
1 
 

 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1 :24االتَّكويینِسْفر  –27 Genesis 24:1–27 

 wt_c20_us024# 520م: 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  وواالِعشريین االرَّااِبِع ااألْصحاحِحَكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

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

 
ِقصَُّة ُحبِّ  ِهَيُحبٍّ  ِقصَِّةأَأْبَرزَز  يَیْزُخُر ِبِقَصِص االُحبِّ. وَوَلِكنَّ االُمَقدَّسَس االِكتابَبال َشكَّ أأننَّ 
فاُهللا االَحيُّ ُهَو إإَلٌه ُمِحبٌّ. وَوُهَو االذيي وَوَضَع االَمَحبََّة في ُقلوِبنا. وَوُهَو االذيي َعلََّمنا االَمسيیِح ِلَكنيیَسِتِه. 

أأنْن ُنِحبَّ ِمْن ِخاللِل َما َفَعَلُه ألْجِلنا على االصَّليیب.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
-ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  وواالِعشريیَن االرَّااِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 24َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   4:  

 
وَوَشاخَخ إِإْبَرااِهيیُم وَوَتَقدَّمَم ِفي ااَأليیَّامِم. وَوَبارَركَك االرَّببُّ إِإْبَرااِهيیَم ِفي ُكلِّ َشْيٍء. وَوَقالَل 

َضْع يَیَدكَك َتْحَت «إِإْبَرااِهيیُم ِلَعْبِدهِه َكِبيیِر َبيْیِتِه ااْلُمْسَتْوِلي َعَلى ُكلِّ َما َكانَن َلُه: 
سََّماِء وَوإِإلِه ااَألرْرضِض أَأنْن َال َتْأُخَذ زَزوْوَجًة َفْخِذيي، َفَأْسَتْحِلَفَك ِبالرَّببِّ إِإلِه اال

الْبِني ِمْن َبَناتِت ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن االَِّذيیَن أَأَنا َساِكٌن َبيْیَنُهْم، َبْل إِإَلى أَأرْرِضي وَوإِإَلى 
». َعِشيیَرِتي َتْذَهُب وَوَتْأُخُذ زَزوْوَجًة الْبِني إِإْسَحاقَق  

 
إإبرااهيیَم َشاخَخ وَوَتَقدَّمَم ِبِه االُعْمُر. وَوكانَن االرَّببُّ َقْد بارَرَكُه في ُكلِّ َنْقَرأُأ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ  

رىى ااْبَنُه إإْسحاقَق ُمَتَزووًِّجا َقْبَل َمْوِتِه. ِلذلَك، قالَل إإبرااهيیُم َشيٍء. وَوكانَن َشْوقُق َقْلِب إإبرااهيیَم ُهَو أأنْن يَی
. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح ْن َعرووسٍس إلْسحاققأأنْن يَیَتَولَّى َمسؤووليیََّة االَبْحِث َعِلَرئيیِس َعبيیِدهِه 

ااالْسَم "أأليیعازَزرر" وَواالَخَدمِم ِعْنَد إإبرااهيیم.  االدَِّمْشِقيَّ كانَن ُهَو رَرئيیس االخاِمِس َعَشَر أأننَّ أأليیعازَزرَر
َعرووسٍس إلْسحاقق. َبْحًثا َعْن وَوَسوفَف َنرىى َبْعَد َقليیٍل أأننَّ أأليیعازَزرَر يَیْذَهُب َبعيیًداا يَیْعني: "ااُهللا ُمِعيْیِني". 

وَوأأننَّ إإْسحاقَق  ،ااآلبِبااِهللا إإبرااهيیَم يَیْرِمُز إإلى َفَنْحُن َنرىى أأننَّ ُهناكَك َتْطبيیٌق رُروْوِحيٌّ َجميیٌل ُهنا. وَو
يَیْرِمُز إإلى االرُّووحِح االُقُدسِس. َف االدَِّمْشِقيُّ أأليیعازَزرُرأأمَّا أأيْي إإلى يَیسوعَع االَمسيیح). وَو(ااِهللا ااالْبِن يَیْرِمُز إإلى 
ألنَُّه يَیْعني: "ااُهللا ُمعيیني". َفَقْد قالَل في َهِذهِه االِقصَِّة َلُه دَدالَلُتُه "أأليیعازَزرر" فإننَّ ااالْسَم َك ِلذَذفي َضْوِء 

َث َمَعُكْم إِإَلى وَوأَأَنا أَأْطُلُب ِمَن ااآلبِب َفيُیْعِطيیُكْم ُمَعزِّيًیا آآَخَر ِليَیْمُك: "16 :14يَیسوعُع في إإْنجيیل يُیوَحنَّا 
وَواالرُّووحُح . يُیَقدِّمُم االَعْونَنوَواالَكِلَمُة االيیوناِنيیَُّة االُمَتْرَجَمُة ُهنا "ُمَعزِّيي" ُتشيیُر إإلى االشَّْخِص االذيي ". ااَألَبِد

