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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
1: 3 االتَّكويینِسْفر  -24 Genesis 3:1–24 

 wt_c20_us008# 504م: 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  االثَّاِلِثااألْصحاحِح َ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  

 
إننَّ االَخِطيیََّة ُتعيیُق ُنُموَّ َعالَقِتنا باِهللا َف وَويُیعيیُق ُنُموَّها، االنَّباتاتِتيَیْخُنُق االشَّْوكَك َكما أأننَّ 

نا وَوَتْقَطُعها. وَوَقْد رَرأأيْینا في االَحْلقاتِت االسَّاِبَقِة َكيْیَف أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َخَلَق االَكْونَن وَوااإلْنسانَن. وَوَقْد رَرأأيْی
ااِقَب االَخِطيیَِّة في َحيیاةِة آآدَدمَم في االَخِطيیَِّة. وَوااليیومم، َسَنرىى َعو َسَقطا وُوَحوَّااَء آآدَدمَمأأننَّ أأيْیًضا َكيْیَف 

وَوَحوَّااَء. وَوَسَنرىى أأيْیًضا َتأثيیَر ذَذِلَك َعَليْینا َجميیًعا.  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  ِلِثاالثَّاباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
-1: 3في ِسْفِر االتَّكويین ُكنَّا َقْد َقَرأأنا   7:  

 
�ب� �ا٬����ُِ، �َ�َ��َْ�  ���ِ� �ا���ِ� َ�ِ���ََ�� �ا��� �َوَ���َِ� �اْ�َ�����ُ �أَْ���ََ� َ�ِ���ِ� َ���ََ��ا�َ��ِت �اْ��َ��

�َ�َ��َِ� �اْ�َ�ْ��أ�َةُ �ِْ�َ����ِ�: » �أََ��ًّ� �َ��َل �ُ �َ �َ�ُْ��َ ِ�ْ� ُ��� َ�َ�ِ� �اْ�َ���ِ�؟«�ِْ�َ�ْ��أ�َِة: 
َ�َ��ِة �ا���ِ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ�َ���ِ� �َ�َ��َل  ِ�ْ� �ََ�ِ� َ�َ�ِ� �اْ�َ����ِ « � �ََ�ُ� �ا��� �٬�ُ�ُْ�َ، �َو�أَ��

�َْ� �َُ���َ�! «�َ�َ��َِ� �اْ�َ�����ُ �ِْ�َ�ْ��أ�َِة: ». �ُ: �َ �َ�ُْ��َ ِ�ْ���ُ �َو�َ �ََ�����هُ �ِ�َ�� �َُ���َ�
�أَْ���ُ�ُُ�َ�� �َو�َُ���َ��ِن َ��*ِ َ���ِر��َْ�ِ�  ِ� �ُ َ���ٌِ� �أَ����ُ ��َْ��َم �َ�ُْ���َِن ِ�ْ���ُ �َْ��َ�ِ�ُ �َ 

 �� َ�َ��ةَ َ����َ��ةٌ �٬�ِ�َْ�ِ، �َو�أَ���َ�� ��َِ�َ��ٌ ». �اْ�َ��ْ�َ� �َو�ا��� �ََ��أ�َِت �اْ�َ�ْ��أ�َةُ �أ�َن� �ا���
َ�َ��ةَ َ��ِ�����ٌ �ِ����َِ�. �َ�ََ�َ��ْت ِ�ْ� �ََ�ِ����َھ� �َو�أ٬�َْ��ََ، �َو�أَْ��َْ�  �ِْ�ُ���ُ��ِن٬، �َو�أ�َن� �ا���
�َرُ���ََ�� �أ�َْ�ً�� َ�َ��َ�� �َ�ََ�َ�. �َ�ْ��َ�ََ�ْ� �أَْ���ُ��ُُ�َ�� �َوَ��َِ�� �أَ���ُ�َ�� ُ�ْ���َ��َ��ِن. �ََ���طَ� 

�أ�َْو�َر�ا�َق ��ِ�ٍ� �َوَ��ََ�� �َْ��ُِ��ِ�َ�� َ���ِز�َر.  
 

ْعيُیُن آآدَدمَم وَوَحوَّااَء وَوأأدْدرَركا َشيْیًئا َلْم يُیْدرِركاهُه ِمْن َقْبل. فاإلْنسانُن َمْخلوقٌق على َفْجأةًة، ااْنَفَتَحْت أَأ 
ُصورَرةِة ااِهللا. وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأْصدقائي، فإننَّ ااَهللا ووااِحٌد في َثالِثِة أأقانيیم: ااُهللا ااآلبُب، وَوااُهللا ااالْبُن، وَوااُهللا 

رووقِق االشَّاِسَعِة بيیَن ااِهللا وَوااإلْنسانِن، فإننَّ ااإلْنسانَن يَیْمَتِلُك رُروْوًحا، االرُّووحُح االُقُدسس. وَوبالرَّْغِم ِمَن االُف
. وَوَقْبَل ُسقوطِط آآدَدمَم وَوَحوَّااَء في االَخِطيیَِّة، ِمْن ِخاللِل أأرْرووااِحناوَوَنْفًسا، وَوَجَسًداا. َفَنْحُن َنتالَمُس َمَع ااِهللا 

