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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
9: 1 االتَّكويینِسْفر  -26 Genesis 1:9-26 

 wt_c20_us003# 499م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  -َصديیقي االُمسَتِمع ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممااليَی  
 

-َسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم، - ِبِنْعَمِة االرببِّ  إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل 
االرَّااعي "تشك سميیث". على َفِم االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
االسِّْفِر  ااَهَذااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

 ،هُه ِمْنَكَنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويینِسْفِر  (أأيْي االَعظيیِم
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- االتَّاِسِعباألْصحاحِح ااألووَّلِل وَواالَعَددِد  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:10وو  9: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َ��ِء �إِ�َ� َ�َ���ٍن �َو�ا٬�ٍ�ِ، �َوْ��َْ��َ�ِ� «�َو�َ��َل �ُ:  �ِ�َْ��َِ�ِ� �اْ�ِ���َ��هُ �َْ�َ� �ا���

�َوَ���َن َ���َِ�. �َو�َدَ�� �ُ �اْ���َ��َِ��َ �أ�َْر٬��ً، �َوُ�ْ��ََ�َ� �اْ�ِ���َ��ِه �َدَ���هُ ». �اْ���َ��َِ��ُ 
�َِ���ًر�ا. �َو�َر�أ�َى �ُ �ذ�َِ� �أَ����ُ َ�َ�ٌ�.   

 
يُیريینا، يیا َصديیقي، َكيْیَف َظَهَرتِت االيیاِبَسُة. َفَقْد َجَمَع ااُهللا االِميیاهَه االتي َتْحَت االسَّماِء وَوَهذاا  

َمَر بأنْن َتْظَهَر االيَیاِبَسُة. وَوَقْد دَدعا ااُهللا االيیاِبَسَة "أأرْرًضا"، وَواالِميیاهَه االُمْجَتِمَعَة إإلى َمْوِضٍع وَوااِحٍد وَوأَأ
ارًراا". "ِبَح  

 
-11: 1ِر االتَّكويین َنْقَرأأ في ِسْفُثمَّ   14:  

 
�ِ�ُْ��ِِ� �ا��َْر�ُض ُ�ْ��ً� �َو�َْ��ً ��ُْ�ِ��ُر �ِْ��ًر�ا٬، �َوَ�َ�ً��ا �َذ�ا �ََ�ٍ� ��َْ�َ�ُ� «�َو�َ��َل �ُ: 

�َ�َْ�َ�َ�ِ� �ا��َْر�ُض �َوَ���َن َ���َِ�. ». �ََ�ً��ا ٬�ِ��ِ�ْ�ِ�َ، �ِْ��ُر�هُ ��ِ��ِ� َ��َ� �ا��َْر�ضِ 
٬�ِ��ِ�ْ، �َوَ�َ�ً��ا ��َْ�َ�ُ� �ََ�ً��ا �ِْ��ُر�هُ ��ِ��ِ� َ�ِ�ْ�ِ��ِ�. ُ�ْ��ً� �َو�َْ��ً ��ُْ�ِ��ُر �ِْ��ًر�ا َ��ِ 

�َو�َر�أ�َى �ُ �ذ�َِ� �أَ����ُ َ�َ�ٌ�. �َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َ��ِ�ً�.  
 

يَیْزرَرعُع  ُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االَبْقَل وَواالشََّجَر يَیْعَمُل َثَمًراا َكِجْنِسِه. َفَقْد كانَن ااإلْنسانُن 
االَقْمَح وَويَیْحُصُد االَقْمَح ُمْنُذ آآالفِف االسِّنيین. وَوُهَو َما يَیزاالُل يَیْفَعُل ذَذِلَك َحَتى ااآلنن ألننَّ ُكلَّ َبْقٍل يَیْعَمُل 
رَرعُع َثَمًراا َكِجْنِسِه. وَوَهَكذاا ِهَي االَحالُل َمَع َجميیِع االنَّباتاتِت. َفاإلْنسانُن يَیْزرَرعُع ِعَنًبا َفيَیْحُصُد ِعَنًبا. وَويَیْز

َشعيیًراا َفيَیْحُصُد َشعيیًراا. وَوال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا إإننَّ ِلُكلِّ َنْوعٍع ِمَن االنَّباتِت رَرْمًزاا ِسرِّيیا َخاصا 
ِبِه يَیْجَعُلُه يُیْنِتُج َثَمًراا َكِجْنِسِه.   

