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Pierwszy dzień stworzenia 

 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

 Ziemia za  była niewidoczna i niewyposażona. Ciemno ć 
była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad wodami.  

 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światło!» I wiatło 
nastało. 

 I widział Bóg, że jest ono dobre i piękne. Wtedy oddzielił 
Bóg światło od ciemności. 

 wiatło nazwał Bóg dniem, a ciemno ć nazwał nocą.  
Minął wieczór i minął poranek - dzie  jeden. 
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Drugi dzień stworzenia 

 I rzekł Bóg: «Niechaj powstanie sklepienie między 
wodami, by oddzielało jedne wody od drugich!» I tak 
się stało. 

 Stworzył Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były 
pod sklepieniem, od wód znajdujących się nad 
sklepieniem. 

 To sklepienie Bóg nazwał niebem. I widział Bóg, że ono 
jest dobre i piękne. 

 Minął wieczór i minął poranek - dzie  drugi.  
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Trzeci dzień stworzenia  
 I rzekł Bóg: «Niechaj wody znajdujące się pod sklepieniem 

zbiorą się w jednym skupisku i niech pokaże się suchy 
ląd!». I tak się stało. 

 Ten suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorowiska wód 
nazwał morzami. I widział Bóg, że są dobre i piękne. 

 I rzekł Bóg: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy 
dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi 
według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I 
stało się tak. 

 I Bóg widział, że były dobre i piękne. 
 Minął wieczór i minął poranek - dzie  trzeci.  
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Czwarty dzień stworzenia 

 I rzekł Bóg: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, wiecące na 
sklepieniu nieba, aby oddzielały dzie  od nocy, aby 
wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami 
ja niejącymi na sklepieniu nieba i aby wieciły nad ziemią». I 
stało się tak. 

 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło 
dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 

 I umie cił je Bóg na sklepieniu nieba, aby wieciły nad 
ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały wiatło ć od 
ciemno ci. A widział Bóg, że były dobre i piękne 

 Minął wieczór i minął poranek - dzie  czwarty.  
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Piąty dzień stworzenia 
 Rzekł Bóg: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a 

ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem 
nieba!». 

 Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego 
rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, 
oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. 

 Bóg widząc, że były dobre i piękne, pobłogosławił je 
tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, aby cie 
zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się 
rozmnaża na ziemi». 

 Minął wieczór i minął poranek - dzie  piąty.  
 







Szósty dzień stworzenia 

Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty 
żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta 
pełzające i dzikie zwierzęta według ich 
rodzajów!» I stało się tak. 

Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, 
bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. 
I widział Bóg, że były dobre i piękne. 









Stworzenie człowieka 

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka 
na Nasz obraz, podobnego Nam. 

Niech panuje nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym, nad bydłem, 
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi!»  
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Bóg błogosławił im 
mówiąc do nich: 
«Bądźcie płodni i 
rozmnażajcie się, 
aby cie zaludnili ziemię 
i uczynili ją sobie 
poddaną; aby cie 
panowali nad rybami 
morskimi, nad 
ptactwem 
powietrznym i nad 
wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi». 
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Pan Bóg tchnął 
w jego nozdrza 
tchnienie życia, 
wskutek czego 
stał się człowiek 
istotą żywą.  
 



Siódmy dzień stworzenia 

A gdy Bóg uko czył w dniu szóstym swe 
dzieło, nad którym pracował, odpoczął 

dnia siódmego po całym swym trudzie, 
jaki podjął. 

Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy 
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem 
dniu odpoczął po całej swej pracy, którą 
wykonał stwarzając. 
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