
عندما صنع اهللا آل شئ    

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
ترجمها ماجد أديب رزق   
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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    



من صنعنا؟ الكتاب المقدس، وهو آلمة اهللا، يخبرنا آيف بدأ       
منذ زمن بعيد خلق اهللا اإلنسان األول وأسماه       . الجنس البشري       

وعندما نفخ اهللا في أنف .  آدم وصنع اهللا آدم من تراب األرض     
ووجد نفسه  . آدم نسمة حياة، صار آدم نفسا حيا  

                  في جنة جميلة تسمى  
.                       جنة عدن 



. قبل أن يصنع اهللا آدم، صنع عالم جميل مليء بأشياء رائعة     
خطوة بخطوة صنع اهللا التالل الكثيرة و المروج الشاسعة،         

الزهور العطرة واألشجار الوارفة، آما صنع أيضا الطيور                
بريشها البراق والنحل الزنان، الحيتان المندفعة و القواقع             

 في الواقع، صنع       .المنزلقة                        
.شيء اهللا آل                           



في البدء، وقبل أن يصنع    
اهللا أي شيء، لم يكن   

ال  . هناك شيء غير اهللا 
أنـُاس وال أماآن وال أي     

ال  . الشيء مطلقا  . شيء
الشيء   . نور وال ظلمة
لم يكن . أعلى أو أسفل 

و لم . هناك أمس أو غد 
يكن غير اهللا الذي ليس     

عندئذ ابتدأ اهللا    .  له بداية  
.يعمل



.في البدء خلق اهللا السماوات واألرض       



وآانت األرض   
خربة و خالية،    

وعلي وجه  
.الغمر ظلمة  
  ،وقال اهللا

ليكن " 
." نور



وآان صباح . ودعا اهللا النور نهارا والظلمة ليال    . فكان نور
.وآان مساء اليوم األول   



في اليوم الثاني، جمع اهللا مياه المحيطات والبحار والبحيرات          
وآان "  لتظهر اليابسة   "وفي اليوم الثالث قال اهللا   . تحت السماء  

.آذلك



. وأمر اهللا العشب والزهور والشجيرات واألشجار أن تنبت            
.وآان صباح وآان مساء اليوم الثالث .          وأنبتت



وعمل اهللا الشمس، والقمر،      
وآان . و النجوم الكثيرة العدد     

. صباح و آان مساء اليوم الرابع     



وآان عمل اهللا التالي المخلوقات    
ففي  . البحرية واألسماك و الطيور     

اليوم الخامس صنع اهللا سمك أبو     
       سيف الضخم و سمك    

      السردين الصغير، النعامة        
     الطويلة والطائر الطنان     

وصنع اهللا آل األسماك    . الصغير  
لتمأل مياه األرض وآل أنواع      

الطيور لتمرح على األرض وفي      
وآان صباح. البحر وفي السماء     

.    وآان مساء اليوم الخامس  



آل ..."   لتـُخرج األرض  آل نفس حية       "وبعد هذا قال اهللا،   
. أنواع الحيوانات والحشرات والزواحف ظهرت في الوجود            

حتى القرود    . األفيال الضخمة والقـُنْدُس ذو الفرو الثمين           
أيضا الديدان المتلوية     . الشقية والتماسيح غير الرشيقة        

ومجاميع الزرافات       .  و السناجب الممتلئة الخدود      
آل أنواع الحيوانات صنعها اهللا في هذا        .  والقطط 

. وآان صباح و آان مساء اليوم السادس   .اليوم 



.  لكن صنع اهللا  شئ آخر في اليوم السادس ــ شئ خاص جداً         
أصبح هناك طعاما في  . آل شئ اصبح اآلن ُمعدا لإلنسان  

نعمل اإلنسان على   "وقال اهللا،  . الحقول و حيوانات لتخدمه   
ليتسلط علي آل  . صورتنا آشبهنا

فخلق اهللا   ." شئ على األرض   
اإلنسان على صورته،     

...على صورة اهللا خلقه   



.  وأوصي اهللا آدم 
من جميع شجر     "

وأما . الجنة تأآل أآال   
شجرة معرفة الخير      
.والشر فال تأآل منها   
ألنك يوم تأآل منها 

."موتا تموت



ليس جيدا أن يكون آدم     " وقال الرب اإلله،       
وأحضر    ." فأصنع له معينا نظيرة . وحده

فدعا . اهللا آل الطيور و الحيوانات آلدم     
والبد أنه آان  . آدم بأسمائها جميعا

وأما . بارعا جدا ليفعل ذلك   
.لنفسه فلم يجد معينا نظيره  



وأخذ واحدة   .  فأوقع اهللا ُسباتا علي آدم فنام
من أضالعه، وبني الرب اإلله الضلع           

وآانت .  التي أخذها من آدم امرأة    
المرأة التي أحضرها اهللا         

.آلدم مناسبة تماما له



واستراح اهللا في  .  صنع اهللا آل شئ في ستة أيام  
وآان آدم وزوجته حواء  .  اليوم السابع وبارآه   
في سعادة تامة بطاعتهما   في جنة عدن 

