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Ceadúnas: Tá sé de cheart dlíthiúil agat an scéal seo a chóipeáil
nó a phriontáil, fad nach ndíolfaidh tú é.

Cé a chruthaigh sinn? Insíonn an Bíobla, Briathar
an Tiarna, conas a thosaigh an cine daonna. Fadó,
chruthaigh an Tiarna an chéad fhear agus thug
sé Ádhamh air. Chruthaigh an Tiarna Ádhamh as
deannach na talún. Nuair a chuir an Tiarna Dia
an saol in Ádhamh, tháinig sé
beo. Fuair sé é féin i
ngairdín álainn darb
ainm
Eden.

Sula ndearna Dia Ádhamh, rinne sé domhan álainn
líonta le rudaí iontacha. Céim ar chéim rinne Dia
áiteanna cnocacha agus spásanna prairie, bláthanna
cumhra agus crainn arda, éin chleite gheal agus
beacha buacacha, míolta móra ag cur balla agus
seilidí sleamhain.

Déanta na fírinne, rinne
Dia gach a bhfuil
ann - gach rud.

Sular chruthaigh Dia Ádhamh,
chruthaigh sé domhan álainn a
bhí líonta le rudaí iontacha.
Céim ar chéim, rinne an
Tiarna spásanna sléibhte
agus prairie, bláthanna
áille agus crainn
arda, éin chleite
gheal agus beacha
buacacha, míolta móra
ag cur balla agus seilidí
sleamhain. Go deimhin,
chruthaigh an Tiarna gach a bhfuil
ann - gach rud. I dtosach, chruthaigh
Dia na flaithis agus an talamh.

Agus bhí an talamh gan
fhoirm agus folamh.
Agus bhí an
dorchadas ar
fud aghaidh
an domhain.
Ansin
dúirt Dia:
“Bíodh
solas
ann.”

Agus bhí solas ann. Ghlaoigh Dia Lá an tsolais agus
an dorchadas a ghlaoigh sé Oíche. Agus ba é an
tráthnóna agus an mhaidin an chéad lá.

Ar an dara lá, chruthaigh Dia uiscí na n-aigéan,
na bhfarraigí agus na lochanna in ord faoin
bhFlaitheas. Ar an tríú lá, dúirt Dia, “Bíodh an
talamh tirim le feiceáil.” Agus tharla sé.

Chruthaigh Dia an féar agus na bláthanna agus
na toir agus na crainn freisin. Agus
cruthaíodh iad. Agus ba é
an tráthnóna agus an
mhaidin an tríú lá.

Ansin chruthaigh Dia an ghrian,
agus an ghealach, agus an oiread
sin réaltaí go raibh siad gan
teorainn i líon. Agus ba é an
tráthnóna agus an mhaidin an
ceathrú lá.

Ba iad créatúir mhara agus
iasc agus éin an chéad áit eile
ar liosta Dé a cruthaíodh. Ar
an gcúigiú lá, chruthaigh sé an
claíomh mór agus na sairdíní
beaga bídeacha, na ostraisí
fada-chosa agus na héin
bheaga shona. Chruthaigh
Dia gach cineál iasc chun
uiscí an domhain agus gach
cineál éan a líonadh chun
taitneamh a bhaint as an
talamh agus an fharraige agus
an spéir. Agus ba é an tráthnóna
agus an mhaidin an cúigiú lá.

Ina dhiaidh sin, dúirt an Tiarna, “Lig don
talamh créatúir bheo a thabhairt amach ...”
Cruthaíodh gach cineál ainmhí agus feithidí agus
reiptíl. Bhí eilifintí crith talún agus bébhar
gnóthach, mhoncaí míthrócaireach agus crogaill
cléibhseach, péisteanna wiggly agus chipmunks
cheeky. Sioráif Gangly agus pussycats purring.
Chruthaigh an Tiarna gach cineál ainmhí an lá sin.
Agus ba é an tráthnóna agus an mhaidin an séú lá.

Socraíonn Dia rud éigin eile a chruthú ar an séú lá rud an-speisialta. Bhí gach rud réidh anois do Man.
Bhí bia sna páirceanna agus sna hainmhithe chun
freastal air. Agus dúirt Dia, “Déanaimis duine inár
n-íomhá. Lig dó a bheith ina
thiarna ar gach rud ar an
talamh.” SO DÉAN
DEARMAD DUINE IN
A ÍOMH FÉIN; I
nDÉANAMH DUINE
A CHRUTHAR
SIN ...

Labhair Dia le
hAdhamh. “Ith
cibé rud is mian
leat ón ngairdín.
Ach ná hith ón
gcrann eolas an
mhaith agus an
uilc. Má itheann
tú ón gcrann sin
gheobhaidh tú
bás.”

Agus dúirt an Tiarna Dia, “Ní maith go mbeadh
an duine ina aonar. Déanfaidh mé cúntóir dó.”
Thug Dia na héin agus na beithígh go léir d’Ádhamh.
D'ainmnigh Adam iad go léir.
Caithfidh go raibh sé an-chliste
air sin a dhéanamh. Ach i measc
na n-éan agus na mbeithíoch go
léir ní raibh aon pháirtí
oiriúnach d’Ádhamh.

Thug Dia Ádhamh faoi chodladh domhain.
Ag fáil réidh le ceann de easnacha an fhir chodlata,
chruthaigh Dia Bean as rib Ádhaimh. Bhí an bhean a
rinne Dia ceart go leor a
bheith ina comhpháirtí
d’Ádhamh.

Chruthaigh Dia gach rud i gceann sé
lá. Ansin bheannaigh Dia an seachtú
lá agus rinne sé lá sosa. I nGairdín
Éidin, Ádhamh agus Éabha, bhí sonas
sublimineach ag a bhean ag géilleadh
do Dhia. Ba é Dia a dTiarna, a
Sholáthraí agus a gCara.

Nuair a rinne an Tiarna, Dia gach rud
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i
Geineasas 1-2

“Tugann láithreacht Do Fhocail solas.”
Salm 119:130
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Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach a
chruthaigh sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá chomh
mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon mhac, Íosa, chun bás a fháil ar
Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin tháinig Íosa
ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na bhFlaitheas! Má
chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do pheacaí a
mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé ina
chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.
Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo leis an Tiarna:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith
ina fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i
do chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh
mo pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit
agus maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16

