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mi-
care l- Set a fost un om cu În final, Dumnezeu 

Acest om a fost Noe. 

Noe 
umbla cu 
Dumnezeu.

... Lui Dumnezeu 
I- . 
Dar, a 
trecere înaintea Domnului..

lucrurile! Când Dumnezeu a 
Adam, l-a 
-

sa Eva.

ascultându-
bucurându-se de

-o zi ...

Începutul trist al omului, 
izgonirea din Paradis

                                                1 2
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într-un mod
foarte special.

Începutul trist al omului, izgonirea din Paradis

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

Geneza 3-6

Psalmi 119:130

Edward Hughes Tatiana Simion
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Putem mânca 
orice fruct dar.. 

pomului din 

Dumnezeu a zis: 

nu 

nu 

Dumnezeu, ea a îndrumat pe Adam 
Adam 
Nu voi 

Adam a dat vina pe Eva. Eva a 
Dumnezeu a zis: 

-
iarba de pe câmp. În sudoarea 

-

-

Dumnezeul 

Lui Dumnezeu nu I-
darul lui Cain. Cain a devenit 
mânios. Dar Dumnezeu i-a zis: 

Într-o zi Cain a adus Domnului un dar din roadele 
Abel a adus ca dar Domnului una dintre 

cele mai frumoase oi ale turmei lui. Lui Dumnezeu 
I-

- Acesta 
Al doilea copil a fost 

Dumnezeu a pus o 

luat Dumnezeu 
piele pentru 
haine?

-
frunze de smochin, s- -au 

Dumnezeu cu 

a întrebat-o 
pe Eva.

Dumnezeu.
a acceptat
acel rod al pomului 
interzis. A ascultat 

a mâncat fructul.
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crescut cu repeziciune. Pe vremurile 

decât în zilele noastre.

S-a 
-

Dumnezeu 
l- -

cu Abel la câmp el l-a atacat 
-a omorât!
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