
Affirmations & Denials Essential to a Consistent (Biblical) worldview 

نظرة كونية مسيحية )كتابية( متينةنكارات ضرورية لتكوين إقرارات واست  

 

خ، حتى للكنيسة على مر التاري تعكس اإلجماع شبه العالميتية نكارات اآلساالاإلقرارات و

الحاضر و ممتلكاتهم، التي دافع عنها الكثير من الدارسين في الماضي القرن التاسع عشر.

من قبل  ، ولألسفل الجزء األكبر من الكنيسة الجامعة المعاصرةبصرامة، تُرفض اليوم من قب

لذلك،  ية.الدفاع عن صورة المسيحالشرح و المسيحيين المشاركين في من الدارسين الكثير

اب كإضافة على اإلقرارات واإلنكارات التي أقرها المجلس العالمي بخصوص عصمة الكت

مثل الموقعة أدناه ت الوثيقة، فإن العالميس أصدرها مجلس الكنائ س وعلى تلك التيالمقد  

القرن  للمسيحيين لعالم العام من اإليمانتقرها الكنيسة كجزء  اإلقرارات واإلنكارات التي

العشرين.الواحد و  

أتي بعد ، ولكنها نظرة ثانوية في األهمية وتبأن النظرة العلمية لعملية الخلق مهمةنقر  نحن-1

ان.دي  وفاد وخالق، وسوع المسيح كسيد، إنجيل ي اإلعالن الذي ورد في  

لمسيح، ل يسوع اتقول بإمكانية الفصل بين الخالق والخليقة وبين إنجي العقائد التي نرفض كما

ابية )بطريقة عقائد الكتل التعاليم تأسيسية لإلنجيل ولك ألن تعاليم سفر التكوين هي

غير مباشرة(.مباشرة و  

 

س هو داب المق  لمة هللا المكتوبة. الكتك ن هيوالستي س الستةد  بأن أسفار الكتاب المق نقرنحن -2

قيقة الح قوله يُعلنوطاته األصلية(. كل ما يكل مخط وحي إلهي معصوم من الخطأ )في

كل  بل في سلوكيات،ال، ليس فقط فيما يتعلق باإليمان والفعلية. هو السلطة المطلقة

 تعاليمه.

علقة بالتوبة والدينية والمت س على المسائل الروحيةدتقتصر سلطة الكتاب المق  أن  نرفضكما 

قة بالعلم والتاريخ.تعل  إقصاء سلطته عن الحقائق المُ أيضاَ  فقط ونرفض  

 



د أن يقارن نص نفسه. الب الحل األمثل لتفسير النص الكتابي هو النص الكتابي بأن نقر نحن-3

يح لنص فسير الصحس بالنصوص الكتابية األخرى للحصول على التالكتاب المقد  

س فهم النصوص الغامضة ولي نستخدم النصوص الواضحة فيمحدد، كما يجب أن 

ر فس   يجب أن يُ  الخاص للنص الموحى به والمعصوم بأن اإلعالن نقركما  العكس.

لخليقة الواقعة تحت اللعنة.ل العام بطريقة صحيحة اإلعالن  

م عامة( وعلم االثار والعلو، المصادر غير الُموحى بها )كالتاريخ إمكانية استخدام نرفضكما 

تفاسير أخرى غير المتعارف عليها من ال س لُيقصد بها معانر الكتاب المقد  تفسي في

لطة ستخدم عادة لتجنب المعنى الضمني أو سيُ  االتجاه الذي نرفضالتاريخية. كما 

بقى أن ت ال بد لها من الحقائق العلميةية وبن الحقائق الكتاس، القائل بإالكتاب المقد  

الكتاب  مع امنفصلة عن بعضها البعض وأن الحقائق العلمية ال يمكن أن تتماشى أبد  

س.المقد    

 

ة، خيذلك الحقائق التاري ظاهرة أو باطنة أو مفترضة بما في بأنه ال حقيقة اأيض   نقرو-4

سجالت  األثرية، أو العلمية بشكل عام، يمكن أن تُقبل كحقيقة صالحة إذا كانت تتعارض مع

انقر أيس. والكتاب المقد   ت من قبل معرضة دائما  للتفسيرا بأن هذه األدلة من كافة المجاالت ض 

ال يملكون كل المعلومات.الخطأ و أناس معرضين للوقوع في  

يين السنين بر مالثبات نظرية التغيير عإل ن األدلة العلمية المستخدمةالقائل بأ الرأي فضرنو

