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Qui ens va crear? La Bíblia, la Paraula de Déu, ens 
explica com va començar la raça humana. Fa molt de 
temps, Déu va crear el primer home i li va posar el 

nom d’Adam. Déu va crear Adam amb pols del 
terra.  Quan Déu va bufar alè de vida a 

Adam, va cobrar vida.  Adam 
es va trobar en un 
bonic jardí 
anomenat Edèn.



Abans que Déu creés Adam, va crear un món preciós 
ple de coses meravelloses. A poc a poc, Déu va 
crear turons i prades, flors oloroses i arbres alts, 
ocells de plomes llampants i abelles brunzidores, 
balenes que es rebolquen i cargols relliscosos.



Al començament, abans
que Déu crees res, no 
existia res, només Déu. 
No existien les persones, 
els llocs ni les coses. 
Res. Ni la llum ni la 
foscor. Ni a dalt
ni a baix. Ni ahir
ni demà. Només
existia Déu, que 
no va tenir inici. 
Llavors Déu
va actuar. Al principi, Déu va crear

el cel i la terra.



La terra era caòtica
i desolada. Les 
tenebres cobrien
la superfície
de l’oceà. 
Llavors, 
Déu va 
dir: “Que 
hi hagi
llum”.



I hi va haver llum. Déu va donar a la llum el nom de 
dia, i a les tenebres, el de nit. Hi va haver un 

vespre i un matí, i va ser el primer dia.



El segon dia, Déu va aplegar les aigües dels oceans, 
mars i llacs en un sol indret. El tercer dia, Déu va 
dir: “Que apareguin els continents”.  I així va ser.



Déu va ordenar que aparegués herba, flors, 
arbustos i arbres. I així va ser. 

Hi va haver un vespre i 
un matí, i va ser 

el tercer dia.



Llavors Déu va crear el sol i la 
lluna, i tantes altres estrelles 
que ningú no les pot comptar. 
Hi va haver un vespre i un 
matí, i va ser el quart dia.



Les criatures marines i els
peixos van ser els següents
a la seva llista. El cinquè
dia va crear peixos espasa
enormes i sardines ben 
petites, estruços de 
cames llargues i ocells
menuts cantaires. Déu
va crear tot tipus de 
peixos per a omplir les 
aigües i tot tipus d’ocells
perquè gaudissin de la 
terra, el mar i el cel. Hi va
haver un vespre i un matí, 
i va ser el cinquè dia.



Després, Déu va dir: “Que la terra produeixi éssers 
vius...”.  Déu va fer tota mena d’animals, insectes i 
rèptils. Hi havia elefants que feien tremolar la 
terra i castors enfeinats. Micos entremaliats i 
cocodrils maldestres. Cucs ondulants i esquirols 
descarats. Girafes llargarudes i gates roncadores. 
Déu va crear tota mena d’animals aquell dia. 

Hi va haver un vespre i un matí, i va ser el sisè dia.



El sisè dia Déu va fer una altra cosa, una 
cosa molt especial. Tot estava llest per a l’home. 
Hi havia menjar als camps i animals que el servissin. 

Déu va dir: “Fem l’home a la
nostra imatge, semblant a

nosaltres.  Que sotmeti
tot el que hi ha a la terra”.

DÉU VA CREAR, DONCS,
L’HOME A LA SEVA

IMATGE, EL CREÀ
A LA IMATGE

DE DÉU...



Déu va parlar 
amb Adam: “Pots 
menjar de tots els 
arbres del jardí, 
però de l’arbre 
del coneixement 
del bé i del mal, no 
en mengis. Si un 
dia en menges, no 
t’escaparàs pas 
de la mort”.



I DÉU va dir: “No està bé que l'home estigui sol: 
li faré qui li faci costat per ajudar-lo”.  Déu va dur 

tots els ocells i animals a Adam
i Adam va posar nom a tots.

Devia ser molt llest per a
fer-ho.  Però entre tots els

ocells i animals no hi havia qui
li fes costat per ajudar-lo. 



Déu va infondre un son molt profund a Adam, li va 
prendre una de les costelles i va crear una dona amb 

la costella d’Adam. La dona
que Déu va crear era
perfecta per a ser la

companya d’Adam.



Déu ho va crear tot en sis dies.  Llavors, 
Déu va beneir el setè dia i el va declarar 
dia de repòs. Al jardí de l’Edèn, Adam i 
Eva, la seva esposa, eren perfectament 
feliços obeint Déu.  Déu era 
el seu SENYOR, el seu 
proveïdor i amic.



Quan Déu ho va crear tot

Una història de la Paraula de Déu, la Bíblia,

es pot trobar a 

Gènesi 1-2

“La vostra paraula, explicada, dóna llum”. 
Salm 119:130
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Aquesta història de la Bíblia ens parla del nostre
meravellós Déu que ens va crear i que vol que el coneguis.

Déu sap que hem fet coses dolentes, que ell anomena
pecats. El càstig pels pecats és la mort, però Déu us estima

tant que va enviar el seu Fill únic, Jesús, a morir a una creu i a 
ser castigat pels vostres pecats.  Llavors Jesús va ressuscitar

i va anar al paradís!  Si creieu en Jesús i li demaneu que 
perdoni els vostres pecats, ho farà!  Vindrà i viurà en

vosaltres, i vosaltres viureu en ell per sempre.

Si creieu que aquesta és la veritat, digueu a Déu:
Estimat Jesús, crec que ets Déu i et vas convertir en un home 
que va morir pels meus pecats i ara tornes a viure. Si us plau, 
entra a la meva vida i perdona els meus pecats, de manera que 
pugui començar una nova vida, i un dia anar amb tu per sempre. 

Ajuda’m a obeir-te i a viure per a tu com el teu Fill. Amén. 

Llegiu la Bíblia i parleu amb Déu cada dia! Joan 3:16
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