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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



ِ ، َكْیَف بََدأَ َصنَِعنَا؟ یُْخبُِرنا الِكتاَب الُمقَدَّسَ ِمْن  الِجْنُس ، َكِلَمةَ �َّ
ُ . البََشريُّ  اه آدَ ُمْنذُ َزَمٍن بَعیٍد ، َخلََق �َّ َل َوَسمَّ ْنساُن األَوَّ ِ . مَ اَْإلِ َخلََق �َّ

ُ . آَدَم ِمْن تُراِب األَْرِض  َد َوجَ .  الَحیاةَ فِي آَدَم ، َعاشَ ِعْنَدَما بَعََث �َّ
ى َعَدنَ  .نَْفَسھُ فِي َجنٍَّة َجمیلٍَة تَُسمَّ



ُ آَدَم ، ُصْنَع عاِلمً قَْبَل  .  لّرائِعَةِ ا َجِمیًال َمِلیئًا بِاْألَْشیَاِء اأَْن یَْخلَُق �َّ
,  صنع هللا األماكن الجبلیة والمساحات المرجانیة, خطوة بخطوة

والطیور ذات الریش الزاھي , والزھور العطرة واألشجار الطویلة
الواقِعِ ، فِي. والحیتان المتساقطة والقواقع الزلقة, والنحل الصاخب

ُ ُكلَّ َشْيٍء ُصْنَع  .ُكلَّ َشْيءٍ -�َّ



ْن قَْبَل أَ البِدایَِة ،فِي 
 ُ ْيٍء ،  أَيَّ شَ یَْصنََع �َّ
اَك َشْيءٌ لَْم یَُكْن ُھنَ 

 أَْشخاصٌ الَ . َغْیُر �َِّ 
الَ . أَْشیاءَ أَْو أَماِكَن أَوْ 

َر َوَال َال نُو. َشْیئَ 
ْعلَى َوالَ َال ِألَ . ُظْلَمةَ 

بِاْألَْمِس الَ . ِألَْسفَلَ 
ُكْن لَْم یَ . َوَال َغًدا

ِذي  اَلَّ ُھنَاَك ِسَوى �َِّ 
 فَعََل ثُمَّ . دایَةً لَْیَس لَھُ بِ 

 ُ َّ�!



ُ السََّمَواِت واْألَْرضَ فِي  .البَْدِء َخلََق �َّ



ُ فِي  اتُوَكاْنِت  اَلسُُّموَ البَْدِء َخلََق �َّ
َوَكانَ . اِلیَةً األَْرَض َخِربَةً َوخَ 

.غَْمرِ الظَّالُم َعلَى َوْجِھ ال
 ُ َدعْ . "ثُمَّ تََكلََّم �َّ

النّوَر یُعَبِّرُ 
."ُھنَاكَ إِلَى 

.واْألَْرضُ 



ُ النّوَر نَھَ . ُھنَاَك َضْوءٌ َوَكاَن  َوَكاَن . ًال اًرا َواَْلَظْلَمةَ َدَعاَھا لَیْ َوَدَعا �َّ
.َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما َواِحًدا



ُ ِمیَاهَ الفِي  َراِت تَْحَت ُمِحیَطاِت واْلبِحاِر َوالبَُحیْ الیَْوِم الثَّانِي ، َرتََّب �َّ
ُ . السَّماءِ  .َدَث َذِلكَ َوقَْد حَ ". تَْظَھَر الیابَِسةُ لِ : "فِي الیَْوِم الثّاِلِث ، قَاَل �َّ



ُھورِ َكَما  ُ بُِظُھوِر العُْشِب َوالزُّ .   والشَُّجْیراِت واْألَْشجارِ أََمَر �َّ
.اِلثًاَوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما ثَ . َوَظَھروا



ُ الشَّمْ ثُمَّ  دیَد ِمْن َس واْلقََمَر واْلعَ َخلََق �َّ
.  ْحصیَھاطیُع أََحٌد أَْن یُ النُّجِ اَلَّتِي َال یَْستَ 

.عًااَح یَْوًما َرابِ َوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصب



بَْحِر َمْخلوقاُت الَكانَْت 
ِر َعلَى واْألَْسماِك والطُّیو

الیَْوِم الخاِمِس فِي. قائَِمِة �َِّ 
و َسْیٍف ُصْنَع َسَمِك أَبُ 

عاٌم َصغیٍر َونَّ َوَسَمِك سَّْردینَ 
ك ومْ األَْرجرول َطویِل 

یِل َطونَّعاٌم سَّْردیَن َصغیٍر وَ 
األَْرجریع َوُطرویعَ 

ورویَع َوُطرنیولَوُطرویَع 
ُطنیول وَ َوُطنیول َوُطنیوَل 

 ...نولعَوطُ َوُطرنیَع ونیول 



ل َوُطرنولع َوُطنیو...
یوِلِ◌ َوُطنونیول َوُطنیول 
 ُ  نَْوعٍ ِمْن ُكلَّ ُصْنَع �َّ
ِض األَرْ یَاِه ِلَمْلِء مِ األَْسماِك 

