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 ١٤-٨كانون األول (ديسمرب)

الوحدة في العبادة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا يوحنــا ١١ ،٨ :٤؛ إنجيــل متــى ٩ ،٨ :٤؛ دانيــال ١٨-٨ :٣؛
رؤيــا يوحنــا ٩ :١٤؛ رؤيــا يوحنــا ٧ ،٦ :١٤؛ أعمــال الرســل .٣١-٢٣ :٤

الســماء معــه بِشــارة أبديــة،
ـم رأيـ ُ
آيــة الحفــظ« :ثـ َّ
ـت مــاكًا آخــر طائِـ ًرا فــي وســط َّ
ل ُيبشِّ ــر الســاكنين علــى األرض وكل أ َّمــة وقبيلــة ولســان وشــعب .قائـ ًـا بصــوت عظيــم:
خافــوا هللا واعطــوه مجــدً ا ،ألنَّــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه ،واســجدوا لِصانِــع الســماء
واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه» (رؤيــا يوحنــا .)٧ ،٦ :١٤
بعــد يــوم الخمســين بوقـ ٍ
ـت قصيــر ،قضــى المســيحيون األوائــل الكثيــر ِمــن وقتهــم فــي
ال ِعبــادة« .وكانــوا يُواظبــون علــى تعليــم ال ُّرســل ،والشَّ ـرِكة ،وكســر ال ُخبــز ،والصلــوات» (أعمــال
الرســل  .)٤٢ :٢إ َّن الفــرح الــذي جــاء ِمــن معرفتهــم بــأ َّن يســوع هــو المسـ َّيا ،وإتمــام نبـ َّوات
العهــد القديــم ،مــأ قلوبهــم بالشــكر واالمتنــان هلل .يــا لــه ِمــن امتيــاز أن نعــرف هــذا الحــق
العجيــب .هــؤالء المؤمنــون األولــون شــعروا بحاجتهــم لقَضــاء وقــت مــع بعضهــم البعــض فــي
الشَّ ــركة ،وال ِّدراســة ،والصــاة ،كل ذلــك لكــي يشــكروا هللا ِمــن أجــل إعالنــه فــي حيــاة ،ومــوت،
وقيامــة يســوع ،ومــن أجــل مــا فعلــه فــي حياتهــم.
إ َّن كنيســة يســوع المســيح هــي حســب تعريفهــا :مجتمــع العبــادة ،مدعــ َّوة للوجــود
ِمــن ِقبَــل هللا لتكــون« :بيتًــا روحيًــا ،كهنوتًــا ُمق َّد ًســا ،لتقديــم ذبائــح روحيــة مقبولــة عنــد هللا
بيســوع المســيح» (١بطــرس  .)٥ :٢إ َّن التعبيــر عــن الحمــد والثَّنــاء هلل فــي عبــادة جماعيــة
ت ُح ـ ِّول قلــوب وعقــول النــاس إلــى شــبه صفــات هللا وتُ ِع ُّدهــم للخدمــة.
يُركِّز درس هذا األسبوع على معنى العبادة وكيف أنَّها تَ ْحفَظ الوحدة بين المؤمنين بيسوع.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٥كانون األ َّول (ديسمبر).
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األحد



 ٩كانون األول (ديسمرب)

عبادتنا لخالقنا وفادينا
فــي ُمداوالتنــا حــول العبــادة ،غالبًــا مــا نُركِّــز علــى عناصــر ال ِعبــادة ،مــا الــذي تشــمله
وكيــف يجــب القيــام بهــا .ولكــن مــا هــو المعنــى العميــق للعبــادة؟ مــا هــو معنــى أن نعبــد
هللا؟ ولمــاذا نعبــد هللا؟ فــي مزمــور  ٢ :٢٩يقــول داود« :ق ِّدمــوا للــرب مجــد اســمه .اســجدوا
للــرب فــي زينــة ُمق َّدســة» (مزمــور  .)٢ :٢٩يو ِّجهنــا هــذا المزمــور إلــى الوجهــة الصحيحــة
لِفهــم معنــى العبــادة .أن نعبــد هللا هــو أن نُق ـ ّدم لــه المجــد واإلجــال اللذيــن يســتحقُّهما.