. وَويُیَشجُِّعُهْم االُمؤِمنيیَنيُیَعزِّيي االُقُدسُس يُیَسمَّى أأيْیًضا "االُمَعزِّيي" ألنَُّه   
 

ألْصحاحِح ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. ِلَهذاا ااوَوَنْحُن َنْفَعُل َحَسًنا إإنْن َتَذكَّْرنا ذَذِلَك ِخاللَل دِدررااَسِتنا 
فأثناَء دِدررااَسِتنا للِقصَِّة َسَنرىى بوضوحٍح االصُّورَرةَة االَحقيیقيیََّة االَمْرموزَز إإليیها ُهنا، وَوِهَي أأننَّ ااَهللا ااآلبَب 

) الْختيیارِر َعرووسٍس يیَِّةودِدااليَیُهااُألمَِّة َبعيیَدةٍة (أأيْي َخارِرجَج ِنطاقِق  أأرْرضٍضأأرْرَسَل االرُّووحَح االُقُدسَس إإلى 
ليیسوعَع االَمسيیح. أأمَّا دَدوْورُر االرُّووحِح االُقُدسِس َفُهَو إإْقناعُع االَعرووسِس َبَضروورَرةِة االذَّهابِب َمَعُه ِلُمالقاةِة 

االَعريیس.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:   
 

رُربََّما َال َتَشاُء ااْلَمْرأَأةُة أَأنْن َتْتَبَعِني إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض. َهْل : «َفَقالَل َلُه ااْلَعْبُد
» أَأرْرجُع ِباْبِنَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي َخَرْجَت ِمْنَها؟  

 
. ِلذلَك ى أأنْن َتْرُفَض االَفتاةُة ُمرااَفَقَتُه إإلى َهِذهِه ااألرْرضِضإإذًذاا، َكانَن رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم يَیْخَش 

َعِن االُخطَِّة االَبديیَلِة. َفَهْل يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیعودَد وَوأأنْن يَیأُخَذ إإْسحاقَق إإلى ِتْلَك  إإْبرااهيیَمَسيیَِّدهُه فإنَُّه يَیْسألُل 
ااألرْرضِض الْختيیارِر االَعرووسِس ِبَنْفِسِه وَوإإْقناِعها بالَعْودَدةِة َمَعُه؟  
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-6وَوَلِكنَّ إإبرااهيیَم َقالَل َلُه في ااألْعداادد   8:  

 
ااْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن َتْرجَع ِباْبِني إِإَلى ُهَناكَك. اَالرَّببُّ إِإلُه االسََّماِء االَِّذيي أَأَخَذِني ِمْن «

َبيْیِت أَأِبي وَوِمْن أَأرْرضِض ِميیَالدِديي، وَواالَِّذيي َكلََّمِني وَواالَِّذيي أَأْقَسَم ِلي َقاِئًال: ِلَنْسِلَك 
َماَمَك، َفَتْأُخُذ زَزوْوَجًة الْبِني ِمْن أُأْعِطي هِذهِه ااَألرْرضَض، ُهَو يُیْرِسُل َمَالَكُه أَأ

ُهَناكَك. وَوإِإنْن َلْم َتَشِإ ااْلَمْرأَأةُة أَأنْن َتْتَبَعَك، َتَبرَّأْأتَت ِمْن َحْلِفي هَذاا. أَأمَّا ااْبِني َفَال 
». َتْرجْع ِبِه إِإَلى ُهَناكَك  

 
وَوااِثًقا أأننَّ َهذاا ُهَو َما يُیريیُد االرَّببُّ أأنْن يَیْعَمَلُه. ِلذاا فإنَُّه أأَجْل يیا َصديیقي! َفَقْد كانَن إإبرااهيیُم  

أَأماَمُه ِلَتْرتيیِب ُكلِّ َشيٍء. ووَلِكنَُّه أأوْوصاهُه ِعْنَدهُه إإننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َسيُیْرِسُل َمالَكُه ِلَرئيیِس االَخَدمِم يَیقولُل 
ُهَو  االتي وَوَعَدهُه ااُهللا ِبها قًِّنا أأننَّ َهِذهِه ِهَي ااألرْرضضيَیأأنْن ال يیأُخَذ إإْسحاقَق َمَعُه. َفَقْد كانَن إإبرااهيیُم ُمَت

