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lntroducere

erul pi pdmdntul nu s-au creat singure, ala cum cred unii oameni, ci 
'\m.f

sunt lucrarea lui Dumnezeu. ' \ry

Dar oare cine este pregdtit sd asculte cele ce vor urmal Ei bine, cel care

vrea sd afle cum au fost create cerul si pdmdntul trebuie sd fie bun, atent,

harnic ii sd-i placd sd afle lucruri atdt de frumoase ,si mdrete.

insd inainte, ar trebui sd afldm cine este cel care a vorbit pentru prima

datd despre crearea lumii. Era odatd, in parfile Egiptului, un bdrbat vestit, pe nume Moise, despre care

se spunea cd era pldcut lui Dumnezeu incd de pe vremea cdnd era copil. Pe acesta I-a infiat fiica Fa-

raonului, care l-a crescut ca pe propriul copil, ddndu-i o educatie demnd de un prin!, insd Moise era

foarte simplu, nu ii pldcea sd trdiascd in bogdtie si nici sd fie martor la cruzimea de care dddea dovadd

Faraonul. Astfel, $iind cd pdrinfii lui adevdrati erau oameni simpli, a hotdrdt sd se intoarcd la cei de

un neam cu el, alegdnd sd trdiascd aldturi de oamenii de rdnd decdt sd trdiascd in pdcat.

Moise iubea adevdrul 5i lupta intotdeauna impotriva celor nedrepfi 5i rdi. De aceea, fiind alungat

din Egipt, a pdrdsit locul unde a crescut si a plecat in Etiopia, Acolo, vreme de patruzeci de ani, s-a

gdndit doar la minundtiile acestei lumi. La vdrsta de optzeci de ani, Moise a avut parte de cea mai mare

minune din cdte existd, una de care sunt vrednici doaringerii si de care nici un alt 0m nu s-a invrednicit:

insui Dumnezeu, Fdcdtorul cerului 5i al pdmdntului, i 5-a ardtatl /r5adar, sd ascultdm adevdrul despre

facerea lumii chiar de la Moise, cel care, la rdndul lui, l-a auzit de la Dumnezeu,

Ce cuvinte frumoase a folosit Moise! El a spus mai intdi ,,la inceput", ca sd nu se creadd

cd lumea este fdrd de inceput, apoi a addugat ,,a fdcut" , ca sd arate cd ceea ce s-a fdcut este

o micd parte din puterea lui Dumnezeu. Pentru cd a5a cum olarul poate face

nenumdrate vase, fdrd sd-ii piardd puterea si meseria, tot a5a ,si Dumnezeu. El nu a
avut putere numai pentru crearea lumii, ci puterea Lui este nesfdrsitd.
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Ziuaintdi

La inceput a fdcut Dumnezeu cerul ;i pdmdntuL fi pdmdntul era netoc-

mit 5i gol, intuneric era deasupra addncului Si Duhul lui Dumnezeu 5e

purta pe deasupra apelon $i a zis Dumnezeu ,,Sd fie lumind!', Si a fost

lumind, li a vdzut Dumnezeu cd este bund lumina, ;i a despdrlit Dumne-

zeu lumina de intuneric, Lumina a numit-o Dumnezeu ziud, iar fntuneri-

cul l-a numit noapte, fi a fost seard ti a fost dimineald: ziua tntdi,
(Facerea 1, 1-5)



Cu foarte mult timp in urmd, nu exista nimic, decdt Dumnezeu Cel intreit, Nu exis-

tau cerul, pdmdntul, soarele, omul. Nimic. Atunci Dumnezeu s-a gdndit sd creeze cerul si

pdmdntul, fdcdnd acest lucru in doar sase zile.

La inceput pdmdntul era pustiu si cufundat in intuneric. Nu existau plantele, culorile fru-

moase si mirosul pldcut al florilor; care rdsar din pdmdnt la porunca lui Dumnezeu. Pdmdntul

era cufundat sub apd si nu putea fi vdzut, Nici cerul nu era terminat. Nu existau luna, care sdi lumi-
neze, nici soarele, nici stelele, De aceea spune Moise: ,fdmdntul era nevdzut gi netocmit",

Dar findcd Dumnezeu dorea ca pdmdntul sd fie frumos, a zis: ,,5d se facd lumindl.", iar intunericul

s-a risipit. 5-a ardtat cerul, iar apele strdluceau in bdtaia luminii, Atunci Dumnezeu a despdrlit intune-

ricul de lumind, rdnduind ca ziua sd fie luminatd, iar noaptea sd fie cufundatd in intuneric, Astfel, a

fost o seard, urmatd de o diminineatd, Aceasta a fost prima zi.



Ziuaa doua

fi a zis Dumnezeu: ,,Sd fie o tdrie pin mijlocul
apelor;i sd despartd ape de ape!', Si a fost asa"

A facut Dumnezeu tdria gi a despdrlit Dumnezeu
apele cele de sub tdrie de apele cele de deasupra tariei,

Taria a numit-o Dumnezeu cer $i a vdzut Dumnezeu cd

este bine, 5i a fost seard 5i a fost dimineafa: ziua a doua,

(Fac, 1, 6-B)



Dacd in prima zi Dumnezeu aporuncit sd se facd lumind, a doua ziEl Si-a continuat lu-

crarea, spundnd: ,,Sdfie o tdfle prin mijlocul apelor si sd despartd ape de apel", Dupd cdt

se pare, la inceput, apa nu avea o margine. Acoperea pdmdntul din toate pdrlile, fiindse pare, ta lncepul, ilpat nu dved 0 llldlgule. r\luPgrcd Pdilldrttur ulll rucrts Pdlltrtr/ rt]il\r ..\* c*"

) revdrsatd de iur imprejurul acestuia. Dar de ce era nevoie sd fie atdt de multd apdl Pentru W
'h^ , cd Dumnezeu a creat totul, stiind ce urmeazd sd se intdmple. El itia ci o sd creeze soarele 5i 4' fr* r r a . r t a- --- -Y ^--^ T\^ fi

cd mai I?rziu omul va descoperi focul, care vor avea puterea sd evapore apa. De aceea era ne-

voie de multd apd. Stim cu tolii cd apa stinge focul, dar 5i cd, din cauza cdldurii focului sau a

soarelui, apa se evapord. Prin urmare, Dumnezeu nu putea renunfa la nici una dintre aceste doud ele-

mente. Focul este de mare ajutor in viafa oamenilor; iar cdldura soarelui menline viafa pe pdmdnt, Ce

am face dacd tot timpul ar fi foarte frigl Nici noi, nici animalele gi nici plantele nu ar exista. 5i apa

este foarte importantd. Dumnezeu a a5ezat apa in tot ce ne inconjoard, chiar ti in addncurile

pdmdntului, pentru ci din pdmdnt izvordsc apele rdurilor. Astfel, pdmdntul locuit de noi este inconiurat

de apd, imbrdcat in oceane mari si udat de nenumdrate rduri.

Dupd ce porunca lui Dumn ezeu afost implinitd ti s-au despdrlit apele, a fost seard, apoi dimineald.

Aceasta a fost ziua a doua,


