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JAINKOAK DENA EGIN
ZUEN! Jainkoak lehen gizona
egin zuenean, Adan, Edeneko
baratzean bizi izan zen bere

emazte Evarekin.



Oso pozik zeuden Jainkoari
etekina ateratzen eta Haren
presentziaz gozatzen egun

bat arte …....



"Jainkoak esan
dizu ez duzula
zuhaitz
bakoitzetik jaten?"
sugeak Evari galdetu
zion. "Fruta
bakoitzetik jan
dezakegu, baina
batek" erantzun zuen.  



"Fruitu hori
jan edo ukitzen
badugu, hil egingo
gara.“  Ez zara hilko, 
sugea usaintzen du.



"Jainko bezala
itzuliko zara."
Evak zuhaitz
horren fruitua nahi
zuen. Berak sugea
entzun eta fruitua
jan zuen.



Evak Jainkoa desobeditu
ondoren, Adan ere fruitua
jatera eraman zuen. 
Adanek esan behar zuen: 
"Ez! Ez dut
Jainkoaren
Hitza
desobedituko."



Adan eta Eva
bekatu zirenean, biek zekiten biluzik
zeudela. Piku-hostoak mantaletan josi, 
estali eta Jainkoaren presentziaren
zuhaixkan ezkutatu ziren.



Arratsaldeko hotzean, Jainkoa
baratzera etorri zen. Banekien
Adan eta Evak zer egin zuten.  
Danek Evaren errua egotzi
zuen.‘  Evak errua bota
zion sugeari.'



Jainkoak esan zuen: "Sugea madarikatua
da.  Emakumeak mina izango du
haurrak jaiotzen direnean".
"Adan, bekastatu egin baitzuen,
lurra madarikatuta dago hezur
eta karduekin. Lan egin eta
izerditu egingo duzu

eguneroko janaria
lortzeko".



Jainkoak lorategi
zoragarritik atera zituen
Adan eta Eva. Izan ere, 
bekatu egin zuten,
bizitza ematen duen
Jainkoarengandik
banandu ziren!



Jainkoak ezpata bat egin
zuen piztuta gordetzeko. 
Jainkoak larruzko
berokiak egin zituen
Adan eta Evarentzat. 
Nondik hartu zituen
Jainkoak larruak?



Denboran zehar, familia bat Adan eta 
Evara jaio zen.  Lehen semea, Caín, 
lorezaina zen. Bigarren semea,
Abel, artzaina zen.



Egun batean, Caínek barazki batzuk ekarri
zizkion Jainkoari opari gisa. Abelek bere
ardien onenetako batzuk ekarri zituen, 
Jainkoari opari gisa.

Jainkoa pozik
zegoen

Abelen
opariarekin.



Jainkoak ez zion Kainen dohainari
eskerrak eman. Caín asko haserretu
zen. Baina Jainkoak esan zuen: 
"Zuzena dena egiten baduzu,
ez zara onartuko?"



Caínen haserrea ez zen desagertu. 
Geroago, mendian, eraso egin zion
Abeli – eta hil egin zuen!



Jainkoak Caíni hitz egin zion. "Non dago 
zure anaia, Abel?" "Ez dakit," esan zuen
Cainek. "Anaiaren zaindaria naiz?" 
Jainkoak Caín zigortu zuen,
lantzeko gaitasuna kenduta
eta eskale bat eginda.



Caín Jaunaren presentziatik atera
zen. Adan eta Evaren alaba batekin
ezkonduta zegoen.  Familia
bat hazi zuten. 



Handik gutxira, Caínen
bilobek eta birbilobek berak
sortutako hiria bete zuten.



Bitartean, Adan eta Evaren
familia azkar hazi zen. Egun
haietan, jendea gaur baino
askoz gehiago bizi zen.



Set semea jaio zenean, Evak
esan zuen: “Jainkoak Seti eman
zidan Abel ordezkatzeko.”



Seth 912 urtez bizi izan zen
eta seme-alaba asko izan
zituen gizon errukitsua zen.



Munduan, jendea gero eta 
gaiztoago bihurtu zen belaunaldi
batek beste bati jarraitzen
zion bitartean. Azkenik,
Jainkoak gizateria

suntsitzea

erabaki
zuen eta ...



... piztia eta hegazti guztiak. 
Jainkoak gizakia egin izana
sentitzen zuen. Baina gizon
batek eskerrak eman
zizkion Jainkoari ...



Gizon hau Noe zen.  Set-en
ondorengoa, Noé bidezkoa
eta orbanik gabea zen. 

Jainkoarekin
ibili zen.



Jainkoari obeditzen ere irakatsi
zien hiru seme-alabei.  Orain
Jainkoak Noé oso modu bitxi

eta berezian
erabiltzeko
asmoa zuen!



Gizakiaren Tristuraren Hasiera

Jainkoaren Hitzaren historia
bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

Genesia 3-6

"Zure Letrak saioko sarrerak argia
ematen du.“ Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek gure Jainko zoragarriaz
hitz egiten digu, egin gintuenaz eta zuek

ezagutzea nahi duenaz.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, 
berak bekatua deitzen duela.  Bekatuaren zigorra
heriotza da, baina Jainkoak hainbeste maite du, 
ezen Bere seme bakarra, Jesus, gurutze batean
hiltzera eta bekatuek zigortzera bidali baitzuen. 
Orduan, Jesus berpiztu egin zen eta Zerura joan

zen etxera! Jesusen sinesten baduzu eta bere
bekatuak barkatzeko eskatzen badiozu, berak

egingo du!  Bera etorriko da eta zugan biziko da 
orain, eta Berarekin biziko zara betiko.



Zuk egia zarela uste baduzu,
esan hau Jainkoari:

Jesus maitea, Nik uste Zu Jainkoa zarela, eta 
gizon bihurtu zen nire bekatuengatik hiltzeko, 
eta orain Zu berriro bizi zara. Mesedez, etorri
nire bizitzara eta barkatu nire bekatuak, orain

bizimodu berria izan dezan, eta egun batean
zurekin egongo da betiko. Lagun iezadazu zu
obeditzen eta zure semea bezala bizi. Amen.

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