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ആരാണ് നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചത് ? ൈദവവചനമായ ൈബബിൾ 
മനുഷയ് െന്റ സൃഷ്ടിെയകുറി� പറയു�. ൈദവം ഒന്നാമെത്ത 
മനുഷയ്െന സൃഷ്ടി� അവനു ആദാം എ� േപരി� ഭുമിയില് 

നി�ള്ള െപാടിയിൽ നി�ം മനുഷയ്െന ൈദവം സൃഷ്ടി�
അവെന്റ മൂക്കിൽ ജിവശവ്സം ഊതി മനുഷയ്ന്

ജീവനുള്ള േദഹിയായി തിര്�. 
മേനാഹരമായ ഏെദന്
േതാട്ടത്തിൽ മനുഷയ്ന് 

ജിവി�.



ആദാമിെന ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്േപ ഈ മേനാഹരമായ ഭുമി 
ഉണ്ടാക്കി. ൈദവം പടിപടിയായി മലകള്, പു�ര്േദശം, ആകാശം,
സുഗന്ധമുള്ള പുല്ല്�േദശം, വലിയമരങ്ങള്, വലിയ ചിറകുള്ള 
പക്ഷികള്, മൂളുന്ന േതനിച്ചകള്, വലിയ തിമിഗലം, ഒ�കള് 
എ�ാംൈദവം സൃഷ്ടി�.



ആദിയില് ൈദവം എെന്തങ്കിലും 
സൃഷ്ടി�ന്നതിന് മുന്പ്
ൈദവമ�ാെത മെറ്റാ�ം 
ഉണ്ടായിരുന്നി�. മനുഷേനാ
വ�ക്കേളാ സ്ഥലേമാ 
ഇ�ായിരു� മുകള് 
ഭാഗേമാ താെഴ 
ഭാഗേമാ, ഇന്നെലേയാ, 
നാളേയാ ഇ�ായിരു� 
ആരംഭമി�ാത്തതായ 
ൈദവം മാ�ം. അതിനു 
േശഷം ൈദവം �വര്ത്തി�.



ആദിയില് ൈദവം 
ആകാശവും ഭുമിയും

സൃഷ്ടി�.



ഭൂമി പാഴായും ശൂനയ്മായും 
ഇരു�; ആഴത്തിേന്മൽ 
ഇരുള് ഉണ്ടായിരു�. 
ൈദവം കല്പി� 
െവളിച്ചം 
ഉണ്ടാകെട്ട.



െവളിച്ചം ഉണ്ടായി ൈദവം െവളിച്ചെത്ത പകൽ എ�ം ഇരുളിെന 
രാ�ി എ�ം വിളി�. സന്ധയ്യായി, ഉഷ�മായി ഒന്നാം 

ദിവസം.



രണ്ടാം ദിവസം. വിതാനത്തിനു കീെഴയുള്ള െവള്ളവും മീെതയുള്ള 
െവള്ളവും തമ്മിൽ േവർതിരി�; രണ്ടാം ദിവസം. ഉണങ്ങിയ 
നിലംകാണെട്ട അങ്ങെന സംഭവി�.



ൈദവം കല്പി� പു�ം വി�ള്ള െചടികളും അതതുതരം  
വൃക്ഷങ്ങളും മുള�വരെട്ട; അങ്ങെന സംഭവി�. 

സന്ധയ്യായി, ഉഷ�മായി 
മൂന്നാം ദിവസം.



േശഷം ൈദവം സൂരയ്േനയും ച�േനയും 
ഉണ്ടാക്കി എ�വാന് കഴിയാതെവണ്ണം 
നക്ഷ�ങ്ങെളയും സൃഷ്ടി�
സന്ധയ്യായി, ഉഷ�മായി 
നാലാം ദിവസം.



ജലജ�ക്കൾ, മീന്,
പക്ഷികൾ എന്നിവേയയും 
ൈദവം സൃഷ്ടി� അഞ്ചാം 
ദിവസം. വലിയ മീനുകളും 
െചറിയമീനുകേളയും 
കാല് നിളമുള്ള ഒട്ടകപക്ഷികേളയും
െവള്ളത്തിൽ വസി�ന്ന 
സകലത്തിേനയും 
ആകാശത്തില് പറന്ന 
എ�ാത്തരം പക്ഷികേളയൂം ൈദവം 
ഉണ്ടാക്കി സന്ധയ്യായി, ഉഷ�മായി 
അഞ്ചാം ദിവസം.



