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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 8:1 – 9:4 4: 9 – 1: 8 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us012# 508م: 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
االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االثَّاِمِنااألْصحاحِح َ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  

 
َنْحُن َنميیُل في أأْغَلِب ااألْحيیانِن إإلى أأْخِذ ااألشيیاِء ِمْن َحْوِلنا وَوَكأنَّها ُمَسلَّماتٌت (أأيْي وَوكأنَّها 
أأمورٌر َمْفرووغٌغ ِمْنها). وَوَلِكنَّها َليْیَسْت َكَذِلَك في َحقيیَقِة ااألْمِر. َفَنْحُن َنْنَسى َكيْیَف َحَصْلنا على ُكلِّ 

َهِذهِه ااألشيیاِء وَواالَبَركاتِت.   
 

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

 
االثَّاِمُن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین ِبَهِذهِه االَكِلماتِت:يَیْبَتِدئُئ ااألْصحاحُح    

 
ُثمَّ ذَذَكَر ااُهللا ُنوًحا   

 
ُنْوًحا يَیْوًما. وَوُهنا أأيْیًضا، يَیِجُب عليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ االِكتابَب  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَهللا َلْم يَیْنَس 

ااِهللا وَوأأْعماِلِه. َفَلمَّا كانَن ااُهللا َغيْیَر َمْحدوودٍد، ِمَن االصَّْعِب االُمَقدَّسَس يَیْسَتْخِدمُم ِعباررااتٍت َبَشِريیًَّة ِلَوْصِف 
َعْن وَوْصِف  َعليینا أأنْن َنِصَفُه ِبِعباررااتٍت ُمالِئَمٍة َتماًما ألنَّنا َبَشٌر ُمْحدووددوونَن وَوألننَّ ُلَغَتنا َعاِجَزةٌة

ُتِطَف ُبْوُلُس االرَّسولُل إإلى االسَّماِء االثَّاِلَثِة، َعَظَمِتِه وَوَجالِلِه وَوأأْعماِلِه. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، ِعْنَدما ااْخ
أَأْعِرفُف إِإْنَساًنا ِفي ااْلَمِسيیِح َقْبَل أَأرْرَبَع َعْشَرةَة َسَنًة. أَأِفي ااْلَجَسِد؟ َلْسُت أَأْعَلُم، قالَل في وَوْصِف ذَذِلَك: "

ى االسََّماِء االثَّاِلَثِة. وَوأَأْعِرفُف هَذاا ااِإلْنَسانَن: أَأمْم َخارِرجَج ااْلَجَسِد؟ َلْسُت أَأْعَلُم. ااُهللا يَیْعَلُم. ااْخُتِطَف هَذاا إِإَل
َماتٍت َال أَأِفي ااْلَجَسِد أَأمْم َخارِرجَج ااْلَجَسِد؟ َلْسُت أَأْعَلُم. ااُهللا يَیْعَلُم. أَأنَُّه ااْخُتِطَف إِإَلى ااْلِفْردَدوْوسِس، وَوَسِمَع َكِل

أأَجْل يیا َصديیقي، فال يُیْمِكُن ِلَجميیِع ُلغاتِت االَعاَلِم أأنْن  "!يُیْنَطُق ِبَها، وَوَال يَیُسوغُغ ِإلْنَسانٍن أَأنْن يَیَتَكلََّم ِبَها
َتِصَف ااَهللا االَعِليَّ االَحيَّ.   

 
:1: 8ِلذاا فإنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
ُثمَّ ذَذَكَر ااُهللا ُنوًحا وَوُكلَّ ااْلُوُحوشِش وَوُكلَّ ااْلَبَهاِئِم االَِّتي َمَعُه ِفي ااْلُفْلِك. وَوأَأَجازَز 

.رِريیًحا َعَلى ااَألرْرضِض َفَهَدأَأتِت ااْلِميَیاهُه ااُهللا  
 

َتَذكََّرهُه ثاِنيَیًة. َبْل ُثمَّ وَوَكما ُقْلنا، فإننَّ االِعبارَرةَة "ُثمَّ ذَذَكَر ااُهللا ُنْوًحا" ال َتْعني أأنَُّه كانَن َقْد ِنِسيَیُه  
إإننَّ االَمْقصودَد ُهنا ُهَو َتْوجيیه أأْنظارِرنا إإلى أأننَّ َعيْیَنِي ااِهللا َكاَنتا على االُفْلِك وَوَمْن فيیِه َطواالَل ِتْلَك 

ااأليیَّامِم االتي َطفا فيیها على وَوْجِه االِميیاهه.   
 