ااِهللا. َكَذِلَك، َلْم  ِتْلَك ااألرْرضِض ألننَّ َهذاا َسيُیْبِطُل وَوْعَدِلذلَك، ال يَیجوزُز إلْسحاقَق أأنْن يَیْذَهَب إإلى . وَوَنْسَلُه
. وَوَقْد قالَل إإبرااهيیُم ِلَرئيیِس االَخَدمِم إإنَُّه إإنْن ٍةيَیَشأ إإبرااهيیُم أأنْن يُیَزووِّجَج ااْبَنُه إإْسحاقَق ِمْن َكْنعاِنيیٍَّة وَوَثِنيیَّ

يَیَتَبرَّأأ ِمْن َحْلِفِه َهذاا. رَرَفَضِت االَفتاةُة ُمرااَفَقَتُه، فإنَُّه   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع:    
 

هَذاا ااَألْمِر.َفَوَضَع ااْلَعْبُد يَیَدهُه َتْحَت َفْخِذ إِإْبَرااِهيیَم َمْوَالهُه، وَوَحَلَف َلُه َعَلى   
 

إإذًذاا، َبْعَد أأنْن َفِهَم رَرئيیُس االَخَدمِم االتَّعليیماتِت َجيیًِّداا، وَوَضَع يَیَدهُه َتْحُت َفْخِذ إإبرااهيیَم وَوَحَلَف َلُه  
وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي االطَّريیَقُة االُمتََّبَعُة آآَنذااكَك ِلَتْثبيیِت االَقَسم. اهُه ِبِه. وْوَصأأنْن يَیْفَعَل َما أَأ  

 
-10َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُثمَّ   14:  

 
ُثمَّ أَأَخَذ ااْلَعْبُد َعَشَرةَة ِجَمالل ِمْن ِجَمالِل َمْوَالهُه، وَوَمَضى وَوَجِميیُع َخيْیَرااتِت َمْوَالهُه 
ِفي يَیِدهِه. َفَقامَم وَوذَذَهَب إِإَلى أَأرَراامِم االنَّْهَريْیِن إِإَلى َمِديیَنِة َناُحورَر. وَوأَأَناخَخ ااْلِجَمالَل 

ْنَد ِبْئِر ااْلَماِء وَوْقَت ااْلَمَساِء، وَوْقَت ُخُرووجِج ااْلُمْسَتِقيَیاتِت. َخارِرجَج ااْلَمِديیَنِة ِع
أَأيیَُّها االرَّببُّ إِإلَه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم، يَیسِّْر ِلي ااْليَیْومَم وَوااْصَنْع ُلْطًفا إِإَلى «وَوَقالَل: 

ااْلَمِديیَنِة  َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم. َها أَأَنا وَوااِقٌف َعَلى َعيْیِن ااْلَماِء، وَوَبَناتُت أَأْهِل
َخارِرَجاتٌت ِليَیْسَتِقيیَن َماًء. َفْليَیُكْن أَأننَّ ااْلَفَتاةَة االَِّتي أَأُقولُل َلَها: أَأِميیِلي َجرََّتِك 

َألْشَربَب، َفَتُقولَل: ااْشَربْب وَوأَأَنا أَأْسِقي ِجَماَلَك أَأيْیًضا، ِهَي االَِّتي َعيیَّْنَتَها ِلَعْبِدكَك 
».َنْعَت ُلْطًفا إِإَلى َسيیِِّدييإِإْسَحاقَق. وَوِبَها أَأْعَلُم أَأنََّك َص  

 
ِبِه َسيیُِّدهُه إإبرااهيیُم َفَعَل َما أأْخَبَرهُه وَوُنالِحُظ ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ رَرئيیَس َخَدمِم إإبرااهيیَم  
اا إإلى ْختارَر َعَشَرةَة ِجمالٍل وَوَحمََّلها ِمْن َجميیِع َخيْیرااتِت َمْوالهه، ووااْنَطَلَق إإلى أأرراامِم االنَّْهَريْیِن (وَوَتْحديیًداَف

–االَمِديیَنِة ِعْنَد ِبْئِر االَماِء وَوْقَت االَمَساِءَمديیَنِة َناُحورر). ووُهناكَك، أأناخَخ االِجمالَل َخارِرجَج  وَوُهَو االَوْقُت  
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يُیْدرِركُك ُصعوَبَة االَمَهمَِّة إإذْذ كانَن ااآلبارِر. وَووِوالْسِتقاِء االَماِء ِمْن ُعيیونِن االِميیاهِه االذيي َتْخُرجُج فيیِه االَفَتيیاتُت 
أَأيیَُّها االرَّببُّ إِإَلَه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم، أَأَتَوسَُّل إِإَليْیَك أَأنْن ُتيَیسَِّر ": َصلَّى للرَّببِّ َقاِئًلااالتي أَأوْوَكَلها إإليیِه َسيیُِّدهُه، 

