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األزل

الماضي

إشعياء04:
43:10-13
44:6,8
45:5-8,18
45:21-22
46:5,9
48:12

-أعمال 11411

أنا
هو

يوحنا 141

"فِي الْبَ ْد ِء

أنا
هو

َكا َن
ِ
الْ َكل َمة.

«أَ َنا األَ َّول ُ َوأَ َنا اآل ِ
خ ُر،
َوالَ إِل َه َغ ْي ِري.
أشعياء ::44

-إشعياء :4414

الكلمة التي خرجت من الـ أنا هو هي كانت بداءة خليقة هللا
األزلي غير المنظور معلنا ً ذاته.

***

الواحد أألزلي المكتفي ذاتيا ً هو روح واحد
– ليس ثالثة أرواح وال ثالثة – في – واحد-
هو الرب اإلله وأب الجميع.
أفسس  ;1-4 ; 1:9-11تثنية 6:4

إنّ موضوع (أو مِحْ َور) الكتاب المقدّ س
هو الرب يسوع المسيح .إنه السبب
الرئيسي لوجودنا .كل األشياء تدور
حوله .إنّ كل األشياء التي ُخلِ َقت  ،لم
تكن ل ُتخلَق بدونه.

تكوين 141

بداية
الكائنات
المالئكية

"فِي ا ْلبَدْ ءِ
َخلَقَ هللا ُ
س َم َاوات
ال َّ
ض...
َواألَ ْر َ

َوالْ َكلِ َمة

ةُُ َكا َن ِع ْن َد ِ
اهلل،
َوَكا َن الْ َكلِم ـَـة اهللَ.
ضا ِم َن الْيَـ ْوِم أَنَا ه َو،
أَيْ ً

عصـر ما قبـل التاريـخ
األرض مسكونة

إشعياء :1411

َعدْ نَ -ج َّن ِة هللاِ
من ألحجارة الكريمة

أيوب 38:4-7
عبرانيين 11:3

 -حزقيال 31414

ال ُمدَّة ا ّلتي
إسْ تغرقتها عمليّة
خلق السماء واألرض
غير معروفة
أيوب  - 38:9aمزمور 104:5-6
ينبوع مياه غلّف األرض.كانت حالة األرض المناخية
مثالية ومستقرة على مدار السنة بفضل تأثير
الجوي).لم يكن هناك
اإلحتباس الحراري (داخل الغالف ّ
طقس حارأو بارد.

إنّ الكائنات المالئكيّة كانت أولى الخالئق من أصل إثنين ،الذين يحملون
صورة هللا وشبهه .وكان اإلنسان هو الخليقة األخرى .كِال الخليقتين قد
ُخلِ َقتا أوالً على صورة هللا ،التي كانت إنعكاسا ً لخصائص ( ميزات) هللا
الروحيّة – مشابهين هلل .وقد أُعْ طوا الحقا ً أشكاالً َم ْنظورَ ة على َ
شبَه هللا –
ذاك  ،الّذي كان عليه ّ
هللا عندما ظهر أوالً في بداءة الخليقة.

(يهوشوه) .لقد كانت مسيح يهوه" .كان الكلمة هللا" .لقد تشاور
ألكلمــة ،التي كانت في البدء ،لم تكن يسوع
َ
يهوه وقصدَ في نفسه (ليس في أنفسهم – افسس  )1 :9,11قبل خروج الكلمة في بدء الخليقة .لقد َظهَرَ ت
ِ
الكلمة ب ِم ْلئِها (أعلنت عن نفسها) في المسيح يسوع .فلقد كان يسوع ملء الالهوت جسديا ً ظهرت الكلمة في
المسيح يسوع بملئها .كان يسوع ملء الالهوت جسديا ً )كولوسي  .(1:19,2:9فهو لم يكن الشخص الثاني في
الالهوت وال جزءً ثالثا ً من الالهوت .فهو كان الالهوت الم ُْطلَق ال ّظاهِر في الجسد.

C-1

(أِلِب ـ ـِ ـ ـ ــدِ)

َم ْعلُو َمـــ ٌة ِع ْنـ َد الــ َّرب
ُمنــــ ُذ األَ َزل
جمِي ُع أَ ْع َمالِـــــ ِه.

مالحظة :في البدء كانت الدورة الكاملة لألرض حول
الشمس  063يوم .لقد كان محور األرض بالنسبة
للشمس عمودياً .كل جزء من سطح األرض تلقى 11
ساعة من ضوء النهار و 11ساعة من الظالم .

أرض ما قبل التاريخ-
إنها أرض إلختبار الكائنات المالئكية
إنسان ما قبل التاريخ– لقد بَدوا مُشابهين لإلنسان الحديث،
لك ّنهم لم ي ُْخلَقوا َنظيرآدم ،على صورة هللا ؛ بناءً عليه  ،فإ ّنهم لم
يعبدوا هللا .مع أّ ّنهم بِدائيون ،لك ّنهم كانوا مخلوقات ناطِ قة (أي أ ّنهم
ً
خليقة أسمى من الحيوانات.
كانوا يتكلّمون)  .لقد كانوا