. وَورُربَّما كاَنْت ِتْلَك ِهَي االَمرَّةُة تِت االِميَیاهُهًحا َعَلى ااَألرْرضِض َفَهَدأَأأَأَجازَز رِريْیوَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ااَهللا  
َفَقْبَل االطُّوفانِن، كاَنِت االِميیاهُه ُمَعلََّقًة . َقِويیٌَّة على ااألرْرضِض ااألوولى االتي َتْحُدثُث فيیها َتيیَّاررااتُت َهوااِئيیٌَّة

رْرضِض آآَنذااكك. ِلذلَك، َفَقْد كاَنِت على ااألُمَسطَّحاتٌت َماِئيیٌَّة َهاِئَلٌة في َطَبقاتِت االَجوِّ، وَوَلْم َتُكْن ُهناكَك 
َكما ِهَي االَحالُل ااآلنن.  َلْم َتُكْن ُهناكَك أأررااضٍض َقاِحَلٌة َخْضرااَء رَرااِئَعِة االَجمالِل إإذْذ ااألرْرضُض أأْشَبَه ِبغاَبٍة

َتِدًلا في ُكلِّ وَورُربَّما َكانَن ُهناكَك َتواازُزنٌن َبيْیَن ِمساَحِة االِميیاهِه وَوِمساَحِة االيیاِبَسِة. وَوَقْد كانَن االُمناخُخ ُمْع
االَعاَلِم. وَوَلْم يَیُكْن ُهناكَك ُقْطٌب ُمَتَجمٌِّد َشماِليٌّ أأوْو َجنوِبيٌّ.   

 
وَوَلِكنَّ االِميیاهَه االُمَتكاِثَفَة في َطَبقاتِت االَجوِّ َسَقَطْت في َشْكِل أأْمطارٍر ِعْنَدما أأرْرَسَل ااُهللا  

ااألرْرضِض. وَوَصارَرتْت ُهناكَك َمْنِطَقٌة ُمَتَجمَِّدةٌة ُمناخِخ على  َجْذرِريیٌَّة َتَغيیُّرااتٌت. ِلذلَك َفَقْد َطَرأأتْت االطُّوفانَن
في االشَّمالِل، وَوَمْنِطَقٌة ُمَتَجمَِّدةُة في االَجنوبِب، وَوَمْنِطَقٌة َمداارِريیٌَّة. ِلذلَك، َفَقْد أَأجازَز ااُهللا رِريْیًحا على 

االَمناِطِق دَدرَرجاتِت االَحراارَرةِة في َبيْیَن  فاوُوتِتاالتَّااألرْرضِض َفَهَدأأتِت االِميیاهُه. وَواالرِّيْیُح َتَتَشكَُّل َعادَدةًة ِبَسَبِب 
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يیِع االبارِردَدةِة وَواالَمناِطِق االَحاررَّةِة. وَوَلِكنَّ َهِذهِه االرِّيْیَح َلْم َتُكْن َمْعرووَفًة َقْبَل االطُّوفانِن ألننَّ االُمناخَخ في َجم
ْن ُهناكَك رِريیاحٌح َقِويیٌَّة. وَوَلِكنَّ ااألمورَر َفَقْد كانَن االَهوااُء َعليیًلا، وَوَلْم َتُكأأْنحاِء االَعاَلِم َكانَن ُمْعَتِدًلا. 
َتَغيیََّرتِت ااآلنَن َبْعَد االطُّوفانن!  

 
: 2: 8ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
وَوااْنَسدَّتْت يَیَناِبيیُع ااْلَغْمِر وَوَطاَقاتُت االسََّماِء، َفاْمَتَنَع ااْلَمَطُر ِمَن االسََّماِء.   

 
ِمَن االسَّماِء، وَوااْنَسدَّتْت يَینابيیُع االَغْمِر.أأخيیًراا، َتَوقََّف االَمَطُر    

 
:4وو  3ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَورَرَجَعِت ااْلِميَیاهُه َعِن ااَألرْرضِض رُرُجوًعا ُمَتَوااِليًیا. وَوَبْعَد ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن يَیْوًما 

َنَقَصِت ااْلِميَیاهُه، وَوااْسَتَقرَّ ااْلُفْلُك ِفي االشَّْهِر االسَّابِع، ِفي ااْليَیْومِم االسَّابَع َعَشَر 
ِمَن االشَّْهِر، َعَلى ِجَبالِل أَأرَراارَرااطَط.   

