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A EXISTAT MOARTE PE PĂMÂNT ÎNAINTE DE CĂDEREA ADAMICĂ ŞI INTRAREA 

PĂCATULUI ÎN LUME 

O ANALIZĂ BIBLICĂ A SUPOZIŢIEI CREAŢIONIST-PROGRESIVE A LUI HUGH ROSS  
 

 

Introducere 

Dezbaterile dintre cei care susţin vârsta tânără a pământului (6-10.000 ani) şi cei care 

susţin o vârstă mult mai veche (20.000 ani - 13,7 miliarde ani) durează de aproximativ două 

secole.1 Cei dintâi susţin că Dumnezeu a creat întregul univers în doar şase zile calendaristice de 

câte 24 de ore fiecare, pe când oponenţii lor promovează ideea potrivit căreia Dumnezeu a creat 

universul în cursul unei perioade mult mai extinse de timp, care poate ajunge până la aproximativ 

14 miliarde de ani.  

Deşi ambele categorii apelează, atât la Scriptură, cât şi la dovezi ştiinţifice, pentru a-şi 

susţine poziţia, trebuie să spunem că adepţii pământului mai vechi de 10.000 de ani, fie că se 

numesc evoluţionişti teişti sau creaţionişti progresivi, se bazează mai mult pe concluziile 

ştiinţifice şi logică decât pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe acesta folosindu-l doar ca o proptea în 

sprijinul propriei teorii, însă hermeneutica folosită de ei este una destul de subiectivă şi 

deficitară.  

Poate cea mai mare problemă creată de adepţii acestor teorii este legată de existenţa 

morţii înainte de căderea adamică şi de intrarea păcatului în lume. În timp ce susţinătorii 

creaţionismului teist suţin, pe baza Cuvântului inspirat, infailibil şi inerant al lui Dumnezeu, că 

moartea a intrat în lume odată cu primul păcat săvârşit de Adam (Rom. 5:12; 1 Cor. 15:21), cei ai 

                                                 
1 Pentru o istorie exhaustivă a luptelor geologice şi biblice din secolul al XIX-lea, vezi Terry Morteenson, 

The Great Turning Point, (Green Forest, AR.: Master Books, 2004). 
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evoluţionismului teist şi cei ai creaţionismului progresiv spun că moartea a e existat şi înainte de 

acest eveniment catastrofal, unii mergând atât de departe încât spună că moartea a existat 

dintotdeauna în univers. 

În faţa argumentelor celor care susţin că moarte a existat şi înainte de Adam, o serie 

clerici, teologi şi apologeţi au făcut pasul înapoi şi au cedat teren, spunând că Biblia vorbeşte 

doar despre moartea omului ca urmare a păcatului adamic, nu şi despre moartea plantelor sau 

animalelor. O astfel de teorie este susţinută, printre alţii, de unul dintre cei mai cunoscuţi 

apologeţi din lume, Norman Geisler, şi de unul dintre cei mai controversaţi susţinători ai 

creaţinionismului progresiv, Hugh Ross.  

În lucrarea de faţă ne propunem să analizăm această teorie din punct de vedere biblic, 

aducând argumente împotriva poziţiei lui Hugh Ross, şi încercând să demonstrăm că moartea 

este urmarea intrării păcatului în lume.  
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I. Perspectiva lui Hugh Ross despre existenţa morţii în lume înainte de căderea adamică 

 Hugh Norman Ross s-a născut în Montreal, Canada, în data de 24 Iulie 1945. După ce şi-

a terminat studiile în domeniul fizicii în cadrul Universităţii din Bristish Columbia, a obţinut un 

Ph.D. în domeniul astronomiei la Universitatea din Toronto. Fiind foarte devotat muncii sale şi 

excelând în studiul quasarilor şi planetelor, Ross a devenit cel mai tânăr director al filialei din 

Vancouver a Societăţii Regale de Astronomie. A fondat organizaţia Reasons to Believe şi a 

devenit un foarte cunoscut conferenţiar şi apologet al creaţionismului progresiv, urmând ca mai 

apoi să accepte slujba de pastor al Bisericii Congregaţionale „Sierra Madre” din Vancouver. 

Pe lângă cele aproximativ 50 de articole academice în domeniul astronomiei şi 

creaţionismului ştiinţific, activitatea extrem de prolifică a lui Hugh Ross în domeniul scrisului 

cuprinde următoarele lucrări: The Fingerprint of God (1989), The Creator and the Cosmos 

(1993), Creation and Time (1994), Beyond the Cosmos (1999), The Genesis Question (2001), 

The Genesis Debate (2002), Lights in the Sky and Little Green Men (2002), A Matter of Days 

(2004), The Origins of Life (2004), Who Was Adam? (2005), Creation as Science (2006), Why 

the Universe is the Way it Is (2008), More Than a Theory (2009). De asemenea, a contribuit ca şi 

couator la următoarele lucrări: The Creation Hypothesis (1994), Mere Creation (1998), Why I 

Am a Christian (2000), The Day I Met God (2001).  

Ross susţine că există două înregistrări ale revelaţiei divine: Sfânta Scriptură şi natura, 

ambele fiind la fel de exacte.2 Mai mult, fiecare dintre cele două forme de revelaţie poate să 

corecteze înţelegerea greşită a celeilalte. În mod specific, Ross insistă asupra faptului că natura 

                                                 
2 Hugh Ross, A Matter of Days – Resolving a Creation Controversy (Colorado Springs, CO.: NavPress, 

2004), p. 38. 
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dovedeşte existenţa morţii înainte de intrarea păcatului în lume, deşi Biblia nu vorbeşte despre 

acest lucru.  

A. Existenţa morţii înainte de Adam 

 Susţinătorii vârstei tinere a pământului au constatat că necesitatea afirmării existenţei 

suferinţei şi morţii înainte de Adam este o consecinţă directă a inserării zilelor-eră în revelaţia 

Biblică din Genesa.3 Dacă există fosile vechi de milioane de ani, aşa cum suşine Hugh Ross, 

atunci animalele de la care provin acele fosile trebuie să fi murit înainte ca Adam să fi existat, 

din moment ce majoritatea comentatorilor Bibliei şi oamenilor de ştiinţă recunosc că Adam nu a 

trăit atunci. Unele fosile conţin evidenţe clare ale unor boli precum: cancerul, artrita sau boli ale 

dinţilor. 

 Prin inserarea a milioane sau miliarde de ani în textul biblic referitor la creaţie, 

susţinătorii vârstei vechi a pământului plasează inevitabil suferinţa şi moartea înainte de existenţa 

primilor oameni creaţi de Dumnezeu. Ross spune că „absenţa morţii plantelor şi animalelor 

înainte de căderea lui Adam în păcat, reprezintă o problemă mai mare pentru cei care susţin 

vârsta tânără a pământului decât pentru oponenţii lor, pentru că multe forme de viaţă nu rezistă 

nici măcar trei ore fără hrană.”4 Pentru el, menţinerea unei vieţii, în majoritatea cazurilor, 

înseamnă moartea altora. Prin urmare, chiar şi moartea unei plante sau cel puţin a unei părţi a ei, 

dovedeşte existenţa morţii înainte de Adam. Ross spune: „Insectele trebuie să fi murit înainte ca 

Adam să fie existat. Ele trebuie să se fi aflat pe frunzele mâncate de animale. Creaturile mărilor 

trebuie să se fi hrănit cu moluşte şi microrganisme. Elefanţii şi alte animale mai mari trebuie să fi 

                                                 
3 Vezi Tim Chaffey & Jason Lisle, Old-Earth Creationism On Trial (Green Forest, AR.: Master Books, 

2008), p. 27. 

