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Nork egin gaitu? Biblia, Jainkoaren
Hitza, giza arraza nola hasi zen
kontatzen du. Aspaldi, Jainkoak lehen

gizakia egin zuen eta Adam 
izendatu zuen. 



Jainkoak Adam lurraren hautsetik sortu
zuen. Jainkoak Adani bizia eman zionean, 
bizia bihurtu zen. Eden izeneko lorategi

eder batean aurkitu zen. 



Jainkoak Adam egin aurretik, gauza
zoragarriz betetako mundu ederra egin
zuen. Pausoz pauso Jainkoak leku
muinotsuak eta larre espazioak, … 



… lore usaintsuak eta zuhaitz altuak, 
lumazko hegazti biziak eta erle zurrumu-
rruak, baleak harrapatuz eta barraskilo
labainkorrak egin zituen. Izan ere, 

Jainkoak dagoen

guztia egin
zuen - dena. 



Hasieran, Jainkoak
ezer egin baino lehen, 
ez zegoen Jainkoa
izan ezik. Jenderik, 
lekurik edo
gauzarik ez.
Ezer ez.



Ez argirik ez iluntasunik. 
Ez gora eta ez behera. 
Ez atzo eta ez bihar. 
Hasierarik ez zuen
Jainkoa bakarrik
zegoen. 
Orduan Jainkoak
jardun zuen! 



Hasieran, Jainkoak zerua eta 
lurra sortu zituen.



Eta lurra forma eta 
hutsik zegoen. Eta 
iluntasuna
sakonaren
aurpegian
zegoen. 



Orduan Jainkoak hitz
egin zuen. "Argia
izan dadila".



Eta argia zegoen. Jainkoak argiari eguna
deitu zion eta iluntzeari Gaua deitu zion. 

Eta arratsaldea eta goiza lehen eguna
izan ziren.



Bigarren egunean, Jainkoak ozeanoetako, 
itsasoetako eta lakuetako urak ordenatu
zituen Zeruaren azpian. Herenegun, 
Jainkoak esan zuen: "Ager bedi lehorra". 
Eta gertatu zen. 



Jainkoak agindu zuen belarra eta loreak
eta zuhaixkak eta zuhaitzak

agertzeko ere. 



Eta agertu ziren. Eta arratsaldea
eta goiza hirugarren

eguna izan ziren.



Orduan, Jainkoak eguzkia, ilargia eta 
hainbeste izar egin zituen, 
inork ezin dituela kontatu. 
Eta arratsaldea eta goiza
laugarren eguna ziren.



Itsas izakiak, arrainak
eta hegaztiak zeuden
Jainkoaren zerrendan. 
Bosgarren egunean
ezpata-arrain
handiak eta sardina
txikiak, hanka luzeko
ostrukak eta txori
txiki zoriontsuak
egin zituen.  



Jainkoak lurreko urak
betetzeko arrain mota
guztiak egin zituen
eta hegazti mota
guztiak lurrez eta 
itsasoaz eta zeruaz
gozatzeko. Eta 
arratsaldea eta 
goiza bosgarren
eguna izan ziren.



Horren ondoren, Jainkoak berriro hitz
egin zuen. Esan zuen: "Lurrak izaki
bizidunak atera ditzan ..." Animalia, 
intsektu eta narrasti mota guztiak sortu
ziren. Lurra astintzen zuten elefanteak
eta kastore okupatuak zeuden. 



Tximino bihurriak eta krokodilo
baldarrak. Wiggly zizareak eta 
chipmunks maskotak. Jirafa gangly eta 
pussycats purruak. Animalia mota
guztiak Jainkoak egin zituen egun hartan. 

Eta arratsa eta goiza seigarren
eguna zen.



Jainkoak seigarren egunean beste
zerbait egin zuen - zerbait oso berezia. 
Dena prest zegoen orain Gizonarentzat. 
Zelaietan eta animaliak
zerbitzatzeko
janaria zegoen. 



Jainkoak esan zuen: "Egin dezagun gizona
gure irudiko. Izan bedi lurreko guztiaren
nagusi". JAINKOAK GIZONA SORTU 
ZUEN BERE IRUDIAN; 
JAINKOAREN 
IRUDIAN 
SORTU ZUEN ...



Jainkoak Adani 
hitz egin zion. 
"Jan ezazu
lorategitik nahi
duzuna. Baina
ez jan ona eta 
gaizkiaren
ezagutzaren
zuhaitzetik. Zuhaitz
horretatik jaten baduzu
ziur hilko zara".



Eta Jainko Jaunak esan zuen: 
"Ez da ona gizona bakarrik egotea. 
Laguntzailea egingo diot". 
Jainkoak txori eta piztia
guztiak ekarri zituen
Adamengana. 



Adamek izendatu zituen guztiak. Oso 
trebea izan behar zuen horretarako. 
Baina hegazti eta piztia
guztien artean ez zegoen
Adamen bikotekide egokirik.



Jainkoak lotan sartu zuen Adam. Lo 
zegoen gizonaren saihets bat kenduta, 
Jainkoak sortu zuen
Emakumea Adamen
saihetsetik. Jainkoak
egin zuen emakumea
zuzen zegoen
Adan bikotekide
izateko.



Jainkoak egin zuen dena sei
egunetan. Jainkoak bedeinkatu
zuen zazpigarren eguna eta 
atseden eguna bihurtu zuen. 



Edengo lorategian, Adam eta Eva 
bere emazteak zoriontasun ezin
hobea izan zuten Jainkoa
obedituz. Jainkoa zen haien
Jauna, hornitzaile eta lagun.



Jainkoak dena egin zuenean

Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Genesis 1-2

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen
du." Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek sortu gaituen eta 
zu ezagutzea nahi duen gure Jainko

zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin
ditugula, berak bekatu deitzen dituenak. 
Bekatuaren zigorra heriotza da, baina
Jainkoak asko maite zaitu bere Seme

bakarra, Jesus, bidali zuen Gurutze batera
hiltzera eta zure bekatuengatik

zigortzera. Orduan, Jesus bizitzara itzuli
eta etxera joan zen Zerura! Jesusengan
eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera
etorri eta biziko da zuregan orain, eta zu

berarekin biziko zara betirako.



Hau egia dela uste baduzu,
esan hau Jainkoari:

Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta 
nire bekatuengatik hiltzeko gizon bihurtu

zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu
nire bekatuak, orain bizitza berria izan

dezadan eta egunen batean zurekin
egoteko betirako.  Lagun iezadazu Zuri

men egiten eta zure seme gisa zuretzako
bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin Jainkoarekin
egunero! Joan 3:16
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