الدرس الخامس

 * 28 – 22كانون الثاين (يناير)

انح ال َّرا َح ِة
يَسو ُعَ ،م ُ

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 21 – 13 :15؛ عبرانييـن 19 – 12 :3؛ عبرانييـن – 6 :4
11؛ عبرانييـن  1 :4و 3و 5و10؛ تثنيـة 15 – 12 :5؛ عبرانييـن .11 – 8 :4
آية الحفظ« :إِ ًذا بَ ِق َي ْت َرا َح ٌة لِشَ ْع ِب ِ
هللا!» (عبرانيين .)9 :4

لقــد عرفنــا مــن دراســتنا للرســالة إلــى العبرانييــن أن األصحاحــان األول والثانــي يرك ـزان
علــى تتويــج الــرب يســوع بصفتــه الرئيــس الــذي يحكــم شــعب هللا وال ُمحـ ِّرر الــذي يخلِّصهــم.
وفــي األصحاحيــن الثالــث والرابــع مــن الرســالة نجــد أن الــرب يســوع يتــم وصفــه بمانــح
الراحــة .وهــذا التطــور يكــون لــه معنــى حالمــا نتذكــر أن العهــد الــداؤدي َو َعــ َد بــأن هللا
ســيعطي الملــك الموعــود بــه وشــعبه «راح ـةً» مــن أعدائهــم (صموئيــل الثانــي  10 :7و.)11
وهــذه الراحــة متاحــة لنــا اآلن بعــد أن جلــس الــرب يســوع عــن يميــن هللا.
تصــف الرســالة إلــى العبرانييــن الراحــة علــى أنهــا راحــة خاصــة بــاهلل وكراحــة ســبتٍ
(عبرانييــن  .)11 – 1 :4وقــد جعــل هللا هــذه الراحــة التــي كانــت خاصــة بــه فــي متنــاول آدم
وحــواء .كان الســبت األول هــو اختبــار الكمــال مــع ذاك الــذي جعــل ذلــك الكمــال ممك ًنــا.
ويعــد هللا أيضً ــا براحــة سـ ٍ
يجســد الوعــد بــأن هللا ســيعيد
ـبت ألن االحتفــال الحقيقــي بالســبت ِّ
ذلــك الكمــال.
عندمــا نحفــظ الســبت ،نتذكــر أن هللا قــدم لنــا تدبيـ ًرا كامـاً عندمــا خلــق العالــم وعندمــا
افتــداه علــى الصليــب .إال أن الحفــظ الحقيقــي للســبت ،باإلضافــة إلــى توجيهنــا أوالً وقبــل كل
شــيء إلــى الخلــق ،فهــو يقــدم لنــا اختبــا ًرا مبكـ ًرا ،فــي هــذا العالــم غيــر الكامــل ،للمســتقبل
الــذي وعدنــا هللا بــه.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  29كانون الثاني (يناير).
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 23كانون الثاني (يناير)

األرض بصفتها مكانًا للراحة


اقرأ تكوين  .21 – 13 :15بماذا وعد هللا إبراهيم؟

عندمـا حـ َّرر هللا شـعبه مـن العبوديـة فـي مصـر ،كان قصـده هو إحضـار إسـرائيل إلى أرض
كنعـان ،كـي يتسـنى لهـم عبادتـه وطاعته بحريـة (خـروج 1 :8؛ مزمـور  ،)45 – 43 :105بما في
ذلـك االسـتمتاع براحـة السـبت التـي حرمهم منها فرعون (خـروج  .)5 :5كانـت أرض كنعان هي
الميـراث الـذي وعـده هللا ألبيهـم إبراهيـم ألنـه أطاع صوت هللا وتـرك وطنه وأرضـه ليذهب إلى
أرض الموعـد (تكويـن .)4 :12 – 31 :11
لـم يكـن قصـد هللا فـي إعطـاء األرض إلسـرائيل هـو مجـرد امتالكهـا .لقـد كان هللا يحـاول
إرجاعهـم إليـه (خـروج  ،)4 :19وكان يريـد لهـم أن يعيشـوا فـي أرض يسـتطيعون التمتـع فيهـا
بعالقـة وثيقـة معـه ،دون أي عائـق ،وأن يكونـوا شـهو ًدا للعالـم عـن اإللـه الحقيقـي ومـا ق ّدمه
لشـعبه .وكانـت كنعـان ،كسـبت الخليقـة ،إطا ًرا يسـتطيعون من خالله تأسـيس عالقة شـخصية
ووثيقـة مـع فاديهـم والتمتـع بجـوده وصالحه.
ونجـد فـي تثنيـة  14 – 1 :12أن الـرب أخبـر الشـعب أنهـم سـيدخلون الراحـة ،ليـس فقـط
عندمـا يدخلـون األرض ،ولكـن عندمـا يطهـرون األرض مـن عبـادة األصنـام .وبعد ذلك سـيُريهم
هللا ،أي شـعبه المختـار ،مكانًـا ليسـكن في وسـطهم.



اقرأ خروج  11 – 8 :20وتثنية  .15 – 12 :5ما هما الشيئان اللذان تحيي راحة السبت
ذكراهما؟ وما هي الصلة بينهما؟

لقـد ربـط هللا سـبت الخليقـة بالتحرر من عبوديـة مصر ،وقد أوصى هللا إسـرائيل أن يحفظوا
السـبت كتـذكار للخليقة وكتـذكار لخالصهم من مصـر .فالخلق والفداء كالهمـا منصوص عليهما
فـي وصيـة السـبت .وكمـا أننا لـم نَخلِق أنفسـنا ،فإننا ال نسـتطيع أن نفدي أنفسـنا .فهذا العمل
ال يسـتطيع أحـد القيـام بـه سـوى هللا ،وعندمـا نسـتريح نقـر ونعتـرف باعتمادنـا عليـه ،ليـس
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة فحسـب بـل أيضً ـا للخلاص .فحفـظ السـبت تعبيـر قوي عـن الخالص
باإليمـان وحده.

كيـف يجـب أن يسـاعدنا حفـظ السـبت علـى فهـم اعتمادنـا الكامـل علـى هللا ،ليـس
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة فحسـب بـل للخالص؟
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 24كانون الثاني (يناير)

بسبب عدم اإليمان


اقرأ عبرانيين  .91 – 21 :3لماذا لم يتمكن شعب هللا من الدخول في الراحة الموعود بها؟