يَیأُخُذ َمكاَنُه ااإلَله. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كانَن رُروْوحُح ااإلْنسانِن كاَنا يَیَتَمتَّعانِن ِبَشِرَكٍة ُحْلَوةٍة ِمَع االرَّببِّ 
َقْبَل االنَّْفِس وَواالَجَسد. وَوَلِكْن ِعْنَدما أأَكال ِمْن َثَمِر َشَجَرةِة َمْعِرَفِة االَخيْیِر وَواالشَّرِّ، االصَّحيیَح وَواالُمناِسَب 

ااألوولى َلَديْیِهما. ااْنَفَتَحْت أأْعيُیُنُهما ووَصارَر االَجَسُد يَیْحَتلُّ االَمْرَتَبَة   
 

-1: 2إإلى أأْهِل أأَفُسس االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه َهذاا ُهَو َما َتَحدَّثَث َعْنُه وَو : إإذْذ قالَل 3
ِم، َحَسَب وَوأَأْنُتْم إِإذْذ ُكْنُتْم أَأْمَوااًتا ِبالذُُّنوبِب وَوااْلَخَطايَیا، االَِّتي َسَلْكُتْم ِفيیَها َقْبًال َحَسَب دَدْهِر هَذاا ااْلَعاَل"
ِئيیِس ُسْلَطانِن ااْلَهَوااِء، االرُّووحِح االَِّذيي يَیْعَمُل ااآلنَن ِفي أَأْبَناِء ااْلَمْعِصيَیِة، االَِّذيیَن َنْحُن أَأيْیًضا َجِميیًعا رَر

َناَء ِة أَأْبَتَصرَّْفَنا َقْبًال َبيْیَنُهْم ِفي َشَهَوااتِت َجَسِدَنا، َعاِمِليیَن َمِشيیَئاتِت ااْلَجَسِد وَوااَألْفَكارِر، وَوُكنَّا ِبالطَِّبيیَع
-5: 8في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة أأيْیًضا يَیقولُل وَوُهَو ". ااْلَغَضِب َكاْلَباِقيیَن أَأيْیًضا َفِإننَّ االَِّذيیَن ُهْم : "8

َجَسِد َحَسَب ااْلَجَسِد َفِبَما ِلْلَجَسِد يَیْهَتمُّونَن، وَولِكنَّ االَِّذيیَن َحَسَب االرُّووحِح َفِبَما ِللرُّووحِح. َألننَّ ااْهِتَمامَم ااْل
 ُهَو ُهَو َمْوتٌت، وَولِكنَّ ااْهِتَمامَم االرُّووحِح ُهَو َحيَیاةٌة وَوَسَالمٌم. َألننَّ ااْهِتَمامَم ااْلَجَسِد ُهَو َعَدااوَوةٌة ِهللا، إِإذْذ َليْیَس

 َخاِضًعا ِلَناُموسِس ااِهللا، َألنَُّه أَأيْیًضا َال يَیْسَتِطيیُع. َفالَِّذيیَن ُهْم ِفي ااْلَجَسِد َال يَیْسَتِطيیُعونَن أَأنْن يُیْرُضواا
".ااَهللا  

 
في َضْوِء ذَذِلَك، فإننَّ ُنفوَسنا (أأيْي َضماِئَرنا) إإمَّا أأنْن َتكونَن َخاِضَعًة ِلَشَهوااِتنا االَجَسِديیَِّة أأوْو  

ألرْرووااِحنا. وَوِعْنَدما يَیْقَبُل ااإلْنسانُن االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتِه، فإننَّ االرُّووحَح َلَديْیِه يَیِصيیُر ُهَو 
ُد ااإلْنسانَن ُمَسيْیِطُر. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااإليیمانَن االَحقيیقيَّ ِبَشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح يُیعيیاالُمَهيْیِمُن وَواال

 وُوِلَد إإلى االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا االَحيِّ. وَوَبْعَد أأنْن َكانَن َميیًِّتا رُروْوِحيیا ِبَسَبِب االَخِطيیَِّة، فإنَُّه يَیصيیُر َحيیا ألنَُّه
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لى َحيیاةٍة َجديیَدةٍة في االَمسيیِح يَیسوعع. وَوَكما يَیقولُل االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه االثَّانيیِة ثاِنيَیًة وَوَحَصَل َع
إِإنْن َكانَن أَأَحٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفُهَو َخِليیَقٌة َجِديیَدةٌة: ااَألْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقْد : "17: 5إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 