ِعْنَد ِبْئِر االَماِء َحيْیُث ُتْقِبُل َبَناتُت أَأْهِل ا ِلَسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم. َها أَأَنا وَوااِقٌف أَأْمِريي االيَیْومَم وَوُتْسِديَي َمْعُرووًف
َفْليَیُكْن أَأننَّ ااْلَفَتاةَة االَِّتي أَأُقولُل َلَها: َضِعي َجرََّتِك َألْشَربَب ِمْنَها، َفُتِجيیُب: ااْشَربْب وَوأَأَنا أَأْسِقي . االَمِديیَنِة

ا َق. وَوِبَذِلَك أأدْدرِركُك أَأنََّك أَأْسَديْیَت َمْعُرووًفا، َتُكونُن ِهَي االَِّتي ااْخَتْرَتَها ِلَعْبِدكَك إِإْسحِجَماَلَك أَأيْیًض
."ِلَسيیِِّديي  

 
وَويُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َترىى ااْسِتجاَبَة ااِهللا االَفْورِريیََّة ِلَصالةِة رَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیم.  

-15ااألْعدااددَفَنْحُن َنْقَرأأ في  17:  
 

وَوإِإذْذ َكانَن َلْم يَیْفَرغْغ َبْعُد ِمَن ااْلَكَالمِم، إِإذَذاا رِرْفَقُة االَِّتي وُوِلَدتْت ِلَبُتوِئيیَل ااْبِن ِمْلَكَة 
وَوَكاَنِت ااْلَفَتاةُة ااْمَرأَأةِة َناُحورَر أَأِخي إِإْبَرااِهيیَم، َخارِرَجٌة وَوَجرَُّتَها َعَلى َكِتِفَها. 

يَیْعِرْفَها رَرُجٌل. َفَنَزَلْت إِإَلى ااْلَعيْیِن وَوَمَألتْت  َحَسَنَة ااْلَمْنَظِر ِجداا، وَوَعْذرَرااَء َلْم
ااْسِقيیِني َقِليیَل َماٍء ِمْن «َفَرَكَض ااْلَعْبُد ِلِلَقاِئَها وَوَقالَل: َجرََّتَها وَوَطَلَعْت.

». َجرَِّتِك  
 

وَوَقْد َكِتِفها.  "رِرْفَقة" وَوَجرَُّتها على َجاَءتْت ،االَخَدمِم ِمْن َصالِتِه َقْبَل أأنْن يَیْفَرغَغ رَرئيیُسإإذًذاا،  
وَوَطَلَب ئيیُس االَخَدمِم َتْسَتقي االَماَء، رَرَكَض إإليیها كاَنْت رِرْفَقة َجميیَلًة ِجداا وَوَعْذررااء. وَوِعْنَدما رَرآآها رَر

ِمْنها َماًء ِليَیْشَربب.   
 

. َهاَنَتَمنَّابالسُّْرَعِة االتي َنْحُن َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، أأنَّنا َقْد ال َنْحُصُل على ااْسِتجاَبٍة ِلَصالِتنا وَو 
ااْنَتَظَر وَوْقًتا َطويیًلا ِجداا َحتَّى رَرزَزَقُه ااُهللا باالْبِن االذيي وَوَعَدهُه ِبِه. وَوَلِكْن ِلماذذاا وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ إإبرااهيیَم 

َمرَّةة؟ ألنَُّه ُهَو االُمَهيْیِمُن وَواالُمَسيْیِطُر وَوصاِحُب االَكِلَمِة  لَُّك َصلوااِتنا َحاًلاَجميیَع جيیُب ااُهللا يُیال 
وَوُهنا يَیأتي دَدوْورُر ااإليیمانِن. َفِعْنَدما ُتْسَتجابُب َصلوااُتنا َحاًلا، يَیِجُب ااألوولى وَوااألخيیَرةِة في َحيیاِتنا. 

أأيْیًضا أأنْن َنْشُكَر ااَهللا ألنَُّه يَیْعَلُم  عليینا أأنْن َنْشُكَر ااَهللا على ذَذِلَك. وَوِعْنَدما يَیطولُل االَوْقُت، يَیِجُب عليینا
َفاُهللا َقادِدرٌر أأنْن يُیْعطيینا ُكلَّ َشيٍء في َهذاا االَكْونِن. وَوَلِكنَُّه ال يَیْفَعُل ذَذِلَك ألنَُّه يَیْعَلُم أأننَّ َما ُهَو ِلَخيْیِرنا. 