 
ااُهللا االنَّباتاتِت ُقْدرَرةًة  ، يیا َصديیقي، إإْبدااعَع ااِهللا في االَخْلِق. َفَقْد أأْعطىُهنا وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى 

ِمْن ِتْلقاِء ذَذااِتها، وَوعلى ااالْنِتقالِل  على إإْنتاجِج َثَمٍر َكِجْنِسها. وَوَقْد أأْعطاها ُقْدرَرةًة أأيْیًضا على االتَّكاُثِر
ةٍة ِمْن ِخاللِل َماددَّأأوْو ُجلودِد االَحيَیوااناتِت ِمْن َمكانٍن إإلى آآَخر. َفُهناكَك ُبذوورٌر َتْعَلُق ِبَمالِبِس ااإلْنسانِن 

. وَوِعْنَدما َتُجفُّ ِتْلَك االَماددَّةة فإنَّها َتْسُقُط على ااألرْرضِض في َمكانٍن آآَخَر ِتْلَك االُبذوورر الِصَقٍة ُتْنِتُجها
. وَوِعْنَدما َتُهبُّ أأوِو ااألْجِنَحة َغيْیَر االذيي كاَنْت فيیِه في ااألْصل. وَوُهناكَك ُبذوورٌر َلها َما يُیْشِبُه االِمِظلَّة

ْحِمُلها إإلى َمناِطَق أأخرىى َغيْیَر االتي كاَنْت فيیها. وَوُهناكَك َتْبَتِدئُئ ِتْلَك االُبذوورُر في االرِّيیاحُح فإنَّها َت
.وواالتَّكاُثِر االنُُّموِّ  

 
أأمَّا ُبذوورُر َجْوزِز االِهْنِد َفَلها ِقصٌَّة ُمْخَتِلَفٌة إإذْذ إإنَّها َتْنَتِشُر ِبوااِسَطِة االَماِء. فُبذوورُر َجْوزِز االِهْنِد  

َخاصٌَّة ُتْسِهُم في إإْنقاصِص وَوزْزِنها وَوزِزيیادَدةِة َمساَحِتها االسَّْطِحيیَِّة ِلَكْي َتَتَمكََّن ِمَن االَعْومِم على َلها ُبْنيَیٌة 
َسْطِح االَماِء. فالنَّسيیُج االخارِرِجيُّ للِبْذرَرةِة يَیْمَنُع دُدخولَل االماِء ِبَسَبِب َصالَبِتِه. وَوُهَو يَیْحويي َمْحلوًلا 
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نِن يَیْكفي ِلَتْغِذيَیِة االِبْذرَرةِة َفْتَرةًة َطويیَلًة َقْد َتِصُل إإلى َثمانيیَن يَیْوًما أأوْو أأْكَثر. وَوَتَتَميیَُّز ماِئيیا َغِنيیا بالَمعادِد
َهِذهِه االُبذوورُر ِباْحتوااِئها على َفَجوااتٍت َهوااِئيیٍَّة ُتَمكُِّنها ِمْن َقْطِع ِمئاتِت االكيیلوِمترااتت َعْبَر االِبحارِر 

ا ااألْموااجُج إإلى َشاِطٍئ َما. وَوُهناكَك، ُسْرعانَن َما يَیْنُبُت َجنيیُن االِبْذرَرةِة هوَواالُمحيیطاتِت إإلى أأنْن َتْقِذَف
َمَكوًِّنا َفِسيْیًلا ِلَنْخَلِة َجْوزِز االِهْند.   

 
َعديیَدةًة ِلَتكاُثِر االُبذوورِر وَواالنَّباتاتِت. وَوِهَي  َطرااِئَقوَوَكما َترىى، َعزيیزيي االُمستِمع، فإننَّ ُهناكَك 

-1: 19اِلق وَوإإْبدااِعِه. ِلذلَك فإننَّ دَدااوُودَد يَیقولُل في االَمْزمورر االَخااِهللا َعَظَمِة َجميیُعها َتْشَهُد َعْن  3 :
 إِإَلى َليْیل االسََّماوَوااتُت ُتَحدِّثُث ِبَمْجِد ااِهللا، وَوااْلَفَلُك يُیْخِبُر ِبَعَمِل يَیَديْیِه. يَیْومٌم إِإَلى يَیْومٍم يُیِذيیُع َكَالًما، وَوَليْیٌل"

". وَويَیْكفي، يیا أأِحبَّائي، أأنْن َنْنُظَر َحْوَلنا ِلَنرىى أأننَّ ااَهللا يَیَتَكلَُّم إإليینا ِمْن َال َكَالمَميُیْبِديي ِعْلًما. َال َقْولَل وَو
ِخاللِل االُبذوورِر، وَواالنَّباتاتِت، وَوااألْشجارِر، وَوااألززهارِر، وَواالَخليیَقِة ُكلِّها.   

