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و زەوی شێوەی نھبوو و
کیتاریو .  بھتاڵیش بوو

لھ ناوجھرگھی
.قو�ییھکاندا بوو

خودا قسھیئیتر 
گوتی.  کرد

ڕۆشناییبا "
."ھھبێت

بھ ھھنگاو خودا مێرگ و بھرز و نشێوی، ھھنگاو 
بۆنخۆش، درەختی بھرز، باڵندەی جوانی پھڕدار وگوڵی 

ی خۆش گیزەگیزکھر،و نھھھنگی خۆفڕێدەر و لولپێچھھنگی 
لھڕاستیدا، خودا ھھموو شتێکی خھلق کرد، .  خشێنھر

.شتێھھموو 

ھژیان خودا ژیانی بھ ئادەم بھخشی، ئھو دەستی بکاتێك کھ 
ئھو لھ باخێکی زۆر جوان خۆی بینییھوە کھ بھ.  کرد

.بھھھشتی عھدەن ناودەبرێت

ناونا خودا ڕۆشناییھکھی.  و ئیتر ڕۆشنایی درووست بوو
ھکھ و ئیوارە و بھیانیی.  ڕۆژ و تاریکیھکھشی ناونا شھو

.یھکھم ڕۆژ بوون

لھسھرەتاوە، پێش ئھوەی خودا ھیچھھر 
شتێكشتێك درووست بکات، ھیج 
نھ.  بوونی نھبوو جگھ لھ خودا

.شتێكھیچ خھڵك، نھ شوێن، نھ 
ڕۆشناییھكھیچ .  ھیچ شتێك

تارکییھك بوونیو 
وھیچ بھرزی .  نھبوو
ودوێنێ .  نھبوونشێوییھك 

خودا تھنھا .  نھبووسبھینێ
یتر ئ.  ھھبوو کھ ئھو سھرتای نییھبوونی 

ا لھسھرەتادا، خود!خودا دەستی پێکرد
.درووست کردزەوی بھھھشتھکان و 

ئھوەی کھ خودا ئادەم درووست بکات، دنیایھکی پێش 
جوانیشی درووستکرد و پری کرد لھشتی زۆر جوان و 

.سرنجڕاکێش
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ڕێگھ بدە "وتی، .  ئھوە، خودا دوبارە قسھی کردەوەدوای 
ھھموو . . ."  زەوی مھخلوقھ ژیاوەکانی چوارەم بھێنێت

لھوێ .  جۆرە ئاژەڵێك و مێروویھك و خشۆکێك ھاتنھ بوون
مھیمونھ .  فیلی زەوی لھرزو سمۆرە مھشغوڵھکان ھھبوون

کرنھ لیقھکان و .  ھاروھاجھکان و تیمساحھ ھھڵھشھکان
زەڕافھ پێدرێژەکان و پیشلھ .  سمۆرە نھگریسھکان

ھھرجۆرە ئاژەڵێك ئھو ڕۆژە لھالیھن خوداوە .  میاوکھرەکان
.درووستکرا

خودا خۆر و مانگ و دنیایھكدواتر 
ئھستێرەی درووستکرد کھ ھیج

یوارە و ئ.  کھس ناتوانێ بیانژمێرێت
.و بھیانییھکھ چوارەم ڕۆژ بوون

ڕۆژی دووھھمدا، خودا ئاوی ھێنایھ ناو دەریاکان، لھ 
ھ ل.  ڕوبارەکان و جۆگھکان لھژێر فھرمانی بھھھشتدا

بھێڵھ با خاکھ "ڕۆژی سێھھمدا، خودا گوتی، 
.و ئیتر ڕوویدا." وشھکانییھکان درووست ببن

