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



چھ کسی ما را خلق کرد؟ کتاب مقدس، کالم خدا 
سالھای . می گوید کھ نژاد بشر چگونھ آغاز یافت

 سال پیش از این، خدا اولین انسان را 
 و او را خلق کرد              
 .نامیدآدم                  



 وقتی خدا . آدم را از خاک زمین ساختخدا 
 .  بینی آدم روح زندگی را دمید، او زنده شددر 
 نامیده خود را در باغ زیبایی کھ َعدن آدم 

 .شد، یافتمی                 



پیش از آنکھ خدا آدم را خلق کند، یک دنیای پر 
قدم بھ قدم، خدا مکان . شگفتی آفریدزیبایی و از 

 گلھای زارھا، چمن ، بلندیو ھای پر از تپھ 
 ...، خوشبو                            



درختان بلند، پرندگان پوشیده از پَر،  ...
زنبورھایی کھ وزوز می کردند، ماھیانی کھ 

 می کردند و حلزونی ھایی کھ می  جست و خیز
 در واقعیت، خدا ھر  .خزیدند را آفرید             
 
 
 

 .  چیزی را کھ وجود دارد، آفرید        
 .  ھمھ چیز را                   



 را در ابتدا، قبل از اینکھ خدا چیزی 
 ھیچ چیز بھ غیر از  خلق کند،

 نھ انسانھا، . نداشتوجود خدا 
 .  نھ اشیاءو مکانھا نھ 

 نور نھ . چیزھیچ 
 و نھ ھم داشت وجود 

 باال وجود نھ . تاریکی
 دیروز و نھ . پایینو نھ داشت 

  سرآغاز کھ خدا وجود داشت فقط . امروزنھ 
 !  شدکار دست بھ سپس خدا . نداشت      



 و در اپتدا خدا آسمانھا 
 .را آفریدزمین 



 بدونزمین خالی و 
 ھمھو . شکل بود 

 جا تاریک 
 سپس. بود 

 گپخدا  
 وزد  
 فرمود 

 
 

 ."بشودروشنی " 



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

 .بود روز اول



خدا آبھای اقیانوسھا، دریاھا و در روز دوم، 
دریاچھ ھا را در زیر آفرید و آنھا را در زیر 

:  روز سوم خدا گفتدر  .آسمان ترتیب کرد
 .  و این اتفاق افتاد." خشکھ ھا ظاھر شوند"



خدا ھمچنان امر کرد تا سبزه ھا، ُگلھا و بوتھ ھا 
 و آنھا پدید . آینددرختان پدید و 

 گذشت شب . آمدند
 .  و صبح شد

 
 
 

 .  سوماین بود روز 



سپس خدا آفتاب و مھتاب را 
ساخت و ستاره ھای زیادی 

کھ ھیچ کس نمی تواند آنھا را 
 شب گذشت . شماره کند، آفرید

 بودصبح شد، این و 
 .  روز چھارم 



مخلوقات بعد از آن، 
دریایی، ماھی ھا و 

پرندگان در لیست کارھای 
در روز . قرار داشتند خدا

اّره ماھی ھای خدا پنجم 
بزرگ و ساردین ھای 

کوچک و شتر مرغ ھای 
پرنده ھای و ِلنگ دراز 
آوازه کوچک و خوشحال 

 .  خوان را آفرید



ھمھ قِِسم ماھی را خدا 
آفرید تا آبھای روی 
زمین را پُر کنند و 

ھمھ قِِسم پرنده گان را 
خلق کرد تا از زمین 
و دریا و آسمان لذت 

شب گذشت و . ببرند
صبح شد و این بود 

 . روز پنچم



زمین "گفت،  گپ زد ودوباره  خدابعد از آن، 
ھر قِسم  ....ھمھ نوع حیوانات بوجود آَوَرد 

