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َبلى ، من غیِر ریب !

واآلن لكي تعرف اهللا أكثر ، یجب  أن 
تكلمه في الصالة وتقرأ كلمته

في الكتاب المقدس . إن اهللا یتكلم 
إلیك بواسطة الكتاب المقدس ، 

ویخبرك بكلِّ ما لدیه من ُأمور
ة ینبغي  هامَّ
أن تفعلها .

عجًبا ! أنا َوَلٌد ِهللا اآلن ، ألسُت هكذا ؟

ما هي ِتلَك 
اُألمور ، یا أبي؟

موهم أن  قال یسوع لتالمیذه: اذهبوا وتلمذوا جمیع الناس وعلِّ
. یطیعوا كل ما أوصیتكم به ، وها أنا معكم دائًما أبًدا

متى ١٩:٢٨ – ٢٠

أن تحبَّ اهللا وأن 
ر الناس عن  ُتخبِّ

یسوع ، وتبّین لهم 
محبة اهللا وقّوته .
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أنت تقرأ كلمة اهللا لكي تعرفه أكثر . اهللا سیساعدك . بعد أن 
ه ُیرشدك  صعد یسوع إلى السماء أرسل لنا الروح القدس . إنَّ

ر اآلخرین. ة من عند اهللا كي ُتخبِّ مك ، ویعطیك قوة خاصَّ وُیعلِّ

أرید أن أخبِّر 
أصدقائي !        

ها قد حصلُت على 
أعظم اخِتباٍر في الحیاة ! 
ویمكن أن یحصل لك 

أیًضا ! إّنك تقدر أن تؤمن 
رُته  وُتقرِّر القرار الذي قرَّ
أنا ! صلِّ تائًبا ، فیسمَعك 
اهللا . إنَّه یحبُّك ، وسوف 
ُیساِمُحك ، ویجعلك ولًدا 

من أوالده .
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إٰلهي العزیز ، أنا أعرف أني خاطئ . لقد اخترت اختیارات خاطئة ، 
وعملت أعماًال سیئة . أنا آِسف ؛ من فضلك سامحني . أنا أعرف 

أنَّ یسوع ابَنَك قد مات ِمن أجل 
خطایاي ، وأنا ُأومن ِبأنَّك أقمُته من 

بین األموات . إنَّني ُأرید أن یكون 
یسوُع المسیُح ربِّي . شكًرا لك 

على محبَّتك وعلى جعلي ولًدا من 
أوالدك . امألني بالروح القدس لتكون 

عندي القوة التي أحتاج إلیها لكي 
أطیعك ، آمین .

ُأرید أن أصیَر واحًدا
من أوالد اهللا ، حتَّى أكوَن

مع یسوع إلى األبد !

ره على اإلطالق . یقول الكتاب  عظیم یا ماجد ! هذا أهمُّ قراٍر ُتقرِّ
المقدس إنَّ خطایانا تفصلنا عن اهللا . ویقول أیًضا: إن اعترفت بفمك 

ه الربُّ ، وآمنت في قلبك بأنَّ اهللا أقامه من بین األموات ، ِنلَت  بیسوع أنَّ
بریر أمام اهللا ، واالعتراف  ي إلى التَّ الخالص . فإن اإلیمان في القلب یؤدِّ

. د الخالص بالفم یؤیِّ
رومیة ٩:١٠ و١٠ أنا أستطیع أن أقول ذلك ! 

إنَّني ُأوِمن بیسوع
ا ! المسیح حقًّ

ه  ه یسمع لنا یا ماجد . إنَّ ا ُقل ذلك ِهللا ! فإنَّ إًذا ، هیَّ
یسمع صالتنا ویجیُبنا . صلِّ معي صالة التوبة .
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أطیعك ، آمین .

ُأرید أن أصیَر واحًدا
من أوالد اهللا ، حتَّى أكوَن

مع یسوع إلى األبد !

ره على اإلطالق . یقول الكتاب  عظیم یا ماجد ! هذا أهمُّ قراٍر ُتقرِّ
المقدس إنَّ خطایانا تفصلنا عن اهللا . ویقول أیًضا: إن اعترفت بفمك 

ه الربُّ ، وآمنت في قلبك بأنَّ اهللا أقامه من بین األموات ، ِنلَت  بیسوع أنَّ
بریر أمام اهللا ، واالعتراف  ي إلى التَّ الخالص . فإن اإلیمان في القلب یؤدِّ

. د الخالص بالفم یؤیِّ
رومیة ٩:١٠ و١٠ أنا أستطیع أن أقول ذلك ! 

