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Întotdeauna am avut un mare interes pentru subiectul „Creaţie
şi evoluţie”. La universitate, printre altele am studiat şi geologia.
Nu eram credincios la acea vreme, iar când mi-a ajuns în mână
Evanghelia, scepticismul meu cu privire la Biblie, dar mai ales cu
privire la primele capitole din Genesa, m-a împiedicat să-L accept
pe Domnul Isus şi să devin creştin. Nu puteam împăca învăţătura
Bibliei cu ceea ce am învăţat la universitate.
Totuşi într-o seară, în timp ce meditam la această chestiune,
mi-a venit un gând: „Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, deci
trebuie să fie adevărată.” Iar aceste cuvinte nu m-au mai părăsit
niciodată şi ele au stat la baza slujirii mele de atunci înainte.
Problema mea principală a fost rezolvată, şi nu după mult timp
mi-am predat viaţa Domnului Hristos.
De atunci, am crezut deplin, fără ezitări sau rezerve, tot ce
învaţă Biblia despre creaţie (şi toate celelalte). În consecinţă, când
eu, în calitate de profesor de liceu, predam geografia şi geologia,
mi-am făcut o practică din a spune elevilor, că eu cred că lumea
a fost creată în şase zile, declarându-mă ferm împotriva evoluţiei,
chiar dacă ceilalţi profesori nu prea apreciau ce făceam! Totuşi,
trebuie să recunosc că au fost multe lucruri la acest subiect, pe
care nu le-am înţeles şi pe care nu le puteam explica (nici chiar
acum nu pot). Unele din întrebările elevilor din şcoală erau chiar
grele şi nu-mi era uşor să le răspund. Le-am spus că ştiinţa
adevărată (nu evoluţia) şi Biblia, se împacă una cu alta, pentru că
eu cred (şi cred aceasta şi acum) că între ele este un acord total.
Teoria evoluţiei este printre singurele teorii care crează conflict
între ştiinţă şi Biblie. Mulţi dintre oamenii de ştiinţă sunt (şi au
fost) creştini devotaţi care au crezut Biblia în întregime.
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Am realizat că, deşi eram sută la sută sigur în legătură cu tot
ce învaţă Biblia despre creaţie, lucruri pe care le predam la clasă,
existau şi întrebări la care Biblia nu are un răspuns. În consecinţă,
mi-am dat seama că nu era absolut necesar ca eu să răspund acelor
întrebări. Deci, uneori foloseam cuvintele „nu ştiu” sau „nu sunt
sigur”, când era vorba de chestiuni pe care Dumnezeu nu ni le-a
descoperit în Cuvântul Său. Nu este nimic greşit în a proceda aşa.
Dar ce ne-a revelat Dumnezeu, am crezut, am predat cu
convingere la clasă, şi de fiecare dată am fost gata să-mi apăr
convingerile – şi încă o fac.
Aşadar, trebuie să ştim de la începutul acestor lecţii, că sunt
anumite aspecte ale acestui subiect, care, din anumite motive,
Dumnezeu nu ni le-a descoperit deplin. De aceea este bine să ne
concentrăm în lecţiunile noastre pe lucrurile care El ni le-a revelat
la acest subiect, şi să învăţăm pe copii despre adevărurile pe care
le ştim şi suntem siguri pe ele. Nu vă fie teamă să folosiţi expresii
ca: „Este posibil”, „Nu sunt sigur” sau „Nu ştiu” – dacă Biblia
nu prezintă cu claritate acel lucru. Nu fi dogmatic dacă Biblia nu
este dogmatică.
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INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI

(De citit şi studiat, încet, cu atenţie şi cu rugăciune)

Este vital ca noi, în calitate de învăţători, să avem o înţelegere
clară a lucrurilor care urmează să le predăm şi, în mod special, să
cunoaştem ideile fundamentale ale celor două subiecte importante
şi principale: creaţie şi evoluţie.

CREAŢIA – Adevărul pe care să-l credem

Înainte de a-i învăţa pe copii despre creaţie, despre minunatul
adevăr că Dumnezeu a creat universul, lumea, totul, nouă înşine
trebuie să ne fie foarte clar acest subiect, în fiecare din următoarele sale aspecte:
● FAPTUL CREAŢIEI
Biblia prezintă într-un mod foarte clar faptul că Dumnezeu a
fost şi este Creatorul, că El a creat totul (Genesa 1; Neemia 9:6;
Psalmul 106:5,24; Fapte 17:24; Apocalipsa 4:11).
● AGENTUL (AGENŢII) CREAŢIEI
Genesa 1:1 ne relatează că Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Alte pasaje din Scriptură ne arată că toate cele trei Persoane ale Trinităţii au fost implicate în creaţie:
►Dumnezeu Tatăl – 1Corinteni 8:6; Apocalipsa 4:11.
►Dumnezeu Fiul – Ioan 1:3; Coloseni 1:16.
►Dumnezeu Duhul Sfânt – Psalmul 104:30; Isaia 40:12-13.
Această implicare comună poate fi văzută şi în folosirea
pluralului „Nostru” în Genesa 1:26.
● ÎNŢELEGEREA CREAŢIEI
Creaţia poate fi înţeleasă în două moduri:
►Creaţia specifică a universului şi a lumii aşa cum este
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descrisă în Genesa 1 şi 2.
►Continua creare a oamenilor de atunci încoace. Trupurile
noastre sunt rezultatul unirii părinţilor noştri; dar şi aceasta este
controlată şi avizată de Dumnezeu (Psalmul 100:3; Psalmul
139:15; Ieremia 1:5). Viaţa noastră, sufletul nostru, duhul nostru
sunt rezultatul direct al creaţiei lui Dumnezeu (Fapte 17:25).
● ÎNVĂŢĂTURA CREAŢIEI
Creaţia este unul dintre cei mai mari învăţători:
►Ea ne arată existenţa lui Dumnezeu (Romani 1:20; Evrei 11:3).
►Ea ne arată puterea lui Dumnezeu (Psalmul 33:6; 89:11;
95:3-6).
►Ea declară gloria lui Dumnezeu (Psalmul 19:1; Apocalipsa
17:28).
● CONSECINŢELE CREAŢIEI
Atunci când credem cu adevărat că Dumnezeu a creat lumea
(cum ne arată Evrei 11:3), şi că El ne-a creat şi pe noi, acest fapt
are anumite consecinţe:
►Ne vom închina Lui (Psalmul 95:6).
►Ne vom baza întru totul pe El (Fapte 17:26-28).
►Ne vom încrede în El şi în puterea Lui în situaţiile dificile
(Psalmul 124:8; Isaia 40:28-31).
Ne vom accepta pe noi înşine – aşa cum ne-a creat Dumnezeu
– şi îi vom accepta şi pe alţii (Fapte 17:26-29).
Îi vom încuraja şi pe copiii noştri să recunoască pe Dumnezeu
ca şi Creator al lor, căruia Îi vor da socoteală (Eclesiastul 12:1).
● PREDAREA LECŢIILOR DESPRE CREAŢIE
Este important pentru copiii pe care-i învăţăm, să creadă şi să
fie siguri de trei adevăruri:
►Că există un Dumnezeu.
►Că El a creat toate lucrurile.
►În consecinţă, teoria evoluţionistă este greşită.
Ce putem face pentru a-i ajuta să vadă şi să creadă aceste
adevăruri?
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►Le putem explica ce învaţă Biblia despre aceste lucruri – şi
să ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă mintea să înţeleagă, să
producă în ei credinţă ca să poată crede ce spune Biblia.
►Le putem explica de asemenea simplu şi clar conceptul proiectării inteligente. Acest concept constă în principal în ideea că
orice lucru funcţional a fost gândit şi făcut de cineva – şi cu cât
lucrurile sunt mai complicate, cu atât proiectantul trebuie să fie
mai inteligent şi mai puternic. Iar singura explicaţie logică, în
baza acestui concept, atunci când privim la univers, la pământ, la
peşti, la păsări, la animale şi la noi înşine, este că există un Dumnezeu şi că El este Proiectantul şi Creatorul.
Toate acestea sunt rezultatul proiectării inteligente şi sunt
opera marelui Proiectant de o inteligenţă supremă – Dumnezeu
Însuşi.

EVOLUŢIA – eroarea care trebuie respinsă

Chestiunea originii omului a fost întotdeauna un subiect fascinant care a condus la multe controverse.
Evoluţioniştii învaţă că omul este produsul final al evoluţiei.
Ei susţin că viaţa a început cu o celulă mică sau cu o plasmă, cu
multe milioane de ani în urmă, şi că aceasta s-a dezvoltat pe parcursul milioanelor de ani în forme mai avansate de viaţă, iar acest
proces în cele din urmă a condus la apariţia fiinţelor umane.
Aceasta rămâne încă doar o teorie, pentru că n-au putut s-o
dovedească, chiar dacă au prezentat-o ca pe un fapt ştiinţific.
Principala lor problemă este că, deşi s-au descoperit multe milioane de fosile din vremuri străvechi, n-au reuşit să găsească nici
o „verigă lipsă”. Adică, n-au putut să găsească nimic care să facă
legătura între specii, ceva într-o fază de tranziţie de la o specie la
alta, adică ceva care de exemplu este jumătate peşte şi jumătate
reptilă, nici n-au găsit fosile sau rămăşiţe de fosile care să fie

10

Informaţii pentru învăţători

jumătate animal şi jumătate om.
Biblia afirmă categoric că nu a fost nici o evoluţie, şi că nici
nu ar fi putut avea loc procese de evoluţie. Dumnezeu a creat
peştii, păsările şi animalele ca „produse finite” – la un moment dat
în istorie, dând fiecăruia abilitatea de a se reproduce. Desigur, în
cadrul speciilor au putut avea loc mutaţii, schimbări sau dezvoltări, dar toate rămân în cadrul speciei „fiecare după soiul lor”,
după cum învaţă Biblia.
Acelaşi adevăr se aplică şi la om. Dumnezeu a creat primul
om, pe Adam, l-a făcut din ţărâna pământului la un anume moment al timpului, ca „produs finit”. Apoi a creat-o pe Eva, prima
femeie, dintr-o coastă a lui Adam. Aceasta ni se spune clar în
primele două capitole din Genesa, lucruri care au fost recunoscute
şi învăţate şi de către Domnul Isus (Matei 19:4; Marcu 10:6), şi
de către apostolul Pavel (Romani 5:12-19; 1Corinteni 15:45;
1Timotei 1:13). Primilor oameni li s-a poruncit de asemenea să
crească şi să se înmulţească, iar toţi cei ce au rezultat din ei au fost
ca şi ei. Sunt şi au fost multe feluri de oameni, dar toţi fac parte
din aceeaşi grup numit omenire.
Deci Dumnezeu ne arată în Biblie că evoluţia, în ceea ce îl
priveşte pe om, este greşită.
Biblia ne face foarte clar faptul că toate fiinţele vii au fost
create la un moment dat al timpului. Teoria că toate făpturile vii
au evoluat gradual, la voia hazardului, puţin câte puţin, fără scop
sau proiect, de-a lungul multor milioane de ani, din nimic, până
au ajuns la nivelul actual, este în absolută contradicţie cu ce spune
Biblia.
Noi ştim că evoluţia nu poate fi adevărată din următoarele
motive:
1. Evoluţia nu poate explica ordinea pe care o vedem în
creaţie.
2. Evoluţia nu poate explica frumuseţea ce o vedem în creaţie.
3. Evoluţia nu poate explica modul în care au început lu-
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crurile, cum au venit la existenţă.
4. Evoluţia de la un tip de animal la altul, nu poate fi văzută
nici astăzi, nici nu poate fi găsită în trecut.
5. Evoluţia nu poate explica de ce omul are suflet şi conştiinţă.
6. Evoluţia nu poate explica bunătatea, dragostea, prietenia,
binele şi răul.
7. Evoluţia nu poate explica diferenţele dintre animale şi
oameni.
8. Evoluţia nu ne poate spune încotro ne îndreptăm.
Dumnezeu şi creaţia pot explica toate acestea.
9. Mai presus de toate, evoluţia nu poate fi adevărată, pentru
că este în dezacord cu Cuvântul lui Dumnezeu. În Genesa citim
că Dumnezeu a creat toate făpturile vii, după soiul lor, timp de
şase zile, literal.
Cineva ar putea să întrebe – dar oare contează aşa de mult
acest lucru? Ce este aşa de rău să crezi în evoluţie?
Iată câteva răspunsuri la această întrebare:
● Răspunsul principal este că teoria evoluţiei elimină
complet existenţa, puterea şi stăpânirea lui Dumnezeu – şi
conduce, şi deja a condus, către o societate materialistă, egoistă
şi în mare măsură agnostică şi atee.
Eu cred că această teorie este o armă în mâna lui Satan, prin
care depărtează copiii de la a crede în creaţie. Acest lucru va rezulta în negarea responsabilităţii pe care o avem faţă de Dumnezeu ca şi Creator. Dacă nu am fost creaţi de El, nici nu-I vom da
socoteală.
Trebuie să ne amintim cuvintele din Eclesiastul 12:1 „Adu-ţi
aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale...”
● Dacă teoria evoluţionistă este adevărată, atunci Biblia
este greşită.
Biblia ne învaţă, de exemplu, că Dumnezeu l-a făcut pe
primul om din ţărâna pământului şi apoi „i-a suflat în nări suflare
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de viaţă” (Genesa 2:7). El a făcut trupul omului la un moment în
timp, când încă nu fusese dată viaţa. Evoluţia spune că întâi a fost
viaţa şi că trupurile noastre s-au dezvoltat puţin câte puţin pe
parcursul multor ani. Deci aceasta contrazice învăţătura Bibliei şi
de asemenea neagă căderea omului şi nevoia lui de salvare.
Evoluţia contrazice învăţătura Domnului (Marcu 16:6-9) – şi
de aceea neagă divinitatea Sa.
Atunci când copiii şi tinerii acceptă şi cred teoria evoluţiei, în
mod automat consideră Biblia o carte religioasă depăşită şi demodată, pentru că vor realiza că ea contrazice teoria evoluţiei. De ce
ar mai asculta şi ar mai crede ce spune această carte de modă
veche?
● Adevărul creaţiei este o parte majoră a Evangheliei
Domnului Isus Hristos pe care o predicăm.
Când Pavel predica Evanghelia neevreilor din Listra în Fapte
14:15, el i-a îndemnat pe aceştia „să vă întoarceţi de la aceste
lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul,
pământul şi marea şi tot ce este în ele.”
Când predica grecilor necredincioşi din Atena în Fapte 17, el
şi-a început mesajul său evanghelistic prin a afirma marele adevăr
că Dumnezeu este Creatorul lor:
„Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este
Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute
de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea
trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate
lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să
locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri
şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu
şi să se silească să-L găsească bâjbâind, cu toate că nu este
departe de fiecare din noi” (Fapte 17:24-27).
Adevărul că Dumnezeu este Creatorul şi că toţi oamenii îi vor
da socoteală, este un segment esenţial al mesajului Evangheliei.
Predarea adevărului creaţiei poate fi una din cele mai eficiente

Creaţie şi evoluţie

13

forme de evanghelizare. Trebuie să le reaminteşti mereu copiilor:
„Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale” (Eclesiastul 12:1).
Este bine ca în final să ne reamintim diferenţele dintre evoluţie şi învăţătura Bibliei:

Biblia spune

1. Creaţia a fost planificată şi are un scop bine
definit.
2. Toate fiinţele vii au
fost făcute separat – fiecare
după soiul lor.
3. Omul este o creatură
specială – complet separată
de animale.
4. Dumnezeu a creat
lumea noastră în şase zile.
5. Creaţia a fost perfectă
dar a fost întinată, stricată
prin păcat.

Evoluţia spune

1. Natura a evoluat
accidental, din întâmplare.
2. Toate fiinţele vii
provin dintr-o formă mică de
viaţă, prin evoluţie.
3. Omul este un animal
care a evoluat din alte
animale.
4. Lumea noastră
prezentă s-a dezvoltat în
milioane de ani (şi încă
evoluează).
5. Natura şi omenirea,
prin schimbările produse de
evoluţie, merge în sus,
dezvoltându-se pozitiv.
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Scopul nostru

Trebuie să identificăm ce vrem să înţeleagă şi să creadă copiii,
ca rezultat al lecţiei noastre. Care este scopul nostru?
Vă sugerez principalele adevăruri pe care trebuie să le predăm
copiilor în aceste lecţii – adevăruri pe care să le înţeleagă, să le
accepte şi să le creadă:
● Există un Dumnezeu (Evrei 11:6). Acesta este cel mai important adevăr într-o lume ce este tot mai materialistă.
● Acest Dumnezeu este puternic (Psalmul 135:5-6) şi poate
face orice.
● Acest Dumnezeu lucrează după un plan (Romani 11:33) şi
nu lasă nimic la voia întâmplării.
● Acest Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie (2Timotei 3:16) –
principala sursă a adevărului – şi ne-a descoperit mult din planul
Său.
● Acest Dumnezeu a creat universul cu tot ce conţine, din nimic (Genesa 1:1).
● Pământul pe care locuim a fost creat în şase zile (Genesa 1).
● Toţi peştii, animalele şi păsările au fost create aşa cum sunt
(Genesa 1:20-26). Nu au evoluat.
● Adam a fost primul om şi el a fost creat om întreg, desăvâşit, la un anume moment în timp (Genesa 1:26-27). El nu a fost
rezultatul progresului, schimbărilor şi evoluţiei. Prima femeie a
fost făcută dintr-o coastă a primului om (Genesa 2:21-22).
● Păcatul a intrat în lume prin neascultare (Romani 5:12-21).
● Dumnezeu a oferit salvarea celor ce se încred în Isus Hristos (Romani 3:24-28).
Eu cred că dacă reuşim să transmitem copiilor aceste zece
adevăruri într-un mod simplu şi sistematic, ne vom atinge scopul
pe care l-am stabilit. Sunteţi de acord?
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SCOPUL ŞI ŢINTA NOASTRĂ PRINCIPALĂ CU ACESTE
LECŢII ESTE SĂ-I ÎNVĂŢĂM PE COPII CĂ DUMNEZEU
ESTE CREATORUL, CĂ EL A CREAT TOATE FIINŢELE VII,
INCLUSIV PE OM, DIRECT ŞI IMEDIAT, ŞI CĂ EVOLUŢIA
ESTE COMPLET GREŞITĂ.

Deci această serie de lecţii despre creaţie şi evoluţie este vitală, în special în ţările în care evoluţia este predată, învăţată şi
proclamată în şcolile şi universităţile noastre, în cărţile noastre şi
pe ecranele televizoarelor noastre. Evoluţia este prezentată şi
crezută de mulţi ca fiind un adevăr – şi noi trebuie să arătăm
copiilor noştri că ea este doar o teorie greşită şi falsă şi că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi fiinţelor.
Astfel, această serie de lecţii vă va ajuta să clarificaţi, mai
întâi pentru voi înşivă, învăţătura Bibliei la acest subiect, apoi vă
va echipa pentru a arăta copiilor că creaţia este adevărată şi că
teoria evoluţiei este falsă. Aceste lecţii îi vor ajuta şi pe copii să
recunoască valoarea şi relevanţa Bibliei ca şi Cuvânt al lui
Dumnezeu.
Fii pozitiv în expunere. Învaţă-i pe copii ce spune Biblia şi
accentuează faptul că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Bazează-ţi întotdeauna prezetarea pe expunerea simplă a Scripturii. Va
trebui să faci referiri la teoria evoluţiei şi să explici că tu nu o
accepţi, pentru că ea contrazice ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Dar încearcă să faci acest lucru într-un mod pozitiv,
cu dragoste, fără a fi prea critic sau prea negativ. Fă-ţi scop din a
arăta copiilor rezultatele evoluţiei, aşa cum le-am prezentat mai
sus. Roagă-te ca Dumnezeu Duhul Sfânt să-i ajute pe copii să
înţeleagă, să accepte şi să creadă ce îi înveţi tu.
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Metoda noastră

Gândindu-ne cum ar fi mai potrivit să-i învăţăm pe copii
despre creaţie şi evoluţie, cred că este important să facem distincţie între realităţile clare şi definite despre care Biblia vorbeşte
specific şi fără posibilitate de contrazicere, pe de o parte, şi
explicaţii probabile, care ar putea fi adevărate, dar despre care
Biblia nu ne vorbeşte în mod specific, pe de altă parte.
Ar trebui să învăţăm cu fermitate şi dogmatic lucrurile
afirmate categoric de Biblie, iar la celelalte, din al doilea grup, ar
trebui să includem cuvântul „probabil” sau „se pare că aşa s-a
întâmplat”.
Vă voi da câteva exemple concrete care ar putea fi incluse
într-un grup sau în altul:

GRUPUL 1 – Acest grup conţine realităţi biblice definite
În această categorie intră adevăruri cum ar fi:
1. Există un Dumnezeu (Evrei 11:6) Aceasta este realitate.
2. Dumnezeu este puternic (Daniel 4:34-35).El poate face
orice. Acesta este realitate.
3. Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie (2 Timotei 3:16). Aceasta
este realitate.
4. Biblia este adevărată şi precisă. Aceasta este realitate.
5. Dumnezeu este Creatorul cerurilor şi al pământului. (Genesa 1:1) Este o realitate.
6. Lumea în care trăim a fost creată în şase zile, literal (Exodul
20:11). Aceasta este realitate.
7. Dumnezeu a creat primii peşti, primele animale şi păsări
aşa cum sunt (Genesa 1:20.26). Ele nu au evoluat din alte forme
de viaţă. Aceasta este realitate.
8. Dumnezeu a creat primul om din ţărâna pământului şi i-a
insuflat viaţa. Trupul lui exista deja, înainte de a fi viaţă în el (lucru care se opune evoluţiei) (Genesa 2:7). Aceasta este realitate.
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9. Adam a fost primul om(1Corinteni 15:45). Aceasta este
realitate.
Nu este nici o îndoială cu privire la aceste realităţi şi le putem
învăţa dogmatic, pentru că Biblia face aşa. Unele din aceste realităţi nu ne sunt explicate de Dumnezeu în Cuvântul Său, dar dacă
Biblia le prezintă ca realităţi, noi trebuie să le predăm aşa, fie că
le înţelegem, fie că nu le înţelegem.
Cred că ar trebui să ne concentrăm cât mai mult pe aceste
realităţi definite – şi eu chiar fac acest lucru în lecţiile din această
serie.
Prin urmare, aceste lecţii sunt simple şi nu prea tehnice. Ele
prezintă adevărurile fundamentale cu privire la creaţie, descrise
clar şi fără dubii în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu am introdus nici
un subiect care să nu fie prezentat specific şi clar în Biblie. Dacă
totuşi am atins vreun astfel de subiect, am folosit cu privire la el
cuvintele „probabil” sau „aproape sigur”.
Oricum, am încercat să răspund la orice întrebare pe care voi,
sau copiii mai mari aţi putea-o ridica în urma acestor lecţii.

GRUPUL 2 – Acest grup conţine câteva posibilităţi, probabilităţi şi lucruri care ar putea fi privite aproape ca
certitudini – toate acestea ar putea fi adevărate.
Singura problemă este că, deşi simţim că acestea pot fi deduse
din realităţile biblice, ele nu sunt afirmate specific în Biblie şi nu
ar trebui învăţate ca realităţi biblice. Putem şi ar trebui să le
predăm, dar ar trebui să includem, aşa cum am afirmat deja,
cuvinte ca: „probabil” sau „eu cred că aşa s-a întâmplat” sau
„acesta se pare să fie răspunsul”.
De exemplu:
1. Data EXACTĂ a creaţiei Pământului şi universului. Cei
mai mulţi creştini datează acest moment undeva în urmă cu 6000
de ani sau mai mult.
2. Explicarea formării rocilor sedimentare. Cei mai mulţi
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creştini astăzi cred că acestea s-au format ca rezultat al Potopului
de pe vremea lui Noe, când nisip, noroi, pietre şi materii vegetale
presate de greutatea apei au devenit rocă sedimentară.
3. Originea fosilelor. Cei mai mulţi creştini cred că ele sunt de
asemenea rezultatul Potopului, când multe creaturi au murit în
acele sedimente, devenind fosile.
4. Dispariţia dinozaurilor. Cei mai mulţi creştini datează acest
lucru undeva după Potop.
Totuşi, nu putem fi la fel de dogmatici asupra detaliilor în ce
priveşte aceste subiecte, ca la primul grup.