اقرأ األصحاحين  ٤و ٥من ِسفر الرؤيا .ما هي األسباب التي يُعطيها ُسكَّان السماء للسجود
هلل وللمسيح ،حمل هللا؟ (انظر رؤيا يوحنا ١١ ،٨ :٤؛ رؤيا يوحنا .)١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ :٥

الســماء ،إذ يُســتقبل المســيح
هــذا الوصــف للعبــادة والســجود فــي قاعــة العــرش فــي َّ
كَ َح َمــل هللا و ُمخلِّــص العالــم ،هــو صــورة توحــي بال َّرهبــة والخشــوع .تحــدث العبــادة عندمــا
تســتجيب خليقــة هللا لــه بكلمــات الحمــد والشــكر لمــا فعلــه .ال ِعبــادة هــي إســتجابة شــخص
يشــعر بالحمــد واالمتنــان لخليقــة هللا وخالصــه .فــي نهايــة ال َّزمــان ،ســينضم المفديــون أيضً ــا
بالتســبيح ويتجاوبــون بطريقــة مماثلــة لخــاص هللا« .عظيمــة وعجيبــة هــي أعمالــك ،أيُّهــا
الــرب اإللــه ،القــادر علــى كل شــيء .عادلــة وحــق هــي طرقــك ،يــا ملــك القديســين! َمــن ال
يخافــك يــا رب ويُم ِّجــد اســمك؟ ألنَّــك وحــدك قــد ُّوس .أل َّن جميــع األمــم ســيأتون ويســجدون
أمامــك .ألن أحكامــك قــد ا ُظ ِه ـ َرت» (رؤيــا يوحنــا .)٤ ،٣ :١٥
أول ،ألنه خلقنـا ،وثان ًيا،
فالعبـادة إذًا ،هـي اسـتجابة إيماننـا باهلل من أجـل أعمالِه العظيمـةً :
ألنـه افتدانـا .فـي ال ِعبـادة نُق ِّدم هلل الخشـوع واالحتـرام والتسـبيح والمحبَّة والطاعـة التي نؤمن
بأنَّـه يسـتحقها .بالطَّبـع ،مـا نعرفـه عـن هللا ،كخالقنـا و ُمخلِّصنـا ،يأتـي ممـا كشـفه هـو لنـا فـي
الكتـاب المقـ َّدس .باإلضافـة إلـى ذلـك ،مـا يعرفـه المسـيحيون عـن هللا ظهـر بشـكل أوسـع في
حيـاة يسـوع وخدمتـه (انظـر إنجيل يوحنـا ِ .)١٤-٨ :١٤من أجل ذلك يعبد المسـيحيون يسـوع
ك ُمخل ٍ
ِّـص وفـا ٍد ،حيـث أ َّن موتـه الكفَّـاري وقيامتـه هما جوهـر العبادة.
عندمــا يجتمــع المســيحيون م ًعــا للعبــادة ،يكــون ذلــك ناب ًعــا ِمــن شــعورهم بالخشــوع
والحمــد والشــكر الــذي ينبغــي علــى عبادتنــا أن تُق ِّدمــه.

تأ َّمــل فيمــا قــد أعطانــا هللا إيَّــاه فــي المســيح كخالقنــا و ُمخلِّصنــا ،ومــا قــد أنقذنــا
منــه ،ومــا يُقدِّ مــه لنــا ،كل ذلــك ألنــه مــات طو ًعــا بـ ً
ـدل ع َّنــا .لمــاذا يجــب أن تكــون
أساســا لــكل عبادتنــا؟
هــذه الحقائــق ً
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االثنني



 ١٠كانون األول (ديسمرب)

العبادة الكاذبة


اقرأ إنجيل متى  .٩ ،٨ :٤ما هي تجربة المسيح الثالثة في الب ِّريَّة؟
بكبريــاء وغــرور ،أعلــن الشــيطان نفســه الحاكِــم الشــرعي للعالــم ،والمالِــك لــكل ِغنــاه
ومجــدهُ ،م َّدع ًيــا لنفســه اإلجــال واالحت ـرام ِمــن جميــع ِ
القاطنيــن فيــه ،كمــا لــو ُه ـ َو الــذي
خلــق العالــم .يــا لهــا ِمــن إهانــة هلل ،الخالــق .أظهــر الشــيطان أنَّــه يعلــم تما ًمــا مــا هــو القصــد
ِمــن العبــادة :هــي تقديــم اإلجــال واالحت ـرام إلــى المالــك الشــرعي للكــون.