4 Ross, A Matter of Days, p. 98. 
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călcat măcar o dată şi să fi zdrobit vreo insectă sau chiar animale mai mici. Vântul, ploaia sau 

zăpada trebuie să fi ucis şi ele insecte sau alte forme de viaţă.”5 

B. Existenţa morţii înainte de căderea în păcat 

Dacă moartea a existat înainte ca Adam să fi fost creat, aşa cum susţine Hugh Ross, 

atunci, inevitabil, a existat şi înainte de căderea în păcat, or acest lucru înseamnă, încă o dată, că, 

potrivit teoriei lui Ross, Biblia greşeşte atunci când spune că moartea a intrat în lume prin păcat 

(Rom 5:12). Pe baza unei exegeze dubioase, el susţine că, din moment ce doar omul poate fi 

„păcătos”, moartea ca urmare a păcatului îl vizează doar pe el, nu şi animelele sau plantele.6  

II. Ce spune Biblia despre intrarea păcatului şi a morţii în lume? 

Oricine citeşte Sfânta Scriptură cu atenţie realizează că originea suferinţei şi morţii sunt 

rezultatul direct al păcatului adamic. Nu există nici măcar un singur text în Scriptură care să 

afirme altceva. 

A. Învăţătura Vechiului Testament 

1. Geneza 1:31 

Implicaţiile acceptării teoriei creaţionismului progresiv al lui Ross sunt cât se poate de 

serioase, pentru că înseamnă, nici mai mult nici mai puţin, decât un atentat la destabilizarea 

fundaţiei mesajului biblic. Nici Hugh Ross, nici alţi susţinători ai acestei teorii nu sunt acuzaţi de 

negarea Evangheliei, dar punctul lor de vedere atrage după sine subminarea autorităţii Sfintei 

Scripturi. Dacă a existat suferinţă, vărsare de sânge şi moarte înainte de căderea lui Adam şi a 

Evei în păcat înseamnă că Dumnezeu a făcut o greşeală capitală când, la sfârşitul creaţiei, a 

                                                 
5 Ibid.  

6 Ibid., p. 100. 
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numit toate lucrurile „foarte bune” (ebr.ֹדְ֑מאֹבו֖ט) (cf. Gen. 1:31). Hugh Ross argumentează în 

favoarea poziţiei sale spunând că în Genesa 1 creaţia este caracterizată ca fiind „bună” şi „foarte 

bună”, dar nu „perfectă”, aşa cum va fi după restaurarea escatologică promisă în Apocalipsa 21 

şi 22, ceea ce înseamnă, în viziunea sa, că  o creaţie „bună” sau „foarte bună” nu exclude 

durerea, suferinţa, vărsarea de sânge sau moartea.7  

2. Geneza 3: 14-19 

 Dacă pământul a cunoscut durerea, suferinţa şi moartea cu milioane de ani înainte de 

intrarea păcatului în lume, înseamnă că blestemul rostit de Dumnezeu peste animale (Gen 3:14), 

oameni (3:15-16) şi întregul pământ (3:17-19) n-au însemnat decât vorbe fără rost. Dacă 

animalele au murit şi dacă pământul a dat spini şi pălămidă înainte ca Adam să păcătuiască, 

blestemul nu a fost valid decât la nivel declarativ.8 Extrapolând ceea ce Dumnezeu a spus femeii, 

ca parte a blestemului [„Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta...” – Gen. 3:16], Ross 

susţine, în apărarea punctului său de vedere, că blestemul rostit de Dumnezeu asupra animalelor, 

omului şi pământului doar a mărit suferinţa, dar ea deja exista.9 Cu toate acestea, autorul Genesei 

afirmă că durerea, suferinţa şi moartea, ba chiar spinii şi mărăcinii sunt rezultatul direct al 

păcatului adamic – parte a blestemului rostit de Dumnezeu după ce Adam a păcătuit (cf. Gen 

3:18).  

 

                                                 
7 Hugh Ross, Beyond the Cosmos: The Extra-Dimensionality of God, 2nd  ed. (Colorado Springs, CO.: 

NavPress, 1999), p. 175-205. 

8 Spini şi mărăcini au fost găsiţi înfipţi în bucăţi de fosile ale unor animale despre care adepţii vârstei vechi 
a pământului spun că au existat cu 300-400 de milioane de ani ca Adam să existe. Vezi Wilson N. Stewart and Gar 
W. Rothwell, Paleobotany and the Evolution of Plants (Canbridge, UK.: Cambridge University Press, 1993), p. 172-
176. Stwart şi Rothwell menţionează în lucrarea amintită că au fost găsiţi spini fosilizaţi în formaţiunile Devoniene, 
pe care evoluţioniştii le datează ca existând cu 345-395 de milioane de ani. 

9 Hugh Ross, The Fingerprint of God, 2nd ed. (Orange, CA.: Promise, 1991), pp. 44-50; 109-111. 
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3. Geneza 1:29-30 

În ciuda a ceea ce suţine Hugh Ross, ideea existenţei morţii înainte ca Adam să 

păctuiască este respinsă, de asemenea, şi de dietele originale prescrise în Geneza 1:29-30, atât 

pentru  om, cât şi pentru animale: „Şi Dumnezeu a zis: «Iată că v-am dat orice iarbă care face 

sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta 

să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor 

care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.» 

Şi aşa a fost.” 

Este cât se poate de clar că moartea nu a făcut parte din planul original al lui Dumnezeu 

pentru creaţie şi nici nu a existat înainte de căderea în păcat. Atât oamenii, cât şi animalele au 

avut o dietă iniţială vegetariană. Jonathan Sarfati arată într-un articol intitulat „Exposé of The 

Genesis Question: serious biblical and scientific errors deceive evangelicals” că Hugh Ross 

acceptă că aceste verste vorbesc în mod direct despre dieta vegetariană a omului  de dinainte de 

căderea în păcat, dar respinge faptul că acelaşi lucru ar fi valabil şi pentru animale, deşi textul 

biblic spune foarte explicit, folosind aceleaşi cuvinte, în acelaşi comntext, în felul următor: „Iar 

tuturor fiarelor pământului (ָתּֽוְלָכל־ַ֣חּיַ �ֶרץ֠ה), tuturor păsărilor cerului (ַוףּוְלָכל־֨עֹ ִיםַ֜הָּׁשמ) şi 

tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ  (לׂ֣שּוְלכֹ֣רֹוֵמ ֶרץַעל־ָ֗ה�), care au în ele o suflare de 
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viaţă (ֶָפׁשֶ֣נ הַ֔חּי), le-am dat ca hrană toată iarba verde (ֵֶרק֥יֶ ֶׂשב֖ע)” (Gen. 1:30).10 Pe o poziţie 

identică se situează şi renumitul apologet Norman Geisler, înfocat susţinător al teoriei lui Ross.11 

De ce ar porunci Dumnezeu o dietă vegetariană pentru toate creaturile? Răspunsul 

evident este următorul: pentru că moartea nu a fost parte a creaţiei originale. Oamenii nu aveau 

nici voie şi nici nevoie să omoare animale şi nici animalele să se omoare între ele. [În anumite 

cazuri s-au găsit părţi fosilizate ale unor animale în interiorul altor animale, or din Scriptură ştim 

că după căderea în păcat, atât oamenii cât şi animalele, au migrat spre un comportament carnivor 

(Gen. 9:1-3).12 Prin extensie, acest lucru dovedeşte că este imposibil ca fosilele să aibă milioane 

de ani, aşa cum susţine Ross.13] 

4. Isaia 11:6-9; 65-25 

Spre deosebire de Ross şi Geisler, Vasile cel Mare, Jean Calvin şi John Wesley au 

susţinut că Geneza 1:29-30 vorbeşte despre faptul că animalele, la fel ca şi oamenii, au fost 

create pentru o dietă vegetariană.14 Ei şi-au argumentat poziţia folosindu-se de textele Isaia 11:6-

                                                 
10 Jonathan Sarfati, „Exposé of The Genesis Question: serious biblical and scientific errors deceive 

evangelicals”, Theological Journal (2 / 1999), p. 22–30. Vezi şi Ken Ham, Jonathan Safarti & Carl Wieland, The 
Revised an Expanded Answers Book, ed Don Batten (Green Forest, Ar.: Master Books, 200), p. 257.  

