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 .עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי , געשיכטעדעם 



,  ס ווָארט'גָאט, די ביבל? ווער האט אונז געמאכט
.  דערציילט ווי די מענטשלעכע רַאסע איז אנגעהויבן

גָאט האט געמאכט די זייער ערשטער  , לַאנג צוריק
 .מענטש און געהייסט אים אדאם



האט געמאכט ַאדַאם אויס פון דעם שטויב פון  גָאט 
,  ווען גָאט האט געאטעמט לעבן אין ַאדַאם. דער ערד

ער האט זיך . ער האט זיך געקומען לעבעדיק
 .געפונען אין ַא שיין גָארטן גערופן עדען

 



ער געמאכט ַא שיין  , איידער גָאט האט געמאכט ַאדַאם
 .וועלט פול מיט ווונדערלעך זאכן



 דורך שריט גָאט האט געמאכט כילי  שריט 
 שמעקנדיק בלומען און  , ּפרעריע סּפייסיזערטער און 

,  און בַאזינג בינעןפייגל ברייטלי פעדערד , ביימערהויכע 
 גָאט , אין פַאקט. ווַאלָאוינג וואלפיש און גליטשיק סניילז

 .ַאלץ -געמאכט ַאלץ עס איז האט 



, דער זייער ָאנהייבאין 
איידער גָאט האט עפעס  

עס איז געווען  , געמאכט
קיין  . גָארנישט ַאחוץ גָאט

 מענטשן ָאדער ערטער  
 . גָארנישט. זאכןָאדער    
ליכט און קיין  קיין    

ניט ַארויף . פינצטערניש
ניט קיין  . און ניט ַארָאּפ

.  נעכטן און קיין מָארגן
עס איז בלויז גָאט ווער  

און . האט קיין ָאנהייב
 !גָאט האט געטאן



גָאט , אין די ָאנהייב
האט באשאפן דעם 

 .הימל און די ערד



און די ערד איז געווען ָאן 
און . פָארעם און ּפָאסל

 איזפינצטערניש 
 טיףאויף די געווען  

 און. פון די טיף 
 האטגָאט  

 .גערעט 
 עסזאל " 

 זיַין 
 ."ליכט 



גָאט האט גערופט די ליכט טָאג . און עס איז געווען ליכט
און די ָאוונט  . און די פינצטערניש ער האט גערופט נַאכט

 .און דער מָארגן זענען געווען די ערשטער טָאג



גָאט האט געבראכט די וואסערן  , אויף דעם צווייטן טָאג
.  ים און לַאקעס אין סדר אונטער הימל, פון די אסעאנס

זאל די טרוקן  ", גָאט האט געזאגט, אויף דעם דריטן טָאג
 .און עס האט געטראפן." לַאנד דערשיַינען



 גָאט האט אויך באפוילן די גרָאז און בלומען און  
 און זיי . און ביימער צו דערשיַינעןשרַאבז 

 די ָאוונט  און . זענען ארויס
 די און דער מָארגן זענען 

 .טָאגדריטן 



דעמאלט האט גָאט געמאכט  
און ַאזוי  , און די לבנה, די זון

פילע שטערן ַאז קיינער קענען  
און די ָאוונט און דער  .  זיי ציילן

 .מָארגן זענען די פערטע טָאג



צום באשעפענישן  
און פיש און פייגל  

זענען וויַיטער אויף  
אויף . ס רשימה'גָאט

דעם פינפטע טָאג 
האט ער געמאכט  

גרויס סווָארדפיש און  
, קליינטשיק סַארדינז

טערקיש  -לַאנג
ָאסטריטשיז און 

צופרידענע ביסל  
 .כַאמינג פייגל



נאט געמאכט  גָאט 
יעדער מין פון פיש צו  

ּפלָאמבירן די ערד  
וואסערן און יעדער מין  
פון פויגל צו געניסן די 

.  ערד און ים און הימל
און די ָאוונט און דער  

מָארגן זענען די 
 .פינפטע טָאג



,  ער הָאט געזָאגט. גָאט האט גערעדט ווידער, נָאך דעם
..."  לָאזט די ערד ַארויסברענגען לעבעדיק באשעפענישן "

יעדער מין פון כיַיע און ינסעקט און רעּפטילע זענען  
שייקינג עלַאפַאנטן  -עס זענען ערד. געקומען אין זיַיענדיק