إنَّني ُأوِمن بیسوع
ا ! المسیح حقًّ

ه  ه یسمع لنا یا ماجد . إنَّ ا ُقل ذلك ِهللا ! فإنَّ إًذا ، هیَّ
یسمع صالتنا ویجیُبنا . صلِّ معي صالة التوبة .
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. الروح القدس . وعندما أذهب ، یأتي الروح الُقدس ، إذ ُأرِسُله إلیكم
ولما انتهى یسوع من الحدیث مع تالمیذه ، صعد إلى السماء وهم 
ى اختفى في غیمة . ثم جاء مالكان وقاال للتالمیذ: لقد  ُیشاِهُدوَنه ، حتَّ

صعد یسوع من بینكم إلى السماء ، ولكنَّه سیرجع ذات یوم ، كما رأیتموه 
. یصعد

سیأتي یسوع ثانیة في یوم من األیام ، ألجل أوالد اهللا ، أي جمیع الذین 
ى ُتغَفر لهم خطایاهم . عندئٍذ سنكون معه  آمنوا بأنَّ یسوع مات من أجلهم حتَّ

إلى األبد ، ولن یفصلنا عن محبة اهللا أيُّ شيء بعد !


سل ١ یوحنا ١٦ ؛ أعمال الرُّ

. بقي یسوع مع تالمیذه بضعة أسابیع –
!هم كانوا سعداء – ال بد أنَّ
لكن ، أین یسوع اآلن؟ –

. هذا سؤال جمیل یا هند –
قال یسوع: األفضُل لكم أن أذهب . فإن كنت ال أذهب فلن یأتي 
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. را تالمیذه بأنَّه قام من بین األموات وبشِّ
. هذا أحسن جزء في القصة –

– نعم یا ماجد ، فبعد أن دفع یسوع ثمن خطایانا ، أقامه اهللا من بین 
. ة اهللا األموات . ودائًما كانت هذه هي ُخطَّ

بعد ذلك ، كان التالمیذ یتكلمون عن القیامة ، وفجأًة ظهر یسوع في 
. سالٌم لكم :وسطهم وقال لهم

فظنوا أنهم رأوا شبًحا ، وارتعبوا ُكلُّهم .
. انظروا  فقال لهم یسوع: لماذا تخافون ؟ أنا یسوع . انظروا یديَّ
دوا أنني  ا . المسوني وتأكَّ دوا أنَّني أنا هو حقًّ رجليَّ . یمكنكم أن تتأكَّ

! شبًحا لست 


متى ٢٨ ؛ لوقا ٢٤

أخذ بعض أصدقاء یسوع جسده ودفنوه في قبٍر جدید .
ل یوٍم من األسبوع ، ذهبت امرأتان إلى القبر . وفي صباح األحد ، أوَّ

وكان قد حدث زلزال عظیم ، إذ جاء مالك اهللا من السماء ودحرج جانًبا 
الحجر الذي كان على باب القبر .

قال المالك للمرأتین: ال تخافا ، أنتما تبحثان عن یسوع المصلوب ، 
ا كما قال . اذهبا بسرعة  لیس هو ٰهُهنا ، لكنه قام حیًّ
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مرقس ١٥ ؛ لوقا ٢٣

 . قوا یسوع بمسامیَر على الصلیب لقد علَّ
رغم األلم الشدید قال یسوع: یا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعلمون ماذا 

. یفعلون
ین . وأحضروا رجلین آخرین لُیصَلبا معه ، وكانا ِلصَّ

لب  قال له أحدهما: ألست أنت المسیح ؟ خّلص نفسك ِمَن الصَّ
ص المنتظر) وخلِّصنا!) المسیح َلَقٌب آخر البن اهللا ، المخلِّ

قال اللصُّ اآلخر: أال تخاف اهللا وأنت تموت؟ إننا ُنعاَقب على ما 
فعلناه ، لكن هذا لم یفعل أيَّ أمٍر في غیر محلِّه ! . ثم قال لیسوع: 

