
”La început a făcut Dumnezeu Cerul și pământul.”     
(Facere 1,1)

CER – lumea nevăzută a îngerilor

PĂMÂNT – lumea minerală, vegetală și animală 
care ne înconjoară
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Dumnezeu a creat toate cele 
văzute și nevăzute din nimic, 
prin puterea Cuvântului Său.

Lumea a fost făcută în timp, 
după un plan, într-o anumită 
succesiune.

Motivul creării lumii de către 

Dumnezeu:Iubirea,Bunătatea,

Milostivirea

Scopul creării lumii de către 

Dumnezeu:

-de a fi fericită și 

-preamărirea lui Dumnezeu



La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.

Şi pământul era netocmit şi gol.

Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui

Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!“

Şi a fost lumină.

Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi

a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă

iar întunericul l-a numit noapte.

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua întâi.



Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor

şi să despartă ape de ape!" 

Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele

cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a

văzut Dumnezeu că este bine. 

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua a doua.



Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer

la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au

adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat

uscatul. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar 

adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu

că este bine.

Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine

verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi

asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu

sămânţă în sine, după fel,pe pământ!" Şi a fost aşa.

Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face

sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi

roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. 

Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua a treia.



Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria

cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă

ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească

anotimpurile, zilele şi anii, și să slujească drept

luminători pe tăria cerului, ca să lumineze

pământul. Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari:

luminătorul cel mai mare – soarele – pentru

cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic – luna

pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să

lumineze pământul, să cârmuiască ziua şi

noaptea şi să despartă lumina de întuneric. 

Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua a patra.



Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi,

fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe

întinsul tăriei cerului!“

Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi

Toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se

prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate

după felul lor.

Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi

vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se

înmulţească pe pământ!

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua a cincea.



Apoi a zis Dumnezeu: "Să scoată pământul fiinţe vii,

după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice

după felul lor". Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi

animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele

pământului după felul lor. 

Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după

asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării,

păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce

se târăsc pe pământ şi tot pământul!“

Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după

chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 

ziua a şasea.



Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea

lor.

Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea

Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a

odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut.

Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a

sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate

lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în

rânduială.
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