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Ce este creaţia biblică?

Cine este Dumnezeu?

Evanghelia:Omul cade din mai multe puncte de vedere: (Mântuirea reabilitează 
omul în toate aceste domenii):

• -emoţional, pace cu Creatorul său.

• -pocăinţa, aduce schimbarea morală

• -intelectual, înapoi la Cuvântul Domnului ca test şi etalon. Rom.12.2

• -spiritual, din nou devine una cu Creatorul său.

Omul:Omul este creat după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.

• Limbajul şi creativitatea. -Stăpânirea. Trup+mintea conduc.

• Fiul Omului onorează trupul,venind în trup pe Pământ.Ioan 1:14, Evrei 2:14.

C.S.Lewis sugerează că Isus a semănat cu Adam de dinainte de cădere mai mult 

decât a semănat cu fraţii Lui vitregi.

Căderea: Ussher, un cercetător din sec. 17 spune că Satan a căzut în ziua a 10, 
omul şi femeia de asemenea, şi au şi fost daţi afară din grădină, pentru că mai 
târziu avea să fie ziua Ispăşirii. Leviticul 23:27. (MP.intră în Sfânta Sfintelor, Zom 
Kipur)



Pomul vieţii, Pomul Test !

Cain şi Abel: 2 mari căi diferite, deşi fiecare au avut mari realizări.4:17-22, 
unelte,cetăţi, Turnul Babel, iar urmaşii lui Set – Corabia !

Soţia lui Cain: Josephus scrie că Adam ar fi avut 33 de fii şi 23 de fiice în timpul vieţii 
lui. 

*Obiecţii: legea nu interzicea aşa ceva? Nu, pentru că nu exista Legea atunci. 
Lev.18-20. Avraam s-a căsătorit cu sora lui vitregă, şi nimeni nu i-a interzis acest 
lucru. 

• Dispensaţiile: 

• De la crearea lui Adam până la căderea lui. Inocenţa.

• De la căderea lui Adam până la sfârşitul potopului. Conştiinţa. 

• De la sf. Potopului până la chemarea lui Avraam. Guvernarea umană. 

• De la chemarea lui Avraam până la darea legii. Promisiunea.

• De la darea legii până la Cincizecime. Legea. 

• Din ziua Cincizecimii până la Răpire. Biserica. 

• Domnia de 1000 de ani. Împărăţia.



• Geneza 6:1-12. Decăderea morală a întregii societăţi.
Cap.4=fiicele lui Cain, sau fetele oamenilor (din ambele categorii, dar decăzute)
Cap.5= fii lui Set (decad şi ei). Numeri 25:1,6,9; Deuter.7:1-5. Nu-l vinde pe Dumnezeu pentru o femeie, sau bărbat.
Cap.6 însumează cap.5 şi cap.6. Cred că fiii lui Dumnezeu se referă la fii lui Set. Nu se poate ca îngerii căzuţi să aibe 

relaţii cu fetele oamenilor, şi de ce ar fi avut doar atunci? Ca să altereze oamenii, şi să aducă Potopul, dar de ce 
după Potop nu se mai petrec astfel de lucruri?                           1 Cor.11:10; Matei 22:30.

De ce v.4 spune: uriaşii, dar şi fii lui Dumnezeu? Oameni cu nume, adică oameni care îşi vor face renume fără 
Dumnezeu.Geneza 11:4

Potopul
• Anul 1656 de la început. Dim.corăbiei sunt: L=131,1m; l=22,2m; h=13,3m. G=33,960 tone.
• După răpirea lui Enoh omenirea a mai avut 969 de ani de har. La moartea lui a venit Potopul. Ultimii 120 de ani din 

aceşti ani, Noe a lucrat şi a predicat.

• Prin potop Dumnezeu:
• -pedepseşte păcatul,
• -avertizează generaţiile următoare cu judecata,
• -salvează prin har pe cel neprihănit, trecându-l prin potop,
• -spune că adevărata credinţă conduce la ascultare:6:22;7:5, şi la separare de păcat.

• Curcubeul: legătura dintre cer şi pământ 
• prin harul felurit al Lui Dumnezeu.

1 Petru 4:10.(R.O.G.V.A.I.V.)
• Îndoirea puterii ploii, arcul ploii este agăţat într-un nor –
• semnul păcii dintre Dumnezeu şi om.
• 40=cifra punerii la încercare !







• Blestemul lui Noe=9:18-29.  Noe se îmbată (beţia şi libertatea). Ham nu-l respectă 
pe Noe, ci spune ce a văzut cu plăcere, în batjocură. Canaan rob: Gen.10:15-20; 
15:13-21.