سيدهما ُمسدد    وآان اهللا هو الرب  .   هللا
. احتياجهما وصديقهما 



عندما صنع اهللا آل شئ  

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

  2، 1اإلصحاحات    

" 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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من صنعنا؟ الكتاب المقدس، وهو آلمة اهللا، يخبرنا آيف بدأ       
منذ زمن بعيد خلق اهللا اإلنسان األول وأسماه       . الجنس البشري       

وعندما نفخ اهللا في أنف .  آدم وصنع اهللا آدم من تراب األرض     
ووجد نفسه  . آدم نسمة حياة، صار آدم نفسا حيا  

                  في جنة جميلة تسمى  
.                       جنة عدن 



.  قبل أن يصنع اهللا آدم، صنع عالم جميل مليء بأشياء رائعة     
خطوة بخطوة صنع اهللا التالل الكثيرة و المروج الشاسعة،        

الزهور العطرة واألشجار الوارفة، آما صنع أيضا الطيور                
بريشها البراق والنحل الزنان، الحيتان المندفعة و القواقع             

في الواقع، صنع اهللا آل   .                         المنزلقة  
.شيء



في البدء، وقبل أن يصنع    
اهللا أي شيء، لم يكن   
ال . هناك شيء غير اهللا 

أنـُاس وال أماآن وال أي     
ال . الشيء مطلقا  . شيء

الشيء   . نور وال ظلمة
لم يكن . أعلى أو أسفل 

و لم . هناك أمس أو غد 
يكن غير اهللا الذي ليس    

عندئذ ابتدأ اهللا    .  له بداية  
.يعمل



.في البدء خلق اهللا السماوات واألرض       



وآانت األرض   
خربة و خالية،    

وعلي وجه  
.الغمر ظلمة  
  ،وقال اهللا

ليكن " 
." نور



وآان صباح . ودعا اهللا النور نهارا والظلمة ليال    . فكان نور
.وآان مساء اليوم األول   



في اليوم الثاني، جمع اهللا مياه المحيطات والبحار والبحيرات          
وآان "  لتظهر اليابسة   "وفي اليوم الثالث قال اهللا   . تحت السماء  

.آذلك



. وأمر اهللا العشب والزهور والشجيرات واألشجار أن تنبت            
.وآان صباح وآان مساء اليوم الثالث .          وأنبتت



وعمل اهللا الشمس، والقمر،      
وآان . و النجوم الكثيرة العدد     

. صباح و آان مساء اليوم الرابع     



وآان عمل اهللا التالي المخلوقات    
ففي  . البحرية واألسماك و الطيور     

اليوم الخامس صنع اهللا سمك أبو     
       سيف الضخم و سمك    

      السردين الصغير، النعامة        
     الطويلة والطائر الطنان     

وصنع اهللا آل األسماك    . الصغير  
لتمأل مياه األرض وآل أنواع      

الطيور لتمرح على األرض وفي      
وآان صباح. البحر وفي السماء     

.    وآان مساء اليوم الخامس  



آل ..."   لتـُخرج األرض  آل نفس حية       "وبعد هذا قال اهللا،   
. أنواع الحيوانات والحشرات والزواحف ظهرت في الوجود            

حتى القرود الشقية      . األفيال الضخمة والقـُنْدُس ذو الفرو الثمين           
أيضا الديدان المتلوية و السناجب       . والتماسيح غير الرشيقة     

آل أنواع   .  ومجاميع الزرافات  والقطط      .  الممتلئة الخدود    
.الحيوانات صنعها اهللا في هذا اليوم      

.وآان صباح و آان مساء اليوم السادس     



.  لكن صنع اهللا  شئ آخر في اليوم السادس ــ شئ خاص جداً         
أصبح هناك طعاما في  . آل شئ اصبح اآلن ُمعدا لإلنسان  

نعمل اإلنسان على   "وقال اهللا،  . الحقول و حيوانات لتخدمه   
ليتسلط علي آل  . صورتنا آشبهنا

فخلق اهللا   ." شئ على األرض   
اإلنسان على صورته،     

...على صورة اهللا خلقه   



.  وأوصي اهللا آدم 
من جميع شجر     "

وأما . الجنة تأآل أآال   
شجرة معرفة الخير      
.والشر فال تأآل منها   
ألنك يوم تأآل منها 

."موتا تموت



فأصنع له   .  ليس جيدا أن يكون آدم وحده    " وقال الرب اإلله،       
فدعا . وأحضر اهللا آل الطيور و الحيوانات آلدم       ."  معينا نظيرة

والبد أنه آان بارعا  . آدم بأسمائها جميعا
وأما لنفسه فلم يجد    .  جدا ليفعل ذلك   
. معينا نظيره



وأخذ واحدة من أضالعه، وبني    .  فأوقع اهللا ُسباتا علي آدم فنام
وآانت المرأة التي    . الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم امرأة              

. أحضرها اهللا آلدم مناسبة تماما له    



واستراح اهللا في اليوم    .  صنع اهللا آل شئ في ستة أيام  
وآان آدم وزوجته حواء في جنة عدن   . السابع وبارآه  

وآان اهللا هو الرب  .        في سعادة تامة بطاعتهما هللا
.         سيدهما ُمسدد احتياجهما وصديقهما  



عندما صنع اهللا آل شئ  

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

  2، 1اإلصحاحات    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 
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نهايةال



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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