. یا رّب ، اذُكرني عندما تأتي لُتقیم مملكتك
. ُد لك أنَّك الیوم تكون معي في الفردوس فأجاب یسوع: ُأوكِّ

وهل كان مع یسوع بعد أن مات؟ –
. نعم ، یا هند –

. بعد ذلك نادى یسوُع اَهللا أباه ، ومات
ة اهللا؟ – ألیس یسوع هو الشخَص الكامَل الذي كان مطلوًبا في ُخطَّ
ا  – بلى یا ماجد ، لقد أرسل اهللا ابَنه الكامل یسوع ، فمات حامًال عنَّ

. عقوبة خطایانا
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ا  – بلى یا ماجد ، لقد أرسل اهللا ابَنه الكامل یسوع ، فمات حامًال عنَّ
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. ه یحب كل الناس نعم یا هند ! إنَّ
ثم قبضوا على یسوع ، وأخذوه إلى الحاكم بیالطس لیحاكمه . وأخذ 

الجنود یضربون یسوع ووضعوا على رأسه شوًكا واستهزأوا به . واستجوبه 
م الشعب قائًال : بیالطس ، ثمَّ كلَّ

. سُأخِرُجه إلیكم اآلن ، إنَّما افهموا جیًِّدا أنَّني ال أجده ُمذِنًبا
! أبِعدُه بعیًدا ! اصِلبه :لكنَّهم صرخوا

أخیًرا دفع بیالطُس یسوَع إلیهم لُیصَلب .
. ! لكنه لم یفعل أيَّ شيء خطأ هذا ُظلم

. ر أن اهللا كانت عنده خطة صحیح یا ماجد ، ولكن تذكَّ


متى ٢٦ ؛ لوقا ٢٢ ؛ یوحنا ١٩

ون  ذات لیلة ، إذ كان یسوع یتكلم مع تالمیذه ، أرسل القادة الدینیُّ
ًحا بِعِصيٍّ وسیوٍف إللقاء القبض علیه .  حشًدا ُمسلَّ

قال تالمیذ یسوع: یا رب هل نقاتلهم؟ وضرب تلمیذ رجًال 
بسیفه فقطع أذنه . لكن یسوع قال: ُكفُّوا عن ذلك ! ثمَّ لمس بیده 

. أذن الرجل وشفاها
. هل شفى یسوع واحًدا من أعدائه
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األوالد یأتون إلّي وال تمنعوهم ، ألن كل شخص ال یكون له ِمثُل إیمانهم 
. لن یدخل مملكة اهللا

غار بذراعیه ، ولمسهم بَیدیه ُمباِرًكا إّیاهم . ثمَّ طوَّق الصِّ
!أرید أن یباركني یسوع –

– هذا ممكن یا ماجد . إن یسوع لم یتغّیر قّط ، وهو ما زال یحبُّ 
. غار الصِّ

هم. فإنَّ ما فعله وما عّلم به أغضب القادة  ه الناس كلُّ ولكْن لم یحبَّ
صوا منه . ا ، فقرروا أن یتخلَّ ین . وقد غاروا منه ألن الناس أحبوه جدًّ الدینیِّ


متى ١٩ ، مرقس ١٠

بّین یسوع للناس أن اهللا یحب األطفال ، فقد أقام أطفاًال من الموت! 
وشفى كثیرین منهم من أمراض مختلفة . كما سمح أیًضا لألوالد بأن 

مك) . م الخبز والسَّ ُیساعدوه (كالصبيِّ الذي قدَّ
أحضر بعض الناس أطفالهم إلى یسوع كي یلمسهم بیدیه وُیصّلي 
ألجلهم ، لكن التالمیذ منعوا الناس . ولما رأى یسوع ذلك قال: دعوا 
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متى ١٤ ؛ یوحنا ٦

لقد عمل یسوع أشیاء أخرى عجیبة ومدهشة . لقد هّدأ العواصف ، 
!ومشى على الماء

!ال بدَّ أنَّ هذا كان عجیًبا
نعم یا ماجد ، وفي مرة أخرى تبع یسوع أكثر من ٥٠٠٠ شخص إلى 

مكان بعید . فطلب التالمیذ من المسیح أن یرسل الناس إلى القرى القریبة 
. لیشتروا طعاًما ألنفسهم ، ألنَّ النهار كاد ینقضي

. هذا غیر ضرورّي – أعطوهم أنتم لیأكلوا :فأجاب یسوع
فقال التلمیذ أندراوس: هنا صبيٌّ معه خمسة أرغفة خبز وسمكتان . 