يُیريیُدنا أأنْن ُنَصلِّي ُهَو ُق ِبنا االضََّررَر. وَوُمالِئَمًة َلنا، وَوأأنَّها َسُتْلِحأأمورًراا َكثيیَرةًة في َهِذهِه االَحيیاةِة َليْیَسْت 
إإلى َتْعميیِق َماسٍَّة َصَلوااتٍت ُتوااِفُق َمشيیَئَتُه. وَوِلَكْي َنْعَلَم َمشيیَئَتُه االصَّاِلَحَة ِلَحيیاِتنا، فإنَّنا في َحاَجٍة 

َم أأننَّ االصَّالةَة ال َتْرمي إإلى وَويَیْنَبغي َلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتْعَلَعالَقِتنا َمَعُه وَوَشِرَكِتنا ِبِه. 
، َبْل إإلى َتْغيیيیِر َمشيیَئِتنا َنْحُن. ِلذلَك، ُكلَّما اازْزدَددْدنا ُقْرًبا ِمَن ااِهللا االَعِليِّ، ززاادَدتْت َتْغيیيیِر َمشيیَئِة ااِهللا

شيیَئَة ااِهللا ِلَحيیاِتنا. َمْعِرَفُتنا ِبَمشيیَئِتِه ِلَحيیاِتنا. وَوحيینئٍذ َفَقْط، يُیْمِكُننا أأنْن ُنَصلِّي َصَلوااتٍت ُتوااِفُق َم  
 

َليْیَس أَأْنُتُم ااْخَتْرُتُموِني َبْل أَأَنا ااْخَتْرُتُكْم، وَوأَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبواا وَوَتأُتواا ِبَثَمٍر، وَوَقْد قالَل يَیسوعُع: " 
وَوَلِكْن ِمَن االَوااِضِح أأنَُّه َلْم يَیُقْل َهذاا ". وَويَیُدوومَم َثَمُرُكْم، ِلَكْي يُیْعِطيَیُكُم ااآلبُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمي

يُیوَحنَّا َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن إإْنجيیِل االَكالمَم ألييِّ َشْخٍص، َبْل قاَلُه ِلتالميیِذهِه. 
ْقِدرُر أَأنْن يَیأِتَي ِبَثَمٍر ِمْن ذَذااِتِه إِإنْن ااْثُبُتواا ِفيَّ وَوأَأَنا ِفيیُكْم. َكَما أَأننَّ ااْلُغْصَن َال يَی": ِلتالميیِذهِه الَلأأننَّ يَیسوعَع َق

االَِّذيي يَیْثُبُت  َلْم يَیْثُبْت ِفي ااْلَكْرَمِة، َكذِلَك أَأْنُتْم أَأيْیًضا إِإنْن َلْم َتْثُبُتواا ِفيَّ. أَأَنا ااْلَكْرَمُة وَوأَأْنُتُم ااَألْغَصانُن.
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إِإنْن َثَبتُّْم ِفيَّ وَوَثَبَت ... ِني َال َتْقِدرُروونَن أَأنْن َتْفَعُلواا َشيْیًئا. ِفيَّ وَوأَأَنا ِفيیِه هَذاا يَیأِتي ِبَثَمٍر َكِثيیٍر، َألنَُّكْم ِبُدوو
ُنونَن َكَالِمي ِفيیُكْم َتْطُلُبونَن َما ُتِريیُدوونَن َفيَیُكونُن َلُكْم. ِبهَذاا يَیَتَمجَُّد أَأِبي: أَأنْن َتأُتواا ِبَثَمٍر َكِثيیٍر َفَتُكو

أَأْحَبْبُتُكْم أَأَنا. ااْثُبُتواا ِفي َمَحبَِّتي. إِإنْن َحِفْظُتْم وَوَصايَیايَي َتْثُبُتونَن ِفي َتَالِميیِذيي. َكَما أَأَحبَِّني ااآلبُب َكذِلَك 
َفَرِحي َمَحبَِّتي، َكَما أَأنِّي أَأَنا َقْد َحِفْظُت وَوَصايَیا أَأِبي وَوأَأْثُبُت ِفي َمَحبَِّتِه. َكلَّْمُتُكْم ِبهَذاا ِلَكْي يَیْثُبَت 

َليْیَس أَأْنُتُم ااْخَتْرُتُموِني َبْل أَأَنا ااْخَتْرُتُكْم، وَوَبْعَد ذَذِلَك يَیقولُل يَیسوعُع َلُهْم: "."ِفيیُكْم وَويُیْكَمَل َفَرُحُكْم
."يوَوأَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبواا وَوَتْأُتواا ِبَثَمٍر، وَويَیُدوومَم َثَمُرُكْم، ِلَكْي يُیْعِطيَیُكُم ااآلبُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِم  

