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Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viață veșnică.
Ioan 3:16

Ilustrații de Gustavo Mazali

Editura Scriptum®
Oradea

La început, tot pământul a fost învăluit în întuneric.
Nu a existat nimic până când Dumnezeu a zis:
„Să fie lumină!“ Și dintr-odată a apărut lumina. Dumnezeu
a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte.
Geneza 1:1-5

4

Tot ce a spus Dumnezeu s-a împlinit îndată!
5

Dumnezeu a creat soarele, stelele și luna ca să lumineze
lumea cea nouă. Florile și-au deschis petalele, iar păsărelele
au început să cânte. Furnicuțele și cerbii se bucurau de iarba
mătăsoasă, iar Dumnezeu a văzut că toate erau foarte bune.
Geneza 1:14-25

6

Dumnezeu avea un plan nemaipomenit
cu lumea pe care o crease.

7

Lumea cea nouă era foarte frumoasă, dar parcă lipsea ceva.
Dumnezeu voia să dăruiască această lume unor prieteni ai Lui, care
să aibă grijă de ea. Dumnezeu a zis: „Să facem niște oameni care să
locuiască în acest paradis!“ Și Dumnezeu i-a creat cu multă dragoste
și grijă pe Adam și pe Eva.
Geneza 1:26-31
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În fiecare seară, Dumnezeu Se plimba cu Adam și Eva prin grădină.
Dumnezeu îi iubea foarte mult, și oamenii Îl iubeau pe El!

9

În grădina creată de Dumnezeu erau mulți pomi cu fructe
delicioase și bune de mâncat. Dar era și un pom de care
Dumnezeu le spusese lui Adam și Evei să nu se atingă și
să nu mănânce din fructele lui ca să nu moară. Planul lui Dumnezeu
era un plan bun, însă în grădină mai era cineva care avea un plan rău.
Șarpele i-a mințit pe Adam și pe Eva. El le-a spus că fructele
acelui pom sunt bune și că, dacă vor mânca din ele, nu vor muri,
ci vor fi mai înțelepți. Adam și Eva nu L-au ascultat pe Dumnezeu
și au mâncat din fructele acelui pom.
Geneza 2:15-17 & 3:1-7
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Păcatul a intrat în lume, iar Dumnezeu a trebuit să-i alunge
pe Adam și pe Eva din grădina Lui. Dumnezeu încă îi mai
iubea și avea un plan ca să-i scape de păcatul lor.
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Pentru că Adam și Eva au păcătuit, răul a intrat în lume.
Cu cât oamenii erau mai neascultători de Dumnezeu,
cu atât păcatul și răul se întindeau în întreaga lume.
Doar un singur om de pe pământ L-a ascultat pe Dumnezeu.
Numele lui a fost Noe. Dumnezeu i-a spus: „Noe, construiește
o corabie, căci voi trimite pe pământ un potop care va
distruge toată lumea. Dar pe tine și familia ta vă voi salva.“
Geneza 6:5-22
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Noe L-a crezut pe Dumnezeu și L-a ascultat.

13

A plouat atunci patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Apa a acoperit tot
pământul. Dar Noe, familia lui și animalele pe care le luaseră cu ei în corabie
erau în siguranță. Dumnezeu avea grijă de toți. După mai multe luni, apele au
început să se retragă și să se zărească tot mai multe pete de uscat. Pe cer a
apărut un curcubeu frumos. Dumnezeu a zis: „Acest curcubeu este promisiunea
Mea că nu voi mai trimite niciodată un potop ca acesta pe pământ.“
Geneza 7-9

14

Noe și familia lui I-au mulțumit lui Dumnezeu că i-a păzit
în corabie și le-a dăruit din nou un loc în care să trăiască.
15

Pe parcursul anilor, familia lui Noe a crescut și oamenii au fost
tot mai mulți pe pământ. Ei s-au gândit să construiască un turn
uriaș. „Turnul acesta va dovedi cât de grozavi suntem noi!“
își ziceau ei. Dumnezeu a văzut că oamenii au uitat de El și
singurul lucru de care le păsa era să devină faimoși.
Astfel că Dumnezeu i-a făcut să vorbească în limbi diferite,
iar oamenii nu s-au mai putut înțelege între ei, nici nu mai puteau
să muncească împreună. Atunci au renunțat să mai construiască
turnul și oamenii s-au împrăștiat și au locuit pe tot pământul.
Geneza 11:1-9
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Dumnezeu dorea ca oamenii să se încreadă în El,
nu în propriile lor puteri.
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Dar Dumnezeu a continuat să-i iubească pe oameni și El încă avea
un plan cu creația Lui. Astfel că l-a ales pe Avraam să fie părintele
poporului Său, un popor care să-L cunoască și să-L iubească pe
Dumnezeu. „Avraame, i-a zis Dumnezeu, tu vei fi tatăl poporului Meu.“
„Dar, Doamne, eu nu am niciun copil, I-a răspuns Avraam, cum aș
putea să fiu eu tatăl poporului Tău?“
Geneza 12:2 & 15:1-6

18

Dar Dumnezeu știa foarte bine acest lucru,
și El avea să-Și țină promisiunea.
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Într-o zi, Dumnezeu i-a zis lui Avraam: „Du-te în țara
pe care ți-o voi arăta Eu.“ Și Avraam și-a împachetat toate
lucrurile și a pornit în călătorie împreună cu Sara, soția lui.
Geneza 12:1-9
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