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  ھل عملیة الخلق قابلة للتصدیق؟
 

  ٤الفصل 
  الدرس الرابع" مسح شامل للعھد القدیم : "درس الصوت

 

  .  م أن ھناك عالقة بین قصة الخلیقة في الكتاب المقدس وفي العلمفھنأن : الھدف
  

  )١:١تكوین ( .فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ 
 

الرأي األول یعتقد أن الخلیقة في سفر التكوین ال یتفق . ھناك رأیین متطرفین یتعلقان بموضوع الخلیقة
أما الرأي اآلخر فھو . الكتاب المقدس وال یمكن اعتباره موحى بھلذلك ال یمكن الوثوق ب. مع العلم

ولكن . اإلعتقاد أنھ ال یمكن قبول العلم الذي ال یتماشى مع تفسیرنا لقصة الخلیقة في سفر التكوین
السؤال الحقیقي ھو ھناك توافق بین العلوم وما جاء في سفر التكوین؟  والرد ھو إن الكتاب المقدس 

 ١.١٨٩أنھ یحتوي على أقل من فصلین من فصولھ ال. ؛ لكنھ كتاب عن الخالصلیس كتاب علوم
  .تحدثنا عن كیف بدأ العالم

 
العلم ال . أنھ ال یمكن قیاسھ أو إثباتھ. یمكن احتوائھ في الدراسات العلمیةنحن بحاجة إلى أن نفھم أن هللا ال 

  .أن هللا موجود أو غیر موجود ال یمكن إثبات بالعلم. یتعامل مع المسائل المتعلقة باإلیمان
 

على سبیل المثال، یعتقد العلماء أن األرض كلھا . وھناك أشیاء كثیرة في الكتاب المقدس تتفق مع العلم
كما یعتقد العلماء أن الحیاة بدأت في . كانت تحت الماء في وقت من األوقات، وھذا ما یقولھ سفر التكوین

  .ضاالماء، وھكذا یقول الكتاب المقدس أی
 

استخدمت ھذه الكلمة ثالث مرات فقط في قصة الخلیقة ". خلق من ال شيء"تعني " بارا"الكلمة العبریة 
، وھي أفعال تأتي من الكلمات "جعل"أو " لیكن"باقي المرات األخرى استخدمت كلمة . في سفر التكوین

" بارا"ما كلمة أ. العبریة التي تشیر إلى أخذ شيء موجود وشكلھ المعروف وجعلھ بشكل جدید
عندما خلق هللا الحیاة ) ٢١اآلیة (عندما خلق هللا كل شيء والطاقة؛ وفي) ١اآلیة (فاستخدمت في البدایة 

ھذه الثالث مرات التي خلق فیھا هللا شيء من ال . عندما خلق هللا حیاة اإلنسان) ٢٧اآلیة (الحیوانیة؛ وفي
التطوریون ال یتمكنوا من تفسیر كیف بدأ كل شيء؛  .شيء ھي أیضا الثالثة حلقات المفقودة في العلوم

كما أنھم لم یتمكنوا من تفسیر كیف أصبحت حیاة زرع حیاة حیوانیة؛ كما أنھم لم یتمكنوا من تفسیر كیف 
التي تعني " بارا"سفر التكوین یفسر ھذه األمور الثالثة بكلمة . أصبحت الحیاة الحیوانیة حیاة بشریة

  ".خلق هللا"
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 .تر أفضل إجابة واحدة ما لم یطلب منك خالف ذلكاخ

 .صواب أم خطأ؟ هللا مدین لنا بشرح كیف خلق كل شيء -١
صواب أم خطأ ؟ العلم ھو دراسة البیانات أو الظواھر التي یمكن أن تالحظ ویمكن قیاسھا واثباتھا  -٢

Noھل من الممكن أن نفھم هللا ب طریقة علمیة؟   -٣

وضع عالمة صح بجوار كل عنصر یركز .دناه، ضع دائرة حول كل عنصر خاص بالعلمفي القائمة أ -٤
 .علیھ الكتاب المقدس

البیانات -أ
اإلیمان  -ب
الوحي -ج
األدلة التي یمكن مالحظتھا -د
الالھوت -ه
التجارب  -و
تجربة  -ز
أمور خارقة -ح
أمور طبیعیة -ط

 )١:١١انظر عبرانیین ( كیف یریدنا هللا أن نقترب منھ؟   -٥

 )وصل خط مع كل ما یناسبھ(من سفر التكوین ماذا جاء أوال في الخلیقة؟ ٢و  ١صحاح إللطبقاً  -٦
األولالحیاة البشریة -أ

الثانیةالحیاة الحیوانیة -ب
الثالثةالحیاة النباتیة -ج

 .إجابات علمیة، بل ھو خطة هللا لفداء البشرصواب أم خطأ؟  لیس غرض الكتاب المقدس أن یعطینا -٧

ما ھي بعض أوجھ الشبھ بین التفسیرات العلمیة والكتاب المقدس في موضوع الخلق؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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  لماذا تعتقد أن هللا لم یشرح كل شيء بالتفصیل عن الخلق في سفر التكوین؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لماذا تعتقد أن اإلنسان المعاصر یحاول أن یشرح بدایة األرض والحیاة البشریة بدون وجود خالق؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
  

 
اسألھ لتقویة إیمانك ولكي یظھر لك خطتھ لك في الحیاة . أشكر هللا لخلق رائع، ورحمتھ، ونعمة

  .ة للطاعةثم اسألھ شجاع. من خالل ھذه الدراسة
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فصل  في الكتاب ١.١٨٩لماذا أعطانا هللا فقط فصلین فیما یتعلق بموضوع الخلق، بینما یوجد  -١

المقدس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في " بارا"ما ھو المغزى من وجود ثالثة أماكن مفقودة في علم التطور؟  وقصة الخلق تستخدم كلمة  -٢

ھذه األماكن الثالثة؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في العلم، أیھما أسھل االعتقاد في إلھ كبیر أم " االنفجار الكبیر"عند النظر في بدایة كل شيء وعقیدة  -٣

. ؟  اشرح"كبیراالنفجار ال"االعتقاد في 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لتكوین مع العلم؟ كیف تتوافق قصة الخلق في سفر ا -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  العلم وقصة الخلق؟ ما ھو الصراع األساسي بین  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
) ٢٤:٤أنظر یو.  (مور الروحیة ال یمكن أن احتوائھا بالعلماشرح لماذا موضوع  واأل -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ١٧:٥كو٢؛ ١٠:٥١أنظر مز(لماذا أخبرنا هللا بقصة الخلق؟   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق


