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Krásny svet
Pred mnohými rokmi, na úplnom začiatku vekov, 
Boh stvoril tento krásny svet.

Najprv stvoril svetlo, ktoré žiarilo v tme. 
Z hrudy zeme vytvaroval hory a doliny 
a posypal ich vysokými stromami a ovoc-
nými rastlinami.

Boh naplnil rieky a moria rybami a inými 
stvoreniami. Oblohe stvoril vtáky všelija-
kých druhov. Dal život zvieratám, obrovským 
aj maličkým, ktoré si našli domov na zemi.

Dal život aj ľuďom, mužovi a žene 
– Adamovi a Eve, ktorí mali za úlohu starať 
sa o jeho stvorenia a boli mu priateľmi.
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Zlá voľba
Jedného dňa sa v krásnej záhrade priplazil 
k Eve prefíkaný had.

„Pozri, aké šťavnaté plody má tento 
strom. Vyzerajú veľmi chutne,“ zasyčal.

Eva si spomenula na Božie slová. 
Dovolil im jesť všetky plody zo záhrady 
okrem plodov z tohto stromu. Vyzerali 
však veľmi chutne, a tak Eva odtrhla jeden 
z plodov a odhryzla si z neho. Bol výborný! 
Priniesla ho Adamovi a aj on ochutnal. Veľmi 
sa však zahanbili, pretože poslúchli hadí 
hlas pokušenia. Priali si, aby nikdy Boha 
nesklamali.

Všetko sa zrazu pokazilo. Vedeli, že 
im už Boh nemôže veriť. Už neboli jeho 
priatelia.
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Abrahámova 
dlhá cesta

Keď Boh požiadal Abraháma, aby mu veril, Abrahám 
tak spravil.

Abrahám cestoval do Kanaánu na miesto, kde mu 
Boh vyvolil jeho nový domov. Keď mu Boh povedal, že 
bude mať so Sárou veľkú rodinu, Abrahám mu uveril.

„Pozri na nebesá, Abrahám,“ povedal Boh, „budeš 
mať toľko potomkov, koľko je na nebi hviezd.“

Abrahám a Sára zostarli, no stále nemali 
žiadne deti.

Jedného dňa k nim Boh poslal troch návštevní-
kov. „Budúci rok budeš vo svojich rukách držať dieťa,“ 
povedali. A mali pravdu! Sára porodila malého Izáka.
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