Privire generală asupra lecţiilor

În această serie sunt zece lecţii:
Lecţia 1: Există un Dumnezeu
Lecţia 2: Dumnezeu a vorbit
Lecţia 3: Dumnezeu a creat lumea în şase zile
Lecţia 4: Dumnezeu a creat universul
Lecţia 5: Zilele creaţiei a treia şi a patra
Lecţia 6: Dumnezeu a creat păsările şi peştii
Lecţia 7: Dumnezeu a creat animalele
Lecţia 8: Dumnezeu a creat primul om şi prima femeie
Lecţia 9: Planul măreţ al lui Dumnezeu
Lecţia10: Păcatul a intrat în lume
Am urmat un plan foarte simplu, iar grupul ţintă pentru care
am conceput aceste lecţii sunt copiii (şi tinerii) care au puţine
cunoştinţe biblice, sau deloc:
I. Învaţă-i pe copii că există un Dumnezeu (Lecţia 1).
II. Învaţă-i pe copii că Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie
(Lecţia 2).
III. Dă-le copiilor o schiţă generală simplă despre cum a creat
Dumnezeu lumea în şase zile (Lecţia 3).
IV. Întoarce-te la început, în special la zilele 1 şi 2 şi ocupă-te de ele folosind mai multe detalii (Lecţia 4).
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V. Explică în detaliu ce a făcut Dumnezeu în zilele a treia şi
a patra (Lecţia 5).
VI. Explică crearea de către Dumnezeu a păsărilor şi a peştilor
în ziua a cincea şi arată cum ele au fost proiectate în mod inteligent (Lecţia 6).
VII. Explică crearea de către Dumnezeu a animalelor în ziua
a şasea şi accentuează din nou planul inteligent în acest sens
(Lecţia 7).
VIII. Explică cum a creat Dumnezeu pe primul om şi pe prima
femeie în ziua a şasea (Lecţia 8).
IX. Explică cu detalii ce minunat este omul creaţiei – cel mai
bun exemplu al proiectului inteligent (Lecţia 9).
X. Învaţă-i pe copii ce s-a întâmplat cu Adam şi Eva şi cum
a intrat păcatul în lume (Lecţia 10).
Cred că acesta este un mod bun, cronologic şi sistematic, de
a preda adevărul că Dumnezeu este Creatorul – cu învăţături clare
la fiecare lecţie despre faptul că n-a avut loc nici o evoluţie.
Lecţiile nu sunt aşa de lungi ca de obicei. M-am gândit că este
mai bine să împart învăţătura despre creaţie şi evoluţie în 10 lecţii
mai scurte, să zicem de câte zece minute, decât să facem 5 lecţii
mai lungi, de câte 20 de minute. Prin urmare, sunt doar câte 5
planşe la fiecare lecţie şi ar trebui să le arăţi la momentele potrivite când dai învăţăturile respective. Am adăugat şi o secţiune de
întrebări şi răspunsuri la sfârşitul fiecărei lecţii. Acestea sunt
întrebări pe care copiii, în special copiii mai mari, le-ar putea avea
şi le-ar putea ridica. (Ele îţi vor fi şi ţie de folos).
Dacă crezi că este necesar să prezinţi copiilor fiecare întrebare
şi să le dai şi răspunsul, poţi face lucrul acesta la sfârşitul lecţiei,
sau poate în recapitulare, înainte de a preda lecţia viitoare.
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PENTRU STUDIU ULTERIOR

Acest subiect al creaţiei este vital pentru fiecare din noi şi este
necesar ca toţi învăţătorii de copii să-l studieze cu atenţie, pentru
a înţelege ce învaţă Biblia despre el, pentru ca apoi să-i poată
învăţa pe copii. Un astfel de studiu este într-adevăr fascinant!
Unii dintre voi poate vor dori să studieze mai departe acest
subiect, de aceea includ şi această secţiune special pentru voi.
Oricine studiază Biblia cu interes, vrea să afle exact ce spune
şi ce învaţă ea, iar această ştiinţă a interpretării şi a descoperirii
sensului Scripturilor se numeşte hermeneutică. Nu există subiect
în Biblie care să fi produs atâtea controverse ca şi subiectul
creaţiei – şi s-au emis multe puncte de vedere şi multe teorii la
acest capitol.
Noi, ca şi creştini, nu vom lua în considerare şi vom nega din
start punctele de vedere şi teoriile seculare şi necreştine susţinute
de mulţi – cum că universul, Pământul şi omenirea ar fi rezultatul
final al unui „Big Bang” şi a multor ani de evoluţie. Acesta este
un punct de vedere care omite complet, ignoră şi neagă existenţa
şi lucrarea lui Dumnezeu.
Dar sunt câteva puncte de vedere sau interpretări care sunt
susţinute de către creştini, cel puţin de creştini practicanţi şi este
interesant să cunoaştem aceste păreri. Vom privi la patru din ele.
Primele trei, cred în creaţie şi în Dumnezeu ca şi Creator, dar
susţin că Pământul este vechi şi că universul şi Pământul au fost
create cu milioane de ani în urmă.

TEORIA EVOLUŢIEI TEISTE
Acest punct de vedere afirmă că există un Dumnezeu care a
creat universul şi că omenirea şi toată creaţia sunt rezultatul
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lucrării mâinilor Lui şi a puterii Sale creatoare. Dar afirmă de
asemenea că Dumnezeu a folosit evoluţia, timp de milioane de
ani, pentru a ne aduce la situaţia în care suntem astăzi.
Eu nu pot accepta această idee sau orice alt punct de vedere
care include credinţa în evoluţie şi care neagă învăţătura
capitolelor 1 şi 2 din Genesa.

TEORIA ZIUĂ/ERĂ
Acest punct de vedere afirmă că Dumnezeu a creat universul
şi Pământul în „şase zile”, numai că nu erau zile în sens literal. Ci
fiecare zi a fost de fapt o eră care a durat milioane de ani. Eu cred
însă că sensul simplu şi clar al celor şase zile aşa cum sunt
descrise în Genesa 1, arată clar că erau zile în sens literal, zile de
douăzeci şi patru de ore fiecare, cu „o seară apoi o dimineaţă”.
Acest lucru este confirmat şi susţinut de Exodul 20:11, unde citim
că „în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot
ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” Ziua a şaptea sau
Ziua Sabatului este evident o zi în sens literal. Aceasta conduce
la ideea că şi celelalte zile sunt zile în sens literal.
TEORIA ZIUĂ/REVELAŢIE
Această torie susţine că cele şase zile erau zilele în care i-au
fost revelate lui Moise adevărurile despre creaţie. Cu alte cuvinte,
în timpul fiecărei din cele şase perioade de câte douăzeci şi patru
de ore Dumnezeu i-a arătat lui Moise ce a făcut El în etape mai
lungi ale creaţiei. Dar o citire simplă a capitolului 1 din Genesa
arată că această idee nu este posibilă.
Eu personal, fără ezitare, resping toate aceste trei puncte de
vedere. Dar îmi dau seama că există creştini care cred aceste
interpretări şi chiar dacă nu sunt de acord cu credinţa lor, îi respect
şi îi iubesc ca şi creştini.
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TEORIA INTERVALULUI
Există o teorie care a fost foarte populară în trecut şi care încă este crezută şi susţinută în diferite forme de către grupuri mici
de exegeţi evanghelici. Această teorie, sau ceva foarte asemănător
ei, a fost susţinută pe scară largă de către evanghelicii din secolul
trecut, incluzând aici pe A.W. Pink şi Donald Barnhouse, lideri
creştini ca J. Irvin Overholtzer (fondatorul Misiunii noastre –
Child Evangelism Fellowship) şi Dr.M.R. DeHaan şi a fost
adoptată şi de editorii de la binecunoscuta Scofield Bible. Dr.
Martyn Lloyd Jones, renumitul cercetător al Bibliei şi Dr. Francis
Schaeffer, un alt binecunoscut cercetător conservator al Bibliei,
au scris amândoi că nu putem fi absolut siguri că această teorie este valabilă. Care este deci punctul de vedere al acestei teorii? Ce
cred cei ce o susţin? Voi schiţa câteva din aceste idei, care oricum pot diferi de la persoană la persoană.
● Ei cred că cuvintele „Cerurile şi pământul”, aşa cum sunt
folosite în Genesa 1:1 se referă la întregul univers – Pământul,
soarele, luna şi stelele. Ele toate, spun ei, au fost create „la
început”.
● Ei cred că soarele, luna şi stelele, au fost create în acelaşi
timp cu Pământul, şi chiar dacă dădeau lumină, nu puteau fi
văzute clar şi nu-şi puteau îndeplini funcţiunile, până în ziua a
patra a creaţiei. Ei spun că cuvântul „făcut”, folosit cu privire la
soare, lună şi stele, în Genesa 1:16, ar putea fi tradus cu „numit”
(însemnat) (Iov 14:5) sau „adus la viaţă” (dat) (Genesa 41:47), iar
unii cred că ar fi putut fi tradus cu „făcuse”.
● Ei cred că această creare a universului (incluzând Pământul)
a avut loc cu milioane de ani în urmă („la început”).
● Ei spun că Pământul care fusese creat undeva departe în
timp („la început”), era acum gol, întunecat şi pustiu (Genesa
1:2). Trebuie că i se întâmplase ceva. Ei spun că Dumnezeu nu ar
fi creat ceva „pustiu şi gol”şi fac referire la versete ca Isaia 24:1,
45:18 şi Ieremia 4:23-26. Ei cred că cuvântul „era” din Genesa
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1:2 putea fi tradus foarte bine şi prin „a devenit”.
● Ei cred că lumea, aşa cum este astăzi, a fost creată sau recreată, în urmă cu între 6000 şi 10000 de ani, în şase zile în sens
literal, aşa cum se relatează în Genesa 1. Ei cred că prima din cele
şase zile ale creaţiei începe în versetul 3 cu cuvintele „Dumnezeu
a zis”. Fiecare zi următoare este precedată de aceleaşi cuvinte:
„Dumnezeu a zis”.
● În consecinţă, după cum susţin ei, ar fi putut să fie un
interval de milioane de ani între versetul 1 şi 2 şi acest interval ar
fi putut permite existenţa dinozaurilor şi formarea fosilelor şi a
formaţiunilor de roci – şi că nu este posibil ca noi să cunoaştem
ce s-a întâmplat între versetele 1 şi 2 şi între versetele 2 şi 3. Unii
cred că în timpul acestui „interval”, lui Satan, diavolul, i s-a dat
stăpânire asupra Pământului. Dar, se spune, el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fost judecat şi aruncat afară (Ezechiel
28:12-19). În acelaşi timp Pământul a fost judecat şi a devenit
„pustiu şi gol”.
● Nu cred în evoluţie şi iau o poziţie fermă împotriva acestei
teorii. Ei cred că Adam a fost primul om (1Corinteni 15:4-5) şi a
fost creat, aşa cum spune Biblia, din ţărâna pământului, în a şasea
zi a creaţiei acestei lumi, aşa cum este astăzi, în urmă cu între
6000 şi 10000 de ani.
● Ei cred că atunci când a păcătuit Adam, moartea a venit
asupra rasei umane (Romani 5:12), dar ei afirmă că acest fapt nu
exclude moartea altor creaturi (inclusiv a dinozaurilor) în timpul
intervalului dintre versetele 1 şi 2 – şi că fosilele sunt rămăşiţe ale
acelor creaturi.
Este un punct de vedere interesant şi chiar dacă nu putem să
fim de acord cu el, trebuie să fim atenţi să nu-i catalogăm pe acei
gânditori evanghelici ca „eretici”. Într-adevăr, în anii de la începutul vieţii mele de creştin şi de slujire, am crezut cu putere
acest punct de vedere şi l-am predat şi altora. Dar mai târziu nu
l-am mai susţinut.
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PUNCTUL NOSTRU DE VEDERE
Cel mai simplu şi evident mod de a interpreta capitolele 1 şi
2 din Genesa, pentru cei mai mulţi creştini, este să citească şi să
creadă, exact aşa cum este scris. Această interpretare afirmă că
pământul a fost creat întâi, după care a fost îmbrăcat cu vegetaţie
(v.1-13), apoi a fost creat universul (v. 14-18) şi după aceea au
fost create fiinţele vii, inclusiv omul (v. 20-30). Astfel, prima zi
a creaţiei începe în versetul 1 cu crearea Pământului (şi a spaţiului) şi aceasta este urmată de mişcarea Duhului pe deasupra
Pământului gol şi pustiu, acoperit de ape (v.2), apoi crearea luminii (v.3). Acesta este punctul de vedere biblic tradiţional şi conservator la subiectul creaţiei – şi ESTE CEL PE CARE L-AM
URMAT ÎN SERIILE DE LECŢII DESPRE CREAŢIE ŞI
EVOLUŢIE.
În acelaşi timp, aşa după cum am menţionat anterior, sunt
câteva chestiuni în care n-ar trebui să fim dogmatici, pentru că
Dumnezeu nu ne-a dat informaţii clare şi precise în Cuvântul Său,
despre acestea. Deci, trebuie să distingem în învăţarea noastră
între ce este absolut sigur şi ce este în mare măsură probabil (sau
chiar posibil). De exemplu, chiar dacă este foarte probabil ca fosilele şi rocile sedimentare să fie rezultatul Potopului care a
acoperit toată faţa Pământului, pe vremea lui Noe, nu putem fi
complet siguri de acest lucru. Şi chiar dacă este foarte posibil ca
universul şi Pământul să fi fost create cu 6000 de ani în urmă, nu
putem fi siguri deplin. Unele din genealogiile din Biblie s-ar putea să nu fie complete şi astfel data creaţiei ar putea fi puţin mai
timpurie.
De exemplu, William Hendriksen, binecunoscutul exeget şi
comentator al Bibliei Reformate scrie: „Cei mai mulţi exegeţi
conservatori au ajuns la concluzia că nu este posibil ca pe baza
textelor Bibliei să stabileşti data când a avut loc Potopul, sau data
creării lui Adam.”
Dar, pe de altă parte, Biblia ne arată clar şi îi putem învăţa pe
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copii dogmatic şi fără ezitare, că Dumnezeu a creat Pământul pe
care trăim noi, cu aproximativ 6000 de ani în urmă, sau mai mult,
în şase zile, în sens literal şi că El a creat prima pereche de oameni
şi toate celelalte fiinţe vii, direct, aşa cum sunt. Deci evoluţia este
complet imposibilă.
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Lecţia 1
EXISTĂ UN DUMNEZEU

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
Primele două lecţii vor pune baza pentru ceea ce urmează.
Scopul primei lecţii este să-i înveţe pe copii că există Dumnezeu – şi cum putem cunoaşte că El există.
Nu are sens să mergi mai departe până nu ai predat aceasta
clar.
Această lecţie introduce conceptul „proiectului inteligent”
care apoi este dezvoltat în toate celelalte lecţii. Acest concept
arată că trebuie să existe Cineva care este Creatorul şi
Proiectantul Suprem.
Această lecţie are de a face întâi cu trei dintre cele mai
minunate lucrări ale lui Dumnezeu.
● Crearea UNIVERSULUI ca întreg.
● Crearea PĂMÂNTULUI în sine.
● Crearea FIINŢELOR UMANE.
Acestea nu numai că arată că există Dumnezeu, ci arată că
El are putere mare.
Lecţia descrie apoi frumuseţea ce o putem vedea în natură şi
arată că trebuie să fie Cineva care este responsabil de apariţia
acestor frumuseţi. Acestea nu numai că arată că există un
Dumnezeu – Supremul Proiectant şi Artist – ci şi că El este
Dumnezeul frumosului.

Planşa 1 – 1
„Tom, ce vrei să te faci când vei creşte mare?”
„Voi fi un inventator.”
Ştiţi ce este un inventator? Este o persoană ca omul din imaginea noastră (arată) care inventează lucruri – care nu au mai fost
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făcute înainte sau n-au mai fost văzute. Acestea se numesc
invenţii.
Vă puteţi gândi acum la vreo invenţie care joacă un rol
important în vieţile noastre? (Dă-le prilejul să răspundă.) Cu ani
în urmă, cineva a inventat automobilul. Ce ne-am face fără
automobile? Dar ce ziceţi de avioane? Gândiţi-vă ce schimbări
au produs apariţia lor. Cine a inventat televizorul ne-a influenţat
cu adevărat viaţa. Apoi şi mai recent, cineva a inventat calculatorul – cred că a fost foarte deştept. Apoi sunt invenţii ca telefoanele mobile, PlayStation-urile, Xbox-urile şi iPod-urile şi am
putea continua tot aşa. Ce altceva aţi mai adăuga? (Lasă-i să
răspundă.)
Ce aţi spune unei persoane care tocmai v-a spus că nimeni nu
a inventat aceste lucruri? Că nimeni n-a fost implicat în plăsmuirea ideii sau în realizarea ei practică? Unei persoane care a
crezut că toate aceste lucruri au apărut pur şi simplu, ca rezultat
al întâmplării? N-aţi crede că acea persoană este cam nebună?
Ştiţi ce înseamnă din întâmplare? Ceva care se întâmplă fără
nici o explicaţie sau raţiune. Este ceva ce doar se întâmplă. Vă
puteţi imagina că un automobil, un avion, un televizor, un iPod
sau un calculator au apărut singure, din întâmplare? Vă puteţi
imagina toate aceste bucăţele că se adună din întâmplare împreună şi încep să funcţioneze?
Ce prostie! În spatele tuturor acestor invenţii trebuie să fi fost
oameni inteligenţi – oameni ca acest om din imagine (arată) –
cineva care vine cu ideea, cineva care face planurile, cineva care
pune piesele laolaltă, le asamblează şi cineva care le porneşte şi
le testează. Dacă n-ar fi fost nimeni să facă aceste lucruri, nici
una din aceste invenţii nu ar fi apărut. Ar fi fost imposibil.
Planşa 1 – 2
Aş vrea să vă arăt trei invenţii care au rezultat în trei lucruri
mari, originale – trei lucruri minunate, speciale şi funcţionale –
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trei lucruri care sunt mai mari şi mai complicate decât oricare din
invenţiile de care am vorbit înainte.
● Primul lucru la care vom privi, prima mare „invenţie”, este
universul. (Pentru învăţător: această imagine este doar o reprezentare a
soarelui şi a planetelor şi nu este realizată la scară.) Ştiţi ce este
universul? Este tot ce puteţi vedea când priviţi noaptea cerul – şi
mult, mult mai mult ce nu puteţi vedea. Universul este compus
din galaxii, stele, planete şi mult, mult spaţiu. Nu putem să arătăm
universul în imaginea noastră – dar puteţi vedea o mulţime de
stele pe fundal (arată) puteţi vedea soarele nostru şi de asemenea
planetele care se rotesc în jurul soarelui, inclusiv Pământul nostru.
Este şi mult, mult spaţiu. Ştiţi ce sunt toate acestea?
■ Ştiţi ce este o stea? Ea pare mică (arată o stea), dar este o
enormă cantitate de gaz arzând. Fiecare stea este de multe multe
ori mai mare ca Pământul nostru.
■ Ştiţi ce este o galaxie? Sunt miliarde de stele în fiecare galaxie (arată câteva stele) – şi sunt miliarde de galaxii. Pământul se
află în galaxia numită Calea Lactee, care are miliarde de stele.
■ Ştiaţi că soarele nostru (arată-l) este una din acele miliarde
de stele – şi este o stea mică? Este o masă de gaz – şi este la o
distanţă potrivită faţă de celelalte stele.
Credeţi că universul a apărut la întâmplare? Gândiţi-vă la cât
de mare şi de bine organizat este. De unde a venit? Este doar un
singur răspuns. Cineva l-a făcut sau l-a inventat şi acel Cineva
este numit Dumnezeu. Biblia spune că „La început Dumnezeu a
făcut cerurile şi pământul” (Genesa 1:1).
● În al doilea rând, vom privi la cea de a doua „invenţie” –
Pământul pe care locuim (arată-l). Ştiaţi că Pământul nostru nu
este o stea? Este o planetă. Planetele nu sunt mase de gaz ca şi
stelele. Ele sunt solide. Pământul este o planetă solidă care se
roteşte în jurul soarelui, o dată în fiecare an. Mai sunt încă opt
alte planete care care se rotesc şi ele în jurul soarelui.
Toate acestea sunt bine organizate. Pământul îşi primeşte
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căldura şi lumina de la soare – şi este exact la distanţa potrivită
faţă de el. Dacă ar fi fost mai departe, ar fi fost prea frig. Dacă ar
fi fost prea aproape, ar fi fost prea cald.
Pământul este singura planetă cu temperatura potrivită şi cu
suprafaţa potrivită ca să poată exista viaţă pe el. Este singurul cu
atmosferă şi cu un cer albastru. Totul pe Pământ este ideal ca să
putem trăi. Gândiţi-vă la toate frumuseţile ce le găsiţi pe Pământ
– florile, păsările, apusul de soare – mai frumos decât orice ar fi
putut picta vreun artist. Ce invenţie! Cineva e în spatele tuturor
acestora – şi acesta este Dumnezeu.
● Apoi, în al treilea rând, privim la noi înşine (arată înspre
tine şi spre copii). Voi şi eu suntem una dintre cele mai mari
invenţii dintre toate. Voi aveţi ochi care văd, urechi care aud, o
gură care vorbeşte, mâini care lucrează, picioare care umblă, o
inimă care pompează sânge şi un creier care controlează toate
acestea. Ce maşinărie minunată sunteţi, ce invenţie specială
sunteţi – mult mai minunată decât un calculator – şi sunteţi
funcţionali! Noi, fiinţele umane, n-am apărut pur şi simplu – nu
puteam apare la voia întâmplării. Cineva ne-a proiectat, Cineva
ne-a făcut – şi Acel Cineva este Dumnezeu.
Dacă priviţi la universul măreţ şi la Pământul pe care locuim
şi dacă priviţi la voi înşivă – puteţi ajunge la o singură concluzie.
Este Cineva în spatele tuturor acestora. Este Cineva care le-a făcut
pe toate, Cineva care le-a inventat şi creat – şi acel Cineva este
Dumnezeu.

Planşa 1 – 3
„Mama, vino repede” a strigat Todd. „Priveşte!”
Era seară şi Todd (arată-l pe Todd în imagine) privea pe
geamul de la dormitorul său.
„Ce este?” l-a întrebat mama.
„Uite, este unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-am
văzut vreodată. Este extraordinar!”
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Mama lui a privit şi ea prin fereastră şi a văzut minunatul apus
de soare la care privea Todd. Cerul era o revărsare de culori –
diferite nuanţe de roşu, portocaliu şi galben – iar marele glob solar
se ascundea încet după orizont.
Todd şi cu mama lui au rămas lângă geam privind această
imagine superbă, până când ea a pălit treptat şi totul începea să fie
înghiţit de întuneric.
Înainte de a merge la culcare în acea seară, Todd i-a pus
mamei sale o întrebare.
„Crezi că există Dumnezeu?” întrebă el.
„Sigur că da”, răspunse mama lui.
„De unde ştii că există Dumnezeu?” întrebă Todd.
„Îţi voi răspunde mâine” spuse ea.
În dimineaţa următoare Todd nu trebuia să meargă la şcoală.
Era vacanţă. Aşa că împreună cu mama lui au plecat în oraş să
viziteze câteva clădiri interesante. Una din aceste clădiri mari
avea mai multe camere, pe pereţii cărora atârnau o mulţime de
tablouri frumoase. Todd a fost fascinat de unele din acele tablouri
– şi i-a spus mamei sale:
„Sunt foarte frumoase. Persoana care le-a pictat cu siguranţă
a fost un artist bun.”
„Da, ai dreptate”, răspunse mama. „Îţi aminteşti frumosul
apus de soare la care am privit aseară? Poţi compara acel tablou
cu acestea?”
„Oh, acela a fost mult mai bun şi mult mai frumos decât oricare din aceste tablouri.”
„Aşa zic şi eu”, răspunse mama. „Deci cred că Cineva a
produs acel minunat apus de soare – şi El este un artist mult mai
bun decât toţi pictorii de aici. Şi acel Cineva este Dumnezeu.
Când văd un apus de soare frumos ca cel de aseară, ştiu că există
Dumnezeu – şi ştiu că El este Dumnezeul frumosului.”
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Planşa 1 - 4
Vă puteţi gândi puţin la câteva dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le-aţi văzut? (Dă-le ocazia să răspundă). Ce ziceţi
de flori? Care flori vă plac cel mai mult? (Lasă-i să răspundă).
Nu-i aşa că munţii înalţi sunt frumoşi? Dar ce ziceţi de un peisaj
la ocean, sau de un râu de munte care curge repede, sau de o cascadă mare, înspumată? Dar când ninge şi zăpada se aşterne peste
tot şi totul devine alb?
Toate aceste frumuseţi, toate aceste combinaţii de culori, n-au
apărut la întâmplare. Cineva le-a creat şi acel Cineva este Dumnezeu. Şi El cu siguranţă este Dumnezeul frumosului, pentru că
a făcut aşa de multe lucruri frumoase.
Deci când privim universul, Pământul nostru şi privim şi la
noi înşine – toate acestea fiind nişte „invenţii” măreţe şi minunate
care funcţionează fiecare atât de bine – trebuie să recunoaştem
că există un Dumnezeu care le-a creat – şi că El este un Dumnezeu puternic.
Iar când privim apusul soarelui şi multe alte lucruri frumoase,
suntem obligaţi să spunem că trebuie să existe un Dumnezeu care
le-a făcut pe toate – şi că El este Dumnezeul frumosului.
Rod şi tatăl său erau în vacanţă (arată-i pe planşă). Le plăcea
să se plimbe dimineaţa devreme pe plaja care nu era departe de
casa în care stăteau. Într-o dimineaţă se plimbau doar ei doi pe
plajă. Atunci tatăl lui Rod spuse:
„Cineva a fost înaintea noastră pe aici.”
„De unde ştii?” răspunse Rod. „Nu văd pe nimeni.”
„Ştiu că nu vezi pe nimeni”, spuse tatăl său. „Dar vezi urmele
de paşi pe nisip?” Şi i-a arătat urmele ce se vedeau înaintea lor
(arată-le). Noi nu-L putem vedea pe Dumnezeu, dar putem vedea
„urmele paşilor Săi”, sau evidenţe ale faptului că El a fost pe aici
înaintea noastră. Putem vedea ce a făcut şi ce a creat. Putem vedea
universul, Pământul nostru şi pe noi înşine – şi toată frumuseţea
naturii. Acestea sunt urme de paşi. Şi aceste urme de paşi sunt
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dovada care ne arată că El a trecut pe aici şi că El este viu. Vom
înţelege mai multe despre acest cuvânt „dovadă” în imaginea
următoare.

