 -۵ﺧﻠﻘﺖ
ﺧـﺪا ﺧـﺎﻟـﻖ متـﺎم ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧـﻠﻘﺖ ﺧـﻮد را در ﺻـﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس ﺑـ ﺮای ﻣـﺎ ﴍح داده اﺳـﺖ .ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﻃﯽ ﺷـﺶ روز
»آﺳامنﻫـﺎ و زﻣﯿﻦ« را آﻓـﺮﯾﺪ .او زﻣﯿﻦ را ﺑـﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪه و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﭘـﺮ ﮐﺮد و در روز ﻫـﻔﺘﻢ آن ﻫـﻔﺘﻪ اول از متـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد آراﻣﯽ
ﮔﺮﻓـﺖ .روز ﻫـﻔﺘﻢ ﻫـﻔﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷـﻨﺒﻪ روز ﯾﺎدﺑـﻮد ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺗـﻮﺳـﻂ اوﺳـﺖ .ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧـﻠﻖ آدم و ﺣﻮا ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ و
ﺷامﯾﻞ ﺧﻮد ﺑـﻪ اوج رﺳـﺎﻧـﺪ .او ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﮕﻬـﺪاری از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺑﺴﯿﺎر اﻋـﺠﺎزآﻣﯿﺰ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه اﻧـﺴﺎن ﮔـﺬاﺷـﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﮐﺎر آﻓـﺮﯾﻨﺶ
را ﺑﻪ امتﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آن »ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ«.
ﺧـﺪا ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻃـﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ آﻓـﺮﯾﺪ و ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس اﻃـﻼﻋـﺎت ﻣـﻮﺛﻘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد او در ﻃـﻮل
ﻫــﻔﺘﻪ ﺧــﻠﻘﺖ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اراﺋــﻪ ﻣﯽمنــﺎﯾﺪ .روز ﺳــﺒﺖ )ﺷــﻨﺒﻪ( ﯾﺎدآور ﮐﺎر او و ﴎﻣﻨﺸﺎء ﺟــﻬﺎن ﻫﺴــﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ آﻓﺮﯾﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ .۲
ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪ .ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۳۳آﯾﻪﻫﺎی  ۶و  .۹رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ .۳
ﺟﻬﺎن زﻧﺪه و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺎت در ﻃﯽ ﺷﺶ روز واﻗﻌﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و .۲
ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۳۱
ﺳﺒﺖ )ﺷﻨﺒﻪ( روز ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  .۳ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ ۲۰
آﯾﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎ .۱۱
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۶؛ ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ .۱۰۴
ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ،ﺧـﻠﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺪا ﺗـﺎج ﺧـﻠﻘﺖ او ﻣﯽﺑـﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗـﺐ و ﻧﮕﻬـﺪاری از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ .۲۷
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ .۸

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه رﻓﻊ آن ﺑﺮآﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺮﮐﺎت روز ﺳﺒﺖ ﺧﺪا
)ﺷﻨﺒﻪ( ﮐﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﻠﻘﺖ اوﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﻗﺒﻮل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از آن ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد؟
ﺑـﺎ داﻧﺴـنت اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن ﺗـﺎج ﺧـﻠﻘﺖ ﺧـﺪا اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻫﺴـﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﻣ ﺮاﻗـﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑـﻪ ﻃـﺮﯾﻘﯽ ﺑـﺨﺼﻮص ﻣ ﺮا از ارزﺷـﻬﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ واﻗـﻒ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪهام ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻦ در دﺳﺘﺎن او اﻣﻦ و اﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﻦ اﯾامن دارم ﮐﻪ ﺗـﻮ زﻣﯿﻦ و زﻣـﺎن و ﻫـﻤﻪ ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ را ﺧـﻠﻖ ﮐﺮدهای .در ﺿـﻤﻦ ﻗـﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫـﺪف ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﺨﺼﻮﺻﯽ آﻓـﺮﯾﺪهای .ﻣـﻦ
ﺧﻮدم را متﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﺗﺎ آﻧﭽﻪ رﺿﺎی ﺗﻮﺳﺖ را در زﻧﺪﮔﯽام آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.

آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۲در ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ،ﺧـﺪا ﺑـﺎرﻫـﺎ و از راﻫـﻬﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑـﺎ ﭘـﺪران ﻣـﺎ ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺖ ۲ ،ا ّﻣـﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧـﺮ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﭘﴪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﴪی ﮐﻪ او را وارث ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ..
ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۳۳آﯾﻪﻫﺎی  ۶ :۹ ،۶ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳامﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﮥ ﻟﺸﮑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ دَمِ دﻫﺎن او ۹ .زﯾﺮا او ﮔﻔﺖ و ﺷﺪ؛ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ  : ۳ﺑﻪ اﯾامن درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۱و  ۱ :۲در آﻏـﺎز ،ﺧـﺪا آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓـﺮﯾﺪ ۲ .زﻣﯿﻦ ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﺧـﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،و ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﺑـﺮ روی ژرﻓـﺎ؛ و روح ﺧـﺪا ﺳـﻄﺢ آﺑـﻬﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓـﺖ ۳ .ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ«،
و روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺷـﺪ ۴ .ﺧـﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳـﺖ ،و ﺧـﺪا روﺷـﻨﺎﯾﯽ را از ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﺟـﺪا ﮐﺮد ۵ .ﺧـﺪا روﺷـﻨﺎﯾﯽ را ’روز‘ و ﺗـﺎرﯾﮑﯽ را ’ﺷـﺐ‘ ﻧـﺎﻣﯿﺪ .ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺷـﺪ و ﺑـﺎﻣـﺪاد آﻣـﺪ ،روز ا ّول ۶ .و ﺧـﺪا
ﮔـﻔﺖ» :ﻓَﻠَﮑﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻣﯿﺎن آﺑـﻬﺎ ،و آﺑـﻬﺎ را از آﺑـﻬﺎ ﺟـﺪا ﮐﻨﺪ ۷ «.ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﻓَﻠَﮏ را ﺳـﺎﺧـﺖ و آﺑـﻬﺎی زﯾﺮ ﻓَﻠَﮏ را از آﺑـﻬﺎی ﺑـﺎﻻی ﻓَﻠَﮏ ﺟـﺪا ﮐﺮد .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ ۸ .ﺧـﺪا ﻓَﻠَﮏ را ’آﺳامن‘ ﻧـﺎﻣﯿﺪ .ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺷـﺪ
و ﺑـﺎﻣـﺪاد آﻣـﺪ ،روز د ّوم ۹ .و ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :آﺑـﻬﺎی زﯾﺮ آﺳامن در ﯾﮏ ﺟـﺎ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و ﺧﺸﮑﯽ ﭘـﺪﯾﺪار ﺷـﻮد «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ ۱۰ .ﺧـﺪا ﺧﺸﮑﯽ را ’زﻣﯿﻦ‘ و اﺟﺘامع آﺑـﻬﺎ را ’درﯾﺎ‘ ﻧـﺎﻣﯿﺪ ،و ﺧـﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﻮﺳـﺖ ۱۱ .آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ ﻧـﺒﺎﺗـﺎت ﺑـﺮوﯾﺎﻧـﺪ ،ﮔﯿﺎﻫـﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧـﻪ ﺗـﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و درﺧـﺘﺎن ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﻮﻧﮥ ﺧـﻮد ﻣﯿﻮۀ داﻧـﻪدار ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ،ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ ۱۲ .زﻣﯿﻦ
ﻧـﺒﺎﺗـﺎت روﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﯿﺎﻫـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔﻮﻧﮥ ﺧﻮد داﻧـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،و درﺧـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔﻮﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﯿﻮۀ داﻧـﻪدار ﻣﯽآوردﻧـﺪ .و ﺧـﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳـﺖ ۱۳ .ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺷـﺪ و ﺑـﺎﻣـﺪاد آﻣـﺪ ،روز
