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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
1: 19 االتَّكويینِسْفر  –22 Genesis 19:1–22 

 wt_c20_us020# 516م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

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

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

 
 ااَهَذِمْن  َعَشر االتَّاِسعااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

َما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويینِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر 
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي ،ِمْنَكهُه َنْرجو  

 
َسْوفَف َنْسَتِمُع االيَیْومَم إإلى َما َكانَن يَیْحُدثُث في َسدوومَم وَوَعُمورَرةة في زَزَمِن أأبيینا إإبرااهيیم. وَوَقْد 

َقْد رَرأأىى َشرَّ َهاَتيْیِن االَمديیَنَتيْیِن وَوأأنَُّه كانَن ُمْزِمًعا أأنْن رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه 
يَیديیَنُهما. وَوِعْنَدما َقالَل االرَّببُّ إلْبرااهيیَم أأنَُّه ُمْزِمٌع أأنْن يُیْهِلَك االَمديیَنَتيْیِن، َتَضرَّعَع إإْبرااهيیُم ألْجِل 

– َسدووممااألبراارِر في  ِتْلَك  وَوال ِسيیَّما أأنَُّه كانَن يَیْعَلُم أأننَّ ااْبَن أأخيیِه ُلْوًطا وَوعاِئَلَتُه يَیْسُكنونَن في 
.االَمديیَنة  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  َعَشر االتَّاِسعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

يَیَتَحدَّثُث ااألْصحاحُح االتَّاِسع َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن َعْن َهالكِك َمديیَنِة َسدوومم. وَوَقْد رَرأأيْینا في 
ُصَرااخَخ َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة َقْد َكُثَر، وَوَخِطيیَُّتُهْم َقْد  إِإننَّاالَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َقالَل إلبرااهيیم: "

َفَتَقدَّمَم  ."َعُظَمْت ِجداا. أَأْنِزلُل وَوأَأرَرىى َهْل َفَعُلواا ِبالتََّمامِم َحَسَب ُصَرااِخَها ااآلِتي إِإَليَّ، وَوإِإالَّ َفَأْعَلُم
ااَألِثيیِم؟ َعَسى أَأنْن يَیُكونَن َخْمُسونَن َبارراا ِفي ااْلَمِديیَنِة. أَأَفُتْهِلُك أَأَفُتْهِلُك ااْلَباررَّ َمَع ": للرَّببِّ إِإْبَرااِهيیُم وَوَقالَل

ْمِر، ااْلَمَكانَن وَوَال َتْصَفُح َعْنُه ِمْن أَأْجِل ااْلَخْمِسيیَن َبارراا االَِّذيیَن ِفيیِه؟ َحاَشا َلَك أَأنْن َتْفَعَل ِمْثَل هَذاا ااَأل
 "نُن ااْلَباررُّ َكاَألِثيیِم. َحاَشا َلَك! أَأدَديیَّانُن ُكلِّ ااَألرْرضِض َال يَیْصَنُع َعْدًال؟أَأنْن ُتِميیَت ااْلَباررَّ َمَع ااَألِثيیِم، َفيَیُكو

إِإنْن وَوَجْدتُت ِفي َسُدوومَم َخْمِسيیَن َبارراا ِفي ااْلَمِديیَنِة، َفِإنِّي أَأْصَفُح َعِن ااْلَمَكانِن ُكلِِّه ِمْن "َفَقالَل االرَّببُّ: 
ةٍة ِمْن إإبرااهيیَم، قالَل االرَّببُّ َلُه إإنَُّه َلْن يُیْهِلَك َسدوومَم إإنْن وَوَجَد فيیها وَوَبْعَد َتَضرُّعاتٍت َكثيیَر ."أَأْجِلِهْم

َعَشَرةَة أأْبراارٍر. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا باررٌّ وَوعادِدلٌل وَوال يُیْمِكُن أأنْن يَیْظِلَم أأَحًداا.   
 

َقْد يَیقولُل َلَك االشَّيْیطانُن: إإنْن يُیحاوِولُل دَدااِئًما أأنْن يَیْحَتجَّ على ااِهللا. َف االشَّيْیطانَناالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَو
ا،  اكانَن ااُهللا ُمِحباذذاا َعِن ااألشخاصِص االذيیَن َماُتواا بالَهالكِك ااألَبِدييِّ؟ وَوَمعلى االَبَشِر َكيْیَف يَیْحُكُم َحق

دُدوْونَن أأنْن يَیْسَمُعواا َشيْیًئا َعْن يیسوعَع االَمسيیِح؟ َهْل َسيَیكونُن َمصيیُرُهْم ُهَو االَهالكك؟  
 

ابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َعادِدلٌل وَوباررٌّ. ِلذِلَك، ال يَیْنَبغي ألييٍّ ِمنَّا أأنْن وَوَلِكنَّ االِكت
 يُیَصدِّقَق ااتِّهاماتِت إإْبليیَس. فاُهللا ُمِحبٌّ وَوعادِدلٌل في االَوْقِت َنْفِسِه. وَوُهَو َلْم وَوَلْن يَیْظِلَم أأَحًداا ِمنَّا. وَوَقْد

َحاَشا َلَك ذيي ااْسَتْخَدَمُه إإبرااهيیُم في َتَضرُِّعِه ألْجِل َسدوومم. َفَقْد قالَل َلُه: "كانَن َهذاا ُهَو ااَألَساسُس اال
يیَّانُن ُكلِّ أَأنْن َتْفَعَل ِمْثَل هَذاا ااَألْمِر، أَأنْن ُتِميیَت ااْلَباررَّ َمَع ااَألِثيیِم، َفيَیُكونُن ااْلَباررُّ َكاَألِثيیِم. َحاَشا َلَك! أَأدَد

"ااَألرْرضِض َال يَیْصَنُع َعْدًال؟  
 

وَوَهذاا ال يَیْعني االَبتََّة أأننَّ االُمؤِمَن االَمسيیحيَّ االَحقيیقيَّ َلْن يُیوااِجَه ِضيیقاتٍت في َحيیاِتِه. َفَقْد قالَل 
". وَوَلِكنَُّه َلْم َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذاا ِليَیُكونَن َلُكْم ِفيَّ َسَالمٌم. ِفي ااْلَعاَلِم َسيَیُكونُن َلُكْم ِضيیٌقيَیسوعُع ِلتالميیِذهِه: "

". وَوَكما َنْعَلُم َجميیًعا، فإننَّ وَولِكْن ِثُقواا: أَأَنا َقْد َغَلْبُت ااْلَعاَلمْف ُهنا، َبْل َتاَبَع َكالَمُه قاِئًلا: "يَیَتَوقَّ
االَكنيیَسَة االَمسيیحيیََّة َشِهَدتْت (وَوما زَزااَلْت َتْشَهُد) ااْضِطهادًداا في ُكلِّ َمكانٍن على ااألرْرضِض. وَوَقْد قالَل 

أَأيیَُّها ااَألِحبَّاُء، َال َتْسَتْغِرُبواا ااْلَبْلَوىى ااْلُمْحِرَقَة االَِّتي : "12: 4اَلِتِه ااألوولى ُبْطُرسُس االرَّسولُل في رِرَس
ال  ُجْزٌءَفاألَلُم ". أأَجْل يیا َصديیقي! َبيْیَنُكْم َحادِدَثٌة، َألْجِل ااْمِتَحاِنُكْم، َكَأنَُّه أَأَصاَبُكْم أَأْمٌر َغِريیٌب

لى َمرِّ االُعصورر. يَیَتَجزَّأُأ ِمْن َحيیاةِة االَكنيیَسِة ع  
 

في االَخِطيیَِّة يُیِحبُّ االُمؤِمنيیَن  االُمْنَغِمَسِلذِلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْحَذرَر إإنْن رَرأأيْینا أأننَّ االَعاَلَم 
إِإنْن َكانَن ااْلَعاَلُم َفَقْد قالَل يَیسوعُع في ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا: " االَمسيیِحيیِّيین.

 َفاْعَلُمواا أَأنَُّه َقْد أَأْبَغَضِني َقْبَلُكْم. َلْو ُكْنُتْم ِمَن ااْلَعاَلِم َلَكانَن ااْلَعاَلُم يُیِحبُّ َخاصََّتُه. وَولِكْنيُیْبِغُضُكْم 
مَم االَِّذيي ُقْلُتُه َكَالَألنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن ااْلَعاَلِم، َبْل أَأَنا ااْخَتْرُتُكْم ِمَن ااْلَعاَلِم، ِلذِلَك يُیْبِغُضُكُم ااْلَعاَلُم. ااذْذُكُروواا ااْل

". َلُكْم: َليْیَس َعْبٌد أَأْعَظَم ِمْن َسيیِِّدهِه. إِإنْن َكاُنواا َقِد ااْضَطَهُدووِني َفَسيَیْضَطِهُدووَنُكْم  
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وَوَكما َسَنرىى َبْعَد َقليیٍل، فإننَّ االرَّببَّ َلْم يَیِجْد في َسدوومَم َعَشَرةَة أأْبراارٍر. َفَقْد كانَن ُلْوطٌط ُهَو 
االشَّْخُص االَوحيیُد االبَّاررُّ في االَمديیَنِة ِبَأْسِرها.   

