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 wt_c20_us006# 502م: 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  ااَهَذِمْن  االثَّانيااألْصحاحِح َ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 االنَّفيیِس
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي  

 
ِرهِه ألننَّ ااَهللا أأْعطانا ُحرِّيیََّة وَوَسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ ُكلَّ إإْنسانٍن َمْسؤوولٌل َعْن َمِصيْی

َشَجَرةَة َمْعِرَفِة االَخيْیِر وَواالشَّرِّ، وَوَحذَّرَر آآدَدمَم ِمْن ُعقوَبِة ااألْكِل أَأْنَبَت االرَّببُّ ااإلَلُه ااالْختيیارِر. ِلذلَك َفَقْد 
ِمْنها، وَوَتَرَكُه ِليَیْختارر.   

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- االخاِمس َعَشروَواالَعَددِد  االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
  



2 
 

[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:15: 2َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
�ب� �اِ����ُ �آ�َد�َم �َو�َوَ�َ���ُ �ِ� َ���ِ� َ�ْ��ٍن ��ِ�َْ�َ���ََ�� �َو��َْ��َ�َ�َ��.  �َو�أََ�َ� �ا���  

 
َلْم يَیُكْن َجاِلًسا في َجنَِّة َعْدنٍن دُدوْونَن أأنْن يَیْفَعَل َشيْیًئا. َفَنْحُن وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ آآدَدمَم  

وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَحيیاةَة َسَتكونُن ُمِملًَّة ِليَیْعَمَلها وَويَیْحَفَظها.  َجنَِّة َعْدنٍن َنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ااَهللا وَوَضَعُه في
وَوَمَع ذَذِلَك، فإننَّ االَعَمَل االذيي َكانَن يَیقومُم ِبِه آآدَدمُم آآَنذااكَك َلْم يَیُكْن  ِجداا َلْو َلْم يَیُكْن ُهناكَك َعَمٌل َنقومَم ِبِه.

َو ُمْجِهًداا وَوُمْضِنيًیا. فالَعَمُل االُمْضني وَواالُمْجِهُد َلْم يَیْبَتِدئئ إإلَّا َبْعَد دُدخولِل االَخِطيیَِّة إإلى االَعاَلِم. وَوَهذاا ُه
َوْقِت، َفَقْد أَأَخَذ االرَّببُّ ااإلَلُه آآدَدمَم وَووَوَضَعُه في َجنَِّة َعْدنٍن ِليَیْعَمَلها َما َسَنْقَرأُأ َعْنُه الِحًقا. أأمَّا في َهذاا اال

وَويَیْحَفَظها.   
 

وَوُهناكَك َجماَعٌة ِمْن ُعَلماِء االبيیَئِة يَیلومونَن ااَهللا على ااألضراارِر االبيیئيیَِّة االتي َلِحَقْت 
أَأْثِمُروواا وَوااْكُثُروواا وَوااْمُألوواا ااَألرْرضَض، للَبَشِر: " باألرْرضِض. أأمَّا ُحجَُّتُهْم في ذَذِلَك َفِهَي أأننَّ ااَهللا قالَل

وَوأَأْخِضُعوَها، وَوَتَسلَُّطواا َعَلى َسَمِك ااْلَبْحِر وَوَعَلى َطيْیِر االسََّماِء وَوَعَلى ُكلِّ َحيَیَواانٍن يَیِدببُّ َعَلى 
ااألْخَضَر بأنْن يُیَدمَِّر  ". وَوُهْم يَیُظنُّونَن أأننَّ َهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا أأْعطى ااإلْنسانَن االضَّْوَءااَألرْرضِض

ااإلْنسانَن بأنْن يَیْفَعَل َما يَیَشاء،  يَلْم يُیْوصاالَحيُّ ااألرْرضَض. وَوَلِكنَّ َهذاا َبعيیٌد ِجداا َعِن االصَّواابِب. َفاُهللا 
، وَوال أأنْن يُیْلِحَق ااألذذىى باألرْرضِض وَواالبيیَئِة َكَما يَیدَّعي َهؤالء. َبْل إإنَُّه أأوْوصاهُه بأنْن يَیْعَتني ِباألرْرضِض

أأنْن يَیْحَفَظها، وَوأأنْن يَیَتَصرَّفَف ِبرووحِح االَمسؤووليیَِّة. وَو  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أأووالدَد ااِهللا االَحقيیقيیِّيیَن ُهُم االُوحيیدوونَن االذيیَن يُیَقدِّرروونَن االبيیَئَة َحقَّ االتَّْقديیِر 
وَويَیْعَتنونَن ِبها االِعنايَیَة االلَّازِزَمَة. َفاألْشخاصُص االذيیَن أَأْعَماُهُم االطََّمُع وَواالَجَشُع ُهُم االذيیَن يَیْنَهبونَن 