שטיפעריש מַאלפעס און לעּפיש  . און פַארנומען בעַאווערס
.  וויגגלי ווָארמס און טשיקי טשיּפמונקס. קרַאקַאדיילז

יעדער מין פון  . גַאנגלי דזשערַאפס און ּפוררינג ּפָאוסיקַאץ
 .כיַיע איז געמאכט דורך גָאט אין דאזיקער טָאג



 און די ָאוונט און דער מָארגן זענען  
 .די זעקסטע טָאגגעווען 



 גָאט האט געמאכט עּפעס ַאנדערש אויף די זעקסטע  
ַאלץ איז איצט גרייט ֿפַאר  .  עּפעס זייער סּפעציעל -טָאג 

 עס איז געווען עסנווַארג אין די פעלדער  . די מענטש
 גָאט און . אכייעס צו דינען איםאון 

 לאמיר אונדז  ", האט געזאגט
 ,  א מענטש אין אונדזער בילדמַאכן 
 ער זיין האר איבער ַאלץ  זאל 
 ַאזוי גָאט ." דער ערדאויף 
 באשאפט מענטש  האט 

 אין ; זיַין אייגן בילדאין 
 בילד פון גָאט ער  די 

 ...באשאפטאים 



גָאט האט גערעדט  
עס ווָאס  . "צו אדאם

איר ווילט פון דעם  
ָאבער טָאן , גָארטן

ניט עסן פון דעם  
בוים פון די וויסן פון  

אויב  , גוט און בייז
איר עסט פון דעם  

בוים איר וועט  
 ."זיכער שטַארבן



מענטש  ַאז דער , עס איז ניט גוט: און גָאט הָאט געזָאגט
 .  איך וועל אים מַאכן ַא העלפער; זָאל זיין ַאליין

 געבראכט ַאלע די פייגל און בהמות  גָאט 
 .  ַאדַאם האט זיי אלע געהייסן. צו אדאם

 טָאן  מוזן הָאבן געווען זייער קלוג צו ער 
 און פייגל אבער צווישן ַאלע די . ַאזוי

 דָארט איז געווען קיין  בהמות 
 .שוטעף ֿפַאר אדאםּפַאסיקע 



הער  . טיף שלָאף, גָאט האט געבראכט אדאם אין ַא טיף
 האט ארופגענעמט איינער פון די שלאפענדיק מענטש  

 גָאט האט געשאפן ש  , ריפןס 
 די . ס ריפ 'ַאדַאםפרוי פון 

 איז פרוי גָאט געמאכט 
 ַא ּפונקט רעכט צו זיין 

 .אדאםשוטעף ֿפַאר 



און  . גָאט האט געמאכט ַאלץ אין זעקס טעג
גָאט האט ברוך געמאכט די זיבעטער טָאג 

אין דעם  . און געמאכט עס ַא טָאג פון מנוחה
 האבן , אדאם און איוו זיין פרוי, גָארטן פון עדן

 .גאנץ גליק פאלדינג גָאטגעהאט 
 זייער, איז געווען זייער הארגָאט  

 .ּפארזארגער און זייער פריינט 



 געמאכט אלץ האט גָאט ווען
 
 ,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 
 

 אין געפונען איז
 

 1-2בריישעס 

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



 סוף דער



 ביבל געשיכטע דערציילט אונדז וועגן אונדזער  דאס 
 .וואס האט אונז געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןווונדערלעך גָאט 

 
 .  ווָאס ער רופט זינד, ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 

 ָאבער גָאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי 
צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין  , יעשוע, געשיקט זיין בלויז זוןהאט 

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

ער וועט קומען און ! ער וועט עס טָאן, פרעגט אים צו פַארגעבן דיין זינד
 .און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק, לעבן אין איר איצט

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

,  און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר מיין זינדן, גלויב ַאז איר זענט גָאט
,  ביטע קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן. און איצט איר לעבסט ווידער

און איין טָאג גיין צו זיין מיט איר פאר  , אז איך קען הָאבן ניַי לעבן איצטַאזוי 
 .אמן. הילף מיר צו פָאלגן איר און לעבן ֿפַאר איר ווי דיין קינד. אייביק

 
 16:3יוחנן ! די ביבל און רעדן מיט גָאט יעדער טָאגלייען 
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