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



 ، َكْیَف قَدََّس ، َكِلَمةَ �َِّ َصنَِعنَا؟ یُْخبُِرنا الِكتاَب المُ ِمْن 
ُ اَ ُمْنذُ َزمَ . بََدأَ الِجْنُس البََشريُّ  ْنساُن ٍن بَعیٍد ، َخلََق �َّ ْإلِ

اه آَدمَ  َل َوَسمَّ ِ آ. األَوَّ ْنَدَما عِ . َدَم ِمْن تُراِب األَْرِض َخلََق �َّ
ُ الَحیاةَ فِي آَدَم ، َعاشَ  نٍَّة َوَجَد نَْفَسھُ فِي جَ . بَعََث �َّ

ى َعَدنَ َجمیلٍَة  .تَُسمَّ



ُ آَدَم ، ُصْنعَ قَْبَل  ْشیَاِء عاِلًما َجِمیًال َمِلیئًا بِاْألَ أَْن یَْخلَُق �َّ
والمساحات صنع هللا األماكن الجبلیة, خطوة بخطوة. الّرائِعَةِ 

والطیور , والزھور العطرة واألشجار الطویلة, المرجانیة
طة والحیتان المتساق, ذات الریش الزاھي والنحل الصاخب

ُ كُ ُصْنَع فِي الواقِعِ ، . الزلقةوالقواقع .ْيءٍ ُكلَّ شَ -لَّ َشْيٍء �َّ



ْبَل أَنْ البِدایَِة ، قَ فِي 
 ُ ٍء ،  أَيَّ َشيْ یَْصنََع �َّ
اَك َشْيٌء لَْم یَُكْن ُھنَ 

 أَْشخاصٌ الَ . َغْیُر �َِّ 
الَ . أَْشیاءَ أَْو أَماِكَن أَوْ 

 َوَال َال نُورَ . َشْیئَ 
ْعلَى َوالَ َال ِألَ . ُظْلَمةَ 

َوَال اْألَْمِس َال بِ . ِألَْسفَلَ 
 ُھنَاَك لَْم یَُكنْ . َغًدا

ِ اَلَّ  َس لَھُ ِذي لَیْ ِسَوى �َّ
ُ ثُمَّ . بِدایَةً  !فَعََل �َّ



ُ السََّمَواتِ فِي  .واْألَْرضَ البَْدِء َخلََق �َّ



ُ فِي  وَكاْنِت اَلسُُّمَواتُ البَْدِء َخلََق �َّ
.یَةً َوَخالِ َخِربَةً األَْرَض 

َوَكاَن الظَّالُم َعلَى 
ثُمَّ .الغَْمرِ َوْجِھ 
ُ تََكلََّم  َدعْ . "�َّ

النّوَر یُعَبِّرُ 
."ُھنَاكَ إِلَى 

.واْألَْرضُ 



ُ ا. ُھنَاَك َضْوءٌ َوَكاَن  َمةَ َدَعاَھا لنّوَر نََھاًرا َواَْلَظلْ َوَدَعا �َّ
.ْوًما َواِحًداَوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَ . لَْیًال 



ُ فِي  حاِر  ِمیَاهَ الُمِحیَطاِت واْلبِ الیَْوِم الثَّانِي ، َرتََّب �َّ
ُ فِي. َوالبَُحْیَراِت تَْحَت السَّماءِ  : الیَْوِم الثّاِلِث ، قَاَل �َّ

.ِلكَ َوقَْد َحَدَث ذَ ". ِلتَْظَھَر الیابَِسةُ "



ُ بُِظُھوِر العُْشِب وَ َكَما  ُھوِر والشَُّجْیراتِ أََمَر �َّ الزُّ
انَ َوكَ َوَكاَن َمساًء . َوَظَھروا. واْألَْشجارِ 

.َصباَح یَْوًما ثَاِلثًا



ُ الشَّ ثُمَّ  عَدیَد ْمَس واْلقََمَر والْ َخلََق �َّ
أَْن ْستَطیُع أََحدٌ ِمْن النُّجِ اَلَّتِي َال یَ 

َكاَن َصباحَ َوَكاَن َمساًء وَ . یُْحصیَھا
.یَْوًما َرابِعًا



ْحِر َمْخلوقاُت البَ َكانَْت 
لَى قائَِمةِ والطُّیوِر عَ واْألَْسماِك 

اِمِس ُصْنَع فِي الیَْوِم الخ. �َِّ 
دیَن سَّرْ َسَمِك وَ َسَمِك أَبُو َسْیٍف 

ِل َصغیٍر َونَّعاٌم َطوی
َن وْمك سَّْردیاألَْرجرول 

األَْرجریع ِل َطویَونَّعاٌم َصغیٍر 
ُطرنیول وَ َوُطرویَع َوُطرویَع 

یول َوُطنورویَع َوُطنیوَل 
ول َوُطنیول َوُطرنیَع ونی

 ...َوُطنولع



ُطنیول وَ َوُطرنولع َوُطنیول ...
ُ ُصنْ َوُطنیوِلِ◌ ونیول  لَّ كُ َع �َّ

َمْلِء ِمیَاهِ لِ األَْسماِك نَْوعٍ ِمْن 
الطُّیُوِر اعِ َوُكِلّ أَْنواألَْرِض 

َوُكِلّ األَْرِض ِلتَتََمومل اه 
تََموعرسَّ ِلتَ أَْنواعِ الطُّیُوِر 

طُّیُوِر الال نواعِ ِءاتَموتَّرَّ 
ر ال نواعِ اتَموعِلتَتََموتَّرس 

اتَموعرَّ َرَ◌ّ◌ّ◌ الطُّیُوِر ِلتَتََموتَّ 
ساًء َوَكانَ ال ْنواع طُّطُّ َوَكاَن مَ 