ولكْن ما نفُع هذا الِمقدار الضئیل لهذا الجمهور الكبیر ؟
أخذ یسوع األرغفة وشكر وأعطى الناس لیأكلوا كما یریدون ثمَّ عمل 

الشيء نفسه بالسمكتین .
– ولما شبع الجمیع قال یسوع: اجمعوا الِكَسر ، وال تضیِّعوا

أي شيء . فجمعوا ١٢ قفة (سّلة) من الكسر .
لقد كانت الِكَسر المتبقیة أكثر من األكل الذي كان 

. !موجوًدا في البدایة
– هذا صحیح یا هند ، لقد بّین یسوع للناس 

أن اهللا یقدر أن ُیلّبي احتیاجاتهم . وهو یعمل معنا 
. ذلك أیًضا حین نطلُب منه
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متى ٤ ؛ ٩

لقد أظهر المسیح للناس اهللا وقوته ، 
هم . وبّین لهم ذلك إذ كان  ه یحبُّ وعّرفهم أنَّ

عة . یشفي أمراضهم المتنوِّ
وسرعاَن ما توافَد المرضى كي ینالوا 
فاء . وقد شفاهم یسوع جمیًعا ، مهما  الشِّ

كانت أمراضهم وأوجاعهم ، وسواٌء كانوا 
یرة ، أو كانوا  رِّ مسكونین باألرواح الشِّ

مصروعین ، أو مشلولین .
وذات مرة جاء إلى یسوَع رئیٌس وركع 

أمامه وقال: لقد ماتت ابنتي ، تعال وضع یدك 
. علیها لتعیش

فذهب یسوع معه وأمسك 
بید البنت ، فقامت من 

الموت .
هل شفى یسوع الناس 

فعًال، یا أبي؟
نعم یا ماجد ، وما زال یشفي 

حتى الیوم . فال شيَء یستحیُل 
. ! علیه


متى ٤ ؛ ٩
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فذهب یسوع معه وأمسك 
بید البنت ، فقامت من 

الموت .
هل شفى یسوع الناس 
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. ! علیه
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لوقا ٢ ؛ متى ٢٢ ؛ یوحنا ١٦:٣

عندما كان عمر یسوع ١٢ سنة ، ذهب مع أَبَویه إلى أورشلیم ، حیث 
ین في الهیكل (المعَبد المركزّي) .  مي الدِّ جلس وسَط ُمعلِّ

أخذ یتباحث معهم في مسائل عمیقة . واندهش جمیع الذین سمعوه 
من فهمه ومن أجِوَبِته .

ثمَّ كبر یسوع في القامة والحكمة ، وكان محبوًبا عند اهللا وعند 
جمیع الذین عرفوه .

م أنَّ اهللا یهتمُّ  م الناس . وقد علَّ ر وُیعلِّ ولما صار عمره ٣٠ سنة بدأ یبشِّ
َتین: تین هامَّ ر الناس بوصیَّ ر فیه اإلنسان ویعمله . وذكَّ بكلِّ ما یفكِّ

تحبُّ الرب إلهك بكل قلبك ونفسك وعقلك ؛ وتحبُّ قریبك 
. كنفسك

م یسوع عن خطة اهللا العجیبة إلرجاعنا إلیه ومصالحتنا معه . تكلَّ
لقد قال: هكذا أحبَّ اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید ، لكي ال 

. یهلك كلُّ َمن یؤمن به ، بل تكون له الحیاة األبدیة
! أنا مؤمنة بیسوع ، یا أبي –

. ! هذا عظیم یا هند –
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وقبل أن یولد الطفل بقلیل ، كان یجب أن یذهب یوسف ومریم إلى 
قریِة بیت لحم ، وبینما هما هناك ، جاء وقت الوالدة ، فولدت مریم ابَنها 

