الدرس ال َّتاسع

 *  27-21آب (أغسطس)

إيقاعات الراحة

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 1؛ خـروج 11-8 :20؛ خـروج 31-14 :16؛ تثنيـة -12 :5
15؛ مزمـور 92؛ إشـعياء .13 :58
اح ِمـ ْن َج ِميـ ِع َع َملِ ِه
ـابع َو َقدَّ َسـهُ  ،ألَنَّـهُ ِفيـ ِه ْاسـ َت َر َ
الس َ
آيـة الحفـظَ « :و َبـا َركَ ُ
هللا الْ َيـ ْو َم َّ
هللا خَالِقًـا» (تكويـن .)3 :2
الَّـ ِذي َع ِم َـل ُ
َمـن يمكنـه أن يتصـور مـا بـدت عليـه أعمـال ال َخلـق فـي أسـبوع الخليقـة؟ أ ْن تـرى ال ّنـور
وسـط الظلام ،والمحيطـات المليئـة بالحيـاة ،والطيـور التي فجأة تأخـذ في التحليـق والطيران؟
هـذا كلّـه باإلضافـة إلـى َخلـق آدم وحواء بطريقـة خارقة وعجيبـة .نحن ال يمكننا حتـى أن نبدأ
فـي اسـتيعاب كيـف عمـل هللا ذلك.
كل أعمال الخلق الحيوية هذه ،تو َّجه هللا إلى عمل شيء آخر .وللوهلة
لكن بعد ذلك ،بعد َّ
األولى ،ال يبدو أن ما فعله هللا ُمبْ ِه ًرا كمنظر الحيتان وهي تقفز في المياه أو كالطيور وهي تحلِّق
خاصا .حتى قبل أن
مستعرضة ريشها المذهل .لقد َ
خلق ُ
هللا يو ًما ،اليوم السابع ،ثم جعل ُه يو ًما ًّ
تنطلق البشرية نحو الحياة المجهدة التي فرضتها على نفسها ،وضع هللا عالمة لتكون بمثابة أداة
َصد و َع ٍ
تذكير ح َّية .أراد هللا أن يكون هذا اليوم وقتًا فيه نتوقف لالستمتاع بالحياة عن ق ٍ
مد – يوم
فيه نستريح وال نعمل شيئًا ،يو ٌم لالحتفاء بعط ّية العشب والهواء والحياة الْ َب ِّريَّة والمياه والناس،
واألهم من ذلك كله ،االحتفاء بخالق ك ُِّل َع ِط َّي ٍة َصالِ َح ٍة.
وتسـتمر هـذه الدعـوة حتـى بعـد إقصـاء الزوجيـن األولين عـن عـدن .أراد هللا أن يتأكد من
أن الدعـوة للراحـة يمكنهـا أن تصمـد أمـام اختبـار الزمـن ،وهكذا ،منـذ البداية ،قـام هللا بحياكة
يـوم الراحـة هذا في نسـيج الزمن نفسـه.
دائم
ٍّ
خلال هذا األسـبوع ،سـوف ندرس دعـوة هللا الرائعة للدخـول في راحة حيويّة،
بشـكل ٍ
كل أسـبوع.
السـابع من َّ
ومتكـ ّرر ،مع حلول اليوم ّ
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  28آب (أغسطس)

65

األحد
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تمهيد للراحة

كان هللا هنـاك منـذ البدايـة« .ألَنَّـ ُه ق َ
َـال فَـكَانَُ .هـ َو أَ َمـ َر ف ََصـا َر ».وقـد جعـل النـور يفصـل
كل ِمـن الجلـد والسـماء والبحـار إلى حيِّـز الوجود فـي اليوم
النهـار مـن الليـل؛ نطـق هللا فجـاء ّ
الثانـي مـن أيـام الخليقـة ،وتبـع ذلك خلق اليابسـة والنباتات فـي اليوم الثالث .شـكَّل هللا اإلطار
األساسـي للزمـان والمـكان ،ثـم ملأ الفضـاء بالمخلوقـات خلال األيـام الثالثـة التاليـة .وخلـق
السـ َما ِء لحكـم النهـار وحكـم الليل .بخلاف قصص معظـم الثقافـات القديمة
األنـوار ِفـي َجل َِـد َّ
التـي تتحـدث عـن الخليقـة ،توضح قصـة ال ِكتَاب ال ُم َق َّدس بما ال يترك مجالً للشـك أن الشـمس
والقمـر والنجـوم ليسـت آلهـة .كمـا أنهـا لم ِ
تـأت إلى حيـز الوجود إال فـي اليوم الرابـع من أيام
الخليقـة ،وقد جـاءت إلى الوجود بكلمـة الخالق  .
إ َّن وصـف موسـى لليوميـن الخامس والسـادس مـن أيام الخلقيـة (تكويـن  )31-20 :1مليء
بالحيـاة والجمـال .فالطيـور واألسـماك والحيوانـات الْبَ ِّريَّـة كلها تملأ الفضاء الذي أعـده هللا لها.



