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Kdo nas je ustvaril? Sveto pismo, Božja 
beseda, govori o tem, kako se je začela človeška 
rasa. Pred davnimi časi je Bog ustvaril prvega 

človeka in ga poimenoval Adam.



Bog je Adama ustvaril iz zemeljskega prahu. Ko je 
Bog vdihnil življenje v Adama, je ta oživel. Znašel 
se je v lepem vrtu, imenovanem Rajski vrt.



Preden je Bog ustvaril Adama, je ustvaril čudovit 
svet, poln prelepih stvari. Korak za korakom je Bog  
ustvarjal hribovita področja in prerije, dišeče 
cvetove in visoka drevesa, ptice z barvastim perjem 
in brenčeče čebele, valovite kite in spolzke polže. 

Dejansko je Bog naredil vse, 

kar obstaja –
prav vse.



Na samem začetku, 
preden je Bog karkoli 
ustvaril, ni bilo ničesar 
razen Boga. Ne ljudi, 
ne krajev, ne stvari. 
Ničesar. Ni bilo ne 
svetlobe ne teme. 
Ne višine in ne 
nižine. Ne včeraj 
in ne jutri. Bil je 
samo Bog brez 
začetka. Potem je 
Bog začel delovati!



Na začetku je Bog ustvaril 
nebo in zemljo.



Zemlja je bila brez 
oblike in votla. In v 
globini je bila tema.  
Potem je Bog 
spregovoril: 
“Naj bo 
svetloba.”



In prišla je svetloba. Bog je svetlobo poimenoval 
dan in temo noč. In večer in jutro sta bila prvi dan.



Drugi dan je Bog uredil vode oceanov, morij in jezer 
pod nebesi. Tretji dan je Bog rekel: “Naj se pojavi 
kopno.”  In to se je zgodilo.



Bog je tudi ukazal, da se pojavi trava in cvetje 
ter grmovje in drevesa. In pojavili so 

se. In večer in jutro sta 
bila tretji dan.



Potem je Bog ustvaril sonce, 
luno in toliko zvezd, da jih nihče 
ne more prešteti. In večer in 
jutro sta bila četrti dan.



Naslednji na Božji listi 
so bili še morska bitja in 
ribe ter ptice. Petega 
dne je ustvaril veliko 
mečarico in drobne 
sardele, dolgonoge noje 
in srečne male kolibrije. 
Bog je ustvaril vse 
možne vrste rib, ki so 
napolnile zemeljske vode 
in vse vrste ptic, da bi 
uživale na kopnem, morju 
in nebu. In večer in 
jutro sta bila peti dan.



Potem je Bog ponovno spregovoril. Rekel je: “Naj
zemlja prinese živa bitja ...”  In pojavile so se vse
možne vrste živali, žuželk in plazilcev. Pojavili so se 
ogromni sloni in zaposleni bobri. Nenavadne opice in 
nespretni krokodili. Migajoči črvi in predrzne
veverice. Preklaste žirafe in mačke, ki predejo. 
Ta dan je Bog ustvaril vse možne vrste živali.

In večer in jutro sta bila šesti dan.



Bog je šesti dan naredil še nekaj drugega - nekaj 
zelo posebnega. Vse je bilo sedaj pripravljeno za 
človeka. Na poljih je bila hrana in živali, da bi mu 
služile. In Bog je rekel: “Ustvarimo človeka po naši 

podobi. Naj bo gospodar
nad vsem na zemlji.”
Tako je Bog ustvaril
svojo lastno podobo;

ustvaril ga je v
podobi Boga ...



Bog je rekel 
Adamu. “Jej, 
kar ti srce poželi 
z vrta, ne jej pa z 
drevesa spoznanja 
o dobrem in zlu. 
Če boš jedel s 
tega drevesa, boš 
zagotovo umrl.”



In GOSPOD je rekel: “Ni dobro, da je človek sam. 
Ustvaril mu bom pomočnika.”  Bog je Adamu prinesel 

vse ptice in zveri. Adam jih je vse
poimenoval. Moral je biti zelo
pameten, da je to lahko storil.

Toda med vsemi pticami in
zvermi ni bilo primernega

partnerja za Adama.



Bog je Adama ponesel v globok, globok spanec. Z 
odstranitvijo enega njegovih reber je Bog oblikoval 

Žensko iz Adamovega
rebra.  Ženska, ki jo je

Bog naredil, je bila
kot ustvarjena za

Adamovo partnerico.



Bog je vse ustvaril v šestih dneh. Tedaj 
je Bog blagoslovil sedmi dan in ga naredil 
za dan počitka. V Rajskem vrtu sta Adam 
in Eva, njegova žena, uživala popolno 
srečo in se pokoravala Bogu. Bog 
je bil njun GOSPOD, njun 
Skrbnik in Prijatelj.



Ko Je Bog Ustvaril Vse

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Stvarjenje 1-2

“Komur se beseda tvoja razodene, prejme luč.”
Psalm 119:130



Konec



Ta svetopisemska zgodba govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in ki želi, da ga poznaš.

Bog ve, da smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog te tako zelo ljubi, da je poslal 

svojega edinega sina, Jezusa, da umre na križu in tako nase 
prevzame kazen za tvoje grehe. Potem je Jezus vstal od mrtvih 
in odšel domov v nebesa! Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, da ti 

odpusti grehe, bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 
in ti boš za vedno živel/a z njim.

Če verjameš, da je to resnica, reci Bogu naslednje:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in da si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, ter da sedaj spet živiš.  Prosim, vstopi v 
moje življenje in mi odpusti moje grehe, tako da bom lahko 

živel/a novo življenje in da bom nekega dne lahko za vedno s 
Teboj. Pomagaj mi, da ti bom poslušen/na in da bom 

živel/a zate kot Tvoj otrok. Amen.

Preberi Sveto pismo in se vsak dan pogovarjaj 
z Bogom! John 3:16
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