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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



وقتی خدا اولین! خدا ھمھ چیز را آفرید
انسان را آفرید، او بھ ھمراه ھمسرش

آنھا در. کردحّوا در باغ عدن زندگی می
اطاعت از خدا زندگی 

تا . گذرانیدندخوشی را می
...روزی کھ 



: مار از حّوا پرسید
آیا خدا بھ شما گفتھ است "

کھ از میوۀ ھیچ درختی 
ان ما از میوۀ تمام درخت: "حّوا پاسخ داد" نخورید؟

ما اگر. توانیم بخوریم بھ غیر از یکی از آنھامی
از آن بخوریم و یا حتّی اگر 

بھ آن میوه دست بزنیم 
مار با زیرکی ." خواھیم ُمرد

."شما نخواھید ُمرد! نھ: "گفت



شما مانند خدا "
حّوا دلش." خواھید شد

خواست از میوۀ آن می
درخت بخورد و چنین

.نیز کرد



ی بعد از این کھ حّوا از خدا نااطاعت
کرد، بھ شوھر خود نیز از آن میوه 

اید پذیرفت بلکھ بآدم نباید می. داد
من! نھ: "گفتمی

از فرمان خدا
سرپیچی نخواھم

."کرد



وقتی آدم
و حّوا گناه کردند، ھر دو

گھای بنابراین از بر. متوّجھ شدند کھ لباس بر تن ندارند
درخت انجیر برای خود پوششی درست کردند و از

.ھا پنھان کردندحضور خدا خود را در پشت بوتھ



دانست او می. در ھنگام غروب خدا بھ باغ عدن آمد
ھ آدم گناه را ب. اندکھ آدم و حّوا چھ کاری انجام داده

ر مار گردن حّوا انداخت و حّوا گفت کھ این تقصی
مار لعنت شده و زن ھنگام بھ : "خدا گفت. بود

لعنت شده است و از ھایش دنیا آوردن بّچھ
.  این پس خاک و خاشاک خواھد رویانید
تو با زحمت و عرق ریختن 

ات را بھ دست نان روزانھ
."خواھی آورد



خدا آدم و حّوا را از باغ زیبای
زیرا آنھا گناه. عدن بیرون کرد

ایآنھا از زندگی. کرده بودند
کھ خدا بھ آنھا
بخشیده بود،
.جدا شدند



خدا شمشیر 
کھ توسط آن مانعآتشینی درست کرد

.برگشت آدم و حّوا  بھ باغ عدن شود
خدا از پوست حیوان برای آدم و

دانیدآیا می. حّوا لباس درست کرد
پوست حیوان را
از کجا آورد؟



لین پسر او. بعد از مدّتی فرزندانی برای آدم و حّوا بھ دنیا آمدند
آنھا قائن نام داشت و او کشاورز بود و پسر دوم آنھا ھابیل

رای روزی قائن مقداری از سبزیجات زمینش را ب.چوپان بود
خدا بھ عنوان قربانی آورد و ھابیل چند تا 
از بھترین گوسفندانش 

را برای خدا بھ 
عنوان قربانی 

خدا از . ھدیھ کرد
قربانی 

ھابیل 
.خوشش آمد



.  امداّما خدا از قربانی قائن خوشش نی
.  ن شدبھ ھمین دلیل قائن بسیار خشمگی

ھ اگر آنچھ را ک: "اّما خدا بھ او گفت
درست است انجام دھی، آیا پذیرفتھ
"نخواھی شد؟



دّتی بعد از م. خشم قائن از بین نرفت
در اثر آن خشم، قائن در مزرعھ بھ 
. برادر خود حملھ کرد و او را ُکشت



اب قائن جو" برادرت ھابیل کجاست؟: "خدا از قائن پرسید
کرد خدا قائن را تنبیھ" مگر من نگھبان برادرم ھستم؟: "داد

توانستبھ طوری کھ او دیگر نمی
کشاورزی کند و بھ این ترتیب در
.جھان پریشان و آواره شد



سپس ازدواج کرد و . قائن از حضور خدا فرار کرد
بزودی فرزندان قائن و.ای برای خود تشکیل دادخانواده

نسل او سرزمینی را کھ او درست
.کرده بود پُر کردند



ھ در ھمین ھنگام خانوادۀ آدم و حّوا نیز ب
ھا عمر در آن زمان. کردسرعت رشد می

.تر از امروز بودھا طوالنیانسان



ا شیثخد: "وقتی پسر آنھا یعنی شیث بھ دنیا آمد حّوا گفت
شیث." را بھ من داد تا جایگزین ھابیل شود

سال زندگی کرد۹۱۲مرد مؤمنی بود کھ 
.و فرزندان زیادی داشت



تر ھای پیش شریرھر نسل جدید از نسل
شد تا این کھ باألخره خدا تصمیممی

تّی تمام گرفت تمام بشر را از بین ببرد ح
خدا از این کھ . جانواران و پرندگان را

د،انسان را آفریده بود پشیمان شده بو
اّما یک نفر بود کھ خدا از 

او راضی 
.بود



نوح از نسل شیث بود، او عادل و . نام او نوح بود
او ھمچنین . رفتپرھیزکار بود و با خدا راه می

بھ سھ پسر خود یاد داده بود کھ از خدا 
خواست اکنون خدا می. اطاعت کنند

از نوح بھ روشی بسیار جدید 
.و عجیب استفاده کند
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
.  ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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