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Бизди ким жаратты? Ыйык Китепте, Кудайдын Сөзү, 
адамзаттын кантип жаралганын айтат. Байыркы убакта 
Кудай эң биринчи адамды жаратып, анын атын Адам 
койгон. Кудай Адам атаны топурактан жараткан. Кудай 

Адамга өмүр үйлөгөндө, ал тирилген. Ал өзүн 
Эйден деп аталган кооз 

бакчадан тапты.



Кудай Адамды жаратаардан мурун, кереметтүү нерселерге 
толгон кооз дүйнө жараткан. Кудай этап-этабы менен 
адырлуу жерлерди жана талааларды, жыпар жыттуу 
гүлдөрдү жана бийик дарактарды, жаркыраган 
канаттууларды жана ызылдаган аарыларды, киттерди 
жана тайгак үлүлдөрдү жаратты. 

Чындыгында, ал жерде бардыгын –
бардыгын Кудай 

жараткан.



Башында, Кудай эч нерсе 
жарата электе, Кудайдан 
башка эч нерсе жок болчу. 
Адамдар, жерлер же 
нерселер жок. Эч нерсе.
Жарык жана 
караңгылык жок. 
Жогору да, ылдый 
да жок. Кечээ жана 
эртең жок. Башталышы 
болбогон бир гана Кудай 
бар болчу. Ошондо Кудай 
аракет кылды!



Башында Кудай асман менен 
жерди жараткан.



Ал эми жер формасыз жана 
боштук болгон. Ал эми 
тереңдиктин жүзүн 
караңгылык 
каптады. 
Анан Кудай 
сүйлөдү. 
“Жарык 
болсун.”



Жана жарык болду. Кудай жарыкты күн, караңгыны 
түн деп атады. Ал эми кеч менен 

таң биринчи күн болду.



Экинчи күнү Кудай Асман астындагы океандардын, 
деңиздердин жана көлдөрдүн сууларын иретке 
келтирди. Үчүнчү күнү Кудай: “Кургак жер пайда 
болсун” деди. Жана болду.



Кудай ошондой эле чөптөрдүн, гүлдөрдүн, бадалдардын 
жана дарактардын пайда болушун буйруган. 

Ошондо алар пайда болду. Ал эми 
кечинде жана эртең менен 

үчүнчү күн болду.



Анан Кудай күндү, айды жана 
ушунчалык көп жылдыздарды 
жаратты, аларды эч ким санай 
албайт. Кеч менен эртең менен 
төртүнчү күн болду.



Деңиз жандыктары, балыктар 
жана канаттуулар Кудайдын 
тизмесинде кийинки болгон.
Бешинчи күнү Ал чоң кылыч 
балыктарды, майда 
сардиналарды, узун буттуу 
төө куштарды куштарды 
жасады. Кудай жердин 
суусун толтургудай 
балыктардын ырахат 
алыш үчүн бардык 
канаттууларды жараткан. 
Кеч менен эртең менен 
бешинчи күн болду.



Ошондон кийин Кудай кайра сүйлөдү. Ал: “Жер тирүү 
жандыктарды чыгарсын...” деди. Ар кандай жаныбар, 
курт-кумурскалар жана сойлоп жүрүүчүлөр пайда 
болгон. Жер титиреткен пилдер жана алек кундуздар бар 
эле. Аракет маймылдар жана олдоксон крокодилдер.
Кырсык курттар жана бурундуки. Топтолгон жирафтар 
жана мышыктар. Ошол күнү бардык жаныбарларды 
Кудай жараткан.

Ал эми кечинде жана таңында алтынчы күн болду.



Кудай алтынчы күнү дагы бир нерсе жасады - өзгөчө 
бир нерсе. Эми Адам үчүн баары даяр болчу.
Талааларда тамак-аш жана ага кызмат бар болчу.
Ошондо Кудай мындай деди: “Келгиле, Өзүбүздүн 
бейнебиз боюнча 
адамды жараталы. Ал жер 
бетиндеги бардык нерсеге 
Кожоюн болсун”. 
ОШЕНТИП АЛЛАХ 
АДАМДЫ ӨЗ СӨЗҮНДӨ 
ЖАРАТТЫ; 
КУДАЙДЫН 
СҮРӨТТҮНДӨ 
ЖАРАТТЫ...



Кудай Адам менен 
сүйлөштү. “Бактан 
каалаганыңарды жегиле. 
Бирок жакшылык менен 
жамандыкты таанытуучу 
дарактын жемишинен 
жебегиле. Ошол дарактын 
жемишинен жесеңер 
сөзсүз өлөсүң”.



Ошондо Кудай-Теңир: “Адамдын жалгыз болгону 
жакшы эмес, мен ага жардамчы кылам”, – деди. 
Кудай Адамга бардык алып келди. Алардын 
баарын Адам атады. Бул үчүн ал 
абдан акылдуу болсо керек. Бирок 
бардык канаттуулардын жана 
айбандардын ичинен Адамга 
ылайыктуу шерик жок болчу.



Кудай Адам атаны терең уйкуга киргизди. Кудай уктап 
жаткан адамдын бир кабыргасын алып, Адам атанын 
кабыргасынан Аялды жараткан. 
Кудай жараткан аял Адамга 
шерик болууга туура келген.



Кудай баарын алты күндө жараткан. Ошондо 
Кудай жетинчи күнгө батасын берип, аны эс 
алуу күнү кылды. Эйден багында Адам 
менен анын аялы Обо эне Кудайга баш 
ийип, жеткилең бакытка ээ болушкан. 
Аллах алардын Раббиси, 
Ырыскысы жана Досу болгон.



Кудай баарын жаратканда

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги окуя,

ичинде табылган

Башталыш 1-2

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык берет.” 
Забур 119:130



Акыры



Бул Ыйык Китептеги окуя бизди жараткан жана аны таанып-
билүүңдү каалаган кереметтүү Кудайыбыз жөнүндө айтып 

берет.

Кудай биздин күнөө деп атаган жаман иштерди 
кылганыбызды билет. Күнөөнүн жазасы – өлүм, бирок Кудай 
силерди ушунчалык сүйөт, Ал Өзүнүн жалгыз Уулун, Ыйсаны 

айкаш жыгачта өлүп, күнөөлөрүң үчүн жазаланышы үчүн 
жиберди. Ошондо Ыйса кайра тирилип, Бейишке кеткен! 

Эгер сиз Ыйсага ишенип, Андан күнөөлөрүңүздү кечирүүсүн 
сурансаңыз, Ал муну аткарат! Ал азыр келип, сенин ичиңде 

жашайт, сен Аны менен түбөлүк жашайсың.

Эгер бул чындык экенине ишенсең, Кудайга мындай деп айт:
Урматтуу Ыйса, мен Сенин Кудай экениңе ишенем, жана 
менин күнөөлөрүм үчүн өлүш үчүн адам болдуң, эми Сен 

кайра жашап жатасың. Сураныч, менин жашоомо кир жана 
менин күнөөлөрүмдү кечир, ошондо мен азыр жаңы жашоого 
ээ болушум үчүн жана бир күнү түбөлүк Сени менен болушум 

үчүн. Сага баш ийүүгө жана Сен үчүн балаңдай жашоого 
жардам бер. Оомийин.

Ыйык Китепти окуп, күн сайын Кудай менен сүйлөш! 
Жакан 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

