 Aالتكوين والوثنية:
❖ الخلق في الحضارات األخرى
— ليس سفر التكوين  ٢-١هو الرواية الوحيدة عن خلق البشرية .هناك روايات أخرى مثل ملحمة هتره  -هسيس ،والتي تخبر
التصور األكادي عن الخلق .كان لدى المصريين واإلغريق أيضًا قصص الخلق الخاصة بهم.
— تحتوي جميعها على بعض العناصر المشتركة مع سفر التكوين (على سبيل المثال ،استخدام الطين) ،ولكن أيضًا اختالفات

كبيرة.
— في القصص غير الكتابية ،تم خلق البشرية كعمل أناني ،أو بسبب المنافسة بين اآللهة .هذا انحراف وثني عن الحقيقة.
— فقط سفر التكوين يقدم خلق البشرية نتيجة محبة إله كلي القدرة ،بدون أنانية على اإلطالق.
❖ الخلق واألصنام
—
—

—
—

B

لماذا لم يذكر اسم الشمس والقمر باالسم؟
في العديد من الثقافات ،كانت الشمس والقمر آلهة شاركت في خلق األرض والبشرية .على سبيل المثال ،اعتقد المصريون أن
الشمس (رع) خلقت جميع أشكال الحياة .لذلك ،تم عبادة هذه األجرام السماوية من قبل جميع الثقافات تقريبًا في العصور
القديمة.
يوضح سفر التكوين أن هللا خلقهم من أجل وظيفة معينة ،كانوا مجرد أضواء بدون حياة على اإلطالق.
ال يوجد العديد من اآللهة في الخلق علينا أن نعبدهم .ليس هناك صدفة وال نزوات .تم خلق كل شيء لغرض (إشعياء ٥ :٤٥؛
 .)١٨هللا وحده ،خالقنا ،يستحق عبادتنا.

التكوين واألرض:
❖ أرض مسطحة؟
— يعتقد بعض الناس أن األرض مسطحة بسبب قراءة بعض المقاطع مثل تلك الموجودة في سفر أيوب حرفيا .كما لو كانت
مدعومة بأعمدة ومحدودة بأربع زوايا حرفية (انظر رؤيا .)١ :٧
— على الرغم من أننا نعرف أن األرض مستديرة وليست مسطحة (أمثال ٢٧ :٨؛ اشعياء  ،)٢٢ :٤٠ما زلنا نستخدم النقاط

األساسية األربعة .نقول أيضًا أن الشمس تشرق وتغرب ،على الرغم من أننا نعرف أن األرض هي التي تتحرك حول الشمس.
نحن ال نستخدم السجل العلمي عند استخدام تلك التعبيرات .وبالمثل ،هناك أوصاف في الكتاب المقدس تستخدم التسجيل
المشترك بدالً من السجل العلمي.
❖ أرض فتية؟
— هناك العديد من سجالت األنساب في الكتاب المقدس تغطي الفترة بين آدم وإبراهيم :تكوين  ٥و  ١ ، ١١أخبار  ٢٧-١ولوقا :٣
.٣٨-٢٣
— يتم إعطاء كل من األسماء واألعمار ،لذلك يمكننا حساب مقدار الوقت الذي مر بين آدم وإبراهيم.
— إذا أضفنا تلك السنوات ،يمكننا أن نعرف متى عاش إبراهيم.
— وفقا للتقاليد اليهودية ،حدث الخلق في  3760قبل الميالد .لذلك ،فإن العام الميالدي  2020هو العام العبري  .5780هذا ليس

تاري ًخا موثوقًا به  ،٪100ولكن يمكن أن يكون لدينا فكرة تقريبية عن عمر األرض.
C

التكوين والكتاب المقدس:
❖ الخلق في باقي الكتاب المقدس
— كثيرا ما يرد ذكر قدرة هللا على الخلق في العهد القديم .على سبيل المثال ،يحتوي سفر إشعياء على أكثر من  ١٠إشارات إلى
هللا باعتباره الخالق( .اش ٤٢:٥؛ ٢١ ،١٥ ،٧ ،١ :٤٣؛ ٨ :٤٥؛ ١٦ :٥٤؛ ٧ :٥٦؛ ١٦ :٥٧؛ .)١٨ ،١٧ :٦٥
— تتم اإلشارة إلى الفصول اإلحدى عشرة األولى من سفر التكوين عدة مرات من قبل يسوع والرسل في العهد الجديد (متى :١٩
٥-٤؛ مرقس  ٩-٦ :١٠؛ لوقا  ٥١-٥٠ :١١؛ يوحنا ٣-١ :١؛ أعمال  ١٥ :١٤؛ رو  ٢٠ :١؛  ٢كو  ٦ :٤؛ أفسس  ٩ :٣؛ 1
تيموثاوس  ١٥-١٢ :٢؛ يعقوب  ٩ :٣؛ يهوذا ١٤ ، ١١؛ رؤيا ٧ :٢؛  ١٤ :٣؛ .)٣-٢ :٢٢
— هناك أيضًا إشارات إلى الخلق كأساس لمعتقدات ال تقل أهمية عن الخطية أو الفداء (رومية .)١٩-١٢ :٥
— سوف يفقد الكتاب المقدس تماسكه وموثوقيته بدون تأسيس سفر التكوين.

