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LA ÎNCEPUT
Geneza 1:1-2:7, 18-25

Înainte de orice altceva, a fost 

Dumnezeu. El a existat întotdeauna și 

va exista dintotdeauna. La un moment 

dat, Dumnezeu a decis să creeze – astfel 

că a creat Universul și Pământul, un loc 

frumos în care oamenii să poată trăi cu El și 

să-L iubească, și ei să fie iubiți de El. Dumnezeu 

a creat cerurile și pământul. La început, această 

nouă creație era învăluită de întuneric, așa că 

Dumnezeu a vorbit în întuneric și a spus: „Să fie 

lumină!“ În momentul acela, o lumină strălu-

citoare a izbucnit și a înlăturat întunericul. 

Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, 

creând astfel prima zi și prima noapte.

A doua zi, Dumnezeu a despărțit 

apa de pe pământ de apa de deasupra 

pământului. Dumnezeu a numit întin-

derea „ceruri“. În a treia zi, Dumnezeu a 

ordonat apelor de pe pământ să se adune, 

astfel încât să apară uscatul. Pe uscat a creat tot 

felul de plante, de la cele mai mici flori de câmp 

până la cei mai falnici copaci. A patra zi, Dumnezeu 

a creat stelele de pe cer, soarele și luna, pentru a da 

lumină lumii și pentru a da naștere anotimpurilor.

După ce a creat plantele și stelele, mările și 

cerul, Dumnezeu a umplut lumea de viață. El 

a creat toate păsările cerului și toate vietățile 

mării. El le-a binecuvântat și le-a spus să se 
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înmulțească și să umple mările și cerul. În a șasea zi, Dumnezeu a făcut 

toate animalele care trăiesc pe pământ, de la cea mai mică furnică până 

la cea mai înaltă girafă. El a binecuvântat și animalele pământului și le-a 

spus să se înmulțească și să umple pământul. În cele din urmă, Dumnezeu 

a vrut să creeze pe cineva care să poată trăi cu El, să-L iubească și să fie 

iubit de El, cineva care să poată avea grijă de lumea pe care El a făcut-o. 

Așa că Dumnezeu a creat un om după chipul Său, cu minte, inimă și suflet. 

El l-a modelat pe om din țărână și a suflat El Însuși viață în plămânii 

acestuia, iar Adam, primul om, a respirat pentru prima dată.

Dumnezeu a văzut că nu era bine pentru Adam să fie singur, astfel că a 

trimis peste el un somn adânc. În timp ce Adam dormea, Dumnezeu a luat 

una din coastele lui și a modelat-o pe femeie, după care a închis locul de unde 

o luase. Când s-a trezit, Adam s-a bucurat nespus să vadă femeia pe care o 

făcuse Dumnezeu. Era frumoasă și era ca el – o pereche perfectă. El a spus: 

— Iat-o, în sfârșit, pe cea care este os din oasele mele și carne din 

carnea mea!

Adam și soția lui, Eva, au locuit cu Dumnezeu într-o grădină superbă, 

pe care El a plantat-o pentru ei. Adam și Eva erau goi, dar nu le era 

rușine pentru că totul în noua lor casă era perfect. Nu exista păcat și nu 

exista rușine. Dumnezeu S-a uitat în jur la tot ce făcuse și a văzut că erau 

foarte bune. În ziua a șaptea, Dumnezeu S-a odihnit după toată lucrarea 

pe care a făcut-o în creație. 

Această lume nouă era plină de vietăți și avea oameni pe care să-i 

iubească și care să-L iubească pe El.

ALUNGAREA DIN GRĂDINA EDEN
Geneza 2:15-16; 3:1-23

Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei o poruncă pe care trebuiau să o 

respecte: „Puteți să mâncați din orice pom din grădină, dar din pomul 

din mijlocul grădinii să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din 

el veți muri!“ 

Șarpele, care era mai viclean, a căutat să-i înșele pe Adam și pe Eva – ca 

să nu-L asculte pe Dumnezeu. El s-a târât pe lângă Eva și a întrebat-o: 

— A spus Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din niciun pom din 

grădină?

— Nu, a răspuns Eva. Putem să mâncăm din rodul oricărui pom, doar 

din rodul pomului din mijlocul grădinii nu putem mânca, fiindcă, dacă 

vom mânca din el, vom muri.