ما الذي يشير إليه تقييم هللا للخلقية؟ اقرأ تكوين .٣١ -١ :١
لـم يكـن مـا خلقه هللا مجرد فضاء ،بل كان مكانًا نموذجيًّا ،حيـث تزخر األرض بالمخلوقات.
كل ما
ومثـل ال ِز َمـة (قَـ َرار) لَ ْحـنٍ جـذَّاب ،يواصـل هللا بعـد كل يوم مـن أيام الخليقـة القول بـأن ّ
خلقه كان «حسـ ًنا».

مـا هـو الشـيء المختلف في خلق هللا ل ِإلن َْسـانِ عن خلقـ ِه لبق َّية المخلوقـات األخرى في
العالـم؟ اقـرأ تكوين  ٢٧ ،٢٦ :١وتكوين .٢٤-٢١ ،٧ :٢



هللا ينحنـي ويشـرع فـي تشـكيل الطيـن .إ َّن خلق اإلنسـان على صـورة هللا ومثاله
تصـ َّور أن َ
هـو درس موضوعـي فـي العالقـة الوثيقـة والتقارب .لقـد انحنى هللا ونفخ الحياة فـي أنف آدم،
حـي .وقـد أضـاف خلـق حـواء بطريقـة خاصة مـن ضلـع آدم عنصـ ًرا مه ًما
فصـار هنـاك كائـ ٌن ٌ
آخـر إلـى أسـبوع الخليقـة .فالزواج هو جانـب من الجوانب التـي ص َّممها هللا ألجل البشـرية –
فهـو ميثـاق مقـ َّدس يقوم على الشـراكة بيـن «رجل واحـد» و «امـرأة واحدة».
وهـذه المـرة ،عندمـا نظـر هللا إلـى كل مـا َع ِملَ ُه فـي اليوم السـادس ،بدت العبـارة مختلفة:
هللا ك َُّل َمـا َع ِملَـ ُه فَـ ِإذَا ُه َو َح َسـ ٌن جِـ ًّدا» (تكوين .)31 :1
« َو َرأَى ُ
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فكـر فـي مدى االختلاف الجوهري بين قصة الخلـق كما وردت في ال ِك َتـاب ال ُم َقدَّ س،
وتلـك القصـص التـي تعلَّمهـا البشـرية بـدون إرشـاد مـن كلمـة هللا  .مـاذا يجـب أن
يخبرنـا هـذا عـن مـدى حاجتنـا لالعتمـاد على كلمـة هللا لفهـم الحق؟

االثنين
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وص ّية هللا لنا بأن نستريح