11 A se vedea cum îi răspunde Norman Geisler agnosticului Charles Templeton la plângerea acestuia 
referitoare la suferinţa animalelor, www.answersingenesis.org/animal_suffering, accesat în data de 28 Iulie 2010. 

12 Chaffey & Lisle, Old-Earth Creationism On Trial, p. 28. Vezi şi Paul Taylor, The Six Days of 
Genesis,(Green Forest, AR.: Master Books, 2007), p. 32. Meredith G. Kline susţine că acest pasaj are un scop literar 
mai special, şi anume, nu urmăreşte să definească o dietă comprehensivă a omului şi animalelor, ci, mai degrabă, să 
fie o introducere la interdicţia omului de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului din capitolul următor al 
Genezei (Gen. 2:16-17). Vezi Meredith G. Kline, Kingdom Prologue: Genesis Foundations for a Covenantal 
Worldview (Overland Park, KS: Two Age Press, 2000), p. 54-56; Vezi, de asemenea, şi alte lucrări ale sale precum 
„Death, Leviathan, and the Martyrs: Isaiah 24:1-27”, în A Tribute to Gleason Archer, ed. Ronald F. Youngblood 
(Chicago: Moody Press, 1986); „The Genesis Debate: Three Views on the Days of Creation”, ed. David Hagopian 
(Mission Viejo, CA: Crux Press, 2001);  

13 Hugh Ross, The Genesis Question: Scientific Advances and the Accuracy of Genesis, 2nd ed. (Colorado 
Springs, CO.; NavPress, 2001), p. 53-54. 

14 Jonathan Sarfati, „The Fall: a cosmic catastrophe”, Theological Journal, 19 (2005), p. 60-61. 
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9 şi 65:25. În aceste pasaje, profetul Isaia proroceşte că va veni o vreme când „lupul va locui 

împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele 

îngrăşate, vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor 

se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei 

năpârcii şi copilul înţercat băga mâna în viziuna basilicului” (Isaia 11:6-8); respectiv că „Lupul şi 

mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul şi şarpele se va hrăni cu ţărână” (Isaia 

65:25). Acestea sunt două dintre cele mai cunoscute pasaje biblice care vorbesc despre vremea 

când Împărăţia lui Mesia va fi pe deplin instaurată şi când oamenii şi animalele vor trăi, în 

sfârşit, potrivit scopului original al lui Dumnezeu, adică în pace şi cu o dietă vegetariană. 

Semnificativ este faptul că ambele pasaje se încheie în acelaşi fel, spunând că „Nici un rău, nici o 

vătămare nu se va face pe tot Muntele Meu cel Sfânt, zice Domnul”, ceea ce înseamnă că „răul” 

şi „v ătămarea” nu au fost parte a creaţiei originale, făcută „foarte bună”. 

Comentând aceste pasaje biblice, teologul J. Alec Motyer menţionează că se referă la o 

restaurare parţială a Împărăţiei, potrivit planului din Eden.  

În aceste pasaje există un element „Edenic”... natura înseşi va fi transformată. 
Versete 6-8 ne oferă trei valenţe ale creaţiei  reînnoite, iar versetul 9 este un sumar 
conclusiv. Mai întâi, în versetul 6 vedem reconcilierea vechilor ostilităţi şi a liniştirii 
vechilor temeri. Prădătorii (precum lupul, leopardul, ursul şi leul), şi prădaţii (mielul, 
iedul şi viţelul) vor fi reconciliaţi. Atât de sigură va fi existenţa lor şi atâ de multă pace va 
exista între ele, încât chiar şi un copilaş va putea exercita domnia originală asupra lor, aşa 
cum Adam nu a reuşit decât pentru o scurtă perioadă de timp. Apoi, în versetul 7 există o 
schimbare a naturii animalelor. Vaca şi ursoaiaca vor mânca aceeaşi mâncare, şi tot aşa 
va fi şi în cazul leului şi al boului. Acest lucru nu poate însemna altceva decât că natura 
ierbivoră a tuturor creaturilor va fi restaurată potrivit planului original din Eden (cf. Gen. 
1:29-30). În al treilea rând, în versetul 8 vedem că blestemul va fi îndepărtat de peste 
creaţie (aşa cum spune Pavel în Romani 8:20, că „firea... va fi izbăvită din robia 
stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu”). Rivalitatea şi 
duşmănia dintre sămânţa femeii şi sămânţa şarpelui (cf. Gen 3:15) nu va mai exista: 
„copilul înţărcat va băga mâna în viziuna basilicului.” În fine, în versetul 9 vedem Edenul 
restaurat sub numele de „Muntele cel Sfânt al Domnului” sau „Muntele Sionului”, care se 
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va extinde peste tot pământul, nu doar peste o regiune restrânsă ca Edenul original. 
Pacea, sfinţenia şu cunoaşterea lui Dumnezeu vor prevala în Împărăţia lui Mesia.15 

 

B. Învăţătura Noului Testament 

Noul Testament menţionează foarte clar şi explicit că moartea a apărut ca urmare directă 

a intrării păcatului în lume. Deşi există multe texte care vorbesc despre lucrul acesta, ne vom opri 

în cele ce urmează şi vom analiza mai detaliat doar trei dintre ele, şi anume Romani 5:12-19, 

Romani 8:19-22 şi 1 Corinteni 15:21-22. 

1. Romani 5:12-19 

În acest paragraf biblic, apostolul Pavel spune:  

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a 
intrat moartea şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au 
păcătuit... Dacă, deci, prin greşeala unuia singur moarte a domnit prin el singur, cu mult 
mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin acel unul singur, care este Isus Cristos!)... Astfel, dar, după cum printr-o singură 
greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de 
iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire, care dă viaţa. Căci, după cum 
prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoţi, tot aşa, prin ascultarea 
unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi (Romani 5:12-19). 

Una dintre cele mai elementare reguli de interpretare a unui text este aceea de a nu 

desprinde textul de contextul în care se află pentru a-ţi construi argumente care să-ţi susţină 

propria teorie. Analizarea unui paragraf biblic ţinând cont, pe lângă alte aspecte, de contextul 

imediat (cel al capitolului din care face parte), de contextul mediu (cel al cărţii din care face 

parte) şi de contextul larg (al întregii Scripturi) reprezintă metoda cea mai corectă de interpretare 

                                                 
15 J. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah, (Leicester, UK.:InterVarsity Press, 1993), p. 124. 
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a unui text. [La polul opus se situează „eisegeza”, care reprezintă încercarea de a introduce forţat 

propria părere în text pentru a o potrivi cu acesta.]16   

 Din acest punct de vedere, dacă ţinem cont de contextul imediat al paragrafului Romani 

5:12-19, observăm că Pavel vorbeşte despre îndurarea lui Dumnezeu care ne-a împăcat cu Sine 

când eram vrăjmaşi cu El şi răzvrătiţi împotriva Lui prin jertfa substitutivă a lui Isus Cristos 

(Rom. 5:9-11). Plecând de la acest aspect, apostolul foloseşte paragraful curpins între versetele 

12 şi 21 pentru a exemplifica felul în care hotărârea de iertare a lui Dumnezeu a anulat toate 

efectele spirituale ale păcatului din viaţa celor răscumpăraţi. Aşa cum neascultarea lui Adam a 

făcut să intre păcatul în lume, şi prin păcat moartea, jertfa lui Cristos a adus iertarea (v. 12,19).  

 Pavel spune clar că moartea (ὁ θάνατος) a intrat în lume (εἰς τὸν κόσµον) doar ca şi 

consecinţă a păcatului(ἡ ἁµαρτία) lui Adam, nu înainte. Susţinătorii creaţionismului progresiv 

susţin că acest Pavel vorbeşte aici exclusiv despre efectele păcatului şi morţii asupra omului, nu 

şi a celorlalte forme de viaţă, pentru că el spune: „... şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 

oamenilor” (v.12). Da, recunoaştem că sensul primar al textului face referire la păcatul şi 

moartea omului, nu neapărat şi al animalelor, dar trebuie să spunem că, ceea ce le scapă din 

vedere, în mod intenţionat sau nu, este că în acelaşi verset (12) apostolul spune că: „...printr-un 

singur om păcatul a intrat în lume (εἰς τὸν κόσµον) şi prin păcat a intrat moartea (ὁ θάνατος)”.  

