
بداية شقاء اإلنسان     

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
ترجمها ماجد أديب رزق   

Aziz Saad, www.arabic-club.de

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     
www.M1914.org

هيئة جينيسيس للنشر       2009 ©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



عندما خلق اهللا آدم،  !  صنع اهللا آل شيء 
.  سكن هو وزوجته حواء في جنة عدن 

وآانا في سعادة تامة يطيعان اهللا، 
مستمتعان بحضور الرب   

 حتى جاء ذلك 
.... اليوم 



أحقا قال اهللا ال تأآال   " 
"  من آل شجر الجنة؟      

.  سألت الحية المرأة     
هكذا "  من آل شجر الجنة نأآل ماعدا واحدة     "

ولكن إن أآلنا من هذه الثمرة    . أجابت حواء 
فردت الحية    . "سوف نموت

بابتسامة مصطنعة، 
." لن تموتا" 



."  سوف تكونان آاهللا" 
لقد أرادت حواء ثمرة     

لذلك   .  هذه الشجرة     
سمعت لكالم الحية    

. وأآلت 



ولم ينته األمر عند ذلك، فبعد أن َعصت    
حواء آالم اهللا وأآلت من الثمرة، أعطت    
آدم ليأآل أيضا  وهو الذي آان ينبغي أن    

."لن اعصي آالم اهللا ! ال " يقول،  



.  عندما اخطأ آدم وحواء، أدرآا لتوهما أنهما عريانان     
فخاطا أوراق التين وصنعا ألنفسهما مآزر، غطا أنفسهما    

.   واختبأا من وجه اهللا في وسط شجر الجنة        



عالما . وجاء اهللا إلى الجنة عند هبوب ريح النهار    
و ألقىآدم اللوم علي حواء      . ما صنعه آدم وحواء
.  ملعونة الحية  "وقال اهللا، . و حواء المت الحية   

." والمرأة سوف تلد األوالد بالوجع       
وأنت يا آدم، ألنك أخطأت، ملعونة   "

بالتعب .  األرض بالشوك و الحسك        
              و العرق تأآل منها طول 

."                     أيام حياتك



. فأخرج اهللا آدم وحواء من الجنة   
ألنهما أخطأا، طردهما اهللا من    

.محضره 



.أقام اهللا لهيب سيف متقلب ليظال خارجا   
      وصنع الرب اإلله آلدم وحواء أقمصة       

ولكن من أين اخذ اهللا الجلد؟      .          من جلد 



ابنهما   . وعندما حان الوقت، انجب آدم وحواء  واصبحا عائلة  
أما ابنهما الثاني، هابيل،    .  األول، قايين، آان فالحا في األرض     

.فكان راعيا للغنم  



.  وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار األرض قربانا للرب     
فُسر الرب بقربان     .  وقدم هابيل أيضا من افضل أبكار غنمه  

.هابيل



فاغتاظ .  لم ُيسر اهللا بقربان قايين   
إن " ولكن اهللا قال له،   . قايين جدا 

" أحسنت، أفلم تكن ُتقبل؟    



!وحدث إذ آانا في الحقل أن قايين قتل أخاه   . وظل قايين غاضبا



فكذب قايين وقال،  "  أين هابيل أخوك ؟  . " فقال اهللا لقايين 
وعاقب اهللا قايين وجعله " أحارس أنا ألخي؟    ."  " لست أعلم  " 

.                      غير قادر علي فالحة األرض وهاربا فيها    



وتزوج من ابنة آدم و حواء وانشأ .  فخرج قايين من لدن الرب  
.                      أسرة  



وآان.  في هذه األثناء تكاثرت عائلة آدم وحواء بسرعة     
.            الناس في هذا الوقت يعيشون عمرا أطول من اآلن      



أعطاني اهللا  شيث" لما ولدت ابنها شيث، قالت حواء،   
وآان شيث رجال تقيا   ."  ليعوضني عن هابيل          

. سنة وآان له أوالد آثيرون     912وعاش              



أخيرا   .  وآثر شر الناس جيال وراء جيل في األرض          
....              قرر اهللا أن يمحو الجنس البشري  و         



وحزن الرب  . آل الحيوانات و الطيور أيضا     
ماعدا رجال واحدا وجد    .      أنه عمل اإلنسان    

....           نعمة في عيني الرب  



من نسل شيث، آان نوح رجال  . وآان هذا الرجل نوح      
هو علم أوالده  . وسار نوح مع اهللا  . بارا وآامال 

