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Хто нас створив? Біблія, слово Боже, розповідає, як 
з’явилось людство. Давним давно Бог створив 
першого чоловіка і назвав його Адамом. Бог створив 

Адама із пороху земного. Коли Бог вдохнув життя 
у Адама, він ожив. Він опинився у чудовому 

саду, званому Еденський. 



Перед створенням Адама Він створив чудовий світ 
наповнений чудовими речами. Крок за кроком Бог 
створював пагорби й рівнини, пахучі квіти й високі 
дерева, яскраво розмальованих птахів й гудучих 
бджіл, великих китів і слизьких равликів. Фактично, 
Бог зробив усе, що ми бачимо. 



На самому початку, 
перед тим, як Бог 
усе зробив, не було 
нічого, крім Бога. 
Ні людей, ні 
тварин, нічого 
живого.  Нічого. Ні 
світла, ні небесних 
світил. Ні верху, ні 
низу. Ні вчора, ні 
завтра. Бог лише 
Бог, Який не має 
початку. Тоді Бог 
почав діяти! 



Спочатку Бог створив небо й землю. 



І земля була пуста та 
порожня.  І темрява 
була над безоднею. 
Тоді Бог 
промовив: 
“Хай 
станеться 
світло!” 



І сталося світло. Бог назвав світло 
«Днем», а темряву Він назвав «Ніч». 

І вечір і ранок були днем першим. 



На другий день Бог створює небозвід. Він утворює 
бар'єр між водою на поверхні та вологою в повітрі і 
земля отримала атмосферу. Бог це створив за один 
день. На третій день Бог сказав: “Нехай суходіл 
стане видний.” І так сталося.



Бог також наказав з’явитися траві, 
квітам і кущам. І вони з’явились. І був 

вечір, і був ранок, -день третій. 



Тоді Бог створив сонце, місяць 
і так багато зір, що ніхто не 
може порахувати їх. І був 
вечір, і був ранок, - день 
четвертий. 



Морські істоти й птахи 
були наступні у Божому 
списку. На п’ятий день 
Він зробив велику рибу-
меч і маленьких сардин, 
довгоногих страусів і 
маленьких веселих 
пташок колібрі. Бог 
створив кожну рибу, щоб 
вони наповнили земні 
води , кожного птаха, що 
під небом. І був вечір, і 
був ранок, - день п’ятий. 



Бог заговорив знов. Він сказав: “Нехай видасть 
земля живу душу...” І сталися кожна звірина, 
комаха й плазуюче. З’явилися слони, що стрясали 
землю, й працьовиті бобри. Бешкетні мавпи й 
незграбні крокодили. Звиваючися хробаки і 
щокаті бурундуки. Довгі жирафи й воркітливі 
коти. Кожна тварина була створена Богом того 
дня. І був вечір, і був ранок, - день шостий. 



Шостого дня Бог зробив щось надзвичайне. Все було 
готове для Людини. На полях була їжа і тварини, які 
служили б людині. І Бог сказав: “Створімо людину за 
образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують 
над... усею землею.” І БОГ 
НА СВІЙ ОБРАЗ ЛЮДИНУ 
СТВОРИВ, НА ОБРАЗ 
БОЖИЙ ЇЇ ВІН 
СТВОРИВ... 



Бог сказав до 
Адама: “Із кожного 
дерева в Раю ти 
можеш їсти. Але з 
дерева знання добра 
й зла – не їж від 
нього, бо в день їди 
твоєї від нього ти 
напевно помреш!” 



І сказав Господь Бог: “Не добре, щоб бути чоловіку 
самотнім. Створю йому поміч...” Бог привів до 
Адама усіх птахів і звірів. Адам 
дав імена кожному з них. Певно, 
він був дуже розумний, щоб 
зробити це. Але серед усіх птахів 
та звірів не було для 
Адама гідної пари. 



Бог занурив Адама у глибокий-глибокий сон. 
Узявши одне з ребер сплячого чоловіка, Бог 
виробив Жінку із Адамового 
ребра. Жінка, яку створив 
Бог, була досконалою 
парою для Адама. 



Бог створив усе за шість днів. Потім 
Бог благословив сьомий день і вчинив 
його днем відпочинку. У Едемському 
саду Адам та його жінка Єва слухалися 
Бога й були щасливі. Бог був їхнім 
Господом, Помічником і Другом. 



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Коли Бог Усе Зробив

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Книзі Буття, головах 1-2



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, 
Який створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, 
Ісуса, померти на хресті й бути покараному за твої гріхи. 
Потім Ісус повернувся до життя й пішов додому у Небеса! 

Якщо ти віриш у Ісуса і попросиш Його простити твої 
гріхи, Він це зробить! Він прийде й тепер житиме у тобі, 

і ти завжди житимеш разом з Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16
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