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 Ко је нас створио?  Библија, Божија 
ријеч, нам говори како је људска раса 

настала.  Давно прије, Бог начини  
                         првог човјека  
                                и назва га  
                                    Адам. 



Бог начини њега од прашине 
земаљске.  Када је Бог удахнуо живот  
           у Адама, он је оживио.  Он се 
                   нашао у прелијепом  
                              врту званом  
                                    Еден. 



Прије него што је Бог начинио 
Адама, Он је начинио прелијеп 
свијет испуњен са предивним 
стварима. 



Корак по корак Бог је начинио брда, 
мирисно цвијеће и високо дрвеће, 
јарко пернате птице, зујеће  
пчеле, пливајуће китове и  
 
 
 
                           клизаве  
                            пужеве. 



У ствари Бог је створио 
све што постоји. 



У почетку, прије  
него што је ишта  
Бог створио,  
није било  
ничег осим  
Бога.  Није  
било људи  
или мјеста  
нити ствари.   
Ништа. 



Није било свјетла и  
мрака.  Није било  
горе и доле.   
Није било  
јуче и сутра.   
Постојао је  
само Бог који  
нема почетка.   
Онда је Бог  
почео стварати. 



У почетку,  
Бог је створио небо  

и земљу. 



И земља бјеше  
без облика  
и празна. 



И тама се  
дизала  
изнад  
бездана. 



Тада је Бог рекао.  
„Нека буде  
свјетлост”. 



И би свјетлост.  Бог назва свјетлост 
дан и таму Он назва ноћ.  И би вече 

и би јутро дан први. 



Други дан, Бог раздвоји воде од 
океана, мора и језера у ред под 
небом.   
 
 
 
 
 
Трећег дана Бог рече „Нека се сува 
земља покаже” И то се десило. 



Бог такође нареди трави и  
цвијећу и жбуњу  

и дрвећу да  
се појаве. 



И они се појавише.  И би  
вече и би јутро  

дан трећи. 



Онда Бог начини сунце  
и мјесец и тако много  
звијезда да их нико  
не може избројати. 



И би вече и би 
јутро дан четврти. 



Морска 
створења и 
рибе и птице 
су били 
сљедећи на 
Божијем 
списку. 



Петог дана  
Он је створио  
велике рибе  
и мале  
сардине  
дугоноге,  
остриге и  
срећне  
мале птице  
пјевалице. 



Послије тога Бог је говорио опет.  
Рекао је „Нека земља пусти жива 
бића…”  Свака врста животиње  
и инсекта и рептила је дошла у 
постојање. 



Настали су слоново који тресу  
земљу и запослени даброви.  
Несташни мајмуни и неспретни 
крокодили.  Црви и безобразне 
вјеверице, мрдајући црви,  
незграпне жирафе и мачке. 



И би вече и би јутро дан шести. 



Бог је учинио још нешто у шести 
дан-нешто врло посебно.  Све 

 је било сада спремно 
 за човјека.  Било је 

 хране у пољима 
 и животиња 

 да служе 
 њему. 



И Бог рече: „Хајде да створимо 
човјека по нашем лику. 

  Даћемо му да буде 
 господар свега 

 на земљи.” 



Тако је Бог створио 
 човјека по својој 

 сопственој слици. 
  У слици Бога 
 Он је створио 

 њега … 



Бог је  
рекао  
Адаму:  
„Једи шта  
год желиш  
из врта. 



Али не једи  
са дрвета  
познања  
добра и зла.   
Ако једеш са  
тог дрвета  
сигурно ћеш 
умријети”. 



И Господ Бог рече: „Није 
 добро да тај човјек буде сам. 

  Направићу помоћника 
 њему.”  Бог доведе све 

 птице и звијери Адаму. 
  Адам им даде имена. 



Он је морао бити врло паметан 
 да уради то.  Али међу 

 многим птицама и 
 звијерима није било 
 одговарајућег друга 

 за Адама. 



Бог успава Адама у дубок, 
 дубок сан.  И од ребра 

 спавајућег Адама 
 Бог направи жену. 

  Жена коју Бог 
 начини била 

 је прави 
 друг за 
 Адама. 



Бог је начинио све за  
шест дана.  Онда је Господ 
благословио седми дан  
и начинио га даном  
одмора. 



У Едемском врту, Адам и Ева 
су имали срећу слушајући 
Господа.  Бог је био њихов 
Господар, њихов старалац  
и њихов пријатељ. 



Када Бог начини све 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Постање 1 и 2  

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем 
предивном Богy који нас је створио и  

који жели да га упознамо. 
 

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је 
он назива гријехом.  Казна за гријех је смрт, 

али Бог те воли толико да је Сина свога 
јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради 
твојих гријехова.  Онда се Исус вратио из 

мртвих и отишао на Небо!  Ако ти вјерујеш  
у Исуса и замолиш Га да опрости твоје 

гријехове, Он ће то учинити.  Он ће доћи  
и живјети у теби сада, и ти ћеш  

живјет са Њим заувијек. 



Ако вјерујеш да је ово истина,  
реци ово Господу: 

 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си 

постао човјек који је умро за моје гријехове,  
и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у мој 

животи опрости моје гријехове, тако да ја 
могу имати нови живот сада, и једног дана  
ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да те 

слушам и живим за тебе као  
Твоје дијете.  Амин. 

 
Читај Библију и разговарај са  

Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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