كانـت خليقـة هللا «حسـنة جـ ًّدا» لكنهـا لـم تكـن قـد اكتملت بعـد .انتهـت أعمـال الخليقة
السـاب َع َوقَ َّد َسـ ُه ،ألَنَّـ ُه ِفيـ ِه
براحـة هللا ومباركتـه لليـوم السـابع ،يـوم السـبتَ « .وبَـا َر َك ُ
هللا الْ َيـ ْو َم َّ
هللا َخالِقًـا» (تكويـن .)3 :2
اح ِمـ ْن َج ِميـعِ َع َملِـ ِه ال َِّـذي َع ِم َـل ُ
ْاسـتَ َر َ
السـبت هـو جـزء ال يتجـزأ مـن خليقـة هللا .فـي الواقـع ،هو تتويـج ألعمـال الخليقـة .أوج َد
لـق حيِّـ ًزا للمجتمـع حيـث يمكـن للبشـر (فـي تلـك األيام كانت األسـرة البشـرية
هللا الراحـة و َخ َ
ُ
تتكـون فـي األسـاس من آدم وحـواء وأوالدهما وبناتهمـا) التوقّف عن القيام بأنشـطتهم اليومية
والراحـة جن ًبـا إلـى جنب مـع خالقهم.
و يـا لألسـف ،فقـد دخلـت الخطية هـذا العالم وغ َّيرت كل شـيء .لم يعد هنـاك المزيد من
بدل من ذلـكُ ،وجِدت الـوالدات المؤلمة ،والعمل الشـاق ،والعالقات
الشـركة المباشـرة مـع هللاً .
الهشـة والمختلـة ،ومـا إلـى ذلـك – وهي سلسـلة الويل التـي ت ُ ْعـ َرف ب ُمعطيات الحيـاة في هذا
هللا هو خالقنا،
العالـم السـاقط .ومـع ذلـك ،حتى وسـط كل هذا ،يظل سـبت هللا رم ًزا دائ ًما بـأن َ
وبـأن لنـا الوعـد بـأن هللا سـيعيد خلقنـا .إذا كان البشـر بحاجـة إلى راحة السـبت قبـل الخطية،
فكـم بالحـري يحتاجونها أكثر بعد السـقوط؟
وبعـد ذلـك بسـنوات عديـدة ،عندمـا خلَّـص الـرب شـعبه مـن العبوديـة فـي مصـر ،ذكّرهم
مـرة أخـرى بهـذا اليـوم الخاص.



اقـرأ خـروج  .11-8 :20مـاذا يعلِّمنـا هـذا عـن أهمية السـبت ِمـن حيث صلتـه وارتباطه
بأسـبوع الخليقة؟

بهذه الوصية ،يدعونا هللا إلى أن نتذكر أصولنا .على عكس ما يعتقده الكثيرون ،نحن لسنا
نتاج الصدفة الناجمة عن تفاعالت قوى قاسية ،وغير مبالية ،وخف ّية .على العكس ،نحن كائنات
مخلوقة على صورة هللا .لقد ُخلقنا لتكون لنا شركة مع هللا .ورغم أن بني إسرائيل قدي ًما قد
عوملوا كعبيد ذات قيمة ضئيلة ،إال أنه مع حلول كل يوم سبت ،كانت تتم دعوتهم بطريقة
خاصة ليتذكّروا َمن هم حقًا ،كائنات بشرية مخلوقة على صورة هللا نفسه.
«لقـد أفـرز للعمـل المقـدس وأعطـاه هللا آلدم كيوم راحـة وكان تذكا ًرا لعمـل الخلق ،وهكذا
صـار رمـ ًزا لقـدرة هللا ومحبته» (روح النبوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحة .)267
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فكـر فـي مـدى أهميـة عقيـدة الخلـق التـي تنـص علـى أن هللا خلـق العالم في سـتة
أيـام حرفيـة .فعلـى كل حـال ،هـل مـن عقيـدة أخـرى تتمتـع بنفـس األهميـة لدرجة
أن هللا يأمرنـا بتكريـس ُسـبع حياتنـا ،بصفـة أسـبوعية وبـدون اسـتثناء ،لنتذكرهـا؟ ما
الـذي يجـب أن تعلمنـا إيـاه هـذه الحقيقة في حد ذاتهـا حول مدى أهميـة أن نتذكر
أصولنـا الحقيقيـة ،كمـا هـي موضحة فـي ِسـفر التكوين؟