Ce înseamnă în contextul larg, al întregii Scripturi, termenul „lume” şi care parte a ei a 

fost afectată de păcat şi moarte? Răspunsul îl găsim în Geneza 3:17-19: „Omului i-a zis: 

«Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: 

<Să nu mănânci deloc din el>, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi 

scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-şi dea şi să mănânci iarba de pe 

                                                 
16 Chaffey & Lisle, Old-Earth Creationism on Trial, p. 16.  
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câmp. În sudoarea feţei să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ.»” În acest pasaj se 

vede limpede că nu doar omul a fost afectat de păcat, ci întregul pământ, implicit animalele şi 

celelalte forme de viaţă.  

Renumitul teolog Wayne Grudem comentează acest aspect în felul următor: „Pentru cei 

ce sprijină teoria pământului tânăr, nu este necesar să se întrebe dacă animalele au murit înainte 

de cădere, pentru că animalele şi omul au fost create în ziua a şasea, iar perioada de timp scursă 

până când Adam şi Eva au păcătuit trebuie să fi fost foarte scurtă. Căderea lor a introdus moartea 

şi în domeniul animalelor ca parte a  blestemului pentru cădere (Gen. 3:17-19).”17 

2. Romani 8:19-22 

Lucrurile devin şi mai clare în privinţa extinderii efectelor păcatului asupra întregii creaţii 

dacă ţinem cont de ceea ce spune Pavel în Romani 8:19-22: „De asemenea, şi firea aşteaptă cu o 

dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de 

voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia 

stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că până în ziua 

de azi toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.” 

 Folosindu-se de exemplul celei de-a doua legi a termodinamicii, precum şi de o 

interpretare cel puţin dubioasă a paragrafului Ieremia 33:25-26, care vorbeşte despre temeinicia 

legământului făcut de Dumnezeu cu Avraam, Isaac şi Iacov, asemănată cu statornicia 

legământului Său cu ziua şi noaptea şi cu legile cerurilor şi ale pământului, Hugh Ross afirmă că: 

„procesul stricăciunii era deja operativ din momentul creării universului, adică de la începutul 

                                                 
17 Wayne Grudem, Teologie Sistematică (Oradea: Ed. Făclia, 2004), p. 309. 
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timpului.”18 Ce vrea să spună el este faptul că „stricăciunea” despre care vorbeşte Pavel în 

Romani 8:21 este unul şi acelaşi lucru cu „moartea” anumitor forme de viaţă sau lucruri precum 

stelele, ceea ce nu este deloc adevărat.19 Dumnezeu a creat soarele şi stelele în ziua a patra a 

creaţiei să lumineze pământul şi să fie un punct de reper în stabilirea vremurilor (Gen. 1:14-19) 

şi apoi când S-a uitat la tot ce crease, a constat că erau „foarte bune” (Gen. 1:31). Asta înseamnă 

că Dumnezeu a creat soarele şi stelele să „ardă” pentru a lumina pământul şi nu putem vorbi 

despre „moartea” lor decât în sensul „consumării” lor, nu al unei morţi în adevăratul sens al 

cuvântului,  identică cu moartea fiinţelor vii.20  

   „Stricăciunea” (τῆς κτίσεως)  despre care vorbeşte Pavel face referire la degradarea 

tuturor acelor lucruri şi fiin ţe vii, care avuseseră o altă stare înainte de căderea în păcat. 

Comentând Romani 8:19-21, renumitul cercetător în domeniul Noului Testament, profesor de 

Exegeză şi Critică Biblică la Universitatea din Manchester, F.F. Bruce, confirmă faptul că, putem 

vorbi despre „blestemul ce s-a abătut asupra întregii creaţii – asupra întregului univers – ca 

rezultat al păcatului lui Adam.”21 Dumnezeu, şi nu Satan sau Adam, a fost cel care a supus toată 

                                                 
18 Ross, A Matter of Days, p. 106-107. Exemplul legii entropiei folosit de Ross este preluat de la Mark W. 

Zemansky, Heat and Thermodynamics, 4th ed. (New York: McGraw-Hill,1957), p. 139-194. Ideea este suţinută şi de 
John P. Cox and R. Thomas Guili, Applications to Stars, vol. 2 of Principles of Stellar Structure (New York: 
Gordon & Breach, 1968), p. 804-873; R. Kippenhahn and A. Weigert, Stellar Structure and Evolution (New York: 
Springer-Verlag, 1994), p. 25-35; David Arnett, Supernovae and Nucleosynthesis (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1996), p. 182-275; Hugh Ross, Life and Death in Eden: The Biblical and Scientific Evidence for 
Animal Death Before the Fall (Pasadena, Ca.: Reasons to Believe, 2001); Hugh Ross, Beyond the Cosmos, p. 195-
205. 

19 Ibid.  

20 Scott M. Huse, The Collapse of Evolution, 2nd ed. (Grand Rapids, Mich.; Baker Book House, 1993), p. 
78; Vezi şi Ian T. Taylor, In the Minds of Men: Darwin and the New World Order (Toronto: TFE Publishing, 1984), 
p 294; Henry M. Morris, „The Logic of Biblical Creation”, Impact, nr. 205 (July 1990), p. iii-iv.  

21 F.F. Bruce, Romans, TNTC, (Leichester, UK.: InterVarsity Press, 1963), p. 168-174.  Vezi şi B. 
Witherington, Paul’s Letter to the Romans: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 2004), 
p. 145; D. Moo, The Epistle to the Romans, NICOTNT, (Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 1996), p. 345; N.T. Wright, 
The New Interpreter’s Bible: Romans, (Nashville, TN.: Abingdon Press, 2002), p. 527; D. Moo, Romans: The NIV 
Application Commentary, (Grand Rapids, MI.: Zondervan, 2000), p. 182; C.E.B. Cranfield, Romans: A Shorter 
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creaţia (πᾶσα ἡ κτίσις) deşertăciunii (γὰρ µαταιότητι) , spune Bruce, ceea ce înseamnă că „robia 

stricăciunii” (τῆς δουλίας τῆς φθορᾶς) este urmarea directă a blestemului venit în urma intrării 

păcatului în lume.22 

 Un alt expert al Noului Testament, cercetătorul C.E.B. Cranfield confirmă că „firea” 

(creaţia) din Romani 8:19-21 a fost supusă deşertăciunii şi robiei stricăciunii de către Dumnezeu 

ca urmare a păcatului adamic. El spune: „Nu există nicio umbră de îndoială că atunci când Pavel 

a scris Romani 8:19-21 avea în minte Geneza 3:17-19.”23 

3. 1 Corinteni 15:21-22 

 În acest pasaj, foarte asemănător cu Romani 5:12-19, apostolul Pavel spune: „Căci, dacă 

moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, 

tot aşa toţi vor învia în Cristos.”  Deşi Hugh Ross şi prietenii lui adepţi ai creaţionismului 

progresiv insistă asupra faptului că „moartea” (gr. ὁ θάνατος) care „a venit prin om” şi despre 

care vorbeşte Pavel în versetul 21 este doar de natură spirituală, nu şi fizică, adevărul este că 

Biblia foloseşte acelaşi termen pentru toate aspectele morţii: fizic ă, spirituală şi eternă.24  

                                                                                                                                                             
Commentary, (Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 1985). p. 113–114; J. Murray, The Epistle to the Romans: The English 
Text with Introduction, Exposition, and Notes, vol. 1, (Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 1965); J. Sarfati, „The Fall: a 
cosmic catastrophe — Hugh Ross’s blunders on plant death in the Bible”, Journal of Creation 19, (2005), p. 60–64; 
Daniel G. Reid (ed.), Dicţionarul Noului Testament  - Un compendiu de învăţătură biblică contemporană într-un 
singur volum (Oradea: Casa Cărţii, 2008), p. 1000-1003. 