 
أأننَّ ِجبالَل أأرَراارَرااطط ِهَي أأْعلى ِجبالٍل في ِتْلَك االَمْنِطَقِة. َفِهَي َتْرَتِفُع أأْكَثَر ِمْن  وَواالَحقيیَقُة ِهَي 

. ووااألْمُر االُمْدِهُش ُهَو أأننَّ ُنْوًحا دَدَخَل االُفْلَك في االيیومِم االسَّاِبع َعَشَر ِمَن االشَّْهِر َخْمَسِة آآالفِف ِمْتٍر
ًضا) ِمَن االشَّْهِر االسَّاِبِع، ااْسَتَقرَّ االُفْلُك على ِجبالِل أَأرَراارَرااطط. االثَّاني. وَوفي االيیومِم االسَّاِبع َعَشر (أأيْی

وَوَكأننَّ االُفْلَك َكانَن يُیجاِهُد َطواالَل ِتْلَك االَفْتَرةِة وَوُهَو يَیُشقُّ االِميیاهَه إإلى أأنِن ااْسَتَقرَّ على ِتْلَك االِجبالِل 
ووااْسَترااحح.   

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  12:  

 
ااْلِميَیاهُه َتْنُقُص َنْقًصا ُمَتَوااِليًیا إِإَلى االشَّْهِر ااْلَعاِشِر. وَوِفي ااْلَعاِشِر ِفي وَوَكاَنِت 

وَوَحَدثَث ِمْن َبْعِد أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما أَأننَّ ُنوًحا  أَأووَّلِل االشَّْهِر، َظَهَرتْت رُرؤُؤووسُس ااْلِجَبالِل.
ااْلُغَراابَب، َفَخَرجَج ُمَتَرددِّدًداا َحتَّى  َفَتَح َطاَقَة ااْلُفْلِك االَِّتي َكانَن َقْد َعِمَلَها وَوأَأرْرَسَل

َنِشَفِت ااْلِميَیاهُه َعِن ااَألرْرضِض. ُثمَّ أَأرْرَسَل ااْلَحَماَمَة ِمْن ِعْنِدهِه ِليَیَرىى َهْل َقلَِّت 
ااْلِميَیاهُه َعْن وَوْجِه ااَألرْرضِض، َفَلْم َتِجِد ااْلَحَماَمُة َمَقراا ِلِرْجِلَها، َفَرَجَعْت إِإَليْیِه إِإَلى 

َألننَّ ِميَیاًها َكاَنْت َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض. َفَمدَّ يَیَدهُه وَوأَأَخَذَها وَوأَأدْدَخَلَها  ااْلُفْلِك
ِعْنَدهُه إِإَلى ااْلُفْلِك. َفَلِبَث أَأيْیًضا َسْبَعَة أَأيیَّامٍم أُأَخَر وَوَعادَد َفَأرْرَسَل ااْلَحَماَمَة ِمَن 

اِء، وَوإِإذَذاا وَورَرَقُة زَزيْیُتونٍن َخْضَرااُء ِفي ااْلُفْلِك، َفَأَتْت إِإَليْیِه ااْلَحَماَمُة ِعْنَد ااْلَمَس
َفِمَها. َفَعِلَم ُنوحٌح أَأننَّ ااْلِميَیاهَه َقْد َقلَّْت َعِن ااَألرْرضِض. َفَلِبَث أَأيْیًضا َسْبَعَة أَأيیَّامٍم أُأَخَر 

وَوأَأرْرَسَل ااْلَحَماَمَة َفَلْم َتُعْد َتْرجُع إِإَليْیِه أَأيْیًضا.  
 

احِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر االتَّكويین) أأننَّ االطُّوفانَن َصارَر على ااألرْرضِض وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا (في ااألْصح 
ا َحتَّى االشَّْهِر االَعاِشِر. وَوِفي َظلَِّت االِميَیاهُه َتَتَناَقُص َتْدرِريیِجيیَقْد وَوَلمَّا كانَن ُنْوحٌح ااْبَن ِستِّ ِمَئِة َسَنة. 
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ا أأْخَرىى َفَتَح ُنوحٌح وَوَبْعَد أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًم .َتْظَهُر ُم االِجَبالِلااليَیْومِم ااَألووَّلِل ِمَن االشَّْهِر االَعاِشِر َبَدتْت ِقَم
اا إِإَلى االُفْلِك َحتَّى ا، َفَخَرجَج وَوَظلَّ يَیُحومُم ُمَتَرددِّدًداالنَّاِفَذةَة االَِّتي َكانَن َقْد َعِمَلَها ِفي االُفْلِك. وَوأَأْطَلَق ُغَرااًب

