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 The Word for Today ومم ذاا االيیَ هھَ لِ ة مَ لِ لكَ اا
1: 1 االجامعةِسْفر  -2 Ecclesiastes 1:12 

 642# 642م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعياا  Pastor Chuck Smith ثسميی َشكْ ت لرَّ

 
 

]دِّمةاالُمقَ [  
مم االبرنامج)( ُمقَدِّ  

ذاا هھَ لِ "االَكلَِمة ِمَن االبَْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلقَةٍ أأهھھْھًال وَوَمْرَحبًا بَِك٬، َصديیقي االُمستَِمع٬، 

ااعي "تشك  االجامعةبِنِْعَمِة االرببِّ دِدررااَستَنا لِِسْفِر  سنبدأأ". في َحْلقَِة االيیومم٬، وممااليیَ  على فَِم االرَّ

سميیث".  

 جامعةاالااألوولل من ِسفر ااألصحاحح َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على فَإنْن 

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس في هھھھَِذهِه االلَّْحظَِة٬، فََما نَْرجوههُ ِمْنكَ وواالعددد ااألوولل ٬، يیا َصديیقي ٬،. أأمَّ

الةة. هھھھَُو أأنْن تُْصغي بِرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّ  

ااَءنا االُمْستَِمعيین ٬،ْتُرُكُكمْ نَ ااآلنْن ووَ  - االجامعةِسْفِر  ِمنْ آآَخَر قيَیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ٬،أأِعزَّ دَدرْرًسا أأَعدَّههُ  

ااعي "تشك سميیث":  لَنا االرَّ  
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[االِعظَة]  
ااعي "ْتَشْك سميیث") (االرَّ  

 
فر االجامعة بهھذهه االكلماتت:يیبدأأ سِ   

.َكالمَُم ااْلَجاِمَعِة ااْبِن دَدااوُودَد ااْلَملِِك فِي أأوُورُرَشليِیمَ   

 االيیونانيیّة وواالالتيینيیّةفر في سم هھھھذاا االسِ إإفر هھھھذاا تأكيید أأنن االكاتب هھھھو سليیمانن. في بداايیة االسِ 

فر في فهھو ووااعظ. ووعنواانن االسِ  "سإإكليیزيیاستِ "أأّما معنى  ٬،ترَجم "جماعة"٬، االتي تُ "إإكليیزيیا"

وولذاا دُدعي في االعربيیة أأيیًضا  ٬،٬، وومعناهه "َمن يیدعو ليیجمع االشعب""قوهھھھيیلت"االعبريیّة هھھھو 

"االجامعة". ووتدلل االلفظة على َمن يیخاططب االجماعة بصفة ووااعظ أأوو خطيیب. فالكاتب يیشيیر 

ف وواالمناقش وواالذيي يیُجريي بحثًا.إإلى نفسهھ بأنهھ االجامعة٬، أأيي االمستكشِ   

االحكمة : ووسليیمانن هھھھو االشخص االوحيید في االكتابب االمقدسس االذيي كانن لهھ كل شيء 

كانن االوحيید االذيي ناقش االبُطل االنهھائي لكل ما يیمكن أأنن  .كراامة وواالشهھرةةوواالسلطة وواالغنى وواال

.إإلى ااإليیمانن با2 ألنهھ هھھھو االسبب االوحيید للحيیاةة االناسس هھووحاوولل أأنن يیوجِّ  ٬،يیقدمهھ االعالم  

 االملك وولهھذاا٬، فقد جرَّبب موضوعع هھھھذاا االِسفر هھھھو ااكتشافف سر االسعاددةة في ااألررضض.

