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AZ ISTEN TEREMTETT  
MINDENT !  Az Isten  
megteremtette az első  
embert, Ádámot.  Ekkor Ádám  
                     Éden kertjében élt a  
                         feleségével, Évával. 



Tökéletesen boldogok voltak, 
engedelmeskedtek Istennek  
és örültek, hogy Ő velük van,  
mindaddig a napig, amíg …  



"Ugye 
 az Isten azt 

 mondta nektek, 
 hogy semmilyen 

 gyümölcsöt ne 
 egyetek a kertből ?"  

kérdezte a kígyó Évától. 
  "Mi ehetünk a kert 
 gyümölcseiből, erről 

 a fáról kivéve," felelte. 



"Ha megkóstoljuk 
 ezt a gyümölcsöt, 

 vagy ha csak 
 hozzáérünk, a halál 

 fiai vagyunk."  "Nem 
 fogtok meghalni," mondta 

 a kígyó alattomosan 
 mosolyogva.  



"Olyanná 
 lesztek tőle, 

 mint az Isten." 
  Éva megkívánta 
 ennek a fának a 

gyümölcsét.  A 
 kígyóra hallgatott 

 és megette a 
gyümölcsöt. 



Miután Éva megszegte az Isten 
szavát, Ádámot is megkínálta a 
gyümölccsel, amit ő meg is evett.  
Ádámnak azt kellett volna 
mondania : "Nem,  
én nem szegem  
meg Isten  
Szavát."  



Ahogy  
ezt a bűnt  
elkövették, Ádám  
és Éva ráébredtek, hogy mezítelenek.   
Fügefaleveleket fűztek össze, hogy öltözékeket 
készítsenek maguknak.  Miután ezeket magukra 
öltötték, az Isten elől a bokrok közé bújtak.  



A hűs esti levegőn Isten a 
kertben sétálgatott.  Ő tudta, 
hogy mit tett Ádám és Éva.  
Ádám Évát korholta.  Éva 
pedig a kígyót hibáztatta.  Az 
Isten azt mondta : "A kígyó 
meg van átkozva.  Az asszony   
   fájdalmak között  
      fog szülni." 



"Ádám, mivel te vétkeztél, a 
földet tövissel és bogánccsal 
átkozom meg.  Keserves 
munkával és verejtékezve 
kell majd megkeresned a 
mindennapi kenyeredet." 



Isten kiűzte Ádámot és 
Évát a csodálatos kertből.  
Mivel vétkeztek, elűzettek 
Isten mellől. 



                     Isten egy tüzes  
karddal tartotta távol Ádámot  
és Évát az Éden kertjétől.  Isten 
bőrből készült öltözékeket is  
csinált Ádám és Éva számára.   
Honnan vette  
Isten ehhez  
a bőrt ? 



Idővel Ádám és Éva családot alapított.  Az első 
fiúk, Káin földműves lett, míg a második, Ábel, 

pásztor.  Egyik nap Káin néhány zöldséget hozott 
áldozatképpen Istennek.  Ami Ábelt 
 illeti, ő a legszebb juhaiból áldozott 

                             fel néhányat az  
                                       Istennek.   
                                       Isten nagyon  
                                       örült Ábel  
                                ajándékának. 



Isten azonban nem volt megelégedve 
Káin ajándékával.  Ezért Káin nagy 
haragra gerjedt.  De Isten azt 
kérdezte : "Ha azt teszed, ami 
helyes, talán nem foglak  
elfogadni ?" 



Káin haragja nem csillapodott.  
Valamivel később a mezőn 
rátámadt a fivérére,  
Ábelre és – megölte ! 



Az Isten szólt Káinhoz.  Azt kérdezte tőle : "Hol  
a fivéred, Ábel ?"  "Nem tudom", hazudta Káin.  
"Talán őrizője vagyok én a saját testvéremnek ?"  
Isten büntetése az lett, hogy Káin  
nem művelhette tovább a földet,  
mert földönfutóvá tette. 



Káin eltűnt ISTEN szeme elől.  Ádám és Éva egyik 
lányát vette feleségül.  Gyerekeket neveltek fel.  
Nemsokára Káin unokái és dédunokái  
benépesítették azt a várost,  
amit ő alapított. 



Ez alatt az idő alatt Ádám és Éva családja 
gyorsan szaporodott.  Ekkor még az 
emberek sokkal hosszabb ideig  
éltek, mint napjainkban. 



Amikor Seth fiuk megszületett, Éva azt 
mondta.  "Isten azért adta nekem Seth-et, 
hogy Ábelt pótolja".  Seth odaadó híve  
lett Istennek.  912 évet élt és nagyon  
sok gyermeke lett. 



    A világon az emberek egyre   
   gonoszabbak lettek.  Generációról 
generációra rosszabbodott a  
helyzet.  Végül Isten elhatározta,  
hogy elpusztítja az  
emberiséget és …  



 … valamennyi állatot és madarat.   
 Isten nagyon sajnálta, hogy 
megteremtette az embert.   
De egy férfiben örömét  
lelte Isten …  



Ezt a férfit Noénak hívták.  Noé 
Seth egyik leszármazottja volt, 
igaz, feddhetetlen ember.  



Ő a három fiát is arra tanította, hogy 
engedelmeskedjenek Istennek.  Most  
   az Isten egy nagyon különleges  
              feladatot szánt  
                     Noénak. 



Az emberi szomorúság kezdete  
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

A teremtésről 3-6 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



The End 

2 60 

Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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