-ونَن أأييَّ َشْيٍء ِلَتْحقيیِق َمصاِلِحِهِم االشَّْخِصيیَِّة َخيْیرااتِت ااألرْرضِض وَويَیْفَعل على لو كانَن ذَذِلَك َحتَّى  
ِحسابِب ااألرْرضِض وَواالبيیَئِة وَوااآلَخريین. أأمَّا االُمؤِمنونَن االَحقيیقيیُّونَن فال يَیْفَعلونَن ذَذِلَك ألنَُّهْم يَیَتَصرَّفونَن 

َلْومٍم يُیَوجُِّهُه ُعَلماُء االبيیَئِة وَودُدعاةُة االِحفاظِظ على  ِبَضميیٍر َحيٍّ وَوِبرووحِح االَمسؤووليیَّة. ِلذلَك، فإننَّ ُكلَّ
االبيیَئِة إإلى ااِهللا ُهَو َلْومٌم َباِطٌل وَوال أأساسَس َلُه ِمَن االصِّحَِّة.   

 
: 17وو  16: 2ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
�ب� �اِ����ُ �آ�َد�َم �َ��ِ�ً:  �َ�ُْ�ُ� �أ٬��ًَْ،  ِ�ْ� َ�ِ���ِ� َ�َ�ِ� �اْ�َ����ِ «�َو�أ�َْوَ�� �ا���  

�� �َ�َ �َ�ُْ�ْ� ٬��َ��ْ�ِ، �َ��َ� ��َْ��َم �َ�ُْ�ُ� ِ�ْ��َ�� َ�ْ��ً�  � َ�َ�َ��ةُ َ�ْ�ِ��َِ� �اْ�َ��ْ�ِ� �َو�ا��� �َو�أَ��
». �َُ���تُ   

 
ال  إإذًذاا، َفَقْد وَوَضَع ااُهللا ااإلْنسانُن في ِبيیَئٍة ِمثاِليیٍَّة ِجداا وَوُظرووفٍف َنموذَذِجيیٍَّة. ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، 

َعْدنٍن  أأْفَضَل ِمْن ذَذِلك. َفَقْد كانَن ااإلْنسانُن َمْوجودًداا في َجنَِّة اوَوْضًعيَیَتَخيیََّل يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأنْن 
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َخَلَقها ااُهللا االَعِليُّ االَقديیُر. وَوَقْد أأْعطى ااُهللا آآدَدمَم وَوِصيیًَّة وَوااِحَدةًة َفَقط: أأنْن ال يیأُكَل ِمْن َشَجَرةِة  االتي
َعَليْیِه َشْيٍء، َفَقْد  ىِر وَواالشَّرِّ االَمْوجودَدةِة في وَوَسِط االَجنَِّة. وَوألننَّ ااَهللا ُكلِّيُّ االِعْلِم وَوال يَیْخفَمْعِرَفِة االَخيْی

". يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموتُتَلُه: "ألنََّك َفَقْد قالَل كانَن يَیْعَلُم أأننَّ آآدَدمَم َسيَیأُكُل ِمْن ِتْلَك االشََّجَرةِة. ِلذِلَك   
 

وَوكانَن االَمْوتُت االَمْقصودُد ُهنا ُمْزدَدوَوًجا. َفُهَو َمْوتٌت رُروْوِحيٌّ لإلْنسانِن (ِبَمْعنى ااالْنِفصالِل َعِن 
ِتْلَك َلْم َتُكْن َعِسَرةَة  االرَّببِّااِهللا االَحيِّ). وَوُهَو أأيْیًضا َمْوتٌت َجَسِدييٌّ لإلْنسانِن. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَوِصيیََّة 

ِمْن ْم يُیْوصِص آآدَدمَم بأنْن ال يَیأُكَل ِمْن َجميیِع َشَجِر االَجنَِّة. َبْل إإنَّنا َنْقَرأُأ أأنَُّه َقالَل َلُه: "االتَّْطبيیِق. َفُهَو َل
". َجِميیِع َشَجِر ااْلَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، وَوأَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة ااْلَخيْیِر وَواالشَّرِّ َفَال َتأُكْل ِمْنَها  