الثالثاء
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ظروف جديدة
بعـد  40عا ًمـا مـن التيهـان فـي الْ َب ِّريَّـة ،نشـأ جيـل جديـد بذكريـات باهتـة ،مـا لـم تكـن
معدومـة ،عـن مصـر .كان لديهـم اختبـار حيـاة مختلفًـا تما ًما عن اختبـار آبائهم .لقد شـهد هذا
الجيـل الجديـد عـدم إيمـان آبائهـم المتكـرر ،ونتيجـة لذلـك ،كان عليهـم أيضً ـا أن يتوهـوا فـي
الْبَ ِّريَّـة بينمـا كان جيـل آبائهـم يالقـي المـوت.
كان لديهـم امتيـاز وجـود َم ْسـكَن َخ ْي َمـ ِة اال ْج ِت َمـا ِع فـي وسـط مخيمهـم وكان يمكنهم رؤية
السـحابة التـي تشـير إلـى حضور هللا وبهـاء مجده .عندما كانت السـحابة تتحـرك ،كانوا يعلمون
أن الوقـت قـد حـان لحـزم أمتعتهـم ومتابعـة مسـيرهم .هذه السـحابة التـي كانت توفـر الظل
أثنـاء النهـار والضـوء والحـرارة فـي الليـل كانت بمثابـة تذكير دائـم بمحبـة هللا ورعايته لهم.

المتجسد الذي كان لديهم بشأن راحة السبت؟ اقرأ خروج .31-14 :16
ما هو التذكير
ّ



علـى عكـس الالهـوت السـائد ،تثبـت هـذه اآليـات أن سـبت اليـوم السـابع قد سـبق بزمان
بعيـد إعطـاء الشـريعة في سـيناء.
ماذا حدث هنا؟
كان الطعـام الخـاص (الْ َمـ َّن) الـذي وفـره هللا بمثابـة تذكيـر يومـي بحقيقـة أن الخالـق قـد
كل يـوم
حافـظ علـى خليقتـه .بطريقـة ملموسـة للغايـة ،كان هللا يوفـر لهـم احتياجاتهـم .كان ّ
عبـارة عـن معجـزة حيـث كان الطعـام يظهر أثنـاء النهار ويختفـي مع غروب الشـمس .وفي أي
وقـت كان يحـاول أي شـخص تخزيـن ذلـك الطعـام لليـوم التالـي ،كان الطعـام يتعفن ويفسـد؛
ومـع ذلـك ،كل يـوم جمعـة كان هنـاك مـا يكفـي لوجبـة مزدوجـة ،بحيـث كان مـا يفضـل مـن
طعـام يـوم الجمعـة يبقـى طاز ًجـا بشـكل معجـزي ويـؤكل يوم السـبت.
كان لدى بني إسرائيل اآلن خدمة ال َمق ِْدس وجميع القوانين واألنظمة المد ّونة في ِسفر
الالويين ِ
وسفر العدد .ومع ذلك ،فإن موسى الطاعن في السن استدعى الجميع وك َّرر سرد
تاريخهم وأعاد على مسامعهم الْ َو َصايَا َوالْ َف َرائِ ِض َواألَ ْحك َِام التي أعطاها هللا (انظر تثنية .)22-6 :5
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هـذا الجيـل الجديـد كان مسـتع ًدا أخي ًرا لدخـول أرض الموعد .كان بنو إسـرائيل على وشـك
الخضـوع لتغييـر فـي القيـادة ،وأراد موسـى المسـن أن يتذكـر هـذا الجيـل َمـن هـم ومـا هـي
مهمتهـم .لـم يكـن يريـد لهـم أن يكـ ّرروا أخطـاء آبائهم .ولـذا فهو قد ك َّرر سـرد شـرائع هللا .وت َّم
كذلـك ترديـد الوصايـا العشـر حتـى ال ينسـاها هـذا الجيل ،الـذي كان على وشـك غـزو كنعان.

فـي اختبارنـا الشـخصي ،فـإن المجـيء الثانـي ليسـوع سـيحدث كمـا لو بعـد لحظات
قليلـة مـن موتنـا .ومـن ثـم ،فـإن عودته قريبـة الحـدوث دائ ًمـا ،وربما أقـرب مما قد
نتخيلـه .كيـف يذكّرنـا حفظ يوم السـبت ،ليس بمـا فعله هللا ألجلنا وحسـب ،بل وبما
سـيفعله ألجلنا عندمـا يعود؟

األربعاء
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سبب آخر للراحة
خيّـم بنـو إسـرائيل علـى الجانب الشـرقي مـن األردن .وامتلكـوا أراضي ملك باشـان وملكين
من األموريين .مرة أخرى ،في تلك اللحظة الحاسـمة ،دعا موسـى شـعب إسـرائيل م ًعا وذكَّرهم
أن العهـد الـذي قُطـع فـي سـيناء لـم يكـن مـن أجـل آبائهم وحسـب ،بـل مـن أجلهم أيضً ـا .ثم
قـام بتكـرار الوصايا العشـر مرة أخـرى لمصلحتهم.



قـارن خـروج  11-8 :20وتثنيـة  .15-12 :5مـا هـو الفـرق فـي طريقة التعبيـر عن وصية
السـبت فيهما؟

فـي خـروج  ،8 :20تبـدأ الوصيـة بكلمـة «ا ُ ْذكُـ ْر» .أمـا اآليـة فـي تثنيـة  12 :5فتبـدأ بكلمـة
«اِ ْحفَـظْ» .تأتـي كلمـة «ا ُ ْذكُـ ْر» بعـد ذلـك بقليـل فـي الوصيـة نفسـها (تثنيـة  .)15 :5فـي هذه
اآليـة ،قيـل لهـم أن يتذكـروا أنهـم كانوا عبيـ ًدا .على الرغـم من أن هـذا الجيل قد نشـأوا أحرا ًرا،
إال أنهـم كانـوا سـيولدون جمي ًعـا فـي العبوديـة لـوال إنقاذهم من ِقبـل هللا بمعجـزة خارقة .كان
المقصـود لوصيـة السـبت أن تذكّرهـم بـأن هللا خالق الكـون هو الـذي ن ّجاهم« :فَأَ ْخ َر َج َـك ال َّر ُّب
إِل ُه َـك ِمـ ْن ُه َن َ
ـاك ِب َي ٍـد شَ ِـدي َد ٍة َو ِذ َرا ٍع َم ْمـ ُدو َد ٍة» (تثنية .)15 :5
كانـت هـذه الحقيقـة تتناسـب مـع الظـروف التـي كان يمـر بهـا بنو إسـرائيل آنـذاك ،حيث
وقفـوا للمـرة الثانيـة علـى حـدود أرض الموعد ،بعد حوالـي أربعين عا ًما من فشـل الجيل األول
فشلا ذري ًعـا فـي القيـام بذلك .كانـوا عاجزين عن قهر هـذه األرض كمـا كان أجدادهم عاجزين
ً
عـن الهـروب مـن مصـر .لقـد احتاجوا إلـى هللا ،هذا اإللـه ،الذي يعمـل « ِب َي ٍـد شَ ِـدي َد ٍة» َو « ِذ َرا ٍع
َم ْم ُدو َد ٍة».
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كان السـبت علـى وشـك أن يأخـذ بُعـ ًدا إضاف ًّيـا .ألن هللا هـو إلـه التحريـر ،وكان يجـب على
بنـي إسـرائيل أن يحفظـوا يوم السـبت (تثنيـة .)15 :5
بالطبع ،الخليقة ليست بمعز ٍل عن وصية السبت ،حتى في تثنية  ،5على الرغم من السبب
اإلضافي لحفظ السبت .بمعنى ما ،فإن تحرير بني إسرائيل من أرض مصر كان هو نقطة البداية
لخليقة جديدة ،على غرار قصة الخلق في سفر التكوين .كان بنو إسرائيل ،كشعب ُمح ّرر من
العبودية ،هم خليقة هللا الجديدة (انظر أيضً ا ،على سبيل المثال ،إشعياء .)15 :43
وألن الخـروج يُنظـر إليـه علـى أنـه رمـز للتحرر مـن الخطية ،أي الفـداء ،يمكننـا أن نجد في
لـكل مـن ال َخلـق والفـداء .ومـن ثـم ،بطريقـة حقيقيـة للغايـة ،يوجهنـا يـوم
يـوم السـبت رمـ ًزا ٍّ
السـبت إلـى يسـوع ،خالقنـا وفادينا.

اقرأ يوحنا  .١٣-١ :١ماذا تعلّمنا هذه اآليات عن يسوع بصفته خالقنا وفادينا؟

الخميس



 26آب (أغسطس)

حفظ السبت
يأمـر هللا شـعبه بـأ ْن يحفظـوا يـوم السـبت ُمق ّد ًسـا .جن ًبـا إلـى جنب مـع عدم القتـل وعدم
السـرقة ،هنـاك الوصيـة بتذكّـر يـوم السـبت ،علـى الرغـم مـن أن ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس ال يقـدم لنا
تفاصيـل محـ ّددة حـول كيفيـة حفظه.


