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دایھَ َو ایما ایگُو کی ایمانھَ ِدُر س کِھ؟ انجیل َکلَِمیَِل خِ 
خدا قدیم، ِمِن َزمونَلِ . ووبیکھ نسل آدم چطُور ِشرو 

.  کھِ اولی انساَن واسم آدم ِدُرس 



تی خدا وق. آوهآدمھ َو َدَر ذَِریَِل زمین بھ وجود خدا 
َشھ ِمِن ِھُو زنده ُوبی و ُھو خِ َدمی، زندگیھ ِمِن آدم 
.ُجسبھشت اسمِ باغ ملوسی َو 



خیلی دنیایھِ . ِکنھاوسو ِکھ ِخدا آَدمھ خواس ِدُرس 
یواش یواش تَپِیََل وُ .ِکھقشنگی ُو پَِر ِچیَِل َملوس ِذُرس 

.پِویھَ ِدُرس ِکھِگلَِل َخشبو َو ِدَرختَِل گَ َعلَفََل، 



یھَ ِدُرس اوسو ِکھ ِخدا بِخَو چِ اول اَ 
مردم، . نَبیھیچ چی جز ِخدا ِکنِھ، 

. بینَ جایی یا ِچیَِل متفاوتی 
َو نھ روشنی چی ھیچ 

نھ باال  . نھ تاریکی
نھ دیگ . نھ دوِمن

فقط . امروز نَبینھ 
.  نداشتبی شروعی خدا 
.ِخدا َو ھمھ جون دابعد 



آسموُن ِخدا ھفت طبقھ اول، اَ 
.ِکھِدُرس زمیَن 



پَتیو زمین بدون شکل ُو 
تاریکی َمھلی زیاد . بی
بعَد ھُو خدا . بی

: صحبت ِکھ
بِلین روشن 

.بویِھ



خدا اسم روشنیھ روز نھا ُو اسم . بیو روشنی 
.  بیتاریکَی شو نھا کھ صبح و بعد ظھر اولین روز



یاچیََل آوه ُو دریایََل وي دراقیانوَسَل، آو دوم، ِمِن روِز 
رزمین بھلین س: گوِمِن روز سوم خدا . نھاِزِر آسمون 

.تاخشک و بی آو ِدُرس ووبو و ھرچھ گو اتفاق اُف



ل گل و درختچیَل و درختَ سوزه، خدا دستور دا تا 
و اُنو ظاھر ووبیرن و یو ووبون ظاھر

صب روز و ظھر بعَد 
.سوم بی



فری بعَد ھُو خدا خورشید و َمھ آ
یتَِرس و یَکلی اُساره کھ کسی ن

بعد بشماِرشو و یو ِمِن صب و
.بیظھر چارمین روز 



ا، دریِدُرس ِکرَدن 
ل ِمِن موھی و  پََرنِدیَ 

ِمنِ . بیبرنامھ خدا 
روز پنجم ُشمشیر

ِل موھیَ َگپویی، موھی 
تر شِکِچلو، ساردین 

 بِلندمرَغِل بوی پایَلِ 
و پرندیَِل کوچ 

خوشحال و جنب و 
.داشتنجوش 



ی خدا موھیَِل زیادَی س
کلی پر ِکردن آو دریا و یَ 

بردن َو پرندیََل سی لذت
و آو دریا ِدُرس ِک و 

ب و تموم اینَِن ِکِن ص
. روز پنجم بی



بھلین زمین چارمین : زیبعداَ ھو خدا انو گپ 
نده خزحیوون، حشره، انواع . بیارهموجوَدِل زنَدَی 

ایساختن و فیلَِل بزرگ وِکتو آوی کھ سید. کھِدُرس 
ل ھای میمونَِل بدجنس و کرو کدی. جوِشنپرجنب و 

سیَِل زرافھ دَ . گستاخکرَمِل جنبنده و سنجابَِل . زمخت
.ھکھر حیوونی او روز خدا خلق . ملوسو ِگلویَِل 

.بیو یو ِمِن صب و غروب روز شیشم 



. اصخکاری خیلی ِک خدا ِمِن روز ششم کار دیھ ھم 
ل بی غذا ِمِن زمینَ . بیایسو ھمھ چی سی انسان آماره 

.بیِرنو حیوونَل در خدمتش 
ایما او بھلین : زیگپ خدا 

انسان کھ اَ تصوری 
.کنیمِدُرس داریَم 



چیبھلین ھو صاحب ھمھ 
اواوسو خدا . ووبوزمین َسری 

داشتکھ َو انسان تصویری 
خدایینُم َو :کِ ِدُرس 

...کھ ِھَن ِدُرس ِک 



خدا بووی آدم گپ 
ھر جھ ایخوی : زی

ولی وَ . بِخَ از باغ 
درخت خیر و شر 

ت اگر َو او درخ. َمخَ 
.یایمیربَِخری حتما 



یقی مو دوس و رف. بوهِ آدم نباید تینا : زیو خدا گپ 
َرل سی خدا ھمھ پرندیَل و جونَوَ . ِدُرس ایکنمسیش 

ھمش آدم سی . کِ انسان ِدُرس 
زنگھو باید یکلی . اسم نھا

ولی. بوهِ کھ یَِن انجام داره بوِه 
جونََوَرل شریکپرندیَل ُو ِمِن 

.نبیسی آدم مناسبی 



ت انسان گوشَو تکھ ای . بوُ خدا ادَم َو خُوِو عمیقی 
کھ خدا و زنیِک َورداشت ُو زَن اَ گوشت آدم ِدُر س 

. بیِدُرس ِک دقیقا َسریک آدم 



. کِ میِن شیش روز ِدُرس چیَز خدا ھمھ 
روز ھفتَم اسمشھ مبارک نھا و روز 

ا ِمِن بھشت آدم وھو. نھااستراحت اسمشھ 
و زنش کامل ترین و بھترین فرمونبری

اونو، خدا صاحب . ایکرِدنخدا 
.  بیو دوستشو آفریدشون 



کھِ اوسوِک خدا ھمھ چیھَ ِدُرس 

انجیل خداوند، حرفَِل داستانی َو 

ِمنِ پیدا وابیَر 

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، وس مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دگنا مجازات . اِینھ
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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