 
:1 :19َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن،   

 
وَوَكانَن ُلوطٌط َجاِلًسا ِفي َبابِب َسُدوومَم. َفَلمَّا َفَجاَء ااْلَمَالَكانِن إِإَلى َسُدوومَم َمَساًء، 

رَرآآُهَما ُلوطٌط َقامَم الْسِتْقَباِلِهَما، وَوَسَجَد ِبَوْجِهِه إِإَلى ااَألرْرضِض.   
 

. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االثَّقاَفِة االشَّْرِقيیَِّةِجداا في  فإننَّ ُحْسَن االضِّيیاَفِة ُمِهمٌُّهَو َمْعلومٌم َلَديْینا، وَوَكما  
ابِب االَمديیَنِة يَیْقَتِصُر على االُقضاةِة َكانَن االُجلوسُس في َبَقْد ُلْوًطا كانَن َجاِلًسا في َبابِب َسدوومم. وَو

وَواالُوَجهاِء وَواالُعَظماِء. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كانَن االُجلوسُس في بابِب االَمديیَنِة يُیشيیُر إإلى االَمْرَكِز االرَّفيیِع 
كانَن االنَّاسُس يَیأُتونَن إإلى االُقضاةِة في بابِب االَمديیَنِة للنََّظِر في  للشَّْخِص. وَوِعْنَد ُحدووثِث ُمْشِكَلٍة َما،

َسَجَد ِبَوْجِهِه إإلى وَو َقامَم الْسِتْقَباِلِهَماَحتَّى  االضَّيْیَفيْیِناالِخالفِف أأوِو االُمْشِكَلِة. وَوَما إإنْن رَرأأىى ُلْوطٌط 
آآَنذااكك. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي االَعادَدةُة في ااْسِتْقبالِل االضُّيیوفِفااألرْرضِض.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االثَّاني وَواالثَّاِلِث:   

  
يَیا َسيیَِّدييَّ، ِميیَال إِإَلى َبيْیِت َعْبِدُكَما وَوِبيیَتا وَوااْغِسَال أَأرْرُجَلُكَما، ُثمَّ «وَوَقالَل: 

َفَأَلحَّ ». َنِبيیُتَال، َبْل ِفي االسَّاَحِة «َفَقاَال: ». ُتَبكَِّراانِن وَوَتْذَهَبانِن ِفي َطِريیِقُكَما
َعَليْیِهَما ِجداا، َفَماَال إِإَليْیِه وَودَدَخَال َبيْیَتُه، َفَصَنَع َلُهَما ِضيَیاَفًة وَوَخَبَز َفِطيیًراا 

َفَأَكَال.  
 

أأنْن يَیبيیتا ِعْنَدهُه، وَوأأنْن يَیْسَتريیحا، وَوأأنْن يَیأُكال َقْبَل على االضَّيْیَفيْیِن وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ُلْوًطا أأَلحَّ  
ااألْمَر، فإنَُّهما وَوااَفَقا َعلى ذَذِلَك أأووَّلَل ما. وَوَمَع أأنَُّهما رَرَفضا االَمبيیَت في َبيْیِتِه ُهرِرْحَلَتوااِصال أأنْن يُی

ِبَسَبِب إإْلحاِحِه َعَليْیِهما. وَوحيینئٍذ، أَأَعدَّ َلُهما وَوليیَمًة َفأَكال.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االرَّااِبِع وَواالَخاِمِس:    
 

وَوَقْبَلَما ااْضَطَجَعا أَأَحاطَط ِباْلَبيْیِت رِرَجالُل ااْلَمِديیَنِة، رِرَجالُل َسُدوومَم، ِمَن ااْلَحَدثِث إِإَلى 
أَأيْیَن االرَُّجَالنِن «االشَّيْیِخ، ُكلُّ االشَّْعِب ِمْن أَأْقَصاَها. َفَنادَدوْواا ُلوًطا وَوَقاُلواا َلُه: 

». إِإَليْیَنا ِلَنْعِرَفُهَما االلََّذاانِن دَدَخَال إِإَليْیَك االلَّيْیَلَة؟ أَأْخِرْجُهَما  
 

 ُلْوطٍط يْیَتَب )ِمْن أَأْحَدااثٍث وَوُشيُیوخٍخ(َحاَصَر رِرَجالُل َمِديیَنِة َسُدوومَم االَمساُء، ِعْنَدما َحلَّ إإذًذاا،  
 ."ِلُنَضاِجَعُهَماأَأيْیَن االرَُّجَالنِن االلََّذاانِن ااْسَتَضْفَتُهَما االلَّيْیَلَة؟ أَأْخِرْجُهَما إِإَليْیَنا ": ا قاِئليینوَوَنادُدوواا ُلوًط

وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ َشرَّ االَمديیَنِة وَوَفسادَدها كانَن َقْد َعمَّ االَمديیَنَة بأْسِرها ِمْن 
ُلْوًطا يُیِصرُّ على أأنْن يَینامَم االضَّيْیفانِن في َبيْیِتِه، َجَعَل أأْحدااثٍث وَوُشيیوخٍخ. وَوَقْد كانَن َهذاا ُهَو االسََّبُب االذيي 
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في االسَّاَحِة. َفَقْد َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ رِرجالَل َمديیَنِة َسُدوومم َشاذذُّوونَن ِجْنِسيیا. وَوَقْد أأرراادَد أأنْن يَیْحمي َضيْیَفيْیِه ال 
ِمْن َشرِّ أأْهِل االَمديیَنِة.  

