
ِلْألَْطفَالِ الِكتاُب الُمقَدَُّس 
 یَْعِرضُ 

ُ ُكلَّ َشْيءٍ   ِعْنَدَما ُصْنَع �َّ

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

ُ الَحیاةَ فِي آَدَم ، َعاشَ . آَدَم ِمْن تُراِب األَْرِض  َوَجَد . ِعْنَدَما بَعََث �َّ
ى َعَدنَ   .نَْفَسھُ فِي َجنٍَّة َجمیلٍَة تَُسمَّ
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ُ النّوَر نََھاًرا َواَْلَظْلَمةَ َدَعاَھا لَْیًال . ُھنَاَك َضْوءٌ َوَكاَن  َوَكاَن . َوَدَعا �َّ
 .َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما َواِحًدا

ُ السََّمَواِت واْألَْرضَ فِي   .البَْدِء َخلََق �َّ

ُ آَدَم ، ُصْنَع عاِلًما َجِمیًال َمِلیئًا بِاْألَْشیَاِء الّرائِعَةِ قَْبَل  .  أَْن یَْخلَُق �َّ
,  صنع هللا األماكن الجبلیة والمساحات المرجانیة, خطوة بخطوة

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

ُ ُكلَّ َشْيٍء ُصْنَع   .ُكلَّ َشْيءٍ  -�َّ

ُ ِمیَاهَ الُمِحیَطاِت واْلبِحاِر َوالبَُحْیَراِت تَْحَت فِي  الیَْوِم الثَّانِي ، َرتََّب �َّ
ُ . السَّماءِ   .َوقَْد َحَدَث َذِلكَ ". ِلتَْظَھَر الیابَِسةُ : "فِي الیَْوِم الثّاِلِث ، قَاَل �َّ

ُ اَلسُُّمَواتُوَكاْنِت فِي  البَْدِء َخلََق �َّ
َوَكاَن . األَْرَض َخِربَةً َوَخاِلیَةً 

.الظَّالُم َعلَى َوْجِھ الغَْمرِ 
 ُ َدعْ . "ثُمَّ تََكلََّم �َّ

النّوَر یُعَبِّرُ 
."ُھنَاكَ إِلَى 

 .واْألَْرضُ 

البِدایَِة ، قَْبَل أَْن فِي 
ُ أَيَّ َشْيٍء ،  یَْصنََع �َّ

لَْم یَُكْن ُھنَاَك َشْيٌء 
َال أَْشخاٌص . َغْیُر �َِّ 

َال . أَْو أَماِكَن أَْو أَْشیاءَ 
َال نُوَر َوَال . َشْیئَ 
َال ِألَْعلَى َوَال . ُظْلَمةَ 

َال بِاْألَْمِس . ِألَْسفَلَ 
لَْم یَُكْن . َوَال َغًدا

ِ اَلَِّذي  ُھنَاَك ِسَوى �َّ
ثُمَّ فَعََل . لَْیَس لَھُ بِدایَةً 

 ُ َّ�! 
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ةً أُْخَرىبَْعَد  ُ َمرَّ ...".  ِلتَْخُرَج األَْرُض َذَواتًا َحیَّةً : "قَالَ . َذِلَك تََكلََّم �َّ
واِحفِ  َكانَْت ُھنَاَك . َظَھَرْت ُكلُّ أَْنواعِ الَحیََوانَاِت واْلَحَشراِت والزَّ

اَْلقُروُد اَْلُمْؤذیَةُ َواَْلتَماسیُح . أَْفیَاٌل تَْھتَزُّ األَْرَض وقَناِدَس َمْشغولَةٌ 
َرافَاُت الِعْمالقَةُ . الّدیداُن الُمْلتَویَةُ َواَْلِسْنجاُب اَْلَخّدینِ . الُخَرقاءُ  الزَّ

ْرَخَرةُ  ُ فِي َذِلَك الیَْومِ . َواَْلقََطراُت الخَّ .ُكلُّ نَْوعٍ ِمْن الَحیََوانَاِت َخلَقَھُ �َّ

 .َوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما َساِدًسا

َمْخلوقاُت البَْحِر َكانَْت 
واْألَْسماِك والطُّیوِر َعلَى 

فِي الیَْوِم الخاِمِس . قائَِمِة �َِّ 
ُصْنَع َسَمِك أَبُو َسْیٍف 

َوَسَمِك سَّْردیَن َصغیٍر َونَّعاٌم 
وْمك األَْرجرول َطویِل 

َطویِل سَّْردیَن َصغیٍر َونَّعاٌم 
األَْرجریع َوُطرویَع 

َوُطرنیول ورویَع َوُطرویَع 
َوُطنیول َوُطنیول َوُطنیوَل 

 ...َوُطنولعَوُطرنیَع ونیول 

ُھوِر والشَُّجْیراِت واْألَْشجارِ َكَما  ُ بُِظُھوِر العُْشِب َوالزُّ .  أََمَر �َّ
 .َوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما ثَاِلثًا. َوَظَھروا

