خلق هللا
المناقشة
كان هناك نقاش محتدم بين علماء الكتاب المقدس والعلماء منذ أن أعلن داروين نظريته حول تطور األنواع من الحيوانات ومن رجل.
نطالب "علماء الكتاب المقدس" أن كلمة هللا هو المطلق ،وهو الحقيقة في نهاية المطاف ،وإذا كان أي شيء يتعارض مع "كلمة هللا"،
يجب أن يكون كذبة.
يجب أن يكون الطلب العلماء أن ثبت في حالة تشغيل تجربة في بالضبط نفس الطريقة في كل مرة ،مرة بعد مرة ،والنتيجة هي دائماً
نفسها ،ثم وصلت إلى االستنتاج بالتجربة أن يكون صحيحاً ،وأي شيء يتعارض مع هذه الحقيقة يمكن إثباتها كذبة.
لقد كان فهم قوي للنظريات العلمية والوقائع المثبتة كل حياتي ،لدى معرفة صغيرة كثيرة مختلفة من الدراسات العلمية ،تطور واحدة منها.
في اآلونة األ خيرة ،قد تم استرعاء دراسة الكتاب المقدس ،والتي منحت لي قبول وتفهم أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وأي شيء يتعارض مع "كلمة
هللا" يجب أن يكون كذب .وهذا مشكلة بالنسبة لي ،ألنه إذا كان  ،4 = 2 + 2فإنه ال يمكن ابدأ يساوي  ،3فسيتم دائما ً تساوي  .4وهذا حسب ما تمليه
العلم .متى ثبت من خالل التجريب فإنه يجب أن يكون صحيحاً.
ولذلك ،أنا أعرف "كلمة هللا" هي الحقيقة كما العلم يمكن إثباتها .السؤال ثم يطرح نفسه ،كيف يمكن كال منهما صحيحة إذا واحد يتناقض
مع اآلخر؟ وهذا قدم لي مع تحدي ،إذا كان كالهما صحيحا ً ثم كيف يمكن ألنهم ربما يكون التوفيق بين واحد إلى آخر .في البداية هذا يبدو أمرا
مستحيالً القيام به ،ولكن في دراستي للكتاب المقدس ،وجدت العديد من التفاهمات التي كان "علماء الكتاب المقدس" من آيات عدة في الكتاب
المقدس تم بطريق الخطأ ،ويقول كان فهمهم لما كان يقوله هللا ال كما يقصد هللا معنى أن تكون .تحقيق ذلك ،مع هللا إعطائي االتجاه ،قررت دراسة
الكتاب المقدس كما أود أن تجربة علمية .ويكشف ما يلي نتيجة لهذه الطريقة الجديدة من بلدي دراسة "كلمة هللا".

السبعة أيام إنشاء
كل يوم من األيام الستة لخلق يعكس تقدما من شيء واحد إلى التالي .في العلم عندما تقدم شيئا من نموذج واحد إلى نموذج آخر ،يسمى هذا
التقدم "تطور".
هذا الفهم هكذا يقول لي أن التفسير هللا أنه يعطي في األيام الستة لخلق هو طريقة هللا ليبين لنا بتقدم تدريجي "تطور" من الشرارة الخلق
للشكل النهائي للكون ،من خالل األيام الستة األولى من بلده التالعب.
ال تبدو في تعليل األيام الستة األولى من خلق هللا كما يجري في أي نوع من الترتيب الزمني ،فليست ،فتفسيرات لماذا ،هللا ،فعل في التقدم
ألخذ خلقه" ،العميقة ،أو المياه" من أن  H2Oفائقة ساخنة ألن للنجوم والكواكب ،ومن ثم من تلك األشياء غير الحية للنباتات الحية ،الحيوانات ومن
ثم إلى الرجل.

اليوم األول إلنشاء
في البدء خلق هللا السماء واألرض .سفر التكوين 1:1
في هذه اآلية األولى ،هللا هو إعالم لنا ،أنه هللا ،خلق الكون في الحقيقة والواقع .أو يمكنك يمكن كلمة فإنه بهذه الطريقة" .أنا هللا ،وأنا
خلقت الكون ،وكل ما هو داخل".
ثم هللا يعطينا الدعم لهذا البيان الذي أدلى به في اآليات التالية من كتب أخرى من الكتاب المقدس.
في البداية كانت الكلمة ،والكلمة كان مع هللا ،وكان الكلمة هللا .جون 1:1

تبدو لي ،وأن كنتم المحفوظة ،جميع أقاصي األرض :أنا هللا ،وليس هناك اعتراض آخر .أنا أقسمت بنفسي ،الكلمة ذهب من فمي في بر ،وال يجوز
العودة" ،أن لي كل ركبة القوس ،كل لسان يقوم أقسم 45:22 .إشعيا23-

ما هذا تقول لي ،هو أن هللا خلق الكون ،في الواقع وفي الحقيقة .ألن أنا على اقتناع من خالل دراستي للكتاب المقدس أن "كلمة هللا" هي
الحقيقة ،وأنا أقبل ذلك أنه لم يحدث الكون ليس فقط ،ولكن أن كان تسبب في أن يحدث ذلك ،كونه ذكي وندعو هللا ،وأن هللا هو هللا فقط ،وهناك ما
هو إال آلة واحد ،ولكن له ال يوجد أي شيء آخر.

من مجهرية إلى المجرة
هذه اآليتين كما تقول لي شيئا آخر ،وقد الحظت ابدأ من قبل ،وأنه قد يساعدك في تحقيق المصالحة بين الجانبين للمناقشة المتعلقة بعملية
تطورية .هللا خلق الكون وجميع تفاصيله ال حصر لها ،من مجهرية إلى المجرة .هذا يقول لي وألن الكون هللا وفقط "كلمة هللا" هو الحقيقة ،لذلك
أيضا يجب أن يكون الكون الحقيقة .عندما يبدو أحد علماء في شيء نستشف الفهم ومعنى ،هو جانبا خلق هللا هو استكشاف العالم .تطور ما إال واحد
من العلوم التي الناس التحقيق بغية فهم كيف يعمل.

أربعة أسئلة من عالم
العالم ال تفعل شيئا أكثر من مراقبة تلك التي خلقها هللا ،وطرح األسئلة األربعة؛ "كيف ،ما ،أين ،ومتى "،وهكذا بعد طرح السؤال عليه ثم
العائدات التحقيق والبحث في هذا الجانب من خلق هللا الذي يسعون إلى تلك اإلجابات.
فقط "علماء الكتاب المقدس" دراسة وبحث "كلمات هللا" وفي الحقيقة ،كمعطى لنا في الكتب من الكتاب المقدس ،حتى للقيام بدراسة
العلماء والبحوث "كلمة هللا" وفي الحقيقة كمعطى لنا في الكون حولنا .اآليات التالية التي تساعد على التحقق من صحة هذا الفهم.

عندما أقام الغيوم أعاله :عندما قال أنه عزز نافورات األعماق :عندما قدم إلى البحر المرسوم له ،أن المياه يجب أن ال تمر له الوصية:
عندما عين أسس األرض:األمثال 29-08:28

ما تقول لي ،هذه اآليات هو أن هللا ليس مجرد خالق الكون ،بل أنه أنشأ أيضا قواعد أو قوانين بشأن الكيفية التي يعمل بها الكون .الكلمة
المستخدمة في اآليات أعاله" ،أنه ينبغي إال تمر المياه له الوصية "،يقول لي أن هللا أصدر وصية التي سوف تعمل المياه بطريقة معينة.
اإلشارة في اآليات أعاله إلى "المياه" ال يشير إلى محيطات األرض ،ولكن لما يلي:
وكان األرض دون الشكل ،وفراغ؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه "المياه" .سفر التكوين 1:2
وهذا" ،ديب "،أن هللا إشارة إلى .سيوضح هذا التفصيل األخير ،ولكن ما "المياه" يشير إلى هنا هو النموذج أن خلق هللا أخذت في
شرارة الخلق ،أو كالعالم وتدعو لها ،االنفجار الكبير .وهو يقول أنه في البداية خلق هللا المنصوص عليها بعض القواعد التي ستعمل الكون ،عموما
هذا ما يسمى قوانين الفيزياء ،فضال عن قوانين فيزياء الكم .ولذلك ،عندما يسعى أحد علماء للحصول على اإلجابات لهذه األسئلة األربعة" ،كيف
وماذا وأين ومتى "،ثم أنهم يفعلون شيئا أكثر من محاولة لفهم كيف تسبب هللا الكون إلى الدالة كما يفعل .وبقدر ما أشعر بالقلق وهذا بحث عن
"كلم ة" هللا الحقيقية ،مثلما دراسة الكتاب المقدس ببحث عن "كلمة" هللا الحقيقية.

الحقيقة البديهية األولى إلنشاء
مع العلم أن هللا هو المؤلف من "قوانين الفيزياء" ،لقد جئت مع الحقيقة البديهية التالية .إذا تسبب هللا في الكتاب المقدس أن تكون مكتوبة
باألنبياء عدة كتب كتب الكتاب المقدس ،وهللا تسبب الكون تشكيل وقيادة الدالة كما قال هللا أن أنه ينبغي ،ثم كالهما من هللا ،و ولذلك يجب أن تكون
صحيحة.
إذا كان كال ولذلك تأسست على الحقيقة هلل ،ثم كيف أنها تتناقض مع بعضها البعض؟ عند أمرين صحيحا ً تتناقض مع بعضها البعض ،ثم
واحد منهم ويجب أن ال يكون صحيحاً .ويقول العلماء أن تلك العلوم يمكن إثباتها؛ ولذلك يجب أن يكون صحيحاً ،بينما كلمة هللا صحيح فقط إذا كان
هناك إلها .وأنا أعلم أن هناك إلها ،ألنه أظهر لي أشياء كثيرة على مر السنوات العديدة الماضية ال يمكن تفسيره إال أنه ابن يجري تسترشد
االستخبارات خارج نفسي .ولذلك أنشأت بديهي آخر.

الحقيقة البديهية الثانية إلنشاء
إذا كان هللا خلق الكون ،ثم الكون يجب أن يكون هلل ،وعلى هذا النحو يجب أن تكون الحقيقة هللا .إذا سبب هللا األنبياء كتابة الكتب من
الكتاب المقدس ،ثم "كلمة هللا" المكتوبة في تلك الكتب يجب أن تكون الحقيقة ،ولذلك فإنه سيكون من المستحيل هلل أن أقول شيئا واحداً في كلماته
المكتوبة أن يتعارض مع ما أقام في خلقه ،أنهم يجب أن يتفق أحدهما مع اآلخر.
في العلم كل شيء يمكن إثباتها؛ ولذلك خلصت إلى أنه ليس من العلم الذي في الخطأ .عند هللا أصالً تحدث لألنبياء ،واعطاهم العبارة كتابة
في الكتب من الكتاب المقدس ،كان له معنى كما يفهمها األنبياء عدة تلك الحقيقة .المشكلة كما أرى أنها منذ تلك الكلمات حيث مكتوبة ألول مرة ،في
ما اليوم هي في معظمها لغات ميتة ،و ولذلك اضطر إلى أن تترجم إلى اللغات الحالية ،يجب أن يكون حدث خطأ في ترجمة هذه الكلمات .مع هذا
االفتراض قررت أن تدرس الكتاب المقدس بقصد فهم المعني األصلي هلل .للقيام بذلك أنا قد تشريح كل اآلية والجملة وصوالً إلى الكلمات األساسية
لها ،واستخدام قاموس اللغة اإلنكليزية ،فضال عن تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس ،قد يحدد االختالفات بين المعني األصلي المعطى من هللا ،وما

اآليات التي أصبحت تعني اليوم؛ وبهذه الطريقة قد وجدت الكثير من األخطاء في الكتب من الكتاب المقدس كما أنها ترد في الملك  Jamesالنسخة
األصلية من الكتاب المقدس.

األرض دون النموذج
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

بداية مع هذه اآلية الثانية في "سفر التكوين" ،هللا يشرح عملية استخدمها في أحداث الكون ونحن نعلم من النموذج األصلي الخاص به.
أجد هذا االهتمام نظراً ألن هناك مجموعة من العلماء الذين قد اقترح أن ميلي الكون بعد االنفجار الكبير كان يتألف من السوائل الساخنة فائقة ،الذي
يشبه ذلك عن كثب ما الكتاب المقدس يقول لنا ،قبول النظريات أنها صحيحة.
يمكن تقسيم اآلية أعاله  1:2إلى ثالثة أجزاء.
 .1وكان األرض دون الشكل ،وفراغ؛
 -2كان الظالم على وجه العميقة.
 -3روح هللا تحرك على وجه المياه.
دعونا استخالص فهم من جزء واحد في وقت ،وثم وضع كل ذلك معا في فهم شامل لكامل.

دون النموذج
الجوانب الثالثة لألرض
الحظ في المقطع األول ،أن يتم استخدام كلمة "األرض"  .واقترح أن هناك ثالثة تعريفات لكلمة "األرض" كما هو مستخدم في الكتاب
المقدس.
" -1األرض "،كوكب األرض ,
" -2األرض "،التربة ,
" -3األرض" الكون ككل ،أو المكان حيث هللا تسببت شرارة الخلق أن يحدث.
وأنا على اقتناع بأن كلمة "األرض" ،كما تستخدم في اآلية أعاله يشير إلى الكون ككل أو في اسم على أقل تقدير أن يدعو هللا المكان
حيث أنه يضع له شرارة الخلق .وهذا معتمد من قبل حقيقة أن يشار إليها دون شكل ،وباطلة .أطلب منكم ،كيف يمكن كوكب دون النموذج وباطل؟
أن اقض معنى.

إذا قمت بالبحث عن كلمة "كوكب األرض" في القاموس هو يعرف :كائن فلكية التي تدور حول نجم وال يلمع مع اإلضاءة الخاصة به.
بالنسبة لي ال يعطي هذا التعريف حقا ً معنى كافية فيما يتعلق بكوكب ما هو إال" .كوكب األرض" كتلة متراكمة من الصخور والمعادن والغازات
التي جمعت في كل من جاذبية من مجموع أجزائه .
مع وضع هذا في االعتبار ،ثم يمكنك أن ترى ،في البداية شرارةأحداث ،كانت هناك ال النجوم وكانت هناك ال الكواكب .ولذلك ،ال تشير
كلمة "األرض" كما هو مستخدم في اآلية أعاله لكوكب ولكن إلى المكان حيث هللا تسببت "شرارة الخلق" إلى إشعال إلى حيز الوجود .ولهذا السبب

يمكننا أن نقول أن هللا خلق الكون ،في البداية العدم ،إال فراغاً هائال ،وكان هناك ثم هللا تسببت "شرارة إنشاء" والفراغ توقف يجري إفراغ دون
النموذج .
الجزء الثالث من هذه اآلية توضح ما يفعله هللا مع خلقه ،بعد وضعه في األسود ،باطلة من العدم.

فراغ
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

كلمة "باطل" ،يعني" ،التي تحتوي على بغض النظر ،فارغة ،ال المحتل ،غير معبأ ".الكلمة العبرية األصلية التي حلت محل كلمة باطلة
هو بو الذي يعني "أن تكون فارغة" .هذان التعريفان هما الذهاب تماما المعني المقصود بالعبارة'' ،دون النموذج " .مع هذا التفاهم ،اقترح أن كلمة
"األرض" كما هو مستخدم في هذه اآلية ،ال يمكن أن يكون إشارة إلى كوكب واحد ،ولكن المكان حيث وضع هللا خلقه ،ويقول أن هللا دعا ذلك
المكان" ،األرض" قبل أن أودع خلقه في ذلك .وبعبارة أخرى ،وكان األرض دون شكل ،وباطلة؛ وصف للمكان أن يضع هللا خلقه في عدم إنشاء
نفسها .تضع ذلك في اعتبارها عندما يشير هللا إلى األرض في كتب أخرى من الكتاب المقدس .إيالء اهتمام فإنه قد ال يكون دائماً على كوكب
األرض أو التربة ولكن إلى الفراغ حيث وضع هللا خلقه والكون كله الذي أصبح اآلن بتعبئة جزء كبير من هذا الفراغ.
كما واضح من التعاريف الواردة أعاله التي ال يمكن أن تكون كلمة "األرض" ،في إشارة إلى التربة ،أو أرض ،أو أي جانب آخر من
كوكب .وهذا يترك إمكانية أخرى واحدة فقط .كلمة "األرض" ،كما استخدمت في هذه اآلية ،يشير إلى المكان حيث يضع هللا خلقه ،وليس واحدة
فقط كوكب األرض .وبالتالي أنا سوف تعاد صياغة هذا الجزء من اآلية القول" ،وكان الكون دون شكل ،وفراغا فارغة".

الفراغ أو الفراغ
هل تفهم الفرق بين العبارة" ،الفراغ" و "الفراغ"؟ أنها ال تعني نفس الشيء.
يتم تعريف كلمة "فراغ" ك:
 -1مسافة فارغة تماما من هذه المسألة-
 .2مسافة منه هو إزالة جميع الهواء أو الغاز .

الفضاء هو جانب الخلق ،التي سوف تصبح واضحة قريبا .الفضاء فراغ ألنها ال الغالف الجوي؛ ومع ذلك ،فإنه يكون شكالً ومضموناً.
"الفراغ" ال شكل وال مضمون ،وهو العدم .مفهوما مجردا لعلى يقين ،ولكن يجب أن تأخذ الكلمات التي يستخدمها هللا في معناها الحقيقي وليس
محاولة إلعطاء معنى يالئم فهمنا ،وبدالً من ذلك يجب أن نعدل فهمنا لتتناسب مع كلمة هللا .بعد كل شيء ،التفسير الذي منحنا هللا العملية انخرط في
أحداث الكون ونحن نعلم كيف تعليم هللا لنا .قبول "كلمة هللا" كقاعدة الخاص بك الدراسة من الكتاب المقدس بناء على تلك الحقيقة والفهم سوف يأتي
لك في نهاية المطاف والحقيقة.

الظالم
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

وكان الظالم على وجه أعماق
العبارة" ،وكان الظالم على وجه العميقة" ،يقول لنا أن عندما حدثت "شرارة خلق" ،التي سببت تظهر في "الفراغ" هللا كان يلفها
بالظالم .وهذا يعني أن "الفراغ" كان شيئا أن ينبعث الضوء ،وأن كان النموذج األولى لخلق هللا ال النجوم ،التي هي المصدر الوحيد للضوء في هذا
الكون .ولذلك من المنطقي أن إذا كان كل شيء في الظالم ثم يمكن أن ليس هناك أي النجوم في النموذج األصلي لخلق هللا.
كلمة "الظالم "،كما هو مستخدم في هذه اآلية ،هو كلمة مترجمة للغة العبرية" ،كوشيك "،الذي يعني" ،ليلة ،أن الظالم دون الضوء،
والغموض ".تعني كلمة "كوشيك" أيضا" ،البؤس ،والدمار والموت ،والجهل ،والحزن والشر".