ما هي األجواء التي ينبغي أن نوجدها ونعززها يوم السبت؟ انظر مزمور  ٩٢وإشعياء .١٣ :٥٨

ألن حفـظ السـبت يعنـي االحتفـاء بالخلـق والفـداء ،يجـب أن يكـون جـ َّوه ُمتّسـ ًما بالبهجة
بوسـا.
والفـرح فـي الرب وليـس جـ ًّوا كئي ًبا و َع ً
ال يبـدأ تذكّـر السـبت فـي اليـوم السـابع .نظـ ًرا ألن السـبت األول كان تتوي ًجـا ألسـبوع
الخليقـة ،لذلـك يجـب أن «نتذكـر يـوم السـبت» طـوال األسـبوع وأن نخطـط لـه مسـبقًا حتـى
حل يوم
نتمكـن مـن تـرك عملنـا األسـبوعي جان ًبا قبـل حلول سـاعات السـبت ،وبالتالي عندمـا يَ ّ
السـبت «نحفظـه مق ّد ًسـا» .يُ َعـ ْد التحضيـر المتع ّمـد للسـبت ،وخاصة خلال األسـبوع وفي يوم
االسـتعداد ،أي يـوم الجمعـة (مرقـس  ،)42 :15أمـ ًرا أساسـيًا وضروريَّـا ويزيـد مـن فرحنـا بينمـا
نحـن نتطلـع إلـى هـذا اليـوم المميـز للغاية.


ما هو الجانب الم ّهم لحفظ السبت الذي يتم تسليط الضوء عليه في الويين 3 :19؟
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إ َّن حفظ السبت يعني أيضً ا رعاية وتعزيز عالقاتنا مع العائلة واألصدقاء .يوفر هللا وقتًا
للشركة المكثفة مع جميع أفراد العائلة ،وهو وقت يشمل الراحة حتى للمستخدمين والحيوانات
تخص األسرة (راجع خروج  .)11-8 :20إ َّن السبت واألُسرة مرتبطان ومتالزمان.
التي ّ
فـي حيـن أن الراحـة والوقـت الـذي نقضيـه مـع األسـرة همـا مبـدآن مهمـان ،فـإن حفـظ
السـبت يعنـي أيضً ـا المشـاركة فـي عبـادة جماعيـة مكثفـة هلل مـع عائلتنـا الكنسـية .لقد حضر
يسـوع خدمـات العبـادة وقـاد بعضهـا أثنـاء وجـوده علـى األرض( .انظـر الوييـن 3 :23؛ لوقا :4
 16وعبرانييـن .)25 :10
علـى الرغـم مـن أن نشـاطاتنا األسـبوعية وإيقاعات حياتنا قد تكون سـريعة؛ مـع ذلك ،فإنه
فـي أعمـاق قلوبنـا هنـاك تـوق إلـى راحـة السـبت الحقيقيـة ،والشـركة الحقيقيـة مـع خالقنـا.
عندمـا نتذكـر التوقـف عـن كل أعمالنـا والتخطيـط لقضـاء الوقـت مـع هللا واالعتنـاء بعالقاتنـا،
يمكننـا أن ندخـل فـي إيقـاع وراحـة يوم السـبت.