Planşa 1 -5
În jurul nostru, peste tot putem observa o mulţime de dovezi
ale existenţei lui Dumnezeu.
Ştiţi ce înseamnă cuvântul ,,dovadă”?
Daţi-mi voie să vă spun o poveste foarte cunoscută. Aţi auzit
vreodată povestea lui Goldilocks?
Cei trei urşi – Tata Urs, Mama Urs şi Bebe Urs au plecat de
acasă pentru a face o plimbare prin pădure. Între timp, o fetiţă pe
nume Goldilocks, a intrat în casa lor şi, după cum vom vedea, a
mers din cameră în cameră. Cei trei urşi s-au întors acasă şi când
au intrat, au găsit dovezi că cineva fusese pe acolo.
● Au văzut o farfurie goală, chiar dacă atunci când plecaseră,
le lăsaseră pline pe toate (arată).
● Au găsit un scaun rupt, scaun care fusese întreg atunci când
au plecat. Cineva a şezut pe el – şi cu siguranţă cineva destul de
greu.
● Au găsit şi un pat rupt şi nici acesta nu fusese rupt înainte.
Cineva a dormit în el.
O farfurie goală, un scaun rupt, un pat rupt – acestea sunt
dovezi sau evidenţe ale faptului că cineva a pătruns în casa lor şi
acel cineva era viu şi activ şi chiar foarte greu. Apoi au găsit-o pe
Goldilocks întinsă pe patul Ursului Bebe!
Dar când privim la univers, la lumea noastră, la noi înşine şi
la multe alte lucruri frumoase din jurul nostru, vedem evidenţe
sau dovezi că Cineva foarte puternic, foarte înţelept şi iubitor de
frumos, stă în spatele tuturor acestora.
Ştiaţi că universul şi cerul pot vorbi? Biblia spune că ele
„spun (sau declară) slava lui Dumnezeu” (Psalmul 19:1). Când
priveşti la univers şi la cer, ele ne spun că este un Dumnezeu care
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le-a făcut şi că El este plin de slavă.
Există şi oameni care, din motive ciudate, nu cred că există
Dumnezeu; iar în cartea numită Biblia, Dumnezeu, care este autorul ei, spune de două ori despre oamenii aceştia că sunt „nebuni”.
„Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu»” (Psalmul
14:1; 53:1)
Dar noi credem că există Dumnezeu – nu-i aşa? Eu am nădejde că voi credeţi – că veţi crede întotdeauna şi că veţi învăţa
să vă închinaţi Lui şi să-I slujiţi.
ÎNTREBARE
Dacă există Dumnezeu, de ce este aşa de multă suferinţă şi
durere în lume, de ce sunt războaie? De ce îngăduie Dumnezeu ca
toate acestea să se întâmple?

RĂSPUNS
Sunt multe lucruri rele în lumea noastră – ca cele menţionate
– şi ele sunt mult mai multe. Dar nu este vina lui Dumnezeu şi nu
poate fi acuzat El pentru ele. Omenirea este de vină, oamenii – şi
doar ei ar trebui acuzaţi.
Dumnezeu a creat lumea perfectă şi pe primul om tot aşa,
perfect – fără păcat. Aşa a dorit Dumnezeu să fie lumea – şi ar fi
rămas aşa dacă nu interveneau primul om şi prima femeie. Dumnezeu le-a dat libertatea de a alege şi amândoi au ales să nu
asculte de Dumnezeu şi au păcătuit. Atunci au început necazurile.
Oamenii, nu Dumnezeu, au adus păcatul în lume – şi toate relele
au venit ca rezultat al păcatului.
Nu-L putem acuza pe Dumnezeu pentru aceste lucruri rele –
putem acuza doar oamenii. Nu este vina Lui, este vina noastră.
Să presupunem că mama ţi-ar spune să nu atingi soba fierbinte, pentrucă te-ai arde. Dar dacă nu asculţi şi te arzi, a cui este
vina? Şi dacă tu te-ai ars, dovedeşte aceasta că mama ta nu există?
Dorinţa lui Dumnezeu şi planul Său este ca să salveze, să
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răscumpere şi să curăţească lumea. De aceea L-a trimis pe Fiul
Său pe pământ ca să moară pentru păcatele noastre. Iar într-o zi,
El va crea ceruri noi şi un pământ nou.
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Lecţia 2
DUMNEZEU A VORBIT

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
Prima lecţia a avut de a face cu adevărul fundamental,
simplu, că există Dumnezeu.
Următorul pas logic este să arătăm copiilor şi să-i învăţăm
că Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie. Toate lecţiile care urmează,
se bazează pe adevărul că Dumnezeu a vorbit oamenilor în Cuvântul Său şi că tot ce conţine Cuvântul Său este adevărat şi fără
greşeală. Dacă aceste lucruri nu sunt clare copiilor, le va fi dificil
să accepte învăţătura despre crearea lumii în şase zile şi povestirea despre Adam şi Eva.
Îţi va prinde bine şi ţie ca învăţător, să-ţi reaminteşti motivele
(incluse în această lecţie) pe care le avem ca să credem că Biblia
– Cuvântul lui Dumnezeu, este adevărată, şi că ea este de
inspiraţie divină.
Vei avea nevoie de o Biblie şi de o carte de istorie, pe care să
le arăţi copiilor la momentul potrivit, în timpul lecţiei.

Planşa 2 – 1
Era după masa târziu când Marty a ajuns acasă de la şcoală.
Era deja destul de întuneric. Pe când se apropia de casă, ea a observat că nu era lumină în casă. Totul era într-un fel de semiîntuneric. A ajuns la uşa din faţă şi a găsit-o deschisă. Atunci s-a
îngrijorat şi se întreba unde poate fi mama ei, aşa că a strigat-o:
„Mama, eşti acolo? Te rog, răspunde-mi.”
S-a liniştit când a auzit vocea mamei.
„Sunt aici. Vino. Nu merge lumina, este o problemă.”
Marty ştia că mama ei este acolo, atunci când a auzit vocea ei.
În ultima noastră lecţie am privit la univers, la Pământ şi la
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noi înşine – şi la natura frumoasă din jurul nostru – şi cu toţii am
crezut că acestea ne arată foarte clar că există un Dumnezeu care
este foarte puternic.
Poate este cineva ca Marty şi întreabă: „Doamne, eşti acolo?
Te rog, vorbeşte-mi.” Ne-ar place să-L auzim pe Dumnezeu vorbind. Dar ştiţi că El a vorbit şi că puteţi încă să-L auziţi vorbind?
De fapt nu veţi auzi glasul Lui cu urechile voastre. Nu aşa vorbeşte El. El a ales cu mulţi ani în urmă câţiva oameni ca acesta
(arată), şi le-a vorbit şi i-a călăuzit să scrie tot ce le-a spus. Tot
ce a spus El este aici, în această carte – Biblia (ţine-o sus). Deci
când citiţi Biblia, de fapt citiţi ce a vorbit Dumnezeu – voi Îl
ascultaţi pe El.
Unul din lucrurile pe care ni le spune Dumnezeu în această
carte, este modul în care a creat universul şi Pământul. El a ales
un om pe nume Moise şi i-a arătat cum a făcut toate acestea, iar
Moise a scris totul, în primele două capitole din cartea aceasta.
Moise nu ar fi ştiut niciodată ce să scrie dacă Dumnezeu nu i-ar
fi spus şi nu i-ar fi arătat cum s-au întâmplat lucrurile.
Dacă vreţi să ştiţi cum a creat Dumnezeu universul şi Pământul, primul om şi prima femeie, citiţi aceste capitole. Ele sunt
în Genesa, prima carte. Numai Dumnezeu ne poate spune ce s-a
întâmplat cu mult timp în urmă, la început, pentru că El era
singurul care era acolo şi El este singurul care ştie. Mă bucur mult
că a făcut în aşa fel ca totul să fie scris pentru noi, ca să putem citi
şi cunoaşte ce s-a întâmplat atunci.

Planşa 2 – 2
Vă plac cărţile? (Arată înspre cărţi.) Vă place să citiţi? Care
este cartea voastră preferată?(Dă prilejul să se răspundă.)
Ce cărţi folosiţi la şcoală? Sunt sigur că aveţi o carte de geografie, o carte de matematică, o carte de gramatică – şi multe
altele. Dar nu trebuie să uit cartea de istorie. Cărţile de istorie
sunt importante, ca şi cartea din imaginea noastră (arat-o), care
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ne spune despre un om numit Iulius Cezar, care a trăit cu mulţi ani
în urmă. Ştiţi cine a fost el?
Vă place istoria? Eu găsesc istoria foarte interesantă – în
special povestirile despre războaiele şi bătăliile care au avut loc
în trecut. De asemenea, fetelor cred că le plac povestirile de dragoste, romantice, despre regi şi regine care se căsătoresc.
Am astăzi aici o carte de istorie. Iat-o (arată cartea de
istorie). Este istoria ţării noastre şi ea are un autor (arată). Ştiţi ce
înseamnă cuvântul autor? Autorul este persoana care a scris cartea
– iar numele său este John Smith (sau oricare ar fi el).
Autorul ne spune în această carte ce s-a întâmplat în ţara
noastră cu ani în urmă. Dar de unde ştie? Oamenii care au trăit cu
ani în urmă au lăsat hârtii cu înscrisuri, au scris ce s-a întâmplat,
şi au spus copiilor şi nepoţilor lor despre ce s-a întâmplat. Acest
autor a adunat şi a studiat toate documentele pe care le-a putut
găsi, iar apoi a fost în măsură să scrie această carte – şi ea ne oferă
o istorisire a ce s-a întâmplat în ţara noastră şi o imagine despre
cum era viaţa cu mulţi ani în urmă.
Dacă privim în urmă în istorie şi citim cărţi de istorie ca
aceasta, vom citi numele unor oameni de renume ca Napoleon
sau Iulius Cezar (arată) sau Abraham Lincoln; vom afla despre
date importante în istorie ca 1066 sau 1776 sau 1914. Ştiţi ce s-a
întâmplat în aceşti ani? (Dă-le prilejul să răspundă.)
Apoi sunt cărţi de istorie mai recente, care ne spun ce s-a
întâmplat cu zece, douăzeci de ani în urmă – şi acestea sunt scrise
de oameni care au trăit în timpul acelor ani, şi au văzut şi au auzit
multe din lucruri întâmplându-se – iar unii din aceşti oameni sunt
încă în viaţă.
Dar aţi văzut vreodată o carte de istorie care să ne spună ce
s-a întâmplat înainte de a fi vreun om pe Pământul acesta? Sau o
carte de istorie care să ne spună cum a început universul? Sau o
carte de istorie care să ne spună de unde a apărut Pământul, cum
a fost făcut şi de unde au venit primii oameni de pe Pământ? Pare
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imposibil, nu? Cum ar putea cineva să scrie despre aşa ceva, când
n-a fost nici un om acolo atunci şi nimeni nu ştie ce s-a întâmplat
atunci.
Ei, există o carte de istorie care ne spune aceste lucruri – şi o
am aici cu mine.

Planşa 2 – 3
Iat-o (ţine Biblia sus). Aceasta este o carte de istorie, care ne
spune despre lucruri despre care nici o altă carte nu poate relata
– pentru că nu era nici un om acolo ca să vadă acele lucruri şi să
ne povestească cum s-au întâmplat. Cum este posibil aşa ceva?
Răspunsul este că era Cineva acolo când toate acestea s-au întâmplat – şi nu numai că le-a văzut întâmplându-se, ci El a făcut ca
ele să se întâmple. Apoi, pentru ca voi şi eu să ştim ce s-a întâmplat atunci, demult, la început şi ce a făcut El, ne-a lăsat scris, ca
noi să putem citi. Dar n-a scris El Însuşi; ci a ales un om numit
Moise, ca să scrie totul. L-a călăuzit în ceea ce a scris ca totul să
fie corect. Moise a scris doar ce i-a arătat Dumnezeu.
Totul este aici în această carte minunată de istorie, Biblia
(ţine-o sus) – împreună cu multe alte relatări şi povestiri, pe care
Dumnezeu a vrut ca Moise şi alţi oameni să le scrie.
Iar deoarece Dumnezeu este Cel ce ne dă aceste informaţii,
suntem siguri că totul este adevărat şi absolut corect. Dumnezeu
nu spune niciodată minciuni. Deci atunci când cineva spune
lucruri care contrazic sau sunt împotriva celor spuse de
Dumnezeu – acele lucruri cu siguranţă sunt greşite. Unele cărţi de
istorie fac greşeli şi conţin lucruri care s-ar fi putut întâmpla –
sau puncte de vedere ale persoanelor care le-au scris. Dar această
carte, Biblia, conţine numai realităţi, adevăruri.
În următoarea lecţie vom privi la ce spune Dumnezeu în
această carte minunată de istorie şi vom descoperi exact cum a
făcut El universul şi lumea noastră – şi cum au început primii
oameni să trăiască pe Pămâmt. Dar astăzi aş dori ca să fim cu toţii

Creaţie şi evoluţie

39

siguri că această carte, Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu şi că
El ne vorbeşte prin ea.
Brent a venit acasă de la şcoală şi tropăia supărat urcând
scările spre camera lui, după cum puteţi vedea în imagine.
„Ce s-a întâmplat?” îl întrebă mama lui (arată spre ea).
„Profesorul nostru de Ştiinţe ne-a spus că nimeni nu a făcut
lumea şi că ea a apărut din întâmplare. Am intervenit şi i-am spus
că nu aşa ne spune Biblia. I-am spus că Dumnezeu a creat lumea
şi el a râs de mine, împreună cu alţi băieţi. Am avut dreptate sau
nu?”
„Ai avut dreptate cu siguranţă, Brent” îi spuse mama.
„Dumnezeu era singurul care era acolo când a făcut lumea şi El
ne-a spus în Biblie cum s-au petrecut lucrurile.”
„Dar de unde ştiu că Biblia este adevărată?” întrebă Brent.

Planşa 2 – 4
„Brent, este o întrebare bună şi aş dori să-ţi răspund cât de
clar şi simplu pot (continuă să arăţi planşa 3).
Înainte de toate, Biblia afirmă despre sine că este adevărată.
Ea se declară Cuvântul lui Dumnezeu şi mai spune că poate fi
crezută. Mereu şi mereu Biblia spune: „Aşa vorbeşte Domnul”
(2Timotei3:16). Brent, dacă eu îţi spun ceva, şi afirm că este adevărat, tu mă crezi. Dar cu mult mai mult ar trebui să credem ce
spune şi ce ne scrie Dumnezeu, pentru că El nu spune niciodată
minciuni.”
„Mai sunt şi alte lucruri care să mă facă să fiu sigur că Biblia
e adevărată?” întrebă Brent.
„Da”, îi răspunse mama. „Când Domnul Isus a fost aici pe
pământ, a afirmat de mai multe ori că El crede Biblia şi povestirile din ea. El a vorbit despre Dumnezeu care a făcut lumea
(Marcu 13:9), despre Adam şi Eva (Matei 19:3-6), despre Noe şi
Potopul din vremea lui (Matei 24:38-39), despre Iona şi peştele
cel mare (Matei 12:39-40) şi despre multe alte pasaje din Biblie
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– şi a făcut clar faptul că El credea toate acele povestiri şi că ceea
ce spunea Biblia este adevărat. El este Fiul lui Dumnezeu – şi El
ştie despre ce vorbeşte. Dacă El a crezut Biblia, trebuie s-o credem şi noi.
Şi mai este ceva, Brent, vreau să-ţi spun ceva foarte interesant
– dar înainte de a o face, vreau să te întreb ceva. Crezi că este
posibil ca tu sau eu, sau oricine altcineva, să spună ce se va
întâmpla în viitor – să zicem, peste 500 de ani sau peste 1000 de
ani?”
„Nu”, răspunse Brent. „Nu se poate aşa ceva.”
„Vezi, noi ştim că Biblia este adevărată şi că ea este Cuvântul
lui Dumnezeu (arată planşa 2 -4), pentru că în multe locuri în
Biblie, Dumnezeu i-a călăuzit pe scriitorii care au trăit cu mulţi
ani în urmă (indică spre prima săgeată) să scrie lucruri care se vor
întâmpla cu sute de ani mai târziu (indică spre a doua săgeată).
Toate aceste lucruri s-au petrecut exact cum a prezis Biblia.
Aş putea să-ţi dau câteva exemple:
● Este scris în Biblie că Mesia (Domnul Isus Hristos) se va
naşte în Betleem – şi aceasta cu 700 de ani înainte (Mica 5:2) –
şi El S-a născut exact acolo (arată spre leagăn).
● Este scris în Biblie că mâinile şi picioarele lui Mesia vor fi
străpunse (Psalmul 22:16) şi că hainele Sale vor fi împărţite de cei
ce-L răstigneau (Psalmul 22:18) – şi aceasta cu 1000 de ani înainte de a se întâmpla exact aşa (arată spre cruce).
● Biblia mai spune că El va fi îngropat în mormântul unui om
bogat (Isaia 53:9), cu 700 de ani înainte de a se întâmpla acest
lucru (arată spre mormântul gol).
Şi sunt multe alte exemple, Brent, care ne arată că aceasta
este cartea lui Dumnezeu, cartea Lui de istorie, care este întotdeauna adevărată.”

Creaţie şi evoluţie

41

Planşa 2 – 5
Dar ascultaţi, dragi copii. Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, care este întotdeauna adevărat şi corect, ne spune nu numai
ce s-a întâmplat în trecut – în special ce s-a întâmplat demult,
chiar la început – ci ne spune şi ce se va întâmpla în viitor şi ne
arată şi cum să trăim în prezent. Este o carte minunată care
răspunde la multe din întrebările voastre despre prezent şi viitor
– întrebări la care nimeni altcineva nu poate răspunde, indiferent
cât este de inteligent şi pregătit.
Voi aveţi astfel de întrebări? Aţi dori să le ştiţi răspunsul?
● Ce se întâmplă când murim?
Biblia ne spune că dacă ne încredem personal în Domnul Isus
ca Mântuitor (arată spre băiat), vom merge în cer şi vom trăi
veşnic (arată spre săgeată şi mână). Şi ne mai spune că dacă nu
credem în Domnul Isus, vom fi despărţiţi veşnic de Dumnezeu.
● Cum pot fi sigur că voi merge în cer?
Biblia spune că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru tine pe cruce şi a luat El pedeapsa pentru păcatul tău (arată
înspre cruce), iar apoi El a înviat dintre cei morţi. Dacă eşti convins că ai păcătuit şi vrei să fii salvat, roagă-L pe Isus Hristos să
te salveze şi să te ierte de păcate – şi Biblia promite că El va face
aceasta. Iar tu vei merge apoi în cer, când vei muri.
„Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31). Ţi-ai
pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău? Încrede-te în
El astăzi şi cu siguranţă vei merge în cer, când vei muri.
● Cum pot să trăiesc o viaţă bună?
Biblia spune că primul pas este să te încrezi în Domnul Isus,
să te salveze şi să te ierte de păcat. În acel moment, Dumnezeu
Duhul Sfânt va veni să locuiască în viaţa ta (arată porumbelul şi
săgeata) şi El îţi va da puterea de care ai nevoie pentru a învinge
păcatul în viaţa ta, cum ar fi mânia, neascultarea şi minciuna.
Nu există în lume altă carte ca această carte specială (arată
spre Biblie). Dumnezeu este autorul şi El ne-a dat-o nouă ca să ne

42

Lecţia 2 - Dumnezeu a vorbit

ajute să înţelegem trecutul, să ne ajute să ne trăim prezentul şi să
ne dea nădejde pentru viitor. Sper să o citiţi, să o credeţi – şi să
faceţi ce spune ea.

ÎNTREBARE
Pe cine ar trebui să cred? Dumneavoastră îmi spuneţi că
Dumnezeu a creat universul, Pământul şi pe noi. Profesorul meu
de Ştiinţe la şcoală şi programele de televiziune îmi spun că totul
a apărut la întâmplare – totul a început cu un Big Bang.

RĂSPUNS
Ar trebui să crezi ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său – şi să
evaluezi tot ce spun alţii în raport cu ceea ce spune Dumnezeu.
Dacă eu spun ceva ce nu se potriveşte cu ce spune Dumnezeu –
eu greşesc. Dacă profesorul tău spune ceva ce nu este în acord cu
ce spune Dumnezeu – el greşeşte. Dacă ce spune cel mai deştept
şi strălucit om de ştiinţă din lume nu se potriveşte cu ce spune
Dumnezeu – el greşeşte.
Cuvântul „ştiinţă” înseamnă „cunoaştere” – şi ce cunoaştem
noi este adevărat. Profesorii şi oamenii de ştiinţă au dreptate când
ne prezintă realităţi.
Realităţile sunt lucruri de care suntem siguri. Dar oamenilor
le este dificil, chiar imposibil, să fie siguri despre lucruri care
s-au întâmplat cu câteva mii de ani în urmă.
Când Dumnezeu ne spune cum s-au petrecut lucrurile, putem
fi siguri. Ce spune El, sunt realităţi şi adevăruri – pentru că El, şi
numai El, a fost acolo. Iar aceasta este ştiinţa adevărată.
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Lecţia 3
DUMNEZEU A CREAT LUMEA
ÎN ŞASE ZILE
INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
Această lecţie este o schiţă de bază despre cum a creat
Dumnezeu lumea, aşa cum ne este prezentată în Genesa capitolele 1 şi 2. Lecţiile următoare se vor ocupa, cu mai multe detalii,
de acţiunile creatoare ale lui Dumnezeu în cele şase zile ale
creaţiei.
Scopul nostru principal în predarea acestei lecţii ar trebui să
conţină patru aspecte:
● Copiii să poată observa că Dumnezeu este puternic şi că
poate face orice vrea.
● Copiii să ştie că Dumnezeu a creat lumea prezentă în şase
zile, cu mii de ani în urmă.
● Copiii să înţeleagă că toate creaturile vii, inclusiv omul,
au fost create aşa cum sunt, la un anume moment în timp – şi să
înceapă să vadă că teoria evoluţiei este greşită şi imposibilă.
● Copiii să înceapă să creadă că ei înşişi sunt rezultatul
creaţiei personale – şi de aceea sunt răspunzători înaintea lui
Dumnezeu.