ديب
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

ترجمة كلمة "العميق" من الكلمة العبرية" ،تاون ،أو ثوم "،مما يعني هاوية ،وكتلة من المياه ،والبحر الرئيسي ،إمدادات المياه جوفية،
ومكاناً بالغ.
أن هذه الكلمات في هذا الجزء الثاني من اآلية ،سفر التكوين  ،1:2استمرار لوصف الجزء األول من اآلية ،أننا بحاجة إلى وضع لها معنى

في سياق ما تعلمناه من الجزء األول .ولذلك لدى إلعادة كتابة هذا الجزء من اآلية على النحو التالي" .وأن كان هناك أي ضوء وال النجوم تلميع
على وجه الفراغ الكون "،أو كما أننا جميعا ندرك اآلن هذه اآلية" ،والظالم يمأل الفراغ ،كونها غائبة من الطاقة الضوئية كلها ".ولكن كما ترون

من تعريفات اللغة العبرية ،يمكن صياغة هذا األمر بوصفه أيضا" :وكان البؤس والموت والدمار ،وفجور ،على وجه الكون".
الجزأين األولين من هذه اآلية جزء ثالثة ،وصف لما كان الكون قبل هللا وضع خلقه في ذلك" ،الظالم".
الجزء الثاني هو إعطاء وصف خلقه وفكرة أول فيما يتعلق بما بدأ وكأنه هللا.

تذكر :العميق ما أوالً ودعا هللا خلقه ،ثم يدعو هللا خلقه المياه ،وبالتالي" ،الظالم"" ،البؤس والموت والدمار وفجور ،وكان كل شيء
حول المياه ،ولكنها ليست جزءا من المياه .المياه هي الكون المشكلة حديثا ،تم إنشاؤها ثانية بعد هللا عن وجودها.
واسمحوا لي في محاولة لتفسير هذا بطريقة أكثر من رسم .الفراغ ليس جانبا هللا ،وأنها ليست سوى أغ العدم فيما يتعلق بوجود ال شكل أو
مضمون ،كما أنها تخلو من هللا ،وكل الذي يمثل هللا ،الحب ،السالم ،والرحمة ،والتفاهم ،إلخ .المياه أو العميقة من هللا ،حيث أنه خلق هللا ،وكل ذلك
وقد يمثل هللا .وهذا هو على النقيض من الكون دون هللا وواحد مع هللا.

روح هللا
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

وانتقلت روح هللا على وجه المياه .للوهلة األولى يوحي بهذه الكلمات أن هللا أو على األقل مرت روحه أو نقله على وجه المياه ،أو على
وجه الخلق ،أن هناك نوعا من الحركة ،ولكن هذه الكلمات ال تعطي أي شيء آخر في تفسير لما يفعله هللا ،أو له غرض.
تذكر :هو يعطينا هللا تفسيراً للعملية التي استخدمها إلحداث الكون الذي نعرفه اآلن؛ ولذلك نيته أن يقدم لنا فهم ،على األقل إلى نقطة.
للوهلة األولى ،ال تظهر اآلية أعاله أن هللا قد أخبرنا بالكثير على اإلطالق .إذا نترك التفسير في ذلك ،فهم ما نحن اكتسبت؟ وهو يعني ،هذا التفسير
"كلمات هللا" يترك لنا في الظالم فيما يتعلق بفهم قدر كما لو كان هللا قد تحدث ابدأ بشأن عملية له إلنشاء .ومن ثم تأكيد لي أن الشيطان قد أعطى
الرجل هذا التفسير غير مكتملة كي تبقى لنا جاهل كلمة هللا الحقيقية.
ومع ذلك ،إذا كنت تذهب إلى العبرية األصلية ،تفسيراً أكثر من الرسوم بيانية لما يفعله هللا يأتي المنصوص عليها ،الذي هو القول ،إذا
كنت تسعى هلل جد ،ثم سوف تجد له.
كلمة ''روح " ،كما استخدمت في هذه اآلية هو ترجمة من اللغة العبرية " ،رواش " ،التي لها عدة معان اعتماداً على كيفية استخدامها
في جملة والتي تحدثت عن هذا الموضوع .غرض هذه اآلية وسياقها فإنه يترجم إلى:
 -1بالريح ،أو من زفير عنيف،
 -2ضربة ،كما هو الحال في التنفس ،وتعمل باللمس،
 -3أو رائحة أو تصور،
 -4جعل التفاهم السريع،
 -5االنفجار من الهواء ،أو العاصفة،
 -6الحياة ،ولكن فقط لكونها رشيدة" ،أن جوهر هللا'' .

كلمة ''منقول " ،هو ترجمة من اللغة العبرية" ،راتشاف " ،مما يعني الحضنة أكثر ،رفرفة ،ويهز .تعني كلمة "الحضنة" التفكير أو
التفكير الدؤوب إلى .

مياه
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

كلمة "المياه" ،هو ترجمة من اللغة العبرية" ،االستيطان" ،الذي يعني "فصل ربيع أو بركة مياه" الخطوات "عند هللا" في هذا الكون،
وهو شرارة الخلق أنه يجلب معه االستيطان أو المياه ،وهي كتلة فائقة ساخنة من السائل الذي يتكون من  .H2Oفمن هذه المياه التي هي التي أدت
إلى خلق هللا.

ثم نحن يمكن أن كتابة الكلمات في اآلية أعاله القول" ،هللا التفكير في المياه ،ومن ثم فجر عند نفس هللا ،ولمست مياه الخلق ،مع
عاصفة من الهواء ،التي تسببها المياه رفرفة ،ويهز وتدور في دوامات".
وهذا يعطي دعم لنظرية العلماء الذين تشير إلى الكون بدأ ككرة ضخمة من السائل الساخن عظمى ،الذي ،كما الكلمات في الكتاب المقدس
يقول لنا .ثم بدأ هللا أن تهب عليها ،وبالتالي بداية له التالعب جلب الكون إلى نموذج في الطريقة أن هللا الرغبات ،ما نسميه هللا الخاضعة لتطور .
اآلن يمكننا أن نرى أكثر وضوح ما هو شرح هللا لنا .روح هللا ،أو جوهر هللا ،ليس فقط تتحرك عبر األعماق ،ولكن هللا هو التالعب
بالسوائل الساخنة العشاء إلى النموذج وبارد كما هو سعادته ،تصبح ما يريد أن يكون ،وليس مجرد السماح بارد ،والنموذج بالصدفة العشوائية.
أرى الغزل وإنشاء من دوامات داخل "المياه" كيف هللا يجلب العديد المجرات .إذا نظرتم إلى رة مجرة لولبية ،قد صورة دوامة في بركة
مياه.

المعني األصلي
تفسير "كلمة هللا" أعاله حسب تعريفها باستخدام الكلمات العبرية األصلية ،يعطي وصفا ً حيا أكثر بكثير والرسوم البيانية لما تحاول أن
تشرح لنا هللا .يقول الشيطان اكاذيبه في عدة طرق مختلفة ،باستخدام الكلمات التي تعطي فقط فهم جزئي هلل المعني المقصود واحد منهم .هذا أعاله
شرح ما إال واحدة من طرق الشيطان ويعمل على إبقاء الحقيقة هللا من رجل.
أن يكون اجتهادا في الدراسة الخاصة بك من الكتاب المقدس ،للشيطان هو أمير األكاذيب ،وكان آالف السنين تمييع "كلمة هللا" .على
الرغم من أن الكتاب المقدس هو ملوثة بهذه األنواع لالكاذيب ،الحقيقة هللا ال يزال هناك ،وكنت بحاجة فقط تأخذ من الوقت والجهد البحث عن
المعني األصلي وتفسير لنفسك ما هللا أقول لك .ليس إال من جهة ما اآلخرين أقول لكم عن معنى الكتاب المقدس.

ولكن

تذكر :فقط من خالل المسيح كدليل الخاص بك سوف يكون فرصة للعثور على الحقيقة هلل .كما تقوم بدراسة ،نصلي إلى هللا،

أطلب منه لتوجيهه في االتجاه للدراسة الخاصة بك ،وكذلك تعطيك فهم .يمكن أن تجد فقط في فهم هللا .ويأتي الفهم فقط ألولئك الذين يتطلعون إلى
هللا وإعطاء الصالة والعبادة ألنه الذي قمت بإنشائه.

تذكر

أيضا" :كلمة هللا" هو الحقيقة ،حتى لو في الخاص بك دراسة معاني الكلمات تروي قصة مختلفة من ما كنت قد فهمت من

الشباب الخاص بك" ،كلمة هللا" الحقيقية ،فهم الخاص بك قد ال يكون تم استناداً إلى "كلمة" هللا الحقيقية ولكن بدالً من ذلك عند تشويه ،هي واحدة
من الطرق التي يكمن الشيطان .لهذا السبب فإن هللا يريد أن نقوم بدراسة جدية ،حيث أنه سوف نكتسب المعرفة والتفاهم ،من أجل إزالة المعتقدات
الخاطئة وقال لنا من أكاذيب الشيطان .يجب أن نعتقد أن كلمة هللا هو الصحيح ،ويقبل أن يحمل الكتاب المقدس "كلمة هللا" ،ولكن أيضا تم تلف
بأكاذيب الشيطان .وهذا سوف يتطلب أنفاق الوقت والجهد على الجزء الخاص بك ،ولكن إذا كنت تحب هللا ،ثم مثل هذا العمل سوف تكون سهلة
بالنسبة لك.

نقله على وجه مياه
هذا السبب في أنني أقبل أن "المياه" التي تحدث في هذه اآلية هو ،في الواقع ،السوائل الساخنة فائقة ،H2O ،الخلق ،ميلي ثانية بعد خلقها
هللا .هؤالء العلماء نفسه أخبرنا أنه في لحظة الخلق فقط وجود عنصرين ،الهيدروجين واألكسجين ،ومن هذه العناصر التي انضمت إلى معا ك
 H2Oهو شكل بداية السماء واألرض ولماذا هللا يشير إلى خلقه "المياه".

يجب إال يكون هناك ضوء
"هللا و" قال" ،ليكن هناك الضوء" :وكان هناك ضوء .سفر التكوين 1:3

أوالً معنى "الروحي"
قاموس "التراث األمريكي" يعرف كلمة "النور"  ،الوعي الروحي؛ واإلضاءة ،حتىميثينج التي توفر المعلومات أو اإليضاحات.
حتى في معنى واحد من عند هللا يقول" :يجب إال يكون هناك ضوء" ،أنه ال يشير إلى اإلشعاع الكهرومغناطيسي أو الضوء المرئي ،ولكن
بدالً من ذلك ،أنه هو إشارة إلى الضوء للفهم ،والمعرفة ،و الصحوة الروحية للحب واألمل ،والحقيقة والسعادة ،الذي سيكون الوزن مضادة لتعريف
كلمة "الظالم" ،الذي أعطى سابقا.
وباختصار ،واحد يعني ممكن من عند هللا يقول "ليكن النور "،أنه يشير إلى نفسه ،وظهور له في هذا الكون حتى اآلن أن كان باطال من
بلده الضوء ،مما يوحي بأن الواقع هو أنه في إشارة إلى صحوة روحية ،إذا وضعت جنبا إلى جنب مع اآلخر الكلمات نحن المعرفة مسبقاً.

معنى الثاني "مرئية اإلشعاع"
كلمة "الضوء "،كما هو مستخدم في هذه اآلية هو ترجمة من الكلمة العبرية" ،أور" ،الذي يعني "مضيئة ،السعادة ،مشرق ،مسح،
ضوء النهار ،وصباح األحد"

ثم بطبيعة الحال معنى الثانية أنه كان هناك ضوء نوع اإلشعاع الكهرومغناطيسي .النظر في الفراغ الذي قبل هللا وضع خلقه إلى أنها،
والظالم التام والكامل ،نظراً لغياب كل الضوء ،أسود قاتم ،وثم في انفجار من الضوء والحرارة ،االنفجار الكبير ،أو كما أصفها بأنها ،شرارة هللا
الخلق.
أنا باستخدام الكلمات التي تعطي مرئيات رسم لهذا الحدث ،ونأمل أنا نجحت ،ألن في رؤية هذا كما كان ،أن تتفهموا أفضل الذي هللا
وقدرات رهيبة التي هي هللا .بهذه الطريقة سوف تأتي لمعرفة هللا ،شخصيا ،وحميمة ،وهو نوع العالقة التي يرغب هللا أن يكون مع كل واحد منا.

الثالث بمعنى "حالة وعي"
كلمة "الخفيفة" أيضا بالمعنى ،حالة من الوعي أو الفهم ،ال سيما وأن المستمدة من مصدر معين ،مثل اهتمام الجمهور أو العامة
المعرفة ،مثل المستنير.
عندما هللا يجلب الضوء في الكون أنه يتم تحقيق الوعي ،ومن خالل تلك المعرفة والفهم ،وهو كما يخبرنا بتعريف اللغة العبرية.
أنا من رأي أن كل معاني ثالثة الصحيحة .ليس فقط لم يأت هللا في الطاقة الكهرومغناطيسية في الفراغ المظلم الذي كان قائما قبل عرض
خلقه ،ولكن أيضا أحضر معه ،صحوة روحية ،والمؤسسة للوعي بأنه هو وما يقف .وهذا يمثل ثالثة معان المتزامن لنفس الحدث .ويبين هذا
الجانب من اآليات لها معاني متعددة عن طريق في العديد من الكتب األخرى من الكتاب المقدس ،وكذلك.

تقسيم النور من الظالم
ورأى هللا النور ،أنه من الجيد :وهللا تقسيم الضوء من الظالم .سفر التكوين 1:4
تذكر :هللا يعطي شرحا ً للعملية التي اعتاد تقديم الشرارة األولى "إلنشاء" من شكلها األصلي إلى النجوم التي مألت الكون موجود اليوم .هللا هو
كما تبين لنا ،كما يتضح في المناقشة الواردة أعاله ،أن هناك بناء أكثر لهذا الكون مما به المادية فقط ،ولكن أيضا شيء ذات الطابع الروحي-
ودعا هللا النور اليوم ،والظالم ودعا ليلة .وفي المساء وفي الصباح اليوم األول .سفر التكوين 1:5

هذه اآلية هو متابعة واستكمال لآليات السابقة .ولذلك ،يجب استخدام تعاريف الكلمات السابقة ،إلعطاء معنى لهذه الكلمات من هذه اآلية.
لقد وجدت شيئا في الكتب من الكتاب المقدس فيها هللا أو يسوع يعطي تعريفا ً لمقدار الوقت "اليوم لخلق" يتكون من .ألي شخص بصورة تعسفية
تعطي تعريفاً ،التي قد ال تم أوالً باهلل ،وضع الكلمات في فم هللا .الذي يعرف باسم "الكفر".

النظر في

هذا :الفراغ الذي كان غياب كل الضوء ،بمعناها الكامل من كيف يتم إعطاء التعريف .وقد دعا هللا هذا غياب الضوء

الظالم .شرارة لخلق يجلب على عكس الظلمة ،وهو النقيض تماما .ولذلك يعطي هللا اسم للكشف عن كل جوانب كاملة من هذا التباين .يدعو هللا
"النور" "اليوم" هللا "الظالم" تدعو "ليلة" .هذا صحيح من التباين بين هللا الروحية والشر الذي يخلو من هللا ،قدر وجود اإلشعاعات الخفيفة،
وعدم وجود ضوء اإلشعاع .عندما نفكر في السماء الشمس شغلها كيوم ،والسماء تغيب الشمس كالليل ،يجري يجري تذكيرنا للفرق بين تناقض
صارخ للعالم دون هللا ،وواحدة مع هللا.

المرة التالية التي يمكنك مشاهدة الشمس تنخفض في المساء ،تذكر ،أن في هذا اإلله يريد أن أذكر لكم على النقيض من الضوء والظالم،
والخير والشر ،المعرفة والجهل.

اليوم السماوية
السبتية ،تفسير كلمة "اليوم" ،كما تستخدم في السبعة أيام الخلق ،يوم األرض كل  24ساعة .لقد وجدت شيئا في الكتاب المقدس الذي
يدعم هذا التعريف الحرفي؛ ومع ذلك لقد وجدت تفسيراً آخر لماذا يعدد هللا السبعة أيام إنشاء.
عندما يقسم هللا النور من الظالم ،أنه يظهر الفرق بين فراغ الكون على وجود هللا ،ووجود كون بوجود هللا .ثم قال أنه يعطي لهم اسماً من
الليل والنهار ،أيضا ،كما توحي تعريفات أخرى ،تفكك عندما تكون الشمس في السماء ،وعندما ال يكون .ما يجب أن نضع في اعتبارنا هنا ومع
ذلك أن اآليات أعاله تفسيراً "اليوم األول من خلق" ،وبالتالي هناك ال الشمس ،أو النجوم حتى اآلن .أنها لم تكن قد تشكلت .الكون ال يزال في شكل
كرة ضخمة من السائل الساخن" ،عميق أو المياه ".لذا لماذا ثم هللا تعطيه اسم كما يتم في اليوم األول؟
وهناك أولئك الذين قد قال لي أن في هذا إظهار للتناقض بين يوم وليلة ،وكون دون هللا وكون مع هللا ،وأنا غير صحيحة .هناك أية أخرى
في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم لهذه الفكرة على النقيض اليوم/ليلة ومع ذلك.

ولن تكون هناك أي ليلة هناك؛ وأنهم بحاجة إلى ال شمعة ،ال ضوء الشمس؛ للرب جيفيث لهم الخفيفة :وأنهم سوف يسود إلى األبد ومن
أي وقت مضى .رؤيا 22:5
ما هذا اآلية تقول لي ،هو أن عندما القديمة السماء واألرض تزول ،والسماء الجديدة واألرض سوف يكون ال حاجة للشمس أو قمر ،ألنه
لن يكون هناك تباين بين الخير والشر تذكير ،لكل شر وسوف قد أزيلت ،لذا لن يكون هنالك سوى هللا ومجده.
واقترح أن هللا هو عدم إعطاء االسم أو الرقم الذي تم إنجازه في هذا المرحلة األولى من شرحه لخلق الكون ،و ولذلك ال إعطاء أي
تعريف بالنسبة لمقدار الوقت الذي بات معروفا ،ولكن إعطاء اسم للجانب األول من شيء آخر أن هللا يسبب لتحدث بعد االنتهاء من الجوانب المادية
لمعالجة المياه إلنشاء.
أنها العبارة" ،وفي المساء وفي الصباح اليوم األول  "،أنا مقتنع بطريقة هللا من إنشاء مقارنة أو الرمزية بين األيام الستة لخلق هللا احتملت
واليوم السابع عندما استراح هللا ،والستة أيام األسبوع وأن هللا يعطي الرجل العمل ،وفي اليوم السابع من األسبوع أن هللا األوامر أن بقية الرجل في
الرب.
بإعطاء هذا الرقم ثم يحمل إلى األمام إلى خلق األسبوع سبعة يوم .وأرى أن هذا كاالضطرار إلى القيام بإنشاء المفهوم" ،في ستة أيام
يجب القيام بجميع األعمال الخاصة بك ،ولكن في اليوم السابع يجوز لك القيام ال عمل ،ولكن الراحة في الرب إلهكم ،وتبقى له يوم السبت
المقدس ".وبعبارة أخرى ،هو رجل قاد ثم في "الوصية الرابعة" لمراقبة هذا "السبت اليوم السابع" كيوم مقدس يقدس هللا .هذا ثم يقول لي أن بلدي
التفسير الصحيح .وهذا السبب أقول أن يوم كوكب األرض ،الغسق إلى الغسق ،فقط رمزية من السماوية ليال ونهارا .هللا األبدية لألبدية الخالدة،
هناك اليوم ال تعطي لمدة الزمن.

