الدرس السادس

 11-5أيار (مايو)

«تغيير» الشريعة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :روميــة 1 :8؛ 25-15 :7؛ روميــة 14-1 :7؛ يوحنــا 23-19 :20؛
أعمــال 7 ،6 :20؛ دانيــال 25-23 :7؛ رؤيــا .17-1 :13
ـي َويُ ْبلِــي ِقدِّ ِ
ـيَ ،ويَظُـ ُّن أَنَّــهُ يُ َغ ِّيـ ُر
آيــة الحفــظَ « :ويَ َتكَلَّـ ُ
يســي الْ َعلِـ ِّ
ـم ِبـكَال ٍَم ِضــدَّ الْ َعلِـ ِّ
السـ َّن َةَ ،ويُ َسـلَّ ُمونَ لِ َيـ ِد ِه إِلَــى َز َمــانٍ َوأَ ْز ِم َنـ ٍة َونِ ْصـ ِ
ـف َز َمــانٍ » (دانيــال .)25 :7
األَ ْو َقـ َ
ـات َو ُّ
إن مســألة شــريعة هللا هــي أمــر ضَ ـ ُرور ِّي بالنســبة لفهمنــا ألحــداث زمــن النهايــة .وبشــكل
أكثــر تحديــدا ً ،إنهــا مســألة الوصيــة الرابعــة المتعلقــة بســبت اليــوم الســابع .علــى الرغــم مــن
أننــا نــدرك أن الخــاص باإليمــان وحــده وأن حفــظ النامــوس ،بمــا فــي ذلــك وصيــة الســبت،
ال يمكنــه أبــدا ً جلــب الخــاص ،إال أننــا نــدرك أيض ـاً أنــه فــي األيــام األخيــرة ســتكون إطاعــة
نامــوس هللا ،بمــا فــي ذلــك وصيــة ســبت اليــوم الســابع ،ســوف تكــون مؤشـرا ً ظاهريـاً ،عالمــة،
تظهــر أيــن يكمــن والءنــا الحقيقــي.
وســيصبح هــذا التمييــز واضحـاً علــى نحــو خــاص فــي ظــل أحــداث زمــن النهايــة الختاميــة
المصــورة فــي رؤيــا  13و  ،14وذلــك عندمــا تتحــد جميــع تكتــات القــوى الدينيــة والسياســية
لفــرض شــكالً زائفـاً مــن العبــادة علــى ســكان العالــم .كل هــذا علــى النقيــض ممــا جــاء فــي
الســ َما ِء َواألَ ْر ِض َوالْ َب ْحــ ِر
رؤيــا  ،7 :14حيــث يُدعــى شــعب هللا إلــى أن يســجدوا «لِ َصانِــعِ َّ
َويَ َنابِي ـعِ الْ ِم َيــا ِه»؛ معنــى هــذا هــو أن نعبــد الخالــق وحــده وليــس أي أحــد آخــر ســواه.
ســوف ننظــر فــي هــذا األســبوع إلــى نامــوس هللا ،وخصوصــاً وصيــة الســبت ،وســوف
نتطــرق إلــى المســائل المتعلقــة بمحــاوالت تغييــر ذلــك النامــوس ومــا يعنيــه بالنســبة لنــا
الذيــن ســتأتي علينــا النهايــة قريب ـاً.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  21أيار (مايو).
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الوعد

األحد

 6أيار (مايو)

ـي َء ِمـ َن ال َّديْ ُنونَ ِة
أحـد أعظـم الوعـود في الكتـاب ال ُم َق َّدس نجده فـي رومية « :1 :8إِذًا الَ شَ ْ
ـب ال ُّرو ِح».
اآل َن َعلَـى ال َِّذيـ َن ُهـ ْم ِفـي الْ َم ِسـي ِح يَ ُسـوعََّ ،
ـب الْ َج َس ِـد بَ ْل َح َس َ
السـالِ ِكي َن لَيْ َس َح َس َ
تأتـي هـذه الكلمـات كنـوع مـن التتويـج ،أو االسـتنتاج لسلسـلة من األفـكار التي جـاءت قبلها.
وفقـط مـن خلال دراسـتنا لمـا كان يتحـدث عنه بولس فـي المقاطع السـابقة لهـذه اآلية ،نحن
يمكننـا أن نسـتوعب بشـكل أفضل الرجـاء والوعـد الموجو َدين فيها.

