LECŢIA 1

Irosirea unei oportunităţi
extraordinare
Focalizare asupra Scripturii
Geneza 1:1-3:24

Materiale necesare

Versete-cheie
„Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite,
peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.» Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” (Gen. 1:26, 27).
Rezumat
Lecţia 1 se focalizează asupra puterii şi îndurării cu care Dumnezeu a creat
o lume desăvârşită pentru primii noştri părinţi. De asemenea, expune păcatul
neascultării de care aceştia s-au făcut vinovaţi şi consecinţele lui. Lecţia se
încheie subliniind harul răscumpărător al lui Dumnezeu.
Tema
Primii oameni au irosit extraordinara oportunitate de a asculta de Creator şi
a-L glorifica.
Obiective
La sfârşitul acestei lecţii, fiecare elev trebuie să fie în stare:
1. să ştie că Dumnezeu a creat o lume desăvârşită;
2. să înţeleagă că i-a creat pe primii oameni după chipul şi asemănarea Sa;
3. să ştie că, fiindcă au păcătuit, primii noştri părinţi au irosit oportunitatea de
a stăpâni pământul şi a-L glorifica pe Dumnezeu;
4. să ia hotărârea de a-L asculta pe Dumnezeu şi a-L glorifica prin cuvânt şi
prin faptă.
Schiţa
I. Creaţia lui Dumnezeu
II. Căderea omului

Să ne pregătim
La ştiri
Împarte în clasă paginile principale ale câtorva ziare şi îndeamnă-i pe elevi
să caute ştiri despre evenimente tragice în lume. Cere unor voluntari să citească
câteva dintre acestea. Invită-i pe alţii să spună ce alte evenimente îi determină
să creadă că lumea merge din rău în mai rău. (Întrebarea 1 din manualul elevului.)



• Planşele 1 şi 2 RBP
• Carioci nepermanente
• Folii transparente sau
tablă şi cretă
• Câteva şuruburi şi piuliţe,
un bec şi o bucată de
sârmă
• Trei foi mari de hârtie şi
trei carioci
• Paginile principale ale
câtorva ziare
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Discuţie
Începe o scurtă discuţie în care elevii vor împărtăşi care este, în opinia lor,
motivul tuturor tulburărilor, infracţiunilor, tensiunilor şi războaielor din lume.
Cere-le să-şi susţină răspunsurile cu argumente. (Întrebarea 2)
Explică faptul că, în zorile existenţei umane, condiţiile de pe pământ erau
desăvârşite, dar ceva a distrus paradisul şi a catapultat rasa umană într-o situaţie
dezastruoasă. Lecţia de faţă investigează această tragedie umană.

Geneza este prima dintre cele cinci cărţi ale Legii
scrise de Moise. „Pentateuh” este un alt nume dat
cărţilor Legii.
Alte „începuturi din Geneza” sunt începutul lui Israel şi începutul legământului
lui Dumnezeu cu Avraam.

Să cercetăm Scripturile

„Geneză” înseamnă „început”. Nu ar trebui deci să fim surprinşi că găsim
mai multe începuturi în această primă carte a Bibliei. Numai primele trei capitole consemnează începutul universului, începutul omenirii, începutul ispitei
şi păcatului, începutul judecăţii, începutul împărăţiei lui Dumnezeu şi începutul programului de răscumpărare al lui Dumnezeu. Această serie de începuturi
este temelia Bibliei.
Primul „început” pe care-l întâlnim în Geneza este îneputul universului.

I. Creaţia lui Dumnezeu (Gen. 1:1-2:25)

Primul verset al Bibliei afirmă categoric: „La început, Dumnezeu a făcut
cerurile şi pământul.” Nimic nu a evoluat; Dumnezeu a creat totul „prin Cuvântul Lui” (Ev. 11:3). El a vorbit, şi universul a luat fiinţă.
DISCUTAŢI: Cere-le elevilor să menţioneze lucruri (abstracte
ori tangibile) care au avut un început (ex., timpul, viaţa, cultura, limba). Scrie acestea pe o planşă transparentă sau pe
tablă. ENUMĂRĂ: Pe o planşă transparentă sau pe tablă,
enumără următoarele descrieri ale lui Dumnezeu pe măsură
ce discutaţi despre ele (acestea sunt subliniate în textul de
mai jos): etern, o unitate socială (Trinitatea), un mister, liber şi
suficient în Sine Însuşi, infinit.

