
 

 10:18لوقا 
 18-28:2حزقيال 
 14-14:12إشعياء 

 

َسقَطَ(  )أولقد أخطأ 

ُزَهرة )لوسيفر( ،   
بسبب رغبته في أن 

يصبح مثل يهِوه. 

فطُِرَح من مركزه 

( معه  وَسَحَب )أي جرَّ

 ثُْلث الكائنات المالئكيّة

 12:4)رؤيا (

لقد َخيَّم الموت 

على األرض 

عندما راح 

الشيطان يُحّث 

الخالئق على 

قتل وإهالك 

 –بعضهم بعضاً 

"َذاَك َكاَن قَتَّاالً 

ِمَن اْلبَْدِء" 

وعندما واجهه 

يهِوه، "لَْم يَْثبُْت 

 "  –فِي اْلَحقِّ

من هنا،  إنطالقاً 

"إنه َكذَّاٌب َوأَبُو 

 اْلَكذَّاِب."

 منذ خلق اإلنسان(  A.H سنة عبرية)  س.ع. =
 * تشير إلى حدث ُمَميَّز ومهّم. عدد{

 الرقم الكامل، 7السنين قابل للقسمة على           

  }في الكتب المقدسة.                  

 قبل ميالد المسيح ( .B.C)ق.م.   =  

 من ميالد المسيح (A.D ميالديّة سنة)=         م.

 8:44يوحنا 
 2:4بطرس ۲

 6يهوذا 

ر بعضها بعضاً،  بينما كانت الخالئق تقتل وتَُدمِّ

أصبحت النباتات أيضاً في طريقها إلى الهالك. بعد 

فترة من الوقت، غرقت األرض في فوضى عارمة 

ثَت تلك التّصّرفات الفاسدة والُمْفِرطَة،  .ومن ثَمَّ ، لوَّ

للغالف الجوي. نتيجةً لذلك ، َعَمَد هللا الحياة الّداعمة 

إلى إيقاف األمر بُرّمته )أي إيقاف الحياة( عبر 

.تجليد)تجميد( األرض  

 

الزرقاء،  القبّة فوق بواسطة المياه من   

 –بما أّن الشمس قد أْظلََمت وانطفأت  

ظُْلَمةٌ")راجع  و"َعلَى َوْجِه اْلَغْمرِ 

َرت.  ب(.38: 9أيوب كّل حياٍة قد ُدمِّ

   أصبحت األرض َخِربَة وقَفَِرة )خاوية( 

   

 
 (. 26-4:23راجع أرمياء)   

 "َوَكاَنت  
)أصبحت( األَْرض     

َبًة َوَخال َيًة،  َخر 

 َوَعلَى
 َوْجه          

ْلَمٌة..."   اْلَغْمر  ظ   

 أ1 : 2تكوين

 

 من الّزمان سحيقةعصور 

 )غير معروفة(

 

  ستة أيام إعادة الخلق فترة

 مالحظة: لقد استغرقت

ساعة( 24المساء ) –ساعة  42من   

 )اليوم السابع   ساعة(. ألسبت 24والصباح )

معلن بوضوح في الكتب  ساعة( 42من   
 المقدسة. لقد استعادت األرض

ة   حالتها األصليّة المثاليّة والُمْستقرَّ
الجنس البشري –من أجل آدم   

.كان هناك بحار من المياه على صورة هللا وَشبَهه، المخلوق  

ُخلِقت   لقد. ُمحيط )أي( – إنّما  لم يكن هناك بحُر مياٍه واسع

 "عدن" .   لم تكن األرض بأكملها ". جميع الخالئق "َحَسنَة

  
لقد كانت عدن وَجنَّتها مْوقّعْين ُمَميََّزْين. إّن جنة عدن ، 

 )إسرائيل(.كانت أرض كنعان 

 

 إعادة خلق السماء واألرض

 من أجل الجنس البشري

 

  س.ع.  0   2:3 – 1:3 تكوين

ق.م.    2004
     

 لُِعنت األرض
 ُمْنبِتَةً شوكاً وَحَسكاً.

 

 إّن األعشاب واألشجار

الُمْثِمَرة التي نََمت في   

 جنة عدن ، كانت جميعها وبدون أي

.وإمرأته إستثناء، جيّدة لألكل بالنّسبة آلدم   
 إّن شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير   

 والشّر لم تكونا شجرتين طبيعيّتين.

 

لم تكن الحيّة أفعى في األصل . لقد كان 

مخلوقاً شبيهاً بإنسان ما قبل التاريخ ، 

فهو قد ُخلِق أسمى )أرفع( من الحيوانات 

ولكنّه أدنى من آدم. إّن التّقارب أو الّشبه 

الوثيق فيما بين دِمِه ودم اإلنسان قد 

أتاح للشيطان إستخدامه كأداة للتّهجين 

حواء.وبسبب الّدور الّذي لعبه مع 

ومشاركته في هذا الُمَخطّط الشرير، فإنّه 

 بعد السقوط، أصبح )تحّول إلى( أفعى.

 

   3˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗2  تكوين

وح    "َور 

ف    للا   َير   

 َعلَى َوْجه  

َياه ."    اْلم   

 ب  1:2تكوين

  104:3 مزمور

 راءةــــــــألب
 

  ُمْبِهــج فردوس –عدن 

 وجنّـــة هللا

 آدم  

 حواء  

الحية    

   
 الجنّة الطبيعيّة

 9-2:8 تكوين

 

 الخطيــة

 و

 الموت

C-2 