َق ُنوحٌح َحَماَمًة ِمَن االُفْلِك ِليَیَرىى إِإنْن َكاَنِت االِميَیاهُه َقْد َتَقلََّصْت َعْن َجفَِّت االِميَیاهُه َعِن ااَألرْرضِض. ُثمَّ أَأْطَل
ا َتْسَتِقرُّ َعَليْیِه رِرْجُلَها َفَرَجَعْت إِإَليْیِه ِفي االُفْلِك، َألننَّ وَوْجِه ااَألرْرضِض، وَوَلِكنَّ االَحَماَمَة َلْم َتِجْد َمْوِضًع

َسْطَح ااَألرْرضِض، َفَمدَّ يَیَدهُه وَوأَأَخَذَها، وَوأَأدْدَخَلَها ِعْنَدهُه إِإَلى االُفْلِك. وَوااْنَتَظَر  زَزااَلْت َتْغُمُر االِميَیاهَه َكاَنْت َما
ِمْنَقارِرَها  َسْبَعَة أَأيیَّامٍم أُأْخَرىى ُثمَّ َعادَد َفَأْطَلَق االَحَماَمَة ِمَن االُفْلِك، َفَرَجَعْت إِإَليْیِه ِعْنَد االَمَساِء َتْحِمُل ِفي

َخْضَرااَء، َفَأدْدرَركَك ُنوحٌح أَأننَّ االِميَیاهَه َقْد َتَناَقَصْت َعِن ااَألرْرضِض. َفَمَكَث َسْبَعَة أَأيیَّامٍم وَورَرَقَة زَزيْیُتونٍن 
.أأْخَرىى ُثمَّ أَأْطَلَق االَحَماَمَة َفَلْم َتْرِجْع إِإَليْیِه َهِذهِه االَمرَّةَة  

 
-13: 8ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   19:  

 
ااْلَوااِحَدةِة وَواالسِّتِّ ِمَئٍة، ِفي االشَّْهِر ااَألووَّلِل ِفي أَأووَّلِل االشَّْهِر، وَوَكانَن ِفي االسََّنِة 

أَأننَّ ااْلِميَیاهَه َنِشَفْت َعِن ااَألرْرضِض. َفَكَشَف ُنوحٌح ااْلِغَطاَء َعِن ااْلُفْلِك وَوَنَظَر، َفِإذَذاا 
ِع وَوااْلِعْشِريیَن وَوْجُه ااَألرْرضِض َقْد َنِشَف. وَوِفي االشَّْهِر االثَّاِني، ِفي ااْليَیْومِم االسَّاب

ااْخُرجْج ِمَن ااْلُفْلِك أَأْنَت «وَوَكلََّم ااُهللا ُنوًحا َقاِئًال:  ِمَن االشَّْهِر، َجفَِّت ااَألرْرضُض.
وَوااْمَرأَأُتَك وَوَبُنوكَك وَوِنَساُء َبِنيیَك َمَعَك. وَوُكلَّ ااْلَحيَیَوااَناتِت االَِّتي َمَعَك ِمْن ُكلِّ ذِذيي 

وَوُكلَّ االدَّبَّاَباتِت االَِّتي َتِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض، أَأْخِرْجَها َجَسٍد: االطُّيُیورِر، وَوااْلَبَهاِئِم، 
َفَخَرجَج ُنوحٌح ». َمَعَك. وَوْلَتَتَوااَلْد ِفي ااَألرْرضِض وَوُتْثِمْر وَوَتْكُثْر َعَلى ااَألرْرضِض

ُكلُّ وَوَبُنوهُه وَوااْمَرأَأُتُه وَوِنَساُء َبِنيیِه َمَعُه. وَوُكلُّ ااْلَحيَیَوااَناتِت، ُكلُّ االدَّبَّاَباتِت، وَو
االطُّيُیورِر، ُكلُّ َما يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض، َكَأْنَوااِعَها َخَرَجْت ِمَن ااْلُفْلِك.  

