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Kes tegi meid? Piibel, Jumala sõna, ütleb kuidas elu
algas. Pikk aege tagasi, Jumal tegi esimise inimise
ja kutsus teda Aadam. Jumal tegi Aadamit tolmust.
Kui Jumal hinges elu Aadamisse, siis Aadam tuli
ellu. Aadam leidis ennast ühe kauni aijas
mis oli kutsutud Eden.

Ennemb kui Jumal tegi Aadamit, Jumal tegi kauni
maakerra täis imepärased asju. Jalg jalale Jumal
tegi mägesi kohte, ja preeria väljakud, healõhnalised
lilled ja kõrged puud, mitme värvilistega lindu ja
sumisemavad mesilasi, mõnulemalad vaalaskalu ja
libedad tigu.

Muidugi Jumal tegi kõik mis on,
absoluutselt kõik.
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Täitsa algusel, isegi
ennemb kui Jumal tegi
midagi, ei olnud midagi
peale Jumalat. Ei
olnud inimesi või kohte
või asju. Mitte midagi.
Ei olnud valgust või
tumedust. Ei olnud
ülese või alla. Ei olnud
eile või homme. Ainult
oli Jumal kellel ei
olnud kunagi algust.
Siis Jumal toimus.

Alguses lõi Jumal
taeva ja maa.
Ja Jumal ütles;
“Saagu
valgus!”

Alguses lõi Jumal
taeva ja maa.
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Teisel päeval Jumal ütles “Saagu laotus vete vahel
ja see lahutagu veed vetest!” Kolmandal päeval
Jumal utles; “Veed kogunegu taeva all ühte paika,
et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.

Ja valgus sai. Jumal nimetas valguse päevaks ja
pimedus ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai
hommik, esimine päev.
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Jumal tegi ka rohud ja lilled, põõsad, ja puud. Siis
sai õhtu ja sai hommik, kolmas päev.
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Siis Jumal tegi Päikse, kuud, ja
nii mittu tähte et ükski ei saa
neid lugeda. Siis sai õhtu ja
sai hommik, neljas päev.
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Peale selle, Jumal rääkis jällegi. Tema utles “Maa
toogu esile elavad olendid nende liikide järele ...”
Igasuguseid loomi ja putukaid ja lomitajaid tuli ellu.
Seal oli maa varisim elevanti ja töö hooles biivri. Oli
ka pahandust tekitav ahve ja kohmakad krokodillid.
Oli ka väiksed usikesi ja väiksed võrts oravaid. Oli
ka kaelkirjakuid ja kasse. Igasuguseid loomi Jumal
tegi sellel päeval.

Meri elanikud ja kalu ja
lindu oli Jumalal järgmine.
Viiendal päeval Jumal tegi
mõõkakala ja väiksed
herringad, pikka
jalgalised jaanalindu ja
õnnelikud väiksed linde.
Jumal tegi igasuguseid
kalu et täita Maailma
vette ja igasuguseid lindu
omama maad ja mered ja
taevas. Ja siis sai õhtu ja
sai hommik viies päev.

Ja siis sai õhtu ja sai hommik kuues päev.
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Jumal tegi midagi muud kuuendal päeval - üks väga
väärtne asi. Kõik oli nüüd valmis inimiseks. Seal oli
toitu põlludes ja loomi et aidata inimesis. Ja jumal
ütles, “Tehkem inimesed oma näo järele, meie
sarnaseks, et nad valitseksid
kalade üle meres, lindude
üle taeva all, loomade üle
ja kogu maa üle ja kõigi
roomajate üle, kes maa
peal roomavaid.” Ja
Jumal lõi inimese oma
näo järele, Jumala
näo järele lõi ta
tema.
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Ja Jehoova Jumal ütles, “Inimesel ei ole hea üksi
olla; Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on!”
Ja Jehoova Jumal valmistas mullast kõik
loomad välja ja kõik linnud taeva
all ning tõi inimese juure, et näha
kuidas tema neid nimetab. Tema
oli väga tark et sai neid nimetada.
Aga nende seas ei olnud ühtegi
sobivat abi Aadamile.
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Jumal rääkis
Aadamiga.
“Kõigist aia
puudest sa võid
küll süüa aga hea
ja kurja
tundmise puust
sa ei tohi süüa,
sest päeval, mil
sa sellest sööd
pead sa surma
surema!”
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Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see
uinus magama; siis Ta võttis ühe tema küljeluudest
ning sülges selle aseme tääs lihaga Ja Jehoova
Jumal ehitas küljeluu, mille
ta inimesest oli võtnud,
naiseks ja tõi tema
Aadama juure. Ja
naine oli Aadamile
peris abi.
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Jumal tegi igat asja kuue päevaga. Ja
Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja
pühitses seda. Eedeni aijas Aadam ja
Eeva olid täitsa õnnelikud kui kuulasid
Jumala sõna. Jumal oli nende isand,
nende varustaja ja nende sõber.

Kui Jumal tegi igat asja
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Moosese Esimine Raamat 1 - 2
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"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130

