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 خلیقةالخالق و ال
 الس �یليجدو �قلم 

لكل  �أساسٍ  قَ سفر التكو�ن الخلمن  ٢و ١صحاحات اإل. ُتقدم العدمتبدأ �لمة هللا �خلق هللا لكل شيء من 
ُتعتبر اإلصحاحات اإلحدى عشر األولى من سفر التكو�ن أساًسا للعهد الجدید �أكمله.  �ما ة.الحقائق الكتابیّ 

إصحاح ُاشار �سوع المسیح نفسه إلى �ل وقد متكرر،  الجدید إلى هذه اإلصحاحات �شكلٍ اب العهد ُیشیر ُ�تّ ف
أن  تلمیحاب العهد الجدید، أدنى تّ من �ُ  أو أيٌّ  الرب، �قّدمال فسفر التكو�ن. لالستة األولى  من اإلصحاحات
حقیقة  سوى أنها خرأشيء  يأن تكون أ�مكن  الخمسة موسى سفارأل األولي األساسّیة هذه اإلصحاحات

 فهمها �المعنى الحرفي التار�خي. تمین أ�جب ، مباشرةة تار�خیّ 

 وماى رَ یُ  ماكل " كما یؤكد قانون اإلیمان النیقاوي، أن هللا ھو خالق یعني، وھذا .)۱ :۱ وینٱ�ُ ٱلسََّماَواِت َوٱْألَْرَض" (تك َخلَقَ  فِي ٱْلبَْدءِ "
 الصورة الكاملة إلىتشیر  بمعنى أنھا ةتقسیمیَّ عبارة "السماوات واألرض" هي عبارة  ة،العبر�ّ اللغة في و  ".ال یرى 

"السماوات واألرض" تعني "كل شيء على اإلطالق". في �تا�ه  الحالة،ي هذه ف. فمنها جزاءاألبتسمیة �عض 
�شیر أوغسطینوس أسقف هیبو إلى  ،)Literal Interpretation of Genesis( التكو�نسفر الحرفي ل التفسیر

، في الماد�ة األشیاءبدأ الزمن رحلته"، أي عندما خلق هللا  حینها" للوجود،أنه عندما جلب هللا الواقع المادي 
وقت  فيالمالئكة  خلقفعل ذلك في غضون ستة أ�ام، و وقد  الزمان والمكان لیكون سیاق لها.نفس الوقت خلق 
، اة على هللا، ألنه سیدهأبًدا القیود المكانیة والزمنیّ  نضعیجب أال فأ�ًضا.  هذا األول خلقما خالل أسبوع ال

 .اولیس خادمه

هللا  سكن .زمان، وال مكانوال  مادي،عالم ل وجود ال —شيء سوى هللا أي قبل أسبوع الخلق، لم �كن هناك 
�صیغة الجمع ، ١ :١في تكو�ن  عن هللا المذ�ور االسمم آ�اء الكنیسة والمصلحون أن . علّ في األزلوحده 
اإلله الواحد هو مثلث األقانیم منذ  ،في ذاتهإلى حقیقة الثالوث.  تلمیح هو ،اهإیلو المفرد صیغة � ولیس إلوهیم،

ا وفقً  .لكنه ثالثة في واحد، األوحد الكائنلم �كن  فهو ا بوضوح في الكتاب المقدس).م الحقً االزل (كما نتعلّ 
 هللا،حیاة  تتشا�ه �شكل ما�حیث  ة،اإللهیّ ة هي انعكاس لألبوة فإن األبوة البشر�ّ  ،١٥-١٤: ٣لرسالة أفسس 

ةٍ فِي السََّماَواِت َوَعلَى األَْرِض . ِلآلِب.حیاة العائلة: "مع  عقیدة الخلق من ف .الحیاة) �تابترجمة ( "الَِّذي ھَُو أَْصُل ُكِلّ أُبُوَّ
  الفرح.أساس و  العائلة و�ناء ل إلوهیم هي أساس هیكلبَ قِ 
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هر هللا أنه وحده هللا. عندما سأل ُ�ظِ  )،بدون مادة موجودة من قبل أي،( العدممن خالل خلق �ل األشیاء من 
هذه الحروف هي  .)١٤: ٣ " (خروجأَْهَیِه الَِّذي أَْهَیهْ : "ه هللاعن اسمه عند الُعلیقة المشتعلة، أجا� هللا موسى

