Biblio por infanoj
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Kiam Dio
Kreis Ĉion

Kiu kreis nin? La Biblio, la Vorto de Dio, rakontas
kiel komenciĝis la homaro. Antaŭlonge Dio kreis la
unuan homon kaj nomis lin Adamo. Dio kreis Adamon
el la polvo de la tero. Kiam Dio vivigis Adamon, li
vivis. Li trovis sin en bela ĝardeno
nomata Edeno.
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Antaŭ ol Dio kreis Adamon, Li kreis belan mondon
plenan de mirindaĵoj. Iom post iom Dio kreis
montetajn lokojn kaj praajn spacojn, bonodorajn
florojn kaj altajn arbojn, brile plumajn birdojn kaj
zumantajn abelojn, murantajn balenojn kaj glitajn
helikojn.

Fakte, Dio kreis ĉion,
kio estas - ĉio.
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Kaj la tero estis senforma
kaj senhoma. Kaj
mallumo estis sur
la vizaĝo de la
profundo.
Tiam Dio
parolis.
“Estu
lumo.”

En la komenco, antaŭ
ol Dio kreis ion, estis
nenio krom Dio.
Neniuj homoj aŭ
lokoj aŭ aferoj.
Nenio. Neniu lumo
kaj neniu mallumo.
Neniu supren kaj
neniu sube. Ne
hieraŭ kaj ne morgaŭ.
Estis nur Dio, kiu ne
havis komencon.
Tiam Dio agis! En la
komenco, Dio kreis la
ĉielon kaj la teron.
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Kaj fariĝis lumo. Dio nomis la lumon Tago kaj la
mallumo Li nomis Nokto. Kaj la vespero kaj la
mateno estis la unua tago.
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En la dua tago, Dio ordigis la akvojn de la oceanoj,
maroj kaj lagoj sub la ĉielo. En la tria tago, Dio
diris, “Aperu la seka tero.” Kaj okazis.
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Dio ankaŭ ordonis, ke aperu la herboj kaj floroj
kaj arbustoj kaj arboj. Kaj ili aperis.
Kaj la vespero kaj la
mateno estis la
tria tago.
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Tiam Dio kreis la sunon, kaj
la lunon, kaj tiom da steloj,
ke neniu povas kalkuli ilin.
Kaj la vespero kaj la mateno
estis la kvara tago.

Maraj kreitaĵoj kaj fiŝoj
kaj birdoj estis proksima
sur la listo de Dio. En la
kvina tago Li faris grandajn
glavfiŝojn kaj malgrandajn
sardinojn, longkrurajn
strutojn kaj feliĉajn
huliganojn. Dio kreis ĉiun
specon de fiŝoj por plenigi
la akvojn de la tero kaj ĉiun
specon de birdo por ĝui la
landon kaj maron kaj ĉielon.
Kaj la vespero kaj la mateno
estis la kvina tago.
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Post tio, Dio parolis denove. Li diris: “Lasu la teron
krei vivajn kreitaĵojn ...” Ĉiu speco de besto kaj
insekto kaj reptilio estiĝis. Estis ter-tremantaj
elefantoj kaj okupataj kastoroj. Mizeruloj simioj
kaj mallertaj krokodiloj. Ŝvelaj vermoj kaj aĉaj
ĉifonoj. Gajaj ĝirafoj kaj purigaj katidoj. Ĉia speco
de besto estis kreita de Dio en tiu tago.
Kaj la vespero kaj la mateno estis la sesa tago.
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Dio faris ion alian en la sesa tago - io tre speciala.
Ĉio estis jam preta por Homo. Estis manĝo sur la
kampoj kaj bestoj por servi lin. Kaj Dio diris: “Ni
kreu homon laŭ nia bildo. Li estu sinjoro super ĉio
sur la tero.” LA DIO KREIS
HOMON EN SIA PROPRA
BILDO; EN LA BILDO DE
DIO LI KREIS LIN ...
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Kaj la SINJORO Dio diris: “Ne estas bone,
ke la homo estu sola. Mi kreos helpilon por li.” Dio
venigis ĉiujn birdojn kaj bestoj al
Adamo. Adamo nomis ilin ĉiujn. Li
devas esti tre lerta por fari tion.
Sed inter ĉiuj birdoj kaj bestoj
ne estis taŭga partnero
por Adamo.

Dio parolis al
Adamo. “Manĝu
tion, kion vi
deziras de la
ĝardeno. Sed ne
manĝu de la
arbo de la scio
pri bono kaj
malbono. Se vi
manĝos de tiu
arbo, vi certe
mortos.”
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Dio profunde dormigis Adamon. Forigante unu el
la ripoj de la dormanta viro, Dio formis Virinon de la
kosto de Adamo. La virino, kiun
Dio kreis, estis perfekta
kiel partnero de Adamo.

Dio kreis ĉion en ses tagoj. Tiam Dio benis
la sepan tagon kaj igis ĝin tago de ripozo.
En la Ĝardeno de Edeno, Adamo kaj Eva lia
edzino havis perfektan feliĉon obeante
Dion. Dio estis ilia SINJORO, ilia
Provizanto kaj ilia Amiko.
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Kiam Dio Kreis Ĉion
Rakonto el la Vorto de Dio, la Biblio,
troviĝas en

La Fino

Genezo 1-2

“La eniro de Viaj Vortoj lumas.”
Psalmo 119:130
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Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia
mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu Lin.
Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn Li nomas peko.
La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe,
ke Li sendis Sian solan Filon, Jesuon, por morti sur Kruco
kaj esti punita pro viaj pekoj. Tiam Jesuo revenis al la vivo
kaj iris hejmen al la Ĉielo! Se vi kredas je Jesuo kaj petas
Lin pardoni viajn pekojn, Li faros ĝin! Li venos kaj vivos
en vi nun, kaj vi vivos kun Li eterne.
Se vi kredas, ke ĉi tio estas la vero, diru ĉi tion al Dio:
Kara Jesuo, mi kredas, ke Vi estas Dio, kaj fariĝis homo
por morti pro miaj pekoj, kaj nun Vi vivas denove. Bonvolu
eniri en mian vivon kaj pardonu miajn pekojn, por ke mi havu
novan vivon nun, kaj unu tagon iru kun Vi eterne. Helpu
min obei Vin kaj vivi por Vi kiel Via infano. Amen.
Legu la Biblion kaj parolu kun Dio ĉiutage! Johano 3:16
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