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"Ar dhúirt Dia leat
gan gach crann a
ithe?" a d’fhiafraigh an
nathair d’Oíche. "Is
féidir linn gach toradh a ithe ach
ceann amháin," a d'fhreagair sí.
"Má ithimid nó má thugaimid
teagmháil leis na torthaí
sin, gheobhaidh muid
bás." "Ní bhfaighidh tú
bás," a dúirt an nathair.

"Tiocfaidh tú
cosúil le Dia."
Bhí Eve ag iarraidh
torthaí an chrainn
sin. D'éist sí leis
an nathair agus
d'ith sí na torthaí.
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Tar éis do Eve Eve neamhshuim
a dhéanamh de Dhia thug sí ar
Ádhamh na torthaí a ithe freisin.
Ba chóir go ndúirt Adam, "Níl! Ní
dhéanfaidh mé neamhshuim de
Bhriathar Dé."
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I bhfuar an tráthnóna tháinig Dia go dtí an ghairdín.
Bhí a fhios aige cad a bhí déanta ag Ádhamh
agus Éabha. Chuir Adam an milleán ar Eve.
Chuir Eve an milleán ar an nathair. Dúirt
Dia, "Tá an nathair mallaithe. Beidh pian
ag an mbean nuair a bheirtear leanaí."
"Ádhamh, toisc gur pheacaigh tú,
tá an talamh mallaithe le dealga
agus dealga. Déanfaidh
tú toil agus allas chun
do bhia laethúil
a fháil."

Nuair a pheacaigh
Ádhamh agus Éabha, bhí a fhios acu
beirt go raibh siad nocht. Ag fágáil duilleoga
fige ina naprúin, chlúdaigh siad iad féin agus
chuaigh siad i bhfolach sa tor ó láithreacht Dé.
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Chuir Dia Ádhamh agus
Éabha as an ngairdín
iontach. De bharr gur
pheacaigh siad, bhí siad
scartha ón Dia a
thugann beatha!
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Le himeacht aimsire, rugadh teaghlach d’Ádhamh agus
Éabha. Garraíodóir ba ea a gcéad mhac, Cain. Aoire
a bhí sa dara mac acu, Abel. Lá amháin thug Cain
roinnt glasraí do Dhia mar bhronntanas.
Thug Abel cuid de na caoirigh is fearr
dá bhronntanas do
Dhia. Bhí Dia
sásta le
bronntanas
Abel.

Rinne Dia claíomh lasrach chun
iad a choinneáil amach. Rinne
Dia cótaí craiceann d’Ádhamh
agus d’Eabha. Cad as ar thóg
Dia na craicne?
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Níor imigh fearg Cain. Tamall ina
dhiaidh sin sa réimse d’ionsaigh
sé Abel - agus mharaigh sé é!

Ní raibh Dia sásta le bronntanas
Cain. Tháinig fearg mhór ar Cain.
Ach dúirt Dia, "Má dhéanann tú an
rud atá ceart, nach nglacfar leat?"
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Labhair Dia le Cain. "Cá bhfuil
do dheartháir, Abel?" "Níl a fhios
agam," luigh Cain. "An mise
coimeádaí mo dhearthár?" Chuir
Dia pionós ar Cain as a chumas
feirmeoireachta a bhaint agus é a
dhéanamh ina chailleach.
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Chuaigh Cain amach as láthair an Tiarna. Bhí sé
pósta le hiníon le Ádhamh agus Éabha. Thóg siad
teaghlach. Go gairid, líon garpháistí
agus garpháistí Cain an chathair
a bhunaigh sé.
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Idir an dá linn, d’fhás teaghlach
Ádhamh agus Éabha go gasta. Sna
laethanta sin, bhí daoine ina gcónaí i
bhfad níos faide ná inniu.

Nuair a rugadh a mac Seth, dúirt Eve,
"Thug Dia dom Seth áit Abel a
ghlacadh." Fear diaga ab ea Seth a
mhair 912 bliain agus a raibh go leor
leanaí aige.
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Ar fud an domhain, d’éirigh daoine níos
gránna de réir mar a lean glúin amháin
glúin eile. Faoi dheireadh, shocraigh
Dia an cine daonna a scriosadh agus
gach beithíoch agus éan. Bhí brón
ar Dhia go ndearna
sé fear.
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Noah an fear seo. De shliocht Seth, bhí Noah
cóir agus gan locht. Shiúil sé le Dia. Mhúin sé
freisin dá thriúr mac géilleadh do Dhia.
Anois bhí beartaithe ag Dia Noah
a úsáid ar bhealach
an-aisteach agus
speisialta!

Ach chuir fear
amháin áthas
ar Dhia ...
17

18

Tús an Bhróin Fear
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i

An deireadh

Geineasas 3-6

"Tugann bealach isteach Do Fhocail solas."
Salm 119:130

19

20

Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach
a rinne sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá
chomh mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon Mhac, Íosa, chun bás a
fháil ar Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin
tháinig Íosa ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na
bhFlaitheas! Má chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do
pheacaí a mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé
ina chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.
Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo le Dia:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith ina
fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i do
chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh mo
pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit agus
maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16
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