ﺳ ّﻮم ۱۴ .و ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :ﻧﻮراﻓـﺸﺎﻧـﻬﺎ در ﻓَﻠَﮏ آﺳامن ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ روز را از ﺷـﺐ ﺟـﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗـﺎ ﻧـﺸﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺮای منـﺎﯾﺎﻧـﺪن زﻣـﺎﻧـﻬﺎ و روزﻫـﺎ و ﺳـﺎﻟـﻬﺎ ۱۵ ،و ﻧﻮراﻓـﺸﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ در ﻓَﻠَﮏ آﺳامن ﺗـﺎ ﺑـﺮ
زﻣﯿﻦ روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺨﺸﻨﺪ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ … .و ﺧـﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳـﺖ ۱۹ .ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺷـﺪ و ﺑـﺎﻣـﺪاد آﻣـﺪ ،روز ﭼـﻬﺎرم ۲۰ .و ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :آﺑـﻬﺎ از اﻧـﺒﻮه ﺟـﺎﻧـﺪاران ﭘـﺮ ﺷﻮد و ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن ﺑـﺮ ﻓﺮاز زﻣﯿﻦ در ﻓَﻠَﮏ
آﺳامن ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ۲۷ … «.ﭘـﺲ ﺧـﺪا اﻧـﺴﺎن را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓـﺮﯾﺪ ،او را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓـﺮﯾﺪ ۲۹ … .آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﻤﮥ ﮔﯿﺎﻫـﺎن داﻧـﻪدار را ﮐﻪ ﺑـﺮ روی
متـﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ و ﻫﻤﮥ درﺧـﺘﺎن دارای ﻣﯿﻮۀ داﻧـﻪدار را ﺑـﻪ ﺷام ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺗـﺎ ﺧﻮراک ﺷام ﺑـﺎﺷـﺪ ۳۰ .و ﺑـﻪ ﻫﻤﮥ وﺣﻮش زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن و ﻫﻤﮥ ﺧﺰﻧﺪﮔـﺎنِ روی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺟـﺎن در ﺧﻮد
دارﻧـﺪ ،ﻫﻤﮥ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺳـﺒﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﺨﺸﯿﺪم «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ ۳۱ .و ﺧـﺪا ﻫﺮآﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد .ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺷـﺪ و ﺑـﺎﻣـﺪاد آﻣـﺪ ،روز ﺷـﺸﻢ .ﻓـﺼﻞ  ۱ :۲ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن،
آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ ﻟﺸﮑﺮ آﻧـﻬﺎ متـﺎم ﺷـﺪ ۲ .و ﺧـﺪا در روز ﻫـﻔﺘﻢ ،ﮐﺎر ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻧﯿﺪ؛ ﭘـﺲ او در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ،از ﻫﻤﮥ ﮐﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﺳـﻮد ۳ .و ﺧـﺪا روز ﻫـﻔﺘﻢ را ﻣـﺒﺎرک ﺧﻮاﻧـﺪ و
آن را ﻣـﻘﺪس ﺷـﻤﺮد ،ﭼـ ﺮاﮐﻪ در آن روز از ﻫﻤﮥ ﮐﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﺪه و ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﺑﯿﺎﺳـﻮد ۴ .اﯾﻦ ﺑـﻮد ﺗـﺎرﯾﺨﭽﮥ آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ آﻧـﮕﺎه ﮐﻪ آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ .… .آﻧـﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا آدم را از
ﺧـﺎک زﻣﯿﻦ ﺑﴪﺷﺖ و در ﺑﯿﻨﯽ او ﻧَـﻔ َِﺲ ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ و آدم ﻣـﻮﺟـﻮدی زﻧـﺪه ﺷـﺪ ۸ .و ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﴍق ،در ﻋـﺪن َﻏ ْﺮس ﮐﺮد ،و آدم را ﮐﻪ ﴎﺷﺘﻪ ﺑـﻮد در آﻧـﺠﺎ ﻧـﻬﺎد ۱۶ … .و ﯾﻬﻮه
ﺧـﺪا آدم را اﻣـﺮ ﮐﺮده ،ﮔـﻔﺖ» :ﺗـﻮ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯽ از ﻫـﺮ ﯾﮏ از درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ آزاداﻧـﻪ ﺑـﺨﻮری؛  ۱۷اﻣـﺎ از درﺧـﺖ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑـﺪ زﻧـﻬﺎر ﻧـﺨﻮری ،زﯾﺮا روزی ﮐﻪ از آن ﺑـﺨﻮری ﺑـﻪﯾﻘﯿﻦ ﺧـﻮاﻫﯽ ﻣﺮد۱۸ «.
ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ آدم ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ ﯾﺎوری ﻣـﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای او ﻣﯽﺳـﺎزم ۱۹ «.و ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﻫﻤﮥ ﺟـﺎﻧـﺪاران ﺻﺤﺮا و ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن را ﮐﻪ از ﺧـﺎک ﴎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد آدم آورد ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آدم
ﭼـﻪ ﻧـﺎﻣﯽ ﺑـﺮ آﻧـﻬﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧـﻬﺎد ،و ﻫﺮآﻧـﭽﻪ آدم ﻫـﺮ ﺟـﺎﻧـﺪار را ﺧﻮاﻧـﺪ ،ﻫامن ﻧـﺎﻣـﺶ ﺷـﺪ ۲۰ .ﭘـﺲ آدم ﻫﻤﮥ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن و ﻫﻤﮥ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا را ﻧـﺎم ﻧـﻬﺎد؛ وﻟﯽ ﯾﺎوری ﻣـﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای آدم
ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ ۲۱ .ﭘـﺲ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺧـﻮاﺑﯽ ﮔ ﺮان ﺑـﺮ آدم ﻣﺴـﺘﻮﻟﯽ ﮐﺮد و در ﻫامن ﺣـﺎل ﮐﻪ آدم ﺧـﻔﺘﻪ ﺑـﻮد ﯾﮑﯽ از دﻧـﺪهﻫـﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓـﺖ و ﺟـﺎی آن را ﺑـﺎ ﮔـﻮﺷـﺖ ﭘـﺮ ﮐﺮد ۲۲ .آﻧـﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا از ﻫامن
دﻧـﺪهﮐﻪ از آدم ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﯽ ﺳـﺎﺧـﺖ و او را ﻧﺰد آدم آورد ۲۳ .آدم ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳـﺖ اﮐﻨﻮن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳـﺘﺨﻮاﻧـﻬﺎﯾﻢ ،و ﮔﻮﺷـﺘﯽ از ﮔﻮﺷـﺘﻢ؛ او زن ﻧـﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﺮد ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪ۲۴ «.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ۲۵ .آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ دو ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﴍم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳـﻔﺮ ﺧـﺮوج ﻓـﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪﻫـﺎی  ۸ﺗـﺎ » ۸ :۱۱روز ﺷَ ـ ّﺒﺎت را ﺑـﻪ ﯾﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎش و آن را ﻣـﻘﺪس ﺷامر ۹ .ﺷـﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻦ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺖ را اﻧـﺠﺎم ﺑـﺪه ۱۰ ،اﻣـﺎ روز ﻫـﻔﺘﻢ ،ﺷَ ـ ّﺒ ِ
ﺎت ﯾﻬﻮه ﺧـﺪای
ﺗـﻮﺳـﺖ .در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻦ ،ﻧـﻪ ﺗـﻮ ،ﻧـﻪ ﭘﴪ ﯾﺎ دﺧﱰت ،ﻧـﻪ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰت ،ﻧـﻪ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎﻧـﺖ ،و ﻧـﻪ ﻏـﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫـﺎی ﺗـﻮﺳـﺖ ۱۱ .زﯾﺮا ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﺷـﺶ روز آﺳامن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ را ﺑـﺎ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﺷَ ّﺒﺎت را ﺑﺮﮐﺖ داده ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻓﺮﻣﻮد.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓـﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۶آﺳامن ﺟـﻼل ﺧـﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓَﻠَﮏ از ﻋـﻤﻞ دﺳـﺘﻬﺎﯾﺶ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ۲ .روز ﺗـﺎ روز ،ﮐﻼم را ﺟـﺎری ﻣﯽﺳـﺎزد ،و ﺷـﺐ ﺗـﺎ ﺷـﺐ ،ﻣـﻌﺮﻓـﺖ را اﻋﻼن ﻣﯽدارد۳ .
