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Hvem skabte os? Bibelen, Guds Ord, fortæller, 
hvordan menneskeheden begyndte. For længe
siden lavede Gud den allerførste mand og kaldte

ham Adam. Gud lavede Adam af støvet på
jorden. Da Gud blæste i Adams næsebor, 

vågnede han op. Han befandt
sig i en smuk have, 

der hed Eden.



Før Gud lavede Adam, skabte han en smuk verden
fyldt med vidunderlige ting. Trin for trin lavede
Gud bakkelandskaber og åbne sletter, duftende
blomster og høje træer, fugle med farvestrålende
fjer og summende bier, legende hvaler og slimede

snegle. 

Faktisk lavede Gud alt, hvad
der findes - alt.



I begyndelsen, før Gud 
skabte noget, var der ikke 
andet end Gud. Ingen 
mennesker eller steder 
eller ting. Ingenting. 
Intet lys og intet 
mørke. Hverken op 
eller ned. Ingen i 
går og ingen i morgen. 
Der var kun Gud, som 
ikke havde nogen 
begyndelse. Så 
gik Gud i gang! I begyndelsen skabte

Gud Himlen og jorden.



Jorden var øde og tom, og 
urdybet lå hen i totalt 
mørke, men Guds 
Ånd svævede 
over de mørke 
vande. Så 
sagde Gud: 
"Lad der 
blive lys!"



Og lyset blev til. Lyset kaldte han dag, 
og mørket kaldte han nat. Så blev det aften og 

derefter morgen. Det var den første dag.



Den anden dag samlede Gud vandet i have, 
søer og floder under Himlen. Den tredje dag 
sagde Gud, "Lad det tørre land blive synligt." 
Og sådan skete det.



Gud beordrede også, at græsset og blomsterne og
buskene og træerne skulle komme frem. 

Og sådan blev det. Så blev
det aften og derefter
morgen. Det var den 

tredje dag.



Så skabte Gud solen og månen 
og så mange stjerner, at ingen 
kan tælle dem. Så blev det 
aften og derefter morgen. 
Det var den fjerde dag.



Havdyr og fisk og fugle 
var de næste, som Guds 
tog sig af. Den femte 
dag lavede han store 
sværdfisk og små 
sardiner, langbenede 
strudse og små glade 
kolibrier. Gud skabte 
alle slags fisk til at 
fylde jordens vande og 
alle slags fugle til at 
nyde jorden og havet og 
Himlen. Så blev det aften 
og derefter morgen. Det 
var den sjette dag.



Derefter talte Gud igen. Han sagde, "Lad jorden
frembringe alle slags dyr... ". Han skabte alle slags 
dyr og insekter og krybdyr. Der var enorme
elefanter og byggetravle bævere. Uartige aber og
kluntede krokodiller. Krybende orme og nuttede
jordegern. Gyngende giraffer og kælende katte. 
Gud skabte alle slags dyr den dag. Så blev det
aften og derefter morgen.  
Det var den sjette dag.



Gud gjorde noget andet den sjette dag - noget helt
særligt. Alt var nu klar til mennesket. Der var mad 
i markerne og dyr til at tjene ham.  Så sagde Gud: 
"Lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det

skal herske over alt dyrelivet
– fiskene i havet, fuglene i

luften og de tamme og vilde
dyr på jorden."  Da skabte

Gud to mennesker, som
lignede ham. De blev

skabt som mand
og kvinde ...



Gud sagde til
Adam: "Du må
spise frugten
fra alle træerne
i haven undtagen
det træ, som
giver kundskab
om godt og ondt.  
Hvis du spiser
af den frugt, 
skal du dø."



Derpå sagde Gud: "Det er ikke godt for Adam 
at være alene.  Jeg vil give ham en livsledsager, der 

passer til ham."  Gud førte alle
fuglene og dyrene til Adam.

Adam navngav dem alle. Det
må han have været meget
dygtig for at kunne gøre.

Men ingen af fuglene eller
dyrene passed til Adam.



Derfor lod Gud Adam falde i en dyb søvn. Mens
han sov, tog Gud et af hans ribben og byggede en

kvinde. Kvinden, som Gud
skabte, var den helt

rigtige ledsager
for Adam.



Gud skabte alt på seks dage. Så
velsignede Gud den syvende dag og
gjorde det til en hviledag. I Edens
Have var Adam og Eva hans kone
meget lykkelige og adlød Gud. 
Gud var deres Herre, deres
Forsørger og deres Ven.



Da Gud skabte alt

En historie fra Guds ord, Bibelen,

findes i

1 Mosebog 1-2

"Dit ord bringer lys, når det bliver forstået." 
Salmerne 119:130
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Denne bibelhistorie fortæller os om vores vidunderlige Gud, 
der skabte os, og som gerne vil have, at du lærer ham at kende.

Gud ved, at vi har gjort ting, som er forkerte, og det kalder
han synd. Straffen for synd er døden, men Gud holder så

meget af dig, at han sendte os sin eneste søn, Jesus, til at dø
på et kors og blive straffet for dine synder. Men Jesus 

vågnede op igen og vendte hjem til Himlen! Hvis du tror på
Jesus og beder ham om at tilgive dine synder, vil han gøre det! 
Så vil han komme og leve i dig, og du vil leve med ham for evigt.

Hvis du tror på, at dette er sandheden, skal du sige til Gud:
Kære Jesus, jeg tror på, at du er Guds søn og kom til jorden
for at leve som et menneske for at dø for mine synder, og at 
du nu lever igen. Kom ind i mit liv og tilgiv mine synder, så jeg
kan få nyt liv og en dag være med dig for evigt. Hjælp mig til

at gøre, hvad du siger, og leve for dig som dit barn. Amen.

Læs Biblen og tal med Gud hver dag!   Johannes 3:16
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