ااتت ااألررضض: جرَّبب االحكم ة وواالِغنى٬، االنفوذذ وواالقوةة٬، االشهھرةة وواالمركز٬، سليیمانن كل مسرَّ

ووألننَّ كاتب نسانن. ال شيء تحت االشمس يیمكن أأنن يیمأل قلب ااإل هھااتت وواالملذةة٬، فوجد أأنَّ االمسرَّ 

هھھھذاا االِسفر هھھھو حكيیم االحكماء سليیمانن٬، فإنهھ ضمَّن ِسفرهه جميیع فلسفاتت ااألررضض٬، االتي بحثت 

فقد َعمَد سليیمانن إإلى االكتابة٬، رربما  وودد. عن سرِّ االحيیاةة وومعنى االوجودد٬، فانتهھت إإلى ططريیق مسد

في سنوااتهھ ااألخيیرةة٬، لتوعيیة شعب مملكتهھ٬، ووقد نبَّهھهھم إإلى ووجوبب تجنُّب االسيیر في االحيیاةة على 

ضهھم على أأنن يیعيیشواا بموجب حكمة هللا االمعلَنة.     ددرربب االحكمة االبشريیة٬، كما حرَّ

ننتقل إإلى االعددد االثاني٬، فنقرأأ االتالي:  

.ُل ااألَبَاطِطيیِل ااْلُكلُّ بَاطِطلااألَبَاطِطيیِل قَالَل ااْلَجاِمَعةُ. بَاططِ بَاطِطُل   
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إإنّن االكلمة االعبريیة االمترجمة "باططل" وو"أأباططيیل" ووحيیاةة االباططل تعبّر عن االمسعى 

عن ااألمورر  معبِّرةةً  ٬،مّرةة 39هھھھذهه االكلمة  ع بمعزلل عن هللا. ووتُستَخدممشبَ االعقيیم للحصولل على االِ 

فإننَّ جميیع ااألهھھھداافف وواالطموحاتت االدنيیويیة٬، إإذذاا ططُلِبت  هھا بشأنن االحيیاةة.االكثيیرةة االتي يیصعب فهھمُ 

كغايیاتت بحدِّ ذذااتهھا٬، ال تنتج إإال االفرااغغ وواالتفاهھھھة.   

سليیمانن  أأرراادد وولكن ٬،في عصرهھھھا االذهھھھبي تحت حكم سليیمانن ٬،كانت مملكة بني إإسراائيیل

أأنن  بدَّ  ااإلنجاززااتت الكل ف .ريي االشعب أأنن االنجاحح ووااالززددهھھھارر يیمكن أأنن يیزووال كبخارر االتنفسأأنن يیُ 

فيیمكن أأنن  ٬،ألننا إإذذاا لم نفعل ذذلك ٬،نحفظ هھھھذاا في عقولنا لنحيیا بحكمة وويیجب أأنن ٬،ما اتختفي يیومً 

ً حبَ أأوو مُ  ٬،كبريین مكتفيین بذووااتنا عندما ننجحنصبح إإما مت عندما نفشل.  ااا شديیدً طيین إإحـباططـ

 في نهھايیة ااألمر ززاائلةااألررضيیة هھھھي ووكانت غايیة سليیمانن أأنن يیبيین أأنن االممتلكاتت ووااإلنجاززااتت 

في كل ما  هھأأنن نضعوو ووررااء هللا ىسعفرحح االحقيیقي هھھھو أأنن نلافاالسعاددةة.  جلبتووال يیمكن أأنن 

.نقولل وونفكر وونفعل  

: 9تكويین االواارردد في  "عبد االعبيید" تعبيیر وفف مثلهھھھذاا االتعبيیر "باططل ااألباططيیل" مألوو

االواارردد في  "االسموااتتسما "تعبيیر وو 34،٬: 26االواارردد في خرووجج  "قدسس ااألقدااسس"تعبيیر وو ٬،25

 نوولذلك هھھھو تعبيیر ع .1: 1ااألنشادد  نشيیداالواارردد في  "نشيید ااألنشادد"تعبيیر وو 7،٬: 8ملوكك 1

ااإلمعانن في االبُطل أأوو تمامهھ. أأيي أأنن كل ما في االعالم نتصّورر أأنن فيیهھ سعاددةة ليیس إإالّ سراابب 

