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 wt_c20_us005# 501م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
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-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  االثانيااألْصحاحِح َ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، 

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

 
-1: 2َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   3:  

 
 �ْ�ِ �ِ�� َ���َو�ا�ُت �َو�ا��َْر�ُض �َوُ��� ُ�ْ�ِ����َھ�. �َو�ََ��َغ �ُ �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��� �َ�ُْ�ِ��َِ� �ا���

 �ِِ���َ�َ �ِ���ِ�َ �ْ�ِ �ِ�� �ا��ِ��ي َ�ِ�َ�. َ�َ���ِِ� �ا��ِ��ي َ�ِ�َ�. �َ�ْ��ََ��ا�َح �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا���
��َ� �َو�٬���َ��َُ، �َ����ُ ��ِ��ِ� �اْ��ََ��ا�َح ِ�ْ� َ�ِ���ِ� َ�َ���ِِ� �ا��ِ��ي  �َو�َ��َر�َك �ُ �اْ���َْ��َم �ا���

.�ً�ِ���َ ُ� �َ�ِ�َ  
 

إإذًذاا، في االيَیْومِم االسَّادِدسِس، كانَن ااُهللا َقْد أَأْكَمَل َخْلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضِض وَوُكلَّ االَخليیَقِة. أأمَّا  
االَكِلَمُة "ُجْند" َفُتشيیُر إإلى االَمالِئَكِة. َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیْدعوُهْم "ُجْنُد االسَّماِء". وَوِعْنَدما يَیقولُل 
االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإننَّ ااَهللا "ااْسَترااحَح في االيَیْومِم االسَّاِبِع ِمْن َجميیِع َعَمِلِه االذيي َعِمَل"، فإنَُّه ال يَیْعني 

َهذاا االتَّْعبيیَر يُیشيیُر إإلى أأننَّ َعَمِليیََّة االَخْلِق َبْل إإننَّ نَن َقْد أَأْعيیاهُه االتََّعُب َبْعَد أأنْن َخَلَق االَكْونَن. َكا ُهِبَذِلَك أأنَّ
فاُهللا ال َقِد ااْكَتَمَلت. َفَقْد َخَلَق ااُهللا ُكلَّ َما َشاَء أأنْن يَیْخِلَقُه. وَوَقْد َتَوقََّف َعِن االَخْلِق في االيَیْومِم االسَّاِبِع. 

 َعُس وَوال يَینامُم. وَوَلْو أأنَُّه رَرَفَع يَیَدهُه َعِن االَكْونِن َلَما َبِقَي َشْيٌء على َحاِلِه. َفاُهللا ُهَو االذيي َخَلَق االَكْونَنيَیْن
وَوُهَو االذيي يَیْحَفُظُه.   

 
َنقرأأ َعْنُه  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّم أأنَُّه في االَمسيیِح يَیسوعَع يَیقومُم االُكلِّ. َفْنحُن

-15: 1في االرِّساَلِة إإلى أأْهِل ُكولوسي  [أأيْي: االَِّذيي ُهَو ُصورَرةُة ااِهللا َغيْیِر ااْلَمْنُظورِر، ِبْكُر : "17
ُكلِّ َخِليیَقٍة. َفِإنَُّه ِفيیِه ُخِلَق ااْلُكلُّ: َما في االسََّماوَوااتِت وَوَما َعَلى ااَألرْرضِض، َما يُیَرىى وَوَما َال ُمْنِشُئ] 
االَِّذيي ُهَو  َسَوااٌء َكانَن ُعُرووًشا أَأمْم ِسيَیادَدااتٍت أَأمْم رِريَیاَساتٍت أَأمْم َسَالِطيیَن. ااْلُكلُّ ِبِه وَوَلُه َقْد ُخِلَق.يُیَرىى، 

إإذْذ  ببِّ، َسْوفَف َتزوولُل االسَّماووااتت وَوااألرْرضض". وَوَلِكْن في يَیْومِم االرَّيَیُقومُم ااْلُكلُّ َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، وَوِفيیِه
وَولِكْن َسيَیأِتي َكِلصٍّ ِفي االلَّيْیِل، يَیْومُم االرَّببِّ، االَِّذيي ِفيیِه ": 10: 3ْطُرسَس االثَّانيیة َنْقَرأأ في رِرساَلِة ُب

َتُزوولُل االسََّماوَوااتُت ِبَضِجيیٍج، وَوَتْنَحلُّ ااْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة، وَوَتْحَتِرقُق ااَألرْرضُض وَوااْلَمْصُنوَعاتُت االَِّتي 
االَكْونَن ُهَو أأْشَبُه ِبساَعٍة َضْخَمٍة َتمَّت َتْعِبَئُتها. وَوفي وَوْقٍت َما، ". وَوَقْد قالَل أأحد االُعلماء إإننَّ ِفيیَها

َسْوفَف َتَتَوقَُّف َهِذهِه االسَّاَعُة َعِن االدَّوورراانِن.   
 

وواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: ِلماذذاا َعيیََّن ااُهللا االيیومَم االسَّاِبَع للرَّااَحِة؟ االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  
. َففي َهذاا االيیومِم فيیِه االَخاِلَق َقْد َعيیََّن َهذاا االيیومَم لإلْنسانِن ِلَكْي يَیْسَتريیَح فيیِه ِمْن َعَمِلِه وَويَیْذُكَرهُه ااَهللا

. يَیْومِم االرَّااَحِة ااألْسبوِعيِّ)، يَیْنَبغي لإلْنسانِن أأنْن يَیَتَوقََّف َعْن َعَمِلِه وَوأأنْن يَیْذُكَر ااَهللا االَخاِلَقفي (أأيْي   
 

يُیريینا أأننَّ ااَهللا َلْم يَیْسَتِرحْح ِبَسَبِب االتََّعِب، َبْل إإنَُّه ااْسَترااحَح ِلَكْي يَیْتُركَك َلنا ِمثاًلا فيیما وَوَهذاا 
. ِلذلَك، وَوَتْجديیِد َطاَقِتنا وَوُقوَِّتنا يَیْخَتصُّ ِبَدوْورَرةِة االَعَمِل. َفِبَوْصِفِه االَخاِلَق، فإنَُّه يَیْعَلُم َحاَجَتنا للرَّااَحِة

بأنْن يَیْحَفُظواا يَیْومَم االرَّااَحِة َفَقْد أأوْوصاُهْم ْفَرزَز ااُهللا َبني إإسراائيیَل ِليَیكونواا َشْعًبا َلُه في االَقديیِم، ِعْنَدما أَأ
ُموسى: َعْبِدهِه ا االرَّببُّ ِلاَهْعَطَهذاا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَوِصيیَِّة االرَّااِبَعِة ِمَن االَوصايیا االَعْشِر االتي أَأ

ِت ِلُتَقدَِّسُه. ِستََّة أَأيیَّامٍم َتْعَمُل وَوَتْصَنُع َجِميیَع َعَمِلَك، وَوأَأمَّا ااْليَیْومُم االسَّابُع َفِفيیِه َسْبٌت ااذْذُكْر يَیْومَم االسَّْب"
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ِذيي دَدااِخَل ِللرَّببِّ إِإلِهَك. َال َتْصَنْع َعَمًال َما أَأْنَت وَوااْبُنَك وَوااْبَنُتَك وَوَعْبُدكَك وَوأَأَمُتَك وَوَبِهيیَمُتَك وَوَنِزيیُلَك االَّ
ْبَوااِبَك. َألنْن ِفي ِستَِّة أَأيیَّامٍم َصَنَع االرَّببُّ االسََّماَء وَوااَألرْرضَض وَوااْلَبْحَر وَوُكلَّ َما ِفيیَها، وَوااْسَتَرااحَح ِفي أَأ

".ااْليَیْومِم االسَّابِع. ِلذِلَك َبارَركَك االرَّببُّ يَیْومَم االسَّْبِت وَوَقدََّسُه  
 

َبيْیَنُهْم وَوَبيْیَن ااِهللا االَعِليِّ. َفَقْد كانَن يَیْنَبغي  أَأَبِدييٌّ اا َعْهٌدوَوَقْد كانَن َبنو إإسراائيیَل يَیْعَلمونَن أأننَّ َهذ 
َلُهْم أأنْن يَیْعَملواا ِستََّة أأيیَّامٍم في ااألْسبوعِع وَوأأنْن يَیْسَتريیحواا في االيیومِم االسَّاِبِع. وَوكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأيْیًضا أأنْن 

االسَّاِبَعِة. وها في االسََّنِة يَیْزرَرعواا ااألرْرضَض ِستَّ َسَنوااتٍت وَوأأنْن يُیريیُح  
 

َتَكرَّرَرتْت ِمراارًراا في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن  وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ُهناكَك ِعبارَرةًة 
ِسْفِر االتَّكويین، وَوِهَي: "وَورَرأأىى ااُهللا ذَذِلَك أأنَُّه َحَسٌن". وَوَحتَّى إإنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددِد ااألخيیِر ِمَن 

". أأَجْل! َفَقْد كانَن ُكلُّ َشيٍء َحَسًنا وَورَرأَأىى ااُهللا ُكلَّ َما َعِمَلُه َفِإذَذاا ُهَو َحَسٌن ِجدااااألْصحاحِح ااألووَّلِل: "
ِمْن ُنْورٍر، وَوِميیاهٍه، وَويیاِبَسٍة، يَیْحويیِه ِجداا في َبْدِء االَخليیَقة. َفَقِد ااْنَتهى ااُهللا ِمْن َخْلِق االَعاَلِم ِبُكلِّ َما 