اقــرأ روميــة  .25-15 :7مــا هــو جوهــر مــا يقولــه بولــس فــي هــذه اآليــات ويجعــل ممــا
يقولــه فــي روميــة ُ 1 :8مطَ ْم ِئنـاً للغايــة؟



علـى الرغـم مـن الجـدل الكبيـر الـذي كان موجـودا ً في المسـيحية حـول مـا إذا كان ،أو لم
يكـن ،بولـس يتحـدث عـن نفسـه تحديـدا ً ،كمؤمـن ،إال أن هنـاك شـيئاً واحـدا ً واضـح وهـو أن
بولـس فـي الواقـع يتحـدث عن واقـع وحقيقة الخطيـة .فكل شـخص ،حتى المسـيحيين ،يمكنه
بطريقـة أو بأخـرى أن يتفهـم ،مـن واقـع اختبـاره الشـخصي ،الصـراع الـذي يشـير إليـه بولـس
هنـا .فإنـه مـن منـا لـم يشـعر بجاذبيـة الجسـد و «الخطيـة التـي تسـكن فيـه» ،والتي تتسـبب
فـي جعلـه يفعـل مـا يعـرف أنـه ال ينبغي أن يفعلـه ،أو ال يفعل مـا يعرف أنه يجـب أن يفعله؟
بالنسـبة لبولـس ،لـم تكمـن المشـكلة في النامـوس ،المشـكلة هي أجسـادنا.
مــن منــا لــم يجــد نفســه يرغــب فــي فعــل مــا هــو صــواب ،بينمــا ينتهــي بــه األمــر فيفعــل
مــا هــو خطــأ؟ حتــى وإن كان بولــس ال يتحــدث عــن حتميــة الخطيــة فــي حيــاة المســيحي
المولــود مــن جديــد هنــا ،إال أن المؤكــد هــو أنــه يقــدم حجــة قويــة للص ـراع الدائــم الــذي
يواجهــه أي شــخص يســعى إلــى طاعــة هللا.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لذلــك ،يأتــي بولــس إلــى العبــارة المشــهورةَ « :ويْحــي أنَــا ا ِإلن َْســا ُن الشَّ ـق ُّي! َمـ ْن يُ ْنق ُذنــي
ِمــ ْن َج َس ِ
ــد هــذَا الْ َمــ ْو ِت؟» (روميــة  .)24 :7واإلجابــة موجــودة فــي المســيح وفــي الوعــد
العظيــم بأنــه «ال دينونــة» للمؤمــن بالمســيح الــذي ،بالنعمــة ،يســير وفقــاً للــروح .نعــم،
يصــارع المؤمنــون؛ نعــم ،يواجهــون التجــارب؛ نعــم ،الخطيــة هــي حقيقــة واقعــة .لكــن مــن
خــال اإليمــان بالمســيح ،فــإن أولئــك الذيــن يؤمنــون ،ال يعــودوا مدانيــن بالنامــوس؛ فــي
الواقــع ،هــم يطيعونــه .وبالتالــي ،هــم يتعلمــون أن يســلكوا بالــروح وليــس «حســب الجســد».

اقرأ مجدداً اآليات الكتابية لدرس اليوم .بأية طرق يمكنك أن تتفهم ما يقوله بولس في
هذه اآليات؟ لماذا ،إذن ،تعد اآلية في رومية  1 :8وعداً رائعاً بالفعل؟
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االثنين

 7أيار (مايو)

الناموس والخطية
فـي دراسـة األمـس نظرنـا إلـى اآليات التـي فـي روميـة  25-15 :7التي تحدثت عـن حقيقة
الخطيـة بالنسـبة للجميـع ،بمـا في ذلك المسـيحيين .ومع ذلـك ،فإنه في اآليات السـابقة لهذه،
أشـار بولـس إلـى النامـوس الذي يظهر كـم أن الخطية سـائدة وكم هـي قاتلة.



