الدرس األول

 *  26آذار (مارس) –  1نيسان (إِبريل)

الخَليق ُة

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :مزمـور  ،3 – 1 :100تكوين  ،2 – 1خـروج  ،11 – 8 :20خروج
 ،33 :40متـى  ،30 – 14 :25متـى .9 – 7 :19
الس َما َو ِ
ات َواألَ ْر َض» (تكوين .)1 :1
آية الحفظِ « :في الْ َبدْ ِء َخل ََق ُ
هللا َّ

يبـدأ سـفر التكويـن ،وبالتالـي الكتـاب المقـدس بأكملـه ،بأحـداث الخلـق التي قـام بها هللا.
هـذه الحقيقـة مهمـة جـ ًدا ألنهـا تعنـي أن خلقنا يمثـل بدايـة التاريخ البشـري والكتابي .تشـير
هـذه الحقيقـة أيضً ـا إلـى أن قصـة الخلق الـوارد ذكرها في سـفر التكويـن لها نفـس المصداقية
التاريخيـة كاألحـداث األخـرى فـي التاريخ البشـري والكتابي.
يحتـوي أصحاحـا الخليقـة في تكوين  1و 2على دروس عن هللا والبشـرية .وإذ نقوم بدراسـة
موضوع هذا األسـبوع ،سـنفهم بشـكل أفضل المعنى العميق ليوم السـبت – اليوم السـابع من
األسـبوع .سـوف نتأمـل أكثـر فـي الفعـل اإللهـي المتمثـل فـي خلـق البشـر علـى صورتـه ،ومن
التـراب أيضً ـا .وسـنتعرف علـى القصد من شـجرة معرفـة الخير والشـر وعالقتها بشـجرة الحياة.
أهـم درس مـن قصـص البدايات الـواردة في الكتاب المقـدس هو الدرس المتعلـق بالنعمة.
وجودنـا هـو فعـل نعمـة بـكل ما تحملـه الكلمة مـن معنـى .فقد خلـق هللا السـماوات واألرض
علـى الرغـم مـن أن البشـر لـم يكونـوا موجوديـن بعـد .وكمـا أن خلقنـا هـو هبـة مـن هللا ،فإن
فداءنـا هـو أيضً ـا هبـة مـن هللا .يـا لعمـق الحقيقـة المتمثلـة فـي أن الخلـق والفـداء كالهمـا
موجـودان فـي الوصيـة الرابعـة التـي تحثنا علـى تقديس اليوم السـابع من األسـبوع – السـبت.
*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  2نيسان (إِبريل).
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 27آذار (مارس)