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   8:  

 
َال َتْفَعُلواا َشراا يَیا «وَوَقالَل:  َفَخَرجَج إِإَليْیِهْم ُلوطٌط إِإَلى ااْلَبابِب وَوأَأْغَلَق ااْلَبابَب وَورَرااَءهُه

إِإْخَوِتي. ُهَوذَذاا ِلي ااْبَنَتانِن َلْم َتْعِرَفا رَرُجًال. أُأْخِرُجُهَما إِإَليْیُكْم َفاْفَعُلواا ِبِهَما َكَما 
يَیْحُسُن ِفي ُعيُیوِنُكْم. وَوأَأمَّا هَذاانِن االرَُّجَالنِن َفَال َتْفَعُلواا ِبِهَما َشيْیًئا، َألنَُّهَما َقْد 

». َال َتْحَت ِظلِّ َسْقِفيدَدَخ  
 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ُلْوًطا كانَن ُمْسَتِعداا للتَّْضِحيَیِة ِبِعفَِّة ااْبَنَتيْیِه في َسبيیِل ِحمايَیِة َضيْیَفيْیِه. وَوَقْد  
سانُن االذيي كاَنْت َهِذهِه ِهَي االَعادَدااتُت وَواالتَّقاليیُد (وَوال َتزاالُل) في َكثيیٍر ِمَن االُمْجَتَمعاتِت وَواالثَّقافاتِت. َفاإلْن

يَیْدُخُل َتْحَت َسْقِف َبيْیِتَك ُهَو َتْحَت ِحمايَیِتَك االَكاِمَلة. وَوَهذاا ُهَو َما َفَعَلُه ُلْوطٌط ُهنا. َفَقْد أَأْبدىى 
ااْسِتْعداادَدهُه للتَّْضِحيَیِة ِبِعفَِّة ااْبَنَتيْیِه ِلَكْي يَیْحمي َضيْیَفيْیِه االلََّذيْیِن دَدَخال َتْحِت ِظلِّ َسْقِفِه.   

 
وَوَلِكنَّ االشَّْيَء االذيي يَیْعُسُر َفْهُمُه وَوَتْفسيیُرهُه ُهَو َكيْیَف أأننَّ رَرُجًلا َبارراا ِمْثَل لوطٍط اارْرَتضى أأنْن  

يَیعيیَش في َمديیَنٍة َكَسدوومم! َفال يُیْمِكُن ألييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیعيیَش في َمديیَنٍة َفاِسَقٍة َكَهِذهِه دُدوْونَن أأنْن يَیَتأثََّر 
ِمْن َحْوِلِه. وَواالدَّليیُل على ذَذِلَك ُهَو أأنَُّه يَیقولُل ألْهِل االَمديیَنِة أأنْن ال يَیْفَعُلواا َشراا.  َسْلِبيیا ِبَما يَیْجريي

وَوَلِكنَُّه، في االَوْقِت َنْفِسِه، يَیْعِرضُض ااْبَنَتيْیِه على االَقْومِم َبَدًلا ِمْن َضيْیَفيْیِه. وَوَهذاا يُیشيیُر إإلى االتَّناُقِض 
. وَوَلِكْن ِمَن االَوااِضِح َلَعلَّ ُلْوًطا َقالَل ذَذِلَك ألوولئَك االُمْنَحِرفيیَن ِلَتْخجيیِلِهْماالذيي َكانَن يَیعيیُشُه آآَنذااكك. وَو

ُهنا أأنَُّه يُیحاوِولُل إإْصالحَح االَخَطِأ ِبَخَطٍأ ال يَیِقلُّ َعْنُه َبشاَعًة.   
 

