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 ﺣﻖ دارﯾد اﯾن داﺳﺗﺎن، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﻓروش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:ﺟواز
.را ﺑﮫ ھر ﻣﻘدار ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﺎﭘﯽ و ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐرد؟ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧژاد
ﺑﺷر ﭼﮕوﻧﮫ آﻏﺎز ﯾﺎﻓت .ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن ،ﺧدا اوﻟﯾن اﻧﺳﺎن
را ﺧﻠﻖ ﮐرد و او را آدم ﻧﺎﻣﯾد .ﺧدا آدم را از ﺧﺎک زﻣﯾن ﺳﺎﺧت.
وﻗﺗﯽ ﺧدا در ﺑﯾﻧﯽ آدم روح زﻧدﮔﯽ را دﻣﯾد ،او زﻧده ﺷد.
ﻋدن
آدم ﺧود را در ﺑﺎغ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ َ
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﯾﺎﻓت.

ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺧدا آدم را ﺧﻠﻖ ﮐﻧد ،ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﭘر از
زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺷﮕﻔﺗﯽ آﻓرﯾد .ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ،ﺧدا ﻣﮑﺎن ھﺎی ﭘر از ﺗﭘﮫ و
ﺑﻠﻧدی ،ﭼﻣن زارھﺎ ،ﮔﻠﮭﺎی ﺧوﺷﺑو ،درﺧﺗﺎن ﺑﻠﻧد ،ﭘرﻧدﮔﺎن ﭘوﺷﯾده
از ﭘَر ،زﻧﺑورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وزوز ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺎھﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺳت و ﺧﯾز
ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺣﻠزوﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧزﯾدﻧد را آﻓرﯾد.

در واﻗﻌﯾت ،ﺧدا ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ وﺟود دارد،
آﻓرﯾد .ھﻣﮫ ﭼﯾز را.

در اﺑﺗدا ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﭼﯾزی
را ﺧﻠﻖ ﮐﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻏﯾر از
ﺧدا وﺟود ﻧداﺷت .ﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﻧﮫ
ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮫ اﺷﯾﺎء .ھﯾﭻ ﭼﯾز.
ﻧﮫ ﻧور وﺟود داﺷت و
ﻧﮫ ھم ﺗﺎرﯾﮑﯽ .ﻧﮫ ﺑﺎﻻ
وﺟود داﺷت و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن.
ﻧﮫ دﯾروز و ﻧﮫ اﻣروز.
ﻓﻘط ﺧدا وﺟود داﺷت
ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز ﻧداﺷت .ﺳﭘس
ﺧدا دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷد! در اﭘﺗدا ﺧدا
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن را آﻓرﯾد.

زﻣﯾن ﺧﺎﻟﯽ و ﺑدون ﺷﮑل ﺑود.
و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود.
ﺳﭘس ﺧدا ﮔپ زد و
ﻓرﻣود "روﺷﻧﯽ
ﺑﺷود".

و روﺷﻧﯽ ﺷد .ﺧدا روﺷﻧﯽ را روز و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺷب ﻧﺎم ﮔذاﺷت.
ﺷب ﮔذﺷت و ﺻﺑﺢ ﺷد و اﯾن ﺑود روز اول.

در روز دوم ،ﺧدا آﺑﮭﺎی اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ،درﯾﺎھﺎ و درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ را در زﯾر
آﻓرﯾد و آﻧﮭﺎ را در زﯾر آﺳﻣﺎن ﺗرﺗﯾب ﮐرد .در روز ﺳوم ﺧدا ﮔﻔت:
"ﺧﺷﮑﮫ ھﺎ ظﺎھر ﺷوﻧد ".و اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.

ﺧدا ھﻣﭼﻧﺎن اﻣر ﮐرد ﺗﺎ ﺳﺑزه ھﺎُ ،ﮔﻠﮭﺎ و ﺑوﺗﮫ ھﺎ و
درﺧﺗﺎن ﭘدﯾد آﯾﻧد .و آﻧﮭﺎ ﭘدﯾد آﻣدﻧد .ﺷب
ﮔذﺷت و ﺻﺑﺢ ﺷد .اﯾن
ﺑود روز ﺳوم.