". َمَضْت، ُهَوذَذاا ااْلُكلُّ َقْد َصارَر َجِديیًداا  
 

إإذًذاا، ِعْنَدما ُتْوَلُد ثاِنيَیًة فإنََّك َتصيیُر إإْنساًنا َجديیًداا: رُروْوًحا، وَوَنْفًسا، وَوَجَسًداا. وَوَهذاا يَیْعني أأنََّك  
َتصيیُر قادِدرًراا ِمْن َجديید على االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا االَحيِّ. وَوُهَو يَیْعني أأيْیًضا أأنََّك َسَتتوقُق ِمْن َجديید إإلى 

ِة ألنََّك َخليیَقٌة َجديیَدةٌة في االَمسيیِح يَیسوعع. ااألشيیاِء االرُّووِحيیَّ  
 

َشِهَداا َتْغيیيیًراا ُمفاِجًئا َبْعَد أأنْن أَأَكال ِمْن َثَمِر وَوَقْد رَرأأيْینا، يیا َصديیقي، َكيْیَف أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء  
ُعْريَیاَنانِن. َفَخاَطا أَأوْورَرااقَق ِتيیٍن وَوَصَنَعا ااْنَفَتَحْت أَأْعيُیُنُهَما وَوَعِلَما أَأنَُّهَما "ِتْلَك االشََّجَرةِة االُمَحرََّمِة. َفَقِد 

َنلومُم آآدَدمَم على َما َفَعل، فإنَّنا َنْفَعُل االشَّيَء َنْفَسُه في ُكلَّ يَیْومٍم َقْد ". وَوَمَع أأنَّنا َألْنُفِسِهَما َمآزِزرَر
َنْرُفُض فيیِه أأنْن ُنطيیَع وَوَصايیاهه. َفَقْد دَدبََّر ااُهللا َلنا َخالًصا َثميیًنا ِمْن ِخاللِل يَیسوعَع االَمسيیِح االَمْصلوبب. 

َك االشََّجَرةِة أأوْو أأنْن ال يیأُكَل ِمْنها، فإنَُّه يُیْعطيینا َنْحُن وَوَكما أأنَُّه أأْعطى آآدَدمَم االُحرِّيیََّة في أأنْن يیأُكَل ِمْن ِتْل
َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد وَوأأيْیًضا االُحرِّيیََّة في أأنْن َنْقَبَل االَخالصَص االذيي يُیَقدُِّمُه َلنا، أأوْو أأنْن ال َنْقَبَلُه. 

َخاَطا أَأوْورَرااقَق ِتيیٍن وَوَصَنَعا يیَِّة ِبَنْفَسيْیِهما. ِلذلَك، َفَقْد َحاوَولَل آآدَدمُم وَوَحوَّااُء أأنْن يَیِجداا َحلا ِلُمْشِكَلِة االَخِط
ِلَسْتِر َعْورَرَتيْیِهما. وَوَلِكنَّ ااألْمَر َلْم يَیْقَتِصْر على ذَذِلَك َفَقط. فنحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر  َألْنُفِسِهَما َمآزِزرَر

: 8: 3االتَّكويین   
 

�ب� �اِ���ِ� َ��ِ���ً�  �ِ� �اْ�َ���ِ� ِ�ْ�َ� ���ُھ�ُ��ِب �ِر��ِ� �ا����َ���ِر٬، �َ�ْ��َ�َ�َ �َوَ�ِ�َ�� َ�ْ��َت �ا���
�ب� �اِ���ِ� �ِ� �َوَ�ِ� َ�َ�ِ� �اْ�َ���ِ�.  �آ�َد�ُم �َو�اْ�َ��أَ��ُ�ُ ِ�ْ� �َوْ��ِ� �ا���  

 
وَوَكما َترىى ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، فإننَّ ااَهللا َليْیَس ُهَو االذيي ااْخَتَبَأ، ووال ُهَو االذيي ااْبَتَعَد َعِن  

 1: 59نِن. َبْل إإننَّ ااإلْنسانَن ُهَو االذيي ااْخَتَبَأ ِمَن ااِهللا ووااْبَتَعَد َعْنُه. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء ااإلْنسا
َها إِإننَّ يَیَد االرَّببِّ َلْم َتْقُصْر َعْن أَأنْن ُتَخلَِّص، وَوَلْم َتْثَقْل أأذُذُنُه َعْن أَأنْن َتْسَمَع. َبْل آآَثاُمُكْم : "2وو 

ِلذلَك، ِعْنَدما  ".َلًة َبيْیَنُكْم وَوَبيْیَن إِإلِهُكْم، وَوَخَطايَیاُكْم َسَتَرتْت وَوْجَهُه َعْنُكْم َحتَّى َال يَیْسَمَعَصارَرتْت َفاِص
كانَن ُكلُّ ما َفَعالهُه َصْوتَت االرَّببِّ ااِإللِه َماِشيًیا في االَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوبِب رِريیِح االنََّهارِر،  آآدَدمُم وَوَحوَّااُء َسِمَع