അതിനു േശഷം ൈദവം വി�ം കല്പി�. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 
അതതുതരം ജീവജ�ക്കൾ ഉണ്ടാകെട്ട എ�ാത്തരം ജ�ക്കൾ, 
�ാണികള് ഇഴജ�ക്കളുംഉണ്ടായി ഭുമിേയ കുലു�ന്ന ആനകൾ
തിര�ള്ള നിർനായ, അച്ചടക്കമി�ാത്ത കുരങ്ങ്, വൃത്തിെകട്ട 
മുതലകൾ ശരിരത്തില്പുള�ന്ന പുഴുക്കള്, മണ്ണില് മാളമുണ്ടാ�ന്ന
അണ്ണാന് കഴുത്ത് നിളമുള്ള ജിറാഫ് കുറുകുന്ന പുച്ചകള് 
എ�ാത്തരം ജീവികെളയൂം ൈദവം ഉണ്ടാക്കി.



സന്ധയ്യായി, ഉഷ�മായി ആറാം 
ദിവസം.



ആറാം ദിവസം േവെറ ചിലകാരയ്ങ്ങൾ ൈദവം െച�.
ഒരു �േതയ്കമായ കാരയ്ം മനുഷനു േവണ്ടിയുള്ള എ�ാം
ശരിയായി കഴി�. ആവശയ്ത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മനുഷയ്െന 
സഹായി�വനുള്ള മൃഗങ്ങൾ അനന്തരം ൈദവം ന�െട

സവ്രൂപത്തിലും, സാദൃശയ്�കാരം
മനുഷയ്െന ഉണ്ടാക്കാം 

ഇങ്ങെന ൈദവം ത 
െന്റ സവ്രൂപത്തിൽ

മനുഷയ്െന
സൃഷ്ടി�.

ൈദവസവ്രൂപത്തിൽ
അവെന സൃഷ്ടി�.



ൈദവം ആദാമിേനാട് 
കല്പ്പി�. േതാട്ടത്തിെല 
സകല വൃക്ഷത്തിെന്റയും
ഫലം നിനക്ക് 
ഇഷ്ടംേപാെല 
തിന്നാം; എന്നാൽ 
നന്മതിന്മകെള�റി�ള്ള 
അറിവിെന്റ വൃക്ഷത്തിെന്റ 
ഫലം തിന്നരുത്, 
തി�ന്നനാളിൽ 
നീ മരി�ം.



ൈദവംപറ�: മനുഷയ്ൻ ഏകനായിരി�ന്നതു നന്ന�, 
അവനു തക്ക ഒരു തുണ ഉണ്ടാക്കിെകാടു�ം. ൈദവം സകല 

മൃഗങ്ങെളയുംപക്ഷികെളയും േപരിടുവാനായി
ആദാമിെന്റ മുമ്പിൽ െകാ� വ� ആദാം

എ�ാത്തിനും േപരി� ഇതു െച�വാൻ
ആദാമിന് ന� ബുദ്ധിയുണ്ടായിരു�

എന്നാല്ഇതില്ഒന്നിലും 
തനി�് തുണെയ കെണ്ട�വാ

ന് കഴിഞ്ഞി�.



ൈദവം ആദാമിന് ഒരു 
ഗാഢനി�െകാടു� 
ഗാഢനി�യിലായിരുന്ന
ആദാമിെന്റ വാരിെയ�കളിൽ 
ഒന്ന് എടുത്ത് ൈദവം �ീെയ 
ഉണ്ടാക്കി ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയ 

�ീ ആദാമിന് 
തക്കതുണയായി.



ആറു ദിവസം െകാ� ൈദവം സകലതും 
ഉണ്ടാക്കിഏഴാം ദിവസെത്ത ൈദവം അനു�ഹി� 
അത് വി�മ ദിവസമായി എെദന്േതാട്ടത്തിൽ
ആദാമും അവെന്റ ഭാരയ്യായ ഹ�യും 
സേന്താഷേത്താെട ൈദവെത്ത അനുസരി�. 
ൈദവം അവരുെട കര്ത്താവും കരുതുന്നവനും
േസ്നഹിതനുമായിരു�.



ൈദവം സകലതും സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ

ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത്.

ഉല്പത്തി 1-2

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സ�ിര്�നം 119:130



അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�.

നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളി�� 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി �ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. ന�െട പാപങ്ങൾ  

ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും െച�ം.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി�� എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക

�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  സംസാരി�കയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16
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