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ൈദവം സകലതും സൃഷ്ടിച്ചു 
ആദയ്മനുഷയ്നായ ആദാം. അവെന്റ ഭാരയ്യായ 
ഹവവ്െയാടു കൂെട എെദന്േതാട്ടത്തിൽ ൈദവം 
ആക്കി. അവര്പരിപുര്ണ്ണ സേന്താഷേത്താെട 
ൈദവെത്ത അനുസരിച്ചു. ൈദവസാന്നിധയ്ം 

സേന്താഷം നല്കി എന്നാൽ 
ഒരു നാൾ.



േതാട്ടത്തിെല
യാെതാരു വൃക്ഷങ്ങളുെടയും 
ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത് 
എന്നു ൈദവം കല്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ 
എന്നു ഹവവ്െയാടു പാമ്പ് േചാദിച്ചു. ഒെന്നാഴിേക 
േതാട്ടത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങളുെടയും ഫലം 
ഞങ്ങൾക്കു തിന്നാംഎന്നു ഹവവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അത് ഭക്ഷിക്കുകെയാ െതാടുകെയാ 
െചയ്താൽ ഞങ്ങൾ മരിക്കും.
നിങ്ങൾ മരിക്കയിലല് പാമ്പ് 
മറുപടി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ
ൈദവെത്തേപ്പാെലയാകുകയും
െചയയ്ും. ഹവവ് ഫലം തിന്നുവാന് 
ആഗര്ഹിച്ചു പാമ്പിെന്റ 
വാക്കുേകട്ട് ഫലം തിന്നു.



ഹവവ് ൈദവത്തിെന്റ കല്പന 
ലംഘിച്ച േശഷം ആദാമിനും ഫലം 
െകാടുത്തു അയാളും തിന്നു ആദാമിന് 
പറയാമായിരുന്നു ഞാന്ൈദവത്തിെന്റ 
കല്പന ലംഘിക്കിലല്ാെയന്ന്.



ആദാം ഹവവ് പാപം 
െചയ്തതിനു േശഷം തങ്ങൾ നഗ്നെരന്ന് അവർ 
അറിഞ്ഞു അതുെകാണ്ട് അവർ അത്തിയില 
കൂട്ടിത്തുന്നി അരയാട ഉണ്ടാക്കി നഗ്നത മറച്ചു. ൈദവം 
കാണാതിരിക്കാൻ അവർ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു.



െവയിലാറിയേപ്പാൾ ൈദവം േതാട്ടത്തിൽ വന്നു ആദാം ഹവവ് 
െചയ്തത കാരയ്ങ്ങള് ൈദവത്തിന് അറിയമായിരുന്നു ആദാം 
ഹവവ്യുെടേമല്കുറ്റം ചുമത്തി ഹവവ് പാമ്പിെന്റ േമല്കുറ്റം 
ചുമത്തി ൈദവം പാമ്പിേന ശപിച്ചു ൈദവം ഹവവ്െയാട് 
േവദനേയാെട നീ മക്കെള പര്സവിക്കും. ആദാെമ
നീ പാപം െചയ്തരിക്കെകാണ്ട് ഭുമി മുഴുവനും
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു നിെന്റ ആയുഷ്ക്കാലം
മുഴുവൻകഷ്ടതേയാെട അതിൽനിന്നു

ഉപജീവനം നടത്തും.



ൈദവം ആദാമിേനയും ഹവവ്േയയും 
മേനാഹരമായ േതാട്ടത്തിൽനിന്നും
പുറത്താക്കി. പാപം മുഖാന്തിരം 
ജീവന് നല്കുന്ന 
ൈദവത്തില്നിന്ന് 
മാറ്റെപ്പട്ടു.



ജവ്ാലയുള്ള വാളിനാൽ  
ൈദവംേതാട്ടെത്ത സംരക്ഷിച്ചു. 
ൈദവം ആദാമിനും അവെന്റ 
ഭാരയ്യ്ക്കും േതാലുെകാണ്ടു
വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി 
അവെര ധരിപ്പിച്ചു.



ഈ സമയത്ത് ആദാം ഹവവ്യും ഒരു കുടുംബമായിതീര്ന്നു 
അവരുെട ആദയ് മകന്കയീൻ കൃഷിക്കാരനും രണ്ടാമെത്ത 
മകന്ഹാേബൽ ആട്ടിടയനുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 
കയീൻൈദവത്തിന് ദാനമായി പച്ചകറികള് 
െകാണ്ടു വന്നു. ഹാേബൽ ഒരു നലല് ആടിെന

െകാണ്ടു വന്നു ൈദവം 
ഹാേബലിെന്റ 
ദാനെത്ത 
സവ്ികരിച്ചു.



