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راحة السبت

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 27 ،26 :1؛ تكوين 6 :9؛ 2بطـرس 19 :2؛ رومية 7-1 :6؛
خـروج 6 :19؛ يوحنا .16-7 :5
آية الحفظِ :
ابع َف ِفي ِه َس ْب ُت ُعطْلَ ٍة َم ْحف ٌَل ُم َقدَّ ٌس.
الس ُ
«س َّت َة َأ َّي ٍام ُي ْع َم ُل َع َم ٌلَ ،و َأ َّما الْ َي ْو ُم َّ
َع َم ًل َما الَ تَ ْع َملُوا .إِنَّهُ َس ْب ٌت لِل َّر ِّب ِفي َج ِميعِ َم َسا ِك ِنك ُْم» (الويين .)3 :23

كل أنــواع الحجــج ضــد حفــظ ســبت اليــوم الســابع ُمق ًّد ًســا .فهنــاك َمــن يزعــم
إننــا نســمع َّ
أ َّن يســوع قــد غ ّيــر حفــظ الســبت إلــى األحــد ،أو أ َّن يســوع قــد أبطــل الســبت ،أو أ َّن بولــس
فعــل ذلــك ،أو أ َّن ال ّرســل اســتبدلوا حفــظ ســبت اليــوم الســابع باألحــد تكري ًمــا لقيامــة يســوع
مــن األمــوات فــي يــوم األحــد ،وهلّــم ج ـ ّرا .فــي الســنوات األخيــرة ،أصبحــت الحجــج أكثــر
تعقيـ ًدا حيــث ،علــى ســبيل المثــال ،ي ّدعــي البعــض أ َّن يســوع هــو ســبت راحتنــا ،وبالتالــي ال
نحتــاج إلــى أ ْن نحفــظ يــوم الســبت أو أي يــوم آخــر مق ّد ًســا .وبالطبــع ،ســتكون هنــاك دائ ًمــا
الحجــة الغريبــة التــي تزعــم بأننــا مــن خــال راحتنــا فــي اليــوم الســابع نســعى بطريقــة مــا
إلــى شــق طريقنــا إلــى الســماء.
مـن ناحيـة أخـرى ،أصبـح بعض المسـيحيين مهتميـن أكثر بفكـرة الراحـة ،أي الحصول على
يـوم راحـة ،وعلـى الرغـم مـن أنهـم يجادلـون بأن يـوم الراحة هـو يـوم األحـد أو أن تحديد يوم
معيـن للراحـة ال يهـم ،فقـد أدركوا المفهـوم الكتابـي للراحة ،ولماذا هـي مهمة.
بالطبـع ،بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيين ،نحـن نـدرك ديمومـة نامـوس هللا األدبي ونـدرك كذلك
أن إطاعتنـا للوصيـة الرابعـة ،كمـا تـرد فـي الوصايا العشـر ،ال تجعلنا مسـتأهلين للسـماء ،تما ًما
كمـا ال تؤهلنـا إطاعتنـا للوصية الخامسـة ،أو السادسـة ،أو األولى ،أو أية وصيـة أخرى ألن نكون
مسـتحقين للسماء.
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هللا إياهـا فـي وصيـة السـبت،
هـذا األسـبوع سـوف نتمعـن أكثـر فـي الراحـة التـي أعطانـا ُ
وسـبب أهميـة هـذه الراحـة؟
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  4أيلول (سبتمبر)

األحد
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السبت والخليقة

مـن بيـن جميع الوصايا العشـر ،فقـط الوصية الرابعة هـي التي تبدأ بصيغة الفعـل «أُذْكر».
إننـا ال نجـد الوصيـة المتعلقـة بالسـرقة تقـول« ،أذكـر ،ال تسـرق» ،أو تلـك المتعلقـة بالشـهوة
تقـول« ،أذكـر ،ال تشـت ِه ».هنـاك فقـط «أذكر يوم السـبت »...
إ َّن فكـرة «التذكّـر» تقتضـي وجـود تاريـخ يتـ ّم تذكّره ،وتفترض مسـبقًا أن شـيئًا ما قد حدث
فـي الماضـي وعلينـا أن نتذكـره جيـ ًدا .عندمـا نتذكـر ،فإننـا نقيـم روابـط مـع الماضـي ،ووصية
السـ ْب ِت لِتُ َق ِّد َسـ ُه» تمثِّـل خطًـا مسـتقي ًما يعـود إلى أسـبوع الخلق ذاته.
«ا ُ ْذكُـ ْر يَـ ْو َم َّ