"اليوم" المعطى من قبل هللا في تعليله لعملية استخدمها في خلق الكون ،إلظهار تباين كون بحضوره ،و "ليلة" كون في حالة عدم
وجوده .رجل يمكن فقط االحتفال بهذا "اليوم" رمزيا ،وحتى هللا يزودنا بالوسائل الالزمة للقيام بذلك ،عندما قال أنه يعدد السبعة أيام إنشاء.

إنشاء يوم السبت
ودعا هللا النور اليوم ،والظالم ودعا ليلة .وفي المساء وفي الصباح اليوم األول .سفر التكوين 1:5

عند إنشاء هللا االحتفال "يوم السبت" ،كما هو موضح في هذا أعاله اآلية ،أنه يخلق وسيلة للرجل فهم معناها .المتعلقة بأيام األرض ،ألن
الخلق ،وع رض على النقيض من النهار والليل ،هللا قادرة على إعطاء تفسير الختراع "رجل هللا" لسبعة أيام في األسبوع ،في الشروط التي يمكن
أن يسهل فهم الرجل ،وأن نشير إلى التناقض بين "جيدة والشر" والسبب جانبا من يجري "حسن" عند مراقبة "يوم السبت" في اليوم السابع ،تماما
كما فعل هللا بعد له العمل إلنشاء.
وهناك سؤال قد طلبت ،أولئك الذين يدلون بمثل هذه األهمية في المدة من يوم الخلق ،أود أن أشاطركم .ما يهم كيف طويلة فترة من
الزمن يوم الخلق له؟ الرجل والغرض من ذلك هو إعطاء العبادة هلل ،والذي السبب في خلق هللا لنا ،ألن المتعة ليس في مصلحتنا .معرفة مقدار
الوقت في يوم واحد لخلق تساهم بأي شكل من األشكال إلى عبادة هللا؟ هللا الفعل يعلم كم ،أنها فقط للرجل إطاعة له األسبوع اليوم سبعة كما لوحظ
على األرض ولها ستة أيام القيام بعملنا ،ولكن بقية في الرب في اليوم السابع .للقيام بذلك ال تتطلب معرفة كيف هللا يقول "الوقت السماوية".
أن السبتيين حتى المحاصرين في هذا الجانب ال لزوم لها من إيمانهم تسحب منهم بعيداً عن ما هو مهم حقاً .إذا أراد هللا الرجل فهم مدة
زمنية واحدة من "أيامه السماوية" ،أنه أن جعلت من الواضح بالنسبة لنا في بلده "اإلنجيل المقدس" .أن أنه قد ال توضح أنه يقول لي أنها ليست
شيئا أن هللا يرى هامة للرجل أن يعرف.
أرى هذا كآخر وسيلة أن الشيطان له تأثير على أولئك من السبتيين وغيرهم من الذين يؤمنون بأن هللا يعطي رقم لكل يوم اإلبداع كوسيلة
لكشف لدى مرور محددة من الوقت .الشيطان قد تسبب لهم إدراج هذا معنى كاذبة كي يصرف لهم من "كلمة" هللا الحقيقية ،وفي ذلك يأتي مع قبول
مشوهة من كم من الوقت استغرق هللا خلق الكون .في هذا التشويه ،هذه المفاهيم كما "تطور" ،على ما يبدو ،كذب ،عند في الواقع ،أن هللا يستخدم
العملية تحويل خلقه من شكله األولى من السائل الساخن ،)H2O( ،أو كما يدعو هللا أنه "العميقة أو في المياه "،ألن الذي عليه اليوم ،من خالل
التالعب هللا في اآلخر المرحلتين (األيام) أن هللا سبب خلقه لتمرير من خالل مثال لعملية تطورية.
"تطور" يعرف بأنه :التطوير التدريجي لشيء إلى شكل أكثر تعقيداً أو أفضل .
عندم ا يبدأ شيئا في نموذج واحد ،ثم على مدى فترة من الزمن ،يتغير إلى شكل آخر ،يمكن أن يكون التطور .بسبب تشويه الشيطان عبارة
من الفصل األول من "سفر التكوين" ،ويعتقد الكثيرون أن كان خلق الكون في  7أيام كما هو محدد على األرض كل  24ساعة .مع هذا اعتقاد،
تطور يصبح مستحيالً؛ ولذلك كانوا يعتقدون أنها كذبة ،عند في الواقع هو التشويه الذي هو الكذب.
عندما يفهم الرجل اليوم سبعة األسبوع كما أنشأ هللا مع مدارات القمر من األرض ودورة يوم  28الناتجة عن ذلك ،يمكن أن تبقى رجل
سبعة أيام أسبوع مهرج رمزية ،اعترافا ً بسبعة أيام هللا الخالق من إنشاء .اليوم السابع من بقية أيضا رمزية هللا يستريح في اليوم السابع السماوية بعد
االنتهاء من خلق الكون في النموذج الذي لدينا اليوم .عندما يبقى الرجل يوم السبت ،كما يقوده هللا ،نظهر قبولنا له كالمبدع ،والقبول بسلطته فوق
رؤوسنا ،خالقنا.

بعدم حفظ يوم السبت في اليوم والوقت المحدد وأنه قد قدس ،هو إلظهار ازدراء أعمالنا هلل .عندما يمكنك إبقاء أي يوم آخر أو ال يوم كيوم
السبت الخاص بك ،ثم يتم إنكار هللا هو خالقك .إذا كنت ال تعترف باهلل الخالق الخاص بك ،بعد ذلك كيف يمكن أنه نقدم لكم الخالص كالنظر إلينا
بدم المسيح على الصليب؟ كذلك أؤيد هذا التخمين بالتالي تفسير لماذا تعداد هللا فعال أيام الخلق.

أول يوم السبت
 ،وفي المساء وفي الصباح اليوم األول-سفر التكوين 1:5
واقترح أن هذه اآلية الخروج من المكان فيما يتعلق بالتفسير السابق أن هللا قد أعطى للتالعب به من المياه إلنشاء .وقد شرحت هللا لنا ما
فعله في اليوم األول من إنشاء ،لماذا ثم أضاف كلمة هذه اآلية كما لو كان هو مجرد بداية اليوم؟ في اإلجابة على هذا السؤال الذي يعطي الوضوح
بشأن لماذا هللا يعطي لنا هذه الكلمات بعد أن يتم عمله اليوم األول وليس في البداية قبل أن يخبرنا عن عمله.
هللا ال تبقى الوقت كما نفعل في 21ش القرن ،التي تتصل الشيطان في محاولة إلعادة كتابة القوانين ومرات هللا .هلل يبدأ يوم جديد في
الغسق ،أو عندما الشمس يذهب أدناه األفق ،ويمكن لم يعد ينظر إليه .يوم جديد ثم العائدات من خالل ظلمة الليل ،في الصباح ،أو شروق الشمس،
ومن خالل النهار عندما تكون الشمس في السماء .عند غروب الشمس ثم مرة أخرى ،هو نهاية اليوم السابق وبداية يوم جديد آخر.
سفر التكوين  1:5هي اللهجة ،فإنه يوحي بأن اليوم هو مجرد بداية ،ولكن األمر في نهاية هللا شرحا ً لما قام به فعال .إذا كان هللا قد صيغ
هذا كما "اليوم الثاني" ،ثم سيكون من المنطقي أكثر في نوميراتينج في اليوم األول .القادمة في نهاية "اليوم األول" ،فإنه يشير إلى أن هناك بعض
معنى األخرى ،إلى جانب ترقيم أيام الخلق.

إقامة أسبوع اليوم سبعة
كما سبق أن اقترح ،أن له عالقة مع إنشاء سبعة يوم األسبوع ،والغرض منها هو االحتفال بيوم السبت .إذا قمت بإزالة القمر من السماء،
ودورة ثمانية وعشرين يوما ،يمكنك إزالة أي سبب للرجل لمدة أسبوع يوم سبعة .هناك ال تواجد السماوية األخرى في السماء فوق األرض التي
سوف تعطي سببا لمدة أسبوع يوم سبعة على األرض.
لم يخلق هللا في أسبوع يوم سبعة لتتوافق مع دورة القمر في مدارها حول األرض ،وأنه تسبب في القمر ليدور حول األرض في ثمانية
وعشرين يوما لتتوافق مع أيامه الستة من حزب العمل ،يوم واحد من الراحة ،وبعبارة أخرى ،تسبب هللا القمر ليدور حول األرض ،إقامة االحتفال
بيوم السبت ،وأنه يعطي رقم لكل يوم من أيام الخلق ،كأساس للفكرة من ستة أيام عمل ،ويوم واحد من بقية.
عندما خلق هللا الكون ،وخلقه الكواكب ،والنجوم ،والمجرات ،لكن خلقه أيضا السبعة أيام من يوم السبت .ولذلك ،في اليوم األول من
إنشاء ،هللا يخبرنا ،أنه خلق السماوات واألرض ومن ثم أنه يبدأ في إظهار لنا التالعب به هذا الخلق ،وكيف أنه تسبب للنموذج في ما لدينا اليوم.
عندما كان تعداد هذا أول يوم خلقه أيضا الكتلة األولى للمؤسسة من يوم السبت.
ما أحاول أن أقول هو أن هللا خلق يوم السبت ،وفي الوقت نفسه أنه خلق الكون .يوم السبت ليس يوم أن هللا ببساطة اختيار من أصل
سبعة ،وقررت أنه سيكون من يوم األسبوع الذي يجب أن نحتفل بيوم السبت؛ خلقه يوم السبت ،كتلة واحدة في كل مرة ،جنبا إلى جنب مع خلقه

للكون .هذا السبب في حفظ يوم السبت في اليوم السابع من األسبوع مهم جداً هلل .يوم السبت جزء من خلق كل شيء بقدر ما هي النجوم ،الكواكب،
ورجل .يتم اعتماد هذه الفكرة كما هو موضح كل يوم من األيام المتبقية.

اليوم الثاني إلنشاء
السماء في خضم
تذكر :النموذج األصلي الذي أحاط الكون سائل  ،superhotأو المياه.
وقال هللا ،واسمحوا يكون هناك السماء في غمرة المياه ،والسماح لها تقسيم المياه من المياه .سفر التكوين 1:6

تأخذ

مالحظة :في هذا الوقت ،أثناء شرح هللا هذه األشياء الذي أنجزه في "اليوم الثاني إلنشاء" ،ال يزال هللا يشير إلى أن الذي خلقه

بأنه '' "المياه"" ،الذي يقول لي أن النجوم والكواكب ولم النموذج.

أهالي الفكر
في اآلية أعاله هللا هو الكشف عن أفكاره بالنسبة لنا ،يقول هللا ،اسمحوا لي مكان من السماء ،ولكن ال نقول أنه أو هو وضع من السماء.
فهمت الفرق؟ في اآلية التالية ،سفر التكوين  ،1:7ولكن هللا يخبرنا أنه ثم ضع السماء .أصوات هللا أول أفكاره ،مما يوحي بأنه في التأمل والدراسة
لخلقه ،وثم يفعل ما أعطاه النظر .وبهذه الطريقة نحصل على نظرة ثاقبة في أفكار "لخلق هللا" .كما قد تم قوله ،يريد هللا إلقامة عالقات شخصية
وحميمة مع كل واحد منا ،بالكشف عن أفكاره بالنسبة لنا ،أشعر أهالي الفكر مع هللا ،وباختصار ،أشعر أن أنا أعرفه أفضل له وجود مشترك له
يعتقد أننا لي.

الفضاء الخارجي
كلمة "السماء" ،هو ترجمة من الكلمة العبرية" ،راقية" ،مما يعني ،االمتداد ،أو الفضاء .اآلن على يد هللا ،وقال أنه يضع السماء ،أو
فسحة بين المياه ،وهكذا تفصل بينها واحد من اآلخر .عندما نفكر في الفضاء الخارجي ،نحن نفكر في المنطقة التي تفصل الكواكب عن بعضها
البعض ،والكواكب من الشمس ،وثم المزيد من النجوم عن بعضها البعض كما يجري في الفضاء الخارجي .ولذلك ،هذه السماء ،أنشأه هللا ،وما
نسميه الفضاء الخارجي.
ومن خالل هذا المفهوم للفضاء ،الذي اقترح هو طريقة اآللهة لتقول لنا أن الفضاء قد شكالً ومضموناً .يخبرنا العلم أن الفضاء فراغ ولكن
ليس من فراغ .الفضاء مليء بالطاقة في الشكل اإلشعاع الكهرومغناطيسي ،ومع هذه المسألة مثل النجوم ،والكواكب ،ولكن الفضاء قد جوهر
الخاصة به ،فضال عن الذي السبب في أنه لديه القدرة على تقسيم المياه من المياه .أرى الفضاء كما يجري العلماء ما يشير إلى أنها الطاقة المظلمة
والمادة المظلمة.

حكاية رمزية البالون
النظر في

هذا :إذا كنت تأخذ بالون قبل أن يمكنك ضربة جوية إلى ذلك ،جانبي البالون تلمس بعضها البعض؛ وبعبارة أخرى ،هناك

ال يوجد مسافة بين الجانبين من البالون .عندما ضربة جوية إلى البالون ،الجانبين التحرك بعيداً عن بعضها البعض .وبهذه الطريقة قد وضعت
مسافة بين الجانبين من البالون .الهواء الذي كنت ضربة في البالون قد الجماهيري ومضمون؛ آخر سيكون غير قادرة على التحرك الجانبين
وبصرف النظر .ونحن نعلم أن الهواء يتكون من عدة غازات مختلفة مستمدة من الذرات.
أيضا قد السماء أن يضع هللا بين المياه من أجل دفع المياه من المياه ،جوهر ،آخر كيف يمكن دفع ضد المياه .لهذا السبب أن انظر نظرية
المادة المظلمة والطاقة المظلمة كإعطاء الدعم ،وأضاف فهم "كلمة هللا" كما أنه يرد في "سفر التكوين".
ويرد المفهوم الذي يرى أن الفضاء مادة ليكون صحيحا ً في النظريات التي قدمها هوكينز  Stevenحيث أنه يبين كيف الفضاء هو مشوه
أو مشوه بالجاذبية .الفضاء القرب من ثقب أسود يكشف عن هذا التشويه أفضل .إذا كان الفضاء مضمون ويمكن أن يتأثر بالجاذبية ،ثم أن الفضاء
ليس فراغا ً من العدم ولكن جزء من خلق هللا ،كما هو النجوم والكواكب.
هللا والسماء ،وتقسيم المياه من المياه التي كانت تحت السماء من المياه التي كانت فوق السماء :وكان حتى سفر التكوين 1:7
كما ترون ،في هذه اآلية هللا يخبرنا أنه بعد النظر في وضع من السماء ،أنه ثم العائدات للقيام بذلك.
العبارة" ،وجعل هللا السماء "،يخبرنا بأن المساحة التي توجد بين الكواكب والنجوم والمجرات ،لم يحدث فقط ألنهم على بعد مسافة من
بعضهما البعض ،ولكن أن هللا "صنع السماء ".السماء( ،الفضاء الخارجي) ،خلق هللا فقط كالكواكب والنجوم هي خلقه .إذا كان هناك شيء
"المقدمة" ،فإنه يقف على السبب في أن له مادة .فقط ألنه رجل ال يمكن رؤية أو يشعر "الفضاء" ال يجعل من أي أقل من الحقيقي ،وحقيقة أن أنها
يمكن أن تكون مشوهة بخطورة يعطي دليالً على هذه الحقيقة.

هللا عملية تطورية
وضع السماء بين المياه شكل من أشكال التطور .أنه كان في األصل كتلة صلبة من السائل ،وبعد ذلك ،على يد هللا ،يتم فصل السائل إلى
كتل من  globsالعديد من السوائل .ذهب من نموذج واحد على مدى فترة من الزمن إلى نموذج آخر ،بعد اإلبقاء على الجوانب للنموذج األول،
وهو التعريف تطور .كلمة "تطور" يعرف بأنه :وسيلة للتغير تدريجيا ،والنامية ،النمو ،التقدم ،التطور ،أو النهوض .
تسبب هللا فسحة لفصل السوائل أو المياه بعيداً عن بعضها البعض .حاول بهذه الصورة في عقلك .أوالً لديك الكرة الصلبة من السوائل
الساخنة في العشاء ،إنشاء هللا ،هللا ثم العائدات لمعالجته التي تهب عليها مع عاصفة التنفس ،األمر الذي أدى إلى رفرفة ،واهتزاز ،مما يسبب السائل
لفصل إلى عدد وافر من دوامات ،ثم قال أنه يضع السماء في هذا المزيج ،الذي يتسبب في دوامات إلى منفصلة عن بعضها البعض .أعتقد أن لكل
واحدة من هذه الدوامات تشكل في نهاية المطاف إلى باليين المجرات الموجودة في الكون اليوم.

حكاية رمزية الوعاء حساء
وهناك طريقة أخرى أنك قد تجد من األسهل في تصور هذا في وعاء ساخن من شوربة .في الوعاء حساء لديك سوائل ساخنة ،مع البخار
ارتفاع الخروج منه .عندما كنت ضربة في هذا السائل ،تموجات النموذج في الوعاء .إذا كنت ضربة حتى أكثر صعوبة ،وسيضع دوامات .إذا قمت
بوضع الملعقة الخاصة بك في وتبرز بعض الحساء ،ثم ضربة على ذلك ،تسريع عملية التبريد حيث أنه يمكنك وضعه في فمك دون حرق نفسك.
ويعطي هذا تهب على الحساء فهم بصرية لما يفعله هللا لخلقه لمعالجته في التبريد أسرع ومما تشكل كما يريد فإن النموذج بدالً من تركها
حتى عشوائي فرصة كيف يبرد وأشكال.