A. Creatorul (1:1, 2)
Moise, scriitorul Genezei, a presupus pur şi simplu
caracterul etern al lui Dumnezeu. Dumnezeu a existat
înainte de orice început şi
toate lucrurile îşi au originea în El. El e etern. El e
Alfa şi Omega, începutul şi
sfârşitul (Apoc. 1:8-11).

DISCUTAŢI: În ce fel arată Geneza 1:1 existenţa şi puterea
fără egal a lui Dumnezeu? (Întrebarea 3)
Spre deosebire de noi şi de orice altceva, inclusiv de îngeri, Dumnezeu nu
a avut un început. El a existat dintotdeauna şi va continua să existe, întrucât e
etern. Este acest lucru greu de înţeles? Da, dar nu este ilogic sau nerezonabil.
Cu siguranţă e mult mai rezonabil să acceptăm creaţia lui Dumnezeu decât să
credem că totul a apărut din întâmplare.
EXEMPLU CONCRET: Arată câteva şuruburi şi piuliţe, un
bec şi o bucată de sârmă. Întreabă clasa dacă există şanse
ca aceste obiecte să se materializeze, fără intervenţia cuiva,
într-o maşină luxoasă. Oare peste zece milioane de ani acestea ar avea mai multe şanse? Dar peste un miliard de ani?
Explică faptul că numai o credinţă nefondată ar răspunde
afirmativ la aceste întrebări. Cu toate acestea, evoluţioniştii
cred că totul a evoluat dintr-o formă simplă a materiei.
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Ce putem spune despre Persoana care se numeşte „Dumnezeu”? Cartea
Geneza sugerează câteva caracteristici. Termenul ebraic tradus „Dumnezeu”
în Geneza 1:1 face aluzie la faptul că El este, de fapt, o Trinitate. Cuvântul
Elohim este o formă de plural a cuvântului tradus „Dumnezeu”. Geneza 1:26
relatează că Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru.” Unii susţin
că acest lucru indică numai măreţia vorbitorului, tipică monarhilor care emiteau edicte. Martin Luther a răspuns acestei explicaţii, spunând: „Duhul Sfânt
nu obişnuieşte să folosească politeţurile întrebuinţate pentru regi.”
Fiindcă e o Trinitate, Dumnezeu este complet în Sine Însuşi. El este o unitate socială, nu un dumnezeu care, în eternitate, a stat izolat, neavând pe cine
să iubească şi cu cine să comunice. Dragostea şi comunicarea au existat dintotdeauna în Trinitate şi vor exista etern. Oamenii sunt fiinţe sociale pentru că
Dumnezeu i-a creat după chipul Său; în consecinţă, ei au nevoie atât de Dumnezeu, cât şi de alţi oameni.
Relatarea din Geneza indică totodată că Dumnezeu este un mister. Cine poate
cuprinde această glorioasă Persoană care ne este prezentată fără explicaţii, care
a creat universul prin puterea şi autoritatea ei misterioasă, care l-a făcut pe om
după chipul Său şi care conduce universul? Dumnezeu ne sfidează imaginaţia
şi depăşeşte puterea noastră de înţelegere. „Mărimea Lui este nepătrunsă” (Ps.
145:3).
În pofida măreţiei Lui, Dumnezeu poate fi cunoscut. Un tată nu numai că
poate fi înţeles de copilul său, ci poate fi cunoscut de el şi poate avea o relaţie
personală cu el. Ceea ce copilul nu poate înţelege despre tatăl său trebuie să-l
conducă la reverenţă şi ascultare. Creştinul ştie „cât de neînţelese sunt căile
Lui” (Rom. 11:33), însă misterele îl determină să-L venereze şi să I se închine.
Relatarea din Geneza arată şi faptul că Dumnezeu este liber. El nu a fost
nevoit să creeze universul sau omenirea. El este suficient în Sine Însuşi, şi nu
are nevoie de absolut nimic din exterior. Nu a fost obligat să facă vreun lucru.
El a ales să creeze.
Dumnezeu e liber pentru că e infinit. El nu are limite. Noi suntem limitaţi
de lipsa noastră de cunoaştere, de inteligenţă şi de competenţă, de circumstanţe
şi de oameni, precum şi de lipsa noastră de bunătate.
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Deşi o serie de pasaje din
Vechiul Testament indică
pluralitatea Persoanelor Divinităţii, învăţătura clară
despre cele trei Persoane
care formează Divinitatea a
fost revelată numai în Noul
Testament, odată cu venirea
lui Cristos.

B. Crearea universului şi a omului (1:3-2:25)
STUDIU: Cere-le elevilor să formeze grupuri de câte trei sau
patru şi să studieze Geneza 1:1-31. Îndeamnă-i să caute şi
să noteze cuvintele şi expresiile care se repetă în acest pasaj. După cinci minute, invită grupurile să-şi împărtăşească
răspunsurile.
DISCUTAŢI: Dumnezeu a creat totul în doar şase zile; ce
spune acest lucru despre puterea Lui? Cum ne ajută astăzi
cunoaşterea acestei puteri a lui Dumnezeu? (Întrebarea 4)
Când a scris că „Dumnezeu a făcut cerurile”, Moise a descris probabil ceea
ce noi numim „spaţiu cosmic”. Evident, „pământul” din Geneza 1:1 se referă la
lucrurile create sau la materie. Dumnezeu nu a creat universul în mod instantaneu, ci în perioade succesive. El nu numai că a adus lucrurile în fiinţă, ci le-a
dat şi frumuseţe şi le-a aranjat în ordine.
La început, Pământul era gol. De fapt, era acoperit în totalitate de apă. Nici
lumina nu exista. Întunericul avea supremaţia, domnind peste suprafaţa adân-

Aceste „perioade de
timp succesive” au fost
zile literale, formate din
douăzeci şi patru de ore.
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Cea mai atractivă trăsătură a cerului este aceea
că acolo locuieşte Domnul,
Lumina lumii (Ioan 8:12).

Dacă
aceeaşi
elevi
răspund de fiecare dată,
încurajează-i pe alţii să participe şi ei. Poate că ar fi
util să stabileşti următoarea
regulă: nimeni nu poate da
mai mult de două răspunsuri
consecutive.
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cului. Şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. În actul creaţiei,
Duhul Se mişca, iar Dumnezeu vorbea.
Prima mare nevoie a fost lumina. Viaţa şi frumuseţea depind de ea. O lume
cufundată în întuneric nu poate fi frumoasă. Fără lumină, perla nu este perlă şi
aurul nu este aur. Până şi cerul este frumos, în parte, datorită luminii. Pământul
trebuia să aibă lumină şi întuneric, zi şi noapte, muncă şi odihnă. Oamenii au
nevoie de nopţi pentru a se odihni. Dumnezeu a împlinit această nevoie, anticipând faptul că omul îşi va câştiga pâinea cu sudoarea frunţii. Totuşi într-o
zi oamenii nu vor mai avea nevoie de odihnă. Copiii lui Dumnezeu va avea
corpuri înviate, glorificate, care nu vor obosi niciodată. În Noul Ierusalim nu
va mai fi nevoie de paturi, întrucât acolo nu va mai fi noapte (Apoc. 22:5).
În ziua a doua, Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă
apele de ape” (Gen. 1:6). Cuvântul „întindere” înseamnă „expansiune” sau
„spaţiu”. Dumnezeu a creat cerul pentru a separa apele atmosferice de cele terestre. O boltă de vapori de apă trebuie să fi înconjurat globul pământesc până
când Dumnezeu a separat uscatul de apă.
Proporţia corectă dintre uscat şi apă avea să permită ca Pământul să poată
fi locuit de oameni. Dumnezeu l-a pregătit astfel pentru încoronarea creaţiei:
omul! A creat iarba, plantele şi pomii. Observă că întinderea dintre ape, separarea uscatului de apă şi apariţia vegetaţiei au ocupat ziua a doua şi a treia a
creaţiei.
În ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele pentru a înlocui
lumina creată în ziua întâi. Sursa principală de căldură şi lumină a omului este
Soarele, care poate fi comparat cu o mulţime de explozii ale unor bombe cu
hidrogen; în Soare au loc constante fuziuni nucleare. Dumnezeu a creat corpurile cereşti pentru a despărţi lumina de întuneric, ziua de noapte.
În ziua a cincia, Dumnezeu a creat fiinţele care trăiesc în apa şi în atmosfera Pământului. Ziua a şasea însă a fost probabil cea mai semnificativă dintre
toate, pentru că atunci Dumnezeu a creat animalele terestre şi omul. El a zis
despre animale, aşa cum zisese mai devreme despre plante (v. 11), că fiecare va
aduce rod după felul ei (v. 21). Atât plantele, cât şi animalele pe care Dumnezeu
le-a făcut erau de mai multe tipuri. În cadrul acestor tipuri pot apărea variaţii
(specii noi), însă nu şi încrucişări între un tip şi altul.
Dumnezeu l-a creat pe om ultimul, făcându-l după chipul Său (v. 26, 27).
Astfel, spre deosebire de animale, omul are moralitate şi capacitatea de a se
închina, a-L asculta, a-L sluji şi a-L glorifica pe Dumnezeu. Odată cu această
demnitate, omului i s-a dat şi stăpânire asupra creaţiei. Creatorul a dat fiinţelor
umane o lume desăvârşită din toate punctele de vedere şi extraordinara oportunitate de a-L onora.
PLANŞĂ: Arată planşa 1. Trece în revistă etapele în care Dumnezeu a pregătit lumea pentru crearea omului. DISCUTAŢI:
Dumnezeu a creat primul bărbat şi prima femeie în ziua a
şasea, şi nu mai devreme. Ce spune acest lucru despre dragostea Lui pentru om? Privind la lumea creată, ce trăsături
ale lui Dumnezeu observaţi? Cum vă încurajează ordinea şi
frumuseţea naturii să vă încredeţi în Dumnezeu? Ce dovezi
ale bunătăţii lui Dumnezeu faţă de primii noştri părinţi găsiţi
în următoarele pasaje: Geneza 1:28-31; 2:8-14 şi 2:19?
Sunteţi de acord sau nu că toţi oamenii au o responsabilitate
din partea lui Dumnezeu de a proteja mediul înconjurător?
De ce? Consideraţi că Dumnezeu este (a) una cu natura, (b)
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parte din natură, (c) distinct de natură sau (d) peste tot în
natură? (Întrebările 5-8)

II. Căderea omului (Gen. 3:1-24)
ÎNTREABĂ: Care credeţi că este cel mai zguduitor eveniment din ultimii zece ani?
Toţi suntem de acord că răstignirea lui Cristos este cel mai zguduitor eveniment din istorie. Însă probabil că suntem de acord şi că al doilea dintre cele mai
zguduitoare evenimente s-a petrecut în zorile istoriei omenirii. Adam şi Eva
s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu!

A. Ispita şi căderea (3:1-6)

Într-un limbaj simplu şi direct, Geneza relatează afundarea cu bună ştiinţă în
păcat a primilor noştri părinţi. Iar Noul Testament confirmă această relatare.
CITEŞTE: Geneza 3:1-6. PLANŞĂ: Arată planşa 2, acoperind
lista metodelor lui Satan. Descoperă pe rând câte o metodă
şi completează spaţiile libere (după cum este indicat cu litere
aldine în textul de mai jos). Cere fiecărui elev să identifice în
linişte un domeniu în care el a fost ţinta unor metode similare.
Satan, ispititorul, a folosit un şarpe, pe care Geneza 3:1 îl descrie ca fiind
„mai şiret decât toate fiarele câmpului”, pentru a o înşela pe Eva, prima femeie.
Şarpele a pus o întrebare aparent inocentă, dar care insinua, în mod sinistru, că
Dumnezeu nu poate fi crezut: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncaţi
din toţi pomii din grădină?”
Evident, Satan ştia că Dumnezeu interzisese consumarea fructelor unui singur pom. Însă el a stârnit îndoială în mintea Evei în ceea ce priveşte corectitudinea lui Dumnezeu. De ce a impus Dumnezeu restricţii? Satan a făcut-o pe
Eva să considere un singur pom ca fiind mai important decât toţi ceilalţi din
Grădina Edenului. El nu se focalizează niciodată asupra privilegiilor pe care le
avem, a frumuseţilor pe care le vedem sau a bucuriilor pe care le putem experimenta. Dimpotrivă, se focalizează asupra restricţiilor, a lucrurilor interzise
– exagerându-le – şi sugerează că Dumnezeu este nedrept.
Eva a recunoscut că exista o restricţie, însă a prezentat-o greşit. Ea a zis că
restricţia includea şi atingerea pomului, care cauza moartea (v. 3)! Însă şarpele
a sâsâit: „Hotărât că nu veţi muri” (v. 4).
De fiecare dată Satan minimalizează importanţa ascultării şi neagă
consecinţele neascultării. „Problema ta, Eva”, a zis Satan „este că Îl iei pe
Dumnezeu prea în serios. Crezi că El spune lucrurilor pe nume. De fapt, să ştii
că Dumnezeu te înşală. El ştie că poţi deveni asemenea Lui, cunoscând binele
şi răul.”
Eva l-a ascultat prea mult timp pe şarpe. Fructul era apetisant; consumarea
acestuia promitea o experienţă plăcută şi cunoaşterea tuturor lucrurilor. Satan
a stârnit egoismul Evei. Senzualitate şi mândrie! Cele cinci simţuri şi mândria!
Câtă putere au acestea să ne convingă că lucrurile rele sunt bune pentru noi.

