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 איר הָאט די רעכט צו צייכענען ָאדער דרוק  : דערלויבעניש
 .עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי , געשיכטעדעם 



 !האט געמאכט אלץגָאט   
 דערווען גָאט האט געמאכט  
 ער , אדאם, ערשטער מענטש 

 אין דעם געלעבט 
 פון גָארטן 
 מיט  עדען 

 , פרויזיין 
 

 .איוו



בישליימעס  זענען זיי 
צופרידן געווען פָאלדינג גָאט 

געהאט מיט זיַין  און האנאע 
 איין  ביז , ביַיזיַין
 ...טָאג 



 הָאט גָאט  "
 ניט  געזָאגט איר 

 יעדער  עסן פון צו 
 שלַאנג האט געפרעגט  די " ?בוים
 עסן קענען מיר ". איוו

 פרוכט פון יעדער 
 ",ָאבער נישט איינער

                      ... 



 זי  האט ... 
 אויב  "געזאגט 

 מיר עסן ָאדער רירן 
 וועלן  מיר , דעם פרוכט

 וועט  איר "." שטַארבן
 דער " ,ניט שטַארבן

 .שלַאנג שמעייכלט



 איר וועט ווערן "
 איוו  ". גָאטווי 

 די פרוכט געוואלט 
 זי  . דעם בויםפון 

 צוגעהערט האט 
 און  צו די שלַאנג 

 .די פרוכטגעעסן 



נָאך אז איוו האט ניט געפאלגן  
זי האט געפירט ַאדַאם , גָאט

אדאם . צו עסן די פרוכט אויך
 געדארפטהאט 

 איך, ניין"זאגן  
 ניט נישטוועל  

 געפאלגן 
 

 ס'גָאט                      
 ."ווָארט                      



 ווען 
 אדאם 

 איוו  און 
 האבן

 ,געזינדיקט 
 ביידע געלערנט אזזיי  

נייען פיַיג בלעטער פאר  .  זיי זענען נַאקעט 
און פארבארגן  זיך זיי באדעקט , אייּפרַאנז

 .ס ביַיזיַין'אין די קוסט פון גָאט



 אין די קיל פון די ָאוונט  
 צו דעם געקומען גָאט האט 
 געוואוסט  ער האט . גָארטן
 ַאדַאם און איוו ווָאס 

 אדאם . געטאןהאבן 
 .באשולדיקט איוו          



.   שלַאנגבאשולדיקט די יוו 
די ", געזאגטגָאט האט 

די  . שלַאנג איז געשאלטן
ווען ווייטיק פרוי וועט הָאבן 

 ."זענען געבוירןקינדער 



,  וויַיל איר האט געזינדיקט, ַאדַאם
די ערד איז געשלאגן מיט דערנער  

 איר וועט ַארבעטן  , און טיסַאלז
שווייס צו בַאקומען דיין מיט 

 ."טעגלעך עסנווַארג



 גָאט האט געשטעלט  
 

 פוןאון איוו אויס ַאדַאם 
 וויַיל.  דער ווונדערלעך גָארטן 

 זיי, זיי האבן געזינדיקט 
 אפגעשיידט פון דיזענען  

 געבן-לעבן 
 !גָאט 



 געמאכט ַא  גָאט     
 

 ברענענדיקע             
גָאט  . צו הַאלטן זיי אויסשווערד 

 מאנטלעןהאט געמאכט 
 אדאם אוןהויט ֿפַאר פון  

 גָאטהָאט ווו . איוו 
 ?די הויט פוןגענעמען  



ַא משּפחה איז געווען געבוירן צו , אין צייט
,  קיין, זייער ערשטער זון. אדאם און איוו

 זייער  . איז געווען ַא גערטנער
 , ַאבעל, זוןצווייטע                 

 איז                        
 געווען ַא                    

 .ּפַאסטער                      



איין טָאג קיין האט געבראכט גָאט עטלעכע 
ַאבעל האט געבראכט  . גרינצייג ווי ַא מתנה

 עטלעכע פון די בעסטע פון זיין  
 מתנה  ווי זיַין שעּפס              

 . צו גָאט                   
 איז  גָאט                    
 געווען                         
 

 צופרידן        
 .ס מתנה'ַאבעלמיט       



.  גָאט איז נישט צופרידן מיט קיין מתנה
 אבער גָאט  . קיין  איז געווען זייער בייז

 איראויב ", געזאגטהאט 
 וועט, ווָאס איז רעכטטָאן  

 איר ניט 
 

 
 

