 Aمنشاء الهی یا اتفاقی
❖ کتاب مقدّس در صفحات اولیه خود به آن سواالت پاسخ می دهد .که ما بطور اتفاقی اینجا نیستیم،
بلکه توسط خداوند با هدفی آفریده شده ایم.
❖ همچنین کتااب مقا ّدس درباارۀ قباِ هساااااتی خاداوناد ،و کاار او در آفرینش ماا می گوای د .تماامیات
خداوند( خداوند یگانه در ساه شاخ م ما را آفرید" ا انساان را بساا"یم ا ( پیدایش باب  1آیه 26؛
پیدایش باب  1آیه  1و کولسیان باب  1آیه  6را ببینیدم.
 Bایام حقیقی یا دوران طوالنی
❖ برای اینکاه کتااب مقا ّدس باا تووری تکااماِ ساااااا"گاار شاااااود  ،برخی ا" افراد واژۀ ارو"ا را باه
صورت تشبیهی  ،به ادوران طوالنی "مانیا تفسیر کرده اند.
❖ این واقعیت که آن ایام به دوران عصاار و صاابس تقساا یم شااده اند  ،نیریه آن ایام را به صااورت
دوران  24ساعته برجسته می سا"د.

❖ هیچ اشااره ای به فاصالب بین آن ایام نشاده اسات ،بنابراین آنان یت هفتب کامِ بی وقفه را بوجود
آوردند (رو" دوم  ،رو" ساوم...م .این پایه و اسااس فرمان سابت اسات( خروج باب  20آیات -8
11م.
 Cسبت یا یکشنبه
❖ مفهوم هفته در "مان آفرینش در کتاب پیدایش اخیرا در فرهنگهای ما دچار تحوالتی شده است.
❖ با این حاِ  ،عیسی خود را اصاحب سبتا اعالم نمود(.متی باب 12:8م .وی در سبت استراحت
می کرد؛ او همچنین آن را تقادیس نموده و باه ماا نی" آموخات تاا همچون وی اساااااتراحات نمااییم
(خروج باب  20آیات 11-8م.
❖ آخرین پیامی که به این جهان منتقِ شاااد  ،شاااامِ اعالم سااابت به عنوان یادآور آفرینش خداوند
است(مکاشفه باب  14باب 7م.

 Dا"دواج یا دیگراتحادات

❖ مرد و "ن متفاوت  ،ولی مکمِ یکدیگر آفریده شادند .آنان با یکدیگر یت خانواده را تشاکیِ می
دهند.
❖ خداوند یت وجود جمع اسات ،بنابراین وی می خواسات تا انساانها ا" طریق اتحاد صامیمی مرد و
"ن جاودانه باشند.
❖ فر"ندان ثمره این رابطه هساتند  ،و ا" آنها خواساته شاده اسات که به والدین خود احترام بگذارند
(خروج باب  20آیه 12م .در این فرمان  ،به جای استفاده ا" کلمب ا والدین ا ا" هر دو کلمب پدر
و مادر یاد شده است ،و اعالم میدارد که این تنها اتحاد معتبر است.
 Eگناه و مرگ  ،یا تکامِ و بقاء
❖ کتاب مقدّس توضایس می دهد که بواساطب گناه آدم و حوا مرگ در این دنیا آزا" شاد( رومیان باب
 5آیه 12م.
❖ همچنین توضا یس می دهد که تنها راه زلبه بر مرگ و دریافت حیات ابدی ا" طریق نجاتی اساات
که عیسی با مرگ و قیام خود محیا ساخته است (یوحنا باب  6آیه 40م.
❖ برعکس آن  ،نیریب سایر تکاملی بیان می کند که انساانها طی کشامکش بسایاری ا" چرخه های
بقاء و مرگ ا بوجود آمده اندا .که در آن صورت  ،مرگ برای "ندگی ذاتی خواهد بود.
❖ اگر تووری سایرتکامِ را بپذیریم  ،یعنی مرگ را به عنوان بخ اش ی ا" فرایند آفرینش پذیرفته ایم.
این بدان معناست است که دیگر نیا"ی به ناجی نیست" ،یرا مرگ ج"ای گناه نخواهد بود.
❖ کتاب مق ّدس برنامه نجات خداوند را آشاااکار سااااخته و به ما وعدۀ حیات ابدی در مسا ا یس را می
دهد.

