
Gizonaren 
tristuraren 

hasiera

Haurrentzako Biblia
opariak



Honek idatzia: Edward Hughes

Ilustrazioak: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Egokitua: M. Maillot; Tammy S.

Itzulitakoa: www.christian-translation.com

Egilea: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Lizentzia: Istorio hau kopiatzeko edo inprimatzeko 

eskubidea duzu, saltzen ez baduzu.



JAINKOAK DENA EGIN DU! 
Jainkoak Adam, lehen gizona egin 
zuenean, Edengo lorategian bizi 
izan zen, bere emazte Eva.  Guztiz 

pozik zeuden Jainkoa 
obedituz eta bere 
presentziaz gozatzen 

egun batez ...



"Jainkoak 
esan al dizu zuhaitz 
guztietatik ez jateko?" 
—galdetu zion sugeak 
Evari. "Fruta bakoitza jan dezakegu, 
baina bat" erantzun zion emakumeak. 
"Fruta hori jaten edo ukitzen badugu, 
hil egingo gara".  "Ez zara 
hilko", sugeak irribarre 
egin zuen. "Jainkoaren 
antzera bihurtuko zara".  
Evek zuhaitz horren fruitua 

nahi zuen.  

Sugea entzun eta fruta jan zuen.



Eve-k Jainkoa desobeditu 
ondoren, Adamek fruitua jatera 
ere eraman zuen. Adamek esan 
beharko zuen: "Ez! Ez dut 
Jainkoaren Hitza 
desobedituko".



Adanek eta Evak bekatu egin 
zutenean, biek jakin zuten biluzik zeudela.  
Piku hostoak amantaletan josiz, estali egin ziren 
eta sasian ezkutatu ziren Jainkoaren aurrean.



Arratsaldeko freskoan Jainkoa lorategira etorri 
zen. Bazekien Adanek eta Evak egindakoa. 
Adamek Evari egotzi zion errua. Eve-k 
sugeari egotzi zion errua. Jainkoak 
esan zuen: "Sugea madarikatua dago.  
Emakumeak mina izango du umeak 
jaiotzen direnean". "Adam, bekatu 
egin duzulako, lurra madarikatua 

dago arantzaz eta 
karduz. Lan eta 
izerdia botako 

duzu                    eguneroko 
janaria 
lortzeko".



Jainkoak Adam eta Eva 
lorategi zoragarritik 
atera zituen. Bekatu 
egin zutelako, Jainko 
biziarengandik 
banandu 
ziren!



Jainkoak ezpata 
sugarra egin zuen kanpoan 
uzteko. Jainkoak Adam eta 
Evarentzako larruazalak 
egin zituen. Nondik 
hartu zituen 
Jainkoak 
larruak?



Denborarekin, Adam eta Evaren familia sortu zen. 
Haien lehen semea, Kain, lorezaina zen. Haien 
bigarren semea, Abel, artzaina zen. Egun batean, 
Kainek Jainkoari barazki batzuk ekarri zizkion opari. 
Abelek bere ardietako hoberenetariko 

batzuk ekarri zituen 
Jainkoari opari 

gisa. Jainkoa 
pozik zegoen 

Abelen 
opariarekin.



Jainkoa ez zegoen pozik Kainen 
opariarekin. Kain oso haserretu 
zen. Jainkoak esan zuen: 
"Zuzena egiten baduzu, ez al 
zaituzte onartuko?" 



Kainen haserrea ez zen 
desagertu. Handik denbora 
batera zelaian Abel erasotu 
zuen - eta hil egin zuen!



Jainkoak Kaini hitz egin zion. "Non dago zure anaia, 
Abel?" "Ez dakit" gezurra esan zuen Kainek. "Nire 
anaiaren zaindaria al naiz?" Jainkoak Kain zigortu 
zuen nekazaritzarako gaitasuna 
kenduz eta ibiltaria bihurtuz.



Kain atera zen Jaunaren aitzinean.  Adam eta 
Evaren alabarekin ezkonduta zegoen.  Familia bat 
sortu zuten. Laster, Kainen bilobek 
eta birbilobek berak sortutako 
hiria bete zuten.



Bien bitartean, Adam eta Evaren 
familia azkar hazi zen. Garai 
haietan jendea gaur baino askoz 
gehiago bizi zen. 



Bere semea Seth jaio zenean, Evek 
esan zuen: "Jainkoak Set eman zidan 
Abel ordezkatzeko". Seth 912 urte 
bizi zituen gizon jainkozalea zen eta 
seme-alaba ugari izan zituen.



Munduan, jendea gero eta gaiztoagoa bihurtu 
zen belaunaldi bat bestearen atzetik. 

Azkenean, Jainkoak gizateria 
suntsitzea erabaki zuen eta piztia 
eta hegazti guztiak. Jainkoak 
gizona egin izana 

sentitzen zuen. 

Baina gizon
batek Jainkoari
gustatu ...



Gizon hau Noe zen. Seten ondorengoa, Noe 
zuzena eta erru gabea zen. Jainkoarekin 
ibili zen. Bere hiru semeei Jainkoa 
obeditzen irakatsi zien ere. Orain 

Jainkoak Noe oso 
modu arraro 
eta berezian 

erabiltzeko 
asmoa 
zuen!



Gizonaren tristuraren hasiera

Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Genesis 3-6

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen du." 
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek sortu gaituen eta zu ezagutzea nahi 
duen gure Jainko zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatu 
deitzen dituenak. Bekatuaren zigorra heriotza da, baina 

Jainkoak asko maite zaitu bere Seme bakarra, Jesus, bidali zuen 
Gurutze batera hiltzera eta zure bekatuengatik zigortzera. 
Orduan, Jesus bizitzara itzuli eta etxera joan zen Zerura! 

Jesusengan eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera etorri eta 
biziko da zuregan orain, eta zu berarekin biziko zara betirako.

Hau egia dela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta nire bekatuengatik 

hiltzeko gizon bihurtu zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu nire bekatuak, orain 
bizitza berria izan dezadan eta egunen batean zurekin egoteko 

betirako.  Lagun iezadazu Zuri men egiten eta zure 
seme gisa zuretzako bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin Jainkoarekin egunero! Joan 3:16
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