
Minunea Creafiei 

Minunea Creatiei , 
Genes a 1: 1-13 (Psalmul 19: 1) 

Scopul lec/iei: Sane conduca la umilinta, admiratie ~i credinta 
mai mare fata de Dumnezeu, Creatorul universului ~i Tatal nostru 
ceresc. 

Versetul de aur: ,, Ceruri/e spun slava lui Dumnezeu, $i 
fntinderea /or veste$te /ucrarea mainilor 
Lui. " (Psalmul 19:1) 

Texte suplimentare de citit: Genesa 1 : 14-31 ; Deuteronom 
10:14; limparati 8:27; Psalmul 33 :6; Psalmul 69:34; Matei 24:35; 
Matei28:18; Romani 1:19-23. 

Biblia nu incearca sii ne convinga in nici un mod ca 
Dumnezeu exista. Ea pleaca de la un fapt sigur, EL exista, ~i acest 
lucru il ~tie fiecare om, chiar ~i aceia care spun ca El nu exista. 
Adeviirul acesta este ,,scris" in codul nostru genetic ~i nu putem scapa 
de el. Ca unii oameni nu vor sa asculte de El ~i sa i se supuna, este cu 
totul altceva. 

La inceputul Bibliei avem o marturie divina despre incepuhil 
tuturor lucrurilor, ~i primul adevar pe care trebuie sa-1 ~tie ~i sa-1 
creada fiecare om: Dumnezeu a creat totul, cerul, pamantul ~i omuL 
tot ce se vede cu ochiul ~i tot ce nu se vede. Prin marh1ria simpl f1 a 
Bibliei sunt eliminate toate teoriile false , propuse de om pentrn 
explicarea vietii pe pamant. 

,,La inceput, Dumnezeu a facut cerurile ~i pamantul". (Gencsa 
1: 1) Aceste cuvinte simple care pot fi intelese de orice om, sunr 
declaratia Duhului Stant cu privire la inceputul universului material. 
Dumnezeu a facut ordine in haosul cosmic, prin puterea Cuvantulu i 

13 
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Sau divin. ,,El a zis" ~i lucrurile au luat fiinta. (Evrei 11 :3) 
Oamenii pot interpreta in multe feluri aceasta marturie divina, 

dar adevarul ramane neschimbat. Acest lucru trebuie sa-1 credem a~a 
cu°! este relatat. Atat trebuie sa ~tim noi ca oameni ~i ar ti intelept sa 
nu mcercam sa ne batem capul cu ce nu este descoperit. Lucrurile 
ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. (Deuteronom 29 :29) 

Ce a fost inainte ca Dumnezeu sa creeze toate lucrurile, nu se 
spune, dar se poate deduce ca Dumnezeu a existat ~i atunci, El este 
ve~nic, El nu are nici inceput ~i nici siar~it, pe cand toate lucrurile 
create au inceput, darvor avea ~i un sfar~it. Dumnezeu exista prin Sine 
insu~i, El nu are nevoie de nimeni ~i nimic ~i El a binevoit sane spuna 
tot ce trebuie sa ~tim cu privire la universul acesta. Apostolul loan ne 
spune ca: ,,La inceput a fost Cuvantul". Cuvantul era creator atunci, 
caci toate au fost facute prin El, ~i nimic din ce a fost facut, n-a fost 
facut fara El. (loan 1 : I) 

Creatia universului este cea mai mare minune pe care o putem 
vedea in fiecare zi, o putem admira, ne putem uimi de ea, dar ea ne 
sugereaza ideea ca trebuie sa ne inchinam lui Dumnezeu care a creat 
toate lucrurile ~i sa-L admiram pe El. 

Creatia universului este o demonstratie de putere divina, dar ~i 
o oglinda a intelepciunii infinite a lui Dumnezeu. 

in aceasta lectie despre creatie nu ne propunem sa dezvoltam 
toate amanuntele despre creatia universului, ci doar sa extragem ni~te 
invataturi duhovnice~ti pentru sufletele noastre, care sane conduca la 
umilinta ~i dragoste pentru Dumnezeu Tata.I nostru, care este 
Creatorul tuturor lucrurilor. 

/. CE $TIM $1 CAT $TIM DESPRE CREAREA UNIVERSULUI 

1. Cii Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor 

in creatie sunt implicate toate cele trei Persoane din Sianta 
Treim~: Tata.I, Fiul ~i Duhul Siant. Cand se vorbe~te despre crearea 
omulm, Dumnezeu vorbe~te la plural ~i zice: ,,sa facem un om dupa 
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chipul NOSTRU, dupa asemanarea NOASTRA.". (Genesa 1 :26) 

1. Cii Dumnezeu afacut toate din nimic, prin Cuvantul Lui 

Mintea omeneasca nu poate sa priceapa cum se poate face ceva 
din nimic, dar nici nu ni se cere sa pricepem, ci sa credem afirmatia 
biblica. Omuljudeca lucrurile la nivelul lui de intelegere, dar in creatie 
nu este implicat omul, ci Dumnezeu, ~i la El toate lucrurile sunt cu 
putinta. Omul este creatura, nu creator, ~i creatura are limitele ei. 

