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Vem skapade oss? Bibeln, Guds ord, berättar hur
människosläktet blev till. För längesedan, skapade
Gud den första människan och gav honom namnet
Adam. Gud skapade Adam av jord från marken.
När Gud blåste in liv i Adam, kom han till liv.
Och han placerades i en
vacker trädgård
som kallades Eden.

Innan Gud skapade Adam, skapade han en vacker
värld fylld med vackra saker. Steg för steg skapade
Gud berg och slätter, doftande blommor och höga
träd, fåglar med ljusa fjädrar och surrande bin,
vältrande valar och hala sniglar.

Faktum är att Gud skapade
allting som finns
till ² allting.
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Jorden var öde och tom,
djupet täcktes av
mörker och en
gudsvind svepte
fram över
vattnet.
Gud sade:
µLjus,
bli WLOOµ

I begynnelsen, innan Gud skapade
allting, fanns det ingenting
förutom Gud. Inga människor,
platser eller ting. Ingenting.
Inget ljus och inget
mörker. Inget upp
och inget ner.
Ingen gårdag och
ingen morgondag.
Den ende som fanns
till var Gud, som inte
har någon början. Sen började
Gud handla! I begynnelsen skapade
Gud himmel och jord.
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På den andra dagen, delade Gud in vattnet under
himlen i oceaner, hav och sjöar. På den tredje
dagen, sade Gud µlåt landet bli synligtµ Och det
blev så.

Och ljuset blev till. Gud kallade ljuset dag, och
mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det
blev morgon. Det var den första dagen.
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Sedan skapade Gud solen och
månen, och så många stjärnor
att ingen kan räkna dem. Det
blev kväll och det blev morgon.
Det var den fjärde dagen.

Gud befallde även att gräs, blommor, buskar
och träd skulle växa. Och det blev
så. Det blev kväll och det
blev morgon. Det var
den tredje dagen.
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Vattenlevande varelser,
fiskar och fåglar var näst
på tur på Guds lista.
På den femte dagen
skapade han stora
svärdfiskar och små
sardiner, långbenta
strutsar och glada små
kolibrier. Gud skapade alla
sorters fiskar för att fylla
jordens hav, och alla sorters
fåglar för att njuta av land
och hav och himmel. Det blev
kväll och det blev morgon.
Det var den femte dagen.

Efter det talade Gud igen. Han sadeµ-RUGHQskall
frambringa olika arter av levande varelser«µAlla
sorters djur och insekter och reptiler blev till. Det
var stampande elefanter och flitiga bävrar. Busiga
apor och klumpiga krokodiler. Slingrande maskar
och fräcka jordekorrar. Gängliga giraffer och
spinnande katter. Alla sorters djur skapades av
Gud den dagen. Det blev kväll och det blev morgon.
Det var den sjätte dagen.
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Gud skapade nånting mer på den sjätte dagen ²
nånting mycket speciellt. Allting var nu redo för
människan. Det fanns mat på fälten och djur att
tjäna henne. Gud sadeµ9Lskall göra människor
som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över allting
som finns på jordenµ*8'
SKAPADE MÄNNISKAN
TILL SIN AVBILD,
TILL GUDS AVBILD
SKAPADE HAN
+(11(«

11
Herren Gud sadeµDet är inte bra att mannen
är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara
honom till hjälpµ Gud förde alla fåglar
och djur till Adam. Adam namngav
dem alla. Det måste ha krävt
mycket vishet. Men bland alla
fåglar och djur fanns det ingen
lämplig partner till Adam.
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Gud sade till
Adam. µDu får
äta av alla träd i
trädgården
utom av trädet
som ger kunskap
om gott och ont.
Den dag du äter
av det trädet
skall du döµ
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Gud försänkte Adam i en
djup, djup dvala. När han
sov tog Gud ett av Adams
revben, och skapade kvinnan
från det. Kvinnan som Gud
skapade var precis
den partner Adam
behövde.
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Gud skapade allting på sex dagar. Sedan
välsignade Gud den sjunde dagen och
gjorde den till en vilodag. I Edens
lustgård levde Adam och Eva i
fullkomlig lycka och lydnad
inför Gud. Gud var deras
Herre, försörjare och vän.

När Gud skapade allting
En berättelse från Guds ord, Bibeln,
finns i

1 Mosebok 1-2
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µNär dina ord öppnar sig ger de ljusµ
Psalm 119:130