اقــرأ روميــة  .14-1 :7مــا هــي العالقــة بيــن النامــوس والخطيــة؟ مــاذا تخبرنــا هــذه
اآليــات أيض ـاً عــن اســتحالة أن نخلــص بالنامــوس؟

توجــد نقطتــان حاســمتان نســتخلصهما ممــا يعلمــه بولــس هنــا .أوالً ،يُظهــر بولــس
أن النامــوس ليــس هــو المعضلــة .النامــوس «مقــدس وصالــح ».المعضلــة هــي الخطيــة،
التــي تــؤدي إلــى المــوت .يشــير النامــوس إلــى معضلتــي الخطيــة والمــوت؛ المالحــظ
هــو أن النامــوس يجعــل معضلتــي الخطيــة والمــوت أكثــر وضوح ـاً ،لكنــه ال يقــدم شــيئاً
مــن شــأنه حــل المشــكلة.
فقــط القــارئ الســطحي هــو الــذي يمكنــه اســتخدام هــذه اآليــات (مــع تجاهــل العديــد
مــن اآليــات األخــرى) ليجــادل بالقــول أن النامــوس ،الوصايــا العشــر ،قــد أُبطــل .فهــذا هــو
عكــس نقطــة بولــس .فإنــه ال شــيء ممــا كتبــه بولــس ســيكون منطقي ـاً أو ذات معنــى لــو
أن النامــوس قــد أبطــل .فــإن حجــة بولــس تصبــح ســارية علــى افت ـراض أن النامــوس ال ي ـزال
ملزمـاً ،ألن النامــوس هــو الــذي يشــير إلــى حقيقــة الخطيــة ومــا نتــج عنهــا مــن حاجــة إلــى
ـوس َخ ِط َّيـةٌ؟ َحاشَ ــا! بَـ ْـل لَـ ْم أَ ْعـر ِِف الْ َخ ِط َّيـ َة إِالَّ بِال َّنا ُمـ ِ
البشــارة« .فَ َمــاذَا نَ ُقـ ُ
ـوس.
ـول؟ َهــلِ ال َّنا ُمـ ُ
ـوس« :الَ ت َشْ ـتَ ِه»» (روميــة .)7 :7
فَ ِإنَّ ِنــي لَ ـ ْم أَ ْع ـر ِِف الشَّ ـ ْه َو َة لَ ـ ْو لَ ـ ْم يَ ُقــلِ ال َّنا ُمـ ُ



اقــرأ روميــة  13 :7بعنايــة .مــا الــذي يقولــه بولــس ليــس فقــط عــن النامــوس ولكــن
عــن الســبب فــي أنــه ال ي ـزال ضروري ـاً؟
إن النام ــوس ال ينت ــج الم ــوت؛ إنم ــا الخطي ــة ه ــي الت ــي تفع ــل ذل ــك .النام ــوس ه ــو
م ــا يظه ــر ك ــم ه ــي الخطي ــة قاتل ــة .النام ــوس صال ــح ف ــي أن ــه يش ــير إل ــى الخطي ــة .لك ــن
النام ــوس لي ــس لدي ــه حــاً لمعضل ــة الخطي ــة .فق ــط البش ــارة ه ــي الت ــي لديه ــا الح ــل.
نقط ــة بول ــس ه ــي أنن ــا كمس ــيحيين ،نح ــن الذي ــن نلن ــا الخ ــاص ف ــي المس ــيح ،نحت ــاج
إل ــى أن نخ ــدم « ِب ِجــ َّد ِة الــ ُّرو ِح» (رومي ــة )6 :7؛ معن ــى ه ــذا ه ــو أن نعي ــش ف ــي عالق ــة
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إيم ــان م ــع المس ــيح ،واثقي ــن ف ــي اس ــتحقاقاته وب ــره لخالصن ــا (وه ــو ش ــعار الكثي ــر مم ــا
ورد ذك ــره س ــابقاً ف ــي س ــفر رومي ــة).

