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“Kas Jumal on
tõesti ütelnud, et
ei tohi süüa mitte
ühestki rohuaia puust?”
madu küsis Eevast. Ja naine vastas maole,
“Me sööme kull rohoaia puude vilja aga selle puu
viljast, mis keset aeda, on Jumal ütlenud;
Te ei tohi sellest süüa ega
selle külge puutuda, et ei
surreks.” Ja madu ütles
naisele, “Te ei sure
kummatigi mitte.”

Jumal tegi igat asja! Kunas Jumal
tegi esimise inimese, Aadam, tema
elas Eedeni Aias oma abikaasaga,
Eevaga. Nemad olid täielikult
õnnelikud ja kuulasid Jumala
sõna ja nautised Jumala
juures olla seni kui üks
päev …
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“Te saate Jumala
sarnaseks.” Eeva
tahtis selle
puuvilja. Tema
kuulis maod ja sõi
keelatud puuvilja.
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Peale kui Eeva Jumala
sõnakuulmatu oli tema viis ka
Aadami süüa keelatud puuviljast.
Aadam oleks pidand ütlema, “Ei!
Mina ei ole sõnakuulmatu.”
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Päeva lõppul tuli Jumal aeda. Tema teadis mis
Aadam ja Eeva olid teinud. Aadam süüdistas
Eevat. Eeva süüdistas maod. Jumal ütles,
“Madu on neetud. Naisel tuleb valu kui
lapsed sünnivad.” “Aadam, sest pattu
tegid, muld on neetud kibuvitstega ja
ohakitega. Oma palge higis pead
sa leiba sööma.”

Kui Aadam ja Eeva patusid, siis teadsid et mõlemad
olid alasti. õmblesid viigilehti kokku ning tegid
enestele põlled, ja Aadam ja tema naine peitsid
endid Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
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Pikkal ajal, Aadamile ja Eevale s ündis perekond.
Nende esimine poeg, Kain, oli põllumees. Nende teine
poeg oli Aabel ja tema oli pudulojuste karjane. üks
päev Kain tõi Jumalale juurvilja kingitusena. Aabel
tõi kõige parema lamba Jumalale
kingitusena. Jumalal
meeldis Aabeli
kingitus.

Jumal pani Aadamit
ja Eevat ime ilusast
aiast
välja sest
nemad patused olid,
ja nii nad olid eraldadud Jumalast!
Jumal tegi põleva mõõga et neid
välja hoida. Jumal tegi ka riideid
Aadmile ja Eevale. Kust võttis
Jumal selle naha?
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Kaini viha ei lähnud ära. Natuke
hiljem põllus leidis Aabelit ja
tapis teda!

Jumal ei olnud õnnelik Kaini
kingitusega. Kain sai väga
kurjaks. Aga Jumal ütles, “Kui
sina teed mis on õigus, eks ole
kui sa head teed, siis on su pilk
tõstetud üles?
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Jumal küsis Kainist, “Kus on sinu
vend, Aabel?” “Mina ei tea”
valetas Kain. “Olen mina minu
venna hoidja?” Jumal karistas
Kaini ja võttis tema põllutöö
tema käest ära ja tegi temast
randajaks.

10
Kain läks ära Jumal juurest. Tema abiellus ühe
Aadami ja Eeva tütrega. Nemad siis kasvatasid ühe
perekonna. üle ajal, Kaini lapse lapsed
ja laste laste lapsed täitsid linna
mis Kain algas.
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Samal ajal, Aadami ja Eeva perekond kasvas kiiresti.
Nende päevades, inimesed elasid palju
pikkemalt kui, nüüd.
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Kui tema poeg, Sett, oli sündind, Eeva ütles, “Jumal
andis minule Sett Aabeli asemel.” Sett oli
Jumala hea mees kes elas 912 aastat ja
temal sündis palju lapsi.
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See mees oli Noa. Setti järglane, Noa oli õiglane
ja suudlusettu. Tema jalutas Jumalaga. Tema
õpetas oma kolme poege et olla sõnakuulelik Jumalale. Nüüd Jumal kavatses
kasutada Noat ühe
väga imeliku ja
spetsiaalse
teguga.

Maailmas, inimesed tulid rohkem ja rohkem
patuseks ja sugupõlve tulid sugupõlve
järele. Ometi, Jumal otsustas et
hävitab inimkond ja kõik loomad ja
linnud. Jumalal oli kurb et tema
inimese tegi. Aga
üks mees Jumalal
meeldis.
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"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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