قـارن بيـن اختبـار األصدقـاء العبرانيين الثالثة فـي دانيال ( ٣خاصة األعـداد  )١٨-٨وق َّوة
آخـر ال َّزمـان الـواردة فـي سـفر رؤيـا يوحنـا ٤ :١٣؛ ورؤيا يوحنـا  .١١-٩ :١٤مـا هو الذي
علـى المحـك فـي نهاية ال َّزمـان؟ ما هـو األمر الجوهـري في هاتيـن الحالتين؟

الخاصــة
منــذ زمــن قاييــن وهابيــل ،إلــى الفتيــة الثالثــة فــي بابــل ،إلــى األحــداث األخيــرة
َّ
بـــ ِ
«س ـ َمة الوحــش» (رؤيــا يوحنــا  ،)٢ :١٦يســعى الشــيطان لتأســيس نظــام كاذب للعبــادة،
نظا ًمــا يُبعــد النــاس عــن اإللــه الحقيقــي ،حتــى لــو كان بالخدعــة ،لِيُو ِّجــه العبــادة نحــو نفســه.
بعــد كل ذلــك ،حتــى مــا قبــل الســقوط ،أراد أن يكــون مثــل هللا (إشــعياء  .)١٤ :١٤إنَّهــا ليســت
ُمصا َدفــة أنَّــه تما ًمــا كمــا واجــه الفتيــة الثالثــة تهدي ـ ًدا بالمــوت مــا لــم يســجدوا ‹للتمثــال›،
كذلــك فــي األيَّــام األخيــرة ســ ُيواجه النــاس األمنــاء هلل تهديــدات بالمــوت مــا لــم يعبــدوا
‹صــورةً› ،أيضً ــا .لمــاذا نع ُبــد أيَّــة صــورة أو تمثــال فــي حيــن أننــا ُدعينــا لِ ِعبــادة اإللــه الحقيقي؟
«إ َّن لنا في اختبار الفتية العبرانيين في بقعة دورا دروس ها َّمة ج ًدا لنتعلَّمها...
«إ َّن زمــان الضيــق الــذي ســيواجه شــعب هللا يتطلَّــب إيمانًــا ال يضعــف وال يتزعــزع .وعلــى
أوالده أن يُعلِنــوا أنَّــه هــو موضــوع عبادتهــم الوحيــد ،وأنَّــه ال يُم ِكــن ال اعتبــار ،وال حتــى
الحيــاة نفســها أن يغويهــم علــى اإلذعــان ولــو إلــى حــ ٍّد يســير نحــو العبــادة الكاذبــة .إ َّن
تعاليــم وأوامــر النــاس ال ُخطــاة المحدوديــن هــي فــي نظــر اإلنســان ال ُمخلــص األميــن غايــة
فــي التَّفاهــة بالمقارنــة مــع كلمــة هللا الحــي األبــدي .وال بـ َّد مــن إطاعــة الحــق ولــو نجــم عــن
ذلــك الســجن أو النفــي أو المــوت» (هوايــت ،كتــاب ‹األنبيــاء والملــوك› ،صفحــة .)٤٢٢ ،٤٢١
84

مــا هــي الطــرق ال ُمختلفــة ،حتــى اآلن ،التــي ُيم ِكــن أن نُجـ َّرب مــن ِخاللها لِ ِعبــادة أي
شــخص آخــر غيــر اإللــه الوحيــد ال ُمســتحق عبادتنــا؟ كيــف يمكــن للعبــادة الكاذبــة
أن تكــون تهديــدً ا أكثــر خدا ًعــا ممــا يمكننــا أن نُدرِكــه؟ مــا هــي بعــض األشــياء التــي
يُم ِكــن أن نُجـ َّرب لعبادتهــا فــي وقتنــا الحالــي؟

الثالثاء



 ١١كانون األول (ديسمرب)

رسالة المالك األ َّول

ينظــر األدفنتســت الســبتيون إلــى رســائل المالئكــة الثالثــة الــواردة فــي رؤيــا يوحنــا :١٤
 ١٢-٦علــى أنَّهــا ترســم صــورة أو تصــف ُمرســليَّتهم وجوهــر رســالتهم قبــل مجــيء المســيح
الثانــي ُمباشــرة (رؤيــا يوحنــا  .)٢٠-١٤ :١٤هــذه هــي الرســائل الها َّمــة التــي يجــب أن يُك ـ َر َز
بهــا «بصــوت عظيــم» إلــى كل الســاكنين علــى األرض.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .٧ ،٦ :١٤مــا هــي رســالة المــاك األ َّول ،ومــا الــذي تقولــه عــن هللا؟
لمــاذا توجــد إشــارة إلــى العبــادة فــي هــذه الرســالة؟