وأعد اهللا خطة . الثالثة أيضا طاعة اهللا   
             خاصة في منتهى الغرابة    

!                ليستخدم نوح  



بداية شقاء اإلنسان      

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

 6 -3اإلصحاحات    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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عندما خلق اهللا آدم،  !  صنع اهللا آل شيء 
.  سكن هو وزوجته حواء في جنة عدن 

وآانا في سعادة تامة يطيعان اهللا، 
مستمتعان بحضور الرب   

 حتى جاء ذلك 
.... اليوم 



أحقا قال اهللا ال تأآال   " 
سألت  "  من آل شجر الجنة؟      

من آل شجر    . " الحية المرأة     
ولكن . هكذا أجابت حواء  " الجنة نأآل ماعدا واحدة    

فردت الحية   . "إن أآلنا من هذه الثمرة سوف نموت  
   ."لن تموتا" بابتسامة مصطنعة، 

لقد  ."  سوف تكونان آاهللا" 
.  أرادت حواء ثمرة هذه الشجرة        

لذلك سمعت لكالم الحية              
.وأآلت              



ولم ينته األمر عند ذلك، فبعد أن َعصت    
حواء آالم اهللا وأآلت من الثمرة، أعطت    
آدم ليأآل أيضا  وهو الذي آان ينبغي أن    

."لن اعصي آالم اهللا ! ال " يقول،  



.  عندما اخطأ آدم وحواء، أدرآا لتوهما أنهما عريانان     
فخاطا أوراق التين وصنعا ألنفسهما مآزر، غطا أنفسهما    

.   واختبأا من وجه اهللا في وسط شجر الجنة        



عالما . وجاء اهللا إلى الجنة عند هبوب ريح النهار    
و ألقىآدم اللوم علي حواء      . ما صنعه آدم وحواء
.  ملعونة الحية  "وقال اهللا، . و حواء المت الحية   

." والمرأة سوف تلد األوالد بالوجع       
وأنت يا آدم، ألنك أخطأت، ملعونة   "

بالتعب .  األرض بالشوك و الحسك        
              و العرق تأآل منها طول 

."                     أيام حياتك



فأخرج اهللا آدم 
ألنهما أخطأا،   . وحواء من الجنة   

أقام   .طردهما اهللا من محضره  
اهللا لهيب سيف متقلب ليظال   

وصنع الرب اإلله آلدم         .خارجا 
ولكن من  . من جلد وحواء أقمصة

أين اخذ اهللا الجلد؟     



ابنهما   . وعندما حان الوقت، انجب آدم وحواء  واصبحا عائلة  
أما ابنهما الثاني، هابيل،    .  األول، قايين، آان فالحا في األرض     

وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار  .فكان راعيا للغنم  
وقدم هابيل أيضا من  . األرض قربانا للرب     
.  افضل أبكار غنمه                         
فُسر الرب                              
.بقربان هابيل                       



فاغتاظ .  لم ُيسر اهللا بقربان قايين   
إن " ولكن اهللا قال له،   . قايين جدا 

" أحسنت، أفلم تكن ُتقبل؟    



وحدث إذ آانا في الحقل أن قايين  . وظل قايين غاضبا
! قتل أخاه 



فكذب قايين وقال،  "  أين هابيل أخوك ؟  . " فقال اهللا لقايين 
وعاقب اهللا قايين وجعله " أحارس أنا ألخي؟    ."  " لست أعلم  " 

.                      غير قادر علي فالحة األرض وهاربا فيها    



وتزوج من ابنة آدم و حواء وانشأ .  فخرج قايين من لدن الرب  
.                      أسرة  



وآان.  في هذه األثناء تكاثرت عائلة آدم وحواء بسرعة     
.            الناس في هذا الوقت يعيشون عمرا أطول من اآلن      



أعطاني اهللا  شيث" لما ولدت ابنها شيث، قالت حواء،   
وآان شيث رجال تقيا   ."  ليعوضني عن هابيل          

. سنة وآان له أوالد آثيرون     912وعاش              



أخيرا   .  وآثر شر الناس جيال وراء جيل في األرض          
....              قرر اهللا أن يمحو الجنس البشري  و         



وحزن الرب  . آل الحيوانات و الطيور أيضا     
ماعدا رجال واحدا وجد    .      أنه عمل اإلنسان    

....           نعمة في عيني الرب  



من نسل شيث، آان نوح رجال  . وآان هذا الرجل نوح      
هو علم أوالده  . وسار نوح مع اهللا  . بارا وآامال 

وأعد اهللا خطة . الثالثة أيضا طاعة اهللا   
             خاصة في منتهى الغرابة    

!                ليستخدم نوح  



بداية شقاء اإلنسان      

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

 6 -3اإلصحاحات    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



The End

2 60

النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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