إله الخليقة



اقرأ مزمور  .3 – 1 :100ما هي االستجابة البشرية إلله الخليقة ،ولماذا؟

الرسـالة األولـى لقصة الخليقة الـوارد ذكرها في تكوين األصحاح األول هي «هللا» .ونسـمعها
بالفعـل فـي ترجمـة النـص القائل «فـي البدء خلق هللا» (تكويـن  .)1 :1ونالحـظ أن كلمة «هللا»
توجـد فـي منتصـف اآليـة األولـى ،ويتـم التشـديد عليهـا بأقـوى النبـرات فـي األناشـيد الدينيـة
التقليديـة وذلـك إلبـراز أهميـة هللا والتأكيـد عليهـا .ولذلـك تبـدأ قصة الخلـق بالتركيـز على هللا
بصفته ُمنشـئ الخليقـة ومبدعها.
يبـدأ سـفر التكويـن فـي الواقع بفكرتين مختلفتيـن عن هللا .قصة الخلق األولـى (الواردة في
تكويـن  )4 :2 – 1 :1تعـرض هللا علـى أنـه بعيـد تما ًما عن البشـر ،وأنه اإلله العظيم المتسـامي،
إلوهيم ،الذي يتحدث اسـمه عن سـيادة هللا .يوحي االسـم «إلوهيم» بالسـمو والعظمة والقوة،
واسـتخدام صيغـة الجمـع لكلمة «إلوهيم» يعبـر عن فكرة العظمة والسـمو والجالل.
أمـا قصـة الخلـق الثانيـة (الـواردة فـي تكويـن  )25 – 4 :2فتعـرض هللا علـى أنـه قريـب
وشـخصي ،اإللـه يهـوه القائـم بذاتـه ،الـذي يعتقـد الكثيـرون أن أسـمه يـدل علـى رغبتـه فـي
االقتـراب منـا والتعلـق بنـا .ولذلـك فقصـة الخلـق فـي مجملهـا هـي دعوة غيـر مباشـرة لعبادة
أول بعظمـة هللا وقدرته غيـر المحدودة ،وفي نفـس الوقت االعتراف
هللا ،وتتمثـل فـي االعتـراف ً
باعتمادنـا عليـه ألنـه خلقنـا ولـم نخلـق أنفسـنا (مزمـور  .)3 :100ولهذا السـبب تربـط العديد
مـن المزاميـر فـي كثيـر مـن األحيـان بين العبـادة والخلـق (مزمـور 6 – 1 :95؛ مزمـور 13 :139
و[ 14قـارن ذلـك برؤيـا .)]7 :14
جلال وقـوةً ،والـذي يمتـاز فـي نفـس
تحتـوي هـذه النظـرة المزدوجـة عـن هللا المملـوء ً
الوقـت بكونـه قري ًبـا منـا ومح ًبـا لنـا ويرغـب فـي أن يكـون فـي عالقة معنـا ،على نقطـة مهمة
حـول كيفيـة االقتـراب إلـى هللا فـي العبـادة .فالعظمـة والرهبـة يتماشـيان مـع الفـرح ويقينيـة
قـرب هللا وغفرانـه ومحبتـه (مزمـور  .)11 :2وحتـى التسلسـل المرتبـط بالنظرتيـن المتعلقتيـن
بـاهلل لـه مغـزى كبيـر ،فاختبـار قـرب هللا ودفء حضـوره يتبـع االختبـار المرتبط ببُعـد هللا .فقط
عندمـا نـدرك عظمـة هللا وجالله ،سـنكون قادرين بخوف ورعـدة على تقدير نعمته واالسـتمتاع
بحضـوره العجيـب وال ُم ِحـب فـي حياتنا.

تأمـل فـي عظمـة هللا وقدرتـه العجيبة التـي تحمل الكـون ،ومع ذلك فهـو قريب جدً ا
منـا جمي ًعـا .لماذا تعـد هذه الحقيقـة العجيبة والمذهلـة عجيبة جدً ا؟
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 28آذار (مارس)

