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.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



ما ره خلق حاکارده؟ انجیل، خدائھ کلمات اما رهاکی 
اولین قدیما خدا. گونھ کھ آدم نسل چیجوری شروع بیّھ

.  آدم بھ نام آدم ره بساتھ



.  آدم ره خارج از ذرات زمین بھ وجود بیاردهخدا 
وختیکھ خدا زندگی ره بھ آدم ھدا وه زنده بیّھ و 

.ردهنام بھشت پیدا حاکابھ خودشھ یتّھ قشنگ باغ 



شنگ از اینکھ خدا آدم ره بسازه، یتّھ دنیای خلھ ققبل 
قدم بھ قدم تپھ ھا و . پر از قشنگ ھچی بساتھ

، گالی خوشبو و گد دار ده ره بھ وجود چمنزارھا
.بیارده



قبل از اینکھ خدا ھچی ره اول 
درست حاکانھ، ھچی جز خدا 

مردم، جا و چیزھای . دنیویھ
.نداشتھمختلف وجود 

نا روشنی . ھچی
نا باال نا . تاریکینا 

نا دیروز و نا . پایین
فقط خدا . دنیوینھامروز 

بعد . کھ شروع نداشتھدیّھ 
.ھمھ ره جان ھداخدا 



زمین اول، خدا ھفت طبقھ آسمون و 
.ره خلق حاکاردهده 



و زمین بی شکل و خالی
تاریکی خلھ . بیھ

بعدش . .بیھعمیق 
خدا صحبت

:  حاکارده
بیلین 

روشن 
.باشھ



و خدا روشنی ره روز، تاریکی ره ش. و روشنی بیھ
.یھصبح و بعد از ظھر اولین روز بکھ اسم بیشتھ 



روز دوم، اقیانوسای او، دریاھا و دریاچھ ھا ره 
:  ھروز سوم خدا بئوت. بیارده و آسمون زیر بیشتھ

بیلین سرزمین خشک و بی او ظاھر بوو و ھر چی
.بئوتھ اتفاق دکتھ



ھ ھمینطورم خدا دستور ھدا کھ سبزه، گل ھا و درختچ
و دارا ظاھر بوو و وشون ظاھر بینھ ھا 

ظھر و صبح از بعد و این 
.  سوم بیھروز 



بعدش خدا خورشید و ماه ره خلق حاکارده 
و یک خلھ ستاره کھ ھچکس نتونستھ 

وشون ده ره بشمره و این صبح و 
.بعدازظھر چھارمین روز بیھ



خلق دریا، ماھیا و پرنده 
ھا خدای فھرست بعدی 

یر پنجم گد شمشروز . دیّھ
ماھی، ماھیای ساردین 
خورد، شترمرغای گد 

ھای کوچ پرنده لنگ و 
خوشحال و پر جنب و 
.  جوش ره خلق حاکارده



ا انواع مختلفی از ماھیخدا 
پر حاکاردن برای ره 

ده دریائھ او و یک خلھ پرن
ره برای لذت بوردن از 

ھ بساتآسمون زمین دریا و 
صبح و غروباینا و کل 

.روز پنجم بیھ



بیلین زمین: بعدش خدا دواره حرف بزو و بئوتھ
انواع مختلفی از .چھارمین موجودات زنده ره بیاره

فیالی. حوونا، حشرات، خزندگان ره خلق حاکارده
نب و زمین لرزون و سگای آبی کھ سد سازنّھ و پر ج

..  جوشنھ



کرمای .بدجنس و کروکدیل ھای زمختمیمونای 
دستھ ھای زرافھ و . جنبنده و سنجابای پررو

ھر نوع حوونی اون روز توسط. ھای تمیز-بامشی
.خدا خلق بیّھ

.و این صبح و غروب روز ششم بیھ



ھ ای ھم حاکارده، یک کار خلخدا روز ششم کار دیگھ
غذا زمینھا دلھ . االن ھمھ چی آدم وه آماده بیھ. خاص

و خدا . وجود داشتھ و حوونا در خدمت وه دئینھ
بیلین ما اون : حرف بزو
دامی ھا بھ جھ کھ آدم تصوری 

وه بیلین . بیاریموجود 
و حاکم ھمھ صاحب 
. بووزمین چی رو 



خلقره داشتھ آدم از کھ تصویری آن بعدشخدا 
وه ره خلقکھ خدایی نام بھ : حاکارده
...حاکارده 



خدا آدم جھ حرف 
ھر چی خانی . بزو

باغ دلھ باخور ولی
اون درخت خیر و 
.  شر جھ ھچی نخور

اگر اون دار جھ 
.یباخاری حتما میینّ 



ون من یار و یاور. آدم نباید تنھا باشھ: و خدا بئوتھ
خدا ھمھ پرنده ھا و جانورا ره آدم وه . وه خلق کامبھ

آدم ھمھ وستھ اسم . بھ وجود بیارده
وه باید خلھ باھوش باشھ کھ . بیشتھ
ولی در . را انجام ھدائھ باشھاین 
ھمھ پرنده ھا و جانورا بین 

.مناسبی آدم وه دنیویھشریک 



خدا آدم ره بھ خواب 
ھ تک. عمیقی فرو بورده
ره ای از گوشت آدم 

بییتھ و زن ده ره از 
گوشت آدم خلق 

زنی کھ خدا . حاکارده
دقیقا حاکارده خلق 

.شریک آدم بیھ



.  خدا ھمھ چیز ره شیش روز دلھ خلق حاکارده
ره مبارک بخوندستھ و روز استراحت ھفتم روز

بھشت دلھ آدم و حوا ون . نامگذاری حاکارده
کامل ترین و بھترین فرمانبرداری ره زن 

، صاحبشون خدا . کاردنھخداجھ 
.  خدا و رفق بیھوشون 



بیاردهخدا ھمھ چیز ره بھ وجود وختی 

انجیلداستان از خدائھ حرفا، یگ 

پیدا بیّھ در 

تورات

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 



تموم



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ عجیب غریب 

.  اما ره بشنوسیم

این کارا اسمھ . دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
ه خلھ دوا بکوشتنھ ولی خدا شما رگناه . ره بیشتھ گناه

کھ وه برستیھره وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوس دانّھ
.  ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بوو

اش مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خعیسی بعدش 
تھ و ونجھ بخایداری باور اگھ وه ره . سره یعنی بھشت

!  گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کانده



انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ زندگیوه 
باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا رهاگھ .کاندی

:خدا ره بئو
من باور دارمھ کھ تھ خدا ھستی ! عیسی مسیح عزیز

ی بئی کھ مھ گناھا جلو ره بیری و تھ دواره زندگوآدمی 
ره کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و مھ گناھاتقاضا . کاندی
ا آخر با بتونم زندگی جدیدی دارم و یگ روز تتا ببخشی 

کھ تھ دستورا ره حاکان مھ ره کومک . تھ ھمراه بووم
اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگی 

روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف ھر . آمین. حاکانم
۳:۱۶جان . بزن
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