.في وَوَسِط َشَجِر االَجنَِّة ِهِمْن وَوْجِهُهَو ااالْخِتباُء   
 

: 9: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

�ب� �اِ����ُ �آ�َد�َم  »�أ�َْ�َ� �أَْ�َ�؟«�َو�َ��َل ��َ�ُ: �َ�َ��َد�ى �ا���  
 

ال يیا َصديیقي! وَوَلِكنَُّه أأرراادَدُهما أأنْن يَیْعَتِرَفا َمكانَن آآدَدمَم وَوَحوَّااء؟  َلُمووَهْل َحقا َلْم يَیُكِن ااُهللا يَیْع 
ِبَخطيیَئِتِهما. وَوَلِكْن َماذذاا َكانَن رَرددُّ آآدَدمَم يَیا ُترىى؟ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَعاِشِر:  

 
َ�ِ�ْ�ُ� َ�ْ��ََ� �ِ� �اْ�َ���ِ� �٬�ُ���ِ�ََ، : «[أأيْي: آآدَدمُم] �َ�َ��لَ   

». �َ��� ُ�ْ���َ��ٌن �َ�ْ��َ�َ��ْتُ   
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أأْبَعَد االَفارِرقَق َبيْیَن َحالِل آآدَدمَم َقْبَل االسُّقوطِط، وَوحالُه َبْعَد االسُّقوطط! َفَبْعَد أأنْن َكانَن يَیَتَمتَُّع وَوما  

بالشَِّرَكِة االُحْلَوةِة َمَع االرَّببِّ ااإلَلِه، َصارَر يَیْخشى َسماعَع َصْوتُه. وَوَبْعَد أأنْن َكانَن َقريیًبا ِمْنُه، َصارَر 
وَوَبْعَد أأنْن كانَن ال يُیْدرِركُك أأنَُّه ُعْريیانٌن، َصارَر يَیْخَجُل ِمْن ُعْريِیِه.يَیْخَتِبُئ ِمْن َمْحَضِرهِه.   

 
:11ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
َ�َ��ِة «�َ�َ��َل:  َ�ْ� �أَْ��ََ�َ� �أَ��َ� ُ�ْ���َ��ٌن؟ ���َھْ� �أََ�ْ�َ� ِ�َ� �ا���  

» �ا���ِ� �أ�َْوَ��ْ��َُ� �أ�َْن �َ �َ�ُْ�َ� ِ�ْ��َ��؟  
 

فإننَّ ااَهللا يُیحاوِولُل ُهنا أأنْن يُیساِعَد آآدَدمَم على ااالْعِتراافِف ِبَخطيیَئِتِه. وَوَلِكنَّ آآدَدمَم وَوَمرَّةًة أأخرىى  
:12يَیقولُل في االَعَددد   

 
َ�َ��ِة �َ�ََ�ْ��ُ « ». �اْ�َ�ْ��أ�َةُ �ا���ِ� َ�َ�ْ���ََ�� َ�ِ�� ���ِھَ� �أَْ��َْ��ِ� ِ�َ� �ا���  

 
االَمْرأَأةُة االَِّتي َجَعْلَتَها باللَّْومِم على ااِهللا َنْفِسِه: "وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ آآدَدمَم يُیحاوِولُل أأنْن يُیْلقي  

!"َمِعي ِهَي أَأْعَطْتِني ِمَن االشََّجَرةِة َفَأَكْلُت  
 

:13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

�ب� �اِ����ُ �ِْ�َ�ْ��أ�َِة:  �اْ�َ�����ُ «�َ�َ��َِ� �اْ�َ�ْ��أ�َةُ: » َ�� ���ھَ��ا �ا��ِ��ي �ََ�ْ�ِ�؟«�َ�َ��َل �ا���
 ���َ ُ��ْ�ََ�َ� �ِ��ْ .«  

 
وَوَمرَّةًة أأخرىى، َنِجُد أأننَّ َحوَّااَء َحاوَوَلْت أأنْن ُتْلقي باللَّْومِم على االَحيیَِّة. وَوألننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء رَرَفضا  

: 14ااالْعِتراافَف ِبَخطيیَئِتِهما وَوَتَحمُِّل االَمْسؤووليیَِّة، ااْبَتَدأَأتِت االدَّيْینوَنُة. َفَنْحُن َنقرأأ في االَعَددد   
 

�ب� �اِ����ُ �ِْ�َ����ِ�: �َ  �َ��ِ� �ََ�ْ�ِ� ���ھَ��ا٬، َ�ْ�ُ���َ�ٌ �أَْ�ِ� ِ�ْ� َ�ِ���ِ� �اْ���ََ���ِِ� «�َ��َل �ا���
���ِ�. َ��َ� �َْ��ِِ� �َْ�َ��ْ�َ� �َو�َُ��ا�ً� �َ�ُْ���ِ�َ� ُ��� �أ�َ����ِم  �َوِ�ْ� َ�ِ���ِ� �ُوُ���ِش �اْ��َ��

 .�ِِ��َ���َ  
 

، فإننَّ االَحيیََّة َلْم َتُكْن َتْسعى على َبْطِنها، َبْل رُربَّما كاَنْت َلها وَوَكما ذَذَكْرنا في وَوْقٍت َساِبٍق 
ِمْن ِتْلَك االلَّْحَظِة َفَصاِعًداا، َصارَرتت، أأْطراافٌف َتْمشي َعليیها َقْبَل ُحلولِل َهِذهِه االلَّْعَنِة َعَليْیها. وَوَلِكنَّها 

ِنها.َتْزَحُف على َبْط  
 

:15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
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�َو�أََ�ُ� َ�َ��ا�َو�ةً ��َْ��َِ� �َو��َْ�َ� �اْ�َ�ْ��أ�َِة٬، �َو��َْ�َ� �َْ��ِِ� �َو�َْ���َِ��. ���ُھَ� ��َْ�َ�ُ� �َر�أ٬�ِ�َ، 
». �َو�أَْ�ِ� �َْ�َ���ِ�َ� َ��ِ��َ�ُ   

 
َنِجُد ُهنا أأووَّلَل وَوْعٍد يَیْخَتصُّ بالَخالصِص االذيي أَأَعدَّهُه ااُهللا لإلنسانن. وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ  

أتي ِمْن ِخاللِل ِطْفٍل يُیْوَلُد ِمْن َعْذررااء. َفُهَو يَیَتَحدَّثُث َعْن َنْسِل االَمرأأةِة. وَوَكما ُهَو َمْعلومٌم االَخالصَص َسيَی
. ِلذلَك، فإننَّ االَحديیَث ُهنا ُهَو َعْن )دُدوْونَن رَرُجٍل(أأيْي َلَديْینا، فإننَّ االَمْرأأةَة ال يَیكونُن َلها َنْسٌل ِمْن ذذااِتها 

إإذْذ َنْقَرأأ:  14: 7ِمْن َعْذررااء. وَوَنِجُد االَمزيیَد َعْن ذَذِلَك في ِسْفِر إإَشْعيیاء وِوالدَدةًة ُمْعِجِزيیٍَّة ِطْفٍل َسيُیْوَلُد 
". وَواالَكِلَمُة "ِعمَّانوئيیل" َتْعني: "ااُهللا »ِعمَّاُنوِئيیَل«َها ااْلَعْذرَرااُء َتْحَبُل وَوَتِلُد ااْبًنا وَوَتْدُعو ااْسَمُه "

َألنَُّه يُیوَلُد َلَنا وَوَلٌد وَوُنْعَطى ااْبًنا، وَوَتُكونُن : "7وو  6: 9يْیًضا في ِسْفِر إإَشْعيیاء َمَعنا". وَوَنْحُن َنْقَرأُأ أأ
ُموِّ االرِّيَیاَسُة َعَلى َكِتِفِه، وَويُیْدَعى ااْسُمُه َعِجيیًبا، ُمِشيیًراا، إِإلًها َقِديیًراا، أَأًبا أَأَبِديیا، رَرِئيیَس االسََّالمِم. ِلُن

ِنَهايَیَة َعَلى ُكْرِسيِّ دَدااوُودَد وَوَعَلى َمْمَلَكِتِه، ِليُیَثبَِّتَها وَويَیْعُضَدَها ِباْلَحقِّ وَوااْلِبرِّ، ِمَن  رِريَیاَسِتِه، وَوِللسََّالمِم َال
". ااآلنَن إِإَلى ااَألَبِد  

 
 وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا َقْد وَوَعَد ُمْنُذ ِبداايَیِة ُسقوطِط ااإلْنسانِن في االَخِطيیَِّة أأننَّ َنْسَل االَمْرأأةِة َسيَیْسَحُق 

رَرأأسَس االَحيیَِّة. وواالرَّأأسُس يَیْرِمُز دَدااِئًما إإلى االسُّْلَطِة وَواالُقوَّةِة. ِلذلَك فإننَّ االَمْعنى االَمْقصودَد ُهنا ُهَو أأننَّ 
َنْسَل االَمْرأأةِة َسيَیْسَحُق ُقوَّةَة االشَّيْیطانن. وَوَهذاا ُهَو ما َفَعَلُه يَیسوعُع االَمسيیُح. َفَقْد َسَحَق ُقوَّةَة االشَّيْیطانِن 

ُسْلطاَنُه على َحيیاِتنا. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ ااإلَلَه يَیقولُل للَحيیَِّة إإنَّها َسَتْسَحُق َعِقَب َنْسِل االَمرأأةِة.  وَوأأْبَطَل
إإلى االصَّليیب.  وَوَهِذهِه إإشارَرةٌة  

 
:16: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
ْ�َ�َ�ِ� �َ�ِِ���َ� �أ�َْو��ًَد�ا. �َو�إِ�َ� �َْ���ِ�ً��ا �أَُ���ُ� �أَْ�َ���َب ٬�ِِ�َ��َ، �ِ�«�َو�َ��َل �ِْ�َ�ْ��أ�َِة: 