ون لیك ذاتهشيء خارج أي �عتمد على ال و  أصل؛؛ لیس له موجود دائًما اهللفكون". "� فعلللالعبر�ة أصل الكلمة 
 ذاتهال �عتمد على شيء سوى هللا یعتمد على هللا. وحده ف�ل شيء آخر أما . هیفعل ما �فعللأو  ما هو علیه،

 لوجوده.

، �ةمحدودال عدم ،السرمدّ�ةهللا وحده، �ما في ذلك �لي عبر الكتاب المقدس، ُتنسب �عض الصفات إلى هللا و  
�ستطیع وحده أن ینفذها). ولكن في  التي شاملةالالصفات تشمل خطته هذه ( األعظم والفهم ،القدرة المطلقة

 �مكنهمأنه من خالل عصیان وصیة هللا الواضحة � لالعتقاد لیینو األ و�نابأالشیطان  أغوى بدا�ة التار�خ البشري، 
. لقد سعى البشر الساقطون منذ )٣ (تكو�ننفسهم ما هو الخیر والشر ألرون قرّ هم أنفسهم أن �صبحوا آلهة و�ُ 
 لهم،بدعة علیهم و�لمته مُ هللا ال ةاإللهیة �إنكار �ل من سلطمرتفعات والمستو�ات ذلك الحین إلى االرتقاء إلى ال

 الخیر والشر. عنمستقل خاص بهم  مفهومعلى أمل وضع 

الَِّذیَن : "١رومیة  رسالة تصّور�ما  ،الصفات اإللهیة إلى النظام المخلوق هذا �عمل �شكل عام عن طر�ق نقل و 
ونجد هذا  .)٢٥ اآل�ة" (َبدِ اْسَتْبَدُلوا َحقَّ هللاِ ِ�اْلَكِذِب، َواتََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخاِلِق، الَِّذي ُهَو ُمَباَرٌك ِإَلى األَ 

القدرة الكلیة إلى  ُتنسب. و دائم الوجودمن هللا وُتعطى إلى �ون مادي األزلیة خذ ؤ نظر�ة التطور: تُ  �عمل في في
في و من الفوضى.  انظامً من ذاته أن ُ�خرج الناشئة  من القوةما  �شكلٍ  اقادرً  �صبحالذي  ،شخصيالالكون غیر 

 الفطري  التطورمحرك مثل  �شيء عملی�ااستبداله  یتم هإال أن ،الفهم األعظم للنظام الكونيعموًما ال ُینسب حین 
 هي؛ فوما �صحبه رالتطو  محرك وجود أبًدا العلم التجر�بيلم ُیثبت لالنتقال من البساطة إلى التعقید. ( الطبیعي

 .)�الدولةو أ ،أنفسهم� وأ، �الطبیعة هللا استبدال�دون ر ی أولئك الذینمن  اتمجرد افتراض

أن هللا وحده  ظهرلعقیدة الكتاب المقدس عن الخالق وخلیقته. إنه �ُ  لالستیعاب العقليهناك العدید من المزا�ا 
 رجاءالمعنى والتلك العقیدة عید وتُ وشاملة لكل ما �حدث في خلیقته.  أزلیةلد�ه خطة  السرمديوأن اإلله  هللا،هو 

شيء أقل من  �میزة هائلة تتمثل في رفض منح الصفات اإللهیة إلى أي العقیدةتلك  أ�ًضاتتمتع  �ما لحیاة.ل
 أ�امنا، الدولة المأمولة أو النظام العالميق �ما یتعلّ خاصة فی ،ة، أوهللا، سواء �ان العالم المادي، أو اإلنسانیّ 

