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Xwedê her tişt çêkir! Çaxê Xwedê
merivê pêşin Adem çêkir, ew tevî jina
xwe Hêwayê di baxçê Edenêda dijît. 
Ew bêkêmasî şa dibûn ku guh didan

Xwedê û ji hebûna wî
kêfê digirtin heya ku

rojekê ...



"Ma Xwedê ji 
we re got ku hûn 
ji her darê nexwin?" 
mar ji Hewa pirsî. "Em 
dikarin ji her fêkiyek tenê yek bixwin," wê 
bersivand. "Ger em wê fêkiyê bixwin an destê 
xwe bidin, em ê bimirin." "Tu namirî", 
mar marqand.  "Hûn ê 
bibin mîna Xwedê."  
Hewa fêkiyê wê darê 
dixwest.  Wê guh da mar 

û fêkî xwar.



Piştî ku Hewayê guh neda
Xwedê wê Adem jî bir fêkî. 
Adem gerekê bigota: "Na! Ez
ji Peyva Xwedê dernakevim."



Gava Adem û Hewayê guneh kirin, 
wan her duyan zanibû ku ew tazî ne. Pelên
hêjîran bi pêşmal dirûtin, wan xwe pêçand
û xwe li ber guliyê ji ber Xwedê veşartin.



Di sermaya êvarê de Xwedê hat baxçe. Wî
dizanibû ku Adem û Hewayê çi kirine. Adem
Hewa sûcdar kir. Hewa mar tawanbar kir.  
Xwedê got: "Mar lanet e. Dema ku zarok
çêbin dê jin bikeve êşê."  "Adem, ji
ber ku te guneh kir, erd bi tûj û tûjê
hatiye naletkirin.  Ji bo ku tu
xwarina xwe ya rojane bi dest

bixî, tu dê ked û 
xwêdanê bidî."



Xwedê Adem û Hewa ji
baxçeyê ecêb derxist. 
Ji ber ku wan guneh kir, 
ew ji Xwedayê jîndar
veqetiyan!



Xwedê şûrekî şewat çêkir ku
wan ji derve bihêle. Xwedê
kincên çerm ji Adem û 
Hewayê re çêkirin. Xwedê
çerm ji ku anî?



Bi zeman re, ji Adem û Hewayê re malbatek çêbû. 
Kurê wan ê pêşîn, Qabîl, baxçevan bû. Kurê wanî 
duduyan, Habîl, şivan bû. Rojekê Qabîl ji Xwedê 
re hin sebze wek diyarî anî.  Habîl ji 
miyên xwe yên herî çêtirîn diyariya 

xwe anî Xwedê.  
Xwedê ji 
diyariya 
Habîl 
razî bû.



Xwedê ji diyariya Qabîl razî nebû. 
Qabîl pir hêrs bû. Lê Xwedê got: 
"Ger hûn ya rast bikin, ma hûn 
nayên qebûl kirin?"



Hêrsa Qabîl derneket. 
Demek şûnda li qadê wî
êrîşî Habîl kir - û ew kuşt!



Xwedê bi Qabîl re peyivî. "Birayê te Habîl li 
ku ye?" "Ez nizanim," Qabîl derew kir. "Ma 
ez parêzgerê birayê xwe me?" Xwedê Qabîl
ceza kir û wî karîna cotkariyê ji
destê wî girt û ew kir gerok.



Qabîl ji ber Xudan çû.  Ew bi keça Adem û 
Hewayê re zewicî bû.  Wan malbatek mezin 
kir.  Zûtirekê, nevî û neviyên Qabîl 
bajarê ku wî ava kir tijî kirin.



Di vê navberê de, malbata Adem û 
Hewa zû mezin bûn. Di wan rojan
de, mirov ji îro pir dirêjtir dijiyan.



Gava kurê wê Seth ji dayik bû, Hewayê
got: "Xwedê Seth da min ku ez şûna
Habîl bigirim." Seth mirovek
xwedanperest bû ku 912 sal dijiya
û gelek zarok jî hebûn.



Li dinyayê, her ku nifşek li pey yê din diçû, 
mirov bêtir xerab dibûn. Di dawiyê de, 
Xwedê biryar da ku mirovahiyê tune 
bike û hemû heywan û teyr.  Xwedê 
poşman bû ku wî mirov çêkiriye.  
Lê mêrek ji Xwedê 

razî bû ...



Ev mirov Nûh bû. Nuh ji dûndana Seth bû, Nûh
rast û bêqusûr bû. Ew bi Xwedê re meşiya. Wî
usa jî sê kurên xwe hîn kirin ku gura
Xwedê bikin.  Niha Xwedê plan kir

ku Nûh bi rengek pir
ecêb û taybetî
bikar bîne!



Destpêka Xemgîniya Mirov

Çîrokek ji Peyva Xwedê, Incîl,

hatiye dîtin li

Destpêbûn 3-6

"Ketina Gotinên Te Ronahiyê Dike." 
Zebûr 119:130



Dawî



Ev çîroka Pirtûka Pîroz ji me re qala Xwedayê me yê
hêja dike ku me afirandiye û yê ku dixwaze hûn Wî nas bikin.

Xwedê dizane ku me tiştên xerab kirine, ku ew guneh bi 
nav dike. Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike Wî

Kurê xwe yê yekta, Îsa şand ku li ser Xaçekî bimire û ji ber
gunehên we bê cezakirin. Hingê Îsa vegeriya jiyanê û çû mala 

xwe ya Bihuştê! Heke hûn bi Îsa bawer dikin û jê daxwaz dikin
ku gunehên we bibexşîne, Ew ê wiya bike! Ew ê niha were û 

di nav we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijî.

Heke hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re vê bêjin:
Îsa ê delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî mirovek ku ji
bo gunehên min bimire, û naha tu dîsa dijî. Ji kerema xwe were 

jiyana min û gunehên min bibexşîne, da ku ez niha jiyanek nû
bidim, û rojek were û ez ê her û her bi te re bim. Alîkariya min 
bike ku ez gura te bikim û ji bo Te wek zarokê te bijîm. Amîn.

Incîlê bixwînin û her roj bi Xwedê re bipeyivin! Yûhenna 3:16
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