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موقع خدا.خدا کل چی آوردیھ وجود
.انسان و اسم آیم آوردیھ وجوداولین 

ا باغ بھشت وگرد ژنی حوا زندگی او 
کامال ا خدا اطاعتونھ اوون .مکردی

و ا وجود یکترکی لذتونھ مکرد 
...تا روژی گی موورد 



ابلیس ا حوا پرسیتی 
خدا وتیھ ھومھ گی آیا 
حوا نعرن؟ ھر داری ا 

ایمھ بھ خیر ا یکی ا ھر : جواو دای
ا اع داره اگر .داری متونیمن بعریمن

یا لمس کیمنی بعریمن 
ابلیس خنھ ای . ممریمن
.ھومھ نممرینو: وتو کردی 



ھومھ جور خدا 
حوا گستی ا. موینو

و . بعریمیوه ا داره 
گپ ابلیس گوش 

.کردی و میوه واردی



بعد یگی حوا ا فرمون خدا سر 
ا ھیزداتی آدمیج تشویق کردی تا

آیم باید موتی. بعریمیوه اع داره 
نھ مھ ا دستورل خدا 

.نمکمسرپیچی 



بینا ، ھردک گناھکار حوا آدم و گیموقع 
.مزونستون گی لوتا بینھ



وژون دامنون دوریس کرد و ارا ولگ دار انجیر ا 
شاخا پیشگاه خدا و وژون و پوشون وگرد اوه وژون 

.کرداولگ پنھون و 



او . ا حونکیل ایواره خدا ھتھ بھشت
مزونستی گی آدم وحوا چھ چیونی 

ا حوا .ا حوا شرمنده بیآدم .کردیھ
ژن. رجیمھشیطون : خدا وت.ابلیس

.موقع گی آیل باریھ دی درد دری



آدم اژ ا جا گی تو گنات کردزمین 
شاھی و بوتل تخت  ملعونھ وگرد 

تو ارا و دس و خار ھمراھھ ماو 
وژت آوردن غذال روزانھ 

.مکوینھ زحمت



خدا آدم و حوا ا بھشت کردیھ 
در چون گی اوون گناھون 
کردوی، اوون ا روحی گی 

.خدا داوینھ بی جیا بینا



شمشیر فره خدا 
ر تیژی دوریس کردی تا اوون ا د

و پوششی ارانون. بھشت گال ده
ا کو پوس خدا . دوریس کردی

آوردی؟



ر او کواولین .ا ای موقع خانواده آدم وحوا تشکیل بی
وژی ر. کور دوم او ھابیل شون بی. قابیل باخاون بی

.  آوردیگی قابیل ارا خدا کمی سوزی و عنوان ھدیھ 
پیشکش ھابیلیج قیلی ا بھترین میلی 

ا خدا .کردی
ھابیل ھدیھ 

.ھتیخوش 



.خدا ا ھدیھ قابیل خوش نھتی
لی خدا فره عصبونیا بی وقابیلج 

چیتی دوریس انجام اگر :وت
داوی قابل قبول نیھ؟



عصیونیت قابیل فره طولی 
گ کمی بعد ا میدون جن. نکیشای

!کوشتیصدمھ دایر ھابیل و او 



رات ب: وتخدا اگرد قابیل گپ داتی 
:دورو وتیقابیل ؟ھابیل ھارکو

مھ نگھبون برامم؟آیا .نمزونم



قابیل ا پیشگاه خدا بیھ در و اگرد دت آدم و حوا 
ا زمان .خانواده نی تشکیل دااوون .کردیعروسی 

کل شھرون کمی نوه و نتیجل قابیل 
.کرداپر 



در حالیگی خانواده آدم و حوا سریع 
اع روژلھ مردم ا .رشدونھ مکرد

.ویشتر ا ایمرو زندگینھ مکرد



ھ ھت) آدمکور سوم حضرت (زمونیگی شیث 
ین خدا شیث بخشیھ مھ تا جانش: وتدی، حوا 

912آیم باخدایی بی گی شیث .ھابیل کمی
.سال زندگی کردی و آیلل فره داشتی



ا دنیا، مردم ا یھ نسل شروری 
دی . و ویشتره مویاناویشتر داشتون 

ت خدا تصمیم گرتی بشریآخری 
.کینابود 



ا خدا .کینابود پرندل و حیوونل کل 
ی شرمنده بی ولبشر کردن دریس 

.خوشحال کردیانسان خدا 



یا ا نسل شیث و پ. بیا پیا نوح 
اگرد خدااو .دوریس و پاکی بی

لیآیاو یاد داتیھ سھ .گومھ منیاتی
.اطاعت بکنتا ا خدا 



تا اداشتی تصمیم خدا الون 
فره خاص ری ا نوح 

!کیاستفاده عجیبی و 



انسانشروع ناراحتی و خم 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

تورات

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



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
و آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ اعجیب موشی گی ایمھ 

.بشناسیم

خدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا . معصیتھاسمون 

ل ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی مسیح ک
.  یکردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات ب
لی بعد اوه عیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا ما

سی تا اگر اوت باور داشتوی و اژینی بپر! بھشتیعنی 
!مکیگنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 



باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای اگر 
:خدالھ بوشھ جملھ 

نھ وبیمھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز
.یمکآیمی تا جلو گنال مھ بگری ، و تو دواره زندگی 

ا و گنال مھ بوخش تبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا 
رد بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگ

ورت کھ تا اع تو فرمون بورم و جور ککمکم .تو بوئم
.آمین. ارا تو زندگی بکم

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