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Creaţi după chipul lui Dumnezeu 
 
Genesa 1-3  
 
Am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu pentru a fi cinstiţi cu Numele Lui 
 

 
SCOPUL LECŢIEI 

� Să înţelegem conceptul de „chip al lui Dumnezeu” și implicaţiile faptului că îl purtăm 
în noi și între noi 

� Să înţelegem cum se leagă dorinţa omului de a avea un nume de chipul lui 
Dumnezeu pe care-l poartă 

 
Am văzut în lecţia introductivă că Moise a avut răgaz să scrie Genesa abia în perioada celor 
38 de ani de învârtiri prin pustie. Aşadar, el a scris având experienţa Exodului, a minunilor 
extraordinare pe care Yahweh le-a făcut în văzul acelei generaţii. Pentru Moise şi pentru 
contemporani, întrebarea nu era cum a fost lumină la cuvântul lui Dumnezeu, deoarece ei 
au trăit experienţa celor trei zile în care „Moise şi-a întins mâna spre cer şi a fost  întuneric 
beznă în toată ţara Egiptului, timp de trei zile”? (Exod 10:22). Şi textul continuă: „Nici nu se 
vedeau unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar, în locurile unde 
locuiau toţi copiii lui Israel, era lumină” (23)  
 
Pentru generaţia lui Moise, Acela care a putut preface toiagul în şarpe, apa Nilului în sânge; 
Acela care, la Cuvântul Lui, a putut să umple ţara de broaşte, care a prefăcut ţărâna în 
păduchi, cenuşa în beşici fierbinţi pe oameni şi dobitoace; Acela care a trimis piatră şi foc şi 
lăcuste peste Egipt, după care a trimis şi întunericul de trei zile, în timp ce Gosenul a fost 
scutit de toate aceste urgii, Acela a putut zice „să fie lumină”, „să fie o întindere între ape, 
şi ea să despartă apele de ape”, „să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, 
şi să se arate uscatul”, „să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să 
facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ” etc. Prin urmare, pentru 
cei care au văzut cu ochii lor minunile făcute de Domnul în Egipt, pentru cei care au trecut 
prin Marea Roşie ca pe uscat  şi care au văzut şi au experimentat minunile făcute de 
Domnul pe drum, de ce să fi fost greu să creadă că totul s-a făcut la porunca Domnului?  
  
Așadar, Moise nu-și propune să răspundă la întrebarea „Cum s-au făcut toate acestea?” ci 
mai degrabă face o afirmaţie polemică legat de „Cine este Acela care le-a făcut”. Nu, nu 
dumnezeii popoarelor din jur au făcut cerurile şi pământul, ci Domnul, Dumnezeul lui 
Israel. 

Întrebări: 

1. Adu-ţi aminte de structura cărţii Genesa - cum s-ar putea împărţi cartea și despre ce 
este vorba în fiecare dintre părţile ei mari?  

2. “La început Dumnezeu...” Care sunt răspunsurile pe care le-ai putea primi la întrebarea 
“Ce era la început” sau “Cum a apărut viaţa pe pământ” în zilele noastre? Care sunt 



implicaţiile negării acestei afirmaţii: “La început, Dumnezeu a făcut...” pentru viaţa 
noastră de zi cu zi? 

 
Crezi că știinţa infirmă sau confirmă relatarea creaţiei din Genesa? Cum îţi argumentezi 
răspunsul? Este oare important pentru ”creștinul de rând” să cunoască aceste date 
știinţifice? Discută cu cei din grupul tău despe gradul în care teoriile care contrazic 
Biblia sunt prezentate în școli / universităţi și ce ar trebui să facă adepţii creaţionismului 
în aceste condiţii. Discutaţi despre resursele existente ca să ne echipeze în acest sens. 
(pe site-ul www.bisericairis.ro vom posta in curând un articol pe aceasta temă).  
 

3. Citește și Romani 1:20-25 / Evrei 11:1-3. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la 
revelaţia lui Dumnezeu prin lumea pe care a creat-o?  

4. Fă un calcul simplu: Câte ore pe săpătămână ești încojurat de creaţia lui Dumnezeu și 
câte stai “între patru pereţi”? Ce efect are acest lucru asupra vieţii tale? 

5. Răsfoiţi cărţile Exod, Levitic şi Numeri şi încercaţi să faceţi o listă cu minunile pe care 
generaţia lui Moise le-a văzut cu ochii. Cum sună capitolul 1 din Genesa atunci când 
este citit în lumina evenimentelor Exodului? Ce întrebări s-o fi ridicat în mintea lor la 
lecturarea acestui capitol? 

6. Ce legătură crează între om și restul Creaţiei faptul că a omul a fost creat în ultima zi și 
a primit un mandat specific în Gen. 1:28-29?  

7. Cum ai defini chipul lui Dumnezeu în om, prin prisma textului din Gen. 1:26-28? 
8. Care este legătură dintre acest chip și dorinţa omului de “a avea un nume”? 
9. Oare căderea nu a reprezentat exact o pervertire a acestei dorinţe de semnificaţie pusă 

de Dumnezeu în inima omului? Ce alte cauze crezi că au stat la baza neascultării omului 
de Dumnezeu?  

 
Provocare: 
 
Textul din Gensa 1:26-28 conţine două afirmaţii cardinale: (1) Dumnezeu îl face pe om, 
legându-l de Sine – „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”  (s.n.) – 
şi (2) Dumnezeu îl desemnează pe om coregent, înzestrându-l cu capacitatea de a stăpâni 
pământul cu tot ce este pe el: „El să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, 
peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” În faţa 
acestor adevăruri ale creaţiei, teoretic vorbind, omul îşi poate împlini nevoia de 
semnificaţie fie exersându-şi mandatul Creaţiei în ascultare de Dumnezeu, fie despărţit de 
Dumnezeu. 
 
Şarpele i-a sugerat omului cea din urmă opţiune: „Veţi fi (voi prin voi înşivă) ca 
Dumnezeu”, dacă veţi îndrăzni ca, prin neascultare, să vă câştigaţi independenţa faţă de El, 
pentru a vă exersa nestingherit dreptul de a stăpâni pământul.  
 
Independenţa de Dumnezeu cu care ne-a ispitit Şarpele, era, de fapt, o înrobitoare 
dependenţă de ispititorul însuşi. Fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, deci 
cu o deschidere spre lumea spirituală, prin design, noi existăm doar în relaţie cu una din 
cele două realităţi spirituale: Dumnezeu sau Şarpele. 
 
Nu trebuie să uităm deci că ne trăim viaţa şi deci ne facem un nume fie în ascultare de 
Dumnezeu, fie în ascultare de Şarpe. Iar numele pe care-l dobândim într-un caz sau în altul 
va hotărî unde şi cu cine ne vom petrece veşnicia. 


