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  من أين أتينا؟

  :صديقي العزيز

وفي هذا الدرس سنتعلم أن اهللا هو الخالق . في الدرس الماضي ، تعلمنا أشياء رائعة عن اهللا 
  . شياءالعظيم الصانع آل األ

هل تطلعت يومًا إلى النجوم في الليل ، وتساءلت آيف صارت هناك ؟ يخبرنا الكتاب المقدس آيف 
  . صارت هناك ، فاهللا قد صنعها

في البدء خلق اهللا السماوات : " فأول آية في الكتاب المقدس تقول
  ) . 1:1تكوين " (واألرض 

واهللا وحده هو الذي . عني صنع األشياء من العدم ت" خلق " وآلمة 
اهللا صنع الشمس والقمر، وصنع األرض التي . يستطيع فعل ذلك

بعض هذه . خلق اهللا آل النجوم التي تتألأل في الليل. نعيش عليها
النجوم آبير لدرجة أنه يمكن وضع الشمس واألرض بداخله ويظل 

  .هناك مكان متسع

   

  

  متى صنع اهللا السماوات واألرض؟

والكتاب المقدس يقول . ال أحد يعرف متى خلق اهللا السماوات واألرض ، فاهللا لم يخبرنا متى فعل هذا
  ".سماوات واألرض في البدء خلق اهللا ال: " ببساطة 

بكلمته ُصنعت السماوات، : " يقول الكتاب المقدس. آيف خلق اهللا السماوات واألرض؟ خلقها بكلمته
  ) .6:33مزمور " (وبنسمة من فمه آل أفالآها 

: ويقول الكتاب المقدس . فما أن تكلم اهللا ، حتى خرجت للوجود الشمس والقمر واألرض وآل النجوم 
   ) .9:33مزمور  (      "ل شئ ، وأوصى فثبت آل آائن ألنه قال فكان آـ" 



لكن آيف . آل ما آان يلزم هو أن يتكلم اهللا لتخرج السماوات واألرض إلى الوجود! آلمة اهللا قوية 
نعرف أن هذه هي الحقيقة ؟ نعرف أن هذه هي الحقيقة ألن آلمة اهللا تقول هكذا، فالكتاب المقدس 

  ) .3:11عبرانيين " ( خلق الكون بكلمة منه باإليمان ندرك أن اهللا: " يقول

  :اهللا خلق األرض 

خلق التالل والجبال واألنهار والبحار والبحيرات والسحاب الذي . خلق اهللا األرض التي نعيش عليها
خلق األسماك التي تسبح في الماء ، . خلق العشب األخضر واألشجار والزهور الجميلة. يمطر مطرًا

  .خلق الحوت الضخم جدًا والسمك الذهبي صغير الحجم. ة منهاخلق أنواعًا مختلف

خلق اهللا الطيور التي تطير في السماء ، خلق أنواعًا مختلفة منها، خلق النسر الجبار بمخالبه القوية 
خلق طائر البلوجاي آثير الصياح وعصفور الكناريا الصغير . ، والعصفور األحمر الجميل صغير الحجم 

  .خلق البجعة الجميلة واليمامة الوديعة.  جميًال جّدًا الذي يغني غناًء

خلق األسد الجبار الذي يزأر في الغابة، . خلق اهللا الحيوانات ، خلق منها أنواعًا آثيرة مختلفة 
خلق الخيل والبقر والماعز والخنازير . خلق األفيال الضخمة والسناجب المرحة . واألرانب الصغيرة 
  .اهللا آل الحيواناتخلق . والكالب والقطط 

  ما أروع ما خلق اهللا ؟

خلق اهللا اإلنسان . لم ينشأ اإلنسان من الحيوان، بل خلقه اهللا.  أروع ما خلقه اهللا  اإلنسان هو
  ".صورة اهللا " لقد خلق اهللا اإلنسان على . مختلفًا عن آل الحيوانات 