 
َتْسَتْخِدمُم أأِشعََّة االشَّْمِس ِلَتْوليیِد وَوإإذذاا َنَظْرتَت إإلى أأوْوررااقِق االنَّباتاتِت وَوااألْشجارِر َسَترىى أأنَّها 
االتي َتْحتويي َعَليْیها (وواالتي  االطَّاَقِة. َفِهَي َتْمَتصُّ االطَّاَقَة االضُّوِئيیََّة ِبوااِسَطِة االصَّْبَغِة االَخْضرااِء

يیاوِويیٍَّة َتْسَتْخِدُمها إإلى َطاَقٍة ِكيیم َهِذهِه االطَّاَقَة االضُّوِئيیََّة ُتَحوِّلُل . وَوِهَيُتْعَرفُف باْسِم "االكلوررووفيیل")
في ِبناِء االَمواادِد االَكْربوهيیدررااِتيیَِّة َحيْیُث يَیقومُم االنَّباتُت باْمِتصاصِص االَماِء وَوثاني أأكسيید االَكْربونِن 
وَوإإطالقِق ااُألكسجيین. وَوُتْعَرفُف َهِذهِه االَعَمِليیَُّة بالتَّمثيیِل (أأوِو االتَّركيیِب) االضُّوِئيِّ. وَوَهذاا أأيْیًضا يَیْشَهُد 

َظَمِة ااِهللا وَوإإْبدااِعِه في االَكْونِن. َعْن َع  
 

:15: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   
 

َ��ِء �ِ�َْ�ِ�َ� ��َْ�َ� �ا����َ���ِر �َو�ا����٬�ِ�ْ، �َو�َُ���َن «�َو�َ��َل �ُ:  �ِ�َُ�ْ� �أَْ�َ��ا�ٌر �ِ� َ��َِ� �ا���
َ��ِء �ِ�ُ��ِ�َ� َ��َ� ���َ��ٍت �َو�أ�َْو�َ��ٍت �َو�أ�َ����ٍم �َوِ���ِ�ٍ�. �َو�َُ���َن �أَْ�َ��ا�ًر�ا  �ِ� َ��َِ� �ا���

�َوَ���َن َ���َِ�. ». �ا��َْر�ضِ   
 

 ُلوااِمَح" ي:ِنْعَت"، وَوِهَي أووررووتتَمإإننَّ االَكِلَمة االُمَتْرَجَمة ُهنا "أأنواارٌر" ِهَي باللَُّغِة االِعْبِريیَِّة " 
االَكِلَمة االُمَتْرَجَمة "ُنْورر" (في ا أأمَّ .وممُجاالنُّوَو ُرَماالَقوَو ُسْماالشَّباألْنواارِر ُهنا:  صودُدْقاالَموَو". رٍرْوُن

  "، وَوِهَي ُتشيیُر إإلى إإْشعاعٍع أأوْو ِضيَیاٍء َما. رروْوأأ" ِةيیَِّرْببالِع َيِهَفاالَعَددِد االثَّاِلِث ِمَن ااألْصحاحِح ااألووَّلِل) 
 

َبيْیَن االنََّهارِر وَوااللَّيْیِل، ِلَتُكْن أَأْنَواارٌر ِفي َجَلِد االسََّماِء ِلَتْفِصَل "َقالَل: ِلذلَك، َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ااَهللا  
وَوَكما َتْعَلُم، َصديیقي االُمستِمع، فإنَّنا َنْحِسُب االَوْقَت . "وَوَتُكونَن آليَیاتٍت وَوأَأوْوَقاتٍت وَوأَأيیَّامٍم وَوِسِنيیٍن
ننَّ ااألرْرضَض َتدوورُر َحْولَل ُعَلماُء االَفَلِك في االَقديیم َقْد قالواا إإباالْسِتعاَنِة بالشَّْمِس وواالَقَمِر. وَوكانَن 

يیوًما. وَوَقْد كانَن االتَّقويیُم االباِبِليُّ قاِئًما  360االشَّْمِس َمرَّةًة في االسََّنِة، وَوأأننَّ َهِذهِه االسََّنة َتَتألَُّف ِمْن 
وَوَلِكْن يَیْبدوو أأننَّ ِمْحَورَر ِمْن َبيْیِنها االتَّقويیُم االصِّيیِنيُّ). ُمشاِبَهة (َكثيیَرةٌة  . وَوكاَنْت ُهناكَك َتقاوويیُمذَذِلك على

