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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 6:16 – 7:24 24: 7 – 16: 6 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us011# 507م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

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

إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل ِبِنْعَمِة االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االسَّادِدسِسااألْصحاحِح َ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  

 
 ِقصََّةَمْن يُیَصدِّقونَن َكما رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة، فإننَّ االَعاَلَم يَیْشَهُد ِجدااًلا ُمْسَتِمراا َبيْیَن 

َنَظِريیَِّة االنُّشوِء وَوااالرْرِتقاء. وَوَلِكْن ِعْنَدما َمْن يُیَصدِّقونَن في االِكتابِب االُمَقدَّسِس، وَواالَواارِردَدةِة االَخْلِق 
أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ ُهَو َخاِلُق َنِجُد أأنَّها َجميیَعها ُتؤكُِّد االِعْلِميیَِّة  االُمْعَطيیاتِتَنَتأمَُّل في االَحقاِئِق االِكتاِبيیَِّة وَو

االسَّماووااتِت وَوااألرْرضِض.  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،ااَءنا االُمْسَتِمعيینأأِعزَّ ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- االسَّادِدسس َعَشروَواالَعَددِد  االسَّادِدسِسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 َوُه يُّيیولوِجاالُج ودُدُماالَعاالجيیولوِجيِّ. وَو ُهناكَك َشْيٌء يُیْعَرفُف في ُعلومِم ااألرْرضِض بالَعمودِد 
 مِمَدْقأَأ ْنِم ِةيیَِّضرْرااأل ةِةَرْشِقْلِل ِةَنوَِّكاالُم ورِرُخاالصُّ ميیِعَجِل ِلاِماالَكاالتََّسْلُسِل لى َع ُقَلْطيُی ٌحَلَطْصُم
االَعمودِد االُجيیولوِجيِّ إلْثباتِت . وويَیْعَتِمُد أأْنصارُر َنَظِريیَِّة االنُّشوِء ووااالرْرِتقاِء على ى ااآلننتَّها َحناِتوَِّكُم

َكأساسٍس  َنَظِريیَِّتِهْم َهِذهه. وَوَلِكْن ُهناكَك ُمْشِكالتٌت وَوَثَغرااتٌت َعديیَدةٌة في ااْسِتْخداامِم االَعمودِد االُجيیولوِجيِّ
– إلْثباتِت َنَظِريیَِّة االنُّشوِء ووااالرْرِتقاء قاِء ال يَیْحويي أأييَّ َشْيٍء يَیُدللُّ على ُهذاا ااالرْرِتال ِسيیَّما أأنَُّه  

االَمْزعومم.   
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َمْن يَیْسَتْخِدمونَن االَعمودَد االُجيیولوِجيَّ يُیؤررِّخونَن ُعْمَر االطَّبقاتِت االصَّْخِريیَِّة 
وَوْفًقا ِلَنْوعِع ااألحافيیِر أأوِو االُمْسَتحاثَّاتِت االَمْوجودَدةِة فيیها (أأيْي َبقايیا االَحيَیوااناتِت وَواالنَّباتاتِت االُمَتَحجَِّرةة). 

فإنَُّهْم يَیقيیسونَن ُعْمَر َهِذهِه ااألحافيیِر وَوْفًقا ِلُعْمِر االطََّبقاتِت االصَّْخِريیَِّة االتي وُوِجَدتْت  ِمْن ِجَهٍة أأخرىىوَو
فيیها! وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه ال ُتْوَجُد َطريیَقٌة دَدقيیَقٌة ِلَتْحديیِد ُعْمِر ِتْلَك االطََّبقاتِت االصَّْخِريیَِّة أأوْو ِتْلَك 

افيیر. ااألَح  
 

ِكْن إإذذاا ُكْنَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، ُتؤِمُن ِبِقصَِّة االطُّوفانِن االتي وَورَردَدتْت في ِسْفِر االتَّكويین، وَوَل
فإنََّك َلْن ُتوااِجَه ُمْشِكَلًة في َفْهِم االَعمودِد االجيیولوِجيِّ. َفُكلُّ َكاِئٍن ُخِلَق َحَسَب ِجْنِسِه. ِبَمْعًنى آآَخَر، 

َقَرأأنا في ِسْفِر َفَقْد يَیوااناتِت ُخِلَقْت َهَكذاا وَوَلْم َتَتَطوَّرْر ِمْن أأْجناسٍس أأخرىى. فإننَّ أأْجناسَس االنَّباتاتِت وَواالَح
ِلُتْنِبِت ااَألرْرضُض ُعْشًبا وَوَبْقًال يُیْبِزرُر ِبْزرًراا، وَوَشَجًراا ذَذاا َثَمٍر «وَوَقالَل ااُهللا: : "12وو  11: 1االتَّكويین 

