
بدایة شقاء اإلنسان

الكتاب المقدس لألطفال 
یقدم



كتبھا إدوارد ھیوز
صورھا جین فوریست و الزاریوس

ھیئھا لین دوركسین
ترجمھا ماجد أدیب رزق

Alastair Paterson

انتاج ھیئة جینیسیس للبحث
www.M1914.org

ھیئة جینیسیس للنشر 2020 ©
.من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا: اتفاقیة االستخدام



دم، عندما خلق هللا آ! صنع هللا كل شيء
.  سكن ھو وزوجتھ حواء في جنة عدن

وكانا في سعادة تامة یطیعان هللا، 
مستمتعان بحضور الرب

حتى جاء ذلك
...الیوم



أحقا قال هللا ال تأكال "
" من كل شجر الجنة؟

. سألت الحیة المرأة
ھكذا " من كل شجر الجنة نأكل ماعدا واحدة"

ولكن إن أكلنا من ھذه الثمرة . أجابت حواء
فردت الحیة . "سوف نموت

بابتسامة مصطنعة، 
."لن تموتا"



."  سوف تكونان كا�"
لقد أرادت حواء ثمرة 

لذلك . ھذه الشجرة
سمعت لكالم الحیة 

.وأكلت



ولم ینتھ األمر عند ذلك، فبعد أن
َعصت حواء كالم هللا وأكلت من 

و الثمرة، أعطت آدم لیأكل أیضا  وھ
الذي كان ینبغي أن یقول، 

لن اعصي! ال"
."كالم هللا



.  عندما اخطأ آدم وحواء، أدركا لتوھما أنھما عریانان
ھمافخاطا أوراق التین وصنعا ألنفسھما مآزر، غطا أنفس

.واختبأا من وجھ هللا في وسط شجر الجنة



عالما . وجاء هللا إلى الجنة عند ھبوب ریح النھار
و ألقىآدم اللوم علي حواء و . ما صنعھ آدم وحواء

.  ملعونة الحیة"وقال هللا، . حواء المت الحیة
."والمرأة سوف تلد األوالد بالوجع

وأنت یا آدم، ألنك أخطأت، ملعونة"
بالتعب . األرض بالشوك و الحسك

و العرق تأكل منھا طول
."أیام حیاتك



فأخرج هللا آدم وحواء 
ألنھما . من الجنة

أخطأا، طردھما
هللا من
.محضره



أقام هللا لھیب سیف متقلب لیظال
وصنع الرب اإللھ آلدم.خارجا

وحواء أقمصة
ولكن. من جلد

من أین اخذ
هللا الجلد؟



ا  ابنھم. وعندما حان الوقت، انجب آدم وحواء  واصبحا عائلة
أما ابنھما الثاني، . األول، قایین، كان فالحا في األرض

.ھابیل، فكان راعیا للغنم



.  وحدث بعد أیام أن قایین قدم من أثمار األرض قربانا للرب
فُسر الرب بقربان . وقدم ھابیل أیضا من افضل أبكار غنمھ

.ھابیل



تاظ فاغ. لم یُسر هللا بقربان قایین
إن "ولكن هللا قال لھ، . قایین جدا

"أحسنت، أفلم تكن تُقبل؟



نا وحدث إذ كا. وظل قایین غاضبا
!في الحقل أن قایین قتل أخاه



قال، فكذب قایین و"  أین ھابیل أخوك ؟. "فقال هللا لقایین
لھوعاقب هللا قایین وجع" أحارس أنا ألخي؟."  "لست أعلم"

غیر قادر علي فالحة األرض
.وھاربا فیھا



وج وتز. فخرج قایین من لدن الرب
.  أسرةمن ابنة آدم و حواء وانشأ



واء في ھذه األثناء تكاثرت عائلة آدم وح
الناس في ھذا الوقت وكان. بسرعة

.یعیشون عمرا أطول من اآلن



شیثأعطاني هللا"لما ولدت ابنھا شیث، قالت حواء، 
وكان شیث رجال تقیا." لیعوضني عن ھابیل

.سنة وكان لھ أوالد كثیرون912وعاش 



وكثر شر الناس جیال وراء جیل
قرر هللا أن أخیرا. في األرض

....یمحو الجنس البشري  و 



.  اكل الحیوانات و الطیور أیض
. أنھ عمل اإلنسان وحزن الرب

نعمة في ماعدا رجال واحدا وجد
....عیني الرب 



من نسل شیث، كان نوح رجال . وكان ھذا الرجل نوح
ھو علم أوالده . وسار نوح مع هللا. بارا وكامال

وأعد هللا خطة . الثالثة أیضا طاعة هللا
خاصة في منتھى الغرابة 

!لیستخدم نوح



بدایة شقاء اإلنسان 

قصة من كلمة هللا

تجدھا في سفر التكوین. الكتاب المقدس

6-3اإلصحاحات 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130:119مزمور  



النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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