
ــيِح الحقيقيَّة.  ــوَع المس ُة يس هذِه ِقصَّ
جاَء يسوُع إلى األرِض كِطفل، وَكِبَر 
ِد  ــُر من مجرَّ ــاَر َرُجًال. لكنَّه أكث وص
ــه، خالُق  ــه ابُن الل ــادّي. إنَّ َرُجٍل ع
ــون. وهو قام بأعماٍل رائعٍة كثيرة،  الَك
لكنَّ أرَوَع ما فيها هو العمُل الذي قاَم 
به ألجِلَك أنت! تاِبِع القراءَة واكتِشْف 
ُتنا مع  ــدُأ ِقصَّ ــَل الرائع. تب هذا العم

َرُجٍل وامرأٍة لم يطيعا الله.
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٢

ــَم كاِمًال، عاَش فيه  ــَل اللُه العاَل َجَع
اإلنساُن مع الحيواناِت كلِّها بَسالم. 

ا من الجميع. وكاَن اللُه قريًبا جدًّ
انُظْر يا آدم! 

الُعصفوُر الصغيُر 
يأتي حين ُأناديه!

اللُه صاِلٌح معنا. 
لقد أعطانا كلَّ 

شيء!

َمَنَع اللُه آدم وحوَّاء من 
أن يأُكال من َثَمِر إحدى 
الفضوَل  لكنَّ  ــجار.  األش

اَء. كان قد أصاَب حوَّ

جاَء الَشيطاُن على َشكِل 
حيٍَّة وَجرَّب حوَّاء.

هل حقًّا قاَل اللُه أالَّ 
تأكال من هذا الثَّمر؟

أجل! إْن
لََمْسناه سنموت.

بيه! وسَتصيريَن  ا!جرِّ حكيمًة جدًّ

صغيرة منها.سُأجرِّب قضمة 

آدم! إنَّه لذيذ!
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٣

ــُر  تأثي كاَن  ــْن  لك
ــوِع  الممن ــِر  الَثَم
ــا تماًما عمَّا  مختلًف
ــه الحيَّة.  وعَدْت ب
ــَم آدُم  ــأًة، َفِه فج
دا  اُء أنَّهما تمرَّ وحوَّ

على الله.
نحن َلْسنا حكيَمين! 

نحن ُعريانان!

َأْسِرعي، َفْلنرُكْض 
ونختبْئ من الله!

اللُه  ــاَء  ج ــمَّ  ُث
كيَف َعَرفُتما أنَُّكما ُعريانان؟ يبَحُث عنُهما.

هل َأَكلُتما ِمَن الَثَمِر الذي 
منعُتُكما من أكِله؟

أنا َأَكْلُت ألنَّ المرأَة التي َجَعْلَتها 
معي، هي أعَطْتني إيَّاه.

أنَت َخَدَعْتني!الحيَُّة التي خلْقَتها 

ألنَّكما لم ُتطيعاني،
يجُب أن تغادرا هذه الجنََّة الجميلة. 

مَن اآلَن فصاِعًدا، عليُكما أن
َتْتَعَبا لكي تعيشا.

انُظري! هناَك سيٌف
مشَتِعٌل َيمَنُع الدخوَل إلى
الجنَّة. ال ُيمِكُننا اآلن

الرجوُع إليها!

أيَن سنذهب؟ 
ماذا سنفعل؟

َوْعُد اللِه بالخالص
ما َحَدَث هو انفصاٌل تامٌّ ما بين الله 
وخليقته التي يحبُّها، بعد أن كانوا في 
اُء إلى  ِوحدٍة تامَّة. فاضُطرَّ آدُم وحوَّ

َخْلِق حياٍة جديدٍة مبنيٍَّة على أساِس ما 
َخٍة ِبعاِرِهما. َيعِرفاِنه، وملطَّ

ًة لفداِء  لكْن كاَن اللُه قد َوَضَع ُخطَّ
خليَقِته، وَوَعَد بأْن ُيرِسَل ُمَخلًِّصا إلى 

شعِبِه يوًما ما. 
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٤

غير أنَّه ِبُمروِر األجيال، راَح الناُس يبَتعدون 
عِن الله. وعاشوا في الَكِذِب والِغشِّ والَقْتل، 

وَعِملوا آلهًة من َحَجٍر وَخَشٍب لَِيعُبُدوها َبَدًال 
من اإللِه الحقيقّي.

