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Læra eða rifja upp sköpunarsögu með áherslu á að Guð elskar alla menn og
sköpunarverk sitt.
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Guð skapaði allt

Fyrir sköpunina var ekkert til! En einn daginn, eins og útskýrt er í fyrstu bók heilagrar
ritningar, 1. Mósebók, skapaði Guð allt. Hann gerði himininn, jörðina, allt sem er til.
Guð skapaði dag, nótt, vatn í ám og sjó, blóm í görðum, tré í skógum, smá og stór dýr,
þau sem búa á himninum, þau sem búa í sjónum eða á jörðinni.

Guð skapaði allt!
Hvernig gerði hann svona mörg undur? Hann sagði bara „ég vil!“ Og allt var gert!
Guð gerir það sem hann vill, hann er almáttugur!

Guð skapaði allt af  hreinni gæsku. Hann gefur okkur daginn til að hlaupa, vinna,
leika og nóttina til að hvílast. Hann gaf  okkur sól og ljós! Það var hann sem bauð
sólinni að skína á okkur á daginn og fela sig á nóttunni.

Allt hlýðir honum. Guð er mikill og máttugur!

Að búa til er að gera eitthvað úr engu. Það er nóg fyrir Guð að segja „ég vil“ og allt
verður til. Og Guð skapaði himininn og jörðina.

Einn daginn sagði Guð: Ég vil að það séu tré í skógunum, stórar eikur og grænt
gras og blóm í þúsund litum!

Og á augabragði varð allt til: trén, græna grasið, blóm í þúsund litum! Það varð til
eik, greni og mörg önnur tré.

En það er ekki allt… Hann skapaði miklu meira, vegna þess að Guð elskar okkur.
Hann skapaði því líka ávaxtatré: plómutré, eplatré, kirsuberjatré ... Í hverjum ávexti
er steinn eða fræ. Ef  við plöntum þeim verða þau að trjám! Þess vegna eru alltaf
tré, ávextir, blóm og grænmeti á jörðinni.

Sköpunin hætti ekki með trjám og ýmsum plöntum.

Guð sagði þá: Ég vil dýr.

Og strax urðu til dýr í loftinu, í sjónum, á jörðinni: kettir, hundar, hænur, hross, kýr,
kindur, fiðrildi, engisprettur, marglitir fuglar og fiskar.



Án dýranna væri jörðin dapurleg og tómleg. Án kúnna væri engin mjólk. Án
býflugnanna væri ekkert hunang. Með því að skapa dýr gaf  Guð okkur félaga og
vini.

Guð hætti ekki þar. Hann skapaði þá Adam, fyrsta manninn og Evu, fyrstu konuna.
Guð gefur fyrstu foreldrum okkar líkama (sýnilegan) og sál (ósýnilega).

Guð setti Adam og Evu í hina jarðnesku paradís. Það er mjög fallegur garður þar
sem Guð gaf  þeim undur sköpunarinnar: blóm, ávexti og svo margt annað fallegt.
Villt dýr skaða þau ekki.

Adam og Eva voru mjög ánægð.

Sál þeirra er falleg og hrein. Þau eru börn Guðs. Í Paradís þekkja þau hvorki
þjáningu né dauða. Þau verða aldrei þreytt eða veik.
Guð elskar Adam og Evu mjög mikið.

Okkur líka, Guð elskar okkur vegna þess að við erum börn hans.

Guð elskar okkur, við erum börn hans.

Takk fyrir Guð minn!





Syngjum saman:



STJÖRNUR OG SÓL

– 1 –
Stjörnur og sól, blómstur og börn,
já, vindinn og vötn, allt gerði Guð.
Himinn og jörð hans eru verk.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þökkum þér.
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga nafn.

– 2 –
Jesús, Guðs son, lifði og lét
sitt líf fyrir menn, alla sem einn.
Lifandi’ í dag dvelur hann hér.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þökkum þér.
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga nafn

– 3 –
Andi Guðs einn, helgur og hlýr,
nú huggar sem fyrr, uppfræðir enn,
vegsamar Guð dag eftir dag.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þökkum þér.
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga nafn.

Sb. 584
Texti: Britt Hallquist – Lilja S. Kristjánsdóttir
Lag: Egil Hovland 1974

Sköpunarsagan
1 Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. 2 Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúfði yfir
djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum.

3 Þá sagði Guð: „Verði ljós.“

Og það varð ljós.

4 Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. 5 Guð nefndi ljósið dag en
myrkrið nótt.

Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fyrsti dagur.

6 Þá sagði Guð: „Verði festing milli vatnanna og hún greini vötn frá vötnum.“
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7 Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og
vatnanna sem voru yfir festingunni. Og það varð svo.

8 Og Guð nefndi festinguna himin. [ Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn annar
dagur.

9 Þá sagði Guð: „Vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í
ljós.“ Og það varð svo.

10 Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndi hann haf. Og Guð sá að það var
gott.

11 Þá sagði Guð: „Jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum
jarðar sem bera ávöxt með sæði.“ Og það varð svo.

12 Jörðin lét gróður af sér spretta, alls kyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem
bera ávöxt með fræi.

Og Guð sá að það var gott.

13 Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn þriðji dagur.

14 Þá sagði Guð: „Verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu
vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár 15 og þau skulu vera ljósgjafar á festingu
himins til þess að bera jörðinni birtu.“ Og það varð svo.

16 Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða
nóttu, og einnig stjörnurnar. 17 Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera
jörðinni birtu 18 og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það
var gott.

19 Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fjórði dagur.

20 Þá sagði Guð: „Vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúgi yfir jörðinni undir hvelfingu
himins.“

21 Og Guð skapaði hin stóru sjávardýr og alls kyns skepnur, sem lifa og hrærast og
vötnin eru kvik af, og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum.

Og Guð sá að það var gott.

22 Guð blessaði þau og sagði: „Frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og
fuglum fjölgi á jörðinni.“

23 Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fimmti dagur.



24 Þá sagði Guð: „Jörðin leiði fram lifandi skepnur, hverja eftir sinni tegund, búfé,
skriðdýr og villidýr, hvert eftir sinni tegund.“ Og það varð svo.

25 Guð gerði villidýrin, hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar
skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott.

26 Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna
yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum
skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“

27 Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann
skapaði þau karl og konu.

28 Guð blessaði þau. Og Guð sagði við þau: „Verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina,
gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum
dýrum sem hrærast á jörðinni.“

29 Og Guð sagði: „Nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera
ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. 30 Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum
fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll
grös og jurtir til fæðu.“ Og það varð svo.

31 Og Guð leit allt sem hann hafði gert, og sjá, það var harla gott.

Og það varð kvöld og það varð morgunn, hinn sjötti dagur.