وَوَكانَن َكذِلَك. َفَأْخَرَجِت ااَألرْرضُض ُعْشًبا وَوَبْقًال ». َألرْرضِضيَیْعَمُل َثَمًراا َكِجْنِسِه، ِبْزرُرهُه ِفيیِه َعَلى اا
". وَوَقْد َقَرأأنا أأيْیًضا في ِسْفِر االتَّكويین يُیْبِزرُر ِبْزرًراا َكِجْنِسِه، وَوَشَجًراا يَیْعَمُل َثَمًراا ِبْزرُرهُه ِفيیِه َكِجْنِسِه

ااَألْنُفِس ااْلحيیَِّة االدَّبَّاَبِة ااْلِتى َفاَضْت ِبَها ااْلِميَیاهُه  َفَخَلَق ااُهللا االتََّناِنيیَن ااْلِعَظامَم، وَوُكلَّ ذَذوَوااتِت: "21: 1
وَوَقالَل ااُهللا: : "25وو  24: 1". وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین َكَأْجَناِسَها، وَوُكلَّ َطاِئٍر ذِذيي َجَناحٍح َكِجْنِسِه

». دَدبَّاَباتٍت، وَووُوُحوشَش أَأرْرضٍض َكَأْجَناِسَهاِلُتْخِرجِج ااَألرْرضُض ذَذوَوااتِت أَأْنُفٍس َحيیٍَّة َكِجْنِسَها: َبَهاِئَم، وَو«
 وَوَكانَن َكذِلَك. َفَعِمَل ااُهللا وُوُحوشَش ااَألرْرضِض َكَأْجَناِسَها، وَوااْلَبَهاِئَم َكَأْجَناِسَها، وَوَجِميیَع دَدبَّاَباتِت ااَألرْرضِض

َشَبِهَنا، َفيَیَتَسلَُّطونَن َعَلى َسَمِك َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتَنا َك«وَوأأخيیًراا، قالَل ااُهللا: " ".َكَأْجَناِسَها
ببُّ ااْلَبْحِر وَوَعَلى َطيْیِر االسََّماِء وَوَعَلى ااْلَبَهاِئِم، وَوَعَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض، وَوَعَلى َجِميیِع االدَّبَّاَباتِت االَِّتي َتِد

". ُه. ذَذَكًراا وَوأأْنَثى َخَلَقُهْمَفَخَلَق ااُهللا ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتِه. َعَلى ُصورَرةِة ااِهللا َخَلَق». َعَلى ااَألرْرضِض  
 

وَوَهذاا يُیريینا أأنَُّه ال ِصحََّة ِلما يُیقالُل بأننَّ االكاِئناتِت َتَطوَّرَرتْت ِمْن َكاِئناتٍت أأدْدنى ِمْنها، أأوْو أأننَّ 
ااإلْنسانَن ُهَو َكاِئٌن َتَطوَّرَر ِمْن َنْوعٍع ِمَن االُقروودِد أأوْو َما َشاَبَه ذَذِلَك. َفَقْد َخَلَق ااُهللا االَكاِئناتِت َحَسَب 

ااإلْنسانَن على ُصورَرِتِه َكَشَبِهِه. ِلذلَك فإننَّ االطُّوفانَن َنْفَسُه يُیَقدِّمُم َتْفسيیًراا َمْعقوًلا  أأْجناِسها. وَوَقْد َخَلَق
وَوَمْنِطِقيیا ِجداا للَعمودِد االجيیولوِجيِّ. وَوِمْن ِجَهٍة أأخرىى فإننَّ االَعمودَد االجيیولوِجيَّ يُیؤكُِّد ُحدووثَث 

االطُّوفانن.   
 

َعاِلِميیَن هَذاا أَأووًَّال: أَأنَُّه َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنٍة االَكِلماتِت االتَّاِليَیَة: "وَوَقْد َكَتَب االرَّسولُل ُبْطُرسُس 
أَأيْیَن ُهَو «َسيَیأِتي ِفي آآِخِر ااَأليیَّامِم َقْومٌم ُمْسَتْهِزُئونَن، َساِلِكيیَن ِبَحَسِب َشَهَوااتِت أَأْنُفِسِهْم، وَوَقاِئِليیَن: 
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". وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه »َذاا ِمْن َبْدِء ااْلَخِليیَقِةرَرَقَد ااآلَباُء ُكلُّ َشْيٍء َباقق هَكَمْوِعُد َمِجيیِئِه؟ َألنَُّه ِمْن ِحيیَن 
االَكِلماتِت ُتشيیُر إإلى أأْنصارِر َنَظِريیَِّة "االَوتيیَرةِة االَوااِحَدةِة" االذيیَن يَیقولونَن إإننَّ ااألشيیاَء َلْم َتَتَغيیَّر، َبْل 