َعَبُدوا الشمَس والَقَمَر والنجوَم 
وَسَجدوا أماَم األصنام.

ومع كلِّ هذا، كاَن 
البعُض ال يزاُلون يتَبعوَن 

اإللَه الحقيقّي.

حتَّى متى
سَيسَمُح اللُه باستمراِر 

ّر؟ هذا الشَّ
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٥

ــاَء الناُس كثيًرا إلى  َأس
بعِضهم بعًضا.

الخوِف  ــي  ف ــاُس  الن ــاَش  ع
والقلق، وَلم َيُكْن لديِهم رجاء.

ساِعُدوِني!

أرجوَك ال تؤِذني!

العاَلِم  مماِلُك  بدَأْت 
َتَتقاَتُل في ما بيَنها.

الَمْوُت  وانَتَشَر 
في ُكلِّ مكان.
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كيف أطلُب من يسوَع أن يمحَو خطيَّتي؟ 

يمكنَك أن تصلِّي إلى يسوع في أيِّ وقت.
ــوًرا رائعًة •  ــه َصَنَع أم ــَك تحبُّه ألنَّ ــْل له إنَّ ُق

ألجِلك، واشُكْره عليها.
ــيِّئِة التي •  ــه إنََّك نادٌم على األعماِل الس ُقْل ل

ــَت بها، وإنَّك ترفض هذه الخطايا، وتريُد  ُقم
أن ترِجَع إليه.

ُقْل له إنََّك تؤِمُن بأنَّه قادٌر أن يغِفَر خطيَّتك.• 
ــْب منه ذلك، وُقْل له إنََّك تريُد أن تتَبَعه •  اطُل

كلَّ أيَّام حياتك وتعيَش له.
اشُكِر اللَه ألنَّه َسِمَع صالَتَك وساَمَحك. اآلن • 

ِصْرَت تنتمي إلى عائلة الله.

قصيدُة الخالص
على الصليب متَّ يسوع
قمَت خلَّصتنا من الموت

اغفر لي خطيئتي
 كن ربِّي صديقي مخلِّصي

دها غيِّر حياتي وجدِّ
ساعدني كي أحيا لك

هناك المزيد لتعرفه!
ُس على قصٍص رائعة  يحتوي الكتاُب المقدَّ
ــه الوحيد  ــا عِن الله وابن ــب أن تعرَفه يج

يسوع المسيح!
كيف َخَلَق الله العاَلَم واإلنسان• 

   (تكوين ١، ٢).
ــاُن عن اإللِه الحقيقيِّ •  كيف ابتَعَد اإلنس

الواحد (تكوين ٣).
ــوع المسيح في البشائر •  قصص حياة يس

األربع متَّى ومرقس ولوقا ويوحنَّا.

أخباٌر رائعة
يِر مع يسوع، وعن •  ثا عن روعِة السَّ َأطِلْع شخًصا يحبُّ يسوَع على القرار الذي اتَّخْذَته. تحدَّ

ران فيها. العيِش معه في السماء إلى األبد في ما بعد. َتعاَونا إليجاد أجوبٍة عن أيَّة أسئلٍة تفكِّ
ابحْث عن كنيسٍة فيها أشخاٌص آخرون ممَّن يحبُّون يسوع، وانضمَّ إليها. فهذه فرصٌة رائعٌة • 

تساعدك على الثَّبات في قرارك بأن تتبَع يسوَع كلَّ يوم.
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