Planşa 3 – 1
Astăzi am adus cu mine trei oameni şi le voi pune o întrebare
importantă.
Haideţi să vedem la început cine sunt aceşti trei oameni:
● Vă voi face cunoştinţă cu primul, Domnul Om de Ştiinţă.
Este cel din stânga (arată). El este foarte, foarte deştept. A studiat
ani în şir şi într-adevăr cunoaşte multe.
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● Apoi, iată-l pe Domnul Solid (la mijloc). El nu gândeşte
prea mult; el ia lucrurile aşa cum sunt şi nu prea are imaginaţie.
● În sfârşit, al treilea, Domnul. Creştin, aici la dreapta. El a
crezut în Domnul Isus ca şi Mântuitor şi petrece mult timp citind
şi studiind această carte, Biblia, despre care am învăţat săptămâna
trecută, că este Cuvântul lui Dumnezeu.
Deci, iată-i pe cei trei şi iată întrebarea ce vreau să le-o pun:
„Cum a apărut lumea noastră şi universul? Cum au ajuns ele
să existe?”
Iată şi răspunsurile lor:
● Om de Ştiinţă (arată spre el) spune: „Universul, incluzând
Pământul nostru, şi-a început existenţa cu multe milioane de ani
în urmă, când a avut loc Big Bang. Nu sunt sigur cum s-a produs
sau ce a cauzat producerea lui; şi nici nu ştiu ce a fost înainte de
acel Big Bang. Nu cred că cineva, pe nume Dumnezeu a cauzat
apariţia lui. Dar ca rezultat al acestui Big Bang, totul a început să
se mişte înspre exterior, să se îndepărteze de locul iniţial – şi aşa
au apărut la existenţă toate stelele şi toate planetele. Totul încă
este în această mişcare de expansiune.”
●Domnul Solid (arată înspre el) spune: „Universul nostru nu
a început niciodată. El a existat dintotdeauna. S-a modificat mult
şi încă se modifică – dar n-a fost nici un început”.
● Domnul Creştin (arată spre el) spune: „Îmi pare rău. Eu
însumi nu ştiu răspunsul la această întrebare, dar ştiu pe Cineva
care ştie răspunsul – pentru că era acolo când a început totul, şi
El ne-a spus exact cum s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a dat răspunsul în această carte (arată spre ea) pe care El a scris-o. Iar eu Îl
cred.”
Cu care din aceste trei răspunsuri eşti de acord? Pe care îl
crezi? Ascultaţi cu atenţie şi îmi veţi putea spune la sfârşitul
lecţiei.
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Planşa 3 – 2
Ce ne spune Dumnezeu în cartea Sa, Biblia?
Povestirea începe în primul verset care spune: „La început
Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” Când a fost aceasta? Nu
ştim exact, dar putem calcula din Biblie că a fost între 6000 şi
10000 de ani în urmă. Biblia nu ne spune exact. Dar ne spune că
Dumnezeu era acolo la început. Deci El deja era acolo înainte ca
totul să înceapă. Vedeţi, Dumnezeu n-a avut niciodată un început;
El a existat dintotdeauna şi va exista pentru totdeauna.
Al doilea verset doar aminteşte despre Pământ – Pământul
nostru şi ne spune că acesta era neterminat şi pustiu. Se pare că
era acoperit complet cu apă. Era apă peste tot – apă în formă
lichidă ca cea pe care o bem, ori sub formă de vapori, aburi sau
nori. Şi peste tot era întuneric, foarte întuneric – fără nici o lumină. Iar acum Dumnezeu începe să lucreze pe Pământul nostru.
Care credeţi că a fost primul lucru pe care l-a făcut? (Dă-le prilejul să răspundă). Biblia ne spune că El a început chiar din prima
zi să aducă lumina în întuneric. A trebuit doar să spună: „Să fie
lumină” (Genesa 1:3) – şi a fost lumină (arată planşa 3 – 2).
Biblia nu ne spune de unde venea lumina. Soarele nu fusese creat
încă. Deci se pare că a fost o lumină specială de la Dumnezeu
Însuşi, care dădea lumina până a fost creat soarele.
Dumnezeu chiar atunci a împărţit lumina şi întunericul (Genesa 1:4-5) – ziua şi noaptea (arată spre cele două părţi ale Pământului). Noi ştim că Pământul se învârte sau se roteşte. El a vrut ca
Pământul să aibă şi ceva întuneric, pentru că ştia că va fi nevoie
de întuneric pentru a dormi. Aceasta a făcut Dumnezeu în prima
zi. Aici a început. Aici începe Dumnezeu întotdeauna. El vrea să
aducă lumină unde este întuneric. El a făcut atunci acest lucru şi
îl face şi acum pentru băieţii şi fetele ale căror inimi şi vieţi sunt
întunecate de păcat. Când Îl rugaţi pe Domnul Isus să vină în viaţa
voastră, El transformă întunericul de acolo în lumină. L-aţi invitat
să vină în viaţa voastră?
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Planşa 3 – 3
Prima zi a trecut, iar acum începe a doua zi. Oare ce va face
Dumnezeu azi? Aveţi vreo idee? (Dă-le prilejul să răspundă.)
Dumnezeu a avut de a face cu întunericul. Acum, astăzi, El va
avea de a face cu apele care acopereau şi înconjurau Pământul
într-atât încât acesta nu se vedea. Şi nu era atmosferă, cer sau aer
– şi nimeni şi nimic nu putea trăi într-un mediu ca acela.
Ce a făcut?
În primul rând a despărţit apele în două părţi:
● Apa de pe Pământ (Genesa 1:6-7) – aşa cum sunt oceanele
pe care le vedem azi (arată-le); numai că apele acestea acopereau
tot pământul. Nu era nici o porţiune de uscat.
● Apoi El a mutat restul de ape sus în ceea ce noi numim cer
– care au devenit vapori şi nori (arată-i).
În al doilea rând, între apele de pe Pământ şi vaporii şi norii
de deasupra, Dumnezeu a creat atmosfera noastră şi cerul, umplându-le cu aer, aşa ca oamenii şi animalele să poată respira. Şi
a făcut aceasta doar prin cuvinte. A vorbit doar. Aerul şi atmosfera
separau acum apele din nori de apele care încă mai acopereau
pământul. Dumnezeu pregătea Pământul pentru ca oamenii să
poată locui pe el – pentru că nimeni n-ar fi putut trăi aici fără aer.
Lui Rod îi plăcea să construiască multe lucruri, în special
aeromodele. Era în stare să stea ore întregi, zile la rând, până îşi
vedea lucrarea terminată. Pentru a-şi face avioanele, el folosea
bucăţele mici de lemn, cauciuc şi hârtie.
Dumnezeu însă nu a creat (sau făcut) aşa, nici în prima zi,
nici în a doua sau celelalte zile care au urmat. Cum a făcut atunci?
El a vorbit doar în prima zi, şi a fost lumină! La fel, doar a vorbit
a doua zi şi au apărut cerul şi atmosfera. Şi nu numai atât; tot ce
a creat Dumnezeu în cele şase zile ale creaţiei, le-a creat din
nimic! El nu avea nevoie de materiale ca şi Rod. Vedeţi, când veţi
înţelege că Dumnezeu este puternic şi că poate face totul, veţi
înţelege că El poate face totul din nimic – doar trebuie să
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vorbească. Acest Dumnezeu minunat al creaţiei, poate face lucruri
minunate şi pentru tine. Dacă eşti credincios şi ai o problemă,
roagă-L pe Dumnezeu să te ajute, pentru că El are toată puterea
să o facă.

Planşa 3 – 4
A treia zi s-a făcut un pas mare. Dumnezeu a vorbit şi a ridicat
uscatul şi apele care acopereau întreg pământul s-au retras
(Genesa 1:9-10). Aşa că au apărut continentele pe care locuim
acum, iar lumea noastră era acum formată din două părţi – cum
este şi astăzi – pământ uscat şi oceane sau mări.
Dar Dumnezeu nu terminase încă. Aceasta a fost o altă zi
importantă. El a vorbit din nou şi au început să crească tot felul
de plante pe pământul care înainte fusese gol (Genesa 1:11-12).
Au apărut iarba, florile, copacii, toate au început să crească (arată-le în imagine). Nu-i aşa că ar fi fost frumos să fi fost acolo, să
vezi cum creşte iarba, cum înfloresc florile şi pomii fructiferi,
copacii umplându-se de verdeaţă şi plante de toate felurile răsărind peste tot pe pământ? Nici nu e de mirare că la sfârşitul zilei
a treia, Dumnezeu a privit peste ce făcuse şi Biblia spune că El a
văzut că erau bune.
Apoi a venit ziua a patra.
Până acum, începând cu prima zi, era lumină în lume pe
timpul zilei şi întuneric noaptea. Nu ştim de unde venea această
lumină, deoarece Dumnezeu nu făcuse încă soarele, luna şi
stelele. Dar Dumnezeu poate face totul, aşa că El a putut să facă
să fie lumină în primele trei zile, într-un alt mod. Dar în a patra
zi El a vorbit din nou şi a creat soarele, luna şi toate stelele de pe
cer (Genesa 1:14-17). Şi le-a dat imediat sarcini (Genesa 1:18).
Aceste sarcini includeau să stabilească lungimea fiecărei zile (şi
nopţi), lungimea fiecărui an şi să arate cum decurg anotimpurile,
acestea pe lângă faptul că dădeau lumină şi căldură. Luna are şi
sarcina de a produce mareele, iar stelele îi ajută pe marinari (şi pe
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păsări) în navigaţie. Deci toate au sarcini importante de îndeplinit.

Planşa 3 – 5
Dar încă nu era viaţă pe Pământ. Aşa că în următoarele două
zile – zilele a cincea şi a şasea, Dumnezeu a vorbit din nou şi a
apărut viaţa pe Pământ, pentru prima oară (Genesa 1:20-21).
Prima dată, în ziua a cincea, Dumnezeu a vorbit şi a creat toţi
peştii, reptilele şi mamiferele (cum ar fi balenele) care trăiesc în
mări şi oceane (arată spre acestea).
Apoi, în aceeaşi zi a cincea, Dumnezeu a vorbit din nou şi a
creat toate păsările şi toate creaturile care zboară (arată-le).
Biblia ne spune că El a creat toate aceste animale (peşti şi
păsări) în aşa fel încât ele puteau la rândul lor să reproducă alte
animale ca şi ele. Ele se vor înmulţi. Dumnezeu nu va mai crea
altele. Biblia ne spune că peştii şi păsările care vor fi produşi, vor
fi la fel ca părinţii lor – peştii vor fi peşti, iar păsările vor fi întotdeauna păsări. Ei şi ele nu vor deveni niciodată altceva.
Ce interesantă trebuie să fi fost a cincea zi. La începutul zilei,
pe întregul pământ era linişte; dar pe la sfârşitul ei, păsări de
diferite culori şi cu cântece diferite mişunau şi cântau prin copaci.
Alte păsări zburau în jur, căutând hrană, iar poate altele deja îşi
făceau cuiburile în copacii pe care Dumnezeu îi făcuse deja. Iar
marea era plină de viaţă, cu peştii care înotau încoace şi încolo.
Delfinii se jucau, iar balenele aruncau jeturi de apă în aer.
Totul era nou şi captivant. Dar marea lucrare de creaţie a lui
Dumnezeu nu era încă încheiată.
Aşa am ajuns la ziua a şasea – ultima zi a creaţiei. Ce a făcut
Dumnezeu în această zi? Ce mai lipseşte? (Dă-le prilejul să
răspundă).
Întâi Dumnezeu a vorbit şi a creat toate soiurile de animale
(Genesa 1:24-25). Pământul era pregătit pentru ele. Exista aer de
respirat, apă de băut şi iarbă şi plante de mâncat. Dumnezeu a
făcut aceste animale în aşa fel ca ele să se reproducă şi să dea

Creaţie şi evoluţie

49

naştere altor animale care vor fi asemănătoare cu ele. Ele
întotdeauna vor fi animale. Niciodată nu vor deveni altceva.
Dar cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu a avut loc înainte
de a se încheia ziua a şasea. El a făcut primul om şi prima femeie
(Genesa 1:26-39). Ei n-au apărut din animale sau orice altceva.
Dumnezeu i-a făcut aşa cum erau. Şi planul lui Dumnezeu pentru
ei era ca ei să dea naştere la copii ca şi ei. Noi cu toţii suntem
descendenţii lor, ne tragem din ei. Vom învăţa mai multe despre
ei mai târziu.
Deci voi şi eu suntem rezultatul creaţiei lui Dumnezeu. El a
creat pe primii noştri părinţi, apoi după mulţi ani, prin părinţii
noştri ne-a creat pe noi. Noi suntem răspunzători înaintea
Creatorului nostru. El este Făcătorul nostru, Dumnezeul nostru
şi Şeful nostru.

ÎNTREBARE
De ce a creat Dumnezeu lumea noastră în şase zile? Aceste
zile erau zile ca ale noastre, de 24 de ore?

RĂSPUNS
În primul rând, putem fi siguri că erau zile de 24 de ore ca şi
zilele de astăzi, pentru că Biblia spune că fiecare din aceste zile
avea o seară şi o dimineaţă (Genesa 1:5).
● Iar când Dumnezeu a spus poporului Său, mai târziu, că va
trebui să ţină ca sfântă ziua a şaptea din săptămână, ca o zi de
odihnă, El a comparat săptămâna noastră de şapte zile cu săptămâna în care a creat lumea. El a spus că a făcut lumea în şase
zile, iar în a şaptea S-a odihnit (Exodul 20:11).
● De ce a creat Dumnezeu lumea noastră în şase zile? Nu ştiu.
Ar fi putut-o crea în şase ore sau şase minute sau şase secunde. A
fost nevoie doar să vorbească. Poate că a făcut-o astfel pentru a
ne arăta că El este un Dumnezeu al ordinii, rânduielii şi al planificării atente; poate că a făcut aşa, pentru a înţelege noi mai uşor.
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Lecţia 4
DUMNEZEU A CREAT UNIVERSUL

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
În această lecţie urmează să ne concentrăm asupra creării
de către Dumnezeu a universului ca întreg – pentru a arăta
copiilor cât de puternic a fost Dumnezeu în crearea universului,
şi cât de bine organizat este universul. Aceste demonstraţii de
putere şi de organizare sunt dovezi ale existenţei şi puterii Dumnezeului nostru Creator, şi îi ajută pe copii să vadă cât de greşită
este teoria evoluţiei.

Planşa 4 – 1
Sunt uimit de câte lucruri minunate a făcut omul în trecut şi
încă mai face şi astăzi.
Gândiţi-vă la marile invenţii din trecutul mai îndepărtat, cum
ar fi roata şi praful de puşcă, iar mai târziu, tiparniţa şi locomotiva
cu aburi. Dar şi mai recent oamenii au inventat multe lucruri
minunate – automobilul, avionul, televizorul, calculatorul, medicamentele – iar lista ar putea continua cu alte şi alte invenţii. Ce
aţi putea adăuga la această listă? (Dă-le prilejul să răspundă). În
mod special sunt impresionat când văd unele construcţii uriaşe
pe care le-au făcut oamenii – cum ar fi piramidele din Egipt, cu
mulţi ani în urmă, podurile foarte lungi care se întind câţiva kilometri peste ape, tunelurile lungi care străpung munţii pe distanţe
foarte mari, zgârâie norii din oraşe ca New York (arată planşa)
şi sistemele de metrou din oraşele noastre. Vă puteţi gândi la altceva ce este mare şi este construit de către oameni? (Dă-le prilejul să răspundă.)
Când privim la toate aceste construcţii măreţe, spunem că
oamenii care le-au făcut au fost foarte deştepţi, foarte pricepuţi,
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foarte organizaţi şi că au muncit din greu. Ar fi o prostie să spui
că nu le-a construit nimeni – şi că pur şi simplu au apărut din
întâmplare.
Nu poţi găsi nici o construcţie mai mare ca universul – cerurile şi Pământul! (Arată spre lună şi stele.). Iar dacă privim la
ceruri şi la Pământ, aşa cum face acest băiat, trebuie să recunoaştem că sunt într-adevăr minunate şi că Cineva le-a creat. Ele sunt
mai minunate şi cu siguranţă mult mai mari decât orice lucrări
ale omului, abia pomenite, despre care suntem convinşi că le-a
făcut sau zidit cineva. Tot aşa, n-ar trebui să fim convinşi că
Cineva – Cineva foarte special şi puternic – trebuie să fi făcut
cerurile şi pământul? Dumnezeu le-a făcut, la început, aşa cum
am învăţat în lecţia trecută, în cele şase zile speciale, cu mulţi ani
în urmă. Nu puteau pur şi simplu să apară.
Pământul şi universul nu numai că sunt nişte lucrări măreţe de
dimensiuni enorme, care sunt dincolo de înţelegerea minţilor
noastre limitate, dar ele au fost bine planificate şi organizate. Da,
trebuie să fi fost o minte minunată şi inteligentă în spatele tuturor
acestora.

Planşa 4 – 2
În câteva din marile oraşe, cum ar fi Londra sau Viena, există
construcţii masive, numite „Milennium Wheel” (Roata Mileniului), sau London Eye (Ochiul Londrei). Ştiţi ce vreau să spun?
Este un cerc enorm care se roteşte mereu; de această roată sunt
ataşate mai multe cabine în care oamenii se aşează şi apoi sunt
ridicaţi şi coborâţi prin învârtirea roţii. Atunci când cabina în care
te afli este ridicată, poţi avea o bună vedere de sus asupra oraşului. Aceste roţi mari sunt uluitoare, dar cu siguranţă nu au apărut
singure, din întâmplare!
Dar ştiaţi că noi cu toţii suntem pe o astfel de roată – dar mult,
mult mai mare? Centrul roţii noastre este soarele (arată-l), iar
Pământul (arată-l) este una din cele nouă planete care se rotesc
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în jurul soarelui ca o roată mare (trasează traiectoria Pământului
în jurul soarelui). Cum se numesc celelalte opt planete? (Dă-le
prilejul să răspundă.) Roata aceasta este gigantică. Noi suntem la
150 de milioane de kilometri distanţă faţă de soare. Ştiţi cam cât
este aceasta? Dacă aţi fi într-un avion care zboară cu 800 de
kilometri pe oră, vor fi necesari cam 21 de ani să zburaţi de la
Pământ la soare (dacă ar fi posibil). Iar Pământul este abia a treia
planetă de la soare. Celelalte sunt mai departe de soare, dar toate
nouă se rotesc în jurul soarelui, ca şi când s-ar afla pe o roată mare
care se învârte în sens invers acelor de ceasornic. (Ştiţi ce înseamnă aceasta? Arătaţi-mi.)
Pământului îi trebuie un an (365 de zile) ca să facă o rotaţie
completă în jurul soarelui. Planetelor mai apropiate de soare le ia
mai puţin timp, iar celorlalte, mai mult.
Planetele nu se ciocnesc niciodată unele cu altele. Totul este
organizat perfect, iar timpul necesar pentru fiecare rotaţie este
acelaşi.
Sistemul solar este o lucrare minunată şi gigantică; de milioane de ori oare mai măreaţă, mai mare decât orice Roată a Mileniului? Cu siguranţă această lucrare a fost opera unui Proiectant
puternic, Care ştia foate bine ce face – iar acest Proiectant este
Dumnezeu. Biblia spune că „Cerurile spun slava lui Dumnezeu”
(Psalmul 19:1). Ce vedem noi pe cer este aşa de frumos şi măreţ
şi totodată aşa de bine organizat – şi toate acestea ne spun despre
Cel care le-a făcut. Dacă privim spre cer la tot ce se poate vedea,
vom observa măreţia, gloria şi minunăţia lui Dumnezeu.
Dar nu ne oprim aici. Roata noastră – sistemul nostru solar –
este doar o fărâmă în univers.
● Ştiaţi că soarele este o stea, la fel ca toate stelele pe care le
vedeţi noaptea pe cer, numai că este o stea mai mică decât multe
alte stele?
● Ştiaţi că anumite stele au planete care se rotesc în jurul lor,
ca în sistemul nostru solar?
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● Ştiaţi că soarele este o stea printre multe, multe milioane de
alte stele, care împreună compun ceea ce numim galaxia noastră?
● Ştiaţi că galaxia noastră se numeşte Calea Lactee şi că
noaptea, când priviţi spre cer, puteţi vedea o parte din ea?
● Ştiaţi că galaxia noastră este numai una dintre milioanele de
galaxii – multe dintre ele fiind mult mai mari decât ea?
Numărul stelelor şi distanţele între ele sunt aşa de mari şi este
nevoie de aşa de multe zerouri pentru a scrie numărul lor sau
distanţa în kilometri între ele, încât o coală de hârtie nu ne-ar fi
de ajuns.
În spatele tuturor acestor lucruri trebuie să fi fost un Proiectant şi un Creator foarte puternic, Unul care ştia cu siguranţă ce
face. Iar numele Lui este DUMNEZEU.

Planşa 4 – 3
Deci Pământul este doar o fărâmă în imensitatea universului
(arată), dar Dumnezeu a ales să-i dea lumină, să-i dea atmosferă,
să scoată uscatul afară din ape şi să producă pe el viaţă vegetală
(plantele), viaţă acvatică (peştii), viaţă pe uscat (animalele şi
păsările) şi viaţa umană.
De ce a ales Dumnezeu Pământul nostru? Nu ştim.
Dar ştim că atunci când a ales Pământul să fie planeta pe care
să putem trăi şi pe care Fiul Său urma să vină să moară pentru
păcatele noastre, El l-a pregătit în mod minunat, în aşa fel ca să
putem trăi pe el. Pământul nostru este o capodoperă.
● Dumnezeu a plasat Pământul la distanţa cea mai potrivită
faţă de soare (indică spaţiul dintre Pământ şi soare). Dacă ar fi
fost doar cu 10% mai aproape de soare, ar fi fost ca într-un cuptor
şi n-am fi putut trăi pe el. Dacă ar fi fost cu 20% mai departe,
Pământul ar fi fost un pustiu îngheţat şi n-am fi putut trăi pe el.
Dar suntem exact la distanţa potrivită faţă de soare. Temperaturile pe toată suprafaţa Pământului sunt agreabile pentru viaţa
umană şi oamenii pot trăi în aproape orice loc de pe globul pă-
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mântesc. Dumnezeul nostru Creator a făcut cu siguranţă o lucrare
bună aici.
● Dumnezeu a făcut ca Pământul să se rotească în jurul axei
sale, o dată la fiecare 24 de ore, cu o viteză potrivită; şi astfel
avem ziua şi noaptea. Dacă Pământul s-ar fi rotit mai încet, zilele
ar fi fost cu mult mai lungi şi ar fi devenit mult prea fierbinţi, iar
nopţile ar fi fost prea reci. Dacă Pământul s-ar fi rotit mai repede,
zilele ar fi fost mult mai scurte, iar viteza sporită ar fi determinat
fenomene atmosferice violente. Dar ziua de 24 de ore pe care a
planificat-o Dumnezeu, ne dă timpul exact de care avem nevoie
să dormim şi să ne odihnim. Dumnezeul nostru Creator a făcut cu
siguranţă o lucrare bună aici.
● Pământul nu are o poziţie perfect verticală. El este puţin
înclinat la un unghi pe care îl vedeţi în imagine (arată). Dumnezeu a înclinat axa Pământului exact la unghiul potrivit.
Această înclinaţie ne dă anotimpurile, primăvara, vara, toamna şi iarna. Dacă n-ar fi fost această înclinaţie, n-am fi avut anotimpuri. Era însă nevoie de anotimpuri, pentru a ne ajuta să trăim
pe Pământ. Anotimpurile spun plantelor când să crească şi animalelor când să aibă pui. Anotimpurile ne dau varietatea de cald
şi frig, care ne ajută să trăim sănătos.
Iar această înclinaţie este exact cât trebuia. Dacă Pământul ar
fi fost înclinat mai mult, calota de gheaţă s-ar fi topit pe timpul
verii. Dacă ar fi fost înclinat mai puţin, n-am fi avut anotimpuri.
Dumnezeul nostru Creator a făcut cu siguranţă o lucrare bună.

Planşa 4 – 4
● Nu numai că Pământul este la o distanţă potrivită faţă de
soare – ci el îşi menţine această distanţă potrivită şi în timpul
rotaţiei sale în jurul soarelui (arată orbita Pământului pe planşa
anterioară). Astfel cantitatea de căldură ce o primeşte de la soare
rămâne relativ aceeaşi în tot timpul anului. Gândiţi-vă ce s-ar fi
întâmplat dacă uneori Pământul s-ar fi apropiat mai mult de soare,
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iar alteori s-ar fi îndepărtat. Dumnezeul nostru Creator a făcut cu
siguranţă o lucrare bună. Nu-i aşa?
● Pământul are exact cantitatea necesară de apă ca să permită
viaţa (arată noua planşă şi indică spre apă). Oceanele ocupă 70%
din suprafaţa Pământului – plus râurile; astfel avem o rezervă de
apă proaspătă, pe cea mai mare parte a Pământului. Avem exact
apa de care avem nevoie. Dumnezeul nostru Creator a făcut cu
siguranţă o lucrare bună. Nu-i aşa?
● La fel, aerul din atmosferă, pe care El l-a făcut – aerul pe
care îl respirăm – este tocmai ce ne trebuie. El conţine un număr
de gaze – cel mai important este oxigenul – iar aceste gaze sunt
combinate într-un amestec perfect. Dacă ar fi fost mai mult
oxigen, multe animale ar fi murit; dacă ar fi fost mai puţin oxigen,
am fi avut probleme cu respiraţia. Atmosfera este şi cea care ne
dă minunatul cer albastru.
Dumnezeul nostru Creator a făcut cu siguranţă o lucrare bună.
Nu-i aşa?
Dacă vizitezi un muzeu sau o galerie de artă şi vezi o sculptură sau o statuie magnifică, te dai înapoi şi exclami „Este extraordinară! Artistul a făcut o treabă bună”.
Dacă privim la Pământ, la soare şi la locul lor în univers,
zicem: „Ce minunat!” şi îl cinstim pe Dumnezeul Creator.
Biblia spune: „Cerurile spun (sau arată) slava lui Dumnezeu”
(Psalmul 19:1) – şi o fac într-adevăr.

