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Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását vagy másolását kizárólag
nemkereskedelmi célokra engedélyezzük.

Csupán a rossz és 
a jó tudásának a 
fájáról nem 
szabad enned".
Ha megkóstolod 
ennek a fának 
a gyümölcsét, 
biztosan meg 
fogsz halni.

"Az embernek nem jó egyedül élnie. Megfelel  
társaságot keresek a számára. Isten mindenféle 

madarat és mindenféle állatot
vitt Ádámhoz. Ádám nevet

adott mindegyiknek.
Bizonyára nagyon okos

volt, hogy ezt meg
tudta tenni." 

Isten mély álmot 
bocsátott Ádámra. 

Kivette az egyik 
oldalbordáját és ezzel

egy n t alkotott. A n ,
akit Isten teremtett,

tökéletes társ lett
Ádám számára. 

De az összes madár és az 
összes többi állat között 

egy olyan sem volt, aki 
megfelel  társa lehetett 

volna Ádámnak. 

Ki teremtett bennünket ? A Biblia, Isten igéje 
elmeséli nekünk hogyan jelent meg az emberiség. 
Réges-régen Isten megteremtette az els

embert és Ádámnak nevezte el.

Isten Ádámot a föld porából teremtette. Amikor 
Isten életet lehelt Ádámba,  életre kelt. Egy 
gyönyör  kertben tért magához, amit Édennek 
hívtak. Miel tt Isten Ádámot teremtette, egy 
pompás világot alkotott, csodálatos dolgokkal tele.

Amikor Isten 
megteremtett 

mindent
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Isten hat nap alatt teremtett mindent. 
Ezután Isten megáldotta a hetedik 
napot és ebb l a napból pihen napot 
csinált. Ádám és a felesége, Éva 
nagyon boldogok voltak Éden kertjében. 

k engedelmeskedtek Istennek. 
Isten az Uruk, Gondvisel jük 

és a Barátjuk volt.

Amikor Isten megteremtett mindent

Isten Igéjéb l, a Bibliából 

vett történet :

A Teremtésr l 1-2

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 

Írta Edward Hughes
Illusztrálta Byron Unger; Lazarus

Franciáról fordította Dr. Máté Éva
Átírta Bob Davies; Tammy S.
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A legeslegelején, miel tt Isten 
bármit is teremtett volna, 
semmi sem létezett rajta 
kívül.  Sem emberek, sem 
helyek és a dolgok sem.  
Semmi.  Sem fény, 
sem sötétség.  
Sem magasság, 
sem mélység.  Sem 
tegnap, sem holnap.  
Egyedül Isten 
létezett, akinek 
nincsen kezdete.

A föld ormótlan 
volt és üres.  A 
sötétség teljesen 
beborította 
a földet.

És a fény ragyogni kezdett. Az Isten a 
világosságot "nappalnak" és a sötétséget 

"éjszakának" nevezte el. Lett este és lett reggel. 
Ez volt az els  nap.

A második nap Isten az óceánok, a tengerek 
és a tavak vizei között teremtett rendet. 
A harmadik nap Isten azt mondta : 
"Legyen szárazföld !" És lett.

Isten megparancsolta a legel knek, a virágoknak, 
a gyökereknek és a fáknak is, hogy 

bújjanak el . És azok 
megjelentek. Lett este 

és lett reggel. Ez 
volt a harmadik nap.

Ezután Isten újra megszólalt. Azt mondta : "A föld 
népesüljön be mindenféle él  teremtménnyel…" 
Mindenféle állatok, rovarok, csúszó-mászók 
jelentek meg. Voltak súlyos lépt  elefántok 
és nagyon szorgos hódok.

Isten teremtett 
mindenfajta halat, 
hogy a föld vizeit 
betöltsék és 
mindenfajta 
madarat, hogy 
a földet, 
a tengert 
és az eget 
élvezhessék.  
Lett este és 
lett reggel.  
Ez volt az 
ötödik nap.

A tenger állatai, a 
halak és a madarak 
következtek Isten 
listáján.  Az ötödik 
napon Isten 
megteremtette 
a nagy kardhalat 
és a kicsi 
szardíniákat, 
a hosszúlábú 
struccokat és 
a vidám apró
kolibrikat.

Azután Isten megteremtette 
a napot meg a holdat és annyi 
csillagot, hogy nem lehetett 
megszámlálni.  Lett este és 
lett reggel.  Ez volt a 
negyedik nap.

Aztán Isten 
azt mondta : 
"Ragyogjon 
a fény !"

Apránként az Isten megteremtette a dombokat és 
a réteket, az illatos virágokat és a nagy fákat, az 
ékes tollazatú madarakat és a döngicsélö méheket, 
a leny göz  bálnákat és a csúszós csigákat.

El ször az Isten megteremtette 
az eget és a földet.
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Isten így szólt 
Ádámhoz : 
"Egyél 
mindenb l, 
amihez csak 
kedved tartja 
a kertben.

 parancsoljon mindennek, ami
csak létezik a földön. EKKOR

ISTEN MEGTEREMTETTE
AZ EMBERT A

SAJÁT KÉPÉRE, AZ
ISTEN KÉPÉRE 

MEGTEREMTETTE
AZ EMBERT…

A hatodik napon Isten valami
más, egészen különös dolgot csinált. 
Ezentúl minden adott volt az ember 

számára : Volt táplálék a
mez kön és állatok, hogy
szolgálják. És Isten azt

mondta : "Teremtsünk
embert a saját

képünkre."

Pajkos majmok és ügyetlen krokodilok. Teker dz
földigiliszták és szemtelen csíkos mókusok. Hosszú 
zsiráfok és doromboló cicák. Ezen a napon Isten 
megteremtette az összes állatot. Lett este és lett 
reggel. Ez volt a hatodik nap.
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