
Prípeh 2 zo 60

smútku

Biblii pre deti
predstavuje

Adama, 
v záhrade v Edene. Boli dokonale 

, poslúchali 
Boha sa z 
Jeho prítomnosti 

jedného 

povedal, nemáte 

stromu spýtal sa had 
Evy. 

zachechtal sa had.
Budete ako Boh Eve 
sa zchcelo ovocie toho 

stromu. hada a 
jedla z neho.
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Kain Ale 

si prijatý?

Boh vyhnal
Adama a Evu von z 

nádhernej záhrady. , 
boli oddelení od Boha, ktorý dáva

. Boh urobil ohnivý
aby im bránil sa.  
Urobil pre Adama
a Evu .  

vzal
Boh ?

Adam a Eva , 
obidvaja spoznali, sú nahí. si
figové listy do zásteriek, zakryli s animi a 
skryli sa v kríkoch pred .

V Eva rodinu. Ich prvý syn 
Kain bol záhradník. Ich druhý syn Ábel bol pastier. 

dar. Ábel priniesol Bohu
zo svojich oviec. 

Boha 
Ábelov dar.

V jeden chladný Boh do záhrady. 
Vedel Adam a Eva urobili. Adam 
obvinil Evu. Eva obvinila hada. Boh

povedal: Had je prekliaty! 
bude pri rodení
detí si , 

zem bude prekliata a 
bodliakmi.  a 

sa aby si si
jedlo

na

Potom, ako bola eva 
Bohu naviedla aj 
toho stromu. Adam mal 

: Nie! 
Nebudem 

slovu
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generácie na generáciu 
Nopokon 

sa Boh rozhodol . 
vtáky. Bohu bolo 

Ale z
jedného 

Boh 

V
a

?
, klamal Kain. 

brata? Boh zobral Kainovi jeho 

urobil z neho tuláka.

Ábela. Set 
912 rokov a

PÁNOVEJ prítomnosti. 
Mal Evy. 
Mali 
Adamove a

naplnili 
mesto, ktoré 

.

Ale hnev od Kaina neodchádzal.
O
poli a zabil ho!
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smútku

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

Genezis 3-6

robí 119:130

On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

. Noach bol 
spravodlivý a nevinný. 

svojich 
Boha. 

a
.
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