 .وويیلدغغ كاألفعواانن"خاددعع ووكل كأسس يیقّدمهھ االعالم فيیهھ لّذةة أأوو متعة إإنّما في آآخرهه "يیلسع كالحيیّة 

سليیمانن في بحثهھ.  االملك فر تتضّمن كل ما اانتهھى إإليیهھفبداايیة هھھھذاا االسِ   

إنن ف ؛ووقد عبّر أأووالدد هللا في كل االعصورر عن تقديیرهھھھم لحيیاةة ااإلنسانن هھھھنا على ااألررضض

: 9: 47في تكويین  مثالً  قالل يیعقوببف. ااعتباررلم تكن تُقضى لوااهھھھبهھا فما أأتفهھهھا ووليیس لهھا أأقل 

اْلَغَدااةِة ب" :90في مزمورر  وويیقولل موسى." ِسنِي ُغْربَتِي ِمئَةٌ وَوثَالثُونَن َسنَةً. قَليِیلَةً وَورَردِديیَّةً اايیَّامُم "

أأيَیَّامُم ِسنيِینَا هھھِھَي َسْبُعونَن َسنَةً وَوإإنِْن . َكُعْشٍب يیَُزوولُل. بِاْلَغَدااةِة يیُْزهھھِھُر فيَیَُزوولُل. ِعْنَد ااْلَمَساِء يیَُجزُّ فيَیيَْیبَسُ 

ةِة فَثََمانُونَن َسنَةً وَوأأَْفَخُرهھھھَا تََعٌب وَوبَليِیَّةٌ ألَنَّهھَا تُْقَرضُض َسِريیعاً فَنَِطيیرُ َكانَْت َمَع االْ  ".قُوَّ  

بهھ سليیمانن ووااختبرهه تحت االشمس. فلم نالحظ أأنن هھھھذاا االسِ  ثنا عّما جرَّ فر االذيي ندررسهھ يیحدِّ

مالحظة على اال فر من ااإلعالنن ااإللهھي٬، بل ااعتمدَ يیستمّد سليیمانن االمعلوماتت في هھھھذاا االسِ 
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وواالتجربة وواالتحليیل. ووهھھھكذاا نرىى أأنن االعباررااتت مثل "ناجيیُت قلبي"٬، "قلُت أأنا في قلبي" 

مّرااتت. فما نرااهه هھھھنا إإذًذاا هھھھو بحث إإنسانن ططبيیعي٬، بدوونن إإعالنن  7في قلبي" تتكّررر  وواافتكرتت

إإلهھي٬، وولو أأنن تسجيیل هھھھذاا ااالختبارر تمَّ بالوحي. ووهھھھنا يینبغي أأنن نميیِّز بيین االوحي ووااإلعالنن. 

ل فيیهھ هھھھو جَّ سّل ما يیُ فك ل فيیهھ بالوحي٬، وولكن ليیس كّل ما ُسجِّ ل في االكتابب االمقّدسس إإنما يیُسجَّ

صحيیح. فالوحي في مّرااتت كثيیرةة سّجل كلماتت االشيیطانن وواافترااءااتت ااألشراارر. االتسجيیل تمَّ 

االشخصي بالوحي٬،  ااختباررههبالوحي٬، ووأأما مضمونن االكالمم فليیس صحيیًحا. ووسليیمانن هھھھنا سّجل 

االكالمم فليیس صحيیًحا. ووهھھھكذاا فليیس كل ما َخلُص إإليیهھ سليیمانن من ااستنتاجاتت ووأأما مضمونن 

دعع. فر هھھھو االكتابب االمفّضل لدىى االمشكِّكيین ووأأصحابب االبِ كانن صحيیًحا. وولهھذاا نرىى أأنن هھھھذاا االسِ 

فالفنائيیيیونن االذيین يیُعلِّمونن بفناء االنفس ااألبديي٬، ووكذاا أأصحابب "بدعة نومم االنفس" يیُكثِروونن من 

دد فيیهھ. لهھذاا يینبغي عليینا أأنن نميیِّز بيین االوحي ووااإلعالنن. هھھھذاا أأمر مهھّم جًداا. بما وورر ااالستشهھادد

