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BOH STVORIL VŠETKO!   
Keď Boh stvoril prvého človeka,  
Adama, ten žil so svojou ženou Evou  
v záhrade v Edene.  Boli dokonale  
                         šťastný, poslúchali  
                         Boha a tešili sa z  
                         Jeho prítomnosti až do  
                                         jedného dňa … 



„Naozaj vám Boh  
povedal, že nemáte  

jesť zo žiadneho  
stromu?” spýtal sa had  

Evy. „Možeme jesť z každého ovocia okrem 
jdedného,” odpovedala Eva „ak sa toho ovocia 

dotkneme, zomrieme.” „Nezomriete!”  
zachechtal sa had.  

„Budete ako Boh.”  Eve  
sa zchcelo ovocie toho  

stromu.  Počúvla hada a  
jedla z neho. 

 
 



Potom, ako bola eva neposlušná 
Bohu naviedla aj Adama jesť z  
toho stromu.  Adam mal  
povedať: „Nie!   
Nebudem  
neposlušný  
voči Božiemu  
slovu!” 



Keď Adam a Eva zhrešili,  
obidvaja spoznali, že sú nahí.  Zošili si  
figové listy do zásteriek, zakryli s animi a  
skryli sa v kríkoch pred Božou prítomnosťou. 



V jeden chladný večer prišiel Boh do záhrady.   
  Vedel čo Adam a Eva urobili.  Adam  
  obvinil Evu.  Eva obvinila hada.  Boh  
   povedal: „Had je prekliaty!  Žena 
   bude trpieť bolesťami pri rodení 
   detí.” „Adam, pretože si zhrešil,  
    zem bude prekliata tŕňmi a  
    bodliakmi.  Budeš drieť a  
    potiť sa aby si si  
    zabezpečil jedlo  
    na každý deň.” 
 



   Boh vyhnal  
  Adama a Evu von z  
nádhernej záhrady.  Pretože zhrešili,  
boli oddelení od Boha, ktorý dáva  
život. Boh urobil ohnivý meč  
aby im bránil vrátiť sa.   
Urobil pre Adama  
a Evu plášte.   
Odkiaľ vzal  
Boh kože? 
 



V tom čase mali Adam a Eva rodinu.  Ich prvý syn 
Kain bol záhradník.  Ich druhý syn Ábel bol pastier. 
Jedného dňa priniesol Kain Bohu nejakú zeleninu ako 
  dar.  Ábel priniesol Bohu 
  najlepšie zo svojich oviec.   
  Boha potešil  
  Ábelov dar. 
 



Kainov dar Boha nepotešil.  
Kain sa veľmi nahneval.  Ale 
Boh povedal: „Ak by si urobil, 
čo je správne, nebol by  
si prijatý?” 



Ale hnev od Kaina neodchádzal.  
O nejaký čas napadol Ábela na 
poli a zabil ho! 



Boh prehovoril ku Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?”  
„Ja neviem,” klamal Kain.  „Som ja strážcom svojho 
brata?”  Boh zobral Kainovi jeho  
schopnosť farmárčenia a  
urobil z neho tuláka. 



Kain odišiel z PÁNOVEJ prítomnosti.   
Mal za ženu dcéru Adama a Evy.   
Mali spolu rodinu. Čoskoro,  
Adamove vnúčatá a  
pravnúčatá naplnili  
mesto, ktoré  
založil. 
 



V tých dňoch, keď sa rodina Adama 
a Evy tak rýchlo rozrastala, ľudia 
žili oveľa dlhšie ako dnes. 



Keď sa Eve narodil syn Set, 
povedala: „Boh mi dal syna namiesto 
Ábela.”  Set bol Boží muž, ktorý žil 
912 rokov a mal veľa detí. 



Vo svete sa ľudia z generácie na generáciu 
stávali stále bezbožnejšími.  Nopokon  
sa Boh rozhodol zničiť ľudstvo.   
všetky šelmy a vtáky.  Bohu bolo  
ľúto, že stvoril človeka.  Ale z  
jedného muža mal  
   Boh radosť ... 
 



Ten muž bol Noach, potomok Seta.  Noach bol 
spravodlivý a nevinný.  Kráčal s Bohom. Taktiež 
  svojich troch synov naučil poslúchať 
   Boha.  Boh mal plán ako veľmi 
   zvláštne a špeciálne  
    použije Noacha. 
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Príbeh z Božieho slova – Biblie 
 

sa nachádza v 
 

Genezis 3-6 

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených  
robí rozumnými.”  Žalm 119:130 
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Koniec 



Biblia nám rozpráva nádherný príbeh o našom nádhernom  
Bohu, ktorý nás stvoril a chce aby sme Ho poznali. 

 
Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On nazýva hriech.   

Trest za hriech je smrť.  Ale Boh nás tak veľmi miluje, že  
poslal svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na kríži a bol 
potrestaný za naše hriechy.  Ježiš sa potom vrátil do života 

a vystúpil do neba!  Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho o  
odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí!  Príde a bude  

žiť s tebou teraz a ty budeš žiť s Ním, navždy. 
 

Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu: 
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal človekom, že si  

zomrel za moje hriechy a teraz opäť žiješ.  Prosím, príď do  
môjho života a odpusť mi hriechy, aby som teraz mohol mať  
nový život a jedného dňa odísť k Tebe a byť s Tebou navždy.  
Pomôž mi poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako Tvoje dieťa.  Amen. 

 
Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom každý deň.   Ján 3:16 
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