بالُمْسَتْهِزئيیَن. وَوُهَو يُیتاِبُع َحديیَثُه نَّ ُبْطُرسَس يَیِصُف َهؤالِء زَزلل. وَوَلِكِهَي َكما كاَنْت َعَليْیِه ِمَن ااأل
َألننَّ هَذاا يَیْخَفى َعَليْیِهْم ِبِإرَراادَدِتِهْم: أَأننَّ االسََّماوَوااتِت َكاَنْت ُمْنُذ ااْلَقِديیِم، وَوااَألرْرضَض ِبَكِلَمِة ااِهللا : "قاِئًلا

". وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ ِهنَّ ااْلَعاَلُم ااْلَكاِئُن ِحيیَنِئٍذ َفاضَض َعَليْیِه ااْلَماُء َفَهَلَكَقاِئَمًة ِمَن ااْلَماِء وَوِباْلَماِء، االلََّوااِتي ِب
على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْسِبُق ااإلْنسانَن بآالفِف ااألْميیالِل ألنَُّه َقْد ُكِتَب ِبَوْحٍي 

ِمَن االرُّووحِح االُقُدسس.  
 

َنْقَرأأ وَوااآلنْن، ى ُنْوًحا َجميیَع ِقيیاساتِت االُفْلِك. ْعَطَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ أَأوَوَقْد رَرأأيْینا في اال
-16: 6في ِسْفِر االتَّكويین  22:  

 
وَوَتْصَنُع َكواا ِلْلُفْلِك، وَوُتَكمُِّلُه إِإَلى َحدِّ ذِذرَرااعٍع ِمْن َفْوقُق. وَوَتَضُع َبابَب ااْلُفْلِك ِفي 

َجاِنِبِه. َمَساِكَن ُسْفِليیًَّة وَوُمَتَوسَِّطًة وَوُعْلِويیًَّة َتْجَعُلُه. َفَها أَأَنا آآتٍت ِبُطوَفانِن 
يیِه رُرووحُح َحيَیاةٍة ِمْن َتْحِت االسََّماِء. ُكلُّ ااْلَماِء َعَلى ااَألرْرضِض ُألْهِلَك ُكلَّ َجَسٍد ِف

َما ِفي ااَألرْرضِض يَیُموتُت. وَولِكْن أُأِقيیُم َعْهِديي َمَعَك، َفَتْدُخُل ااْلُفْلَك أَأْنَت وَوَبُنوكَك 
وَوااْمَرأَأُتَك وَوِنَساُء َبِنيیَك َمَعَك. وَوِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ ذِذيي َجَسٍد، ااْثَنيْیِن ِمْن ُكّل 

إِإَلى ااْلُفْلِك الْسِتْبَقاِئَها َمَعَك. َتُكونُن ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى. ِمَن االطُّيُیورِر ُتْدِخُل 
َكَأْجَناِسَها، وَوِمَن ااْلَبَهاِئِم َكَأْجَناِسَها، وَوِمْن ُكلِّ دَدبَّاَباتِت ااَألرْرضِض َكَأْجَناِسَها. 

ْذ ِلَنْفِسَك ِمْن ُكلِّ َطَعامٍم ُتْدِخُل إِإَليْیَك الْسِتْبَقاِئَها. وَوأَأْنَت، َفُخ ااْثَنيْیِن ِمْن ُكلٍّ
َفَفَعَل ُنوحٌح َحَسَب ُكلِّ َما ». يُیْؤَكُل وَوااْجَمْعُه ِعْنَدكَك، َفيَیُكونَن َلَك وَوَلَها َطَعاًما

أَأَمَرهُه ِبِه ااُهللا. هَكَذاا َفَعَل.  
 

َنْحَو َخْمَسٍة أأيْي رَرااعٍع (َناِفَذةًة َعَلى ااْنِخَفاضِض ذِذيَیْجَعَل للُفْلِك ى ااُهللا ُنْوًحا بأنْن وْوَصإإذًذاا، َفَقْد أَأ 
االُجْزِء . وَوعلى َما يُیَظنُّ، فإننَّ َهِذهِه االنَّاِفَذةَة كاَنْت َتْمَتدُّ على ُطْولِل اا) ِمَن االسَّْقِفوَوأَأرْرَبِعيیَن َسْنِتِمْتًر

زِزَمِة للُفْلِك. االُفْلِك. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه االنَّاِفَذةُة َكاِفيَیًة ِلَتْوفيیِر االتَّْهِويَیِة االلَّااالُعْلِوييِّ ِمَن   
 

االطُّيُیورِر  َجميیِع ذَذَكًراا وَوأأْنَثى ِمْنيُیْدِخَل إإلى االُفْلِك وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ ااَهللا أَأوْوَصى ُنْوًحا بأنْن  
ِجْنٍس.  َكَأْجَناِسَها، وَوِمَن االَبَهاِئِم َكَأْجَناِسَها، وَوِمْن ُكلِّ دَدبَّاَباتِت ااَألرْرضِض َكَأْجَناِسَها. ااْثَنيْیِن ِمْن ُكلِّ

وَوَقْد َفَعَل ُنْوحٌح ُكلَّ َما أأوْوصاهُه ااُهللا أأنْن يَیْفَعَلُه.   
 

حاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن َفَنْقَرأأ في وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْص 
:11إإلى  1ااألْعداادد ِمْن   

 
اادْدُخْل أَأْنَت وَوَجِميیُع َبيْیِتَك إِإَلى ااْلُفْلِك، َألنِّي إِإيیَّاكَك رَرأَأيْیُت «وَوَقالَل االرَّببُّ ِلُنوحٍح: 

َتْأُخُذ َمَعَك َسْبَعًة َبارراا َلَدييَّ ِفي هَذاا ااْلِجيیِل. ِمْن َجِميیِع ااْلَبَهاِئِم االطَّاِهَرةِة 
َسْبَعًة ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى. وَوِمَن ااْلَبَهاِئِم االَِّتي َليْیَسْت ِبَطاِهَرةٍة ااْثَنيْیِن: ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى. 
وَوِمْن ُطيُیورِر االسََّماِء أَأيْیًضا َسْبَعًة َسْبَعًة: ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى. الْسِتْبَقاِء َنْسل َعَلى 
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نِّي َبْعَد َسْبَعِة أَأيیَّامٍم أَأيْیًضا أُأْمِطُر َعَلى ااَألرْرضِض أَأرْرَبِعيیَن وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض. َأل
َفَفَعَل ُنوحٌح ». يَیْوًما وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة. وَوأَأْمُحو َعْن وَوْجِه ااَألرْرضِض ُكلَّ َقاِئٍم َعِمْلُتُه

ِة َسَنٍة َصارَر وَوَلمَّا َكانَن ُنوحٌح ااْبَن ِستِّ ِمَئ َحَسَب ُكلِّ َما أَأَمَرهُه ِبِه االرَّببُّ.
ُطوَفانُن ااْلَماِء َعَلى ااَألرْرضِض، َفَدَخَل ُنوحٌح وَوَبُنوهُه وَوااْمَرأَأُتُه وَوِنَساُء َبِنيیِه َمَعُه 
إِإَلى ااْلُفْلِك ِمْن وَوْجِه ِميَیاهِه االطُّوَفانِن. وَوِمَن ااْلَبَهاِئِم االطَّاِهَرةِة وَوااْلَبَهاِئِم االَِّتي 

ورِر وَوُكلِّ َما يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض: دَدَخَل ااْثَنانِن ااْثَنانِن َليْیَسْت ِبَطاِهَرةٍة، وَوِمَن االطُّيُی
وَوَحَدثَث َبْعَد االسَّْبَعِة  إِإَلى ُنوحٍح إِإَلى ااْلُفْلِك، ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى، َكَما أَأَمَر ااُهللا ُنوًحا.

َحيَیاةِة  ِفي َسَنِة ِستِّ ِمَئٍة ِمْن ااَأليیَّامِم أَأننَّ ِميَیاهَه االطُّوَفانِن َصارَرتْت َعَلى ااَألرْرضِض.
، ِفي ااْليَیْومِم االسَّابَع َعَشَر ِمَن االشَّْهِر ِفي ذذِلَك يُنوحٍح، ِفي االشَّْهِر االثَّاِن

االيَیْومِم، ااْنَفَجَرتْت ُكلُّ يَیَناِبيیِع ااْلَغْمِر ااْلَعِظيیِم، وَوااْنَفَتَحْت َطاَقاتُت االسََّماِء.   
 

إإذْذ َنْقَرأأ: "وَوقالَل  7وو  6: 1االتَّكويین  ووَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمسَتِمع، َما َجاَء في ِسْفِر 
َفَعِمَل ااُهللا ااْلَجَلَد، وَوَفَصَل َبيْیَن ». ِليَیُكْن َجَلٌد ِفي وَوَسِط ااْلِميَیاهِه. وَوْليَیُكْن َفاِصًال َبيْیَن ِميَیاهٍه وَوِميَیاهٍه«ااُهللا: 

وَوااآلنْن، َنْقَرأأ أأننَّ َهِذهِه االِميیاهَه َقْد َتَكثََّفْت وَوَسَقَطْت ". ااْلِميَیاهِه االَِّتي َتْحَت ااْلَجَلِد وَوااْلِميَیاهِه االَِّتي َفْوقَق ااْلَجَلِد
الوَوةٌة على ذَذِلَك فإننَّ ُكلَّ يَینابيیِع ااألرْرضِض َقِد على ااألرْرضِض في َشْكِل أأْمطارٍر َغزيیَرةٍة ِجداا. وَوَع

اتِت ااألرْرضِض، وَوفي االِجبالِل، ااْنَفَجَرتْت. وَوال َشكَّ أأننَّ َضْغَط االَماِء االَهاِئِل َقْد أأْحَدثَث َتْغيیيیرااتٍت في َطَبق
وَوفي االُمحيیطاتِت.   

