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Бог је створио све.  Када је Бог  
створио првог човјека Адама, он  
је живио у Едемском врту са својом  
женом Евом.  Они су били савршено  
                                  срећни слушајући  
                              Господа и уживали су у  
                                            његовом присуству  
                                                     све до једног  
                                                           дана ... 



„Зар ти Господ 
 није рекао да не 
 једеш са сваког 

 дрвета?”  Упитала је 
 змија Еву.  „Ми можемо јести са 

сваког дрвета осим једног” 
одговорила је.  „Ако ми 

 једемо или дирнемо 
 то дрво, умријећемо”. 

  „Нећете ви умријети” 
                   змија се злобно  
                      осмијешила. 



„Ви ћете постати 
као Бог”.  Ева је 
жељела плод са 

тог дрвета.  Она је 
послушала змију 

 и појела воће. 



Послије непослушности према 
Господу она је одвела Адама да 
поједе плод такође.  „Не!   
Ја нећу да будем  
непослушан  
Божијој  
ријечи”. 



Када су Адам и Ева сагријешили,  
они су сазнали да су голи.  Сашивши  
смоквин лист у кецељу, они су се покрили  
и сакрили у жбуње од Божијег присуства.  



Једне хладне вечери Бог је дошао у врт.  Знао је  
         шта су Адам и Ева учинили.  Адам је кривио  
             Еву.  Ева је, опет, кривила змију.  Бог је  
                  рекао: „да ће змија бити проклета, а  
                      жена ће имати болове кад буде ађала.”   
                         „Адаме, зато што си сагријешио,  
                               земља ће ти рађати трње и коров.   
                                мучићеш се и знојити да добијеш  
                                      свакодневну храну.” 



Бог је истјерао Адама и Еву 
из предивне баште.  Зато  
што су згријешили,  
они су били  
одвојени  
од живота  
са Богом! 



Бог је поставио пламени мач 
да се не би могли вратити.  
Такође је начинио капуте од 
коже за Адама и Еву.   
Одакле је Бог  
узео коже? 



Временом, Адаму и Еви су родило прво дијете. 
Њихов први син, Каин, био је земљорадник.  Њихов 
други син, Авељ, је био пастир.  Једног дана Каин је  
                            донио Богу нешто поврћа као поклон.   
                              Авељ је донио једну од најбољих  
                                оваца као поклон 
                                    Господу.  Бог је 
                                              био задовољан 
                                             са поклоном 
                                      који је добио од  
                                           Авеља. 



Бог није био задовољан са 
Каиновим поклоном.  Каин се 
јако наљутио.  али Бог рече, „ако 
урадиш оно што је добро зашто не 
би било прихваћено”. 



Каина љутња није напустила. 
нешто касније у пољу он је напао 
Авеља - и убио га. 



Бог је питао Каина „гдје је твој брат, Авељ?”   
„не знам” лагао је Каин.  „јесам ли ја чувар  
свога брата”.  Бог је казнио Каина  
одузимајући му могућност да  
обрађује земљу и чинећи  
га луталицом. 



Каин је отишао од Божије близине.  Оженио  
се ћерком Адама и Еве.  Они су подигли  
породицу.  Ускоро, Каинови унуци  
и праунуци су испунили град  
који је он основао. 



У међувремену, породица Адама и 
Еве је брзо расла.  Тада, су људи 
живјели много дуже него данас. 



Када је њен син Сит био рођен Ева је рекла,  
„Бог ми је дао Сита да замијени Авеља.”   
Сит је био побожан човјек који је живио  
912 година и имао много дјеце. 



У свијету, људи су постали све више  
и више зли и тако из генерације у 
генерацију.  Коначно, Бог је  
одлучио да уништи човјечанство и. 



Све звијери и птице.  Бог  
је зажалио што је створио 
човјека.  али један  
човјек је угодио  
Богу … 



  Тај човјек се звао Ноје.  Поријеклом од Сита,   
  Ноје је био праведан и неискварен.  Он је    
                такође учио своја три сина да слушају 
                         Господа.  Сада је Бог планирао  
                          да искористи Ноја на 
                          врло чудан и специјалан 
                                             начин. 



Почетак људске туге 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Књига постања 3-6 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



The End 

2 60 

Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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