، وخلق له زوجة جميلة "آدم " ان اسمه خلق اهللا اإلنسان األول وآ
فخلق اهللا اإلنسان على : " يقول الكتاب المقدس". حواء " اسمها 
) . 27:1تكوين  ( "على صورة اهللا خلق البشر، ذآرًا وأنثى خلقهم. صورته

  .خلق اهللا آدم وحواء على صورته

اإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي على صورة اهللا ، فلم ُتخلق أية 
  .وهذا يدلنا على أن لنا مكانة خاصة جدًا. لوقات أخرى على صورة اهللامخ

لم ير أحد منا جنة أو حديقة ". جنة عدن " غرس اهللا جنة ليعيش آدم وحواء فيها ، وآانت تدعى 
  ".جنة عدن " جميلة جدًا مثل 

وآان . ر، الصالحة لألآل آان في جنة عدن آل أنواع األشجار جميلة المنظ
وآان لدى آدم وحواء آل شيء يحتاجان . يجري فيها نهر ماء صاٍف بّراق

  .إليه ليكونا سعيدين

أخبر اهللا آدم وحواء بأن لهما حرية األآل من آل شجر الجنة، ماعدا شجرة 
هذه الشجرة هي ". من ثمارها " واحدة ، أوصاهما أال يأآال منها أي 

قال اهللا لهما أنهما متى أآال منها فموتًا . والشرشجرة معرفة الخير 
  .يموتان

. آان آدم وحواء سعيدين، وآان أآثر شيء يسعدهما هو أن اهللا آان ينزل إليهما في المساء ويزورهما
  .آان اهللا يأتي ليسير ويتحدث مع آدم وحواء

  :صنع اهللا آل شيء جميًال 

آل شيء : " ويقول الكتاب المقدس". حسن جّدًا " أنه ُسر اهللا بخليقته ، وتطلع إلى آل ما صنع ورأى
  ) .11:3جامعة " (حسن 



يقول الكتاب . خلقها لمجده ولمسرته. ويخبرنا الكتاب المقدس، لماذا خلق اهللا آل األشياء ؟
يا ربنا وإلهنا لك يحق المجد واإلآرام والقدرة ، ألنك خلقت األشياء آلها، وهي بمشيئتك : " المقدس
  ) .11:4رؤيا  (   "دت آانت ووج

إذا آان اهللا قد خلق آل شيء جميًال وآامًال، فلماذا إذًا توجد أشياء آثيرة سيئة جدًا : " قد تتساءل
في درسنا القادم . سبب هذا هو عدو جلب الخطية إلى عالم اهللا الجميل". في عالمنا اليوم ؟ 

  .سنكتشف من يكون هذا العدو ، وما الذي فعله

  :صة جدًا لدى اهللا لنا مكانة خا

  ترى أي المخلوقات الرائعة التي خلقها اهللا يحبها أآثر؟: واآلن أريد أن أسألك سؤاًال 

نحن خليقة اهللا . هو يحبك ويحبني. اهللا يحب آل الناس! اهللا يحب الناس أآثر من آل المخلوقات 
  :  المخلوقاتلذلك دعنا نتأمل في ثالثة أشياء جعلتنا متميزين عن سائر. الخاصة جدا

  . نحن مخلوقون على صورة اهللا-١

  . وهذا يجعلنا متميزين. لم تخلق أية آائنات أخرى على صورة اهللا
  :  نستطيع نحن أن نعرف اهللا -٢

نحن نقدر أن نعرف اهللا ونحبه ونتحدث .. ال تستطيع الحيوانات أن تعرف اهللا ، ولكننا أنت وأنا نستطيع
  .  متميزين جداوهذا يجعلنا. معه في الصالة 

  : يستطيع اهللا أن يحيا فينا-٣

  .وهذا يجعلنا متميزين جدا جدا. أروع ما فينا هو أننا مخلوقين بطريقة تسمح هللا أن يحيا في قلوبنا
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