اقـرأ تكويـن  27 ،26 :1وتكويـن  .6 :9مـا الـذي نتعلمه من هذه اآليات عـن مدى تم ّيزنا
كبشـر ،وكيـف أننـا مختلفـون جذريًـا عـن بقيـة خليقـة هللا األرضيـة؟ وأيضً ـا ،لمـاذا ِمـن
المهـم جـدًّ ا أنْ نفهم هـذا ال َّتم ُّيز؟



عندمـا نتذكـر الخليقـة ،نتذكـر أننـا ُخلقنـا علـى صـورة هللا ،وهـو أمـر ال يُقال عن أي شـيء
آخـر يـرد ِذكـره فـي قصـة الخلـق .مـن الواضـح أننـا كبشـر مختلفـون اختالفًـا جوهريًّـا عـن أي
مخلـوق آخـر علـى هـذا الكوكـب ،بغـض النظر عـن مقدار الحمـض النـووي الذي نتشـاركه مع
بعـض الحيوانـات األخـرى .وعلـى عكـس األسـاطير المشـاعة ،نحـن لسـنا مجـرد قـرود متقدمة
أو ن َُسـخ أكثـر تطـو ًرا مـن بعـض الثدييـات البدائيـة .كبشـر ،مخلوقيـن علـى صـورة هللا ،نحـن
متميـزون عـن كل مـا خلقـه هللا علـى هـذه األرض.

كيف تذكّرنا قصة الخلق بعالقتنا بالخالق؟ تكوين .19 ،15: 2



إ َّن إدراكنا أن هللا قد خلق عالمنا أيضً ا يذكّرنا بمسؤوليتنا تجاه الخليقة .علينا أن «نتسلط»
على الخليقة .لكن التسلّط على الخليقة ال يعني استغاللها .علينا أن نتسلط على األرض باعتبارنا
وكالء هلل .علينا أن نتفاعل ونتعامل مع العالم الطبيعي بالطريقة التي يتعامل بها هللا معه.
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نعـم ،لقـد شـوهت الخطيـة وعبثـت بـكل شـيء ،ولكن هـذه األرض ال تـزال خليقـة هللا ،وال
شـيء يعطينـا الحـق في اسـتغاللها ،وخاصة على حسـاب البشـر اآلخريـن ،وهذا هـو ما يحدث
فـي كثير مـن األحيان.

باإلضافـة إلـى كـون السـبت تـذكا ًرا هلل باعتبـاره الخالّـق ،مـا هـي الطـرق التـي يمكن
أن يسـاعدنا بهـا حفـظ السـبت علـى أن نكون أكثر وع ًيـا بحاجتنا إلـى أن نكون وكالء
صالحيـن علـى البيئة؟

االثنين
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االحتفاء بالح ّرية

وكما رأينا في وقت سابق ،يشير السبت إلى أكثر من مجرد أيام الخليقة .فإنه في المرة
الثانية التي يرد فيها ِذكر الوصايا العشر ،نجد موسى يستعرض فترة الـ  40عا ًما التي قضاها بنو
مقدسا
إسرائيل في الْبَ ِّريَّة .وفي هذه المرة ،نجد أ َّن العبارة التي تشرح سبب حفظ يوم السبت
ً
ال تتعلق بالخليقة ،بل بالتح ّرر من العبودية واالستعباد في مصر (تثنية .)15-12 :5
وعلـى الرغـم مـن أننـا اليـوم لسـنا عبي ًدا فـي «مصـر» ،إال أننا جمي ًعـا يمكن أن نواجـه نو ًعا
آخـر مـن العبوديـة ،العبوديـة التـي يمكـن أن تكون ،فـي بعض النواحـي ،قمعية بنفـس القدر.



