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Хто нас стварыў? Біблія, Божае Слова, 
распавядае, як пачаўся род чалавечы. Даўным-
даўно Бог стварыў першага чалавека і назваў яго 
Адамам. Бог стварыў Адама з пылу зямнога. Калі 

Бог удыхнуў жыццё ў Адама, ён ажыў. Ён 
апынуўся ў цудоўным садзе 

пад назвай Эдэм.
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Бог таксама загадаў з'явіцца траве і кветкам, 
кустам і дрэвам. І яны з'явіліся. 

І быў вечар, і была ран 
трэці дзень Бог іца, 

дзень трэці.

І было святло. Бог назваў святло днём, а 
цемру  ноччу. І быў ве цемра была на твары 

бездані чар і быў дзень першы.

У самым пачатку, перш чым 
Бог што-небудзь стварыў, не 
было нічога, акрамя Бога. 
Ні людзей, ні месцаў, ні 
рэчаў. Нічога. Ні святла, 
ні цемры. Ні ўверх, 
ні ўніз. Няма ўчора 
і няма заўтра. 
Быў толькі Бог, 
які не меў пачатку. 
ТадыБог дзейнічаў!

Напачатку Бог стварыў 
неба і зямлю.

На другі дзень Бог прывёў у парадак вады акіянаў, 
мораў і азёр пад небам. На трэці дзень Бог сказаў: 
“Няхай з'явіцца сухая зямля”. І гэта адбылося.

І зямля была без формы 
і пустата. І цемра была 
на твары бездані. 
Тады Бог 
загаварыў. 
“Няхай будзе 
святло”.

Перш чым Бог стварыў Адама, Ён стварыў цудоўны 
свет, напоўнены цудоўнымі рэчамі. Крок за крокам 
Бог стварыў пагорыстыя мясціны і прасторы 
прэрыяў, духмяныя кветкі і высокія дрэвы, птушак з 
ярка пер'ем і пчол, якія валяцца кітамі і слізкімі 
слімакамі. 

Насамрэч, Бог стварыў усё, 
што ёсць — усё.
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І сказаў Гасподзь Бог: “Нядобра быць чалавеку 
аднаму. Я зраблю яму памочніка”. Бог прывёў 
усіх птушак і звяроў да Адама. Адам 
назваў іх усіх. Напэўна, ён быў 
вельмі разумны, каб зрабіць 
гэта. Але сярод усіх птушак і 
звяроў не знайшлося Адаму 
падыходнага партнёра.

Бог зрабіў нешта яшчэ на шосты дзень - нешта 
вельмі асаблівае. Цяпер усё было гатова для 
Чалавека. На палях была ежа і жывёла, каб 
служыць яму. І сказаў Бог: “Стварым чалавека па 
вобразу Нашаму. Няхай ён 
будзе панаваць над усім на 
зямлі”. ТАК БОГ СТВАРЫЎ 
ЧАЛАВЕКА НА СВАЁ 
ВОБЛУДЗЕ; ЁН НА 
ВОБРАЗ БОГА 
СТВАРЫЎ ЯГО...

Наступнымі ў Божым спісе 
былі марскія істоты, рыбы 
і птушкі. На пяты дзень 
Ён зрабіў вялікіх 
рыб-меч і маленькіх 
сардзін, даўганогіх 
страусаў і шчаслівых 
птушачак-калібры. Бог 
стварыў усялякую рыбу, 
каб напоўніць зямныя 
воды, і ўсялякую птушку, 
каб атрымліваць асалоду 
ад зямлі, мора і неба. 
І быў вечар, і была 
раніца, дзень пяты.

Бог гаварыў з 
Адамам. “Еш, што 
хочаш з саду. Але 
не ешце з дрэва 
пазнання дабра і 
зла. Калі вы есці з 
гэтага дрэва, вы 
абавязкова 
памрэце”.

Пасля гэтага Бог зноў загаварыў. Ён сказаў: 
“Няхай зямля народзіць жывыя істоты...” З'явіліся 
ўсе віды жывёл, насякомых і рэптылій. Былі сланы, 
якія дрыжалі зямлі, і мітуслівыя бабры. Гарэзлівыя 
малпы і нязграбныя кракадзілы. Віхлявыя чарвякі і 
нахабныя бурундукі. Зграбныя жырафы і 
мурлыкающие шапікі. Усе віды жывёл былі 
створаны Богам у той дзень.

І быў вечар, і была раніца, дзень шосты.

Тады Бог стварыў сонца, месяц 
і столькі зорак, што іх ніхто не 
злічыць. І быў вечар, і была 
раніца, дзень чацвёрты.
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Канец

Бог стварыў усё за шэсць дзён. Тады 
Бог дабраславіў сёмы дзень і зрабіў яго 
днём адпачынку. У Эдэмскім садзе 
Адам і Ева, яго жонка, мелі дасканалае 
шчасце, слухаючы Бога. Бог быў іх 
Гасподзь, іх Пастаўшчык і іх сябра.

Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16

Калі Бог стварыў усё

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Быццё 1-2

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130

Бог увёў Адама ў глыбокі, глыбокі сон. Адняўшы 
адно з рэбраў спячага, Бог утварыў жанчыну з 
рэбра Адама. Жанчына, 
якую стварыў Бог, была 
дакладнай, каб быць 
партнёрам для Адама.
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