 
أأننَّ االسََّنَة كاَنْت َتَتألَُّف في زَزَمِن ُنْوحٍح ِمْن َثالِثِمَئٍة وَوِستِّيیَن يَیْوًما َفَقْط. أأمَّا في ِمَن االُمَرجَِّح وَو 

وَوَمْن  . وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد َبِقَي ُنْوحٌحَتْقريیًبا ثالِثِمَئٍة وَوَخْمَسٍة وَوِستِّيیَن يَیْوًماوَوْقِتنا َفِهَي َتَتألَُّف ِمْن 
َثالِثِمَئٍة وَوَسْبعيیَن يیوًما. وَوفي َضْوِء االظُّرووفِف االتي  370َمَعُه في االُفْلِك وَوَلْم يَیْخُرجواا ِمْنُه إإلَّا َبْعَد 

–كاَنْت َفْتَرةًة َصْعَبًة َعاُشوُها في االُفْلِك، ال َشكَّ أأنَّها  وَوال ِسيیَّما إإذذاا أأَخْذنا ِبَعيْیِن ااالْعِتبارِر وُوجودَد  
ِمَن َلُه أأنْن يَیْخُرجَج  َكلََّم ااُهللا ُنوًحا َقاِئًالُكلِّ ِتْلَك االَحيَیوااناتِت في االُفْلِك َمَعُهْم. وَوَبْعَد ااْنِتظارٍر َطويیٍل، 

ِمَن االَكاِئَناتِت  ُهُكلَّ َما َمَعَبنيیِه. وَوَقْد َقالَل َلُه أأيْیًضا أأنْن يُیْخِرجَج وَوِنَساُء ُهَو، وَوأأمرأأُتُه، وَوَبنوهُه، ااْلُفْلِك 
وَوأأخيیًراا، االَحيیَِّة، ِمْن ُطيُیورٍر وَوَبَهاِئَم وَوُكلِّ َما يَیْزَحُف َعَلى ااَألرْرضِض ِلَتَتَوااَلَد وَوَتَتَكاَثَر َعَلى ااَألرْرضِض. 

َبِنيیِه َمَعُه. وَوَكَذِلَك َخَرَجْت َمَعُه ُكلُّ االَحيَیَوااَناتِت، وَواالزَّوَوااِحِف َخَرجَج ُنوحٌح وَوَبُنوهُه وَوااْمَرأَأُتُه وَوزَزوْوَجاتُت 
.وَواالطُّيُیورِر، وَوُكلُّ َما يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض، ُكلٌّ ِمْنَها َكِجْنِسَها  

 
:20: 8ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
ااْلَبَهاِئِم االطَّاِهَرةِة وَوِمْن ُكلِّ االطُّيُیورِر  وَوَبَنى ُنوحٌح َمْذَبًحا ِللرَّببِّ. وَوأَأَخَذ ِمْن ُكلِّ

االطَّاِهَرةِة وَوأَأْصَعَد ُمْحَرَقاتٍت َعَلى ااْلَمْذَبِح،   
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-1: 7وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا، يیا َصديیقي، في ِسْفِر االتَّكويین   وَوَقالَل االرَّببُّ ِلُنوحٍح: اادْدُخْل أَأْنَت : "3
إِإيیَّاكَك رَرأَأيْیُت َبارراا َلَدييَّ ِفي هَذاا ااْلِجيیِل. ِمْن َجِميیِع ااْلَبَهاِئِم االطَّاِهَرةِة  وَوَجِميیُع َبيْیِتَك إِإَلى ااْلُفْلِك، َألنِّي

ْنَثى. وَوِمْن َتْأُخُذ َمَعَك َسْبَعًة َسْبَعًة ذَذَكًراا وَوأأْنَثى. وَوِمَن ااْلَبَهاِئِم االَِّتي َليْیَسْت ِبَطاِهَرةٍة ااْثَنيْیِن: ذَذَكًراا وَوأأ
". ا َسْبَعًة َسْبَعًة: ذَذَكًراا وَوأأْنَثى. الْسِتْبَقاِء َنْسل َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِضُطيُیورِر االسََّماِء أَأيْیًض  

 
َبهاِئِم االطَّاِهَرةِة وَواالطُّيیورِر (أأيْي ِلذلَك، كانَن ُنْوحٌح َقْد أَأَخَذ َمَعُه في االُفْلِك َسْبَعَة أأزْزووااجٍج ِمَن اال

َسْبَعَة ذُذكورٍر وَوَسْبَع إإناثٍث ِمْنها)، وَوأأنَُّه أَأَخَذ زَزوْوًجا وَوااِحًداا َفَقْط ِمَن االَبهاِئِم االتي َليْیَسْت َطاِهَرةًة (أأيْي 
ذَذَكًراا وَوااِحًداا وَوأأنثى وَوااِحَدةًة َفَقط).   

