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Dumnezeu – Creatorul
A. Crearea lumii și a omului – zilele Facerii
Toate cele 3 Persoane ale Sf. Treimi
au participat la crearea lumii:
-Tatăl a hotărat crearea lumii şi a gândit planul
creării ei;
-Fiul a creat, a pus în aplicare planul Tatălui;
-iar Duhul Sfânt a desăvârşit creaţia
împărtăşindu-i viaţă, har şi frumuseţe.

Ce spune Crezul despre Crearea lumii:
”Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor
celor văzute şi nevăzute.” (Art. 1).
”Şi întru Unul Domn, Iisus Hristos ... prin Care
toate s-au făcut.” (Art. 2 )
”Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă
făcătorul...” (Art. 8)

Dumnezeu a creat lumea:
-în mod liber - nu din vreo nevoie sau constrângere, ci din liberă hotărârea Sa;
-din iubire – ca să reverse /să descopere iubirea dintre Persoanele dumnezeieşti şi asupra altor fiinţe;
legea de viaţă a lumii este iubirea;
-in timp şi deodată cu timpul - nu există timp la Dumnezeu, la El e prezent continuu – veşnicie;
timpul e o însușire a lumii create;
-din nimic - Dumnezeu nu a folosit nici o substanţă preexistentă din care să fi făcut lumea, ci El a
făcut-o pornind de la nimic;
-prin puterea Cuvâtului Său – prin Fiul ce împlinește gândul Tatălui; ”a zis și s-a făcut”;
-după planul Lui veşnic – El a gândit planul lumii, căci nu exista nimic înainte ca El să fi făcut
lumea, decât El însuşi;
-bună, frumoasă și variată/ bogată, pe care El însuşi o admiră - lumea funcţionează in baza unor
legi precise, create de El însuşi, ce pot fi cunoscute de om pe măsură ce cunoaste pe Dumnezeu;
Dumnezeu a creat nenumărate specii de plante şi animale, dându-le puterea de a se înmulţi din ele
însele (“după felul lor”);
-potrivită omului și pentru om – ca o casă omului și spre a îl ajuta în ridicarea lui spre Dumnezeu;
omul a fost pus stăpân peste lume;
-în ordine - de la cele simple şi lipsite de viaţă, spre cele complexe şi vii; existenţa legilor în lume şi a
unei ierarhii a creaţiei: regnuri – mineral, vegetal, animal, uman, îngeresc.
Scopul lumii este odihna ei veşnică în iubirea lui Dumnezeu, eternizarea ei prin mijlocirea omului.
Scopul omului este desăvârşirea, sfinţirea şi unirea lui cu Sfânta Treime, fericirea veşnică de a
participa la viaţa de iubire din Dumnezeu.
Dumnezeu i-a descoperit profetului Său Moise cum a creat lumea în şase “zile” (etape, perioade):
I. “cerul şi pământul” – lumea nevăzută (îngerească) şi lumea văzută (materială)
-la început, lumea materială era neorganizată şi fără de viaţă și nu era nimeni care să o vadă;
prima zi –timpul; lumina – harul Duhului Sfânt pe care îl trimite în lume spre a începe
organizarea lumii;
II. “tăria prin mijlocul apelor” –deliminarea Pământului de restul corpurilor cereşti prin spatiul
Pagina 1/2

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii Constantin şi Elena”
9005 132 Ave NW
Edmonton, AB T5E 0Y1 Canada
Telephone: 780-475-1422
E-mail: info@bisericaedmonton.org
Website: www.bisericaedmonton.org

cosmic; atmosfera terestră;
III. uscatul şi a mările/oceanele și lumea vegetală – prima formă de viaţă;
IV. luminătorii – pe cerul văzut Soarele, Luna şi stelele, cu mişcările lor precise, pentru măsurarea
Zilelor, lunilor, anilor, anotimpurilor;
V. primele finite vii: peştii (animalele din ape) şi păsările (aeriene);
VI. animalele tereste (dobitoace/domestice, târâtoare şi fiare sălbatice) şi omul;
VII. “odihna lui Dumnezeu” – Dumnezeu încetează crearea vreunui fel nou de fiinţe; de acum
aşteaptă răspunsul de iubire din partea omului ca să îi dea și viaţă veşnică prin unirea cu El
Însuși.
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