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Стари
завет       



Стварање Света и првих људи

Једном давно није било ничега, те Бог реши да створи небо и земљу. Пошто је била 
тама, Бог створи светло и растави га од мрака, па тако првог дана настадоше 

дан и ноћ. Затим другог дана растави небо од воде и створи копно, па воду назва 
морем, а оно што је суво земљом. Трећег дана створи разне врсте трава, биљака и 
дрвећа. Четвртог дана створио је знаке на небу: Сунце, Месец и звезде, да бисмо се 
лакше сналазили. Петог дана настадоше птице на небу и рибе у води. 

Пошто је био задовољан учињеним, Бог реши да створи и копнене животиње, 
па по земљи почеше да се шетају ситне животиње, стока и звери. А онда, на крају, 
реши да од земаљског праха створи и човека, који ће личити на њега, да буде 
господар свих бића на земљи, и шестог дана настаде први човек – Адам. 
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Адам је живео у најлепшем делу света, у рајском врту Едему, 
насред кога је Бог посадио дрво живота и дрво знања добра 
и зла. Први човек био је задужен да чува ову земљу, у којој 
је имао све што му је потребно, воде и хране у изобиљу и сву 
земаљску лепоту. Бог му је дао и све животиње да живе с њим 
и да им он сам надене име, али видео је да овај нема никог 
посебног да му помаже и буде му пријатељ, те пусти на Адама 
чврст сан и, док је спавао, узе његово ребро и од њега направи 
некога по његовом обличју, па тако настаде и прва жена – Ева. 
И Адам се много обрадовао кад је добио друга и помагача 
сличног себи. Тада Бог, задовољан учињеним, благослови оно 
што је створио и реши да се седмог дана одмори, зато се седмог 
дана недеље одмарамо од свих послова које смо урадили. 

А први људи... Они су живели и уживали у прелепом рајском 
врту потпуно голишави, јер нису знали за стид. 
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први грех и иСтеривање из раја

Бог је Адаму и Еви дозволио да једу све из врта, осим плодова дрвета живота и 
дрвета знања добра и зла. Рекао им је да ће, ако их окусе, умрети. Они су се 

тога придржавали све док Ева једног дана није срела змију. Најлукавија од свих 
животиња, змија је наговорила жену да проба плод дрвета знања добра и зла 
речима: „Нећете ви умрети, него зна Бог да ће вам се, кад окусите с њега, отворити 
очи, па ћете постати као богови и знати шта је добро, а шта зло.” И Ева се полакоми 
и поверова јој, те убра плод, проба га и даде га свом мужу. Кад су појели ове 
плодове, отвориле су им се очи и схватили су да су голишави, па су брзо убрали 
листове смокве и уплели их око себе да покрију своју голотињу. 
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Мало касније зачули су Господов глас, па се брже-боље сакрише међу стабла у 
шуми. Кад Бог позва Адама, овај му рече да су он и његова жена голишави и да 
су се зато сакрили од њега. Тада је Бог схватио да су јели плодове са забрањеног 
дрвета и много се наљутио, па је казнио своју децу. Најпре је казнио змију, 
проклевши је да се вуче на стомаку по земљи и да буде другачија од свих осталих 
живих бића. Затим је казнио жену порођајним мукама, а мушкарца мукотрпним 
радом да би могао да прехрани своју породицу. Од сада ће морати с муком да 
обрађује земљу како би му она подарила плодове. Након тога им је направио одела 
од коже и рекао им да напусте Едем, јер би могли опет да погреше и пробају и плод 
с дрвета живота, које би им дало вечни живот. 

Тако су први људи за казну протерани из раја. А да се не би вратили и убрали 
плод с дрвета живота, Бог постави једног херувима с пламеним мачем да чува 
пролаз до њега.
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Каин и авељ

Тако протерани из раја, Адам 
и Ева наставили су живот на 

другом месту, обрађујући земљу 
и радећи како би се прехранили, 
баш како им је било и речено 
да ће се десити. Добили су и два 
сина. Први син звао се Каин, а 
други Авељ. Каин је био ратар,  
а Авељ пастир. 