-9: 19 االتكويینُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر   14:  
 

َجاَء هَذاا ااِإلْنَسانُن ِليَیَتَغرَّبَب، وَوُهَو «َقاُلواا: ُثمَّ ». ااْبُعْد إِإَلى ُهَناكَك«َفَقاُلواا: 
َفَأَلحُّواا َعَلى ااْلرَُّجِل ُلوطٍط ». يَیْحُكُم ُحْكًما. ااآلنَن َنْفَعُل ِبَك َشراا أَأْكَثَر ِمْنُهَما

َليْیِهَما ِجداا وَوَتَقدَُّمواا ِليُیَكسُِّروواا ااْلَبابَب، َفَمدَّ االرَُّجَالنِن أَأيْیِديَیُهَما وَوأَأدْدَخَال ُلوًطا إِإ
إِإَلى ااْلَبيْیِت وَوأَأْغَلَقا ااْلَبابَب. وَوأَأمَّا االرَِّجالُل االَِّذيیَن َعَلى َبابِب ااْلَبيْیِت َفَضَرَباُهْم 

وَوَقالَل  ِباْلَعَمى، ِمَن االصَِّغيیِر إِإَلى ااْلَكِبيیِر، َفَعِجُزوواا َعْن أَأنْن يَیِجُدوواا ااْلَبابَب.
؟ أَأْصَهارَركَك وَوَبِنيیَك وَوَبَناِتَك وَوُكلَّ َمْن َلَك َمْن َلَك أَأيْیًضا هُهَنا«االرَُّجَالنِن ِلُلوطٍط: 

ِفي ااْلَمِديیَنِة، أَأْخِرجْج ِمَن ااْلَمَكانِن، َألنََّنا ُمْهِلَكانِن هَذاا ااْلَمَكانَن، إِإذْذ َقْد َعُظَم 
هُه َفَخَرجَج ُلوطٌط وَوَكلََّم أَأْصَهارَر». ُصَرااُخُهْم أَأَمامَم االرَّببِّ، َفَأرْرَسَلَنا االرَّببُّ ِلُنْهِلَكُه

ُقوُمواا ااْخُرُجواا ِمْن هَذاا ااْلَمَكانِن، َألننَّ االرَّببَّ ُمْهِلٌك «ااآلِخِذيیَن َبَناِتِه وَوَقالَل: 
َفَكانَن َكَمازِزحٍح ِفي أَأْعيُیِن أَأْصَهارِرهِه. ». ااْلَمِديیَنَة  

 
َن في وَوْسِط وَوُنالِحُظ ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االِقصَِّة أأننَّ ُلْوًطا اارْرَتضى ِلَنْفِسِه وَوعاِئَلِتِه أأنْن يَیْسُك 

َباررٌّ. أأناسٍس َفاِسديیَن أأْخالِقيیا. ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفإننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه رَرِحَمُه ألنَُّه كانَن يَیْعَلُم أأنَُّه إإْنسانٌن 
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-4: 2االثَّاِنيَیة وَوَهذاا ُهَو َما يَیْشَهُد ِبِه االَعْهُد االَجديیُد َعْن ُلْوطٍط إإذْذ َنْقَرأأ في رِرساَلِة ُبْطُرسَس  َألنَُّه : "9
إِإنْن َكانَن ااُهللا َلْم يُیْشِفْق َعَلى َمَالِئَكٍة َقْد أَأْخَطُأوواا، َبْل ِفي َسَالِسِل االظََّالمِم َطَرَحُهْم ِفي َجَهنََّم، 

ا َكارِرزًزاا ِلْلِبرِّ، وَوَسلََّمُهْم َمْحُرووِسيیَن ِلْلَقَضاِء، وَوَلْم يُیْشِفْق َعَلى ااْلَعاَلِم ااْلَقِديیِم، َبْل إِإنََّما َحِفَظ ُنوًحا َثاِمًن
َالبِب، إِإذْذ َجَلَب ُطوَفاًنا َعَلى َعاَلِم ااْلُفجَّارِر. وَوإِإذْذ رَرمََّد َمِديیَنَتْي َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة، َحَكَم َعَليْیِهَما ِباالْنِق

ااَألرْردِديَیاِء ِفي االدََّعارَرةِة. إِإذْذ  وَوااِضًعا ِعْبَرةًة ِلْلَعِتيیِديیَن أَأنْن يَیْفُجُروواا، وَوأَأْنَقَذ ُلوًطا ااْلَباررَّ، َمْغُلوًبا ِمْن ِسيیَرةِة
َعالِل ااَألِثيیَمِة. َكانَن ااْلَباررُّ، ِبالنََّظِر وَواالسَّْمِع وَوُهَو َساِكٌن َبيْیَنُهْم، يُیَعذِّبُب يَیْوًما َفيَیْوًما َنْفَسُه ااْلَباررَّةَة ِباَألْف

".َظ ااَألَثَمَة إِإَلى يَیْومِم االدِّيیِن ُمَعاَقِبيیَنيَیْعَلُم االرَّببُّ أَأنْن يُیْنِقَذ ااَألْتِقيَیاَء ِمَن االتَّْجِرَبِة، وَويَیْحَف  
 

