
ŞASE ZILE DE CREAŢIE 

Potrivit cărţii Geneza, Dumnezeu a creat lumea şi tot ce este în ea în şase zile.  Apoi a 
spus că totul este „foarte bun" (1:31). După aceea, în ziua a şaptea, Creatorul S-a odihnit 
(2: 1-3). 
Deşi în popoarele antice păgâne au existat şi alte „relatări despre creaţie", relatarea  
biblică este unică prin aceea că Dumnezeu a existat înainte de creaţie, iar lumea fizică a 
fost creată, prin cuvântul Lui  (1:1-2; In.1:2-3). Aceste popoare păgâne, în special 
babilonienii, credeau că universul material era etern şi că el a dat naştere zeităţilor lor. 
Însă Geneza descrie un Dumnezeu net superior lumii fizice.  

Dumnezeu a început apoi să organizeze pământul acela fără formă şi gol (1:2), creând: 
 

lumina și întunericul 

(1:3-5)  

Ziua 1 

Pământul  - uscat  (9) 

Ziua a 3-a  

Verdeață, pomi(11, 12) 

Ziua a 4-a  
Ziua a 5-a  

Soarel, lună, stele (14, 16) 

Ziua a 6-a  

Viețuitoare, om (24, 26) 

ZIUA DE ODIHNĂ 

Ziua a 7-a  

Întinderea de ape – CER 

(1:6-8)  

Ziua a 2-a  

Păsări, pești  (20, 22) 



ZILE DE CREAŢIE 

 Bărbatul şi femeia au fost coroana 
lucrării de creaţie a lui Dumnezeu (Ps. 
8:5). Ca fiinţe morale libere care 
poartă chipul lui Dumnezeu, ei au 
primit în stăpânire lumea creată ( 
1:27-28). Dintre toate fiinţele create, 
numai ei au fost echipaţi pentru a 
avea părtăşie cu Creatorul lor. 
 

 Erudiţii sunt în dezacord cu privire la lungimea şi caracterul 
„zilelor"creaţiei. Unii  cred că acestea au fost efectiv zile de 24 
de ore, respectiv, creaţia în şase zile drept  cadru literar, alţii 
cred că este vorba de fapt despre perioade de lungime 
nedeterminată. Indiferent de lungimea acestor zile, autorul 
biblic spune că Dumnezeu a creat lumea în mod organizat, ca 
parte din planul Său suprem. Lumea nu a apărut pur  şi simplu 
prin ea însăşi sau printr-un accident. Puternicul Dumnezeu care 
a creat lumea, controlează inclusiv destinul acesteia. 



GRĂDINA EDEN 
Grădina Eden a fost prima casă a lui Adam şi a Evei, primul bărbat şi prima femeie  (2:4-3:24). Eden este 
traducerea cuvântului ebraic care înseamnă „încântare", sugerând o „grădină încântătoare". Grădina avea 
mulţi pomi frumoşi şi roditori, inclusiv „pomul  vieţii" şi „pomul cunoştinţei  binelui şi a răului" (2:9). 
Identificarea locaţiei exacte a grădinii Edenului este dificilă, deşi teoriile cele  mai bune o plasează în 
apropierea izvorului râurilor Tigru şi Eufrat, undeva în munţii armeni. O catastrofă de mari proporţii, posibil 

potopul din vremea lui Noe, probabil a şters orice urmă a celorlalte două râuri menţionate - Pison  şi Havila 
(2:11). Însă fotografiile spaţiale moderne au adus dovezi că două râuri, acum vaduri seci, ar fi curs prin zona 
aceea, înainte cu multe secole. 

Dumnezeu le-a poruncit lui Adam şi Evei să nu mănânce 
din pomul cunoştinţei binelui şi a răului (2:7). Ei au căzut 
din starea lor originală de inocenţă când Satana a 
abordat-o pe Eva prin şarpe şi a ispitit-o să guste din 
pomul interzis (3:1-5). Ea a mâncat şi i-a dat şi soţului ei 
(3:6-7). Neascultarea lor i-a pus pe ei şi întreaga rasă 
umană într-o stare de păcat şi corupţie. 

Din cauza necredinţei şi a rebeliunii lor au fost alungaţi din grădină.  
Alte consecinţe ale păcatului lor au fost:  
• pierderea inocenţei (3:7),  
• durerea naşterii de copii şi supunerea soţiei faţă de soţul ei (3: 16),  
• blestemarea solului, dificultatea cultivării pământului de către om (3: 17-19) şi  

• despărţirea de Dumnezeu (3:23-24). 
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Este posibil ca grădina Eden să fi fost 
lângă râul Tigru, pe care Biblia îl 
numeşte  Hidechel (2:14). 

 Apostolul Pavel L-a considerat pe Cristos al doilea Adam, care îl va mântui pe  vechiul 

Adam prin planul Său de salvare şi mântuire. ,,Şi, după cum toţi mor în Adam,  tot aşa, toţi 

vor învia în Cristos" (1 Cor. 15:22). 

 Geneza 3:15 conţine promisiunea răscumpărării, o promisiune împlinită odată cu venirea 

lui Cristos. Noul Testament Îl portretizează pe Cristos ca fiind al „doilea Adam”, a cărui 

ascultare şi moarte jertfitoare pe cruce au răscumpărat neascultarea primului Adam (Rom. 

5:12-21; 1 Cor. 15:45). Ca „al doilea Adam", Isus a triumfat asupra aceloraşi ispite cărora 

le-a căzut pradă primul Adam. 