22 Ibid. Vezi şi R.J.M. Gurney, „The Carnivorous Nature and Suffering of Animals”, Theological Journal, 
nr. 18 (2004), p. 70-75. 

23 C.E.B. Cranfield, A Critical and Exegetical Comentary on the Epistle to the Romans, vol. 1, (Edinburgh: 
T & T Clark, 1975). Vezi, de asemenea, şi A.S. Kulikovsky, Creation, Fall, Restoration: A Biblical Theology of 
Creation (Master’s Thesis for Louisiana Baptists University, 2004); James. D.G. Dunn, Romans 1-8, WBC, (Dallas, 
TX.: Word Books, 1998); C. Colosn and N. Percey, How Now Shal We Live? (Carol Stream, IL.: Tyndale House 
Publishers, 1999).  

24 William Arndt, Frederick W. Danker and Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, 3rd ed., (Chicago: University of Chicago Press, 2000), p. 442-443. 
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 Este foarte adevărat, aşa cum spune Louis Berkhof, că „Biblia nu cunoaşte distincţia, atât 

de comună printre noi, dintre moartea fizică, cea spirituală şi cea eternă; ea are o perspectivă 

sintetică asupra morţii şi o priveşte ca o separare de Dumnezeu.”25 Însă, în acelaşi timp, Biblia 

vorbeşte foarte clar despre fiecare aspect al morţii f ără a le confunda între ele.  

a. Moartea fizică 

 Moartea fizică este definită ca fiind „separarea părţii materiale (trupul) de cea imaterială 

(sufletul şi duhul) şi nu reprezintă o nimicire definitivă a trupului, ci doar tranziţia spre o formă 

diferită a existenţei.26 Biblia vorbeşte despre moartea fizică atunci când afirmă că „Tuturor 

oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27), şi o 

pune invariabil pe seama păcatului originar: „prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi 

cu moartea” (Rom. 5:12); „Căci plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23).27 Nu poţi să spui, aşa 

                                                 
25 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids, MI.: Eerdmans Press, 1953), p. 258-259. 

26 Ibid., p. 668. 

27 Problema morţii ca urmare a păcatului a ridicat întrebarea dacă omul a fost creat muritor sau nemuritor. 
Ar fi murit el şi dacă nu ar fi păcătuit sau ar fi trăit veşnic? Teologii calvinişti au afirmat că omul a fost creat să 
trăiască veşnic alături de Creatorul Său, iar moartea a fost consecinţa răzvrătirii lui. Vezi Berkhof, Systematic 
Theology, p. 260.  Moartea a intrat în lume o dată cu blestemul (Gen. 3:19). Pe de altă parte, pelagienii au spus că 
omul a fost creat ca fiinţă muritoare. Indiferent dacă păcătuia sau nu, omul nu putea să trăiască veşnic la fel ca 
Dumnezeu. Potrivit acestei perspective, moartea fizică este un însoţitor natural al condiţiei umane. (Totuşi, 
perspectiva pelagiană este atât de radicală în acest punct şi nesustenabilă din punct de vedere biblic, încât şi 
arminienii dau dreptate mai degrabă perspectivei calviniste decât celei pelagiene.) Argumentele pelagienilor 
constau, pe de-o parte, în interpretarea pasajelor biblice care vorbesc despre moartea fizică drept urmare a păcatului, 
ca vorbind despre moartea spirituală, iar pe de altă parte, folosesc exemplul morţii Domnului Isus. Vezi Dale 
Moody, The Word of truth: A Summary of Christian Doctrine Based on Biblical Revelation (Grand Rapids, Mi.: 
Eerdmans, 1981), p. 295. Dacă moartea fizică ar fi urmarea păcatului adamic, spun ei, cum se face că Domnul Isus, 
care nu a păcătuit niciodată şi nici măcar nu a fost pângărit de natura coruptă a lui Adam, a murit totuşi? Cum putea 
să afecteze moartea fizică pe cineva care, din punct de vedere spiritual, se afla în starea perfectă în care se aflau 
Adam şi Eva înainte de a păcătui? Cum poate fin rezolvată această dilemă? Ceva mai sus (la punctul II.A.3) am spus 
că una dintre urmările păcatului adamic a fost blestemarea pământului şi intrarea lui în sfera de robie a stricăciunii 
(cf. Rom. 8:19-22). Astfel, orice om care trăieşte pe acest pământ blestemat se confruntă cu problemele pământului. 
Atunci când Cristos a decis să vină pe pământ, a ştiut foarte bine că va fi afectat de legile pământului. Deşi El nu a 
fost contaminat de păcat în nici un fel, s-a născut cu un trup supus morţii la fel ca toţi ceilalţi oameni. El trebuia să 
se hrănească, altfel ar fi murit de foame. Pentru o argumentare mai exhaustivă, vezi Millard J. Erickson, Teologie 
Creştină (Oradea: Cartea Creştină, 2004), p. 534. 
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cum o fac creaţioniştii progresivi, că doar moartea spirituală a fost urmarea directă a păcatului 

adamic decât dacă ignori toate evidenţele clare ale Scrupturii. De exemplu, în Geneza 3:19 

Dumnezeu îi spune lui Adam, ca parte a blestemului: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 

pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci ţărână eşti şi în ţărână te vei 

întoarce.” Millard Erickson observă foarte bine că acest verset „nu este o rezumare a ceea ce este 

şi a fost valabil din momentul creaţiei, cu este anunţarea unei situaţii noi.”28 Prin urmare, 

moartea fizică este legată în mod inseparabil de păcatul originar. 

b. Moartea spirituală 

 Dacă moartea fizică reprezintă încetarea existenţei pământeşti, moartea spirituală poate fi 

definită ca separarea omului, în deplinătatea naturii sale, de Dumnezeu.29 În virtutea caracterului 

Său sfânt şi a perfecţiunii Sale morale, Dumnezeu nu poate tolera păcatul în prezenţa Sa. În felul 

acesta, păcatul a devenit un zid inexpugnabil între Dumnezeu şi om. Isaia descrie lucrurile 

acestea în felul următor: „Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul 

vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte...Bâjbâim ca nişte orbi 

de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua ’namiaza mare ca noaptea, în 

mijlocul celor sănătoşi suntem ca nişte morţi!” (Isaia 59:2, 10). 

 Putem vedea esenţa morţii spirituale în  cazul primilor oameni. Dumnezeu a spus: „în 

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Gen. 2:17), dar asta nu înseamnă că ei aveau să 

experimenteze moartea fizică imediat, ci, mai degrabă, că relaţia lor perfectă cu Dumnezeu avea 

să se rupă şi urmau să părăsească grădina Edenului. Păcatul are întotdeauna ca rezultat imediat 

înstrăinarea de Dumnezeu sau, în limbaj teologic, alienarea, despre care John Stott spune că este 

                                                 
28 Erickson, Teologie Creştină, p. 534. 

29 J.D. Douglas, Dictionar Biblic (Oradea: Cartea Creştină, 1995). p. 867-868. 
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„cea mai groaznică dintre toate consecinţele păcatului”.30 Aceasta este moartea spirituală, adică 

plata păcatului despre care  vorbeşte Pavel în Romani 6:23. Stott spune:  

Destinul măreţ al omului este să-L cunoască pe Dumnezeu şi să fie într-o relaţie 
personală cu Dumnezeu. Principala pretenţie de nobleţe a omului este aceea că el a fost 
creat după chipul lui Dumnezeu şi este, prin urmare, în stare să-L cunoască pe 
Dumnezeu- Dar acest Dumnezeu pe care am fost destinaţi să-L cunoaştem este o Fiinţă 
perfectă din punct de vedere moral, iar noi suntem păcătoşi. Prin urmare, păcatul a ascuns 
de noi faţa lui Dumnezeu aşa cum norii ascund soarele... Nu mai avem comuniune cu 
Dumnezeu. suntem „morţi în greşelile şi păcatele” pe care le-am comis.31  

 Înstrăinarea de Dumnezeu a afectat întrega noastră fiin ţă. Ea ne-a depărtat atât de mult de 

Dumnezeu încât ne este imposibil să găsim drumul spre El fără ajutorul Duhului Sfânt. Din 

această cauză, apostolul Pavel punând lalolaltă mai multe pasaje din Vechiul Testament spune:  

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă 
pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au 
abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul 
măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; 
sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi amărăciune; au 
picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu 
cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor (Rom. 3:10-18). 

