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60. Hikayenin 1.si
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Ve Rab Tanrı, “Adem’in yanlız 
kalması iyi de il.  Ona uygun bir 
yardımcı yarataca ım” dedi.  
Tanrı bütün ku ları ve hayvanları 
Adem’e getirdi.  Adem herbirine 
bir ad verdi.  Böyle yapmak için 
çok akıllı olmalıydı.  Ama ku lar ve

hayvanlar arasında Adem için
uygun bir e  yoktu.

Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi.  
Uyuyan Adem’in kaburga
kemiklerinden birini alıp, 

kaburgadan bir
kadın yarattı. 

Kadın Tanrı’nın
Adem için
yarattı ı
en uygun

e ti.

Aden Bahçesi’nde Adem ve karısı Havva 
Tanrı’ya itaat ederek mükemmel bir 
mutlulu a sahiptiler.  Tanrı onların 
Rabbi, ihtiyaçlarını kar ılayan
ve onların arkada larıydı.

Tanrı her eyi altı günde yarattı.  
Sonra yedinci günü kutsayıp o günü  
dinlenme günü olarak belirledi.

Bizi kim yarattı?  ncil, Tanrı’nın Sözü, insan  
soyunun nasıl ba ladı ını anlatır.  Uzun zaman 
önce, Tanrı ilk insanı yarattı ve ona Adem ismini

verdi.  Rab Adem’i topraktan yarattı.

Tanrı Adem’e ya am solu u üfledi inde Adem 
ya ayan varlık oldu.  Kendini Aden denilen
mükemmel bir bahçede buldu.
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Yazari Edward Hughes
Resimleyen Byron Unger ve Lazarus

Tercüme eden Nurcan Duran
Uyarlayan Bob Davies ve Tammy S.

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir 
ya da print edebilirsiniz.

Türkçe                                            Turkish



Aslında Tanrı var olan her eyi yarattı.

Ba langıçta, Tanrı yeri
ve gö ü yarattı.

Ve ı ık oldu.  Tanrı ı ı a gündüz, karanlı a gece 
adını verdi.  Ak am oldu ve sabah oldu ve ilk gün 
olu tu.
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Tanrı ayrıca bitkiler, çiçekler, çalılar ve a açlar
görünsün diye buyurdu ve öyle oldu.  

Gece ve gündüz, üçüncü
gün oldu.

Bundan sonra Tanrı tekrar konu tu.  “Yeryüzü 
ya ayan canlı olu tursun...”.  Her çe it hayvan, 
böcek, sürüngen olu tu.  Dü ünceleri altüst eden 
filler ve hareketli kunduzlar vardı.  Haylaz 
maymunlar ve hantal timsahlar.

Yeryüzündeki 
suları dolduracak 
ekilde çok çe itli 

balıklar ve 
topra a, denize ve 
gökyüzüne ne e 
versinler diye 
çe itli ku ları 
yarattı.  Gündüz 
ve gece oldu.  
Be inci gün olu tu.

Denizdeki canlılar, 
balık ve ku lar 
Tanrı’nın bir sonraki  
listesindeydiler.  
Be inci gün Tanrı 
büyük kılıç balı ı ve 
minik sardalyeleri, 
uzun bacaklı 
deveku larını ve 
küçük ve mutlu öten 
ku ları yarattı.

Sonra Tanrı güne i, ayı ve 
kimsenin sayamayaca ı yıldızları 
yarattı.  Gece ve gündüz 
dördüncü gün oldu.

Ve yer ekilsiz ve 
bo tu.  Ve engin 
karanlıklarla 
kaplıydı.  
Sonra Tanrı 
konu tu. 
“I ık 
olsun.”
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Tanrı Adem’le 
konu tu. 
“Bahçeden 
istedi ini 
yiyebilirsin.  
Fakat iyi ve 
kötüyü bilme 
a acından yeme. 
Ondan yersen 
kesinlikle 
öleceksin.”

BÖYLECE TANRI NSANI KEND  SURET NDE 
YARATTI; TANRI’NIN 

SURET NDE 
YARATILDI.

Tanrı altıncı günde bazı özel eylerde
yaptı.  nsan için her ey imdi hazırdı.  Tarlalarda
yiyecek ve ona hizmet edecek hayvanlar vardı.  Ve

Tanrı “Kendi benzeyi imizde
insan yaratalım.

Yeryüzündeki her eye
egemen olsun.” dedi.

Yerinde duramayan solucanlar ve arsız sincaplar, 
uzun bacaklı zürafalar ve mırıldanan kediler.  Bu 
altıncı günde her çe it hayvan Tanrı tarafından 
yaratıldı.  Gece ve gündüz.  Altıncı gün olu tu.
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