 
-12: 7ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   20:  

 
وَوَكانَن ااْلَمَطُر َعَلى ااَألرْرضِض أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة. ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َعيْیِنِه 

ْمَرأَأةُة ُنوحٍح، وَوَثَالثُث ِنَساِء َبِنيیِه دَدَخَل ُنوحٌح، وَوَسامٌم وَوَحامٌم وَويَیاَفُث َبُنو ُنوحٍح، وَواا
َمَعُهْم إِإَلى ااْلُفْلِك. ُهْم وَوُكلُّ ااْلُوُحوشِش َكَأْجَناِسَها، وَوُكلُّ ااْلَبَهاِئِم َكَأْجَناِسَها، 

وَوُكلُّ االدَّبَّاباتِت االَِّتي َتِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض َكَأْجَناِسَها، وَوُكلُّ االطُّيُیورِر َكَأْجَناِسَها: 
ْصُفورٍر، ُكلُّ ذِذيي َجَناحٍح. وَودَدَخَلْت إِإَلى ُنوحٍح إِإَلى ااْلُفْلِك، ااْثَنيْیِن ااْثَنيْیِن ِمْن ُكلُّ ُع

وَواالدَّااِخَالتُت دَدَخَلْت ذَذَكًراا وَوأُأْنَثى، ِمْن ُكلِّ ذِذيي َجَسٍد،  ُكلِّ َجَسٍد ِفيیِه رُرووحُح َحيَیاةٍة.
لطُّوَفانُن أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما َعَلى وَوَكانَن اا َكَما أَأَمَرهُه ااُهللا. وَوأَأْغَلَق االرَّببُّ َعَليْیِه.

ااَألرْرضِض. وَوَتَكاَثَرتِت ااْلِميَیاهُه وَورَرَفَعِت ااْلُفْلَك، َفارْرَتَفَع َعِن ااَألرْرضِض. وَوَتَعاَظَمِت 
ااْلِميَیاهُه وَوَتَكاَثَرتْت ِجداا َعَلى ااَألرْرضِض، َفَكانَن ااْلُفْلُك يَیِسيیُر َعَلى وَوْجِه ااْلِميَیاهِه. 

هُه َكِثيیًراا ِجداا َعَلى ااَألرْرضِض، َفَتَغطَّْت َجِميیُع ااْلِجَبالِل االشَّاِمَخِة وَوَتَعاَظَمِت ااْلِميَیا
االَِّتي َتْحَت ُكلِّ االسََّماِء. َخْمَس َعَشَرةَة ذِذرَرااًعا ِفي ااالرْرِتَفاعِع َتَعاَظَمِت ااْلِميَیاهُه، 

َفَتَغطَِّت ااْلِجَبالُل.   
 

–طُّوفانَن كانَن َمَحلِّيیا وَوُهناكَك َمْن يُیحاوِولونَن أأنْن يَیقولواا إإننَّ ذَذِلَك اال  أأيْي َمْحصورًراا في ِمْنَطَقٍة  
ُمَعيیََّنٍة (وَوَتْحديیًداا في االسَّْهِل االباِبِليِّ). وَوَلِكْن َلْو َكانَن ذَذِلَك َصحيیًحا َلما أَأوْوَصى االرَّببُّ ااإلَلُه ُنْوًحا 

أأنْن يَیْنَتِقَل إإلى َمكانٍن آآَخَر يَیكونُن فيیِه بأنْن يَیْبني ُفْلًكا َضْخًما َكَهذاا. وَوَلْو كانَن ذَذِلَك َصحيیًحا َلقالَل َلُه 
ااطط؟ اارَررَرأَأِجبالِل على  االُفْلِكُنَفسُِّر ااْسِتْقراارَر في َمأَمٍن ِمَن االطُّوفانِن. وَوَلْو كانَن ذَذِلَك َصحيیًحا، َكيْیَف 
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َخْمَسَة َعَشَر ذِذررااًعا؟ وَوَلْو كانَن االطُّوفانُن َمَحلِّيیا  اأأررااررااطط وَوَعَلْت َفْوَقَهِجبالَل وَوَكيْیَف َغطَِّت االِميیاهُه 
أأنْن يَیأُخَذ ِتْلَك االَحيَیوااناتِت في االُفْلِك؟ وَوَلِكنَّ االِكتابَب  ُنْوًحاَكما يَیْزُعُم َهؤالء، ِلماذذاا أَأوْوَصى االرَّببُّ 