— Nu veți muri, sâsâi el. Dumnezeu știe că, dacă veți mânca din fructul 

acela, veți fi înțelepți ca El. 

Eva a văzut că fructul arăta delicios. A luat un fruct și a mușcat din el, 

apoi i-a dat și lui Adam. A mâncat și el din fruct și în momentul acela 

Adam și Eva și-au dat seama că sunt goi. Au alergat să-și facă șorțuri din 

frunze. În timp ce lucrau la ele, L-au auzit pe Dumnezeu apropiindu-Se. 

S-au rușinat de faptul că au fost neascultători față de El și s-au ascuns 

în niște tufișuri.

— Adam, unde ești? a strigat Dumnezeu.

— Te-am auzit venind, a răspuns Adam, și m-am ascuns pentru că 

eram gol.

— Cine ți-a spus că ești gol? l-a întrebat Dumnezeu. Nu cumva ai mâncat 

din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?

— Eva mi-a dat să mănânc din fruct, I-a răspuns 

Adam.

— Ce ai făcut? a întrebat-o Dumnezeu pe Eva.

— Șarpele m-a amăgit! a strigat Eva.

Dumnezeu S-a întors spre șarpe și i-a zis:

— Fiindcă ai făcut lucrul acesta, vei 

fi blestemat. Între tine și femeie va fi 

vrăjmășie. Urmașul ei îți va zdrobi 

capul, iar tu Îi vei străpunge 

călcâiul.

Pentru că Adam și Eva au 

păcătuit, nu au mai putut 

rămâne cu Dumnezeu în 

grădina Eden. 
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Ei au fost alungați din grădină și au fost nevoiți să muncească din 

greu, pentru a cultiva hrana necesară, și au ajuns să vadă ce înseamnă 

suferința și moartea. Dar Dumnezeu a vrut ca oamenii să continue să 

trăiască împreună cu El, să-L iubească și să fie iubiți de El. Dumnezeu a 

sacrificat un animal și, din pielea lui, a croit pentru Adam și Eva haine 

cu care să se acopere. De asemenea, avea un plan prin care să acopere 

și păcatele copiilor Săi, astfel încât aceștia să poată trăi din nou cu El.

PRIMA CRIMĂ
Geneza 4:1-16

Viața în afara grădinii Eden era grea, dar avea să fie chiar și mai grea. 

Nu după mult timp, Adam și Eva au avut doi fii, pe Cain și pe Abel. Cain 

era fermier, iar Abel era păstor. Într-o zi, cei doi frați I-au adus o jertfă 

lui Dumnezeu. Cain I-a adus câteva produse din grădina sa, iar Abel I-a 

adus un miel din turma lui. Dumnezeu a primit cu plăcere 

jertfa pe care I-a adus-o Abel, dar nu I-a plăcut jertfa 

adusă de Cain.

Când Cain a văzut că Dumnezeu este 

mulțumit doar de jertfa lui Abel, s-a 

înfuriat. El i-a spus lui Abel:

— Hai să ieșim la câmp.

Dumnezeu cunoștea inima lui Cain și i-a spus: 

— De ce te-ai mâniat? Dacă faci ceea ce este bine, Eu te voi accepta. Fii 

atent: păcatul vrea să te stăpânească. Nu-l lăsa!

Cain n-a ținut seama de avertismentul lui Dumnezeu. El l-a atacat pe 

Abel și l-a ucis, îngropându-i trupul pe câmp. Dumnezeu l-a pedepsit pe 

Cain, făcându-l pribeag pe pământ, fără să se poată așeza liniștit într-un 

loc al său. Cain a considerat că pedeapsa lui era prea aspră și se temea 

că va fi ucis, dar Dumnezeu a promis că va pedepsi pe oricine îi va face 

rău lui Cain.

Din păcate, aceasta nu avea să fie ultima crimă. Păcatul era acum 

prezent peste tot în lume, iar inimile oamenilor erau îndreptate spre 

rău. Și totuși, Dumnezeu tot mai voia ca oamenii să trăiască împreună 

cu El, să-L iubească și să fie iubiți de El. Dar cei mai mulți continuau 

să păcătuiască, alegând să-și împlinească propriile dorințe, în loc să-L 

asculte pe Dumnezeu, și foarte puțini oameni alegeau să-L iubească și 

să-L asculte.

