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من صنعنا؟ الكتاب المقدس، وھو كلمة هللا، یخبرنا كیف بدأ 
منذ زمن بعید خلق هللا اإلنسان األول وأسماه . الجنس البشري

وعندما نفخ هللا في أنف . آدم وصنع هللا آدم من تراب األرض
ووجد نفسھ . آدم نسمة حیاة، صار آدم نفسا حیا

في جنة جمیلة تسمى 
.جنة عدن



.  ائعةقبل أن یصنع هللا آدم، صنع عالم جمیل مليء بأشیاء ر
عة، خطوة بخطوة صنع هللا التالل الكثیرة و المروج الشاس

الزھور العطرة واألشجار الوارفة، كما صنع أیضا الطیور
واقعبریشھا البراق والنحل الزنان، الحیتان المندفعة و الق

في الواقع، . المنزلقة

.شيءصنع هللا كل



ع هللا في البدء، وقبل أن یصن
أي شيء، لم یكن ھناك شيء

ن ال أنـُاس وال أماك. غیر هللا
.الشيء مطلقا. وال أي شيء

الشيء. ال نور وال ظلمة
لم یكن. أعلى أو أسفل

و لم . ھناك أمس أو غد
س یكن غیر هللا الذي لی

عندئذ ابتدأ هللا. لھ بدایة
في البدء خلق هللا.یعمل

.السماوات واألرض



وكانت األرض خربة 
و خالیة، وعلي وجھ 

وقال.الغمر ظلمة
لیكن"هللا، 

."نور



وكان صباح . ودعا هللا النور نھارا والظلمة لیال. فكان نور
.وكان مساء الیوم األول



في الیوم الثاني، جمع هللا میاه المحیطات والبحار والبحیرات
ان وك" لتظھر الیابسة"وفي الیوم الثالث قال هللا . تحت السماء

.كذلك



وأمر هللا العشب والزھور والشجیرات واألشجار 
وكان صباح وكا. وأنبتت. أن تنبت

.ن مساء الیوم الثالث



وعمل هللا الشمس، والقمر، 
وكان . و النجوم الكثیرة العدد

.صباح و كان مساء الیوم الرابع



ت وكان عمل هللا التالي المخلوقا
في ف. البحریة واألسماك و الطیور

والیوم الخامس صنع هللا سمك أب
سیف الضخم و سمك

السردین الصغیر، النعامة
الطویلة والطائر الطنان 

اك وصنع هللا كل األسم. الصغیر
لتمأل میاه األرض وكل أنواع 

ي الطیور لتمرح على األرض وف
حوكان صبا. البحر وفي السماء

.وكان مساء الیوم الخامس



كل ..."لتـُخرج األرض  كل نفس حیة "وبعد ھذا قال هللا، 
.  أنواع الحیوانات والحشرات والزواحف ظھرت في الوجود

القرود حتى. األفیال الضخمة والقـُنْدُس ذو الفرو الثمین
لویة و أیضا الدیدان المت. الشقیة والتماسیح غیر الرشیقة

كل . ومجامیع الزرافات  والقطط.  السناجب الممتلئة الخدود
وكان صباح و .أنواع الحیوانات صنعھا هللا في ھذا الیوم

.كان مساء الیوم السادس



.  داً لكن صنع هللا  شئ آخر في الیوم السادس ــ شئ خاص ج
أصبح ھناك طعاما في. كل شئ اصبح اآلن ُمعدا لإلنسان

نعمل اإلنسان على"وقال هللا، . الحقول و حیوانات لتخدمھ
لیتسلط علي كل . صورتنا كشبھنا

فخلق هللا ." شئ على األرض
اإلنسان على صورتھ، 

...على صورة هللا خلقھ



. وأوصي هللا آدم
من جمیع شجر "

.الجنة تأكل أكال
وأما شجرة معرفة

الخیر والشر فال
.تأكل منھا

ألنك یوم تأكل 
."منھا موتا تموت



ھ فأصنع ل. لیس جیدا أن یكون آدم وحده"وقال الرب اإللھ، 
. موأحضر هللا كل الطیور و الحیوانات آلد." معینا نظیرة

والبد أنھ . فدعا آدم بأسمائھا جمیعا
وأما . كان بارعا جدا لیفعل ذلك
.لنفسھ فلم یجد معینا نظیره



وأخذ واحدة من أضالعھ، وبني. فأوقع هللا ُسباتا علي آدم فنام
وكانت المرأة . الرب اإللھ الضلع التي أخذھا من آدم امرأة

التي أحضرھا هللا آلدم 
.مناسبة تماما لھ



تراح واس. صنع هللا كل شئ في ستة أیام
آدم وكان. هللا في الیوم السابع وباركھ

في سعادةوزوجتھ حواء في جنة عدن
وكان هللا ھو الرب. تامة بطاعتھما �

.سیدھما ُمسدد احتیاجھما وصدیقھما



عندما صنع هللا كل شئ 

قصة من كلمة هللا

تجدھا في سفر التكوین. الكتاب المقدس

2، 1اإلصحاحات 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 



1 60

النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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