َألنِّي انَن االرَّببُّ َقْد َقالَل ِلنوحح: "االُمَقدَّسَس يُیْعِلُن بوضوحٍح تاممٍّ أأننَّ االطُّوفانَن َغطَّى ااألرْرضَض ُكلَّها. وَوك
رْرضِض َبْعَد َسْبَعِة أَأيیَّامٍم أَأيْیًضا أأْمِطُر َعَلى ااَألرْرضِض أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة. وَوأَأْمُحو َعْن وَوْجِه ااَأل

".ُكلَّ َقاِئٍم َعِمْلُتُه  
 

-21: 7وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   24:  
 

تَت ُكلُّ ذِذيي َجَسٍد َكانَن يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض ِمَن االطُّيُیورِر وَوااْلَبَهاِئِم َفَما
وَوااْلُوُحوشِش، وَوُكلُّ االزَّحَّاَفاتِت االَِّتي َكاَنْت َتْزَحُف َعَلى ااَألرْرضِض، وَوَجِميیُع 

َماتَت. َفَمَحا االنَّاسِس. ُكلُّ َما ِفي أَأْنِفِه َنَسَمُة رُرووحِح َحيَیاةٍة ِمْن ُكلِّ َما ِفي ااْليَیاِبَسِة 
ااُهللا ُكلَّ َقاِئٍم َكانَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض: االنَّاسَس، وَوااْلَبَهاِئَم، وَواالدَّبَّاَباتِت، وَوُطيُیورَر 

االسََّماِء. َفاْنَمَحْت ِمَن ااَألرْرضِض. وَوَتَبقَّى ُنوحٌح وَواالَِّذيیَن َمَعُه ِفي ااْلُفْلِك َفَقْط. 
َئًة وَوَخْمِسيیَن يَیْوًما.وَوَتَعاَظَمِت ااْلِميَیاهُه َعَلى ااَألرْرضِض ِم  

 
. وَوكانَن يَیسوعُع َقْد َطواالَل ِستَِّة أأْشُهٍر َتْقريیًباوَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االِميیاهَه َتعاَظَمْت على ااألرْرضِض  

َك وَوأَأمَّا ذذِلَك ااْليَیْومُم وَوِتْلقالَل ِلَتالِميیِذهِه في أأثناِء َحديیِثِه َعْن َعالماتِت َمجيیِئِه االثَّاني وَوِنهايَیِة االَعاَلِم: "
وحٍح َكذِلَك االسَّاَعُة َفَال يَیْعَلُم ِبِهَما أَأَحٌد، وَوَال َمَالِئَكُة االسََّماوَوااتِت، إِإالَّ أَأِبي وَوْحَدهُه. وَوَكَما َكاَنْت أَأيیَّامُم ُن

يَیْأُكُلونَن َألنَُّه َكَما َكاُنواا ِفي ااَأليیَّامِم االَِّتــي َقْبَل االطُّوَفانِن  يَیُكونُن أَأيْیًضا َمِجيُء ااْبِن ااِإلْنَسانِن.
َجاَء  وَويَیْشَرُبونَن وَويَیَتَزووَُّجونَن وَويُیَزووُِّجونَن، إِإَلى ااْليَیْومِم االَِّذيي دَدَخَل ِفيیِه ُنوحٌح ااْلُفْلَك، وَوَلْم يَیْعَلُمواا َحتَّى
ي ااْلَحْقِل، االطُّوَفانُن وَوأَأَخَذ ااْلَجِميیَع، َكذِلَك يَیُكونُن أَأيْیًضا َمِجيُء ااْبِن ااِإلْنَسانِن. ِحيیَنِئٍذ يَیُكونُن ااْثَنانِن ِف

 يُیْؤَخُذ ااْلَوااِحُد وَويُیْتَركُك ااآلَخُر. اِاْثَنَتانِن َتْطَحَنانِن َعَلى االرََّحى، ُتْؤَخُذ ااْلَوااِحَدةُة وَوُتْتَركُك ااُألْخَرىى.
فَف رَرببُّ ااْلَبيْیِت اِاْسَهُروواا إِإذًذاا َألنَُّكْم َال َتْعَلُمونَن ِفي أَأيیَِّة َساَعٍة يَیأِتــي رَربُُّكْم. وَوااْعَلُمواا هَذاا: أَأنَُّه َلْو َعَر

يیَن، َألنَُّه ِفي أَأييِّ َهِزيیٍع يَیأِتــي االسَّارِرقُق، َلَسِهَر وَوَلْم يَیَدعْع َبيْیَتُه يُیْنَقُب. ِلذِلَك ُكوُنواا أَأْنُتْم أَأيْیًضا ُمْسَتِعدِّ
".ِفي َساَعٍة َال َتُظنُّونَن يَیأِتــي ااْبُن ااِإلْنَسانِن  