.ِمًسایَْوًما َخاَصباَح 



ةً بَْعَد  ُ َمرَّ ْرُض ِلتَْخُرَج األَ : "قَالَ . أُْخَرىذَِلَك تََكلََّم �َّ
راِت واعِ الَحیََوانَاِت واْلَحشَ َظَھَرْت ُكلُّ أَنْ ...". ذََواتًا َحیَّةً 

واِحفِ  اِدَس ْھتَزُّ األَْرَض وقَنَكانَْت ُھنَاَك أَْفیَاٌل تَ . والزَّ
داُن الّدی. ْلتَماسیُح الُخَرقاءُ اَْلقُروُد اَْلُمْؤذیَةُ َواَ . َمْشغولَةٌ 

َرافَاُت الِعْمالقَةُ . نِ الُمْلتَویَةُ َواَْلِسْنجاُب اَْلَخّدی الزَّ
ْرَخَرةُ  ُ عٍ ِمْن الَحیََوانَاِت َخلَ ُكلُّ نَوْ . َواَْلقََطراُت الخَّ قَھُ �َّ

.یَْوًما َساِدًساَمساًء َوَكاَن َصباحَ َوَكاَن    .فِي ذَِلَك الیَْومِ 



ُكلُّ . د�اَشْيٌء ُمَمیٌَّز جِ -اِدِس َشْیئًا آَخَر فِي الیَْوِم السّ فَعٌَل 
جُ  ي َكاَن ُھنَاَك َطعاٌم فِ . لِ َشْيٍء أَْصبََح اآلَن َجاِھًزا ِللرَّ

ُ َوقَ . الُحقُوِل َوَحیَواناٌت ِلِخْدَمتِھِ   اِإلْنساِن ِلنَْصنَعِ : "اَل �َّ
ا َعلَى َوْلیَُكْن َسیِّدً . َعلَى ُصوَرتِنَا

َحتَّى َخلَقَ ". األَْرِض َما فِي ُكِلّ 
ُجُل فِي  ُ الرَّ صوَرتِِھ �َّ
ِة ؛ فِي  صوَرةِ الخاصَّ

 ِ . . .َخلَقَھُ �َّ



ُ آدَ َكلَّم  ُكلُّ َما . "مَ �َّ
ِكْن َولَ . نَّةِ تََشاُء ِمْن الجَ 
َشَجَرةِ َال تَأُْكُل ِمنْ 
.  ِر والشَّرِّ َمْعِرفَِة الَخیْ 

َجَرةِ إِذَا َككرت مْن شَ 
.ِر والشَّرَمْعِرفَِة الَخیْ 



بُّ اِإللَھُ فَقَاَل  ْحَدهُ ، ًدا أَْن یَكوَن اِإلْنساُن وَ لَْیَس َجیِّ : "الرَّ
ُ ". فَاْجعَْل لَھُ ُمعَیَّنًا ُوحوِش إِلَى  ُكلَّ الطُّیُوِر والْ أَْحَضَر �َّ

اھم آَدَم َجِمیعًا. آَدمَ  ھُ بُدَّ أَنَّ َال . َسمَّ
ا ِلْلِقیَاِم بِذَلِ َكاَن  ِمنْ لَِكْن . كَ ذَِكی�ا ِجد�
یَُكنْ ْم َجمیعِ الطُّیُوِر واْلُوحوِش لَ بَْیِن 

.َشریٌك ُمناِسٌب ِآلَدمَ ُھنَاَك 



ُ آَدَم فِي نَْوٍم َعمیٍق وَ أَْدَخَل  ُ أَحَ . َعمیقٍ �َّ َد أَزاَل �َّ
 ُ ُجِل النّائِِم ، َوَجعََل �َّ .  عِ آَدمَ  الَمْرأَةَ ِمْن ِضلَ ُضلوعِ الرَّ

 ُ َكانَْت الَمْرأَةُ اَلَّتِي َصنَعَھا �َّ
تََماًما فِي أَْن تَكوَن ُمِحقَّةً 

.ِآلَدمَ َشریَكةً 



ِ ُكلَّ َشْيٍء فِ ُصْنَع  ُ ثُ . ي ِستَِّة أَیّامٍ �َّ مَّ باَرَك �َّ
ِة َعْدَن فِي َجنَّ . یَْوَم راَحةٍ اَْلیَْوَم الّسابَِع َوَجعَلَھُ 

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



ُ ُكلَّ  ءٍ َشيْ ِعْنَدَما ُصْنَع �َّ

ةٌ  ِ ، الكِ قِصَّ تاُب الُمقَدَُّس ،ِمْن َكِلَمِة �َّ

فِيَمْوجوٌد 

التَّْكِوینِ ِسْفُر ۱-۲

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.ھالذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفالرائع إلھنا عن 

.  یھا خطیئةهللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیعلم 
ھو عقاب الخطیئة 

بنھ ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل االموت 
ى على صلیب ویعاقب عللیموت الوحید ، یسوع ، 

في بیتھإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . خطایاك
ایاك إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خط! السماء

عیش معھ سیأتي ویعیش فیك اآلن ، وست! ذلكسیفعل ، 
.إلى األبد



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

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً 
یموت من أجل خطایاي ، واآلن أنت تعیش مرة 

، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. أخرى
ت حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذا

ك ساعدني على طاعت. یوم أذھب ألكون معك إلى األبد
.آمین. والعیش من أجلك كطفل لك

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