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کھ خدا زمانی  !خدا ھمھ چی رو ایجاد بوکود
در باغ او  ،اولین انسان بنام ادم را افرید

انھا .بھشت با ھمسرش حوا زندگی بوکود
کامال از خدا اطاعت کودن و از وجود ھم 

 ... کلذت میبردن تا زمانی 



 سوال کودابلیس از حوا 
 ک ازخدا شیمی ره بوگوفتھ  
 حوا ؟ھر درختی تناول نکنید 

توانیم از ھر درختی بھ غیر از یکی ھرمیوه ما  :بگفت 
از درخت میوه بخوریم یا ان را اگر  .ای را بخوریم

 ولبخدی بزد ابلیس  .لمس بوکونیم خواھیم بمرد
 شیمی .تونخواھی بمرد :بگفت                            
 حوا .مثھ خدا خواھید شید                            
 انک از ھر میوه ی بخواستھ                             
 او بھ ابلیس .درخت خوردن دره 
 گوش بوکود                            

 
 .بوخوردمیوه را و                            



ک حوا از فرمان خدا سرپیجی بعد 
را ھم تشویق بوکود تا از میوه ادم  ،بوکود

  :باید میگفتادم  .ان درخت خوردن دره
 .نوکونماز دستورای خدا سرپیچی من  !نھ



 ادم وقتی 
از برگ . بدانستن ک لخت ایسنھردو  ،گناھکار ببستن حوا و 

 انجیر برای خود دامن درست بوکودن و با ان خود را بپوشاندن و 
 .بوکودنخودشان را در پیشگاه خدا با شاخ و برگ پنھان از 



او  .خنکای غروب خداوند بھ بھشت امددر 
از حوا ادم  .بدانستھ کھ ادم و حوا چھ بوکودن

  :بفرمودخداوند  .از ابلیسحوا  .شرمنده ببستھ
زمانیکھ بچھ ب دنیا زن  .رجیم استشیطان 

 ادم از انجا کھ تو گناه  .داشتباورده درد بخواھد 
 ملعون ایسھ و با تخت زمین  بوکودی،         
 و بوتھ ھای خار ھمراه ایسھ و پادشاھی          
 برای بدست اوردن غذای تو          
 ات ب دردسر افتان روزانھ          
 .و رنج کیشیداری              



ادم و حوا را از بھشت خدا 
انھا گناه چون  ،بیرون بوکود

از روحی ک خدا انھا  بوکودن،
 .ببستنب انھا دمیده بو جدا 



شمشیری بسیار تیز بساختھ خدا 
انھا را بیرون از بھشت نگھ 

پوششی واسی بدن ھمچنین  ،بداشتھ
 پوست خدا  ،انھا ھم درست بوکود

 کویھ ببرده؟از 



اولین پسر او قابیل  .ھنھ میان خانواده ادم و حوا تشکیل ببستھ
ایکی روز قابیل برای  .پسر دوم او ھابیل چوپان بو .باغبان بود

 ھم تعدادی از ھابیل  .خدا کمی سبزیجات بھ عنوان کادو باورده
     .گوسفندانش رو پیشکش بوکودبھترین                              
 از ھدیھ ی ھابیل خداوند                              
 .ببستھخشنود                                     



قابیل  .از ھدیھ قابیل خوشحال نبستھخدا 
  :خدا فرموداما  .ھم کلی خشمگین ببستھ

چیزی را کھ درست بوده انجام اگر 
 .بوقبول نخواھد قابل  ،بداھی باشی



  .قابیل زیاد طول نکشیعصبانیت 
بعد در میدان نبرد او بھ ھابیل کمی 

 .بکشتضربھ بزه و او را 



برادرت  .با قابیل سخن بگفتخدا 
  :دروغ بوگوفتقابیل  ؟ھابیل کویھ ایسھ

خدا  ؟من نگھبان برادرم ایسمایا .ندانم
ھم قابیل را با دور نگھ داشتتن از 

 .بوکودتواناییش در مزرعھ تنبیھ 



قابیل از پیشگاه پروردگار رانده ببست و 
خانواده  .با دختر ادم و حوا ازدواج بوکود

در زمانی کوتاه نوادگان  .ای ایجاد بوکودن
 .و نتیجھ ھای قابیل شھر را پر بوکودن



حالیکھ خانواده ادم و حوا سریع در 
میان مردم بیشتر اوروزا  .رشد کودن

 .بوکودناز امروز زندگی 



  ،دنیا بوموبھ  )زاک سوم حضرت ادم( زمانی شیث
شیث را ب من بخشید تا جایگزین خدا  :بگفتحوا 

 ۹۱۲انسان با خدایی ایسھ کھ شیث  .ھابیل بوکونم
 .بداشتھسال زندگی بوکود و فرزندان زیادی 



 مردم از یک نسل شرور  در جھان،
 خدا  در اخر، .بیشتر و بیشتر شودن

   .تصمیم بیگیفت تا بشریت را نابود بوکنن
 خدا از خلقت بشر . جانوران و پرندگانھمھ 

    اما یک مرد . بومتاسف                      
 .خشنود کردخدارا                          



 نسل شیث و مردی از  .مرد نوح ببوان 
او بھ  .میزدهبا خدا قدم او  .و پاک بودرستکار 

 ھسھ  .سھ فرزندش یاد بده تا از خدا اطاعت کونھ
 تصمیم بیگیفت تا از نوح در خدا         
 بسیار خاص و راھیی                  
 استفاده عجیب                         
 .بوکونن                                



 ادماناراحتی و اندوه اغاز 
 

 داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل
 

 پیدا شده میان
 
   6-3تورات 

 ".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 

 
تنبیھ  .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
عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ امره تنبیھ 

بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھشت .ببھ
ا  َ کارهَ او  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
 

مسیح عیسی  :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

تو خوایم می زیندگی شین بیھ از  .کونیدوباره زیندیگی و  ،گوناھان امره گیری
و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ تھ ره 

 .کمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره ببممره  .ببمھمره 
 

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