مـا هـو اختبـارك الخـاص مـع السـبت والبـركات التـي يمكـن أن تأتـي مـن حفظـه
مقدسـا؟ بأيـة طـرق يمكنك القيـام بالمزيد لتجعل من السـبت ذلـك الوقت المقدس
ً
الـذي يُفْتـ َر ْض أن يكـون عليـه؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :أعطى هللا للنـاس تـذكار قدرته الخالقـة حتى يميـزوه ويعرفوه
فـي أعمـال يديـه .والسـبت يأمرنـا بـأن نـرى فـي أعمـال خليقتـه مجـد الخالـق ... .ففـي يـوم
الراحـة المقـدس أكثـر ممـا فـي األيـام األخرى علينـا أن ندرس الرسـائل التي قد كتبهـا هللا ألجلنا
فـي الطبيعـة ... .فـإذ نقتـرب مـن قلـب الطبيعـة فالمسـيح يحقق لنا حضـوره ويخاطـب قلوبنا
بـكالم السلام والمحبـة» (روح النبـوة ،المعلّـم األعظـم ،صفحة .)12
«أحـد األسـباب المهمـة التـي جعلـت الـرب ينقـذ بني إسـرائيل مـن العبودية فـي مصر هو
لكـي يحفظـوا السـبت ُمق ًّدسـا ....مـن الواضح أن موسـى وهارون قد جـ ّددا التعاليـم المتعلقة
قائلاَ › ،وأَنْتُ َمـا تُرِي َحانِ ِه ْم ِمـ ْن أَثْقَالِ ِه ْم‹
بقداسـة السـبت ،ألن فرعـون اشـتكى إليهما ً
خروج  .5 :5يشـير هذا إلى أن موسـى وهارون بدآ اإلصالح المتعلق بحفظ السـبت بينما
كان بنـو إسـرائيل ال يزالون في مصر.
«لم يكن المقصود لحفظ بني إسرائيل قدي ًما للسبت أن يكون إحيا ًء لذكرى عبوديتهم في
مصر .بدلً من ذلك ،كان القصد من حفظه هو االحتفاء بذكرى الخلق ،بحيث يشمل كذلك
الذكرى السعيدة المتعلقة بالخالص من االضطهاد الديني في مصر .ذلك االضطهاد الذي جعل
االحتفاء بالسبت أم ًرا صع ًبا .وبنفس الطريقة ،فإن تحررهم من العبودية كان ينبغي أن يشعل
في قلوبهم على الدوام اهتما ًما رحي ًما بالفقراء والمضطهدين ،واليتامى واألرامل» (من مالحظة
في ملحق كتاب بعنوان «من ماضي األبدية» إللن هوايت ،صفحة .)549
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أسئلة للنقاش:
 .1بعـض المسـيحيين ،بمـا فـي ذلـك حتـى بعـض األدفنتسـت السـبتيين ،يعتبـرون

التطـور اإللهـي (باإلنكليزيـة)Theistic evolution : [مـن ويكيبيديـا ،الموسـوعة
الحـرة] ،تفسـي ًرا ً
قابلا للتطبيـق فيمـا يتعلـق بقصـة الخلـق كمـا وردت فـي ال ِك َتـاب
ال ُم َقـدَّ س .كيـف ُيظهـر سـبت اليـوم السـابع أن التطور اإللهـي والمعتقدات السـبتية
األدفنتسـتية ال يتوافقـان؟ فإنـه مـاذا سـيكون الغـرض مـن حفـظ اليوم السـابع سـب ًتا
قدسـا احتفـاء بذكـرى خليقـة يُعتقـد أنهـا ت َّمـت علـى مـ ِّر بالييـن السـنين ،خاصـة
ُم ً
قدسـا
عندمـا تكـون كلمـة هللا شـديدة الوضوح في التأكيد على أن السـبت قد ُجعل ُم ً
بعـد االنتهـاء مـن الخلـق فـي سـتة أيـام حرفية؟
 .2مـا رأيـك فـي الحجـة القائلـة بـأن اليـوم الـذي ينبغـي حفظـه هـو مسـألة غيـر
ذات أهميـة ،طالمـا لدينـا يـوم راحـة واحـد فـي األسـبوع؟ أو ،مـن ناحيـة أخـرى،
كيـف نـرد علـى االدعـاء بـأن يسـوع هـو سـبت راحتنـا ،وبالتالـي ،ليسـت هنـاك
حاجـة لحفـظ أي يـوم كيـوم للراحـة؟
قدسـا أن يكـون تذكيـ ًرا بالتحـرر؟ كيـف
 .3كيـف يمكـن لحفـظ يـوم السـبت ُم ً
يمكننـا تجنـب جعـل حفـظ السـبت أمـ ًرا مق ّيـدً ا وفيـه تز ّمـت زائـد عـن الحـدّ ؟
 .4يدَّ عـي البعـض أن حفـظ السـبت هـو محاولة ممـن يحفظونه لبلوغ السـماء .مع
ذلـك ،مـا هـو المنطـق وراء اال ّدعـاء بأننـا مـن خلال راحتنـا في اليـوم السـابع إنما
نحـاول أن نشـق طريقنا إلى السـماء؟
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