
Православни Катихизис

Помаже Бог!



Стварање света



1. дан:



Свет је створен из ничега
■ “У почетку 

створи Бог небо 
и земљу…”

■ “…А земља 
беше без 
обличја и пуста, 
и Дух Божији 
дизаше се над 
водом…”

■     (Постање 1, 1 -2)



То “без обличја и пуста” је можда 
изгледало и овако…

…а можда и другачије - ми то не 
знамо - али нешто друго знамо:



Бог је свет створио из 
љубави…

■ “Потом рече Бог: “Нека буде светлост!”. И би 
светлост.

■ …И виде Бог светлост да је добра; и растави Бог 
светлост од таме. И светлост назва Бог дан, а таму 
назва ноћ… И би вече, и би јутро, дан први…”  
(Постање 1, 3-5)



Првог дана настала је светлост…





■ “…Потом рече Бог: Нека буде свод 
посред воде, да раставља воду од воде…  

■ И створи Бог свод, и растави воду под 
сводом од воде над сводом; и би тако.
А свод назва Бог небо. 

■ И би вече и би јутро, дан други… (Постање 1, 
6-8) 

2. дан:



Бог је дакле другога дана 
поставио свод над земљом – 

небо…



3. дан:



Бог је створио сав живи свет

■ Рече Бог: “Нека пусти земља 
из себе траву, биље што носи 
семе, и дрво родно, које рађа 
род по врстама својим…

■ …И пусти земља из себе 
траву… И виде Бог да је 
добро…”

■  (Постање 1, 11-12)



Бог је Творац свих биљака

• Када је Бог 
почео да 

ствара жива 
бића, започео 

је од 
најпростијих 
организама  - 

и редом је 
стварао све 
сложеније и 
сложеније 
облике…



4. дан:



Потом рече Бог: “Нека буду 
видела на своду небеском…”

■ “…да деле дан и ноћ, 
и да буду знаци 
данима, временима и 
годинама…

■ И створи Бог видела 
два велика: видело 
веће да управља 
даном, и видело мање 
да управља ноћу, и 
звезде…” (Постање 1, 
14-19)



Бог је Творац небеских тела и 
читаве Васељене

■ “…И постави их Бог 
на своду небеском 
да обасјавају 
земљу…

■ …И да управљају 
даном и ноћу, и да 
деле светлост од 
таме. И виде Бог да 
је добро…” (Постање 1, 

17) 





5. дан:



Бог је Творац риба и птица

■ Потом рече Бог: 
“Нека врве по води 
душе живе, и птице 
нека лете изнад 
земље под свод 
небески…” (Постање 1, 20)



■ Бог је створио 
најразличитије 
животиње које 
живе у води, по 
морима и 
океанима, и 
птице које лете 
небом…





6. дан:



Потом рече Бог:

■ “…Нека пусти земља из себе душе живе 
по врстама њиховим, стоку и ситне 
животиње и звери земаљске по врстама 
њиховим…

■ …И би тако…

■ …И виде Бог да је добро…” (Постање 1, 24-25)





Бог је Творац свих животиња.

• Бог је постепено 
припремао свет за 
долазак човека: 
после биљака 
створио је 
најпростије 
организме, затим 
рибе, птице, 
гмизавце - и на крају 
копнене животиње…



Бог је створио човека по својој 
слици

■ “…Потом рече Бог: 
Да начинимо човека 
по обличју својему – 
као што смо ми – да 
буде господар од 
риба морских и 
птица земаљских и 
од стоке …”

■ “…И од целе земље 
и и од свих 
животиња што се 
мичу по земљи…”

■ (Постање 1, 26)



“…И створи Бог човека по слици 
својој, по обличју својему створи 

га…” (Постање 1, 27)



“…И узевши Господ Бог човека 
намести га у врту Едемскоме, да 

га ради и да га чува…” (Постање 2, 15) 





“…И узевши Господ Бог човека 
намести га у врту Едемскоме, да 

га ради и да га чува…”
■ “…Бог створи од 

земље све звери 
пољске и све птице 
небеске, и доведе к 
Адаму да види како 
ће коју назвати, па 
како Адам назове 
коју животињу – 
онако да јој буде 
име… ” (Постање 2, 19)



“…И Адам надену име сваком 
живом бићу и свакој птици 

небеској и свакој звери пољској, 
али се не нађе друг према 

њему…”  (Постање 2, 20)





“И рече Господ Бог: Није добро да 
је човек сам – да му начинимо 

друга према њему…”

“…И пусти Бог тврд сан на Адама, те Адам 
заспа, па му узе једно ребро и место попуни 
месом…

…И Господ Бог створи жену од ребра – које 
узе Адаму – и доведе је к Адаму…” (Постање 2, 22)



“…А Адам рече: Гле, кост од 
мојих костију и тело од тела 

мога!...” (Постање 2, 23)



“И створи Бог човека по обличју својему, 
по обличју својем створи га, мушко и 

женско створи их…” (Постање 1, 27)



И посади Бог на Истоку врт 
Едемски, и стави Адама и Еву у 

њега…



Бог је Творац човека – човек је 
боголико биће

    На крају Бог - је 
створио човека – 
мушко и женско – по 
својој слици.

    Човек се разликује 
од свих осталих бића, 
јер га је Бог створио 
слободним, то јест 
створио га је као 
личност…



Тада погледа Бог све што је 
створио – и гле: добро веома 

беше!
■ “…Тако се доврши небо и земља и сва војска 

њихова…” (Постање 2, 1)





   “То је постање неба и земље кад посташе, 
кад Бог створи небо и земљу…” (Постање 2, 4)



Један уметник је то видео овако, 
као стрип:



И погледа Бог на оно што је 
створио…

■ …и гле, веома добро беше!...
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