اامٍم َسماوِويیٍَّة، وَوَكاِئناتٍت َبْحِريیٍَّة، وَوُطيیورٍر، وَوَحيَیوااناتٍت، وَوإإْنسانٍن. وَوَقْد َجَعَل ااُهللا وَوَحيیاةٍة َنباِتيیٍَّة، وَوأأْجر
ااإلْنسانَن ُمَهيْیِمًنا وَوُمَسيْیِطًراا على ااألرْرضِض ُكلِّها. وَوَقِد ااْسَترااحَح ااُهللا في االيَیْومِم االسَّاِبِع ِمْن َجميیِع َعَمِلِه 

يیومَم االسَّاِبَع وَوَقدََّسُه ألنَُّه فيیِه ااْسَترااحَح ِمْن َجميیِع َعَمِلِه.االذيي َعِمَل. وَوَقْد بارَركَك ااُهللا اال  
 

يَیْومَم وَوُهناكَك َمْن يَیْسألُل َعِن االسََّبِب في أأننَّ االَمسيیِحيیِّيیَن يَیْجَتِمعونَن للِعبادَدةِة يَیْومَم ااألَحد وَوَليْیَس  
ْنطيین قاِئليیَن إإنَُّه ُهَو االذيي َغيیََّر يَیْومَم االسَّْبِت. وَوُهناكَك َمْن يُیَوجِّهونَن االلَّْومَم إإلى ااإلمبرااطورر ُقْسُط

االِعبادَدةِة إإلى يَیْومِم ااألَحد. وَوَلِكْن ُهناكَك َما يَیُدللُّ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس على أأننَّ االَكنيیَسَة كاَنْت َتْجَتِمُع 
- ِلَكْسِر االُخْبِز (أأيْي يَیْومَم ااألَحِد) في ِبداايَیِة ااألْسبوعِع الِل االرُُّسل. َكَذِلَك، َكما َجاَء في ِسْفِر أأْعم 

وَوأَأمَّا ِمْن ِجَهِة ااْلَجْمِع : "1: 16يَیقولُل بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 
[أأيْي: ِمْن ِجَهِة َجْمِع االتََّبرُّعاتِت االَماِليیَِّة ألْجِل االُمؤِمنيیَن االذيیَن كاُنواا يُیعانونَن  َألْجِل ااْلِقدِّيیِسيیَن

، َفَكَما أَأوْوَصيْیُت َكَناِئَس َغَالِطيیََّة هَكَذاا ااْفَعُلواا أَأْنُتْم ِسيَیًة في أأوورُرَشليیَم في ذَذِلَك االَوْقِت]َمجاًعًة قا
 أَأيْیًضا. ِفي ُكلِّ أَأووَّلِل أأْسُبوعٍع، ِليَیَضْع ُكلُّ وَوااِحٍد ِمْنُكْم ِعْنَدهُه، َخازِزًنا َما َتيَیسََّر، َحتَّى إِإذَذاا ِجْئُت َال

".َنِئٍذيَیُكونُن َجْمٌع ِحيی  
 

ُعَلماِء االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ االرَّْقَم "َثماِنيَیة" يَیْرِمُز إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح؛ وَوُهَو يَیرىى َبْعُض وَو 
 رَرَقُم االِبداايَیِة االَجديیَدةة. َفالرَّْقُم "َسْبَعة" ُهَو رَرْقُم االَكمالِل أأوِو ااالْكِتمالِل. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، ُنالِحُظ أأننَّ

كَك َسْبَع َنَغماتٍت ُموسيیقيیٍَّة رَرئيیسيیٍَّة، وَوَسْبَعَة أأْلواانٍن رَرئيیسيیٍَّة، وَوَسْبَعَة أأيیَّامٍم في ااألسبوعِع. وَوَكما اُهن
ِفي ااْليَیْومِم االسَّابِع ِمْن َعَمِلِه االَِّذيي َعِمَل. َفاْسَتَرااحَح ِفي ااْليَیْومِم ... َفَرغَغ "َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ ااَهللا 

َبْعَد ااْنِتهاِء االرَّْقِم َسْبَعة، فإننَّ ِلذاا، ال ُنْخِطُئ إإنْن ُقْلنا إإنَُّه ". ِميیِع َعَمِلِه االَِّذيي َعِمَلاالسَّابِع ِمْن َج
دَدوْورَرةًة َجديیَدةًة َتْبَدأأ. ِلذلَك فإننَّ االرَّْقَم "َثماِنيَیة ُهَو رَرْقُم االِبداايیاتِت االَجديیَدةة. وَويَیقولُل ُعَلماُء االِكتابِب 