ال ِّرسـالة األولـى مـن رسـائل المالئكـة الثالثـة تُعلِـن رسـالة إلـى العالـم أجمـع .هـذه تت َّمـة
لنبـوءة المسـيح فـي إنجيـل متـى  .١٤ :٢٤يوجـد إحسـاس باإللحـاح واالسـتعجال فـي وصـف
تحض الناس علـى أن يُركِّـزوا أنظارهم على
أولئـك المالئكـة الثالثـة و ُمرسـليّتهم .ال ِّرسـالة األولـى ُّ
هللا «ألنَّـه قـد جاءت سـاعة دينونتـه» (رؤيا  .)٧ :١٤مجيء المسـيح الثاني هـو الحافز للدينونة.
يقــول المــاك «خافــوا هللا» (رؤيــا يوحنــا  .)٧ :١٤بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يأخــذون
هللا علــى محمــل الجــد ،فــإ َّن هــذه الرســالة والدعــوة س ـتُولِّد الخــوف فــي أذهانهــم .ولكــن
بالنســبة ألولئــك الذيــن اتبعــوا يســوع ،فــإ َّن هــذه ال َّدعــوة ستُش ـ ِّجعهم علــى تقديــم الهيبــة
والوقــار واالحتـرام .إنَّهــم يتطلَّعــون إلــى هللا ويــرون إتمــام وتحقيــق وعــوده .فيغمرهــم شــعور
بالشُّ ــكر والحمــد والخشــوع هلل.
«واسـجدوا لصانع السـماء واألرض والبحر وينابيع المياه» (رؤيا يوحنا  .)٧ :١٤هذا اإلسـلوب
يُشـير بصـورة جليَّـة إلـى وصيَّـة السـبت ،وإشـارتها إلـى الخليقـة (انظـر خـروج  .)١١-٨ :٢٠إ َّن
السـبت ك َِذكـرى لِق َّوته في الخلـق ،هو الذي يجـب أن يُعبَـد ويُب َّجل.
إلـه الخليقـة ،الـذي َّأسـس َّ
ِمن ال ُمثير لالهتمام ُمالحظة أ َّن ال ِعبادة ،في آخر األيام ،تتم َّيز باعتبارها قضية أساسية في
الصراع العظيم للداللة على والء الجنس البشري .هذا اإلعالن العالمي هو دعوة لِ ِعبادة الخالِق.
ِّ
«القضيــة المركزيــة لألزمنــة األخيــرة ســتكون العبــادة .يوضح ســفر الرؤيــا بجــاء أ َّن االختبار
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لــن يكــون فــي إنــكار العبــادة ،ولكــن فــي َمــن الــذي س ـ ُيع َبد .فــي وقــت ال ِّنهايــة ،ســيكون
هنالــك فريقــان ِمــن النــاس فــي العالــم :أولئــك الذيــن يخافــون ويعبــدون اإللــه الحقيقــي
(رؤيــا يوحنــا ١٨ ،١ :١١؛ رؤيــا يوحنــا  )٧ :١٤وأولئــك الذيــن يُب ِغضــون الحــق ويعبــدون التِّنيــن
والوحــش (رؤيــا يوحنــا ٨-٤ :١٣؛ رؤيــا يوحنــا .)١١-٩ :١٤
«إذا كانــت العبــادة هــي قضيــة مركزيــة فــي الصــراع األخيــر ،فــا عجــب إذًا أن
يُ ِ
رســل هللا بشــارته فــي نهايــة ال َّزمــان لِيَ ِحــثًّ مــن ِخاللهــا ســكَّان األرض ليأخذونــه علــى
محمــل الجــد ويعبدونــه كالخالــق الــذي وحــده يســتحق العبــادة» (رانكــو ســتيفانوفك،
‹ ،›Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelationصفحة .)٤٤٥ ،٤٤٤

األربعاء



 ١٢كانون األول (ديسمرب)

