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 ٢٩أيلول (سبتمرب)  ٥ -ترشين األول (أكتوبر)

والسقوط
الخليقة ُّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن ٢٧ ،٢٦ :١؛ ١يوحنــا ١٦ ،٨ ،٧ :٤؛ تكويــن ١٩-١٦ :٣؛
تكويــن ٩-١ :١١؛ غالطيــة ٢٩ :٣؛ تثنيــة .١١-٦ :٧
ـم َأ ْخ َر َجــهُ إِلَــى َخــا ِر ٍج َو َقـ َ
السـ َما ِء َو ُعــدَّ ال ُّن ُجــو َم إِنِ
آيــة الحفــظ« :ثُـ َّ
ـال« :انْظُـ ْر إِلَــى َّ
ْاسـ َتطَ ْع َت أَنْ تَ ُعدَّ َهــا»َ .و َقـ َ
ـال لَــهُ « :هكَـ َذا يَكُــونُ ن َْسـلُكَ » .فَآ َمـ َن بِالـ َّر ِّب َف َح ِسـ َبهُ لَــهُ ِبـ ًّرا»
(تكويــن .)٦ ،٥ :١٥
قصــة شــعب هللا بخليقــة الجنــس البشــري وســقوطهم المأســاوي فــي الخطيــة .إ َّن أي
تبــدأ َّ
ُمحاولــة لِفهــم طبيعــة الوحــدة فــي الكنيســة يجــب أن تبــدأ بخطَّــة هللا األصليــة عنــد الخليقــة،
الســقوط.
ثــم الحا َجــة إلــى اإلســترداد بعــد ّ
تُظ ِهــر األصحاحــات األولــى مــن الكتــاب المق ـ َّدس أ َّن هللا ق ََص ـ َد أن تبقــى البشــرية عائلــة
واحــدة .ولكــن مــع األســف ،هــذه الوحــدة إنفصمــت بعــد مأســاة الخطيــة .فــي الخطيــة
وحدهــا نبتــت جــذور الشِّ ــقاق واإلنقســام ،والمزيــد مــن النتائــج الكريهــة والوخيمــة
للعصيــان .يُمكــن أن نــرى لمحــة مــن هــذا اإلنقســام فــي المواجهــة ال ُمباشــرة بيــن آدم وحـ َّواء
عندمــا أقبــل هللا عليهمــا أل َّول مـ َّرة بعــد أن أكال مــن الشــجرة ال ُمح َّرمــة (انظــر تكويــن .)١١ :٣
وبالتالــي ،أصبــح إســترداد هــذه الوحــدة األصليــة هدفًــا أساس ـ ًيا مــن بيــن األهــداف األخــرى
التــي تحققهــا خطَّــة الخــاص.
إبراهيــم ،أب شــعب هللا ،صــار العبًــا أساســيًا فــي خطَّــة هللا للخــاص .يُصــ ِّور الكتــاب
المقــدس إبراهيــم كمثــال عظيــم للبــر باإليمــان (أنظــر روميــة  ،)٥-١ :٤ذلــك اإليمــان الــذي
يُو ِّحــد شــعب هللا بعضهــم مــع بعــض ومــع هللا نفســه .يعمــل هللا مــن خــال النــاس إلعــادة
الوحــدة ول ُيعلِــن إرادتــه للجنــس البشــري الســا ِقط.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٦تشرين األول (أكتوبر).
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المح َّبة أساس الوحدة

قصــة الخليقــة الــواردة فــي األصحاحيــن األول والثانــي ِمــن ســفر التكويــن ،رســالة
ت ُق ـ ِّدم َّ
واضحــة عــن اإلنســجام والتَّناغــم فــي نهايــة إســبوع الخليقــة .كلمــات هللا الختاميــة بــأ َّن كل
مــا عملــه كان «حســن جـ ًّدا» (تكويــن  )٣١ :١لــم تكــن تُشــير إلــى جمــال الخليقــة فقــط ،بــل
تُشــير أيضً ــا إلــى غيــاب أي عامــل ِمــن عوامــل الشــر واإلنقســام عندمــا أكمــل هللا خلــق هــذا
العالــم والجنــس البشــري الــذي سيســكن األرض .كان قصــد هللا األصلــي فــي الخليقــة هــو أن
يســود اإلنســجام فــي عالقــات التَّعايُــش والتَّرابُــط بيــن كل أشــكال الحيــاة .كان عال ًمــا جميـ ًـا
ُخلِـ َـق ِمــن أجــل العائلــة البشــرية .كل شــيء كان كامـ ًـا و ُمســتحق لرضــى وإستحســان خالقــه.
كان هــدف هللا األصلــي واألســمى للعالــم هــو اإلنســجام والوحــدة وال ُحــب.



