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DIEVAS SUKŪRĖ VISKĄ!   
Kai Dievas sukūrė pirmąjį žmogų  
Adomą, šis gyveno Edeno sode su savo  
žmona Ieva.  Jie buvo visiškai laimingi,  
                                klausydami Dievo ir  
                                džiaugdamiesi Jo artybe,  
                                             kol vieną dieną ... 



        „Ar Dievas sakė  
        nevalgyti nuo jokio  
        medžio?” – žaltys  
        paklausė Ievą. 
„Galime valgyti visus 
vaisius, išskyrus vieną,” 
– atsakė Ieva, - „Jeigu 
valgysime ar paliesime 
tą vaisių, mirsime.” 
„Nemirsite,” – nusišaipė 
žaltys. 



„Jūs būsite kaip 
Dievas.”  Ieva 
panoro to medžio 
vaisiaus.  Ji 
paklausė žalčio ir 
valgė tą vaisių. 



Nepaklususi Dievui, Ieva davė 
uždrausto vaisiaus ir Adomui. 
Adomas turėjo atsakyti: „Ne! 
Atsisakau nepaklusti Dievo 
žodžiui.” 



Kai Adomas ir Ieva nusidėjo,  
jie suprato, kad buvo nuogi.  Susiuvę  
figmedžio lapus, jie pasidarė prijuostes  
ir pasislėpė krūmuose nuo Dievo artybės. 



Vakare, gaiviam vėjeliui dvelkiant, 
Dievas atėjo į sodą.  Jis žinojo, ką 
padarė Adomas ir Ieva.  Adomas 
kaltino Ievą.  Ieva kaltino žaltį.  
Dievas tarė: „Žaltys prakeiktas.  
Moteris skausme gimdys vaikus.” 



„Adomai, tu nusidėjai, todėl 
žemė tebūna prakeikta usnimis 
ir erškėčiais.  Savo veido 
prakaitu valgysi duoną.” 



Dievas išvarė Adomą ir 
Ievą iš nuostabus sodo.  
Jie nusidėjo, todėl  
buvo atskirti  
nuo gyvybę  
teikiančio  
Dievo! 



Dievas padarė liepsnojantį 
kalaviją keliui į sodą 
saugoti ir drabužius iš 
kailių Adomui ir  
Ievai.  Iš kur  
Dievas paėmė  
kailius? 



Laikui bėgant, Adomas ir Ieva susilaukė vaikų.  Jų 
pirmasis sūnus Kainas tapo žemdirbiu.  Antrasis sūnus 
Abelis tapo aviganiu. 



Vieną dieną Kainas atnešė ir dovanojo Dievui daržovių.  
Abelis padovanojo Dievui geriausias savo avis.  Dievui 
patiko Abelio dovana. 



Dievui nepatiko Kaino dovana. 
Kainas labai supyko, bet Dievas 
tarė: „Jei gera darai, argi 
nebūsi pripažintas?” 



Kaino pyktis nepraėjo.  
Vėliau laukuose jis užpuolė 
ir užmušė Abelį! 



Dievas klausė Kainą: „Kur tavo 
brolis Abelis?”  Kainas melavo: 
„Nežinau.  Ar aš savo brolio 
sargas?”  Dievas nubaudė Kainą, 
nebeleido jam dirbti žemės ir 
padarė klajokliu. 



Kainas paliko VIEŠPATIES 
artumą.  Jis buvo vedęs Adomo ir 
Ievos dukterį.  Jie susilaukė vaikų.  



Kaino anūkai ir proanūkiai 
pripildė jo įkurtą miestą. 



Tuo tarpu Adomo ir Ievos šeima 
sparčiai augo.  Tais laikais žmonės 
gyveno daug ilgiau negu šiandien. 



Kai gimė Setas, Ieva tarė: „Dievas parūpino 
man kitą palikuonį vietoj Abelio.”  Setas 
buvo dievobaimingas žmogus, jis gyveno 
912 metų ir turėjo daug vaikų. 



Pasaulyje žmonės karta po 
kartos darėsi vis nedoresni.  
Galų gale Dievas nutarė 
sunaikinti žmoniją ir ... 



... visus gyvulius bei paukščius.  
Dievas gailėjosi sukūręs žmogų.  
Tačiau vienas žmogus patiko 
Dievui ... 



Tas žmogus buvo Nojus.  Seto 
palikuonis Nojus buvo teisus ir 
be dėmės.  Jis ėjo su Dievu. 



Jis taip pat mokė savo tris sūnus 
klausyti Dievo.  Dievas nutarė 
panaudoti Nojų labai keistu ir 
ypatingu būdu! 
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Istorija iš Dievo žodžio, Biblijos, 
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„Tavo žodžių aiškinimas apšviečia.” 
Psalmė 119, 130 
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Ši Biblijos istorija pasakoja apie nuostabų Dievą,  
kuris mus sukūrė ir nori, kad tu Jį pažintum. 

 
Dievas žino, kad mes padarėme blogų dalykų, kuriuos Jis  

vadina nuodėme.  Bausmė už nuodėmę yra mirtis, bet Dievas  
taip myli tave, kad atsiuntė savo vienintelį Sūnų Jėzų mirti ant 
Kryžiaus, Jis buvo nubaustas už tavo nuodėmes.  Paskui Jėzus 

prisikėlė iš numirusių ir sugrįžo namo į Dangų!  Jeigu tikėsi į Jėzų  
ir paprašysi atleisti tavo nuodėmes, Jis tau atleis!  Jis ateis, 

apsigyvens tavyje, ir tu gyvensi su Juo amžinai. 
 

Jeigu tiki, kad tai tiesa, pasakyk Dievui: 
Brangusis Jėzau, aš tikiu, kad tu esi Dievas ir tapai žmogumi,  

kad mirtum už mano nuodėmes, o dabar vėl esi gyvas.  Prašau ateiti  
į mano gyvenimą ir atleisti man nuodėmes, kad gyvenčiau naują  
gyvenimą ir vieną dieną iškeliaučiau gyventi su tavimi amžinai.   

Padėk man klausyti Tavęs ir būti Tavo vaiku.  Amen. 
 

Skaityk Bibliją ir kasdien kalbėk su Dievu!   
Evangelija pagal Joną 3, 16 
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