 
االتِّْلميیَذ االَحقيیقيَّ للرَّببِّ يَیسوعُع ُهَو االذيي يُیطيیُع وَوصايیاهُه، وَويَیْثُبُت  أأننَّ وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، 

يَیْسعى إإلى َتْمجيیِد ااِهللا في ُكلِّ َشيٍء في َحيیاِتِه. َفإنْن َكانَن االُمؤِمُن يَیعيیُش َحيیاةًة في َمَحبَِّتِه، وَو
َنَتَوقَُّع ِمَن ااِهللا أأنْن يُیْعطيینا ُكلَّ َما َنْسألُل إإنْن ُكنَّا َجاَبة. أأمَّا ْسَتُمَكرََّسًة للرَّببِّ فإننَّ َصَلوااِتِه َتكونُن ُم

دُدوْونَن أأنْن َنكونَن ُمطيیعيیَن َلُه أأوْو َثاِبتيیَن فيیِه، فإنَّنا َلْن َنْحُصَل على ااالْسِتجاَبِة االتي َنَتَوقَُّعها ِمْنُه.  
 

َصالةًة َدمِم إإبرااهيیَم ألنَّها كاَنْت وَوَلِكنَّنا َنرىى في َهِذهِه االِقصَِّة أأننَّ ااَهللا َسِمَع َصالةَة رَرئيیِس َخ 
وَوَطَلِب  وَوما أَأْجَمَل أأنْن َنْبَتِدئَئ ُكلَّ ُمِهمٍَّة بالصَّالةِة إإلى ااِهللاَناِبَعًة ِمْن َقْلٍب يُیؤِمُن باِهللا وَوإإرْرشادِدهِه. 

إإرْرشادِدهِه!  
 

-18: 24ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   21:  
 

وَوأَأْسَرَعْت وَوأَأْنَزَلْت َجرََّتَها َعَلى يَیِدَها وَوَسَقْتُه. ». ااْشَربْب يَیا َسيیِِّديي«َفَقاَلِت: 
أَأْسَتِقي ِلِجَماِلَك أَأيْیًضا َحتَّى َتْفَرغَغ ِمَن «وَوَلمَّا َفَرَغْت ِمْن َسْقيِیِه َقاَلْت: 

، وَورَرَكَضْت أَأيْیًضا إِإَلى َفَأْسَرَعْت وَوأَأْفَرَغْت َجرََّتَها ِفي ااْلَمْسَقاةِة». االشُّْربِب
ااْلِبْئِر ِلَتْسَتِقَي، َفاْسَتَقْت ِلُكلِّ ِجَماِلِه. وَواالرَُّجُل يَیَتَفرَّسُس ِفيیَها َصاِمًتا ِليَیْعَلَم: 

أَأأَأْنَجَح االرَّببُّ َطِريیَقُه أَأمْم َال.   
 

. وَوَقْد كانَن َما َفَعَلْتُه َميیََّزيْیِنوَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا أأننَّ رِرْفَقة أَأْظَهَرتْت ُلْطًفا وَوُحْسَن ِضيیاَفٍة ُم 
َفَقْد َسَقْتُه َماًء وَوأأْخَبَرْتُه أأنَّها َسَتْسقي ِجماَلُه أأيْیًضا. يَیتَِّفُق َتماًما َمَع َصالةِة رَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیِم. 

وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأنَُّه كانَن َمَعُه َعَشَرةُة ِجمالٍل. وَوال َشكَّ أأننَّ َسْقَي َعَشَرةِة ِجمالٍل ليیَس باألْمِر 
َقْد َك َفاالسَّْهِل ألننَّ االَجَمَل االَوااِحَد يَیْشَربُب َكمِّيیًَّة َكبيیَرةًة ِجداا ِمَن االَماِء َقْد َتِصُل إإلى ِمَئِة ِلْتٍر. وَوَمَع ذَذِل

رِرْفَقة ِبما ُهَو أأْكَثر ِمْن وَوااِجِب االضِّيیاَفِة. وَوَقْد َعِلَم رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم أأننَّ االرَّببَّ َقْد أأرْرَشَدهُه َقاَمْت 
إإلى االَفتاةِة االُمناِسَبِة إلْسحاقق.   