فیل .  حیوان و حشرات و خزنده گان پیدا شد
ھای عظیم الجثھ، سگ ھای آبی بازیگوش، 

کرمھای . شادی ھای شوخ و تمساح ھای بدقواره
 لودهھای پیچ در پیچ و شمپانزه 



ھایی کھ قدم می زدند و پیشک ھایی کھ زرافھ 
آن روز ھر قِِسم حیوان توسط . ُخرُخر می کردند

شب گذشت و صبح شد و این بود  .شدخدا ساختھ 
 .روز ششم



کاری  -خدا در روز ششم کار دیگری انجام داد
ھمھ چیز برای انسان  حاال. بسیار مخصوص

 ھا غذا در زمین . آماده بود
 تا داشت و حیوانات وجود 

 .کنندرا خدمت او 



 می شکل خودمان بھ را حاال انسان "، گفتخدا و 
"  کندحکومت روی زمین ھمۀ چیز بر تا سازیم 

 ، خدا انسان را بنابراین
 آفرید؛ او خودش شکل بھ 
 شکل بھ را آدم 

 ... خدا آفرید



.  خدا بھ ادم فرمود
 داری از اجازه "

تمام درختان باغ میوۀ 
بخوری اما ھرگز از 
میوۀ درخت شناسائی 
خوب و بد نخوری، 

  آنزیرا اگر از 
 در ھمان روز بخوری 

 ."میمیری



خوب نیست کھ آدم تنھا زندگی "فرمود خداوند خدا 
خدا ." میسازم اومن یک کمک کننده برای . کند

 پرندگان را پیش آدم تمام حیوانات و 
 .  آنھا نام گذاشتآدم باالی تمام  .آورد

 بوده باشد کھ باھوش خیلی او باید 
 الکن . انجام داداین کار را 

 
 پرنده گانبین ھمۀ در 

 مناسبھمدمی حیوانات  و 
 .وجود نداشتبرای آدم  



و وقتی او . خدا آدم را بھ خوابی عمیق فرو برد
 در خواب بود یکی از قبرغھ ھایش را گرفت 

 سپس از آن قبرغھ، و 
 زنی کھ . زن را ساخت

 ، خدا ساختھ بود
 ھمدم دقیقاَ برای 

 آدم بودن با 
 .بودمناسب 



خدا . خدا ھمھ چیز را در شش روز ساخت
روز ھفتم را مبارک خواند و گفت روز 

 باغدر . ھفتم باید روز استراحت باشد
 ازعدن، آدم و زنش حوا با اطاعت  

 خدا، .داشتندخدا، خوشی کامل  
 ، مھیّا خداوند آنھا                      
 
 
 
 .و دوست آنھا بودکننده      



 آفریدزمانی کھ خدا ھمھ چیز را 
 

 مقدساز کالم خدا، کتاب داستانی 
 

 است آمده ...............در 
 

 1-2پیدایش کتاب 

 کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
 130:119مزمور   .“گرداند می



 پایان



   بھداستان کتاب مقدس راجع 
 خلق  ما را میگوید کھما بھ  خدای بزرگی

 .مبشناسی می خواھد کھ او را ماو از  کرد
 

 .  خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
 مرگ جزای گناه . او نام این کارھا را گناه مانده است

 عیسی او پسرش، . ما را بسیار دوست داردخدا . است
 ما تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه فرستاد را مسیح 

 مرگ مسیح بعد از عیسی . پرداخت نمایدرا 
 شد و پس بھ آسمان دوباره زنده 

 
 .ببخشدحاال خدا می تواند گناھان ما را  !ًرفت



 از می خواھی اگر 
 :  را بھ خدا بگواین ، کنیگناھانت توبھ 

 
 کھ عزیز، ایمان دارم خدای 

 من ُمرد و دوباره زنده خاطر بھ مسیح عیسی 
 گناھان لطفاً بھ زندگی من بیا و . شد و حاال زنده است

 یک ببخش، تا من بتوانم زندگی نو داشتھ باشم و مرا 
 حیث تا بھ کن کمک . برای ھمیشھ با تو باشمروز 

 16:3یوحنا   . آمین. ، با تو زندگی کنمفرزندت
 

 ! انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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