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Kto nás utvoril?  Biblie, Božie slovo, 
nám rozpráva o tom aký bol začiatok  
    ľudstva.  Kedysi dávno Boh stvoril  
              úplne prvého človeka a  
                         dal mu meno  
                         Adam. 



Boh stvoril Adama z prachu zeme.  
Keď Boh vdýchol do Adama život,  
               Adam ožil.  Ocitol sa v  
               nádhernej záhrade,  
                         ktorá sa  
                         volala Eden. 



Ešte pred Adamom Boh stvoril 
nádherný svet plný nádherných vecí. 



Jodeno po druhom Boh stvoril  
kopce a lúky, krehké kvety a vysoké  
stormy, nádherne operené vtáky a 
bzučiace včely, ponárajúce sa  
 
 
 
              veľryby a plaziacich  
                     sa slimákov. 



Ale úplne na začiatku, ešte predtým, 
než Boh čokoľvek stvoril,  
nebolo nič, len Boh.   
Žiadni ľudia, žiadne  
miesta na svete  
ani veci.  Nič.   
Ani svetlo, ani  
tma.  Ani dole ani  
hore.  Ani včerajšok ani dnešok.   
Bol len Boh, ktorý nemal žiadny 
začiatok.  Potom Boh začal konať! 



Na začiatku,  
Boh stvoril nebo a zem. 



Zem nemala tvar a  
bola prázdna.  A  
tma bola nad  
priepasťou.   
Potom  
Boh  
 
 
 
povedal:  
„Buď svetlo!” 



A bolo svetlo.  Boh nazval svetlo 
dňom a tmu nocou.  A nastal večer a 

nastalo ráno prvý deň. 



Na druhý deň Boh zhromaždil wody 
oceánov, morí a jazzier pod nebom.  
Na tretí deň Boh povedal: „Nech sa 
objaví pevnina!”  A stalo sa. 



Boh tiež nariadil aby sa objavila 
tráva, kvety, kríky a stormy.   

A oni vyrástli.  A  
bol večer a ráno,  

 
 
 
 

tretí deň. 



Potom Boh stvoril slnko,  
mesiac a toľko hviezd,  
že ich nik nedokáže  
spočítať.  A bol  
večer a bolo ráno,  
štvrtý deň. 



Ďalšie v Božom 
zozname  
boli morské  
stvorenia, ryby  
a vtáky.  V piaty 
deň stvoril mečúne 
a drobné sardinky, 
dlhonohé pštrosy  
a veselé malé 
kolibríky. 



Boh stvoril všetky 
druhy rýb aby 
naplnili vody na 
zemi a všetky 
druhy vtákov aby 
sa tešili zo zeme, 
mora a oblohy.  A 
bol večer a bolo 
ráno piaty deň. 



Potom Boh znovu prehovoril.  
Povedal: „Nech sa zem naplní živími 
bytosťami …!”  Tak začali existovať 
všetky druhy zvierat, hmyzu a 
plazov.  Boli tu slony, ktoré tras 
zemou aj usilovné bobry. 



Nezbedné opice aj nemotorné 
krokodíly.  Vŕtajúce červy aj 
urečnený čipmankovia.  Dlhé žirafy 
aj pradúce mačičky.  V ten deň Boh 
stvoril všetky druhy zvierat.  A bol 
večer a bolo ráno šiesty deň. 



V šiesty deň Boh urobil niečo  
iné – niečo veľmi špeciálne.  Všetko  

už bolo pripravené na 
 človeka.  Na poliach 

 bolo jedlo a 
 zvieratá, aby 

 mu slúžili. 



A Boh povedal: „urobme človeka  
na náš obraz.  Urobme ho pánom nad 

 všetkým na zemi.” 
  TAK BOH STVORIL 

 ČLOVEKA NA 
 SVOJ OBRAZ, 

 NA OBRAZ 
 BOŽÍ HO 

 STVORIL … 



Boh prehovoril k 
Adamovi: „Jedz,  
čo len budeš chcieť  
zo záhrady.  Ale  
nejedz zo stromu 
poznania dobra a  
zla.  Ak z neho  
budeš jesť z toho 
stromu, určite  
zomrieš.” 



A PÁN Boh povedal: „Nie je dobre, 
aby človek bol sám.  Urobím mu  

pomoc.”  Boh priviedol k 
 Adamovi všetky vtáky a 

 šelmy ale pre Adama 
 medzi nimi nebolo  

 
 
 
vhodného  
partnera. 



Boh poslal Adama do hlbokého, 
hlbokého spánku.  Zobral tomuto  

spiacemu mužovi jedno 
 rebro.  Boh stvoril z 

 Adamovho rebra ženu. 
  Stvoril ju presne 

 tak aby mohla 
 byť Adamovou 

 partnerkou. 



Boh stvoril všetko za 
šesť dní.  Potom požehnal 
siedmy deň a urobil ho 
dňom oddychu. 



V záhrade v Edene mali  
Adam a Eva dokonalé  
šťastie.  Boh bol ich  
PÁNOM, ich živiteľom  
a ich priateľom. 



Keď Boh všetko stvoril 
 

Príbeh z Božieho slova – Biblie 
 

sa nachádza v 
 

Genezis 1-2 

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených  
robí rozumnými.”  Žalm 119:130 



Koniec 



Biblia nám rozpráva nádherný  
príbeh o našom nádhernom Bohu, ktorý  
nás stvoril a chce aby sme Ho poznali. 

 
Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On 
nazýva hriech.  Trest za hriech je smrť.  
Ale Boh nás tak veľmi miluje, že poslal 

svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na 
kríži a bol potrestaný za naše hriechy.  

Ježiš sa potom vrátil do života a vystúpil do 
neba!  Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho 

o odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí!  
Príde a bude žiť s tebou teraz a ty  

budeš žiť s Ním, navždy. 



Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu: 
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal 
človekom, že si zomrel za moje hriechy a 
teraz opäť žiješ.  Prosím, príď do môjho 

života a odpusť mi hriechy, aby som teraz 
mohol mať nový život a jedného dňa odísť 
k Tebe a byť s Tebou navždy.  Pomôž mi 

poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako  
Tvoje dieťa.  Amen. 

 
Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom  

každý deň.   Ján 3:16 
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