إإذًذاا، َكانَن َهذاا ُهَو َسَبُب َنجاةِة ُلْوطٍط. َفَقْد كانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأنَُّه َباررٌّ. وَوِعْنَدما رَرأأىى االَمالكانِن أأننَّ  
 ،االَبيْیِت وَوأَأْغَلَقا االَبابَبأَأدْدَخَال ُلوًطا إإلى أأْهَل َمديیَنِة َسدوومم ُمِصرُّوونَن على ُفْسِقِهْم وَوُفجورِرِهْم، 

َقالَل االرَُّجَالنِن ُثمَّ  َفَعِجُزوواا َعْن أأنْن يَیِجُدوواا االَبابَب.بالَعمى االَِّذيیَن َعَلى َبابِب االَبيْیِت  االرَِّجالَلَضَربا وَو
أَأْخِرجْج ِمَن  َمْن َلَك أَأيْیًضا هُهَنا؟ أَأْصَهارَركَك وَوَبِنيیَك وَوَبَناِتَك وَوُكلَّ َمْن َلَك ِفي االَمِديیَنِة،"ِلُلوطٍط: 

. "ِلَكُهاالَمَكانِن، َألنََّنا ُمْهِلَكانِن هَذاا االَمَكانَن، إِإذْذ َقْد َعُظَم ُصَرااُخُهْم أَأَمامَم االرَّببِّ، َفَأرْرَسَلَنا االرَّببُّ ِلُنْه
قاذِذ َعاِئَلِة إلْن وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا رَرْحَمَة ااِهللا. وَوَنَظًراا ِلَشفاَعِة إإْبرااهيیَم، َكانَن االَمالكانِن ُمْسَتِعدَّيْیِن

ُمَتَزووِّجاتت. حيینئٍذ، ذَذَهَب  أأْخَريیاتٍت َبناتٍتِلُلْوطٍط  ُه َكانَنهُه. وَوَهذاا يَیْعني على ااألرْرَجِح أأنَُّلْوطٍط وَوأأْصهارر
َلْم  وَوَلِكنَُّهْم. "ُقوُمواا ااْخُرُجواا ِمْن هَذاا ااْلَمَكانِن، َألننَّ االرَّببَّ ُمْهِلٌك ااْلَمِديیَنَة": ُلْوطٌط وَوقالَل ألْصهارِرهِه

يُیَصدِّقوهُه، َبْل َظنُّواا أأنَُّه يَیْمَزحُح َمَعُهْم.   
 

وَوَهذاا ُهَو َما يَیْحُدثُث في َحيیاةِة ااألْشخاصِص االذيیَن ال يَیأُخذوونَن االَحيیاةَة االُمَقدََّسَة على َمْحَمِل  
ِمَن االَعيْیِش في ُمْجَتَمٍع َفاِسٍد االِجدِّ. َفُهْم يَیْفِقدوونَن ِمْصدااِقيیََّتُهْم أَأمامَم ااآلَخريیَن. وَوَمَع أأنَّنا َقْد َنَتَمكَُّن 

 دُدوْونَن أأنْن َنْفِقَد إإيیماَننا، فإننَّ أأوْوالدَدنا َقْد ال يَیْحَتِملونَن االضُّغوطَط االَكبيیَرةَة االتي يُیمارِرُسها االُمْجَتَمُع االَفاِسُد
ُقوَِّتنا، َبْل َنْحُن في َحاَجٍة َعَليْیِهْم. َفَنْحُن ال َنْسَتطيیُع أأنْن ُنوااِجَه َهِذهِه االَحْربَب االرُّووِحيیََّة ِبُقْدرَرِتنا وَو

َماسٍَّة إإلى ُقوَّةِة االرُّووحِح االُقُدسِس االسَّاِكِن فيینا. وَوَهذاا يَیْقَتضي ِمنَّا أأنْن َنكونَن في َشِرَكٍة َعميیَقٍة َمَع ااِهللا، 
وَواالَخِطيیَّة. وَويَیْبدوو أأننَّ ُلْوًطا َقْد َفَقَد  َعِن االشَّرِّ نااِلااْنِفَصإإيیماِننا وَووَوأأنْن َنكونَن ُقْدوَوةًة لآلَخريیَن في 

ُهِويیََّتُه َتْدرريیِجيیا في ِتْلَك االسََّنوااتِت االتي َعاشَش فيیها في َمديیَنِة َسدوومم. ِلذلَك، ِعْنَدما ذَذَهَب وَوَحذَّرَر 
واا أأنَُّه يَیْمَزحُح َمَعُهْم. وَوِبَهذاا، أأْصهارَرهُه ِمْن أأننَّ االرَّببَّ ُمْزِمٌع أأنْن يُیْهِلَك االَمديیَنَة، َلْم يُیَصدِّقوهُه، َبْل َظنُّ

َفَقْد أَأْخَفَق ُلْوطٌط في إإْقناعِع أأْصهارِرهِه ِبُمغادَدرَرةِة االَمديیَنِة َقْبَل دَدمارِرها.   
 