كيف أظهر لك اختبارك الشخصي في حفظ الناموس ،حاجتك إلى نعمة هللا؟

الثالثاء

 8أيار (مايو)

من السبت إلى األحد؟
كأدفنتســت ســبتيين ،نســمع فــي كثيــر مــن األحيــان إخوتنــا وأخواتنــا المســيحيين مــن
الطوائــف األخــرى يجادلــون بــأن النامــوس قــد أُبطــل ،أو أننــا لســنا تحــت النامــوس بــل تحــت
النعمــة .مــع ذلــك ،فــإن مــا يقولونــه حقـاً هــو أن الوصيــة الرابعــة هــي التــي أُبطلــت .ولكــن
الكثيريــن ال يقولــون حتــى ذلــك .إنهــم يقولــون بــدالً مــن ذلــك أن ســبت اليــوم الســابع قــد
اس ـتُ ِعيض عنــه بيــوم األحــد ،أول أيــام األســبوع ،إكرام ـاً لقيامــة المســيح.
وهم يعتقدون أن لديهم النصوص الكتابية التي تثبت ذلك أيضاً.
وفيمـا يلـي بعـض النصوص الشـائعة التي يعتقـد العديد من المسـيحيين أنها تشـير إلى أن
يـوم الراحـة ،اليـوم السـابع في العهـد القديم ،قـد تغير إلى اليـوم األول من األسـبوع في العهد
الجديـد .وإذ نقـرأ هـذه النصوص الكتابية ،نحن بحاجة إلى أن نسـأل أنفسـنا مـا إذا كانت هذه
اآليـات تتكلـم حقـاً عـن تغييـر اليـوم ،أَم أنها ببسـاطة تصف أحداثـاً قد وقعت في يوم السـبت
أو يـوم األحـد ،ولكـن دون أن يصـل األمر إلى مسـتوى تغيير يـوم العبادة.

اقــرأ يوحنــا  .23-19 :20مــا هــو الســبب الــذي تعطيــه هــذه الفقــرة لِ َت َج ُّمــع التالميــذ
فــي تلــك الغرفــة؟ مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات بشــأن مــا إذا كان هــذا االجتمــاع
عبــارة عــن خدمــة عبــادة تكريم ـاً لقيامــة المســيح ،كمــا يزعــم البعــض؟



اقــرأ أعمــال  .7 ،6 :20فــي هــذه اآليــات ،هــل هنــاك مــا يُشــير إلــى أن الســبت قــد
تغيــر إلــى األحــد ،أول أيــام األســبوع؟ انظــر أيض ـاً أعمــال .46 :2





اقـرأ 1كورنثـوس  .4-1 :16باإلضافـة إلـى حقيقة أنهم كانوا يخزنون العطـاءات في البيت في
أول أيـام األسـبوع ،هـل هنـاك ما تعلمه هذه اآليات بشـأن أي تغيير من السـبت إلى األحد؟
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هــذه هــي النصــوص الكتابيــة التــي تســتخدم «كدليــل» لتعزيــز معتقــد أن أول أيــام
األســبوع قــد أَبْطَـ َـل ســبت اليــوم الســابع .فباســتثناء اإلشــارة إلــى م ـرات قليلــة اجتمــع فيهــا
المؤمنــون ،ألســباب مختلفــة ،ال يشــير أي نــص مــن هــذه النصــوص إلــى أن اجتمــاع المؤمنيــن
كان عبــارة عــن خدمــات عبــادة ُع ِقــدت فــي اليــوم األول مــن األســبوع الســتبدال ســبت اليــوم
الســابع .إِ َّن هــذا الجــدال هــو مجــرد عــودة إلــى نصــوص التقاليــد المســيحية علــى مــدى
القــرون الطويلــة مــن حفــظ األحــد .إنهــا محاولــة لجعــل هــذه اآليــات الكتابيــة تقــول شــيئاً
لــم يكــن موجــودا ً فيهــا مــن األســاس.

