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Na začetku je bila zemlja  
prazna in brez oblike. 
Ovita je bila v mrak, 
povsod je bila voda, 

 nad vsem tem pa je vel 
 Božji duh.
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SveteMu pISMu  
za otRoke na pot

Prepričana sem, da vsak starš, stari starš, marsikatera teta, stric, botra ali 
boter poznajo zadrego, ko otroka vprašajo, katero zgodbo za lahko noč 
ali za »pocrtek« bi rad slišal. Otrok na »grozo« spraševalca milijontič reče: 
»Tisto, o …« Skrit vzdih ali šibek poskus odraslega »Ali ne bi raje kakšne 
nove?« skuša otroku »širiti obzorja« pripovedi in skrivnostnega domišljijskega 
sveta. Pripovedi so namreč tista pot, ki budi domišljijo, sproža notranje pro-
cese, bogati doživljanja, spodbuja vživljanje … skratka, pripovedi življenje 
bogatijo. Bog je v srčiko človekovega srca in doživljanja položil skrito hrepe-
nenje po »odkrivanju skrivnosti«, po besedi, po pripovedi. Beseda, ki se je 
od stvariteljskega »bodi« razodela z »Jaz sem« in učlovečila v »Bog z nami«, 
navdihuje še danes. Tako zelo, da si želimo, da bi ob njej zazvenela struna  
v srcu vsakega nam ljubega človeka. 

Sveto pismo za otroke je ponoven poskus pripovedovanja resničnih  
zgodb, postavljen ob bok mnogim drugim poskusom pripovedovanja zgo-
dovine odrešenja. Otrokom, ki so že hote ali nehote pod vplivom moder-
nega tehničnega razvoja, bo ob poslušanju in pozneje samostojnem branju 
te knjige v dragoceno pomoč slika. Ilustracije bodo pomagale pri razvijanju 
lastnih domišljijskih podob, hkrati pa bodo v potrditev, da imajo tudi ob sve-
topisemskih zgodbah »vsake oči svojega malarja«. Morda bo ob ilustracijah 
kdo od otrok začutil nagovor in tudi sam narisal tisto, kar bo videl s svojimi 
duhovnimi očmi.

Knjiga Sveto pismo za otroke želi v slovenski prostor prinesti pripoved 
odrešenjskih dogodkov v duhu nove evangelizacije: vedno aktualno vsebino 
Božjega delovanja na svež in prikupen način. 

s. Magda Burger

SLO BibbiadeiRagazzi_SoloNero.indd   3 12. 09. 2018   20:43:41



STARA  
ZAVEZA

SLO BibbiadeiRagazzi_SoloNero.indd   4 12. 09. 2018   20:43:41



StvaRJenJe

Na začetku je bila zemlja prazna in brez oblike. Ovita je bila  
v mrak, povsod je bila voda, nad vsem tem pa je vel Božji Duh.
Prvi dan je Bog rekel: »Naj nastane svetloba.« In v strašno temo 
je posijala svetloba, ki je pregnala mrak. Tako je Gospod ločil 
svetlobo od teme. Svetlobo je poimenoval »dan«, temo pa »noč«.
Drugi dan je Bog ustvaril nebesni obok. V ozračju so se prvič 
pojavili oblaki, iz njih pa sta padla prvi dež in sneg.
Tretji dan je Bog zbral vse vode na en kraj in jih poimenoval 
»morje«. Prikazalo se je kopno, ki ga je Bog poimenoval »zemlja«. 
Tako so nastali oceani in celine. Kopno so porasli trava, cvetje in 
rastline, ki obrodijo plodove. Iz tal je pognalo pod nebo drevje in 
zemljo so prerasli gozdovi.
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Četrti dan je Bog ustvaril na nebu velike luči: sonce, da 
razsvetljuje dan, mesec in zvezde, da razsvetljujejo noč.
Peti dan je Bog ustvaril živali, ki živijo v vodi, in živali, ki živijo  
v zraku. Morja, reke in jezera so naselile ribe vseh vrst, v zraku  
pa so se pojavile jate ptic.
Šesti dan je Bog rekel: »Naj zemljo poselijo živa bitja vseh vrst.« 
Pojavile so se gozdne in domače živali, od zelo majhnih do zelo 
velikih.
Tako je bila zemlja pripravljena, da na njej zaživi človek. Bog 
je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, po Božji podobi.« 
Tako je Bog ustvaril moškega in žensko. Potem ju je blagoslovil 
z besedami: »Ljubita se in bodita rodovitna, napolnita zemljo in 
dajta ime vsem živim bitjem.« Prvemu moškemu je dal ime Adam, 
prvi ženski pa Eva.
Bog je videl, da je vse, kar je ustvaril, dobro. Njegovo delo je bilo 
dopolnjeno.
Sedmi dan Bog ni delal. Posvetil ga je počitku.
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ADAM IN EVA V VRTU