». �َرُ��ِِ� ��َُ���ُن �اْ���ِ�َ��ُِ� �َو���ُھَ� ��َُ���ُد َ���َْ��ِ   
 

. َفَقْد كانَن االشَّيْیطانُن (وَوما وَواالُحْزنِن األَلِماالَخِطيیََّة بوَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا يَیْقِرنُن  
ُهَو يُیحاوِولُل أأنْن يُیْقِنَع االنَّاسَس دَدااِئًما أأننَّ االَخِطيیََّة ُحْلَوةٌة وَوُمْمِتَعٌة. وَوال . َفبالُمْتَعِة يَیزاالُل) يَیْقِرنُن االَخِطيیََّة

َشكَّ أأننَّ َهِذهِه االصُّورَرةَة االتي يُیحاوِولُل االشَّيْیطانُن أأنْن يَیْعِرَضها أأمامَم أأْعيُیِننا ِهَي ُصْورَرةٌة زَزااِئَفٌة وَوال 
ا ُصْورَرةًة َصحيیَحًة َعِن االَخِطيیَِّة. فالَخِطيیَُّة َتْجِلُب االُحْزنَن، أَأَساسَس َلها ِمَن االصِّحَِّة. أأمَّا ااُهللا َفيُیْعطيین

وَوااألَلَم، وَواالدُّموعَع.   
 

-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   أأننَّ ااَهللا قالَل آلدَدمَم:  19  
 

َ�َ��ِة �ا���ِ� �أ�َْوَ��ْ��َُ� �َ��ِ�ً: �َ «  �َ��َ� َ�ِ�ْ�َ� �ِ�َْ��ِل �اْ�َ��أَ�َِ� �َو�أََ�ْ�َ� ِ�َ� �ا���
�َ�ُْ�ْ� ٬��َ��ْ�ِ، َ�ْ�ُ���َ�ٌ �ا��َْر�ُض �َِ��َ�َِ�. �ِ����َ�ِ� �َ�ُْ�ُ� ِ�ْ��َ�� ُ��� �أ�َ����ِم َ���َ��َِ�.   

�َوَ�ْ�ً�� �َوَ�َ�ً�� �ُْ��ُِ� �٬�ََ، �َو�َ�ُْ�ُ� ُ�ْ�َ� �اْ�َ�ْ�ِ�. �َِ�َ��ِق �َوْ��ِ�َ� �َ�ُْ�ُ� ُ�ْ�ً��ا 
».ِ�ْ��َ��. �َ��َ� �َُ��ا�ٌب٬، �َو�إِ�َ� �َُ��ا�ٍب �َُ���دُ َ���� �َُ���َد �إِ�َ� �ا��َْر�ِض �ا���ِ� �أُِ�ْ��َت   
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وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ااألْمَر َلْم يَیُعْد َكما كانَن في االسَّاِبِق. َففي االسَّاِبِق، كانَن  
آآدَدمُم يَیْعَمُل في ااألرْرضِض دُدوْونَن َعناٍء أأوْو َمْجهودٍد َكبيیٍر. أأمَّا َبْعَد االسُّقوطِط في االَخِطيیَِّة، فإننَّ ااألرْرضَض 

َلُه َشْوًكا وَوَحَسًكا. وَوصارَر االَعَمُل في ااألرْرضِض يَیَتَطلَُّب َعَرًقا َصارَرتْت َمْلعوَنة، وَوصارَرتْت ُتْنِبُت 
وَوَتَعًبا وَوُجْهًداا َكبيیًراا.   

 
َفالَخِطيیَُّة َجَلَبِت االشَّْوكَك لألرْرضِض، وَواالتََّعَب لإلْنسانِن. وَويیا َلها ِمْن ُصْورَرةٍة َبِشَعٍة للَخِطيیَِّة!  

ِلَتْخليیِص االَبَشِر ِمَن االَخِطيیَِّة َقْد أأْلَبسوهُه إإْكليیًلا ال ِمْن وَورْردٍد، وَوَكْم ُهَو َعجيیٌب أأننَّ يَیسوعَع االذيي َجاَء 
 َبْل ِمْن َشْوكٍك. وَوِمْن أأيْیَن َجاَء االشَّْوكُك؟ َلَقْد َجاَء َنتيیَجَة االَخِطيیَِّة. ِلذلَك، َفَقْد ُكلَِّل يَیسوعُع بإْكليیٍل ِمْن

. وَوَلِكْن ِعْنَدما يَیأتي يَیسوعَع ثاِنيَیًة، فإنَُّه َسيَیأتي ِبوْصِفِه َمِلَك َشْوكٍك ألننَّ االشَّْوكَك يُیَمثُِّل َلْعَنَة االَخِطيیَِّة
االُملوكِك وَورَرببَّ ااألرْربابِب.   

 
وَوِبَذِلَك، َفَقْد أأْعَلَن ااُهللا االدَّيْینوَنَة على االَحيیَِّة (أأيِي االشَّيْیطانِن)، وَوعلى َحوَّااَء وَوآآدَدمَم وَوااألرْرضِض.  