 
-22في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ   26:  

 
أَأننَّ االرَُّجَل أَأَخَذ ِخَزااَمَة ذَذَهٍب  وَوَحَدثَث ِعْنَدَما َفَرَغِت ااْلِجَمالُل ِمَن االشُّْربِب

وَوزْزُنَها ِنْصُف َشاِقل وَوِسَواارَريْیِن َعَلى يَیَديْیَها وَوزْزُنُهَما َعَشَرةُة َشَوااِقِل ذَذَهٍب.   
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» ِبْنُت َمْن أَأْنِت؟ أَأْخِبِريیِني: َهْل ِفي َبيْیِت أَأِبيیِك َمَكانٌن َلَنا ِلَنِبيیَت؟«وَوَقالَل: 
وَوَقاَلْت َلُه: ». أَأَنا ِبْنُت َبُتوِئيیَل ااْبِن ِمْلَكَة االَِّذيي وَوَلَدْتُه ِلَناُحورَر«َفَقاَلْت َلُه: 
». أَأيْیًضاِعْنَدَنا ِتْبٌن وَوَعَلٌف َكِثيیٌر، وَوَمَكانٌن ِلَتِبيیُتواا «  

 
–إإذًذاا، َكانَن رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم يُیرااِقُب َما يَیْحُدثُث  . َفَقِد أأوْو بالَحِرييِّ َما َتْفَعُلُه ِتْلَك االَفتاةُة 

أَأَخَذ ِخَزااَمَة ذَذَهٍب وَوزْزُنَها َدما رَرأأىى َما َفَعَلْتُه، ااْسَتجابَب ااُهللا َصالَتُه ِبُسْرَعٍة َتْدُعو للَعَجِب َحقا. وَوِعْن
أَأْشَبُه ِبَمْهٍر َلها. وَوَقْد كانَن ذَذِلَك . ُف َشاِقل وَوِسَواارَريْیِن َعَلى يَیَديْیَها وَوزْزُنُهَما َعَشَرةُة َشَوااِقِل ذَذَهٍبِنْص  

 
 ًطاَتَركَك وَوررااَءهُه ُلْو وَوكاَنْت "ِمْلَكة"، يیا َصديیقي، أأْخَت ُلْوطط. َفِعْنَدما َماتَت أَأبو ُلْوطٍط 

 إإبرااهيیَم َفَتَزووَّجَج أأْخَت ُلْوطٍط أَأخو.أأمَّا ُلْوًطا َتَبنَّى إإبرااهيیَموَوِمْلَكة.وَوَكما رَرأأيْینا في َحْلقاتٍت َساِبَقٍة، فإننَّ 
االذيي أَأْنَجَب "رِرْفَقة" وَو "البانن". وَوَسْوفَف  (أأيْي: ِمْلَكة). وَوَقْد أَأْنَجَبْت ِمْلَكة وَوَلًداا أَأْسَمْتُه "َبتوئيیل"

زيیَد َعْن "البانن" ِعْنَدما َنأتي إإلى ِقصَِّة يَیْعقوبب. َنْقَرأأ االَم  
 

وَوِعْنَدما َتأكََّد رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم أأننَّ االرَّببَّ أأرْرَشَدهُه إإلى االَفتاةِة االتي َسَتكونُن زَزوْوَجًة  
:27. َفَنْحُن َنقرأأ في االَعَددد إلْسحاقَق، َشَكَر االرَّببَّ  

 
ُمَبارَركٌك االرَّببُّ إِإلُه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم االَِّذيي «َفَخرَّ االرَُّجُل وَوَسَجَد ِللرَّببِّ، وَوَقالَل: 

َلْم يَیْمَنْع ُلْطَفُه وَوَحقَُّه َعْن َسيیِِّديي. إِإذْذ ُكْنُت أَأَنا ِفي االطَِّريیِق، َهَدااِني االرَّببُّ إِإَلى 
». َبيْیِت إِإْخَوةِة َسيیِِّديي  

 
إننَّ رَرئيیَس َخَدمِم إإبرااهيیَم ااْبَتَدأَأ َمَهمََّتُه ِبالصَّالةِة، وَوَخَتَمها بالسُّجودِد للرَّببِّ وَوَكما رَرأأيْینا، ف 

َفُهناكَك َمهاممٌّ َكثيیَرةٌة  !ِم االشُّْكِر وَواالَحْمِد َلُه. وَوما أأْجَمَل أأنْن َنَتَعلََّم َهذاا االدَّرْرسَس في َحيیاِتنا االيَیْوِميیَِّةوَوَتْقديی
وَوَنْحُن َنْفَعُل َحَسًنا إإنْن وَوَضْعنا ِتْلَك االَمهامِم َبيْیَن يَیَديِي االرَّببِّ االَقادِدرِر على ُكلِّ َتْنَتِظُرنا ُكلَّ يَیْومٍم. 