فَل یسوع . الِبكر، الطِّ
وأرسل اهللا مالئكة لیخبروا الشعب بمولد یسوع ، فجاءوا لیروا هذا 

الَحَدَث العجیب: ابن اهللا وقد جاء طفًال مولوًدا من مریَم العذراء!
. كبر یسوع كما تكبران أنُتما ، وكسائر األوالد

هل ذهب إلى المدرسة ، یا أبي؟ وهل كان یلعب؟
طبًعا ، یا ماجد . وقد كان طائًعا ِهللا ، أبیه الحقیقّي ، كما كان ُیطیع 

؟ ه . وهو لم ُیخطئ َقطُّ عایة ، ومریَم ُأمَّ یوسَف أباه بالرِّ

  
ى ١ ؛ لوقا ٢ متَّ

ى َتِلَدُه ِطفًال ، واختار اهللا  لقد أعطى اهللا مریَم العذراَء ابَنُه الوحیَد حتَّ
یوسف لیرعى معها هذا الطفل . وألن الطفل هو ابُن اهللا ، ولیس مثل بقیة 

وًسا طاهًرا بال خطیئة . األطفال ، فقد ُوِلد قدُّ
– أرسل اهللا مالًكا إلى یوسَف في ُحلم ، وقال له: ستلد مریم 

یه یسوع ، ألنه ُیخلِّص شعبه من  ابًنا ، وأنت ُتَسمِّ
ص .) خطایاهم . (ومعنى االسم یسوع : اهللا ُیخلِّ

GGOA Arabic.indd   23 10/6/22/   13:42 

وقبل أن یولد الطفل بقلیل ، كان یجب أن یذهب یوسف ومریم إلى 
قریِة بیت لحم ، وبینما هما هناك ، جاء وقت الوالدة ، فولدت مریم ابَنها 

فَل یسوع . الِبكر، الطِّ
وأرسل اهللا مالئكة لیخبروا الشعب بمولد یسوع ، فجاءوا لیروا هذا 

الَحَدَث العجیب: ابن اهللا وقد جاء طفًال مولوًدا من مریَم العذراء!
. كبر یسوع كما تكبران أنُتما ، وكسائر األوالد

هل ذهب إلى المدرسة ، یا أبي؟ وهل كان یلعب؟
طبًعا ، یا ماجد . وقد كان طائًعا ِهللا ، أبیه الحقیقّي ، كما كان ُیطیع 

؟ ه . وهو لم ُیخطئ َقطُّ عایة ، ومریَم ُأمَّ یوسَف أباه بالرِّ

  
ى ١ ؛ لوقا ٢ متَّ

ى َتِلَدُه ِطفًال ، واختار اهللا  لقد أعطى اهللا مریَم العذراَء ابَنُه الوحیَد حتَّ
یوسف لیرعى معها هذا الطفل . وألن الطفل هو ابُن اهللا ، ولیس مثل بقیة 

وًسا طاهًرا بال خطیئة . األطفال ، فقد ُوِلد قدُّ
– أرسل اهللا مالًكا إلى یوسَف في ُحلم ، وقال له: ستلد مریم 

یه یسوع ، ألنه ُیخلِّص شعبه من  ابًنا ، وأنت ُتَسمِّ
ص .) خطایاهم . (ومعنى االسم یسوع : اهللا ُیخلِّ

GGOA Arabic.indd   22 10/6/22/   13:42 MIS Arabic.indd   22MIS Arabic.indd   22 9/30/21   11:36 AM9/30/21   11:36 AM



وقبل أن یولد الطفل بقلیل ، كان یجب أن یذهب یوسف ومریم إلى 
قریِة بیت لحم ، وبینما هما هناك ، جاء وقت الوالدة ، فولدت مریم ابَنها 

فَل یسوع . الِبكر، الطِّ
وأرسل اهللا مالئكة لیخبروا الشعب بمولد یسوع ، فجاءوا لیروا هذا 

الَحَدَث العجیب: ابن اهللا وقد جاء طفًال مولوًدا من مریَم العذراء!
. كبر یسوع كما تكبران أنُتما ، وكسائر األوالد

هل ذهب إلى المدرسة ، یا أبي؟ وهل كان یلعب؟
طبًعا ، یا ماجد . وقد كان طائًعا ِهللا ، أبیه الحقیقّي ، كما كان ُیطیع 

