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بي لیغ اخلق ر! ربي كولو مایالناخلق 
تا د ادم، اعیش غ تورتیت عدن نبنادم، 

ا حواء، كان تومرت باھرتامغارتنس، 
تیالوت ي ربي د اموني س امنن 
.واسیان الیغ 



نیت نیت انا ربي ازد 
اخلیدجاورتشتام غ كولو 

.نكالن تورتیت؟ تصقصا اب
حواء غ اقاّ ن تورتیت "

: تالراس". یانارنشتا غیر 
اد اغد نوشكا نغد نروح اقاّی

رانمت اوراتمتم تصاّ 
رادیلین زند ".تبنكالت

ترا اقاّ ن حواء ".ربي
د تسفلد إأبنكال. اوخلیدج

 ّ .تشااقا



بض تبودر حواء ربینس تنیغد 
اتین اك. ادم افاد ایش اقاّ أوال نتا

اورا "! ؤھو"اواالدایني 
.نربيتاكرست امقورن 



كنان كاتنین عران دحواء، تاماسنت، تیسلت ادم د لیغد 
دلن . افروان ن تازارت د اعدلن ا اخفاونسن افسكار

.ورتیتاخفاونسن د نفین غ تیالوت ن ربي كر اخلیدج نت



غ تادكات امزكو یوشكاد ربي س 
ادم. اسن مایسكر ادم د حواء. تورتیت

.  حواءتسبات غ ابنكال. اسبات غ حواء
راداشكن . ابنكال اماكوس":اینا ربي

و اشكادم، .اطان اتامغارت لیغ اوراتارو
اكال اماكوس س اخاللن س تزكلت، 

".تیدي نودمنك راتشت اغروم



ربي ادم د حواءاسوفغ 
و اشك.احالنغ تورتیت 

.زكلن فتسن غ دونیت



ا ربي تاوزالت ن لعفیت افادامكر 
م ل امكر ربي ارمصیض ن إلْ . أسیكج
.غ ماني اؤوید ربي الم. حواءادم د 



ن ، اكاتیقابیلایویس امزوارو،.حواءلوقت الول تاوجا ن ادم د غ 
واس، غ یان.امكساایویسن ویسین، ھابیل، اكاتین اكا . اسورتواكا 

ا ھابیل ایوید كر. ییوي د قابیل اشاكان زوند تارزیف ن ربي
افولكین تارزیفت ن نیحولیننس 

ربي اسنامار اكاتین . ربي
.نھابیلاتارزیفت 



.  ابیلقربي اسنامار اتارزیفت ن وریكي 
اغ ":اانربي واالكین .اجفل قابیل باھرا

".اوراتقابالتازد . مایحالنتسكرت 



ان غی. قابیلاجفل ن اوریدي 
ساعت یوشكان غیكران اھجم

.ف ھابیل س انعات



ماك، اكَ مانزا ":ربي س قابیلإساولد 
.  یلاسكركس قاب" اورسینغ" "ھابیل؟

"  نكي أیَكان امحضي نیَكما؟ازد "
رت إعاقب ربي قابیل س إكساي تزم

.غ تاكرزا د إَك بوحدیت



.ّجااسَكمن تاو. إتاھل سیلیس نآدم د حواء. فوغ قابیل غدار ربي
.رخمین، إماالسن ن قابیل إعمرن إغرم لي مي إسَكم



ان غوس. ، تمقور تاوجا ن آدم د حواء حیناغلیغد
.سادلي عیشن میدن یات لوقت اوَكار نتین غا



یث ربي شإفكایي ":لیغت تورو شیث، تنا حواء
از إعدلن إیكاتین شیث إیَكا أرج." غلبالصت نھابیل

.اسكَّاس د الن دارس باھرا ن إفرخان912إسول 



ن َكان أموزضن باھرا ك ل غ أمضال، میّدْ
یھلك أمكَّارو إنكض ربي أ. تاسوت إیزرین

تین إكا. أقفوح د إكضاضنكولو كولو میدن 
ماش یان . ربي إتأسف أشكو إخرق بنادم

...إدِكي ربي أركاَز 



او ن ش. أركاز آد إكا نوح یث، سیدنا نوح إكا أرَّ
اض س إّسْغرا أراونس سكر.إدَّا د ربي. أمسال

ام غیك ربي دایتخطاط أیستخد. طاعة نربي
نوح س كرا ن تابریدت 

.تمیتار باھرا



بنادمنوغیلوف ن استني 

لحدیث غ أوال نربي، أودلیس أفوزار

إالَّ غ

3-6أسمونك 

".تیفاوتن ووال نك دایاك أكسوم "
130:119مزمور 



ي تُّمِ



.ساندغیتعاواد أدلیس ن أفوزار فربي لي أغ إخلقن د ولي أغ إران أتنی

لعذاب .لي مي إتسما ذنوب, سبحانھ إسن إزد نسكر كرا لفعال إخشنربي 
ویس و لكن سیدي ربي احباك باھرا اشكو یوزند إی, ندنو باَكات الموت

ین اورید امیكات. افاد ایمت غ أنشا سلعذاب نذنوبنك, سیدنا عیسى, األوحد
قسات اداك إغ تومنت سربي س. سیدنا عیسى سلحیاتنس ادو تكمینس الجنة

.داغت ابداادیداس تز, رادیاشك اَكیك احیو غیك. راستیسكر. اغفر ذنوبنك

:إني غیاد إربي, تومنت إزد ختاد تَكا نیتإغ 
لي ن ارَكاز ازد كیي ایَكا, اونمغ ایزد كیي ایَكان ربي, احنین اینو المسیح
غفرت حورما أشكید ستودرت إنو ت, غیك تعیشت داغ, رایمت فذنوب اینو

مانك افاد اداري تیلي داغ لودرت نلجدید افاد أِدلیغ ْغتَ , إیي ذنوب إنو
.عاونیي غطاعتنك نتودرك د تودرت ن إیویك. یان واس أبدا

16:3یوحنا .أُدلیس ن أفوزار د ساول د ربي ُكد آسْغْر 
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