مـا هـي األشـكال األخـرى للعبوديـة التـي نواجههـا اليـوم؟ اقـرأ سـفر التكويـن 7 :4؛
عبرانييـن  ،1 :12و2بطـرس .19 :2
السبت هو احتفال بالتحرر من كل األشياء التي تبقينا في العبودية .في يوم السبت ،نتذكر
بأن هناك تحر ًرا من الخطية ،ليس بقوتنا ،بل بقوة هللا ،التي يقدمها لنا باإليمان .كما أننا نتذكر أن
هذه الحرية لم نكسبها بجهودنا .لقد نجا ك ُّل ِب ْك ٍر من بني إسرائيل بدم ال َحمل الذي ُج ِع َل َعلَى
الْقَائِ َمتَيْنِ َوالْ َعتَبَ ِة الْ ُعلْيَا لألبواب ،في ليلة خروجهم من مصر (خروج  .)12نحن أيضً ا قد أُنقذنا
بد ّم ال َح َمل ،واآلن سوف نسير في الحرية التي هي لنا في يسوع المسيف



اقرأ رومية  .7-1 :6ما الذي يقوله بولس هنا والذي يمكن ربطه بما أُعطينا إياه في السبت؟
الكلمات الواردة في تثنية َ « 15 :5وا ْذكُ ْر أَن ََّك كُ ْن َت َعبْ ًدا ِفي أَ ْر ِض ِم ْص َر ،فَأَ ْخ َر َج َك ال َّر ُّب إِل ُه َك
الس ْب ِت» فيها
ِم ْن ُه َن َاك ِب َي ٍد شَ ِدي َد ٍة َو ِذ َرا ٍع َم ْم ُدو َد ٍة .ألَ ْجلِ ذلِ َك أَ ْو َص َاك ال َّر ُّب إِل ُه َك أَ ْن ت َ ْح َف َظ يَ ْو َم َّ
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تذكير للناس مرة أخرى أن عمل وقوة هللا نيابة عنهم هو ما أنقذهم .فكم بالحري يجب علينا
كمسيحيين أن ندرك أن عمل المسيح وقوته نيابة ع ّنا هو ما خلّصنا من الخطية؟
هـذا الوصيـة تطلـب م ّنـا الراحـة فـي الخلاص الـذي ربحـه هللا ألجلنـا مـن خلال ذراعـه
ال َم ْمـ ُدو َدة .نحـن نتحـ ّرر مـن محاوالتنـا الخاصـة فـي الحصـول علـى البـ ِّر إ ْذ نتذكـر أن هللا هـو
الخالـق ،وأنـه يمكننـا أن نثـق بـه ليعيـد خلقنـا أيضً ـا ،وأن يحررنـا ،حتى فـي هـذه اللحظة ،من
عبوديـة الخطيـة ،وذلـك إذا كنـا مسـتعدين للسـماح لـه بالعمـل فينـا.

مـا هـو اختبـارك الخـاص مـع عبوديـة الخطيـة؟ كيـف يمكننـا أن نتعلـم أن نطالـب
ألنفسـنا بالوعـود التـي أُعطيـت لنـا فـي يسـوع للتحـرر ِمـن تلـك العبوديـة؟

الثالثاء
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يب الَّ ِذي ِفي أَ ْب َواب َِك
الْ َغ ِر ُ

اقـرأ خـروج  .6 :19مـاذا تخبرنـا هـذه اآليـة حـول وضـع األمـة اليهوديـة قدي ًمـا( .انظـر
أيضً ـا 1بطـرس .)9 :2



لقـد ُد ِعـي بنـو إسـرائيل للخـروج من مصـر ليكونوا شـعب عهـد هللا؛ ليكونوا األمـة التي من
خاللهـا ،فـي حـال ظلّـت أمينـة هلل ،كان ينبغـي نشـر بشـارة اإلنجيـل فـي العالـم أجمع .ال شـك
فـي أنهـم كانـوا موضـع عناية واهتمام خاصيـن من ِق َبل هللا .وقـد حصلوا على امتيـازات خاصة،
وفـي الوقت نفسـه ،هـم قد أُ ْعطَـ ْوا مسـؤوليات خاصة.