 
لرَّببِّ. وَوأَأَخَذ ِمْن ُكلِّ االَبَهاِئِم االطَّاِهَرةِة وَوِمْن ُكلِّ االطُّيُیورِر َمْذَبًحا ِلوَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ُنْوًحا َبَنى 

. وَوَسْوفَف َنرىى ِعْنَد دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن أأنَُّه كاَنْت االطَّاِهَرةِة وَوأَأْصَعَد ُمْحَرَقاتٍت َعَلى االَمْذَبِح
االشُّْكِر مُم للرَّببِّ. َفُهناكَك َمَثًلا ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة، وَوذَذبيیَحُة ُهناكَك أأْنوااعٌع َعديیَدةٌة ِمَن االُمْحَرقاتِت االتي ُتَقدَّ

، وَوذَذبيیَحُة ااإلْثِم. وَوَقْد كاَنْت ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة ُتَعبُِّر َعِن َتكريیِس االَمْرِء ِهللا. وَوَقْد كانَن االسَّالمِمأأوِو 
لُفْلِك ُهَو أأنَُّه َبنى َمْذَبًحا وَوأَأْصَعَد َعَليْیِه ُمْحَرقاتٍت االشَّيُء ااألووَّلُل االذيي َفَعَلُه ُنْوحٌح َبْعَد ُخرووِجِه ِمَن اا

:21ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد َتْعبيیًراا َعْن َتكريیِسِه للرَّببِّ.   
 

َال أَأُعودُد أَأْلَعُن ااَألرْرضَض «َفَتَنسََّم االرَّببُّ رَرااِئَحَة االرَِّضا. وَوَقالَل االرَّببُّ ِفي َقْلِبِه: 
ِإلْنَسانِن، َألننَّ َتَصوُّرَر َقْلِب ااِإلْنَسانِن ِشرِّيیٌر ُمْنُذ َحَدااَثِتِه. وَوَال أَأيْیًضا ِمْن أَأْجِل اا

أَأُعودُد أَأيْیًضا أُأِميیُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما َفَعْلُت.   
 

! َتَصوُّرَر َقْلِب ااِإلْنَسانِن ِشرِّيیٌر ُمْنُذ َحَدااَثِتِهوَويیا َلُه ِمْن َتْقيیيیٍم ِمَن ااِهللا ِلإلنسانِن إإذْذ يَیقولُل إإننَّ  
–وَوَلِكْن ِلماذذاا َنْحُن َهَكذاا  ُقلوِبنا ِشرِّيیَرةٌة؟ إإننَّ االسََّبَب في  في َهذاا االَعاَلِم وَوَتَصوُّررااتت أأيْي ِلماذذاا ُنْوَلُد 

وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس ذَذِلَك يَیْرِجُع، يیا َصديیقي، إإلى أأنَّنا ُنْوَلُد ِبَطبيیَعٍة َخاِطَئٍة َتواارَرْثناها ِمْن أَأبيینا آآدَدمم. 
". وَوألنَُّه يَیْعِرفُف ذَذِلَك َعنَّا، فإنَُّه أأْعطانا ُكلَّ َما ِجْبَلَتَنا. يَیْذُكُر أَأنََّنا ُتَراابٌب َنْحُنيَیْعِرفُف "ااَهللا  يَیقولُل إإننَّ

 يَیْلَزُمنا للتََّغلُِّب على َطبيیَعِتنا االَخاِطَئِة وَوَعَدمِم ااالْسِتسالمِم َلها. ِلذلَك، ال يَیجوزُز َلنا أأنْن ُنَبرِّرَر أأْعماَلنا
نا، اِطَئَة قاِئليیَن إإنَّنا وُوِلْدنا ِبَهِذهِه االطَّبيیَعِة وَوليیَسْت ِبيَیِدنا ِحيْیَلة. َفَمَع أأننَّ االلََّه االَعِليَّ يَیْعِرفُف َضْعَفاالخ

وَوطبيیَعَتنا، وَوَميْیَلنا إإلى االَخِطيیَِّة، فإننَّ َهذاا ُكلَُّه ال يَیْشَفُع َلنا وَوال يَیْصُلُح َكَتْبريیٍر ألييِّ َخطيیَئٍة َقْد 
ْن َتِرُفها. َفاُهللا االُمِحبُّ أأْعطانا االُقْدرَرةَة على أأنْن ُنْوَلَد ثاِنيَیًة (وِوالدَدةًة رُروْوِحيیًَّة). وَوِحيْیَن ُنْوَلُد ثاِنيَیًة ِمَنْق