Universul are un inceput, dar va avea ~i un siar~it. (2Petru 
3: I 0-12) Doar Creatorul nu are nici inceput ~i nici sfiir~it. El este 
ve~nic. 

3. Cii Dumnezeu afiicut toate l11crurile c11 un scop 

Nimic din ce a facut Dumnezeu nu este la intamplare,~i nu este 
fara rost. Chiar daca noi, ca ~i oameni, nu intelegem rostul tuturor 
lucrurilor, ele toate au un rost. 

Toate lucrurile facute, nu numai ca au un rost, ele sunt ~i foarte 
bune. (Genesa 1 :31) 

Din lucrurile create 11 putem cunoa~te pe Creator, in ele se 
poate vedea intelepciunea, puterea ~i dumnezeirea Lui, prin clc 
Dumnezeu se exprima pe Sine insu~i. 

Proorocul Isaia ne provoaca ~i ne spune sa privim in sus ~i sane 
intrebam Cine le-a creat, Cine a randuit Legile ~i cum de nu sc 
ciocnesc intre ele. (Isaia 40:26) Nimic mai intelept nu exista pe 
pamantul aces ta, decat sane incredem in El, pentru toate lucruri le. caci 
daca n-a gre~it El cu nirnic atunci cand a fixat locul stelelor pe bolta 
cerului, nu va gre~i nici cu viata noastra. 

Despre Dumnezeu se poate spune ca este: ,,Spirit, infinit. 
perfect ~i personal, in care toate lucrurile i~i au izvorul, scopul ~i 
suportul." 
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II. CE $TIM DESPRE CREA !IA OMULUI 

Spre deosebire de toate celelalte lucruri pe care le-a facut 
Dumnezeu din nimic, folosindu-se doar de Cuvantul Lui, cand este 
vorba de facerea omului, lucrurile sunt total diferite. Dumnezeu 1-a 
facut pe om din ce era facut deja - µrana pamantului. Nu 1-a adus la 
fiinta doar spunand un cuvant, ci 1-a modelat cu mainile Sale, apoi in 
omul facut din pamant a suflat din Duhul Sau, ~i omul s-a facut un 
suflet viu, mult mai mult decat tot ce a fost facut pana atunci. (Genesa 
2:7) 

Omul a fost facut dupa chipul ~i asemanarea lui Dumnezeu. El 
a fost facut de la inceput perfect, capabil sa inteleaga, sa vorbeasca ~i 
sa lucreze. El n-a evoluat din fiinte inferioare in milioane de ani. El a 
fost din prima lui zi de viaµ ~a cum este omul acum. El putea atunci 
sa decida pe cine sa creada ~i pe cine sa asculte, pentru ca a fost facut o 
fiinta mareata ~i responsabila ~i nu un robot, sau o jucarie electronica, 
programata mai dinainte ce sa faca. 

Dumnezeu a dat omului libertate, dar numai pana la o limita, 
ca sa-1 invete ca deasupra lui este Creatorul sau de care trebuie sa 
asculte ~i sa dea socoteala de tot ce face. Exista riscul ca omul sa-~i 
foloseasca in mod gre~it libertatea, dar altfel el nu putea decide pe cine 
sa creada ~i pe cine sa iubeasca. 

Daca ne gandim la cum este omul ~i la capacitatea lui 
intelectuala, ne vine sa spunemca ~i psalmistul in Psalmul 139: 14: ,, .. . 
Te laud ca sunt o faptura a~a de minunata ... ". 

Omul a fost facut la urma, dupa ce au fost create toate 
conditiile ca el sa poata trai pe pamant. in Geneza, omul apare in patru 
situatii deosebite. 

I . Ca om-fiicut dupa chipul ~i asemiinarea lui Dumnezeu 

in starea lui de om, el falimenteaza, pentru ca in loc sa creada 
~i sa asculte de Creatorul sau, a ascultat, a crezut ~i a facut ce i-a 
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sugerat Satana, vrajma~ul lui. 

2. Ca slujitor 

Minunea Crea(iei 

El a trebuit sa lucreze ~i sa pazeasca Gradina Edenului, dar 
~i aici a falimentat pentru ca nu a vegheat. 

3. Carege 

Dumnezeu a dat omului stapanire deplina peste toate fiintele 
create. Dar ~i aici a falimentat, pentru ca daca el n-a ascultat de Cel ce 
1-a creat ~ii-a dat dat stapanire peste fiintele inferioare, nici animalele 
n-au mai ascultat de el. 

4. Caso/ 

Barbatul a fost facut capul familiei, lui i-a vorbit Dumnezeu ~i 
i-a spus ce are voie ~i ce nu are voie sa faca. Dupa cadere el a fost 
intrebat ce a facut? Omul a falimentat ca ~i sot, pentru ca s-a la.sat 
ispitit de Satana, prin nevasta lui. 

