A világon az emberek egyre
gonoszabbak lettek. Generációról
generációra rosszabbodott a
helyzet. Végül Isten elhatározta,
hogy elpusztítja az
emberiséget és …

… valamennyi állatot és madarat.
Isten nagyon sajnálta, hogy
megteremtette az embert.
De egy férfiben örömét
lelte Isten …
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Ezt a férfit Noénak hívták. Noé
Seth egyik leszármazottja volt,
igaz, feddhetetlen ember.

Az emberi szomorúság
kezdete

ĝDKiURPILiWLVDUUDWDQtWRWWD
hogy engedelmeskedjenek
Istennek. Most az Isten egy
nagyon különleges
feladatot szánt
Noénak.
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Az emberi szomorúság kezdete

Írta Edward Hughes
Illusztrálta Byron Unger; Lazarus

,VWHQ,JpMpEĞOD%LEOLiEyO
vett történet :

Franciáról fordította Dr. Máté Éva
Átírta M. Maillot; Tammy S.

60/2. Történet

$WHUHPWpVUĞO-6

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada
Minden jog fenntartva. A történet nyomtatását vagy másolását kizárólag
nemkereskedelmi célokra engedélyezzük.

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." =VROWiURNN|Q\YH
,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO
,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW

Franciáról magyarra

Hungarian

AZ ISTEN TEREMTETT
MINDENT ! Az Isten
PHJWHUHPWHWWHD]HOVĞ
embert, Ádámot. Ekkor Ádám
Éden kertjében élt a
feleségével, Évával.

Tökéletesen boldogok voltak,
engedelmeskedtek Istennek
pV|UOWHNKRJ\ĝYHONYDQ
mindaddig a napig, amíg …

+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ
-iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS
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"Ugye
az Isten azt
mondta nektek,
hogy semmilyen
gyümölcsöt ne
HJ\HWHNDNHUWEĞO"
kérdezte a kígyó Évától.
"Mi ehetünk a kert
J\P|OFVHLEĞOHUUĞO
a fáról kivéve," felelte.

"Ha megkóstoljuk
ezt a gyümölcsöt,
vagy ha csak
hozzáérünk, a halál
fiai vagyunk." "Nem
fogtok meghalni," mondta
a kígyó alattomosan
mosolyogva.

Isten egy tüzes
karddal tartotta távol Ádámot
pVeYiWD]eGHQNHUWMpWĞO,VWHQ
EĞUEĞONpV]OW|OW|]pNHNHWLV
csinált Ádám és Éva számára.
Honnan vette
Isten ehhez
DEĞUW"

$KĬVHVWLOHYHJĞQ,VWHQD
NHUWEHQVpWiOJDWRWWĝWXGWD
hogy mit tett Ádám és Éva.
Ádám Évát korholta. Éva
pedig a kígyót hibáztatta. Az
Isten azt mondta : "A kígyó
meg van átkozva. Az asszony
fájdalmak között
fog szülni."

,GĞYHOÉGiPpVeYDFVDOiGRWDODStWRWW $]HOVĞ
IL~N.iLQI|OGPĬYHVOHWWPtJDPiVRGLNÉEHO
pásztor. Egyik nap Káin néhány zöldséget hozott
áldozatképpen Istennek. Ami Ábelt
LOOHWLĞDOHJV]HEEMXKDLEyOiOGR]RWW
fel néhányat az
Istennek.
Isten nagyon
örült Ábel
ajándékának.
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Az Isten szólt Káinhoz. $]WNpUGH]WHWĞOH+RO
DILYpUHGÉEHO" "Nem tudom", hazudta Káin.
7DOiQĞUL]ĞMHYDJ\RNpQDVDMiWWHVWYpUHPQHN"
Isten büntetése az lett, hogy Káin
QHPPĬYHOKHWWHWRYiEEDI|OGHW
mert földönfutóvá tette.
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,VWHQNLĬ]WHÉGiPRWpV
eYiWDFVRGiODWRVNHUWEĞO
0LYHOYpWNH]WHNHOĬ]HWWHN
,VWHQPHOOĞO
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Káin haragja nem csillapodott.
9DODPLYHONpVĞEEDPH]ĞQ
rátámadt a fivérére,
Ábelre és – megölte !

Isten azonban nem volt megelégedve
Káin ajándékával. Ezért Káin nagy
haragra gerjedt. De Isten azt
kérdezte : "Ha azt teszed, ami
helyes, talán nem foglak
HOIRJDGQL"
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.iLQHOWĬQW,67(1V]HPHHOĞO Ádám és Éva egyik
lányát vette feleségül. Gyerekeket neveltek fel.
Nemsokára Káin unokái és dédunokái
benépesítették azt a várost,
DPLWĞDODStWRWW
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"Ádám, mivel te vétkeztél, a
földet tövissel és bogánccsal
átkozom meg. Keserves
munkával és verejtékezve
kell majd megkeresned a
mindennapi kenyeredet."
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Miután Éva megszegte az Isten
szavát, Ádámot is megkínálta a
J\P|OFFVHODPLWĞPHJLVHYHWW
Ádámnak azt kellett volna
mondania : "Nem,
én nem szegem
meg Isten
Szavát."
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Ahogy
H]WDEĬQW
elkövették, Ádám
és Éva ráébredtek, hogy mezítelenek.
)JHIDOHYHOHNHWIĬ]WHN|VV]HKRJ\|OW|]pNHNHW
készítsenek maguknak. Miután ezeket magukra
|OW|WWpND],VWHQHOĞODERNURNN|]pE~MWDN

"Olyanná
OHV]WHNWĞOH
mint az Isten."
Éva megkívánta
ennek a fának a
gyümölcsét. A
kígyóra hallgatott
és megette a
gyümölcsöt.
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(]DODWWD]LGĞDODWWÉGiPpVeYDFVDOiGMD
gyorsan szaporodott. Ekkor még az
emberek sokkal hosszabb ideig
éltek, mint napjainkban.

Amikor Seth fiuk megszületett, Éva azt
mondta. "Isten azért adta nekem Seth-et,
hogy Ábelt pótolja". Seth odaadó híve
lett Istennek. 912 évet élt és nagyon
sok gyermeke lett.
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