وَوْفًقا َتْقَبُل االِقْسَمَة على االرَّْقِم "َثماِنيَیة" ( )االيیونانيیَِّة(في االلَُّغِة أأْسماِء يَیسوعَع  االُمَقدَّسِس أأننَّ َجميیَع
نِّظامِم االرَّْقِميِّ االذيي يُیَعيیُِّن رَرْقًما ِلُكلِّ َحْرفٍف في ااألْبَجِديیَِّة االيُیوناِنيیَِّة). لل  

 
وَوعلى أأييِّ َحالٍل، يَیْبدوو َجِليیا أأننَّ االَكنيیَسَة ااألوولى كاَنْت َتْجَتِمُع للِعبادَدةِة في ِبداايَیِة ااألْسبوعِع  

-(أأيْي: يَیْومَم ااألَحِد). وَوُهَو  –َكما ُقْلنا   االيَیْومُم االثَّاِمُن االذيي يَیْرِمُز إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح. ووبالرَّْغِم ِمْن  
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االَمسيیِحيَّ ليیَس ُمَقيیًَّداا ِبيَیْومٍم ُمَحدَّدٍد للِعبادَدةِة، َبْل يُیْمِكُنُه أأنْن يَیْعُبَد ااَهللا في أأييِّ َهذاا ُكلِِّه، فإننَّ االُمؤِمَن 
وَوااِحٌد إإذْذ َنْقَرأُأ: " 6وو  5: 14وَوْقٍت. وَوَهذاا ُهَو َما أأكََّدهُه االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة 

يَیْعَتِبُر ُكلَّ يَیْومٍم. َفْليَیَتيَیقَّْن ُكلُّ وَوااِحٍد ِفي َعْقِلِه: االَِّذيي يَیْهَتمُّ ِباْليَیْومِم، يَیْعَتِبُر يَیْوًما دُدوونَن يَیْومٍم، وَوآآَخُر 
وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل ". لرَّببِّ َال يَیْهَتمَُّفِللرَّببِّ يَیْهَتمُّ. وَواالَِّذيي َال يَیْهَتمُّ ِباْليَیْومِم، َفِل

َفَال يَیْحُكْم َعَليْیُكْم أَأَحٌد ِفي أَأْكل أَأوْو ُشْربٍب، أَأوْو ِمْن ِجَهِة ِعيیٍد أَأوْو ِهَاللل أَأوْو : "17وو  16: 2ُكولوسي 
". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ "االسَّْبَت" َكانَن َسْبٍت، االَِّتي ِهَي ِظلُّ ااُألُمورِر ااْلَعِتيیَدةِة، وَوأَأمَّا ااْلَجَسُد َفِلْلَمِسيیِح

َفالسَّْبُت َليْیَس َلُه ِقيْیَمٌة في ذَذااِتِه. فالظِّلُّ َليْیَس االَحقيیَقة، َبْل ُهَو ا. ُمَجرَّدَد ِظلٍّ ألشيیاٍء َستأتي الِحًق
ِلذلَك، َلْم يَیُعْد ُهناكَك َتْبريیٌر بأْعمالِل االنَّاموسِس، َبْل ُمَجرَّدُد َخيیالٍل. أأمَّا االَجْوَهُر َفُهَو يَیسوعُع االَمسيیح. 

االَمسيیِح َفَقط. إإننَّ االتَّْبريیَر االَحقيیقيَّ ُهَو باإليیمانِن بيیسوعَع   
 

في َضْوِء َما َسَبْق. فإننَّ االَمْرَء االذيي يُیَركُِّز على وُوجوبِب االِعبادَدةِة في يَیْومٍم ُمَحدَّدٍد إإنَّما ُهَو  
 َبْعَضِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل أأننَّ ِمْن  15ااألصحاحح يُیَركُِّز على االُقشورِر ال االَجْوَهر. وَوَنْحُن َنْقَرأُأ في 

إِإنْن َلْم َتْخَتِتُنواا "ْن ِمْنَطَقِة االيَیُهودِديیَِّة إإلى أأْنَطاِكيَیة، وَوأأَخُذوواا يُیَعلُِّمونَن ااإلْخَوةَة َقاِئِليیَن: ِمَجاُءوواا االيَیُهودِد 
. وَوَبْعَد االُمَناَقَشِة ُمَطوًَّلا َفَجادَدَلُهْم ُبوُلُس وَوَبْرَناَبا". َحَسَب َعادَدةِة ُموَسى، َال يُیْمِكُنُكْم أَأنْن َتْخُلُصواا

