
là trong sách có dung
dài trong Thánh Kinh 50 .

Sách này có tên : (Do cha
), (do nhóm phiên

Các Kinh
Tin Lành).







II. Trình bày danh sách các
(St 5-9).

- trong trình này cho
các trong danh sách này

.

- này rõ ràng là có liên quan
gia cho loài

ra . là nguyên nhân
gia

ông Nôe và các loài trong tàu do ông
theo Thiên Chúa



(St 9 13)

























1Lúc Thiên Chúa sáng

. 2 còn

có hình bóng

bao trùm và

khí Thiên Chúa bay trên

.

I.



3Thiên Chúa phán: có ánh

sáng. có ánh sáng. 4Thiên

Chúa ánh sáng

. Thiên Chúa phân ánh

sáng và bóng . 5Thiên Chúa

ánh sáng là bóng

là . Qua

và sáng: là

ngày .





6Thiên Chúa phán: có cái vòm
phân

. 7Thiên Chúa làm ra cái vòm và
phân phía vòm
phía trên. có . 8Thiên Chúa

vòm là . Qua
và sáng: là ngày hai.



9Thiên Chúa phán:
phía

ra. có
. 10Thiên Chúa
là
là . Thiên Chúa

là .







11Thiên Chúa phán: sinh

xanh mang và cây trên

có trái, ra trái theo trong có

. có . 12 sinh

mang theo và cây ra

trái, trong trái có theo . Thiên

Chúa là . 13Qua

và sáng: là ngày ba.







(xem hình)





Ba ngày :

Thiên Chúa nên:

Ba ngày sau:

Thiên Chúa nên:

- Ánh Sáng / Bóng (ngày 1).
- phía trên / phía
(ngày 2).

- / (ngày 3).

- sáng / sáng
và các ngôi sao (ngày 4).

- Các sinh / Chim
trên (ngày 5).

- Thú trên / Con
(ngày 6)



14Thiên Chúa phán: có sáng

trên vòm phân ngày

làm xác các ngày và . 15

là sáng trên vòm soi

. có . 16Thiên Chúa làm ra

hai sáng : sáng

ngày, sáng ;

làm ra các ngôi sao.





sáng sáng , ta
là và các ngôi sao. Tuy nhiên
các tác không dùng

sáng và sáng
vì là tên hai

dân kính. Qua các tác
nói các tinh tú này là do

Thiên Chúa nên, không là các
minh.



17Thiên Chúa các
sáng trên vòm
soi 18

ngày và và phân
ánh sáng bóng . Thiên
Chúa là

. 19Qua
và sáng: là
ngày .



20Thiên Chúa phán: sinh ra
sinh lúc nhúc, và loài chim bay

trên vòm . 21Thiên Chúa sáng
các quái cùng sinh vùng lúc
nhúc theo và chim bay

theo . Thiên Chúa là . 22Thiên
Chúa chúc phúc cho chúng : sinh sôi

cho ; và chim sinh cho
trên . 23Qua và

sáng: là ngày .







24Thiên Chúa phán: sinh ra

các sinh theo : gia súc, loài bò

sát và dã thú theo . có

. 25Thiên Chúa làm ra dã thú theo

gia súc theo và loài bò sát

theo . Thiên Chúa

là .





- Qua trình này Thiên Chúa nên trong
theo ngày càng cao , lên trên

cho con .

- Con là tác Thiên Chúa, con là hình
Thiên Chúa, là chóp toàn công trình

Thiên Chúa.

- Trình :

Thiên Chúa.

Thiên Chúa là và có trên
.





26Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra
con theo hình chúng ta,

chúng ta, con làm bá cá
chim gia súc, dã thú,

và bò .

II.

con sách Sáng ghi 2 trình :

1. Trình : (St 1, 26-31)



- Cách Thiên Chúa :

: Chúa

hành : Chúa làm

ta hãy làm : bàn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa:

Con có nam có : hôn nhân:

- Muôn loài muôn

- Con

- Thiên Chúa mà ra. Không có

Thiên Chúa có con .

- Có linh

- trao bá và

.

- phái tính

- Sinh







28Thiên Chúa ban phúc lành cho và Thiên Chúa phán
: sinh sôi cho và

. Hãy làm bá cá chim và
bò trên . 29Thiên Chúa phán: Ta ban cho các

mang trên và
cây có trái mang làm cho các

. 30Còn dã thú, chim và bò
mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng xanh
làm . có . 31Thiên Chúa

làm ra là Qua và
sáng: là ngày sáu.



Trong trình này Sách Sáng cho ý
Thiên Chúa khi nên con theo

hình Thiên Chúa và nên con có nam
có thì Thiên Chúa trao cho con hai

quan :

tác Thiên Chúa trong sinh.
sinh sôi cho

tác Thiên Chúa trong cai
. làm bá cá chim và
bò trên .