Planşa 4 – 5
Cerul este într-adevăr frumos în timpul zilei, când soarele
străluceşte, iar bolta este albastră. Dar este frumos şi noaptea,
când miile de stele sclipesc şi strălucesc, după cum putem vedea
în imaginea noastră. La răsăritul soarelui şi la apusul lui, avem
parte de culori minunate, nuanţe superbe de roşu şi galben.
Biblia ne spune că Dumnezeu Duhul Sfânt înseninează şi
înfrumuseţează cerul (Iov 26:13) prin suflarea Lui.
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Una dintre cele mai frumoase privelişti o găsim departe de
lumina oraşelor, noaptea, când ridicăm ochii spre cerul senin şi
vedem minunatul firmament plin de stele sclipitoare, aşa cum
face băiatul acesta. Dumnezeu Creatorul le-a făcut.
● Ştiaţi că planetele pe care le vedem nu sclipesc, pentru că
sunt solide? Una din ele este Venus. Ea mai este numită steaua de
seară (chiar dacă nu este o stea) şi poate fi observată clar, destul
de jos la nivelul orizontului, în fiecare seară.
Dar stelele nu sunt solide. Ele sunt formate din gaz şi sclipesc.
● Ştiaţi că stelele sunt diferite unele de altele, iar Biblia ne
spune acest lucru? (1Corinteni 15:41):
■ Ele sunt de mărimi diferite – unele sunt mai mari, iar
altele mai mici.
■ Ele sunt diferite în strălucire – unele strălucesc mai tare
decât altele.
■ Ele au chiar culori diferite – majoritatea sunt albe şi
galbene. Altele sunt roşii, altele albastre. Stelele roşii sunt
complet reci; cele galbene sunt mai fierbinţi; cele albe sunt şi
mai fierbinţi, iar cele albastre sunt foarte fierbinţi.
● Ştiaţi că stelele ce le vedeţi pe cer nu arată aşa cum se văd
când le priviţi? Ele arătau aşa cu mulţi ani în urmă. A fost nevoie
de timp ca lumina lor să ajungă la noi.
● Ştiaţi că multe din stelele de pe cer formează constelaţii?
Împreună formează imagini, forme sau modele. Ştiaţi că Dumnezeu le-a aşezat în aceste constelaţii (Iov 9:9)?
Ştiţi vreuna din aceste constelaţii? (Dă-le prilejul să răspundă.) Iată, de exemplu: Ursa Mare, Ursa Mică, Cancer şi Orion. Să
le căutaţi ca să le vedeţi.
Dumnezeu a făcut stelele pentru că Îi plac lucrurile frumoase,
şi vrea ca noi să ne bucurăm de ele. El doreşte ca noi, privind la
stele să înţelegem că există un Dumnezeu care este un Creator
minunat.
Credeţi voi că Dumnezeu este Creatorul universului şi că El

Creaţie şi evoluţie

57

este şi Creatorul vostru? Deoarece El este Creatorul vostru, El
este şi Stăpânul vostru, Domnul vostru şi doreşte ca voi să-L
ascultaţi. El vrea în primul rând să credeţi în Domnul Isus ca
Mântuitor. Aţi făcut lucrul acesta? Apoi El vrea ca voi să trăiţi
pentru El. Faceţi aceasta?
ÎNTREBARE
Există altundeva în univers vreo formă de viaţă?

RĂSPUNS
Nu ştiu. Dar nu cred. Se pare că Biblia învaţă că creaturi vii
– ca omul sau aşa ceva – sunt destinate să trăiască doar pe
Pământ. Biblia spune: „Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul
l-a dat fiilor oamenilor” (Psalmul 115:16). Dumnezeu a făcut
pământul să fie locuit (Isaia 45:18). Nu există nici o specificare
în Biblie că ar exista viaţă altundeva în univers. Se pare că nici o
altă planetă nu are condiţiile necesare vieţii. Ele sunt ori prea
calde, ori prea reci şi n-au atmosferă. De asemenea, stelele – nici
una din ele – nu pot oferi condiţii de viaţă, pentru că ele sunt mase
mari de gaz arzând. Iar în ciuda tuturor eforturilor de examinare
şi explorare din partea oamenilor de ştiinţă, încă nu avem dovezi
că ar fi fost găsite astfel de forme de viaţă. De aceea, extratereştri
sunt doar o născocire a imaginaţiei şi pot fi găsiţi doar în
povestirile „science fiction” (S.F.).
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Lecţia 5
ZILELE CREAŢIEI - A TREIA ŞI A PATRA

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
În această lecţie ne vom întoarce la zilele a treia şi a patra ale
creaţiei. Vom privi la ele cu mai multe detalii şi vom trage câteva
concluzii. Veţi avea nevoie pentru ilustrare de un măr şi de un fir
(tulpină) de iarbă cu spic.

Planşa 5 – 1
Aţi auzit vreodată de maşina timpului? (Dă-le prilejul să
răspundă.) Este o maşină în care te urci, apoi reglezi cadranul la
ce moment în timp doreşti – înapoi, departe în timp sau înainte în
viitor; iar maşina te va duce acolo. Când cobori te vei trezi printre
soldaţii romani, cu 2000 de ani în urmă, cu Cristofor Columb, cu
500 de ani în urmă, sau în cine ştie ce staţie spaţială, cu 500 de ani
în viitor. Aţi vrea să mergeţi cu o astfel de maşină a timpului?
Unde aţi vrea să mergeţi? (Dă-le prilejul să răspundă.)
Desigur, nu există aşa ceva. Este doar imaginaţia cuiva, care
a scris ce şi-a imaginat.
Să presupunem că ar exista aşa ceva şi că urcăm în acea maşină şi fixăm cadranul înapoi, la zilele creaţiei Pământului (arată
imaginea). Încercaţi să vă imaginaţi ce aţi vedea când maşina va
ajunge acolo.
Mai întâi, la începutul săptămânii era complet întuneric;
Dumnezeu crease Pământul în acea primă zi (Genesa 1:1). Pământul a luat fiinţă, dar era acoperit de ape (Genesa 1:2). Apoi am
văzut lumina (Genesa 1:3) – este încă prima zi a creaţiei şi totul
străluceşte, dar este apă peste tot. În a doua zi a săptămânii, Dumnezeu a despărţit apele de pe Pământ de apele de deasupra (vapori
şi nori) şi între ele a întins atmosfera, cerul albastru (arată spre
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zona albastră) (Genesa 1:6-8). Deci acum este aer pentru animale
şi pentru oameni ca să respire, când vor fi creaţi.
Apoi ajungem la ziua a treia şi în timp ce privim se întâmplă
ceva minunat. Dumnezeu pregăteşte Pământul ca să putem trăi
pe el – şi n-am fi putut trăi pe el dacă ar fi fost acoperit în întregime cu apă. Deci, Dumnezeu a vorbit şi a apărut pământul uscat
(Genesa 1:9-10) (arată spre pământul uscat). Dar nu peste tot
este uscat. Continentele mari: Europa, Asia, America de Nord şi
America de Sud, Africa – şi multe insule mari şi mici formează
uscatul, iar între ele Dumnezeu a adunat apele împreună pentru a
forma oceanele: Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific (Genesa1:10)
şi multe mări, cum ar fi Marea Baltică sau Marea Mediterană.
Deci, dacă priviţi pe geamul maşinii timpului, în cea de a treia
zi a creaţiei, Pământul începea să arate cam cum este astăzi – aşa
cum îl vedeţi în hărţile şi atlasele voastre şcolare.
Dar observaţi ceva? Pământul este gol – complet gol – nimic
nu creşte pe el.

Planşa 5 – 2
Dumnezeu a vorbit din nou în a treia zi (Genesa 1:11-12), şi
iată, vedeţi, vedeţi ce se întâmplă?
● A început să crească iarbă peste tot (arată spre iarbă). O
parte din ea este iarbă mică şi fină, aşa cum aveţi în grădinile
voastre, acasă; o altă parte este înaltă şi ţepoasă, cum este iarba
ce creşte astăzi în unele părţi din Africa. Apoi vedem alte soiuri
de iarbă, ale căror seminţe pot fi mâncate – din ele făcându-se
pâine sau fulgi de cereale.
● Priviţi din nou. Ici şi colo prin iarbă au început să crească
tot felul de plante – unele cu frunze lungi şi ascuţite, altele cu
frunze mici şi grele, iar altele fără frunze. Unele sunt înalte, altele
sunt joase. Unele sunt subţiri şi mlădii, altele sunt mai largi şi
stufoase. Apoi sunt multe, multe soiuri diferite de legume, care
vor constitui mâncarea potrivită pentru primul om şi prima
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femeie, când vor fi creaţi.
● Iar printre plante în iarbă, au început să crească flori – tot
felul de flori frumoase, colorate, şi parfumate (arată înspre ele).
● Desigur au apărut şi mulţi copaci (arată spre copaci) – iar
printre ei o mulţime de pomi fructiferi care vor face fructe
delicioase pentru oamenii care vor trăi pe Pământ – şi de asemenea şi pentru noi astăzi.
Ce privelişte minunată trebuie să fi fost! Dacă am fi putut-o
vedea, ne-ar fi luat răsuflarea – să vezi Pământul gol, umplut
acum cu vegetaţie de tot felul şi roade de tot felul.
Dar Biblia ne spune ceva foarte important despre această
vegetaţie creată de Dumnezeu. Toate aceste plante aveau posibilitatea să se reproducă.

Planşa 5 – 3
Priviţi acest măr (arată un măr). Dacă îl tai în două (taie-l),
vedeţi că are seminţe. Dacă luaţi aceste seminţe şi le puneţi în
pământ, vor creşte şi veţi avea alţi meri care vor face mere. Aceşti
pomi pe care i-a creat Dumnezeu au continuat să se reproducă. Nu
era nevoie ca Dumnezeu să-i creeze din nou. Ei s-au reprodus fiecare „după soiul lor” (Genesa 1:11). Copacii rezultaţi din seminţe
vor fi exact la fel ca şi copacii din a căror seminţe au crescut. Aşa
a rânduit Dumnezeu. Seminţele dintr-un măr vor produce numai
meri – nu portocali sau bananieri.
Vedeţi această tulpină de iarbă sau cereale (arată). Vedeţi seminţele acestea de pe ea? Aşa a creat-o Dumnezeu – ca aceste seminţe, atunci când cad pe pământ sau sunt semănate de oameni,
să devină tot iarbă sau cereale, ca şi tulpina din care au ieşit.
Aşa a planificat Dumnezeu. Nu mai era nevoie ca El să creeze
din nou, în fiecare an, pomi, flori, iarbă şi toate celelalte. El le-a
creat cu posibilitatea de a se reproduce. Fiecare fruct se poate
reproduce ca şi cel din imaginea noastră (arată spre el şi spre
seminţe). Nu-i aşa că acest lucru este minunat şi inteligent?

Creaţie şi evoluţie

61

Aceasta ne arată ce mare, puternic şi înţelept este Dumnezeu
– să facă toate acestea şi să le facă aşa de bine. Nu vi se pare ciudat că unii oameni nu cred că există Dumnezeu şi că toate aceste
lucruri au apărut la întâmplare?
Tim era un băiat tipic, cu multe întrebări şi îndoieli. La şcoală
unul dintre profesori le-a spus că Pământul şi universul au apărut
la întâmplare. Cu multe milioane de ani în urmă ar fi avut loc un
Big Bang, iar lumea de azi este rezultatul acelui eveniment. Apoi
a spus că nu este cazul ca el sau ei să mai creadă în Dumnezeu.
A doua zi, Tim şi tatăl său au avut ocazia să viziteze o galerie
de artă din apropiere. Tim era pasionat de artă şi chiar i-au plăcut
nişte tablouri ale unor pictori renumiţi (arată). I-a plăcut în mod
deosebit acest tablou cu un câmp de floarea soarelui, pictat de
Van Gough; şi i-a spus tatălui său că omul acesta trebuie să fi fost
un pictor extraordinar.
În drum spre casă au trecut cu maşina pe lângă un parc cu
flori magnifice, viu colorate. Tatăl lui Tim a oprit maşina şi l-a
întrebat pe Tim: „Ce părere ai de florile acestea?”
Tim i-a răspuns: „Sunt minunate. N-am mai văzut ceva atât de
frumos. Sunt chiar mai frumoase decât floarea soarelui din tabloul
lui Van Gough”.
„Ce ai zice dacă ţi-aş spune că nu Van Gough a pictat acel
tablou cu floarea soarelui? De fapt, dacă ţi-aş spune că nimeni nu
l-a pictat, ci pur şi simplu a apărut?”
Tim a început să râdă. „Asta este imposibil”, spuse el.
„Bine”, spuse tatăl, „dar cum au apărut aceste flori aşa de
colorate, au apărut din întâmplare? Trebuie că le-a făcut cineva la
început, iar acel Cineva este Dumnezeu.”
Planşa 5 – 4
Să presupunem că suntem încă în acea maşină a timpului
(arată spre băiat). Este noaptea de la sfârşitul zilei a treia a creaţiei. Este întuneric (arată spre întuneric, în partea dreaptă).
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Priviţi şi spuneţi-mi: ce lipseşte? Nu se văd luna şi stelele. Iar
acum e dimineaţă, începe a patra zi a creaţiei. Dacă priviţi pe
geam, nu veţi vedea soarele, pentru că nu există încă soare.
Dar a patra zi, toate acestea vor apărea pentru prima dată,
pentru că Dumnezeu a făcut soarele (arată spre stânga imaginii),
luna şi stelele (arată spre centrul imaginii) şi le-a dat şi sarcinile
ce le aveau de îndeplinit (Genesa 1:14-18).
Erau cel puţin cinci sarcini pe care trebuiau să le ia în primire
– cinci misiuni ce le aveau de îndeplinit.
● Soarele (arată-l) trebuia să încălzească Pământul nostru (şi
pe noi). Ce ne-am face fără soarele nostru frumos şi fierbinte?
● Soarele trebuia să dea lumină puternică în timpul zilei, iar
luna şi stelele trebuiau să dea o lumină mai mică, dar suficientă,
pe timpul nopţii – şi toate trebuiau să fie vizibile. Dumnezeu ştia
că oamenii pe care urma să-i creeze vor avea nevoie de zi, pentru
muncă şi joacă, şi de noapte pentru odihnă.
● Soarele va decide lungimea fiecărei zile (şi nopţi) şi lungimea fiecărui an şi va stabili de asemenea timpul pentru cele patru
anotimpuri în fiecare an.
● Luna (arat-o) se roteşte în jurul Pământului – iar fiecare
rotaţie (timpul dintre două luni noi), ne arată cât de lungă este o
lună calendaristică.
● Luna atrage apele oceanelor producând mareele.
● Stelele (arată-le) îi ajută pe marinari – chiar şi pe păsări –
în orientarea lor.
Deci toate acestea au sarcini importante de îndeplinit începând din acea zi.
La sfârşitul zilei a patra, soarele strălucea peste o lume formată din pământ uscat, vegetaţie şi ape, iar când a sosit noaptea,
luna şi stelele puteau fi văzute foarte clar.
Este minunat să poţi observa cât de puternic este Dumnezeu
şi cum face El toate aceste lucruri. Dumnezeu este acelaşi şi
astăzi, El este tot aşa de puternic şi tare. Ştiu că unii din voi L-aţi
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rugat pe Domnul Isus să vină în viaţa voastră şi acum sunteţi
creştini. Dar atunci când aveţi vreo problemă, sau dacă aveţi
nevoie de ajutor în viaţa voastră, nu uitaţi să-L rugaţi pe
puternicul nostru Dumnezeu să vă ajute şi El vă va ajuta.

Planşa 5 – 5
Ştiaţi că luna nu are lumina ei proprie? Ea este lipsită de viaţă
şi lipsită de lumină.
De unde-şi primeşte ea atunci lumina? De la soare.
Aşa a creat Dumnezeu soarele şi luna. Lumina ne vine în timpul zilei de la soare (arată-l). Dar ca să putem avea ceva lumină
şi pe timpul nopţii, Dumnezeu a pus un fel de oglindă pe cer, ca
să reflecte pentru noi lumina soarelui (arată). Luna este ca o
oglindă.
Cred că Dumnezeu a făcut acest lucru şi ca să ne înveţe o lecţie importantă. Este ca o mică pildă pentru noi – o povestire care
are o învăţătură importantă.
● Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este lumina lumii (arată).
El a spus: „Eu sunt lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
Aşa s-a numit El pe Sine. Noi cu toţii avem vieţi şi inimi care
sunt întunecate din pricina păcatului din noi; aşa ne-am născut.
Dar Domnul Isus vrea să pună lumina Lui în noi şi să alunge
întunericul. Deci atunci când ne încredem în El ca Mântuitor, El
ne curăţeşte şi îndepărtează întunericul din viaţa noastră. El este
ca şi soarele. El dă lumină – şi El vă va da lumină dacă Îl rugaţi.
V-aţi încrezut în Domnul? A alungat El întunericul din viaţa
voastră şi v-a curăţit inimile ca să puteţi sta înaintea lui Dumnezeu? Dacă n-aţi făcut lucrul acesta până acum, de ce nu l-aţi face
astăzi? Rugaţi-L să vă ierte păcatele şi să vă dea lumina Lui şi El
o va face.
● Dar când ne încredem în Domnul Isus, El ne spune: „Voi
sunteţi lumina lumii” (Matei 5:14) (arată spre băiat) şi El ne mai
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spune: „aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru
care este în ceruri” (Matei 5:16). El vrea ca noi să fim lumini
într-o lume întunecată. Noi trebuie să fim ca şi luna. Nu avem
lumina noastră proprie. Dar lucrarea noastră este să reflectăm
lumina Lui. Noi suntem ca nişte oglinzi – iar când alţi băieţi sau
fete privesc la noi, ei ar trebui să vadă în noi ceva ce seamănă cu
Domnul Isus. Ei ar trebui să vadă lumina Lui în noi.
Deci, copiii creştini sunt ca şi luna. Luminezi cerul din jurul
tău – în casa ta, la şcoală, pe terenul de fotbal, chiar dacă în unele
din aceste locuri este foarte întuneric?
Roagă-L pe El să te ajute – şi El te va ajuta.
ÎNTREBARE:
Ce este acela Big Bang? Chiar s-a întâmplat? Când?

RĂSPUNS:
Mulţi oameni de ştiinţă cred că în urmă cu milioane de ani a
existat o bucăţică de materie de un anumit fel – despre care ei nu
ştiu de unde a apărut. Apoi această bucăţică de materie a explodat,
împrăştiindu-se în tot ceea ce numim noi astăzi univers – iar
oamenii de ştiinţă spun că universul încă este în expansiune.
Această explozie este numită „Big Bang”. Dar ei cred că totul
este rodul întâmplării! Ei nu cred că Dumnezeu a cauzat-o sau că
El ar fi implicat în vreun fel. Mulţi din ei nici măcar nu cred că
există Dumnezeu.
Chiar s-a întâmplat? Noi creştinii spunem „Nu!” Nu aşa ne
învaţă Biblia. Dumnezeu a creat Pământul şi a făcut aceasta doar
prin cuvânt.
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Lecţia 6
DUMNEZEU A CREAT
PĂSĂRILE ŞI PEŞTII

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
În această lecţie vom privi la ce a făcut Dumnezeu în ziua a
cincea – arătând că ce s-a întâmplat în acea zi, dovedeşte că
există un „Proiectant Inteligent”. În introducerea lecţiei poţi
folosi planşele de la lecţia 5.

Planşa 6 – 1
Sunteţi gata să facem o nouă călătorie cu maşina timpului, ca
să vedem cum a făcut Dumnezeu lumea? (Arată imaginile 5.1 şi
5. 4.) Desigur, maşina timpului de care vorbim este imaginară,
dar ceea ce vom vedea în lecţia aceasta nu este imaginaţie, pentru
că Dumnezeu ne-a prezentat cum s-au petrecut lucrurile în cartea
ce a ne-a lăsat-o, cartea numită Biblia. El ne spune cum s-a întâmplat şi ce am vedea dacă chiar am merge înapoi cu o maşină
a timpului. El este singurul care a fost prezent atunci acolo când
s-au întâmplat lucrurile şi El este Cel care le-a cauzat, şi este
normal ca El să ştie.
Haideţi acum să privim înapoi spre acele vremuri îndepărtate
şi să vedem cum s-au derulat lucrurile. Vă amintiţi cum arăta
Pământul la sfârşitul celei de a patra zi a Domnului? Privim pe
geamul nostru imaginar şi vedem Pământul acoperit cu vegetaţie
luxuriantă (arată planşa 5.2) şi oceanele care spală ţărmurile cu
valurile lor. Iar sus pe cer vedem un soare frumos şi cald
strălucind pe cerul albastru. Dar ceva lipseşte. Totul este liniştit;
totul este calm; nu este mişcare şi nu este zgomot. Tot ce putem
auzi este sunetul valurilor şi bătaia vântului. De ce? Pentru că nu
este încă viaţă pe Pământ.
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În timpul ultimelor patru zile, Dumnezeu a pregătit Pământul
pentru viaţă – dar încă nu este viaţă pe Pământ. Încă nu fusese
creată nici o fiinţă vie. Aceasta este a cincea zi, când Dumnezeu
a creat fiinţele vii – şi viaţa apare pentru prima dată în lumea
noastră. Dumnezeu începe prin a aduce viaţă oceanelor, creând
vietăţile marine şi păsările cerului (Genesa 1:20-22). Continentele
– uscatul, mai trebuie să aştepte până mâine.
Prima dată Dumnezeu a vorbit şi a creat toţi peştii, reptilele
şi mamiferele marine (arată-le).
● Balenele mari cât autobuzele;
● Rechinii cu dinţi ascuţiţi ca lamele de ras;
● Somonii care pot înota în susul cascadelor;
● Calmarii, care înoată foarte repede;
● Peştele fluture, peştele papagal, peştele leu, peştele liliac,
somnul, rechinul mic, peştele porcuşor – şi toate soiurile de peşti.
El i-a creat în aşa fel ca la rândul lor să producă alţi peşti, fiecare „după soiul lor” (Genesa 1:21), de aceea aceşti peşti vor fi la
fel ca părinţii lor. Nu mai este nevoie ca Dumnezeu să creeze alţi
peşti. Ci ei înşişi se vor înmulţi şi vor umple oceanele. Este important să ne amintim că peştii pe care îi vor produce, nu vor fi
diferiţi de cei dintâi. Ei vor rămâne peşti. Nu se vor schimba în
altfel de creaturi. Vor fi multe varietăţi şi feluri de peşti – dar
întotdeauna vor rămâne peşti.
Aţi auzit oameni care spun că viaţa pe Pământ a apărut în
urmă cu milioane de ani cu o celulă sau o vietate foarte mică, care
s-a transformat în timp în altceva, iar după milioane de ani a
devenit un fel de peşte? Aceasta chiar nu este adevărat.
Dumnezeu a făcut peştii ca peşti, iar ei au continuat să fie peşti
de atunci înainte.
Planşa 6 – 2
Peştii sunt făpturi uimitoare, minunate – în special când te
gândeşti la mărimile lor diferite, la culorile lor diferite şi la
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formele lor diferite. Ei nu puteau apărea la întâmplare sau prin
evoluţie. Dumnezeu i-a făcut.
Apoi peştii pot face lucruri minunate – şi pot face aceste
lucruri pentru că Dumnezeu i-a făcut şi programat în acest fel.
De exemplu, omenirii i-au trebuit secole ca să descopere
electricitatea, iar apoi alţi mulţi ani să înveţe s-o folosească. Ştiaţi
că sunt anumiţi peşti care produc şi folosesc electricitate?
● Există un peştişor în Marea Caraibelor numit peştele
lanternă. Nu are mai mult de zece centimetri, dar are o lumină
destul de puternică – la fel cu a unei lanterne mici. Electricitatea
îi vine de la pungile de sub ochi şi îşi poate aprinde şi stinge
lumina când vrea.
● Peştele viperă şi peştele dragon, peşti de adânc, au lumini
la extremităţile bastonaşelor ce atârnă de ei, ca nişte mici lanterne
pe care le pot orienta în orice direcţie, iar un alt peşte de adânc are
lumini roşii în coadă.
● Există o anume specie de somn care îşi foloseşte electricitatea ca o armă cu care ţine la distanţă alţi peşti – sau fură hrana
de la ei. Apoi aceşti peşti au în interiorul lor ceva ce produce
electricitate, iar când îşi pornesc curentul, prin şocurile lor electrice repetate pot ucide creaturi mai mici sau chiar să doboare un
om. Ţiparul electric de doi metri din râul Amazon, poate paraliza
animalele cu o electricitate de 500 de volţi (arată spre diverse
categorii de peşti).
Dacă ne gândim la astfel de peşti, putem ajunge la concluzia
că Cineva trebuie să-i fi proiectat şi creat şi înzestrat cu capacitatea de a produce electricitate. Iar acel Cineva este Dumnezeu.
Planşa 6 – 3
Dar a cincea zi nu s-a încheiat încă.
Dumnezeu vorbeşte din nou şi doar vorbind, creează păsările
şi toate făpturile care zboară.
● Păsările colibri, mici ca albinele.
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●Vulturii cu aripile lor mari (arată spre ele).
● Papagalii vorbitori.
● Lăstunii mari care dorm în timp ce zboară (arată).
● Pelicanii cu ciocurile lor, cât coşurile de cumpărături.
● Fluturii de noapte care arată ca frunzele şi insectele care
arată ca nişte beţişoare.
● Păianjenii, gândacii, ţânţarii, albinele, viespile şi purecii
care sar.
Iar Biblia ne spune din nou că toate aceste păsări – şi toate
aceste creaturi care zboară – se vor reproduce şi vor fi mai multe
păsări sau insecte exact ca primele, pentru că se vor reproduce
„după soiul lor” (Genesa 1:21). Ele vor fi întotdeauna păsări sau
insecte. Niciodată nu vor deveni peşti sau animale – sau orice
altceva.
Nu este posibil ca păsările sau peştii sau animalele să se transforme în altceva – chiar după o perioadă lungă de timp. Oamenii
care cred că aşa s-ar fi întâmplat, numesc acest proces evoluţie.
Dar Dumnezeu ne spune în Biblie că nu s-a întâmplat aşa. El a
creat păsările din nimic – apoi ele au continuat să se reproducă,
rezultând tot păsări. Sunt multe varietăţi de păsări, dar sunt tot
păsări – şi vor rămâne păsări.
Aşa că eu nu cred în ceea ce se numeşte evoluţie, pentru că
Biblia îmi spune că Dumnezeu a făcut toate făpturile vii într-un
singur moment. Alt motiv pentru care nu cred în evoluţie este că
peştii şi păsările sunt extraordinare, pot face lucruri extraordinare.
Cineva care a fost foarte inteligent şi puternic le-a creat, iar acel
Cineva este Dumnezeu.
Aţi zburat vreodată cu un avion ca cel din imagine? Ce aţi
zice dacă cineva v-ar spune că avionul nu a fost construit de
nimeni, că ar fi apărut pur şi simplu din întâmplare – că toate piesele s-au adunat şi s-au montat singure şi toate s-au potrivit de
minune una cu alta? Apoi a apărut un motor care s-a prins singur
de fuselaj – iar avionul este gata de zbor? Oricine ar spune aşa
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ceva ar fi nebun.
Avioanele sunt construite de către oameni – oameni foarte
deştepţi. Mult i-a luat unui om foarte deştept, acum vreo 150 de
ani, să producă prima maşină zburătoare – şi mult mai mulţi ani
au fost necesari pentru a se ajunge la maşinăriile zburătoare de
astăzi.
Dar păsările pot zbura mult mai bine decât avioanele (arată)
şi o fac atât de natural. Cum de zboară aşa de bine?
● Ele au aripi puternice – şi totuşi atât de uşoare.
● Au un penaj special care le permite să zboare. Aceste pene
sunt într-adevăr o capodoperă a proiectării.
● Ele îşi pot controla altitudinea, direcţia şi viteza, cu mare
precizie, prin folosirea aripilor.
● Au piepturi puternice şi muşchi mari la aripi, ca să poată
zbura pe distanţe lungi.
Voi credeţi că cineva a proiectat avioanele, nu-i aşa?
Atunci, trebuie să credeţi şi că Cineva a planificat, creat şi
programat păsările, care sunt mult mai complicate şi mai
minunate decât avioanele – iar acel Cineva este Dumnezeu.

