Denne mannen het Noah. Han
var etterkommer av Set og
Noah var rettferdig og ingen
hadde noe å klage på overfor
ham. Han fulgte Gud.

... alle dyrene og fuglene. Gud
angret at han hadde skapt
menneskene. Men Gud var
fornøyd med en mann ...

20

19
Han lærte også de tre sønnene
sine å adlyde Gud. Gud planla
å bruke Noah på en underlig og
veldig spesiell måte!

Begynnelsen på
menneskenes ulykke

Begynnelsen på menneskenes ulykke
En fortelling fra Guds Ord, Bibelen,
som finnes i
1 Mosebok 3-6
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"Når dine ord åpner seg, gir de lys."
Salme 119:130
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Tillatelse: Du har rett til å kopiere og trykke opp denne
historien, så lenge du ikke selger den.
Gud vet at vi har gjort slemme ting, ting
som han kaller synd. Straffen for synd er døden.
Gud elsker oss så høyt at han sendte sin sønn,
Jesus, for å dø på et kors og ta straffen på seg.
Jesus ble levende igjen og dro opp til himmelen!
Nå kan Gud tilgi syndene våre.

Norsk

Norwegian

GUD SKAPTE ALT! Da Gud
skapte det første mennesket,
Adam, bodde han i Edens hage
sammen med sin kone, Eva.

De var fullkomment lykkelige
og adlød Gud og levde i hans
nærvær, helt til en dag ...

Hvis du vil vende deg bort fra syndene dine, skal du si
dette til Gud: Kjære Gud, jeg tror at Jesus døde for meg
og at han nå lever igjen. Kom inn i livet mitt og tilgi
syndene mine, slik at jeg kan få et nytt liv nå, og deretter
være sammen med deg i evighet. Help me live for You as
Your child. Amen. For så har Gud elsket verden at han ga
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16
Les Bibelen og prat med Gud hver eneste dag!
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"Dere kommer
til å bli like
Gud." Eva
begynte å
begjær frukten
av det treet.
Hun hørte hva
slangen sa og
spiste frukten.

"Har Gud virkelig
sagt at dere ikke kan
ete av alle trærne?"
spurte slangen Eva.
"Vi kan ete av alle trærne,
bortsett fra ett," svarte
hun. "Hvis vi eter eller
rører ved frukten av
det, kommer vi til å dø."
"Dere kommer slett ikke
til dø," flirte slangen slu.

"Adam, fordi du syndet
skal jorden være under
forbannelse og bære
torner og tistler for deg.
Du skal slite og streve
for å skaffe deg mat."
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Abel kom samtidig med de fineste lammene sine som
gave til Gud. Gud likte gaven som Abel kom med.
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Gud sendte
Adam
og Eva ut fra den
fantastiske hagen. Fordi de syndet,
ble de adskilt fra den livgivende Gud!
Gud stengte porten inn til hagen
med et flammende sverd.
Gud laget klær til Adam og
Eva – av skinn.
Hvor fikk Gud
skinnene fra?
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I mellomtiden vokste Adam og Evas
familie raskt. På den tiden levde
menneskene mye lenger enn i dag.
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Gud talte da til Kain. "Hvor er din bror, Abel?"
"Det vet vel ikke jeg," løy Kain. "Skal jeg være
barnevakt for broren min?" Gud straffet da Kain
ved å gjøre det umulig for ham å
drive jordbruk og gjøre ham
til vandringsmann.
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Da Eva fikk en ny sønn, Set, sa Eva:
"Gud har gitt meg Set i stedet for
Abel." Set trodde på Gud og levde i
912 år og fikk mange barn.
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Da Adam og Eva
syndet, forstod de med det samme
at de var nakne. De surret sammen løvene
fra fikentreet, kledde seg i disse og skjulte
seg fra Guds nærvær blant busker og trær.

Med tiden fikk Adam og Eva barn og familie.
Den første sønnen deres, Kain, ble jorddyrker.
Den andre sønnen deres, Abel, ble hyrde. En dag
kom Kain frem for Gud med
grønnsaker som gave.

Men Kains raseri forsvant
ikke. En tid senere gikk
Kain til angrep på Abel og
drepte ham!

Men Gud var ikke fornøyd med
Kains gave. Da ble Kain veldig
sint. MEn Gud sa: "Hvis du
gjør det som er rett, blir du
ikke da akseptert?"
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Kain gikk da bort fra Guds åsyn. Han giftet seg
med en av søstrene sine, en av Adam og Evas døtre.
De fikk en familie sammen. Snart fikk
Kain barn og barnebarn og oldebar
og de bodde i en by som han hadde
grunnlagt.
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Da kvelden kom og det
begynte å bli kjølig i luften
kom Gud gående i hagen. Han
visste hva Adam og Eva hadde
gjort. Adam anklaget Eva.
Eva anklaget slangen. Gud sa
da: "Slangen skal være under
forbannelse. Kvinnen skal ha
det vondt når hun
føder sine barn."

Etter at Eva forbrøt seg mot
Gud fikk hun Adam til å spise
frukten, han også. Adam burde
ha sagt "Nei! Jeg vil ikke
bryte Guds Ord."

Men menneskene ble hele tiden
ondere og ondere etterhvert som
generasjonene fulgte hverandre.
Til sist bestemte Gud
seg for å utslette
menneskene og ...

17

18