ُمْؤِمُنو أأْنَطاِكيَیَة أأنْن يَیْذَهَب ُبوُلُس وَوَبْرَناَبا َمَع َبْعِض االُمْؤِمِنيیَن ِليُیَقاِبُلواا االرُُّسَل وَواالشُّيُیوخَخ في َقرَّرَر 
أأوورُرَشِليیَم، وَويَیْبَحُثواا َمَعُهْم ِفي َهِذهِه االَقِضيیَّة. وَوَبْعَدَما وَوددََّعْتُهُم االَكِنيیَسُة، َساَفُروواا إإلى أأوورُرَشِليیَم 

ا َقِد ااْهَتَدوْواا إإلى ِبُمُدنِن ِفيیِنيیِقيَیَة وَواالسَّاِمَرةِة، ُمْخِبِريیَن ااإلْخَوةَة ِفيیَها ِبأننَّ َغيْیَر االيَیُهودِد أأيْیًض ااُمُروورًر
ا. وَوَلمَّا وَوَصُلواا إإلى أأوورُرَشِليیَم، رَرحََّبْت ِبِهِم اا َبيْیَن ااإلْخَوةِة َجِميیًعا َكِبيیًراالَمِسيیِح، َفأَشاُعواا ِبَذِلَك َفَرًح

ُة ِبَمْن ِفيیَها ِمْن رُرُسٍل وَوُشيُیوخٍخ، َفَأْخَبُرووُهْم ِبُكلِّ َما َفَعَل ااُهللا ِبَوااِسَطِتِهْم. وَوَلِكنَّ َبْعَض االَِّذيیَن االَكِنيیَس
َصْواا أأنْن يُیْخَتُنواا، وَويُیْوِلهؤالِء إِإنَُّه يَیْنَبِغي َكاُنواا َعَلى َمْذَهِب االَفرِّيیِسيیِّيیَن، ُثمَّ آآَمُنواا، وَوَقُفواا وَوَقاُلواا 

.أنْن يَیْحَفُظواا َناُموسَس ُموَسىِب  
 

ا ِلِدرَرااَسِة َهِذهِه االَقِضيیَِّة. وَوَبْعَد ِنَقاشٍش َكِثيیٍر، وَوَقَف ُبْطُرسُس َفَعَقَد االرُُّسُل وَواالشُّيُیوخُخ ااْجِتَماًع
ااُهللا َبيْیَنَنا أَأنَُّه ِبَفِمي يَیْسَمُع  أَأيیَُّها االرَِّجالُل ااِإلْخَوةُة، أَأْنُتْم َتْعَلُمونَن أَأنَُّه ُمْنُذ أَأيیَّامٍم َقِديیَمٍة ااْخَتارَر" :وَوَقالَل

َكَما َلَنا  ااُألَمُم َكِلَمَة ااِإلْنِجيیِل وَويُیْؤِمُنونَن. وَوااُهللا ااْلَعارِرفُف ااْلُقُلوبَب، َشِهَد َلُهْم ُمْعِطيًیا َلُهُم االرُّووحَح ااْلُقُدسَس
ِإليیَمانِن ُقُلوَبُهْم. َفاآلنَن ِلَماذَذاا ُتَجرُِّبونَن ااَهللا ِبَوْضِع أَأيْیًضا. وَوَلْم يُیَميیِّْز َبيْیَنَنا وَوَبيْیَنُهْم ِبَشْيٍء، إِإذْذ َطهََّر ِبا

َمِسيیِح ِنيیٍر َعَلى ُعُنِق االتََّالِميیِذ َلْم يَیْسَتِطْع آآَباؤُؤَنا وَوَال َنْحُن أَأنْن َنْحِمَلُه؟ لِكْن ِبِنْعَمِة االرَّببِّ يَیُسوعَع ااْل
". ُنْؤِمُن أَأنْن َنْخُلَص َكَما أأوولِئَك أَأيْیًضا  

 
ْعَدما َتَكلََّم يَیْعقوبُب أأيْیًضا َكَتَب االرُُّسُل وَواالَمشايِیُخ رِرساَلًة إإلى االَكنيیَسِة في أأْنطاِكيَیة َقالواا وَوَب

َألنَُّه َقْد رَرأَأىى االرُّووحُح ااْلُقُدسُس وَوَنْحُن، أَأنْن َال َنَضَع َعَليْیُكْم ِثْقًال أَأْكَثَر، َغيْیَر هِذهِه َلُهْم فيیها: "... 
: أَأنْن َتْمَتِنُعواا َعمَّا ذُذبَح ِلَألْصَنامِم، وَوَعِن االدَّمِم، وَوااْلَمْخُنوقِق، وَواالزَِّنا، االَِّتي إِإنْن َحِفْظُتْم ااَألْشيَیاِء ااْلَوااِجَبِة

االرُُّسَل َلْم يَیكونواا وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ  ".أَأْنُفَسُكْم ِمْنَها َفِنِعمَّا َتْفَعُلونَن. ُكوُنواا ُمَعاَفيْیَن
ااَهللا  االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ. وَويَیْومِم االِعبادَدةِة ِبَقْدرِر َما َكاُنواا يُیَركِّزوونَن على االِعبادَدةِة َنْفِسهايُیَركِّزوونَن على 

الِل ُقلوِبنا. ال يَیْهَتمُّ ِبيَیْومِم االِعبادَدةِة، َبْل يَیْهَتمُّ ِبَحاالَعِليَّ   
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ألْسبوعِع ِلَتْجديیِد االطَّاَقِة، وَويَیْبقى ِمَن االضَّروورِرييِّ َلنا َجميیًعا أأنْن َنأُخَذ يَیْومَم رَرااَحٍة في اا 
ْهَمْلنا وَوِصيیََّة االرَّببِّ َلنا بالرَّااَحِة، َفإنَّنا َسَنْجِلُب ووااالْنِتعاشِش، وَوااالْسِتْعداادِد ألْسبوعٍع َجديید. أأمَّا إإذذاا أَأ

على أأْنُفِسنا االتََّعَب وَواالَمَرضض.  
 

نا. َففي ااألْصحاحِح ااألووَّلِل دِدررااَسَتُنوااِصَل  أأنْنُهناكَك ُمالَحَظٌة ُمِهمٌَّة يَیْنَبغي أأنْن َنْذُكَرها َقْبَل وَو 
-1ااألْعداادد أأيیًضا في ِمْن ِسْفِر االتَّكويین (وو ِمَن ااألْصحاحِح االثَّاني)، ُنالِحُظ أأننَّ االسِّْفَر يَیَتَحدَّثُث  3

َغِة االِعْبِريیَِّة (وواالذيي َعْن َعالَقِة ااِهللا بالَعاَلِم ِبَوْصِفِه االَخاِلق. ِلذاا فإنَُّه يَیْسَتْخِدمُم االلَّْفَظ "إإلوهيیم" باللُّ
، ُنالِحُظ أأننَّ االسِّْفَر يَیْسَتْخِدمُم 4: 2يُیَتْرَجُم في االلَُّغِة االَعَرِبيیَِّة: "ااهللا"). وَوَلِكِن ااْبِتدااًء ِبِسْفِر االتَّكويین 

"االرَّببُّ" أأوِو "االرَّببُّ االلَّْفَظ االِعْبِرييَّ "يَیْهَوهه" أأوْو "يَیْهَوهه إإلوهيیم" (وواالذيي يُیَتْرَجُم في االلَُّغِة االَعَرِبيیَِّة: 
ااإلَله"). وَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي َتِردُد فيیها االَكِلَمة "يَیْهَوهه" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وواالسََّبُب في 

إلْنسانِن. َفُهَو ذَذِلَك ُهَو أأننَّ ااَهللا ااْبَتَدأَأ ِمْن َهِذهِه االلَّْحَظِة َفصاِعًداا يُیْعِلُن َعْن ذَذااِتِه ِمْن ِجَهِة َعالَقِتِه با
االُكلُّ في االُكلِّ في َحيیاةِة ااإلْنسانِن. وَوُهَو االذيي يَیُسدُّ ُكلَّ ااْحتيیاجاتِت االَبَشر. وَوُهَو االذيي أأَحبَّ ااإلْنسانَن 

وَوَخَلَق ُكلَّ َشيٍء ألْجِلِه.   
 

َتْبجيیِلِهِم االشَّديیِد ِهللا. ااالْسَم "يَیْهَوهه" ِبَسَبِب ااْمَتَنعواا َعِن ااْسِتْخداامِم وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االيَیهودَد  
ِلذلَك، َفَقْد كاُنواا يَیْسَتْخِدمونَن االلَّْفَظ "أَأدُدوونايي" (أأيي: "االسَّيیِّد" أأوو "االرَّبّب"). فاُهللا االَخاِلُق ُهَو َسيیُِّد 

ى َخليیَقِتِه وْوَجَدها ِمَن االَعَدمم. وَوُهَو َصاِحُب ُكلِّ ِسيیادَدةٍة وَوُسْلطانٍن علألنَُّه ُهَو االذيي أَأ هااالَخليیَقِة وَورَربُّ
ِبأْسِرها.  

 
 )الَعَددِد االرَّااِبِع ِمَن ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر االتَّكويینبااْبِتدااًء (ووباْخِتصارٍر َشديیٍد، ُنالِحُظ  

أأننَّ ااَهللا يُیَقدِّمُم َنْفَسُه باْسِم "االرَّببِّ ااإلَله".   