ﻧـﻪ ﺳﺨﻨﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﮐﻼﻣﯽ ،و آواز آﻧـﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه منﯽﺷﻮد ۴ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻫـﻤﻪ ،آوازﺷـﺎن در ﴎﺗﺎﴎ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮐﻼﻣـﺸﺎن ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺮاﻧـﻬﺎی ﺟـﻬﺎن ﻣﯽرﺳـﺪ .ﺧﯿﻤﻪای در آﺳامن ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑـﺮ
ﭘـﺎ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛  ۵او ﻫـﻤﭽﻮن داﻣـﺎد از ﺣﺠـﻠﮥ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭼـﻮن ﭘﻬـﻠﻮان ﺷـﺎدﻣـﺎﻧـﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﯽدود ۶ .ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺘﻨﺶ از ﯾﮏ ﮐﺮان آﺳامن اﺳـﺖ ،ﻣـﺪارش ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺮان دﯾﮕﺮ ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
ﺣﺮارﺗﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓـﺼﻞ  ۱ :۱۰۴ای ﺟـﺎن ﻣـﻦ ،ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﻣـﺘﺒﺎرک ﺑـﺨﻮان! ای ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪای ﻣـﻦ ،ﺗـﻮ ﺑﯽﻧـﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ .ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻓَـ ّﺮ و ﺷﮑﻮه ﻣﻠ ّﺒﺴﯽ ۲ ،و ﻧﻮر را ﻫـﻤﭽﻮن ردا ﺑـﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯽ .ﺗـﻮ آﺳامن را ﭼـﻮن
ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﺴﱰاﻧﯽ ۳ ،و ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی اﺗـﺎﻗـﻬﺎﯾﺖ را ﺑـﺮ آﺑـﻬﺎ ﻣﯽﻧﻬﯽ .ﺗـﻮ اﺑﺮﻫـﺎ را اراﺑﮥ ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳـﺎزی ،و ﺳﻮار ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟـﻬﺎی ﺑـﺎد ﻣﯽروی!  ۴ﺗـﻮ ﺑـﺎدﻫـﺎ را ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،و ﺷـﻌﻠﻪﻫـﺎی آﺗـﺶ را
ﺧـﺎدﻣـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳـﺎزی ۵ .ﺗـﻮ اﺳـﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﻪﻫـﺎی آن اﺳـﺘﻮار ﺳـﺎﺧﺘﯽ ،ﺗـﺎ ﺟـﻨﺒﺶ ﻧـﺨﻮرد ،ﺗـﺎ اﺑـﺪاﻵﺑـﺎد ۶ .ﺗـﻮ آن را ﺑـﻪ آﺑـﻬﺎی ژرف ﻫـﻤﭽﻮن ردا ﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﺪی ،و آﺑـﻬﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫـﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧـﺪ۷ .
اﻣـﺎ از ﻋـﺘﺎب ﺗـﻮ ﮔـﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،و از ﺻـﺪای رﻋـﺪ ﺗـﻮ ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮار ﮔـﺬاﺷـﺘﻨﺪ!  ۸ﺑـﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫـﻬﺎ ﺑﺮآﻣـﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪ درهﻫـﺎ ﴎازﯾﺮ ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣـﻘﺮر ﮐﺮدی ۹ .ﺣـﺪّی ﺑﺮای آﻧـﻬﺎ ﻗﺮار دادی ﮐﻪ از
آن ﻧـﮕﺬرﻧـﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺑـﺎر زﻣﯿﻦ را ﻧـﭙﻮﺷـﺎﻧـﻨﺪ!…  ۲۱ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن در ﭘﯽِ ﻃﻌﻤﮥ ﺧـﻮد ﻣﯽﻏﺮﻧـﺪ ،و ﺧـﻮر ِ
اک ﺧـﻮﯾﺶ را از ﺧـﺪا ﻣﯽﻃـﻠﺒﻨﺪ ۲۲ .ﭼـﻮن آﻓـﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ ،و در ﻻﻧـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد
ﻣﯽآراﻣـﻨﺪ ۲۳ .آﻧـﮕﺎه آدﻣﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،و ﺑـﻪ ﻣـﺤﻨﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ۲۴ .ای ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،ﮐﺎرﻫـﺎی ﺗـﻮ ﭼـﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ! آﻧـﻬﺎ را ﺟـﻤﻠﮕﯽ ﺑـﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﻋـﻤﻞ آوردهای! زﻣﯿﻦ
از ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﺗـﻮ آﮐﻨﺪه اﺳـﺖ!  ۲۵و درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ،در آﻧـﺠﺎ ،وﺳﯿﻊ و ﭘـﻬﻨﺎور ،ﻣـﻤﻠﻮ اﺳـﺖ از ُﺟـﻨﺒﻨﺪﮔـﺎن ﺑﯽﺷامر ،از ﺟـﺎﻧـﺪاران ﺑـﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ!  ۲۶ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑـﺮ روی آن ﻣﯽروﻧـﺪ ،و ﻟِـﻮﯾﺎﺗـﺎن ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺗـﻮ
ﴎﺷﺘﯽ ﺗـﺎ در آن ﺑـﺎزی ﮐﻨﺪ ۲۷ .ﭼـﺸﻢ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﺎن ﺟـﻤﻠﮕﯽ ﺑـﺮ ﺗـﻮﺳـﺖ ،ﺗـﺎ ﺧـﻮراک اﯾﺸﺎن را در وﻗـﺘﺶ ﺑـﺮﺳـﺎﻧﯽ ۲۸ .ﭼـﻮن اﯾﻦ را ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،آن را ﮔـﺮد ﻣﯽآورﻧـﺪ؛ ﭼـﻮن دﺳـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ را
ﻣﯽﮔـﺸﺎﯾﯽ ،از ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ۲۹ .اﻣـﺎ ﭼﻮن روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﯽ ،ﭘـﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ؛ و ﭼﻮن روح اﯾﺸﺎن را ﻗـﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﻣﯿﺮﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ!  ۳۰ﭼﻮن روح ﺧﻮد را
ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﯽ ،آﻓـﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ،و روی زﻣﯿﻦ را ﺗـﺎزه ﻣﯽﺳـﺎزی!  ۳۱ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺟـﻼل ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ ﭘـﺎﯾﺪار ﻣـﺎﻧَـﺪ! ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ از ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮﯾﺶ ﺷـﺎدﻣـﺎن ﺷﻮد؛  ۳۲ﮐﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧـﮕﺮد ،و زﻣﯿﻦ
ﺑـﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽآﯾﺪ! ﮐﻪ ﮐﻮﻫـﻬﺎ را ﳌـﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﺗـﺶﻓـﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد!  ۳۳ﻣـﻦ ﺗـﺎ زﻧـﺪه ﻫﺴـﺘﻢ ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﺧﻮاﻫـﻢ ﴎاﯾﯿﺪ! ﺗـﺎ وﺟﻮد دارم ﺑﺮای ﺧـﺪاﯾﻢ ﴎود ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪ!  ۳۴ﺗﻔﮑﺮ ﻣـﻦ ﺑﺮای
او ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ!  ۳۵اﻣﺎ ﮔﻨﻬﮑﺎران از زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﴍﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ! ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان! َﻫﻠِﻠﻮﯾﺎه!
ﻣﺰﻣﻮر ﻓـﺼﻞ  ۱ :۸ای ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪاوﻧﺪﮔـﺎر ﻣـﺎ ،ﭼـﻪ ﺷﮑﻮﻫـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ ﻧـﺎم ﺗـﻮ در ﴎﺗﺎﴎ زﻣﯿﻦ! ﺗـﻮ ﺟـﻼل ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﺮ ﻓﺮاز آﺳامﻧﻬﺎ ﮔﺴﱰاﻧﯿﺪهای ۲ .از زﺑـﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ دﺷـﻤﻨﺎﻧـﺖ
ﺳـﺘﺎﯾﺶ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧـﻬﺎدی ،ﺗـﺎ َﺧـﺼﻢ و اﻧـﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧـﺪه را ﺧـﺎﻣـﻮش ﮔﺮداﻧﯽ ۳ .ﭼـﻮن ﺑـﻪ آﺳامﻧﻬﺎی ﺗـﻮ ﺑـﻨﮕﺮم ،ﮐﻪ ﺻـﻨﻌﺖ اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺗـﻮﺳـﺖ ،و ﺑـﻪ ﻣـﺎه و ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮ ﻗ ﺮار داﺷـﺘﻪای ۴ ،ﮔـﻮﯾﻢ :اﻧـﺴﺎن
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧـﺪﯾﺸﻪاش ﺑـﺎﺷﯽ ،و ﺑﻨﯽآدم ،ﮐﻪ ﺑـﻪ او روی منـﺎﯾﯽ؟  ۵او را اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﱰ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﺎﺧﺘﯽ و ﺗـﺎج ﺟـﻼل و اﮐﺮام را ﺑـﺮ ﴎش ﻧـﻬﺎدی ۶ .ﺑـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی دﺳـﺘﺖ ،او را ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی و
ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘـﺎﻫـﺎی او ﻧـﻬﺎدی ۷ :وﺳـﻔﻨﺪان و ﮔـﺎوان را ،ﺑـﻪ متـﺎﻣﯽ ،و ﺟـﺎﻧﻮران ﺻﺤﺮا را؛  ۸رﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن ،و ﻣـﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ را؛ و ﻫﺮآﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ از راه درﯾﺎﻫـﺎ ﻣﯽﮔـﺬرد ۹ .ای ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪاوﻧﺪﮔـﺎر ﻣـﺎ،
ﭼﻪ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﴎﺗﺎﴎ زﻣﯿﻦ!
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