إإنْن كانَن ااُهللا َمَعنا، َفَمْن َعَليْینا!وَوَطبيیَعِتنا االَقديیَمِة االَخاِطَئِة. رُروْوحِح ااِهللا، يُیْمِكُننا أأنْن َنَتَغلََّب على   
 

َتِتمََّة َكالمِم ااِهللا إإذْذ يَیقولل: 22: 8ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

ُمدَّةَة ُكلِّ أَأيیَّامِم ااَألرْرضِض: زَزرْرعٌع وَوَحَصادٌد، وَوَبْردٌد وَوَحرٌّ، وَوَصيْیٌف وَوِشَتاٌء، وَوَنَهارٌر 
».وَوَليْیٌل، َال َتَزاالُل  

 
االرَّببِّ. َفها َنْحُن َنْخَتِبُر االَبْردَد وَواالَحرِّ،  إإذًذاا، كانَن َهذاا ُهَو إإعالنُن ااِهللا. وَوَما أأْصَدقَق َكالمَم 

وَواالصَّيْیَف وَواالشِّتاَء، وَواالنَّهارَر وَوااللَّيْیَل. َفما ددااَمِت ااألرْرضُض قاِئَمًة، َسَتْبقى َجميیُع َنوااميیِس االطَّبيیَعِة 
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، فإننَّ ااَهللا االُمِحبَّ َلْم يُیْهِلْك ُكلَّ َتْعَمُل ِلَخيْیِر ااإلْنسانِن. وَوَمَع أأننَّ ااإلْنسانَن زَزااغَغ َعِن ااِهللا وَوَعِمَل االشَّرَّ
َفإنْن َتجاوَوبَب َنْفٍس َحيیٍَّة. َبْل إإنَُّه أَأْبقى َحيیاةًة على ااألرْرضِض. وَوُهَو يُیحاوِولُل أأنْن يَیْجِذبَب ُكلَّ َنْفٍس إإليیِه. 

دَدْعَوَتُه وَوَخالَصُه ااإلْنسانُن َمَع دَدْعَوِتِه فإنَُّه سيَیْنجو ِمَن االِعقابِب وَواالدَّيْینوَنِة. أأمَّا َمْن يَیْرُفُض 
َفَسيَیكونُن َمِصيْیُرهُه االَهالكك.  

 
وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االتَّاِسِع ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن َفَنْقَرأأ في االَعَددِد  

ااألووَّلِل:   
 

وواا ااَألرْرضَض. أَأْثِمُروواا وَوااْكُثُروواا وَوااْمُأل«وَوَبارَركَك ااُهللا ُنوًحا وَوَبِنيیِه وَوَقالَل َلُهْم:   
 

وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبالَوِصيیَِّة االتي أأْعطاها ااُهللا آلدَدمَم وَوَحوَّااَء. وَوها ُهَو يُیْعطي االَوِصيیََّة َنْفَسها  
ووَبنيیِه ألننَّ ُهناكَك ِبداايَیًة َجديیَدةًة ِلَنْسِل ااإلْنسانِن على ااألرْرضِض. َفالنَّْسُل االذيي ااْبَتَدأَأ بآدَدمَم َقْد زَزاالَل  لنوحح
ْبَق ِمْنُه ِسوىى ُنْوًحا ووااْمرأأَتُه، وَوَبنيیِه االثَّالَثة، وَوِنساَء َبنيیه. وَوَقْد كانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیْمَأل وَوَلْم يَی

ااألرْرضَض بالسُّكَّانِن ِمْن ِخاللِل َهؤالِء ااألْشخاصِص االثَّماِنيَیِة َفَقط.   
 

-2: 9وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   4:  
 

وَوْلَتُكْن َخْشيَیُتُكْم وَورَرْهَبُتُكْم َعَلى ُكلِّ َحيَیَوااَناتِت ااَألرْرضِض وَوُكلِّ ُطيُیورِر االسََّماِء، 
لُّ ُكَمَع ُكلِّ َما يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض، وَوُكلِّ أَأْسَماكِك ااْلَبْحِر. َقْد دُدِفَعْت إِإَلى أَأيْیِديیُكْم. 

ْشِب ااَألْخَضِر دَدَفْعُت إِإَليْیُكُم ااْلَجِميیَع. َغيْیَر أَأننَّ دَداابٍَّة َحيیٍَّة َتُكونُن َلُكْم َطَعاًما. َكاْلُع
َلْحًما ِبَحيَیاِتِه، دَدِمِه، َال َتْأُكُلوهُه.   

