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БОГ СТВАРІЎ УСЕ! Калі Бог 
стварыў першага чалавека, Адама, 
ён жыў у Эдэмскім садзе са сваёй 
жонкай Евай. Яны былі цалкам 

шчаслівыя, слухаючы 
Бога і атрымліваючы 
асалоду ад Яго прысутнасці, 

пакуль адзін 
дзень ...



А табе Бог казаў 
не есці з кожнага 
дрэва? спытала ў Евы 
змяя. “Мы можам есці 
любы фрукт, акрамя аднаго”, адказала яна. 
“Калі мы з’ядзім або дакранемся да гэтага 
фрукта, мы памрэм”. Не памрэш,
ухмыльнуўся змей. “Ты 
станеш як Бог”. Ева 
захацела плён гэтага 
дрэва. Яна паслухала 

змяю і з'ела 
плод.



Пасля таго, як Ева не 
паслухалася Бога, яна прымусіла 
Адама таксама з'есці плод. Адам 
павінен быў сказаць: “Не! Я не 
буду не падпарадкоўвацца Слову 
Божаму”.



Калі Адам і Ева зграшылі, яны 
абодва ведалі, што аголеныя. Зашыўшы 
фігавае лісце ў фартухі, яны накрыліся і 
схаваліся ў кусты ад Божай прысутнасці.



У вячэрнюю прахалоду Бог прыйшоў у сад. 
Ён ведаў, што зрабілі Адам і Ева. Адам 
абвінаваціў Еву. Ева абвінаваціла змяю. 
Бог сказаў: “Змей пракляты. Жанчыне 
будзе балюча, калі нараджаюцца 
дзеці”. “Адам, за тое, што ты 
зграшыў, зямля праклята цернямі 
і чартапалохам. Ты будзеш 

працаваць і пацець, 
каб здабыць 
штодзённую ежу”.



Бог выгнаў Адама і Еву 
з цудоўнага саду. За 
тое, што зграшылі, 
адлучаліся ад 
жыватворнага Бога!



Бог стварыў палаючы меч, 
каб не дапусціць іх. Бог 
стварыў скураныя плашчы 
для Адама і Евы. Адкуль 
Бог шкуры ўзяў?



часам у Адама і Евы нарадзілася сям’я. Іх першы 
сын Каін быў садоўнікам. Іх другі сын, Авель, быў 
пастухом. Аднойчы Каін прынёс Богу гародніну ў 
дар. Авель прынёс некаторыя з самых лепшых 
сваіх авечак у дар Богу. Бог быў 

задаволены 
дарам Авеля.



Бог не быў задаволены дарам 
Каіна. Каін моцна раззлаваўся.
Але Бог сказаў: “Калі вы робіце 
тое, што правільна, вы не 
будзеце прыняты?”



Гнеў Каіна не знік. Праз 
некаторы час у полі ён напаў 
на Авеля – і забіў яго!



Бог гаварыў з Каінам. Дзе твой 
брат, Авель? Не ведаю,
схлусіў Каін. Хіба я вартаўнік 
свайго брата? Бог пакараў 
Каіна, пазбавіўшы яго 
здольнасці да гаспадаркі і 
зрабіўшы яго вандроўнікам.



Каін выйшаў ад аблічча Госпада. Быў жанаты 
на дачцэ Адама і Евы. Яны стварылі сям’ю.
Неўзабаве ўнукі і праўнукі Каіна 
запоўнілі горад, які ён заснаваў.



Між тым сям'я Адама і Евы хутка 
расла. У тыя часы людзі жылі 
значна даўжэй, чым сёння.



Калі нарадзіўся яе сын Сэт, Ева сказала: 
“Бог даў мне Сэта, каб замяніць Авеля”. 
Сэт быў набожным чалавекам, які 
пражыў 912 гадоў і меў шмат дзяцей.



У свеце людзі станавіліся ўсё больш злымі, 
калі адно пакаленне ішло за іншым. 

Нарэшце Бог вырашыў знішчыць 
чалавецтва і усе звяры і птушкі. 
Бог шкадаваў, што стварыў 
чалавека. Але 

адзін чалавек 

спадабаўся
Богу ...



Гэтым чалавекам быў Ной. Нашчадак 
Сэта, Ной быў праведным і беззаганным. 
Ён ішоў з Богам. Ён таксама навучыў 
сваіх трох сыноў слухацца Бога. 

Цяпер Бог планаваў 
выкарыстоўваць 
Ноя вельмі 
дзіўным і 

асаблівым 
чынам!



Пачатак чалавечага смутку

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Быццё 3-6 

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130



Канец



Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16
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