الدرس الثالث



*  ١٩-١٣متوز (يوليو)

السبت :يوم للحرية

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :خروج ١٨-١٦ :١٦؛ خروج ١١-٨ :٢٠؛ تثنية ١٥-١٢ :٥؛ إنجيل متى
١٣-٩ :١٢؛ الويين .٧-١ :٢٥
آية الحفظ« :قال لهم‹ :السـبت إنما ُج ِع َل ألجل اإلنسـان ،ال اإلنسـان ألجل السـبت›»
(إنجيل مرقس .)٢٧ :٢

لقـد خلـق هللا السـبت كآخـر عمـل ألسـبوع الخليقـة .لقـد قيـل أنـه فـي اليـوم السـابع ،لم
يسـترح هللا فقـط ،بـل أنـه خلـق الراحـة كجـزء أساسـي لمـا يجـب أن يكـون عليـه العالـم .كان
السـبت إظهـا ًرا أو إعالنًـا عـن الكيفيـة التـي خلقنـا بهـا هللا للتفاعـل معـه ومـع بعضنـا البعض.
وهكــذا ،مــن النــادر أن نســتغرب العثــور علــى الســبت ،كإحــدى الوصايــا فــي خطَّــة هللا
لشــعبه ،يظهــر مبكـ ًرا فــي تأســيس األمــة اإلسـرائيلية الجديــدة .لقــد كان لــه دو ًرا محوريًــا فــي
حيــاة العبرانييــن.
غال ًبــا عندمــا نتكلــم عــن الســبت ،يتحـ َّول الحديــث بســرعة إلــى كيفيــة حفظــه .مــا هــي
األشــياء التــي علينــا أال نقــوم بهــا ،ومــا شــابه ذلــك؟ وبالرغــم مــن أهميــة هــذه األســئلة ،فنحــن
بحاجــة ألن نفهــم الــدور المحــوري الــذي قصــد هللا وص َّمــم أن يلعبــه الســبت فــي العالــم
وفــي حيــاة شــعب هللا كرمــز لنعمــة هللا وتدبيــره.
وكمــا قــال يســوع ،أ َّن ســبت اليــوم الســابع قــد ُخلِـ َـق ألجــل البشــرية جمعــاء .فعندمــا
«نذكــر يــوم الســبت» بالفعــل ،فــإ َّن ذلــك س ـ ُيغ ِّيرنا فــي كل يــوم مــن أيــام األســبوع ،وكمــا
أعلــن يســوع ،يمكــن أن يكــون وســيلة ل ُمباركــة اآلخريــن أيضً ــا.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠تموز (يوليو).
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األحد



 ١٤متوز (يوليو)

ما يكفي من المن
بعـد أجيـال مـن العبوديـة واالنحطـاط االجتماعي ومـا يمكـن أن ت ُلحقه مثل هـذه األوضاع
علـى شـعبه المظلـوم ،سـعى هللا ألن يرفع اإلسـرائيليين المحررين حديثًا ،ويرشـدهم إلى طريق
أفضـل للعيـش ويعطيهـم القوانيـن والشـرائع للتنظيـم األفضل لمجتمعهـم الجديـد .ولكن أحد
األجـزاء األولـى لهـذا المسـار جاء فـي هيئـة درس عملي وتعليمـي وموضوعي.
إ َّن تجوالهــم فــي البريــة الــذي دام  ٤٠ســنة كاملــة ،هــذا النظــام فــي الحيــاة ،والدالئــل
المنظــورة لتدابيــر هللا وكرمــه وعــدم أنانيتــه التــي مارســها معهــم ،كان يجــب أن ت ُصبــح جــز ًءا
مــن ثقافــة المجتمــع اإلسـرائيلي .وقــد جــاء ذلــك الــدرس فــي هيئــة المــن ،وهــو طعــام كان
يظهــر علــى األرض كل صبــاح حــول مخ َّيــم اإلس ـرائيليين.