കയീെന്റ ദാനെത്ത ൈദവം സവ്ികരിച്ചിലല് 
കയീൻ േകാപിച്ചു ൈദവം പറഞ്ഞു
നീ നന്മ െചയയ്ുന്നുെവങ്കിൽ
പര്സാദംമുണ്ടാകയിലല്െയാ.



കയീെന്റ േകാപം അവെന വിട്ട്
മാറിയിലല് കുറച്ചു നാളുകള്ക്ക്  േശഷം 
വയലില്െവച്ച് ഹാേബലിെന
അടിച്ച് െകാന്നു.



ൈദവം കയീേനാട്: നിെന്റ സേഹാദരനായ ഹാേബൽ എവിെട? 
എന്നു േചാദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കയീന്കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ 
എെന്റ സേഹാദരെന്റ സൂക്ഷിപ്പുകാരേനാ ൈദവം കയീെന്റ 
കൃഷിെചയയ്ുവാനുള്ള കഴിവ് എടുത്തു കളഞ്ഞു 
കയീന്അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്നു.



കയീന് ൈദവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടു േപായി 
ആദാമിെന്റയും ഹവവ്ായുെടയും മകെള വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരു 
കുടുംബമായിതീര്ന്നു. േവഗത്തില് തെന്ന കയീെന്റ
മക്കളും മക്കളുെട മക്കളും െകാച്ചുമക്കളും താന് 
കണ്ടുപിടിച്ചതായ പട്ടണത്തില് നിറഞ്ഞു.



അെത കാലയളവില് തെന്ന ആദാമിെന്റയും 
ഹവവ്ായുെടയും കുടുംബവും അഭിവൃദ്ധി പര്ാപിച്ചു.
ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകെളക്കാൾ 
കൂടുതല്കാലം അന്നുള്ള ആളുകൾ 
ജിവിച്ചിരുന്നു.



േശത്ത് ജനിച്ചെപ്പാൾ ഹവവ്ാ പറഞ്ഞു
ഹാേബലിന് പകരമായി എനിക്കു േശത്തെന 
നല്കി േശത്ത് 912 വർഷം ജീവിച്ചു തെന്റ
തലമുറെയ കണ്ടു.



ആകാലത്ത ്ജനം ഒേരാ തലമുറ വരുെമ്പാഴും അനീതിയിൽ നിറഞ്ഞു. 
അവസാനം ൈദവം അവെര നശിപ്പിക്കുവാന്തിരുമാനിച്ചു ഭൂമിയിൽ 
ഉള്ള എലല്ാറ്റിേനയും നശിപ്പിക്കുവാന്തിരുമാനിച്ചു 
മനുഷയ്െന ഉണ്ടാക്കുകെകാണ്ടു യേഹാവ അനുതപിച്ചു
എന്നാല് ഒരു മനുഷയ്നിൽ പര്സാദം ഉണ്ടായി ...



അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപര് േനാഹ എന്നായിരുന്നു േശത്തിെന്റ 
വംശത്തിലായിരുന്നു േനാഹ നീതിമാനും േദാഷം 
വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു േനാഹ 
ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നുവനുമായിരുന്നു.
േനാഹ തെന്റ മക്കെള ൈദവെത്ത 
അനുസരിപ്പാന്പഠിപ്പിച്ചു േനാഹെയ 
അവിശവ്സിനിയവും പര്േതയ്ക രീതിയിൽ 
ഉപേയാഗിക്കുവാന് 
ൈദവം 
പദ്ധതിയിട്ടു.



മനുഷയ്െന്റ ദുംഖത്തിെന്റ ആരംഭം

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

ഉല്പത്തി 3-6

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130



The End
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അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമന്നും ൈബബിൾ പറയുന്നു.

നാം െതറ്റുകാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളിക്കുന്നു 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി ക്രകര്ുശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചു േയശു മരണത്തില്നിന്നും ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സിക്കുകയും. നമ്മുെട പാപങ്ങൾ  

ഏറ്റുപറയുകയും െചയ്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ 
വസിക്കുകയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുകയും െചയയ്ും.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈപര്കാരം പറയുക

പര്ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണന്നു ഞാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വന്നു. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കുന്നു എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വന്നു എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരിക്കും നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എലല്ാദിവസവും ൈബബിൾ വായിക്കുകയും ൈദവേത്താട്  സംസാരിക്കുകയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16
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