دراسة الكتاب المقدس والشَّ ركة


اقرأ أعمال الرسل  .٢٤ :٢ما هي بعض العناصر في عبادة المسيحيين األوئل؟

«وكانــوا يُواظبــون علــى تعليــم ال ُّرســل ،والشَّ ــركة» (أعمــال الرســل  .)٤٢ :٢منــذ اللحظــات
األولــى للكنيســة ،امتــازت العبــادة بالمركزيَّــة علــى دراســة كلمــة هللا ال ُمعطــاة لنــا بواســطة
ال ُّرســل .كان المســيحيون األوائــل ُمخلصيــن فــي دراســة األســفار ال ُمق َّدســة ومــا قالتــه عــن
يســوع المسـ َّيا .كانــوا فــي شــركة دائِمــة ل ُمشــاركة بعضهــم البعــض بالبــركات التــي أعطاهــم
هللا إيَّاهــا ،وليُشـ ِّجعوا واحدهــم اآلخــر فــي مســيرتهم الروحيــة مــع هللا .لقــد نقَّبــوا فــي كلمــة
ـاس رســالتهم إلــى العالــم.
هللا عــن الحقائــق ال ُمق َّدســة التــي أصبحــت أسـ َ

مــا الــذي تقولــه الفقــرات التاليــة عــن أهم َّيــة دراســة كلمــة هللا فــي الشَّ ــركة مــع
المؤمنيــن اآلخريــن؟
٢ملوك ١٣-٨ :٢٢



أعمال الرسل ١١ ،١٠ :١٧



٢تيموثاوس ١٧-١٤ :٣



«أينمــا تُــذاع حقائــق اإلنجيــل ،فالذيــن يرغبــون بإخــاص أن يتبعــوا الحــق ،يعملــون علــى
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تفتيــش الكتــب باجتهــاد .ففــي ختــام مشــاهد تاريــخ هــذه األرض ،لــو كان الذيــن ت ُقــ َّدم
لهــم حقائــق اإلنجيــل األكيــدة يتمثَّلــون بأهــل بيريَّــة ،فيفتِّشــون الكتــب ويفحصونهــا كل يــوم
ويُقارنــون بكلمــة هللا ،الرســائل ال ُمق َّدمــة لهــم ،لــكان يوجــد اليــوم عــدد كبيــر م َّمــن هــم
ُمخلصــون لوصايــا الــرب ،حيــث ال يوجــد ســوى عــدد قليــل نســب ًيا منهــم اآلن» (هوايــت،
كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)١٩٦-١٩٥
ِ
ِ
نحـن شـعب ُمتَّ ِحـد بسـبب الحقائـق التـي نذيعهـا ونُعل ُنهـا ،حقائـق نجدهـا مـن كلمة هللا.
كان ذلـك صحي ًحـا فـي كنيسـة هللا فـي أيام الكنيسـة األولـى ،وهذا صحيـح أيضً ا في هـذا اليوم.
إ َّن دراسـة كلمـة هللا ت ُشـكِّل جوهـر عبادتنـا هلل ووحدتنـا كشـعب ُدعينـا إلذاعة رسـائل المالئكة
الثالثـة إلـى العالـم .عندمـا نجتمـع م ًعـا كعائلـة للشـركة وال ِعبـادة ،يُخبرنـا الكتـاب المقـدس
بكلمـات ِمـن هللا لتُرشـدنا فـي حياتنـا إسـتعدا ًدا ل ُمرسـليتنا ولمجـيء المسـيح الثاني.

مــا مــدى ثباتــك ،مــن الكتــاب المقــدَّ س ،بخصــوص مــا نؤ ِمــن بــه؟ بمعنــى آخــر ،هــل
ـت ثابــت بالقــدر الكافــي فــي كلمــة هللا إلــى الدرجــة التــي تســتطيع فيهــا ،مثــل
أنـ َ
ِ
ـف ثاب ًتــا فــي وجــه المــوت؟
الفتيــة العبرانييــن الثالثــة ،أن تَقـ َ

الخميس



 ١٣كانون األول (ديسمرب)

