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Кој не создаде нас? Библијата, Словото Божјо, 
кажува како настанала човечката раса. Многу 
одамна, Господ го создал првиот човек и го нарекол 
Адам. Бог го создал Адам од правта на земјата.  Кога 

Бог вдахнал живот во Адам, тој оживеал.  Се 
нашол во една прекрасна градина 

наречена Едем.



Пред Бог да го создаде Адам, Тој создал прекрасен 
свет исполнет со прекрасни нешта. Чекор по чекор 
Бог создал ридести места и прерии, миризливи 
цвеќиња и високи дрвја, птици со сјајни пердуви и 
пчели што зујат, китови што пливаат и лизгави 

полжави. 

Всушност, Бог 
создал се што 
постои - сѐ.



На самиот почеток, пред 
Бог да создаде нешто, 
немало ништо освен Бог. 
Немало луѓе, ниту места, 
ниту предмети. Ништо.
Немало светлина, 
ниту темнина. 
Немало угоре, 
ниту удолу. 
Немалo вчера и 
немало утре. Бил само 
Бог кој немал почеток. 
Тогаш Бог работел!



На почетокот, Бог ги создаде 
небесата и земјата.



И земјата беше 
безоблична и празна. 
И имаше темнина 
над бездната. 
Тогаш Бог рече: 
„Нека биде 
светлина”.



И би светлина. И светлината Бог ја наречe Ден, 
а темнината ја нарече Ноќ. И би вечер, 

и би утро, ден први.



На вториот ден, Бог ја донесе водата од океаните, 
морињата и езерата по ред под Небесата. На третиот 
ден, Бог рече, „Нека се појави суво!” И стана така.



Бог исто така нареди тревата и цвеќињата и 
грмушките и дрвјата да се појават. 

И тие се појавија. И би вечер, 
и би утро, ден трети.



Тогаш Бог го создаде сонцето, 
месечината и многу ѕвезди што 
никој не може да ги изброи. И 
би вечер, и би утро, ден четврти.



Морските созданија и 
риби и птици беа следни 
на списокот на Бога. На 
петтиот ден Тој создаде 
голема сабјарка и мали 
сардини, ноеви со долги 
нозе и среќни мали 
птици пеачки. Бог го 
создаде секој вид риба да ги 
наполни водите на земјата и 
секој вид птици да уживаат 
во копното и морето и 
небото. И би вечер, и би 
утро, ден петти.



Потоа, Бог пак проговори. Тој рече, „Нека 
произведе земјата од себе разни суштества ...”
Секој вид животни и инсекти и лазачи ги создаде. 
Имаше слонови кои ја потресуваа земјата и вредни 
дабари. Немирни мајмуни и неспретни крокодили. 
Кривулести црви и безобразни верверички. Високи 
жирафи и нежни мачиња. Секој вид животни беше 
создаден од Бога тој ден.

И би вечер, и би утро, ден шести.



Бог направи и нешто друго на шестиот ден – нешто 
многу посебно. Сега се беше подготвено за Човекот.
Имаше храна на полињата и животни да му служат. 

И Бог рече, „Да создадеме човек според
Нашиот образ. Нека биде

Господар над се на земјата”.
ТАКА БОГ ГО СОЗДАДЕ

ЧОВЕКОТ СПОРЕД
НЕГОВИОТ ОБРАЗ;
СПОРЕД ОБРАЗОТ

НА БОГА ТОЈ ГО
СОЗДАДЕ

НЕГО ...



Бог му рече на 
Адам. „Јади 
што сакаш од 
градината. Но 
не јади од дрвото 
на познавањето 
на доброто и злото. 
Ако јадеш од тоа 
дрво сигурно ќе 
умреш”.



И ГОСПОД Бог рече, „Не е добро за човекот 
да биде сам; да му создадеме помошник, сличен на 

него”. Бог му ги донесе сите птици и
ѕверови на Адам. Адам на сите им

даде имиња. Тој мора да бил многу
умен за да го направи тоа. Но

помеѓу сите птици и ѕверови
немаше соодветен партнер

за Адам.



Господ му прати на Адам тврд сон. Па кога заспа му 
зеде едно ребро, Бог ја направи Жената од реброто на 

Адам. Жената што ја направи
Бог беше точно вистински

партнер за Адам.



Бог направи се во шест дена. Тогаш Бог го 
благослови седмиот ден и го направи ден 
за одмор. Во Градината Едем, Адам и Ева 
неговата жена беа совршено среќни 
покорувајќи му се на Бога. Бог 
беше нивниот ГОСПОД, нивниот 
Хранител и нивниот Пријател.



Кога Бог создаде се

Приказната од Словото Божјо, Библијата,

се наоѓа во

Битие 1-2

„Влезот на Твоето Слово дава светлина.”
Псалм 119:130



Крај



Оваа библиска приказна ни раскажува за нашиот 
прекрасен Господ кој нè создал и кој сака вие да Го знаете.

Господ знае дека сме правеле лоши нешта, кои Тој ги 
нарекува грев. Казната за грев е смрт, но Господ толку многу ве 

сака што го испратил Својот единствен Син, Исус, да умре на крст 
и да биде казнет за вашите гревови. Потоа Исус оживува и 

заминува дома во Рајот! Ако верувате во Исус и побарате од Него 
да ви ги прости вашите гревови, Тој ќе го направи тоа! Тој ќе 

дојде и ќе живее во вас, и вие ќе живеете со Него засекогаш.

Ако верувате дека ова е вистина, кажете му го ова на Господ:
Драг Исус, верувам дека Ти си Бог и стана човекот кој умре за 
моите гревови и сега Ти повторно живееш. Те молам влези во 

мојот живот и прости ми ги гревовите, за да можам да имам нов 
живот сега и еден ден да дојдам да бидам со Тебе засекогаш. 

Помогни ми да Ти се покорувам и да живеам за 
Тебе како Твое дете. Амин.

Читај ја Библијата и разговарај со Бога секој ден! 
Јован 3:16
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