 
اامَم ااُهللا ال يُیريیُد آلدَدمَم أأنْن يَیأُكَل ِمْن ِتْلَك يَیْطَرُحُه َكثيیروونَن ُهَو: َما دَدوَوَلِكنَّ االسُّؤاالَل االذيي 

لِّ االشََّجَرةِة، ِلماذذاا أَأْنَبَتها ُهناكَك أأْصًلا؟ َفَلْو أأنَُّه َلْم يُیْنِبْتها في ذَذِلَك االَمْوِضِع، َلما وَوَقَع ااإلْنسانُن في ُك
َذِلَك، َما دداامَم ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ ااإلْنسانَن َسيَیأُكُل ِمْن ِتْلَك االشََّجَرةِة، ِلَم ِتْلَك االَمشاِكِل االتي ُنَكاِبُدها االيیومَم. َك

أَأْنَبَتها ُهناكك؟   
 

 االَماضي وَواالحاِضِرَجميیَع أأْحدااثِث َلَقْد ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ ااَهللا ُكلِّيُّ االِعْلِم. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ 
َمْكشوَفٌة َلَديْیِه. وَوَقْد َقَرأأنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ ااَهللا َخَلَق ااإلْنسانَن َعلى ُصورَرِتِه َكَشَبِهِه.  وَواالُمْسَتْقَبِل

وَوِمَن االصِّفاتِت االتي أَأوْوَجَدها ااُهللا في ااإلْنسانِن ِهَي ُحرِّيیَُّة ااإلرراادَدةِة.   
 

ةٍة. وَوَهذاا يَیْعني أأنََّك َتْسَتطيیُع أأنْن َتْختارَر وَوما أَأْجَمَل أأنْن َنَتَمتََّع، يیا أأِحبَّائي، ِبإرراادَدةٍة ُحرَّ
َتْقَبَل ااَهللا في َحيیاِتَك أأوْو أأنْن َتْرُفَضُه. َكَذِلَك، يُیْمِكُنَك، َمِصيیَركَك. وَوَهذاا يَیْعني أأيْیًضا أأنََّك َتْسَتطيیُع أأنْن 

َتْختارَر أأنْن ُتِحبَُّه أأوْو أأنْن ال  َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َتْختارَر أأنْن ُتطيیَع ااَهللا أأوْو أأنْن ال ُتطيیَعُه. وَويُیْمِكُنَك أأنْن
َسَب ُتِحبَُّه. وَويُیْمِكُنَك أأنْن َتْختارَر أأنْن َتْعُبَدهُه أأوْو أأنْن ال َتْعُبَدهُه. وَويُیْمِكُنَك أأنْن َتْسُلَك َحَسَب َمشيیَئِتِه أأوْو َح

  .َمشيیَئِتَك أأْنَت
 

واا َعِن ااِهللا لَّاالَبَشُر فيیِه أأنْن يَیَتَخ ووااألْمُر االُمْدِهُش َحقا ُهَو أأنَُّه في ُكلِّ َمكانٍن وَوزَزمانٍن ااْختارَر
وَوَكِلَمِتِه في أأييِّ َمجالٍل ِمْن َمجاالتِت َحيیاِتِهْم، فإننَّ َحيیاَتُهْم َلْم َتَتَحسَّن. َبْل إإننَّ االَعْكَس َصحيیٌح َتماًما. 

االشََّهوااتِت، وَويَیْفِقُد ُحرِّيیََّتُه. فاإلْنسانُن االذيي يَیْختارُر أأنْن يَیَتَخلَّى َعِن ااِهللا وَوَكِلَمِتِه يَیصيیُر َعْبًداا للَجَسِد وَو
وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، فإننَّ ااَهللا يَیْحَتِرمُم ُحرِّيیََّة ااإلْنسانِن وَوال يَیْفِرضُض َنْفَسُه على أأييِّ َشْخٍص.   

 
ِلَكْي َفى ُحرِّيیََّة ااالْختيیارِر دُدوْونَن أأنْن يَیكونَن ُهناكَك َما َنْختارُرهُه؟ وَوَلِكْن َما االفاِئَدةُة ِمْن أأنْن ُنْعَط

َمْغًزىى، كانَن ال ُبدَّ ِمْن وُوجودِد أأُمورٍر ُمباَحٍة وَوأأمورٍر َغيْیِر ُمباَحٍة. وَوِلَكْي ذَذااتَت َتكونَن ُحرِّيیَُّة ااالْختيیارِر 
، كانَن ال ُبدَّ ِمْن إإْعطاِء ااإلْنسانِن ُفْرَصًة لالْختيیارِر بيیَن َمْغًزىًىذَذااتَت َتكونَن َطاَعُة ااإلْنسانِن ِهللا 