-15: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   17:  
 

ُقْم ُخِذ ااْمَرأَأَتَك «وَوَلمَّا َطَلَع ااْلَفْجُر َكانَن ااْلَمَالَكانِن يُیَعجَِّالنِن ُلوًطا َقاِئَليْیِن: 
وَوَلمَّا َتَوااَنى، أَأْمَسَك ». وَوااْبَنَتيْیَك ااْلَمْوُجودَدَتيْیِن ِلَئالَّ َتْهِلَك ِبِإْثِم ااْلَمِديیَنِة

ااْبَنَتيْیِه، ِلَشَفَقِة االرَّببِّ َعَليْیِه، وَوأَأْخَرَجاهُه  االرَُّجَالنِن ِبيَیِدهِه وَوِبيَیِد ااْمَرأَأِتِه وَوِبيَیِد
ااْهُربْب «وَووَوَضَعاهُه َخارِرجَج ااْلَمِديیَنِة. وَوَكانَن َلمَّا أَأْخَرَجاُهْم إِإَلى َخارِرجٍج أَأنَُّه َقالَل: 

َجَبِل ِلَحيَیاِتَك. َال َتْنُظْر إِإَلى وَورَرااِئَك، وَوَال َتِقْف ِفي ُكلِّ االدَّااِئَرةِة. ااْهُربْب إِإَلى ااْل
». ِلَئالَّ َتْهِلَك  
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إإذًذاا، َمَع ُطلوعِع االَفْجِر، كانَن االَمالكانِن يُیِلحَّانِن على ُلْوطٍط أأنْن يُیَعجَِّل في َتْركِك االَمديیَنِة َمَع  
أأنَُّه َقْد  وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ُلْوًطا َتوااَنى في َتْركِك االَمديیَنِة. وَوِعْنَدما رَرأأىى االَمالكانِنزَزوْوَجِتِه وَوااْبَنَتيْیِه. 

ااْهُربْب ِلَحيَیاِتَك. َال َتْنُظْر َتواانى، أأْخَرجاهُه ُهَو وَوااْمرأأَتُه وَوااْبَنَتيْیِه َخارِرجَج االَمديیَنِة وَوأأوْوَصيیاهُه قاِئَليْیِن: "
وَواالَمْقصودُد ِبَعَدمِم االنََّظِر إإلى ". إِإَلى وَورَرااِئَك، وَوَال َتِقْف ِفي ُكلِّ االدَّااِئَرةِة. ااْهُربْب إِإَلى ااْلَجَبِل ِلَئالَّ َتْهِلَك

وَوَلِكْن َهْل َخَضَع ُلْوطٌط ِلَمشيیَئِة االرَّببِّ؟ ال يیا االَوررااِء ُهَو أأنْن ال يَیْسَمَح ِلَقْلِبِه أأنْن يَیَتَعلََّق بالَمديیَنة. 
ااألْعداادد ِكنَّنا َنْقَرأُأ في َصديیقي! َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االَمالَكيْیِن أأوْوَصيیاهُه أأنْن يَیْهُربَب إإلى االَجَبِل. وَوَل

-18ِمْن  20:  
 

َال يَیا َسيیُِّد. ُهَوذَذاا َعْبُدكَك َقْد وَوَجَد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك، «َفَقالَل َلُهَما ُلوطٌط: 
وَوَعظَّْمَت ُلْطَفَك االَِّذيي َصَنْعَت إِإَليَّ ِباْسِتْبَقاِء َنْفِسي، وَوأَأَنا َال أَأْقِدرُر أَأنْن أَأْهُربَب 

َلَعلَّ االشَّرَّ يُیْدرِرُكِني َفَأُموتَت. ُهَوذَذاا ااْلَمِديیَنُة هِذهِه َقِريیَبٌة ِلْلَهَربِب  إِإَلى ااْلَجَبِل
». إِإَليْیَها وَوِهَي َصِغيیَرةٌة. أَأْهُربُب إِإَلى ُهَناكَك. أَأَليْیَسْت ِهَي َصِغيیَرةًة؟ َفَتْحيَیا َنْفِسي  

 
قاِئليیَن ِهللا ااآلبِب: "ِلَتُكْن َمشيیَئُتَك". وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، فإننَّ يَیسوعَع َعلََّمنا أأنْن ُنَصلِّي  

االَوْقِت  وَوَلِكنَّ ُلْوًطا يُیناِقُض َنْفَسُه َثاِنيَیًة. َفُهَو يَیقولُل إإننَّ االرَّببَّ َسيیُِّدهُه وَوإإنَُّه َعْبٌد للرَّببِّ. وَوَلِكنَُّه في
ِد َمَع َسيیِِّدهه. َفالَعْبُد ال يُیجادِدلُل َسيیَِّدهُه، َبْل َنْفِسِه ال يَیْفَعُل َما يَیقوُلُه َسيیُِّدهُه َلُه. وَوَهذاا يُینافي ُسلوكَك االَعْب

