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cunoască lumea minunată a Bibliei.
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Biblia pentru copii este 
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Prima povestire din Biblie ne spune că 
Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea. 
Poți găsi această povestire în Geneza,  
capitolul 1.
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LA ÎNCEPUTUL LUMII
La începutul tuturor timpurilor, Dumnezeu  
a făcut lumea noastră.
La început, pământul era gol și în întuneric. 
Dar Dumnezeu a știut că prin puterea Sa va 
face din această lume un loc minunat.
Dumnezeu a făcut lumina, așa că a existat 
întuneric și lumină.
– Este bine, a spus Dumnezeu.
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Peste tot era apă. Dumnezeu a hotărât ca 
o parte din apă să fie în nori și o parte, pe 
pământ.
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Dumnezeu a făcut nori pe cer. El a păstrat o  
parte din apă în ei, pentru ca apa să cadă sub  
formă de ploaie pe pământ, când este necesar.
– Este bine, a spus Dumnezeu.
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Dumnezeu a adunat apa în anumite locuri 
de pe pământ și le-a numit mări. Apa arăta 
minunat. Lumina se reflecta în ea. Malurile 
apei erau acoperite de valuri albe.
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În unele locuri, valurile se loveau mugind de 
stânci și aruncau în aer o ceață fină.
– Este bine, a spus Dumnezeu. Avem acum 
uscat și mare.
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Dumnezeu a acoperit uscatul cu plante. Din 
firișoare mici și verzi, El a făcut să se coacă 
spice aurii pentru recoltă.
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Dumnezeu a creat și copaci cu flori roz și 
albe.
– Este bine, a spus Dumnezeu. Curând vor  
fi fructe și nuci coapte, bune de mâncat.
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Mlădițele cu frunze lucitoare se cățărau până 
în vârful copacilor. Florile aveau un miros 
foarte frumos.
– Este un pământ minunat, a spus Dumnezeu.
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Stejarii puternici au primit o scoarță aspră.
Feriga își unduia frunzele.
– Este bine, a spus Dumnezeu.
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Dumnezeu a știut că plantele aveau nevoie 
de lumină și căldură. El a făcut soarele, ca să 
strălucească în timpul zilei.
– Asta va face ca plantele Mele să crească 
puternice și verzi, a spus El.
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Dumnezeu a știut că va face și niște animale 
care noaptea vor sta treze. Și ele aveau 
nevoie de lumină, dar nu atât de strălucitoare 
și de caldă ca a soarelui.
Astfel că dumnezeu a făcut luna și stelele.
– Este bine, a spus Dumnezeu.