األربعاء

 9أيار (مايو)

اليوم السابع في العهد الجديد
كمـا رأينـا بـدرس األمس ،فـإن النصوص المسـتخدمة عـادة للترويج لفكـرة أن األحد قد حل
محـل السـبت ال تقـول شـيئاً من هـذا القبيل .في الواقع ،إن كل إشـارة إلى سـبت اليوم السـابع
فـي العهـد الجديـد تُظهـر أنـه كان ال يزال يحفـظ كوصية من وصايا هللا العشـرة.

اقــرأ لوقــا 16-14 :4؛  .56 ،55 :23مــاذا تخبرنــا هــذه الفق ـرات الكتابيــة عــن ســبت
اليــوم الســابع قبــل وبعــد مــوت المســيح؟



ـب الْ َو ِص َّيـ ِة»
الحـظ كيـف أن النسـاء الالتـي كـن مـع المسـيح « ِفـي َّ
السـ ْب ِت ْاسـتَ َر ْح َن َح َس َ
(لوقـا  .)56 :23مـن الواضـح أن الوصيـة ال ُمشـار إليهـا هنـا كانـت الوصيـة الرابعـة التـي كتبـت
علـى الحجـر فـي سـيناء .لذلـك ،فـإ َّن كل مـا تعلَّم َنـه خلال الوقـت الـذي قضينـه مع المسـيح،
ليـس هنـاك إشـارة إلـى أنهن تعلمن شـيئاً يخالـف حفظ وصايا هللا العشـر التـي تضمنت وصية
ـاي› »
السـبت .فـي الواقـع ،لقـد قـال المسـيح لتالميـذه‹ « ،إِ ْن كُ ْنتُـ ْم ت ُِح ُّبونَ ِنـي فَا ْح َفظُـوا َو َصايَ َ
(يوحنـا  .)15 :14ووصايـاه ،التـي حفظهـا هـو نفسـه ،تضمنـت سـبت اليـوم السـابع .فلـو ق ُِصد
لألحـد أن يكـون بديلاً للسـبت ،فـإن هـؤالء النسـوة لـم يعرفـن شـيئاً عن هـذا األمر.



اقـرأ أعمـال 44-42 ،14 :13؛ أعمـال  .13 ،12 :16مـا هـي األدلـة التـي تقدمهـا هـذه
اآليـات علـى حفـظ السـبت؟ ما هـي األدلة التـي تقدمها على حفـظ أول أيام األسـبوع؟
ال نجــد فــي هــذه النصــوص أي دليــل علــى تغييــر الســبت إلــى األحــد .بــدالً مــن ذلــك،
تشــير النصــوص بوضــوح إلــى أن المســيحيين األوائــل حفظــوا ســبت اليــوم الســابع.
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واآليــة فــي أعمــال  13 :16مثيــرة لالهتمــام بشــكل خــاص ألن الحــدث ال ُمشــار إليــه هنــا
قــد حصــل خــارج نطــاق المجمــع اليهــودي .فقــد كان المؤمنــون يجتمعــون علــى عنــد النهــر
« َح ْيــثُ َج ـ َر ِت الْ َعــا َدةُ» أَ ْن يذهبــوا إلــى هنــاك ويصلــوا .وقــد فعلــوا ذلــك فــي ســبت اليــوم
الســابع ،وذلــك بعــد مــوت المســيح بعــدة ســنوات ،أيضـاً .فــإذا كان الســبت قــد تغيــر لألحــد،
فإنــه ال شــيء فــي هــذه الفقــرة الكتابيــة يشــير إلــى هــذا التغييــر.