اقــرأ تكويــن  .٢٧ ،٢٦ :١مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن تم ُّيــز اإلنســان ُمقارنــة مــع
باقــي الخالئــق األرضيــة ،كمــا ورد فــي ســفر التكويــن األصحاحيــن األول والثانــي؟
يقــول ســفر التكويــن بــأ َّن هللا خلــق اإلنســان علــى صورتــه ،وذلــك شــيء لــم يــرد قولــه
قصــة الخليقــة المذكــورة فــي ســفر التكويــن« .وقــال هللا‹ :نعمــل
بخصــوص أي شــيء آخــر فــي َّ
اإلنســان علــى صورتنــا كشــبهنا ›...فخلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه .علــى صــورة هللا خلقــه.
ذكـ ًرا وأنثــى خلقهــم» (تكويــن  .)٢٧ ،٢٦ :١مــع أ َّن الالهوتييــن تجادلــوا علــى مــدى قــرون حول
طبيعــة تحديــد هــذه الصــورة بدقَّــة ،وطبيعــة هللا ذاتــه ،فإنَّــه يوجــد الكثيــر مــن المقاطــع فــي
الكتــاب المقــدس تُظ ِهــر طبيعــة هللا بأنَّهــا المح َّبــة.

اقــرأ ١يوحنــا  .١٦ ،٨ ،٧ :٤كيــف يمكــن أن تُســاعدنا هــذه اآليــات لنفهــم كيــف ُخلِقْنــا
أصـ ًـا وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا قــد أثَّــر علــى الوحــدة األصليــة التــي ســادت عنــد
الخليقــة؟



هللا مح َّبــة ،وأل َّن البشــر أيضً ــا فــي مقدورهــم أن يُح ُّبــوا (وبطــرق ال يمكــن للمخلوقــات
األرضيــة األخــرى أن ت ُمارســها) ،فكوننــا ُخلِقنــا علــى صــورة هللا ،يجــب أن يشــمل ذلــك ال ُقــدرة
علــى المحبَّــة .مــع ذلــك ،فالمحبَّــة توجــد فقــط فــي عالقــة اإلنســان باآلخريــن .وهكــذا ،فــكل
مــا ُخلِـ َـق علــى صــورة هللا ،يجــب أن يكــون لــه القــدرة علــى المحبــة ،والمحبَّــة ِب ُعمــق.
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عوا ِقب السقوط
كانــت عوا ِقــب الســقوط وخيمــة .عصيــان آدم وحـ َّواء بــدأ فــي تمزيــق اإلنســجام الموجــود
فــي التَّعايــش والتَّرابــط بيــن كل أشــكال الحيــاة .واألســوأ مــن ذلــك ،بــدأ الشِّ ــقاق والخــاف
واإلنقســام بيــن الجنــس البشــري الــذي مــا زال ســائ ًدا حتــى يومنــا هــذا .تظهــر حالــة عــدم
اإلنســجام ُمباشــرة فــي الطريقــة التــي ســعى بهــا كل مــن آدم وحـ َّواء في إلقــاء اللوم بالســقوط
علــى طــرف آخــر (تكويــن  .)١٣ ،١٢ :٣وانحــدرت األشــياء إلــى أســوأ منــذ ذلــك الحيــن.

