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  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



דבר אלוהים מספר , ך''התנ?  מי ברא אותנו
לפני הרבה זמן אלוהים  .  כיצד האנושות החלה

 .     ברא את האדם הראשון והוא קרא לו אדם
 אלוהים ברא אותו                 

 .מעפר הארץ                



כאשר אלוהים נפח באפו נשמת חיים הוא הפך  
 האדם מצא את עצמו בגן מאוד  .  לנפש חיה

 .יפה ששמו גן עדן               



לפני שאלוהים ברא את האדם הוא ברא עולם  
 .יפה מלא בדברים נהדרים



,  לאט לאט אלוהים ברא מקומות גבוהים
צפורים   ,גבוהים פרחים ריחניים ועצים, ערבות

 לויתנים  , קטנות ומיוחדות ודבורים מזמזמים
 
 
 

 גדולים וכבדים ושבלולים                 
 .חלקלקים                        



 .אלוהים ברא את הכול, למעשה



לפני  , בהתחלה
שאלוהים ברא  

 את הכול לא 
היה דבר מלבד  

 לא .  אלוהים
היו אנשים או 

מקומות או  
שום  .  דברים

 .דבר לא היה



לא היה אור ולא היה  
לא למעלה ולא .  חושך

 לא אתמול.  למטה
 רק  .  ולא מחר 

 אלוהים היה            
 אלוהים  .  קיים      

שאין לו התחלה ולא    
 !ואז אלוהים פעל.  סוף



 .אלוהים ברא בהתחלה את השמים והארץ



 הארץ היתה תוהו  
 ובוהו וחושך  
 היה בכל 
 .מקום



אז אלוהים אמר  
 ".יהי אור"



אלוהים קרא לאור יום ולחושך  .  ויהי אור
הערב והבוקר היו היום  .  אלוהים קרא לילה

 .הראשון



ביום השני אלוהים הבדיל בין המים של הים  
והאגמים שמתחת לשמים ובין המים שמעל  

תראה : " ביום השלישי אלוהים אמר.  לרקיע
 .והיבשה הופיעה" היבשה



 השיחים הפרחים   ,אלוהים גם ציוה על הדשא   
 .   והם הופיעו. והעצים להופיע            

 והערב והבוקר היו                    
 .היום השלישי                     



ואז אלוהים ברא את  
השמש והירח וכל כך 

הרבה כוכבים שאף אחד  
.  לא יכול לספור אותם

 והערב והבוקר היו היום  
 .הרביעי    



 דגים וציפורים  , יצורי ים
 היו הבאים ברשימה 

 ביום  .  של אלוהים 
 החמישי אלוהים ברא        
 דגים טורפים גדולים        

 יענות  , וסרדינים קטנים   
 עם רגליים ארוכות     
 וציפורים יונקי דבש    

 .  קטנות ומאושרות       



אלוהים ברא את כל  
סוגי הדגים למלא את  
הימים ואת כל סוגי  
העופות למינהם כדי 

הים  , להנות מהארץ
והערב  .  והשמים

והבוקר היו היום  
 .החמישי



:  והוא אמר.  לאחר מכן אלוהים דיבר שוב
כל הסוגים של  .."  תוצא הארץ נפש חיה"

ואז .  החרקים והזוחלים נבראו, בעלי החיים
נהיו פילים שמרעידים את האדמה ובונים  

 .קופים פרחחים ותנינים מגושמים.  עסוקים



תולעים שמתנענעים מצד לצד וסנאים  
רפות וחתולות  'חבורות של גי.  חוצפניים
כל הסוגים של החיות נבראו על  .  שנוהמות

והערב והבוקר היו   .ידי אלוהים ביום ההוא 
 .היום השישי



משהו   -אלוהים עשה דבר נוסף ביום השישי
הכל עכשיו היה מוכן  .  מאוד מאוד מיוחד

 הנה היה  .  בשביל האדם
 אוכל בשדות וחיות  

 .שישרתו אותו



" נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו" :ואלוהים אמר
 .  והוא ישלוט ויהיה אדון על כל הארץ

 ויברא אלוהים את  "
 האדם בצלמו בצלם  

 אלוהים ברא  
 ..."  אותו



 :  אלוהים אמר לאדם
 מכול עץ הגן  "   
 אכל תאכל ומעץ     

הדעת טוב ורע לא  
תאכל ממנו כי ביום  

אכלך ממנו מות 
 ."  תמות



לא טוב היות  : "ואלוהים אמר
אעשה לו עזר  , האדם לבדו

אלוהים הביא את כל  ."  כנגדו
.  הצפורים והחיות לפני אדם

 .אדם נתן לכולם שמות



הוא היה מאוד חכם כדי 
 בין  , אבל .  לעשות זאת

כל הציפורים והחיות לא 
 היה שותף מתאים  

 . עבור אדם



 .   אלוהים הפיל תרדמה כבדה על אדם
 לקח צלע אחת מאדם שישן ויצר  

 האישה  .  אשה מהצלע
 שאלוהים ברא נבראה 

 להיות שותפה  
 מושלמת  

 .עבור אדם



 אלוהים ברא את הכול במשך ששה  
 אז אלוהים ברך את היום  .  ימים      

 השביעי והפך אותו           
 .ליום מנוחה                  



עדן האדם ואשתו היו מאוד  -בגן
אלוהים  .  מאושרים לציית לאלוהים

 המפרנס שלהם  , היה האדון שלהם
 .  והחבר שלהם         



 מתי אלוהים ברא את הכול
   

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים
 

 :מצוי ב
 

 'ב-'בראשית א
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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