.ئیوارە و بھیانییھکھ شھشھمین ڕۆژ بوونو 

ناو دەریا و ماسی و مھخلوقھکانی 
انی باڵندەکان لھ لیستی داھاتووەک

ا لھ ڕۆژی پێنجھھمیند.  خودا بوون
قرشی گھورە و ماسی باریك، 

نھعامھ و باڵندەی جوانی جریوە 
خودا .  جریوەکھری درووست کرد

ھھموو جۆرێك ماسی درووستکردو 
ئاوی زەوی بۆ تێکردن و ھھموو 

ۆ جۆرە باڵندەیھکی درووستکرد ب
ئھوەی لھ زەوی و دەریاو 

و ئیوارە و.  ئاسمانھکاندا بفڕن
.نبھیانییھکھ پێنجھمین ڕۆژ بوو

دواتر خودا ئھمری بھ گیا و گوڵ و دەوەن و درەختھکان 
.  و ئھوان دەرکھوتن.  کرد کھ دەربکھون

ئیوارە و بھیانییھکھ و 
.سێیھم ڕۆژ بوون
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ھھموو شتێکی لھ ماوەی شھش ڕۆژ خودا 
دواتر خودا حھوتھمین ڕۆژی .  کرددرووست 
ی لھ باخچھ.  و کردی بھ ڕۆژی پشووپاراست 

عھدەن، ئادەم و حھوای خێزانی بھھھشتی 
ھھبووزۆر خۆش و تھواویان ژیانێکی 

.  لھ گوێڕایھڵی کردنی خودا
بوو، گھورەیان خودا

.بوون و ھاوڕێیان بووسھرچاوەیان 

ھنھا ئھوە باش نییھ کھ پیاو بھ ت"خودای گھورە فھرموی، و 
خودا ."  من یارمھتیدەرێكی بۆ درووست دەکھم.  بێت

ھھموو باڵندەکان و گیانھوەرەکانی ھێنا بۆ 
ئھو .  ئادەم ناوی ھھموویانی نا.  ئادەم

زۆر زیرەك بووبێت بۆ ئھوەی ئھوە دەبێت 
بھ�م لھ ناو ھھموو گیانلھوەر .  بکات

باڵندەکاندا ھیچ ھاوبھشێکی و 

شیاو 
نھبوو
.بۆ ئادەم

ۆر شتێکی ز-لھ شھشھھمین ڕۆژدا شتێکی تری کرد خودا 
واردن لھوێ خ.  ئێستا ھھموو شتێك ئامادە بوو بۆ پیاو.  شاز

ی، ئیتر خودا وت.  ھھبوو لھگھڵ ئاژەڵ بۆ خزمھتکردنی ئھو
با پیاوێك درووست بکھین لھ "

ڕێگھی دەدەین .  خۆمانداوێنھی 
ھھموو شتێك ببێتھ گھورەی 
ئیتر خودا ."  لھسھر زەوی

لھسھر پیاوێکی درووستکرد 
؛ لھسھر وێنھی خۆی
ئھوی وێنھی خودا 

...کرددرووست 

کردکاتێك خودا ھھموو شتێکی درووست 

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

2-1بنھڕەتی

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت

ھ یھکێك ل.  ئادەمی خستھ خھوێکی زۆر زۆر قوڵھوەخودا 
ێوە پھراسوەکانی پیاوەکھی  ھێنایھ دەرەوە، خودا ژنێکی ش

.  کرد لھ پھراسووی ئادەمھوە
درووستی خودا ژنھی کھ ئھو 
بوو شیاو بھتھواوەتی کرد 

ببێتھ بۆ ئھوەی 
.ئادەمھاوەڵی 

قسھی بۆ ئادەم خودا 
ھھر شتێك .  "کرد

ھ بخۆ لھ باخچھکھدا ک
بھ�م .  حھزت لێیھ

لھو درەختھ مھخۆ کھ 
ی زانستی باش و خراپ

ێت ئھگھر تۆ ب.  تێدایھ
و لھو درەختھ بخۆیت

ە و ئھوە بھ دڵنیاییھو
."دەمریت
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کۆتایی

ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 
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