BOH JE PÁN A STVORITEĽ SVETA

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (Gn 1, 1)

Pri pohľade na svet, prírodu, vesmír, stojíme pred úžasnou záhadou. Odkiaľ to všetko je? V čom má pôvod tá krása, poriadok, účelnosť, nesmiernosť? Na to všetko nám odpovedá viera. Ako každá vec na svete, tak aj celý svet, vesmír, má svojho pôvodcu - Stvoriteľa. Rozum nás poučuje a Božie zjavenie nám potvrdzuje, že pôvodcom sveta je Boh.
Boha voláme Pánom a Stvoriteľom sveta preto, lebo on všetko stvoril a všetko mu patrí- je jeho.
Stvoriť znamená urobiť všetko z ničoho. Stvoriteľský čin je úkon Božej všemohúcnosti, keď svojím Slovom všetko priviedol k jestvovaniu.
Boh stvoril svet viditeľný a neviditeľný - hmotný a duchovný. Okrem hmotných vecí jestvujú teda aj duchovné skutočnosti (duša, anjeli, nebo...).
Pán Boh všetko stvoril z lásky, aby ukázal svoju krásu, moc a dobrotu a aby sa so svojimi stvoreniami podelil o svoju blaženosť. Všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Boh daroval svet ľudom, aby sa oň starali a prácou si nadobúdali životné potreby. Stvorený svet plní v živote človeka tri základne funkcie: je jeho dočasným domovom, priestorom vyvíjania tvorivej aktivity a miestom stretávania sa s Bohom.
Prírodu si vážime ako veľký Boží dar a cítime za ňu zodpovednosť. Sme ju povinní chrániť a rešpektovať jej zákony. Pre vážne poškodzovanie prírody sa vo svete rozšírilo „ekologické hnutie" za ochranu prírody a čistotu životného prostredia.

Boh stvoril svet, aby prejavil a udelil svoju slávu. Sláva, pre ktorú Boh stvoril svoje stvorenia, je v tom, že majú účasť na jeho pravde, dobrote a kráse. (KKC, 319)

„Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie takisto povstalo.“ (2 Mach 7, 23)

„Všetko, čo na zemi vidím, mi hovorí, že si to urobil z lásky ku mne a vyzýva ma, aby som ťa miloval.“ (sv. Augustín)