 
َفَقْد َشِهَدتْت أأيیَّامُم ُنْوحٍح ااْنِفجارًراا ُسكَّاِنيیا َغيْیَر َعادِدييٍّ. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، َفَقْد كاَنْت أأيیَّامُم  

ُكلَّ ُنْوحٍح ِشرِّيیَرةة. وَوَقْد َتعاَظَم االشَّرُّ وَواالَفسادُد وَواالُعْنُف ِجداا َحتَّى إإننَّ ااَهللا أأرْرَسَل ُطْوفاًنا أأْهَلَك فيیِه 
َكانَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض: االنَّاسَس، وَواالَبَهاِئَم، وَواالدَّبَّاَباتِت، وَوُطيُیورَر االسََّماِء. َفاْنَمَحْت ِمَن  َقاِئٍم

. ااَألرْرضِض. وَوَتَبقَّى ُنوحٌح وَواالَِّذيیَن َمَعُه ِفي االُفْلِك َفَقْط  
 

لى ُنْوحح وَوَمْن َمَعُه. وَويُیْخِبُرنا ِسْفُر وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل أأيْیًضا، فإننَّ ااَهللا أَأْغَلَق بابَب االُفْلِك َع 
(وَوِهَي االَفْتَرةُة ِمَئَة َسَنة إإلى االتَّْوَبِة  االنَّاسَسااْسَتَمرَّ يَیْدعو االتَّكويین أأننَّ ُنْوًحا كانَن رَرُجًلا َبارراا، وَوأأنَُّه 

، فإنَُّهْم َسِخُروواا ِمْنُه ِة ااِهللا االَوشيیَكِةِمْن دَديْینوَنوَوَمَع أأنَُّه كانَن يُیَحذِّرُرُهْم االتي ااْسَتْغَرَقها ِبناُء االُفْلِك). 
–ِبِه وَوَهِزُئواا  . أأييِّ َتَجمٍُّع َكبيیٍر للِميیاهه في َمكانٍن َبعيیٍد َعْن اَضْخًمُفْلًكا وَوال ِسيیَّما أأنَُّه كانَن يَیْبني    

 



6 
 

 وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك ُكلِِّه، َفَقِد ااْسَتَمرَّ ُنْوحٌح في ِبناِء االُفْلِك. وَوِبَسَبِب إإيیماِنِه وَوَثباِتِه، َفَقْد أَأْنَقَذ
َنْفَسُه وَوَعاِئَلَتُه وَوأأْجناسَس االَحيَیوااناتِت االُمْخَتِلَفة. وَوِعْنَدما أأْغَلَق االرَّببُّ َبابَب االُفْلِك َعلى ُنْوحٍح وَوَمْن 

َمْن َهَلَك ُكلُّ ، وَوَمأَمٍن، َجاَءتْت َلْحَظُة االدَّيْینوَنِة االرَّهيیَبة. وَوِحيینئٍذ، َصارَر َمْن في االدَّااِخِل في َمَعُه
. االتَّْوَبِةوَوأأْغِلَق َبابُب في االَخارِرجِج. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َفاتَت ااألوواانُن   

 
ِة وَواالنِّْعَمِة ِمْن ِجَهة، وَواالدَّيْینوَنِة ِمْن ِجَهٍة وَوَقْد كانَن ذَذِلَك االيیومُم يَیْوًما َفاِصًلا بيیَن االرَّْحَم 

وَوِمَن  ".َال يَیِديیُن رُرووِحي ِفي ااِإلْنَسانِن إِإَلى ااَألَبِد، ِلَزيَیَغاِنِهأُأخرىى. وَوكانَن ااُهللا االَعِليُّ َقْد قالَل ُمَحذِّرًراا: "
وَوَلِكْن اا في دَدْعَوةِة االنَّاسس إإلى االتَّْوَبِة. االَوااِضِح َتماًما في االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ رُروْوحَح ااِهللا َنِشٌط ِجد

اذذاا يُیحاوِولُل ااُهللا االَعِليُّ أأنْن يُیَحذِّرَر ااإلْنسانَن َمِن االَخِطيیَِّة وَوَعوااِقِبها؟ وَوَمْن َنكونُن َنْحُن ِليَیْفَعَل ااُهللا ِلَم
وَوبالرَّْغِم ِمْن َهذاا ُكلِِّه، فإننَّ ِنْعَمَة ااِهللا االَحيُّ ُكلَّ َهذاا ألْجِلنا؟ إإنَّها ُمْعِجَزةُة االنِّْعَمِة، يیا َصديیقي! 

