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DIEVS RADĪJA VISU! Kad Dievs 
radīja pirmo cilvēku Ādamu, viņš 
dzīvoja Ēdenes dārzā kopā ar savu 
sievu Ievu. Viņi bija ļoti laimīgi, 

klausīja Dievam un 
baudīja Viņa klātbūtni, 

līdz kādu dienu …



„Vai tad tiešām
Dievs ir teicis:

neēdiet ne no viena
koka dārzā?” jautāja

čūska Ievai. „Mēs drīkstam ēst no visiem 
kokiem, izņemot vienu,” atbildēja viņa. „Ja 

ēdīsim vai aiztiksim tā augļus, mēs
mirsim.”  „Jūs nemirsiet,” 

pasmīnēja čūska. „Jūs
būsiet kā Dievs.” Ievai

gribējās šī koka augli. Viņa
paklausīja čūskai 

un apēda 

augli.



Ieva nepaklausīja Dievam 
un iedeva augli arī Ādamam. 
Ādamam vajadzēja pateikt: 
„Nē! Es nepārkāpšu 
Dieva Pavēli.”



Kad Ādams un Ieva sagrēkoja, viņi saprata, 
ka ir kaili. Viņi savija vīģes lapas, lai aizsegtos, 
un paslēpās no Dieva starp dārza kokiem.



Dienas vēsumā pa dārzu staigāja 
Dievs. Viņš zināja, ko izdarīja Ādams 
ar Ievu. Ādams vainoja visā Ievu. 
Ieva vainoja čūsku. Dievs sacīja: 
„Čūska lai ir nolādēta. Sievietei būs 
sāpēs bērnus dzemdēt.”  „Ādam, tu 

esi grēkojis, tāpēc zeme būs 
nolādēta un dos ērkšķus un 
dadžus. Vaiga sviedros 
tev būs strādāt, lai 
dabūtu ēdienu.”



Dievs izdzina Ādamu un 
Ievu no brīnišķīgā dārza. 
Tā kā viņi bija grēkojuši, 
viņi bija šķirti 
no dzīvu 
darošā 
Dieva!



Dievs radīja liesmojošu zobenu, 
lai nelaistu viņus iekšā. Dievs 
uztaisīja Ādamam 
un Ievai drēbes 
no ādām. Kur 
viņš ņēma 
ādas?



Pēc kāda laika Ādamam un Ievai piedzima bērni. 
Viņu pirmais dēls Kains bija zemes kopējs. Viņu 
otrais dēls Ābels bija avju gans. Kādu dienu Kains 

atnesa Dievam dāvanā dārzeņus.
Ābels atnesa Dievam dāvanā 
savas labākās aitas. 

Dievam patika 
Ābela 
dāvana.



Dievam nepatika Kaina dāvana. 
Kains ļoti sadusmojās. Bet Dievs 
teica: „Ja tu esi labs, tu savu 
galvu vari pacelt.”



Tomēr Kaina dusmas nerimās. 
Nedaudz vēlāk viņš uzbruka 
Ābelam laukā un nogalināja viņu!



Dievs jautāja Kainam: „Kur ir Ābels, tavs brālis?”
„Es nezinu,” sameloja Kains. „Vai tad es esmu 
sava brāļa sargs?” Dievs sodīja 
Kainu, atņemot viņa talantu 
apstrādāt zemi un padarot 
viņu par klejotāju.



Kains aizgāja no TĀ KUNGA klātbūtnes. 
Viņš apprecēja Ādama un Ievas meitu. 
Viņi izveidoja ģimeni. Drīz vien Kaina 
mazbērni un mazmazbērni piepildīja 
pilsētu, ko viņš dibināja.



Tikmēr arī Ādama un Ievas ģimene 
strauji auga. Tajos laikos cilvēki 
dzīvoja daudz ilgāk nekā šodien.



Kad Ievai piedzima dēls Sets, viņa teica: 
„Dievs man ir devis citu dēlu pēc Ābela.”
Sets bija dievbijīgs vīrs, kurš nodzīvoja 
912 gadus un kuram bija daudz bērnu.



Cilvēki pasaulē ar katru paaudzi kļuva aizvien 
ļaunāki un ļaunāki. Visbeidzot Dievs 

nolēma iznīcināt cilvēci un visus 
zvērus un putnus. Dievam kļuva 
žēl, ka Viņš bija radījis cilvēku. 
Tomēr Dievam patika 

viens vīrs …



Šo vīru sauca Noa. Seta pēctecis Noa bija 
taisns un bezvainīgs. Viņš staigāja ar Dievu.

Viņš mācīja arī saviem trīs dēliem 
klausīt Dievam. Dievs plānoja 

izmantot Nou ļoti 
savādā un īpašā 

veidā!



Cilvēka bēdu sākums

Stāsts no Dieva Vārda, Bībeles,

atrodas

1. Mozus grāmata 3-6

„Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo.”
Psalmi 119:130



Beigas



Šis Bībeles stāsts pavēsta mums par mūsu 
brīnišķīgo Dievu, kas radīja mūs un kas grib, lai tu Viņu iepazītu.

Dievs zina, ka esam darījuši sliktas lietas, ko Viņš sauc par 
grēku. Sods par grēku ir nāve, bet Dievs tik ļoti tevi mīl, 

ka sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu, lai Viņš mirtu pie 
Krusta un saņemtu sodu par taviem grēkiem. Pēc tam Jēzus 

augšāmcēlās no miroņiem un devās mājās uz Debesīm! 
Ja tu ticēsi Jēzum un lūgsi Viņam piedošanu par saviem 
grēkiem, Viņš tev piedos! Viņš atnāks un dzīvos tevī, 

un tu dzīvosi kopā ar Viņu mūžīgi.

Ja tu tici šai patiesībai, pasaki Dievam šos vārdus:
Mīļais Jēzu, es ticu, ka Tu esi Dievs, ka kļuvi par cilvēku, lai 

mirtu par maniem grēkiem, un ka tagad atkal esi dzīvs. Lūdzu, 
ienāc manā dzīvē un piedod manus grēkus, lai es varētu dzīvot 
jaunu dzīvi un kādu dienu būt kopā ar Tevi mūžīgi. Palīdzi man 

paklausīt un dzīvot Tev kā Tavam bērnam. Āmen.

Katru dienu lasi Bībeli un runā ar Dievu! Jāņa 3:16
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