اقــرأ تكويــن ١٩-١٦ :٣؛ وتكويــن  .١٥-١ :٤مــاذا يوجــد فــي هــذه اآليــات ممــا يُظهــر
نتائــج الخطيــة وتأثيرهــا علــى العالــم ال ُمتناغــم الــذي خلقــه هللا؟



أصبــح عصيــان آدم مصــد ًرا ألحــداث كثيــرة وعواقــب وخيمــة تركــت آثارهــا بمــرور
الوقــت علــى كل خليقــة هللا .بــدأ عالــم الطبيعــة نفســه يُقاســي مــن عوا ِقــب الخطيــة.
ـب
العالقــات اإلنســانية أيضً ــا تأثَّــرت .قاييــن وهابيــل كانــا أ َخ َويــنِ ،مــن المفــروض أن يُ ِحـ َّ
ويعتنــي أحدهمــا باآلخــر ،إال أنَّهمــا انفصــا وتباعــدا ألن أحدهمــا أراد أن يتبــع ميولــه
ـدل مــن إت ِّبــاع نظــام هللا ال ُمح ـ َّدد لل ِعبــادة .هــذا التَّباعــد وال ّنفــور نتــج عنــه
الشــخصية بـ ً
العنــف والمــوت .إ َّن ر َّد فعــل قاييــن كان مو َّج ًهــا نحــو هللا أكثــر ممــا كان نحــو هابيــل .شــعر
بغضــب تجــاه هللا (تكويــن  ،)٥ :٤وهــذا الغضــب قــاد إلــى غيــظ وضغينــة تجــاه هابيــل.
العصيــان زاد مــن تمزيــق العالقــات اإلنســانية.
«ورأى ال ـ َّر ُّب أ َّن ش ـ َّر اإلنســان قــد كثــر فــي األرض ،وأ َّن كل تص ـ ُّور أفــكار قلبــه إنَّمــا هــو
شــرير كل يــوم» (تكويــن  .)٥ :٦قــاد هــذا الشــر فــي نهايــة المطــاف إلــى الطوفــان وال َّدمــار
الهائــل لخليقــة هللا األصليــة التــي خلَّفهــا الطوفــان .ولكــن حتــى ذلــك الحيــن ،لــم يتخــل هللا
عــن الجنــس البشــري ،لك َّنــه أبقــى لــه بق َّيــة ،نــوح وعائلتــه ،ليبــدأوا مــن جديــد.
الســماء س ـ ُيذكِّرهم
بعــد الطوفــان ،أعطــى هللا وع ـ ًدا لنــوح وعائلتــه .قــوس القــزح فــي َّ
دائِ ًمــا بعنايــة هللا ووعــوده ،س ـ ُيذكِّرهم بلطــف هللا ورحمتــه (تكويــن ١٧-١٢ :٩؛ إشــعياء :٥٤
 .)١٠-٧أقــام هللا عهـ ًدا مــع نــوح ،وأعــاد خطَّتــه األصليــة لتكويــن عائلــة بشــرية ُمتَّحــدة ،أمينــة
و ُمخلِصــة لــه ولكلمتــه.

مــا هــي طــرق التفرقــة واإلنقســام التــي تجلبهــا الخط َّيــة؟ أيَّــة قــرارات يمكنــك
إتِّخاذهــا اآلن لتســاعدك علــى إســتعادة اإلنســجام بيــن أولئــك الذيــن يمكــن
لقراراتــك أن تكــون ذات تأثيــر قــوي عليهــم؟
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المزيد من التفرقة واإلنفصال
اقــرأ تكويــن  .٩-١ :١١مــاذا حــدث هنــا ممــا جعــل ِمــن ُمشــكلة اإلنفصــال والشــقاق
أســوء ممــا كانــت عليــه؟



