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Nork egin zigun?  Bibliak, Jainkoaren Hitzak, dio
nola hasi zen giza arraza. Aspaldi, Jainkoak lehen
gizona egin eta Adan izendatu zuen. Jainkoak Adan 

lur hautsetik atera zuen.  Jainkoak Adanen
bizitza putz egin zuenean, hura bizirik etorri

zen. Eden izeneko lorategi
eder batean
aurkitu zuten.



Jainkoak Adan egin baino lehen, gauza zoragarriz
betetako mundu ederra egin zuen. Pausoz pauso, 
Jainkoak leku menditsuak eta belardi-espazioak, lore 
zatikatzaileak eta zuhaitz altuak, luma distiratsuko
hegaztiak eta elorri zukutsuak, balea biziak eta 
barraskilo irristakorrak egin zituen.

Hain zuzen, Jainkoak dena
egin zuen - dena.



Hasieran, Jainkoak
zerbait egin baino
lehen, ez zegoen ezer, 
Jainkoa izan ezik. Ez
dago pertsona, leku edo
gauzarik.  Ezer ez.
Argirik eta
iluntasunik ez.
Ez gora eta ez behera. 
Ez atzo eta ez bihar. 
Hasiera ez zuen
Jainkoa baino ez
zegoen. Orduan
Jainkoak jokatu zuen!



Hasieran, Jainkoak zeruak eta
lurra sortu zituen.



Eta lurrak ez zuen ez formarik
ez hutsik.  Eta iluntasuna
sakonaren aurpegian
zegoen.  Orduan
Jainkoak hitz
egin zuen.
"Argia
egotea."



Eta argia zegoen. Jainkoak Eguna argia eta Berak
Gaua deitu zuen iluntasuna deitu zituen.  Eta 
arratsaldea eta goiza izan ziren lehen eguna.



Bigarren egunean, Jainkoak zeruaren azpiko
ordenara eraman zituen ozeanoetako, itsasoetako
eta lakuetako urak. Hirugarren egunean, Jainkoak
esan zuen: "Azaldu lur lehorra." Eta gertatu zen.



Jainkoak belarra, loreak, zuhaixkak eta zuhaitzak
agertzeko agindu zuen. Eta haiek agertu

ziren. Eta arratsaldea eta goiza
hirugarren eguna

izan ziren.



Orduan, Jainkoak egin zuen
eguzkia, eta ilargia, eta inork
kontatu ezin dituen hainbeste
izar. Eta arratsaldea eta goiza
laugarren eguna izan ziren.



Itsasoko izakiak, arrainak eta 
hegaztiak Jainkoaren
zerrendan ondorengoak izan
ziren. Bosgarren egunean, 
ezpata-arrain handiak eta 
sardina txikiak, hanka luzeko
ostrukak eta humming hegazti
alaiak egin zituen. Jainkoak
mota guztietako arrainak
egin zituen lurreko eta era 
guztietako hegaztiak
betetzeko, lurraz, itsasoaz
eta zeruaz gozatzeko. Eta 
arratsaldea eta goiza
bosgarren eguna izan ziren.



Horren ondoren, Jainkoak berriro hitz egin zuen. 
Hark esan zuen: "Lurrak izaki bizidunak sortzea ... " 
Era guztietako animaliak, intsektuak eta narrastiak
sortu ziren. Elefante beldurgarriak zeuden lurrean
eta kastore okupatuak. Tximu bihurriak eta 
krokodilo torpeak.  Harrak eta txipmunk eroak. 
Jirafas gangly eta pussycats purring. Jainkoak egun
horretan egin zuen animalia mota bakoitza.



Eta arratsaldea eta goiza
seigarren eguna izan ziren.



Ainkoak beste zerbait egin zuen seigarren egunean
- oso gauza berezia. Guztia prest zegoen
gizakiarentzat. Zelaietan eta animalietan janaria
zegoen hura zerbitzatzeko. Eta Jainkoak esan
zuen, "Egin dezagun gizakia
gure irudira. Izan zaitez jaun,
batez ere lurrean." HORRELA,
JAINKOAK BERE IRUDIA
SORTU ZUEN GIZAKIA;
JAINKOAREN
IRUDIAN SORTU
ZUEN...



Jainkoak Adani hitz egin
zion. "Jan nahi duzuna
lorategitik. Baina ez
dute jaten ongiaren
eta gaizkiaren
ezagutzaren
zuhaitzetik. Zuhaitz
hori jaten baduzu, 
seguru asko hilko zara."



Eta Jehová Jainkoak esan zuen: Ez da ona gizakia
bakarrik egotea. Laguntzaile bat egingo dut
harentzat." Jainkoak Adanera eraman zituen
hegazti eta pizti guztiak. Adanek
denak izendatu zituen.  Oso azkarra
izan behar du horretarako. Baina
hegazti eta pizti guztien artean
ez zegoen bazkide egokirik
Adanentzat.



Jainkoak amets sakon batera eraman zuen Adan. 
Gizon lotsatiaren saihetsetako bat kenduta, 
Jainkoak Adanen saihetseko emakumea osatu zuen. 
Jainkoak egin zuen emakumea
zuzena zen Adanen
bazkide izateko.



Jainkoak dena sei egunetan egin zuen. 
Orduan Jainkoak zazpigarren eguna
bedeinkatu eta atseden-egun batean egin
zuen. Edengo lorategian, Adanek eta Evak
zoriontasun perfektua izan zuten
Jainkoari men eginez. Jainkoa bere
Jauna, Hornitzailea eta Laguna zen.



Jainkoak Dena Egin Zuenean

Jainkoaren Hitzaren historia bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

Genesia 1-2

"Zure Letrak saioko sarrerak argia ematen du."
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek gure Jainko zoragarriaz hitz egiten digu, 
egin gintuenaz eta zuek ezagutzea nahi duenaz.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatua
deitzen duela.  Bekatuaren zigorra heriotza da, baina Jainkoak
hainbeste maite du, ezen Bere seme bakarra, Jesus, gurutze

batean hiltzera eta bekatuek zigortzera bidali baitzuen. 
Orduan, Jesus berpiztu egin zen eta Zerura joan zen etxera! 

Jesusen sinesten baduzu eta bere bekatuak barkatzeko
eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera etorriko da eta zugan

biziko da orain, eta Berarekin biziko zara betiko.

Zuk egia zarela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, Nik uste Zu Jainkoa zarela, eta gizon bihurtu

zen nire bekatuengatik hiltzeko, eta orain Zu berriro bizi zara. 
Mesedez, etorri nire bizitzara eta barkatu nire bekatuak, 
orain bizimodu berria izan dezan, eta egun batean zurekin

egongo da betiko. Lagun iezadazu zu obeditzen eta zure semea
bezala bizi. Amen.

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