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JUMALA LOI KAIKEN! 
Jumala loi ensimmaisen  
ihmisen, Adamin, joka  
             asui vaimonsa Eevan  
                kanssa Eedenin  
                           puutarhassa. 



Aadam ja Eeva  
olivat täysin onnellisia  
totellessaan Jumalaa ja     
             nauttiessaan Hänen  
                  seurastaan kunnes  
                              eräänä  
                                päivänä… 



              “Sanoiko  
                                Jumala  
            ettette saa    
     syödä kaikista puista?” käärme  
          kysyi Eevalta.  “Me saamme  
                            syödä kaikkia  
                           muita hedelmiä  
                         paitsi yhdestä ... 



                               ...puusta,” hän  
                              vastasi.  “Jos  
                             syömme tai  
          edes koskemme siihen  
          hedelmään, me kuolemme.”   
                           “Ette te kuole,”  
                           käärme virnuili. 



                          “Te tulette  
                          sellaisiksi  
                        kuin Jumala.”    
    Eeva halusi hedelmän siitä  
       puusta.  Hän kuunteli  
                     käärmettä, ja  
                     söi hedelmän. 



Kun Eeva oli ollut 
tottelematta Jumalaa,  
hän ehdotti Aadamille  
että tämä  
söisi sitä  
hedelmää  
myös.   



Aadamin olisi pitänyt  
sanoa: “Ei!  Minä  
haluan totella  
Jumalaa!”  



Kun Aadam ja Eeva  
tekivät syntiä, he molemmat 
huomasivat olevansa alasti. 



He ompelivat viikunanlehdistä 
esiliinat, ja peittivät itsensä niillä ja 
piileskelivät pensaassa Jumalan 
lasnaoloa. 



Illan viiletessä Jumala 
tuli puutarhaan.  Hän 
tiesi mitä Aadam ja 
Eeva olivat tehneet. 
Aadam syytti Eevaa. 



Eeva syytti käärmettäa.  Jumala  
     sanoi: “Käärme olkoon kirottu.  
         Naisen täytyy kokea kipua 
       synnyttäessään lapsia.”  



“Aadam, koska teit syntiä, maa on  
        kirottu niin että siinä kasvaa  
              piikkejä ja ohdakkeita.   
               Sinun pitää tehdä  
                kovasti töitä ja hikoilla  
                  saadaksesi ruokaa  
                     joka päivä.”  



                   Jumala ajoi  
 
                 Aadamin  
ja Eevan ulos ihanasta  
puutarhasta.  Koska he  
tekivät syntiä, he  
joutuivat eroon  
elämää 
antavasta Jumalasta! 



             Jumala teki  
liekehtivän miekan  
pitämään heidät  
ulkona puutarhasta. 



              Jumala teki  
takit nahasta Aadamille  
ja Eevalle.  Mistä  
Jumala otti nahan 
takkeihin? 



Aikaa kului, ja Aadamille ja Eevalle 
syntyi lapsia.  Heidän ensimmainen   
                  poikansa, Kain nimeltään,  
                    oli puutarhuri. 



Heidan toinen poikansa, Aabel, oli  
lammaspaimen.  Yhtenä päivänä Kain     
                   toi Jumalalle joitakin  
                      hedelmiä  
                         lahjaksi.  



Aabel toi joitakin parhaista 
lampaistaan lahjaksi Jumalalle.   
                    Jumala oli iloinen  
                      Aabelin  
                        lahjasta. 



Jumala ei ollut iloinen Kainin 
lahjasta.  Kain tuli todella  
vihaiseksi siitä.  Mutta  
Jumala sanoi: 



“Jos teet sitä mikä  
on oikein, eikö sinut  
silloin hyväksytä?” 



Kainin viha ei sammunut.  Jonkin 
aikaa myöhemmin hän hyökkäsi 
Aabelin kimppuun pellolla  
        – ja tappoi hänet! 



Jumala puhui Kainille: “Missä veljesi 
Aabel on?”  “En minä tiedä,” Kain 
valehteli.  “Pitäisikö  
minun vahtia veljeäni?” 



Jumala rankaisi Kainia ottamalla 
haneltä taidon viljellä maata  
ja tekemällä hänestä  
kuljeskelijan. 



Kain joutui pois Herran läsnäolosta.  
Hän meni naimisiin Aadamin  
ja Eevan tyttären  
kanssa ja he  
 
 
 
 
                      kasvattivat  
                          perheen. 



Pian Kainin lastenlapset ja 
lastenlastenlapset täyttivat sen 
kaupungin, jonka hän oli  
perustanut.  
 



Samaan aikaan Aadamin ja Eevan 
perhe kasvoi nopeasti.  Noina  
aikoina ihmiset elivät paljon   
  pidempään kuin nykyään. 



Kun hänen poikansa Seet syntyi,  
Eeva sanoi: “Jumala antoi  
minulle Seetin Aabelin tilalle.” 



Seet oli jumalallinen mies, joka eli 
912 vuotta ja sai monta lasta. 



   Maailman ihmiset tulivat   
 enemmän ja enemmän  
 pahoiksi sukupolven  
 seuratessa edellistä.   
    Lopulta Jumala  
 
 
                                       päätti  
                                      tuhota  
                              ihmiskunnan  
                                 ja …  



  ... kaikki elaimet ja linnut.   
 Jumala oli pahoillaan  
 että oli luonut ihmisen.   
 Mutta yksi  
    mies teki  
 
 
 
                                    Jumalan  
                                   iloiseksi... 



      Tämä mies oli Nooa.  Seetin   
           jälkeläinen Nooa oli   
                oikeudenmukainen ja  
                    viaton.  Han kulki  
                         Jumalan kanssa. 



Hän myöskin opetti kolme    
    poikaansa tottelemaan  
         Jumalaa. 



Jumala suunnitteli  
   käyttävänsä Nooaa todella  
         jännittävällä ja  
             erikoisella  
                  tavalla! 



Ihmisen Toivottomuuden Alku 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,  
 

Mooseksen kirja 3-6  

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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