األحــداث التاليــة التــي أ َّرخهــا الكتــاب المق ـ َّدس بعــد الطوفــان هــي بنــاء بــرج بابــل،
بلبلــة اللغــات ،وث ُـ َّم ت َشـتُّت النــاس ،الذيــن كانــوا إلــى ذلــك الوقــت يتح َّدثــون لغــة واحــدة.
ربمــا كان جمــال األرض بيــن نهــري دجلــة والف ـرات وخصوبــة التربــة ،قــد جذبــت بعضً ــا
مــن نســل نــوح ليقــرروا بنــاء مدينـ ٍة لهــم وبــر ٍج عــا ٍل فــي أرض شــنعار ،فــي جنــوب العـراق
اآلن (تكويــن .)٢ :١١
الس ـكَّان منــذ أقــدم
أظهــر علــم اآلثــار أ َّن بــاد مــا بيــن النهريــن كانــت منطقــة كثيفــة ُّ
السـكَّان كان الســومريون ،الذيــن يعــود لهــم الفضــل فــي
العصــور التاريخيــة .مــن بيــن هــؤالء ُّ
إخت ـراع فــن الكتابــة علــى ألــواح الطيــن .لقــد بنــوا ألنفســهم منــازل شُ ـيِّدت بشــكل جيّــد،
وكانــوا مهــرة فــي صنــع ال ُحلــي (المجوهـرات) ،واآلالت ،واألدوات المنزليــة .كَشَ ـفَت الحفريــات
أيضً ــا عــن معابــد كثيــرة علــى شــبه أشــكال أبـراج كُ ِّرســت لِعبــادة آلهــة ُمتن ِّوعــة.
أحفــاد نــوح الذيــن اســتق ُّروا فــي أرض شــنعار ُســرعان مــا نســوا إلــه نــوح والوعــود
التــي قطعهــا بأنــه لــن يُهلــك األرض مــرة أخــرى بالطوفــان .كان بنــاء بــرج بابــل رمــ ًزا
لحكمتهــم ومهارتهــم .إ َّن شَ ــغَفهم ورغبتهــم فــي الشــهرة والصيــت ،وقولهــم« :لنصنــع
ألنفســنا إســ ًما» (تكويــن  ،)٤ :١١كان أحــد أهدافهــم لبنــاء هــذا المشــروع« .كان علــى
البشــر ،وفقًــا لقصــد هللا ،أن يُحا ِفظــوا علــى الوحــدة ِمــن خــال ربــاط الديانــة الحقَّــة.
عندمــا حطَّمــت الوثنيــة وتعــ ُّدد اآللهــة هــذا ال ِّربــاط الروحــي ،أضــاع البشــر — ليــس
فقــط وحــدة الديــن ،بــل أضاعــوا أيضً ــا روح اإلخ ـ َّوة بينهــم .إ َّن مشــرو ًعا مثــل بنــاء البــرج،
ل ُيحافــظ بوســائل خارجيــة علــى الوحــدة الداخليــة التــي ضاعــت أصـ ًـا ،ال يمكــن أن ينجــح».
( ،The SDA Bible Commentaryالمجلــد  ،١صفحة .)٢٨٥-٢٨٤
إ َّن ســقوط آدم وح ـ َّواء حطَّــم وحــدة الجنــس البشــري وخطَّــة هللا األصليــة .ونتــج عنــه
الفوضــى بخصــوص العبــادة؛ اإلنتشــار الواســع للشــر والفجــور حــول العالــم؛ وفــي نهايــة
المطــاف أ َّدى الســقوط إلــى انفصــال البشــر إلــى ثقافــات ،ولغــات ،وأعـراق كثيــرة ومختلفــة
غالبًــا مــا كانــت علــى خــاف بعضهــا مــع بعــض منــذ ذلــك الوقــت.

أيَّــة خطــوات عمليــة يمكننــا القيــام بهــا لِ ُمعالجــة التفرقــة العنصريــة والثقافيــة
واللغويــة التــي تؤلمنــا حتــى فــي الكنيســة؟
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 ٣ترشين األول (أكتوبر)

إبراهيم ،أب شعب هللا
تنظــر ال ِّديانــات ال ُمو ِّحــدة الثالثــة ،اليهوديــة والمســيحية واإلســام ،تنظــر إلــى
إبراهيــم علــى أنَّــه أباهــم .بالنســبة للمســيحيين ،هــذه الشــراكة هــي عالقــة روحيــة.
عندمــا ُدعــي إبراهيــم ليتــرك بــاده فيمــا بيــن النهريــن ،قــال هللا إلبراهيــم« :وتتبــارك
فيــك جميــع قبائــل األرض» (تكويــن ٣ :١٢؛ أنظــر أيضً ــا تكويــن ١٨ :١٨؛ تكويــن .)١٨ :٢٢
البركــة أتــت مــن خــال يســوع.