 Cât de mult ne-a înstrăinat păcatul de Creatorul nostru! Atât de mult, încât întraga natură 

umană: trupul, sufletul şi duhul au fost extrem de serios afectate de efectele căderii. Deşi am fost 

creaţi după chipul lui Dumnezeu, uitându-ne la starea decăzută a omului şi la răutatea din inima 

lui, realizăm că acest minunat chip a fost distorsionat de păcat până la desfigurare; este, pur şi 

simplu, de nerecunoscut.  

 Când Adam şi Eva au nesocotit porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din fructul interzis, 

au murit. Mai întâi, duhurile lor, prin care aveau comuniune cu Creatorul, au murit pe loc. Faptul 

că au murit spiritual şi s-au înstrăinat de Dumnezeu se vede în fuga lor dinaintea lui Dumnezeu, 

                                                 
30 John Stott, Basic Christianity (Grand Rapids, Mi.: Eerdmans, 1958), p. 72. 

31 Ibid., p. 75. 
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atunci când El a venit la ei în grădină. Apoi, sufletul lor, locul intelectului, al sentimentelor şi al 

voinţei, a început şi el să moară. Astfel oamenii au început să piardă simţul propriei identităţi, 

pentru a face loc unor sentimente dezgustătoare.32 Referindu-se la acest lucru, Pavel spune că, 

prin faptul că oamenii L-au respins pe Dumnezeu, „s-au dedat la gânduri deşarte şi inimile lor 

fără pricepere s-au întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava 

Dumezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru 

picioare şi tâtâtoare” (Rom. 1:21-23). Deşi omul fără Dumnezeu are pricepere în multe domenii, 

în unele chiar excelează, în ceea ce priveşte lucrurile spirituale este complet lipsit de pricepere. 

Pavel explică clar această realitate în următoarele cuvinte: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile 

Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că 

trebuie judecate duhovniceşte” (1 Cor. 2:14). În cele din urmă avea să moară şi trupul oamenilor 

fără Dumnezeu, pentru ca să se împlinească rostirea divină: „ţărână eşti şi în ţărână te vei 

întoarce” (Gen. 3:19). 

 Teologul Donald Grey Barnhouse ilustrează efectele căderii în păcat cu avariile suferite 

de o lucuinţă cu trei etaje în timpul unui bombardament. Bomba a lovit etajul superior şi l-a 

distru în întregime. Rămăşiţele au căzut peste etajul următor, provocând pagube serioase. 

Greutatea celor două etaje plus şocul cauzat de de lovitura bombei a dus la crăparea pereţilor 

primului etaj; în cele din urmă întrega casă s-a prăbuşit. La fel, spune Barnhouse, s-a întâmplat 

cu omul. Când a fost lovit de păcat, duhul lui Adam a fost distrus în întregime, a murit pe loc. 

Asta înseamnă că relaţia lui cu Dumnezeu s-a rupt instantaneu. Sufletul, care este locuinţa 

sentimentelor, a intelectului şi a voinţei, a rămas în ruine, de nerecunoscut faţă de starea iniţială. 

                                                 
32 James Montgomery Boice, Fundamente ale Credinţei Creştine (Oradea: Ed. I.B. „Emanuel”, 2000), p. 

152. 
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În fine, deşi trupul a fost mai puţin afectat la început, în cele din urmă avea să se prăbuşească sub 

greutate; avea să moară.33 

c. Moartea eternă 

 Moartea eternă este, într-un sens foarte real, continuarea morţii spirituale şi este cea mai 

teribilă consecinţă a păcatului. Dacă cineva ajunge la moartea fizică în starea de moarte spirituală 

(neîmpăcat cu Dumnezeu), acea stare devine permanentă.34 Omul care moare fără Dumnezeu va 

rămâne pentru totdeauna despărţit de El. După moartea fizică, el nu mai are nicio şansă de a se 

împăca cu Dumnezeu. Istorisirea lui Isus despre bogat şi Lazăr înlătură orice speranţă că oamenii 

pot trece din locul de chin veşnic în cel de fericire veşnică după ce au murit. Când bogatul a 

strigat din chinuri la Avraam să-l lase pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-i 

răcorească limba, acesta i-a răspuns: „Între noi şi între voi este o prăpastie mare, astfel încât cei 

ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată” (Luca 16:26). 

 Aşadar, în ciuda faptului că Hugh Ross, spune că „moartea” care „a venit prin om” (prin 

păcatul lui Adam) este doar de natură spirituală, realitatea este că Biblia foloseşte acelaşi termen 

(ὁ θάνατος) pentru toate aspectele morţii: fizică, spirituală şi eternă, or acest lucru nu poate să 

însemne decât că teoria lui Ross este esenţialmente greşită.  

III. Ce în ţeleg, de fapt, creaţioniştii tei şti prin faptul c ă nu a existat moarte înainte de 

Adam şi căderea sa în păcat? 

 În lumina celor spuse până aici, ce înţeleg, de fapt, creaţioniştii prin faptul că nu a existat 

moarte sub nicio formă înainte de crearea lui Adam şi de căderea acestuia în păcat? Majoritatea 

anti-creaţioniştilor, creaţioniştilor progresivi sau evoluţioniştilor teişti atacă principiul biblic de 

                                                 
33 Ibid.  
34 Erickson, Teologie Creştină, p. 535-536.  
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inexistenţă a morţii înainte de cădere scoţându-l din context şi extrapolându-l într-un mod cât de 

poate de simplist. Ei nu se sfiesc să pună în gura creaţioniştilor teişti susţinători ai pământului 

tânăr, cuvinte pe care aceştia nu le-au spus niciodată şi să le atribuie teorii pe care nu le-au 

susţinut niciodată. De exemplu, Hugh Ross spune că susţinerea inexistenţei morţii înainte de 

Adam de către adepţii teoriei pământului tânăr, este ilogică şi nebiblică pentru că Însuşi 

Dumnezeu a poruncit oamenilor să consume vegetale (Gen. 1:29), or consumarea lor presupune 

moartea lor. De asemenea, animalele aveau o dietă vegetariană, or, pentru a se putea hrăni, era 

nevoie ca iarba şi frunzele să „moară”.35 Însă, adepţii vârstei tinere a pământului nu au susţinut 

niciodată că plantele, iarba, pomii etc., ar face parte din categoria „fiinţelor vii”, din contră, ei au 

fost foarte atenţi să menţioneze că teoria inexistenţei morţii înainte de păcat este aplicabilă doar 

la ceea ce Biblia numeşte „viaţă” şi „moarte”, ceea ce nu concordă întotdeauna cu ceea ce 

biologii moderni numesc „viaţă” şi „moarte”.  

În ciuda faptului că biologii moderni vorbesc despre „moartea” plantelor, Biblia nu 

vorbeşte nici măcar o singură dată despre acest lucru. Mai degrabă, Biblia menţionează că 

plantele se „ofilesc” sau se „vestejesc”. Care este diferenţa? Creaturile afectate de moarte sunt 

acelea pe care Biblia le numeşte nefeş chai’yah (ֶָפׁשֶ֣נ הַ֔חּי). 