اقـرأ خـروج  .12 :23مـاذا يحـدث هنـا أيضً ا؟ مـاذا يعلّمنا هذا النص حـول كيف كان هللا
ينظـر إلـى اآلخرين إلى جانب بني إسـرائيل أنفسـهم؟

لـكل البشـر يغفـل عنهـا الكثيـر مـن النـاس .بالطبـع ،الخطأ
حقيقـة أ َّن راحـة السـبت هـي ّ
األكثـر شـيو ًعا هـو أن السـبت كان ألجـل اليهـود فقـط ،وهـو خطـأ تـ َّم الكشـف عنـه وإيضاحه
كل حال ،خلـق هللا جميع البشـر ،لذا يجب
فـي األصحاحيـن األوليـن مـن ِسـفر التكويـن .فعلـى ّ
علـى جميـع البشـر تذكّر يـوم السـبت باعتبـاره تـذكا ًرا للخليقة.
علـى الرغـم مـن أننـا يجـب أن نضـع فـي اعتبارنا دائ ًمـا ما يمثّلـه يوم السـبت بالنسـبة لنا،
يجـب علينـا أن نتذكـر أيضً ـا مـا ينبغي ليـوم السـبت أن يخبرنا عـن اآلخرين كذلـك .معنى ذلك
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هـو أن راحتنـا وتواصلنـا مـع خالقنـا وفادينـا سـتقودنا تلقائ ًيـا إلـى النظـر إلـى اآلخريـن بعيون
جديـدة ،فتجعلنـا ننظـر إليهـم باعتبارهم خليقة هللا كما نحـن خليقته ،وبأنه يحبهـم كما يحبنا،
ومـات مـن أجلهـم وكذلـك مـن أجلنـا .وكمـا رأينـا (خـروج 10 :20؛ تثنيـة  ،)14 :5فـإ ّن راحـة
السـبت يجـب أن تُمنـح للخـدم وللغربـاء ،وحتـى للحيوانات.
كثيـرة هـي الـدروس التـي نتعلمها مـن حقيقة أنّـه حتى الغربـاء داخل أبواب بني إسـرائيل
قدي ًمـا ،وحتـى أولئـك الذيـن لـم يشـاركوا (بعد) في وعـود العهد التـي أعطيت لألمـة اليهودية،
كان يجـب أن ينعمـوا براحـة السـبت .وينبغي أال يُسـتغل البشـر ،بل وحتى الحيوانات ،أو يُسـاء
اسـتخدامهم ،أو يُسـاء إليهـم .كل أسـبوع ،كان يجب تذكير الشـعب العبري (ونحـن أيضً ا اليوم)
بطريقـة قويـة بمـدى القواسـم المشـتركة بيننـا وبيـن اآلخريـن .وحتـى لو كنـا نتمتـع بالبركات
واالمتيـازات التـي ال يتمتـع بهـا اآلخـرون ،يجـب أن نتذكـر أننـا مـا زلنـا جـز ًءا مـن نفس األسـرة
البشـرية ،وبالتالـي يجـب أن نُعامـل اآلخرين باحتـرام وكرامة.

كيـف يمكـن أن يصبح حفظك ليوم السـبت نعمة ألولئك الذين ال يحفظون السـبت؟
بمعنى آخر ،كيف يمكنك اسـتخدام السـبت كشـهادة لآلخرين؟

األربعاء
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خدمة اآلخرين ،تُكْ ِرم سبت هللا
فـي عالـم العهـد الجديـد ،كان القـادة الدينيـون يجعلـون مـن حفـظ السـبت أمـ ًرا معقـ ًدا
للغايـة .كان هنـاك العشـرات مـن المحظـورات والقوانيـن الموضوعـة للمسـاعدة فـي حفـظ
مقدسـا.
السـبت
ً
وكان ذلـك الحظـر يتعلـق بـأدق األمـور مثـل ربـط أو فـك أي شـيء ،أو حتى فصـل خيطين
عـن بعضهمـا البعـض ،أو إطفـاء حريـق ،أو نقـل شـيء ما بين نطاق خـاص ونطاق عـام ،أو نقل
شـيء ألكثـر من مسـافة معينـة في المجـال العام.