اقــرأ خــروج  .١٨-١٦ :١٦حســب تفكيــرك ،مــا هــي داللــة المقــدار أو الكميــة المحــددة
لــكل شــخص فــي هــذه اآليــات؟

فــي ٢كورنثــوس  ،١٥-١٠ :٨يشــير بولــس الرســول إلــى هــذه القصــة كمثــال لألســلوب الــذي
يجــب أن يتبعــه المســيحيون فــي العطــاء« :لكــي تكــون فــي هــذا الوقــت فضالتكــم إلعوازهــم
كــي تصيــر فضالتهــم إلعوازكــم ،حتــى تحصــل المســاواة» (٢كورنثــوس .)١٤ :٨
إ َّن الدرس لإلسرائيليين ،ولنا ،هو أن هللا قد وفَّر لشعبه ولخليقته ما يكفي .فإذا أخذنا فقط
ما نحتاج إليه ونكون مستعدين لمشاركة الفائض ع َّنا مع اآلخرين ،فسيتم رعاية وسد احتياجات
الجميع .وبأخذهم ما يكفيهم لليوم فقط ،كان يتطلَّب من الشعب أن يثقوا بأنه سيكون هناك
المزيد في اليوم التالي .إ َّن الناس المظلومين ،مثل العبيد اإلسرائيليين ،يميلون إلى التركيز على
بقائهم على قيد الحياة ،لكن هللا أراد أن يظهر لهم حياة الثقة والسخاء والمشاركة.
ولكـن كان هنـاك بعـ ًدا آخـر أيضً ـا ،أكثـر تميـ ًزا لهـذه الممارسـة .فـي كل يوم جمعـة كانت
تظهـر كميـة مضاعفـة مـن المـن علـى األرض ،وفـي ذلـك اليـوم — وفقـط فـي ذلـك اليـوم —
كان علـى الشـعب أن يجمعـوا كميـة أكثـر مـن المـن اسـتعدا ًدا للسـبت .هـذا التدبيـر الخـاص
للسـبت أصبـح وسـيلة إضافيـة لهـم ليتعلّمـوا أن يثقـوا بالـرب فـي جميـع احتياجاتهـم .هـذا
القسـم اإلضافـي مـن المـن ،وهـو عمـل مـن أعمـال النعمـة مـن جانـب هللا ،مكَّنتهـم مـن أن
يسـتمتعوا بقـدر أكبـر مـن الراحـة التـي وعدهم بهـا هللا في يوم السـبت السـابع من األسـبوع.

مــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه فــي أيــام الجمعــة يمكــن أن يســاعدنا بــأن نســتمتع
أكثــر بمــا وفــره هللا لنــا فــي يــوم الســبت؟
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االثنني



 ١٥متوز (يوليو)

سببان للسبت


اقــرأ خــروج  ١١-٨ :٢٠وتثنيــة  .١٥-١٢ :٥كيــف ُيك ِّمــل هــذان ال َّنصــان للوصيــة الرابعــة
بعضهمــا البعــض؟