 
وَوَتْجُدرُر ااإلشارَرةُة، يیا أأِحبَّائي، إإلى أأننَّ ااإلْنسانَن َكانَن َنباِتيیا َقْبَل االطُّوفانن. َفَقْد قالَل ااُهللا في  

َقْد أَأْعَطيْیُتُكْم ُكلَّ َبْقل يُیْبِزرُر ِبْزرًراا َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض، وَوُكلَّ َشَجٍر إِإنِّي : "29: 1ِسْفِر االتَّكويین 
". ِلذلَك، كانَن َطعامُم ااإلْنسانَن َقْبَل االطُّوفانِن يَیَتألَُّف ِمَن ِفيیِه َثَمُر َشَجٍر يُیْبِزرُر ِبْزرًراا َلُكْم يَیُكونُن َطَعاًما

ِة. االُحبوبِب، وَواالَخْضرااووااتِت، وَواالَفاِكَه  
 

أأمَّا َبْعَد االطُّوفانِن، َفَقْد َسَمَح ااُهللا لإلْنسانِن أأنْن يُیضيیَف االلُّحومَم إإلى َماِئَدِتِه. وَوَلِكنَُّه يُیْوصيیِه  
. وَوَقْد أأنْن يَیأُكَلُهَقْبَل  ُهدَدَمأأنْن يُیَصفِّي وَو االَحيَیواانَن َحَبْذَعَليْیِه أأنْن يَیبأنْن ال يیأُكَل َحيَیوااًنا ِبَدِمِه. َبْل يَیِجُب 

ْت االشَّريیَعُة االتي أأْعِطيَیْت ِلُموَسى على ذَذِلَك أأيْیًضا. َبْل إإننَّ االَمسيیِحيیِّيیَن ِمْن أأْصٍل وَوَثِنيٍّ َقْد َنصَّ
َخْنًقا. َفِعْنَدما يُیْقَتُل االَحيَیواانُن َخْنًقا، فإننَّ دَدَمُه ُقِتَلْت بأنْن ال يَیأُكلواا ُلحومَم َحيَیوااناتٍت ُهْم أأيْیًضا أُأوْوُصواا 

ِلذلَك َفإننَّ االذَّْبَح ُهَو االطَّريیَقُة االصَّحيیَحُة ِلَقْتِل االَحيَیوااناتِت ِلَكْي ال يَیْبقى دَدُمها فيیها. وَوِمَن يَیْبقى فيیِه. 
الدَّمُم ى َهِذهِه االَوِصيیََّة ألْسبابٍب ِصحِّيیٍَّة. وَوُهَو أأْمٌر َلُه دَدالَلُتُه االرُّووِحيیَُّة أأيْیًضا. َفْعَطاالُمَرجَِّح أأننَّ ااَهللا أَأ

وَواالدَّمُم يُیشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیَح االذيي َسَفَك دَدَمُه وَوَبَذلَل وَواالَحيیاةُة ِهَي ِهللا أأْصًلا. يیاةَة. اوويي االَحيُیَس
َحيیاَتُه ِلَكْي يَیْغِفَر َلنا َخطايیانا إإنْن آآَمنَّا باْسِمِه وَوِبما َفَعَلُه ألْجِلنا على االصَّليیب. آآميین!   

 
[االخاتمة]  
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(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
ِكتاِبيیََّة االتي َما َتزاالُل قاِئَمًة َحتَّى يَیْوِمنا َهذاا ِهَي َليْیَسْت ُمَجرَّدَد َتقاليیَد َطْقِسيیًَّة. إإننَّ االتَّقاليیَد اال

ِمْن إإيیماِننا  وزُز َعميیَقٌة في ِتْلَك االتَّقاليیِد. وَوُكلٌّ ِمْن َهِذهِه االرُّموزِز يُیشيیُر إإلى َجوااِنَب ُمْخَتِلَفٍةَفُهناكَك رُرُم
يَیسوعَع االَمسيیح.  وَوإإلى ِفدااِئنا ِمْن ِخاللِل  

 
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 
االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َقْلَبَك وَوذِذْهَنَك يَیْمَأل َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ ااإلَلُه، وَوأأنْن 

ِبُكلِّ َما ُهَو َناِفٌع وَوَصاِلٌح ِلُبْنيیاِنَك رُروْوِحيیا. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیْعطيیَك االرَّببُّ َفْهًما 
باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َك َعَليْیِه. يَیزيیَد إإيیماَنَك ِبِه وَوااتِّكال ِلَكِلَمِتِه، وَوأأنْن  

 