كسر الخُبز والصالة
مهمــا كانــت التَّح ِّديــات التــي واجهتهــا الكنيســة األولــى ،فقــد كانــوا ُمتَّحديــن فــي إيمانهــم
بيســوع وفــي الحــق الــذي إئتمنهــم عليــه ليكــرزوا بــه إلــى العالــم أجمــع .إنَّــه مــا دعــاه
بطــرس «الحــق الحاضــر» (٢بطــرس  .)١٢ :١وهكــذا ،باتِّحادهــم فــي الحــق ،ع َّبــروا عــن
وحدتهــم بطــرق ُمتع ـ ِّددة.
والصلــوات» (أعمــال الرســل  .)٤٢ :٢إ َّن اإلشــارة
«وكانــوا يُواظبــون علــى ...كســر ال ُخبــزَّ ،
ُهنــا إلــى كســر ال ُخبــزِ ،مــن ال ُمحتَ َمــل أن تُشــير إلــى وجبــة ُمشــتركة أو إلــى وجبــات اعتياديــة
تشــارك المؤمنــون بهــا .فــي مرحلــة مــا خــال الوجبــة ال ُمشـتَ َركة ،يُقـ َّدم أحدهــم صــاة شُ ــك ٍر
خاصــة علــى ال ُخبــز والشّ ـراب فــي ذكــرى مــوت المســيح وقيامتــه ،انتظــا ًرا لعودتــه الســريعة.
َّ
وهكــذا ،ك ـ َّرس المؤمنــون األوائــل وقتهــم الســتذكار معنــى حيــاة يســوع وخدمتــه ،وكانــوا
يحبــون التَّح ـ ُّدث عنهــا خــال وجباتهــم ال ُمشــتركة .أصبحــت الوجبــات التــي كانــوا يشــتركون
بهــا لحظــات ِمــن العبــادة« .وكانــوا كل يــوم يواظبــون فــي الهيــكل بنفـ ٍ
ـس واحــدة .وإذ ُهــم
يكســرون ال ُخبــز فــي البيــوت ،كانــوا يتناولــون الطعــام بابتهــاج وبســاطة قلــبُ ،مسـ ِّبحين هللا،
ولهــم نعمــة لــدى جميــع الشــعب .وكان الـ َّرب كل يــوم يضـ ُّم إلــى الكنيســة الذيــن يخلصــون»
(أعمــال الرســل  .)٤٧ ،٤٦ :٢ال شـ َّـك أ َّن هــذه الشَّ ــركة التــي جمعتهــم م ًعــا ســاهمت كثيـ ًرا فــي
تقويــة إحساســهم بالوحــدة التــي كانــت لهــم فــي يســوع.
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مــا هــي األمثلــة التــي لدينــا فــي ســفر أعمــال الرســل عــن المســيحيين األوائــل وهــم
يُصلُّــون م ًعــا؟ مــا الــذي صلُّــوا مــن أجلــه؟
أعمال الرسل ١٤ :١



أعمال الرسل ٣١-٢٣ :٤



أعمال الرسل ١٢ :١٢



ُقصر أب ًدا في رفع توسلاتها
إعتـ َّزت الكنيسـة األولـى بفرصـة التَّواصـل ال ُمباشـر مع هللا ولـم ت ِّ
لـه حيـن كان أعضاؤهـا يجتمعـون م ًعـا للعبادة .يذكـر بولس في رسـالته األولى إلـى تيموثاوس
أهميَّـة الصلاة عندمـا يجتمـع المسـيحيون م ًعـا (١تيموثـاوس  .)١ :٢وأكَّـد ألهـل أفسـس أيضً ـا
الحاجـة إلـى الصلاةُ « :مصلِّيـن بـكل صلاة ِ
وطلبـة كل وقـت في الـروح ،وسـاهرين لهـذا بعينه
بـكل مواظبـة ِ
وطلبـة ،ألجـل جميع الق ِّديسـين ،وألجلـي» (أفسـس .)١٩ ،١٨ :٦

بأ َّيــة طــرق يمكننــا أن نختبــر وحــدة أعمــق ِمــن خــال قــ َّوة الصــاة الشــفاع َّية
ٍ
ألهــداف ُمشــتركة؟ كيــف تُســاعدنا هــذه الصــاة لن َّتحــد ككنيســة؟