مــا هــي بعــض الطــرق اللطيفــة ،الخاليــة مــن اإلدانــة ،التــي يمكنــك مــن خاللهــا
الشــهادة إلــى َمــن يحفظــون يــوم األحــد بشــأن ســبت اليــوم الســابع؟

الخميس

 10أيار (مايو)

محاولة تغيير السبت
إن نامــوس هللا ،الوصايــا العشــر ،ال يــزال ملزمــاً (انظــر أيضــاً يعقــوب ،)12-10 :2
وهــذا النامــوس يتضمــن وصيــة ســبت اليــوم الســابع .لمــاذا ،إذن ،يحفــظ كثيــر مــن
المســيحيين األحــد فــي حيــن أنــه ليــس هنــاك مبــرر كتابــي لحفظــه؟



يتحــدث األصحــاح  7مــن ســفر دانيــال عــن صعــود أربــع إمبراطوريــات عظيمــة :بابــل،
مــادي وفــارس ،اليونــان ،ورومــا التــي هــي رابــع وآخــر إمبراطوريــة أرضيــة .وفــي مرحلــة
الحقــة مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،يتــم تصويــر قــوة القــرن الصغيــر علــى أنهــا طالعــة مــن
هــذه اإلمبراطوريــة (دانيــال  .)8 :7وكانــت هــذه القــوة ال تــزال جــزءا ً مــن اإلمبراطوريــة
الرومانيــة ،كل مــا فــي األمــر هــو أنهــا ظهــرت فــي مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ اإلمبراطوريــة
الرومانيــة .ومــا هــذه القــوة ســوى البابويــة ،التــي نشــأت مباشــرة مــن رومــا ،وإلــى هــذا
اليــوم ،هــي ال ت ـزال جــزءا ً منهــا .كتــب تومــاس هوبــز فــي القــرن الســابع عشــر« :إذا فَ َّك ـ َر
اإلنســان فــي النســخة األصليــة لهــذه الســلطة اإلكْلِيرِكيّــة العظيمــة ،فســوف يــدرك بســهولة أن
البابويــة ليســت أكثــر مــن شــبح لإلمبراطوريــة الرومانيــة الراحلــة ،يجلــس متو ًجــا فــوق قبرها»
[تومــاس هوبــر ،ليفياثــان (أكســفورد :مطبعــة جامعــة أكســفورد ،)1996 ،صفحــة .]463


اقرأ دانيال  .25-23 :7ماذا تعلِّمنا هذه اآليات ويساعدنا على فهم منشأ حفظ األحد؟
تظهــر اللغــة األصليــة ،اآلراميــة ،فــي اآليــة  25أن القــرن الصغيــر «اعتــزم» تغييــر الشــريعة.
أي قــوة أرضيــة يمكنهــا ،فــي الواقــع ،تغييــر شــريعة هللا؟
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علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل الدقيقــة غيــر واضحــة فــي التاريــخ ،إال أننــا نعــرف بالفعــل
أنــه بمقتضــى الســلطة البابويــة قــد تــم اســتبدال ســبت اليــوم الســابع بتقليــد حفــظ األحــد،
وهــو تقليــد مترســخ بقــوة لدرجــة أن اإلصــاح البروتســتانتي أبقــى علــى هــذا التقليــد حي ـاً،
حتــى فــي القــرن الحــادي والعشــرين .واليــوم ،ال ي ـزال معظــم البروتســتانت يحفظــون أول
أيــام األســبوع بــدالً مــن إتبــاع الوصيــة الكتابيــة التــي تنــادي بحفــظ اليــوم الســابع.

اقــرأ رؤيــا  17-1 :13وقارنهــا مــع دانيــال  .25 ،24 ،21 ،8-1 :7مــا هــي الصــورة الوصفية
المماثلــة التــي يتــم اســتخدامها فــي هــذه الفق ـرات الكتابيــة ويســاعدنا علــى فهــم
أحــداث األيــام األخيــرة؟



تُشــير الرؤيــا إلــى االضطهــاد الــذي ســيحل علــى أولئــك الــذي ســيرفضون «العبــادة» وفقـاً
لمــا ت ُمليــه القــوى ال ُمشــار إليهــا فــي ســفر الرؤيــا ،وذلــك باســتخدام صــورا ً مجازيــة مــن ســفر
دانيــال مباشــرة .ومــن بيــن هــذه الصــور المجازيــة هنــاك صــورة للمرحلــة األخيــرة (مرحلــة
الســيادة البابويــة) لرومــا.

