
  بدء الخليقة

   نحو هذالق العالم وخلق اإلنسان ومسئوليتهمساعدة الشاب على فهم الحكمة اإللهية في خ: الهدف

   ٣: ٢ – ١: ١نقرأ قصة الخلق من تك 

  )يمكنك تصوير الجزء المحدد وتوزيعه حالة عدم توفر آتب مقدسة، وقد وضعناه لك في الصفحة التالية(

 ه عن اهللا ؟ ما هو االنطباع األول الذى تكون -١

  . واسع الخيال – يستطيع أن يصنع شيئا من ال شئ – يحب النظام –يستمتع بعمله 

   ماذا حدث بالضبط عندما خلق اهللا النور ؟ -٢

   ما الذى يميز اإلنسان عن باقي الخليقة ؟ إجابة مطولة -٣

ق اهللا   – ماذا تبين الستة أيام لك ؟ التدرج في الخليقة       -٤ يادة اهللا – التنوع في خل ى آل شئ     س يادة  – عل  س

  .اإلنسان على الكون 

  . حديقة حيوان هائلة – تجربة علمية – مشروع ضخم معقد –بم تصف عمل اهللا ؟ عمل فنان عظيم  -٥

ك     – بم آلف اهللا اإلنسان ؟ استخدم ما وهبته لك بحكمة       -٦ ه ل ا خلقت تمتع بم ا في طعامك     – اس  – آن نباتي

  احترس من الحيوانات البرية 

  . رضى عن عمله – اآتملت الخليقة –ح اهللا في اليوم السابع ؟ آان متعبا  لماذا استرا -٧

   مكتمل – مملوء بالحياة والحرآة – حسن جدا – بم تصف أسبوعك الماضي ؟ خرب وخاوي  -٨

ك             – اشعر بالقلق    – عندما أتمم عمل معين ؟ اشعر بالرضا          -٩  أشعر أنه آان يمكن أن أعمل أفضل من ذل

  .صت من الشغالنه  أشعر بالسرور ألنى خل–

 :  عندما أنتهي من االمتحانات القادمة أنوي أن  -١٠

   – مش عارف بالضبط – ألعب – أستعد للتيرم التانى –استريح 

 :  بما أنك مخلوق على صورة اهللا ، آيف يمكن أن تعكس حياتك هذه الصورة  -١١

  .صنع شيئا جديدا  أ– أرضى عن عملي – استريح آلما أآملت عمل ما –أبحث عن الخير في الدنيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   اإلصحاح األول- التكوين 

وآانت األرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اهللا          . ٢فى البدء خلق اهللا السماوات واألرض       . ١

ور        . ٣يرف على وجه المياه      ان ن ور فك ور               . ٤ وقال اهللا ليكن ن ين الن ه حسن وفصل اهللا ب ور أن ورأى اهللا الن

يال           ودع. ٥والظلمة   ا ل ة دعاه دا       . ا اهللا النور نهارا والظلم ا واح ان صباح يوم ساء وآ ان م ال اهللا  . ٦. وآ وق

د            . ٧ليكن جلد فى وسط المياه وليكن فاصال بين مياه ومياه            ى تحت الجل اه الت ين المي د وفصل ب فعمل اهللا الجل

ا   وآان مساء و. ودعا اهللا الجلد سماء . ٨والمياه التى فوق الجلد وآان آذلك    ا ثاني ال اهللا  . ٩آان صباح يوم وق

ع     . ١٠لك لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة وآان آذ     سة أرضا ومجتم ا اهللا الياب ودع

وقال اهللا لتنبت األرض عشبا وبقال يبزر بزرا آجنسه وشجرا     . ١١المياه دعاه بحارا ورأى اهللا ذلك أنه حسن         

ا                  . ذا ثمر يعمل ثمرا آجنسه       ا ثالث ان صباح يوم ساء وآ ان م تكن     . ١٤ورأى اهللا ذلك أنه حسن وآ ال اهللا ل وق

د  . ١٥صل بين النهار والليل وتكون آليات وأوقات وأيام وسنين        أنوار فى جلد السماء لتف     وتكون أنوارا فى جل

ين        . ١٦السماء لتنير على األرض وآان آذلك        ورين العظيم ور          . فعمل اهللا الن ار والن م النه ر لحك ور األآب الن

ل والنجوم         م اللي ى األرض           . ١٧األصغر لحك ر عل سماء لتني د ال ا اهللا فى جل تحكم . ١٨وجعله ار   ول ى النه  عل

ا             . ١٩ورأى اهللا ذلك أنه حسن      . والليل ولتفصل بين النور والظلمة       ا رابع ان صباح يوم ساء وآ ان م . ٢٠وآ

سماء                    د ال ق اهللا   . ٢١وقال اهللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق األرض على وجه جل فخل

ام  انين العظ ى فا. التن ة الت ة الدباب ل ذوات األنفس الحي ها وآ اه آأجناس ا المي اح . ضت به ر ذي جن ل طي وآ

وبارآها اهللا قائال أثمري وأآثري وامألى المياه فى البحار وليكثر الطير    . ٢٢آجنسه ورأى اهللا ذلك أنه حسن       

ى األرض  سا   . ٢٣عل ا خام باح يوم ان ص ساء وآ ان م ة  . ٢٤وآ س حي رج األرض ذوات انف ال اهللا لتخ وق

وش أر    ات ووح ائم ودباب سها به ذلك   آجن ان آ ها وآ ها   . ٢٥ض آأجناس وش األرض آأجناس ل اهللا وح فعم

ه حسن  ك أن ها ورأى اهللا ذل ات األرض آأجناس ع دباب ها وجمي ائم آأجناس سان . ٢٦والبه ل اإلن ال اهللا نعم وق

شبهنا ى صورتنا آ ل األرض   . عل ى آ ائم وعل ى البه سماء وعل ر ال ى طي ى سمك البحر وعل سلطون عل فيت

ى صورته    . ٢٧لتى تدب على األرض وعلى جميع الدبابات ا    سان عل ه    . فخلق اهللا اإلن ى صورة اهللا خلق . عل

م ى خلقه را وأنث ى . ٢٨ ذآ سلطوا عل ألوا األرض أخضعوها وت روا وام روا وأآث م أثم ال له ارآهم اهللا وق وب

زر  . ٢٩سمك البحر وعلى طير السماء وعلى آل حيوان يدب على األرض          ل يب  وقال اهللا أني أعطيتكم آل بق

ا                  وان األرض     . ٣٠بزرا على وجه آل األرض وآل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعام ولكل حي

ذلك                   ان آ ا وآ . ٣١وآل طير السماء وآل دبابة على األرض فيها نفس حية أعطيت آل عشب أخضر طعام

  .وآان مساء وآان صباح يوما سادسا . ورأى اهللا آل ما عمله فإذا هو حسن جدا 

  لثانياإلصحاح ا

سابع          . ٢فأآملت السماوات واألرض آل جندها      -١ وم ال رغ اهللا فى الي ذى عمل       وف ه ال  فاستراح فى    من عمل

ه استراح          . ٣ جميع عمله الذى عمل   اليوم السابع من     ه في ه   وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه ألن ع عمل  من جمي

   .الذى عمل اهللا خالقا 
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