 זיין  
 "?אנגענומען



א צייט  . קיין בייז האט ניט אוועק געגאנגען
 שּפעטער אין די פעלד ער האט אטאקירט  

 !און געהרגעט אים -ַאבעל 



 וואו איז  "גָאט האט גערעדט צו קיין 
 קיין  " איך ווייס ניט" "?ַאבעל, ברודערדיין 

 ."האט געליגנט



 "  ?ס היטער'ברודערסמיין בין איך "
 ַאוועק  נעמען דורך באשטראפט קיין גָאט 

 פַארמעןצו זיין פיייקיַיט 
 און מַאכן אים אַ                          
 .ווַאנדערער                         



קיין איז ארויסגעגאנגען פון דעם בייזיין פון  
 ער איז געווען באהעפט צו ַא . דעם האר

 .פון אדאם און איווטָאכטער 
 זיי האבן   

 
 
 

 אויפגעשטיין                  
 .משּפחהַא                  



  ס ענקלען און  'קיינ, באלד      
   ענקלען האבן  גרויסע       
 ,  די שטָאטאנגעפילט       
 
 
 

 ווָאס      
 ער האט    
 .געגרינדעט 



 די משּפחה פון ַאדַאם און איוו , דערוויַיל
,  אין יענע טעג. געוואקסן גיךהאט 

 פיל מערמענטשן האבן געלעבט 
 .ווי היַינט                                          



איוו האט  , ווען אירע זון סעט איז געבוירן
 געגעבןגָאט האט מיר ", געזאגט
 ."סעט צו פַארביַיטן ַאבעל 



איז געווען ַא געטריַי מענטש  סעט 
יאר און   912וואס האט געלעבט 

 .פילע קינדערהאט 



 מענטשן געווארן  , דער וועלטאין       
 מער און מער שלעכט ווי איין            

 . דור נאכגעגאנגען אנדערן              
 האט    גָאט , סוףצום                        

 
 

 בַאשלָאסן צו 
 צעשטערן  

 ...מענטשהיַיט און 



 גָאט איז געווען . ַאלע חיות און פייגל
 אז ער האט  נעבעכדיק              
 אבער . די מענטשגעמאכט              
 מענטש האט  איין                   
 
 
 

 צופרידן  
 געשטעלט  

 ...גָאט      



א  , דעם מענטש איז געווען נח
געווען נח איז , סענדער ֿפון סעט

 .  אומשולדיקטא צדיק און 
 ער האט געגאנגען  

 .מיט גָאט



ער האט אויך געלערנט זיין דריַי 
 איצט . קינדער צו פָאלגן גָאט

 ּפלַאנירט צו נוצן נח  גָאט 
 ַא זייער מָאדנע אין 

 און סּפעציעל  
 

 !וועג



 טרויער ס'מענטש פון ָאנהייב די
 
 ,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 
 

 איז געפונען אין
 

 3-6בריישעס 

 ."דער ַאריַינגַאנג פון דיין ווערטער גיט ליכט"
  130:119תהילים



 סוף דער



 ביבל געשיכטע דערציילט  דאס 
 ווונדערלעך גָאט וואס  אונדזער אונדז וועגן 

 .געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןהאט אונז 
 

ווָאס ער  , ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 
ָאבער גָאט , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי . רופט זינד

,  געשיקט זיין בלויז זוןהאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער 
צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין באשטראפט  , יעשוע

ווען יעשוע האט געקומען  דעמָאלט . ֿפַאר דיינע זינדן
אויב איר ! לעבן און געגאנגען היים צו הימלצו צוריק 

גלויבסט אין יעשוע און פרעגט אים צו פַארגעבן דיין 
ער וועט קומען און לעבן אין  ! ער וועט עס טָאן, זינד

 .און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק, איר איצט



זָאג  , איר גלויבסט דָאס איז דער אמתאויב 
איך גלויב ַאז איר זענט  , ליב יעשוע:דעם צו גָאט

און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר  , גָאט
ביטע  . און איצט איר לעבסט ווידער, מיין זינדן

אז ַאזוי , קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן
און איין טָאג גיין  , איך קען הָאבן ניַי לעבן איצט

הילף מיר צו . צו זיין מיט איר פאר אייביק
 .אמן. פָאלגן איר און לעבן ֿפַאר איר ווי דיין קינד

 
 די ביבל און רעדן מיט גָאט לייען 

 16:3יוחנן ! טָאגיעדער 
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