الذِّكــر هــو جــزء هــام فــي العالقــة التــي يســعى هللا إلعــادة تأسيســها مــع شــعبه ،عالقــة
ترتكــز علــى حقيقــة أن هللا هــو خالقنــا وفادينــا .يظهــر كل مــن هذيــن الدوريــن فــي ن ََّصــي
الوصيــة الرابعــة ولهــذا يرتبطــان بشــكل وثيــق مــع الســبت وممارســته.
بخروجهــم مــن أرض يُهيمــن عليهــا آلهــة وثنيــة كثيــرة ،كان اإلسـرائيليون بحاجــة ألن يتــم
تذكيرهــم بــدور اإللــه الحقيقــي كخالــق .والســبت كان طريقــة أساســية لتحقيــق ذلــك ،وقــد
بــرزت أهميتــه فــي ســياق الــدورة األســبوعية فــي توفيــر قــد ًرا أكثــر مــن المــن فــي يــوم
الجمعــة ،كمثــال قــوي علــى قدرتــه فــي الخلــق .فــي النــص الــوارد فــي خــروج  ٢٠للوصيــة
الرابعــة ،يظهــر هللا كخالقنــا بوضــوح أكثــر.
فــي المقابــل ،يُركِّــز نــص الوصيــة الرابعــة في تثنيــة  ٥علــى إنقاذهــم ،وفدائهــم ،وخالصهم.
هــذه قصــة كان علــى اإلســرائيليين أن يرددوهــا بشــكل منتظــم؛ واســتطاعوا أن يرتبطــوا
ويتواصلــوا معهــا مــن جديــد وبشــكل خــاص كل يــوم ســبت .كانــت قصتهــم األولــى قصــة
واقعيــة وفعليــة لنجاتهــم مــن العبوديــة فــي مصــر ،ولكــن مــع ازديــاد فهمهــم هلل وخالصــه،
ـال لخالصهــم الروحــي.
صــار الســبت أيضً ــا رم ـ ًزا أســبوعيًا واحتفـ ً
كل مــن هذيــن الدافعيــن أو المحفزيــن للســبت كانــا بقصــد اســتعادة العالقــة بيــن
إ َّن ً
هللا وشــعبه« :وأعطيتهــم أيضً ــا ســبوتي لتكــون عالمــة بينــي وبينهــم ،ليعلمــوا أنــي أنــا الــرب
مخصصــا لهــذه الجماعــة مــن النــاس
ُمق ِّدســهم» (حزقيــال  .)١٢ :٢٠وكمــا رأينــا ،لــم يكــن هــذا
ً
فقــط .وعلــى أســاس هــذه العالقــة ،كان عليهــم أن يؤسســوا نو ًعــا جديــ ًدا مــن المجتمــع،
ُمجتم ًعــا لطي ًفــا ورحي ًمــا بالغربــاء وبركــة للعالــم علــى نطــاق أوســع.
«ألجــل ذلــك أوصــاك الــرب إلهــك أن تحفــظ يــوم الســبت» (تثنيــة  .)١٥ :٥بحفظنــا يــوم
الســبت كطريقــة لنتذكــر ونحتفــل بخالقنــا وفدائنــا ،نســتطيع أن نواصــل النمــو فــي عالقتنــا،
ليــس فقــط مــع الــرب ولكــن مــع مــن هــم حولنــا أيضً ــا .هللا رحــوم بنــا؛ لذلــك علينــا أن نكــون
رحمــاء مــع اآلخريــن.

بأيــة طــرق يجــب أن يجعلنــا حفــظ يــوم الســبت أفضــل ،وأكثــر لطفًــا ،وأكثــر
اهتما ًمــا وإشــفا ًقا علــى اآلخريــن؟
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الثالثاء



 ١٦متوز (يوليو)

يوم ال ُمساواة

أحــد األشــياء الواضحــة مــن قـراءة ســريعة للوصايــا العشــر الــواردة فــي خــروج  ٢٠وتثنيــة
 ٥هــو أن الوصيــة الرابعــة هــي األكثــر تفصيـ ًـا وبشــكل كبيــر .فــي حيــن أن بعــض الوصايــا
قــد وردت فــي كلمــات قليلــة فــي بعــض النصــوص (بعــض الوصايــا كُ ِت َبــت بكلمتيــن فقــط
كمــا فــي العبريــة والعربيــة) ،فالوصيــة الرابعــة تعطــي تفصيـ ًـا لذكــر الســبب ،وكيــف ،ول َمــن،
حفــظ يــوم الســبت.