اليوم الثاني من يوم السبت
"هللا و" يسمى السماء السماء .وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني -سفر التكوين 1:8
وهكذا انتهت هللا أن يجاهد "اليوم الثاني" .التفكير في ما قام به هللا في اليوم الثاني" .المياه" ،وهي اسم أن هللا يدعو خلقه ،كما أنشأ في
اليوم األول ،ويبدأ في اليوم الثاني كسوائل ساخنة فائقة .H2O ،خالل التالعب له من اليوم الثاني ،ضربات هللا عند السائل ،مما يسرع عملية
التبريد ،ويتسبب أيضا في دوامات أو المجرات إلى النموذج .يتم في هذه العملية خلق تغير أن هللا من شكل واحد glob( ،صلبة من الماء) ،إلى
نموذج آخر globs( ،أصغر كثيرا من المياه) ،ولكن ال يزال يمكن التعرف عليه كجانب النموذج األصلي الخاص به .هذا هو التعريف للتطور.
كما يمكنك أن ترى في صيغة اآلية  ،( 1:8وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني ) -كما كان الحال بالنسبة "اليوم األول" ،والصيغة
تشير إلى أن اليوم هو مجرد بداية ال أن يتم ذلك .أعتقد أن هذا في هذا الضوء ،في كل من "أيام هللا خلق" األسباب أمرين تحدث .أوالً يتم التالعب

به خلقه ،والمياه ،والثاني أنه ينشئ مؤسسة كتلة من "سبعة يوم األسبوع" ،أو كتلة مؤسسة من الوصية الرابعة ،يي سنفعل كل العمل خاصتك في
ستة أيام ،ولكن في "اليوم السابع" يي يجوز القيام ال عمل ،ولكن الراحة في الرب إلهكم .هو في اليوم الثاني من األسبوع كما هو موضح في
اليوم الثاني إلنشاء كتلة األساس الثاني من يوم السبت .أعتقد أن األسبوع اليوم سبعة كرمزية لسبعة أيام هللا الخلق .ونحن كرجال ال يمكن مراقبة
سبعة أيام هللا من إنشاء استثناء رمزيا .ولهذا السبب أن أنشأ هللا األسبوع يوم السبعة ،التي يمكن للرجل أن يالحظ-

أين هي السماء
وكان العنصر أو مضمون إنشاء هللا يستخدم في خلقه للكون المياه أو  .H2Oمن ناحية أخرى أن السماء هي السماء أو االمتداد الذي
يفصل بين جزء واحد من المياه من جهة أخرى .وهذا مثال آخر يدعم اقتراحي بأن معنى كلمة "األرض" كما تستخدم حتى اآلن في شرح هللا كيف
أحضر عن الكون ونحن نعلم ،هو المكان أو الفراغ األبدي في األماكن التي هللا الكون بأكمله ،وليس فقط كوكب واحد.
هناك شيء آخر أن مجرد كشف هللا لنا في هذه اآلية .أنه قد قال لنا فقط حيث السماء .السماء هي السماء ،أو فسحة بين وأن الذي يفصل
بين بقية الكون من بعضها البعض .إذا كنت تحمل هذا الفكر من خالل ،السماء هي السماء ،الذي يقسم الكواكب من بعضها البعض ،والشمس ،وهو
فسحة أن يقسم شمسنا من النجوم األخرى في هذه المجرة ،وهو االمتداد الذي يفصل بين المجرات من بعضها البعض .إذا كنت تأخذ هذه الفكرة في

االتجاه اآلخر ،هو السماء فسحة يقسم الذرات من بعضها البعض ،واإللكترونات من النواة .السماء في كل مكان؛ حتى داخل لنا ،تفصل بين كل ذرة
من أجسادنا من بعضها البعض.
هل تذكر تلك المجموعة من العلماء أن ذكرتها ،الذين قد افترض نظرية أن في الثواني القليلة األولى من وجود الكون ،تتألف من سوائل
ساخنة للغاية ،وكما أنها أسرعت خارجا ً من االنفجار األصلي من االنفجار الكبير ،تبريد ،وفصل إلى  globsكبيرة من السوائل ،وبالتالي تشكيل
المجرات ،وأنظمة الطاقة الشمسية .واعتبر هذه التفسيرات أن يكون وصف مجاني لحساب األناجيل للمرحلة األولى من عملية تطورية األكوان.
وهذا مثال للعلوم يجري مفيدة في إعطاء معنى للكلمات في الكتاب المقدس ،الذي كما أعتقد أن النية هلل.
الثاني نصف هذه اآلية ،أكثر من مرة يعطي رقم إلى اليوم كما يجري اليوم الثاني ،ولكن بمجرد أن أكثر صيغة تشير إلى أنه اليوم الثاني
على وشك البدء ،وليس ذلك أنها انتهت واآلن سوف يبدأ يوم جديد .وهذا يوحي بالنسبة لي ،كما سبق أن قال ،أن هللا هو ال مجرد نوميراتينج أيام
الخلق ،ولكن أن كان يبين لنا أنه تسبب في أمرين تحدث في هذا اليوم الثاني ،تقسيم مياه الخلق جنبا إلى جنب مع وضع السماء في المياه ،حيث
تفرق بينهما من بعضها البعض ،فضال عن الجزء ثاني اللبنات األساسية لليوم سبعة األسبوع كوسيلة لتحديد "يوم السبت".

اليوم الثالث إلنشاء
كوكب األرض شكلت
"هللا و" قال" ،السماح للمياه تحت السماء جمعها معا منعزلة في مكان واحد ،وترك األراضي الجافة تظهر" :وكان حتى سفر التكوين 1:9
وفي اليوم السابق إلنشاء هللا يستخدم السماء لتشكيل المجرات ،النجوم ،والكواكب ،وهللا فصل المياه من المياه .هذه اآلية يستخدم العبارة،
تحت السماء ،ال تشير إلى الكون كله ،ولكن في المياه الخاضعة إشارة إلى منطقة محددة من الكون .هذا إذن إشارة إلى الجمع معا للعناصر التي

تشكل "كوكب األرض" .ويرد هذا الدعم بالعبارة ،التي جمعت معا منعزلة في مكان واحد.
كلمة "األراضي الجافة" ،هو ترجمة من الكلمة العبرية" ،اريتس" ،مما يعني أن تكون ،شركة واألرض ،الميدان ،واألرض ،والتربة
والعالم .في هذه اآلية الكريمة ،أن أقول معنى الصحيح سيكون "العالم" لذلك؛ هذا هو وصف للكتل األرضية لكوكب األرض التي تشكل الفاصل
بين المحيطات .هذا ثم تعطي مزيدا من الدعم في اآلية التالية.
"هللا و" دعا اليابسة األرض؛ وتجميع المياه البحار أنه :رأي "هللا ،و" أنه من الجيد -نشأة 01:10
ولذلك ،جنرال  10-1:9هو آيات شرحا ً هللا له تشكيل "كوكب األرض" .ثم يعطي هذا الدعم إلى بلدي تزاحم السابقة تشير كلمة "األرض"
كما استخدمت في اليوم األول من إنشاء لكوكب األرض ،ولكن اآلن في اليوم الثالث من خلق هللا يجلب حول تشكيل "كوكب األرض".

يتلقى األرض الحياة النباتية
"هللا و" قال" :اسمحوا األرض طرح العشب ،عشب تسفر عن البذور ،والثمرة شجرة فاكهة الغلة بعد الرقيقة ،البذور التي في حد ذاتها
على األرض" :وكان حتى نشأة 01:11

كما تستخدم كلمة "األرض"في هذه اآلية ،يمكن أن تكون إشارة إلى كوكب األرض ،ولكن أعتقد أنكم ستوافقون ،أن موضوع هذه اآلية
هو الغطاء النباتي ،والقادمين إليها ،الذي يعتبر عموما أن تأتي إليها من التربة وليس كوكب األرض.
واسمحوا األرض طرح العشب ال يوحي بأن هللا خلق الحياة النباتية ولكن بسبب أن تأتي إليها .أحمل هذا يصل إلى تقديم الدعم لبلدي
ادعاء أن هللا خلق االنفجار الكبير ،أو شرارة الخلق ،ولكن التالعب من تلك النقطة ،أن الذي كان قد تم إنشاؤها مسبقاً ،ولم تقم بإنشاء أي شيء
إ ضافي ،احفظ لمفهوم يوم السبت .وأنا أزعم كذلك أن من التالعب هللا الخلق المعروف أيضا تطور .ال هذا المفهوم التطوري أن يتبناها داروين من
فرصة عشوائية ،ولكن العملية التطورية التي تسيطر عليها أن هللا يستخدم لتغيير خلقه من نموذج واحد إلى آخر على مدى فترة سنوات عديدة.
"السبتية" تخبرنا أن التطور هو كذب ،ذلك أنها تتعارض مع الكتاب المقدس ،ولكن كما ترون ،الكتاب المقدس في وئام مع تطور عند
وضع المعني الحقيقي للعبارة في الكتاب المقدس لهم .عندما يتكلم هللا كلماته له معنى ،للرجل قبول له معنى وكل ذلك يعني أن المعني .إلعطاء
م ختلفة بمعنى لكلمات هللا من أجل الحصول عليها لدعم الخاص بك الغرض المنشود هو الكفر ،هو الشيطان بالسفيمير ،ال تدع اكاذيبه تبقى لكم من
"كلمة" هللا الحقيقية .دراسة جد كلمة هللا ،فقط في القيام بذلك وتبحث عن االتجاه إلى هللا سوف يمكنك فهم هذا الذي تنوي هللا وبذلك تتمكن من
مشاهدة أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي هم.

معطاء للحياة
بعد الرقيقة ،هو إشارة إلى حقيقة أن كل نوع من النبات يختلف عن اآلخر ،وذلك يمكن فقط إنشاء شجرة تفاح بآخر شجرة التفاح ،وأنه ال
يمكن اشتقاق في "شجرة الكمثرى" من بذرة "شجرة البرتقال" ،وغيرها ،مما يعطي التفاهم إلى ،البذور التي هي في حد ذاتها على األرض .هذه
الكلمات قد أضيف أيضا معنى ذلك؛ ألن البذور في حد ذاته يكشف عن الحياة ،والقدرة على اإلنجاب األنواع ،نبات سوف ينسخ نفسه ألنه قد الحياة.
صخرة قد ال حياة ،ولذلك ال يمكن أن تشكل صخرة روك أخرى مماثلة لألولى ،وهذا ممكنا ً فقط مع الكائنات الحية .لقد أعطى هللا الحياة لذلك الذي
كان في األصل ال حياة .ولكن سيكون كوكب األرض عن هبة هللا ،ال الحياة .هللا ليس فقط الخالق؛ وهو أيضا المانح للحياة.

عملية تطور
هناك شيء واحد يجب أن تعرفه هنا ،كما ينطبق على مفهوم التطور .هللا ال يقول أن كان زرعت األرض كامل مع الغطاء النباتي ،ويقول
اسمحوا األرض طرح ،ويقول أنه بدأ العملية بإعطاء الحياة ألن الذي كان حتى اآلن ال في الحياة ،وثم يتيح عملية طبيعية مواصلة من هناك .نمت
تلك األشكال األولى للغطاء النباتي ،أعطت ثمارها مع البذور التي سقطت على األرض ،مما تسبب في مزيد من النمو .على مدى فترة من الزمن،
من النباتات األصلية ،حدثت تغييرات في الفاكهة ،ويعرف هذا التطور .قد تالحظ أيضا هللا ال تعطي اسم ألي من النباتات أدلى به أن تأتي إليها من
األرض اعتبارا من هذا اليوم إلنشاء .هللا تعطي اسم عند العمليات التطورية لدرجة أن تلك النباتات التي تظهر هي تلك التي على األرض أثناء
ش رحه "اليوم السادس من خلق" .هذا دليل بالنسبة لي ،من النشوء واالرتقاء عملية هللا التي تستخدم لتغطية األرض بالنباتات .تماما كما يستخدم
بستاني الخليع ومجرفة ،يستخدم هللا له العملية التطورية التي تسيطر عليها أن تميل في حديقة منزله.

واألرض أوجد العشب ،وعشب تسفر عن البذور بعد الرقيقة ،وشجرة الغلة الفاكهة ،البذور الذي كان في حد ذاته ،بعد الرقيقة :ورأى هللا
أنه حسن -نشأة 01:12

كما ترون ،لم يخلق هللا هذه النباتات إال أن األرض انبثقت هذه النباتات في هذه اآلية ،هللا هو اآلن إعطاء اسم لمختلف النباتات واألشجار.
هذا هو قول لنا ،كما أن األرض أوجد هذه األشياء ،ليس هللا نفسه .هللا بدأ العملية في اآلية  ،01:11وثم ترك األرض أو ينبغي أن نقول الطبيعة ،أنا
مواصلة العملية بمفردها .ولكن أريد منك أن تأخذ علما بما هللا يخبرنا عن هذه النباتات ،ويعطي لهم اسم بشكل منفصل من عندما قال أنه تسبب في
النباتات تأتي إليها من البحر .يمكنني تفسير هذا كما تبين لنا أن هللا هو استخدام عملية التطور ،وأن العملية تحت السيطرة ،والظرف ال مجرد
عشوائي .هللا يسبب النباتات أوالً أن تكون ،وثم تتطور إلى األنواع النباتات أن هللا يريد لها أن تكون.

اليوم الثالث من يوم السبت
 ،وفي المساء وفي الصباح اليوم الثالث .نشأة 01:13
مرة أخرى ،أن اقترح الصيغة أن اليوم الثالث كان مجرد بداية ،وهذا هو السبب وأنا على اقتناع بأن هللا يضع هذه اآلية بعد عمل اليوم،
لإلشارة إلى أنه هو خلق شيء آخر باإلضافة إلى أن الذي قال لنا عن .هللا هو خلق كتل التأسيسية األسبوع اليوم سبعة ومن خاللهم االحتفال "يوم
السبت المقدس".
صحيح أنه بعد كل يوم وحدد عدد يسمح للتذكر السهل للعمل الذي قام به هللا في كل يوم من هذه األيام ،ولكن حتى مع ذلك ،الغرض هلل
من إعطاء أرقام إقامة "سبعة يوم األسبوع" ،حيث أنه رجل ستتفهم "الوصية يوم السبت".

ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال القيام
بأي عمل .خروج 10-20:9

اليوم الرابع إلنشاء
أضواء في السماء
"هللا و" قال :يجب إال يكون هناك أضواء في السماء السماء تقسيم اليوم من الليل؛ والسماح لهم يكون لعالمات ،والمواسم ،واأليام
والسنوات :والسماح لهم ألضواء في السماء السماء يعطي الضوء على األرض :وكان حتى 15-01:14من سفر التكوين
في الماضي ،وقد شعرت بأن هذه اآلية كان خارج المكان حسب الترتيب الزمني ،وكذلك .بعد كل شيء ،إذا كنت تقوم بإنشاء الكون من
نقطة الصفر ،هناك عملية لألحداث التي تجري في أمر خطية ،يحصل من جانب واحد من شكل إلى آخر .هذه اآلية قد تشكيل النجوم القادمة بعد
تشكيل كوكب األرض والحياة النباتية التي تنمو عليها.
لقد وفرت لي هللا مع تفسير لذلك .هللا ال يتيح لنا تفسيراً زمنيا ً لكيفية خلق الكون ،ولكن توضيحا ً لما يرى أنه مهم للرجل أن يفهم .هللا لم
يخلق الكون من أجل الكون ،بل حتى أنه يمكن أن يسكنها رجل .ولذلك ،له تقول لنا أنه يلقي أضواء في السماء لمصلحتنا وال في شرح خطوة
بخطوة لعملية إنشاء .وهذا يعطي كذلك دعم التعداد للسبعة أيام إنشاء بغرض إقامة االحتفال بيوم السبت وليس بغرض إعطاء أي نوع من مدة
زمنية لطول كل "يوم السماوية".

يوم من ليلة
يجب إال يكون هناك أضواء في السماء السماء لتقسيم اليوم من الليل .ولعلكم تذكرون ،وضعها هللا السماء بين المياه ،كي تفرق بينهما
أحدهما من اآلخر .في هذه الكلمات ،هللا هو وضع أضواء في السماء .الشيء أن أشعر بشرح االحتياجات هو أنه من السماء( ،السماء) ،الذي يقسم
المياه ،ومن التالعب بمياه يتم اشتقاق المجرات والنجوم .يمكن بعد ذلك طرح السؤال ،لماذا اآلن فقط يضع هللا أضواء في السماء؟
مجموعات هللا الشمس في السماء حيث أن ذلك سيعطي الضوء على كوكب األرض ،وعلى ضوء هذا هو "الوقت اليوم" .هللا تعيين القمر
في السماوات حيث أنه يعطي مؤجر خفيفة فإنه سوف يعني "الليل" .وضع "هللا النجوم" في السماوات حيث أن الرجل يمكن تحديد المواسم كتقويم،
وبغية إعطاء عالمات لرجل أمور أن يحدث .وكل هذا يتطلب المعرفة بالرياضيات واألرصاد الفلكية بالرجل .وبهذه الطريقة ،شجع هللا الرجل
إنشاء العديد من العلوم ،بما في ذلك علم الفلك والفيزياء .على هذا النحو ،العلم ليس معارضا المقدس هلل ،بل أداة ضرورية لتحسين فهم الكون الذي
نعيش فيه.
بعد بعض التفكير والصالة أعتقد أنني أفهم ما هللا يخبرنا في هذه اآلية .السماء هي الفضاء ،والمجرات والنجوم في الفضاء ،ألن السماء
تفصل كل شيء عن بعضهما البعض .ما يفعله هللا في هذه الكلمات هو عدم وضع الكائنات الجديدة في السماء ،ولكن إعطاء تفسير لماذا أقام السماء

في المقام األول .واآلن بعد القيام بذلك ،يشرح هللا أنه من أجل هذا الغرض تقسيم اليوم من الليل؛ والسماح لهم يكون لعالمات ،والمواسم ،واأليام
والسنوات .لذلك ،وهذا ليس شيء جديد الذي يجري القيام به ،ولكن توضيحا ً بشأن الغرض من ما تم إنجازه بالفعل من هللا.

فضول الرجل
في الماضي وقد سألت السؤال ،إذا كان هللا لم يقصد أن الرجل ينبغي تطوير العلوم ،ثم لماذا لم أكن أنه خلق نجمة واحدة فقط( ،شمسنا)،
والقمر .ما هو غرض آخر هو هناك في وجود مثل هذا العمالق والكون معقدة إذا لم يكن لغرض إعطاء الرجل يسبب للفضول؟ في العبارة أعاله،
أن هللا قد أجاب على هذا السؤال .رجل من المفترض أن يخترع في العلوم ،الال كيف يمكن أن نفهم المواسم واأليام والسنوات فقط من يبحث حتى
في السماء؟

واسمحوا لهم أن يكون ألضواء في السماء السماء يعطي الضوء على األرض.
ويوضح هللا أن األضواء هناك حتى أننا سنعرف اليوم من الليل .عندما يكون النجم الذي نسميه الشمس في السماء ،ونحن نعلم أن الوقت
قد "حان اليوم" .عموما ،عندما هبط على ضوء الشمس أسفل األفق والسماء الزرقاء هو االستعاضة عن األسود ،والضوء الذي تم إنشاؤه بواسطة
القمر في السماء ،نحن نعرف هو "وقت الليل" .أبعد من ذلك ،عندما تكون النجوم والكواكب األخرى مرئية في السماء ،ال نعرف إال عندما يكون
ليال أو نهاراً ،ولكن تقريبا في أي وقت من الليل الذي فيما يتعلق بمعرفة ما هو موسم العام أنه .يجب أن اعترف ،لقد ابدأ درست حركة النجوم عبر
السماء ليال ،حتى أنا شخصيا لست قادراً على القيام بذلك ،ولكن أنا أعلم أنه إذا الدراسة ،وتلك التي دراسة النجوم ،ثم يمكن أن أقول هي ما وقت
الليل هو موقف النجوم والقمر في السماء.