Једног дана принели су  
жртве Богу, свако оно што је 
имао – Каин принос од земље, 
а Авељ животињу из свог стада. 
И пошто се Богу више допало 
оно што је понудио Авељ, Каин 
је био љубоморан и љут. Господ 
га је саветовао да се не срди, јер 
из тога не може произаћи ништа 
добро, већ ће само направити 
грех, али изгледа да је то 
чинио узалуд. Изједан мржњом 
насталом од љубоморе, Каин 
је једног дана, мисливши да га 
нико не види, убио свог брата у 
пољу. 
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Бог је, наравно, 
све то видео, али кад 

је упитао Каина где му је 
брат, овај је слагао, рекавши 

да не зна и да он није чувар свог 
брата. Тада га је Господ проклео да 

му земља, која је упила крв његовог 
брата, више не рађа и да вечито лута 

по свету као бегунац. И пошто се Каин 
покајао, Бог је, због заштите од непознатих 

људи на које ће наилазити, на њему направио знак 
као упозорење да ће се онај који дигне руку на њега 

седмоструко покајати. Каин је отишао у наидску земљу на 
истоку и касније је и сам добио сина Еноха, а Адам и Ева, његови 

родитељи, такође су добили још једног сина, Сита, након чега се почело 
призивати име Господње. И тако су се њихови синови женили и добијали 

своју децу, а ови, опет, своју, све до чувеног Ноја.
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нојева барКа

Много после Каина и Авеља 
настало се мноштво људи на 

земљи и некако њиховим мислима 
завладаше зле и покварене мисли. 
Видевши да је људски род постао 
неваљао и да светом влада безакоње, 
Бог се покајао што је уопште и 
створио човека. С тугом у срцу, 
он реши да истреби са земље све 
животиње и људе које је створио. 
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Ипак, постојао је један праведан и 
безазлен човек који је поштовао Бога и 

живео по његовим правилима, па се овај 
смилова на њега. Тај човек звао се Ноје и било 

му је шест стотина година. Једног дана Господ 
му се обрати речима: „Пустићу потоп на земљу 

да истребим свако тело под небом у коме има жива 
душа. Изгинуће све што је на земљи. Киша ће падати 

четрдесет дана и четрдесет ноћи.” А онда му је казао да 
направи велики ковчег и залије га смолом, али тако да улази 

светлост у њега. Затим ће, кад дође време, он, његова жена 
и његова три сина са својим женама ући у њега. Ипак, пре тога 

требало је да прибаве по седам птица од сваке врсте, мужјака и 
женке, и с копна по једног мужјака и једну женку од свих нечистих 

животиња, а по седам од оних чистих и да и њих поведу са собом како 
би им се очувало семе. Такође, требало је да понесу много хране како би и 

породица и животиње имали шта да једу. Ноје га послуша и поче да прави тај 
огромни ковчег и да сакупља животиње како му је заповеђено. 

Седам дана након тога крену да лије киша и развалише се сви извори и све 
бране, а Ноје, његова жена и жене његових синова, Сима, Хама и Јафета, уђоше 
у барку са свим животињама које су сакупили и затворише се унутра.

15



168

Пласман

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

27-23(02.053.2)

МАХАЧ, Маријана
Моје најдраже библијске приче / [приредиле Маријана Махач и Слађана 
Перишић ; илустровао Бранислав Гапић]. - Београд : Leo commerce,
2013 (Бор : Терција д.о.о.). – 167 стр. : илустр. ; 20 cm

Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7950-275-9
1. Перишић, Слађана [аутор]

COBISS.SR-ID 202769164

Књижара „Ризница књига” 
Суботићева бр.1 лок. 2 

023/512-812, 063/517-874 
Зрењанин

Књижара „Ризница књига бр. 1” 
Тржни центар бб, код хотела 

„ГП Конак” 
031/846-296, 063/517-874 

Златибор
Књижара „Ризница књига бр.3”  

ТЦ Багљаш 
Булевар Вељка Влаховића бб 

063/517-874 
Зрењанин

Књижара „Ризница књига бр. 4” 
У холу Дома синдиката 

Дечанска 14, локал бр. 30 
011/3235-221, 063/517-874 

Београд
Књижара „Ризница књига бр. 5” 

Трг српских добровољаца 19 
0230/29-917, 063/517-874 

Кикинда
Књижара „Ризница књига бр. 6” 

Гимназијска 17 
023/510-783 
063/517-874 
Зрењанин

Leo commerce je prvi izdavač iz Srbije koji svoja izdanja plasira i u digitalnoj formi, eBook 
formi. Spisak naslova koje možete čitati preko tablet računara ili android mobilnih telefona 

dostupan je na sajtu www.leo.rs i na linku http://www.leo.rs/e-izdanja.html

Vaš Leo commerce

Android Market

И у свим боље снабдевеним књижарама
Ваш Leo commerce

info@leo.rs 
www.leo.rs

Посетите сајт: www.lavovskicasopis.rs 




