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Kê me çêkir? Biblencîl, Peyva Xwedê, vedibêje ka 
nijada mirov çawa dest pê kir. Berî demek dirêj, 
Xwedê mirovê yekem çêkir û navê wî kir Adem. 

Xwedê Adem ji xweliya erdê çêkir. Gava 
Xwedê nefes da Adem, ew sax bû. Wî xwe 

li baxçeyek bedew a 
bi navê Eden dît.



Berî ku Xwedê Adem çêbike, Wî cîhanek bedew a ku
bi tiştên ecêb dagirtî ava kir. Gav bi gav Xwedê
cihên gir û qadên çolterî, kulîlkên bêhnxweş û darên
dirêj, çûkên perrîn û hingivên gûzan, pêlên pêl û 
şepelên şilfilandî çêkir. Bi rastî, Xwedê her tişt

çêkir - her tişt.



Di destpêkê de, 
berî ku Xwedê
tiştek çêbike, ji
bilî Xwedê tiştek
tune. Ne kes an 
cîh an tişt. Netişt. 
Ne ronahî û ne 
tarî. Na ser û bin. 
Ne duh û ne sibê. 
Tenê Xwedayê ku
destpêkek wî
tunebû hebû. Wê
hingê Xwedê kir! 

Di destpêkê de, Xwedê
erd û ezman afirand.



The erd bê şik û pûç
bû. Tarî li ser rûyê
kûr bû. Tarî li ser
rûyê Dûv re 
Xwedê peyivî. 
"Bila ronahî
hebe."



Ronahî hebû. Xwedê ji ronahiyê re digot Roj
û ji tariyê re digot Nightev. The êvar

û sibê roja yekem bûn.



Roja duyemîn, Xwedê ava okyanûsan, behr û golên
di bin Bihuştê de rêz kir. Roja sêyemîn, Xwedê
got, "Bila erdê hişk xuya bibe." Ew çêbû.



Xwedê ferman jî da ku giya û kulîlk û daristan 
û dar xuya bikin. Ew xuya bûn. 

The êvar û sibeh roja 
sêyemîn bû.



Dûv re Xwedê tav, û heyv û 
ewqas stêrk çêkirin ku kes
nikare wan bijmêre. The êvar
û sibeh roja çaremîn bû.



Afirîdên behrê û masî
û çûkan li dû lîsteya
Xwedê bûn. Di roja
pêncemîn de wî masî
şûr û sardelen piçûk, 
şeytanên dirêj-ling û 
çûkên piçûk ên
dilrakêş şa kir. 
Xwedê her cûre masî
kir ku avên erdê tijî
bike û her cûreyê
çûkan jî kêfa erdê û 
behrê û ezman bike. 
The êvar û sibeh roja
pêncemîn bû.



Piştî wê, Xwedê dîsa peyivî. Wî got, "Bila erd
afirîdên zindî derxîne." Her cûre heywan û kêzik û 
kêzik çêbûn. Fîlên ku erd hejandin û bejyarên mijûl
bûn. Meymûnên fesad û krokodîlên qeşeng. Kurmên
wiggly û çîpmûnên rûreş. Girafa çete û pisîkatên
pakijker. Wê rojê her celeb heywan ji hêla Xwedê
ve hate çêkirin.

Eveningvar û sibe roja şeşemîn bû.



Xwedê di roja şeşemîn de tiştek din kir - tiştek pir 
taybetî. Everythingdî her tişt ji Mirov re amade bû. 
Li zevî û heywanan xwarin hebû ku jê re xizmetê 
bikin. God Xwedê got, "Ka em merivê di sûretê 
xwe de çêbikin. Bila ew li ser 
her tiştê serzem serwer be." 
WIHA XWED MAN LI W 
IMNEYA XWE Mirov 
Afirand; BI W 
IMNEYA XWED 
HE W HE 
Afirandiye ...



Xwedê bi Adem 
re peyivî. "Ya ku 
hûn ji baxçe 
dixwazin, bixwin.  
Lê ji dara zanîna 
qencî û xirabiyê 
nexwin. Ger hûn 
ji wê darê bixwin 
bê guman hûn ê 
bimirin."



The Xudan Xwedê got, "Ne baş e ku meriv tenê 
bimîne. Ez ê ji wî re arîkarek çêbikim." Xwedê 
hemî çûk û giyanewer anîn ba Adem. 
Adem navê wan hemîyan da. Pêdivî 
ye ku ew pir jêhatî be ku wiya bike. 
Lê di nav hemû çivîk û cinawiran 
de hevparê guncan ê Adem tunebû.



Xwedê Adem xist xewek 
kûr û kûr. Xwedî yek ji 
zendên zilamê razayî rakir, 
Xwedê Jin ji milê Adem 
ava kir. Jina ku Xwedê 
çêkir tam rast bû ku ji 
Adem re bibe hevpar.



Xwedê di şeş rojan de her tişt çêkir. Dûv re 
Xwedê roja heftemîn pîroz kir û ew kir rojek 
bêhnvedanê. Li Baxçeyê Edenê, Adem û 
Hewa jina wî bextewariya bêkêmasî ya ku 
guh didan Xwedê bûn. Xwedê XUDAN, 
Pêşkêşker û Dostê wan bû.



Gava ku Xwedê Her Tiştî Kir

Çîrokek ji Xebera Xwedê, thencîl,

li tê dîtin

Destpêkirin 1-2

"Têketina Gotinên We ronahî dike."
ZEBR 119:130



Dawî



Ev çîroka Mizgîniyê ji me re behsa Xwedayê meyê 
hêja yê ku me afirandiye û ku dixwaze hûn wî nas bikin.

Xwedê dizane me tiştên xirab kir, ku ew gazî guneh dike.  
Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike wî Kurê xweyê 

yekta Jesussa şand ku li ser Xaçê bimire û ji ber gunehên we 
were cezakirin. Dûv re Jesussa vegeriya jiyanê û çû mala xwe 
çû Bihuştê! Heke hûn bi Jesussa bawer dikin û ji Wî dixwazin 

ku gunehên we bibihûre, Ew ê wiya bike! Ew ê were û nuha 
di we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijîn.

Ger hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re wiya bibêjin:
Jesussa delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî zilamek 

ku ji bo gunehên min bimire, û naha Tu ji nû ve dijî. Ji kerema 
xwe werin nav jiyana min û gunehên min bibaxşînin, da ku ez 
nuha xwediyê jiyanek nû bim, û rojek herim her û her bi we 

re bim. Alîkariya min bikin ku ez guhdariya Te bikim û 
wekî zarokê xwe ji bo Te bijîm. Amîn

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