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.  کنیدھر مقدار کھ می خواھید کاپی و چاپ را بھ 



زمانیکھ خدا اولین! خدا ھمھ چیز را آفرید
انسان یعنی آدم را خلق کرد، او بھ ھمراه 

ا آنھ. زنش حوا در باغ عدن زندگی می کرد
اطاعت از خدا کامالَ خوش بودند و از با 

بردندمیبودن با او لذت 
...تااینکھ یک روز



:  مار از حوا پرسید
ازآیا خدا بھ شما گفت کھ "

"  ؟درختان باغ نخوریدھمۀ 
اجازه ما ": جواب دادحوا 

از میوۀ ھمۀ درختان باغ داریم 
از ر اگ.بخوریم بھ غیر از یکی

آن میوه بخوریم یا بھ آن دست
د مار پوزخن." بزنیم، میمیریم

."شما نمی میرید: "زد و گفت



شما ھم مثل خدا "
حوا میوۀ آن." میشوید

او . درخت را گرفت
گپ مار را قبول و 

.  میوه را خورد



،بعد از آن کھ حوا از خدا نااطاعتی کرد
را ھم تشویق کرد تا از میوۀ آن آدم 

ن م! نھ: "آدم باید میگفت. درخت بخورد
."نمیکنمنااطاعتی حرف خدا از 



کھ زمانی 
حوا و ادم 
گ آنھا از بر. کردند، ھر دو نفرشان فھمیدند برھنھ ھستندگناه 

اندند پوشدرخت انجیر برای خود پیش بند دوختند و با آن خود را 
.خود را الیھ بوتھ ھا از حضور خدا پنھان کردندو 



او می دانست کھ آدم و حوا . عصر ھمان روز خدا بھ باغ آمد
و حوا مار را . آدم حوا را مالمت کرد.چی کاری کرده اند

مار تحت لعنت قرار بگیرد : خدا گفت. "مالمت کرد
و زن وقتی بچھ ھایش را بھ دنیا می آورد، درد 

آدم، بخاطر گناھی کھ "."بسیار خواھد داشت
گرفت دادی، زمین در زیر لعنت قرار انجام 

.  و نشان آن خار و علفھای ھرز است
عرق پیشانی و زحمت تو با 

بھ نان روزانھ خود را زیاد 
."  خواھی اورددست 



خدا آدم و حوا را از آن باغ 
ر بھ این خاط. عالی بیرون کرد

گناه کردند، آنھا از کھ 
کھ زندگی خدایی 

دھد، می 
! شدندجدا 



ساخت خدا یک شمشیر آتشین 
خدا برای . آنھا را دور نگاه داردتا 

.  کاالساختپوست آدم و حوا از 
خدا این پوست 

کجا از را 
بود؟گرفتھ 



پسر اول آنھا بھ . زمان گذشت و فرزندان آدم و حوا بھ دنیا آمدند
.ودپسر دوم آنھا بھ نام ھابیل یک چوپان ب. قائن یک دھقان بودنام 

. یک روز قائن مقداری سبزیجات بھ عنوان ھدیھ پیش خدا آورد
بھ ھابیل ھم یکی از بھترین بره ھای خود را

ھدیۀ خودش پیش خدا عنوان 
خدا از ھدیۀ . آورد

خشنود ھابیل 
.  گردید



.  خدا از ھدیۀ قائن راضی نبود
ا خدا ام. قائن بسیار عصبانی شد

جام اگر کار صحیح را ان"گفت، 
دھی آیا قبول نمی شود؟ 



ز آن مدتی بعد ا. خشم قائن از بین نرفت
قائن در مزرعۀ خودش باالی برادرش 

!ھابیل حملھ کرد و او را کشت



"  برادرت ھابیل کجاست؟"خدا با قائن گپ زد و از او پرسید، 
"  ؟نمی دانم، مگر من نگھبان برادرم ھستم"بھ دروغ گفت، قائن 
نتوانستقائن را جزا داد و او دیگر خدا 

پریشانراو خدا او زراعت کند 
.  آواره ساختو 



او با یکی . قائن از حضور خداوند رفت
آنھا یک . دختران آدم و حوا عروسی کرداز 

ا و بھ زودی نواسھ ھ. فامیل را تشکیل دادند
اری نبیره ھای قائن، شھری را کھ او تھدابگذ

.بود پُر ساختندکرده 



در ھمین حال، فامیل آدم و حوا بسیار بھ 
ار در آن زمان انسانھا بسی. سرعت رشد کرد

.بیشتر از امروز عمر می کردند



خدا : "زمانی کھ حوا شیث را بھ دنیا آورد، گفت
ث شی." برای من طفل دیگری داد بھ جای ھابیل

سال زندگی 912او .بودیک مرد خدادوست 
.اوالدھای زیادی داشتو کرد 



پیروی می کرد، دیگر ھمان طور کھ یک نسل از نسل 
روز بدکار و بدکارتر شدند وبھ دنیا روز مردم 

ن بیرا از انسانھا بالخره خدا تصمیم گرفت 
از خدا . جانوران و پرنده گانتمام و ببرد 

کرده انسان را خلق اینکھ 
.  بودمتاسف ، بود

یک نفر اما 
را خشنود خدا 

...میکرد



ص یکی از نوادگان شیث، نوح یک شخ. آن شخص نوح بود
ن او ھمچنا. او با خدا زندگی می کرد. صالح و بیگناه بود

سھ پسر خود تعلیم داده بود تا از خدا اطاعت بھ 
تصمیم گرفت از نوح بھ خدا . کنند

طریق بسیار عجیب یک 
استفاده و خاص 

!کند



آدمآغاز پریشانی 

داستانی از کالم خدا، کتاب مقدس

آمده است ...............در 

3-6پیدایشکتاب 

کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
130:119مزمور .“گرداندمی



The End

2 60

پایان



ما بھ خدای بزرگیبھداستان کتاب مقدس راجع 
.بشناسیدرااز شما می خواھد کھ او و کردخلق راما میگوید کھ

. خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
. جزای گناه مرگ است. او نام این کارھا را گناه مانده است

او پسرش، عیسی مسیح را . خدا ما را بسیار دوست دارد
.  فرستاد تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه ما را پرداخت نماید
عیسی مسیح بعد از مرگ دوباره زنده شد و پس بھ آسمان 

. حاال خدا می تواند گناھان ما را ببخشد!ًرفت

:  اگر می خواھی از گناھانت توبھ کنی، این را بھ خدا بگو
خدای عزیز، ایمان دارم کھ عیسی مسیح بھ خاطر من ُمرد و دوباره زنده 

وانم لطفاً بھ زندگی من بیا و گناھان مرا ببخش، تا من بت. شد و حاال زنده است
کمک . زندگی نو داشتھ باشم و یک روز برای ھمیشھ با تو باشم

16:3یوحنا .     آمین. کن تا بھ حیث فرزندت، با تو زندگی کنم

!  انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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