الخليقة
اقـرأ تكويـن  4 :1و 10و 12و 18و 21و 25و ،31وتكويـن  .3 – 1 :2مـا هـو مغـزى عبارة
«أَنَّـهُ َح َسـ ٌن» الـوارد ذكرهـا فـي قصـة الخليقـة األولـى؟ ومـا هو الـدرس المفهـوم ضم ًنا
الـذي تحتـوي عليـه خاتمـة قصة الخليقـة؟ (تكويـن .)3 – 1 :2
يق ّيـم هللا عملـه فـي كل خطـوة مـن قصـة الخليقـة علـى أنه «أ َح َسـ ٌن» .وهـذا الصفـة وفقًا
للفهـم السـائد تعنـي أن عمـل هللا فـي الخلـق قـد تكلـل بالنجـاح ،وانـه عندمـا قـال هللا «أنـه
حسـ ٌن» ،فذلـك يـدل علـى نجاحـه .فالنـور أضـاء (تكويـن  ،)4 :1والنباتـات أخرجـت ثمارهـا
(تكويـن  )12 :1ومـا إلـى ذلـك.
لكـن هـذه الكلمـة تشـير إلـى أكثـر مـن مجـرد نجـاح العمـل الـذي قـام بـه هللا .فالكلمـة
العبرانيـة «تـوف» تسـتخدم أيضً ـا فـي الكتـاب المقـدس للتعبيـر عـن التقديـر الجمالي لشـيء
جميـل (تكويـن  .)16 :24كمـا أنهـا تسـتخدم لتمييـز الخير عن الشـر (تكويـن  ،)9 :2ولها عالقة
بالمـوت (تكويـن .)17 :2
وعبـارة «أنـه حسـ ٌن» تعنـي أن الخليقـة كانـت تعمـل بشـكل جيـد ،وأنهـا كانـت جميلـة
وكاملـة ،ولـم يكـن فيهـا شـر .والعالـم «لـم يكـن بعـد» مثـل عالمنـا ،متأثـ ًرا بالخطيـة والموت،
وهـي فكـرة تـم التأكيـد عليهـا فـي مقدمـة قصـة الخلـق الثانيـة (راجـع تكويـن .)5 :2
والوصـف الـذي نقـرأه عـن الخليقـة يتناقـض تناقضً ـا تا ًما مـع نظريـات التطور ،التـي تزعم
أن العالـم كـ َّون نفسـه بنفسـه بصـورة تدريجيـة من خالل سلسـلة مـن األحـداث العرضية التي
بـدأت مـن حالـة بدائية ثـم تطـورت إلى حالة أسـمى.
إال أن الوحـي الكتابـي يؤكـد لنـا علـى نقيض ذلـك أن هللا خلق العالـم عم ًدا وبغتـ ًة (تكوين
 .)1 :1ولـم يكـن ذلـك حدث ًـا عرض ًيـا أو مـن محـض الصدفـة إطالقًـا .فالعالـم لـم ِ
يـأت أو يُخلَق
مـن تلقـاء نفسـه ،وإنما بسـبب إرادة هللا وكلمتـه (تكويـن  .)3 :1والفعل «برا» بمعنـى « َخل ََق»
والمترجـم فـي تكويـن األصحـاح األول للتأكيـد علـى أن هللا في البـدء خلق السـماوات واألرض،
يُسـتخدم فقـط عندمـا يكـون هللا هـو الفاعل ،ويـدل على المباغتـة والمفاجأة – قـال هللا فكان.
والنـص المتعلـق بالخلـق يخبرنـا أن «كل شـيء» قـد ُخلِق في ذلـك الحين (تكويـن ،)31 :1
وأن الخالـق نفسـه َحكَـ َم بـأن كل شـيء «حسـ ٌن جـ ًدا» (تكويـن  .)31 :1وتكويـن  1 :1يخبرنـا
بالحـدث نفسـه ،أي خلـق السـماوات واألرض ،وتكويـن  1 :2يعلـن عـن اكتمـال الحـدث .وقـد
اكتمـل كل شـيء ،بمـا فـي ذلـك السـبت ،في غضـون سـبعة أيام.

لماذا ت ِ
ُبطل نظرية التطور واالعتقاد بأن العالم قد تشكَل على مدار باليين السنين،
قصة الخليقة الواردة في سفر التكوين؟ ولماذا تتناقض الفكرتان من جميع النواحي؟
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 29آذار (مارس)

السبت



اقـرأ تكويـن  2 :2وخـروج  .11 – 8 :20لمـاذا توجد هناك عالقة بين سـبت اليوم السـابع
والخليقـة؟ وكيـف تؤثـر هذه العالقة علـى الطريقة التي نحفظ بها السـبت؟