الجمعة



 ٤١كانون األول (ديسمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس« :إ َّن أهميَّــة الســبت علــى أنَّــه تــذكار للخلــق هــي كونــه يُذكِّرنــا
دائِ ًمــا بالســبب الحقيقــي للعبــادة الالئقــة بــاهلل :ألنَّــه هــو الخالــق ونحــن خالئقــه .لذلــك،
فالســبت هــو فــي أســاس العبــادة هلل ألنَّــه يُعلِّــم هــذا الحــق العظيــم بأعظــم طريقــة ُمؤثِّــرة.
وال يوجــد تشــريع آخــر أو نظــام يفعــل هــذا .يك ُمــن األســاس الحقيقــي لــكل أنــواع عبــادة هللا،
بمــا فيهــا حفــظ يــوم الســبت ،فــي التمييــز بيــن الخالِــق وخالئقــه .هــذه الحقيقــة العظيمــة ال
ـس إطالقًــا ( .)٣٤٤فلكــي تكــون هــذه الحقيقــة ماثِلــة
يُم ِكــن أن تصيــر عقيمــة ،وينبغــي أال تُنـ َ
أب ـ ًدا أمــام أذهــان النــاسَ ،س ـ َّن هللا شــريعة الســبت فــي ج َّنــة عــدن .وطالمــا ظلَّــت حقيقــة
كونــه خالقنــا ســببًا يو ِجــب عبادتنــا إيَّــاه ،يظـ ُّـل الســبت عالمــة لــه و ُمذكِّـ ًرا بــه .ولــو كان جميــع
النــاس يحفظــون الســبت لكانــت أفكارهــم وعواطفهــم تنعطــف إلــى الخالــق كموضــوع
لإلك ـرام وال ِعبــادة ،ولمــا ُو ِجــد عابــد وثــن أو كافــر أو ُم ِ
لحــد .إ َّن حفــظ الســبت عالمــة مــن
عالئــم الــوالء لإللــه الحقيقــي ‹الــذي صنــع الســماء واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه› .ويتبــع
ذلــك أ َّن ال ِّرســالة التــي تأمــر النــاس بالســجود هلل ِ
وحفــظ وصايــاه تأمرهــم علــى الخصــوص
بحفــظ الوص َّيــة الرابعــة» (هوايــت ،كتــاب ‹الص ـراع العظيــم› ،صفحــة .)٤٧٩ ،٤٧٨
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أسئلة للنقاش
 .1بمــا أنَّ مفهــوم الكتــاب المقــدَّ س لل ِعبــادة ،والخليقــة ،والخــاص ُمتشــابِك بشــكل

كبيــر ،كيــف برأ ِيــك ُيم ِكــن لالحتفــال بيــوم الســبت أن يكــون عــاج هللا للعبــادة
الكاذبــة أو ال َّزائفــة؟ أي دور يلعبــه الســبت فــي نبــوءة األيــام األخيــرة الــواردة فــي
رؤيــا يوحنــا ٧ ،٦ :١٤؟ لمــاذا ُيشــار إلــى الســبت فــي رســالة المــاك األ َّول؟
 .2فــي أغلــب األحيــان نتكلَّــم عــن ال ِعبــادة ِمــن حيــث المضمــون — أشــياء ينبغــي
أن نفعلهــا وأشــياء ينبغــي أال نفعلهــا خــال العبــادة .هــل هــذا ج ِّيــد بمــا فيــه
الكفايــة؟ مــا هــو القصــد الحقيقــي ِمــن العبــادة؟ كيــف تختبــر كنيســتك المحليــة
العبــادة بمعناهــا الحقيقــي؟
 .3فــي بعــض المجتمعــات ،يتــم تناســي أو إهمــال العبــادة المســيحية الجماعيــة
شــي ًئا فشــي ًئا ،حتــى فــي مجتمعــات أدفنتســتية .مــا الــذي ُيمكــن لكنيســتك المحليــة
أن تفعلــه لمواجهــة هــذا اإلتِّجــاه أو ال َّنزعــة؟

خــص :إ َّن ال ِعبــادة هــي إســتجابة المؤمــن المســيحي بالشُّ ــكر هلل ِمــن أجــل عط َّيــة
ُمل َّ
الخــاص .إنَّهــا أيضً ــا عا ِمــل مهــم جـ ًدا فــي اختبــار وحــدة وشــركة المجتمــع المســيحي .بــدون
الصــاة ودراســة الكتــاب المق ـ َّدس فــي رغبــة لمعرفــة حــق هللا لنــا ،سيفشــل مجتمعنــا فــي
اختبــار وحدتنــا فــي المســيح.
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