ا إإلى ااألَبد في َما يَیْخَتصُّ باألشخاصِص االذيیَن َعَقدوواا االَعْزمَم على َعَدمِم االتَّْوَبِة ووَموَورَرْحَمَتُه َلْن َتُد
َبابَب االَخالصِص  ُه، فإننَّوَوَعَدمِم االرُّجوعِع إإلى ااِهللا. وَوكما أأننَّ بابَب االُفْلِك َقْد أأْغِلَق َعلى ُنْوحٍح وَوَمْن َمَع

يَیْومٍم. وَوِحيینئٍذ، َلْن يَیكونَن ِبَمْقدوورِر أأييِّ َشْخٍص في االَخارِرجِج أأنْن يَیْدُخَل ألنَُّه َسيَیكونُن َقِد  َسيُیْغَلُق ذَذااتت
ااْسَتْنَفَذ ُكلَّ ُفْرَصٍة للتَّْوَبِة.   

 
-26: 10ووَهذاا ُهَو َما يَیقوُلُه َكاِتُب االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین   َفِإنَُّه إِإنْن أَأْخَطأَنا إإذْذ َنْقَرأُأ: " 31

ٍة ُمِخيیٌف، ِباْخِتيَیارِرَنا َبْعَدَما أَأَخْذَنا َمْعِرَفَة ااْلَحقِّ، َال َتْبَقى َبْعُد ذَذِبيیَحٌة َعِن ااْلَخَطايَیا، َبْل ُقُبولُل دَديْیُنوَن
وسَس ُموَسى َفَعَلى َشاِهَديْیِن أَأوْو َثَالَثِة ُشُهودٍد وَوَغيْیَرةُة َنارٍر َعِتيیَدةٍة أَأنْن َتأُكَل ااْلُمَضاددِّيیَن. َمْن َخاَلَف َناُم

مَم يَیُموتُت ِبُدوونِن رَرأأَفٍة. َفَكْم ِعَقاًبا أَأَشرَّ َتُظنُّونَن أَأنَُّه يُیْحَسُب ُمْسَتِحقا َمْن دَدااسَس ااْبَن ااِهللا، وَوَحِسَب دَد
ِلَي ااالْنِتَقامُم، أَأَنا «ِإنََّنا َنْعِرفُف االَِّذيي َقالَل: ااْلَعْهِد االَِّذيي ُقدِّسَس ِبِه دَدِنًسا، وَواازْزدَدرَرىى ِبُرووحِح االنِّْعَمِة؟ َف

"ُمِخيیٌف ُهَو ااْلُوُقوعُع ِفي يَیَديِي ااِهللا ااْلَحيِّ!». االرَّببُّ يَیِديیُن َشْعَبُه«وَوأَأيْیًضا: ». أأَجازِزيي، يَیُقولُل االرَّببُّ  
 

االنِّْعَمِة، َبْل أأنْن َتتوبَب ووحِح وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، َكْي ال َتْزدَدرريي ِبُر 
وَوَتْرِجَع إإلى االرَّببِّ ألنَُّه يُیِحبَُّك وَويُیريیُد أأنْن يُیَخلَِّصك َكما َخلََّص ُنْوًحا وَوَمْن َمَعُه في االُفْلِك. آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َخالصِص. َفإنْن ُكْنَت َقِد َقِبْلَت لللتَّْوَبِة وَواايُیْعطي ُكلَّ َشْخٍص ِمنَّا ُفْرَصًة االرَّحيیَم إإننَّ االرَّببَّ 

زْزدِدررااِء يُیِصرُّوونَن على ااالوَودَديْینوَنِتِه. أأمَّا االَّذيیَن  ِهيَیسوعَع ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك، فإنََّك في َمأَمٍن ِمْن َغَضِب
َما. وَوحيینئٍذ، َسيَیكونُن َبابُب ِبرووحِح االنِّْعَمِة ااإلَلِهيیَِّة فإنَُّهْم َسيَیِجدوونَن أأْنُفَسُهْم َخارِرجَج ُفْلِك االنَّجاةِة في يَیْومٍم 

االنَّجاةِة َقْد أأْغِلَق إإلى ااألَبد.   
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
ابَب االُفْلِك َعلى ُنْوحٍح وَوَمْن َمَعُه َفَنَجْواا ِمَن االدَّيْینوَنِة. وَوَكْم َنْشُكُر ااُهللا فيیِه َبَلَقْد َجاَء يَیْومٌم أَأْغَلَق 

ااَهللا ألنَُّه دَدبََّر َلنا َخالًصا َثميیًنا بيیسوعَع االَمسيیِح رَربِّنا. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتكونَن 
يَیْدُخلواا ُفْلَك االنَّجاةِة وَوأأنْن يَیْحَتُمواا ِبَدمِم االرَّببِّ يَیسوعَع  وَوااِحًداا ِمَن ااألشخاصِص االذيیَن ااْختارُروواا أأنْن

باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!االَمسيیِح االذيي يُیَطهُِّر ِمْن ُكلِّ َخِطيیَّة.   
 


