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ھای خدا، امی ره گویھ ک امیکلمھ انجیل،؟کی اماره ایجاد بوکود
ھ اولین ادمھ ایجاد بوکود بخدا .زماناو .نسل چطو شروع ببست

اوسھ وقتی .ادم را میان ذرات زمین ایجاد نوکودخدا .نام ادم
زنده ببستھ و او خود ره میان باغی بھ او ،زندگی دمید

.مشاھده بوکودبھشت نام 



نگی را زیبا و پر از قشدونیایی ،قبلھ اینکھ خدا ادم را ایجاد بوکود
ھا و چمنزار و گول ھای خوشبو و درختان دراز را تپھ .بساخت
.بوکودایجاد 



اینکھ خدا قبل ،اول
،چیزی ایجاد کونھ

.نوبوجز خدا چیزی 
و چیز مکان مردم،

ھای مختلفی وجود 
 نھ .چیھیچ .نداشتی

ھ ن.تاریکیروشنی نھ 
نھ ،بوجور و پایین

دیروز و نھ امروز 
بو فقط خدا ایسی. نوبو

د بع.ک شروعی نداشتھ
.خدا ھمھ چیزه جان فدا



اسمان و طبقھ ھفت خدا ،اول
.خلق بوکودزمین را 



وبدون شکل و زمین 
یعمقو تاریکی .خالی بو
صحبتخدا بعد .بداشتھ

اجازه فدھید:بوکود
.ببھروشن 



ک روشنی را روز و تاریکی را شب بوگوفتخدا .و روشنی بو
.صبح و بعد از ظھر اولین روز بو



ھا و رودخانھ ھا را باورده و دریا ،اباقیانوسھ ،روز دوم میان
ید فدھاجازه :بوگوفتخدا ،سوم میانروز .زیر اسمان قراره بدھھ

.زمین خشک و بی ای ایجاد ببھ و ھتو بھ کھ اتفاق ببست



ھتو خدا دستور فده تا سبزه گل و درختچھ ھا و درخت 
ببھ و ظاھر ببستھ و این در بعد از ظاھر 

.و صبح روز سوم بوظھر 



بعد خدا خورشید و ماه را افریده 
وانھ کود و زیادی ستاره ک کسی نت

اوشانھ بشمره و این در صبح و 
.ببھبعدظھر چھارمین روز 



افریدن دریا،ماھی ھا و پرنده 
روز .ھادر برنامھ بعدی خدا بو
پتجمھ میان شمشیر ماھی 

بزرگی، ماھی ھای ساردین 
ھای پا بلند وشترمرغ ،کوچک

پرنده ھای کوچ خوشحال و پر 
خدا.جنب و جوش را افریده کود

انواع مختلفی از ماھی ھا را 
واسی پر بوکودن اب دریا و 

ن انواعی پرنده را واسی لذت برد
از زمین دریا و اسمان بساختھ و

تمامھ این ھا ره در وقت صیح و 
.بوکودغروب روز پنجم ایجاد 



فدھید زنین چھارمین موجود اجازه :بعد ان خدا دوباره حرفی زه
دگان و خزنحشراتھ ،مختلفی از حیواناتھانواع .زنده را اوسھ کونھ

ھای زمین لرزان و سگ ھای ابی کھ سد فیل .را ایجاد بوکود
ل ھای بد جنس و کروکدیمیمون .و پرجنب و جوش ایسادهساختھ 

افھ ھای زردستھ .ھای جنبنده و سنجاب ھای گستاخکرم .پیلھھای 
.دحیوانی در ان روز رو خدا ایجاد بوکوھرنوع ،و گربھ ھای تمیز

.و این صبح و غروب روز ششم ببو



،خیلی خاصکاری .خدا در روز ششم کار دیگری ھم بوکود
در زمین ھا وجود بداشت خدا ،ھمھ چی برای انسان اماده بوھاسھ 

ن ما ابذارید :خداوند حرف بگفتو .و حیوانات در خدمت او ببو
رارا ک از انسان بداریم تصوری 
او صاحبفدھید اجازه .ایجاد بوکونیم

.و حاکم ھمھ چی رو زمین ببھ
ازان خدا او تصویری ک بعد 

:را ایجاد بوکودانسان بداشت 
اوک خدایی نام بھ 

.بوکودایجاد را 



.خدا با ادم حرف بزه
خواھی از باغ انچھ 

اما از . میلھ کن
درخت خیر و شیر 

از اگر .ھیچ نوخور
ان بوخوری حتما 

.بمردخواھی 



ی برای یار و یاورمن .نبایستی تنھا بوبھادم .و خدا سخن بوگوفت
جاده ھمھ پرندگان وجانورانھ واسھ انسانی شین ایخدا .او ایجاد کنم

.برای ھمھ اوشان اسم بگذاشتادم .کود
راخیلی باھوش باید ایسھ بھ کھ این او 

وانجام داده بھ، اما میانھ تمامی پرندگان 
.نوکودجانورانھ شریک مناسبی انتخاب 



و ادمی ره بھ خوابی طوالنی فرخدا 
ا ای از گوشت انسان رتکھ .ببرد

ور داشتھ وزنی ره از او گوشت 
ده کھ خداوند افریزنی .خلق بوکود

.بوکود دقیقا شریک ادم ببو



روز .بوکودھمھ چی ره تو شش روز ایجاد خدا 
ذاری ھفتم رو فرخنده بخواند و روز استراحت نامگ

بھشت ادم و حوا ھمسرش کامل ترین در .بوکود
دا خو .بھترین فرمانبرداری را از خدا بوکودنو 

.و دوستشان بوافریدگارشان ،انھامالک 



بوکودوقتی خدا ھمھ چی رو ایجاد 

انجیلدر باره گپ ھای خدای داستانی 

میانپیدا شده 

2-1تورات

".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130



پایان



نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
.امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

ھ تنبی.خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ
ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ ،معصیت

امره تنبیھ عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ
شت بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھ.ببھ

  َ کارهَ ااو ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو
.ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو !کونھ

سیح معیسی :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من ،عزیز

ین بیھ تو خوایم می زیندگی شاز .کونیدوباره زیندیگی و ،گوناھان امره گیری
ھ ره و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ ت

.بمکمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره بمره .ببمھمره 

3:16آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن
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