Pro děti a jejich rodiče
Bůh stvořil slunce, lidi a vše co je
Zavři oči a zacpi si uši. Pozoruješ jak je potom najednou ticho a tma?
Před dlouhým, dlouhým časem, předtím, než vůbec vznikl svět, byla
všude tma a ticho. Nebylo vůbec nic. Lidé, květiny, zvířata.
Tu Bůh řekl: Budiž světlo. Chtěl bych, ať je den. Slunce bude svítit
a hřát. A tak bylo světlo.
Tma zůstala jen v noci. Pro noc stvořil Bůh měsíc a hvězdy. Také
tato světla byla překrásná.
Potom Bůh řekl: Ať je nebe a země, země se oddělí od moře a stane se souší.
Právě tak se stalo. Ale svět byl stále ještě prázdný a tichý.
Proto Bůh řekl: Ať rostou na zemi květiny, stromy a byliny. A brzy
začala z půdy růst první tráva a keře. Ne dlouho poté začaly všude
růst stromy, pestré květiny, zelenina a ovoce.
Ale bylo stále ticho. Nebyl ti stále žádný živý tvor, který by se radoval z květin. Tak tedy Bůh řekl ještě jednou. A protože Bůh chtěl,
začaly se ve vodách hemžit ryby a ostatní vodní živočichové.
Na nebi poletovali ptáci a hmyz.
Nyní už nebylo ticho! Ptáci švitořili, pískali a radostně zpívali. Všechna zvířata zkoušela zvědavě svůj hlas a již brzy štěkala a křičela,
řehtala a kvičela ve všech koutech a koncích země. Každé zvíře
dostalo svůj vlastní hlas.
Přesto Bůh nebyl se stvořením ještě hotový. V jeho překrásném světě chyběli lidé, neboť Bůh se chtěl někomu svěřovat. Chtěl stvořit
lidi, kteří se měli radovat ze stvoření, dávat na sebe pozor a milovat
Boha. Lidé, kteří by mohli myslet a cítit, tak jako Bůh sám. Bůh tedy
stvořil prvního muže a ženu. Nazval je Adamem a Evou.
Tak začalo vše. Tenkrát na začátku, když byl svět ještě zcela nový,
dával ze sebe jen krásu a dobro. Bůh byl velmi spokojený se svou
prací. Potom, sedmý den, když bylo vše hotové, Bůh odpočíval.
Chtěl se v klidu radovat ze všeho, co stvořil.
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