ﺳﭘس ﺧدا آﻓﺗﺎب و ﻣﮭﺗﺎب را ﺳﺎﺧت و
ﺳﺗﺎره ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
آﻧﮭﺎ را ﺷﻣﺎره ﮐﻧد ،آﻓرﯾد .ﺷب ﮔذﺷت و
ﺻﺑﺢ ﺷد ،اﯾن ﺑود روز ﭼﮭﺎرم.

ﺑﻌد از آن ،ﻣﺧﻠوﻗﺎت درﯾﺎﯾﯽ،
ﻣﺎھﯽ ھﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن در ﻟﯾﺳت
ﮐﺎرھﺎی ﺧدا ﻗرار داﺷﺗﻧد .در روز
اره ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﺑزرگ و
ﭘﻧﺟم ﺧدا ّ
ﺳﺎردﯾن ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺷﺗر ﻣرغ
ھﺎی ِﻟﻧﮓ دراز و ﭘرﻧده ھﺎی
ﺧوﺷﺣﺎل و ﮐوﭼﮏ آوازه ﺧوان را
آﻓرﯾد .ﺧدا ھﻣﮫ ﻗِ ِﺳم ﻣﺎھﯽ را آﻓرﯾد
ﺗﺎ آﺑﮭﺎی روی زﻣﯾن را ﭘُر ﮐﻧﻧد و
ھﻣﮫ ِﻗ ِﺳم ﭘرﻧده ﮔﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐرد
ﺗﺎ از زﻣﯾن و درﯾﺎ و آﺳﻣﺎن ﻟذت
ﺑﺑرﻧد .ﺷب ﮔذﺷت و ﺻﺑﺢ
ﺷد و اﯾن ﺑود روز ﭘﻧﭼم.

ﺑﻌد از آن ،ﺧدا دوﺑﺎره ﮔپ زد و ﮔﻔت" ،زﻣﯾن ھﻣﮫ ﻧوع ﺣﯾواﻧﺎت
ﺑوﺟود َآو َرد  ....ھر ﻗِﺳم ﺣﯾوان و ﺣﺷرات و ﺧزﻧده ﮔﺎن ﭘﯾدا ﺷد.
ﻓﯾل ھﺎی ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ،ﺳﮓ ھﺎی آﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮕوش ،ﺷﺎدی ھﺎی ﺷوخ و
ﺗﻣﺳﺎح ھﺎی ﺑدﻗواره .ﮐرﻣﮭﺎی ﭘﯾﭻ در ﭘﯾﭻ و ﺷﻣﭘﺎﻧزه ھﺎی ﻟوده.
زراﻓﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗدم ﻣﯽ زدﻧد و ﭘﯾﺷﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ُﺧر ُﺧر ﻣﯽ ﮐردﻧد.
آن روز ھر ﻗِ ِﺳم ﺣﯾوان ﺗوﺳط ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
ﺷب ﮔذﺷت و ﺻﺑﺢ ﺷد و اﯾن ﺑود روز ﺷﺷم.

ﺧدا در روز ﺷﺷم ﮐﺎر دﯾﮕری اﻧﺟﺎم داد -ﮐﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺻوص.
ﺣﺎﻻ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻣﺎده ﺑود .ﻏذا در زﻣﯾن ھﺎ وﺟود داﺷت
و ﺣﯾواﻧﺎت ﺗﺎ او را ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .و ﺧدا ﮔﻔت" ،ﺣﺎﻻ اﻧﺳﺎن را
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑر
ھﻣﮥ ﭼﯾز روی زﻣﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧد" ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧدا اﻧﺳﺎن را
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧودش آﻓرﯾد؛ او
آدم را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺧدا آﻓرﯾد ...