Planşa 6 – 4
Dar încă n-am terminat. Hai să ne gândim la păsări şi să
observăm nişte lucruri chiar mai interesante, care ne arată că
Cineva puternic şi minunat trebuie să le fi făcut.
Unul dintre cele mai uimitoare lucruri legat de păsări, este că
ele pot parcurge distanţe mari şi ştiu exact traseul şi locul exact
spre care se îndreaptă, chiar dacă acesta este la mii de kilometri
depărtare. Multe păsări migrează în fiecare an dintr-o parte a
lumii unde este frig, spre o altă parte unde este mai cald. Ele au
în trupul lor încorporate sisteme de navigaţie speciale care le pot
ghida exact la destinaţie, iar experţii încă nu ştiu deplin cum
reuşesc păsările să se orienteze.
Una dintre aceste păsări este rândunica arctică (arat-o).
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Aceste păsări îşi petrec vara în zona Oceanul Arctic, aproape de
Polul Nord, unde îşi şi cresc puii. Când a trecut vara în zona arctică, ele zboară peste 15000 de kilometri către Antarctica lângă
Polul Sud, unde îşi petrec vara acelei zone. Apoi după câteva luni,
zboară 15000 de kilometri înapoi, revenind în Oceanul Arctic.
Fac acest lucru în fiecare an, pe parcursul vieţii lor de aproximativ
30 de ani. Câţi kilometri credeţi că parcurg ele pe durata întregii
lor vieţi? Lucru minunat este însă faptul că ele ştiu exact unde
merg şi zboară pe acelaşi traseu în fiecare an. Cu siguranţă au
echipament de navigare excelent.
Apoi sunt multe specii de fluturi şi fluturi de noapte (arată)
care migrează de asemenea la distanţe de mii de kilometri în
fiecare an. Un anume fluture, numit fluturele monarh, migrează
din părţile de nord ale S.U.A. spre părţile din sudul acestei ţări,
îşi depune ouăle şi moare acolo. Dar fluturii care ies din ouă,
acolo în sudul Americii, se întorc în Nord, în aceleaşi locuri de
unde au venit părinţii lor. Folosesc aceleaşi rute şi de fapt se odihnesc pe aceeaşi copaci pe care se aşezaseră şi părinţii lor. Iar
aceasta continuă, generaţie după generaţie.
Cum pot aceste creaturi minunate să facă toate aceste lucruri,
dacă ele sunt produsul hazardului, al întâmplării, sau au evoluat
din nişte mici forme primare de viaţă, din apă, cândva, undeva?
Cu siguranţă ele pot face toate aceste lucruri pentru că există un
Dumnezeu care le-a creat şi le-a programat.
Planşa 6 – 5
Dumnezeu a făcut de asemenea multe din aceste păsări cu un
penaj frumos colorat (arată). Frumuseţea lor nu este accidentală.
Astfel de frumuseţi nu se întâmplă pur şi simplu. Biblia spune că
Dumnezeu face „Orice lucru ...frumos la vremea lui” (Eclesiastul
3:11) – iar aceasta include şi păsările. Care credeţi că este cea mai
frumoasă pasăre? (Dă-le prilejul să răspundă). Un alt lucru minunat în legătură cu păsările, lucru care ne arată că Dumnezeu
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le-a creat, este cântecul lor plăcut – ciripitul lor.
Poate nu v-aţi gândit niciodată la aceasta. Dar de ce cântă
păsările – şi de ce o fac aşa de frumos?
Muzica este frumoasă, nu-i aşa? Vă place muzica? Ce fel de
muzică vă place? (Dă-le prilejul să răspundă). Să ştiţi că muzica
bună nu apare la întâmplare. Compozitorii care scriu şi muzicienii
care o interpretează, trebuie să studieze şi să repete mulţi ani
înainte de a putea produce muzică. Muzica lor este rezultatul planificării, talentului şi a muncii din greu. Nu vine singură, din
întâmplare.
Ştiaţi că există 9000 de specii diferite de păsări – şi că peste
4000 din ele sunt păsări cântătoare? Poate aţi auzit şi voi
cântecele unora dintre ele – cum ar fi privighetoarea, mierla,
sturzul şi prihorul – iar cântecele lor sunt frumoase.
Iată câteva lucruri foarte interesante legate de cântecul lor:
● Cântecele lor sunt adesea lungi şi complicate şi bine
aranjate. Un cântec tipic durează cam 24 de secunde şi conţine
câteva fraze muzicale cu multe note.
● Adesea repetă acelaşi cântec şi de fiecare dată exact la fel.
● Sunt capabile să copieze cântecele altor păsări, repetând ce
au auzit.
● Două păsări (doi masculi) adesea îşi cântă unul altuia. Primul cântă câteva secunde; apoi se opreşte lăsând loc replicii
celuilalt – iar acest răspuns este legat de primul cântec şi se aseamănă cu el.
● Uneori două păsări cântă duet, iar melodiile lor se combină
perfect.
Oamenii care au studiat cântecul păsărilor, au descoperit că
păsările sunt într-adevăr nişte buni muzicieni sau cântăreţi.
Dar cum este posibil aşa ceva? Este muzica şi abilitatea de a
o produce un accident – ceva care vine din întâmplare? Sigur că
nu! Muzica necesită planificare, abilităţi, instruire şi efort. Iar în
ce le priveşte pe păsări, singura posibilitate de a fi muzicieni atât
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de pricepuţi, este să fi fost proiectate de către Dumnezeu în acest
fel, dându-le abilitatea de a cânta la acest nivel.
Cu siguranţă, atunci când ascultăm muzica minunată a păsărilor, trebuie să recunoaştem că ele însele şi muzica lor sunt rezultatul Creaţiei şi înţelepciunii divine. Ele n-au apărut din întâmplare dezvoltându-se din micile vietăţi marine „primare”.
Dumnezeu a creat păsările şi le-a dat capacitatea de a cânta şi
produce muzica frumoasă pe care o putem asculta şi de care ne
putem bucura.
Când vedeţi aceste păsări minunate care zboară cu atâta
măiestrie, şi le ascultaţi cântând atât de dulce, ştiţi că Cineva
trebuie să le fi creat – iar acel Cineva este Dumnezeu.
Credeţi? Sper că credeţi. I-aţi spus vreodată lui Dumnezeu,
ce minunat şi ce puternic este? Cred că Îi va place să-I spuneţi
acestea – totodată să-L iubiţi şi să-L ascultaţi.

ÎNTREBARE:
A creat Dumnezeu în a cincea zi a creaţiei toate soiurile de
păsări şi peşti pe care îi avem astăzi?

RĂSPUNS:
Nu ştiu. Oarecum cred că astăzi există mai multe varietăţi de
peşti şi păsări decât erau la început. Dar nu cred că peştii se pot
schimba sau evolua în timp foarte îndelungat în păsări sau
animale. Peştii vor fi întotdeauna peşti. Nu se poate face trecerea
de la o specie la altă specie. Dar pot apărea schimbări în cadrul
speciei. Peştii pot suferi modificări minore, dar ei vor rămâne
peşti. La fel şi păsările, dar vor rămâne păsări.
Oamenii pot să se schimbe de asemenea şi astfel să fie diferiţi
unii de alţii, ca urmare a perioadelor istorice diferite în care au
trăit, sau ca urmare a ţărilor în care au locuit. Pot avea culori
diferite ale pielii, diferite înălţimi, diferite caracteristici faciale –
dar ei sunt tot oameni.

Creaţie şi evoluţie

73

Lecţia 7
DUMNEZEU A CREAT ANIMALELE

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
În această lecţie vom privi la crearea animalelor de către
Dumnezeu în a şasea zi şi vom vedea cum acestea etalează puterea şi inteligenţa minunatului Creator.

Planşa 7 – 1
V-a plăcut călătoria de data trecută cu maşina timpului? Am
văzut mări şi oceane pline de peşti de tot felul, şi am văzut cerul
plin cu mulţimi de păsări şi alte creaturi zburătoare. Dar am
observat că ceva încă lipseşte – ceva foarte important.
Toate acele continente şi porţiuni de uscat pe care Dumnezeu
le-a scos din ape în a doua zi, sunt pline de vegetaţie – dar nu este
viaţă. Totul este pregătit pentru fiinţele vii care vor fi create. Ele
vor avea aer de respirat, vegetaţie pentru hrană, apă de băut şi
spaţiu destul – dar aceste fiinţe încă n-au apărut.
Iar acum este ziua a şasea, ultima zi a creaţiei – ziua spre care
au condus toate celelalte. Aceasta este cea mai importantă zi.
Puteţi să spuneţi ce va crea Dumnezeu în această zi? Ce mai
lipseşte? (Dă-le prilejul să răspundă).
Da, Dumnezeu a făcut mai întâi animalele – tot felul de
animale: (Genesa 1:24-25)
● Hienele care râd;
● Cangurii care îşi transportă puii în buzunar;
● Urşii care dorm toată iarna;
● Cămilele cu cocoaşele lor mari;
● Girafele cu gâtul lung;
● Elefanţii cu trompele ca nişte furtunuri.
În imaginea noastră avem loc doar pentru patru animale:
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puteţi să spuneţi care sunt acestea? (Dă-le prilejul să răspundă.)
El a creat animale care cântă, chiţăie, scuipă, şuieră, ţipă, urlă,
ciripesc, ciugulesc, fâlfâie, alunecă, se năpustesc, sapă, se agită,
se târăsc, se caţără, galopează, se scufundă, aleargă, sar, se agaţă
şi atârnă, gâgâie, mugesc, rag – tot felul de animale.
Ce minunat ar fi fost să fi văzut lumea plină acum de tot felul
de animale. Dumnezeu pregătise totul pentru ele. Aveau aer de
respirat, apă să bea, locuri potrivite şi sigure pentru a se juca şi
dormi. Dar Biblia face clar faptul că nu mai era necesar ca
Dumnezeu să mai creeze alte animale. Toate aceste animale vor
avea pui, apoi când aceşti pui vor creşte mari, la rândul lor vor
avea pui. Aceste animale se vor reproduce dând naştere altor
animale – iar puii lor vor fi asemănători cu părinţii care i-au
născut. Câinii vor produce câini; pisicile vor produce pisici.
Animalele vor rămâne mereu în cadrul speciei lor. Este posibil să
se fi dezvoltat în timp diferite feluri de câini, dar ei vor rămâne
câini. Nu vor deveni niciodată pisici sau altceva. Fermierii pot
creşte diferite rase de oi – ca să aibă mai multă lână sau mai multă
carne – dar ele rămân oi.
Dumnezeu a spus foarte clar: „NICI O SCHIMBARE”. Biblia
spune că El a făcut peştii şi păsările şi animalele „fiecare după
soiul lor” (după grupul sau specia lor) (Genesa 1:25). Toţi şi toate
trebuie să rămână în interiorul speciei lor.
De aceea este rău când oamenii, chiar oameni deştepţi şi
inteligenţi, vă spun că pe parcursul a milioane de ani, peştii s-au
dezvoltat în nişte reptile, iar aceste reptile s-au dezvoltat şi au
devenit păsări sau animale, şi chiar că animalele s-au dezvoltat şi
au devenit oameni. Biblia spune clar că Dumnezeu a făcut peştii
peşti, păsările păsări, iar animalele animale – şi ele nu pot să se
transforme în altceva, nu pot trece de la o specie la alta.
Planşa 7 – 2
Aveţi calculator? Sau televizor? Sau un joc pe calculator?
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Tatăl vostru are maşină? Aţi zburat vreodată cu avionul? Toate
acestea sunt aşa de complicate şi funcţionează aşa de bine. Cu
siguranţă că le-a făcut cineva. N-au apărut din întâmplare, de
capul lor – nici nu s-au dezvoltat singure din altceva. Când vedeţi
ce minunaţi sunt peştii sau ce frumoase sunt păsările, ştiţi că
Cineva trebuie să le fi făcut, iar acel Cineva este Dumnezeu.
La fel este şi cu animalele. Multe dintre ele sunt create în mod
minunat pentru a se potrivi cu locurile unde trăiesc.
Putem să ne gândim de exemplu la un animal minunat –
cămila (arată imaginea). Dumnezeu este cel care a creat deşerturile, care acoperă o parte întinsă a pământului nostru, şi tot
Dumnezeu a creat un animal care să poată trăi în acele deşerturi.
Deşerturile sunt locuri foarte uscate, nu cresc prea multe pe acolo
şi tot ce vezi este nisip şi stânci. În consecinţă nu multe animale
pot trăi acolo – dar cămilele pot. De ce?
● Ele au trupurile subţiri, cea mai mare parte din grăsime
având-o deasupra (arată). Aşa că razele puternice ale soarelui nu
le afectează prea mult.
● Ele pot bea peste 100 de litri de apă în 10 minute – apoi pot
merge fără să bea mai mult de două săptămâni. Acesta este un
mare avantaj în deşert.
● Ele au talpa picioarelor lată (arată), aceasta ajutându-le să
meargă pe nisip fără să se afunde.
● Nările lor au nişte valve mici care se închid în timpul
furtunilor de nisip, nepermiţând nisipului să pătrundă în interior.
● Ele au nişte gene enorme care le apără ochii de nisip în
timpul furtunilor de nisip – şi mai au o pleoapă în plus care se
mişcă dintr-o parte în alta ca un ştergător de parbriz.
● Au picioare lungi (arată), pentru a le ţine trupul departe de
nisipul foarte fierbinte.
Cămila este proiectată în mod minunat pentru deşert. Aceasta
nu putea apare la întâmplare. Cămilele sunt proiectate în mod
minunat de un Proiectant minunat – Dumnezeu Însuşi.
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Planşa 7 – 3
Apoi sunt multe alte animale care arată cu câtă inteligenţă au
fost proiectate de către un Expert – al cărui nume este Dumnezeu.
Aţi văzut vreodată un porc spinos? (arată) Acest animal
ajunge până la un metru lungime când este adult şi se deplasează
cu zgomot printre frunze uscate şi tufişuri. El nu-şi face probleme
pentru zgomotul pe care îl produce şi nu se teme de vreun atac.
De ce? Pentru că este acoperit din vîrful capului până la sfârşitul
cozii cu mii de ace ca nişte suliţe – care pârâie în timp ce umblă.
Aceasta este protecţia pe care i-a dat-o Dumnezeu. Iar celelalte
animale stau la distanţă de el.
Dacă este atacat, loveşte cu coada şi lasă nişte ţepi ascuţiti pe
faţa sau pe trupul atacatorului. Iar atacatorilor le este imposibil să
şi le mai scoată, lucru care poate conduce în final la moartea lor.
Porcii spinoşi îşi stabilesc casa în scobitura vreunui buştean,
sau dedesuptul unor stânci unde se simt confortabil şi este călduţ.
Când se nasc puii, aceştia au destui ţepi, dar sunt moi şi flexibili
la început; de aceea mama lor îi ascunde şi îi protejează până când
aceşti ţepi se întăresc.
Apoi există un alt animal complet diferit pe care Dumnezeu
l-a proiectat în aşa fel ca să fie foarte potrivit pentru mediul în
care trăieşte. Care este cel mai mare animal din lume? (Dă-le
prilejul să răspundă). Da, este elefantul (arată-l). Acum o întrebare mai dificilă. Care este al doilea animal mare din lume? (Dă
prilejul să se răspundă). Este hipopotamul (arată-l). Este uriaş,
creşte până la ceva mai mult de patru metri lungime şi are cam un
metru şi jumătate, sau chiar mai mult, în înălţime. Poate cântări
trei sau patru tone. Trăieşte de regulă în fluvii, râuri şi lacuri sau
pe lângă ele şi Dumnezeu i-a dat nişte nări care sunt plasate în
aşa fel încât animalul poate sta complet cufundat în apă, având
doar nasul la suprafaţă. Dacă acesta coboară sub apă, nişte valve
cu care este dotat rezolvă problema, astfel hipopotamul poate sta
sub apă cinci minute întregi. Poate trăi şi pe uscat hrănindu-se cu
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iarbă şi vegetale. Are picioare scurte şi groase (arată), fiecare
având câte patru degete late pentru a-i suporta greutatea. Totuşi se
poate mişca repede, putând uşor să depăşească în alergare un om.
Pielea sa are o grosime de vreo cinci centimetri şi are nişte
glande sub ea care o ţin umedă atunci când animalul este afară din
apă, acţionând ca o loţiune pentru a-i proteja pielea de soare.
Pielea sa este de asemenea foarte zbârcită şi insectele se stabilesc în acele riduri; de aceea aşa de multe păsări se aşează pe
hipopotami mâncând aceste insecte, ajutându-i astfel să se simtă
mai confortabil. Un animal care arată aşa urât a fost proiectat cu
ingeniozitate de către Expertul Creator în aşa fel ca să se potrivească mediului său – iar aceasta ne ajută să ştim şi să fim siguri
că există un Dumnezeu şi că El este responsabil de proiectarea
tuturor acestor păsări, peşti şi animale.

Planşa 7 – 4
Pe urmă, au fost şi alte animale (sau alte creaturi) de asemenea create de Dumnezeu în ziua a şasea – şi care nu mai sunt
astăzi. Sunt sigur că ştiţi numele câtorva dintre ele (dă-le prilejul
să răspundă).
Cel mai cunoscut este dinozaurul (arată-l). Dinozaurii au fost
cele mai mari animale de uscat dintre creaturi şi cunoaştem că au
trăit pe pământ deoarece s-au descoperit rămăşiţe ale lor. Oasele
găsite pot fi puse împreună pentru a arăta cum era scheletul lor.
Erau multe feluri de dinozauri cu nume ciudate ca Tyrannosaurus
Rex sau Brontosaurus. Se estimează că unii din ei aveau vreo 6
metri înălţime şi 15 metri lungime, cântărind cam 10 tone. Fălcile
lor aveau până la 1,8 metri cu dinţi de15 centimetri. Nu mi-ar fi
plăcut să fi stat prea aproape de ei.
● De unde au apărut? Dumnezeu i-a creat la fel ca pe celelalte
animale.
● Când au trăit? Ei au fost creaţi în ziua a şasea a creaţiei
împreună cu celelalte animale.
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● Ce s-a întâmplat cu ei? Nu ştim. Ceva asemănător cu o eră
glaciară să-i fi nimicit pe toţi sau au murit cu toţii din cauza secetei, ori vreo boală sau inundaţiile i-au secerat pe toţi? Cert este că
azi nu mai avem nici unul. Putem găsi doar oase şi schelete.
Dar dinozaurii ne amintesc în primul rând nu cât de mari şi
puternici erau ei – ci cât de mare şi puternic este Dumnezeu care
i-a creat.
Toate aceste animale, toţi peştii, toate păsările, ne arată că în
spatele lor este un Proiectant şi Creator minunat.

Planşa 7 – 5
Cum au fost descoperite aceste rămăşiţe de dinozauri? Oamenii le-au căutat şi au săpat în pământ să le găsească. Dar au găsit
şi multe alte lucruri care se pare că fuseseră fiinţe vii. Acestea se
numesc fosile (arată planşa).
● Ce sunt fosilele? Fosilele sunt rămăşiţe de animale, peşti
sau plante, care au trăit cu mult timp în urmă, dar au fost păstrate
în interiorul rocilor. Puteţi vedea frunza care a fost păstrată ca
fosilă în rocă (arată). Când au murit, părţile lor tari – cum ar fi
oasele sau cochiliile au fost îngropate şi s-au pietrificat. Uneori
chiar şi părţile moi au fost prinse de acest proces, transformându-se în rocă. S-au descoperit multe milioane de astfel de fosile.
Le puteţi vedea expuse în muzee.
● Ce învăţăm de la fosile? Ele ne arată vietăţi care au trăit pe
Pământ. Unele din ele le mai întâlnim şi astăzi, dar cele mai multe
au dispărut.
● Când au trăit toate aceste vietăţi?
Noi credem că toate acestea au trăit şi murit, de când a creat
Dumnezeu lumea în şase zile, cu mii de ani în urmă. Fosilizarea
lor este probabil rezultatul marelui potop de ape care a acoperit
Pământul în vremea lui Noe.
Aceste fosile nu dovedesc că celulele primare de viaţă s-au
transformat în peşti sau că peştii s-au transformat în păsări sau că
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păsările s-au transformat în animale sau că animalele s-au
transformat în oameni. Nu s-a descoperit nici o fosilă care să fie
intermediară între aceste categorii – deşi oamenii au căutat
îndelung fosile de creaturi care să fie jumătate peşte şi jumătate
pasăre sau jumătate animal şi jumătate om. Acestea se numesc
verigi lipsă, iar ele încă lipsesc. Trebuie să ne amintim mereu că
Dumnezeu a creat peştii peşti, păsările păsări, animalele animale
şi desigur pe oameni i-a creat oameni. Cei ce cred că aceste categorii s-au dezvoltat una din alta, greşesc. N-au nici o dovadă.
Noi credem ce ne spune Dumenezeu. El este singurul care a
fost acolo când toate acestea s-au petrecut – şi El este Acela care
a făcut ca toate acestea să aibă loc. Deci El ar trebui să ştie.
Şi nu uita că El a folosit în mod special pe mama ta şi pe tatăl
tău pentru a te crea pe tine, şi că El a fost Cel care ţi-a dat viaţă.
Biblia spune: „Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii
tale...” (Eclesiastul 12:1). El este Creatorul tău şi tu eşti proprietatea Lui. El doreşte ca tu să te supui Lui şi să-L asculţi.
Cum poţi face aceasta?
● Prin a te încrede în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, iar
dacă faci aceasta vei avea viaţă veşnică (Fapte 16:31).
● Prin a trăi pentru El şi a spune altora despre El (Marcu 16:15).
Nu uitaţi să ascultaţi de El astăzi.
ÎNTREBARE:
Ce dovedesc fosilele?

RĂSPUNS:
Ele de fapt nu prea dovedesc nimic. Ele cu siguranţă nu
dovedesc că noi am fi evoluat din animale sau păsări sau peşti
sau altceva.
Tot ce fac ele este să ne arate că au existat diferite vietăţi pe
pământul nostru cu mulţi ani în urmă – iar acest lucru este foarte
interesant. Dar ele nu DOVEDESC nimic.
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Lecţia 8
DUMNEZEU A CREAT PRIMUL BĂRBAT
ŞI PRIMA FEMEIE

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
Vom continua în această lecţie cu ziua a şasea a creaţiei – în
special crearea de către Dumnezeu a primului om.
Aceasta este o lecţie deosebit de importantă pentru că ea nu
numai că ne arată ce Creator minunat este Dumnezeu, ci totodată
neagă şi respinge complet teoria evoluţiei.

