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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
 Genesis 2:18 – 3:7 7: 3 – 18: 2 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us007# 503م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

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

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

". وممااليَی  
 

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

 
ااإلْنسانَن االذيي يَیْعَمُل َشَهوااتِت االَجَسد يَیصيیُر َعْبًداا للَجَسد. وَوَسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ 

َق ااُهللا آآدَدمَم وَوَحوَّااَء ِليَیْعُبدااهُه وَويَیكونا في َشِرَكٍة ُحْلَوةٍة َمَعُه. وَوَلِكنَّ َعَدمَم َطاَعِتِهما ِلَوِصيیَِّتِه َفَقْد َخَل
ددَّىى إإلى ُسقوِطِهما في االَخِطيیَِّة. وَواالَخِطيیَُّة َتْعني ااالْنِفصالَل َعِن ااِهللا. االَوحيَیَدةِة أَأ  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- َعَشر االثَّاِمنوَواالَعَددِد  االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:18: 2َنْقَرأأ 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 
: 19. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد أأوْو رَرفيیًقا . ِلذاا َفَقْد َشاَء أأنْن يَیْصَنَع آلدَدمَم ُمعيیًناأأنْن يَیكونَن آآدَدمُم وَوْحَدهُه  

 
َ��ِء٬،  ���ِ� �َوُ��� �ط�ُ�ُ��ِر �ا��� �ب� �اِ����ُ ِ�َ� �ا��َْر�ِض ُ��� َ���ََ��ا�َ��ِت �اْ��َ�� �َوَ��ََ� �ا���

� �َدَ�� ��ِِ� �آ�َد�ُم �َذ�ا�َت �َْ�ٍ� َ����ٍ� �َ�َْ�َ�َ����َھ� �إِ�َ� �آ�َد�َم ��ِ�ََ��ى َ���َذ�ا ��َْ�ُ�����َھ�٬، �َوُ��� �َ 
��َُ�َ� �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  
. وَوُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس َليْیَس أأنَُّه َصارَر آلدَدمَم رَرفيیقِهَي االَعَمِليیَُّة، فإننَّ َنتيیَجَتها 

 ةِة. وَوَلِكنَّ َهِذهِه االُحجََّة وَوااِهيَیٌة. َفإنِنَصحيیًحا ألننَّ َعَددَد أأْضالعِع االرَُّجِل ُمساوِويًیا ِلَعَددِد أأْضالعِع االَمرأأ
االذيیَن َسيُیْنِجُبُهْم َبْعَد في َحادِدثٍث َما، َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ أأوْوالدَدهُه يَیًداا أأوْو َساًقا ااْفَتَرْضنا أأننَّ إإْنساًنا َفَقَد 

َة ِهَي: "ال!" َكَذِلَك، إإنْن كانَن ؟ ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ ااإلجاَبأأوْو َساقٍق َمَثًلا َسيَیكونونَن ِبال ذِذررااعٍعاالحادِدَثِة 
آآدَدمَم فإننَّ َهذاا ال يَیْعني بالضَّروورَرةِة أأننَّ َنْسَل آآدَدمَم َسيَیكونُن  أَأَخَذ وَوااِحَدةًة ِمْن أَأْضَالعِعاالرَّببُّ ااإلَلُه َقْد 

أأنْن يَیْعُثروواا  ، يَیِجُب عليیِهْمأأْقوااِلِهْمِصحََّة  يُیْثِبتواا َناِقًصا ِضْلًعا. وَوإإنْن أأرراادَد َهؤالُء االُمَشكِّكونَن أأنْن 
أأووًَّلا على االَهيْیَكِل االَعْظِميِّ آلدَدمَم وَوأأنْن يَیُعدُّوواا أأْضالَعُه َقْبَل االتَّْشكيیِك في ِصحَِّة االِكتابِب االُمَقدَّسِس.  
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:24وو  23: 2َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ    
  

���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 

االرَُّجَل يَیْتُركُك أأباهَه وَوأأمَُّه وَويَیْلَتِصُق باْمَرأأِتِه وَويَیكونَن َجَسًداا  ِخاللِل االزَّووااجِج. َفَوْفًقا ِلُخطَِّة ااِهللا، فإننَّ
وَوااِحًداا.   

