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TANRI HERŞEYİ YARATTI!  
Tanrı ilk insanı, Adem’i yarattığında 
Adem Aden Bahçesi’nde karısı, Havva 
ile yaşadı.  O güne dek Tanrı’ya itaat 

etmekten ve varlığından 
sevinç duymaktan 

mükemmel olarak 
mutluydular ...
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Zamanla, Adem ve Havva’ya bir aile doğdu.  İlk 
oğulları, Kayin, bir çiftçiydi.  İkinci oğulları, Habil, 
çobandı.  Bir gün Kayin Tanrı’ya hediye olarak bazı 

sebzeler getirdi.  Habil koyunlarından 
en iyilerinden bazılarını Tanrı’ya 
hediye olarak getirdi. 

Tanrı Habil’in 
hediyesinden 
hoşnuttu. 

Günün serinliğinde Tanrı bahçeye geldi.  Adem ve 
Havva’nın ne yaptıklarını biliyordu.  Adem 

Havva’yı suçladı.  Havva yılanı suçladı. 
Tanrı, “Yılan lanetlendi.  Çocuklar 

doğarken kadın acı çekecek.”  dedi.  
“Adem, günah işlediğinden dolayı, 

yeryüzü dikenlerle ve çalılarla 
lanetlendi.  Günlük yiyeceğini 
elde etmek için emek 
harcayacaksın ve alın 
teri dökeceksin”.

Havva Tanrı’ya karşı geldikten 
sonra Adem’in de meyveyi 
yemesini sağladı.  Adem’in 
“Hayır!  Tanrı’nın Sözü’ne karşı 
gelmeyeceğim” demesi 
gerekirdi.

Tanrı Adem ve Havva’yı 
muhteşem 
bahçenin 
dışına 

koydu.  Günah 
işlediklerinden dolayı, yaşam veren 
Tanrı’dan ayrılmışlardı!  Tanrı onları 
dışarıda tutmak için alevli bir kılıç 
yarattı.  Tanrı Adem ve Havva 
için deriden giysiler 
yaptı.  Tanrı 
derileri nereden 
almıştı?

Adem ve 
Havva günah işlediklerinde, 
herikisi de çıplak olduklarını öğrendiler.  
İncir yapraklarını dikerek yaptıkları 
önlüklerle kendilerini örttüler ve Tanrı’nın 
huzurundan çalıların içine saklandılar. 

Yılan Havva’ya 
“Tanrı, bahçedeki 

ağaçların hiçbirinin 
meyvelerinden yemeyin 

dedi mi?”  diye sordu.  “Birinin dışında 
herbirinin meyvesini yiyebiliriz” diye 

cevapladı.  “Eğer o meyveyi yersek ya
da dokunursak öleceğiz”. 
“Ölmeyeceksiniz”, diye 
yılan sırıttı. “Tanrı gibi

olacaksınız”.  Havva o ağacın 
meyvesini istedi.  Yılanı 
dinledi ve meyveyi yedi.

7 8

5 6

3 4



Oğlu Şit doğduğunda, Havva, “Tanrı bana Habil’in 
yerine Şit’i verdi” dedi.  Şit Tanrı’ya saygı 
duyan 912 yaşayan ve çok çocuğu olan 
bir insandı.

Kayin RAB’bin huzurundan ayrıldı.  Adem ve 
Havva’nın kızıyla evliydi.  Bir aile meydana 
getirdiler.  Kısa süre sonra, Kayin’in 
torunları ve torunlarının torunları 
onun kurduğu şehri doldurdular.

Kayin’in siniri geçmedi.  Bir süre 
sonra tarlada Habil’e saldırdı –
ve onu öldürdü!

Aynı zamanda, Adem ve Havva’nın ailesi çabucak 
büyüdü.  O günlerde, insanlar bugünkünden daha çok 
yaşadılar. 

Tanrı Kayin’e konuştu.  “Kardeşin, Habil nerede?” 
“Bilmiyorum” diye Kayin yalan söyledi.  “Kardeşimin 
bekçisi miyim ben?”  Tanrı Kayin’in çiftçilik yapma 
yeteneklerini alarak ve onu gayesizce 
dolaşan bir kimse yaparak onu 
cezalandırdı. 

Tanrı Kayin’in hediyesinden hoşnut 
değildi.  Kayin çok sinirlendi.  Fakat 
Tanrı, “Doğru olanı yapsan, seni kabul 
etmez miyim?”  dedi. 
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The End
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Son

Bu adam Nuh’tu.  Şit’in soyundan, Nuh doğru 
ve suçsuzdu.  Tanrı ile yürüdü.  Üç oğluna da 

Tanrı’ya itaat etmelerini öğretti. 
Böylece Tanrı Nuh’u çok ilginç 

ve özel bir şekilde 
kullanmayı 
planladı!

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

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

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

Yaratılış 3-6

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130

Dünyada, insanlar bir nesil diğerini 
takip ettikçe daha da çok kötüleştiler. 
Sonunda, Tanrı insanlığı yok etmeye 
karar Verdi ve bütün hayvanları ve 
kuşları.  Tanrı insanı yarattığına 
üzgündü.  Fakat bir 

insan Tanrı’yı 

hoşnut 
etti...
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