ليیُقنِع ااإلنسانن بعدمم نفع كل فلسفاتهھ فر وولقد قصد هللا أأنن يیحتويي االوحي االمقّدسس على هھھھذاا االسِ 

٬، ووصل االعميیقفي حّل أأُحجيیاتت فلسفاتت االحيیاةة٬، أأوو إإددررااكك معناهھھھا االحقيیقي. فبعد بحث سليیمانن 

كتشافف معنى االحيیاةة٬، ووكل االمحاووالتت للوصولل إإلى االسفاتت االدنيیا ال يیمكنهھا إإلى أأنّن كل ف

االسعاددةة االحقّة٬، مكتوبب عليیهھا بأحرفف باررززةة "باططل ااألباططيیل".  

في أأرربع عشرةة مّرةة يیسّجل االجامعة هھھھذهه االعباررةة: "هھھھذاا أأيیًضا باططل" مّما يیدلّل على 

بهھ سليیمانن ووااختبرهه٬، علهّھ يیجد فيیهھ االسعاددةة٬، فاا لم يیجد سوىى االخوااء وواالفرااغغ. تساعع ما جرَّ  

فر هھھھو إإنكارر ووررفض كل ما هھھھو ررووحي ووكل ما لهھ ووهھھھكذاا نالحظ هھھھنا أأنن ططواالل هھھھذاا االسِ 

فإنن كنّا ال  عالقة بطبيیعة ااإلنسانن االرووحيیَّة. فهھو يینظر إإلى ااإلنسانن ووكأنهھ متساوٍو مع االحيیواانن.

ااألبعادد٬، أأيي إإنن كنّا ال ننظر إإلى ططبيیعة ااإلنسانن االرووحيیّة فنحن  ى ااإلنسانن ككائن ثالثيّ ننظر إإل

سنعيیش هھھھذهه االحيیاةة على االمستوىى االبشريي٬، أأيي حيیاةة ملؤهھھھا االفرااغغ ووااإلحباطط وواالفشل وواالخيیبة.  

في هھھھذهه ااأليیامم يیوجد االكثيیروونن االذيین يیكسبونن عيیشهھم عن ططريیق مساعدةة االناسس على 

سس يیشعروونن بأنن االحيیاةة تافهھة ووعديیمة االجدووىى االتعامل مع ااإلحباطط وواالفشل ألنن هھھھؤالء االنا

ووال تستحّق االعناء االمبذوولل في سبيیلهھا  باالهھھھتماممووباططلة. فهھم يیشعروونن بأنن االحيیاةة ليیست جديیرةة 

كونهھا باططلة ووفاررغة ووبال معنى. إإنهھم يیدفعونن االمالل محاووليین أأنن يیكتشفواا معناهھھھا وولماذذاا هھھھي 
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مم قدررتهھم على ااكتشافف االمعنى االحقيیقي هھھھكذاا بال جدووىى وولكن َعبَثًا يیحاوولونن. إإنن سبب عد

وواالهھدفف االحقيیقي هھھھو نكراانهھم ووتنكُّرهھھھم للبعد االرووحي لإلنسانن. لكن عندما نأخذ بعيین ااالعتبارر 

أأنن ااإلنسانن كائن ررووحي يیمكننا أأنن نجد االمعنى وواالقصد من ووجوددنا كما يیمكننا أأنن نشعر 

نن يینكروونن هھھھذهه االحقيیقة ووهھھھي أأنّن . إإنهھم بنكراانهھم للطبيیعة االرووحيیة لإلنساووااالططمئناننباألمانن 

ددااخلي٬، في عمق أأعماقي٬، أأيي في ررووحي٬، في هھھھذاا االجزء من ططبيیعتي كإنسانن يیوجد شوقق 

َكَما يیَْشتَاقُق ااِإليیَُّل إإِلَى َجَدااوِولِل ااْلِميیَاهِه وواالعددد ااألوولل: " 42ووعطش نحو هللا. نقرأأ في االمزمورر 

أأنن حيیاةة االغزالنن تتوقّف على االميیاهه٬، هھھھكذاا حيیاتنا تتوقّف ." فكما هھھھََكَذاا تَْشتَاقُق نَْفِسي إإِليَْیَك يیَا هللاُ 

على هللا. فالذيین يیطلبونهھ وويیتوقونن إإليیهھ٬، يیجدوونن حيیاةة ال نهھايیة لهھا٬، حيیاةة أأبديیّة. فإذذ شعر 

صاحب هھھھذاا االمزمورر باالنفصالل عن هللا٬، لم يیسترحح حتى ااستردّد شركتهھ مع هللا٬، ألنهھ عرفف 

ااإلنسانن فرااغغ ووخوااء ووال يیستطيیع أأحد أأنن يیمأل هھھھذاا أأنن حيیاتهھ تتوقّف على ذذلك. إإنّن في ددااخل 

االفرااغغ إإالّ هللا ووحدهه. لذلك إإذذاا أأهھھُھِمَل هھھھذاا االجزء االرووحي في ااإلنسانن٬، فال يیمكن االبتّة أأنن يیشعر 

وواالرضى كونن هھھھذاا االعطش االرووحي االعميیق يیالززمم هھھھذاا االشخص.  ووااالكتفاءهھھھذاا ااإلنسانن بالشبع 

ذذكرهه هھھھنا. فرااغغ ووخوااء ووإإحباطط ووتفاهھھھة. فالعددد االثاني  سليیمانن وويیأتي على االملك هھھھذاا ما ااختبرهه

من هھھھذاا ااألصحاحح يیحّدثنا عن خالصة ما اانتهھى إإليیهھ االجامعة في كل بحثهھ ووفيیهھ نرىى مفتاحح 

فر. ووغرضض االرووحح االقدسس هھھھنا هھھھو إإعداادد ذذهھھھن االقاررئئ لما هھھھو فر كلهھ٬، أأوو عنواانن االسِ االسِ 

فر.متضّمن في االسِ   

ب٬، ووما تقومم ذنِ يیا إإنسانن٬، أأنت مُ "لذيي يیقولل: فإذذاا أأصغى االشخص إإلى صوتت يیسوعع اا

بهھ هھھھو خطأ ووباططل٬، لكنّي أأحبّك ووأأنا حملُت خطيیَّتك ووذذنبك عندما متُّ من أأجلك على 

أأغفر  سوففعلى االصليیب. فإنن كنَت تؤمن بي٬،  ايیاكك ووددفعت ثمنهھاقد حملُت كل خطلاالصليیب. 

ًداا ووتنتبهھ كونن هھھھذاا ااألمر ووهھھھنا أأرريیدكك أأيیهھا٬، االمستمع االكريیم٬، أأنن تصغي جيی "لك كل خطايیاكك.

ال يیستطيیع يیفعلهھ أأيي ططبيیب نفسي أأوو أأيي إإخصائي٬، بيینما يیسوعع وويیسوعع ووحدهه يیستطيیع. إإنّن 

إإنجيیل االنعمة٬، إإنجيیل يیسوعع االمسيیح ووحدهه يیستطيیع! إإنهھ أأهھھھم أأمر في االعالم.   
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إإنهّھ في االيیومم ااألخيیر من  38وو 37ااالصحاحح االسابع ووااألعداادد  نقرأأ في إإنجيیل يیوحنا٬،

إإنِْن َعِطَش أأََحٌد فَْليیُْقبِْل إإِلَيَّ وَويیَْشَربْب. َمْن آآَمَن بِي َكَما قَالَل " يیسوعع ووناددىى قائالً: االعيید ووقف

."ااْلِكتَابُب تَْجِريي ِمْن بَْطنهِِھ أأَْنهھَارُر َماٍء َحيٍّ   

. فكّل إإحباطط ووتثبيیط يیسوععيیُنِكروونن وويیرفضونن أأنن تكونن لهھم عالقة ب بعض االناسس