االطَّاَعِة.  االطَّاَعِة وَوَعَدمِم  
 

. َفَقْد كانَن ااُهللا قادِدرًراا على ُتَميیُِّزهُه َعْن ِسوااههعلى ااالْختيیارِر ااإلْنسانِن وَوال َشكَّ في أأننَّ ُقْدرَرةَة 
أأنْن يَیْجَعَلنا َقادِدرريیَن على ااالْختيیارِر. ) ِبُمْقَتضى ِحْكَمِتِه وَوَمشيیَئِتِه(َخْلِقنا دُدوْونَن إإرراادَدةٍة. وَوَلِكنَُّه َشاَء 

ُبدَّ َفِلَكْي يَیكونَن ُحبُّنا َلُه ذَذاا َمْغًزىى، ال ُبدَّ أأنْن َنْختارَر أأنْن ُنِحبَُّه. وَوِلَكْي َتكونَن َطاَعُتنا َلُه َحقيیقيیًَّة، ال 
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 َهِذهِه االصَِّفَة االرَّااِئَعَة ِلَكْي ُنِحبَُّه أأنْن َنْمَتِلَك االُقْدرَرةَة على أأنْن َنْختارَر أأنْن ُنطيیَعُه. ِلذلَك، َفَقْد أأْعطاَنا ااُهللا
باْختيیارِرنا، وَوُنطيیَعُه باْختيیارِرنا، وَوَنْعُبَدهُه باْختيیارِرنا أأيْیًضا.   

 
وَوِبَهذاا االَمْفهومِم فإنََّك، َصديیقي االُمْسَتِمع، َلْسَت ُمْرَغًما على ِعبادَدةِة ااِهللا، وَوال َعلى َمَحبَِّتِه، 

َفَلْو ُكْنَت ُمْرَغًما على االِقيیامِم بأييٍّ ِمْن َهِذهِه ااألمورِر، َلما كانَن َلها ِقيْیَمٌة ُتْذَكر. وَوال َعلى َطاَعِتِه. 
مارَرَسِة وَوَلِكنََّك َلْسَت إإْنساًنا آآِليیا. َبْل أأْنَت َكاِئٌن َحيٌّ َتْمَتِلُك إإرراادَدةًة ُحرَّةًة. وَوَلِكْن ِلَكْي َنَتَمكََّن ِمْن ُم

. َكَذِلَك، ِلَكْي َتكونَن ُحرِّيیَُّة ااالْختيیارِر َلَديْینا يْیِن على ااألَقلِِّر ِخيیارَرفُّال ُبدَّ ِمْن َتَو َهِذهِه االُحرِّيیَِّة، كانَن
أأرْرَغَمنا على أأنْن ُنِحبَُّه،  ُهَمْغًزىى، ِمَن االُمِهمِّ أأنْن يَیْحَتِرمَم ااُهللا إإرراادَدَتنا وَوأأنْن ال يَیَتَدخََّل فيیها. َفَلْو أأنَّذَذااتَت 

ذَذِلَك َعديیَم االَمْعنى وَواالَمْغَزىى وَواالِقيیَمة. ُكلُّ أأوْو أأنْن ُنَسبَِّحُه، َلكانَن أأوْو أأنْن َنْعُبَدهُه،   
 

وَوُهناكَك َمْن يَیْسألُل: إإنْن كانَن ااُهللا يُیِحبُّنا َحقا وَويَیْحَتِرمُم إإرراادَدَتنا، َكيْیَف َسيُیْرِسُل أأناًسا إإلى 
وَوَلْن يَیْفَعل ذَذِلَك يَیْوًما. َفاإلْنسانُن ُهَو االذيي يَیْختارُر  االَعذاابِب ااألَبِدييِّ؟ وَواالَحقيیَقُة أأننَّ ااَهللا َلْم يَیْفَعْل ذَذِلَك

ِلَنْفِسِه االَحيیاةَة ااألَبِديیََّة أأوِو االَعذاابَب ااألَبِدييَّ. َفإنِن ااْخَتْرتَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأنْن َتعيیَش في ااْنِفصالٍل 
ذَذِلَك. وَوإإنِن ااْخَتْرتَت أأنْن َتكونَن َمَعُه إإلى أأَبِد  دَدااِئٍم َعِن ااِهللا، فإننَّ ااَهللا يَیْحَتِرمُم َقراارَركَك َما دُدْمَت َتْسَتِحقُّ

