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БААРЫН КУДАЙ ЖАРАТКАН! 
Кудай биринчи адамды, Адамды 
жаратканда, ал Эйден багында аялы 
Обо эне менен жашаган. Алар Кудайга 
баш ийип, бир күнгө чейин Анын 

катышуусунан ырахат 
алып, бактылуу болушкан.



“Кудай сага ар бир 
дарактын жемишинен 
жебе деп айтты беле?”
- деп сурады жылан 
Обо энеден. “Бир эле жей алабыз,”
- деп жооп берди ал. “Ошол мөмө-
жемиштерди”, - дейт ал. “Өлбөйсүң,”
жылан жылмайып койду.
“Сен Кудайдай болуп 
каласың.” Обо эне ошол 
дарактын мөмөсүн каалаган. 
Ал жыландын сөзүн угуп, 

жемиштен жеди.



Обо эне Кудайга баш ийбегенден 
кийин, ал Адамды да жемиштен 
жегенге жетелеген. Адам: “Жок! 
Мен Кудайдын Сөзүнө баш ийбейм”,
— деп айтышы керек болчу.



Адам менен 
Обо күнөө кылганда, экөө тең жылаңач 
экенин билишкен. Анжир жалбырактарын 
алжапкычтарга тигип, үстүн жаап, Кудайдын 
алдында бадалдын арасына жашынышты.



Кечтин салкынында Кудай бакчага келди. Ал Адам ата 
менен Обо эненин эмне кылганын билген. Адам 
Обо энени күнөөлөдү. Обо эне жыланды 
күнөөлөгөн. Кудай айтты: “Жылан каргышка 
калды. Аял бала төрөлгөндө ооруйт. 
Адам, сен күнөө кылганың үчүн жерди 
тикенек жана тикенек каптап каргышка 
калды. Сен күнүмдүк ырыскыңды 

алуу үчүн мээнеткеч, 
тер төгөсүң”.



Кудай Адам ата менен Обо энени 
кереметтүү бакчадан чыгарды. 
Күнөө кылгандыктан, алар өмүр 
берүүчү Кудайдан бөлүнүп 
калышкан!



Кудай аларды сакташ үчүн 
жалындаган кылыч жараткан. 
Кудай Адам ата менен Обо 
энеге териден кийим жасаган. 
Кудай терилерди 
кайдан алды?



Убакыттын өтүшү менен Адам ата менен Обо эненин үй-
бүлөсү төрөлгөн. Алардын тун уулу Кабыл багбан 
болгон. Алардын экинчи уулу Абыл чабан болгон. Бир 
күнү Кабыл Кудайга жашылча-жемиштерди белекке алып 
келди. Абыл койлорунун эң жакшысын 

Кудайга белек катары 
алып келген. 

Абылдын 
белеги Кудайга 

жаккан.



Кабылдын белеги Кудайга жаккан эмес.
Кабыл аябай ачууланды. Бирок Кудай: 
“Эгер туура иш кылсаңар, кабыл 
болбойсуңарбы?” деди.



Кабылдын ачуусу басылган жок.
Бир нече убакыт өткөндөн кийин 
талаада ал Абылды кол салып, 
аны өлтүрдү!



Кудай Кабыл менен сүйлөштү. – Абыл, иниң кайда? –
Билбейм, – Кабыл калп айтты. – Мен агамдын 
кароолчусумунбу? Кудай Кабылды жазалап, анын 
дыйканчылык жөндөмүнөн ажыратып, 
тентип жүргөнгө айландырган.



Кабыл Теңирдин алдынан чыгып кетти. Ал Адам 
ата менен Обо эненин кызына үйлөнгөн. Алар 
үй-бүлө курушкан. Көп өтпөй Кабылдын 
неберелери, чөбөрөлөрү 
ал түптөгөн шаарга толду.



Ошол эле учурда, Адам ата менен Обо 
эненин үй-бүлөсү тездик менен өскөн.
Ал убакта адамдар азыркыдан алда 
канча узак жашашкан.



Анын уулу Шет төрөлгөндө, Обо эне: 
“Кудай мага Абылдын ордуна Шетти 
берди”, - дейт. Шет 912 жыл жашаган жана 
көп балалуу болгон такыбаа адам болгон.



Дүйнөдө бир муун экинчи муун ээрчиген сайын, 
адамдар барган сайын ыймансыз болуп 
баратышты. Акыры, Кудай адамзатты 
жок кылууну чечти жана бардык 
жырткычтар жана канаттуулар. 
Кудай адамды 

жаратканына 

өкүнгөн. Бирок 
бир адам Кудайга 
жаккан......



Бул адам Нух болчу. Шеттин тукуму болгон Нух 
адил жана кемчиликсиз болгон. Ал Кудай менен 
жүрдү. Ошондой эле үч уулун Кудайга баш 
ийүүгө үйрөткөн.  Эми Кудай Нухту 

абдан кызыктай жана 
өзгөчө жол менен 

колдонууну пландаштырган!



Адамдын кайгысынын башталышы

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги окуя,

ичинде табылган

Башталыш 3-6

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык берет.” 
Забур 119:130



Акыры



Бул Ыйык Китептеги окуя бизди жараткан жана аны таанып-
билүүңдү каалаган кереметтүү Кудайыбыз жөнүндө айтып 

берет.
Кудай биздин күнөө деп атаган жаман иштерди 

кылганыбызды билет. Күнөөнүн жазасы – өлүм, бирок Кудай 
силерди ушунчалык сүйөт, Ал Өзүнүн жалгыз Уулун, Ыйсаны 

айкаш жыгачта өлүп, күнөөлөрүң үчүн жазаланышы үчүн 
жиберди. Ошондо Ыйса кайра тирилип, Бейишке кеткен! 

Эгер сиз Ыйсага ишенип, Андан күнөөлөрүңүздү кечирүүсүн 
сурансаңыз, Ал муну аткарат! Ал азыр келип, сенин ичиңде 

жашайт, сен Аны менен түбөлүк жашайсың.

Эгер бул чындык экенине ишенсең, Кудайга мындай деп айт:
Урматтуу Ыйса, мен Сенин Кудай экениңе ишенем, жана 
менин күнөөлөрүм үчүн өлүш үчүн адам болдуң, эми Сен 

кайра жашап жатасың. Сураныч, менин жашоомо кир жана 
менин күнөөлөрүмдү кечир, ошондо мен азыр жаңы жашоого 
ээ болушум үчүн жана бир күнү түбөлүк Сени менен болушум 

үчүн. Сага баш ийүүгө жана Сен үчүн балаңдай жашоого 
жардам бер. Оомийин.

Ыйык Китепти окуп, күн сайын Кудай менен сүйлөш! 
Жакан 3:16
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