Alte pasaje din Scriptură
care vorbesc despre căderea
omului în păcat sunt: Iov
31:33, Romani 5:12-14, Corinteni 15:21, 22 şi I Timotei
2:13, 14.

îndoială
restricţiilor
neascultării
egoism

Înţelesul cuvântului ebraic tradus „şarpe” este
„unul care străluceşte”.
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B. Consecinţele căderii (3:7-24)

Adam a participat şi el la păcatul Evei (3:6) şi cei doi au fost condamnaţi la moarte.
DISCUTAŢI: Ce feluri de „moarte” a inclus această condamnare (Ev. 9:27; Efes. 2:1; Apoc. 20:11-15)? Conform cu Romani 5:12, cât de cuprinzătoare este această condamnare
la moarte? Conform cu Romani 5:21, care este singurul mod
de a scăpa de această condamnare? De ce atât de mulţi
oameni – chiar şi creştini – fac alegeri greşite? Ce poruncă
sau îndemn biblic v-a ajutat să faceţi alegeri bune? În ce fel?
(Întrebările 9-13)
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI: Cere unor voluntari să-şi
împărtăşească răspunsurile de la întrebarea 14.

Primele trei capitole din Geneza nu revelează în totalitate planul de
răscumpărare al lui Dumnezeu, însă includ prima profeţie despre un
Răscumpărător. Geneza 3:15 arată că între Satan şi femeie, între sămânţa lui
Satan (copiii lui, vezi Ioan 8:44) şi sămânţa femeii (copiii ei) va exista un conflict continuu. Totodată acest verset arată că apogeul va fi atins când Satan
va răni călcâiul Seminţei femeii (Fiul lui Dumnezeu întrupat, născut din femeie), iar Sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. Fiul lui Dumnezeu avea să-l
înfrângă pe Satan murind pe cruce pentru păcatele noastre.
DISCUTAŢI: Cine a învinuit pe cine după comiterea păcatului?
Care au fost consecinţele păcatului suportate de şarpe? Dar
cele suportate de femeie? Dar cele suportate de Adam? Dar
cele suportate de natură? Dar cele suportate atât de Adam,
cât şi de Eva? (Întrebarea 15) RECAPITULARE: Pentru a
sublinia învăţătura despre harul răscumpărător al lui Dumnezeu, cere unor voluntari să-şi împărtăşească răspunsurile de
la întrebările 16-19 din manualul elevului.
Prima promisiune mesianică a strălucit în întunericul Edenului. Primul
Adam a irosit extraordinara oportunitate de a-L glorifica pe Dumnezeu, dar al
doilea Adam – Mesia – Îl va glorifica şi va asigura o răscumpărare completă.

Să personalizăm
Compoziţie
Cere-le elevilor să se adune în trei grupuri şi să compună câte o strofă a unui
cântec. Încredinţează fiecărui grup pasajele din Geneza 1, 2 sau 3. Îndeamnă
grupurile să folosească melodia unui cântec creştin cunoscut. Nu este obligatoriu ca versurile să rimeze, dar silabele trebuie să se potrivească melodiei. Împarte folii transparente ori foi de hârtie pe care grupurile îşi vor scrie compoziţiile.
Acordă opt minute pentru această activitate, după care cere fiecărui grup să-şi
prezinte strofa compusă, astfel încât întreaga clasă să o poată cânta.
Discuţie
Invită câţiva voluntari să-şi împărtăşească răspunsurile de la întrebările 20-22
din manualul elevului.
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Rugăciune
Încheie lecţia cu o rugăciune de mulţumire şi laudă lui Dumnezeu pentru
lucrările pe care le-a făcut în calitate de Creator şi Răscumpărător.

Lecţia următoare
Încurajează-i pe elevi să completeze studiul biblic pentru lecţia 2 înainte de
ora viitoare.
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