. لكن يیسوعع يیقولل: يیوجد هھھھذاا االبعد االرووحي في ااإلنساننكارر للعزيیمة ووفشل يینشأ بسبب إإن

عطش في أأررووااحكم. تعالواا إإليَّ ووااشربواا. فعندما يیأتي يیسوعع إإلى حيیاةة ااإلنسانن٬، ال يیمأل االحيیاةة 

حتى  االقدسس وويیسّد هھھھذاا االفرااغغ االرووحي االعقيیم وواالباططل فحسب٬، لكنهھ يیوااصل سكيیب االرووحح

كاإلسفنجة تمتّص فقط٬، بل تفيیض على االفيیض على ااآلخريین حولي إإذذ تُصبح حيیاتي ليیس 

. ااآلخريین من محبّة هللا وونعمتهھ ووصالحهھ االذيي يیهھبهھ لي  

إإلى االحيیاةة على االمستوىى االبشريي فقط كما فعل سليیمانن هھھھنا؛ إإذذاا نظرتَت  فإذذاا نظرتتَ 

عندهھھھا  لرووحي االذيي ووضعهھ هللا في ااإلنسانن٬،إإلى ااإلنسانن كحيیواانن ووأأهھھھملت أأوو تنّكرتَت للبعد اا

ما االفائدةة لإلنسانن من كل تعبهھ "سليیمانن هھھھو: االحكيیم . كانن االسؤاالل االذيي سألهھ يینتابك ااإلحباطط

لقد ووجد االجامعة أأنن ال شيء تحت  "ال منفعة تحت االشمس."ووكانت إإجابتهھ:  "تحت االشمس؟

ووسس منهھ٬، وومن لى االمستوىى االحيیوااني هھھھو بائس ووميیؤاالشمس يیمكن أأنن يیمأل االقلب. فاإلنسانن ع

االحقيیقي وواالسعاددةة  ححلفرحح االحقيیقي. فعبثًا يیحاوولل أأنن يیجد االفراالمستحيیل أأنن يیشعر بالرضى وواا

االحقيیقيیّة إإلى أأنن يیرتفع إإلى االمستوىى االرووحي حيیث يیأتي بهھ هللا إإلى االمستوىى االسماوويي حيیث 

يیمكن لإلنسانن أأنن يیحيیا حيیاةة  االطبيیعة ااإللهھيیَّة االتي أأهھھھي أأعلى ووأأسمى من ططبيیعة االبشر. عندئذٍ 

سعاددةة االحقة.كاملة ملؤهھھھا االرجاء وواالفرحح وواال  
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نظرةة إإلى االوررااء  فقربب نهھايیة حيیاتهھ أألقى ٬،انن لسليیمانن هھھھدفف في كتابتهھ بلغة االشك وواالتشاؤؤممك

فقد كانن من االشائع ااالعتقادد بأنن االناسس االصالحيین  .فبداا لهھ باططالً في معظمهھ ٬،على كل ما فعلهھ

 ك في خبرتهھوولكن لم يیثبت ذذل ٬،ووأأنن ااألشراارر فقط هھھھم االذيین يیعانونن ٬،هھھھم ووحدهھھھم االذيین يینجحونن

ء ووحصل على االكثيیر ليیجد فر بعد أأنن جرَّبب كل شيسليیمانن هھھھذاا االسِ  االملك . وولقد كتباالحيیاتيیَّة

هھھھذهه االمساعي االباططلة.  االقاررئئووأأرراادد أأنن يیتجنب  اااا عن هللا جعلهھ سعيیدً اا أأنن ال شيء بعيیدً أأخيیرً 

ما سعيینا ووررااءهه  ووكل اا٬،أأبدً  ننجحفلن  ٬،فإذذاا حاوولنا أأنن نجد معنى في إإنجاززااتنا ووليیس في هللا

اسيیصبح عناء ووتعبً   

 ااإللهھيیريینا سليیمانن مدىى بطل االسعي ووررااء متَع االحيیاةة أأكثر من سعيینا لعالقة ووررااء 

