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stvoril

Biblii pre deti
predstavuje

Kedysi dávno Boh 

Boh stvoril Adama z prachu zeme. Boh 
vdýchol Ocitol 

sa v nádhernej záhrade, 
ktorá sa volala 

Eden.

nádherných vecí. Jodeno po druhom Boh stvoril 
kopce a lúky, krehké kvety a vysoké stormy, 
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Potom Boh stvoril slnko, 
mesiac a hviezd, 
ich nik . 
A bol a bolo ráno, 

.

a jazzier pod nebom. Na 
A stalo sa.

Zem nemala tvar a bola 
prázdna. A tma bola 
nad . 
Potom Boh
povedal: 

svetlo

kríky a stormy. A oni vyrástli. 
A 

tretí 

A bolo svetlo. Boh nazval svetlo a tmu nocou. 
A nastal a nastalo ráno prvý .

Ale úplne na , 
predtým, Boh

stvoril, nebolo
, len Boh. , 

miesta na svete
ani veci. . Ani 
svetlo, ani tma. 
Ani dole ani hore. 
Ani ani

. Bol len Boh, 
ktorý nemal

.  Potom
Boh ! Na 

Boh stvoril nebo 
a zem.
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Boh poslal Adama do hlbokého, hlbokého spánku. 
Zobral Boh 

stvoril .
Stvoril ju presne tak aby

Adamovou
partnerkou.

Boh prehovoril 
k Adamovi: 

zo záhrady. Ale 
nejedz zo stromu 
poznania dobra a 
zla. Ak z neho 

Potom Boh znovu prehovoril. Povedal
Tak 

Boli tu slony, 
ktoré tras zemou aj usilovné bobry. Nezbedné 
opice aj nemotorné krokodíly. 

Dlhé 
V 

zvierat. A 

bol 
sám. Urobím Boh priviedol k Adamovi 

pre
Adama medzi nimi nebolo

vhodného partnera.

Na 
A Boh povedal urobme 

obraz.
Urobme ho pánom nad

zemi
TAK BOH STVORIL

OBRAZ, NA OBRAZ

v zozname
boli morské stvorenia, 
ryby a vtáky. V piaty

stvoril a 
drobné sardinky, 
dlhonohé a 
veselé malé kolibríky. 
Boh stvoril
druhy rýb aby naplnili
vody na zemi a 
druhy vtákov aby sa

zo zeme, mora a 
oblohy. A bol a 
bolo ráno piaty .
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Boh stvoril

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

Genezis 1-2

robí 119:130

On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

Potom 

oddychu. V záhrade v Edene mali 

Boh bol ich PÁNOM, ich 
a ich 
.

15