 
ِلذلَك،  !ُخطَِّة ااِهللا ِلَحيیاِتِهِل 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. 
االَعالَقِة االزَّوْوِجيیَِّة. وَوَقْد أَأدْدرَركَك االَفرِّيیسيیُّونَن أأننَّ َتعاليیَم َعْهِد االزَّووااجِج وَوَعْن َقدااَسِة  يَیسوعُعَفَقْد َعلََّم 

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

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

إِإننَّ ": يَیسوعُع َقالَل َلُهْمَف ؟"َفِلَماذَذاا أَأوْوَصى ُموَسى أَأنْن يُیْعَطى ِكَتابُب َطَالقق َفُتَطلَُّق" . َقاُلواا َلُه:"ْنَسانٌنإِإ
ُقولُل اا. وَوأَأُموَسى ِمْن أَأْجِل َقَساوَوةِة ُقُلوِبُكْم أَأذِذنَن َلُكْم أَأنْن ُتَطلُِّقواا ِنَساَءُكْم. وَولِكْن ِمَن ااْلَبْدِء َلْم يَیُكْن هَكَذ
".َقٍة يَیْزِنيَلُكْم: إِإننَّ َمْن َطلََّق ااْمَرأَأَتُه إِإالَّ ِبَسَبب االزَِّنا وَوَتَزووَّجَج ِبُأْخَرىى يَیْزِنــي، وَواالَِّذيي يَیَتَزووَّجُج ِبُمَطلَّ  

 
:25: 2َنْقَرأأ َعْن آآدَدمَم وَوَحوَّااَء في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ    

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

 
إإذًذاا، َفَقْد كانَن آآدَدمُم وَوَحوَّااُء ُعْريیاَنيْیِن. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االطَّْقَس  

ااِمَل االطَّبيیِعيیََّة َلْم يَیُكْن َكانَن ُمْعَتِدًلا في َجنَِّة َعْدنٍن. َفُهَو َلْم يَیُكْن َبارِردًداا وَوال َحارراا. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَعو
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه بالرَّْغِم ِمْن ُعْريِي آآدَدمَم  َلها ُسْلطانٌن أأوْو َتأثيیٌر على ااإلْنسانِن َقْبَل ُسقوِطِه في االَخِطيیَِّة.

فإنَُّهما كانا  َلْم يَیكونا يَیْخَجالنن. ِلماذذاا؟ ألنَُّه بالرَّْغِم ِمْن ُعْريِیِهما االَجَسِدييِّوَوَحوَّااَء، فإنَُّهما 
ِب َمْسَتْورَريْیِن رُروْوِحيیا. ِلذلَك َلْم يَیُكْن ُهناكَك َما يَیْسَتْوِجُب االَخَجل. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنْخَجُل َليْیَس ِبَسَب

أأْجسادِدنا، َبْل ِبَسَبِب االَفسادِد االتي َلِحَق ِبنا َنتيیَجَة االسُّقوطِط في االَخِطيیَِّة.   
 

:1: 3ْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِس   
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�ب� �ا٬����ُِ، �َ�َ��َْ�  ���ِ� �ا���ِ� َ�ِ���ََ�� �ا��� �َوَ���َِ� �اْ�َ�����ُ �أَْ���ََ� َ�ِ���ِ� َ���ََ��ا�َ��ِت �اْ��َ��
» �أََ��ًّ� �َ��َل �ُ �َ �َ�ُْ��َ ِ�ْ� ُ��� َ�َ�ِ� �اْ�َ���ِ�؟«�ِْ�َ�ْ��أ�َِة:   

 
على َبْطِنها َكما ِهَي االيیومم. وَوَلِكنَّنا ال االَحيیََّة َلْم َتُكْن َتْزَحُف َكما َسَنرىى الِحًقا، فإننَّ وَو 

ذاا َنْعِرفُف يَیقيیًنا َكيْیَف َكاَنْت في زَزَمِن آآدَدمَم وَوَحوَّااء. وَواالنُّْقَطُة االُمِهمَُّة ِهَي أأننَّ االشَّيْیطانَن َجاَء للَمرأأةِة ِبَه
كَِّكها في أأْقواالِل ااِهللا. َفَقْد قاَلِت االَحيیَُّة (أأيِي االشَّيْیطانُن) االسُّؤاالِل االَخبيیِث االذيي أأرراادَد ِمْن ِخالِلِه أأنْن يُیَش

وَوَكما َنْعَلُم، فإننَّ ااَهللا َلْم يَیُقْل آلدَدمَم وَوَحوَّااَء أأنْن  "أَأَحقا َقالَل ااُهللا َال َتأُكَال ِمْن ُكلِّ َشَجِر ااْلَجنَِّة؟للَمرأأةِة: "
ِمْن َجِميیِع َشَجِر ااْلَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، وَوأَأمَّا َشَجَرةُة ال يَیأُكال ِمْن "ُكلِّ" َشَجِر االَجنَِّة، َبْل قالَل آلدَدمَم: "

".ْومَم َتأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموتُتَمْعِرَفِة ااْلَخيْیِر وَواالشَّرِّ َفَال َتأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَی  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االثَّاني وَواالثَّاِلِث:   
 

ِ�ْ� �ََ�ِ� َ�َ�ِ� �اْ�َ���ِ� �٬�ُ�ُْ�َ، «�َ�َ��َِ� �اْ�َ�ْ��أ�َةُ �ِْ�َ����ِ�:   
َ�َ��ِة �ا���ِ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ�َ���ِ� �َ�َ��َل �ُ: �َ �َ�ْ�ُ  � �ََ�ُ� �ا��� �َ ِ�ْ���ُ �َو�َ �ََ�����هُ �َو�أَ��

�َ���َُ� ��َ�ِ� .«  
 

وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ االَمرأأةَة أَأَضاَفْت إإلى َكالمِم ااِهللا. َفالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  
ِمْن َجِميیِع آلدَدمَم: "ااَهللا َلْم يَیُقْل آلدَدمَم وَوَحوَّااَء أأنْن ال يَیَمسَّا االشََّجَرةَة االتي في وَوَسِط االَجنَّة، َبْل قالَل 

أَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة االَخيْیِر وَواالشَّرِّ َفَال َتأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها وَوَشَجِر االَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، 
َرةة.". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َلْم يَیُقْل أأييَّ َشْيٍء َعْن َلْمِس االشََّجَمْوًتا َتُموتُت  

 
:وَواالَخاِمِس االرَّااِبِع يْیِنُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد   

 
ِ� �ُ َ���ٌِ� �أَ����ُ ��َْ��َم �َ�ُْ���َِن ِ�ْ���ُ �َْ��َ�ُِ� �َ �َْ� �َُ���َ�! «�َ�َ��َِ� �اْ�َ�����ُ �ِْ�َ�ْ��أ�َِة: 

 �� ». �أَْ���ُ�ُُ�َ�� �َو�َُ���َ��ِن 1��َِ َ���ِر��َْ�ِ� �اْ�َ��ْ�َ� �َو�ا���  
 

َسألَل َحوَّااَء َعْن ِصحَِّة َما قاَلُه ااهللا. إإذًذاا، كانَن االشَّيُء ااألووَّلُل االذيي قامَم ِبِه االشَّيْیطانُن ُهَو أأنَُّه  
: َلْن َتُموَتا!" وَوَهذاا ُهَو َقاِئًلا وَوَها َنْحُن َنرااهُه ُهنا يَیَتماددىى أأْكَثَر َفأْكَثَر بأنْن يُیَشكَِّك في َكالمِم ااِهللا

وَوَنِجُد ُهنا االَمْعَرَكَة ااألوولى االتي َشنَّها االشَّيْیطانُن على ِدُمُه االشَّيْیطانُن دَدااِئًما. ااألْسلوبُب االذيي يَیْسَتْخ
َكِلَمِة ااِهللا. َفُهَو يُیَشكُِّك فيیها، وَويَیْطَعُن فيیها، وَويُیحاوِولُل أأنْن يُیْقِنَع االنَّاسَس أأننَّ َكالمَم ااِهللا َليْیَس َصحيیًحا. 

ِل ااُهللا َعاِلٌم أَأنَُّه يَیْومَم َتأُكَالنِن ِمْنُه َتْنَفِتُح َبَلْن َتُموَتا! : "وَوكاذِذَبًة قاِئًلا وُوعودًداا زَزااِئَفًة َحوَّااَءيَیِعُد وَوُهَو 
". وَويیا َلُه ِمْن َكِذبٍب وَوِخدااعٍع َخطيیٍر! ِلذلَك َفَقْد قالَل أَأْعيُیُنُكَما وَوَتُكوَنانِن َكاِهللا َعارِرَفيْیِن االَخيْیَر وَواالشَّرَّ

يَیسوعُع َعْن إإبليیَس أأنَُّه االَكذَّاابُب وَوأأبو االَكذَّاابب.   
 

وَوألننَّ َحوَّااَء َلْم َتُكْن َتْعِرفُف االشَّرَّ َبْعد، َفَقْد ُخِدَعْت ِبُسهوَلة. َفالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء  
يْیَر وَواالشَّرَّ إإلَّا َبْعَد أأنْن أأَكال ِمْن َثَمِر ِتْلَك االشََّجَرةة. وَوَحتَّى ذَذِلَك االحيین، كانَن ُكلُّ ما َلْم يَیْعِرفا االَخ
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االشََّجَرةة. وَوَلِكنَّ االشَّيْیطانَن َثَمِر ِتْلَك َتْعَلُمُه َحوَّااُء ُهَو أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه أأوْوَصاَها ِبَعَدمِم ااألْكِل ِمَن 
ِمْنُه. َلها إإنَّها َلْن َتموتَت إإنْن أأَكَلْت ًفا قاِئًلا وَوَعَدها وَوْعًداا زَزااِئ  

 
وَويُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َترىى ُهنا ُمحاوَوَلَة االشَّيْیطانِن للتَّْشكيیِك في َعدااَلِة ااِهللا.  

وَوِبَذِلَك، َفَقْد كانَن إإبليیُس يَیُشنُّ ُهجوًما َشِرًسا على ااِهللا، وَوعلى َكِلَمِتِه، وَوعلى َعدااَلِتِه. ِلذلَك فإنَُّه 
ما أأنْن يَیأُكال ِمْن ِتْلَك االشََّجَرةِة ألنَُّهما ِحيْیَن يَیأُكالنِن ِمْنها يَیصيیراانِن يَیقولُل ِلَحوَّااَء إإننَّ ااَهللا ال يُیريیُدُه

. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َحاوَولَل االشَّيْیطانُن أأنْن ُكوَنانِن َكاِهللا َعارِرَفيْیِن االَخيْیَر وَواالشَّرَّيَیوَوُمْمَتِلَئيْیِن ِحْكَمًة، 
َعْنَها وَوَعْن آآدَدمَم َشيْیًئا َقيیًِّما وَوَمْرغوًبا.  يَیْمَنَعيُیريیُد أأنْن َلها إإننَّ ااَهللا يُیَشكَِّك َحوَّااَء في َعْدلِل ااِهللا بأنْن قالَل 

أأنْن يُیَشكَِّكنا في َمَحبَِّة ااِهللا َلنا، وَوفي دَدااِئًما َما يَیْفَعُل االشَّيْیطانُن االشَّيَء َنْفَسُه َمَعنا إإذْذ يُیحاوِولُل  وَوما أأَكَثر
  َعدااَلِته!

 
:6: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َ�َ��ةَ  َ�َ��ةَ َ����َ��ةٌ �٬�ِ�َْ�ِ، �َو�أَ���َ�� ��َِ�َ��ٌ �ِْ�ُ���ُ��ِن٬، �َو�أ�َن� �ا��� �ََ��أ�َِت �اْ�َ�ْ��أ�َةُ �أ�َن� �ا���

 َ َ�َ�. َ��ِ�����ٌ �ِ����َِ�. �َ�ََ�َ��ْت ِ�ْ� �ََ�ِ����َھ� �َو�أ٬�َْ��ََ، �َو�أَْ��َْ� �َرُ���ََ�� �أ�َْ�ً�� َ�َ��َ�� �َ�  
 

إإذْذ  16وو  15: 2رِرساَلِتِه ااألوولى يُیوَحنَّا االرَّسولُل في َهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َقاَلُه وَو 
ااآلبِب. َال ُتِحبُّواا ااْلَعاَلَم وَوَال ااَألْشيَیاَء االَِّتي ِفي ااْلَعاَلِم. إِإنْن أَأَحبَّ أَأَحٌد ااْلَعاَلَم َفَليْیَسْت ِفيیِه َمَحبَُّة : "َنْقَرأأ

ِمَن َألننَّ ُكلَّ َما ِفي ااْلَعاَلِم: َشْهَوةَة ااْلَجَسِد، وَوَشْهَوةَة ااْلُعيُیونِن، وَوَتَعظَُّم ااْلَمِعيیَشِة، َليْیَس ِمَن ااآلبِب َبْل 
". ااْلَعاَلِم  

 
وَورُربَّما الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ االشَّيْیطانَن َهاَجَم َحوَّااَء في َجميیِع َهِذهِه االَجوااِنِب االثَّالَثِة. 

كانَن االشَّيْیطانُن َقْد دَدَخَل إإليیها ِمْن ُمْنَطَلِق َشْهَوةِة رَرأَأتِت االَمْرأَأةُة أَأننَّ االشََّجَرةَة َجيیَِّدةٌة ِلَألْكِل، َدما َفِعْن
االشَّيْیطانُن َقْد دَدَخَل إإليیها ِمْن كانَن ، وَوَشِهيیَّة للنََّظِر َبِهَجٌة ِلْلُعيُیونِن االشََّجَرةَة أأننَِّعْنَدما رَرأأتْت وَواالَجَسِد. 
 االشََّجَرةِةَصدََّقْت َكالمَم االشَّيْیطانِن بأننَّ ااألْكَل ِمْن َثَمِر ِتْلَك االُعيیونِن. وَوِعْنَدما  ةِةَشْهَوَلِق ُمْنَط

وَوَقْد . وَواالطُّموحِح االرَّددييِء االَمعيیَشِة َتَعظُِّمكانَن ذَذِلَك َشْكًلا ِمْن أأْشكالِل َسيَیَجُعُلُهما (ِهَي وَوآآدَدمُم) َكاِهللا، 
.وَوأَأَكَلْت، وَوأَأْعَطْت رَرُجَلَها أَأيْیًضا َمَعَها َفَأَكَل االشََّجَرةِة ِمْن َثَمِر َحوَّااُء أَأَخَذتْت  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َحوَّااَء َقْد أأْغِويَیْت. أأمَّا آآدَدمُم َفَلْم يُیْغَو. وَوَهذاا ُهَو َما يَیقوُلُه االرَّسولُل بولُس  

وَوآآدَدمُم َلْم يُیْغَو، لِكنَّ ااْلَمْرأَأةَة أأْغِويَیْت َفَحَصَلْت : "إإذْذ َنْقَرأأ 14: 2تيیموثاوُوسس إإلى ااألوولى في رِرَساَلِتِه 
". وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ آآدَدمَم كانَن يَیْعَلُم َما ُهَو َفاِعٌل وَوأأنَُّه كانَن يُیْدرِركُك َتماًما أأننَّ أَأْكَلُه ِمْن َثَمِر ِفي االتََّعدِّيي

ِتْلَك االشََّجَرةِة ُهَو َتَعدٍّ على وَوِصيیَِّة ااِهللا.   
 

: 7: 3 االتَّكويینُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر    
 

�َ�ْ��َ�ََ�ْ� �أَْ���ُ��ُُ�َ�� �َوَ��َِ�� �أَ���ُ�َ�� ُ�ْ���َ��َ��ِن. �ََ���طَ� �أ�َْو�َر�ا�َق ��ِ�ٍ� �َوَ��ََ�� 
�َْ��ُِ��ِ�َ�� َ���ِز�َر.  
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َفْجأةًة، ااْنَفَتَحْت أأْعيُیُن آآدَدمَم وَوَحوَّااَء وَوأأدْدرَركا َشيْیًئا َلْم يُیْدرِركاهُه ِمْن َقْبل. فاإلْنسانُن َمْخلوقٌق على  

ُصورَرةِة ااِهللا. وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأْصدقائي، فإننَّ ااَهللا ووااِحٌد في َثالِثِة أأقانيیم: ااُهللا ااآلبُب، وَوااُهللا ااالْبُن، وَوااُهللا 
وَوبالرَّْغِم ِمَن االُفرووقِق االشَّاِسَعِة بيیَن ااِهللا وَوااإلْنسانِن، فإننَّ ااإلْنسانَن يَیْمَتِلُك رُروْوًحا، االرُّووحُح االُقُدسس. 

وَوَنْفًسا، وَوَجَسًداا. َفَنْحُن َنتالَمُس َمَع ااِهللا في ِنطاقِق االرُّووحِح. وَوَقْبَل ُسقوطِط آآدَدمَم وَوَحوَّااَء في االَخِطيیَِّة، 
َوةٍة ِمَع االرَّببِّ ااإلَله. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كانَن رُروْوحُح ااإلْنسانِن يَیأتي في االَمْرَتَبِة كاَنا يَیَتَمتَّعانِن ِبَشِرَكٍة ُحْل

ااألوولى َقْبَل االنَّْفِس وَواالَجَسد. وَوَلِكْن ِعْنَدما أأَكال ِمْن َثَمِر َشَجَرةِة َمْعِرَفِة االَخيْیِر وَواالشَّرِّ، ااْنَفَتَحْت 
َتَبَة ااألوولى َلَديْیِهما. أأْعيُیُنُهما ووَصارَر االَجَسُد يَیْحَتلُّ االَمْر  

 
وَوااألْمُر االُمؤِسُف ُهنا ُهَو أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء ااْنَفَصال َعِن ااِهللا ألنَُّهما ااْختارراا أأنْن يَیْعِصيیا  

وَوصارَرتْت َشَهوااتُت  ،وَوِصيیََّتُه االَوحيیَدةَة االتي أأْعطاها َلُهما. وَوِبَذِلَك، َصارَر االَجَسُد ُهَو االُمَهيْیِمُن
: 2إإلى أأْهِل أأَفُسس االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه َهذاا ُهَو َما َتَحدَّثَث َعْنُه االَجَسِد ِهَي االُمَسيْیِطَرةة. وَو

1- هَذاا  وَوأَأْنُتْم إِإذْذ ُكْنُتْم أَأْمَوااًتا ِبالذُُّنوبِب وَوااْلَخَطايَیا، االَِّتي َسَلْكُتْم ِفيیَها َقْبًال َحَسَب دَدْهِر: "إإذْذ قالَل 3
 ااْلَعاَلِم، َحَسَب رَرِئيیِس ُسْلَطانِن ااْلَهَوااِء، االرُّووحِح االَِّذيي يَیْعَمُل ااآلنَن ِفي أَأْبَناِء ااْلَمْعِصيَیِة، االَِّذيیَن َنْحُن
ُكنَّا أَأيْیًضا َجِميیًعا َتَصرَّْفَنا َقْبًال َبيْیَنُهْم ِفي َشَهَوااتِت َجَسِدَنا، َعاِمِليیَن َمِشيیَئاتِت ااْلَجَسِد وَوااَألْفَكارِر، وَو

". ِبالطَِّبيیَعِة أَأْبَناَء ااْلَغَضِب َكاْلَباِقيیَن أَأيْیًضا  
 

وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأنَّنا وُوِلْدنا َجميیًعا ِبَوْصِفنا َبَشًراا ُمؤلَّفيیَن ِمْن َجَسٍد، وَوَنْفٍس، 
ْتَبُع َتفإننَّ االنَّْفَس (أأيِي االضَّميیَر)  ،ِعْنَد ااإلْنسانِن االُمْنَفِصِل َعِن ااِهللا وَورُروْوحح. وَوألننَّ االَجَسَد يَیأتي أأووًَّلا

 َشَهوااتِت االَجَسد. َفَنْحُن ال ُنَفكُِّر إإلَّا في َما ُتْمليیِه َعَليْیَنا َشَهوااُتنا االَجَسِديیَُّة. ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل بولَس
-5: 8يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة  َفِبَما ِلْلَجَسِد يَیْهَتمُّونَن، َفِإننَّ االَِّذيیَن ُهْم َحَسَب ااْلَجَسِد : "8

َو وَولِكنَّ االَِّذيیَن َحَسَب االرُّووحِح َفِبَما ِللرُّووحِح. َألننَّ ااْهِتَمامَم ااْلَجَسِد ُهَو َمْوتٌت، وَولِكنَّ ااْهِتَمامَم االرُّووحِح ُه
ِلَناُموسِس ااِهللا، َألنَُّه أَأيْیًضا َال َحيَیاةٌة وَوَسَالمٌم. َألننَّ ااْهِتَمامَم ااْلَجَسِد ُهَو َعَدااوَوةٌة ِهللا، إِإذْذ َليْیَس ُهَو َخاِضًعا 

".يَیْسَتِطيیُع. َفالَِّذيیَن ُهْم ِفي ااْلَجَسِد َال يَیْسَتِطيیُعونَن أَأنْن يُیْرُضواا ااَهللا  
 

في َضْوِء ذَذِلَك، فإننَّ ُنفوَسنا (أأيْي َضماِئَرنا) إإمَّا أأنْن َتكونَن َخاِضَعًة ِلَشَهوااِتنا االَجَسِديیَِّة أأوْو  
يَیْقَبُل ااإلْنسانُن االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتِه، فإننَّ االرُّووحَح َلَديْیِه يَیِصيیُر ُهَو  ألرْرووااِحنا. وَوِعْنَدما

ُد ااإلْنسانَن االُمَهيْیِمُن وَواالُمَسيْیِطُر. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااإليیمانَن االَحقيیقيَّ ِبَشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح يُیعيی
ْعَد أأنْن َكانَن َميیًِّتا رُروْوِحيیا ِبَسَبِب االَخِطيیَِّة، فإنَُّه يَیصيیُر َحيیا ألنَُّه وُوِلَد إإلى االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا االَحيِّ. وَوَب

ثاِنيَیًة وَوَحَصَل َعلى َحيیاةٍة َجديیَدةٍة في االَمسيیِح يَیسوعع. وَوَكما يَیقولُل االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه االثَّانيیِة 
ي ااْلَمِسيیِح َفُهَو َخِليیَقٌة َجِديیَدةٌة: ااَألْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقْد إِإنْن َكانَن أَأَحٌد ِف: "17: 5إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 

". َمَضْت، ُهَوذَذاا ااْلُكلُّ َقْد َصارَر َجِديیًداا  
 

وَوَنْكَتفي، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِبَهذاا االَقْدرِر االيیومَم، على أأنْن ُنتاِبَع دِدررااَسَتنا وَوتأمَُّلنا في ِسْفِر  
َمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. االتَّكويین في االَحْلَقِة االقادِد  

 
[�ا������]  
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َكما َسِمْعنا االيیومَم، فإننَّ ااإلْنسانَن ُهَو االذيي يَیْختارُر إإمَّا أأنْن يَیْحيیا َحيیاةًة َحَسَب االرُّووحِح، أأوْو َحيیاةًة 

وَوِمَن االُمؤِسِف أأننَّ أأناًسا  .َحَسَب َشَهوااتِت االَجَسد. وَوَقِد ااْختارَر آآدَدمُم وَوَحوَّااُء أأنْن يَیْفَعال َمشيیَئَة االَجَسِد
َكثيیريیَن ِجداا يَیْختارروونَن أأنْن يَیعيیشواا ال َحَسَب َمشيیَئِة ااِهللا، َبْل َحَسَب َمشيیَئِة االَجَسِد!  

 
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  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  
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إإننَّ االَحلَّ االَوحيیَد ِلُمْعِضَلِة ااإلْنسانِن االرَّئيیسيیَِّة ُهَو أأنْن يَیْقَبَل يَیسوعَع االَمسيیَح ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتِه. 
فاألْشخاصُص االذيیَن يَیْقَبلوَنُه رَربا وَوُمَخلًِّصا َسيَیْدُخلونَن االَمَلكوتَت وَويَیكونونَن َمَعُه إإلى أأَبِد ااآلِبديین. أأمَّا 

َهِذهِه َو االَهالكُك ااألَبِدييُّ في ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر وَواالِكْبريیت. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَهللا َلْم يُیِعدَّ االِخيیارُر االثَّاني َفُه
لإلْنسانِن، َبْل للشَّيْیطانِن وَوأأْعوااِنِه. وَوَلِكنَّ ااَهللا أأْعطانا إإرراادَدةًة ُحرَّةًة ِلَنْختارر. وَوُهَو َلْن يُیْرِغَمنا االُبَحيْیَرةَة 

ةِة ااألَبِديیَِّة َمَعُه. وَوَلِكْن ألنَُّه يُیِحبَُّك، َفَقْد َفَعَل ُكلَّ َما يَیْلَزمُم ِلَخالِصَك وَوَحيیاِتَك على ااْختيیارِر االَحيیا
ااألبديیَِّة. َفإنِن ااْخَتْرتَت االَعذاابَب ااألَبِدييَّ، ال يُیْمِكُنَك أأنْن ُتْلقي باللَّْومِم على ااِهللا. َفأْنَت َصاِحُب االَقراارر! 

َتْختارَر االَحيیاةَة ااألَبِديیََّة َمَع ااِهللا االَحيِّ االذيي َبَذلَل ااْبَنُه االَوحيیَد ألْجِلَك. باْسِم  وَوَصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن
رَربِّنا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  