َمَع االشَّْمِس َقْد َتَغيیََّر في وَوْقٍت َما َفصارَرتِت ااألرْرضُض ُتْكِمُل دَدوْورَرَتها َحْولَل االشَّْمِس في  ااألرْرضِض
ددقيیقة. [ِستٍّ وَوَخْمسيیَن]  56ساعاتٍت، وو [ِتْسِع]  9يیوًما وو [ثالِثِمَئٍة وَوَخْمَسٍة وَوِستِّيیَن]  365  
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على  َشاِفيَیًةاالَحقيیَقِة أأنَّنا ال َنْمِلُك إإجاَبًة  وَوَلِكْن ما االذيي أَأْحَدثَث َهذاا االتَّغيیيیر يیا ُترىى؟ في 
ذَذلك. وَوَلِكنَّ َعَددًداا ِمَن االُعَلماِء يَیقولونَن إإننَّ ذَذِلَك َحَدثَث ِبَسَبِب دُدخولِل َكْوَكِب االزُّْهَرةة إإلى َمْنظوَمِتنا 

أأننَّ االَعَلماَء في االَقديیِم َحًة أَأمْم االشَّْمِسيیَِّة. وَوَلِكنَّنا ال َنْدرريي إإنْن كاَنْت َهِذهِه ااآلررااُء االِعْلِميیَُّة َصحيی
إنَّنا َنقيیُس االسََّنَة بالَوْقِت االلَّازِزمِم ِلَدوَورراانِن ااألرْرضِض . وَوفي ُمْطَلِق ااألْحواالِل، َفأأْخَطأوواا في ِحساباِتِهم

ِس. وَوِعْنَدما . فالَقَمُر يَیدوورُر َحْولَل االشَّْمَحْولَل االشَّْمِس. أأمَّا ااألْشُهُر َفِهَي في ااألْصِل أأْشُهر َقَمِريیَّة
ِلَتُكْن أَأْنَواارٌر ِفي َجَلِد االسََّماِء يُیْكِمُل دَدوْورَرةًة َكاِمَلًة يَیكونُن َشْهٌر َقِد ااْنَقضى. ِلذلَك، َفَقْد قالَل ااُهللا "
". ِلَتْفِصَل َبيْیَن االنََّهارِر وَوااللَّيْیِل، وَوَتُكونَن آليَیاتٍت وَوأَأوْوَقاتٍت وَوأَأيیَّامٍم وَوِسِنيیٍن  

 
، يَیْبدوو أأننَّ ااَهللا َلْم االَحْلَقَتيْیِن االسَّاِبَقَتيْیِنوَووَوْفًقا ِلَنَظِريیَِّة إإعادَدةِة االَخْلِق االتي َتَحدَّْثنا َعْنها في  

يَیْخِلِق االشَّْمَس وَواالَقَمَر في االيیومِم االرَّااِبِع. َبْل إإنَُّه َسَمَح َلُهما في ذذلَك االيیومِم بأنْن يَیأُخذاا َمْوِقَعُهما 
ااألرْرضِض. وَوَقْد أأززاالَل االضَّبابَب َعِن ااألرْرضِض َفصارَرتِت االشَّْمُس َظاِهَرةًة للِعيیانن. لنِّْسَبِة إإلى بااالَحاِليَّ 

 وَوَكَذِلَك االَقَمُر أأيْیًضا. وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، فإنَّنا ال َنَتَمكَُّن أأْحيیاًنا ِمْن رُرؤؤيَیِة االشَّْمِس أأوِو االَقَمِر
ا ُنْدرِركُك أأننَّ االَوْقَت َنهارٌر، فإنَّنا ال َنْسَتطيیُع أأنْن َنرىى االشَّْمَس في ااأليیَّامِم االتي ِبَسَبِب االُغيیومِم. َفَمَع أأنَّن

َقْد ال َنْسَتطيیُع فإنَّنا نَّنا ُنْدرِركُك أأننَّ االَوْقَت َليْیٌل ألننَّ االظَّالمَم َقْد َحلَّ، َمَع أأَتَتكاَثُر فيیها االُغيیومُم. َكَذِلَك، 
االُغيیومِم. وَوفي وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت، كاَنْت ُهناكَك َطَبَقٌة َكثيیَفٌة ِمَن االُغيیومِم بُِّد َتَلأأنْن َنرىى االَقَمَر ِبَسَبِب 

َتْحُجُب االشَّْمَس وَواالَقَمَر. وَوِعْنَدما أأززاالَل ااُهللا ِتْلَك االطََّبَقَة في االيَیْومِم االرَّااِبِع، صارَرتِت ااألْنواارُر َظاِهَرةًة 
للِعيیانن.  