Bog je na vzhodu zasadil vrt in tja postavil Adama in Evo, da bi ga 
obdelovala in varovala. Vrt je bil obdan s štirimi rekami. Iz tal so 
poganjale rastline, ki so obrodile okusne sadove. Sredi vrta sta stali 
dve drevesi: drevo življenja in drevo spoznanja dobrega in hudega. 
Moški in ženska sta smela jesti vse sadove v vrtu, razen tistih  
z drevesa spoznanja. Bog jima je zapovedal: »S tega drevesa ne 
smeta jesti. Niti dotakniti se ne smeta njegovih sadov, sicer bosta 
umrla.« Vendar je kača, najbolj zvito in zavistno izmed vseh 
ustvarjenih bitij, rekla ženski: »Saj ni res, ne bosta umrla. Spoznala 
bosta dobro in hudo. Postala bosta podobna Bogu.«
Eva se ni upirala. Obrala je sadež z drevesa in ga pojedla. Potem je 
dala sadež še Adamu in tudi on je ugriznil vanj.
Ko sta Adam in Eva v vrtu zaslišala Gospodove korake, sta se 
ustrašila in se skrila. Bog je pričakoval, da bosta priznala svojo 
napako. Vendar sta moški in ženska krivila drug drugega in kačo. 
Bog ju je za kazen nagnal iz vrta. Adamu je rekel: »Trdo boš moral 
delati, da si boš služil hrano.« Evi je rekel: »Zelo boš morala trpeti, 
da postaneš mati.« Kači pa je rekel: »Plazila se boš po tleh in nekoč 
te bo sin ženske poteptal.«
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KAJN IN ABEL

adamu in evi sta se rodila dva sinova: kajn in abel. kajn je 
obdeloval polje, Abel pa je pasel drobnico. Oba sta Gospodu 
darovala sad svojega dela – Abel najboljše ovce svoje črede, Kajn 
pa poljske pridelke. Bogu je bila Abelova daritev všeč, Kajnova pa 
ne.
Ko je Bog videl, da v Kajnovem srcu raste ljubosumje, mu je rekel: 
»Zakaj si potrt? Če boš delal dobro, boš dobil dobro; če pa boš 
delal zlo, ti tvoj greh ne bo dal miru.«
Vendar je Kajnova ljubosumnost na brata prerasla v sovraštvo. 
Nekega dne je Kajn povabil Abela, naj gre z njim na polje. Tam 
ga je ubil. Potem pa se je svojega dejanja ustrašil in v obupu 
pobegnil.
Vendar je Gospod prepovedal ljudem, da bi Kajna ubili, in ga 
je zaznamoval, da mu nihče, ki bi ga srečal, ne bi storil ničesar 
hudega.
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VÉLIKI POTOP

Ko je hudobija ljudi dosegla vrhunec, je Bog užaloščeno rekel: 
»Izbrisal bom človeka in vse, kar sem ustvaril.«
Vendar je bil med vsemi tistimi hudobneži tudi neki pravični 
človek, Noe, ki je bil Bogu všeč. Zato je Bog ukazal Noetu, naj 
zgradi barko, veliko ladjo, premazano s smolo, in vanjo vkrca po 
en par vsake vrste živali. Nazadnje je stopila v barko tudi Noetova 
družina: njegova žena in njuni sinovi Sem, Ham in Jafet s svojimi 
ženami.
Ko so bili vsi vkrcani, je Bog zapečatil vrata ladje. Potem se je 
odprlo nebo in zemljo je zalila voda. Deževalo je štirideset dni 
in štirideset noči. Reke so prestopile bregove, morja so poplavila 
celine. Voda je tako narasla, da je zagrnila celo najvišje gore.  
Vsa živa bitja na kopnem je zalilo, nobeno se ni rešilo.  
Na viharnih vodah se je zibala le barka.
Potem pa je nehalo deževati. Voda je počasi usahnila in ladja je 
nepoškodovana obtičala na vrhu neke gore.
Noe je poslal ven različne ptice, drugo za drugo, da bi izvedel, 
kako je zunaj. Nazadnje se je golobica vrnila z oljčno vejico  
v kljunu. To je bilo znamenje, da na zemlji spet brsti zelenje. 
Tedaj je Noe z družino stopil iz barke, sezidal kamnit oltar in na 
njem daroval žrtev v zahvalo Bogu. Gospodu je bila daritev všeč 
in je rekel: »Dokler bo zemlja stala, na njej ne bo več potopa.«
Na nebu se je prikazala mavrica, znamenje te Božje obljube.
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BABILONSKI STOLP

Zemlja se je znova razcvetela, ljudje so se razmnožili in se naselili 
na veliki ravnici. Vsi so bili eno samo ljudstvo in so govorili en sam 
jezik.
Ustanovili so mesto, imenovano Babilon, zgrajeno iz opeke. Sredi 
mesta so hoteli postaviti stolp, ki bi bil tako visok, da bi segel do 
neba. »Naj bo znamenje naše sloge in moči,« so rekli.
Bog pa je odločil drugače. Ko je videl nevarnost takšne 
prevzetnosti, je sklenil pomešati jezike ljudi, ki so stolp gradili. 
Nenadoma nihče več ni razumel, kaj mu govori sodelavec, nihče 
ni mogel dajati povelj in nihče jih ni mogel izpolnjevati. Tako so 
ljudje gradbišče zapustili in se razkropili po vsej zemlji.
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