الجمعة

 11أيار (مايو)

لمزيــد مــن الــدرس :إن نفــس التنيــن ،الشــيطان ،الــذي صنــع حرب ـاً ضــد هللا فــي
الســماء (رؤيــا  )7 :12هــو الــذي يصنــع حربــاً مــع شــعب هللا علــى األرض ،أولئــك الذيــن
«يحفظــون وصايــا هللا» (رؤيــا 17 :12؛ انظــر أيضـاً  .)4 ،2 :13فــي الواقــع ،إن الشــيطان نفســه
يصبــح هدفـاً للعبــادة أيضـاً (رؤيــا  .)4 :13لــذا ،فــإن الحــرب ضــد هللا ،التــي بدأهــا الشــيطان
فــي الســماء ،يســعى الشــيطان إلــى تواصلهــا علــى األرض .وســيكون هجــوم الشــيطان علــى
شــريعة هللا هــو األمــر المحــوري فــي هجومــه علــى هللا.
«فالوصيـة الرابعـة تعلـن لنـا أن هللا هـو خالـق السـماوات واألَ ْرض ،وبذلـك يمتـاز عـن كل
اآللهـة الكاذبـة .ولكـي تذكرنـا هـذه الوصيـة بعمـل الخلـق علمتنـا أن اليـوم السـابع قـد قُدس
كيـوم راحـة لإلنسـان .وكان القصـد منهـا جعـل اإللـه الحـي نصـب عيـون النـاس وعقولهم على
الـدوام كأصـل الوجـود وموضـوع العبـادة والسـجود .إن الشـيطان يحـاول أن يحـول النـاس عن
والئهـم هلل وتقديـم الطاعـة لشـريعته ،ولذلك فهو يحـول كل جهوده لمحاربة تلـك الوصية التي
تشـير إلـى هللا كالخالـق» (روح النبـوة ،الصـراع العظيـم ،صفحـة .)60
إننــا نعبــد الــرب ألنــه خالــق «الســماء واألرض» ،وســبت اليــوم الســابع هــو العالمــة
المحوريــة التــي تب ّيــن أن هللا هــو الخالــق ،وهــي عالمــة يعــود تاريخهــا إلــى أســبوع الخليقــة
(انظــر تكويــن  .)3-1 :2ال عجــب أن الشــيطان فــي هجومــه علــى ســلطة هللا يســتهدف العالمــة
األساســية ال ُمح ـ ِّددة لتلــك الســطلة :ســبت اليــوم الســابع.
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وفــي األيــام األخيــرة ،ســيكون هلل علــى األرض شــعب ســوف يظلــون صامديــن فــي والئهــم
لــه ،وال ٌء يتجلــى مــن خــال إطاعتهــم لــكل وصايــا هللا ،بمــا فــي ذلــك الوصيــة الوحيــدة التــي
تشــير بشــكل محــدد إلــى هللا كالخالــق الــذي وحــده يســتحق عبادتنــا.

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي مشــكلة هــؤالء الذيــن يتحدثــون عــن حقيقــة الخطيــة ومــع ذلــك

يجادلــون بــأن شــريعة هللا قــد أبطلــت؟ مــا هــو التناقــض الكبيــر الــذي يمكنــك
مالحظتــه فــي مثــل هــذا التفكيــر؟
 .2مــا هــو اختبــارك الشــخصي مــع أولئــك الذيــن يجادلــون بــأن األحــد قــد حــل
محــل الســبت؟ مــا هــي الحجــج التــي يســتخدمونها ،ومــا مــدى صحتهــا وصوابهــا؟
كيــف يمكــن التعامــل مــع الحجــج الشــائعة بــأن حفــظ ســبت اليــوم الســابع هــو
محاولــة للحصــول علــى الخــاص بواســطة األعمــال؟
 .3وبينمــا نحــن نتحــدث مــع اآلخريــن عــن الســبت وبينمــا نســتعد ألحــداث زمــن
النهايــة ،لمــاذا مــن المهــم توضيــح أن التحديــات المتعلقــة بـــ «ســمة الوحــش» لــم
تحــدث بعــد؟
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