عالمات في السماء
أطلب منكم ،كيف يمكنك تحديد عالمات ،أو المواسم من األضواء في السماء؟ اإلجابة على هذا السؤال يقول لي أن هذه اآلية ،فوق كل
اآلخرين ،يقول لي أن هللا ينوي أن ندرس خلقه وفهم آليات ما يجعلها تيك .التفكير في األمر ،كيف يمكن لك فهم إذا كان هللا يرسل لك عالمة في
السماء ،إال إذا كنت قد تم مراقبة حركة النجوم ،وبالتالي معرفة ما إذا كان شيء في السماوات فريد من نوعه أو مختلفة ،أو أحداث اليومية
مشتركة؟ تسمى عملية دراسة النجوم في علم الفلك ،وهذا علم .من أجل تحديد انتظام حركات النجوم ،تحتاج إلى تطوير الرياضيات قادرة على
حساب تلك الحركات .وهذا مرة أخرى علم ،نحن ندعو الفيزياء .كنت انظر ،تنوي هللا علينا أن تنتبه له أنه خلق الكون ،وفي القيام بذلك ،يتم تشجيع
هللا لنا معرفة وفهم العلوم .هللا يفعل هذا ألن هذا الكون وكل بنيتها المعقدة التي تم إنشاؤها وتخضع هلل .عندما نقوم بدراسة الكون له ،وبالتالي نحن
مضطرون إلى تكون في رهبة لجاللة الملك الذي هو هللا.
العبارة في الكتاب المقدس يعلمنا هو هللا في روح ومجده الشخصي وشخصيتها وشخصيته المعنوية .الميكانيكا للكون تبين لنا هللا العقل
واإلبداع ،والقدرات البدنية .لقد جئت في هذه المعرفة ،معرفة هللا ،كشخص ،وليس فقط كاهلل منتشرة في كل مكان غير مرئية.
الشيطان تقول :العلم مخالف للكتاب المقدس الكتاب المقدس ،وذلك يجب أن يكون كذب وتجاهل.
هللا يقول :أنا وضعت األضواء في السماوات حتى يمكن تحديد عالمات ،والفصول ،لأليام والسنوات:هذه هي العناصر األساسية األولى
لجميع العلوم .ولذلك هللا قد أظهرت لنا الشيطان الكذب للكذب أن هو

مجد هللا
اآليات المذكورة أعاله تقول لي ،وهذا السبب جعل هللا الكون بكل تعقيداته ،حتى يمكن أن ننظر إلى السماء الرجل ويكون في رهبة من
الذي هللا ،واالعجوبة لما خلقه .الكون يكشف لنا ،والفكر هللا والنشاط االبتكاري ،الكتاب المقدس يكشف عن نوع الشخص الذي قال أنه وهذا النوع
من الحرف لديه .كالهما مطلوبة للحصول على صورة كاملة عن كل ما هللا .في هذه المعرفة يمكن أن نصل إلى معرفة هللا بطريقة شخصية
وحميمة.

الشمس والقمر
ويرد هذا كله حجة وأنا في محاولة لجعل الدعم من اآليات التالية.

"هللا و" قدم اثنين من األضواء كبيرة؛ وعلى ضوء أكبر القاعدة في اليوم ،وعلى ضوء أقل حكم الليل :أدلى النجوم أيضا .وهللا مجموعة
منهم في السماء السماء إعطاء الضوء على األرض ،وإلى القاعدة على مدار اليوم وخالل الليل ،وتقسيم الضوء من الظالم :ورأى هللا أنه حسن-
 18-01:16من سفر التكوين
اآليات الثالث المذكورة أعاله تفسير آخر لما قام به هللا فعال .عندما ينظر إليها في ضوء ذلك" ،يوم الرابع من خلق" ليس يوم من جديد
من التالعب باهلل ،ولكن توضيحا ً لألمور الذي قام به خالل األول والثاني والثالث من أيام .فكيف يمكن لهذا يعتبر آخر يوم لخلق إذا كما نعتقد

"السبتية" ،يوم له مدة زمنية محددة؟ ولهذا السبب أنا على اقتناع بأن السبعة أيام إنشاء ال تسمى األيام باهلل تعكس أي نوع من المدة الزمنية ،ولكن
بإنشاء" ،في ستة أيام قمت العمل ،ويجوز لك الراحة في اليوم السابع".

نظام ترقيم اآلية الفصل
وقد الحظت في جميع أنحاء الملك  Jamesالنسخة من الكتاب المقدس أن يكسر أحياناً نظام ترقيم الفصل-اآلية كاملة من األفكار والجمل.
هذه أعاله اآليات هو آخر واحد من تلك المناسبات عندما يقسم اآلية ترقيم النظام ،فكر واحد إلى اثنين أو أكثر اآليات ،التي ينبغي أن قد تم االحتفاظ
بها معا في اآلية واحد ،ولهذا السبب أنا تضافرت اآليات ثالثة إلى واحد من الفكر أو استمرارا لفكر واحد .تأخذ علما بعالمات الترقيم؟
تذكر :في الدروس عندما أعطى إشارة إلى هذا الخلل في نظام ترقيم الفصل-اآلية ،قلت لك تجاهل نظام الترقيم عند دراسة كلمة اآللهة،
والحفاظ على بينه من عالمات الترقيم بدالً من ذلك .نظام الترقيم مفيد لنظره سريعة تصل من آيات محددة ،ولكن هذا هو كل ما ينبغي استخدامه
وتجنب التفكير موضوعا للمناقشة أكثر لمجرد أن يبدأ آخر اآلية أو الفصل.
مرة أخرى أريدك أن تأخذ علما أن وقع تشكيل القمر في مدارة األرض ،بقدر ما أنا على علم ،قبل إنشاء للحياة على كوكب األرض،
ولكن هللا يعطي تفسيراً لهذا الحدث بعد أنه قد أعطى تفسيراً إلقامة الحياة في شكل النباتات خالل "اليوم الثالث إلنشاء" .ثم هذا يعطي دعما إضافيا
للفكرة القائلة بأن ال يمنح السبعة أيام لخلق زمنياً ،لكن كاهلل يعتبرها هامة للرجل فهم دور له "من خلق هللا" ،ومساعدة الرجل للوصول إلى معرفة
هللا بطريقة شخصية وحميمة.
كما أنني أرى تفسير هذا الخروج من الترتيب الزمني ،كعالمة من هللا أن فكرة أن هللا خلق الكون في سبعة أيام حرفية كما يتم االحتفاظ
بالوقت على األرض .false
تذكر :يمكن رؤية هللا في المستقبل ،ومتأكد من أنه ال يرى أن الشيطان سوف خداع أولئك الذين هم في "السبتية" وغيرهم من الذين
يؤمنون بأن يكون كل يوم من األيام السبعة لخلق نوعا من مدة الزمن .عندما يعطي هللا شرحه للسبعة أيام الخلق في الترتيب الذي قام به أعاله ،يبين
هللا كذب الشيطان لكذبة أنه ،يوم واحد لخلق ليس لديه أي جانب من المدة الزمنية ،ولكن يجب أن ينظر إليها في شكل رمزي كإقامة االحتفال
الحقيقي "يوم السبت".

اليوم الرابع من يوم السبت
 ،وفي المساء وفي الصباح اليوم الرابع -نشأة 01:19
أكثر من مرة واحدة في يوم الرابع أكثر ،وقد وصف أالعيب خلقه هللا ،وثم يعطي لبنة أخرى في بناء إلقامة يوم السبت .نظراً لتلك
األحداث أن هللا يتحدث عن خالل اليوم الرابع أعاله "إليجاد" تفسيرات لتلك األشياء التي هللا إنجازه في األيام السابقة ،قد "يوم الرابع من إنشاء" ال
المدة الفعلية لمرور الوقت .وهذا بالنسبة لي يعطي الدعم إلى أفهمه أن السبعة أيام إنشاء قد ال عالقة له بكيفية طويلة فترة من الوقت استغرق هللا في
كل يوم ولكن إنشاء "يوم السبت".

اليوم الخامس إلنشاء
يتلقى األرض الحياة الحيوانية
هللا وقال" :اسمحوا المياه تجلب المنصوص عليها فيه الكفاية المخلوق يتحرك التي خلت من الحياة ،والطيور التي قد تطير فوق األرض
في السماء المفتوحة للسماء" .نشأة 01:20
علما أن هذه اآلية ال تقول أن هللا يخلق هذه المخلوقات ،لكن أن كانوا تأتي إليها من المياه .أن تأتي إليها من الوسائل التي كانت موجودة
في المياه أوالً ،ثم لسبب ما خرج من المياه المشي على األرض وثم كذلك بعض تطورت من المشي على األرض لتحلق في السماء .وهذا وصف
لعملية تطورية ،ال مظهر المفاجئ للحيوانات على سطح األرض ،ببعض الوسائل خارق.
العلماء تقول لنا كل الحياة والنبات والحيوان ،نشأت على كوكب األرض في البحار البدائية ،هذه اآلية يتحقق من هذا .هو من البحار هذا

المخلوق المتحرك التي هاث الحياة ،وتنشأ .مخلوقات تتحرك ،ونحن ندعو الحيوانات .إذا كنت تتبع الصيغة سوف نالحظ أن الطيور التي قد تطير
تنبع أيضا من المياه ألنها تنبع من المخلوقات التي هاث الحياة تتحركأوالً ،ومع مرور الوقت عن طريق عملية تطورية تحقيق قدرة الطيران.
يعطي الكتاب المقدس مرة أخرى الدعم والوئام لما العلم قد اقتنع ويعطي العلم مرة أخرى وأضاف فهم "كلمة هللا".

على يد هللا
أن هللا خلق الكون .مع أن خلق أقام القوانين التي بموجبها الكون يعمل ،هذه ونحن نعلم كقوانين الفيزياء وقوانين الطبيعة .هذه القوانين كل
شيء من هللا وكذلك "القوانين هللا" المعروف بالوصايا العشر .إذا كان كل من الثالثة هللا ،التي تم إنشاؤها ،وانشأها هللا ،ثم يجب أن تكون كل
الحقيقة .كلمة هللا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ولذلك يجب أن تكمل وإعطاء الدعم للقوانين التي وضعها هللا لبقية الكون .يوجد آلة واحد فقط،
وبالتالي هناك قانون واحد فقط" ،قانون هللا" .كثير من الذين يسمون أنفسهم علماء الدين ،الذين يعتقدون أن العلم في أن هناك ذلك تعارض "كلمة
هللا" ،يكشف بالنسبة لي ،كما يظهر هذا التفسير أعاله ،جهلهم "كلمة هللا" فيما يتعلق باهلل يقصد بها معنى ،بل أنهم قبلوا معنى كاذبة تعطي بالشيطان
من خالل أكاذيب الشيطان وخداع والخلط بين.
على الرغم من أن يتم سردها في نفس اآلية والجملة ،تتحرك المخلوقات التي لها الحياة ،تتطور إلى المخلوقات المجنحة التي تطير فوق
األرض  .مرة أخرى هذا وصف لعملية تطورية .الحيوانات البرية أول مرة تنشأ من البحار ،وثم تتطور إلى الطير مجنح التي يمكن ثم يطير في
السماء .هذا هو ثبت أيضا أن يكون صحيحا ً بعلم اآلثار وعلم األحياء.
حتى يتسنى لك معرفة ،السماء المفتوحة للسماء ،في سياق اآليات المذكورة أعاله ال تشير إلى "السماء السماوية"( ،الفضاء الخارجي)،
ولكن الغالف الجوي فوق السطح األرض .هللا ثم يستمر بإعطاء وصف لبعض الحيوانات التي تسببت في تأتي إليها من البحر.

هللا يعطي اسم للحيوانات
"هللا و" خلق الحيتان الكبيرة ،وكل مخلوق الحية التي موفيث ،الذي جمع المياه المنصوص عليها تماما ،بعد النوع ،وكل الطيور مجنح
بعد الرقيقة :ورأى هللا أنه حسن .نشأة 01:21
هذه اآلية يبدو أن يتعارض مع ما قلته عن عدم خلق أي شيء بعد الشرارة األولى إنشاء هللا ،ولكن إذا كنت تفكر في ذلك ،هللا خلق الحيتان
إلخ غير مباشر .أنه لم يتسبب في خلق يحدث ،وأنه لم تعط الحياة للعالم ،وأنه ال تالعبت بتحقيق حول الحيتان ،ثم سوف ال يكون يأتون .أن هللا هو
التالعب في خلقه واألمر الذي أدى إلى تشكل كما أنه يعتزم لذلك النموذج ،ثم يمكنك أن تقول أنه خلق الحيتان ،إلخ .أنه يسبب هكذا في التالعب به
ألن الذي خلقه الكون وكل ما هناك في ،إلى النموذج كما له السرور ،والقصد .هذا التالعب كلمة أخرى للتطور ،ولكن ليس كتعريف يعطي
داروين ،ولكن كأداة الخاضعة للتالعب باهلل.

تكون مثمرة ،ومضاعفة
هللا وانعم عليهم ،قائال" ،أن تكون مثمرة ،وتتضاعف ،وتعبئة المياه في البحار ،والسماح للطيور التي تتكاثر في األرض ".نشأة 01:22
كما يمكنك أن ترى بصياغة هذه اآلية ،هللا تبدأ العملية من خالل التالعب له ثم يتيح االستمرار بمفردها ،كما هللا في بلده قوانين الطبيعة،
طبيعة لملء األرض كلها .هللا يسمح العملية التطورية العمل فقط التغيير والتبديل مرة واحدة في حين لجعله على المضي قدما كما ينوي وال
باألحداث العشوائية للظروف.
تطور وخلق ليست في الخالف مع بعضها البعض ولكن منسجمة تفسيراً لمعنى هللا كما هو مكتوب في السبعة أيام إنشاء .أن "السبتيين يوم
سبعة" النظر في تطور واحدة من أكاذيب الشيطان أمر مفهوم عند النظر في أنها في جوهرها ،وتعتقد في "أيام حرفية سبعة من خلق" ،الذي في
الخطأ ،وذلك هو االعتقاد بأن الكون تم إنشاؤه في يوم سبعة حرفية  24ساعة وهو كذب الشيطان .أنها كذبة الشيطان أن يجلب الشقاق بين العلم
والكتاب المقدس ،عندما تقوم بإزالة الوئام الكذب يسود .تلك "السبتية" كما خدعوا بهذا كما بقية أولئك الذين يطلقون على أنفسهم هي المسيحية أن
االحتفال بيوم األحد أو "أول يوم السبت" .على حد سواء ،هي تستند إلى أكاذيب الشيطان.

اليوم الخامس من يوم السبت
 ،وفي المساء وفي الصباح اليوم الخامس -نشأة 01:23
وهكذا لدينا اآلن خمسة من اللبنات األساسية ليوم السبت.

اليوم السادس من خلق
صعود رجل
"هللا و" قال" ،اسمحوا األرض طرح المخلوق الحي بعد له نوع ،والماشية ،والزاحف األشياء ،والوحش من األرض بعد الرقيقة ":وكان
ذلك .وهللا جعل وحش األرض بعد له نوع والماشية بعد على نوع ،وكل شيء كريبيث على األرض بعد الرقيقة :ورأى هللا أنه حسن -سفر التكوين
25-01:24
أن نالحظ هنا أن مجرد أكثر من ذلك هو األرض التي يجلب إليها العديد الحيوانات؛ هللا يبدأ العملية ،ثم تسمح طبيعة القيام شيء .وهذا ما
ندعو العملية هللا التطورية التي تسيطر عليها .هللا أول سبب أن المخلوقات الحية ترتفع من البحر ،واآلن مرة واحدة على األرض أنها تتطور مع
مرور الوقت إلى أن الماشية إلخ.
أساسا عبارة "بعد الرقيقة" ،يعني مخلوق فقط لبعض األنواع قادرة على وجود ذرية ألن نفس األنواع .ال يمكن أن تلد قطة حصان ،وال
يمكن أن تلد كلب نسر .ثم أن هللا ينص في هذا "قوانين الطبيعة" ،التي تفرض هللا على األرض .تماما كما أنشأ هللا "قوانين الفيزياء" ،التي تتحكم
بترتيب الكون ،أنه يحدد "قوانين الطبيعة" إعطاء أمر للنباتات والحيوانات األرض .تماما كما أمر هللا النباتات تنمو من كل بذور خاصة بهم ،حتى
جداً هل األمر هو أن تنمو الحيوانات من كل نوع الخاصة به.

"هللا و" قال" ،فلنجعل الرجل في صورتنا ،بعد لدينا مثاله :والسماح لهم السيادة على السمك البحر ،وعبر الطير من الهواء ،وعلى
الماشية ،وعلى كل األرض ،وفوق كل شيء الزاحف الذي كريبيث على األرض ".نشأة 01:26
األولى :تأخذ علما بالصياغة" ،والسماح لهم السيادة على "...هذا يقول لي أن الرجل الجمع ،وأن هذه اآلية ال تتكلم من آدم ،ولكن
للحيوان الذي المنشأة خالل هذا "اليوم السادس من خلق" ،الذي يدعو هللا ثم الرجل .كما الحيوانات األخرى هي نتيجة هلل تسيطر عملية تطورية
حتى جداً هو رجل.
وهذا هو يقول لي أن أنشأ هللا رجل في "اليوم السادس من خلق" ،ولكن لم يكن حتى بعد أن استراح هللا في "اليوم السابع من خلق" هللا نفخ
روح حية في مان .وهذا يقول لي كذلك أن الرجل قد أنشئت أوالً على األرض كمجرد حيوان مثل كل الحيوانات األخرى ،بال روح.
الثاني :يجب أن تأخذ علما بأن الرجل هو الناجمة عن هللا أن تنشأ في نفس اليوم لخلق كغيرها من الحيوانات الحالية لألرض .في هذين
البيتين السابق هللا يعطي اسم إلى زوجين من وحوش األرض والبحر ،شيء أنه لم يفعل عندما قدم شرحا ً للحيوانات التي خرجت من البحر .في هذه
اآلية ،الذي استمرار للفكر أنشئ في اآليتين السابقة ،يعطي هللا ثم اسم لواحد من الحيوانات ،وهذا هو الرجل الذي هو الغرض الذي خلق الكون في
المقام األول .وهذا يوحي بالنسبة لي ،أنه في هذا الوقت في العمل والتالعب بخلق هللا ،رجل ال تزال شيئا أكثر من حيوان آخر ،األحداث التي
تحدث في هذه اآلية ،يجري أمام هللا نفسا إلى الخياشيم للرجل ويجعل الرجل روح حية .ولذلك ،تماما كما أعطى هللا شرحا ً لبعض الحيوانات
األخرى ،في هذه اآلية أنه يعطي شرحا ً للتالعب به من الحيوان الذي كان ،وهو رجل.
في أول نظرة ،تشير هذه اآلية إلى أن هللا يعطي الرجل هيمنته على جميع الحيوانات األخرى حتى قبل أن يصبح روح حية ،مما يوحي
بأن هللا يعطي دومينيون لواحد من الحيوانات الحالية( ،رجل) ،قبل هذا تفكير المعرفي واع يجري فيها هو رأيي لماذا يعني أن تصبح روح حية.

يجري روح حية يتحول حيوان إلى كائنا ً قادراً على فهم األخالق وتكريما لتنمو فوق الغرائز الحيوانية لكونها قادرة على ضبط شخصية خاصة بك،
واألخالق ،شيء لم تعد قادرة على الحيوانات .عندما كنت تبحث عن كثب في كلمات هذه اآلية ما أرى هللا شرح ال كيف رجل ولكن القصد هللا ما
من الرجل الذي سيكون فيه االنتهاء من صنع الرجل في صورة هللا نفسه.

في صورة هللا
حيث أن هللا خلق اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلق أنه له؛ من الذكور واإلناث بإنشائه قال لهم .نشأة 01:27

يمسك هذا؟ أن هللا خلق الرجل ،سواء الذكور واإلناث في نفس الوقت ،وأنه خلق لهم في صيغة الجمع ،مما يوحي بأكثر من اثنين منهم.
ومن هذه الصيغة توحي لي بأن آدم وحواء ليست بآالم واألب للبشرية جمعاء ،ولكن الشعب وندعو اليهود ،أو تلك التي تم اختيارها .وكثيراً ما
ذكرت أن اليهود فقط يمكن تتبع دمائهم خطوط العودة إلى آدم وحواء ،وأي شيء آخر من األسرة للرجل ويمكن القيام بذلك .هذا واعتبر أن يكون
السبب لماذا يظهر هللا هذه األفضلية "دولة إسرائيل" إزاء جميع األمم األخرى للرجل.

"هللا و" أنعم عليهم ،وقال هللا لهم" ،أن تكون مثمرة ،وتتكاثر ،وتجديد األرض وإخضاع ذلك :وقد دومينيون إزاء األسماك البحر ،والطير
الهواء ،وفوق كل شيء حي موفيث على األرض ".نشأة 01:28
حقيقة أن هللا هو استخدام نفس الكلمات التي كان يفعل عندما تسبب الحيوانات لتأتي إليها" ،أن تكون مثمرة ،وضرب ،وتجديد األرض"،
هو سبب آخر لماذا أنا مقتنع بأن الرجل ،في هذه النقطة في الشرح هللا من تطور ،ليس أكثر من آخر ولكن الحيوان مع الغرض المقصود من تشكيل
إلى صورة هللا.
وأنا على اقتناع بأن هذه اآلية تعطي مزيدا من الدعم لبياني أعاله .وهذا كل شيء يحدث خالل "اليوم السادس من خلق" .هللا سوف ال
تزال تأخذ يوم كامل للراحة ،ومن ثم قال أنه سيجعل آدم روح حية .هذا يعني أن الرجل في هذه المرحلة هو مخلوق ذكي وذكي لكن ال تزال لديها
الوعي الذاتي ،أو قدرة الفكر المعرفي .الرجل حيوان مثل الحيوانات األخرى باطلة من الروح الحية.

كل عشب أخضر للحوم
"هللا و" قال" ،ها ،لقد أعطيت لك كل عشب تحمل البذور ،والذي على وجه كل األرض ،وكل شجرة ،الذي هو ثمرة شجرة تدر البذور؛
ويكون لكم للحوم .وكل وحش من األرض ،وأن كل الطير من الهواء ،وكل شيء كريبيث على األرض ،حيث هناك هو الحياة ،وقد أعطيت كل
عشب أخضر للحوم" :وكان حتىسفر التكوين 30-01:29
ويعطي هللا أول شرح األعشاب والفواكه للرجل لتناول الطعام .كلمة "اللحوم" في هذا السياق يعني ،الطعام ،ومصدر لغذاء .ثم يروي لنا
من الحيوانات وهو يتحدث مرة أخرى عن الغطاء النباتي .وأنا للعقل أن المدخالت هللا والسبب مناقشة الحيوانات بين الغطاء النباتي إظهار أن
الحيوانات "اللحوم" كمن النباتات .وهذا معتمد كذلك في التعليمات واألوامر المتعلقة بالفصح ووجبة أن أوامر هللا أن تؤكل .هذه اآليات الثالث
إثبات أن هللا قد أعطى البهائم والطيور ،إلى رجل للغذاء .أولئك الذين يحاولون إدراج فكرة يجري نباتي جزء من خطة هللا للرجل وبالتالي تظهر
ليكون في خطأ.

تذكر :من "الكتاب من سفر التثنية" ،إذا كنت ال يعبد هللا كما أنه إطاعة األوامر ،التي تشمل أيضا تعليماته التي تأتي عالوة وصاياه
العشر ،ثم كنت ال يعبد "هللا خلق".

لذلك يستجيب اآلن" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أنتم قد يعيش ،والذهاب
وامتالك األرض التي الرب آلة اآلباء الخاص بك جيفيث لك .يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،ال يي تقلل من أي من ذلك ،أنتم
قد تبقى وصايا الرب إلهكم التي أنا أمر عليك .سفر التثنية 2-4:1
السبتية نعتقد أنه نظراً ألن آدم وحواء لم يأكل الحيوانات بينما في  Edenللحديقة ،كجزء من أن تصبح واحدة مع هللا ،أننا يجب أن ال تآكل
الحيوانات أما .مجرد النظر في هذا Eden ،للحديقة كان لكن زاوية صغيرة من األرض ،ولذلك لم يكن يدل على بقية األرض .آدم وحواء أعطيت
اإلقامة في هذا المكان من الكمال ألنها كانت خالية من الخطيئة .ال يوجد شيء في الكتاب المقدس التي تشير إلى أن أولئك من اليسار رجل خارج
الحديقة أحرار في نفس القدر من الخطيئة .إذا كان ذلك صحيحاً ،ثم لماذا هللا ال تعطيهم مدخل إلى الحديقة كذلك؟ ولكن نحن نسبق أنفسنا؛ ونحن ال
تزال تعطي تفسيراً "اليوم السادس من خلق" وال تلك األحداث أن هللا يسبب أن يحدث بعد أنه يأخذ وقتا ً للراحة.

اليوم السادس من يوم السبت
"هللا و" رأيت كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،وكانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس -نشأة 01:31
مرة أخرى هللا يعطينا الصياغة التي تشير إلى أن اليوم السادس هو مجرد بداية ،ولكن في الواقع هو إعطاء لنا أحد أكثر واللبنات األخيرة
"يوم السبت المقدس".

اليوم السابع من خلق
يوم السبت
وهكذا تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وجميع البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في
اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به -سفر التكوين 2:1
هللا يكرر نفسه هنا أعتقد بمطرقة المنزل كون أنه احتملت لمدة ستة أيام ،واآلن يجري حزب العمل ،الذي قال أنه أداؤها ،وأي شيء آخر.
هللا هو الخالق ولكن له ال يوجد أي آلة أخرى .أرى أن هللا كتكرار نفسه فيما يتعلق بهذا للتأكد من أن الرجل يفهم أنه هو هللا فقط وهذا هو الذي خلق
هذا الكون وكل ما فيه .ألن هللا أعطى الحياة للبحار ،وثم بسبب أن الحياة الخروج من البحر ،وملء األرض ،وثم تتطور إلى الحيوانات التي تعيش
األرض اليوم ،تصحيح هذا "خلق هللا" والحياة ونحن ينبغي ويجب أن تعطي لنا العبادة وإلى ال أخرى.

المباركة وقدس اليوم السابع
هللا والمباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر
التكوين 2:3
اليوم السابع ليس آخر لبنة من لبنات يوم السبت؛ وبدالً من ذلك هو التاج على األيام الستة األولى التي هي األساس الذي أنشأ هللا جنبا إلى
جنب مع خلق الكون.

اإلحاطة

علما :بارك هللا في اليوم السابع .هلل أن يبارك أي شيء جعل الكرسي .مرادف كلمة "المقدسة" لكونه "الحقيقة أو ."True

عندما يقول هللا أنه المباركة في اليوم السابع هو يخبرنا أنه أدلى به في اليوم السابع له يوم راحة في الحقيقة.
هللا يذهب إلى أبعد من ذلك ومع ذلك؛ هللا أيضا "سانكتيفيس" السابعة اليوم .عندما يخبرنا هللا أن أنه "سانكتيفيد" "اليوم السابع" من أن
أقول أن "اليوم السابع" هو يوم عندما الحقيقة الوحيدة أن تحدث.
كلمة "بجل" يعرف بأنه :تنقية وتكريس .ولذلك ،هللا خصصت في اليوم السابع كيوم مقدس له في الحقيقة ،وقد قدس أن تبقى كيوم تنقيته
بالحقيقة فقط .هللا لم تجعل المقدس أو تقديس االحتفال بيوم السبت ،وقام المقدسة وقدس اليوم ،الذي يعطيهم اليوم ثم اسم يوم السبت في "الوصية
الرابعة" .تماما كما نسميه اليوم اليوم السابع من األسبوع السبت ،هللا أوالً أعطاه اسم يوم السبت .كيف يحب هللا االحتفال يوم السبت في أي يوم آخر
من ذلك الذي يأمر هللا أن نبقى المقدسة .فقط بحفظ يوم السبت في اليوم السابع من األسبوع نحن يبقيه المقدسة وذلك جعل أنفسنا المقدسة.
هللا ابدأ جعلت أي يوم آخر من األسبوع المقدس ،إال في اليوم السابع .وهذا ينبغي أن اضغط  homeاألهمية التي يوليها هللا على "يوم
السبت اليوم السابع" .كل شيء تتصل با هلل الخالق .عندما كنت تبقى له يوم السبت كما وأنه قد رد عليه في "الوصية الرابعة" ،ثم كنت تقول هللا هو
له وله فقط أن كنت تعطي لعبادة .ال يوم آخر ولكن اليوم السابع المقدس ،الذي أن أقول إذا كنت االحتفال يوم السبت في أي يوم آخر أنه ليس احتفال
مقدس ،ولكن االحتفال بها غير مقدس ،وذلك يضعك في صراع مع كلمة هللا.
وأخيراً العمل كل ذلك ،ويضع هللا التاج النهائي يوم السبت له .هللا استغرق ستة أيام لخلق الكون ،ولكن استغرق منه "اليوم السابع" إنشاء
يوم السبت .هل هناك أي يتساءل لماذا مصرا حتى احتفالنا "يوم السبت اليوم السابع"؟

كم أحد أيام الخلق؟
ال أعتزم أن اختيار يوم في "السبتية" ،ولكن إيمانهم هو ذلك القرب من اإليمان الحقيقي ،أن أجد نفسي مضطرا لتبين لهم األمور في
العقيدة األساسية التي تفصلها عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح .أنا اليوم حديث "نبي هللا" ،أنا أحب األنبياء القديمة ،تعطي توبيخا ألولئك الذين هم
في الخطأ ،التي قد تصحيح خطأ بهم والحصول على بر.
كثيرة كما أحب ،تأنيب ،وكاستين :يكون متحمس لذلك ،والتوبة -الوحي 03:19
ويبدو لي ،أن هذه الفكرة كلها سبعة أيام حرفية الخلق أن "السبتيين يوم سبعة" كما نؤمن بجزء من التزاماتها األساسية يعتمد على
التعريف لكلمة يوم ،أو أيام ،المستخدمة بواسطة الكلمة العبرية األصلية أو يومأو يومي .

ويعرف قاموس "التراث األمريكي" في كلمة اليوم كما يلي.
اليوم ( .Abbrد )³أ.
 -1فترة الضوء بين الفجر والغروب؛ الفاصل الزمني من شروق الشمس إلى غروب الشمس.
 .a2فترة  24ساعة خاللها اكتمال األرض التناوب واحدة حول محورها.
ب الفترة خاللها سماوي يجعل تناوب لمدة مماثلة.
 -3واحدة من فترات  24ساعة المرقمة التي ينقسم إليها األسبوع أو الشهر أو السنة.
 -4الجزء من فترة  24ساعة التي تكرس للعمل أو المدرسة ،أو األعمال التجارية.
 .5فترة  24ساعة أو جزء منه ألنه محجوز لنشاط معين.
 .a6فترة محددة ومميزة في العمر.
ب فترة الفرصة.
 -7فترة من الزمن في التاريخ؛ عصر.

اليوم ص.
 -1من أو تتصل باليوم.
 -2العمل خالل النهار.
 -3التي تحدث قبل حلول الظالم.
في المقطع اللغة العبرية "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" أن هللا قد تسبب في أن تتاح لي ،وهناك أربعة تعاريف واضحة لكلمة يوم،
أو يومي.
 .1أن تكون ساخنة؛ يوم (كساعة الحارة) ،بدالً من ليال .هذا هو تفسير هذا الجزء من دورة  24ساعة ،عندما الشمس أعلى وهكذا تشعر
الحرارة.
 .2من شروق الشمس إلى غروب الشمس ،وهذا عندما تكون الشمس في السماء.
 -3من غروب الشمس واحد إلى التالي A ،فترة  24ساعة ،كما تحدد في األيام الستة لخلق ،ويوم يبدأ عند الغسق ،ويتضمن المساء ،إلى
صباح اليوم ،ومن ثم إلى الغسق القادم.

 -4مسافة زمنية يحددها استخدام مصطلح المرتبطة بها .هذا التعريف له داللة مجردة .أنها تنطوي على مسافة من الزمن ،التي ال تعرف
أي حدود المطلق إال باالشتراك مع بعض عبارة أخرى أو معنى على وجه التحديد.
هذا التعريف الرابع هو أن "السبتيين يوم سبعة" فيما يبدو قد بدت أكثر عندما جاءت مع اعتقادهم اليوم سبعة حرفية  24ساعة .تعريف
مصطلح المرتبطة بها هنا ،هو السياق الذي تجري فيه الستة أيام إنشاء .أنها تبدأ بالعبارة ،في البداية ،وثم وصف األرض كفراغ .كيف يمكن يوم
كما لوحظ على األرض ،حسب تعريف تعريفات األولين ،موجودة عند الكون فراغ وقبل إنشاء لكوكب األرض؟ هللا أرقام كل يوم بعد أن وصف
ذلك الذي تسبب في أن يتحقق ،في هذا أنه هو إنشاء اليوم صحيحاً ،في اليوم هلل ،أو كما قد بدأت واصفاً إياه بأنه" ،يوم السماوية" .ولكن ال يمكن
تحديد هذا اليوم في أي نوع من الفترة الزمنية ،ألن هللا ال أعطى لنا معلومات ونحن بحاجة إلى وضع مدة محددة من الزمن ألنها.
عند هللا ثم يرشد رجل قال أنه يجب أن يعمل ستة أيام فقط ،أن قدس اليوم السابع وأدلى المقدسة ،وفي هذا إشارة إلى أن عملت ستة "أيام
السماوية" ،واستراح في "اليوم السابع السماوية" ،مما يؤدي إلى خلق مفهوم السبت ،أنها لهذا الغرض أن هللا قد ذهب حتى من خالل الجهد المبذول
إلقامة األسبوع اليوم سبعة عن طريق عالقة "القمر األرض" ،حيث يكون الرجل ال يجد صعوبة في معرفة متى يجب أخذ يوم راحة والمحلية
وبالتالي مع هللا.
كلمة البلدية وسيلة للتواصل .جزء من إعطاء العبادة هلل أنه يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة مع لك .عند التحدث إلى هللا ،كما لو كنت
الخاص بك األب أو األخ ،في الحب واالحترام ،ثم سيتم تأسيس هذه عالقة .يتم تعريف كلمة "العبادة" ك :العشق ،والحب ،وتقديس ،واالحترام
والتفاني ،والتعظيم .كما ترون ،كل ما يريده هللا من الرجل هو أن تقدم له االحترام ،والتفكير في إليه كوالدنا.
عندما هللا خلق كوكب األرض ،تعيين ثورتها حول النجمة ،وقدم القمر ،كضوء الليلة ،فضال عن التقويم األساسي األول ،بسبب أن الشهر
-28دورة .فعل ذلك في المعرفة الكاملة بأن الرجل سوف ثم استخدام هذا الكائن مشرقة في السماء وجعل علما لتحركاتها ،ودورة يمكن االعتماد
عليها لمدة  28يوما .كما قدم األرض دفعة ،اإلعداد من الغزل على المحور ،تقديم يوم وليلة .كما قدم األرض تمايل ،الذي قدم في المواسم المختلفة.
يوم األرض  24ساعة رمزي اليوم صحيحاً ،واليوم هللا ،عدم اليوم ،رمزي السماوية حرفية ،مثلما الخيمة على األرض رمزي ألحد في السماء.
عند هللا يعطي إشارة إلى الستة أيام توليه لخلق الكون ،وهذا الرجل ينبغي أيضا العمل في ستة أيام والراحة في السابع ،كان كإشارة رمزية ،وليس
كمرجع قيمة حرفية إلى بلده يجاهد أو يومه السماوية.

كلمة هللا مقابل المعتقد ال سند لها
تلك من "السبتية" التي تحدثت إلى اإلصرار على أن بلدي تأكيد أن تستخدم هذه العملية التطورية التي تسيطر عليها باهلل في خلقه للكون،
وبلدي تأكيد آخر أنه من المعتقد حرفية اليوم سبعة لحزب العمل الديمقراطي ،خطأ .يقولون لي أن في هذا أنا أحاول جعل شيء ما أعتقد في العمل
(تطور) ،بالتنديد باالعتقاد بسبع يوم حرفية.
أنا ال أسعى إلى جعل تطور العمل؛ فهو يعمل دون مساعدتي .ما ابن محاولة القيام به ،هو إظهار أن هللا جعل استخدام عملية تطورية في
السبعة أيام إنشاء .واقترح المزيد من االنضمام لحزب العمل الديمقراطي العتقادهم الخاطئ ،الذي هو غير معتمد بواسطة الكتاب المقدس أن يخلق
التناقض بين العلم والكتاب المقدس .هناك أدلة وافرة بالعلم أن التطور عملية طبيعة ،وبينت في هذه الصفحات ،أن الكتاب المقدس الكتاب المقدس
تؤيد مفهوم التطور ،مما يعطي االنسجام ألن الذي ثبت بالعلم ،وأن الذي يرد في الكتاب المقدس.

الشيطان ال يريدون لنا أن نرى هذا االنسجام .هذا الوئام يسمح لنا بفهم والحصول على ذلك نعلم ونقدر هللا بطريقة أكثر شخصية
وحميمية.

ما هلل
هنا هو جوهر حجتي .أن هللا خلق الكون .لقد أعطانا هللا في الكتاب المقدس .وكالهما من هللا ،ولذلك ،وكالهما من هللا .إذا لم تكن هلل ،ثم
هي كل الحقيقة.
العلم يبحث في الطبيعة ،أو الكون ،ويسأل األسئلة ،كيف وماذا وأين ومتى .فيما تبذله من الجهود اإلجابة على هذه األسئلة ،يفترض العالم
النظريات .بعض النظريات مليئة بالثقوب ،والبعض اآلخر مثل تطور ،ويبدو أن العمل .إذا كان هللا هو الحقيقة ،واالكتشافات العلمية ،هي مجرد
احتفال مدربين مما خلق هللا ،ثم عند االكتشاف يثبت الصحيح ،وخاصة عندما شيء مكتوب في الكتاب المقدس بالنسخ االحتياطي العلم ،كما هو
الحال في حالة تطور ،فإنه أيضا يجب أن يكون الحقيقة.
لماذا أن هللا خلق الكون الذي يعمل بطريقة واحدة ،وثم يقدم لنا الكتاب المقدس أن يدحض التحقيق والفهم للميكانيكا للكون؟ ذلك هو إيماني
بأن هللا أعطانا الكتاب المقدس والكون الذي قد يكون لدينا كائنين من كائنات منفصلة من اإلشارة ،ونحن النضال من أجل فهم منهم هللا .الكتاب
المقدس يخبرنا الذي هللا ،كشخص وحول شخصيته المعنوية .قراءة الكتاب المقدس وقد قال لي ،أن هللا هو شخص المعنوي الذي لديه الحب
والرحمة ،والرحمة.
فهمي للعلوم ،أو االحتفاالت درس من الطبيعة ،وتبين لي أن هللا رهيبة .الكون الذي قال أنه قد خلق معقدة ومنطقية حتى اآلن .من
المجهرية للمجرة ،هو يسيطر عليها الثوابت الرياضية الدقيقة .مزج جميع جوانب الكون في وئام لبعضها البعض.
أن هللا قد فعلت ذلك في الطبيعة ،يوحي لي بأنه سوف يتسبب في خلقه أن يكون في وئام مع كلمته ،الكتاب المقدس .أن المعتقد لحزب
العمل الديمقراطي في الفكرة من سبعة أيام حرفية الخلق ،األسباب العملية الطبيعية للتطور تكون على النقيض من تفسيرهم للكتاب المقدس ،وهذا
يقول لي أن أما الكتاب المقدس كذب أو تطور غير صحيحة أو كثالث خيار تفسير الكتاب المقدس أن "السبتية" وقد أنشئت في خطأ ،وبعبارة
أخرى ،أنها كذبة الشيطان .وكما ترون ،العقيدة السبتية يجلب الشقاق بين اإلبداع والتطور .العبارة من الكتاب المقدس ،كما بينت أن يكون معناها
الفعلي ،تحقيق االنسجام .دائما ً سوف يضع كلمة هللا فوق "اإليمان األعمى" ،وما نعتبر السبتيين التمسك" .السبتية" قبلت كذبة عمياء دون أخذ
الوقت والجهد إلثبات أنه ضد ما هللا الواقع يحكي لنا في الكتاب المقدس.
أما ،تطور أمر مستحيل ،أو االعتقاد "سبع يوم الحرفي" خاطئ .لذا دعونا ننظر إلى هذا التناقض في ضوء ذلك.

هللا تشجع العلم
"هللا و" قال" ،يجب إال يكون هناك أضواء في السماء السماء لتقسيم اليوم من الليل؛ واسمحوا لهم يكون لعالمات ،والمواسم ،واأليام
والسنوات " :نشأة 01:14
الكلمات الرئيسية هنا" ،عالمات" "،مواسم" و "األيام" ،و "سنوات" .كيف واحد حساب المواسم ،يوما ،أو سنة بمراقبة األضواء في
السماء؟ عندما بدأ الرجل القديمة أوالً إلى سماء الليل ،عدا الشمس ،كان القمر الضوء األكثر بروزا في السماء .بمالحظة بسيطة ،أنها شهدت أربع

مراحل أساسية من القمر .أن أدركت بسرعة أيضا أن كانت هذه المراحل األربع يمكن االعتماد عليها ،ومتسقة ومنتظمة ،والمدورة .من هذه
الدوامة مستقرة ،اخترع في شهر  28يوما ،تتألف من أربع شعب ،أو أسابيع ،المقابلة للمراحل األربع للقمر.
ولو كان هذا التقويم مفيدة لتتبع أنشطتهم اليومية ،يجب أن يكون بسرعة اكتشفوا يوم  28من هذا الشهر لم يكن متسقا مع فصول السنة ،أو
مع السنة نفسها .ولهذا السبب ،يحتاجون إلى دراسة أخرى أضواء في السماء لتقويم سنوي أكثر دقة ،التي تنعكس في المواسم.
االحتفال بحركة أضواء في السماء يسمى علم الفلك .ولكي تكون قادرة على تحديد حركة دقيقة من موسم إلى آخر ،وسنة بعد سنة من هذه
األضواء ،رجل القديمة سوف اضطر إلى اختراع الرياضيات أو الفيزياء .وهذه هي أول العلوم اخترعها رجل .اخترعت هذه العلوم ،ألن هللا
أعطانا أضواء في السماء .دون تلك األضواء إلثارة فضول الرجل ،أن الرجل من أي وقت مضى قد ظهرت من خارج الكهوف لدينا ،بناء المدن،
أو حتى لزراعة المحاصيل؟
من هذه العلوم األولين تطور جميع العلوم األخرى ،أي التي تشمل علوم البيولوجيا وعملية تطورية .هذا كان كل ما أحدثت ،ألن هللا أراد
الرجل أن ننظر إلى السماء ،للتفكير ،والتعلم .فهم الميكانيكا الكون ،يعطينا نظرة في طبيعة هللا ،خالف ذلك ال تظهر في الكتاب المقدس .بعد كل
شيء ،وهو الخالق ،وحريصة على أن يكون رجل في رهبة من حزب العمل له .أنه يريد منا االحتفال ،وتكون في رهبة قدراته ،أنه يعرف ،فقط
سيعزز لدينا الحب والتقدير هلل.
لهذا السبب ،فإنني مقتنع بأن مفهوم اليوم حرفية السبعة تكون معيبة ،ألنه يمنع النظام الطبيعي للكون من العمل في انسجام مع الكتاب
المقدس هلل .إذا كنت تعتقد بأن هللا خلق الكون ،ثم يجب أن نعتقد أيضا أن الكون يجب أن يكون صحيحاً ،وفي انسجام مع كلمات هللا ،كما هو مكتوب
في الكتاب المقدس.
هو مالحظتي أن السبتيين يوم سبعة يعطي التشدق باهلل الخالق ،ولكن ينكر أن إنشاء جداً ألنهم رفضوا قبول العبارة في سفر التكوين في
معناها الحقيقي ،ولكن بدالً من ذلك وضعت معنى غير معتمد للعبارة.
أنني أدرك تماما أن هللا قد تكلموا فقط الكلمات ،والكون يمكن أن تأتي حول ،كاملة وسليمة ،كما توحي "السبتيين يوم سبعة" .كذلك أعتقد
أنه عندما يعود المسيح ،ويدمر األرض القديمة والسماء القديمة ،أن هذا بالضبط كيف أنه سيجلب في األرض الجديدة والسماء الجديدة .ومع ذلك،
خلق هللا هذا الكون الذي نعيش فيه ،باستخدام أداة التطوري ،حيث أننا سوف نعرف له لمجده الكامل .سوف تظل فقط القديسين هلل في السماء الجديدة
واألرض الجديدة .أنها ستكون بالفعل في رهبة هللا؛ وهلل لن تحتاج إلقناع له التقوى لرجل لم يعد.
إذا كان هللا خلق الكون ،وقدم لنا الكتاب المقدس كذلك ،ثم أنها غير منطقي أنه سيضع جانبا من أحد معارضة أخرى .هللا هو الحقيقة؛
ولذلك ،كل ما قد خلقه هو الحقيقة .إذا وجدنا الصراع بين الكلمات من الكتاب المقدس والبراهين يمكن التحقق منها للعلم ،ثم شخص قد ارتكب خطأ
وأنه ليس من هللا .من جاء أوالً مع هذه الفكرة من سبعة أيام حرفية ،ومفهوم غير معتمد بواسطة الكتاب المقدس الكتاب المقدس ،جعلت الخطأ وال
هللا وال الكتاب المقدس وال في الكون .واقترح شخص ما هو الشيطان.
في التقيد بها من "يوم السبت اليوم السابع" ،كما وقد رد هللا بها ،السبتيين هي أقرب شيء إلى العبادة الحقيقية والصحيحة هلل؛ وهذا السبب
في الشيطان قد أعطى لهم هذه الكذبة .فإنه يزيل لهم من عبادة هللا كما أنه األوامر ،والسبب في أن هللا قد أعطى لي بأن تأخذ من الوقت والجهد
لشرح له الستة أيام الخلق ،وأهمية حفظ اليوم السابع "عطلة السبت المقدسة".

لقد حاولت عبر كلماتي اآلخرين الضباب بإعالن لي "التطوري الدارويني" .ونفى داروين يد هللا في عملية تطورية .داروين لم ير يد هللا
في هذه العملية التطورية؛ ورأى أنه فقط كحدث صدفة ،وعشوائي ،تحددها الظروف البيئية والتغيرات .وقد أظهرت ،أن تعكس الكلمات في الكتاب
المقدس االستخدام هللا الخاضعة لعملية تطورية .وهذا السبب ال يمكن حساب داروين لقفزات في هذه العملية ،دون أي ارتباط واضح يربط القفزة.
قال أنه ال يرى يد هللا في هذه العملية .أرى يد هللا في وضوح تام ،خاصة ألنه من الواضح في الكتاب المقدس كما الحال في الطبيعة.
لهذا السبب ،وأنا على اقتناع بأن هلل يوم خلق ،أو يوم السماوية ،ال المدة الزمنية المرتبطة بأنه بقدر ما يمكن أن يفهم الرجل من وجهة
نظرة إيرثلي .هللا نوميراتيس كل يوم والسبب إقامة االحتفال يوم السبت ،كوسيلة أن الرجل يمكن بسهولة فهم واالحتفال به ،وأنها فقط صدفة مريحة
يجعل من اإلشارة إلى األحداث التي وقعت في كل مرحلة من عملية خلق له أسهل.

تلخيص هلل
هذه هي األجيال من السماوات واألرض عندما تم إنشاؤها ،في اليوم الذي جعل هللا رب األرض والسماء ،وكان كل مصنع من الميدان
قبل ذلك في األرض ،وكل عشب الحقل قبل نما :للرب لم يتسبب بالمطر على األرض ،ولم يكن هناك رجل حتى أرض الواقع .سفر التكوين 5-2:4
أرى هذين البيتين أعاله كما مرت هللا إعطاء شرح موجز لعملية هللا في إنشاء لألرض والحياة النباتية ،وأخيراً وضع الرجل.
هذه هي األجيال :يعني كلمة '''' مناألجيال  :ترقيم معين المرحلة في التسلسل لشخص ما أو شيء ما يجري تحديدها مع خاصية معينة،
مرحلة خاصة في تطوير منتج أو التكنولوجيا ،ال سيما واحدة مما يجعل خطوة هامة إلى األمام.

اإلحاطة

علما :هللا هو أوالً باستخدام األجيال كلمة لوصف التغييرات التي يقوم بها في التالعب به السماوات واألرض .كما ترون من

التعاريف األساسية اثنين ،هذا يتصل مرحلة في التسلسل ،وطريقة أخرى للقول العملية التطورية للسماوات واألرض .كلمة "المرحلة" وهو
يعرف-1 :نقطة أو خطوة من خالل العملية لشخص ما أو شيء ما تغير من شكل واحد إلى آخر-2 ,مسرحا لحدث أو سلسلة من األحداث التي تؤدي
من نموذج واحد إلى آخر.
وكل مصنع من الميدان قبل كان في األرض .ثم تواصل هللا مع شرح ألجيال الحياة النباتية التي تغطي األرض على مر الزمن .ثم يأتي
إلى النقطة التي هي صنع هللا ،لم يتسبب بالمطر على األرض للرب .قبل أن أعطى هللا الحياة إلى البحر ،وقبل هللا بسبب الحياة التي بدأت في البحر

توسيع نطاق الخروج إلى األرض ،ومن ثم إلى السماء ،لم يكن هناك الرجل حتى األرض.
ونحن نعلم أن هللا بسبب رجل تنشأ في "اليوم السادس من خلق" ،وفي الوقت نفسه ككل الحيوانات األخرى التي نحن على دراية .ولكن
كما قد تم في محاولة لشرح ،الرجل الذي جلب هللا في "اليوم السادس" لم تكن قادرة حتى أرض الواقع .حتى أرض الواقع طريقة أخرى للقول ،إلى
االنخراط في الزراعة .من الدراسة األنثروبولوجية ونحن نعلم أن الرجل المبكر كان الصيد وجمع الثمار ،وأن نقول أنها أخذت ما هو متاح لهم
ولكن عدم التالعب بالطبيعة تحقيق محصول متسقة ويمكن االعتماد عليها ،حتى أرض الواقع.
لم يكن حتى حوالي  8,000إلى  7,000قبل الميالد قبل أن الرجل بدأ التعامل مع بيئته في أي نوع من الطريقة الموضوعية ،ذلك الذي
نسميه الزراعة .لماذا يعتبر هذا؟ إذا كان الرجل كما أنشئت في "اليوم السادس من خلق" ،هو نفسه كما نحن ،وتم العثور على عظام رجل الحديثة
منذ عام قبل الميالد  ،70,000ثم لماذا استغرق وقتا ً طويالً لرجل تنفجر فجأة في القدرة على التالعب حقا ً في بيئته؟

واعتبر هذين البيتين أعاله كإعطاء الدعم لفكرة أن الرجل المبكر لم تكن روح حية ،لكن مجرد حيوان ،ذكي ،نعم ،ولكن حيوان آخر فقط.
أنها ليست حتى آدم ،وأن تتحول ابنا لرجل من حيوان إلى واع أن نحن اليوم.
ولكن هناك ارتفعت ضباب من على وجه األرض ،وتسقي على وجه األرض كله .سفر التكوين 2:7
مع هذا هللا آنذاك مستعدة إلقامة الحياة على األرض .يخبرنا العلماء أنه عندما كانت األرض تشكيل األولى ،كانت هناك ال المحيطات .لم
يأت الماء السائل على األرض حتى فترة طويلة بعد أن شكلت هذا الكوكب وقد بردت القشرة ما يكفي لدعم المحيطات.

آدم وحواء
عندما أنشئت أول مرة رجل على األرض في "اليوم السادس من خلق" ،أنه ليس أكثر من غيرها من الحيوانات التي أنشئت في نفس
الوقت .مع الرجل ،آدم ،وهللا بسبب أن الرجل سيكون في صورة هللا ،بجعل له روح حية.
واللورد جود شكلت رجل تراب األرض ،ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح حية -سفر التكوين 2:7
كل مسيحي قد تحدثت إلى بشأن هذه اآلية ،نرى نفس الشيء فيما يتعلق بمعناها ،والتي :هللا يأخذ الغبار من على وجه األرض ،ويشكل
ذلك في الشكل لرجل ،ثم بالتنفس في الخياشيم التراب على شكل ،فإنه يأتي إلى الحياة ،وخلق آدم نمت تماما.
لقد حاولت دائما ً أن نفهم ماذا هللا يقول لنا ،بمراعاة السياق مجمل ما قد قال قبل ذلك وفي نزاع .يتم ذلك عن طريق أخذ معنى الكلمات
التي يتحدث بها هللا كمعنى حقيقي ،وليس وضع الكلمات في فم هللا .في بلدي الجهد للقيام بذلك العثور على هذا التفاهم المذكور أعاله من معظم
المسيحيين في الخطأ.

آدم :تراب األرض
والسؤال هنا ماذا يعني هللا أو ما هللا في إشارة إلى عندما يقول غبار األرض؟ هذه الكلمات هي أفضل فهم في عالقتها مع خلق هللا ،وعلى
وجه التحديد األرض.
تذكر :تسبب هللا الكون المادي للنموذج من عناصره هما األصلي؛ الهيدروجين واالوكسيجين" ،المياه"؛ أنتج هذا المتدرب جميع
العناصر األخرى في الكون من الحرارة الهائلة والضغوط التي توجد في وسط النجوم .في هذا الضغط والحرارة النووية هما العناصر ،ما نسميه
الذرات ،كانت مضغوطة وتمارس تحت الظروف القاسية ،مما يسبب لهم تشكل العناصر األخرى ،هذا هو المعروف باالنشطار النووي .عندما
اندلعت هذه النجوم بروتو في سوبر نوفا ألن العناصر األخرى حيث نظراً لدخول في الكون ،وأنه هو من هذا أن النجوم الجديدة وشكلت الكواكب،
بما في ذلك األرض .ثم هذا السبب في أنه يقال أن األرض ورجل من غبار النجوم.
مع هذا الفهم ،كلمتي أن هللا يتحدث عن الغبار من األرض ،كما يجري غبار النجوم ،ومن الذي يخلق مان .في ذلك جميع األرض ستار
الغبار ثم جميع أشكال الحياة على األرض أيضا مصنوعة من غبار النجوم ،وعلى هذا النحو ،رجل مصنوع من غبار النجوم .فمن هذا المرجع
الذي أراه كاهلل معنى ،الذي إذا سألتني ،معنى أكثر بكثير من التراب هللا تشكيل في شكل رجل ،ويعطيها الحياة .آدم هو فرد رجل الذي تسبب باهلل

ملء األرض في "اليوم السادس من إنشاء" ،من التالعب باهلل من خلقه من خالل عملية تطورية .وبهذه الطريقة ،يتنفس هللا الروح الحية في ما
خالف ذلك ليس أكثر من حيوان .آدم ليس هو "األب للرجل" ،ولكن آدم هو "األب رجل" مع الروح الحية.
والسبب هللا يعطي إشارة إلى مصنعة من تراب األرض ،ألن المالئكة ليست مصنوعة من غبار النجوم ،ولكن مصنوعة من السماء كل ما
هو مصنوع من .وهذا السبب في المالئكة الخالد ،ورجل بشري .هللا يريد أن الرجل يعرب عن تقديره لحقيقة أن الرجل يتألف من مواد خالف
الجماد ،أنه نظراً ألن هللا أعطاهم الحياة ،أن الرجل له الحياة .هي تلك الجماد غبار النجوم .بهذه الطريقة أن الرجل شكلتها الغبار من األرض.

 Edenللحديقة
واللورد جود زرعت حديقة شرقا في Eden؛ وهناك طرحه رجل منهم أنه قد شكلت -سفر التكوين 2:8
تذكر :في هللا سفر التكوين  2:5وقال أنه كان هناك أي رجل حتى أرض الواقع؟ في هذه المذكورة أعاله آيات هللا اآلن تسبب رجل التي
سيتم تشكيلها التي لها القدرة حتى أرض الواقع ،ومع هذا الرجل ،الذي قال أنه األسماء آدم ،وهللا غنى عن إنشاء حديقة لرجل تميل إلى.

والخروج من األرض قدم اللورد جود تنمو كل شجرة نتمنى للبصر ،وجيدة لألغذية؛ وشجرة الحياة أيضا في خضم الحديقة ،وشجرة
المعرفة للخير والشر -سفر التكوين 2:9
ثم يصف هللا ما النباتات واألشجار التي قال النباتات في حديقة منزله "آدم رجل" تميل إلى .تأخذ مالحظة يتم تضمين شجرة الحياة في
الحديقة كما شجرة المعرفة من جيدة وشريرة.