لقـد أسـس هللا السـبت ألنـه «أنهـى» بالتمام عملـه في الخلق .ولذلك فسـبت اليوم السـابع
هـو تعبيـر عـن إيماننـا بـأن هللا قـد أنهـى عملـه آنـذاك ،وصـ َّرح بأنـه «حسـ ٌن جـ ًدا» .وعندمـا
نحفـظ السـبت ،فنحـن ننضـم بذلـك إلـى جانب هللا فـي االعتـراف بقيمـة خليقتـه وجمالها.
يمكننا أن نستريح من أعمالنا تما ًما كما استراح هللا من أعماله .إن حفظ السبت يعني أن نقول
نعم لخليقة هللا «الحسنة ج ًدا» ،والتي تشمل أجسادنا .على عكس بعض المعتقدات القديمة
(والحديثة) ،ال يوجد شيء في الكتاب المقدس ،سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد ،يقلل
من قيمة الجسد وينعته بالشر .هذا مفهوم وثني ليس له سند كتابي .وإنما على العكس من ذلك
فإ َّن َمن يحفظون السبت يشكرون هللا على خليقته والتي تتضمن أيضً ا أجسادهم ،ولهذا السبب
يمكنهم االستمتاع بالخليقة ،وهو أيضً ا السبب الذي يجعلهم يعتنون بها.
إن السـبت الـذي يشـير إلـى «النهايـة» األولـى للتاريخ البشـري هـو أيضً ا عالمة أمـل ورجاء
للبشـر المتألميـن والمسـكونة التـي تئـن وتتمخـض .والشـيء المثيـر لالهتمـام هـو أن عبـارة
«فـرغ مـن عملـه» أو «أكمـل العمـل» تظهـر مرة أخرى عنـد االنتهاء مـن بناء ال َم ِ
قـدس (خروج
 ،)33 :40ومـرة أخـرى عنـد االنتهـاء مـن بناء هيكل سـليمان (ملـوك األول  40 :7و ،)51وفي كال
المكانيـن كان الـدرس المتعلـق باإلنجيل والخلاص يُعلَّم.
أما بعد السقوط ،فالسبت ،في نهاية األسبوع ،يشير إلى معجزة الخالص ،والتي لن تحدث
إال من خالل معجزة الخليقة الجديدة (إشعياء  17 :65ورؤيا  .)1 :21السبت هو عالمة في نهاية
أسبوعنا البشري توحي بأن اآلالم والتجارب التي نختبرها في هذا العالم ستنتهي أيضً ا.
لهذا السبب اختار المسيح يوم السبت باعتباره أنسب يوم لشفاء المرضى (لوقا .)16-13 :13
وعلى عكس التقاليد التي كان القادة متشبثين بها ،فقد أشار الرب يسوع بإجرائه للمعجزات
في يوم السبت إلى الوقت الذي سينتهي فيه كل ألم ووجع وموت ،وهذه هي النهاية المنتظرة
لعملية الخالص .وبالتالي فإن كل سبت يوجه أنظارنا ويرشدنا إلى رجاء الفداء.

كيـف تسـاعدنا الراحـة فـي يـوم السـبت علـى اختبـار الراحـة والخلاص الـذي لنا في
شـخص الـرب يسـوع اآلن والـذي سـيتحقق ،في نهايـة المطـاف ،عندما تُخلَـق األرض
الجديـدة والسـماء الجديدة؟
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 30آذار (مارس)

خلق اإلنسان
خلـق البشـر هـو آخـر عمـل قـام به هللا فـي الخلق ،علـى األقل فـي القصة الواردة في سـفر
التكويـن .والبشـر هـم ذروة الخليقـة األرضية بأكملها ،فهـم الغرض الذي صنعـت األرض ألجله.




اقـرأ تكويـن  29 – 26 :1وتكويـن  .7 :2مـا هـي الصلـة بيـن هذيـن النصيـن المختلفيـن
فيمـا يتعلـق بخلق البشـر؟

