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Kto nas stworzył?  Odpowiedź daje nam Pismo 
Święte, które jest natchnione głosem Boga. 
Wyjaśnia ono, jak powstała cała ludzka rasa.  

Bardzo dawno temu, Bóg stworzył pierwszego  
                                   człowieka i nazwał   
                                           go Adam. 



Bóg stworzył go z prochu ziemi.  Bóg tchnął w 
Adama życie, a ten ożył.  Adam znajdował  
się w pięknym ogrodzie o nazwie Eden.  



Zanim Bóg stworzył Adama, stworzył nasz piękny 
świat, pełen wspaniałych rzeczy.  Krok po kroku,  
Bóg kształtował góry, równiny, pachnące kwiaty  
i wysokie drzewa, jaskrawo upierzone ptaki oraz 
bzyczące pszczoły, olbrzymie wieloryby oraz  
    obślizgłe ślimaki.  Tak naprawdę,  
 

                                               
 
 
 
                       Bóg stworzył wszystko co  
                            istnieje-wszystko. 



Na samym początku, zanim Bóg 
cokolwiek stworzył, oprócz  
Niego nie było nic innego.   
Ani ludzi ani miejsc ani  
czegokolwiek innego.   
Nie było niczego.   
Nie było światła  
czy ciemności,  
żadnej góry,  
żadnego dołu,  
żadnego wczoraj ani  
jutro.  Był jedynie Bóg,  
który nie miał początku.   
Wtedy Bóg zadziałał! 

Na początku Bóg  
stworzył Niebo i  

Ziemię.  



A Ziemia z początku  
była pusta, bez żadnej  
formy i ciemność  
była nad  
otchłanią.   
Wtedy Bóg  
powiedział.   
 
                  „Niech  
                stanie się  
                światłość!” 



I nastała światłość, którą Bóg nazwał Dniem, a 
ciemność Bóg nazwał Nocą.  Był więc wieczór i 

poranek –dzień pierwszy.  



Drugiego dnia, Bóg rozdzielił wody na oceany, morza 
i jeziora, nad którymi panuje Niebo.  Trzeciego 
dnia, Bóg powiedział „Niechaj powstanie suchy  
ląd.”  I tak też się stało. 



Bóg rozkazał również trawom, kwiatom, krzewom i 
drzewom pokazać się, i tak uczyniły.   

Nastał wieczór i poranek 
 - dzień trzeci.  



Następnie, Bóg stworzył Słońce, 
Księżyc i tak wiele gwiazd, że 
nikt nie potrafiłby ich zliczyć.  
I tak oto zakończył się dzień 
czwarty. 



Morskie stworzenia, ryby i 
ptaki były u Boga kolejne  
na liście.  Piątego dnia,  
Bóg stworzył ogromne  
ryby-piły jak i malutkie 
sardynki, długonogie  
strusie oraz wesołe i 
malutkie kolibry.   Bóg 
stworzył  tyle rodzajów 
ryb, aby zapełniły wody 
Ziemi, a każdy ptak miał  
uczynić milszą ziemię, 
morze i niebo.  Nastał 
wieczór i poranek –  
to był dzień piąty. 



Chwilkę później Bóg przemówił kolejny raz i rzekł: 
„Niechaj Ziemia wyda z siebie kolejne żywe istoty.”  
I tak oto powstały wszelkie ssaki i owady i gady.  
Były to zarówno ogromne słonie, które trzęsły  
ziemią oraz pochłonięte pracą borsuki.  Podstępne 
małpy oraz niezdarne krokodyle.  Pełzające 
dżdżownice oraz zuchwałe wiewiórki.  Wysmukłe 
żyrafy oraz prychające kocury.  Tego dnia, Bóg 
stworzył każdy rodzaj zwierząt.  I tak zakończył  
                                                  się szósty dzień. 



Jednak Bóg zrobił coś jeszcze tego dnia, uczynił coś 
bardzo szczególnego.  Teraz wszystko było już 

przygotowane dla Człowieka.  Były pola pełne 
pożywienia i zwierzęta, które służyłyby 

 człowiekowi.  Bóg więc rzekł: 
 „Uczyńmy człowieka na Nasz  

 obraz.  Niechaj będzie  
 on panem wszystkiego co 
 na ziemi.”  Tak więc Bóg 

 stworzył człowieka na 
 własne podobieństwo. 

  Stworzył go na 
 obraz Boga … 



Bóg przemówił 
do Adama: 
„Możesz jeść 
wszystko co 
znajduje się w 
ogrodzie, ale nie 
jedz z drzewa 
poznania dobra i 
zła.  Jeśli zjesz 
owoce z tego 
drzewa, z 
pewnością 
umrzesz.” 



Pan Bóg przemówił później: „Człowiek nie powinien 
być samotny.  Uczynię mu pomocnika.”  I tak oto 

Bóg zebrał wszelkie stworzenia i zaprowadził je do 
Adama.  Adam nadał im wszystkim 

 nazwy.  Musiał  być bardzo mądry, 
 skoro mu się to udało.  Jednak i 

 pośród tych wszystkich ptaków i 
 zwierząt nie było odpowiedniego 

 partnera dla Adama.  



Wtedy Bóg sprawił, że Adam zapadł 
w głęboki głęboki sen.  Kiedy Adam 

spał, Bóg usunął jedno z jego 
 żeber i uformował z niego 

 kobietę.  Ta stworzona 
 przez Boga kobieta, 

 idealnie nadawała 
 się na partnerkę 

 dla Adama.  



To wszystko Bóg uczynił w sześć dni.  
Siódmy dzień Bóg pobłogosławił i uczynił  
go dniem odpoczynku.  W ogrodzie Eden 
Adam oraz jego żona Ewa byli posłuszni 
Bogu i wiedli życie w doskonałym 
szczęściu.  Bóg był ich Panem,  
ich Żywicielem oraz ich  
           Przyjacielem.  
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Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księgi Rodzaju 1-2 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



1 60 

Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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