ُكلُّ َشْيٍء أَْصبََح . َشْيٌء ُمَمیٌَّز ِجد�ا -َشْیئًا آَخَر فِي الیَْوِم الّساِدِس فَعٌَل 
ُجلِ  .  َكاَن ُھنَاَك َطعاٌم فِي الُحقُوِل َوَحیَواناٌت ِلِخْدَمتِھِ . اآلَن َجاِھًزا ِللرَّ

 ُ َوْلیَُكْن َسیًِّدا َعلَى ُكِلّ َما فِي . ِلنَْصنَعِ اِإلْنساِن َعلَى ُصوَرتِنَا: "َوقَاَل �َّ
ُ ". األَْرِض  ُجلُ َحتَّى َخلََق �َّ الرَّ

ِة فِي  ؛ فِيصوَرتِِھ الخاصَّ
ِ َخلَقَھُ  . . .صوَرةِ �َّ

َوُطرنولع َوُطنیول ... 
َوُطنیوِلِ◌ ونیول َوُطنیول 
 ُ ُكلَّ نَْوعٍ ِمْن ُصْنَع �َّ
األَْرِض ِلَمْلِء ِمیَاِه األَْسماِك 

ِلتَتََمومل الطُّیُوِر َوُكِلّ أَْنواعِ 
َوُكِلّ أَْنواعِ األَْرِض اه 

ِءاتَموتَّرَّ ِلتَتََموعرسَّ الطُّیُوِر 
الطُّیُوِر ِلتَتََموتَّرس ال نواعِ 

الطُّیُوِر اتَموعر ال نواعِ 
اتَموعرَّ ال ِلتَتََموتََّرَ◌ّ◌ّ◌ 

ْنواع طُّطُّ َوَكاَن َمساًء َوَكاَن 
 .َصباَح یَْوًما َخاِمًسا

ُ الشَّْمَس واْلقََمَر واْلعَدیَد ِمْن ثُمَّ  َخلََق �َّ
.  النُّجِ اَلَّتِي َال یَْستَطیُع أََحٌد أَْن یُْحصیَھا
 .َوَكاَن َمساًء َوَكاَن َصباَح یَْوًما َرابِعًا
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ُ ُكلَّ  َشْيءٍ ِعْنَدَما ُصْنَع �َّ
 

ةٌ  ِ ، الِكتاُب الُمقَدَُّس ،قِصَّ ِمْن َكِلَمِة �َّ

فِيَمْوجوٌد 
 

 التَّْكِوینِ ِسْفُر ۱-۲

 .َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"

ُ آَدَم فِي نَْوٍم َعمیٍق َوَعمیقٍ أَْدَخَل  ُجِل . �َّ ُ أََحَد ُضلوعِ الرَّ أَزاَل �َّ
ُ الَمْرأَةَ ِمْن ِضلَعِ آَدمَ  ُ . النّاِئِم ، َوَجعََل �َّ َكانَْت الَمْرأَةُ اَلَّتِي َصنَعَھا �َّ
 .تََماًما فِي أَْن تَكوَن َشریَكةً ِآلَدمَ ُمِحقَّةً 

ُ آَدمَ َكلَّم  ُكلُّ َما . "�َّ
َولَِكْن . تََشاُء ِمْن الَجنَّةِ 

َال تَأُْكُل ِمْن َشَجَرةِ 
.  َمْعِرفَِة الَخْیِر والشَّرِّ 

إَِذا َككرت مْن َشَجَرةِ 
 .َمْعِرفَِة الَخْیِر والشَّر

 النَِّھایَةُ 
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ِ ُكلَّ َشْيٍء فِي ِستَِّة أَیّامٍ ُصْنَع  َّ� . ُ ثُمَّ باَرَك �َّ
فِي َجنَِّة َعْدَن ، . اَْلیَْوَم الّسابَِع َوَجعَلَھُ یَْوَم راَحةٍ 

ةٌ فِي  َكاَن لََدى آَدَم َوَحّواُء َزْوَجتُھُ َسعاَدةٌ تامَّ
ُ َربَُّھْم َوَعاَزُھْم َوَصدیقَُھمْ . طاَعِة �َِّ   .َكاَن �َّ

بُّ اِإللَھُ فَقَاَل  لَْیَس َجیًِّدا أَْن یَكوَن اِإلْنساُن َوْحَدهُ ، فَاْجعَْل لَھُ : "الرَّ
ُ ُكلَّ الطُّیُوِر واْلُوحوِش إِلَى آَدمَ ". ُمعَیَّنًا اھم آَدَم َجِمیعًا. أَْحَضَر �َّ .  َسمَّ

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

 .َشریٌك ُمناِسٌب ِآلَدمَ ُھنَاَك 
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تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

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

بیتھ في إلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
سیأتي ! 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

21 16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم


