 Aأصل إلهي أو فرصة
❖ يجيب الكتاب المقدس على هذه األسئلة في صفحاته األولى .لسنا هنا بالصدفة  ،لقد خلقنا هللا بقصد.
سانَ
اإل ْن َ
❖ يخبرنا الكتاب المقدس أيضًا عن وجود هللا المسبق  ،وعمله في خلقنا .خلقنا الثالوث كله (إله واحد في ثالثة أقانيم) " :نَ ْع َم ُل ِ
شبَ ِهنَا" (تكوين  ٢٦ :١؛ انظر تكوين  ١ :١وكولوسي .)٦ :١
ورتِنَا َك َ
علَى ُ
َ
ص َ
 Bأيام حرفية أو فترات طويلة
❖ من أجل جعل الكتاب المقدس متوافقًا مع نظرية التطور ،فسر بعض الناس كلمة "يوم" بشكل مجازي على أنها فترات زمنية
طويلة.
❖ حقيقة أن تلك األيام مقسمة إلى فترات مساء وصباح تسلط الضوء على فكرة أن تلك األيام هي فترات  ٢٤ساعة.
عا كامالً بال توقف (اليوم الثاني ،اليوم الثالث  .)...هذا هو أساس وصية
❖ ال يوجد ذكر للفجوات بين تلك األيام ،لذا فهي تجعل أسبو ً
السبت (خروج .)11-8 :20
 Cالسبت أم األحد
❖ ومع ذلك  ،أعلن يسوع نفسه "رب السبت" (متى  .) ٨ :١٢استراح يوم السبت .وقدسه أيضا وعلمنا الراحة كما فعل (خروج :٢٠
.)١١-٨
❖ تتضمن الرسالة األخيرة التي سيتم توصيلها إلى هذا العالم إعالن السبت كتذكير بخلق هللا (رؤ .)٧ :١٤
 Dالزواج أم اتحاد آخر
❖ تم خلق الرجل زالمرأة مختلفين ولكنهما مكمالن لبعضهما .يشكلون وحدة عائلية معا.
❖ هللا كائن اجتماعي ،لذلك أراد أن يديم البشر من خالل االتحاد الحميم بين الرجل والمرأة.
ً
❖ األطفال هم ثمرة تلك العالقة ،ويُطلب منهم تكريم والديهم (خروج  .)١٢ :٢٠في الوصية ،يتم ذكر كل من األب واألم بدال من
استخدام "الوالدين"  ،موضحة أن هذا هو االتحاد الوحيد الصحيح.
 Eالخطيئة والموت ،أو التطور والبقاء
❖ يشرح الكتاب المقدس أن الموت بدأ في هذا العالم بسبب خطيئة آدم وحواء (رومية .)١٢ :٥
❖ يشرح أيضًا أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الموت والحصول على حياة أبدية هي من خالل الفداء الذي أتاحه يسوع من خالل
موته وقيامته (يوحنا .)٤٠ :٦
❖ على العكس من ذلك  ،تنص نظرية التطور على أن البشر " ُخلقوا" من خالل العديد من دورات الكفاح من أجل البقاء والموت .في
هذه الحالة  ،سيكون الموت مالز ًما للحياة.
❖ إذا قبلنا نظرية التطور ،فنحن نقبل الموت كجزء من عملية الخلق .هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة للمخلص ،ألن الموت لن يكون
نتيجة للخطية.
❖ يكشف الكتاب المقدس عن خطة هللا للخالص ويعطينا وعد الحياة األبدية في المسيح.

