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Bizi kim yarattı?  İncil, Tanrı’nın Sözü, insan 
soyunun nasıl başladığını anlatır.  Uzun zaman önce, 
Tanrı ilk insanı yarattı ve ona Adem ismini verdi. 
 Rab Adem’i topraktan yarattı.  Tanrı Adem’e 
   yaşam soluğu üflediğinde Adem yaşayan varlık 
   oldu.  Kendini Aden denilen   
    mükemmel bir  
    bahçede buldu. 



Tanrı Adem’i yaratmadan önce, harika şeylerle dolu 
mükemmel bir dünya yarattı.  Tanrı adım adım yüksek 
tepeleri, düz ovaları, güzel kokulu çiçekleri ve uzun 
ağaçları, parlak tüylü kuşları, vızıldayan arıları, yüzen 
balinaları ve kaygan salyangozları yarattı.  Aslında 
Tanrı var olan herşeyi yarattı. 



Başlangıçta, herşeyi 
yaratmadan önce Tanrı 
haricinde hiçbir şey 
yoktu.  İnsanlar yoktu, 
yerler yoktu, diğer 
şeylerde yoktu.   
Hiçbir şey yoktu.  
Işık ve karanlık  
yoktu.  Yer ve gök 
yoktu.  Dün ve yarın  
da yoktu.  Sadece 
başlangıcı olmayan 
Tanrı vardı.  Sonra 
Tanrı yaratmaya 
başladı. 



Başlangıçta, Tanrı yeri ve göğü  
yarattı.  Yer, şekilsiz  
ve boştu.  Ve engin  
karanlıklarla  
kaplıydı.   
Sonra  
Tanrı  
konuştu.  
“Işık  
olsun.” 



Ve ışık oldu.  Tanrı ışığa gündüz, karanlığa gece adını 
verdi.  Akşam oldu ve sabah oldu ve ilk gün oluştu. 



İkinci gün, Tanrı göğün altındaki, okyanusun sularını, 
denizleri, gölleri belli bir düzene göre oluşturdu.  
Üçüncü gün, Tanrı “Kuru toprak görünsün” dedi ve 
öyle oldu. 



Tanrı ayrıca bitkiler, çiçekler, çalılar ve ağaçlar 
görünsün diye buyurdu ve öyle oldu.   

Gece ve gündüz, üçüncü  
gün oldu. 



Sonra Tanrı güneşi, ayı ve 
kimsenin sayamayacağı yıldızları 
yarattı.  Gece ve gündüz 
dördüncü gün oldu. 



Denizdeki canlılar, balık ve 
kuşlar Tanrı’nın bir sonraki 
listesindeydiler.  Beşinci gün 
Tanrı büyük kılıç balığı ve 
minik sardalyeleri, uzun 
bacaklı devekuşlarını ve 
küçük ve mutlu öten  
kuşları yarattı. 
Yeryüzündeki suları 
dolduracak şekilde çok 
çeşitli balıklar ve toprağa, 
denize ve gökyüzüne neşe 
versinler diye çeşitli kuşları 
yarattı.  Gündüz ve gece 
oldu.  Beşinci gün oluştu. 



Bundan sonra Tanrı tekrar konuştu.  “Yeryüzü 
yaşayan canlı oluştursun...”.  Her çeşit hayvan, 
böcek, sürüngen oluştu.  Düşünceleri altüst eden 
filler, ve hareketli kunduzlar vardı.  Haylaz 
maymunlar ve hantal timsahlar.  Yerinde duramayan 
solucanlar ve arsız sincaplar, uzun bacaklı zürafalar 
ve mırıldanan kediler.  Bu altıncı günde her çeşit 
hayvan Tanrı tarafından yaratıldı. 
 

Gece ve gündüz.  Altıncı gün oluştu. 



Tanrı altıncı günde bazı özel şeylerde yaptı.  İnsan 
için herşey şimdi hazırdı.  Tarlalarda yiyecek ve  
ona hizmet edecek hayvanlar vardı.  Ve Tanrı “Kendi    
        benzeyişimizde insan yaratalım.  Yeryüzündeki  

herşeye egemen olsun.”  dedi. 
  BÖYLECE TANRI İNSANI 

 KENDİ SURETİNDE 
YARATTI; TANRI’NIN 

SURETİNDE 
YARATILDI. 



Tanrı Adem’le konuştu. 
“Bahçeden istediğini 
yiyebilirsin.  Fakat  
iyi ve kötüyü bilme 
ağacından yeme.   
Ondan yersen  
kesinlikle  
öleceksin.” 



Ve Rab Tanrı, “Adem’in yanlız 
kalması iyi değil.  Ona uygun bir 
yardımcı yaratacağım” dedi.  
Tanrı bütün kuşları ve hayvanları 
Adem’e getirdi.  Adem herbirine 
bir ad verdi.  Böyle yapmak için 
çok akıllı olmalıydı.  Ama kuşlar  
      ve hayvanlar arasında Adem 
              için uygun bir eş yoktu. 



Tanrı Adem’e  
derin bir uyku verdi.   
Uyuyan Adem’in kaburga 
kemiklerinden birini alıp, 
kaburgadan bir kadın 
yarattı.  Kadın Tanrı’nın 
Adem için yarattığı en  
      uygun eşti. 



Tanrı herşeyi altı günde yarattı.  Sonra  
yedinci günü kutsayıp o günü dinlenme günü 
olarak belirledi.  Aden Bahçesi’nde Adem  
ve karısı Havva Tanrı’ya itaat ederek 
mükemmel bir mutluluğa sahiptiler.   
Tanrı onların Rabbi, ihtiyaçlarını  
       karşılayan ve onların  
             arkadaşlarıydı. 



“Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye 

 
Yaratılış 1-2 

 
 
 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



1 60 

Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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