ما هي التهمة الموجهة ضد يسوع في يوحنا ١٦-٧ :٥؟



متجاهلين تما ًما المعجزة الرائعة التي قام بها يسوع والتحرر من المرض الذي منحه لهذا
الرجل ،كان القادة الدينيين منشغلين بمسألة أن الرجل الذي شُ في كان يحمل سريره عالنية
بدل من إدراك كيف استغل «رب السبت» (مرقس  )٢٨ :٢هذا اليوم الخاص لفعل
يوم السبتً .
الخير ،كان القادة عازمين على الحفاظ على قواعدهم وأنظمتهم الخاصة .نحن بحاجة إلى
توخي الحذر حتى ال نرتكب أخطاء مماثلة بطريقتنا الخاصة وفي سياقنا الخاص.
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كيـف تحـدد الفقـرة الكتابيـة فـي إشـعياء  ،14-12 :58نمـوذج هللا لكيفيـة حفـظ يـوم
قدسـا؟
السـبت ُم ً



ال يريـد هللا العبـادة الخاويـة الجوفـاء أو الخشـوع الظاهـري ،إنمـا يريـد أن يـرى شـعبه
منخرطًـا ومهت ًمـا باآلخريـن ،وخاصـة المضطهديـن والمهمشـين.
السـ ْب ِت ِر ْجل ََك،
يوضـح إشـعياء هـذا األمـر بوضـوح فـي إشـعياء « :14 ،13 :58إِ ْن َر َددْتَ َعنِ َّ
السـ ْب َت لَـ َّذةًَ ،و ُمقَـ َّد َس الـ َّر ِّب ُم َك َّر ًمـاَ ،وأَكْ َر ْمتَـ ُه َعـ ْن
َعـ ْن َع َمـلِ َم َسـ َّرت َِك يَـ ْو َم قُ ْد ِسـيَ ،و َد َعـ ْوتَ َّ
َع َمـلِ طُ ُر ِق َـك َو َعـ ْن إِي َجـا ِد َم َسـ َّرت َِك َوالتَّ َكل ُِّـم ِب َكالَ ِم َـك ،فَ ِإن ََّـك ِحي َن ِئ ٍـذ تَتَلَ َّذ ُذ بِالـ َّر ِّبَ ،وأُ َركِّ ُب َـك َعلَى
ُم ْرتَ َف َع ِ
ُـوب أَب َ
ِيـك ،ألَ َّن فَـ َم الـ َّر ِّب تَ َكلَّ َم» (إشـعياء .)14 ،13 :58
ـات األَ ْر ِضَ ،وأُطْ ِع ُم َـك ِميـ َراثَ يَ ْعق َ
إن السعي وراء «مسرتنا» (إشعياء  ،)13 :58أو «مصالحنا الخاصة» كما ترد في بعض
الترجمات يُعا ِدل «ال َّدوس على السبت» .إن مخططات البشر ليست جز ًءا من نموذج هللا المثالي
لحفظ السبت .بدلً من ذلك ،نحن مدعوون في السبت لمساعدة أولئك الذين يعانون واألَسرى
والجياع والعراة و َمن يسيرون في ظلمات الحياة وال يبدو أن أح ًدا يتذكر أسمائهم .أكثر من أي
يوم آخر من أيام األسبوع ،يجب ليوم السبت أن يخلينا من أنفسنا ومن أنانيتنا ويجعلنا نفكر
في احتياجات اآلخرين أكثر من التفكير في أنفسنا واحتياجاتنا فقط.

الخميس



 2أيلول (سبتمبر)

العالمة ،أننا ننتمي إلى هللا
خلال الحـرب العالميـة الثانيـة ،كانـت إنجلترا تتوقع غز ًوا وشـيكًا ِمن ِقبل الجيـش األلماني.
تـم اتخـاذ االسـتعدادات للدفـاع عن الوطـن الجزيرة قدر اإلمـكان .تم إقامة تحصينـات إضافية
علـى طـول الشـواطئ .وبالطبـع فـإن الطـرق توفـر للعـدو أسـرع السـبل لتحقيـق أهدافهـم،
وبالتالـي تـم وضـع الحواجـز فـي النقـاط اإلسـتراتيجية .ثـم فعلـت السـلطات اإلنجليزية شـيئًا
غري ًبـا .فمـن أجـل إبطـاء العـدو وإرباكـه ،أُزيلـت الفتـات السـكك الحديديـة وأُزيلـت كذلـك
الفتـات الطـرق .أمـا عالمـات الطُـرق المحفـورة علـى الحجر أو علـى المباني فال يمكـن إزالتها،
فقـد تـم تغطيتها باإلسـمنت.
العالمـات مهمـة .أنهـا بمثابـة دليـل .فـي عصـر مـا قبـل نظـام التموضـع العالمـي (جي بي
إس) ،كان لدينـا جمي ًعـا خرائـط وكنـا نتبـع عالمـات الطريـق المتوفـرة فيها.

