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BOG JE USTVARIL VSE! Ko je 
Bog ustvaril prvega človeka, Adama, 
je ta živel v rajskem vrtu s svojo 
ženo Evo. Bili so popolnoma srečni, 

ker so ubogali Boga in 
uživali v njegovi prisotnosti, 
dokler nekega dne...



"Ali vam je Bog 
rekel, da ne smete 
jesti z vsakega 
drevesa?" je kača 
vprašala Evo. "Lahko jemo vse sadeže 
razen enega," je odgovorila.  "Če pojemo ali 
se dotaknemo tega sadja, bomo umrli." 
"Ne boš umrl," se je 
nasmehnila kača. "Postal 
boš kot Bog."  Eva je 
želela sad tega drevesa.  

Poslušala je 
kačo in 

jedla sadje.



Potem ko Eva ni ubogala Boga, 
je vodila Adama, da je tudi 
jedel sadje. Adam bi moral 
reči: "Ne! Ne bom neposlušen 
Božji besedi."



Ko sta Adam in Eva grešila, 
sta oba vedela, da sta gola. Figovo listje 
so zašili v predpasnike, se pokrili in pred 
božjo navzočnostjo skrili v grm.



V večernem hladu je Bog prišel na vrt. 
Vedel je, kaj sta storila Adam in Eva. Adam 
je krivil Evo. Eva je krivila kačo. Bog je 
rekel: "Kača je prekleta. Ženska bo 
trpela, ko se bodo rodili otroci."  
"Adam, ker si grešil, je zemlja 
prekleta s trnjem in osatom.  
Trudil se boš in se potil, da bi 

dobil svojo 
dnevno hrano."



Bog je Adama in Evo 
odstranil iz čudovitega 
vrta. Ker so grešili, so 
bili ločeni od Boga, ki 
daje življenje!



Bog je ustvaril ognjeni meč, da 
jih prepreči. Bog je Adamu in 
Evi naredil plašče iz kože. Od 
kod je Bog vzel kože?



Čez čas se je Adamu in Evi rodila družina. Njun prvi 
sin Cain je bil vrtnar. Njun drugi sin Abel je bil 
pastir.  Nekega dne je Cain prinesel Bogu nekaj 
zelenjave v dar.  Abel je prinesel 
nekaj najboljših svojih ovac kot 

darilo Bogu.  
Bog je bil 
zadovoljen 
z Abelovim 
darilom.



Bog ni bil zadovoljen s Kajnovim 
darilom. Cain se je zelo razjezil. 
Toda Bog je rekel: "Če delaš, kar 
je prav, ali ne boš sprejet?"



Cainova jeza ni izginila. Čez 
nekaj časa je na polju napadel 
Abela – in ga ubil!



Bog je spregovoril Kajnu. "Kje 
je tvoj brat, Abel?" "Ne vem," 
je lagal Cain. "Ali sem bratov 
čuvaj?" Bog je Kajna kaznoval 
tako, da mu je odvzel 
sposobnost kmetovanja in ga 
naredil za potepuha.



Kajn je odšel izpred GOSPODOVEGA obličja.  Bil 
je poročen s hčerko Adama in Eve.  Ustvarila sta 
si družino. Kmalu so Kajnovi vnuki in 
pravnuki napolnili mesto, ki ga 
je ustanovil.



Medtem se je družina Adama in Eve 
hitro povečala. V tistih časih so 
ljudje živeli veliko dlje kot danes.



Ko se je rodil njen sin Seth, je Eva rekla: 
"Bog mi je dal Setha, da nadomesti 
Abela." Set je bil pobožen mož, ki je 
živel 912 let in imel veliko otrok.



Na svetu so ljudje postajali vedno bolj 
hudobni, ko je ena generacija sledila 

drugi. Končno se je Bog odločil uničiti 
človeštvo in vse zveri in ptice.  Bogu 
je bilo žal, da je ustvaril človeka.  
Toda en človek je 

ugajal Bogu...



Ta človek je bil Noah. Noe, Setov potomec, je 
bil pravičen in neoporečen. Hodil je z Bogom.
Svoje tri sinove je tudi učil ubogati 
Boga.  Zdaj je Bog načrtoval, da bo 

uporabil Noeta na zelo 
čuden in poseben 
način!
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Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Geneza 3-6

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130
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Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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