يعي يات أصحاب المذهب الطبللمؤثرات الخارجية من فرض لم تتعرضأدلة موضوعية وهي 

.الفلسفي  

 

 اقعيم كونها بسيطة إال إنها عرض ورغبأن الحقائق المذكورة في سفر التكوين  نقركما -5

ل بحثنا في ذلك فإنها تدعم إطار عمل يمكن االعتماد عليه في البحث العلمى خاللحقائق فعلية ل

ن.تاريخ الكووتاريخ األرض و تاريخ اإلنسانيةو الحياة مسألة النشأة الكونية وتاريخ  

نوع  لغز أو ملحمة أو أي ( عبارة عن11إلى  1صحاحات من أن سفر التكوين )األ نرفضو

ال بد نظرة نبوية. لذلك ف حكاية رمزية أو ذااعتباره  من األدب غير التاريخي. كما نرفض

س من الكتاب المقد   يةها بقية األسفار التاريخيُفسر ب التكوين أن يُفسر بنفس الدقة التيلسفر 

سفر أعمال الرسل.كسفر يشوع والقضاة وملوك األول والثاني واألناجيل و  



 ح الحادياصحاألصحاح الخامس وسفر التكوين األ فيأن سلسلة األنساب المذكورة  نقركما -6

كون كله. ونؤكد خلق ال لتاريخ مما يمكننا من تحديد تاريخ تقريبي، عشر مرتبة بترتيب زمني

خالفات بين  قديم قدم الكون كله. بينما تظهر التي تقول إن الجنس البشريقيقة الضرورية الح

دون  ،ذه السلسلة كاملةهحول ما إذا كانت  )حديثة العمر( أصحاب نظرية خلق األرض الفتية

ين ونؤكد أن سفر التكهيم(، إبرامفقودة بين أدم ونوح، ونوح و فجوات )أي ال يوجد أسماء

مضت. اعام   10000و 6000 بين حوالي يشير الى وقوع تاريخ الخلق  

ت السجال نرفضحواء. لذلك فإننا جود ماليين السنين قبل خلق أدم وبشدة و نرفضو

ور تقول بوجود عص التيالحفريات ظهرت من دراسات طبقات األرض و التيالجيولوجية 

ا نظ نرفضسابقة لوجود اإلنسان. وجيولوجية  ة طبيعية نظري رية اإلنفجار العظيم أو أيأيض 

فترض ت التي اطرق تحديد العمر إشعاعي   نرفضفإننا  من ثم  الخلق. وتظهر تاريخ الكون و

 نرفضة وا على أنها حقيقستخدامهمصداقيتها وا نرفضديد عمر األرض بماليين السنين، وتح

ا أن يكون أي نرفضيختص بتاريخ الخلق. و س أو إلهماله فيماستخدامها كبديل للكتاب المقد  ا ض 

 فيور أصدق من ذلك المذك التسلسل الزمنى المصري أو الصيني أو أي تسلسل زمني وثني

 تفسير الكتابيلأن تُستخدم تلك التسلسالت الزمنية الوثنية لنقض ا نرفضكما  سالكتاب المقد  

م.داث من أحداث العهد القديس فيما يختص بعمر األرض أو أية أحالواضح للكتاب المقد    

 

 24م حرفية )"عصور جيولوجية" لكن ستة أيام متتالية، ستة أيا يبأن أيام الخلق ال تعن نقر-7

 ساعة(.

تغيير عبر نظرية )ال فيرمزية تعبر عن أزمنة طويلة كتلك  اأيام  أن تكون أيام الخلق  نرفضو 

ل أيام الخلق الستة.و قبن( يمكن أن توضع بين أيام الخلق أماليين السني  

 

ا نقر-8 يقة مباشرة، ، قد ُوجدت بطرذلك الجنس البشري فيبأن أنواع الحياة المختلفة، بما  أيض 

صلية نحدرة من األنواع األعن طريق أعمال هللا اإلبداعية. الكائنات الحية المو، ريدةفو

مكانية س اإللحالى، مما يعكيومنا ا فيعن اإلنسان( قد تمثل أكثر من فصيلة  ا)بعيد  

، الطبيعي خابتالنل)نتيجة  اقط تغييرات بيولوجية محدودة نسبي  . فالجينية للنوع األصلي

ة طبيعية بطريققد حدثت  المستقبل( فيقد تظهر  التيالعمليات األخرى الطفرات، وو

 داخل كل نوع منذ الخلق.



لف نوع مخت من المخلوقات األصلية ألي ألي ن يكون قد حدث أى تغيير تطوريأ نرفضو

رى )من بحرى لبرمائى، زاحف لثدييي، زاحف لطائر، من قرد إلنسان، أو من ثديي ب

 إلى حوت، الخ(.

