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Кой ни е създал? Божието Слово ни казва как е
започнала човешката раса. Много отдавна, Бог
създал първия човек и го наименувал Адам. Бог

направил Адам от земната пръст. Когато Бог
вдъхнал живот в Адам, той станал живо

същество. Бог го поставил
в прекрасната
Едемска градина.



Преди Бог да направи Адам, Той направил един
чудесен свят, пълен с чудесни неща. Бог направил
хълмове и долини, ухаещи цветя и високи дървета, 
многопъстри птици и бръмчещи пчелички, огромни
китове и пълзящи червеи. Всъщност, Бог е направил

абсолютно всичко! 



В самото начало, преди Бог да
направи всичко, нямало нищо, 
освен Бог. Нямало хора, земи, 
или неща. Нищо! Нито
светлина, нито тъмнина. 
Нямало нито горе, 
нито долу. Нямало
нито вчера, нито
утре. Само Бог
съществувал от
вечността. След
това Бог започнал
да твори!



В началото, Бог
сътворил небето и

земята.



Земята била пуста и
безформена. 
Тъмнина
покривала
всичко.
Бог казал: 
�Да бъде
светлина�.



И станала светлина. Бог нарекъл светлината Ден, а
тъмнината Нощ. Всичко това станало на първия ден.



На втория ден, Бог подредил всички океани, морета и
езера под Небето. На третия ден, Бог казал: �Нека да
се появи сушата�. Така и станало.



Бог заповядал и на тревата, цветята, храстите, и
дървата да се появят. И те се появили! Това

все още било на третия ден.



Тогава Бог направил слънцето, 
луната и всички звезди, които са
толкова много, че никой не може
да ги преброи. Това станало на
четвъртия ден.



След това, Бог направил
рибите и птиците. На петия
ден, Той направил
голямата риба меч и
малките сардинки; 
щраусите с дълги
крака и малките
пеещи птички. Бог
направил така, че
всички риби да
напълнят земните
води, а всички птици
да се наслаждават на
земята и въздуха. 



След това, Бог проговорил отново. Той казал: �Нека
земята да произведе множества живи същества...�
Изведнъж се появили всички животни, насекоми и
влечуги. Имало огромни слонове и малки, трудещи
се пчелички; палави маймунки и тромави
крокодили; извиващи се червеи и игриви
катерички; дълги жирафи и мъркащи малки
котенца. Всякакви видове животни били направени
от Бог през този ден.     



Дошъл шестият ден.



Бог направил нещо съвсем различно на шестия ден �
нещо много специално. Всичко било готово и
очаквало Човека. Имало храна по полетата и
животни, които да му слугуват. И Бог казал : �Нека

да направим човека по наш
образ. Нека той да бъде
господар над цялата земя�. 

И ТАКА, БОГ СЪЗДАЛ
ЧОВЕКА ПО СВОЙ

ОБРАЗ � БОЖИЯ
ОБРАЗ...



Бог казал на Адам: 
�Можеш да ядеш от
всичко в градината. 
Само не яж от
дървото за
познаване на
доброто и злото. 
Ако ядеш от него, 
със сигурност ще
умреш�. 



Тогава Бог казал: �Не е добре човекът да бъде сам. 
Ще му направя помощник�. Бог довел всички

зверове и птици при Адам. Адам дал
имена на всички тях. Той трябва
да е бил много умен, за да успее да
направи това. Но, между всички
птици и зверове, той не можал

да си намери подходящ
помощник.



Бог дал на Адам много
дълбок сън. Вземайки едно
от ребрата му, Бог направил

Жената. Жената,
която Бог направил
била съвършеният
помощник за Адам.



Бог направил всичко за шест дни. 
След това, Бог благословил седмия ден
и го направил ден за почивка. В
Едемската градина, Адам и Ева били
много щастливи. Бог бил техен Господ, 
техен Снабдител и техен Приятел.



Когато Бог Направи Всичко

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Битие 1-2

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


