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Milí rodičia,

keď po prvý raz niekoho stretneme, zvyčajne sa ho najprv spýtame, 

ako sa volá a kde pracuje. Chceme svojho nového známeho lepšie 

spoznať, a ak poznáme len jeho meno, väčšinou nám to nepovie nič 

o jeho povahe ani o tom, čomu sa venuje.

Ak však chceme lepšie spoznať Boha, prečítať si o jeho menách je 

veľmi dobrý začiatok. Každé z Božích mien v Biblii nám totiž prezradí 

čosi o tom, kým je, aký je alebo čo robí.

Príbehy v tejto knihe sa začínajú Knihou Genezis a končia 

Zjavením. Hoci sa zameriavame na Božie mená, neoddeliteľnou 

súčasťou knihy je celý príbeh Biblie, teda Boží plán ešte pred 

stvorením, podľa ktorého Boh jedného dňa pošle Ježiša, aby všetko 

napravil.

Niektoré z Božích mien v Biblii sú v skutočnosti opisné 

pomenovania, ale pre jednoduchosť všetkých štyridsať mien 

a pomenovaní v tejto knihe nazývame menami. Za každým z nich 
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stojí biblický príbeh primerane prispôsobený veku detí spolu s príkladom 

významu daného mena. Modlím sa, aby prostredníctvom týchto 

štyridsiatich príbehov, krátkych sprievodných zamyslení a modlitieb deti 

vo všetkých kútoch sveta lepšie pochopili Boha, bližšie ho spoznali a ešte 

viac si ho obľúbili.

Nech sa pri našom spoločnom pátraní po menách milujúceho 

veľkolepého Boha na vás aj na vašom dieťati naplní verš z Knihy žalmov 9, 

11: „Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú.“

Diane Stortzová 
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Príbehy  
zo Starého 

zákona



Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Kniha Genezis 1, 1

Z KNIHY GENEZIS 1 – 2. Kedysi dávno Boh stvoril 

všetko z ničoho. Boh najprv stvoril svet a potom ho 

začal napĺňať rôznymi krásnymi vecami.

Boh povedal: „Buď svetlo!“ A odrazu sa všade 

navôkol rozsvietilo. Boh vedel, že svetlo je dobré. 

Oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo „dňom“ 

a tmu nazval „nocou“. Nastal večer a po ňom ráno. 

A svet mal za sebou prvý deň.

Na druhý deň Boh povedal: „Buď obloha,“ 

a vznikla ligotavá modrá obloha. Prišiel večer a hneď 

ráno. A svet mal za sebou druhý deň.

Potom Boh povedal: „Vody, zhromaždite sa na jedno 

miesto a ukáž sa súš!“ A vody ho poslúchli! Boh nazval 

vody „morom“ a súš „zemou“. Bohu sa to pozdávalo, bolo 

to dobré!

„A teraz zem, vyžeň rastliny a stromy,“ rozkázal Boh, „aj so 

semiačkami podľa svojho druhu.“ Puk, puk, puk! Spod zeme vyrástli 

rastlinky s farebnou chrumkavou zeleninou a voňavé kvietky. Stromy sa 

týčili k nebu a na konároch im viselo sladké ovocie. Bohu sa to páčilo, bolo 

to dobré!

Elohim
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Nastal večer, nastalo ráno. A svet mal za sebou už aj 

tretí deň.

Na štvrtý deň Boh ozdobil nebo. „Buďte svetlá na 

nebeskej oblohe,“ povedal. Boh stvoril slnko, aby vládlo 

nad dňom a mesiac, aby vládol nad nocou. A stvoril aj 

hviezdy. Bolo ich dokonca toľko, že ich len on sám mohol 

spočítať! Boh vedel, že je to dobré. Nastal večer, 

potom prišlo ráno, a svet mal za sebou štvrtý deň.

Na piaty deň Boh povedal: 

„A teraz živé tvory! Najprv 

nech sa moria naplnia rybami 

a nebo vtákmi.“ Čľup, žblnk, frnk! Ryby, 

korytnačky a veľryby plávali v moriach 

a vtáky si lietali nad zemou. Boh bol 

spokojný, bolo to dobré! Prišiel večer, po ňom 

ráno. A svet mal za sebou piaty deň.

Na šiesty deň Boh povedal: „Nech sú na zemi 

živé bytosti.“ A stvoril všetky druhy zvierat, ktoré 

žijú na súši, od revúceho leva z džungle až po plaziacu 

sa púštnu jašteričku.

A Boh videl, že je to dobré.

Boh si nechal to najlepšie na koniec. Teraz už bol 

svet pripravený pre ľudí!

farebnom svete 
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„Stvorím človeka na svoj 

obraz,“ vravel si Boh. „Bude 

sa starať o tento krásny svet 

a všetky živé tvory a zvieratá.“ 

A tak Boh stvoril muža a ženu, 

Adama a Evu, a požehnal ich.

Nastal večer, nastalo ráno. A svet 

mal za sebou šiesty deň. Všetko, čo Boh stvoril, 

bolo veľmi dobré.

Na siedmy deň Boh odpočíval.
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Rád/rada majstruješ a pečieš 

koláčiky? Určite ťa baví vytvárať všeličo 

z papiera, lepidla či múky a vajíčok, a možno 

aj z kociek čokolády. Vždy keď vyrábame niečo 

nové z vecí, ktoré už máme, volá sa to tvorenie.

Boh Stvoriteľ vytvoril oblohu a zem, no všetko 

vyrobil z ničoho! Nik iný by čosi také nezvládol. Prvým 

menom Boha v Biblii je Elohim, čo znamená Najvyšší, 

Najlepší. Len Boh mohol stvoriť náš krásny a úžasný svet!
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V Knihe žalmov 100, 3.5 sa 

hovorí: „Pán je Boh; on je náš 

stvoriteľ a jemu patríme. Sme 

jeho ľud. Jeho milosrdenstvo trvá 

naveky.“

Boh Stvoriteľ vytvoril svet 

a miluje ho tak, ako teba!
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PREČÍTAJ SI VIAC
• V Knihe žalmov 95, 6 sa píše: „Poďte, klaňajme sa a na zem 

padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.“
• Kráľ Dávid písal o Stvoriteľovi a svete, ktorý utvoril. Ak si 

chceš prečítať Dávidove slová, nájdi Žalm 8.

ČO SA STALO POTOM?
Adam a Eva sa radovali z Boha, zo záhrady a jeden z druhého. 
Boli šťastní! Jedného dňa však urobili chybu a vtedy sa všetko 
zmenilo…
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