ما هو الشيء الذي يُعتبر يوم السبت عالمة له؟ اقرأ خروج  .17 ،16 ،13 :31بأية طرق
يمكننا تطبيق ما يقال هنا على أنفسنا ،اليوم ،نحن الذين نؤمن بدوام شريعة هللا؟
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خصيصـا لبنـي إسـرائيل قدي ًمـا ،إال أننـا نحـن
علـى الرغـم مـن أن هـذه الكلمـات قيلـت
ً
ـب الْ َم ْو ِع ِـد َو َرثَةٌ» (غالطيـة  .)29 :3ويبقى
الذيـن ننتمـي للمسـيح نُعتبر «ن َْسـل إِبْ َرا ِهي َمَ ،و َح َس َ
السـبت ،فـي يومنـا هـذا ،عالمـة بيـن هللا وشـعبه .يشـير األصحـاح  31مـن ِسـفر الخـروج إلـى
أن السـبت هـو عالمـة علـى عهـد هللا الدائـم (أو األبـدي) (خـروج  .)17 ،16 :31تسـاعدنا هذه
العالمـة علـى «معرفـة» خالقنـا ،وفادينـا ،ومق ِّدسـنا .إنهـا مثل ال َعلـم الذي يتم رفعه كل سـبعة
أيـام ،وهـي تعمـل كشـيء يسـاعدنا علـى التذكّـر ،ألننا نميـل إلى النسـيان.
إن السـبت الـذي أعطـاه هللا هـو تذكيـر دائـم بأصولنـا وتحريرنـا ومصيرنا ومسـؤوليتنا تجاه
المنبوذيـن والمهمشـين .فـي الواقـع ،السـبت مهم جـ ًدا لدرجة أنه بـدلً من مجيئنـا إليه ،يأتي
إلينـا ،كل أسـبوع وبـدون اسـتثناء ،وهـو تذكيـر دائم لنـا ب َمن نحن ،و َمـن َخلقنا ،ومـا يفعله من
أجلنـا ،ومـا سـيفعله فـي النهاية مـن أجلنا عندمـا يصنع سـماوات جديدة وأرضً ـا جديدة.
يدعـو هللا القـدوس البشـر الذين شـاركهم العهد إلـى التفكير في اإليقاع الـذي يحكم ما هو
مهـم حقًـا — عالقـة الخلاص بيـن الخالـق والفـادي وبين خليقتـه الضالـة .كل أسـبوع ،وبالقوة
والسـلطة التـي تأتـي مـن عنـد هللا ،نحـن مأمـورون بالدخـول فـي الراحـة التـي أُعطينـا إياهـا
مجانًـا فـي المسـيح يسـوع« ،ن َِاظرِيـ َن إِلَـى َرئِ ِ
السـ ُرو ِر
يـس ا ِإلي َمـانِ َو ُم َك ِّملِـ ِه  ،...ال َِّذي ِمـ ْن أَ ْجلِ ُّ
يـب» (عبرانيين .)2 :12
الْ َم ْوضُ ـو ِع أَ َما َمـ ُه ،ا ْحتَ َم َـل َّ
الصلِ َ

كيف يمكنك أن تتعلم أن يكون لديك اختبار أعمق مع هللا خالل يوم السبت؟

الجمعة



 3أيلول (سبتمبر)