َفِإنََّنا َنْعَلُم أَأننَّ ُكلَّ : "23وو  22: 8اَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة في رِرَس ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل بولَس يَیقولُل
، َنْحُن ااْلَخِليیَقِة َتِئنُّ وَوَتَتَمخَُّض َمًعا إِإَلى ااآلنَن. وَوَليْیَس هَكَذاا َفَقْط، َبْل َنْحُن االَِّذيیَن َلَنا َباُكورَرةُة االرُّووحِح

". أأَجْل، يیا أأِحبَّائي! فالَخليیَقُة ُكلُّها َتِئنُّ ، ُمَتَوقِِّعيیَن االتََّبنَِّي ِفَدااَء أَأْجَسادِدَناأَأْنُفُسَنا أَأيْیًضا َنِئنُّ ِفي أَأْنُفِسَنا
ِبَسَبِب َلْعَنِة االَخِطيیَِّة االيیومَم. وَوِهَي في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى االَخالصِص االذيي بيیسوعَع االَمسيیح.  

 
:21وو  20: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
�اءَ «� �آ�َد�ُم �اْ�َ� �اْ�َ��أَ��ِِ� �َو�َد�َ  ���َ « . �َ���َ�� �أ�ُم� ُ��� َ���  

�ب� �اِ����ُ ��َد�َم �َو�اْ�َ��أَ��ِِ� �أَْ�ِ�َ��ً ِ�ْ� ِ�ْ�ٍ� �َو�أَْ��ََ��ُ�َ��. �َوَ��ََ� �ا���  
 

أَأوْورَرااقَق ِتيیٍن وَوَصَنَعا َعِلَما أَأنَُّهَما ُعْريَیاَنانِن َفَخاَطا وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َساِبًقا أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء  
. وَوَقْد كاَنِت االَمآزِزرُر االَمْصنوَعُة ِمْن أأوْوررااقُق االتِّيیِن ِهَي ُمَجرَّدُد ُمحاوَوَلٍة َبَشِريیٍَّة َألْنُفِسِهَما َمآزِزرَر

ُهما أأْقِمَصًة ِمْن إلخفاِء َخطيیَئِتِهما. وَوِلكنَّ أأوْوررااقِق االتِّيیِن َلْم َتُكْن َكاِفيَیة. ِلذلَك َفَقْد َصَنَع االرَّببُّ ااإلَلُه َل
ِجْلٍد وَوأأْلَبَسُهما. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ااَهللا ذَذَبَح َحيَیوااًنا أأوْو أأْكَثَر ِمْن أأْجِل االُحصولِل على ذَذِلَك االِجْلِد. 

وونِن َسْفِك دَدمٍم وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي ِبداايَیُة ُظهورِر االذَّباِئِح االَحيَیوااِنيیَِّة إإذْذ يَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإنَُّه "ِبد
ال َتْحُصُل َمْغِفَرةٌة".   

 
-22: 3وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   24:  

 
�ب� �اِ����ُ:  . «�َو�َ��َل �ا��� �� ���ُھَ��َذ�ا �اِ�ْ�َ���ُن �َْ� َ���َر َ�َ��اِ�ٍ� ِ���� َ���ِر�ً� �اْ�َ��ْ�َ� �َو�ا���

�اْ�َ���َ��ِة �أ�َْ�ً�� �َو��َ�ُْ�ُ� �َو��َْ���َ� �إِ�َ�  �َو�ا��َن �ََ�����ُ ��َُ��� ��ََ��هُ �َو��َ�ُْ�ُ� ِ�ْ� َ�َ�َ��ةِ 
�ب� �اِ����ُ ِ�ْ� َ���ِ� َ�ْ��ٍن ��ِ�َْ�َ�َ� �ا��َْر�َض �ا���ِ� �أُِ�َ� ِ�ْ��َ��.». �ا�َ�َ�ِ   �َ�َْ�َ�َ���ُ �ا���

�َ�ََ��َد �اِ�ْ�َ���َن٬، �َو�أَ�َ��َم َ�ْ��ِ�� َ���ِ� َ�ْ��ٍن �اْ�َ�ُ��و��٬�َ�ِ، �َو��َِ���َ� َ��ْ�ٍ� ُ��َ�َ��ٍ� 
ِ�َ��اَ�ِ� �طَِ���ِ� َ�َ�َ��ِة �اْ�َ���َ��ِة.�ِ   
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إإذًذاا، َفَقْد َحلَِّت االدَّيْینوَنُة. وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ االَخِطيیََّة َجَلَبْت أأَلًما وَوُحْزًنا، وَوأأنَّها َجَعَلِت ااإلْنسانَن  
يَیأُكُل ُخْبَزهُه ِبَعَرقِق َجبيیِنِه، وَوأأنَّها َجَعَلِت ااألرْرضَض ُتْنِبُت َشْوًكا. وَوَلمَّا كانَن ااإلْنسانُن َقْد َبْرَهَن على 