 الكنسي).االستبداد (أو  الدولة استبداد أساس مقاومةدائًما هي  من ِقَبل هللا عقیدة الخلقف. ذو الكفاءة الكاملة

 ،وتسلسل مناسب ،�مكونات منظمة خلیقة صنعُتفیدنا عقیدة الخلق الكتابیة أ�ًضا �إظهار أن إله النظام قد 
المؤرخون غیر  حتى أشارهذه االفتراضات هي أساس �ل العلوم الحقیقیة (كما  ووضوح. ،وانتظام عام
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ا" شيءأن هللا خلق �ل أ�ًضا  ٢و ١المسیحیین مثل ألفر�د نورث وایتهید). یوضح لنا سفر التكو�ن  " َحَسٌن ِجد�
، وحسنة خلیقة جیدة هي ، �ما في ذلك العقل والجسم البشري،ةالماد� الخلیقةوهذا �عني أن  .)٣١: ١ و�ن(تك

ة ود�انات العصر ة والبوذ�ّ في الد�انات الهندوسیّ  التعلیملهروب منها (كما یتم لشروًرا ینبغي علینا السعي  تولیس
  ).حدیثال

االختیارات المتمردة للكائنات األخالقیة، التي ُخلقت  �سبب، ٥ ورومیة ٣ظهر الشر في المشهد، وفًقا لتكو�ن 
محبة هللا أو بین ختیار طواعیة االقدرة على �خلقت ، ولكن و�انت حسنة اءةالبر من في األساس في حالة 

وفي  خالقه،العصیان المتمّرد ضّد  الذي أصبح الشیطان سقط في الخطیة بواسطة لساطعالمالك افعصیانه. 
مادي الواقع الفإن الشر ال �أتي من  ثم،ومن  لیتبعوه. ،ولیینبو�نا األأ، آدم وحواء �شكل ناجح جّربما وقت 

أو  ،جسده أن �كرهأبًدا  المؤمنحتاج �. و�التالي، ال قاموا �العصیان أخالقیین في حد ذاته، بل من أشخاص
 .اصنع من الواقع إلهً � أو الحقیقي،إلى الفرار من العالم  �سعى

�ان المسیح هو  األولى،ألنه حتى قبل أن تحدث الخطیة  ،األزلیةلم �كن أي من �ل هذا خارج مشورة هللا 
ة من إلى عملیة التطور األسطور�ّ  ننظرفإننا ال  ولذلك،). ٨: ١٣ �االخروف المذبوح مند تأسیس العالم (رؤ 

اإل�مان، من خالل ابنه، � السرمديالخالق هللا نتطلع إلى بل . المحیط بنا العالم تطو�رأو  وضعنا،أجل تحسین 
 تلك في نحیاهاحیاتنا التي لمعنى الو  النظام أجلمن و ، ا�اناخطلبدي األغفران من أجل الر�نا �سوع المسیح، 

حققها التي سیُ ) ١٣: ٣�طرس  ٢(" َجِدیَدةً َسَماَواٍت َجِدیَدًة، َوَأْرًضا أبد�ة النعیم في "من أجل ، و ةالساقط ةقیالخل
 .الثاني ئهمجی

نظرة سعیدة للجسد و التحرر من الطغیان؛ و معنى ورجاء في الحیاة، وما �عدها؛ و مكننا االتكال علیه؛ إله �ُ إنه 
�ل هذه  —الطر�ق إلى الغفران األبدي و  ؛م في العلم الحقیقي وقراءة واضحة للكتاب المقدستقدّ و والزواج؛ 

 .وخلیقتهالفوائد تنُبع من عقیدة الخالق 

 

 ینا،�اروالوال�ة نورث في شارلوت  �مدینةحة صلَ لالهوت في �لیة الالهوت المُ فخري �یلي هو أستاذ  السجد. دو 
 Systematic( فهم في ضوء الكنیسةعلم الالهوت النظامي: أساسه في الكتاب المقدس و�ُ ومؤلف �تاب 

Theology: Grounded in Scripture and Understood in Light of the Church.(. 
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 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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