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כאשר אלוהים  !  אלוהים ברא את הכל
האדם חי יחד עם   ,ברא את האדם הראשון

הם היו מאוד  .  עדן-אשתו חוה בגן
ונהנים   מצייתים לאלוהים מאושרים
 .מנכוחותו



 האם אלוהים אמר"
 לכם לא לאכול מכל 
 שאל הנחש"  ?עצי הגן 
 אנחנו יכולים  .  "את חוה 

 לאכול מכל העצים חוץ מעץ 
 אם  .  "היא ענתה -"אחד

 אנחנו נאכל או ניגע בפרי   
 ."   אנחנו נמות –ההוא 

 חייך  " אתם לא תמותו"
 .הנחש



אתם תהיו כמו  "
חוה חשקה  ."  אלוהים

היא .  בפרי של העץ
הקשיבה לדבריו של  
 .  הנחש ואכלה מהפרי



אחרי שחוה לא צייתה לדבר אלוהים  
ואכלה מהפרי היא שכנעה את אדם גם  

 אדם יכול  .  לאכול מהפרי של העץ
אני מציית לדבר  !  לא: "היה לומר

 ."אלוהים



 כאשר אדם וחוה חטאו הם ידעו שהם
הם תפרו להם סינרים מעלי תאנה  .  ערומים 

 .  והתחבאו מפני נוכחות אלוהים בין העצים



 הוא  .  במשך היום  בא אלוהים אל הגן
 אדם .  ידע את מה שאדם וחוה עשו

 חוה האשימה את  .  האשים את חוה
 אתה הנחש  ", אלוהים אמר.  הנחש
 את האשה תסבלי כאבים  .  מקולל

 ."בזמן שתלדי ילדים



בגלל שחטאת האדמה מקוללת  , אדם"
אתה  .  עבורך ותצמיח קוצים ודרדרים

 תצטרך לעבוד  
 קשה ולהזיע כדי לקבל את 

 ."האוכל היומי הדרוש לך



אלוהים גרש את האדם  
 .  ואשתו מהגן הנהדר

 בגלל שהם חטאו הם  
 הופרדו מהחים הנהדרים

 .של אלוהים 



    אלוהים שם חרב         
לוהטת בכניסה לגן כדי למנוע מהם  

 אלוהים עשה כתנות .  להיכנס
 .עור בשביל אדם וחוה         

 מאיפה לקח אלוהים   
 את העור עבור 

 ?הכתנות 



, קין, שלהם הבן הבכור.  במשך הזמן משפחה נולדה לאדם וחוה
יום  .  היה רועה צאן, הבל, הבן השני שלהם.  היה עובד אדמה

 אחד הביא קין לאלוהים  
 .מתנה מפרות השדה



הבל הביא כמה חיות מהטובות ביותר מהצאן שלו כמתנה  
 .הביא לו אלוהים שמח והיה מרוצה מהמתנה שהבל.  לאלוהים



אלוהים לא היה מרוצה מהמתנה  
אבל  . קין כעס מאוד.  שהביא קין

אם תעשה את מה  : "אלוהים אמר
 "?שנכון האם תדחה



כעבור זמן מה  .  כעסו של קין לא חלף
 .והרגו –הוא תקף את הבל בשדה 



איפה אחיך .  "אלוהים דבר אל קין
."  אני לא יודע שיקר קין"  "?הבל

אלוהים  "  ?האם אני השומר של אחי"
העניש את קין ולקח את כוחו מלהיות 

 .  עובד אדמה והפך אותו לנודד



הוא היה נשוי לבת של אדם  .  קין איבד את הנוכחות של אלוהים
 הנכדים והנינים של קין , תוך זמן קצר.  הם גדלו משפחה.  וחוה

 .מלאו את העיר שהקים



המשפחה של אדם וחוה  , בינתיים
בימים ההם האנשים  .  גדלה במהרה

 .חיו הרבה יותר זמן מהיום



אלוהים נתן לי  : "כאשר שת נולד אמרה חוה
שת היה איש ירא  ."  את שת במקומו של הבל

  .שנים והיו לו הרבה ילדים 912אלוהים שחי 



האנשים הפכו ליותר , בעולם
.  ויותר רעים עם כל דור שחלף

להשמיד   לבסוף אלוהים החליט
 ...את האנושות ו 



.   את כל החיות והציפורים... 
אלוהים היה עצוב שברא את 

 אבל אדם אחד מצא  .  האדם
  ...בעיני אלוהים  -חן



היה איש צדיק  , צאצא של שת נוח.  אדם זה היה נוח
 הוא התהלך עם אלוהים  וגם לימד .  ותמים

 כעת .  את שלושת ילדיו לציית לאלוהים
 אלוהים תכנן להשתמש                  

 בנוח בצורה מאוד                     
 !מוזרה ומיוחדת                  



 ההתחלה לעצבות של האדם
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 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט
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 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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