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Kdo nas je naredil? Sveto pismo, Božja beseda, 
pripoveduje, kako se je začela človeška rasa. Pred 
davnimi časi je Bog ustvaril prvega človeka in ga 

poimenoval Adam. Bog je naredil Adama iz 
zemeljskega prahu. Ko je Bog vdihnil življenje 

v Adama, je oživel. Znašel se 
je v čudovitem vrtu, 
imenovanem Eden.



Preden je Bog ustvaril Adama, je ustvaril čudovit 
svet, poln čudovitih stvari.  Korak za korakom je Bog 
ustvaril hribovite kraje in prerije, dišeče rože in 
visoka drevesa, svetlo pernate ptice in brenčeče 
čebele, valovite kite in spolzke polže.  Pravzaprav je 
Bog ustvaril vse, kar obstaja – vse.



Na samem začetku, 
preden je Bog kaj 
naredil, ni bilo 
ničesar razen Boga. 
Brez ljudi ali krajev 
ali stvari. nič. Brez 
svetlobe in brez 
teme. Ni gor in ne 
dol. Brez včeraj in 
brez jutri. Obstajal 
je samo Bog, ki ni 
imel začetka. Potem 
je Bog ukrepal!



Na začetku je Bog ustvaril 
nebo in zemljo.



In zemlja je bila brez 
oblike in prazna. 
In tema je bila 
nad globino. 
Potem je Bog 
spregovoril. 
"Naj bo 
svetloba."



In bila je svetloba. Bog je svetlobo 
imenoval dan, temo pa noč. In bil je večer 

in bilo je jutro, prvi dan.



Drugi dan je Bog spravil vode oceanov, morij in 
jezer v red pod nebom. Tretji dan je Bog rekel: 
"Naj se pojavi suha dežela." In zgodilo se je.



Bog je ukazal tudi travi, rožam, grmovjem in 
drevesom, naj se pojavijo. In so se 

pojavili. In bil je večer in 
bilo je jutro, tretji dan.



Nato je Bog ustvaril sonce 
in luno in toliko zvezd, da 
jih nihče ne more prešteti. 
In bil je večer in bilo je 
jutro, četrti dan.



Morska bitja, ribe in 
ptice so bili naslednji na 
Božjem seznamu. Peti 
dan je naredil velike 
mečarice in drobne 
sardele, dolgonoge noje 
in vesele kolibri. Bog je 
ustvaril vse vrste rib, 
da napolnijo zemeljske 
vode, in vse vrste ptic, 
da uživajo kopno, morje 
in nebo. In bil je večer 
in bilo je jutro, peti 
dan.



Po tem je Bog spet spregovoril. Rekel je: "Naj 
zemlja rodi živa bitja ..." Nastale so vse vrste živali, 
žuželk in plazilcev. Tam so bili sloni, ki se tresejo 
zemljo, in zaposleni bobri. Nagajive opice in nerodni 
krokodili. Vrgavi črvi in predrzni veverički. 
Ognjene žirafe in predeče muce. Vse vrste živali je 
tisti dan ustvaril Bog.

In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.



Bog je šesti dan naredil nekaj drugega – nekaj zelo 
posebnega.  Zdaj je bilo vse pripravljeno za Mana. 
Na poljih je bila hrana in živali, ki so mu služile. 
In Bog je rekel: "Naredimo 
človeka po svoji podobi. 
Naj bo gospodar nad vsem 
na zemlji." TAKO JE BOG 
USTVARIL ČLOVEKA 
PO SVOJI PODOBI; 
PO BOŽJI 
PODOBI GA JE 
USTVARIL...



Bog je govoril 
Adamu. "Jejte, 
kar želite, z 
vrta. Vendar ne 
jejte z drevesa 
spoznanja 
dobrega in zla. 
Če boste jedli s 
tega drevesa, 
boste zagotovo 
umrli."



In Gospod Bog je rekel: "Ni dobro, da je človek 
sam.  Naredil mu bom pomočnika." Bog je k 
Adamu pripeljal vse ptice in zveri. 
Adam jih je vse poimenoval. 
Moral je biti zelo pameten, da 
je to storil. Toda med vsemi 
pticami in zvermi ni bilo 
primernega partnerja 
za Adama.



Bog je spravil Adama v globok, globok spanec. Ko je 
Bog odstranil eno od spečih reber, je iz Adamovega 
rebra oblikoval žensko. Ženska, 
ki jo je ustvaril Bog, je bila 
prava partnerica Adamu.



Bog je vse ustvaril v šestih dneh. Nato je 
Bog blagoslovil sedmi dan in ga naredil za 
dan počitka. V rajskem vrtu sta bila 
Adam in njegova žena Eva popolnoma 
srečna, ker sta ubogala Boga. Bog je 
bil njihov GOSPOD, njihov 
oskrbovalec in njihov prijatelj.



Ko je Bog ustvaril vse

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Geneza 1-2

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130



Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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