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Kdo nás stvořil?  Bible, Boží slovo, nám říká, jak 
začal lidský život.  Před dávnou dobou, Bůh stvořil 
úplně prvního člověka a pojmenoval ho Adam.  Bůh 

vytvořil Adama z prachu země.  Když Bůh vdechl 
do Adama život, Adam ožil.  Zjistil, že se 

nachází v nádherné 
zahradě jménem 

Eden. 
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Bůh také přikázal zeleni a květinám a keřům a 
stromům, aby se zazelenaly.  A stalo se 

tak.  Byl večer a bylo jitro, 
den třetí. 

A bylo světlo.  Světlo nazval Bůh Dnem a tmu nazval 
Nocí.  Byl večer a bylo jitro, den první.

Úplně na počátku, 
před tím než Bůh 
cokoliv stvořil, 
neexistovalo nic 
kromě Boha.  Žádní 
lidé nebo místa nebo 
věci.  Nic.  Žádné 
světlo nebo tma.  
Nahoře ani dole.  
Žádné včera nebo 
zítra.  Existoval 
pouze Bůh, který 
neměl žádný počátek.  
Potom Bůh jednal!

Na počátku Bůh 
stvořil nebe a zemi. 

Druhého dne Bůh nashromáždil vodu oceánů, moří a 
jezer pod nebem.  Třetího dne Bůh řekl: „Ukaž se 
souš.”  A stalo se tak. 

A země byla pustá a prázdná.  
A nad propastnou tůní 
byla tma.  Potom 
Bůh řekl: „Buď 
světlo”.

Před tím než Bůh stvořil Adama, Bůh stvořil 
nádherný svět plný krásných věcí.  Krok za krokem 
Bůh stvořil kopce a roviny, vonící květiny a vysoké 
stromy, vesele opeřené ptáky a bzučící včely, libující 
se veleryby a kluzké hlemýždě.  Ve skutečnosti Bůh 
stvořil všechno – všechno. 
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A Pán Bůh řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám.  
Učiním mu pomoc.”  Bůh přivedl všechnu polní zvěř a 
ptactvo k Adamovi, aby je všechny pojmenoval.  

Musel být hodně moudrý, když to 
mohl udělat.  Ale vedle všech 
ptáků a zvěře neexistoval žádný 
vhodný partner pro Adama. 

Bůh udělal ještě něco šestého dne – něco hodně 
mimořádného.  Všechno bylo nyní připravené pro 
člověka.  Na polích byla potrava a zvířata, aby mu  
sloužili.  A Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším  

obrazem.  Aby byl pánem 
nad vším na zemi.”  TAK BŮH 

STVOŘIL ČLOVĚKA, ABY 
BYL JEHO OBRAZEM, 

ABY BYL OBRAZEM 
BOŽÍM...

Mořští živočichové a 
ryby a ptáci byli další na 
Božím seznamu.  Pátého 
dne stvořil Bůh velké 
mečouny a drobounké 
sardinky, dlouhonohé 
pštrosy a malé kolibříky.  
Bůh stvořil všechny 
druhy ryb, aby jimi 
naplnil vody na zemi a 
všechny druhy ptáků, 
aby si užily země a moří 
a oblohy.  Byl večer a 
bylo jitro, den pátý.

Bůh promluvil 
k člověku: „Z 
každého stromu  
v zahradě smíš 
jíst.  Ale nejez 
ze stromu 
poznání dobrého 
a zlého.  Pokud 
z toho stromu 
budeš jíst, 
určitě zemřeš.” 

Poté Bůh opět promluvil.  Řekl: „Vydej země 
rozmanité druhy živočichů . . .”  A tak byly 
stvořeny rozmanité druhy zemské zvěře a hmyzu a 
plazů.  Byly tam zemí otřásající sloni a příliš 
zaměstnaní bobři.  Rozpustilé opičky a neobratní 
krokodýli.  Vrtící se červi a přátelské žirafy a 
vrnící koččičky.  Toho dne byly Bohem stvořeny 
všechny druhy zvířat.

A byl večer a bylo jitro, den šestý.  

Potom Bůh stvořil slunce a 
měsíc a tolik hvězd, že je nikdo 
nespočítá.  Byl večer a bylo 
jitro, den čtvrtý.
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Konec
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Bůh stvořil všechno v šesti dnech.  Potom 
Bůh požehnal den sedmý a učinil ho dnem 
odpočinku.  V zahradě Eden zažívali Adam 
a Eva, jeho žena, dokonalé štěstí poslušni 
Bohu.  Bůh byl jejich Pánem, jejich 
živitelem a jejich přítelem. 

Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16

Když Bůh všechno stvořil

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

1. knize Mojžíšově  1-2

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130

Bůh uvedl Adama do 
hlubokého, hlubokého 
spánku.  Vzal jedno z jeho 
žeber.  A z žebra, které 
vzal z Adama, utvořil 
ženu.  Ta žena, kterou 

Bůh stvořil, byla tím 
správným partnerem 

pro Adama.

15 16

17 18

19