إن كـون هللا قـد خلـق البشـر علـى صورتـه هـو من أقـوى وأعظـم التصريحـات الـواردة في
الكتـاب المقـدس .البشـر وحدهـم هـم َمـ ْن ُخلقـوا علـى صـورة هللا .وعلـى الرغـم مـن أن هللا
عمـل وحـوش األرض كأجناسـها (تكوين  ،)25 :1إال أن هللا خلق اإلنسـان علـى صورته (تكوين :1
 .)27وقـد كانـت هـذه الصيغـة مقتصـرة فـي الكثير مـن األحيان علـى الطبيعة الروحية للبشـر،
والتـي يتـم تفسـيرها علـى أنها تعنـي أن «صورة هللا» تُفهم فقـط للداللة علـى الوظيفة اإلدارية
الخاصـة بتمثيـل هللا ،أو الوظيفـة الروحيـة الخاصـة بالعالقـة مـع هللا أو مـع واحدنا اآلخر.
فـي حيـن أن هـذه التفسـيرات صحيحـة ،إال أنهـا تفشـل فـي إدراج الحقيقة الماديـة الهامة
المرتبطـة بهـذه الخليقـة .فالبعـدان موجـودان بالفعـل فـي الكلمتين «صـورة» و»شـبه» اللتين
تصفـا هـذه العمليـة الـواردة فـي تكوين  .26 :1فـي حين أن الكلمـة العبرانية «تسـيليم» والتي
تعنـي «صـورة» ،تشـير إلـى الجانـب الملموس من الجسـد المادي ،فـإن كلمة «ديمـوت» والتي
تعنـي «شـبه» تشـير إلى الصفـات المجـردة المماثلة للـذات اإللهية.
لذلـك فالفكـرة العبرانيـة المتمثلـة فـي «صـورة هللا» يجـب أن ت ُفهـم بالمعنـى الشـامل
المتعلـق بالنظـرة الكتابيـة للطبيعة البشـرية .يؤكد النص الكتابي على أن البشـر (رجالً ونسـا ًء)
قـد ُخلِقـوا علـى صـورة هللا مـن الناحيـة الجسـدية وكذلـك مـن الناحيـة الروحيـة .وتعقيبًا على
ذلـك تقـول إلـن هوايـت« :عندمـا بـرز آدم مـن يـد الخالـق كان يحمـل فـي طبيعته الجسـمية
والعقليـة والروحيـة مشـابهة لجابلـه» (التربيـة الحقيقيـة ،صفحـة .)15
فـي الواقـع ،هـذا الفهـم الشـامل لصـورة هللا ،بمـا فـي ذلـك الجسـد المـادي ،تؤكـد عليـه
«نفسـا حيةً» (تكويـن  ،)7 :2وذلـك نتيجة
قصـة الخلـق األخـرى ،والتـي تقول أن اإلنسـان صـار ً
َس» او «النفخة» تشـير
عمليتيـن إلهيتيـن ،أال وهمـا أن هللا « َج َب َـل» وهللا «نَفَـخَ» .الحظ أن «ال َنف ْ
فـي أحيـان كثيـرة إلـى البعـد الروحـي ،لكنهـا مرتبطـة أيضً ـا ارتباطًـا وثيقًـا بالقـدرة البيولوجية
(الجسـدية) علـى التنفـس ،وهـي الجـزء اإلنسـاني الـذي تكـ َّون مـن تـراب األرض .إنها «نسـمة
الحيـاة» ،أي ال َنفَـس أو النفخـة (الجانـب الروحـي) ،والحيـاة (الجانـب الجسـدي أو المـادي).
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وكان هللا سـيقوم بعـد ذلـك بعمليـة ثالثـة ،وفـي هـذه المرة كان سـيخلق االمرأة من جسـم
الرجـل (تكويـن  21 :2و ،)22وهـي طريقـة للتأكيـد علـى أنهـا من نفس طبيعـة الرجل.

الخميس



 31آذار (مارس)

واجب اإلنسانية
بمجـرد أن خلـق هللا الرجـل األول ،قـ َّدم لـه ثلاث عطايـا :جنة عـدن (تكويـن  ،)8 :2الطعام
(تكويـن  ،)16 :2والمـرأة (تكويـن .)22 :2

اقـرأ تكويـن  .17 – 15 :2مـا هـي مسـؤولية الرجـل تجـاه الخليقـة وتجـاه هللا؟ وكيـف
ترتبـط هاتيـن المسـؤوليتين ببعضهمـا البعـض؟