اقــرأ خــروج  .١١-٨ :٢٠مــا الــذي تقــول هــذه اآليــات عــن الخــدم والغربــاء ،وحتــى
الحيوانــات ،ومــاذا يعنــي ذلــك؟



مــن الجديــر بالمالحظــة فــي تفاصيــل الســبت هــذه ،هــو التركيــز علــى اآلخريــن .يقــول
ســيجف ك .تونســتاد أن هــذا النــوع مــن الوصايــا فريــد بيــن كل ثقافــات العالــم .ويشــرح
قائـ ًـا« :بــأن وصيــة الســبت تعطــي األوليــة مــن األســفل صعــو ًدا إلــى األعلــى ،وليــس مــن
األعلــى نــزولً إلــى األســفل ،تعطــي االعتبــارات األولــى للنــاس األكثــر ضع ًفــا فــي المجتمــع.
الذيــن هــم بحاجــة أكثــر إلــى الراحــة — العبيــد ،وال ُمقيميــن الغربــاء ،وحيوانــات األعبــاء
الثقيلــة — تفـ َّرد ذكرهــم بشــكل خــاص .فــي راحــة اليــوم الســابع يجــد المحرومــون ،وحتــى
الحيوانــات البكمــاء ،حلي ًفــا»( .كتــاب ‹المعنــى المفقــود لليــوم الســابع [متشــيجان :مطبعــة
جامعــة آنــدروز ،]٢٠٠٩ ،صفحــة .)١٢٧ ،١٢٦
تركـز الوصيـة بشـكل خـاص علـى التأكيـد بـأن السـبت هو يـوم ليسـتمتع به الجميـع .وفي
ُنـت صاحـب عمـل خلال أيـام األسـبوع ،فليـس
ضـوء السـبت ،نحـن جمي ًعـا متسـاوون .فـإذا ك َ
مـن سـلطتك أن تجعـل عمالـك وموظفيـك يعملـون يـوم السـبت .وذلـك ألن هللا قـد أعطاهـم
عاملا — أو حتـى عبـ ًدا — في باقـي أيامك ،فإن
ُنـت موظفًـا أو ً
هـم أيضً ـا يو ًمـا للراحـة .وإذا ك َ
السـبت يذكـرك بأنـك متسـا ٍو فـي خليقـة هللا وفدائـه ،وأ َّن هللا يدعـوك ألن تحتفـل بهـذا بطـرق
غيـر واجباتـك العاديـة .حتـى أولئـك الذين هم خـارج الشـعب الحافظين للسـبت — «ونزيلك
الـذي داخـل أبوابـك» (خـروج  — )١٠ :٢٠يجـب أن يسـتفيدوا مـن السـبت.
هائل فــي منظــور اإلسـرائيليين ،الخارجين
كان مــن الممكــن أن تكــون هــذه الفكــرة تغييـ ًرا ً
حديثًــا مــن اختبارهــم الذاتــي فــي العبوديــة والتهميــش .واآلن وإذ هــم يتأسســون فــي أرض
جديــدة ،لــم يرغــب هللا منهــم أن يتبنــوا عــادات مســتعبديهم الســابقين .باإلضافــة إلــى أنــه
فصلــة ل ُمجتمعهــم ،أعطاهــم (وأعطانــا نحــن جمي ًعــا) تذكي ـ ًرا أســبوع ًيا،
أعطاهــم قوانيــن ُم َّ
بطريقــة قويــة ،كيــف أننــا متســاوون جمي ًعــا أمــام هللا.
23
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كيــف يمكنــك أن تشــارك الســبت فــي مجتمعــك ،بمعنــى ،كيــف يمكــن آلخريــن فــي
مجتمعــك أن يســتفيدوا مــن حفظــك ليوم الســبت؟

األربعاء



 ١٧متوز (يوليو)

