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 . نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



مقدّس یعنی کالم خدا  چھ کسی ما را آفرید؟ کتاب
در . آفریده شدگوید کھ چگونھ انسان  بھ ما می

 ھای خیلی دور خدا اولین انسان را  زمان
 آفرید و اسم او را              

  .آدم گذاشت                  



خدا آدم را از خاک زمین ساخت و بھ او روح 
آدم زنده شد و خود را در باغی . زندگی بخشید

 .  دید" باغ عدن"بسیار زیبا بھ نام 



قبل از این کھ خدا آدم را بیافریند، 
دنیای بسیار زیبایی را آفرید کھ پُر 
 .بود از ھمۀ چیزھای عالی



  ھا و دشتھا، گلھای  مرحلھ بھ مرحلھ، خدا کوه
معّطر و درختان بلند، پرندگان و زنبورھا، 

 .  ھا را آفرید نھنگان و حتّی حلزون
 
 
 
 

 در واقع خدا ھمھ چیز                   
 .را آفرید                         



در ابتدای ابتدا، 
پیش از آفرینش 

فقط خدا وجود  دنیا،
نھ . داشت و بس

 انسانی، نھ مکانی
 .و نھ چیزی 
 !  ھیچ چیز 



نھ روشنایی و نھ 
 تاریکی، نھ بلندی و

نھ دیروز و  نھ پستی، 
.  نھ فردا وجود داشت
 در آنجا فقط خدا

بود کھ ھیچ آغازی  
 اینگونھ بود. نداشت

کھ خدا کارش را  
 .شروع کرد



در ابتدا، خدا 
ھا و زمین  آسمان

 .را آفرید



 زمین خالی و
 بدون شکل بود و 

 تاریکی آن را 
 پوشانیده 

 .بود 



 : سپس خدا گفت
 روشنایی"

 ."بشود 



خدا روشنایی را روز نام . و زمین روشن شد
شب گذشت و صبح . گذاشت و تاریکی را شب

 .روز دوم فرا رسید



 ھا، دریاھا  در روز دوم، خدا آبھای اقیانوس
 در . ھا را در زیر آسمان نظم بخشید و دریاچھ

و  "خشکی ظاھر شود: "روز سوم خدا گفت
 .طور ھم شد ھمین



 ھا، درختان و  ھا، گل خدا ھمچنین فرمود کھ  علف
 .  ھا برویند و چنین نیز شد درختچھ         

 شب گذشت و صبح روز                
 .چھارم فرا رسید                     



سپس خدا خورشید و ماه را آفرید و 
 ھای زیادی را کھ ھیچ ستاره

 .تواند آنھا را بشمارد کس نمی 
 شب گذشت و صبح روز 

 .پنجم فرا رسید 



اینک نوبت آفرینش 
 موجودات دریایی و

 ماھیان و پرندگان 
 در روز پنجم. بود 

 خدا موجودات 
 دریایی و ماھیان 

 و پرندگان 
 .را آفرید 



از ماھیان بسیار بزرگ 
گرفتھ تا ماھیان بسیار 

 خدا انواع. کوچک
 ھا را آفرید تا ماھی 

 آبھای دریا را پُر کنند 
 و ھمھ نوع پرندگان 

 را نیز آفرید تا از 
 زمین و دریا و 

 .آسمان لذّت ببرند 



در روی زمین ھمھ نوع : "بعد از آن خدا گفت
ھمھ نوع حیوانات، حشرات ." موجودات پُر شوند

 .و خزندگان



 ھای بازیگوش و  ھای فربھ، میمون فیل
 ھای ترسناک، کرمھای کوچک،  تمساح

 ھای زیبا و  زّرافھ کوش، سخت سمورھای
 ھمھ نوع حیوانات . ھای ملوس گربھ

 .توسط خدا در آن روز آفریده شد



 .شب گذشت و صبح روز ششم فرا رسید



خدا در روز ششم کار متفاوتی 
 .  انجام داد، کاری بسیار متفاوت

 ھمھ چیز اآلن برای 
 آفرینش انسان 

 .آماده بود



مزارع پر از خوراک و حیوانات آفریده شده بودند 
 انسان : "خداگفت. تا انسان از آنھا استفاده کند
 را شبیھ خود بسازیم تا او 

 روی زمین حاکم ھمھ  بر
 بنابراین خدا ." چیز باشد

 انسان را شبیھ خود 
 شبیھ خدایی . آفرید

 کھ آفرینندۀ او 
 .بود      



 از: "خدا بھ آدم گفت
 ھر چیزی کھ در 

 این باغ دوست 
 اّما  از. داری بخور 
 درخت شناخت خوب 

 اگر از. و بد نخور 
 میوۀ آن درخت بخوری 

 ."حتماً خواھی ُمرد 



خوب نیست کھ : "و خداوند گفت
من برای او ھمدمی . آدم تنھا بماند

خدا تمام پرندگان ." خواھم ساخت
 و سایر جانواران را نزد آدم 

 آدم روی ھمۀ آنھا  آورد و
 .اسم گذاشت



اّما در میان تمام جانوران 
  و پرندگان ھمدم مناسبی

 .آدم پیدا نشد برای



 خدا آدم را بھ خواب عمیقی فرو 
 ھای او  سپس یکی از دنده. برد

 را برداشت و زن را از 
 زنی کھ خدا . آن آفرید

 آفریده بود، دقیقاً 
 ھمدم مناسبی 
 .برای آدم بود



سپس . خدا ھمھ چیز را در شش روز آفرید
 خدا روز ھفتم را مبارک خواند و آن را

 در باغ عدن آدم. نامید روز استراحت 
 کردند و حوا خدا را اطاعت می 

 بھ این خاطر شاد  و                         
 .بودند                           



خدا َسرَور ایشان بود و 
 تمام نیازھای ایشان را

 کرد و می برآورده
   .بود دوست ایشان



 وقتی خدا ھمھ چیز را آفرید
 

 مقدّس داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب
 

 بر اساس 
 
 ۱ -۲پیدایش 

 ."بخشد کشف کالم تو نور می "
 ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور



 پایان



 کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خدای داستانھای کتاب
 کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

 .  او را بشناسید
 

ایم کارھایی کھ او  داند کھ ما کارھای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنھا را گناه می

قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرستاد  جھانیان را آن
عیسی . تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفت مسیح پس از مرگ
اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گناھان 

 تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
 .خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را 
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و  :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد  خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی 
کمکم . ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنم تازه

 کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و 
 .آمین. برای تو زندگی کنم

 
 ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کن کتاب

  ۱۶:۳انجیل یوحنا 
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