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BOG JE USTVARIL VSE!  Ko je  
Bog naredil prvega človeka, Adama,  
je ta živel v Rajskem vrtu z ženo Evo.   
Bila sta popolnoma zadovoljna, ko sta  
                           se pokoravala Bogu  
                           in uživala v njegovi  
                                       prisotnosti  
                                          dokler ... 



          “Ali ti Bog ni rekel,  
da ne jej iz vsakega  

drevesa?” je kača  
vprašala Evo.  “Lahko  

jemo iz vsakega sadnega drevja, razen  
enega”, je odgovorila.  “Če bova jedla ali se 

dotaknila tega sadja, bova umrla.”  “Ne 
 bosta umrla” se je  

zarežala kača.  “Postala  
bosta podobna Bogu.”   

Eva je želela plod tega  
drevesa.  Poslušala je  

kačo in pojedla sadež. 
 



Po tem, ko je bila Eva neposlušna 
Bogu, je nagovorila tudi Adama 
da poje ta sadež.  Adam bi bil 
moral reči: “Ne, ne bom preslišal 
Božje besede”. 



Ko sta Adam in Eve grešila,  
sta oba vedela, da sta gola.  Prekrila  
sta se z listi figovca, iz katerih sta naredila  
predpasnik, in se skrila pred Bogom v grmičevju. 



 Ko je zvečer padel hlad, 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  
   imela med porodom bolečino.”  
   “Adam, ker si grešil, je zemlja  
    prekleta s trni in bodečo  
    nežo.  Za svoj vsakdanji  
    kruh boš garal in se  
    potil.” 

 



   Bog je  
  Adama in Evo izgnal  
iz čudovitega vrta.  Ker sta grešila,  
sta bila ločena od Boga, ki daje  
življenje!  Bog je ustvaril goreč  
meč, da bi jima preprečil  
vstop nazaj v vrt.  Bog je  
izdelal plašče kože za Adama  
in Evo.  Od kod je Bog  
vzel kože? 
 



S časom sta Adam in Eva dobila potomce.  Njun prvi 
sin, Kajn, je bil vrtnar.  Njun drugi sin, Abel, je bil 
pastir.  Nekega dne je Kajn Bogu prinesel nekaj  
     zelenjave v dar.  Abel pa je  
     prinesel svoje najboljše ovce kot 
     darilo Bogu.  Bog je  
          bil vesel  
          Abelovega  
          darila. 

 



Bog ni bil zadovoljen s 
Kajnovim darilom.  Kajn se je 
zelo razjezil.  Toda Bog je 
rekel: “Če delaš, kar je prav, 
kaj te ne bodo sprejeli?” 



Kajnova jeza ni izginila.  Malo 
kasneje je na polju napadel 
Abela - in ga ubil! 



Bog je vprašal Kajna: “Kje je tvoj 
brat, Abel?”  “Ne vem” je lagal 
Kajn.  “Ali sem bratov skrbnik?”  
Bog je kaznoval Kajna tako da mu 
je odvzel sposobnost kmetovanja, 
in ga naredil za postopača. 



Kajn je izstopil iz prisotnosti 
GOSPODOVE.  Poročil se je s hčerko 
Adama in Eve.  Osnovali so družino. 
Kmalu so Kajnovi vnuki in pravnuki 
napolnili mesto, ki ga je ustanovil. 

 



Medtem je družina Adama in Eve 
hitro rasla.  Takrat so ljudje živeli 
veliko dlje kot danes. 



Ko se ji je rodil sin Set, je Eva rekla: 
“Bog mi je dal Seta, da zamenja Abela.”  
Set je bil božji človek, ki je živel 912 
let in imel veliko otrok. 



Na svetu so ljudje iz generacije v 
generacijo postajali bolj in bolj zli.   
Končno se je Bog odločil, da uniči  
človeštvo in vse zveri in ptice.   
Bogu je bilo žal, da je ustvaril  
človeka.  Toda  
en človek mu  
 
 
 

 
 

je bil  
po volji ... 

 



Ta človek je bil Noe, Setov potomec.  Noe je 
bil kreposten in neomadeževan.  Sledil je Bogu.  
  Tudi svoje tri sinove je naučil  
   pokornosti Bogu.  Zdaj je  
   Bog nameraval  
          uporabiti Noeta  
      na zelo čuden  
        in  

       
poseben  

      način! 
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Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma, 
 

se nahaja v 
 

Stvarjenje 3-6 

“Komur se beseda tvoja razodene, prejme luč.” 
Psalm 119:130 



2 60 

Konec 



Ta svetopisemska zgodba govori o našem  
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in ki želi, da ga poznaš. 

 
Bog ve, da smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh.   

Kazen za greh je smrt, toda Bog te tako zelo ljubi, da je poslal 
svojega edinega sina, Jezusa, da umre na križu in tako nase 

prevzame kazen za tvoje grehe.  Potem je Jezus vstal od mrtvih 
in odšel domov v nebesa!  Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, da ti 

odpusti grehe, bo to storil!  Zdaj bo prišel in živel v tebi,  
in ti boš za vedno živel/a z njim. 

 
Če verjameš, da je to resnica, reci Bogu naslednje: 

Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in da si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, ter da sedaj spet živiš.  Prosim, vstopi v 
moje življenje in mi odpusti moje grehe, tako da bom lahko 

živel/a novo življenje in da bom nekega dne lahko za vedno s 
Teboj.  Pomagaj mi, da ti bom poslušen/na in da bom  

živel/a zate kot Tvoj otrok.  Amen. 
 

Preberi Sveto pismo in se vsak dan pogovarjaj  
z Bogom!   John 3:16 
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