السـبت ونداوم على االسـتعداد ِ
حسـب
لحفظه َ
لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :علينـا أن نذكُر َّ
الوص َّيـة ِخلال أيَّام األسـبوع كلِّها ،وأال نحفظه كمسـألَة قانون َّية شـرع َّية» (روح النبوة ،إرشـادات
للكنيسـة ،صفحة .)253
السـبت ،ولكن ال بفتور وبطالة ،ففي هذا اليوم ين َبغي أن تسـتي ِق َظ
«السـماء بأسـرها تحفَظ َّ
َّ
ِ
كل طاقـة مـن طاقـات النفـس ألنه أليس علينا أن نجتمع باللَّــه وبالمسـيح ُم َخلِّصنـا؟ يُمكننا أن
ّ
ِ
كل نفس» (المرجع نفسـه ،صفحة .)953
نـرى الـ َّر َّب باإليمان ،وهو مشـتاق أن يُنعـش ويُبَارك َّ
« إن االلتزامـات التـي علـى هللا هـي أعظـم فـي يـوم السـبت منهـا فـي أي يـوم آخـر .ففـي
ذلـك اليـوم يتـرك شـعب هللا أعمالهـم الماديـة ويقضـون وقتهـم في التأمـل والعبـادة .وفي يوم
السـبت يطلبـون مـن هللا إحسـانات وبـركات أكثـر ممـا فـي باقـي األيـام .وهـم يطلبـون منه أن
يلتفـت إليهـم التفاتـا خاصـا .ويتوقـون إلـى الحصـول علـى أثمـن بركاتـه .وهللا ال ينتظـر إلى ما
بعـد السـبت ليمنحهـم هـذه الهبـات .إن عمـل السـماء ال يتوقـف مطلقـا .فينبغي أالّ يسـتريح
النـاس مـن عمـل الصلاح .ليـس المقصـود بالسـبت أن يكـون بطالـة ال نفـع فيها .إن الشـريعة
تنهـى عـن مزاولـة األعمـال الدنيويـة فـي يـوم راحـة الـرب ،والعمـل ألجـل القيـام بمطاليـب
المعيشـة ينبغـي أالّ يعمـل .وكل عمـل يقصـد منـه التمتـع بالمسـرات أو الربـح العالمـي هـو
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عمـل غيـر مشـروع فـي ذلـك اليـوم .ولكـن كمـا أن هللا كف عـن عمل الخلـق واسـتراح في يوم
السـبت وباركـه فكذلـك يجـب علـى اإلنسـان أن يكـف عـن مزاولـة عملـه اليومي ويكـرس تلك
السـاعات المقدسـة للراحـة والعبـادة واألعمـال المقدسـة .إن عمـل المسـيح فـي شـفاء الرجل
المريـض كان علـى وفـاق تـام مـع الشـريعة وبه أكـرم السـبت» (روح النبـوة ،مشـتهى األجيال،
صفحـة .)291 ،191

أسئلة للنقاش
 .1لقـد أصبحـت مسـألة العنايـة البيئيـة ،أي االعتنـاء بالبيئـة ،مصـدر جدال سياسـي
مشـحون للغايـة فـي العديـد مـن البلـدان .كيـف يمكننـا كـ (أدفنتسـت سـبتيين) أن
نكـون وكالء جيديـن علـى الطبيعـة دون محابـاة لألجنـدات السياسـية المختلفـة؟

 .2الخدمـة تبـدأ فـي العقـل .كيـف يمكننـا تعزيـز عقليـة خدمـة َمـن حولنـا (فـي
عائالتنـا وكنائسـنا ومجتمعاتنـا) بحمـاس أكبـر؟ كيـف يقـدّ م لنـا السـبت المزيـد مـن
الفـرص لنتمكـن مـن فعـل ذلـك؟
 .3كل يـوم سـبت يتـم تذكيرنـا أن البشـرية جمعاء هي خليقة هللا .يسـاعدنا السـبت
علـى رؤيـة النـاس مـن خالل عيـون هللا .كيف يجب أن يسـاعدنا يوم السـبت على أن
نتذكـر أن االختالفـات العرقيـة واإلثنيـة واالجتماعيـة واالقتصادية والجنسـية هي غير
ذات صلـة عنـد معرفـة أننـا خُلقنا علـى صورة هللا وبأنـه يحبنا ح ًبـا فائقًا؟
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