Ill CE $TIM DESPRE PRIMA CASA A OMULUI - GRAD/NA 
EDENULUI (Genesa 2:8-17) 

J. Afostocasiiperfectii 

Prima casa pe care a avut-o omul pe pamant a fost facuta de 
Dumnezeu. Totul is-a oferit omului in dar, fara ca el sa fi tacut ceva. Pc 
pamant n-a mai fost ceva atat de frumos ~i nici nu va fi pana nu v~ fa~e 
Dumnezeu toate lucrurile noi. Omul nu mai trebuia sii planteze mm1c, 
tot ce a fost necesar a fost facut de Dumnezeu ~i a fost racut perfect. 
Dar mai presus de plante, pomi ~i flori, in gradina a fost ~i pomul vie\ii 
~i pomul cuno~tintei binelui ~i raului. (Genesa 2:9) 
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2. A Jost o casd care trebuia piizitii (Genes a 2: 15) 

De cine trebuie pazita nu se spune, dar putem presupune ca 
trebuia pazita de animalele sMbatice ~i mai ales de ~erpi, de ~arpele eel 
vechi - Satan. 

in momentul acela omul nu a ~tiut cat de ~iret este ,,~arpele" ~i 
ce u~or 1-a in~elat. Els-a convins de acest lucru, dar a fast prea tarziu. 

3. A Jost o casii unde trebuia /ucrat ceva 

Casa omului n-a fast un apartament de bloc unde nu ai nimic 
de facut, ci o gradina unde exista tot timpul de racut ceva. Durnnezeu a 
racut ce trebuie, dar a lasat ~i omului sa faca ceva. Pomii au fast 
plantati deja, erau mari ~i raceau rod, dar ~i ei trebuiau ingrijiti ca sa 
faca mai mult rod. ( Cine are gradina ~tie cat are de lucru in ea.) 

4. A Jost o casii cu anumite restricfii 

Omul putea manca dupa placere din orice porn, dar din pomul 
cuno~tintei binelui ~i raului, nu. Dumnezeu i-a dat foarte mult ~i i-a 
cerut foarte pufin. ~i interdictia aceasta a fost doar un test al credintei 
lui. 

Astazi este la fel. Poti sa faci multe in casa ~i familia ta, dar 
exista anumite limite. Unele lucruri nu sunt permise, ca sa-ti dai 
seama ca peste tine este Durnnezeu ~i trebuie sa asculti de El. 

Conc/uzie: 
La inceput totul a fost o minune: cerul, pamantul, marea, omul 

~i ,,casa" unde 1-a a~ezat Dumnezeu, dar ~i pomul vietii ~i pomul 
cuno~tintei binelui ~i raului au fost o minune. Fiecare floare, fiecare 
porn, fiecare plan ta a fast o minune. Jos au fost minuni, dar ~i deasupra 
au fast alte minuni. Dar cat de minunat este ACELA care le-a facut pe 
toate? 

Mintea omeneasca nu poate pricepe toata lucrarea lui 
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Dumnezeu. De aceea, in fata lucrarilor Sale ar trebui sane simtim mici 
~i sa spunem: ,,Minunate sunt lucrarile :ale, Doamne al o~tirilor!" • 

- Ce va impresioneaza eel ma1 mult la om? Pe Dumnezeu t1 
impresioneaza doar credinta omului. . 

-Dar ce va uime~te eel mai mult la Dumnezeu? El sau lucrunle 
racute de El? 

-in ce domenii considerati ca ati falimentat ca om? Sau nu? . 
- Domnul Isus s-a minunat ca Dumnezeu s-a descopent 

pruncilor. (Matei 11 :25) . . . _ . . 
-Ati dori sa traiti intr-o ,,casa" ca ~t Edenul? Dar ~ttt1 ca 1sp1ta a 

venit~iacolo? . . .. 
-De ce credeti ca Adam n-a mancat dm pomul v1et11? 
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Schifi prescurtati a lectiei 

Minunea Creatiei 
Genesa 1: 1-13 (Psalmul 19:1) 

Introducere 

I. Ce ~tim ~i cat ~tim despre crearea universului 
I . Ca Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor 
2 . Ca Dumnezeu a facut toate din nimic, prin Cuvantul Lui 
3. Ca Dumnezeu a facut toate lucrurile cu un scop 

II. Ce ~tim despre creaµa omului 
1. El a fost facut om 
2. El a fost facut slujitor 
3. El a fost facut rege 
4. El a fost facut sot 

ID. Ce ~tim despre prima casi a omului - Gridima 
Edenului 

1. A fost o casa perfecta 
2. A fost o casa care trebuia pazita 
3. A fost o casa unde trebuia lucrat ceva 
4. A fost o casa cu anumite restrictii 

Concluzie: 
Tot ce a facut Dumnezeu este o minune: cerul, pamantul, 

marea, omul ~i casa lui, pomul vietii ~i pomul cuno~tintei binelui ~i 
raului. 

Cat de minunat poate fi Ace la care le-a facut pe toate ! 
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