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БОГ НАПРАВИ ВСИЧКО! Когато 
Бог направил първия човек, Адам, 
той живеел в Едемската градина, 
заедно с жена си, Ева. Те били 
напълно щастливи, покорявайки се 

на Бог и наслаждавайки се
на присъствието Му, 

докато един 
ден .......... 



“Бог ли ви каза да
не ядете от никое
дърво?”, змията

попитала Ева. Ева и отговорила: 
“Можем спокойно да ядем от плода на
всички дърва. Само от едно дърво не
можем да ядем. Ако ядем, или докоснем

плода на това дърво, ще
умрем”. Змията
изсъскала: “Няма да

умрете”.



“Ще станете като 
Бог”. Ева 
пожелала плода 
на дървото. Тя 
послушала 
змията и яла.



След като Ева направила 
това, тя накарала и Адам да 
яде от плода. Адам трябвало 
да каже: “Не! Аз няма да 
наруша Божието Слово!” 



Когато Адам и Ева съгрешили, те разбрали, че били
голи. Съшивайки смокинови листа, те се покрили и
се скрили в храстите, за да избягат от Божието
Присъствие.



В хладината на вечерта, Бог дошъл в градината. Той 
знаел какво Адам и Ева били направили. Адам

обвинил Ева. Ева обвинила змията. Бог 
казал: “Змията ще бъде проклета. А

жената ще ражда децата си с болка”. 



“ Адаме, понеже ти съгреши, зeмята ще бъде проклета
и ще ражда тръни и бодили. А ти ще се
трудиш и ще се потиш, за да можеш да 

изкарваш прехраната си”. 



Бог изгонил Адам и Ева от 
Едемската градина. Понеже 
те съгрешили, те се 
отделили от 
животодаващия Бог.



Бог поставил огнен меч пред
градината. Бог направил
кожени дрехи на Адам и Ева. 
От къде взел Бог кожата?



След известно време, на Адам и Ева им се родили
деца. Първият им син, Каин, станал земеделец. 
Вторият, Авел, бил пастир. 



Един ден, Каин принесъл на Бог плодове и
зеленчуци в жертва. Авел принесъл най-добрите от
овцете си на Бог. На Бог му харесал дара на Авел.



Но Бог не харесал дара на Каин. Каин 
много се ядосал. Но Бог му казал: 
“Ако правиш това, което е правилно, 
няма ли да бъдеш приет?”



Ядът на Каин не го оставял на мира. По-
късно, докато били на полето, той
атакувал Авел... и го убил! 



Бог попитал Каин: “Къде е брат ти, 
Авел?” Каин излъгал: “Не знам. Да
не би да съм пазач на брат си?” Бог
наказал Каин, като му отнел
способността да бъде земеделец. 
Каин станал скитник.



Каин излязъл от Божието Присъствие. Той се оженил 
за една от дъщерите на Адам и Ева, и отгледал 
семейство. Скоро, внуците и правнуците 
на Каин напълнили града, който 
той бил основал.



Междувременно, семейството на Адам и Ева
нарастнало бързо. В онези дни, хората
живеели много по-дълго, от колкото
живеят днес. 



Когато Ева родила третия си син, Сит, тя казала: 
“Бог ми даде Сит, на мястото на Авел”. Сит бил 
Богоугоден човек, който живял 912 години 
и имал много деца.



В света, хората ставали все по-нечестиви. 
Най-накрая, Бог решил да унищожи 
човечеството и .... 



... всички зверове и птици. Бог съжалил, че 
бил направил човека. Но един 
човек бил угоден на Бог...



Този човек бил Ной. Той бил праведен и свят
наследник на Сит. Той ходел с Бог.



Той научил синовете си да се покоряват на Бог. 
Затова, Бог решил да използва Ной по

един много специален начин!



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Началото На Човешката Скръб

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Битие 3-6



Край!


