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GUD SKAPADE ALLTING! 
När Gud skapade den första
människan, Adam, så levde han i
Edens lustgård med sin fru, Eva.  

De levde i fullkomlig
lycka och lydnad inför
Gud och njöt av hans

närvaro, tills 
en dag ...

Har Gud verkligen
sagt att ni inte får
äta av något träd i

trädgården frågade
ormen Eva. Vi får äta av frukten från alla

träd utom ett svarade hon äter av
eller rör den frukten, kommer vi att dö

Ni kommer visst inte att
dö flinade ormen

kommer att bli som Gud
Då ville Eva ha frukten

från det trädet.  Hon 
lyssnade på ormen och

åt frukten.
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Men Gud var missnöjd med Kains
gåva. Då blev Kain väldigt arg, 
men Gud sade handlar
rätt, ska du inte då bli
accepterad

Gud 
förvisade Adam och 

Eva från den underbara trädgården. 
På grund av att de syndat, skiljdes 
de från den livgivande Guden!
Gud skapade ett flammande 
svärd för att hålla dem borta.  
Gud gjorde kläder av skinn åt 
Adam och Eva.  Var fick Gud 
skinnet ifrån?

När Adam och Eva hade syndat, 
såg de att de var nakna. Och de fäste 
ihop fikonlöv och band dem kring höfterna, 
och gömde sig i buskarna för Guds närvaro.

Med tiden fick Adam och Eva en familj. Deras
första son, Kain, brukade jorden. Deras andre son, 
Abel, var herde. En gång frambar Kain en offergåva

till Gud av markens gröda.  Abel 
frambar också en gåva och offrade

några av de bästa
fåren i sin 

hjord till 
Gud.  Gud såg

med välvilja på
Abels gåva.

Gud vandrade genom trädgården i den svala 
kvällsvinden. Han visste vad Adam och Eva 

hade gjort. Adam skyllde på Eva. Eva 
skyllde på ormen. Gud 

är ormen. Kvinnan ska få svåra 
smärtor när hon föder barn
Adam, på grund av att du syndat, 

ska jorden vara förbannad 
med törne och tistel.  

Du skall 
slita för 
ditt bröd i 
ditt anletes 
svett

Efter att Eva varit olydig mot 
Gud, fick hon Adam att äta av
frukten också. Adam skulle ha 
sagt Nej! Jag tänker inte
bryta mot Guds

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



Människorna i världen blev ondare och
ondare allteftersom generationerna
avlöste varandra. Slutligen, 
bestämde sig Gud för att
utplåna mänskligheten
och

Under tiden växte Adam och Evas
familj med en väldig fart. På den 
tiden, levde människor mycket
längre än de gör idag.

Gud sade till Kain Var är din bror Det
vet jag inte ljög Kain. Skall jag ta hand om min 
bror Gud straffade Kain genom att ta ifrån
honom förmågan att bruka jorden
och genom att göra honom
till en vandrare.

När Evas son Set föddes, sade Gud
har skänkt mig ett nytt barn i stället för

Set var en gudfruktig man som
levde 912 år och fick många barn.

Och Kain drog bort, undan Herren. Han gifte sig 
med en av Adam och Evas döttrar, och tillsammans
bildade dom en familj. Snart fylldes
den stad som Kain grundat av hans
barnbarn och barnbarnsbarn. 

Kains ilska försvann inte. En
tid senare attackerade han
Abel ute på fältet och
dödade honom!
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Gud vet att vi har gjort dåliga saker, 
som han kallar för synd. Syndens lön är döden.

Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende 
son, Jesus, för att du på ett kors och ta vårt 

straff. Jesus blev levande igen och åkte tillbaka 
till himmelen! Nu kan Gud förlåta oss våra synder.

Om du vill omvända dig från dina synder, säg såhär 
till Gud: Käre Gud, jag tror att Jesus dog för mig 

och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt liv och 
förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv 
nu och sen får vara med dig för alltid. Hjälp mig 
att leva för dig som ditt barn. Amen. Joh 3:16

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!

Den mannen hette Noa. Han var en ättling till 
Set, rättfärdig och oförvitlig. Han levde i

gemenskap med Gud. Han lärde
även sina tre söner att lyda
Gud.  Nu planerade Gud

att använda Noa
på ett

väldigt

märkligt
och

särskilt
sätt!

Början på människans olycka

En berättelse från Guds ord, Bibeln,

finns i

1 Mosebok 3-6

När dina ord öppnar sig ger de ljus
Psalm 119:130

alla fyrfotadjur, kräldjur
och himlens fåglar. Gud
ångrade att han hade skapat
människan. Men en man 
behagade Gud
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