 
" َقْد َتَكرَّرَرتت وَوَكانَن َمَساٌء وَوَكانَن َصَباحٌحاالُمستِمع، أأننَّ االِعبارَرةَة "وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي  

َمرَّااتٍت َعديیَدةة في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. وَوَلِكْن َكيْیَف يَیكونُن َمساٌء وَوَصباحٌح دُدوْونَن أأنْن 
ْنِطِقيَّ ُهَو أأننَّ االشَّْمَس كاَنْت َقْد ُخِلَقْت َتدوورُر ااألرْرضُض َحْوَلها؟ إإننَّ االتَّْفسيیَر االَم َتكونَن ُهناكَك َشْمٌس

ُمْنُذ االيیومِم ااألووَّلِل. وَوَلِكْن َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ َطَبَقًة َكثيیَفًة ِمَن االُغيیومِم كاَنْت َتْحُجُبها َعِن 
لشَّْمُس للِعيیانن. ووااألْمُر َنْفُسُه ااألرْرضِض. وَوفي االيیومِم االرَّااِبِع، أأززاالَل ااُهللا َطَبَقَة االُغيیومِم ِتْلَك َفَظَهَرتِت اا

. أأيْیًضا يَیُصحُّ على االَقَمِر  
 

-16: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   19:  
 

�ََ�ِ�َ� �ُ �ا�����َر�ْ�ِ� �اْ�َ�ِ���َ��ْ�ِ�: �ا�����َر �ا�َْ��ََ� �ُِ�ْ�ِ� �ا����َ���ِر٬، �َو�ا�����َر �ا�َْ�َ�َ� 
َ��ِء �ِ�ُ��ِ�َ� َ��َ� �ا��َْر�ِض٬، �ُِ�ْ�ِ� �ا����٬�ِ�ْ، �َو�ا���ُ���َم.  �َوَ�َ���ََ�� �ُ �ِ� َ��َِ� �ا���

�َو�ِ�َْ�ُ�َ� َ��َ� �ا����َ���ِر �َو�ا����٬�ِ�ْ، �َو�ِ�َْ�ِ�َ� ��َْ�َ� �ا�����ِر �َو�ا���ْ�َ�ِ�. �َو�َر�أ�َى �ُ �ذ�َِ� 
�أَ����ُ َ�َ�ٌ�. �َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َر�ا�ًِ��.  

 
هي االيَیْومُم االرَّااِبُع للَخْلِق. وَوِبَهذاا، يَیْنَت   

 
-20: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   23:  
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��َ��ٍت �َذ�ا�َت �َْ�ٍ� ٬�ٍ����َ، �َوْ���َِ�ْ� �طَ�ْ�ٌ� �َْ��َق «�َو�َ��َل �ُ:  �ِ�َ�ِِ� �اْ�ِ���َ��هُ �َز��
��َم٬، �َوُ��� �َذ�َو�ا�ِت �ََ��ََ� �ُ �ا����َ���ِ�َ� �اْ�ِ��َ ». �ا��َْر�ِض َ��َ� �َوْ��ِ� َ��َِ� �ا���َ��ءِ 

����َِ� �اْ��ِ� �َ�َ�ْ� ��َِ�� �اْ�ِ���َ��هُ ٬��َ��ِ�َ��َْ��َ، �َوُ��� �طَ��ٍِ� �ِذ�ي  �ا�َْ��ُِ� �اْ�����ِ� �ا���
�أَْ�ِ�ِ��ي «َ��َ��ٍح َ�ِ�ْ�ِ��ِ�. �َو�َر�أ�َى �ُ �ذ�َِ� �أَ����ُ َ�َ�ٌ�. �َو�َ��َرَ��َ�� �ُ �َ��ِ�ً: 

�َوَ���َن ». �اْ��َِ���ِر. �َوْ���َْ��ُِ� �ا����ْ�ُ� َ��َ� �ا��َْر�ضِ �َو�اْ��ُِ��ي �َو�اْ�ِ��ي �اْ�ِ���َ��هَ �ِ� 
َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� َ��ِ�ً��.  

 
إإْبدااَعُه في َعاَلِم َقْد أَأْظَهَر وَوَكما ِهَي االَحالُل في َعاَلِم االنَّباتِت االُمَتَنوِّعِع، فإننَّ ااَهللا االَعِليَّ  

َبْحِريیٌَّة ِمْن َشتَّى ااألْصنافِف وَوااألْنوااعِع وَوااألْشكالِل وَوااأللواانن. وَوِمَن االِبحارِر. َفُهناكَك أأْسماكٌك وَوكاِئناتٌت 
االَوااِضِح أأننَّ ااَهللا االَحيَّ يُیِحبُّ االتَّنويیَع وَويُیْظِهُر ُقْدرَرةًة ال َمثيیَل َلها على االَخْلِق وَوااالْبِتكارِر وَوااإلبدااعع. 