 
-4: 2َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن،  6 :  

 
�ب� �اِ����ُ �ا��َْر�َض  َ���َو�ا�ِت �َو�ا��َْر�ِض ِ���َ� ٬�َْ�ِ��ُ، ��َْ��َم َ�ِ�َ� �ا��� ���ھِ��ِه َ��َ��ِد�ُئ �ا���

َ���َو�ا�ِت.  ���ِ� �َو�ا��� ���ِ� �َْ� ��َُ�ْ� �َْ�ُ� �ِ� �ا��َْر�ِض٬، �َوُ��� ُ�ْ�ِ� �اْ��َ�� ُ��� َ�َ�ِ� �اْ��َ��
�ب� �اِ����َ �َْ� ��َ  ُ�ْ� �َْ� �أَْ��ََ� َ��َ� �ا��َْر�ِض٬، �َو�َ َ���َن �َْ� ��َْ��ُْ� �٬�ُ�َْ، ��َن� �ا���

�ُ�� َ���َن َ��َ��ٌب ��َْ��َُ� ِ�َ� �ا��َْر�ِض �َو��َْ��ِ� ُ��� �َوْ��ِ�  �إِْ�َ���ٌن ��ِ�َْ�َ�َ� �ا��َْر�َض.
�ا��َْر�ِض.   

 
َلْفُظ "االرَّببِّ وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، يیا َصديیقي، فإننَّ َهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي يَیِردُد فيیها  

َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َلْم يَیُكْن َقْد أَأْمَطَر على ااألرْرضِض َحتَّى ذَذِلَك ااإلَله" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَو
!يَیْطَلُع ِمَن ااَألرْرضِض وَويَیْسِقي ُكلَّ وَوْجِه ااَألرْرضِضَفَقْد كانَن َضبابٌب االِحيْین.   

 
:7: 2كويین ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّ   
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�ب� �اِ����ُ �آ�َد�َم �َُ��ا�ً� ِ�َ� �ا��َْر�ِض٬، �َو�َ�ََ� �ِ� �أَْ���ِِ� �ََ�َ��َ َ���َ��ٍة. �ََ���َر  �َوَ��ََ� �ا���
�آ�َد�ُم �َْ�ً�� َ�����ً.   

 
َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا، يیا أأِحبَّائي، في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل أأننَّ ااَهللا قالَل: " 

وَوَجَبَل االرَّببُّ ااِإللُه آآدَدمَم ُتَرااًبا ِمَن ااَألرْرضِض، وَوَنَفَخ ِفي أَأْنِفِه ". وَوَنْحُن َنْقَرأُأ ُهنا: "َكَشَبِهَنا ُصورَرِتَنا
". وَوَهَكذاا، َفَقْد َخَلَق ااُهللا ااإلْنسانَن وَوأأْعطاهُه ُقْدرَرةًة على أأنْن يَیكونَن َنَسَمَة َحيَیاةٍة. َفَصارَر آآدَدمُم َنْفًسا َحيیًَّة

َعُه. في َشِرَكٍة َم  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمِن:   
 

�ب� �اِ����ُ َ����ً �ِ� َ�ْ��ٍن ٬�ً��ْ�َ، �َو�َوَ�َ� ���ُھ�َ��َك �آ�َد�َم �ا��ِ��ي َ��َ��َ�ُ.  �َوَ�َ��َس �ا���  
 

وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو إإلى االشَّْرقِق ِمَن االَمكانِن االذيي َخَلَق فيیِه آآدَدمم. وَوِبَسَبِب االتَّغيیيیرااتِت  
أأمَّا االَكِلَمُة َمْوِقَع َجنَِّة َعْدنٍن َهِذهِه. فإنَّنا ال َنْعَلُم االَكثيیَرةِة االتي َحَدَثْت لألرْرضِض ُمْنُذ ِخْلِقها إإلى ااآلنن، 

"َنعيیم". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َخَلَق آآدَدمَم في ااألْصِل ِليَیْحيیا في  "َعْدنن" َفَتْعني "َبْهَجة" أأوْو
َفَرحٍح وَوَبْهَجٍة وَوَنعيیٍم.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع:   

 
�ب� �اِ����ُ ِ�َ� �ا��َْر�ِض ُ��� َ�َ�َ��ٍة َ��ِ����ٍ� �ِ����َِ� �َوَ����َ��ٍة �٬�ِ�َْ�ِ،  �َو�أَْ��ََ� �ا���

.�وَ  �� َ�َ�َ��ةَ �اْ�َ���َ��ِة �ِ� �َوَ�ِ� �ا٬�ِ���َ�ْ، �َوَ�َ�َ��ةَ َ�ْ�ِ��َِ� �اْ�َ��ْ�ِ� �َو�ا���  
 

أأننَّ َجنَّة َعْدنٍن َكاَنْت رَرااِئَعًة، االوااِضِح َتماًما إإذًذاا، َفَقْد أَأَعدَّ االرَّببُّ َمكاًنا َخاصا آلدَدمَم. وَوِمَن  
ببُّ ااإلَلُه َشَجَرَتيْیِن في وَوَسِط االَجنَِّة: َشَجَرةَة االَحيیاةِة، وَوَشَجَرةَة وَوجميیَلًة، وَوَبديیَعًة ِجداا. وَوَقْد أَأْنَبَت االرَّ

َمْعِرَفِة االَخيْیِر وواالشَّرِّ.   
 