 

ة قليلة تمرت هذه العملية فترساوُخلقت حواء من ضلع أدم بأن أدم قد ُخلق من التراب و نقر-9

من أيام الخلق الستة.ت من الوق جد ا  

ألشكال أن يكون أدم قد ُوجد من أي من أسالف اإلنسان )أو أي من ا شكل بأي نرفضنحن و

ا وجود أي نرفض. وخر(كائن حي آ لشكل ا فيتشبه اإلنسان  التيمن المخلوقات  أيض 

ت نيفاوجود تلك التص نرفضكما  بشرية. ان تمتلك روحاو التصرف ولكن من دون أ

بدال  من أن سابقة لإلنسان الحالى ) اإلنسان األول كأنواعالخلقية مثل إنسان نياندرتال و

 يكون إنسانا  كامال  من نسل أدم(.

 

 واقببأن هذا السقوط كانت له عالخطية حقيقة تاريخية و فيحواء بأن سقوط أدم و نقر-10

ة لخطية عالم كنتيجة مباشرقد دخال الى ال الروحيما نقر بأن الموت الجسدي وكونية. ك

ن م للخالصوراء حاجة البشرية  كان السبب خيط التاريبأن السقو اأدم. ونقر أيض  

)يسوع المسيح(. خالل العمل الكفارى ألدم اآلخير  

فر تُظهر بعض جوانب سبينما  أن سقوط اإلنسان مجرد أسطورة، أو قصة رمزية. نرفضو

 أن تتعارض نرفض( إسقاطات على العهد الجديد فإننا 11-1صحاحات من التكوين )اآل

لى السقوط ن يكون حكم هللا عاألفكار تاريخية النص الكتابي. كما نرفض أ هذهاو تلغى 

س الجنلإلنسان أو أن العواقب قد وقعت على  قد اقتصر فقط على الموت الروحي

ا أ نرفض . لذلك فإنناالجمادفقط دون الحيوانات و البشري نين من ن ماليين السايض 

إننا لم الحيوان قبل السقوط لذا فعا فيالفناء قد ظهرت والعنف و، المرضو الموت،

ضها نظريات التطور.تفتر التيوجود ماليين السنين كتلك  نرفض  

 

قد  ( حدث تاريخي9-6سفر التكوين )األصحاحات  فيأيضا  بأن الطوفان المذكور  نقر-11

كونت ت. وعلى هذا النحو وله تأثيره التدميري ا عالمي اقد كان طوفان  ، وحدث بالفعل



ريات الحفألالف الألمتار من طبقات األرض وليس كل( السجالت الجيولوجية معظم )و

نراها اليوم على سطح األرض. التي  

كرة أن )كفيضانات األنهار المحلية(، كما نرفض ف ا إقليمي اأن يكون الطوفان حادث   نرفضو

 االمخلوقات أو لم يترك أثار   فينه لم يؤثر لدرجة أ مسالما  يكون هذا الطوفان 

د تكونت قبل جيولوجية. كما نرفض أن تكون تلك الصخور الرسوبية وبقاياها الحفرية ق

 الطوفان أو حتى قبل خلق أدم.

 

ا نقر-12 ن كل حواء كما أدم ونحدروا من نسل آا بأن كل البشر األحياء واألموات قد أخير 

س للجننقر بوجود أصل واحد  كماحملهم لصورة هللا، خالقهم.  فيالبشر متساوون 

خصائصهم ، و)بلغاتهم المختلفة، ثقافاتهم ن كل التجمعات البشرية المختلفةالبشري وأ

رج بابل حادثة ب فيالجسمية، بما في ذلك لون بشرتهم( قد ظهرت كنتيجة لعقاب هللا 

عائالتهم.تشتت الناس وو  

مى سأ اأن هناك جنس  تنحدر من أصول مختلفة، و التي"األجناس" ــ وجود ما يسمى ب رفضو

 من جنس.

 

ا جة ضمني  كارات ألنها مستخراالستنونحن، الموقعين أدناه، ندعو الكنيسة لقبول هذه اإلقرارات 

 فيلكنيسة تقرها ا التيمع الحقائق التاريخية  اتتسق تمام  س والمقد   من الكتاب افعلي  و

رن واخر القأ فيالفضاء علوم الجيولوجيا و فيالعصر السابق لنظرية األرض العتيقة 

.النظريات التطورية منذ ذلك الوقتالثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر و  
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