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BůH STVOŘIL VŠECHNO!  Když 
Bůh stvořil prvního člověka, Adama, 
žil Adam v zahradě Eden společně 
se svou ženou, Evou.  Byli dokonale 

šťastní, poslušni Bohu a 
užívali si Jeho přítomnosti 

až do jednoho dne ...
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Časem měli Adam a Eva rodinu.  Jejich první syn, 
Kain, byl zemědělcem.  Jejich druhý syn, Ábel, byl 
pastýřem ovcí.  Po jisté době přinesl Kain Bohu 

obětní dar z plodin země.  Taky 
Ábel přinesl Bohu oběť z toho 

nejlepšího ze 
svých ovcí.  

Boha 
Ábelův 

dar potěšil.

Bůh se procházel po zahradě 
za denního vánku.  Věděl co Adam 
a Eva udělali.  Adam obviňoval Evu.  
Eva vinila hada.  Bůh řekl, „Buď had 
prokletý.  A žena, ta bude mít bolesti, 

když bude rodit děti.”  „Adame, 
protože jsi zhřešil, země bude 
prokleta trním a hložím.  Budeš 
dřít a potit se, aby jsi 
měl každodenně jídlo.”

Poté co Eva neuposlechla Boha, 
dala ovoce také Adamovi, aby 
jej ochutnal.  Adam měl říct, 
„Ne!  Já budu poslušný Božímu 
slovu.”

A tak Bůh            
vyhnal Adama a Evu 

z překrásné zahrady.  Protože zhřešili, 
byli odděleni od Boha, který dává 
život!  Bůh usadil plamenné meče, 
aby hlídaly cestu ke stromu 
života.  Bůh jim také udělal 
kožené suknice.  
Odkud vzal 
Bůh kůže?

Když Adam a Eva zhřešili, oba dva poznali, že jsou 
nazí.  Spletli tedy fíkové listy, aby se jimi zakryli a 
schovali se do stromoví před Boží přítomností.

„Jakže, Bůh vám 
zakázal jíst ze všech 

stromů?” zeptal se had 
Evy.  „Můžeme jíst ze 

všech stromů, kromě jednoho” odpověděla.  
„Pokud z něj budeme jíst nebo se dotkneme 

jeho ovoce, zemřeme.”  „Nezemřete,” 
ušklíbnul se had. 
„Budete jako Bůh.”  
Evě se zachtělo ovoce 
právě z tohoto stromu.  
Uposlechla hada a snědla 

to ovoce.
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Když se Evě narodil syn Šét, řekla, 
„Bůh mi dal Šéta  jako náhradu za 
Ábela.”  Šét byl zbožný muž, který 
žil 912 roků a měl mnoho dětí. 

Kain odešel pryč z přítomnosti BOHA.  
Oženil se s dcerou Adama a Evy a měli 
spolu rodinu.  Brzy Kainovy vnuci a 
pravnuci zaplnili město, které 
vystavěl.

Ale Kain se stále hněval.  Za 
nějakou dobu, když byli na poli, 
zaútočil Kain na Ábela – a 
zabil ho!

Mezitím se rodina Adama a Evy 
velmi rychle rozrostla.  V té době 
žili lidé mnohem déle než dnes. 

Bůh řekl Kainovi.  „Kde je tvůj 
bratr Ábel?”  „Já nevím,” lhal 
Kain.  „Cožpak hlídám svého 
bratra?”  Bůh potrestal Kaina 
tím, že mu vzal schopnost 
obdělávat půdu a udělal 
z něj tuláka. 

Kainovým darem Bůh potěšen 
nebyl.  Kain se moc rozhněval.  
Ale Bůh řekl, „Pokud budeš dělat 
dobro, cožpak tě nepřijmu?”
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The End
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Konec

Ten muž byl Noe.  Šétův potomek, Noe byl 
spravedlivý a bezúhonný.  Noe chodil s Bohem.  

On také učil své tři syny, aby poslouchali 
Boha.  Nyní Bůh naplánoval, že 

použije Noeho velmi 
zvláštním a 
neobyčejným 

způsobem!

Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16

Začátek lidského smutku

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

1. knize Mojžíšově 3-6

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130

Lidé na světě se stávali více a více 
bezbožnými, jedna generace za 

druhou.  Nakonec se Bůh rozhodl, 
že zatratí lidstvo a všechnu zvěř 
a ptáky.  Bohu bylo 
líto, že stvořil 

člověka.  

Ale 
jeden 

člověk 
potěšil Boha ... 15 16
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