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דערלויבעניש :איר האָ ט די רעכט צו צייכענען אָ דער דרוק דעם געשיכטע,
ווי לאַ נג איר טאָ ן ניט פאַ רקויפן עס.

ווער האט אונז געמאכט? די ביבל ,גאָ ט'ס וואָ רט,
דערציילט ווי די מענטשלעכע ראַ סע איז אנגעהויבן.
לאַ נג צוריק ,גאָ ט האט געמאכט די זייער ערשטער
מענטש און געהייסט אים אדאם.

גאָ ט האט געמאכט אַ דאַ ם אויס פון דעם שטויב פון
דער ערד .ווען גאָ ט האט געאטעמט לעבן אין אַ דאַ ם,
ער האט זיך געקומען לעבעדיק .ער האט זיך
געפונען אין אַ שיין גאָ רטן גערופן עדען.

איידער גאָ ט האט געמאכט אַ דאַ ם ,ער געמאכט אַ
שיין וועלט פול מיט ווונדערלעך זאכן .שריט דורך שריט
גאָ ט האט געמאכט כילי ערטער און פּרעריע ספּייסיז,
שמעקנדיק בלומען און הויכע ביימער ,ברייטלי פעדערד
פייגל און באַ זינג בינען ,וואַ לאָ וינג וואלפיש און גליטשיק
סניילז.

אין פאַ קט ,גאָ ט האט געמאכט
אַ לץ עס איז  -אַ לץ.

אין דער זייער אָ נהייב,
איידער גאָ ט האט עפעס
געמאכט ,עס איז געווען
גאָ רנישט אַ חוץ גאָ ט .קיין
מענטשן אָ דער ערטער
אָ דער זאכן .גאָ רנישט.
קיין ליכט און קיין
פינצטערניש .ניט אַ רויף
און ניט אַ ראָ פּ .ניט קיין
נעכטן און קיין מאָ רגן.
עס איז בלויז גאָ ט ווער
האט קיין אָ נהייב .און
גאָ ט האט געטאן!

אין די אָ נהייב ,גאָ ט
האט באשאפן דעם
הימל און די ערד.

און די ערד איז געווען אָ ן
פאָ רעם און פּאָ סל .און
פינצטערניש איז
געווען אויף די טיף
פון די טיף .און
גאָ ט האט
גערעט.
"זאל עס
זייַן
ליכט".

און עס איז געווען ליכט .גאָ ט האט גערופט די ליכט טאָ ג
און די פינצטערניש ער האט גערופט נאַ כט .און די אָ וונט
און דער מאָ רגן זענען געווען די ערשטער טאָ ג.

אויף דעם צווייטן טאָ ג ,גאָ ט האט געבראכט די וואסערן
פון די אסעאנס ,ים און לאַ קעס אין סדר אונטער הימל.
אויף דעם דריטן טאָ ג ,גאָ ט האט געזאגט" ,זאל די טרוקן
לאַ נד דערשייַנען ".און עס האט געטראפן.

גאָ ט האט אויך באפוילן די גראָ ז און בלומען און
שראַ בז און ביימער צו דערשייַנען .און זיי
זענען ארויס .און די אָ וונט
און דער מאָ רגן זענען די
דריטן טאָ ג.

דעמאלט האט גאָ ט געמאכט די
זון ,און די לבנה ,און אַ זוי פילע
שטערן אַ ז קיינער קענען זיי ציילן.
און די אָ וונט און דער מאָ רגן זענען
די פערטע טאָ ג.

צום באשעפענישן און פיש און
פייגל זענען ווייַטער אויף גאָ ט'ס
רשימה .אויף דעם פינפטע טאָ ג
האט ער געמאכט גרויס
סוואָ רדפיש און קליינטשיק
סאַ רדינז ,לאַ נג-טערקיש
אָ סטריטשיז און צופרידענע ביסל
כאַ מינג פייגל .גאָ ט נאט געמאכט
יעדער מין פון פיש צו פּלאָ מבירן
די ערד וואסערן און יעדער מין
פון פויגל צו געניסן די ערד און ים
און הימל .און די אָ וונט און דער
מאָ רגן זענען די פינפטע טאָ ג.

נאָ ך דעם ,גאָ ט האט גערעדט ווידער .ער האָ ט געזאָ גט,
"לאָ זט די ערד אַ רויסברענגען לעבעדיק באשעפענישן "...
יעדער מין פון כייַע און ינסעקט און רעפּטילע זענען
געקומען אין זייַענדיק .עס זענען ערד-שייקינג עלאַ פאַ נטן
און פאַ רנומען בעאַ ווערס .שטיפעריש מאַ לפעס און לעפּיש
קראַ קאַ דיילז .וויגגלי וואָ רמס און טשיקי טשיפּמונקס.
גאַ נגלי דזשעראַ פס און פּוררינג פּאָ וסיקאַ ץ .יעדער מין פון
כייַע איז געמאכט דורך גאָ ט אין דאזיקער טאָ ג.

און די אָ וונט און דער מאָ רגן זענען
געווען די זעקסטע טאָ ג.

גאָ ט האט געמאכט עפּעס אַ נדערש אויף די זעקסטע
טאָ ג  -עפּעס זייער ספּעציעל .אַ לץ איז איצט גרייט פֿאַ ר
די מענטש .עס איז געווען עסנוואַ רג אין די פעלדער
און אכייעס צו דינען אים .און גאָ ט
האט געזאגט" ,לאמיר אונדז
מאַ כן א מענטש אין אונדזער בילד,
זאל ער זיין האר איבער אַ לץ
אויף דער ערד ".אַ זוי גאָ ט
האט באשאפט מענטש
אין זייַן אייגן בילד; אין
די בילד פון גאָ ט ער
אים באשאפט...

גאָ ט האט גערעדט
צו אדאם" .עס וואָ ס
איר ווילט פון דעם
גאָ רטן ,אָ בער טאָ ן
ניט עסן פון דעם
בוים פון די וויסן פון
גוט און בייז ,אויב
איר עסט פון דעם
בוים איר וועט
זיכער שטאַ רבן".

און גאָ ט האָ ט געזאָ גט :עס איז ניט גוט ,אַ ז דער מענטש
זאָ ל זיין אַ ליין; איך וועל אים מאַ כן אַ העלפער.
גאָ ט געבראכט אַ לע די פייגל און בהמות
צו אדאם .אַ דאַ ם האט זיי אלע געהייסן.
ער מוזן האָ בן געווען זייער קלוג צו טאָ ן
אַ זוי .אבער צווישן אַ לע די פייגל און
בהמות דאָ רט איז געווען קיין
פּאַ סיקע שוטעף פֿאַ ר אדאם.

גאָ ט האט געבראכט אדאם אין אַ טיף ,טיף שלאָ ף .הער
האט ארופגענעמט איינער פון די שלאפענדיק מענטש
ס ריפן ,גאָ ט האט געשאפן ש
פרוי פון אַ דאַ ם'ס ריפ  .די
פרוי גאָ ט געמאכט איז
פּונקט רעכט צו זיין אַ
שוטעף פֿאַ ר אדאם.

גאָ ט האט געמאכט אַ לץ אין זעקס טעג .און
גאָ ט האט ברוך געמאכט די זיבעטער טאָ ג
און געמאכט עס אַ טאָ ג פון מנוחה .אין דעם
גאָ רטן פון עדן ,אדאם און איוו זיין פרוי ,האבן
געהאט גאנץ גליק פאלדינג גאָ ט.
גאָ ט איז געווען זייער האר ,זייער
פּארזארגער און זייער פריינט.

ווען גאָ ט האט אלץ געמאכט
אַ געשיכטע פֿון גאָ ט 'ס וואָ רט ,די ביבל,
איז געפונען אין
בריישעס 2-1

"דער אַ רייַנגאַ נג פון דיין ווערטער גיט ליכט".
תהילים 130:119

דער סוף

דאס ביבל געשיכטע דערציילט אונדז וועגן אונדזער
ווונדערלעך גאָ ט וואס האט אונז געמאכט און וואס וויל איר אים וויסן.
גאָ ט ווייסט מיר האָ בן געטאן שלעכטע זאכן ,וואָ ס ער רופט זינד.
די שטראָ ף פֿאַ ר זינד איז טויט ,אָ בער גאָ ט ליבט איר אַ זוי פיל אז ער
האט געשיקט זיין בלויז זון ,יעשוע ,צו שטאַ רבן אויף אַ קרייַז און זיין
באשטראפט פֿאַ ר דיינע זינדן .דעמאָ לט ווען יעשוע האט געקומען צוריק
צו לעבן און געגאנגען היים צו הימל! אויב איר גלויבסט אין יעשוע און
פרעגט אים צו פאַ רגעבן דיין זינד ,ער וועט עס טאָ ן! ער וועט קומען און
לעבן אין איר איצט ,און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק.
אויב איר גלויבסט דאָ ס איז דער אמת ,זאָ ג דעם צו גאָ ט:ליב יעשוע ,איך
גלויב אַ ז איר זענט גאָ ט ,און געווארן אַ מענטש צו שטאַ רבן פֿאַ ר מיין זינדן,
און איצט איר לעבסט ווידער .ביטע קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן,
אַ זוי אז איך קען האָ בן ני ַי לעבן איצט ,און איין טאָ ג גיין צו זיין מיט איר פאר
אייביק .הילף מיר צו פאָ לגן איר און לעבן פֿאַ ר איר ווי דיין קינד .אמן.
לייען די ביבל און רעדן מיט גאָ ט יעדער טאָ ג! יוחנן 16:3