. فالسعي ووررااء االبهھجة وواالثرووةة وواالنجاحح بدوونن هھھھذهه االعالقة مع هللا٬، ال يیجلب إإالّ االحقيیقي بدييااأل

قة. إإنّن االحكمة قلوبنا االمحتاجة االقلِ  ااإلحباطط وواالفرااغغ وواالبطل إإذذ ليیس في االعالم ما يیمكن أأنن يیشبِع

االبشريیّة ال تقّدمم كل ااإلجاباتت على االنحو االصحيیح. فالمعرفة وواالتعليیم لهھما حدووددهھھھما. وولكي 

حاجة إإلى االحكمة االتي ال يیمكن أأنن توجد إإالّ في االكتابب االمقّدسس. نحن بنفهھم االحيیاةة٬، فإننا 

 ااحاجة إإلى أأقواالل هللا. إإذذب. نحن حاجة إإلى حكمة أأعظم مما يیستطيیع هھھھذاا االعالم أأنن يیعطيب

سليیمانن أأنن يیهھّز ثقة االملك ة االبشريیَّة. لقد أأرراادد يیهھ فحكمتهھ تنّجيینا من مرااررةة االخيیبأأصغيینا إإل

االناسس في جهھوددهھھھم ووقدررااتهھم ووحكمتهھم االذااتيیة٬، ووأأنن يیوّجهھهھم إإلى اااليیمانن با, كاألساسس االوحيید 

لى محمل االجّد محتومم عليیهھ أأنن يیعيیش االسليیم للحيیاةة. إإنن االذيي يیرفض أأنن يیأخذ هللا ووكلمتهھ ع

حيیاةة تتّصف بأقصى االبطل.  

في إإنجيیل يیوحنا٬،  إإنّن كلماتت سليیمانن هھھھنا توّضحهھا كلماتت االربّب يیسوعع للمرأأةة االسامريیَّة

لكن  .: "كّل َمن يیشربب من هھھھذاا االماء يیعطش أأيیًضا"ااألصحاحح االراابع وواالعددد االثالث عشر

االعطيیة االمجانيیّة من اابن هللا٬،  ٬،"االماء االحي" معظم االناسس٬، لألسف٬، غيیر مستعّديین أأنن يیأخذوواا

إإالّ بعد أأنن يیختبروواا ميیاهه هھھھذاا االعالم االتي ال يیمكن أأنن تروويي االنفس.  

[االخاتمة]   
مم االبرنامج) (ُمقَدِّ  
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ددررااستهھ عن نتائج االحيیاةة االتي يیعيیشهھا  ث"يی"تشك سمسيیكمل بمشيیئة هللا٬، االرااعي 

ررااء شهھوااتهھم ووططموحاتهھم ااألنانيیة.ااإلنسانن بال معنى ووال هھھھدفف حيیث االناسس يیركضونن وو  

ااَءنا االمستمعيین٬، مع كلمة ختاميیة. ووااآلنن٬، نترككم٬، أأِعزَّ  

 
[َكلَِمة ِختاميیَّة]  

ااعي ْتَشك سميیث) (االرَّ  
 

صالتنا إإلى هللا من أأجلك٬، صديیقي االمستمع٬، اانن كنت ما ززلَت بعيیًداا عن هللا٬، أأنن تأتي 

االمسيیح من أأجلك٬، فتقبل االربّب يیسوعع االمسيیح إإليیهھ تائبًا وومؤمنًا بما قد عملهھ االربّب يیسوعع 

تحصل على االغفراانن وواالحيیاةة  ٬، حتىمخلًّصا شخصيیًا لك٬، ووتتّوجهھ رربًا على حيیاتك باإليیمانن بهھ

ااألبديیّة٬، ووهھھھكذاا يیرتفع قلبك كما سبق ووقلنا٬، إإلى ذذااكك االذيي هھھھو فوقق االخليیقة كلهھا ووفوقق االشمس 

لهھ االمجد إإلى ااألبد. آآميین.   

 

 