ااآلِبديیَن فإنَُّه يَیْحَتِرمُم َقراارَركَك أأيْیًضا ما دُدْمَت َتْسَتِحقُّ ذَذِلَك. وَوِبدوونِن ُحرِّيیَِّة ااالْختيیارِر َهِذهِه، فإننَّ 
يُیِحبُّنا وَوال يُیريیُدنا أأنْن َنْذَهَب إإلى االَعذاابِب ُحرِّيیََّتنا َهِذهِه ال َتْعني َشيْیًئا وَوَليْیَس َلها ِقيْیَمة. وَوَلِكْن ألننَّ ااَهللا 

ااألَبِدييِّ، فإنَُّه يُیَحذِّرُرنا ِمْن َعوااِقِب االِعْصيیانِن وَواالتََّمرُّدُد على وَوصايیاهه. وَوَكما يَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُس، 
ِكْن إإنْن ُكْنَت ُتِصرُّ على فإننَّ ااَهللا "يُیريیُد أأننَّ االَجميیَع يَیْخُلصونَن وَوإإلى َمْعِرَفِة االَحقِّ يُیْقِبلونن". وَوَل

االذَّهابِب إإلى االَجحيیِم فإننَّ ااَهللا يَیْحَتِرمُم َقراارَركَك.  
 

وَوَكما أأننَّ ااَهللا يُیريیُد أأننَّ االَجميیَع يَیْخُلصونَن وَوإإلى َمْعِرَفِة االَحقِّ يُیْقِبلونَن، َفإننَّ االشَّيْیطانَن يُیريیُد 
إإلى االَعذاابِب ااألَبِدييِّ. وَوَلِكْن َكما أأننَّ ااَهللا ال يَیْفِرضُض َعَليْینا أأنْن َنْقَبَلُه أأوْو  نَنأأننَّ االَجميیَع يَیْهِلكونَن وَويَیْذَهبو

الشَّْخُص أأنْن ُنِحبَُّه، فإننَّ االشَّيْیطانَن ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يُیْرِغَمنا على أأنْن َنْختارَر االَعذاابَب ااألَبِدييَّ ألْنُفِسنا. َف
آآدَدمَم  أَأَخَذ ااِإللَه االرَّببََّو أأْنَت. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ االَوحيیُد االقادِدرُر على َتْقريیِر َمصيیِركَك ُه
ِمْن َجِميیِع َشَجِر ااْلَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، . وَوَقْد أَأوْوصاهُه قاِئًلا: "وَووَوَضَعُه ِفي َجنَِّة َعْدنٍن ِليَیْعَمَلَها وَويَیْحَفَظَها

". وَوَهذاا يُیريینا َفَال َتأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموتُت وَوأَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة ااْلَخيْیِر وَواالشَّرِّ
أأننَّ ااَهللا أأْعطى َهِذهِه االَوِصيیََّة آلدَدمَم، وَوَلِكنَُّه َتَرَكُه ِليَیْختارَر َمصيیَرهُه ِبَنْفِسِه.  

 
:18: 2ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
�ب� �اِ����ُ: ��َْ�َ� َ����ً��ا �أ�َْن ��َُ���َن �آ�َد�ُم �َوْ�َ��ه٬ُ، �َ�َْ��ََ� ��َ�ُ ُ�ِ����ً� « �َو�َ��َل �ا���

». �َِ���َ��هُ   
 

َعِلَم االرَّببُّ ااإلَلُه أأنَُّه ليیَس َجيیًِّداا ، يیا أأِحبَّائي! َفَقْد ِه، وَوَصالِحِهوَويَیا ِلَعَظَمِة االرَّببِّ، وَورَرْحَمِت 
: 19أأنْن يَیكونَن آآدَدمُم وَوْحَدهُه. ِلذاا َفَقْد َشاَء أأنْن يَیْصَنَع آلدَدمَم ُمعيیًنا. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
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َ��ِء٬،  ���ِ� �َوُ��� �ط�ُ�ُ��ِر �ا��� �ب� �اِ����ُ ِ�َ� �ا��َْر�ِض ُ��� َ���ََ��ا�َ��ِت �اْ��َ�� �َوَ��ََ� �ا���
 َ ْ�َ�َ����َھ� �إِ�َ� �آ�َد�َم ��ِ�ََ��ى َ���َذ�ا ��َْ�ُ�����َھ�٬، �َوُ��� َ�� �َدَ�� ��ِِ� �آ�َد�ُم �َذ�ا�َت �َْ�ٍ� َ����ٍ� �َ�

��َُ�َ� �اْ�ُ��َ��.   
 