UN NOU ÎNCEPUT
Geneza 6:5-9:17

La doar câteva generații după Adam și Eva, oamenilor nu le păsa nici 

de Dumnezeu, nici de puținii oameni care încă mai trăiau cu Dumnezeu. 

Nu voiau decât să-și împlinească poftele rele, egoiste. Dumnezeu a văzut 

răutatea oamenilor, I-a părut rău că l-a creat pe om pe pământ și S-a 

mâhnit în inima Lui. El a decis să șteargă tot ce are suflare pe pământ 

și să o ia de la capăt. Singurul om care L-a iubit pe Dumnezeu, care a 

dorit să trăiască cu El și să-L asculte a fost Noe. Dumnezeu i S-a arătat 

lui Noe și i-a spus: 

— Pentru că oamenii au devenit atât de răi și neascultători, voi aduce 

un potop de ape asupra pământului, ca să nimicească orice făptură de 

sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri, dar voi 

încheia un legământ cu tine. Construiește o corabie foarte mare, ca o arcă, 

una care să aibă trei etaje, o ușă în lateral și o fereastră deasupra. Să iei 

cu tine în corabie familia ta și din fiecare fel de animal care merge pe jos 
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sau zboară în aer; câte un mascul și o femelă din animalele care 

nu sunt curate și câte șapte perechi din fiecare animal curat pe 

care Îl accept ca jertfă. Să urcați toți în arcă, ca să fiți feriți de potop.

Noe L-a ascultat pe Dumnezeu întocmai. El avea trei fii, pe Sem, 

Ham și Iafet, și toți trei erau căsătoriți. Noe și fiii lui au lucrat din 

greu multă vreme la construirea corabiei, iar când au terminat-o, 

Dumnezeu i-a spus:

— Pregătește-te, acum. Adună-ți toată familia, animalele și intrați 

în corabie. 

Noe a făcut așa cum îi spusese Dumnezeu și, după ce au urcat 

toți în corabie, Dumnezeu a închis ușa în urma lor. Ploaia s-a 

revărsat pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de 

nopți și toate izvoarele au țâșnit din adânc, inundând 

întreg pământul până ce vârfurile celor mai înalți 

munți au fost acoperite. Tot ce avea viață pe 

pământ s-a înecat în potop, dar Dumnezeu 

a avut grijă de Noe, de familia sa și de animalele din corabie, 

așa cum a promis.

Când ploaia s-a oprit, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt 

care să usuce pământul. A durat o perioadă destul de 

lungă, dar Dumnezeu nu a uitat de cei pe care-i iubea. Noe 

a deschis fereastra corabiei și a dat drumul unui corb, ca 

să vadă dacă apele au scăzut. Corbul s-a dus și s-a întors, 

până când apele de pe pământ au secat. Apoi a dat drumul 

unui porumbel, dar porumbelul n-a găsit niciun loc de 

odihnă și s-a întors. Noe a așteptat șapte zile, după care 

i-a dat din nou drumul. De data aceasta, porumbelul s-a 

întors cu o frunză de măslin în cioc, iar Noe a înțeles 

că plantele au început să crească din 

nou pe pământ. După încă 

o săptămână, 
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când Noe a dat din nou drumul porumbelului, acesta nu s-a mai întors. 

Acum puteau să iasă cu toții în siguranță din corabie.

Noe și familia lui au intrat într-o lume nouă. El a zidit un altar și I-a 

adus jertfă Domnului din animalele curate. Le-a așezat pe altar și le-a 

sacrificat în semn de mulțumire că Dumnezeu l-a salvat din potop. Lui 

Dumnezeu I-a plăcut jertfa pe care I-a adus-o Noe, astfel că a pus pe 

cer un curcubeu și i-a spus:

— Curcubeul este semnul promisiunii pe care v-o fac vouă 

și generațiilor viitoare. Nu voi distruge pământul, cu toate 

vietățile de pe el, prin potop. Ori de câte ori vei vedea 

curcubeul pe cer, vei putea să-ți amintești de promisiunea 

Mea. Acum, tu și familia ta să vă înmulțiți. Creșteți și 

răspândiți-vă pe întreg pământul.