 االرَّببَّ َقْد يَیْفَعُل َما يَیأُمُرهُه ِبِه. وَوَلِكنَّ ُلْوًطا َكانَن إإْنساًنا َكثيیَر االتَّناُقضاتِت. َفَمَع أأنَُّه رَرأأىى ِبُأممِّ َعيْیَنيْیِه أأننَّ
َلْم يَیُكْن ُمَتيَیقًِّنا أأنَُّه َسيُیَخلُِّصُه في االَجَبل. ِلذلَك، َفَقِد  َخلََّصُه ِمَن االَهالكِك بإْخرااِجِه ِمَن االَمديیَنِة، فإنَُّه

ااْختارَر ِلَنْفِسِه أأنْن يَیْذَهَب إإلى ِتْلَك االَمديیَنِة االصَّغيیَرةِة.  
 

:22وو  21: 19وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

ِر أَأيْیًضا، أَأنْن َال أَأْقِلَب ااْلَمِديیَنَة إِإنِّي َقْد رَرَفْعُت وَوْجَهَك ِفي هَذاا ااَألْم«َفَقالَل َلُه: 
االَِّتي َتَكلَّْمَت َعْنَها. أَأْسِرعِع ااْهُربْب إِإَلى ُهَناكَك َألنِّي َال أَأْسَتِطيیُع أَأنْن أَأْفَعَل َشيْیًئا 

».ُصوَغَر«ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُم ااْلَمِديیَنِة ». َحتَّى َتِجيَء إِإَلى ُهَناكَك  
 

َتجابَب ِطْلَبَة ُلْوطٍط وَوَسَمَح َلُه أأنْن يَیْذَهَب إإلى ِتْلَك االَمديیَنِة وَوَنرىى ُهنا أأننَّ االَمالكَك ااْس 
وَوَقْد دُدِعَي ااْسُم االَمديیَنِة "ُصْوَغر" ألنَّها كاَنْت َصغيیَرةة. وَوَمَع أأننَّ َهالكَك َسدوومم َكانَن االصَّغيیَرةِة. 

َرجَج ُلْوطٌط وَوزَزوْوَجُتُه وَوااْبَنتاهُه ِمْنها. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ وَوشيیًكا، َفإننَّ دَديْینوَنَة ااِهللا َلْم َتْنِزلْل َعَليْیها إإلَّا َبْعَد أأنْن َخ
َعلى َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه ال يُیْهِلُك االَباررَّ َمَع ااألثيیِم، َبْل ُهَو إإَلٌه َباررٌّ وَوعادِدلٌل في 

َجميیِع ُطُرِقِه. آآميین!  
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا إإننَّ َضْعَف ُلْوطٍط َمْوجودٌد (ِبَدرَرجاتٍت ُمَتفاوِوَتٍة) في ُكلِّ وَوااِحٍد ال ُنجاِنُب 
. ال َمشيیَئِتِه ِمنَّا. َفَمَع أأنَّنا َنْعَلُم َما يُیريیُدهُه االرَّببُّ ِمنَّا، َفإنَّنا َنْخَتارُر أأْحيیاًنا أأنْن َنْفَعَل َمشيیَئَتنا  
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ناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرِف
. ِ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.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

عليینا إإنْن ُكنَّا َنْسَمُح ألْنُفِسنا أأنْن ُنخاِلَط ااألْشراارَر وَوأأنْن َنعيیَش في وَوْسِطِهْم ِبإرراادَدِتنا، يَیِجُب 
ُطوَبى ِللرَُّجِل االَِّذيي ِبِهْم وَوبأْسلوبِب َحيیاِتِهْم. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأُأ في االَمْزمورِر ااألووَّلِل: " أأنْن َنَتَوقََّع أأنْن َنَتأثََّر

. َلْم يَیْسُلْك ِفي َمُشورَرةِة ااَألْشَراارِر، وَوِفي َطِريیِق ااْلُخَطاةِة َلْم يَیِقْف، وَوِفي َمْجِلِس ااْلُمْسَتْهِزِئيیَن َلْم يَیْجِلْس
َمَسرَُّتُه، وَوِفي َناُموِسِه يَیْلَهُج َنَهارًراا وَوَليْیًال. َفيَیُكونُن َكَشَجَرةٍة َمْغُرووَسٍة ِعْنَد  لِكْن ِفي َناُموسِس االرَّببِّ

باْسِم  ".َمَجارِريي ااْلِميَیاهِه، االَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي أَأوَوااِنِه، وَووَورَرُقَها َال يَیْذُبُل. وَوُكلُّ َما يَیْصَنُعُه يَیْنَجُح
وعَع االَمسيیح. آآميین!ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسَف  

 