A. Ce înseamnă şi cine deţine nefeş chai’yah? 
 

 Când Scriptura vorbeşte despre crearea omului foloseşte expresia „suflet viu” (Gen. 2:6), 

în timp ce, atunci când vorbeşte despre toate celelalte creaturi (terestre sau marine), foloseşte 

expresia „fiinţe vii” sau „vietăţi” (Gen 1:20,21,2430). Niciuna dintre expresii nu este folosită în 

                                                 
35 Ross, A Matter of Days, p. 98-99 
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cazul plantelor. Diferenţa calitativă între fiinţele vii şi plante este confirmată de porunca dată de 

Dumnezeu lui Noe de a aduce pe arcă doar  nefeş chai’yah.36  

1. Deosebiri între om şi restul creaţiei  

 Ce înseamnă, mai exact nefeş chai’yah? Au animalele suflet? Pentru a putea răspunde la 

aceste întrebări, trebuie să spunem că, spre deosebire de toate celelalte creaturi terestre (nu şi de 

cele cereşti), omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (cf. Gen. 1:27). Acest 

lucru înseamnă că omul posedă unele atribute ale Dumnezeirii, precum: personalitatea, 

moralitatea şi spiritualitatea. 

a. Personalitatea. Spre deosebire de animale, plante sau materie, omul posedă atributele 

personalităţii, aşa cum le psedă şi Creatorul. Asta înseamnă că omul are sentiment, intelect şi 

voinţă. Boice afirmă că: „A spune că un animal posedă un fel de personalitate înrudită cu cea 

umană are sens numai până la un punct. Personalitatea, în sensul în care i-l atribuim aici, este 

ceva ce face legătura între om şi Dumnezeu, însă nu face legătura între om sau Dumnezeu şi 

restul creaţiei.”37 

b. Moralitatea. Moralitatea include două elemente: 

(i) Libertatea. Deşi au fost creaţi liberi (deşi nu într-un sens absolut), Adam şi Eva au păcătuit şi, 

odată cu aceasta, libertatea lor a fost restrânsă în aşa fel încât, aşa cum spunea Augustin: 

„Capacitatea de a nu păcătui (posse non peccare), a devenit incapacitatea de a nu păcătui (non 

posse non peccare).38 În această poziţie, deşi libertatea omului nu mai este la fel ca în Eden, 

                                                 
36 Batten, D.,, „How did all the animals fit on Noah’s ark?” Capitolul 13 în The Answers Book, Master 

Books, AR, 1999; editia electronică disponibilă la 
www.answersingenesis.org/home/area/answersbook/arksize13.asp, accesat în data de 29 Iulie, 2010. 

37 Boice, Fundamente ale Credinţei Creştine, p. 146. 

38 Ibid. Vezi şi Philip G. Riken, Mesajul Mântuirii (Oradea: Reformatio, 2004), p. 44-52.  
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capacitatea sa de a lua decizii cu privire la viaţa sa pământească îl situează cu mult deasupra 

condiţiei animalelor. 

(ii) Responsabilitatea. Adam şi Eva au fost responsabili înaintea lui Dumnezeu şi în Eden, înainte 

de căderea în păcat, şi după cădere, când au fost nevoiţi să dea socoteală pentru neascularea lor. 

Biblia spune în repetate rânduri că omul este responsabil pentru toate faptele sale (Ecl. 12:14; 

Daniel 12:3; Fapte 17:30-31; Rom. 2:16, 14:10,12; 1 Cor. 4:5; 2 Cor. 5:10; Apoc. 20:12).  

c. Spiritualitatea. Omul a fost creat pentru gloria lui Dumnezeu şi pentru a avea comuniune cu 

El. Dar El este Duh (Ioan 4:24), aşa că această comuniune a omului cu El trebuie să aibă loc la 

nivelul duhului. Acest lucru este posibil doar în momentul naşterii din nou (Ioan 3:5; Efes. 2:6), 

pentru că până atunci duhul omului este mort (cf. Efes. 2:1,5).39 Or, asta demonstrează că, deşi 

avem trupuri fizice, precum plantele, şi suflete, precum animalele, numai omul are duh şi doar la 

nivelul acesta duhovnicesc putem fi conştienţi de existenţa lui Dumezeu şi putem avea părtăşie 

cu el, lucru imposibil celorlalte exponate ale creaţiei terestre.   

2. Deosebiri între om, animale şi restul creaţiei 

 Observăm, aşadar, deosebirile între om şi restul creaţiei sunt radicale. Omul posedă 

atribute şi capacităţi pe care niciun alt exponat al creaţiei terestre nu-l are. Dar, cum poate fi 

explicat atunci faptul că animalele au fost afectate de căderea adamică? Şi, dacă şi ele sunt nefeş 

chai’yah cum se face că nu pot avea natură spirituală ca oamenii? 

 Ca să rezolvăm această dilemă, trebuie să vedem ce spune Biblia despre natura esenţială 

a omului şi a animalelor. Deşi există un consens general că omul este compus dintr-o parte 

                                                 
39 Pentru o tratare mai detaliată a subiectului, vezi Reinhold Niebur, The Nature and Destiny of Man: I, 

Human Nature (New York: Charles Scribner’s Sons, 1941), p. 151-152. 



 
  25  

materială (vizibilă) şi una imaterială (invizibilă), unii cred că latura imaterială face referire doar 

la suflet (dihotomiştii )40, iar alţii cred că aceasta este alcătuită din suflet şi duh (trihotomiştii ).41  

 Pentru elucidarea misterului legat de faptul că animale sunt nefeş chai’yah, perspectiva 

trihotomistă este cea mai relevantă. Dacă omul este alcătuit din trup, suflet (ebr. nefeş, gr. 

psyche) şi duh (ebr. ruach, gr. pneuma), şi duhul este dimensiunea care-l deosebeşte de toate 

celelalte fiinţe terestre, implicit de animale, atunci înseamnă că animalele posedă „suflet” într-o 

oarecare măsură, dar nu în sensul deplin, aşa cum posedă omul. Ele dovedesc adesea inteligenţă 

şi sentimente instinctive, dar nu în aceeaşi măsură ca omul.  

Boice spune că, deşi, atât termenii ebraici (ebr. nefeş şi ruach), cât şi cei greceşti (psyche 

şi pneuma), sunt folosiţi interschimbabil în Scriptură, cu trecerea timpului, ruach a ajuns să 

desemneze acea dimensiune prin care omul se relaţionează la Creatorul său, fiind distinct de 

nefeş, care a început să fie perceput doar ca „principiul vieţii”. Potrivit acestei distincţii, 

«sufletul» este folosit deseori cu referire la animale, iar «duhul» nu.”42   

Din acest punct de vedere, putem vorbi despre faptul că animalele sunt nefeş chai’yah şi 

că au fost supuse morţii în urma căderii adamice, lucru care nu este valabil şi în cazul plantelor, 

care nu sunt nefeş chai’yah. Plantele nu pot experimenta durerea sau suferinţa aşa cum este cazul 

oamenilor sau animelelor, deşi, într-un mod uimitor de simplist, Hugh Ross spune: „Chiar şi 

                                                 
40 Pentru o apărare a dihotomismului, vezi Wayne Grudem, Teologie Sistematică, p. 500-505. 

41 Pentru o apărare a trihotomismului, vezi J.M. Boice, Fundamente ale Credinţei Creştine, p. 147 şi Franz 
Dielitzsch, A System of Biblical Psychology (Grand Rapids, MI.: Baker Book House, 1966). 

42 Boice, Fundamente ale Credinţei Creştine, p. 147. 
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plantele suferă atunci când sunt rupte şi mâncate. Ele experimentează sângerarea, teama şi 

moartea.”43 

Chiar vorbeşte serios şi chiar crede Ross ceea ce spune sau este vorba doar despre 

susţinerea cu orice preţ a poziţiei sale? Plantele nu au creier pentru a interpreta ruperea sau 

strivirea ca durere şi suferinţă. Prin urmare, există o diferenţă calitativă radicală, pe de-o parte, 

între om şi restul creaţiei terestre, şi, pe de altă parte, între om, animale şi restul creaţiei terestre. 

Plantele nu „mor” în adevăratul sens al cuvântului atunci când sunt mâncate de animale, ci doar 

într-un sens metaforic.  

