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سل کی ایمھ دوریس کردیھ ؟انجیل ، کلمل خدا موشیھ ایمھ گی ن
یم ا زمانل قدیم خدا اولین انسان و اسم آ. آیم چطوری شروع بیھ

.  آیم خارج ا ذات زمین آوردیھ وجودخدا .دوریس کردی
بیا بعد وژ ا نوم زنی ،گی خدا زندگی دایھ آیموقتی 

.دیتیبھشت و اسم باغی 



رنگین قبل یگی خدا آیم بسازی ، دنیایی فره زیبا و پر ا چیل
گرد خوشبو وگلل ،قدم چیال وگرد چمنزارلقدم .دوریس کردی

.دارل بلنگ آوردیھ وجود



اول، قبل یگی خدا چی
دوریس کی، چی جز 

مردم .خدا وژ نووی
ف مکان وگرد چیل مختل

چی نھ ھوچ .نووین
روشنی نھ تعریکی 

. بلنگ نھ وارنھ .نووی
.نھ دونھ نھ ایمرو نووی

عی خدا بی گی شروتنیا 
ون خدا گیبعد .نیاشتی

.دایھ کل چی



اول ، خدا ھفت طبقھ آسمون 
.زمین خلق کردیو 



زمین شکلی نیاشتی خالی
.یتعریکی عمیقی داشت.بی

:اوه خدا گپ داتی بعد 
.بیلن روشن بو



گی .واسم روشنی نیایھ روژ اسم تعریکی نیایھ شخدا .روشنی بی
.شووکی و بعد نیمھ رو اولین روژ بی



یر آوردیھ وجود نیایھ ژدریاچل ا روژ دوم ، آو اقیانوسل و دلایر و 
بیلن سرزمین ھوشک و بی آو ظاھر : ا روژ سوم خدا وت . آسمان

.بو و ھرچی وتی اتفاق کت



ا دواره خدا دستور دای تا سوزی و درختچھ و دارل ظاھر 
بعدظھر و چیھ ا و ظاھر بین و ای بوئن 

.روژسوم بیشووکی 



بعد اوه خدا ھور وگرد مونگ 
اره دوریس کردی وگرد قیل فره ست

گی کسی نمتونستی بشماریو
ای چیھ ا شووکیو .دوریس کردی

.و بعدظھر چھارمین روژ بی



دوریس کردن دریا، ماھیل 
ی وگرد پرندل ا فھرست بعد

ر ا روژ پنجم شمشی. خدا بی
ن ماھی کلنگی ، ماھیل ساردی

گجر، شترمرغل پابلنگ 
وگرد پرندل پرجنب و جوش

انواع خدا .دوریس کردی
دن مختلفی ا ماھیل ارا پر کر
را آو دریا و پرندل مختلفی ا
لذت بردن ا زمین دریا و 

آسمان دوریس کردی و کل 
ای چیلھ ا شووکی و ایواره 

.روژ پنجم بی



زمین چھارمین موجودل زنی بیلن : بعد یھ خدا دواره گپ داتی 
.مختلفی ا حیوونل ، حشرل، خزندل دوریس کردیانواع .باری
.شنزمین لرزن وگرد سگلی گی سد مسازن و پرجنب و جوفیلل 

نجابل گی مجمن وگرد سکرملی .بدجنس وگرد تمسال سفتمومینل 
م ا جور حیوونی ا نوھر .زرافھ وگرد پشیل تمیسدسل .گستاخ

.روژه خدا خلق کردن

.و ای چیھ ا نوم شووکی وگرد ایواره روژ ششم بی



الون .خدا ا روژ ششم کاری ترک ھم کردی ، کار فره خاصی
ا نوم زمینل بی و حیوونل ا خدمت غذا .چی ارا آیم آماده بیکل 

باریمھ ایمھ تصوری گی ا آیم دریمنبیلن :و خدا گپ داتی. آیم بین
چیکل حاکم سای وگرد بیلن .وجود
خدا تصویریاوه بعد .بوزمین ا رو 

.گی ا آیم داشتی خلق کردی
اوبھ نام خدایی گی 

.کردیخلق 



خدا اگرد آیم گپ 
ھرچی مت ا : داتی

باغ بعر ولی ا دار
خیر و شر چی 

ا اع  داره اگر .نعر
.بعری حتما ممری



یسھ مھ یار و یاوری ارانی دور. آیم نباید تنیا بو:  و خدا گپ داتی
ارا آیم .خدا کل پرندل  وگرد حیوونل ارا آیم آوردیھ وجود. مکم

گیباید خیلی باھوش بو او .اسم نیاتیکلون 
کل پرندلا نوم اما .تونستوتی ای کاره بکی

.و گرد جانورل شریک خویی ارا آیم نووی



خدا آیم بردیھ خاو عمیقی 
یز ا گوشت آیم ھتیکھ .کرا

ق و ژن ا گوشت آیم خلداتی 
گی خدا خلق ژنی .کردی

.یکردی دقیقا شریک آیم ب



.  خدا کل چی ا شش روژ دوریس کردی
ژ روژ ھفتم وت مبارکھ و اسم نیایھ رو

بھشت آدم و گرد حوا ا .استراحت
خدانھ کاملترین و بھترین فرمانبرداری ا

.خدا سای اوون و دوسون بی. مکرد



موقع گی خدا کل چی دوریس کردی

انجیلداستانی ا گپل خدا ، 

اا دی بی 

تورات

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
.آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ او بشناسیمعجیب موشی گی ایمھ 

. معصیتھخدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی اسمون 
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی

اوه بعد. مسیح کل کردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات بی
اور اگر اوت ب! بھشتعیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا مالی یعنی 

!مکیداشتوی و اژینی بپرسی تا گنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 

:خدااگر باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای جملھ لھ بوشھ 
ال مھ آیمی تا جلو گنوبینھ مھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز

ال مھ و گنبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا .مکیبگری ، و تو دواره زندگی 
.وئمبوخش تا بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگرد تو ب

.آمین. کھ تا اع تو فرمون بورم و جور کورت ارا تو زندگی بکمکمکم 

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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