Planşa 8 – 1
Un artist şi-a expus lucrările la o expoziţie, iar acum conducea
un grup de vizitatori din cameră în cameră ca să le arate lucrările
sale. Pe măsură ce îşi prezenta tablorile ce le pictase, grupul de
vizitatori era tot mai uimit de priceperea artistului şi de frumuseţea fiecărui tablou – şi i-au spus acestuia:
„N-am mai văzut picturi aşa de frumoase şi aşa de reuşite ca
acestea.”
Dar artistul le-a răspuns:
„În încăperea următoare am expus cea mai bună lucrare a
mea, o adevărată capodoperă. Veniţi să o vedeţi.”
Ei l-au urmat – şi cu toţii au fost de acord că această ultimă
lucrare era cea mai frumoasă, cu mult mai bună şi reuşită decât
toate celelalte.
La fel este şi cu toate lucrările minunate şi creaturile făcute de
Dumnezeu. Noi am fost ca acel grup de vizitatori şi ne-am dus din
cameră în cameră (cu maşina timpului) privind expoziţia lui
Dumnezeu. Am văzut frumuseţea lumii vegetale – a plantelor,
minunăţia peştilor şi păsărilor. Am văzut caracteristicile uimitoare
ale animalelor, cum ar fi cămila – dar este ca şi cum Dumnezeu
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ne-ar spune:
„Mai aşteptaţi puţin, până Îmi veţi vedea capodopera. Este
lucrarea Mea cea mai specială din întreaga creaţie. Când am
proiectat şi creat păsări şi peşti şi animale am spus că erau bune.
Dar când am terminat capodopera mea, am văzut şi am spus că
este foarte bună.”
Ştiţi ce este aceea o capodoperă? Tu şi eu suntem o capodoperă. Când Dumnezeu l-a creat pe primul om la un anume
moment în timp, în ziua a şasea a creaţiei, El a spus: „Foarte bine”
(Genesa 1:31).
Oamenii – bărbaţii, femeile, băieţii şi fetele sunt capodopera
lui Dumnezeu. Iar noi când privim atenţi la noi înşine, putem să
tragem o singură concluzie. Aceasta nu este „Noi am apărut la
întâmplare”, sau „Noi am evoluat din animale”. Nu! Concluzia
este „Dumnezeu ne-a creat.” El este Creatorul bărbaţilor şi al
femeilor, al băieţilor şi al fetelor. El este Cel care a creat primul
bărbat şi prima femeie. El este Cel care ne-a întocmit înainte de
a ne fi născut. El s-a folosit de părinţii noştri, dar el a condus totul
şi decizia finală a fost a Lui. El a stabilit cum vom arăta, ce fel de
personalitate vom avea, chiar şi ce culoare vor avea ochii noştri.
Dumnezeu este Cel ce ne-a dat viaţă şi suflare.
Dar mergem prea repede. Hai să ne întoarcem puţin cu
imaginara noastră maşină a timpului (arată planşa). Suntem în a
şasea zi a creaţiei lui Dumnezeu. Privim pe geam şi vedem soarele, luna, stelele, continentele, oceanele, copacii, plantele şi
iarba, peştii, păsările, şi multe, multe animale. Dar ceva încă lipseşte, sau ar trebui să spun „cineva”? (Îndică semnul de întrebare.) Deoarece ajungem acum la actul final al creaţiei lui
Dumnezeu – cel mai important dintre toate – cel spre care ţinteau
şi spre care conduceau toate – şi care a avut loc tot în a şasea zi.
În a şasea zi Dumnezeu a făcut pe primul om şi pe prima
femeie. Cum i-a făcut?
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Planşa 8 – 2
Mai întâi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru,
după asemănarea Noastră” (Genesa 1:26). (arată planşa). Aţi
observat că Dumnezeu a folosit cuvintele „Nostru” şi „Noastră”
pentru a se descrie pe Sine? De ce? Pentru că Biblia ne spune mai
târziu că deşi este un singur Dumnezeu, sunt trei Persoane în
Dumnezeu – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu
Duhul Sfânt. Se pare că toate aceste trei Persoane au luat această
hotărâre importantă – să-l facă pe primul om. Pământul întreg era
deja perfect şi pregătit pentru om. Era aer de respirat, apă de băut,
fructe şi legume pentru hrană şi animale de care să aibă grijă.
Cum l-a creat Dumnezeu pe primul om? A fost primul om
rezultatul evoluţiei treptate din animale? Categoric nu.
Vă aduceţi aminte că atunci când a făcut Dumnezeu lumina,
cerul şi uscatul şi oceanele, copacii şi tufişurile, soarele, luna şi
stelele şi peştii şi păsările şi animalele, toate le-a făcut doar prin
cuvânt. El a spus doar „Să fie...” şi toate au venit la existenţă.
Dar când L-a făcut pe primul om, Dumnezeu a procedat altfel.
Mai întâi, ne spune Biblia, Dumnezeu i-a format trupul (arată)
din ţărâna pământului (Genesa 2:7) – apoi i-a insuflat viaţa – şi
primul om, Adam, a primit viaţă şi s-a ridicat (arată).
Din ceea ce ne spune Dumnezeu în Biblie, puteţi observa că
primul om nu a apărut ca urmare a transformărilor treptate sau a
evoluţiei dintr-un anumit tip de creatură, cum ar fi maimuţa – sau
alt animal. Trupul său a fost întocmit de Dumnezeu imediat şi
direct – apoi i-a fost insuflată viaţa chiar în momentul acela.
Poate că vi s-a spus undeva, că demult, cu milioane de ani în
urmă, a apărut pe Pământ o fiinţă foarte mică şi simplă. Ei spun
că aceasta a fost prima fiinţă vie (chiar dacă nu ştiu de unde a
apărut şi cum de avea viaţă). Apoi, spun aceşti oameni, că pe parcursul milioanelor de ani ce au urmat, această fiinţă foarte simplă
s-a transformat puţin câte puţin în fiinţe mai dezvoltate – cum ar
fi peştii, apoi s-a transformat în reptile, apoi în păsări şi animale,
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în maimuţă, apoi în bărbaţi şi femei cum sunteţi voi şi eu; şi uite
aşa am apărut pe Pământ! Această teorie este numită teoria evoluţiei. Dar eu nu pot să cred această teorie, pentru că ea este
diferită de ce ne spune Dumnezeu în Biblie. Dumnezeu l-a făcut
pe primul om din ţărâna pământului, la un moment anume în timp.
Nu i-a luat milioane de ani. Noi nu suntem descendenţi ai
animalelor sau ale altor făpturi. Dumnezeu l-a creat pe primul om
– şi mult mai târziu, El s-a folosit de mamele şi taţii noştri să ne
creeze pe fiecare din noi.

Planşa 8 – 3
Dar Biblia ne mai spune că Dumnezeu l-a făcut pe Adam,
primul om, după chipul Său – după asemănarea Sa (Genesa 1:27)
(arată planşa). Nici un animal n-a fost făcut aşa.
Ce înseamnă aceasta? În ce sens l-a făcut Dumnezeu pe
primul om ca pe Sine? (Indică semnul întrebării.)
(Dă-le prilejul să răspundă.)
● L-a făcut pe om în aşa fel ca să poată gândi, iubi şi lua decizii. Acestea sunt lucruri pe care le poate face Dumnezeu. Animalele nu pot face nici unul din aceste lucruri.
● L-a făcut pe om în aşa fel ca să poată crea tot felul de lucruri, cum ar fi uneltele, şi să folosească focul. Dumnezeu poate
cu siguranţă să creeze lucruri – şi încă lucruri mari. Animalele
nu pot face lucruri ca acestea.
● L-a făcut pe om cu capacitatea de a decide ce este bine şi
ce este rău – la fel ca Dumnezeu. Nici un animal nu poate face
aceasta.
● L-a făcut în aşa fel încât omul să poată fi prietenul Său şi
să aibă părtăşie cu El. Animalele nu ar fi putut avea acest privilegiu.
Vedeţi acum ce înseamnă „după chipul Său”? Întâiul nostru
strămoş a fost creat ca să fie ca Dumnezeu în unele aspecte. Desigur nu complet ca Dumnezeu – acest lucru ar fi fost imposibil.
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Doar puţin ca El. Deci primul om era foarte special. Era complet
diferit faţă de animalele, păsările şi peştii ce îi crease Dumnezeu.
Aceasta i-a dat lui Adam – şi tuturor fiinţelor umane, cum suntem
voi şi eu, care au ieşit din Adam – demnitate şi valoare. Noi cu
toţii suntem o parte foarte specială a creaţiei lui Dumnezeu. El
ne-a creat în mod special să fim ca El, în unele aspecte, şi să fim
prietenii Săi. Ne plac animalele, păsările şi peştii. Ne place să le
privim. Ba chiar le avem pe lângă noi ca animale de companie,
dar noi suntem complet diferiţi faţă de ele.
Biblia ne spune că după ce l-a creat pe primul om, pe Adam,
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta a fost foarte bun (Genesa
1:31). În celelalte zile, El a văzut că lucrurile erau bune – dar la
sfârşitul zile a şasea, El a spus că toate erau foarte bune.
Dar ziua a şasea nu s-a sfârşit încă. Mai era ceva ce trebuia să
se întâmple. Ceva sau cineva încă lipsea. Despre cine este vorba?
(Dă-le prilejul să răspundă.)

Planşa 8 – 4
Da, Adam, primul om avea nevoie de o soţie.
Biblia ne spune că Dumnezeu a văzut că nu era bine ca Adam,
primul om, să fie singur. El avea nevoie de prietenie, companie şi
părtăşie – şi pentru că animalele şi păsările erau aşa de diferite
faţă de el – Dumnezeu ştia că ele nu i-ar fi putut oferi acea prietenie. Dumnezeu i-a cerut lui Adam să pună nume tuturor
animalelor, iar el a făcut acest lucru; dar nu avea nimic în comun
cu ele. Aceasta ne arată din nou că omul este complet diferit de
animale şi că omul n-are nici un fel de legătură cu animalele
(Genesa 2:20).
Aşadar Dumnezeu a făcut ca Adam să adoarmă adânc. Iar pe
când dormea, Biblia ne spune că Dumnezeu Însuşi a intervenit
asupra omului cu prima operaţie chirurgicală din istorie. El a
deschis carnea lui Adam, a luat una din coastele lui şi din ea a
făcut femeia – prima femeie care a fost numită Eva (arată spre
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ea). Aceasta a fost o adevărată minune. Numai Dumnezeu putea
face aşa ceva. El l-a făcut pe primul om din ţărâna pământului,
apoi a făcut prima femeie din primul om (Genesa 2:21-23).
Imaginaţi-vă surpriza şi totodată încântarea lui Adam când
s-a trezit din acel somn, deschizând ochii şi văzând femeia aceasta frumoasă stând înaintea lui, femeie care acum îi era soţie, prietenă şi tovarăşă (arată spre ea).
Dumnezeu pregătise pentru ei o grădină frumoasă, numită
Eden, şi i-a aşezat acolo (indică spre fundal), spunându-le că ei
sunt stăpâni acolo, fiind superiori tuturor celorlalte creaturi de pe
Pământ, că pot mânca şi se pot bucura de toate fructele şi legumele grădinii (cu excepţia unuia – şi vom vorbi despre aceasta
mai târziu). Iar pentru că Adam şi Eva erau aşa de puri, curaţi şi
puternici, ar fi putut trăi veşnic (cu condiţia să fi făcut ce le-a
cerut Dumnezeu să facă).
Ce tablou frumos putem vedea pe Pământ când ajungem la
sfârşitul zilei a şasea! Ce fericiţi erau Adam şi Eva în grădina lor
minunată! Acolo nu era păcat, nu erau boli, nu era moarte. Totul
era perfect până când s-a întâmplat ceva. Iar Dumnezeu a văzut
că toate erau foarte bune.
Cele şase zile erau acum încheiate – iar în ziua următoare, în
ziua a şaptea, Dumnezeu S-a odihnit, sau S-a oprit din a mai crea.
Aceasta s-a întâmplat nu pentru că era obosit, ci pentru că lucrarea
ce o planificase era de acum terminată.
Deci aşa a început totul. De aici am apărut noi. Cu toţii
suntem descendenţi din acel prim bărbat şi acea primă femeie.
Adam este stră, stră, stră, (de o mie de ori stră) bunicul vostru.
Planşa 8 – 5
S-ar putea ca unii din voi să aveţi o întrebare. De unde ştiu eu
toate acestea?
Răspunsul simplu este că ştiu aceste lucruri pentru că Dumnezeu ni le-a spus în Cuvântul Său, Biblia. Singurul care a fost
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acolo când s-au petrecut toate acestea, este Dumnezeu – şi El este
Cel care a făcut ca toate acestea să se întâmple. Iar El ne-a lăsat
scris în Biblie – în Cuvântul Său, exact ce a făcut şi cum a făcut.
Toate sunt scrise acolo pentru noi, ca să le citim şi să le înţelegem.
Dumnezeu doreşte acum ca noi să credem ce ne-a scris.
Crederea celor spuse de Dumnezeu se numeşte credinţă – Biblia
spune de fapt că „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută
prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 11:3) (arată planşa indicând
spre verset) – iar când avem această credinţă şi credem ce ne-a
scris Dumnezeu, noi suntem plăcuţi Lui (Evrei 11:6). Biblia
spune: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!”
Pe cine intenţionaţi să credeţi?
● Îi credeţi pe cei care spun că nu există Dumnezeu, care spun
că universul a apărut la întâmplare printr-un Big Bang, că viaţa a
apărut din întâmplare şi că tot ce trăieşte pe acest Pământ s-a
dezvoltat crescând de la o mică celulă primară care a apărut cu
milioane de ani în urmă şi că după mulţi ani ea s-a transformat
într-un vierme, apoi într-un peşte, apoi un şarpe, apoi o pasăre,
apoi un animal, ca să devină în final om – şi că voi şi eu suntem
înrudiţi cu animalele şi ne tragem din ele?
● Sau Îl credeţi pe Dumnezeu care spune în Cuvântul Său:
„Eu am făcut cerurile şi pământul; Eu am creat lumina şi
atmosfera; Eu am creat oceanele şi uscatul; Eu am făcut peştii,
păsările şi animalele şi Eu am făcut pe primul om şi pe prima
femeie”?
Pe cine veţi crede? Eu ştiu pe cine cred.
Dar sunt mulţi bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, care nu cred ce
spune Biblia despre cum a creat Dumnezeu lumea, şi mulţi din ei
nu cred că Isus Hristos a murit pentru ei pe cruce, luând asupra
Sa pedeapsa pentru păcatul lor. În consecinţă ei nu au venit
niciodată cu credinţă la Mântuitorul ca să fie salvaţi de păcate.
Poate şi tu eşti unul dintre ei. Dacă eşti cumva unul dintre aceştia,
ai vrea să te rogi chiar acum aşa: „Dragă Doamne Isuse, cred
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Cuvântul Tău şi cred că ai murit şi pentru mine. Te rog
mântuieşte-mă şi iar- tă-mă de păcate. Amin.”
Iar El te va ierta şi te va salva.

ÎNTREBARE:
Am văzut o planşă formată din patru sau cinci figurine care
arată istoria formării omului. Prima figurină reprezintă o maimuţă
chircită. A doua este o maimuţă care încearcă să stea mai drept –
iar în continuare fiecare figură arată tot mai bine, până ce ultima
este un om ca noi. Este adevărată această prezentare?

RĂSPUNS:
Nu, nu este adevărată. De unde ştiu?
● Dumnezeu ne spune în Biblie că El L-a făcut pe om direct
om, din ţărâna pământului, într-un anume moment în timp.
● Nimeni n-a găsit vreodată oase sau trupuri care să fie
jumătate animal şi jumătate om (cum sugerează imaginile despre
care vorbeşti). Nu s-a găsit nimic care să fie în procesul de transformare. Tot ce s-a găsit a fost ori animal ori om. Deci veriga lipsă, încă lipseşte.
● Distanţa şi diferenţa dintre animale, peşti şi păsări, pe de o
parte, şi oameni pe de altă parte, este enormă – în trupurile lor, în
minţile lor, în sentimentele şi acţiunile lor. Nu există posibilitatea
unei legături între ele.
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Lecţia 9
OMUL – CAPODOPERA LUI DUMNEZEU

INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
Vom continua în această lecţie să privim la crearea omului –
şi ne vom concentra în special asupra minunăţiei acestei lucrări
– cea mai mare dintre lucrările creaţiei. Vom vedea din nou cum
minunea creării omului arată imposibilitarea evoluţiei.

Planşa 9 – 1
Mie îmi plac animalele – în special cele prietenoase. Tuturor
ne plac câinii, nu-i aşa? Şi multora dintre noi ne plac pisicile şi
avem pisici acasă. Mulţi au animale de companie, păsări sau
peştişori, porcuşori de Guineea, canari, papagali, şi multe altele.
Voi aveţi vreun animal de casă? Ce animal aveţi? (Dă-le prilejul
să răspundă.)
Tuturor ne place să mergem la Grădina Zoologică şi să privim
animalele de acolo. Maimuţele sunt întotdeauna favoritele
noastre. Ne place să le privim, să le vedem caraghioslâcurile.
Da, ne plac animalele şi ne place să le avem prin preajmă sau
să le privim. Dar ştim că noi suntem complet diferiţi de ele şi că
nu suntem înrudiţi cu ele şi mai ales nu ne tragem din ele. Aşa ne
spune Dumnezeu în Biblie.
În ultima noastră lecţie am văzut cum Dumnezeu l-a creat pe
primul om, pe Adam, după chipul Său în unele aspecte. Noi toţi
suntem descendenţi ai lui Adam, fiind asemănători cu el.
V-aţi dat vreodată seama ce frumoşi sunteţi? Da, da, voi.
Mă întreb dacă aveţi acasă calculator (dă-le prilejul să
răspundă). Calculatorul este un instrument minunat, nu-i aşa?
Este uimitor cât de multe poate face. Ce aţi zice dacă v-aş spune
că nimeni n-a construit calculatorul pe care-l aveţi voi acasă?
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(Arată planşa şi indică spre calculator.) Ce aţi spune dacă v-aş
zice că hazardul a făcut să apară calculatorul vostru, că toate piesele s-au construit şi montat singure din întâmplare şi că a mai şi
pornit singur? Aţi râde de mine, nu-i aşa? Ba aţi crede despre
mine că sunt cam dus de acasă, că sunt ciudat sau trăsnit, dacă aş
crede într-adevăr aşa ceva.
Dar bărbaţii şi femeile, băieţii şi fetele (iar aici vă includeţi
şi voi) sunt mult mai complicaţi şi mai abili decât un calculator.
Există mult mai multe posibilităţi ca un calculator să fi apărut la
întâmplare, decât ca oamenii să fi apărut la existenţă din întâmplare. Totuşi, unii dintre aşa numiţii experţi, susţin că omul a
apărut la întâmplare. Ei ne spun că noi am evoluat, că pe parcursul
milioanelor de ani, puţin câte puţin, fiinţele s-au tot schimbat şi
accidental, din întâmplare, au devenit fiinţe umane ca noi. Ei spun
că viaţa a început cu o chestie foarte mică şi simplă, o celulă primară – apoi din acea fărâmă au apărut toate vietăţile care există
astăzi.
Cu siguranţă nu putem crede aşa ceva! Fiinţele umane sunt
rezultatul Creaţiei – nu al hazardului. Noi am fost creaţi de Dumnezeu – şi suntem capodoperele Sale!

Planşa 9 – 2
Este un lucru de care putem fi siguri. Animalele sunt complet
diferite faţă de oameni. Dumnezeu a făcut maimuţele şi celelalte
animale în ziua a şasea a creaţiei (Genesa 1:24-25), după care, în
aceeaşi zi a creat pe primul bărbat şi pe prima femeie (Genesa
1:26-27). Nu există nici o legătură între animale şi oameni. Iar
aceia care cred că omul a evoluat sau a apărut din maimuţă sau
din fiinţe asemănătoare maimuţelor, n-au găsit nici o fiinţă care
să fie într-o fază intermediară de evoluţie, adică ceva între maimuţă şi om, care să fie pe jumătate maimuţă şi pe jumătate om.
Aceasta se numeşte veriga lipsă – care încă lipseşte şi va lipsi întotdeauna!
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Noi, fiinţele umane – bărbaţi, femei, băieţi şi fete – suntem
creaţia specială a lui Dumnezeu.
● Noi putem gândi şi putem lua decizii.
● Putem concepe şi realiza tot felul de obiecte, unelte, dispozitive. Putem cânta la instrumente muzicale şi ne place când
alţii cântă.
● Putem avea sentimente frumoase ca dragostea şi bucuria.
● Putem face deosebirea între bine şi rău.
● Pe deasupra tuturor, ştim în inimile noastre că există un
Dumnezeu, iar în interiorul nostru găsim dorinţa să ne închinăm
cuiva. Nu contează unde te duci în lume, indiferent cât de primitivi ar fi oamenii la care te duci, vei descoperi că au în ei înşişi
dorinţa aceasta de a se închina la ceva sau cuiva. Noi avem un
suflet veşnic.
Animalele nu pot face nici unul din aceste lucruri la nivelul la
care le fac oamenii. În toate acestea suntem complet diferiţi faţă
de animale, iar acest lucru este adevărat şi în ce-i priveşte pe oamenii primitivi care trăiesc astăzi în unele părţi ale lumii, sau oamenii peşterilor care au trăit cu mult timp în urmă.
Dar chiar dacă suntem creaţia specială a lui Dumnezeu –
capodoperele Sale, ceva s-a întâmplat şi frumuseţea creaţiei Lui
Dumnezeu a fost pângărită.
Ştiţi cine este responsabil de acest lucru? Păcatul (arată).
Adam şi Eva nu L-au ascultat pe Dumnezeu şi păcatul a intrat
în lume (Genesa 3:6-19) şi astfel noi toţi ne-am născut în păcat
(Romani 3:23). Când li s-au născut copii, au ajuns şi ei nişte păcătoşi ca şi părinţii lor, Adam şi Eva, iar când copiii lor au avut
copii, şi ei au fost păcătoşi şi tot aşa toţi oamenii care au urmat
(Romani 5:12-19).
Păcatul ne-a lipsit de slava lui Dumnezeu (arată cuvântul). Nu
mai suntem ce a vrut Dumnezeu ca să fim, totuşi avem multe din
abilităţile cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe primii oameni, iar
aceste abilităţi ne arată că suntem diferiţi de animale.
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Planşa 9 – 3
Da, voi sunteţi capodoperele lui Dumnezeu. Noi suntem de
atât de multe ori mai complicaţi decât orice maşinărie sau echipament electronic – şi putem face aşa de multe lucruri minunate.
Oare ştiţi şi înţelegeţi ce „maşinării” speciale şi complicate
sunteţi? (Arată planşa.)
● Scheletul vostru este cadrul trupului vostru (arată). Are 206
oase care vă susţin trupul. Fiecare os are o formă diferită pentru
a îndeplini o anumită funcţiune. Coastele protejează organele
interne, iar oasele capului, numite craniu, vă protejează creierele
(arată).
● Aveţi peste 650 de muşchi care vă ajută să alergaţi, să săriţi
şi să ridicaţi greutăţi.
● Aveţi plămâni (arată) care sunt ca nişte baloane care se
umplu cu aer în timp ce respiraţi. Ştiaţi că inspiraţi şi expiraţi de
mai mult de 17000 de ori pe zi?
● Atunci când mâncaţi, mâncarea călătoreşte spre stomacul
vostru. Sucurile digestive se amestecă cu mâncarea, iar combinaţia aceasta îşi continuă călătoria prin intestine spre ficat pentru a
da energie trupurilor voastre.
● Ştiaţi că intestinele voastre sunt mai lungi de 8 metri?
● Sângele transportă toate aceste sucuri prin trupul vostru ca
un cărăuş. Ştiaţi că tot sângele vostru trece pe la inimă în mai
puţin de un minut? (Arată spre vene.)
● Apoi aveţi rinichi care filtrează şi curăţă tot ce nu este necesar în trup. Ştiaţi că circa 2000 de litri de sânge trec prin rinichii
voştri în fiecare zi?
● Inima voastră (arată) este pompa ce menţine sângele în
mişcare. Ea bate de mai bine de trei milioane de ori pe toată
durata vieţii.
Biblia spune că am fost creaţi făpturi minunate (Psalmul
139:14) (arată cuvintele). Sunteţi de acord? Suntem într-adevăr
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nişte capodopere – capodoperele lui Dumnezeu. Suntem ce suntem, şi avem ce avem, pentru că Dumnezeu ne-a creat fiinţe umane. Nu am apărut la întâmplare – nu am apărut din celule primare
sau din maimuţe.

Planşa 9 – 4
Trupurile noastre sunt minunate – şi sunt într-adevăr nişte
maşinării foarte complicate. Cine ar putea spune că nu le-a făcut
nimeni, că nimeni nu le-a gândit şi proiectat?

Gândiţi-vă puţin la ce pot face trupurile noastre şi cum funcţionează ele.
● În interiorul capului vostru se află creierul (arată creierul).
El cântăreşte aproape un kilogram şi jumătate şi este cea mai
uimitoare parte a trupului. Chiar dacă este mic, poate lucra mai
bine şi mai repede decât orice calculator. Poate înregistra 1000
de informaţii pe secundă. Ştiţi vreun calculator care poate face
aceasta?
● Partea din faţă a creierului vostru este partea cu care gândiţi,
şi luaţi decizii. Partea din spate a creierului vostru controlează
lucruri de care nici nu sunteţi conştienţi – de exemplu respiraţia.
● Creierul conduce tot trupul şi comunică cu el prin intermediul sistemului nervos. Acesta este format dintr-o reţea de nervi
conectaţi la creier şi la coloana vertebrală – fiind ceva ca un sistem de telefonie fixă. Numai că funcţionează mai bine ca orice
sistem telefonic.
● Dacă de exemplu, mâna voastră (arată mâna) atinge un
obiect care este fierbinte, se transmite un mesaj către creier: „Aici
arde, mă frige”; şi imediat creierul transmite un mesaj mâinii:
„Pleacă de acolo” – şi exact asta faceţi. Toate acestea se petrec în
fracţiuni de secundă.
● Apoi trupul vostru are cinci simţuri şi prin acestea se
transmit informaţii către creier:
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■ Puteţi gusta (arătaţi spre limbă).
Limba voastră are în jur de 9000 de papile gustative cu
care poate detecta diferitele gusturi – dulce, sărat, acru şi amar.
Care este mâncarea voastră preferată? Ce gust are? (Dă-le
prilejul să răspundă.) Apoi limba voastră spune creierului
dacă ar trebui să mâncaţi sau nu.
■ Puteţi vedea (arată spre ochi).
Ochii voştri sunt ca o cameră foto. Dar sunt mult mai minunaţi decât orice cameră foto. Negrul şi albul, lumina şi culorile se combină toate împreună dând posibilitate creierului
să-şi facă imaginea.
■ Puteţi mirosi (arată spre nas).
În nasul vostru sunt nişte celule speciale care trimit mesaje
despre mirosuri creierului vostru – care decide apoi ce trebuie
făcut.
■ Puteţi auzi (arată spre urechi).
Atunci când loviţi coardele unei chitare, aerul din jur începe să vibreze, producându-se unde sonore. Acestea pătrund în
canalul urechilor voastre, la timpan, unde se transformă în
semnale nervoase care ajung la creier.
■ Puteţi pipăi şi simţi(arată spre mâini).
În vârful degetelor aveţi mai multe terminaţii nervoase
decât oriunde altundeva. Atingerea cu degetele avertizează
creierul vostru dacă ceva este fierbinte sau rece, ascuţit sau
tocit, neted sau ţepos.
SUNTEŢI MINUNAŢI! SUNT MINUNAT!
DUMNEZEU CARE NE-A CREAT ESTE MINUNAT!