ُظنُّ أأنَّها ُمَتماِثَلة. وَوَلِكنَّها َليْیَسْت َكَذِلَك. وَوإإذذاا َنَظْرتَت َفإنْن َنَظْرتَت إإلى َحبَّاتِت االَبَردِد االُمَتساِقَطِة، َقْد َت
. وَوَمَع ذَذِلَك فإننَّ ُكلا ِمْنُهْم يَیْخَتِلُف َعِن ااآلَخر. وَوَحتَّى أأوْوُجَه َشَبٍه َبيْیَنُهْمُظ ِحالإإلى االنَّاسِس، َقْد ُت

َفإنْن َتَعرَّْفت إإليیِهما َعْن ُقْربٍب َسُتْدرِركُك َذِلَك َتماًما. ِعْنَدما َترىى َتْوأأَميْیِن ُمَتطاِبَقيْیِن، فإنَُّهما َليیسا َك
االطُّيیورِر. َفُهناكَك أأْنوااعع بالنِّْسَبِة إإلى وَوَكَذِلَك االَحالُل أأنَُّهما ُمَتشاِبهانِن، وَوَلِكنَُّهما َليْیسا ُمَتطاِبَقيْیِن. 

ُد أأننَّ ااَهللا ُهَو رَرببُّ االَخليیَقِة ِبَحّق. . وَوِهَي َجميیُعها َتْشَهِمَن االَعصافيیِر وَواالطُّيیورِر وَوأأْصنافٌف َشتَّى  
 

–وَوَقْد رَرأأيْینا في االيَیْومِم االثَّاِلِث أأننَّ ااَهللا َخَلَق االشَّْكَل ااألْبَسَط ِمَن االَحيیاةِة   أأيِي االَحيیاةَة االنَّباِتيیََّة.  
َفَقط. َفُكلُّ َجْذرٍر ِمْن ُجذوورِر  ِنْسِبيیٌَّة َبساَطٌةأأنَّها إإلى ِبَذِلَك وَوِعْنَدما َنقولُل إإنَُّه َشْكٌل َبسيیٌط فإنَّنا ُنشيیُر 

االنَّباتاتِت ُهَو َمْعَمٌل ِكيْیميیاوِوييٌّ َصغيیٌر. َفُهَو يَیْسَتْخِرجُج ِمَن االتُّْرَبِة َما يَیْحتاجُج إإليیِه ِمْن َماٍء وَوَمعادِدنَن 
ْعقيیًداا ِمَن االَحيیاةِة. َفَكما َنْعَلُم، يیا وَوِغذااء للنَّْبَتِة. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االيیومِم االَخاِمِس َعْن َشْكٍل أأْكَثَر َت

 أأِحبَّائي، فإننَّ االنَّباتاتِت ِهَي َكاِئناتٌت َحيیٌَّة َتْبقى في َمكاِنها. أأمَّا ااألْسماكُك وَواالطُّيیورُر فإنَّها َليْیَسْت ثاِبَتًة
َفَقْد أأْظَهَر ااُهللا االَحيیاةَة في  َهذاا َشْكٌل آآَخُر ِمْن أأْشكالِل ااإلْبدااعِع في االَخْلِق.في َمكاِنها، َبْل ُمَتَحرَِّكة. وَو

االيیاِبَسِة، وَوفي االَبْحِر، وَوفي االَجوِّ أأيْیًضا. َفإذذاا َنَظْرتَت إإلى ااألرْرضِض َسَترىى أأْشكاًلا ال ُتَعدُّ وَوال 
ُتْحصى ِمَن االَكاِئناتِت االَحيیَِّة االتي َتْشَهُد ِلَعَظَمِة االَخاِلِق. وَوإإذذاا َنَظْرتَت إإلى االِبحارِر وَواالُمحيیطاتِت 

رىى أأْنوااًعا َكثيیَرةًة ِجداا ِمَن ااألْسماكِك وَواالِكاِئناتِت االَبْحِريیَِّة االتي يَیْعَجُز االلِّسانُن َعْن وَوْصِفها. وَوإإذذاا َسَت
َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، ُهناكَك ُطيیورٌر ُتهاِجُر َنَظْرتَت إإلى االسَّماِء َسَترىى ُطيیورًراا َعجيیَبًة وَوُمْدِهَشًة َحقا. 