-10: 2وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   14:  
 

�أ�َْر�ََ��َ َ���َن ��َْ�ٌ� ��َْ�ُ��ُج ِ�ْ� َ�ْ��ٍن ��ِ�َْ��َِ� �ا٬����َ�َْ، �َوِ�ْ� ���ُھ�َ��َك ��َْ��َِ�ُ� ��َ�َِ���ُ� �وَ 
�ُر�ُؤ�و�ٍس: �اِْ�ُ� �اْ�َ��اِ�ِ� ��ِ�ُ���ُن٬، �َو���ُھَ� �اْ�ُ�ِ����ُ �َِ�ِ���ِ� �أ�َْر�ِض �اْ�َ�ِ����َِ� َ��ْ�ُ� 
�ا������َھُ�. �َو�َذ���َھُ� �ِْ�َ� �ا��َْر�ِض َ����ٌ�. ���ُھ�َ��َك �اْ�ُ�ْ�ُ� �َوَ�َ�ُ� �اْ�َ�ْ��ِع. �َو�اْ�ُ� �ا����ْ�ِ� 

�ِض ُ���ٍش. �َو�اْ�ُ� �ا����ْ�ِ� �ا�����ِِ� �ا�����ِ� ِ���ُ���ُن٬، �َو���ُھَ� �اْ�ُ�ِ����ُ �َِ�ِ���ِ� �أ�َرْ 
�ا�ُ� �اْ��َُ��ا�ُت. ��َر. �َو�ا����ْ�ُ� �ا��� �ا�٬�ُِ، �َو���ُھَ� �اْ�َ���ِر�ي َ�ْ��ِ�� �أَ�� ���ِ  

 
ِلذلَك، فإنَّنا َنْعِرفُف "ِحدَّااِقل" ُهَو االَمْعرووفُف َلَديْینا باْسِم "دِدْجَلة".  َرَنْهاالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَو 

ااألْنهارِر ااألرْرَبَعِة (ُهما: دِدْجَلة وَواالُفرااتت). أأمَّا االنَّهراانِن ااآلَخراانِن َفال َنْعِرفُف َشيْیًئا  َنْهَريْیِن ِمْن َهِذهِه
َعْنُهما. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأنَُّهما ااْنَدَثراا.   
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 دِدررااَسَتنا وَوتأمَُّلنا في ِسْفِر االتَّكويین فيَنْكَتفي، يیا أأِحبَّائي، ِبَهذاا االَقْدرِر، على أأنْن ُنوااِصَل وَو 

االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

إإننَّ ِقصََّة االَخْلِق االُمَدووََّنة في ِسْفِر االتَّكويین ُتؤكُِّد َلنا أأننَّ ااَهللا ُهَو َخاِلُق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضض 
َشيٍء َحيٍّ. وَوَلِكْن ِعْنَدما َنْنُظُر إإلى َحالِل االَعاَلِم في وَوْقِتنا االَحاِضِر فإنَّنا َنرىى ُحدووثَث وَوُكّل 

.وَوَسيیُِّدهاَتْغيیيیرااتٍت َكبيیَرةٍة في ااألرْرضِض وَواالَعاَلِم. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، يَیْبقى ااُهللا ُهَو رَرببُّ االَخليیَقِة   
 

ْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبِفوَو
. ِ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���  

َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمسَتِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرُكَك االرَّببُّ، وَوأأنْن يَیْمَأل َقْلَبَك ِبالَفْهِم ِلَكْي 
َلَك. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يَیْمَأل االرَّببُّ َحيیاَتَك ِبِمْلِء رُروْوِحِه، وَوأأنْن  ُتْدرِركَك ُعْمَق َمَحبَِّتِه
 في ُكلِّ ُطُرِقَك وَوَتكونَن ُتْفِلَحِهَي أأنْن ، يیا َصديیقي، أأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَكيَیْحميیَك وَويَیْحَفَظَك. وَو

آآميین.  َمْرِضيیا أأمامَم ااِهللا االَحيِّ. باْسِم يَیسوعَع االَمسيیح.  