اقــرأ عبرانييــن ١٩-٨ :١١؛ روميــة ٣-١ :٤؛ غالطيــة  .٢٩ :٣مــا هــي عوامــل إيمــان
إبراهيــم التــي ُذ ِكــ َرت فــي هــذه اآليــات ،ومــا صلتهــا بفكــرة الوحــدة المســيحية؟
بمعنــى ،مــاذا يُمكــن أن نجــده فــي هــذه اآليــات يمكــن أن يُســاعدنا اليــوم لنفهــم مــا
يجــب أن يكــون ال ُمكــ ِّون الحاســم للوحــدة المســيحية؟



يُعطينــا إبراهيــم ،كأب لجميــع المؤمنيــن ،بعــض المبــاديء األساســية والمحوريــة للوحــدة
ـي أطــاع أن يخــرج إلــى
المســيحيةً .
أول :مــارس مبــدأ الطاعــة« .باإليمــان إبراهيــم لمــا ُد ِعـ َ
المــكان الــذي كان عتيـ ًدا أن يأخــذه ميراثًــا ،فخــرج وهــو ال يعلــم إلــى أيــن يأتــي» (عبرانييــن
 .)٨ :١١ثان ًيــا :كان لديــه رجــاء فــي مواعيــد هللا« .باإليمــان تغ ـ َّرب فــي أرض الموعــد ،كأنهــا
غريبــة ،ســاك ًنا فــي خيــام مــع إســحق ويعقــوب الوارثيــن معــه لهــذا الموعــد عينــه .ألنــه كان
ينتظــر المدينــة التــي لهــا األساســات ،التــي صانعهــا وبارئهــا هللا» (عبرانييــن  .)١٠ ،٩ :١١ثالثًــا:
الســماء .وعلــى
آمــن بــأ َّن هللا س ـ ُيعطيه إب ًنــا ،وأنَّــه يو ًمــا مــا ســيكون لــه نســل بعــدد نجــوم َّ
أســاس هــذه اإلســتجابة ،بــ َّرره هللا باإليمــان (روميــة  .)٣-١ :٤راب ًعــا :وثــق فــي خطَّــة هللا
للخــاص .كان اإلختبــار األعظــم إليمــان إبراهيــم عندمــا طلــب منــه هللا أن يُقـ ِّدم ابنــه إســحق
ذبيحــة علــى جبــل ال ُمريَّــا (تكويــن ١٩-١ :٢٢؛ عبرانييــن .)١٩-١٧ :١١
يصــف العهــد القديــم إبراهيــم بأنَّــه خليــل هللا (٢أخبــار األيــام ٧ :٢٠؛ إشــعياء  .)٨ :٤١حيــاة
اإليمــان ،طاعتــه التــي ال تتزعــزع ،وثقتــه فــي مواعيــد هللا ،جعلــت منــه مثــالً لمــا يجــب أن
تكــون عليــه حياتنــا المســيحية اليــوم.

فكِّــر فــي أعمالــك وأقوالــك خــال األيــام القليلــة ال ُمقبِلــة .بأ َّيــة طــرق يمكنــك أن
تســعى لتجعــل كل مــا تقولــه أو تفعلــه يعكســان حقيقــة إيمانــك؟
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شعب هللا ال ُمختار

فــي دعوتــه إلبراهيــم ليكــون عبــده ،إختــار هللا لنفســه شــعبًا لِيمثِّلــه أمــام العالــم .هــذه
عمــا مــن أعمــال محبــة هللا ونعمتــه .إ َّن دعــوة هللا إلســرائيل
الدعــوة وهــذا اإلختيــار كان ً
كان جوهريًــا لخطَّتــه فــي إســترداد كل البشــرية بعــد ال َّدمــار والشــقاق الــذي حــدث بســبب
الســقوط .والتاريــخ المقــدس هــو دراســة لِ َع َمــل هللا نحــو هــذا اإلســترداد ،وكان إســرائيل،
شــعب العهــد ُمك ـ ِّون مهــم فــي تلــك الخطَّــة.

