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Tuhan MEMBUAT segalanyo!  
Ketiko tuhan menciptokan wong 
sikok, adam, dio tinggal di taman 
eden bersamo bininyo, hawa.  Mereka 

senang nian menaati 
tuhan dan menikmati 
kehadiran-nyo.  Sampai 

suatu hari ...



"Apo tuhan 
menyuruhmu ontok 
idak ajo saban pohon?"  
Ulo itu bertanyo pada 
hawa. "Kito pacak bae makan buah kecuali 
sikok," jawabnyo.  "Aman kito ajo atau 
menyentuh buah itu, kito bakal mati."  
"Awak kan idak bakal mati," 
ulo itu ngehasut.  "Awak 
bakal menjadi pecak 
tuhan."  Hawa pengen nian 
buah dari pohon itu.  Dio 

dengarke 

ulo itu dan ajo buahnyo.



Setelah Hawa idak menaati 
tuhan, dio memimpin Adam 
ontok ajo buah itu jugo. Adam 
akhirnyo ngomong, "idak! Aku 
idak bakal melanggar Firman 
tuhan."



Ketika 
Adam dan Hawa 
berdosa, mereka berdua tahu bahwa 
mereka dak bebaju. Menjahit daon ara menjadi 
celemek, mereka menutupi diri mereka dewek 
dan singitan di semak-semak dari hadirat tuhan.



Di malem yang sejuk, tuhan dateng ke taman. Dio 
tahu apo yang telah dilakukan Adam dan Hawa. 
Adam nyalahke Hawa. Hawa nyalahke ulo 
itu.  Tuhan ngomong, "ulo itu dikutuk.  
Betino itu bakal kesakitan saat 
budak-budak nyo lahir."  "Adam, lantak 
awak berdosa, bumi dikutuk dengan 
duri.  Awak bakal bekerja keras 

dan berkeringat ontok 
mendapatken makan 

seari-hari."



Tuhan ngeluarken adam dan 
hawa dari taman yang indah.  
Kareno mereka sudah berdosa, 
mereka dipisahken dari tuhan 
yang sudah njok 
kehedopan!



Tuhan membuat pedang yang 
menyalo ontok menahan tian.  
Tuhan membuat mantel kulit 
ontok adam dan hawa.  Dari 
mano tuhan 
ngembek 
kolet itu?



Belakangan, sebuah keluarga lahir dari Adam dan 
Hawa.  Budak sikok tian, Kain, adalah seorang 
tukang kebun.  Anak keduo mereka, Habel, adalah 
seorang gembala.



Suatu hari Kain membawaken tuhan beberapo 
sayuran sebagai hadiah.  Habel membawa beberapo 
dari dombanyo yang paling bagus sebagai hadiah 
ontok tuhan.  Tuhan senang dengan 
pemberian Habel.



Tuhan idak senang dengan 
pemberian kain.  Kain menjadi 
marah nian.  Tapi tuhan ngomong, 
"Aman kau melakukan apo yang 
benar, apo anda idak bakal 
diterima?"



Kemarahan Kain idak hilang. 
Beberapo waktu kemudian di 
lapangan dio menyerang 
Abel - dan membunuh nyo!



Tuhan beruji kepada kain.  "Di mano dolor kau, 
abel?"  "Aku idak tahu," dusta kain.  "Apo aku 
penjaga dolor aku?"  Tuhan menghukum kain 
dengan ngembek kaop ontok 
bertani dan membuatnyo 
menjadi pengembara.



Kain metu dari hadapan tuhan.  Ia menikah 
dengan putri Adam dan Hawa.  Tian membesakkan 
keluarga. Segera, cucu dan cicit Kain 
memenuhi kota yang ia dirikan.



Sementara itu, keluargo Adam dan 
Hawa jadi banyak. Waktu itu, wong 
edop lebih lamo dari hari ini.



Saat budaknyo Seth lahir, hawa ber doa, 
"Tuhan njokku Seth ontok menggantikan 
Habel." Seth adalah orang saleh yang 
edop 912 tahun dan punyo banyak anak.



Di dunio, uwong-uwong bnyak yang semakin  
jahat saat sikok ketoronan meloki 

ketoronan laennyo. Akhirnyo, tuhan 
memutuske ontok binaso ke seluruh 
umat  dan Segalo hewan dan 
burung.  Tuhan getun dio telah 
menciptokan wong.  

Tapi sikok uwong 
menyenengken
tuhan ...



Lanang itu adalah nuh.  Keturunan seth, nuh 
adalah wong yang benar dan idak bercela.  
Dio berjalan dengan tuhan.  Dio jugo 
mengajari ketigo anaknyo ontok 

menaati tuhan.  Sekarang 
tuhan berencana 
menggunakan 
nuh 

dengan 
caro yang 

aneh 
aneh 
dan 
khusus!



Awal Kesedihan wong

Cerito dari kato tuhan, alkitab

Ditemukan di

Kejadian 3-6

"Lawang masuk kato katomu." 
Mazmur 119:130



Selesai



Kisah Alkitab ini menceritokan Tuhan kito yang luar 
biaso yang menciptokan kito dan yang awak ingin mengenal-Nyo.

Tuhan tau kito telah melakuken hal-hal jelek, yang tuhan sebut 
dosa. Hukuman untok dosa adalah maut, tapi Tuhan sangat 

mengasihi wong, tuhan mengutus Anak-Nyo, Yesus, untok mati di 
kayu Salib dan dihukum kareno dosa-dosa wong, Kemudian Yesus 
hedop kembali dan pulang ke Surgo! Jika wong percaya kepada 
Yesus dan meminta Dio untuk mengampuni dosa-dosa wong, Dio 
akan melakukannyo! Dio akan dateng dan tinggal di dalem wong 

sekarang, dan wong akan hidup bersamo Dia selamanyo.

Jika Anda percayo ini adalah kebenaran, muji ini kepada Tuhan:
Yesus terkasih, aku percayo bahwa Engkau adalah Tuhan, dan 

menjadi manusio yang mati untuk dosa-dosa wong, dan sekarang 
Engkau hedop kembali. Datanglah ke dalam hidupku dan ampuni 

dosa-dosaku, sehingga aku bisa memiliki hedop baru sekarang, dan 
suatu hari pergi bersamaMu selamanyo. Tolong awak untuk 
mematuhi-Mu dan hidup untuk-Mu sebagai anak-Mu. Amin.

Baca Alkitab dan muji dengan Tuhan setiap hari! Yohanes 3:16
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