؟ ه . وهو لم ُیخطئ َقطُّ عایة ، ومریَم ُأمَّ یوسَف أباه بالرِّ

  
ى ١ ؛ لوقا ٢ متَّ

ى َتِلَدُه ِطفًال ، واختار اهللا  لقد أعطى اهللا مریَم العذراَء ابَنُه الوحیَد حتَّ
یوسف لیرعى معها هذا الطفل . وألن الطفل هو ابُن اهللا ، ولیس مثل بقیة 

وًسا طاهًرا بال خطیئة . األطفال ، فقد ُوِلد قدُّ
– أرسل اهللا مالًكا إلى یوسَف في ُحلم ، وقال له: ستلد مریم 

یه یسوع ، ألنه ُیخلِّص شعبه من  ابًنا ، وأنت ُتَسمِّ
ص .) خطایاهم . (ومعنى االسم یسوع : اهللا ُیخلِّ

GGOA Arabic.indd   23 10/6/22/   13:42 

وقبل أن یولد الطفل بقلیل ، كان یجب أن یذهب یوسف ومریم إلى 
قریِة بیت لحم ، وبینما هما هناك ، جاء وقت الوالدة ، فولدت مریم ابَنها 

فَل یسوع . الِبكر، الطِّ
وأرسل اهللا مالئكة لیخبروا الشعب بمولد یسوع ، فجاءوا لیروا هذا 

الَحَدَث العجیب: ابن اهللا وقد جاء طفًال مولوًدا من مریَم العذراء!
. كبر یسوع كما تكبران أنُتما ، وكسائر األوالد

هل ذهب إلى المدرسة ، یا أبي؟ وهل كان یلعب؟
طبًعا ، یا ماجد . وقد كان طائًعا ِهللا ، أبیه الحقیقّي ، كما كان ُیطیع 

؟ ه . وهو لم ُیخطئ َقطُّ عایة ، ومریَم ُأمَّ یوسَف أباه بالرِّ

  
ى ١ ؛ لوقا ٢ متَّ

ى َتِلَدُه ِطفًال ، واختار اهللا  لقد أعطى اهللا مریَم العذراَء ابَنُه الوحیَد حتَّ
یوسف لیرعى معها هذا الطفل . وألن الطفل هو ابُن اهللا ، ولیس مثل بقیة 

وًسا طاهًرا بال خطیئة . األطفال ، فقد ُوِلد قدُّ
– أرسل اهللا مالًكا إلى یوسَف في ُحلم ، وقال له: ستلد مریم 

یه یسوع ، ألنه ُیخلِّص شعبه من  ابًنا ، وأنت ُتَسمِّ
ص .) خطایاهم . (ومعنى االسم یسوع : اهللا ُیخلِّ

GGOA Arabic.indd   22 10/6/22/   13:42 MIS Arabic.indd   23MIS Arabic.indd   23 9/30/21   11:36 AM9/30/21   11:36 AM



لقد أحب اهللا آدم 
وحواء ، وأراد لهما 
أن یحباه ویطیعاه 

بإرادتهما ، لكنهما أطاعا 
الشیطان ، ولم یكونا 

یعرفان أن االنفصال عن 
ا . اهللا أمر رهیب جدًّ

هما اختارا عصیان  وألنَّ
اهللا فأخطأا، صار جمیُع 

البشر ِمن َبعِدهما 
خاطئین ومفصولین عن 

اهللا أیًضا .

تقصدین أننا ال نقدر أن 
نعیش مع اهللا بسبب آدم 

وحواء؟ هذا ُظلم!

لیس فقط بسببهما یا ماجد . إننا جمیًعا 
نخطئ إذ نعمل أي شيء ال یرضي اهللا .
ٌة  لكن ال تقلق . لقد كاَنت عنَد اهللا ُخطَّ

ما كان عجیبة لُیصاِلَحنا مع نفسه . إنَّ
مطلوًبا أن یموت شخٌص كاِمٌل

(خاٍل من الخطیئة) من أجِل خطایانا .

