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.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



وختی ! ھمھ چیز ره بھ وجود بیاردهخدا .۳۲۰
وه حاکارده کھ خدا اولین آدم بنام آدم ره خلق 

.کاردهباغ بھشت دلھ با خاش زن حوا زندگی 
وجود وشون کامال خداجھ اطاعت کاردنھ و از 

ھمدیگھ لذت وردنھ
...تا روزی کھ



حوا جھ بپرسیھ ابلیس 
شما ره بئوتھ کھ ھر خدا 

جھ نخورین؟ حوا داری 
داری غیر از یتّا ھر میوهھر اما بتومبی از : ھداجواب 

اگر اون دار میوه ره بخوریم یا وه ره . ای ره بخوریم
:  بئوتھابلیس پوزخند بزو و . لمس حاکانیم میرمی

شما خدا واری . شما نمیرنی
حوا خواستھ اون دار . وونّی
وه ابلیس حرف . جھ باخارهمیوه 

ره گوش حاکارده و ون میوه ره 
.بخورده



ی از اینکھ حوا خدا دستور جھ سرپیچبعد 
حاکارده آدم ره ھم تشویق حاکارده کھ اون 

من! نا: آدم باید گوتھ. دار میوه جھ بخورده
.خدا دستورا جھ سرپیچی نکمبھ



انجیر . نھادم و حوا گناھکار بئینھ ھرده دونستنھ کھ لختوختیکھ 
ولگ جھ خاشوستھ دامن درست حاکاردنھ و ون جھ خودشونھ 

.دنھدپوشتنھ و خودشونھ خدا پلی با شاخ و برگ پنھان حاکار



وه دونستھ کھ. غروب سردی مسن خدا بیمو بھشت
.  آدم حوا جھ شرمنده بیھ. آدم و حوا چھ کار حاکاردنھ

زن . شیطان رجیمھ: خدا بئوتھ. حوا ابلیس جھ
آدم چون تھ .وختیکھ وچھ بھ دنیا یانّھ درد دانّھ

حاکاردی، زمین ملعونھ و با تخت گناه 
و بوتھ ھای خار ھمراه وونھ پادشاھی 

برای بدست بیاردن غذای روزانھ و تھ 
.کفنی و رنج ونّیزحمت 



آدم و حوا ره بھشت جھ خدا 
برستیھ بیرون چون وشون

گناه حاکارده وینھ، وشون از
روحی کھ خدا وشون دره 

!دمیده بیھ جدا بئینھ



یتھ شمشیر خلھ تج بساتھ تاخدا 
.  ده ره بھشت جھ بیرون داره،وشون 

ھمینطور ھم یتھ پوشش وشون تن 
خدا پوست . وستھ ھم درست حاکارده

ره کاجھ جھ بیارده؟



یل ون اولین ریکا قاب. این وقت خانواده آدم و حوا تشکیل بیھدر 
خدا یک روز قابیل.ونھ دوم ریکا ھابیل چپون بیھ. باغبون بیھ 

داد ھابیل ھم یھ تع. وستھ یھ کم سبزیجات بھ عنوان ھدیھ بیارده
. خاشھ بھترین گوسفندا ره پیشکش حاکاردهاز 

ھدیھ جھ خدا ھابیل 
.بیّھخوشحال 



یل قاب. قابیل ھدیھ جھ خوشحال نیّھخدا 
:  تھولی خدا بئو. ھم خلھ عصبانی بیّھ

اگھ چیزی ره کھ درست بیھ انجام ھدا
واشی، قابل قبول نوونھ؟



.  شیھقابیل عصبانیت زیاد طول نک
یل یھ کم بعد میدان نبرد دلھ وه ھاب
!دره صدمھ بزو و وره بکوشتھ



:  وتھتھ برار ھابیل کو؟ قابیل دروغ بئ. قابیل جھ حرف بزوخدا 
من خاش برار نگھبون ھستمھ؟ خدا ھم قابیل را با دور . ندومبھ

حاکاردن از ون توانایی مزرعھ دلھ و 
.تنبیھ حاکاردهآواره حاکاردنش 



قابیل خدا پیشگاه جھ رانده بیّھ و ادم و حوا کیجا جھ ازدواج 
خلھ زود نوه زاھا .وشون خانواده تشکیل ھدانھ. حاکارده

.نتیجھ ھای قابیل شھر ده ره پر حاکاردنھو 



خانواده ادم و حوا سریع رشد کارده اوندرحالیکھ 
.روزا مردم ویشتر از امروز زندگی کاردنھ



یمو، بھ دنیا ب) حضرت ادم سوم ریکا(شیث وختی 
گزین خدا شیث ره بھ من ببخشیھ تا جای: حوا بئوتھ

سال ۹۱۲باخدایی بیھ کھ آدم شیث . ھابیل حاکانم
.زندگی حاکارده و وچھ زیاد داشتھ



دنیا دلھ مردم از یک نسل شرور ویشتر و 
ھ آدمیزاد سر آخر، خدا تصمیم بئیت. ویشتر بینھ

حوونات و پرنده ھا ره ھمھ ره نابود حاکانھ و 
.بیھخدا از خلق آدم شرمنده . حاکانھنابود 

خدا رهولی یتّھ آدم 
...حاکاردهخوشحال 



.  اکاز نسل شیث و یتھ مرد درستکار و پ. مرد نوح بیھاون 
وه ھمچنان سھ تا وچھ ره یاد دا کھ خدا ره .وه با خدا قدم زو
االن خدا تصمیم بئیتھ از نوح . اطاعت حاکانن

راه خلھ خاص در یھ 
و عجیب استفاده 

!حاکانھ



آدمشروع ناراحتی و غم 

یگ داستان از خدائھ حرفا، انجیل

پیدا بیّھ در 

تورات

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 



تموم



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
. گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ اما ره بشنوسیمعجیب غریب 

. این کارا اسمھ ره بیشتھ گناه. دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوا بکوشتنھ ولی خدا شما ره خلھ دوس دانّھگناه 

بعدش . کھ وه ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بووره برستیھ 
اگھ وه ره . مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خاش سره یعنی بھشتعیسی 

! و ونجھ بخای تھ گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کاندهباور داری 

.وه انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ زندگی کاندی

:اگھ باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خدا ره بئو
بئی کھ مھ گناھا جلو رهوآدمی من باور دارمھ کھ تھ خدا ھستی ! عیسی مسیح عزیز

بخشی کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و مھ گناھا ره بتقاضا . بیری و تھ دواره زندگی کاندی
مھ ره کومک . بتونم زندگی جدیدی دارم و یگ روز تا آخر با تھ ھمراه بوومتا 

. آمین. کھ تھ دستورا ره اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگی حاکانمحاکان 

۳:۱۶جان . ھر روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف بزن
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