يوم الشفاء
فــي حيــن أن الرؤيــة األصليــة للســبت وحفــظ الســبت كانــت واســعة وشــاملة ،فقــد أصبــح
الســبت مختل ًفــا بشــكل كبيــر بالنســبة لكثيريــن مــن القــادة الدينييــن فــي الوقــت الــذي جــاء
ـدل مــن أن يكــون يو ًمــا للحريــة والمســاواة ،أصبــح الســبت يو ًمــا
فيــه يســوع إلــى األرض .فبـ ً
للتقاليــد واألحــكام وال َّنواهــي البشــرية .وفــي أيامــه ،وقــف يســوع ضــد مواقـ ٍ
ـف وتصرفــات
كتلــك ،خاصــة ألنهــا كانــت ت ُفــرض علــى اآلخريــن.
ومـن المثيـر لالهتمـام أن يسـوع فعـل ذلـك بأكثـر األسـاليب داللـة مـن خلال صنـع عـدد
مـن معجـزات الشـفاء فـي يـوم السـبت .ويبـدو أن يسـوع قد أجـرى هـذه المعجـزات في يوم
بـدل مـن أي يـوم آخر ،ليوضح شـيئًا ها ًما بخصـوص ما يجب أن يكـون عليه يوم
السـبت عمـ ًداً ،
السـبت .غال ًبـا فـي هـذه القصـص ،كان يسـوع يُدلـي بتعليقـات حـول مالئمـة الشـفاء فـي يوم
السـبت ،وكثيـ ًرا مـا اسـتخدم الفريسـيون تعليقاتـه كحجـة ليمعنوا فـي مؤامراتهم لقتل يسـوع.

اقــرأ قصــص الشــفاء التــي أجراهــا يســوع فــي يــوم الســبت الــواردة فــي إنجيــل متــى
١٣-٩ :١٢؛ إنجيــل مرقــس ٢٦-٢١ :١؛ إنجيــل مرقــس  ٦-١ :٣وفــي إنجيــل يوحنــا :٩
 .١٦-١مــا هــي األشــياء األكثــر داللــة التــي الحظتهــا فــي هــذه القصــص؟



لقـد أق َّر يسـوع بأهمية السـبت .نحـن بحاجة ألن نضع حـدو ًدا حول وقت السـبت لنحافظ
علـى خصوصيتـه ولنسـمح لهـذا الوقت األسـبوعي أن يُصبح فرصـة ل ُنن ّمي عالقاتنـا مع هللا ،ومع
ويخصنا
عائالتنـا ،ومـع كنيسـتنا ،ومـع مجتمعنـا .ولكن حفظ يوم السـبت يجـب أال يكون أنانيًـا
ّ
«يحل فعـل الخير في السـبوت» (إنجيل متـى .)١٢ :١٢
نحـن فقـط .وكمـا قال يسـوعّ :
كثيـرون مـن أعضـاء الكنيسـة يقومـون بالكثيـر مـن أعمـال الخيـر باالهتمـام باآلخريـن.
ولكـن الكثيـر منـا أيضً ـا يشـعر بأنـه علينـا أن نفعـل أكثـر لل ُمسـاعدة .نحـن نعلم بـأن هللا يهتم
بالمتألميـن ،والمظلوميـن ،أو المهمليـن ،وأنـه علينـا نحن أيضً ـا أن نهتم .وألن هللا قـد أوصانا أال
نتابـع أعمالنـا االعتياديـة وقـد تخلصنـا مـن الضغـوط التـي نتعـرض إليهـا خلال األسـبوع ،ففي
يـوم السـبت نُعطـى الوقـت لنركز علـى االهتمـام باآلخرين كأحد الطرق لحفظ السـبت بشـكل
حقيقـي ونشـيط« :بحسـب الوصيـة الرابعـة ،فـإ َّن السـبت قد كُـ ِّرس للراحـة والعبـادة الروحية.
24
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يجـب أن تتوقـف كل األعمـال واألشـغال الدنيويـة ،ولكـن أعمـال الرحمـة والعطـاء التـي هـي
حسـب قصـد الـرب… فك ضيق المتضايقيـن ،وتعزية الحزانـى ،هي أعمال محبـة تعطي إكرا ًما
ليـوم هللا المقـدس» (روح النبـوة.)Welfare Ministry, page 77 ،

ما الذي تفعله لخير اآلخرين في يوم السبت؟

الخميس



 ١٨متوز (يوليو)

راحة السبت لألرض
تأصـ ًـا فــي دورة حيــاة األمــة اإلس ـرائيلية.
ترس ـ ًخا و ُم ِّ
كمــا رأينــا ،فقــد كان الســبت ُجــز ًءا ُم ِّ
ولكــن مبــدأ الســبت لــم يكــن حــول ُمج ـ َّرد يــوم فــي كل أســبوع .فقــد اشــتمل أيضً ــا علــى
راحــة خاصــة كل ســابع ســنة ،تبلــغ ذروتهــا بســنة اليوبيــل بعــد ســبع دورات مــن ســبع ســنين،
[«ســبعة ســبوت ســنين .ســبع ســنين ســبع مـرات» (الوييــن  ،])٨ :٢٥بمعنــى كل  ٥٠ســنة.