َمومل ِلتَتَ یُوِر الطُّ َوُكِلّ أَْنواعِ 
ْنواعِ َوُكِلّ أَ األَْرِض اه 

رَّ ِءاتَموتَّ وعرسَّ ِلتَتَمَ الطُّیُوِر 
رس تَتََموتَّ الطُّیُوِر لِ ال نواعِ 

یُوِر الطُّ اتَموعر ال نواعِ 
اتَموعرَّ ال ِلتَتََموتََّرَ◌ّ◌◌ّ 

َن َمساًء َوَكاْنواع طُّطُّ َوَكانَ 
.ًساَصباَح یَْوًما َخامِ 



ةً أُْخَرىبَْعَد  ُ َمرَّ ...".  َحیَّةً ِلتَْخُرَج األَْرُض َذَواتًا: "الَ قَ . َذِلَك تََكلََّم �َّ
واِحفِ َظَھَرْت ُكلُّ أَْنواعِ الَحیََوانَاِت واْلَحَشرا َكانَْت ُھنَاكَ . ِت والزَّ

تَماسیُح اَْلقُروُد اَْلُمْؤذیَةُ َواَلْ . ةٌ أَْفیَاٌل تَْھتَزُّ األَْرَض وقَناِدَس َمْشغولَ 
َرافَاُت الِعمْ . ْلَخّدینِ الّدیداُن الُمْلتَویَةُ َواَْلِسْنجاُب اَ . الُخَرقاءُ  القَةُ الزَّ

ْرَخَرةُ  ُ فِ ُكلُّ نَْوعٍ ِمْن ا. َواَْلقََطراُت الخَّ .ي َذِلَك الیَْومِ لَحیََوانَاِت َخلَقَھُ �َّ

.َوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما َساِدًسا



ْيٍء أَْصبََح ُكلُّ شَ . ْيٌء ُمَمیٌَّز ِجد�اشَ -َشْیئًا آَخَر فِي الیَْوِم الّساِدِس فَعٌَل 
ُجلِ  .  َمتِھِ لُحقُوِل َوَحیَواناٌت ِلِخدْ َكاَن ُھنَاَك َطعاٌم فِي ا. اآلَن َجاِھًزا ِللرَّ

 ُ لَى ُكِلّ َما فِي َوْلیَُكْن َسیًِّدا عَ . وَرتِنَاِلنَْصنَعِ اِإلْنساِن َعلَى صُ : "َوقَاَل �َّ
ُ ". األَْرِض  ُجلُ َحتَّى َخلََق �َّ الرَّ

ِة فِي  ؛ فِيصوَرتِِھ الخاصَّ
ِ َخلَقَھُ  . . .صوَرةِ �َّ



ُ آدَ َكلَّم  ا ُكلُّ مَ . "مَ �َّ
لَِكْن وَ . نَّةِ تََشاُء ِمْن الجَ 
 َشَجَرةِ َال تَأُْكُل ِمنْ 
.  رِّ ِر والشَّ َمْعِرفَِة الَخیْ 

َجَرةِ إَِذا َككرت مْن شَ 
.رِر والشَّ َمْعِرفَِة الَخیْ 



بُّ اِإللَھُ فَقَاَل  ْل لَھُ كوَن اِإلْنساُن َوْحَدهُ ، فَاْجعَ لَْیَس َجیًِّدا أَْن یَ : "الرَّ
ُ ُكلَّ الطُّیُوِر وا". ُمعَیَّنًا اھم آَدَم جَ . ْلُوحوِش إِلَى آَدمَ أَْحَضَر �َّ .  ِمیعًاَسمَّ

ِمنْ لَِكْن . بَِذِلكَ بُدَّ أَنَّھُ َكاَن َذِكی�ا ِجد�ا ِلْلِقیَامِ َال 
یَُكنْ َجمیعِ الطُّیُوِر واْلُوحوِش لَْم بَْیِن 

.َشریٌك ُمناِسٌب ِآلَدمَ ُھنَاَك 



ُ آَدَم فِي نَْوٍم َعمیٍق َوَعمیقٍ أَْدَخَل  ُ أََحَد ُضلوعِ الرَّ .�َّ ُجِل أَزاَل �َّ
ُ الَمْرأَةَ ِمْن ِضلَعِ  ُ َكانَْت الَمْرأَةُ اَلَّتِي صَ . آَدمَ النّاِئِم ، َوَجعََل �َّ نَعَھا �َّ

.مَ تََماًما فِي أَْن تَكوَن َشریَكةً ِآلدَ ُمِحقَّةً 



ِ ُكلَّ َشْيٍء فِ ُصْنَع  ُ ثُمَّ . ي ِستَِّة أَیّامٍ �َّ  باَرَك �َّ
ِة َعْدَن ، فِي َجنَّ . ْوَم راَحةٍ اَْلیَْوَم الّسابَِع َوَجعَلَھُ یَ 

ةٌ َكاَن لََدى آَدَم َوَحّواُء َزْوجَ  فِي تُھُ َسعاَدةٌ تامَّ
ُ َربَّ . طاَعِة �َِّ  .یقَُھمْ ُھْم َوَعاَزُھْم َوَصدَكاَن �َّ



ُ ُكلَّ  َشْيءٍ ِعْنَدَما ُصْنَع �َّ

ةٌ  ِ ، الِكتاُب المُ قِصَّ قَدَُّس ،ِمْن َكِلَمِة �َّ

فِيَمْوجوٌد 

التَّْكِوینِ ِسْفُر ۱-۲

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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