ﺧدا ﺑﮫ ادم ﻓرﻣود.
"اﺟﺎزه داری از ﻣﯾوۀ
ﺗﻣﺎم درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ
ﺑﺧوری اﻣﺎ ھرﮔز از
ﻣﯾوۀ درﺧت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ
ﺧوب و ﺑد ﻧﺧوری،
زﯾرا اﮔر از آن
ﺑﺧوری در ھﻣﺎن
روز ﻣﯾﻣﯾری".

ﺧداوﻧد ﺧدا ﻓرﻣود "ﺧوب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدم ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﯾﮏ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑرای او ﻣﯾﺳﺎزم ".ﺧدا ﺗﻣﺎم ﺣﯾواﻧﺎت و ﭘرﻧدﮔﺎن را ﭘﯾش
آدم آورد .آدم ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﮔذاﺷت.
او ﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎھوش ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد .ﻻﮐن در ﺑﯾن ھﻣﮥ
ﭘرﻧده ﮔﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت ھﻣدﻣﯽ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای آدم وﺟود ﻧداﺷت.

ﺧدا آدم را ﺑﮫ ﺧواﺑﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﻓرو ﺑرد.
و وﻗﺗﯽ او در ﺧواب ﺑود ﯾﮑﯽ از
ﻗﺑرﻏﮫ ھﺎﯾش را ﮔرﻓت و ﺳﭘس از
آن ﻗﺑرﻏﮫ ،زن را ﺳﺎﺧت .زﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،دﻗﯾﻘﺎ َ ﺑرای ھﻣدم
ﺑودن ﺑﺎ آدم ﻣﻧﺎﺳب ﺑود.

ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ﺷش روز ﺳﺎﺧت .ﺧدا روز
ھﻔﺗم را ﻣﺑﺎرک ﺧواﻧد و ﮔﻔت روز ھﻔﺗم ﺑﺎﯾد روز
اﺳﺗراﺣت ﺑﺎﺷد .در ﺑﺎغ ﻋدن ،آدم و زﻧش ﺣوا ﺑﺎ
اطﺎﻋت از ﺧدا ،ﺧوﺷﯽ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﻧد .ﺧدا ،ﺧداوﻧد
آﻧﮭﺎ ،ﻣﮭﯾّﺎ ﮐﻧﻧده و دوﺳت آﻧﮭﺎ ﺑود.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻓرﯾد
داﺳﺗﺎﻧﯽ از ﮐﻼم ﺧدا ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
در ...............آﻣده اﺳت
ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش 2-1

”ﮐﺷف ﮐﻼم ﺗو ﻧور ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺳﺎده دﻻن را ﻓﮭﯾم
ﻣﯽ ﮔرداﻧد “.ﻣزﻣور 130:119
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داﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧدای ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐرد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد.
ﺧدا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑدی اﻧﺟﺎم داده اﯾم.
او ﻧﺎم اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﮔﻧﺎه ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺟزای ﮔﻧﺎه ﻣرگ اﺳت.
ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت دارد .او ﭘﺳرش ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را
ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب ﺑﻣﯾرد و ﺗﺎوان ﮔﻧﺎه ﻣﺎ را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌد از ﻣرگ دوﺑﺎره زﻧده ﺷد و ﭘس ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
رﻓت!ً ﺣﺎﻻ ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷد.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ از ﮔﻧﺎھﺎﻧت ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯽ ،اﯾن را ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕو:
ﺧدای ﻋزﯾز ،اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن ُﻣرد و دوﺑﺎره زﻧده
ﺷد و ﺣﺎﻻ زﻧده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺑﯾﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن ﻣرا ﺑﺑﺧش ،ﺗﺎ ﻣن ﺑﺗواﻧم
زﻧدﮔﯽ ﻧو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﯾﮏ روز ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎﺷم .ﮐﻣﮏ
ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻓرزﻧدت ،ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم .آﻣﯾن .ﯾوﺣﻧﺎ 16:3
اﻧﺟﯾل را ﺑﺧوان و ھر روز ﺑﺎ ﺧدا ﮔپ ﺑزن!