ا صار كلُّ شيٍء جاهًزا ،  لمَّ
ة  باشَر اهللا تنفیذ تلك الُخطَّ

العجیبة . وقد بدأ ذلك
بطفٍل صغیر . إًذا لماذا وضع اهللا هذه 

ة؟ الشجرة في الجنَّ

هل عاشا مع اهللا 
بعد ذلك؟

طردهما؟ ألم یُعد 
هما؟ یحبُّ

هما ،  مهًال ! إنَّ اهللا ما زال یحبُّ
ه یكره الخطیئة . فإنَّ الخطیئة  ولكنَّ

تفصلنا عنه .

لو كنت مكانهما 
لما سمعت كالم 

الشیطان!
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لیس فقط بسببهما یا ماجد . إننا جمیًعا 
نخطئ إذ نعمل أي شيء ال یرضي اهللا .
ٌة  لكن ال تقلق . لقد كاَنت عنَد اهللا ُخطَّ

ما كان عجیبة لُیصاِلَحنا مع نفسه . إنَّ
مطلوًبا أن یموت شخٌص كاِمٌل

(خاٍل من الخطیئة) من أجِل خطایانا .

ا صار كلُّ شيٍء جاهًزا ،  لمَّ
ة  باشَر اهللا تنفیذ تلك الُخطَّ

العجیبة . وقد بدأ ذلك
بطفٍل صغیر . إًذا لماذا وضع اهللا هذه 

ة؟ الشجرة في الجنَّ

هل عاشا مع اهللا 
بعد ذلك؟

طردهما؟ ألم یُعد 
هما؟ یحبُّ

هما ،  مهًال ! إنَّ اهللا ما زال یحبُّ
ه یكره الخطیئة . فإنَّ الخطیئة  ولكنَّ

تفصلنا عنه .

لو كنت مكانهما 
لما سمعت كالم 

الشیطان!
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لقد أحب اهللا آدم 
وحواء ، وأراد لهما 
أن یحباه ویطیعاه 
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الشیطان ، ولم یكونا 
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التكوین ٣

ًرا بشكل حیة . لم یكن ُیرید أن  جاء الشیطان – عدوُّ اهللا – ُمتنكِّ
یعیش آدم وحواء مع اهللا ویطیعاه .

ا أمركما اهللا أالَّ تأكال من جمیع أشجار الجنة؟ سأَل حواء: أحقًّ
فقالت حواء: یمكننا أن نأكل من كلِّ ثمار الجنة ، ما عدا ثمر 

الشجرة التي في وسطها ، إذ قال اهللا: ال تأكال منه وال تلمساه لكي ال 
. تموتا

.  ! لن تموتا ، بل ستكونان كاهللا تماًما :فرد الشیطان
ا ، وتصوَّرت أنَّه  اًبا وشهیًّ اء ، إذ ظهَر ثمُر الشجرة جذَّ اقتنَعت حوَّ

ا . وهكذا ... سیجعلها حكیمًة جدًّ
!ال ، ال تأكلي یا حواء –

. نصیحة جیدة یا ماجد . ولكن حواء أكلت وكذلك آدم
فجأًة استولى علیهما الخوف . واختبأا من اهللا عندما جاء 
ة . لقد أخطأا إذ اختارا أن َیعِصیا اهللا . وهكذا  ى في الجنَّ لیتمشَّ

ة َعْدن . طردها من الُبستان الرائع ، من جنَّ
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التكوین ١ و٢

 لنصنع اإلنسان على صورتنا ، و مثالنا :قال اهللا
وصنع اهللا اإلنسان من تراب األرض ونفخ فیه نسمة حیاة  ، 

فصار اإلنسان نفسًا حّیة .
ِمن ُتراب؟

. نعم یا ماجد ، اهللا قادر على كل شيء
ثم قال اهللا: لیس حسنًا أن یبقى آدم وحیداً ، سأصنع 

له شریًكا مثله ُیساِعُده . فجعل اهللا آدم ینام وأخذ منه 
إحدى أضالِعه وصنع ِمنها المرأة . 