Planşa 9 – 5
Dumnezeu este Creatorul nostru. El a făcut pe primul om din
ţărâna pământului. Apoi El ne-a făcut şi pe noi din părinţii noştri.
Când privim lumea, păsările, animalele şi privim la noi înşine,
ştim cu siguranţă că există un Dumnezeu care este puternic şi care
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poate face orice. Dar trebuie să mai ştim ceva. Trebuie să ştim că
din moment ce El este Creatorul nostru, noi suntem responsabili
faţă de El, adică Îi vom da socoteală. El este Şeful. El ne-a făcut.
El se aşteaptă ca noi să-L ascultăm şi să facem ce ne spune El în
Cuvântul Său.
Dumnezeu l-a inspirat pe un om în Biblie (arată) să scrie
aceste cuvinte „Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii
tale” (Eclesiastul 12:1).
Dumnezeu doreşte ca băieţii şi fetele pe care El i-a creat să
facă ce spune El. Ce ne spune El să facem?
● El ne spune să credem că El este Dumnezeu.
● Ne spune apoi că trebuie să ne încredem în Fiul Său, Domnul Isus Hristos, ca Mântuitor – dacă n-am făcut deja acest lucru.
Domnul Isus a murit pe cruce (arată) şi a luat pedeapsa pentru
păcatele noastre – şi dacă Îl rugăm să ne ierte de păcate şi să ne
salveze de păcat, aşa cum fac aceştia doi (arată), El vă va ierta şi
mântui.
Aţi venit la Domnul Isus? V-aţi încrezut în El? Puteţi face
lucrul acesta astăzi – iar dacă îl faceţi veţi fi salvaţi. Aceasta ne
spune Dumnezeu să facem – şi ar trebui să Îl ascultaţi.
● El ne spune că după ce ne-am încredinţat Domnului Isus, ar
trebui să trăim pentru El:
■ Trăind frumos înaintea Lui.
■ Citind Biblia şi vorbind cu El în rugăciune.
■ Spunând altora despre El.
Dacă ne aducem aminte de El şi-L ascultăm, El ne va binecuvânta în mod special.
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RĂSPUNS:
Ei n-ar fi putut trăi înainte de Adam şi Eva – pentru că Biblia
ne spune că Adam a fost primul om (1 Corinteni 15:45). Deci cu
siguranţă că au trăit după Adam – iar el a trăit acum vreo 6000 de
ani. Trebuie să fi fost descendenţi din Adam şi Eva – dar din
anumite motive au ajuns la un mod de viaţă primitiv şi simplu.
Îşi făceau topoare, ornamente, imagini pictate şi vânau animale.
Poate că arătau şi puţin diferiţi faţă de noi – dar erau tot oameni,
parte a omenirii.
Este important de reţinut că Adam, primul om, a fost mult
mai dezvoltat ca noi şi a trăit mult mai mult. El a fost la început
fără păcat.
De atunci oamenii au mers în jos. Nu se pune problema ca
omul să fi mers din bine în mai bine, ci opusul este adevărat.
Unele dintre oasele şi rămăşiţele găsite aparţin unor creaturi
ce erau de fapt maimuţe. Ele nu sunt rămăşiţe umane (nici jumătate maimuţă şi jumătate om).
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Lecţia 10
PĂCATUL A INTRAT ÎN LUME
INFORMAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTORI

Cu toţii ştim ce s-a petrecut în grădina Edenului:
● Dumnezeu i-a pus pe Adam şi Eva „la probă” (Genesa
2:15-17). Ei nu trebuiau să mănânce din pomul cunoştinţei
binelui şi răului.
● Eva şi apoi Adam nu au ascultat de Dumnezeu, de porunca
Lui (Genesa 3:1-8; Romani 5:12-19; 1 Corinteni 15:21-22). Eva
a fost înşelată şi a cedat. Adam nu a fost înşelat, dar a cedat şi el
(1 Timotei 2:4).
● Ispita de a păcătui a venit din afară – din partea lui Satan,
prin şarpe (Genesa 3:1-5), nu din interior. Adam şi Eva la început
nu aveau natură păcătoasă.
● Neascultarea este păcat şi ca rezultat, ei au căzut din starea
de inocenţă originară, devenind păcătoşi (Genesa 3:7-12).

Cunoaştem consecinţele imediate ale păcatului şi căderii lor:
● Pentru Adam şi Eva – moarte fizică şi spirituală (Genesa
2:17; 3:19), frică de Dumnezeu, ascundere de prezenţa Lui
(Genesa 3:8), ruşine din pricina păcatului (Genesa 3:7) şi
alungare din grădină (Genesa 3:24).
● Pentru Adam – pământul a fost blestemat, iar el trebuia să
muncească acum din greu (Genesa 3:17-19).
● Pentru Eva – necaz şi durere la naşterea de copii şi
supunere faţă de bărbat (Genesa 3:16).
● Pentru şarpe – a devenit o reptilă respingătoare (Gen.3:14).
● Pentru Satan – judecată, prin moartea în viitor a lui Isus
Hristos (Genesa 3:15).
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Ar trebui să ştim consecinţele pentru întreaga omenire:
● Omenirea a devenit păcătoasă şi fiecare om născut în lume,
începând cu acel moment, este păcătos. De ce?
● Pentru că Adam era reprezentantul întregii omeniri. Când
a păcătuit el, noi toţi am păcătuit. Deci păcatul său şi consecinţele păcatului au trecut asupra posterităţii (Romani 5:12, 15-19;
1 Corinteni 15:21-22). Acesta este cunoscut ca păcatul originar.
● Fiecare bărbat şi fiecare femeie care se nasc în lume (cu
excepţia Domnului Isus Hristos), se nasc cu natură păcătoasă,
sunt morţi din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1,5) şi vor
avea parte de moarte fizică (Romani 5:12; 6:23).
● Fiecare este vinovat înaintea lui Dumnezeu, murdărit de
păcat şi are nevoie să fie mântuit, salvat.

Am încredere că vei preda această lecţie şi toate celelalte
precedente, cu convingere şi siguranţă că prezinţi Cuvântul lui
Dumnezeu – pe care El ni l-a descoperit. Nu este nevoie să
înţelegi totul; dar trebuie să crezi că Dumnezeu a spus aceste
lucruri şi că El ne învaţă aşa.
Poate că unii (incluzând şi copiii mai mari) vor râde şi te
vor critica, te vor batjocori pentru ceea ce crezi şi înveţi; s-ar
putea ca mulţi să te considere de „modă veche”. Dar nu-ţi face
probleme din această cauză. Dumnezeu te va binecuvânta în
măsura în care crezi, cinsteşti, înveţi şi aperi Cuvântul Său. De
asemenea se prea poate ca cei ce te critică şi te batjocoresc, în
inima lor să aibă respect faţă de tine, pentru că ştii ce crezi şi ai
curajul să îţi susţii poziţia.

Planşa 10 – 1
Ar fi frumos să trăim într-o lume perfectă. Cum credeţi voi că
ar fi o lume perfectă? Ce ar fi acolo? Ce nu ar fi? (Dă-le prilejul
să răspundă.)
Cu siguranţă nu trăim într-o lume perfectă. Toate necazurile
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şi păcatele ce le avem azi în lume, nu sunt din vina lui Dumnezeu.
Nu El le-a cauzat. Este vina noastră. Fiinţele umane sunt cele care
au adus toate aceste necazuri în lume. Dar când Dumnezeu a creat
primul bărbat şi prima femeie i-a aşezat într-o lume perfectă. Erau
într-adevăr în Paradis (arată planşa).
Dumnezeu a făcut o grădină frumoasă pentru ei numită Eden
(Genesa 2:8). În grădină erau tot felul de pomi frumoşi cu multe
fructe delicioase din care puteau să mănânce (arată pomii). Dar
era şi un pom special, numit Pomul Vieţii (Genesa 2:9), iar ei ar
fi putut mânca din rodul acestui pom şi să trăiască veşnic.
Ei înşişi erau perfecţi. Când Dumnezeu a creat pe primul om
şi pe prima femeie, i-a făcut perfecţi, fără păcat. Aşa voia Dumnezeu ca să fie oamenii. În acest sens, ei erau diferiţi faţă de noi.
Ei nu aveau gânduri rele, nu spuneau cuvinte urâte, nu erau
mânioşi şi nu făceau lucruri rele. Iar pentru că erau perfecţi, nu
aveau dureri sau boli, nu erau niciodată trişti sau nefericiţi. Şi ar
fi putut rămâne aşa. Ar fi putut trăi aşa veşnic. Poate cel mai
minunat lucru dintre toate era că ei erau prieteni cu Dumnezeu,
care dorea să se întâlnească cu ei în fiecare seară.
Apoi Dumnezeu i-a dat lui Adam ceva de făcut. L-a rugat să
dea nume animalelor (Genesa 2:19) şi l-a rugat să aibă grijă de
grădină şi s-o păzească (Genesa 2:15). A fost doar un singur lucru
pe care Dumnezeu l-a interzis celor doi. Le-a mai spus că, dacă
nu vor asculta, vor muri (Genesa 2:17).

Planşa 10 – 2
În grădină mai era un pom care avea nume. Acesta era „Pomul
cunoştinţei binelui şi răului”(Genesa 2:9,17). Nu ştiu cum arătau
fructele lui (arată spre fructe); dar era un fruct special, care dacă
era mâncat, îi ajuta pe cei ce îl mâncaseră să cunoască diferenţa
între bine şi rău şi să cunoască ce era păcatul. Dumnezeu le-a
poruncit să nu mănânce din rodul acestui pom. Puteau să mănânce
din roadele fiecărui pom din grădină, dar din acesta nu aveau voie
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să mănânce. El le-a spus că dacă vor mânca din el, vor muri
(Genesa 2:17). Până acum ei erau inocenţi, puri. Adam şi Eva nu
păcătuiseră niciodată şi nici nu ştiau ce este păcatul. Dar dacă nu
L-ar fi ascultat pe Dumnezeu şi ar fi mâncat din rodul acestui
pom, toată situaţia lor s-ar fi schimbat.
Apoi s-a întâmplat ceva ce urma să schimbe totul pentru ei –
şi de asemenea pentru noi.
Mai era cineva implicat în toate acestea – cineva care urmărea
ce se petrece – şi nu era deloc mulţumit cu ce vedea. Nu-i plăcea
grădina minunată şi perechea fericită care trăia acolo. Cine era
acesta? Numele lui este Satan, diavolul. El era duşmanul lui
Dumnezeu. Odinioară el fusese unul dintre îngerii lui Dumnezeu,
dar înainte ca toate acestea să aibă loc, el s-a răzvrătit împotriva
lui Dumnezeu şi a fost aruncat afară din prezenţa Lui. De atunci
el L-a urât pe Dumnezeu, iar acum dorea să tulbure şi să
nimicească locul acesta frumos şi perechea aceasta fericită.
Într-o zi, Eva era singură (arată), iar un şarpe (arată) a venit
la ea şi a vorbit cu ea (Genesa 3:1). Greu ne putem imagina aşa
ceva, nu-i aşa? Dar acesta era un şarpe special. În primul rând nu
era ca şerpii pe care îi cunoaştem noi astăzi. Nu se târa pe pământ;
ci stătea drept. Probabil era o creatură foarte frumoasă şi atractivă. Apoi, în al doilea rând, cineva se folosea de acest şarpe şi
vorbea prin el. Acesta era diavolul, care după cum am văzut, era
vrăjmaşul lui Dumnezeu şi voia să distrugă frumuseţea şi fericirea
lui Adam şi a Evei şi grădina lor.
Aşadar diavolul a vorbit prin intermediul şarpelui, spunând
Evei că nu va muri dacă va mânca din fructul acelui pom. El i-a
mai zis că ce le-a spus Dumnezeu nu era adevărat – şi că Dumnezeu se temea că, dacă ei vor ajunge să mănânce din acel fruct, vor
deveni dumnezei ca şi El (Genesa 3:5). Diavolul dorea ca Eva să
mânânce din acel fruct şi astfel să calce porunca lui Dumnezeu,
iar pentru aceasta încerca să facă fructul acela cât mai atractiv
posibil în ochii ei. El credea că ideea de a deveni ca Dumnezeu,
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o va convinge pe Eva să mănânce din pomul interzis.
Aceasta se numeşte ispită. Diavolul a ispitit-o pe Eva să nu
asculte de Dumnezeu şi face acelaşi lucru şi astăzi. El ne ispiteşte,
pe voi şi pe mine, să facem lucruri rele şi încearcă să prezinte
acele lucruri rele cât mai plăcut şi atractiv posibil.

Planşa 10 – 3
Amintiţi-vă că ispita nu este păcat. Noi ajungem să păcătuim
atunci când cedăm ispitei şi facem ce suntem ispitiţi să facem.
Ispita este ca o pasăre care se roteşte deasupra capetelor noastre.
Păcat este atunci când permitem acelei păsări să se aşeze pe
capetele noastre şi să-şi facă cuib în părul nostru!
Eva a privit şi a tot privit şi iar a privit acel fruct. Se gândea
în sine ce frumos este şi în special ce ar face acel fruct pentru ea,
cum ar face-o să fie înţeleaptă şi ca Dumnezeu. Nu ştiu cât timp
a privit la fructul acela, dar era într-adevăr ispitită să-l mă-nânce.
Apoi a păcătuit (Genesa 3:6), pentru că a luat fructul în mâna ei
(arată) şi încă privea la el, apoi a muşcat din el şi a mâncat. Nu
s-a întâmplat nimic! A venit acolo şi soţul ei Adam (arată) şi ea
i-a dat şi lui să mănânce. Poate a trebuit să-l înduple-ce, să-l
convingă – şi a mâncat şi el.
De îndată ce a mâncat şi el, şi-au dat seama ce au făcut – au
încălcat porunca lui Dumnezeu. Au păcătuit. Până la acel moment
erau aşa de curaţi şi inocenţi, încât nici nu aveau nevoie de haine.
Dar acum totul s-a schimbat – şi imediat şi-au făcut nişte haine
din frunze de smochin.
Se apropia seara (Genesa 3:7) – timpul când Dumnezeu venea
în grădină să stea cu ei şi să vorbească cu ei. Ei însă nu doreau ca
Dumnezeu să-i vadă sau să afle că I-au încălcat porunca. Le era
ruşine şi le era frică. Aşa că s-au ascuns. Nu facem şi noi aşa când
păcătuim? Dar n-aveau unde să se ascundă de Dumnezeu şi să
scape de judecata Lui. El a vorbit pe rând fiecăruia(Genesa 3:13).
Ei au încercat să caute scuze şi fiecare să dea vina pe celălalt. Nu
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facem şi noi aşa când se întâmplă să facem ceva rău? Adam a dat
vina pe Eva; Eva a dat vina pe şarpe. Dar degeaba. Amândoi au
încălcat porunca lui Dumnezeu şi nici unul nu avea scuze. Lumea
nu mai era perfectă. Ei nu mai erau perfecţi.
Prima consecinţă a păcatului lor a fost că ceva s-a întâmplat
în interiorul lor. Vă amintiţi că Dumnezeu le-a spus că, dacă vor
mânca din fructul acela vor muri? Acest lucru s-a întâmplat. Au
murit pe dinăuntru. Înainte erau curaţi la interior, dar acum duhul
lor a murit. Trupurile lor trăiau – dar duhurile lor erau moarte.

Planşa 10 – 4
Dumnezeu le-a spus că trupurile lor vor muri, cândva în viitor,
şi vor deveni din nou ţărână (Genesa 3:19). Deci moartea a intrat
în lume. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, n-ar fi murit niciodată.
Odată cu păcatul şi moartea, au intrat în lume boala şi durerea.
Dumnezeu i-a spus Evei că va avea suferinţă şi durere la naşterea
de copii, iar lui Adam i-a spus că munca lui de fermier şi grădinar
va fi foarte dificilă, deoarecei vor creşte de acum din pământ tot
felul de buruieni şi spini.
Dar poate cel mai rău lucru care li s-a întâmplat a fost faptul
că Dumnezeu (arată spre mână) i-a dat afară din grădină şi i-a
separat complet de prezenţa Sa. Dumnezeu a pus nişte îngeri cu
o sabie de foc (arată) pentru a-i împiedica să se mai întoarcă în
grădină (Genesa 3:24).
Păcatul face întotdeauna acest lucru. El a despărţit pe Adam
şi Eva de Dumnezeu şi el ne desparte şi pe noi de Dumnezeu.
Astăzi noi avem parte de consecinţele păcatului lor. Ei erau
reprezentanţii noştri. Ei erau acolo pentru noi. Când au păcătuit
ei, întreaga rasă umană a păcătuit (Romani 5:12-19). Ca rezultat,
oricine s-a născut în lume după Adam şi Eva, este ca ei (cu excepţia Domnului Isus) – cu toţii am primit natură păcătoasă, fiind
morţi pe dinăuntru şi despărţiţi de Dumnezeu. Aici ne includem
şi voi şi eu. Dar nu-i acuzaţi pe Adam şi Eva; şi noi am fi făcut la
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fel dacă am fi fost în locul lor.
O fetiţă şi-a luat paltonul şi încet îşi încheia nasturii, fiecare
nasture la butoniera opusă. Dar când a terminat, nu arăta bine. O
parte era mai sus ca cealaltă!
„Ce s-a întâmplat, cu ce am greşit?” întrebă ea pe mama ei.
Mama i-a explicat că a pus primul nasture greşit, apoi toţi
nasturii au fost încheiaţi la rând, dar greşit.
Acest lucru s-a întâmplat şi cu noi. Primul om, Adam, a pornit
greşit şi de atunci toţi oamenii au luat-o greşit, deoarece natura
păcătoasă a lui Adam s-a transmis tuturor, şi nouă.
Astfel suntem despărţiţi de Dumnezeu prin păcatul nostru, la
fel cum Adam şi Eva au fost despărţiţi de Dumnezeu prin păcatul
lor. Este ca şi cum ar fi un zid între noi şi Dumnezeu – peste care
nu ne putem căţăra (este prea mare), nu putem săpa pe sub el (este
prea adânc) şi nici nu-l putem ocoli (este prea lung). Dar Dumnezeu nu intenţiona aceasta. El ne iubeşte şi nu doreşte ca noi să
fim despărţiţi de El prin acest zid al păcatului, aşa că El a hotărât
să facă ceva în acest sens.

Planşa 10 – 5
Dumnezeu i-a iubit pe Adam şi pe Eva. Lui îi părea rău că ei
n-au ascultat şi au spurcat lumea frumoasă în care au fost aşezaţi.
Biblia ne spune că Dumnezeu le-a făcut haine pentru a înlocui
frunzele de smochin cu care ei încercaseră să se acopere (Genesa
3:21). Aceste haine noi erau făcute din piele. Deci Dumnezeu a
ucis animale; aceasta presupune că sângele acelor animale a fost
vărsat. Eu cred că aceste haine noi au dovedit celor doi că
Dumnezeu i-a iubit şi că a fost gata să le ierte păcatul.
Dar care este situaţia cu noi? Care este situaţia cu acel zid de
păcat care ne desparte de Dumnezeu (Isaia 59:2)? Dumnezeu ne
iubeşte şi doreşte să ne ierte păcatele. Aşadar L-a trimis pe Fiul
Său, pe Domnul Isus Hristos (Ioan 3:16) pe acest pământ să moară pentru noi pe cruce (arată) şi să ia El pedeapsa pentru păcatele
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noastre (arată fundalul negru). Sângele Său a fost vărsat pe cruce
pentru a face posibilă iertarea noastră (1 Ioan 1:7), tot aşa cum
sângele vărsat al acelor animale a făcut posibilă iertarea primilor
oameni, Adam şi Eva. Datorită morţii Sale pe cruce, voi nu mai
trebuie să fiţi despărţiţi de Dumnezeu. Dacă vă încredeţi în Isus
ca Mântuitor (arată cuvintele), El va da la o parte zidul şi tot
păcatul vostru este iertat, iar voi deveniţi copii ai lui Dumnezeu
pentru totdeauna (Ioan 1:12).
Domnul Isus a făcut toate acestea pentru voi. I-aţi mulţumit?
L-aţi rugat să fie şi Mântuitorul vostru – şi să vă ierte păcatul?
Rugaţi-L astăzi – şi El vă va ierta şi vă va salva (Fapte 16:31).
Dragi copii, să nu uitaţi că voi sunteţi speciali în ochii lui
Dumnezeu. El este Creatorul vostru. El v-a creat prin părinţii voştri. Sunteţi capodoperele Lui. El vă iubeşte şi a fost gata să moară
pentru voi. Iar dacă vă încredeţi în Domnul Isus ca Salvator, El
doreşte ca voi să trăiţi pentru El, arătând şi altor copii ce poate
face El în viaţa unei persoane tinere (Matei 5:16).
ÎNTREBARE:
Cum putem fi siguri că Adam şi Eva au fost primii oameni?
Profesorul meu de la şcoală spune că nici n-a existat Adam şi Eva
– şi că orice povestire despre ei este doar o legendă, un basm.

RĂSPUNS:
Există trei motive pentru care credem că Adam şi Eva nu
numai că au existat, dar şi că au fost primii oameni de pe pământ:
● Aşa ne învaţă Biblia. În primele trei capitole ale Cuvântului
lui Dumnezeu citim că ei erau primul bărbat, respectiv prima
femeie şi citim ce s-a întâmplat cu ei. Dumnezeu era acolo când
s-au întâmplat toate acestea. El a fost martor ocular, El a văzut
acestea întâmplându-se, de fapt El a făcut ca toate acestea să se
întâmple.
● Domnul Isus a trăit pe acest pământ în urmă cu 2000 de
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Lecţia 10 - Păcatul a intrat în lume

ani. El este Fiul lui Dumnezeu. El a vorbit despre Adam şi Eva şi
despre ce s-a întâmplat în Grădina Eden în Matei 19:4-6:
„Drept răspuns El le-a zis: Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la
început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis:
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de
nevastă-sa şi cei doi vor fi un singur trup? Aşa că nu mai sunt doi,
ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu
despartă.”
● Scriitorii cărţilor Bibliei au crezut în existenţa lui Adam şi
a Evei şi că ei au fost primele fiinţe umane.
De exemplu, apostolul Pavel a scris: „după cum toţi mor în
Adam” (1 Corinteni 15:22). „Omul dintâi, Adam a fost făcut un
suflet viu” (1 Corinteni 15:45). „Moartea a domnit de la Adam
până la Moise” (Romani 5:14). „Căci întâi a fost întocmit Adam,
apoi Eva” (1 Timotei 2:13).
Luca, cel care a scris una din evanghelii, a trasat linia genealogică a Domnului Isus, până la Adam şi a arătat că Dumnezeu l-a
făcut pe Adam (Luca 3:38).

Psalmul 19:1-4

Cerurile spun slava lui Dumnezeu
Şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
O zi istoriseşte alteia acest lucru,
O noapte dă de ştire alteia despre El.
Şi aceasta fără vorbe,
Fără cuvinte al căror sunet să fie auzit.
Dar răsunetul lor străbate tot pământul,
Şi glasul lor merge până la marginile lumii.

Creaţie şi evoluţie

Cântare:

Creaţia lui Dumnezeu

Noi nu putem crea lucruri din nimic,
Există Dumnezeu, da, un Creator puternic.
Gândeşte deci cu grijă, adevărul vei afla,
Biblia ni-L spune clar: noi suntem opera Sa.

A plănuit Pământul, apoi El l-a făcut,
În şase zile, cer, pământ şi-oceane-au apărut;
Plante, peşti şi păsări, cu coloritul lor,
Animale, tot felul de creaturi, după soiul lor.

Deci dacă-auzi pe vreunul că spune altceva,
Teorii şi nu realităţi, nu îl asculta.
Nu trăim din întâmplare şi nici n-am evoluat!
Verifică dovezile şi nu te lăsa-nşelat.
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Cântare

Creatia lui Dumnezeu
Text si muzica: Joe Kenedy
Adaptare în limba românã: Augustin Rosian
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