Rezumatul Studiului 1 - Ce s-a întâmplat?
A Crearea lumii.
 În relatarea creaţiunii (Geneza 1:1-2:3), Dumnezeu nu încearcă să demonstreze că El a creat
pământul sau cum a făcut să apară viaţa pe planetă. El pur şi simplu o afirmă.
 Întrucât nimeni nu a fost acolo pentru a demonstra acest lucru (evident), crezând sau respingând că
Dumnezeu a făcut-o devine o chestiune de credinţă (Evrei 11:3).
 Dumnezeu nu ne cere o credinţă oarbă, ci a pus în creaţie dovezi ale unui plan inteligent astfel
încât, oricine doreşte, să creadă.
B Crearea omului.
 Odată ce casa a fost creată, Dumnezeu a modelat bărbatul cu mâinile sale şi, mai târziu, femeia
(Gen. 2:7,22).
 Fiinţa umană a fost unică, nu numai datorită modului în care a fost creat, ci şi pentru că a fost
singura fiinţă vie creată „după chipul lui Dumnezeu”. Ce înseamnă asta?
— Natura noastră fizică, mentală şi spirituală reflectă într-un fel sau altul Creatorul nostru.
— Suntem capabili să relaţionăm cu Dumnezeu şi să luăm decizi morale.
— Atât bărbatul, cât şi femeia împart această imagine divină. Ambii sunt la fel de valoroşi pentru
Dumnezeu (1 Corinteni 11:12).
C Dumnezeu şi omenirea.
 Ce implica binecuvântarea lui Dumnezeu şi instrucţiunile lui Adam şi Eva în Geneza 1:28-30?
— Erau capabili să se reproducă ca şi specie.
— Li s-a încredinţat o sarcină: îngrijirea creaţiei.
— Li s-a asigurat o alimentaţie sănătoasă.
— Depindeau de binecuvântarea şi grija Creatorului.
— Aveau toate cele de trebuinţă fără să fie nevoie să facă ceva pentru a le merita.
 Dumnezeu a făcut primii paşi către o relaţie cu omenirea. El nu numai că i-a binecuvântat, ci le-a
încredinţat tot ce a creat pentru a avea grijă de ele.
D Proba fidelităţii.
 O relaţie de succes între două părţi este posibilă numai pe baza încrederii reciproce. Din acest
motiv, Dumnezeu a pus un simplu test de încredere: „Te las să mănânci din orice copac, dar acesta
îmi aparţine numai mie, nu-i mânca fructele”.
 Omenirea a primit de la Dumnezeu capacitatea de a lua în mod liber decizii morale şi o dorinţă
înnăscută de a-l asculta. Deci, acesta nu a fost un test dificil de depăşit.
 Trădând încrederea divină au aflat ce este răul. Rezultatul a dus la înstrăinare, singurătate, frustrare
şi moarte.
 Relaţia noastră cu Dumnezeu poate fi eficientă şi durabilă numai dacă alegem liber să acceptăm
voinţa Lui.
E Ruptura şi speranţa.
 Dacă Satana s-ar fi arătat Evei, ea nu s-ar fi încrezut în el. Prin urmare, s-a folosit de o fiinţă cu care
ea era familiarizată (Gen. 3:1). Totuşi, Adam nu a fost înşelat,el a luat decizia, pe deplin conştient de
ceea ce făcea (Gen. 3:6; 1 Tim. 2:14). Care au fost consecinţele?
— Au încetat să caute comuniunea cu Dumnezeu şi au fugit de El (Gen. 3:8).
— S-a pierdut încrederea reciprocă (Gen. 3:12).
— Au apărut oribilele rezultate ale păcatului (Gen. 3:16-21).
 În ciuda destrămării relaţiei lor, Dumnezeu le-a oferit o speranţă: un descendent al Evei va pune
capăt păcatului şi va restabili relaţia ruptă (Gen. 3:15).
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