وأحضر اهللا المرأة، حّواء، إلى آدم، لتكون زوجَته .
في وسط الجنة غرس اهللا شجرة الحیاة و شجرة 

معرفة الخیر والشر . وأوصى اهللا آدم: ُكْل ما تشاء من 
جمیع أشجار الجنة ، ولكن إیاك أن تأكل من شجرة معرفة 

. الخیر والشر ، ألنك حین تأكل منها  تموت فعًال
ة ، وكانا في سالم  عاش آدم وحواء في الُبستان، الجنَّ

ین. لقد كانا قریبین من اهللا وكانا یتمتعان  وفرح تامَّ
بوجودهما معه. ولكن ... في یوم من األیام .
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أبي، من
فضلك! 

أَما وعدَتنا بأن 
تحكي لنا

ة ؟  أروع قصَّ

ما الخبر یا ماجد ؟
ما الخبر یا هند؟

ة موجودة في أروع  َبلى! القصَّ
كتاب بین كل ما ُكتب ، 
الكتاب المقدس، كتاب

اهللا الحي .
كیف نعرف 
أن الكتاب 

س هو  المقدَّ
كتاُب اهللا؟

د  ها لیست مجرَّ إنَّ
ة من الكتاب  قصَّ

ة  س . إنها قصَّ المقدَّ
س  الكتاب المقدَّ
ة ة خطَّ ه ، قصَّ كلِّ

اهللا للبشر .

ة من الكتاب  قصَّ
المقدس؟

أبي، من
فضلك! 

ما الخبر یا ماجد ؟
ما الخبر یا هند؟

ة موجودة في أروع  َبلى! القصَّ
كتاب بین كل ما ُكتب ، 
الكتاب المقدس، كتاب

اهللا الحي .
كیف نعرف 
أن الكتاب 

س هو  المقدَّ
كتاُب اهللا؟

د  ها لیست مجرَّ إنَّ
ة من الكتاب  قصَّ

ة  س . إنها قصَّ المقدَّ
س  الكتاب المقدَّ
ة ة خطَّ ه ، قصَّ كلِّ

اهللا للبشر .

ة من الكتاب  قصَّ
المقدس؟

أَما وعدَتنا بأن 
تحكي لنا

أعظم هدّیة ؟ 

لقد أرشد اهللا ٤٠ شخًصا على مدى ١٥٠٠ سنة ، 
َتتوافق وتتكامل تماًما . فكتبوا ٦٦ ِسفًرا (كتاًبا) 

ال یقدر أحٌد إالَّ اهللا وحده أن یعمل
كتاًبا كهذا .

وس  اهللا یهتم بنا ویساعدنا إذا طلبنا منه المساعدة ، إنه ُقدُّ
ه هو یرى ویعرف  ِك ال تقدرین أن َتَریه ، لكنَّ وطاهر . إنَّ

كل شيء ، ویقدر على كل شيء ، دعینا نسمع القصة من 
أبیك فَتفهمي .

منذ زمن  بعید خلق اهللا العالم وكل ما 
فیه . ُثمَّ عمل اهللا ُبستاًنا رائًعا، ُیدَعى

ه كي یعیش فیه  ة َعْدن، وقد أعدَّ جنَّ
أحسُن مخلوقاته .

أي نحُن 
الَبَشر!

هل كتب 
اهللا الكتاب 
المقدس؟

ماذا یفعل اهللا، 
وكیف هو؟

لقد أرشد اهللا ٤٠ شخًصا على مدى ١٥٠٠ سنة ، 
َتتوافق وتتكامل تماًما . فكتبوا ٦٦ ِسفًرا (كتاًبا) 

ال یقدر أحٌد إالَّ اهللا وحده أن یعمل
كتاًبا كهذا .

وس  اهللا یهتم بنا ویساعدنا إذا طلبنا منه المساعدة ، إنه ُقدُّ
ه هو یرى ویعرف  ِك ال تقدرین أن َتَریه ، لكنَّ وطاهر . إنَّ

كل شيء ، ویقدر على كل شيء ، دعینا نسمع القصة من 
أبیك فَتفهمي .

منذ زمن  بعید خلق اهللا العالم وكل ما 
فیه . ُثمَّ عمل اهللا ُبستاًنا رائًعا، ُیدَعى

ه كي یعیش فیه  ة َعْدن، وقد أعدَّ جنَّ
أحسُن مخلوقاته .

أي نحُن 
الَبَشر!

هل كتب 
اهللا الكتاب 
المقدس؟

ماذا یفعل اهللا، 
وكیف هو؟
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