إنَُّه َشيٍء. َفإنْن ُكنَّا في َحاَجٍة إإلى االُقوَّةِة فإنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يُیْعطيینا ُقوَّةًة. وَوإإنْن ُكنَّا في َحاَجِة إإلى االِحْكَمِة َف
َنْطُلُب ااإلرْرشادَد، فإننَّ االرُّووحَح االُقُدسَس االذيي يَیْسُكُن فيینا قادِدرٌر أأيْیًضا أأنْن يُیْعطيینا ِحْكَمًة. وَوإإنْن ُكنَّا 

َشكَّ أأننَّ االرَّببَّ يُیريیُدنا أأنْن َنْخطو َخَطوااِتنا بإيیمانٍن. وَوِعْنَدما وَوال يُیْرِشُدنا إإلى َمشيیَئِة ااِهللا االصَّاِلَحِة. 
وَوَهذاا ال يَیْعني أأنْن َنِقَف ةَة ااألوولى َفإنَُّه يَیقودُدنا إإلى االُخْطَوةِة االتي َتليیها، وَوَهُلمَّ َجرَّاا. َنْخُطو االُخْطَو

َمْكتوفي ااأليْیديي دُدوْونَن أأنْن َنْفَعَل أأييَّ َشيٍء. ال يیا َصديیقي! فاإليیمانُن ليیَس إإيیماًنا َخاِمًلا، َبْل ُهَو 
. َفَقْد َفَعَل رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم ُكلَّ َما ُهَو باإليیمانِن إإيیمانٌن َعاِمٌل. ِلذلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْسُلَك

وَوأَأْعطاهُه  َمْطلوبٌب ِمْنُه، وَوَصلَّى إإلى ااِهللا َطاِلًبا ااإلرْرشادَد وَواالَمعوَنَة. وَوَقِد ااْسَتجابَب االرَّببُّ َصالَتُه
َتَحلَّى َت وَوَليْیَتَك، َصديیقي االُمستِمع،ُسْؤلَل َقْلِبِه بأنْن أأرْرَشَدهُه إإلى االَفتاةِة االتي َسَتكونُن زَزوْوَجًة إلْسحاقق. 

-االيیوميیَِّة في َحيیاِتَكِبَهذاا ااإليیمانِن االَعاِمِل  االَِّذيي ااإلَلُه ُمَبارَركٌك االرَّببُّ َمْع رَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیم: " َقاِئًلا 
" آآميین!!إِإذْذ ُكْنُت أَأَنا ِفي االطَِّريیِق، َهَدااِني االرَّببُّ ي؛قَُّه َعنَِّلْم يَیْمَنْع ُلْطَفُه وَوَح  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
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ااَهللا .َفَقْد رَرأأيْیناهُه يُیطيیُع إإبرااهيیَمَتَعلَّْمنا االَعديیَد ِمَن االدُّررووسِس االَقيیَِّمِة ِمْن ِخاللِل إإيیمانِن َلَقْد 
إإْسحاقُق  يَیَتَزووَّجَج ااْبُنُهمَم ااْبَنُه إإْسحاقَق ُمْحَرَقًة للرَّببِّ. وَوَقْد رَرأأيْیناهُه أأيْیًضا يُیِصرُّ على أأنْن أأنْن يُیَقدِّيُیْوِشُك وَو

ِمْن وواالصَّالةِة وَواالشُّْكِر االَفتاةَة االتي يَیْختارُرها االرَّببُّ َلُه. وَوَقْد َتَعلَّْمنا االيیومَم أأيْیًضا دَدرْرًسا في ااإليیمانِن 
َما َفَعَلُه رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم.ِخاللِل   

 
ليَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا ااِفوَو

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

 
أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم،   

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َقْبَل أأنْن َنْخُطو أأييَّ ُخْطَوةٍة.  َكاِمَلًة َقْد ُنْخِطُئ أأْحيیاًنا ِعْنَدما َنُظنُّ أأننَّ ااَهللا َسيَیْرِسُم َلنا َخريیَطًة

االصُّورَرةَة االَكاِمَلة. َفَقْد يَیشاُء ااُهللا االَعِليُّ أأنْن يُیْرِشَدنا االطَّريیَق ُخْطَوةًة ُخْطَوةة. وَوَلِكنَّ ااَهللا َقْد ال يُیريینا 
وَوحيینئٍذ، ال يُیْمِكُنَك أأنْن َتْخُطو االُخْطَوةَة االثَّاِنيَیَة إإلَّا إإذذاا َخَطْوتَت االُخْطَوةَة ااألوولى أأووًَّلا. ِلذلَك، َصالُتنا 

َتْبَتِدئَئ ُكلَّ َمَهمٍَّة بالصَّالةِة، وَوأأنْن َتْخِتَمها َتَتَحلَّى باإليیمانِن وَوأأنْن  ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفبَتْقديیِم االَحْمِد وَواالشُّْكِر ِهللا ألنَُّه يَیْسَتِحقُّ ُكلَّ َحْمٍد وَوُشْكٍر وَوَتْسبيیح. 

االَمسيیح. آآميین!  
 


