Dumnezeu și poate fi ajustată conform voinței și scopurilor Lui.

Iată o tensiune dinamică.
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