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Bizi kim yaradıb? İncil, Allahın Kəlamı, 
insan nəslinin necə başladığını izah edir. 
Çox əvvəl Allah ilk insanı yaratdı və

Adəm adını verdi. 



Allah Adəmi yerin tozundan yaratdı.  
Allah Adəmə can verəndə dirildi. 
Özünü Eden adlı gözəl bir bağda tapdı.



Allah Adəmi yaratmazdan əvvəl ecazkar
şeylərlə dolu gözəl bir dünya yaratdı. 
Allah addım-addım dağlıq yerləri və
çöl sahələrini, ətirli çiçəkləri və hündür

ağacları, …



… parlaq tüklü quşları və vızıltılı arıları, 
balinaları və sürüşkən ilbizləri yaratdı. 
Əslində Tanrı var olan hər şeyi –
hər şeyi yaratmışdır.



Ən əvvəlində, Allah bir şey
yaratmazdan əvvəl, 
Allahdan başqa bir şey
yox idi.  İnsanlar, 
yerlər və ya
əşyalar yoxdur. 
Heç nə. Nə işıq, 
nə də qaranlıq. 
Yuxarı və aşağı yox. 
Dünən yox, sabah yox. Yalnız
başlanğıcı olmayan Tanrı var idi. 
Sonra Allah hərəkət etdi!



Başlanğıcda Tanrı göyləri
və yeri yaratdı.



Və yer şəksiz və boş idi.  
Dərinliyin üzündə
qaranlıq var idi. 
Sonra Allah 
danışdı. 
"İşıq
olsun."



Və işıq var idi.  Tanrı işığı Günə, qaranlığa
Gecə dedi. Axşam və səhər ilk gün idi.



İkinci gündə Tanrı okeanların, dənizlərin
və göllərin sularını Cənnət altında
nizama saldı.  Üçüncü gün Allah dedi: 
"Quru torpaq görünsün."  Və oldu.



Allah ayrıca otların və çiçəklərin, kolların
və ağacların görünməsini əmr etdi.  

Və onlar göründülər.  
Axşam və səhər
üçüncü gün idi.



Sonra Allah günəşi, ayı və
o qədər çox ulduz yaratdı
ki, heç kim onları saya
bilməz.  Axşam və səhər
dördüncü gün idi.



Tanrının siyahısında
dəniz canlıları və balıq
və quşlar var idi.  
Beşinci gündə iri
qılınc balığı və
kiçik sardalyalar, 
uzunqulaqlı
dəvəquşular və
xoşbəxt uğultu
quşlar düzəltdi. 



Allah yer üzünün
sularını doldurmaq
üçün hər cür balıq
və qurudan, dənizdən
və göydən zövq
almaq üçün hər cür
quş yaratdı.  Axşam və
səhər beşinci gün idi.



Bundan sonra Allah yenidən danışdı.  
Dedi: "Qoy yer üzündən canlılar çıxsın ..."  
Hər növ heyvan və böcək və sürünən
yarandı.  Yer sarsıdan fillər və məşğul
olan qunduzlar var idi.  



Nadinc meymunlar və bacarıqsız timsahlar.  
Wiggly qurdlar və arıq çipniklər.  Qanqli
zürafələr və xırıltılı pussikatlar. O gün hər
növ heyvan Allah tərəfindən yaradıldı.

Axşam və səhər altıncı gün idi.



Allah altıncı gündə başqa bir şey etdi - çox
xüsusi bir şey etdi.  Artıq hər şey İnsan
üçün hazır idi.  Ona xidmət
etmək üçün tarlalarda
və heyvanlarda
yemək var idi.  



Allah dedi: "İnsanı öz surətimizdə yarataq.  
O, yer üzündəki hər şeyin ağası olsun."  
ALLAH ÖZ RƏSİNDƏ İNSAN YARATDI; 
ALLAHIN TƏŞKİLİNDƏ 
ONU YARADIB ...



Allah Adəmlə
danışdı. 
"Bağçadan nə
istəsən yeyin.  
Ancaq xeyir və şəri
tanıma ağacından
yeməyin.  Əgər o 
ağacdan yesəniz, 
mütləq öləcəksiniz."



Rəbb Allah dedi: "İnsanın tək qalması
yaxşı deyil.  Mən onun üçün bir
köməkçi edəcəyəm."  Allah 
bütün quşları və heyvanları
Adəmə gətirdi.  



Adəm hamısını adlandırdı.  Bunu etmək
üçün çox ağıllı olmalı idi. Ancaq
bütün quşlar və heyvanlar
arasında Adəm üçün uyğun
bir ortaq yox idi.



Allah Adəmi dərin, dərin bir yuxuya apardı.  
Allah yatan kişinin qabırğalarından birini
çıxardaraq Adəmin
qabırğasından Qadını
yaratdı.  Tanrının
yaratdığı qadın
Adəmin ortağı
olmaq üçün
tamamilə
haqlı idi.



Allah hər şeyi altı gündə yaratdı.  
Sonra Allah yeddinci günü xeyir-
dua verdi və istirahət günü etdi.  



Eden bağında Adəm və Həvva, 
arvadı Allaha itaət edərək
mükəmməl bir xoşbəxtlik
yaşayırdılar. Allah onların
Rəbbi, Ruzisi və Dostu idi.



Allah hər şeyi yaratdıqda

Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Yaradılış 1-2

“Sözlərinizin girişi işıq verir.” 
Məzmur 119:130



Son



İncil hekayəsi bizi yaradan və Onu
tanımağınızı istəyən ecazkar

Tanrımızdan bəhs.

Bilir ki, günah adlandırdığı pis işlər görmüşük. 
Günahın cəzası ölümdür, ancaq Allah sizi o 
qədər çox sevir ki, yeganə Oğlu İsa'yı xaçda
ölmək və günahlarınıza görə cəzalandırmaq
üçün göndərdi. Sonra İsa dirildi və Cənnətə

evə getdi! İsa Məsihə inanırsınızsa və
günahlarınızı bağışlamasını istəsəniz, O 

bunu edəcək! İndi gəlib sənin içində
yaşayacaq və sən də Onunla əbədi.



Həqiqət olduğuna inanırsınızsa,
bunu Allaha deyin:

Hörmətli İsa, inanıram ki, sən Allahsan və
günahlarım üçün öləcək bir insan oldun və

indi yenidən yaşayırsan. Xahiş edirəm
həyatıma gəl və günahlarımı bağışla ki, indi
yeni bir həyat qazana biləcəyəm və bir gün

əbədi olaraq Sənin yanında olum. Sənə itaət
etməyimə və sənin üçün övladın

yaşamağımda kömək. Amin.

Biləcəyəm oxuyun və hər gün Allahla
danışın! Yəhya 3:16
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