مسـؤولية الرجـل األولـى تتعلق بالبيئـة الطبيعية التي وضعـه هللا فيها «ليعملهـا ويحفظها»
(تكويـن  .)15 :2الفعـل «أڤـاد» يشـير إلـى العمـل .فالحصـول علـى هديـة أو عطيـة ال يكفـي،
وعلينـا العمـل عليهـا وجعلهـا مثمـرة ،وهو درس سـيعيد الرب يسـوع تكـراره في َمثَـل الوزنات
الـذي قالـه (متـى  .)30 – 14 :25والفعـل «شـامار» بمعنـى «يحفـظ» يوحـي بأهميـة الحفـاظ
علـى ما تـم الحصـول عليه.
والمسـؤولية الثانيـة تتعلـق بطعامـه .علينـا أن نتذكر إن هللا أعطاه للبشـر (راجـع تكوين :1
أكل» (تكويـن  .)16 :2البشـر لـم
 .)29وقـد أوصاهـم هللا أيضً ـا «مـن جميـع شـجر الجنـة تـأكل ً
يخلقـوا الشـجر ،وال الطعـام الـذي توفـره ،لكنهـم كانـوا عطيـة أنعم بهـا هللا عليهم.
ولكـن توجـد وصيـة هنـا أيضً ـا :لقـد كان عليهـم أن يقبلـوا عطيـة هللا السـخية ويسـتمتعوا
بـاألكل مـن ثمـر جميع شـجر الجنـة .ولكن كجزء مـن هذه البركة التـي أنعم بهـا عليهم ،أضاف
هللا قيـ ًدا .فـكان عليهـم أال يأكلـوا مـن شـجرة معينـة .فاالسـتمتاع دون وجـود قيـود يقـود إلـى
المـوت .هـذا المبـدأ كان موجـو ًدا فـي جنـة عـدن ،ونفس المبـدأ يوجـد اليوم بطـرق متعددة.
أمـا مسـؤولية الرجـل الثالثـة فتتعلـق بالمـرأة ،عطيـة هللا الثالثـة« :لِذلِ َـك يَتْـ ُر ُك ال َّر ُج ُـل أَبَا ُه
َوأُ َّمـ ُه َويَلْتَ ِص ُـق بِا ْم َرأَتِـ ِه» (تكويـن  .)24 :2إن هـذه العبارة الرائعة هي تعبير قوي يسـلط الضوء
شـخصا
علـى مسـؤولية البشـر تجـاه العهـد الزوجـي والقصـد مـن كونهـم «جسـ ًدا واحـ ًدا» ،أي
ً
واحـ ًدا (قـارن ذلك بمتـى .)9-7 :19
وقـد يرجـع السـبب فـي أن الرجـل (وليـس المـرأة) هـو مـن ينبغـي أن يتـرك أبـاه وأمـه
إلـى االسـتخدام الكتابـي العـام لصيغـة المذكـر ،وبالتالـي فـإن الوصيـة ربمـا تنطبـق أيضً ـا على
المـرأة .وفـي كلتـا الحالتيـن ،فإن الرابطـة الزوجية ،رغم كونهـا عطي ًة من هللا ،تقتضي مسـؤولية
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بشـرية بمجـرد الحصـول علـى العطية ،وهي مسـؤولية تقع علـى عاتق الرجل والمـرأة من أجل
إتمامهـا بوفـاء وإخالص.

فكـر فـي كل األشـياء والبـركات التي باركك بهـا هللا .ما هي واجباتك ومسـؤولياتك من
جهـة هذه األشـياء التـي بوركت بها؟