اقـرأ الوييـن  .٧-١ :٢٥مـا هـو الشـيء الجدير بالمالحظـة في هذا النوع مـن التوصيات؟
مـا هـي الطـرق الممكنة لدمج هـذا النوع مـن المبادئ في حياتـك وعملك؟

إ َّن ســنة الســبت كانــت تســمح لــأرض الزراعيــة أن تُتــرك بــو ًرا (تســتريح) فــي تلــك الســنة.
إنــه عمــل رائــع فــي العنايــة بــاألرض (الوكالــة) ،وحكمــة كهــذه هــي تقليــد زراعــي قــد تــم
االعتـراف بــه علــى نطــاق واســع.
كانــت الســنة الســابعة هامــة أيضً ــا بالنســبة للعبيــد (انظــر خــروج  .)١١-١ :٢١ففــي حــال
أن أي مــن اإلس ـرائيليين أصبــح مدي ًنــا إلــى درجــة أن يبيعــوا أنفســهم للعبوديــة ،فقــد كانــوا
يُح ـ َّررون فــي الســنة الســابعة .وبالمثــل ،فالديــون العالقــة كانــت ت ُلغــى فــي نهايــة الســنة
الســابعة (انظــر تثنيــة .)١١-١ :١٥
ِمثــل المــن الــذي وفــره هللا لإلسـرائيليين فــي البريــة ،فــإن عــدم زراعــة المحاصيــل لموســم
كان عمــل ثقــة بــأ َّن هللا ســيوفر مــا يكفــي فــي الســنة الماضيــة وممــا س ـتُنتجه األرض مــن
ذاتهــا فــي ســنة الســبت .وبالمثــل ،إطــاق وتحريــر العبيــد وإلغــاء الديــون كانــت أعمــال
رحمــة ولكنهــا كانــت أيضً ــا أعمــال ثقــة فــي قــدرة هللا ليوفــر لنــا احتياجاتنــا .وبمعنــى مــا ،كان
الشــعب بحاجــة ألن يتعلمــوا أنــه ال يتو َّجــب عليهــم أن يظلمــوا اآلخريــن ليُوفِّــروا ألنفســهم.
إ َّن مبــادئ ونظــام الســبت يجــب أن يرتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا بكيــان المجتمــع اإلس ـرائيلي
ككل .وبمثــل ذلــك ،فــإ َّن حفــظ الســبت ال ُمعاصــر يجــب أن يكــون تهذي ًبــا روح ًيــا يُغ ِّيــر كل
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أيامنــا األخــرى .ومــن الناحيــة العمليــة ،فــإن الســبت هــو أحــد الطــرق التــي بهــا نعيــش
أول ملكوتــه« :ألن أباكــم الســماوي يعلــم أنكــم تحتاجــون
حســب تعاليــم يســوع بــأن نطلــب ً
إلــى هــذه كلهــا… وهــذه كلهــا ت ـزاد لكــم» (إنجيــل متــى .)٣٣ ،٣٢ :٦

مــا هــو االختــاف الــذي يجــب أن يصنعــه حفظــك ليــوم الســبت علــى بقيــة أيــام
ـت جش ـ ًعا ،وأنان ًيــا ،وغيــر مهتــم مــن
األســبوع فــي حياتــك؟ علــى أي حــال ،إذا كُنـ َ
يــوم األحــد إلــى يــوم الجمعــة ،فمــا أهميــة أال تكــون فيــك هــذه الصفــات يــوم
الســبت؟ (أو هــل ح ًقــا يمكنــك أال تكــون بهــذه الصفــات يــوم الســبت إذا كنــت
كذلــك طــوال أيــام األســبوع األخــرى؟)

