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Грехът на първите хора
Бог създаде небето и земята,
създаде Той животните, цветята,
а най-накрая Бог реши
по Своя образ човек да сътвори.

Когато Бог извика на Адам,
защо се крие го попита,
а също и това - дали плода
от забраненото дърво опита.

Адам и Ева Бог ги сътвори,
засели ги сред чудни красоти в райската градина да живеят,
да се хранят от плодовете вкусни,
които изобилно там виреят.

Адам призна, че двамата са яли,
но той прехвърли за това вина
на Ева, своята жена.
А тя пък в миг се оправда,
че я подлъгала коварната змия.

В рая Бог насади едно дърво
за познаване на добро и зло.
От плодовете му Бог забрани да ядат,
защото и без друго тъй ще умрат.

Двамата не се разкаяли за това,
че нарушили заповедта,
и ето какво се случило с тях извършили пред Бога грях.

Но дяволът им завидя
и толкоз много ги намрази,
превърна се тозчас в змия
и до дървото спря да пази.

Вместо да признаят с покаяние,
те търсили си оправдание.
Бог за тяхното непослушание
изгонил ги от райските врати далеч
и херувим поставил да пази с огнен меч.

И щом там Ева се яви
лукаво я змията съблазни
от забранения плод да яде,
че няма никак да умре,
но те с Адам ще станат
подобни двамата на богове.
И … Ева яде, даде и на Адам,
и той от този плод си вкуси сам.
Двамата узнаха що е срам,
препаски сложиха си на бедрата
и после скриха се в гората.

Адам и Ева изгонени били от рая,
така дошъл на радостта им края.
И ето, заради непослушанието и греха,
навлязло злото сред хората в света.
На тръгване им казал Бог:
-Трудности ще имате сега
и болести, и смърт, и нищета,
но вам ще пратя Аз Спасител,
на човешките грехове Изкупител.
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