َتَتزااوَوجَج في َمكانٍن َبعيیٍد ِجداا، وَوَتْصَنع أأْعشاَشها، وَوَتَضع َبيْیَضها ُهناكَك. آآالفَف االكيیلومترااتِت ِلَكْي 
ا ااألووَّلِل دُدوْونَن َحقاِئَب، مإإلى َمكاِنِه ااألَبَويْیِن يَیعودداانِن ، فإننَّاالَبيْیِضيَیْخُرجَج ِصغارُرها ِمَن وَوَبْعَد أأنْن 

يَیَتَمكَّنانِن ا مٍة. ووبالرَّْغِم ِمَن االرِّيیاحِح االَعاِتيَیِة فإنَُّهوَودُدوْونَن َخزَّاانٍن ااْحتيیاِطيٍّ ِمَن االَوقودد، وَودُدوْونَن ُبْوَصَل
ا ااألْصِليِّ. مِمَن االَعْودَدةِة إإلى َمكاِنِه  

 
وَواالُمْدِهُش ُهَو أأننَّ ِتْلَك االطُّيیورَر َقْد َتْتُركُك ِصغارَرها في االَمكانِن االذيي َفَقَسْت فيیِه ألنَّها ال  

َتْسَتطيیُع االطَّيَیراانَن َمساَفًة َطويیَلًة. وَوَلِكْن ِعْنَدما َتصيیُر ِتْلَك االطُّيیورُر االصَّغيیَرةُة قادِدرَرةًة على 
االَمكانِن االذيي جاَء ِمْنُه أأَبوااها! وَوَلِكْن َكيْیَف َتَتَمكَُّن ِتْلَك االطُّيیورُر َتأتي إإلى ُتهاِجُر وَواالطَّيَیراانِن، فإنَّها 
ِمْن ِفْعِل ذَذِلَك؟   
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إإنَّها ُقْدرَرةُة ااِهللا يیا أأِحبَّائي! فاُهللا ُهَو االذيي زَزووَّدَد ِتْلَك االطُّيیورَر ِبِتْلَك االُقْدرَرةِة االُمْدِهَشِة. وَوُهَو 
 عاَلِم االطُّيیورِرفي نْن َنَتأمََّل في االطَّبيیَعِة، وَوفي َعاَلِم االكاِئناتِت االَبْحِريیَِّة، وَويُیريیُدنا أأنْن َنْنُظَر َحْوَلنا، وَوأأ

ِلَكْي ُنْدرِركَك َعَظَمَتُه .. وَوِحْكَمَتُه .. وَوُقْدرَرَتُه .. وَوإإْبدااَعُه.  
 

:25وو  24: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

�ا�ِت �أَْ��ٍُ� َ����ٍ� َ�ِ�ْ�ِ��َ��: ��٬�َِ���ََ، �َو�َد����َ��ٍت٬، �ِ�ُْ�ِ��ِج �ا��َْر�ُض �َذ�وَ «�َو�َ��َل �ُ: 
�َوَ���َن َ���َِ�. �ََ�ِ�َ� �ُ �ُوُ���َش �ا��َْر�ِض ». �َو�ُوُ���َش �أ�َْر�ٍض َ��َْ��َ�ِ��َ��

٬��َ��ِ�َ��َْ��َ، �َو�اْ���ََ���َِ� ٬��َ��ِ�َ��َْ��َ، �َوَ�ِ���َ� �َد����َ��ِت �ا��َْر�ِض َ��َْ��َ�ِ��َ��. �َو�َر�أ�َى 
�أَ����ُ َ�َ�ٌ�.  �ُ �ذ�ِ�َ   

 
إإذًذاا، َنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى َخْلِق االَبهاِئِم، وَواالُوحوشِش، وَواالزَّووااِحِف. َفَبْعَد أأنْن َخَلَق ااُهللا  

االَعديیَد ِمْن أأْشكالِل االَحيیاةِة (َكالَحيیاةِة االنَّباِتيیَِّة، وَواالكاِئناتِت االَبْحِريیَِّة، وَواالطُّيیورِر)، َخَلَق االَحيَیوااناتِت 
ِع أأْشكاِلها وَوُصَورِرها وَوأأْنوااِعها. ِبَجميی  

 
:26: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
�َْ�َ�ُ� �اِ�ْ�َ���َن َ��َ� ُ���َر�ِ�َ� ٬�َ��َِ���َ�َ، ��َ�َ�ََ����ُ��َن َ��َ� َ�َ�ِ� «�َو�َ��َل �ُ: 

َ��ِء �َوَ��َ� �ا٬�ِِ���ََ���ْ، �َوَ��َ� ُ��� �ا��َْر�ِض٬، �َوَ��َ� َ�ِ���ِ�  �اْ��َْ�ِ� �َوَ��َ� �طَ�ْ�ِ� �ا���
����َ��ِت �ا���ِ� �َِ��ب� َ��َ� �ا��َْر�ضِ  ». �ا���  

