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ALLAH hər şeyi etdi!  Allah ilk insanı
Adəmi yaratdıqda, arvadı Həvva ilə
birlikdə Cənnət bağında yaşayırdı. 
Onlar bir günə qədər Allaha itaət
etməkdən və Onun hüzurundan zövq

almaqdan tamamilə
xoşbəxt idilər ..........
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Allah onları qarşısını almaq üçün
alovlu bir qılınc yaratdı.  Allah 
Adəm və Həvva üçün dəri
paltarları yaratdı.  Allah 
dəriləri haradan götürdü?

Axşam sərinliyində Tanrı bağçaya gəldi.  Adəmlə
Həvvanın etdiklərini bilirdi.  Adəm Həvvanı
günahlandırdı.  Həvva ilanı günahlandırdı. 
Allah dedi: "İlan lənətləndi.  Uşaqlar
dünyaya gələndə qadının ağrısı olacaq.
Adəm, günah etdiyin üçün yer üzü
tikan və tikanə ilə lənətləndi. 
Gündəlik yeməyini almaq üçün

zəhmət çəkəcək və
tər tökəcəksən."

Həvva Allaha itaət etmədikdən
sonra Adəmi də meyvələri
yeməyə sövq etdi.  Adəm
deməli idi: "Xeyr!  Allahın
Kəlamına asi olmayacağam."

Allah Adəmlə Həvvanı
ecazkar bağdan qovdu. 
Günah etdikləri üçün
həyat verən Tanrıdan
ayrıldılar!

Adəm və Həvva günah işlədikdə, ikisi
də çılpaq olduqlarını bilirdilər.  Əncir
yarpaqlarını önlüklərə tikib örtdü və
Allahın hüzurundan kolda gizləndilər.

"Allah sənə hər
ağacdan yeməyin
demişdi?" ilan
Həvvadan soruşdu. "Hər
meyvədən başqa bir dənə də yeyə bilərik" 
deyə cavab verdi.  "Əgər o meyvəni yesək
və ya toxunsaq, öləcəyik."  "Sən
ölməyəcəksən" deyə ilan
güldü.  "Sən Tanrı kimi
olacaqsan."  Həvva o 
ağacın meyvəsini istədi. 
İlanı dinlədi və meyvələrini

yedi.
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Bu vaxt Adəmlə Həvvanın ailəsi
sürətlə böyüdü.  O dövrdə insanlar
bugünkü ilə müqayisədə çox daha
uzun yaşayırdılar.

Allah Qabillə danışdı.  "Qardaşın Habil haradadır?" 
"Bilmirəm" deyə Qabil yalan danışdı.  "Mən qardaşımın
qapıçısıyam?"  Allah Qabilin əkinçilik
qabiliyyətini əlindən alaraq onu
sərgərdan etməklə cəzalandırdı.

Bir gün Qabil Allaha hədiyyə
olaraq bir neçə tərəvəz gətirdi. 
Habil qoyunlarının ən
yaxşılarından bəzilərini Allaha
hədiyyə olaraq gətirdi.  Allah 
Habilin hədiyyəsindən razı qaldı.

Qabil Rəbbin hüzurundan çıxdı.  Adəm
və Həvvanın bir qızı ilə evləndi.  Bir ailə
böyüdülər.  Tezliklə Qabilin qurduğu
şəhəri nəvələri və nəvələri doldurdu.

Qabilin qəzəbi səngimədi.  Bir
müddət sonra tarlada Habilə
hücum etdi və onu öldürdü!

Zamanla Adəm və Həvva üçün bir ailə dünyaya gəldi. 
İlk oğlu Qabil bağban idi.  İkinci oğlu Habil çoban idi.  
Bir gün Qabil Allaha hədiyyə olaraq bir neçə tərəvəz
gətirdi.  Habil qoyunlarının ən yaxşılarından bəzilərini
Allaha hədiyyə olaraq gətirdi.  

Allah Habilin
hədiyyəsindən
razı qaldı.
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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

İnsanın Kədərinin Başlanması

Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Yaradılış 3-6 

“Sözlərinizin girişi işıq verir.” 
Məzmur 119:130

Dünyada insanlar bir nəslin digər nəslin ardınca
getdikcə daha çox pis oldular. Nəhayət, Allah 
məhv etməyə qərar verdi və bütün heyvanlar
və quşlar. Allah insanı yaratdığına görə
kədərləndi.  Ancaq bir kişi Allahdan

razı oldu .......

Son

Bu adam Nuh idi.  Şetin nəslindən olan Nuh
saleh və qüsursuz idi. Allahla gəzdi.  Üç
oğluna da Allaha itaət etməyi öyrətdi.  
İndi Allah Nuhu çox qəribə və xüsusi

bir şəkildə
istifadə etməyi
planlaşdırdı!

Oğlu Seth dünyaya gələndə Həvva dedi: 
"Tanrı Seti Habilin yerinə mənə verdi." 
Seth, 912 il yaşayan və çox övladı olan
dindar bir adam idi.
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