الجمعة



 1نيسان (إِبريل)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :اقـرأ االقتباسـات التاليـة مـن روح النبـوة :الفصـل الرابـع عشـر
«ال ِعلـم والكتـاب المقـدس» مـن كتـاب التربيـة صفحـة  ،151 ،150والفصـل الثانـي بعنـوان
«الخليقـة» مـن كتـاب قصـة الفـداء ،صفحـة .16 ،15
«حيـث أ َّن سـفر الطّبيعـة وسـفر اإلعلان يحملان نفـس طابـع العقـل الكبيـر الج ّبـار فلا
يمكـن إالّ أن يتكلّمـا كالمـاً متناسـقاً ومتوافقاً .إنّهما يشـهدان لنفس الحقائق العظيمة بأسـاليب
دائـب أبدا ً على اكتشـاف عجائـب جديدة ،ولك ّنـه ال يخرج من بحثه
ولغـات مختلفـة .إ َّن العلـم
ٌ
بشـيء يمكـن أن يضـارب اإلعلان اإللهـي أو يناقضـه لـو فُهِـم علـى حقيقتـه .إ َّن سـفر الطّبيعة
كل منهمـا يريـق نـورا ً على اآلخـر .إنّهمـا يع ّرفاننا بـاهلل إذ يعلّماننا شـيئاً من
والكلمـة المكتوبـة ٌّ
ال ّنواميـس التـي يعمل بواسـطتها.
ً
«واالسـتدالالت المقتبسـة خطـأ مـن الحقائـق المالحظـة فـي الطّبيعـة أ ّدت مـع هـذا إلـى
مناقضـة وخلاف مزعـوم بيـن العلـم واإلعلان اإللهـي ،وفـي محاولـة إعـادة االنسـجام والوفاق
اسـتُخدمت تفسـيرات للكتـاب مـن شـأنها أن تقـ ّوض وتد ّمـر قـ ّوة كلمـة هللا .وقـد ظُـ َّن أ َّن علم
الجيولوجيـا يناقـض التّفسـير الحرفـي لمـا أورده موسـى فـي الكتـاب عـن الخليقـة .وقـد ا ّدعى
البعـض أ َّن تطـ ّور األرض مـن حالة التّشـويش والمـا ّدة التي كانت عليها قبـل تكوينها كان يحتاج
السـنين .ولكـي يتلاءم الكتاب مع إعلان العلم المزعوم هـذا ا ّدعـوا أ َّن أيّام الخلق
إلـى مالييـن ّ
السـنين .مثل هذا االسـتنتاج
كانـت حقبـاً كبيـرة وغير محـدودة بلغـت آالف إن لم يكن ماليين ّ
فقصـة الكتـاب هـي علـى وفـاق مـع نفسـها ومـع تعليـم الطّبيعـة» (روح
ال داعـي لـه إطالقـاًّ .
النبـوة ،التربيـة الحقيقية ،صفحـة .)151 ،150

أسئلة للنقاش
 .1لمـاذا تتأثـر طبيعـة إيماننـا إذا كنـا نؤمـن أن قصـص البدايـات ما هي إال أسـاطير
أو قصـص خرافيـة مصممـة فـي األسـاس لتعليمنـا دروس روحيـة لكنها بـدون حقيقة
تاريخيـة؟ ومـا هـي الدالئـل الموجـودة فـي أسـفار الوحـي المقـدس والتـي تشـير
إلـى أن كتبـة الكتـاب المقـدس كانـوا علـى درايـة بأنهـا «تاريخيـة» تما ًمـا مثـل بقية
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القصـص الـوارد ذكرهـا في سـفر التكوين؟ وما هي شـهادة الرب يسـوع عـن الحقيقة
التاريخيـة لهـذه القصص؟
 .2مـاذا تعلمنـا قصـة التكويـن عـن أهميـة الوكالـة علـى األرض؟ وكيـف يمكننـا أن
نكـون وكالء صالحيـن لكوكبنـا وفـي نفـس الوقـت نتجنب الخطـر المتمثل فـي عبادة
الخليقـة نفسـها دون الخالـق ،وهـي تجربـة حقيقيـة جـدً ا؟ (راجـع روميـة .)25 :1

 .3علـى الرغـم مـن الخـراب والدمـار الـذي سـببته الخطيـة علـى مدى آالف السـنين
الطويلـة ،بأيـة طـرق تتجلـى بهـا روعـة الخليقـة «الحسـنة جـدً ا» وجمالهـا ورونقهـا
وبهائهـا األصلـي لنـا؟ وبأيـة طـرق تتحـدث إلينـا بطـرق قويـة عـن صلاح هللا وقوتـه؟
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