ِمْن َشَجَرةِة االَحيَیاةِة أَأيْیًضا وَويَیأُكُل وَويَیْحيَیا  يَیَدهُه وَويَیأُخَذ يَیُمدَّرَرِتِه بالثَِّقة، كانَن ِمَن االُمْمِكِن أأنْن َعَدمِم َجداا
في َحاَلِتِه االَباِئَسِة ِتْلَك! وَوِلَكْي يُیَخلَِّص ااُهللا ااإلْنسانَن ِمْن َحماَقِتِه، َطَردَدهُه ِمْن َجنَِّة َعْدنٍن،  إِإَلى ااَألَبِد
. ِلماذذاا؟ َشْرِقيَّ َجنَِّة َعْدنٍن االَكُرووِبيیَم، وَوَلِهيیَب َسيْیٍف ُمَتَقلٍِّب ِلِحَرااَسِة َطِريیِق َشَجَرةِة االَحيَیاةِة وَوأأقامَم

اُهللا يُیريیُدنا أأنْن ِلَكْي يَیْحمي ااإلْنسانَن ِمَن ااألْكِل ِمْنها وَواالَعيْیِش إإلى ااألَبِد في ذَذِلَك االُبْوسِس وَواالشَّقاء. َف
– َلَنْحيیا َحيیاةًة أأْفَض َحيیاةًة َتْخلو ِمَن ااألْحزاانِن وَواالُهمومِم وَواالَمشاِكِل.    

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألْمَر َسيَیكونُن َمريیًعا ِجداا إإنْن كانَن يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْحيیا إإلى ااألَبِد في َهِذهِه  

َشْيٍء، وَوأأْفَسَدتْت ُكلَّ َشيٍء.  ااألْجسادِد االضِّعيیَفِة، وَوَهذاا االُبؤسِس وَوَهذاا االشَّقاء. فالَخِطيیَُّة َلوََّثْت ُكلَّ
ى ااإلْنسانَن ِمْن َحماَقِتِه بأنْن َطَردَدهُه ِمَن االَجنَِّة. وَوَسْوفَف يَیأتي يَیْومٌم َنأُكُل فيیِه ِمْن ِلذلَك، فإننَّ ااَهللا َحَم

َمْن يَیْغِلُب " :7: 2ِتْلَك االشََّجرةِة َفَنْحيیا إإلى أأَبِد ااآلِبديیَن. َفَقْد قالَل االرَّببُّ يَیسوعُع في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
". َفَسُأْعِطيیِه أَأنْن يَیأُكَل ِمْن َشَجَرةِة االَحيَیاةِة االَِّتي ِفي وَوَسِط ِفْردَدوْوسِس ااِهللا  

 
ِخاللِل ااْبِنِه  ِلُمْشِكَلِة االَخِطيیَِّة ِمْنوَوَمجَّاِنيیا وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا االَحيَّ ألنَُّه أأوْوَجَد َحلا َجْذرِريیا  

أَأيیَُّها االِعَطاشُش َجِميیًعا َهُلمُّواا إِإَلى االِميَیاهِه، : "1: 55يَیسوعَع االَمسيیِح. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء 
ميین!". آآ...وَواالَِّذيي َليْیَس َلُه ِفضٌَّة َتَعاَلْواا ااْشَتُروواا وَوُكُلواا. َهُلمُّواا ااْشَتُروواا ِبَال ِفضٍَّة وَوِبَال َثَمٍن   

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ االُمؤِمنيیَن بيیسوعَع االَمسيیِح َسيَیْفَرحونَن ِجداا حيیَن يَیْسَمعونَن َصْوتَت االُبوقِق 

االذيي يَیْدعوُهْم إإلى َبيْیِت ااآلبِب االسَّماوِوييِّ ليیكونواا َمَعُه إإلى أأَبِد ااآلِبديین.   
 

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.  
 

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

أأيیُّها ااآلبُب االسَّماووييُّ االَحبيیب، َنْشُكُركَك على َمَحبَِّتَك، وَوعلى رُروْوِحَك االُقدُّووسِس االذيي َجاَء 
انا، ألنََّك أأْعَطيْیَتنا ُحرِّيیََّة ااالْختيیارِر. وَوَصالُتنا ِهَي أأنْن ا أأَبِليُیْعِلَن َمَحبََّتَك َلنا. وَوَنْشُكُركَك أأيْیًضا، يَی

 ْذَهَبَنِل نا، وَوأَأَقْمَتناااْخَتْرَتُتْعطيینا االُقوَّةَة وَواالِحْكَمَة ِلَكْي ُنْحِسَن ااالْختيیارر. وَوأأخيیًراا، َنْشُكُركَك ألنََّك 
وَوَصالُتنا ألْجِل َجميیِع ُمْسَتِمعيینا ِهَي أأنْن ُتْعِطيیهم َمزيیًداا ِمَن االَفْهِم نا. ِبَثَمٍر، وَويَیُدوومَم َثَمُرنأِتي وَو

االرُّووِحيِّ ِلُخطَِّتَك وَوَمقاِصِدكِك ااإلَلِهيیَِّة. باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