. وَوَقْد أَأْظَهَر آآدَدمُم وَوإإدْدررااًكاوَويُیْمِكُننا أأنْن ُنْدرِركَك ِمْن ِخاللِل َهذاا االَعَددِد أأننَّ ااَهللا َقْد أأْعطى آآدَدمَم َعْقًلا  
ُقْدرَرةًة َخارِرَقًة على االتَّْفكيیِر وَواالتَّحليیِل وَوااالسِتْنتاجِج. َفَقْد َتَمكََّن آآدَدمُم ِمْن دِدررااَسِة ِطباعِع االَحيَیوااناتِت 

: 20َفَأْطَلَق َعَليْیها أأْسماًء ُمالِئَمًة َلها. َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

���ِ�. �ََ�َ�� �آ�َد�ُم �ِ�َْ�َ��ٍء َ�ِ��� َ��ِء �َوَ�ِ���َ� َ���ََ��ا�َ��ِت �اْ��َ�� َ� �اْ���ََ���ِِ� �َو�ط�ُ�ُ��َر �ا���
� �ِ�َْ�ِ��ِ� �َ�َْ� ��َِ�ْ� ُ�ِ����ً� �َِ���َ��هُ.  �َو�أَ��  

 
أأننَّ االَحيَیوااناتِت ِهَي ذَذَكٌر وَوأأْنثى. وَوِمْن ِخاللِل أَأدْدرَركَك  آآدَدمَموَوِمَن االَوااِضِح ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ 

ال يُیْوَجُد بيیَن َهِذهِه االَحيَیوااناتِت َجميیًعا ُمعيیٌن َنظيیٌر َلُه. االَحيَیوااناتِت، أَأدْدرَركَك أأنَُّه  ِتْلَك َعْندَدمُم َتَعلََّمُه آآَما 
: 22وو  21: 2َرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ َنْقَفاإلْنسانُن ُمْخَتِلٌف َعِن االَحيَیوااناتِت َجميیِعها.   

 
�ب� �اِ����ُ ُ��َ��ً� َ��َ� �آ �َد�َم �َ�َ��َم٬، �َ�ََ�َ� �َو�اِ�َ��ةً ِ�ْ� �أَْ��َِ��ِ� �َوَ��َ �َ��َْو�ََ� �ا���

ْ�َ� �ا���ِ� �أََ�َ����َھ� ِ�ْ� �آ�َد�َم �اْ�َ��أ�َةً  �ب� �اِ����ُ �ا��� َ�َ����ََ�� �َْ�ً��. �َو�َ�َ� �ا���
�َو�أَْ�َ�َ����َھ� �إِ�َ� �آ�َد�َم.   

 
االتي أَأْجرااها ااُهللا آلدَدمَم! وَوأأيیا كاَنْت ِتْلَك االِجرااِحيیَِّة وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال َنْعَلُم َماِهيیََّة االَعَمِليیَِّة  

إإلى آآدَدمم. وَوُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس َليْیَس  َحوَّااَءِهَي َجْلُب االَعَمِليیَُّة، فإننَّ َنتيیَجَتها 
 وَوَلِكنَّ َهِذهِه االُحجََّة وَوااِهيَیٌة. َفإنِنِلَعَددِد أأْضالعِع االَمرأأةِة.  َعَددَد أأْضالعِع االرَُّجِل ُمساوٍو َصحيیًحا ألننَّ

ااْفَتَرْضنا أأننَّ إإْنساًنا َفَقَد ذِذررااَعُه في َحادِدثٍث َما، َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ أأوْوالدَدهُه َسيَیكونونَن ِبال ذِذررااعٍع؟ ِمَن 
آآدَدمَم فإننَّ  ةًة ِمْن أَأْضَالعِعأَأَخَذ وَوااِحَداالُمؤكَِّد أأننَّ ااإلجاَبَة ِهَي: "ال!" َكَذِلَك، إإنْن كانَن االرَّببُّ ااإلَلُه َقْد 

َهذاا ال يَیْعني بالضَّروورَرةِة أأننَّ َنْسَل آآدَدمَم َسيَیكونُن َناِقًصا ِضْلًعا. وَوإإنْن أأرراادَد َهؤالُء االُمَشكِّكونَن أأنْن 
وواا ، يَیِجُب عليیِهْم أأنْن يَیْعُثروواا أأووًَّلا على االَهيْیَكِل االَعْظِميِّ آلدَدمَم وَوأأنْن يَیُعدُّأأْقوااِلِهْمِصحََّة  يُیْثِبتواا 

أأْضالَعُه َقْبَل االتَّْشكيیِك في ِصحَِّة االِكتابِب االُمَقدَّسِس.  
 