Cand Noe cade in pacat, cei 3 fii actioneaza diferit si semnificativ. Ei ne sugerează 
cum considera pacatul si câtă importanţă dau nevoii unui Mantuitor.

• Ham considera ca pacatul nu-i o problema majora, că-i ceva cu care putem trăi 
fară să suportăm consecinţele, că poate chiar sa ne aduca ‘divertisment’. Dupa el, 
nu se simte nevoia regenerării noastre, n-avem nevoie de un Răscumpărător.

• Sem, si apoi Iafet (ca urmare a influenţei lui Sem), iau o pozitie diferită. Ei 
recunosc gravitatea păcatului şi iau masuri imediate, şi-l ‘’acopera’’. Prin acţiunea 
lor, ei afirma nevoia omului dupa un Salvator, recunoscând că răul este prezent în 
fiecare din noi, oricât de ‘mari’ am fi.

• Atitudinea noastră faţă de păcat, arată de fapt câtă preţuire dăm noi Domnului 
Isus Hristos şi ‘operei’ Lui. Cine priveşte cu uşurătate păcatul, Îl necinsteşte, iar cel 
ce trateaza păcatul cu toată seriozitatea, apreciaza pe Mesia şi mântuirea de care 
ne-a făcut parte.



• Turnul Babel
• Usher plasează evenimentul la 100 de ani de la Potop, când s-a născut Peleg. 

Gen 10:25, a 4-a generaţie de la Potop.

• Creaţia: 4004, Potopul: 2348, Babel: 2242; Chemarea lui Avraam:1921; Moise
1491; Saul: 1095……Hristos S-a născut în 5 b.Chr.

• De ce au vrut să construiască acest turn?
De teama unui alt potop, probabil, sau ca să îşi facă un nume (renume), dar fără 
Dumnezeu. Locul ales pentru construire este ciudat: o câmpie între 2 râuri, Tigru 
şi Eufrat, şi nu pe cel mai înalt munte?!

• În Gen 9:4 li se porunceşte să se împrăştie dar aici ei vor să fie la un loc. 
Deuter.1:28’’până la cer’’.

• Arca lui Noe= metoda şi iniţiativa Lui Dumnezeu,
• Turnul Babel= metodă şi iniţiativă omenească,contrară voii Lui Dumnezeu.
• Dumnezeu nu este impresionat de ceea ce facem noi fără El. Ascultarea şi 

smerenia le sunt onorate fam.lui Noe, iar încăpăţânarea şi rebeliunea pedepsite.
• Gen 12:2’’îţi voi face un nume mare’’, contrast cu cei ce voiau să îşi facă singuri 

un nume.



• 94 de familii de limbi existente în prezent, şi 6912 limbi distincte. În timp din aceste 
familii de limbi s-au împrumutat cuvinte şi s-au format şi altele înrudite cu acestea. 
Exemplu: Biblia! (vezi foto)

• 78 de familii existente ies din Babel: Gen.10 !

• Există o asemănare între împrăştierea de după Potop şi cea de după Babel? Da! 
Mac Donald spune că cap.10 este cronologic după cap.11, sau mai bine spus, Gen. 
11:1-10 merg la începutul cap 10, iar restul capitolului de la v.11-32 merg cu istoria 
lui Avraam. Gen.10:25 ne spune despre împărţirea pământurilor. Deci în cap.10 se 
dă mai întâi împrăştierea cauzată de Babel, după care se dă evenimentul în sine.

• În povestirile ebraice este prezentat mai întâi sumar, după care se intră în detalii.

• De ce le încurcă limbile, de ce vrea să-i împrăştie Dumnezeu?

• Domnul vrea să distrugă răul din faşă. Îi lasă un timp să îşi formeze familii 
numeroase, dar nu-i lasă prea mult să persiste în neascultarea lor,şi-i protejează, 
împrăştiindu-i. Dacă i-ar fi lăsat încă de atunci ar fi ajuns sub domnia unui singur 
tiran. Doar Hristos îi va aduce pe toţi la un loc în El. Apoc.7:9-12. De-a lungul istoriei 
au fost şi sunt şi vor mai fi dictatori care vor dori să conducă toată lumea.

• Dumnezeu împrăştie răul ca să nu poată comanda unul singur. Prov.21:1

• În final Dumnezeu cheamă pe Avraam care prin Hristos va zidi o cetate care nu e 
făcută de mână omului, ci este veşnică. Evrei 11:10, Apoc.21:16;Apoc.5:9.

• Babel este situat în timp la jumătatea distanţei dintre Potop şi Avraam.



Variaţii genetice



Dispersia 




