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اوسو ِک ! ِک ٌخدا ھمھ چَی ِدُرس 
ِک، اولی انساَن واسم آدم ِدُرس خدا 
ِمِن باغ بھشت بوی زینَش حوا ھو 

اونو کامال اَ خدا اطاعت . زندگی ایکِ 
و ا بیَرن باھم لذتایکرِدن 

تا روزیایبُرِدن 
...کھ 



ابلیس اَ حوا پُرسی 
خدا و ایشا گو آیا 
ھر درختی َو کھ 

 ھر ایتَریم وَ ایما :گوحوا ؟ نََخرین
. مدرختی غیَر یکی میوه بَِخری



و او درخت اگر 
یا لمسش ِکنیم بخریم 
شیطون خندی . ایمیریم

ایشا مثل. ایشا نیمیرین: گوُو 
کھحوا خواس . ایا بویینخدا 

میوه بَِخره ھو و َو 
گوش کھ و شیطون 

.خھَ میویھ 



بعدا یو کھ حوا اَ فِرمون خدا 
ھ تا و آدَم ھم تشویق ککھ، سرپیچی 

!  نھو آدم باید ایگ. بَِخرهمیوه درخت 
مو َو دستوَرِل خدا 

.سرپیچی نیِکنُم



زمونی کھ 
و ھوا آدم 

رگ باَ . لختندوتاش دونسن کھ گناھکار وابیرن، 
ھ باش خشونسی ِخشو دامن دُرس کردن و انجیر 

.  یدنخشونھ تی خدا با شاخ و برگ پوشنپوشنیرن و 



نس او دو. بھشتِمِن سردی پسین خدا اومھ 
ه آدم اَ حوا شرمند. ِکردنآدم و حوا چھ کھ 

شیطون : گوخدا . شیطوناَ بی، حوا 
َو دنیا ایاره زمونی کھ بچھ زن . رجیمھ

سردی پسین خدا ِمِن .ایکشھدرد 
او دونس کھ آدم و . بھشتاومھ 

.چھ ِکردنحوا 



ا خد. شیطوناَ بی، حوا اَ حوا شرمنده آدم 
کھ بچھ وَ زمونی زن . رجیمھشیطون : گو

و کھ تجایی اَ او آدم .ایکشھدنیا ایاره درد 
زمین ملعونھ و با تخت ِکردی، گنا 

بوتیَل خار ھمراه ایبوی پادشوھی و 
َو دست آوردن غذای سی تو و 

زحمت َو روزانت 
.و رنج ایکشیایفتی 



خدا آدم و حوایھ اَ بھشت َزی
َودر چون اونو گناه کرده 

اونو اَ روحی کھ خدا . بیرن
.ووبیرنوشو دَمی جدا 



تا خدا شمشیر خیلی تیزی ساخت
ای. دارهاونِنھ َودر بھشت نگھ 

. ھکسی بدن اونو دُرس پوششھ 
خدا پوستھ اَ 

کورو آوه؟



.  در ای زمون خانواده آدم و حوا تشکیل ووبیرن
یل چپون ُکر دومش ھاب. اولین ُکرش قابیل باغبون بی

.  روزی قابیل سی خدا یھ ذره سبزی ھدیھ آوه.بی
ھابیل ھم یھ تعداد از گوسفندلش دا َو 

ھدیھ اَ خدا . خدا
ھابیل ی 

.خوشحال وابی



. ینباَ ھدیھ ی قابیل خوشحال خدا 
اما .وابیقابیل ھم خیلی عصبانی 

اگر چیزیھ درست انجام : گوخدا 
قبولھ؟ نھ قابل بوی، داده 



یھ . ینکشعصبانیت قابیل طولی 
کم بعد ِمن میدون جنگ او وَ 

.  کشتشھابیل ضربھ زی و 



ورنھ؟ کُگووت ھابیل . زیخدا با قابیل گپ 
مم؟ گوومھ مو نگھبان . نونم: گوقابیل درو 

با دیر داشتن قابیل از ھم خدا 
ِمن مزرعھ و آواره توانایلش 
.تنبیھش کھکردنش 



ا قابیل اَ تی خدا رونده ووبی و با دوَور آدم و حو
ِمن زمون. ی تشکیل داینخانواده اونو . ازدواج کھ

کمی نَویَل و نتیجیَل قابیل 
.شھره پر کردن



شد ِمِن حالی کھ خانواده ادم ُو حوا تند ر
اَ ِمِن او روَزل مردم بیشتر. ایکردن

.امروز زندگی ایکردن



ومھ، اَو دنیا ) آدمسوم حضرت ِکِر (اوسو کھ شیث 
شیَث و مو بَوخش تا بِنُم و جای : گوحوا 
912شیث انسان باخدایی بود کھ . ھابیل
.داشتزندگی ِک ُو بَچیَِل زیادی سال  



بیشترومردم از یھ نسل شرور جھان، ِمِن 
میم خدا تصآخر، و در . ایابیِرنبیشتر 

ِل تا بشریت نابود کنھ و تمامگرو 
خدا . نھپَرنِدیََل نابود کحیوانَل و 

کردن بشر ِدُرس 

. بیشرمنده 
خدایھ انسان ولی 

...کھ خوشحال 



ار از نسل شیث و مردمی درستک. او مرد نوح بی
ھو ھمچنان .ھو بوی خدا قدم ایزه. و پاک

اطاعت خدا یاد ایدا تا َو بَچش سھ َو 
ایسو پروردگار . ِکنن

تا تصمیم گرو 
ِمِن نوح وَ 

ه عجیبی رَ 
!استفاده کنھ



اوِل ناراحتی ُو غم انسان 

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

تورات 

".وشنی ایرِ اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو رِمِن "
130:119مزمور 



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
یما ِھنَھ کھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ اایگو آوری شگفت 

.بشناسیم

اسمشھ گنا ِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ
داره، مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دوسگنا مجازات . اینھ

ره وابویِھ َو سی کشیصلیب تا و فرستا ِھُو عیسی مسیحھَ تینا 
ح َو زندگی اَ ُھو عیسی مسیبعد . ووبیِگنایَلِھ ایشا مجازات 

قبول داشتھ نَھ ھِ اگر ! بھشتَورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 
!ایکنھِھُو ای کاَر ھ، بَِوخشِ تا گناَھِلتونَھ بپرسی بِوین ُو اَ ھُو 

ھُو بای میشھ ایِکنِھ ُو تو سی ھزندگی ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو 
.ایکنیزندگی 



عیسی :بِگوُ ای جملیَلھَ َو خداحقیقتھ، باور دارین کھ یُو اگر 
یری تا ووبوانسانی خداییمو باور داُرم کھ تو ! عزیزمسیح 

نی خواھش ایِکنُم جلوی گنایَِل ِمنھَ بِگری و تو اَنو زندگی ایکِ 
نویی تَُرم زندگی بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَِلمھ بَِوخش تا بِ 

ِکَمُکم . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه 
 عین بچیَِلت َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم وُ تا کن 

.آمین. کینُمزندگی 

3:16جان .بزنھر روز انجیلھَ بخون ُو بای خدا گپ 
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