:24وو  23: 2وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
  

���ھِ��ِه �ا��َن َ�ْ�ٌ� ِ�ْ� ِ��َ�ِ�� �َو�َْ�ٌ� ِ�ْ� �َْ�ِ��. ���ھِ��ِه �ُْ�َ�� �اْ�َ��أ�َةً «�َ�َ��َل �آ�َد�ُم: 
ُ�ُ� �أَ�َ��هُ �َو�أُ����ُ �َو��َْ��َِ�ُ� �ِ�ْ�َ��أَ��ِِ� ». �َ���َ�� ِ�ِ� �اْ�ِ�ٍء �أُِ�َ��تْ  �ِ��َِ� ��َْ�ُ��ُك �ا���

�َو��َُ���َ��ِن َ�َ�ً��ا �َو�اِ�ً��ا.   
 

ائي، أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه ُهَو االذيي أَأسََّس االَعالَقَة االزَّوْوِجيیََّة بيیَن االرَُّجِل وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّ 
وَواالَمرأأةِة. وَوَهِذهِه ِهَي ُخطَُّة ااِهللا ااألْصِليیَُّة لإلْنسانِن: أأنْن يَیصيیَر االرَُّجُل وَواالَمرأأةُة َجَسًداا وَوااِحًداا ِمْن 
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َجَسًداا  ااالرَُّجَل يَیْتُركُك أأباهَه وَوأأمَُّه وَويَیْلَتِصُق باْمَرأأِتِه وَويَیكوَن ِخاللِل االزَّووااجِج. َفَوْفًقا ِلُخطَِّة ااِهللا، فإننَّ
وَوااِحًداا.   

 
ُخطَِّة ااِهللا ِلَحيیاِتِه. ِلذلَك، ِل اوَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف، يیا َصديیقي، أأنْن َنقولَل إإننَّ ااإلْنسانَن ال يَیْحيیا وَوْفًق 

ِلذلَك ِعْنَدما َجاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض، كاَنْت َغايَیُتُه ِهَي أأنْن يُیعيیَد ااإلْنسانَن إإلى ُخطَِّة ااِهللا ااألْصِليیَّة. 
سيیُّونَن أأننَّ َتعاليیَم االَعالَقِة االزَّوْوِجيیَِّة. وَوَقْد أَأدْدرَركَك االَفرِّيیَعْهِد االزَّووااجِج وَوَعْن َقدااَسِة  يَیسوعُعَفَقْد َعلََّم 

َهْل يَیِحلُّ : "بأنْن َسألوههِبيیسوعَع وسى. ِلذلَك َفَقْد َحاوَولواا ااإليیقاعَع يَیسوعَع َتْخَتِلُف َعْن َتعاليیِم َشريیَعِة ُم
َخَلَق ِمَن  أَأَما َقَرأْأُتْم أَأننَّ االَِّذيي" وَوَقالَل َلُهْم:يَیسوعُع َفَأَجابَب  "ِللرَُّجِل أَأنْن يُیَطلَِّق ااْمَرأَأَتُه ِلُكلِّ َسَبٍب؟

ِمْن أَأْجِل هَذاا يَیْتُركُك االرَُّجُل أَأَباهُه وَوأأمَُّه وَويَیْلَتِصُق ِباْمَرأَأِتِه، "وَوَقالَل:  "ااْلَبْدِء َخَلَقُهَما ذَذَكًراا وَوأأْنـَثى؟
ااُهللا َال يُیَفرُِّقُه  وَويَیُكونُن ااالْثَنانِن َجَسًداا وَوااِحًداا. إِإذًذاا َليْیَسا َبْعُد ااْثَنيْیِن َبْل َجَسٌد وَوااِحٌد. َفالَِّذيي َجَمَعُه

إِإننَّ ": يَیسوعُع َقالَل َلُهْمَف ؟"َفِلَماذَذاا أَأوْوَصى ُموَسى أَأنْن يُیْعَطى ِكَتابُب َطَالقق َفُتَطلَُّق" . َقاُلواا َلُه:"إِإْنَسانٌن
َلْم يَیُكْن هَكَذاا. وَوأَأُقولُل  ُموَسى ِمْن أَأْجِل َقَساوَوةِة ُقُلوِبُكْم أَأذِذنَن َلُكْم أَأنْن ُتَطلُِّقواا ِنَساَءُكْم. وَولِكْن ِمَن ااْلَبْدِء