الجمعة



 ١٩متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،مــن الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «مــن
بحــر ســوف إلــى ســيناء» ،صفحــة  ،٢٥٦-٢٥٣مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء؛ ومــن الفصــل الــذي
يحمــل عنــوان «الســبت» ،صفحــة  ،٢٦٥-٢٥٧مــن كتــاب مشــتهى األجيــال؛ واقــرأ لـــ ســيجف
ك .تونســتاند« ،الضميــر االجتماعــي لليــوم الســابع ،»،صفحــة  ،١٤٣-١٢٥فــي كتــاب المعنــى
المفقــود لليــوم الســابع.
«لقــد أبــان لهــم يســوع أن شــفاء المرضــى هــو علــى أتــم وفــاق مــع شــريعة الســبت،
وهــو علــى أتــم وفــاق مــع عمــل مالئكــة هللا الذيــن هــم علــى الــدوام ينزلــون ويصعــدون بيــن
الســماء واألرض ليخدمــوا البشــرية المتألمــة…
«وكذلــك علــى اإلنســان عمــل يؤديــه فــي هــذا اليــوم إذ ينبغــي لــه أن يقــوم بضروريــات
الحيــاة ،كمــا يجــب العنايــة بالمرضــى ،وســد حاجــة المعوزيــن .إن مــن يهمــل فــي تخفيــف
آالم المتألميــن فــي يــوم الســبت لــن يتبــرر .إن يــوم راحــة الــرب المقــدس خلــق ألجــل
اإلنســان ،وأعمــال الرحمــة هــي علــى وفــاق تــام مــع قداســة ذلــك اليــوم .إن هللا ال يريــد أن
تتألــم خالئقــه ســاعة واحــدة لــو أمكــن تخفيــف ذلــك األلــم فــي يــوم الســبت أو أي يــوم
آخــر» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)١٨٤
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أسئلة للنقاش
 .1بأيـة طـرق اختبرت السـبت كإظهـار لثقتك باهلل؟ هل كان لك اختبار شـبيه باختبار

المـن فـي حياتـك ،حيـث وفر لك هللا اسـتجابة لثقتك بـه؟ إذا كان األمر كذلك ،شـارك
اختبـارك فـي الصف واذكر مـا تعلمته منه.
 .2كمـا رأينـا فـي الوصيـة الرابعـة الموجودة في خـروج  ١١-٨ :٢٠وتثنيـة ،١٥-١٢ :٥
أكَّـد هللا علـى جوانـب مختلفـة للسـبت .مـا هـو الجانـب الـذي تُفضِّ له أنـت أكثر في
يوم السـبت؟
 .3فـي الصـف أو منفـر ًدا ،أجـ ِر نقاشً ـا مسـتفيضً ا حول بعـض الطرق التـي يمكنك من
خاللهـا أن تشـارك بركات وفوائد السـبت فـي مجتمعك.
 .4مـا هـي بعـض الطـرق التي غير بها السـبت حياتـك؟ هل هناك جوانـب أخرى في
حياتـك ينبغـي أن يكـون لمبادئ وأوجه السـبت تأثي ًرا أعظـم في حياتك؟
ملخــص :لقــد أعطــى هللا الســبت كطريقــة لتذكُّــر الخليقــة والفــداء ،ولكــن لــه
أيضً ــا منافــع عمليــة كثيــرة .إنــه يعلمنــا الثقــة بــأن هللا ســيوفر لنــا احتياجاتنــا؛ يعلمنــا
أن نمــارس المســاواة؛ ويمكــن أن يكــون تهذي ًبــا روح ًيــا يُغ ِّيــر جميــع عالقاتنــا .لقــد أظهــر
لنــا يســوع مثالــه للســبت بــأن شــفى المرضــى وأكَّــد علــى أن الســبت هــو يــوم نفــع
ألولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة.
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