Dumnezeu a spus:
«Pe cer să stră lucească
lumini. Soarele ziua, iar luna
ș i stelele noaptea. Ele să
indice timpurile: ziua ș i noaptea,
lunile, anotimpurile ș i anii».
Dumnezeu a vă zut că era
bine. A fost ziua a patra.
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le-ai fă cut!
Toate cu ı̂nțelepciune
lucrurile Tale, Doamne!
Câ t de minunate sunt

a creat lumea!
Dumnezeu

La ı̂nceput Dumnezeu a creat
cerul ș i pă mâ ntul. Pă mâ ntul era
pustiu ș i gol. Dar Duhul lui
Dumnezeu plutea peste ape.
Atunci Dumnezeu a spus: «Să
,ie lumină !». Ș i s-a fă cut lumină .
Dumnezeu a vă zut că lumina
era bună . A despă rțit atunci
lumina de ı̂ntuneric ș i a spus
luminii: «Tu eș ti ziua».
I.ntunericului i-a spus:
«Tu eș ti noaptea».
A fost ziua ı̂ntâ i.

Dumnezeu a vă zut că era bine.
A fost ziua a cincea.
Dumnezeu a spus: «I.n ape să
ı̂noate peşti. Deasupra
pă mâ ntului să zboare pă să ri».
Ș i a binecuvâ ntat Dumnezeu
peș tii să se ı̂nmulțească ș i să
umple apele, iar pă să rile să
umple cerul.

«Să se adune apele de sub cer la
un loc, ca să iasă la iveală
uscatul». Uscatului i-a spus
Dumnezeu pă mâ nt, ș i apei
adunate la un loc mare.
Dumnezeu a spus: «Pe pă mâ nt să
crească toate felurile de plante ș i
pomi». Atunci plantele au
ı̂nverzit ș i au dat lă stari.
Dumnezeu a vă zut că era bine.
A fost ziua a treia.

(după Cartea Genezei,
capitolele 1ș i 2)
I.n ziua a şaptea Dumnezeu s-a
odihnit. De aceea ziua a şaptea
este pentru oameni o zi
binecuvâ ntată , o zi sfâ ntă .
Dumnezeu a creat ı̂n şase zile
universul: cerul, pă mâ ntul,
marea şi toate vieţuitoarele.

Apoi a zis Dumnezeu: «Să se umple
pă mâ ntul de ,iinţe vii: animale,
tâ râ toare şi ,iare să lbatice după
felul lor». A mai spus Dumnezeu:
«Să creă m oameni după chipul ș i
asemă narea noastră . Lor vreau
să le ı̂ncredinţez pă mâ ntul: toţi peştii,
pă să rile, animalele şi plantele». Ș i l-a
creat pe om - bă rbat şi femeie.
Dumnezeu i-a binecuvâ ntat şi le-a
spus: «Fiţi roditori şi ı̂nmulţiţi-vă !
Vă ı̂ncredinţez pă mâ ntul, ș i peș tii
mă rii, pă să rile cerului, toate
animalele. Voi să aveţi grijă de ele.
Plantele să vă servească vouă şi
animalelor ca hrană ».
Dumnezeu a vă zut tot ceea ce
fă cuse: era foarte bine.
A fost ziua a şasea.

A fost ziua a doua.
Bolta a numit-o Dumnezeu cer,
ș i a vă zut că cerul era bun.
Dumnezeu a spus: «Să ,ie o
boltă prin mijlocul apelor ș i
să despartă ape de ape».
A despă rțit Dumnezeu apele de
sub boltă de apele de deasupra
bolții.