Dumnezeu a oferit familiei lui Noe un nou început. 

El Și-a dorit să îi iubească și 

ei să-L iubească. 

Familia lui Noe a vrut să trăiască împreună cu Dumnezeu, dar păcatul 

este prezent în inima fiecărui om, chiar și a celor care Îl iubesc pe 

Dumnezeu. 

UN TURN CĂTRE CER
Geneza 11:1-9

Urmașii lui Noe s-au înmulțit, dar nu s-au răspândit pe pământ. Cu 

toate că Dumnezeu le-a poruncit să se împrăștie pe tot pământul, 

ei au ales să locuiască toți la un loc și să construiască o cetate 

în care să se poată apăra de dușmani și care să-i facă faimoși. 

Au început, așadar, să construiască din pietre și smoală un 

turn cu care să atingă cerul.

Când Domnul a văzut turnul acela, a zis:

— Dacă oamenii aceștia vor reuși să construiască 

turnul, vor deveni atât de încrezători 

în puterile lor, încât nu vor mai 
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dori să știe de Mine. Vor avea impresia că pot face tot ce-și pun în gând. 

Voi pune capăt aroganței lor.

Astfel că Dumnezeu S-a coborât la ei și i-a făcut să vorbească limbi 

diferite unii cu alții. Muncitorii nu s-au mai putut înțelege între ei și 

au fost nevoiți să renunțe la proiectul lor. Apoi s-au împrăștiat pe tot 

pământul, așa cum le poruncise Dumnezeu de la bun început.

DUMNEZEU FACE O PROMISIUNE
Geneza 12:1-9; 15:1-7; 17:4-5

Dumnezeu i S-a arătat unui om pe nume Avram, un urmaș îndepărtat 

al lui Noe, și i-a spus:

— Ieși din țara ta și du-te în locul pe care ți-l voi arăta. Te voi bine-

cuvânta și voi face din urmașii tăi o națiune mare. Pe toți cei care te 

vor binecuvânta, Eu îi voi binecuvânta și voi blestema pe oricine te va 

blestema. Toată lumea de pe pământ va fi binecuvântată prin tine.

Avram L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a plecat înspre locul în 

care i-a spus Dumnezeu să meargă. Avram și soția lui, Sarai, împreună 

cu nepotul lor Lot, au mers în țara Canaan. Dumnezeu i-a spus: 

— Îți voi da pământul acesta ție și urmașilor tăi după tine, pentru totdeauna.

După mai mulți ani, Dumnezeu i S-a arătat din nou lui Avram și i-a spus: 

— Avrame! Eu sunt scutul tău; răsplata ta va fi nespus de mare. 

Dar Avram nu avea copii, așa că I-a spus lui Dumnezeu: 

— Doamne, la ce îmi folosește această răsplată, dacă atunci când voi 

muri voi lăsa toate bunurile mele unui servitor al meu?

— Nu, i-a spus Dumnezeu! Ci tu și soția ta, Sarai, veți avea un fiu. Veți 

avea atât de mulți urmași, încât vor fi mai numeroși decât stelele de 

pe cer. De-acum înainte, numele tău va fi Avraam, pentru că ești tatăl 

multor națiuni, iar numele lui Sarai va fi Sara.

Avraam s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu, și asta I-a plăcut 

lui Dumnezeu. Această promisiune a devenit un legământ, o nouă moda-

litate prin care Dumnezeu avea o relație cu oamenii. Prin legăminte, 

putea să descopere oamenilor și un mod de a-L iubi și de a fi iubit de El, 

și de a trăi cu El.
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Spațiu de gândit!

Informaţii, comenzi şi abonamente la:
Revista Lydia 0 O.P. 9 C.P. 33, 410690 Oradea - Bihor, România

Tel./Fax/Robot: 0259-457.428 0 comenzi@lydia.ro 0 www.lydia.ro

Revista Lydia apare de două ori pe an, de Paște și de Crăciun. Se pot face 
abonamente pe o perioadă de doi ani, atât în țară, cât și în străinătate.
Vrei să-i mulțumeşti cuiva, să abordezi pe cineva, să întreții o prietenie dragă 
sau doar să îi aminteşti cuiva de tine? Dăruieşte-i un abonament cadou.

Personală. Autentică. Sinceră.