".َقٍة يَیْزِنيَلُكْم: إِإننَّ َمْن َطلََّق ااْمَرأَأَتُه إِإالَّ ِبَسَبب االزَِّنا وَوَتَزووَّجَج ِبُأْخَرىى يَیْزِنــي، وَواالَِّذيي يَیَتَزووَّجُج ِبُمَطلَّ  
 

:25: 2وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ َعْن آآدَدمَم وَوَحوَّااَء في ِسْفِر االتَّكويین    
 

���ُھَ�� ٬�ِ�َْ���َ���ْ�ُ، �آ�َد�ُم �َو�اْ�َ��أ٬�ُ��َُ، �َو���ُھَ�� �َ ��َْ�َ���َِن.�َوَ���َ� ِ��َ   
 

إإذًذاا، َفَقْد كانَن آآدَدمُم وَوَحوَّااُء ُعْريیاَنيْیِن. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االطَّْقَس  
َحارراا. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَعوااِمَل االطَّبيیِعيیََّة َلْم يَیُكْن َكانَن ُمْعَتِدًلا في َجنَِّة َعْدنٍن. َفُهَو َلْم يَیُكْن َبارِردًداا وَوال 

وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه بالرَّْغِم ِمْن ُعْريِي آآدَدمَم  َلها ُسْلطانٌن أأوْو َتأثيیٌر على ااإلْنسانِن َقْبَل ُسقوِطِه في االَخِطيیَِّة.
ْغِم ِمْن ُعْريِیِهما االَجَسِدييِّ فإنَُّهما كانا َلْم يَیكونا يَیْخَجالنن. ِلماذذاا؟ ألنَُّه بالرَّوَوَحوَّااَء، فإنَُّهما 

ِب َمْسَتْورَريْیِن رُروْوِحيیا. ِلذلَك َلْم يَیُكْن ُهناكَك َما يَیْسَتْوِجُب االَخَجل. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنْخَجُل َليْیَس ِبَسَب
يیَِّة. َلِحَق ِبنا َنتيیَجَة االسُّقوطِط في االَخِط االذييأأْجسادِدنا، َبْل ِبَسَبِب االَفسادِد   

 
وَوِبَهذاا، َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر  

ِدررااَسِة ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. ِباالتَّكويین. وَوفي االَحْلَقِة االقادِدَمٍة، َسَنْبَتِدئُئ   
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

وَوَكما  .ااإلْنسانن َتْتُركُك َتأثيیرااتٍت َنْفِسيیًَّة، وَوَجَسِديیًَّة، وَورُروْوِحيیًَّة على ااإلْنسانِنإإننَّ ِخيیاررااتِت 
االيیومِم، فإننَّ ااَهللا أَأوْوَجَد ِخيیاررااتٍت أأماَمنا في َهِذهِه االَحيیاةِة ِلَكْي يُیَدررَِّبنا على ااتِّخاذِذ  ددررسسَسِمْعنا في 

االَقرااررااتِت االَحكيیَمِة.   
 

ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
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وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
َتكونَن َهِذهِه االِعظاتُت وَواالدُّررووسُس وَواالتَّأمُّالتُت َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمسَتِمع، ِهَي أأنْن 

َسَبَب َبَرَكٍة َعظيیَمٍة في َحيیاِتَك. وَوصالُتنا ِهَي أأنْن ُتْدرِركَك ُحرِّيیََّة ااالْختيیارِر االتي وَوَهَبَك ااُهللا إإيیَّاها، 
لتي َسُتَحدِّدُد َمصيیَركَك وَوأأنْن َتْسَتْخِدَمها ِبِحْكَمٍة. َفالِخيیاررااتُت االتي َتقومُم ِبها في َهِذهِه االَحيیاةِة ِهَي اا

، َصالُتنا ألْجِلَك ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك سوعَع االَمسيیَحيَیَقْد َقِبْلَت ااألَبِدييَّ. وَوإإنْن َلْم َتُكْن َحتَّى َهِذهِه االلَّْحَظِة 
رَربِّنا باْسِم . ِبُرمَِّتها َلُه ِلَكْي َتكونَن َلَك االَحيیاةُة ااألَبِديیَُّة االتي وَوَعَدكَك ِبهاِهَي أأنْن ُتَسلَِّم َحيیاَتَك 

يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین. وَوُمَخلِِّصنا   
 