حســب اآليــات الــواردة فــي ســفر التثنيــة  ،١١-٦ :٧لمــاذا دعــى هللا إس ـرائيل شــعبه؟
لمــاذا إختــار نســل إبراهيــم ليكونــوا شــعبه؟



إ َّن مح َّبة هللا للجنس البشري هي في جوهر إختيار إسرائيل كشعب له .أقام هللا عه ًدا مع
إبراهيم ونسله ليحفظوا معرفة هللا من خالل الشعب وليأتي بالخالص للبشرية (مزمور .)٢ :٦٧
مع ذلك ،فاختيار هللا إلسرائيل كشعب له كان عمل محبة سامية .لم يكن لنسل إبراهيم أي
مدعاة للفخر لل ُمطالبة بمحبة هللا التي ال يستحقونها« .ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب
إلتصق الرب بكم وإختاركم ،ألنكم أقل من سائر الشعوب» (تثنية .)٧ :٧
إنَّه إنعكاس غريب للقيم ذاك الذي يستخدمه هللا الختيار شعبه .بينما ينظر البشر إلى الق َّوة،
والحكمة ،والثقة بالنفس الختيار القادة؛ إال أ َّن هللا ال يختار أهل الق َّوة والبأس ليخدموه ،بل
الضعفاء وال ُّج َّهال وأدنياء العالم وغير الموجود حتى ال يفتخر أحد أمامه (١كورنثوس .)٣١-٢٦ :١
ومــع ذلــك ،أنظــر إلــى اإلمتيــازات التــي كانــت لهــم« :كان هللا يتــوق ألن يجعــل شــعبه
إس ـرائيل تســبيح ًة ومج ـ ًدا .فقــد أعطــى لهــم كل امتيــاز روحــي .فــاهلل لــم يمنــع عنهــم شــيئًا
موا ِف ًقــا أو ُمســاع ًدا لتكويــن ال ُخلْــق الكفيــل بــأن يجعلهــم ن ُّوابًــا عنــه.
«إ َّن طاعتهــم لشــريعة هللا كانــت عتيــدة أن تجعلهــم معجـزات للنجــاح أمــام أمــم العالــم.
فــذاك الــذي يســتطيع أن يمنحهــم ِحكمــة ومهــارة فــي كل أعمــال الصناعــة الحاذقــة ،كان
يُ ْم ِكــن أن يظـ ّـل ُمعلِّ ًمــا لهــم ،ويســمو بهــم ،ويرفعهــم عــن طريــق الطاعــة لنواميســه .فلــو
أطاعــوا ،كانــوا يُ ْحفَظــون ِمــن األمــراض التــي ابتُلِ َيــت بهــا األمــم األخــرى ،وكانــوا يُ َبا َركــون
بالنشــاط الفكــري .وكان مجــد هللا ،وجاللــه ،وقدرتــه ،تُ ْعلَــن فــي كل ِ
نجاحهــم .وكانــوا يصيــرون
مملكــة كهنــة ورؤســاء .وقــد أم َّدهــم هللا بــكل مــا يســاعدهم علــى أن يكونــوا أعظــم أ َّمــة علــى
األرض» (هوايــت ،كتــاب ‹ال ُمعلِّــم األعظــم› ،صفحــة .)٢٨٤ ،٢٨٣