Ross încearcă să-şi justifice poziţia că şi plantele mor la fel ca animalele şi oamenii, 

spunând că Biblia vorbeşte despre viaţa şi moartea plantelor, înainte ca botaniştii să descopere 

acest lucru.44 El încearcă să-şi sprijine teroria pe câteva pasaje biblice, precum: Ex 10:12–17, Iov 

14:7–10, Ps. 37:1-2, Mat. 6:28, 30 şi Ioan 15:6. Dar ce spun, de fapt, aceste texte biblice? 

În Exod 10:12-17, după ce invazia de lăcuste a pustiit Egiptul, Faraon i-a zis lui Moise: 

„Am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, şi împotriva voastră. Dar iartă-mi 

păcatul numai de data aceasta şi rugaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să depărteze şi urgia 

aceasta de moarte.” Mai întâi, trebuie să menţionăm că aceasta este o cerere făcută de un rege 

păgân care nu avea proprietatea termenilor, în acelaşi fel ca Moise şi ceilalţi evrei. Ineranţa 

Biblică se referă la faptul că oamenii lui Dumnezeu au înregistrat în mod fidel ce au spus alţii, 

dar asta nu înseamnă că tot ceea ce au spus acei oameni a fost corect. De exemplu, în Psalmul 

14:1, David aminteşte faptul că „Nebunul zice în inima lui: «Nu există Dumnezeu.»” Apoi, să 

notăm că Faraon a cerut să fie îndepărtată „urgia aceasta de moarte”, iar rezultatul nu a fost 

                                                 
43 Hugh Ross, Creation and Time: A Biblical and Scientific Perspective on the Creation-Date Controversy 

(Colorado Springs, CO.: Navpress, 1994), p. 63. 

44 Ross, The Genesis Question, p. 100. 
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restaurarea recoltelor distruse (care ar fi singurul lucru ce ar putea să susţină afirmaţia lui Ross), 

ci doar îndepărtarea lăcustelor (v. 19). 

 În Iov 14:7-10 citim: „Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din 

nnou şi dă iar lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în ţărână, 

înverzeşte iarăşi de mirosul apei şi dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul, când moare, 

rămâne întins; omul, când îşi dă sufletul, unde mai este?” Nici acest pasaj nu-l ajută prea mult pe 

Ross, pentru că pomul despre care vorbeşte Iov nu este „mort”nici măcar în sensul în care 

biologia modernă vorbeşte despre moarte. El nu este uscat de tot, pentru că poate odrăsli din nou. 

El nu-şi revine la viaţă din moarte, ci doar se revigorează. În plus, Ross ar trebui să ştie că Iov 

este o carte poetică şi că limbajul folosit  în acest pasaj este unul metaforic. 

 Psalmul 37:1-2: „Nu te mânia pe cei răi şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul; căci sunt 

cosişi iute ca iarba şi se vestejesc ca verdeaţa”. Ross nu ar fi trebuit să folosească niciodată acest 

paragraf, pentru că nu sprijină nici pe departe teoria sa, din contră, confirmă ceea ce spuneam 

mai sus că plantele doar se „vestejesc”, se „usucă” (ebr. yabesh), nu mor în adevăratul sens al 

cuvântului.  

Matei 6:28,30. Aici, Cristos vorbeşte despre îngrijorarea oamenilor cu privire la haine şi 

hrană şi oferă exemplul florilor şi iarbii de pe câmp, „care astăzi sunt, dar mâine vor fi aruncate 

în cuptor”, spunând că, pentru Dumnezeu, oamenii sunt mai valoroşi decât ele, aşa că le va purta 

de grijă. Nici acest verset nu sprijină poziţia lui Ross, pentru că Cristos nu vorbeşte deloc despre 

viaţă sau moarte.  

În Ioan 15:6, Cristos spune: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca 

mlădiţa neroditoare şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în fic şi ard.” Încă o 

dată, Biblia spune cât se poate de clar că plantele se „usucă”, nu mor în adevratul sens al 



 
  28  

cuvântului. În consecinţă, o analiză atentă şi pertinentă a textelor biblice folosite de Ross în 

sprijinul teoriei sale, demonstrează că este foarte departe de adevăr. 

 

 

CONCLUZIE 

 

În ciuda mulţimii de lucrări academice (cărţi şi articole) şi de dezbateri (televizate şi 

radiodifuzare) pe această temă, foarte bine articulate de altfel, trebuie să spunem că adevărata 

problemă cu care se confruntă Hugh Ross şi toţi adepţii creaţionismului progresiv, precum şi 

evoluţioniştii clasici sau teişti, nu este nici durata zilelor creaţiei, nici vârsta pământului, nici 

existenţa sau inexistenţa morţii înainte de Adam şi de căderea sa în păcat, ci ineranţa, 

infailibiltatea, autoritatea şi suficienţa Cuvântului lui Dumnezeu.45 Este Sfânta Scriptură, 

Cuvântul viu şi inspirat al lui Dumnezeu, autoritatea noastră ultimă, în cel mai plenar sens al 

cuvântului, sau sunt părerile failibile ale oamenilor, oricât de luminate ar fie ele? Mai are valoare 

exegeza biblică pentru demersul aflării adevărului sau a ajuns subjugată de eisegeza seculară? 

O cercetare atentă a Scripturii ne arată cum nu se poate mai clar că nu a existat moarte 

înainte de Adam şi căderea sa în păcat a niciunei nefeş chai’yah. Atât oamenii cât şi animalele au 

rupt şi consumat plante, dar acestea nu sunt nefeş chai’yah, de aceea nici nu puteau muri în 

adevăratul sens al cuvântului. Toate fosilele de animale sau oameni nu pot fi datate decât după 

căderea în păcat, iar Duhul Sfânt a rezervat trei capitole din Biblie pentru a vorbi despre potop şi 

pentru a explica această stare de fapt.  

                                                 
45 La această concluzie au ajuns majoritatea cercetătorii Bibliei, susţinători ai vârstei pământului tânăr şi al 
inexistenţei morţii înainte de căderea în păcat. Vezi, Jonathan Sarfati, ., Refuting Compromise (Green Forest, AR.: 
Master Books, 2004). Chaffey & Lisle, Old-Earth Creationism on Trial, p. 19-20. 
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Într-o convorbire pe înserate cu Nicodim, Cristos i-a spus acestuia: „Dacă v-am vorbit 

despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucruri cereşti?” 

(Ioan 3:12). Textul Genezei este inspirat de Dumnezeu de la primul până la ultimul verset, aşa 

cum este, de fapt, întreaga Scriptură (2 Tim. 3:16). Dar dacă cineva care se numeşte creştin (în 

cazul de faţă şi păstor şi teolog creştin) nu se poate încrede în Cuvântul lui Dumnezeu atunci 

când vorbeşte despre lucruri pământeşti, precum creaţia şi supunerea ei deşertăciunii şi robiei 

stricăciunii, lucruri vizibile şi evidente la tot pasul, cum poate spune că se încrede în Cuvânt 

atunci când vorbeşte despre lucrurile cereşti? Milioane de oameni, mergând pe această logică, au 

ajuns să respingă creştinismul cu totul, pentru că nu puteau crede că Biblia are dreptate în ceea ce 

priveşte creaţia, potopul şi altele. Cum le poate împăca Hugh Ross? Doar el ştie. Cert este că 

războiul în care este implicat, nu e dus doar la nivelul aflării vârstei pământului, lungimii zilelor 

creaţiei sau existenţei / inexistenţei morţii înainte de păcat, ci la nivelul supunerii sau nesupunerii 

faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.  

Din păcate, asemenea lui Ross, un mare număr de creştini, influenţaţi de gândirea 

seculară, aleg în fiecare zi să creadă mai degrabă părerile oamenilor decât Cuvântul inspirat al lui 

Dumnezeu. Charles Darwin nu a făcut nici pe departe atât de mult rău creştinismului prin teoriile 

sale naturalist-evoluţioniste, cât au făcut teologii şi cercetătorii Scripturii care au încercat să 

aducă pe piaţa teologică soluţii de compromis între creaţionism şi evoluţionism, doar pentru a nu 

fi consideraţi anti-ştiinţifici şi anti-intelectuali. 
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