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Ким бизни яратти? Муқәддәс китап, Худаниң сөзи, 
адәмниң қандақ пәйда болғини тоғирсида ейтиду.
Бурун бир заманда Худа биринчи адәмни яратқанда 

униң исмини Адәм дәп атапту.  У Адәмни 
топидин яритипту.  Яратқучи униңға өз нәпәси 

билән пүвдигән чағда, 
Адәм һаятқа келип 
охунупту.  

У әң чирайлиқ 
бейишта Ерәм 
беғида 
яшапту.



Адәмни яритиштин бурун, Яратқучи чирайлиқ аләмни 
һәр түрлүк әҗайип нәрсиләргә толтурипту. Бириниң 
арқисидин бирини, һәр-хил түзләңләрни, һәр-түрлүк 
гүлләрниң пурақлирини, егиз дәрәқләрни, чирайлиқ 
рәңлик пәйлири билән қушларни, ғоңулдиған 
һәриләр билән белиқларни вә қулөлиләрни 

яратти.  

Худа бар нәрсиниң 
һәммисини яратти.



Әң дәслипидә, һәммини яритиштин 
бурун, Яратқучи Егимиздин башқа 
һеч нәрсә йоқ еди.  Һеч қандақ 
адәм, һеч қандақ йәр, һеч 
нәрсә йоқ еди.  Һеч нәрсә.  
Йә йоруқлуқ, йә 
қараңғулуқ.  Йә 
егизлик, йә пәслик.  
Йә түнүгүн, йә әтә.  
Башлиниши йоқ ялғуз 
Худа болди.  Шу чағда 
Худа һәммини башлиған. 
Әң биринчи Худа асман 
билән йәрни яратти.



Аләмдә һеч немә вә һеч 
нәрсә болмиған.  Чаң 
билән қараңғулуқ 
болди.  Андин 
Худа сөз 
қилди.  
"Йоруқлуқ 
болсун".



Йоруқлуқ болди.  Худа йоруқлуқни күндүз дәп 
атиди, қараңғулуқни кечә дәп атиди.  Кечә-күндүз 

өтүп, бу биринчи күн болди.



Иккинчи күни Худа деңиз сулирини рәткә кәлтүрди,
көк асман билән йәрни айриди.  Үчинчи күни Худа 
мундақ деди: "Қуруқ йәр болсун".  Һәм шундақ 
болди.



Шундақла Худа чөп вә гүлләр болсун,чатқал 
вә дәрәқләр болсун дәп буйриди.  

Кечә-күндүз өтүп, бу 
үчинчи күн болди.



Андин Худа күнни яратти, айни вә 
һеч ким санап түгитәлмәйдиған 
сансиз юлтузларни яратти.  
Кечә-күндүз өтүп, бу 
төртинчи күн болди.



Кейинки тизимда суда 
яшиғучи җанлиқлар, 
белиқлар вә қушларни яратти. 
Бәшинчи күни Худа йоған 
қилич-белиқларни, ушшақ 
белиқларни, пути узун 
төгә-қушларни вә кичик 
қуш колибрини яратти.  
Худа һәр хил белиқларни 
йәрдики деңиз сулирини 
толтуруш үчүн, вә һәр хил 
қушларни йәр, су вә көк 
асманни раһатлиниш үчүн 
яратти.  Кечә-күндүз өтүп, 
бу бәшинчи күн болди.



Буниңдин кейин Худа йәнә сөзлиди.  У мундақ 
деди: "Йәр җаһанға бу аләмгә тирик җаниварлар 
таралсун…".  Һәр хил һайванлар билән қурут 
қоңғузлар пәйда болди. Йәрләрни тәвритип 
маңидиған пиллар билән кичик чашқанлар болди.  
Бузуқ маймунлар билән келәңсиз крокодиллар.  
Қурутлар билән тийинлар, узун зәрәпәләр 
билән миявлайдиған мөшүкләр.  Һәммә 
һайванлар Худаниң әмри билән шу күни яралди.  

Кечә-күндүз өтүп, бу алтинчи күн болди.



Алтинчи күни Худа алаһидә бир нәрсә қилди.  Әнди 
Адәмзат үчүн һәммә нәрсә тәйяр еди.  Түзләңдә 
тамақму бар, һайванларму хизмәт қилишқа тәйяр 
еди.  Худа мундақ деди: "Келиңлар, Өзимиз 
тәхтидә инсан яритайли.  Уни 
пүтүн йәрдики һайван вә башқа 
нәрсиләргә қарайдиған башчи 
қилайли".  ШУНИҢ БИЛӘН, 
ХУДА ИНСАННИ ӨЗ 
ТӘХТИДӘ ЯРИТИП; 
ХУДА ӨЗ ТӘХТИДӘ 
УНИ ЯРАТТИ…



Худа Адәмгә 
сөзлиди.  "Бағдики 
халиған мевиләрни 
йәңлар, бирақ Яхши 
билән яманни 
билдүридиған 
дәрәқниң мевисини 
йемәңлар.  Әгәр 
уни йесәң, сән 
чоқум өлисән".  



Яратқучи Егә мундақ деди: "Адәмниң ялғуз болуши 
яхши әмәс, Мән униңға ярдәмчи беримән".  
Худа Адәмгә барлиқ қушлар билән 
һайванларни елип кәлди.  Адәм 
уларға исим қойди.  У шундақ 
әқиллиқ болуш керәк.  Бирақ 
қуш вә һайванлар арисида 
Адәмгә лайиқ болидиған һеч 
ким чиқмиди.



Худа Адәмни қаттиқ уйқиға 
ятқузди. Униң бир 
қовурғусини елип, Худа у 
қовурғидин аял кишини 
яратти. Худа яратқан у аял, 
дәл шу Адәмгә лайиқ 
шериги болди.



Буниң һәммисини Худа алтә күндә яратти.  
Андин Худа йәттинчи күнни бәрикәтләп, 
уни дәм елиш күни дәп атиди.  Ерәм 
беғида Адәм билән Һава, униң аяли, 
Худаға бойсунуп шундақ бәхитлик еди.  
Яратқучи уларниң Худаси, уларниң 
Ғоҗайини вә дости болди.



"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130

Худа һәммини яратқанда

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 1-2
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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