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O lu it do du unda, Havva, “Tanrı bana Habil’in 
yerine it’i verdi” dedi.  it Tanrı’ya saygı
duyan 912 yil ya ayan ve çok çocu u olan
bir insandı.

Dünyada, insanlar bir nesil di erini takip 
ettikçe daha da çok kötüle tiler. 

Sonunda, Tanrı insanlı ı yok
etmeye karar verdi ve bütün
hayvanları ve 
ku ları da.

Bu adam Nuh’tu.  it’in soyundan, 
Nuh do ru ve suçsuzdu.  Tanrı ile

yürüdü.  Üç o luna da Tanrı’ya
itaat etmelerini ö retti.

Tanrı insanı yarattı ına 
üzgündü.  Fakat bir insan 
Tanrı’yı ho nut etti …

TANRI HER EY  YARATTI!  
Tanrı ilk insanı, Adem’i 
yarattı ında Adem Aden 
Bahçesi’nde karısı, Havva

ile ya adı.

O güne dek Tanrı’ya itaat 
etmekten ve varlı ından sevinç 
duymaktan mükemmel olarak 
mutluydular …
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Böylece Tanrı Nuh’u çok ilginç ve 
özel bir ekilde kullanmayı planladı!

3����	�
�� ������� ��4	������

���
����� ���������������	 ��������� ��

�� �!�

"�
���	�4 #$%

&���	�
���� �'� 	���4� �!���	� ��'�
()
*��+�
 ,,-.,#/

Yazari Edward Hughes
Resimleyen Byron Unger ve Lazarus

Tercüme eden Nurcan Duran
Uyarlayan M. Maillot ve Tammy S.
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Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir 
ya da print edebilirsiniz.

Türkçe                                            Turkish



“Tanrı gibi 
olacaksınız”.  Havva 
o a acın meyvesini  
istedi.  Yılanı 
dinledi ve meyveyi 
yedi. 

Adem ve Havva günah i lediklerinde, 
herikisi de çıplak olduklarını ö rendiler.

Günün serinli inde Tanrı bahçeye 
geldi.  Adem ve Havva’nın ne 
yaptıklarını biliyordu.  Adem 
Havva’yı suçladı.  Havva yılanı 
suçladı.  Tanrı, “Yılan lanetlendi.  

Çocuklar do arken kadın acı
çekecek.” dedi.

“Adem, günah i ledi inden dolayı, 
yeryüzü dikenlerle ve çalılarla 
lanetlendi.  Günlük yiyece ini elde
etmek için emek harcayacaksın ve

alın teri dökeceksin”.

Tanrı Adem ve Havva’yı 
muhte em bahçenin dı ına 
koydu.  Günah i lediklerinden 
dolayı, ya am veren
Tanrı’dan
ayrılmı lardı!

Tanrı Kayin’in hediyesinden 
ho nut de ildi.  Kayin çok 
sinirlendi.  Fakat Tanrı, “Do ru 
olanı yapsan, seni kabul etmez 
miyim?” dedi. 

Habil koyunlarından en iyilerinden bazılarını 
Tanrı’ya hediye olarak getirdi. Tanrı Habil’in 
hediyesinden ho nuttu. 

Zamanla, Adem ve Havva’ya bir aile do du.  lk 
o ulları, Kayin, bir çiftçiydi.  kinci o ulları, Habil, 
çobandı.  Bir gün Kayin Tanrı’ya hediye olarak bazı 

sebzeler getirdi.

Tanrı onları dı arıda tutmak için 
alevli bir kılıç yarattı.  Tanrı 
Adem ve Havva için deriden 
giysiler yaptı.  Tanrı derileri 
nereden almı tı?

ncir yapraklarını dikerek yaptıkları
önlüklerle kendilerini örttüler ve Tanrı’nın 
huzurundan çalıların içine saklandılar. 

Yılan Havva’ya 
“Tanrı, bahçedeki 

a açların hiçbirinin  
meyvelerinden yemeyin 

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

cevapladı.  “E er o meyveyi yersek ya
da dokunursak ölece iz”. 
“Ölmeyeceksiniz”, diye 
yılan sırıttı. 

Havva Tanrı’ya kar ı geldikten 
sonra Adem’in de meyveyi 
yemesini sa ladı.  Adem’in 
“Hayır!  Tanrı’nın Sözü’ne
kar ı gelmeyece im”
demesi gerekirdi.
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Aynı zamanda, Adem ve Havva’nın ailesi 
çabucak büyüdü.  O günlerde, insanlar 
bugünkünden daha çok ya adılar. 
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Tanrı Kayin’e konu tu.  “Karde in, Habil nerede?” 
“Bilmiyorum” diye Kayin yalan söyledi.  “Karde imin 
bekçisi miyim ben?” Tanrı Kayin’in çiftçilik yapma 
yeteneklerini alarak ve onu
gayesizce dola an bir kimse
yaparak onu cezalandırdı. 

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