تحديد موقع  Edenللحديقة
ونهر خرج  Edenالمياه في الحديقة؛ ومن ثم كان افترقنا ،وأصبح داخل أربعة رؤساء .االسم األول هو بيزون :فإنه هو الذي كومباسيث األرض كله
من سبأ ،حيث يوجد الذهب؛ والذهب من تلك األرض الجيدة :هناك بديليوم وحجر الجزع .سفر التكوين02:10 12-

وهو اسم النهر الثاني جيحون :نفسه هو أن كومباسيث األرض كله من إثيوبيا .واسم النهر الثالث هو هيديكيل :هو ذلك الذي  goethتجاه شرق آشور.
والنهر الرابع هو الفرات .سفر التكوين 14-02:13

في الماضي عدة عقود األثريين جهودا للعثور على  Edenللحديقة ،التي أجد من الحماقة أن اآليات األربع المذكورة أعاله يقول لنا
بالضبط أين .ومن الواضح أن أولئك الذين يبحثون عن ال أعرف كيفية قراءة أو اختاروا عدم القيام بكلمات هللا كما هو مكتوب في اآليات هذه في
االعتبار لبحثهم .إذا نظرتم إلى خريطة لمنطقة الشرق األوسط سوف تكون قادراً على رؤية تلك الحدود المذكورة في اآليات أعاله Eden .لحديقة
ليست تصحيحً ا قليل من مائة فدان من األرض كما قد خلق رجل .هللا يفكر في كثير من المصطلحات أكبر مما يفعل الرجل.
زمن آدم ،اقترح قبل تذوب الخروج من العصر الجليدي ،نصف الكرة الشمالي من األرض كانت مغطاة بجليد العصر الجليدي األخير.
من هذا الجليد تدفق مستمر للمياه سيكون قد تدفقت جنوب منطقة البحر األبيض المتوسط ،والنهر المعروف باسم نهر الفرات سيكون أيضا قد تم
تغذيها هذا ذوبان الجليد .واقترح أن هللا هو دائما ً في إشارة إلى نهر الفرات كالنهر العظيم ،والسبب أنه في الوقت من آدم ،الذي هو اآلن األنهار
منفصلة كان نهر واحد فقط ،مع نهر دجلة كونها جزءا من نهر الفرات .وفي هذا سيكون الفرات في الواقع األقوياء.

من نهر الفرات ثم يذهب  Edenمن حديقة وصوالً إلى نهر النيل ومن ثم الجنوب إلى منابع النيل ثم خالل و بما في ذلك أراضي إثيوبيا.
واقترح أيضا أن شبه الجزيرة العربية لم تكن صحراء ولكن كانت مياه أفخم تغذية البراري ،وأدرج في أراضي  Edenمن الحديقة.
وأخذوا الرجل ،اللورد جود ووضعوه في  Edenمن الحديقة ثوب عليه والحفاظ عليه.نشأة 02:15
هذه اآلية تقول لي أن للمرة األولى منذ أن ينشأ الرجل على األرض ،رجل يتعلم كيف حتى األرض وأن هوسباندمان لألشجار والنباتات
األخرى ،وباختصار أن يكون مزارعا.

هللا الوصية األولى آلدم
والرب تحت قيادة الرجل ،قائال" :لكل شجرة للحديقة أنت األكثر قابلية األكل بحرية :ولكن من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف أنت ال
تآكل منه :لفي اليوم الذي أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد 17-02:16 .من سفر التكوين
هذه هي الوصية األولى أعطت هللا من أي وقت مضى إلى الرجل .قبل الرجل قد أعطيت روح حية أنه ليس رهنا "وصايا هللا" ،تماما كما
الحال في الحيوانات البكم .عندما األنفاس هللا روح حية إلى رجل ،المصاعد أنه رجل يصل أعاله الحيوانات األخرى المنشأة في "اليوم السادس من
خلق" إلى أن كونها قادرة على فهم الحق من الخطأ ،الخير من الشر ،شيئا ال الحيوانات األخرى لديه القدرة على القيام به .بسبب الروح الحية أن
الرجل لديه القدرة على أن تكون في صورة هللا ،وكمثل أبناء هللا .كما يفعل أي والد حسن ،هللا يريد أن يكون أوالده األخالقية وطاعة له .ثم أعطى
هللا آدم هذه الوصية األولى ،وأنه ليست لألكل من شجرة معرفة الخير والشر.
أتاح هللا رجل  Edenمن حديقة كاملة ،باستثناء الفاكهة من شجرة المعرفة .ماذا هذا أقول لكم عن آدم؟ آدم ابنا لرجل مع الجانب المضافة
للروح الحية .جزء من روح ما هو له عالقة بقدرتنا على اختيار الحق من الخطأ .إذا أننا نواجه خياراً ،يمكننا أن نقرر أن تذهب إلى اليسار أو

اليمين ،أيهما سعادتنا .عندما يقول هللا ،هنا خيار ،وال تآكل من شجرة الخير والشر .ثم يعطي هللا آدم عواقب اختيار ضد كلمة هللا .لفي اليوم الذي
أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد.
إذا نظرتم إلى الصيغة هللا يستخدم ،فإنه يبدو لي أن هللا تتوقع آدم تحدي هللا ،وسوف يأكل من الشجرة المحرمة في بعض نقطة .وهذا
واضح في العبارة" ،في اليوم الذي أنت إيتيست" .هللا ال يقول "إذا" يجب أن تآكل ،لكن "في يوم" .هذا يقول لي أن هللا يعلم أن آدم سوف تفشل أن
تبقى حتى هذه الوصية بسيطة واحدة.

تلبية تعليمات آلدم
وقال الرب" ،أنها ليست جيدة أن الرجل ينبغي أن تكون وحدها؛ وسوف تجعل منه لقاء مساعدة له .نشأة 02:18
كلمة "الوفاء" كما هو مستخدم في هذه الوسائل الجملة :يحدث أو معا في نفس المكان ،التوصل إلى اتفاق مع شخص ما على شيء .ال
يشعر هذا التعريف الصحيح بالنسبة لي فيما يتعلق بادم وحواء حتى بدأ أنه في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" .ويعطي التوافق هجاء اثنين
لكن أساسا نفس المعني .كلمة "الوفاء" هو الكلمة اإلنكليزية التي تحل محل الكلمة العبرية "عازار أو عازر" ،مما يعني :تحيط كوسيلة إلعطاء
الحماية أو المعونة المساعدة أو تقديم العون .كلمة "العون" يعني :أي شخص أن يعطي تعليمات أو اإلغاثة لشخص في وضع صعب أو غير سارة.

وقد أخبرنا هللا ذلك ليس جيدا أن يكون آدم وحدة ،الذي للقول بأن هللا يرى حالة آدم لوحدها ،وغير سارة ،ولذلك تقرر تقديم مساعد بغية
إعطاء آدم معونة.

خارج األرض
والخروج من األرض الرب شكلت كل الوحش من الميدان ،وكل الطيور في الهواء؛ وجلبت لهم منعزلة آدم لترى ما أنه سيدعو لهم :وأيا
كان آدم يسمى كل مخلوق الحية ،التي كان االسم منه .نشأة 02:19
أريدك أن تأخذ علما بالعبارة التالية" ،من األرض" .ونحن نعرف من ما قد يفسر لنا هللا من األيام الستة لخلق أن الحيوانات بدأت في
البحار ،وانتشرت بعد ذلك إلى األرض ومن ثم بعض استمرت في التطور لتحلق في السماء .في اآلية أعاله ،هللا يخبرنا أنه يجلب لهم من األرض.
لماذا قد أوضح هللا في شيء واحد لنا فقط تغيير شرحه هنا؟ وقد استمعت إلى بعض تشير إلى أن هذا دليل على إبداعات اثنين ،ولكن ال يوجد شيء
آخر في الكتاب المقدس الذي يدعم هذا.
أرى هذا في نفس الضوء كما أرى شرح هللا له آدم إعطاء روح حية .األرض وكل ما عليها غبار النجوم ،وأخذ هللا عالم ميت التي تمت
األرض ،وأعطى الحياة ألن التي قد ال حياة .أحاط الغبار نجمة هللا وأعطاه الحياة .في هذا الصدد ،تسبب هللا كل الحياة للخروج من األرض.
ذلك هو إيماني بأن هللا يستخدم هذا النوع من العبارة إلقناع أولئك الذين يأخذون الوقت والجهد تعلم "كلمة هللا" ،أنه هللا أحاط غبار
األرض ،وأعطاه الحياة .هللا هو الخالق ،وعلى هذا النحو ،ونحن جميعا مصنوعة من ستار الغبار ومدينون بحياتنا هلل.

ال توجد تعليمات لقاء العثور على
وقد أخبرنا هللا أنه يريد العثور "المساعدة على تلبية" آلدم ،حتى في اآلية أعاله أنه المسيرات جميع الحيوانات لخلق قبل آدم .في القيام
بهذا هللا غرضين .أنه يريد أن يرى ما تسمية آدم الحيوانات ،ولكن أيضا أنه يأمل في أن آدم سوف تجد واحدة من الحيوانات كمساعد له.
"آدم و" أعطى أسماء لجميع الماشية ،والطير الهواء وكل وحش الحقل؛ ولكن آلدم كان هناك لم يتم العثور على لقاء مساعدة له .نشأة
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تذكر :هللا أنشأ رجل من الذكور واإلناث في "اليوم السادس" جنبا إلى جنب مع بقية الحيوانات ،ولذلك عند هللا المسيرات هذه الحيوانات
قبل آدم ،وأنثى من الرجل يجب أيضا قد مرت أمامه .كما ترون من هذه اآلية ،وجد آدم ال لقاء مساعدة من الحيوانات أن هللا طافوا أمامه ،الذي
يقول لي أن حتى ابنه لرجل لم يكن مقبوالً كتلبية تعليمات آلدم.
هذا يقول لي أن آدم فقط لكل رجل روح حية ،وذلك يجري واع ،اإلناث والذكور األخرى ظلت بال روح ،وليس أكثر من غيرها من
الحيوانات طافوا قبل آدم.

نوم العميق
والرب بسبب نوم عميق تقع على آدم ،وكان ينام :وأخذ واحدة من أضالعه ،ومغلقة حتى اللحم بد ًال من ذلك منه؛ والضلع ،الذي اللورد
جود قد اتخذت من الرجل ،بأنه امرأة ،وجلبت لها منعزلة مان 22-02:21 .من سفر التكوين
وتوحي هذه اآليتي ن مرة أخرى أن هللا هو تناقض هذا الذي قال أنه أظهر لنا خالل "اليوم السادس من خلق" .كما يكون مع الحيوانات
المذكورة أعاله ،تفسيراً منطقياً.
عند إنشاء هللا رجل على األرض خالل "اليوم السادس" ،أنه أدلى بها الذكور واإلناث ،ومع ذلك ،كما اقترح البعض ،هم لكن الحيوانات
ال وجود روح حية .عندما يأخذ هللا آدم من رجل قال أنه يعطي آدم وآدم فقط روح حية ،وهذا كما أنها صيغت .حتى هذا الوقت كان آدم وحيدا في
 Edenللحديقة ،أنه هو االبن الوحيد "من الرجل" الروح حية ،وجميع اآلخرين ال تزال شيئا أكثر من الحيوانات بال روح.
عند هللا يخلص إلى أن أيا من الحيوانات وال حتى ابنه رجل سوف تفعل كمساعدة تلبية آلدم ،أنه تقرر أن أنه يجب أن تعطي آلدم ابنه
الرجل ،الال ،ثم سوف يكون آدم من تلبية مساعدة حقيقية .وبغية تحقيق هذا الهدف ،كل رجل يجب بذل روح حية.

والرب بسبب نوم عميق عاتق آدم .يجب أن نطرح هذا السؤال" ،لماذا وضع هللا آدم النوم؟" وأخذ واحدة من أضالعه ،ومغلقة من أعلى
الجسد منه بد ًال من ذلك .وأطلب مرة أخرى ،لما هو الغرض الفالني هللا أخذ ضلع من آدم ووضعه في امرأة حواء؟ وأدلى أنه امرأة ،وجلبت لها
منعزلة مان.
إذا رجل ،على حد سواء من الذكور واإلناث ،حيث أنشئت بناء على األرض خالل "اليوم السادس من خلق" ،ثم لماذا كان من الالزم هلل
لتشكيل امرأة أخرى باستخدام واحدة من أضالعه آدم؟ كلما اسأل سؤاالً ليس لدى أي خيار سوى استكشاف إمكانيات حتى أجد تفسيراً معقوالً .في
اآليات أعاله مربكاً ،ال أستطيع أن أرى كيف يمكن لي أن انتقل إلى التاريخ ،أو العلوم العثور على جواب هلل ،وحتى اآلن في الصالة ،هللا فقط
أعطتني فكر .لدى ال وسيلة لمعرفة إذا كان هذا الفكر له أو إذا بلدي.
أستطيع أن أرى تعليل واحد لماذا وضع هللا آدم للنوم ،والمنطق أن هللا قد وفر لنا بالفعل .آدم وحيدا .عند هللا نفخ في آنفة آدم ،وجعلت منه
روح حية ،آدم كان االبن الوحيد ألن هللا فعل ذلك للرجل .كافة األخرى من رجل ظلت الحيوانات .عند هللا أدركت أن آدم كان وحيدا ،وتحتاج إلى
من تلبية مساعدة ،وثم قررت أن تقوم فقط على "ابنه رجل" ،هللا قد جعل كل ما تبقى من رجل روح حية أوالً.
أنا لم تجد أي دليل على وجود هللا باستخدام سلطاته سوبر الطبيعية إلنجاز األمور عندما يكون الفعل لديه وسيلة طبيعية للقيام بذلك .لذا،
اقترح أن هللا وضع آدم النوم ،ألن ذلك سوف يستغرق بضعة أجيال أحداث التغيير في رجل سوف تسمح للرجل أن تكون روح حية .ال يريد هللا آدم
يكون وحيدا بعد اآلن ،حتى أن يوقظ قبل وضعه للنوم أثناء هذه العملية طويلة بين األجيال ،حتى علم بمرور الوقت.
تذكر :مقارنة يسوع موت لعازر مع ذلك من النوم ،ولذا اقترح أن هللا لم يضع فقط آدم النوم ،وإنما استغرق حياته من الجسم حتى كل
رجل كان روح حية ،ثم بعث آدم من وفاته .صحيح ال يوجد شيء مكتوب في الكتاب المقدس أن يقول لي هذا ،ولكن أنا أرى أنها تفسيراً منطقياً
لألحداث التي تحدث من.

أرى أن بقية اآليات أعاله رمزية ما يحقق هللا مع ما تبقى من الرجل .الضلع رمزي للتحول للرجل من هذا الحيوان ألنه رجل كروح حية،
التي ك ان آدم فعال .لذا كان مهما كان الفرق أن كان هناك في جسم آدم وبقية الرجل لتعدل ،وهذا التكيف يرمز إلى هللا ضلع آدم .أعتقد أن هذا
االحتمال هو إعطاء الدعم باآليات التالية اثنين.

هللا يعطي حواء في الزواج
"آدم ،و" قال" ،هذه اآلن عظم عظامي ،ولحم بلدي لحم :قالت أنها يجب أن يطلق امرأة ،نظر ًا ألنها أخذت من رجل ".ولذلك يجوز لرجل
يغادر والده وبلدة األم ،وسوف تهزم منعزلة زوجته :وتكون جسد ًا واحد ًا 24-02:23 .من سفر التكوين
عندما يعرض هللا آدم مع امرأة حواء ،أنه يتم تقديم آدم مع زوجته .الكلمات التي يتحدث بها آدم يحلف للزواج.
تذكر :الفجور والزنى هي خطايا ،بل في  Edenللحديقة ،وهو يعني أن جميع الجنس هو خطيئة إال أن الذي يحدث بين رجل وزوجته.
وقد األخالق هللا األخالق له منذ فترة طويلة قبل أن هللا خلق هذا الكون ،وسوف تستمر لتكون له األخالق طويلة بعد هذا الكون هو وافته
المنية .هللا األبدية إلى األبد .هللا هو ثابت والمتغيرة ابدأ ،بهذا يمكننا أن نثق.
وتعتزم هللا في توفير لكم ،ومع هذا المعني الرمزي ،أن نفهم ،أن رجل وزوجته لم تعد األفراد منفصلة ،ولكن في الزواج أصبح كل واحد،
عائلة .وهو يعتزم كذلك أن نفهم أن الزوجة هي من الجسد نفسه كالرجل ،ولذلك يجب أن ال يكون المعتدي عليهم أو أذى ،ال أكثر أن رجل أن األذى
أو اإلساءة بلده اللحم .هللا ينوي أن الرجل وزوجته تعطي الحب واالحترام إلى أحد آخر ،ال يوجد توين أكثر لكن بدالً من عائلة واحدة .في هذا
الزواج ،وترى هللا لم يعد الجنس بين الرجل وزوجته تكون خطيئة؛ بدالً من ذلك ،أنها هدية إلى االثنين كوسيلة إلعطاء تعزيز للعالقة بينهما من
خالل فعل حميم من بعد ،وعقد كل منهما اآلخر.
وكانا كالهما عاريا ،الرجل وزوجته ،ولم تكن تخجل .نشأة 02:25
رجل وزوجته ال يجب أن يخجل من الوقوف عاريا أمام بعضها البعض ،للجسم من كل ينتمي إلى اآلخر ،وما يعني هللا عندما يشير إليها
كجسد واحد.
الفصلين األولين من "سفر التكوين" يقول لنا هللا الكمال ،وعالم مثالي ،ورجل مثالي ،فيجري دون خطيئة .هذا هو العالم الذي يقصد هللا
للرجل .بقية أسرة من الكتاب المقدس ،هللا منخرط في جلب له الرجل الحبيب مرة أخرى من الخطيئة إلى الكمال التي كان يقصد بها .الفصلين
األخيرين من "كتاب الوحي" يقول لنا هللا النجاح في نهاية المطاف في جلب رجل إلى الوراء وعوده إلى هللا الكمال ،وعالم مثالي ،ورجل مثالي،
الذي بال خطيئة.
ال يملك هذا التفسير من هللا خلق كانت منطقية ومفهومة ،يجمع أيضا من الوئام علم التطور والكتاب المقدس الكتاب المقدس .أطلب منكم
مرة أخرى ،لسبب ما أن هللا خلق الكون وثم تتناقض مع ذلك خلق في بلده المقدس؟ هللا لن يحدث ،ولكن الشيطان سوف تفعل كل ما يتطلبه األمر
سحب الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح .حتى أتوسل إليكم ،على التماس هللا جد ،أخذ معنى العبارة تقرأ كما هللا المقصود بها أن تكون.
عند قبول شخص تفسير آخر دون األول التحقق من ذلك مع معنى هللا نفسه ،ثم كنت مرتبطا ً "اإليمان األعمى" ،غير المتعلمين وغير عارف

الحقيقة.