ما هي أوجه الشبه بين ما فعله هللا إلسرائيل قدي ًما والدَّعوة التي دعاهم بها ،وما فعله
ألجلنا والدَّ عوة التي دعانا بها كأدفنتست سبتيين؟ أحضر إجابتك إلى الصف يوم السبت.
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لمزيــد مــن الــدرس( :هوايــت ،كتــاب «اآلبــاء واألنبيــاء» ،فصــل ‹الخلــق› ،صفحــة
٢٣-٤٢؛ وفصــل ‹دعــوة إبراهيــم› ،صفحــة .)٨٠١-٢٠١
إ َّن قصــد هللا األصلــي فــي خليقــة الجنــس البشــري ينعكــس أيضً ــا فــي تأســيس العائلــة
(تكويــن  ،)٢٤-٢١ :٢والســبت .الســبت ُج ِعـ َـل لــكل البشــرية ،كمــا أعلــن يســوع بجــاء فــي
قصــة الخليقــة في ســفر
إنجيــل مرقــس  .٢٨ ،٢٧ :٢فــي الحقيقــة ،طبيعتــه الكونيــة ظاهــرة فــي َّ
التكويــن نفســه ،عندمــا أفــرز اليــوم الســابع ،ليــس فقــط قبــل دعــوة إسـرائيل ليكونــوا شــعب
العهــد ،بــل حتــى قبــل دخــول الخطيــة .أيَّــة ق ـ َّوة مو ّحــدة كانــت يمكــن أن تكــون للســبت
لــو حفظــه جميــع النــاس! كان يــوم الراحــة الــذي قصــد هللا بــه أن يُذكِّــر نســل آدم وحــواء
تأسســا فــي ج َّنــة
برباطهــم ال ُمشــترك معــه ومــع واحدهــم باآلخــر« .الســبت والعائلــة ،كالهمــا َّ
عــدن ،ووف ًقــا لقصــد هللا فكالهمــا مرتبطــان ببعضهمــا ال ينفـكَّان .فــي هــذا اليــوم ،أكثــر مــن
أي يــوم آخــر ،يمكننــا أن نحيــا حيــاة ج َّنــة عــدن .كانــت خطــة هللا ألفـراد العائلــة أن يتشــاركوا
وكل مــن األب
فــي العمــل والــدرس ،فــي العبــادة وفــي الترفيــه ،األب هــو قــس أهــل بيتــهً ،
واألم ك ُمعلِّميــن ورفيقيــن ألوالدهمــا» (هوايــت ،كتــاب ‹ ،›Child Guidanceصفحــة .)535

أسئلة للنقاش
 .1كيــف ُيظْ ِهــر َخلْـ ْـق المــرأة ِمــن جنــب آدم ،وف ًقــا لمــا جــاء فــي قصــة الخليقــة

فــي ســفر التكويــن ،الربــاط القــوي والحميــم الــذي يجــب أن يوجــد بيــن الــزوج
والزوجــة؟ مــاذا يُخبرنــا هــذا عــن ســبب إســتخدام هللا ،عبــر كل الكتــاب المقــدس،
تشــبيه الــزوج والزوجــة كمثــال لذلــك التقــارب الــذي يســعى إليــه هللا مــع شــعبه؟
قصــة بــرج بابــل تُخبرنــا بــأنَّ تنـ ُّوع األعـراق واللغــات لــم يكــن جــز ًءا مــن
 .2مــع أنَّ َّ
خطَّــة هللا األصليــة للجنــس البشــري ،كيــف يمكننــا أن نتجــاوز هــذه اإلنقســامات
اليــوم؟ كيــف يمكــن للكنيســة أن تظــل ُم َّتحــدة و ُمنســجمة حتــى وإن كانــت تتألَّــف
مــن أشــخاص مــن بلــدان وشــعوب ولغــات مختلفــة؟
 .3مـا هـي بعـض أوجه الشـبه التـي وجدتها بيـن دعوة إسـرائيل قدي ًمـا ودعوتنا نحن
كأدفنتسـت سـبتيين اليـوم؟ األهـم من ذلك ،مـا هي الـدروس التي يُمكـن أن نتعلَّمها
منهـم والتـي يجـب أن تُسـاعدنا لنكون أمنـاء لدعوتنا اإللهية في المسـيح؟
خــص :خطَّــة هللا األصليــة عنــد الخليقــة كان القصــد منهــا أن تعيــش البشــرية فــي
ُمل َّ
وئــام ووحــدة كعائلــة واحــدة .إال أ َّن عصيــان أبوينــا األوليــن تس ـبَّب فــي إعاقــة خطَّــة هللا.
مــع ذلــك ،قــام هللا بدعــوة إبراهيــم ليؤســس شــعبًا يســتطيع (هللا) ِمــن خاللــه أن يُبقــي وعــد
اإلســترداد فا ِعـ ًـا بالمســيح يســوع وحــده.
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