Dumnezeu a vorbit
lui Adam. „PoĦi sĉ
mĉnânci dupĉ
plĉcere din orice
pom din grĉdinĉ;
dar din pomul
cunoütinĦei binelui üi
rĉului sĉ nu mĉnânci,
cĉci în ziua în care
vei mânca din el, vei
muri negreüit.”

ûi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu
este bine ca omul sĉ fie singur;
am sĉ-i fac un ajutor potrivit
pentru el.” Dumnezeu a adus
toate pĉsĉrile üi animalele în
faĦa lui Adam üi acesta le-a
dat nume.
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Trebuie sĉ fi fost foarte
destept Adam sĉ facĉ lucrul
acesta. Dar printre toate
vieĦuitoarele nu s-a putut
gĉsi o pereche potrivitĉ
pentru a-i fi partener
lui Adam.

Atunci Dumnezeu a trimis un somn
adânc, adânc, peste Adam. În timpul somnului
Dumnezeu a luat o coastĉ din trupul lui Adam üi a
fĉcut o femeie. Femeia
pe care Dumnezeu a
fĉcut-o a fost
într-adevĉr
perechea
potrivitĉ
pentru
Adam.

22

21
Dumnezeu a fĉcut toate lucrurile în 6 zile.
Apoi Dumnezeu a binecuvântat a üaptea zi,
üi a fĉcut-o o zi de odihnĉ. În Grĉdina
Edenului, Adam üi soĦia lui Eva au fost
perfect fericiĦi, slujindu-L pe Dumnezeu.
Dumnezeu era Domnul, Cĉlĉuzitorul
üi Prietenul lor.

Când Dumnezeu a creat
toate lucrurile

Când Dumnezeu a creat toate lucrurile
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
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'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
&LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130

Română

Romanian

Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri
dar nu comercializarea acesteia.
Cu mult timp în urmĉ, Dumnezeu a fĉcut primul om
üi l-a numit Adam. Dumnezeu l-a fĉcut pe Adam
din Ħĉrâna pĉmântului. Dumnezeu i-a dat suflare
de viaĦĉ üi el s-a trezit într-o minunatĉ
Grĉdinĉ, numitĉ Eden.

Cine ne-a fĉcut pe noi? Biblia, Cuvântul lui
Dumnezeu, ne spune cum a apĉrut fiinĦa umanĉ.

1
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Înainte ca Dumnezeu sĉ-l facĉ pe Adam, El a fĉcut
o lume minunatĉ plinĉ cu lucruri minunate.

Treptat, Dumnezeu a fĉcut locurile muntoase,
mediul înconjurĉtor, florile parfumate üi copacii
înalĦi, pĉsĉrile cu penele lor viu colorate üi albinele
cu zumzetul lor, balene üi melci alunecoüi.

De fapt, Dumnezeu a fĉcut toate lucrurile - tot
ceea ce existĉ.
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Pĉmântul era pustiu
üi gol; peste faĦa
adâncului de
ape era
întuneric.

La început de tot,
înainte ca Dumnezeu
sĉ fi fĉcut ceva, nu
a existat nimic, cu
exccepĦia lui Dumnezeu.
Nici oameni, nici locuri
sau lucruri. Nimic.
Nici luminĉ, nici
întuneric. Nici
deasupra, nici dedesupt.
Nu exista ieri üi nu
exista mâine. Nu era
decât Dumnezeu care
nu are început. Apoi
Dumnezeu a acĦionat.

6

ûi a fost luminĉ. Dumnezeu a numit lumina zi üi
întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o searĉ
üi apoi a fost o dimineaĦĉ: aceasta a fost ziua întâi.

Dumnezeu a zis: „Sĉ fie luminĉ”.

La început Dumnezeu a creat
cerurile üi pĉmântul.
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A doua zi Dumnezeu a despĉrĦit apele üi astfel s-au
format oceanele, mĉrile üi lacurile, într-o ordine,
sub cer. A treia zi, Dumnezeu a zis: „Sĉ se strângĉ
apele de sub cer üi sĉ se arate uscatul” ûi aüa s-a
întâmplat.
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De asemenea, Dumnezeu a zis, sĉ fie iarbĉ üi flori,
tufiüuri üi copaci. ûi ele au apĉrut. Astfel a
fost o searĉ üi apoi o dimineaĦĉ.
Aceasta a fost ziua
a treia.
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Dupĉ aceea, Dumnezeu a a vorbit din nou üi a zis:
„Sĉ umplem pĉmântul cu vieĦuitoare...” Aüa au luat
fiinĦĉ tot felul de animale, de la insecte pânĉ la
reptile. A creat elefantul cel mare üi castorul,
jucĉuüele maimuĦe üi neîndemânaticii crocodili.

Dumnezeu a fĉcut
peütii üi toate
vieĦuitoarele care
se miücĉ üi de care
miüunĉ apele, dupĉ
soiurile lor; a fĉcut
üi orice pasĉre
înaripatĉ dupĉ soiul
ei. Astfel a fost o
searĉ üi apoi o
dimineaĦĉ. Aceasta
a fost ziua a cincea.
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Apoi Dumnezeu a fĉcut soarele üi luna,
üi aüa de multe stele cĉ nimeni nu le
poate numĉra. Astfel a fost
o searĉ üi apoi o dimineaĦĉ.
Aceasta a fost ziua a patra.
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Creaturile mĉrii,
peütii üi pĉsĉrile au
fost urmĉtoarele pe
lista lui Dumnezeu.
În ziua a cincea El a
fĉcut marele peüte
sabie, struĦul cu
picioare lungi dar üi
fericitele pĉsĉrele
colibri.
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Viermii miücĉtori, girafele üi pisicuĦele care
torc. Toate felurile de animale au fost fĉcute de
Dumnezeu în aceastĉ zi. Astfel a fost o searĉ üi
apoi o dimineaĦĉ. Aceasta a fost ziua a üasea.
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Dumnezeu a mai fĉcut ceva în ziua a üasea – ceva
foarte special. Totul era acum pregĉtit pentru
om. Era hranĉ üi animale care sĉ-l slujeascĉ.
ûi Dumnezeu a zis: „Sĉ facem
om dupĉ chipul Nostru, dupĉ
asemĉnarea Noastrĉ.” El
sĉ stĉpâneascĉ peste
tot pĉmântul. Astfel
Dumnezeu l-a creat
pe om dupĉ chipul üi
asemĉnarea Lui.
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