 Aپیدایش و بت پرستی:
❖ خلقت در دیگر فرهنگها
— باب های  2-1پیدایش تنها گزارش آفرینش بشر نیستند .روایات دیگری همچون حماسۀ عطرا-
هسیس وجود دارند  ،که از برداشت آکادیان درمورد خلقت حکایت می کند .مصریان و یونانیان
نیز داستانهای خلقت خویش را داشتند.
— همه آنها عناصر مشترکی با پیدایش دارند (به عنوان مثال  ،استفاده از خشت)  ،اما با تفاوتهای
عظیم.
— در داستان های غیر کتاب مقدس  ،بشر به عنوان یک عمل خودخواهانه ،یا به دلیل رقابت بین
خدایان خلق شده است .که این خود یک نابسامانی بت پرستانه از حقیقت می باشد.
— این تنها پیدایش است که خلقت بشر را نتیجه عشق خدای قادر مطلق  ،به دور از هرگونه
خودخواهی معرفی می نماید.

❖ خلقت و تمثال ها
— چرا از خورشید و ماه با نام ذکر نشده است؟
— در بسیاری از فرهنگ ها  ،خورشید و ماه خدایانی بودند که در خلقت کره زمین و بشردخیل بوده
اند .بنابراین  ،در زمانهای باستان آن اشکال فلکی تقریبا توسط تمامی فرهنگ ها پرستیده می
شدند.
— پیدایش این موضوع را روشن می سازد که  :خداوند آنها را برای وظیفۀ خاصی آفرید  ،زیرا
آنان چراغهایی بودند بدون هیچ عالئمی از حیات.
— در امر خلقت چند خدا برای پرستش وجود ندارد .هیچ عمل شانسی یا تصادفی وجود ندارد .همه
چیز با یک هدف خلق شده است (اشعیا باب  45آیات  .)18،5و تنها خداوند  ،خالق ما می باشد
که  ،شایستۀ پرستش ما است.

 Bپیدایش و زمین:
❖ زمین مسطح؟

— برخی از مردم معتقدند که زمین مسطح است بدلیل خواندن یک سری از مطالب مانند آن واژۀ
ادبی درکتاب ایوب .گویی که با ستونهایی پایدار بوده و توسط چهارفرشتۀ حقیقی نگه داشته شده
بود (مکاشفه باب  7آیه  1را ببینید).
— اگرچه می دانیم که زمین گرد بوده و مسطح نیست (امثال سلیمان باب  8آیه 27؛ اشعیا باب 40
آیه  ،)22اما هنوز هم از چهارجهت شمال  ،جنوب  ،غرب  ،شرق استفاده می کنیم .ما همچنین
می گوییم که خورشید طلوع و غروب می کند  ،اگرچه می دانیم این زمین است که به دور
خورشید حرکت می کند .ما درهنگام استفادۀ آن عبارات از یک ثبات علمی استفاده نمی کنیم .به
همین ترتیب  ،توصیفاتی در کتاب مقدس وجود دارند که به جای یک نسخه علمی از ثباتی مشترک
استفاده می نمایند.
❖ زمین جوان؟
— در کتاب مقدس چندین شجره نامه وجود دارد که دورۀ بین آدم و ابراهیم را دربر می گیرد:
(پیدایش باب  5و  1 ،11تواریخ باب  1آیات  27-1و لوقا باب  3آیات .)38-23
— هم نامها و هم سنین ذکر شده اند ،بنابراین از این رو می توانیم مدت زمان بین آدم و ابراهیم را
محاسبه نماییم.
— اگر آن سالها را اضافه کنیم  ،می توانیم دریابیم که ابراهیم در چه زمانی می زیسته است.
— طبق روایات یهودیان  ،آفرینش در  3760سال قبل از میالد مسیح صورت گرفت است .بنابراین
 ،سال  2020گرگوریان مصادف با سال عبری  5780می باشد .این یک تاریخ  ٪100مطمئن
نیست  ،اما می توانیم تصور ناهمواری از قدمت زمین داشته باشیم.
 Cپیدایش و کتاب مقدس
❖ خلقت در مابقی کتاب مقدس
— بارها قدرت آفرینش خداوند درعهد عتیق ذکر شده است .به عنوان مثال  ،کتاب اشعیا شامل بیش
از  10عنوان از خداوند به عنوان خالق است( .اشعیا باب  42آیه 5؛ باب  43آیات 21،15،7،1؛
باب  45آیه 8؛ باب  54آیه 16؛ باب  56آیه 7؛ باب  57آیه 16؛ باب  65آیات .)18،17
—  11فصل اول پیدایش بارها توسط عیسی و رسوالن در عهد جدید ذکر شده اند ( متی باب 19
آیات 5-4؛ مرقس باب  10آیات 9-6؛ لوقا باب  11آیات 51-50؛ یوحنا باب  1آیات 3-1؛ اعمال
رسوالن باب  14آیه 15؛ رومیان باب  1آیه 20؛ دوم قرنتیان باب  4آیه 6؛ افسسیان باب  3آیه

9؛ اول تیموتائوس باب  2آیات 15-12؛ یعقوب باب  3آیه 9؛ یهودا باب  11آیه 14؛ مکاشفه باب
 2آیه 7؛ باب  3آیه  14؛ باب  22آیات .)3-2
— همچنین ذکرهایی در مورد آفرینش به عنوان پایه و اساس آموزه ها به اندازه اهمیت گناه یا
رستاخیز ذکر شده است (رومیان باب  5آیات .)19-12

— کتاب مقدس بدون پایه و اساس پیدایش ،انسجام و قابلیت اطمینان خویش را از دست خواهد داد.

