
 

 الماضي
 األزل

 أنا

 هو

 أنا

 هو

04إشعياء:  

 43:10-13 

44:6,8 

45:5-8,18 

45:21-22 

46:5,9 

48:12 

ب  ــَد الـٌة ِعنْ ـــَمْعلُومَ        رَّ
        ُذ األََزلــــُمن                  

.هِ ـــــجِميُع أَْعَمالِ   

 

 

ِالِ ــ ِـلـإ ِِِلِ زِ الِ ِِـــنِ ــــمِـ  ِلِ زِ ى
 (ــدِ ـــــبـِـــ لِ أِ )

لُ َوأََنا اآلِخُر، » أََنا األَوَّ  
.َوالَ إِلَه َغْيِري  

44::أشعياء   

141يوحنا   

ِفي اْلَبْدِء "  
 َكانَ  

.اْلَكِلَمة       

11411أعمال  - 

ةَواْلَكِلمَ 
ُُ ة  
  

 َكاَن ِعْنَد اهلِل،

.ة  اهللَ ــَــ وََكاَن اْلَكِلم  
 َأْيًضا ِمَن اْليَـْوِم َأنَا ه َو،

4414:إشعياء  - 
بداءة خليقة هللاهي كانت  الكلمة التي خرجت من الـ أنا هو  

 األزلي غير المنظور معلناً ذاته.

*** 

 
 الواحد أألزلي المكتفي ذاتياً هو روح واحد

-واحد –في  –ليس ثالثة أرواح وال ثالثة  –  

 الجميع. هو الرب اإلله وأب

 6:4  تثنية  ;1-4 ;  11-1:9أفسس

يحملون  إّن الكائنات المالئكّية كانت أولى الخالئق من أصل إثنين، الذين
صورة هللا وشبهه. وكان اإلنسان هو الخليقة األخرى. ِكال الخليقتين قد 
ُخلَِقتا أوالً على صورة هللا، التي كانت إنعكاساً لخصائص ) ميزات( هللا 

 –مشابهين هلل. وقد أُْعطوا الحقاً أشكاالً َمْنظوَرة على َشَبه هللا  –الروحّية 

 هر أوالً في بداءة الخليقة.ذاك ، الّذي كان عليه هللّا عندما ظ

إّن موضوع )أو ِمْحَور( الكتاب المقّدس 
الرب يسوع المسيح. إنه السبب هو 

الرئيسي لوجودنا. كل األشياء تدور 
حوله. إّن كل األشياء التي ُخلَِقت ، لم 

 تكن لُتخلَق بدونه.

، التي كانت في البدء، لم تكن يسوع )يهوشَوه(. لقد كانت مسيح يهوه. "كان الكلمة هللا". لقد تشاور ألكلمــة

( قبل خروج الكلمة في بدء الخليقة. لقد َظَهَرت 1: 119,افسس  –يهِوه وقصَد في نفسه )ليس في أنفسهم 

سها(  في المسيح يسوع. فلقد كان يسوع ملء الالهوت جسدياً ظهرت الكلمة في الكلمة بِمْلئِها )أعلنت عن نف

فهو لم يكن الشخص الثاني في  .1:19,2:9)كولوسي (المسيح يسوع بملئها. كان يسوع ملء الالهوت جسدياً 

 الالهوت وال جزًء ثالثاً من الالهوت. فهو كان الالهوت الُمْطلَق الّظاِهر في الجسد.

 

في البدء كانت الدورة الكاملة لألرض حول : مالحظة

يوم. لقد كان محور األرض بالنسبة  063الشمس 

 11للشمس عمودياً. كل جزء من سطح األرض تلقى 

 ساعة من الظالم . 11ساعة من ضوء النهار و
 

-أرض ما قبل التاريخ  

 إنها أرض إلختبار الكائنات المالئكية

لقد َبدوا ُمشابهين لإلنسان الحديث،  –إنسان ما قبل التاريخ

لكّنهم لم يُْخلَقوا َنظيرآدم، على صورة هللا ؛ بناًء عليه ، فإّنهم لم 
يعبدوا هللا. مع أّّنهم بِدائيون، لكّنهم كانوا مخلوقات ناِطقة )أي أّنهم 

 كانوا يتكلّمون( . لقد كانوا خليقًة أسمى من الحيوانات.
 

  

 ينبوع مياه غلّف األرض.كانت حالة األرض المناخية
 مثالية ومستقرة على مدار السنة بفضل تأثير

لم يكن هناكاإلحتباس الحراري )داخل الغالف الجّوي(.  
 أو بارد.حار طقس

 

 

  أيوب   38:9a - مزمور 104:5-6

ة الّتي  الُمدَّ
 إْستغرقتها عملّية 
 خلق السماء واألرض 

 
ةغير معروف  

 األرض مسكونة
1411: إشعياء  

ِة هللاِ  -َعْدن    َجنَّ  
ن ألحجارة الكريمةم  

31414حزقيال  -  

التاريـخ قبـل ما عصـر  

 بداية
كائناتال  

 المالئكية

فِي اْلَبْدءِ "  
          َخلََق هللاُ      

َماَوات                    السَّ

...َواألَْرضَ              

141تكوين   

 أيوب 38:4-7  
عبرانيين  11:3   
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