 
االَعاَلَم ِبَجميیِع أأْشكالِل االَحيیاةِة االتي فيیِه، ااُهللا َخَلَق  ُه َبْعَدماُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنَّ وَوُنالِحُظ 

َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتَنا َكَشَبِهَنا، أأرراادَد َكاِئًنا يَیَتَسلَُّط عليیها َجميیَعها. ِلذلَك َفَقْد قالَل ااُهللا: "
َبْحِر وَوَعَلى َطيْیِر االسََّماِء وَوَعَلى ااْلَبَهاِئِم، وَوَعَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض، وَوَعَلى َفيَیَتَسلَُّطونَن َعَلى َسَمِك ااْل

".َجِميیِع االدَّبَّاَباتِت االَِّتي َتِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض  
 

ْرهاًنا وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ااَهللا يَیَتَكلَُّم ِبصيیَغِة االَجْمِع! وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنِجُد في َهِذهِه ااآليَیِة ُب 
وَودَدليیًلا َقِويیا على االثَّالوثِث. َسُنْرِجُئ االَحديیَث َعْن َهذاا االَمْوضوعِع إإلى االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة 

االرَّببِّ.   
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

ِمْن إإددررااِكنا ِلَحقيیَقِة أأنَّنا َنْعُبُد إإَلًها َحيیا وَوَقديیًراا. َفُهَو َخاِلُق َلَديْینا َناِبٌع ُهناكَك إإْحساسٌس بالَفَرحِح 
االِجبالِل االَعظيیَمِة، وَواالسَّماووااتِت االَفسيیَحِة، وَوَحتَّى االَحَشرااتِت االتي ال َنكادُد َنرااها بأْعيُیِننا. وَوَهذاا 

َمَعُه. وَوَهذاا ُهَو َما  ُمَقدََّسٍةليَیكونَن في َشِرَكٍة االَخاِلُق االَعظيیُم َنْفُسُه ُهَو االذيي ااْختارَر ُكلَّ وَوااِحٍد ِمنَّا 
وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا َجميیًعا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااَهللا َقْد َميیََّزنا يُیَميیُِّز ااإلْنسانَن َعْن َبِقيیَِّة َخليیَقِة ااِهللا. 

َعْن َساِئِر َخليیَقِتِه!  
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ج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ] 

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
يَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإنَّنا َسَنِقُف َجميیًعا أأمامَم ااِهللا االَخاِلِق ِلُنْعطي ِحساًبا َعْن َحيیاِتنا االتي  

ِعْشناها على ااألرْرضِض. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى أأناًسا َكثيیريیَن يَیعيیشونَن َحيیاَتُهْم َكما لو أأنَُّه ال 
تَت ُهَو ِنهايَیُة االرِّْحَلة. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأننَّ االَحيیاةَة وُوجودَد للَخاِلِق، أأوْو َكما لو أأننَّ االَمْو

على َهِذهِه ااألرْرضِض َقصيیَرةٌة ِجداا إإذذاا ما ِقيْیَسْت بالَحيیاةِة ااألَبِديیَِّة. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، فإننَّ َحيیاَتنا 
ااألَبِدييَّ. َفُهناكَك َمصيیراانِن ال ثاِلَث َلُهما ِلَجميیِع االَقصيیَرةَة على ااألرْرضِض ِهَي االتي َسُتَحدِّدُد َمصيیَرنا 

االَبَشِر: إإمَّا االَحيیاةُة ااألبديیَُّة َمَع ااِهللا، أأوِو االَهالكُك ااألَبِدييُّ.   
 

وَوصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتْختارَر االَحيیاةَة ااألبديیََّة َمَع ااِهللا االَحيِّ. فاُهللا  
يُیَخلَِّصَك ِلَكْي ال َتموتَت ِبَخطايیاكَك، َبْل َتكونُن َلَك االَحيیاةُة ااألَبِديیَُّة. ِلذلَك، َتأمَّْل في  يُیِحبَُّك وَويُیريیُد أأنْن

َخليیَقِة ااِهللا. وَوَتأمَّْل في ُقْدرَرِتِه وَوإإْبدااِعِه. وَوتأمَّْل في َمَحبَِّتِه َلَك وَوفي َما َعِمَلُه ألْجِلَك على االصَّليیب. 
يَیسوعَع فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يیاَتَك، وَويَیْحميیَك، وَويَیكونُن َمَعَك االيیومَم وَوُكلَّ يَیْومم. باْسِم يُیبارِركُك َحاالرَّببَّ وَوَليْیَت 

االَمسيیح. آآميین!  
 