القصـة المحزنـة هـي أن أولئـك الذيـن نجـوا مـن مصر لـم يتمكنوا مـن الدخول فـي الراحة
التـي وعدهـم هللا بهـا .وعندمـا وصل بنو إسـرائيل إلـى قادش برنيـع ،على حـدود أرض الموعد،
كانـوا يفتقـرون إلـى اإليمـان الـذي كانـوا بحاجـة إليـه .واألصحاحـان  13و 14مـن سـفر العـدد
يبيّنـان لنـا أن األشـخاص الذيـن ِ
أرسـلوا للتجسـس علـى األرض «أَشَ ـا ُعوا َم َذ َّمـ َة األَ ْر ِض الَّ ِتـي
تَ َج َّس ُسـو َها» (سـفر العدد  ،)32 :13أي أنهم قدموا تقري ًرا سـيئًا بشـأن األرض التي استكشـفوها.
لقـد أكـدوا علـى أن األرض جيـدة ،لكنهـم ثبطـوا عزيمـة الشـعب بكالمهـم وقولهـم أن سـكان
حصنـة ومنيعـة ،وأنهـم لـن يقـدروا علـى غزوهـا وامتالكها.
األرض أقويـاء ،وأن مدنهـم ُم َّ
أمـا يشـوع وكالـب فقـد وافقا علـى أن األرض جيدة ،ولـم يعترضا على حقيقة أن سـكانها أقوياء
حصنـة ومنيعـة .لكنهمـا قـاال أن الـرب معهـم ،وأنـه سـيعطيهم األرض ويمكِّنهـم مـن
وأن مدنهـم ُم َّ
الدخول إليها (سفر العدد  .)9 – 7 :14إال أن الشعب الذي رأى هللا وهو يقضي على مصر بالضربات
(خـروج  ،)12 – 7ويهلـك جيـش فرعـون في البحر األحمر (خروج  ،)14ويوفر لهم الخبز من السـماء
(خـروج  )16والمـاء مـن الصخـرة (خروج  ،)17والذي أظهر لهم أيضً ا حضوره المسـتمر وإرشـاده من
خلال عمـود السـحاب وعمـود النـار (خـروج  ،)38 – 36 :40قـد فشـلوا فـي وضـع ثقتهم فيـه اآلن.
ولألسـف الشـديد فقـد أصبـح الجيـل الـذي رأى بعينـه عجائب القـدرة اإللهيـة رم ًزا للجحـود وعدم
اإليمـان (نحميـا  ،17 – 15 :9مزمـور  ،26 – 24 :106كورنثـوس األولـى .)10 – 5 :10
إن هللا يعـد أبنائـه بعطايـا تفـوق قـدرة البشـر ،ولذلـك فهـذه العطايا مؤسسـة علـى النعمة وال
يمكـن الحصـول عليهـا إال باإليمـان .تب ّين لنـا عبرانييـن  2 :4أن الوعد الذي حصل بنو إسـرائيل عليه
لـم ينفعهـم ولم يكن ذا قيمة بالنسـبة لهم ،ألنهم ل ّما سـمعوه ،لم يقبلوه باإليمان (عبرانييـن .)2 :4
وصـل بنـو إسـرائيل إلـى حـدود أرض الموعـد كشـعب ،وعندمـا اسـتلموا تقاريـر متناقضـة
بشـأن األرض ،اتخـذوا جانـب َمـ ْن يفتقـرون اإليمـان .فاإليمـان أو عدمـه ُم ٍ
عـد .ولهـذا السـبب
تنصـح الرسـالة إلـى العبرانيين قارئيها أن يعظوا أنفسـهم (عبرانييـن  ،)13 :3وأن «نُال َِح ْظ بَ ْعضُ َنا
بَ ْعضً ـا لِلتَّ ْحر ِ
ِيـض َعلَـى الْ َم َح َّبـ ِة َواألَ ْع َمـا ِل الْ َح َسـ َن ِة» (عبرانييـن  ،)24 :10وأن نكـون « ُمال َِح ِظيـ َن
يـب أَ َحـ ٌد ِمـ ْن نِ ْع َمـ ِة ِ
هللا» (عبرانييـن .)15 :12
لِئَلاَّ يَ ِخ َ

بأية طرق يمكنك المساعدة في تعضيد إخوتك المؤمنين وتثبيت إيمانهم؟ وكيف يمكنك
التأكد من عدم قول أو فعل أي شيء من شأنه أن ُيض ِعف إيمان أخيك في اإليمان؟
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 25كانون الثاني (يناير)

الْ َي ْو َم ،إِنْ َس ِم ْع ُت ْم َص ْوت َُه


اقـرأ عبرانييـن  .8 – 4 :4مـا معنـى الدخـول إلـى الراحـة «اليـوم» وعالقـة ذلـك بحفـظ
السبت؟

إن عـدم اإليمـان الـذي أصـاب جيل الصحراء منعهم مـن الدخول في الراحة التـي وعدهم بها
يقسـوا قلوبهـم .ويكرر بولس
هللا .لكـن هللا ظـل يحـث شـعبه على الدخـول إلى هـذه الراحة وأال ّ
عـدة مـرات أن وعـد هللا «باقـي» (عبرانييـن  1 :4و 6و ،)9ويسـتعمل األفعـال اليونانيـة «كاتاليبو»
و«أبوليبـو» للتأكيـد علـى أن الوعـد بالدخـول إلـى راحة هللا مـا زال قائ ًمـا وباق ًيا (عبرانييـن .)1 :4
وحقيقـة أن الدعـوة لدخـول هذه الراحة تكـررت في زمن داود (عبرانيين  6 :4و 7التي تشـير إلى
مزمـور  )95تعنـي أن الوعـد لـم يُطلَـب وأنه ما زال متا ًحا .وفي الواقع يشـير بولـس إلى أن اختبار
راحـة السـبت الحقيقية قـد كان متا ًحا منذ الخلق (عبرانييـن  3 :4و.)4
يدعونـا هللا «اليـوم» للدخـول إلـى راحتـه .وعندمـا يتحـدث الكتـاب المقـدس عـن «اليوم»
فلذلـك أهميـة بالغـة .عندما ج َّدد موسـى عهد إسـرائيل مـع هللا على حدود أرض الموعد ،شـ َّدد
علـى أهميـة «اليـوم» (تثنيـة  ،3 :5قارنهـا بتثنيـة  ،8 :4تثنيـة  ،6 :6إلـخ) .وهـذه كانـت فرصـة
للتفكيـر والتأمـل والتعـرف علـى أمانـة هللا (تثنيـة  )7 – 2 :11وفرصة إلتخاذ القـرار وعقد العزم
الـرب (تثنيـة  .)3 – 1 :5وبالمثل ،طلب يشـوع من الشـعب قدي ًما وقـال «فَا ْختَا ُروا
علـى إطاعـة ِّ
ألَنْف ُِسـ ُك ُم الْ َيـ ْو َم َم ْن تَ ْع ُب ُدونَ» (يشـوع .)15 :24
وبنفـس الطريقة ،فإن «اليوم» هو وقت التخاذ القرار بالنسـبة لنـا ،ووقت الغتنام الفرصة ،وأيضً ا
وقـت خطرٍ ،كما كان دائ ًما بالنسـبة لشـعب هللا (راجـع كورنثوس الثانية  .)2 :6تتكـرر عبارة «اليوم»
خمـس مـرات فـي عبرانييـن  3و  .4وهـي تؤكد على أهمية االسـتماع إلى صـوت هللا (عبرانيين 7 :3
و15؛  )7 :4ألن عـدم اإلصغـاء إلـى كلمـة هللا واإليمان بها يؤدي إلى العصيان وتقسـية قلوبنا ،كما أنه
قـد يؤخـر دخولنـا إلى أرض كنعان السـماوية ،تما ًمـا كما منع جيل البرية من دخـول أرض كنعان.
لكـن المسـيح هـزم أعداءنـا (عبرانييـن  )16 – 14 :2وابتدأ عه ًدا جديـ ًدا (عبرانيين .)10 – 8
وبالتالـي نسـتطيع أن «نتقـدم بثقـة إلـى عـرش النعمـة» (عبرانييـن  .)16 – 14 :4إن دعـوة هللا
لنـا «اليـوم» تحثنـا علـى االعتـراف بأن هللا صالـح وأمين ،وأنه قـد أعطانا األسـباب الكافية لقبول
دعوتـه علـى الفور دون تأخيـر أو تأجيل.

ما هي القرارات الروحية التي يتو َّجب عليك إتخاذها «اليوم» وعدم تأجيلها إلى وقت
آخر؟ وما هي اختباراتك السابقة عندما أخرت القيام باألشياء التي كنت تعلم أن هللا يريد
منك أن تفعلها على الفور؟
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 26كانون الثاني (يناير)

الدخول إلى راحته
اقـرأ عبرانييـن  11 :3وعبرانييـن  1 :4و 3و 5و .10كيـف يصـف هللا الراحـة التـي يدعونا
للدخـول إليها؟



إن وصيـة السـبت الـواردة فـي خـروج  11 – 8 :20وتكرارهـا علـى فـم موسـى فـي تثنية :5
 15 – 12كالهمـا يدعواننـا لنذكـر مـا فعلـه هللا من أجلنـا .وكما رأينا ،فإن ما كتبـه هللا على ألواح
حجريـة يشـير إلـى إكمـال عمـل الخلـق (خـروج 18 :31؛  .)28 :34لقد أوصى هللا بني إسـرائيل
فـي سـفر التثنيـة أن يحفظـوا السـبت فـي ضـوء عمل الخلاص الذي قـام بـه هللا وتحريرهم من
عبوديـة المصرييـن .كان الخـروج مـن مصـر يشـير إلى العمـل األخير الذي سـيقوم به المسـيح
علـى الصليـب والمتعلـق بتحريرنـا مـن الخطيـة عندمـا قال« :قـد أُك ِمـل» (يوحنـا  .)30 :19لذا
فللسـبت بركـة مضاعفـة ،وفـي الواقع لـه داللة خاصة بالنسـبة للمسـيحيين.


اقرأ عبرانيين  11 – 9 :4و .16ماذا تطلب هذه اآليات منا أن نفعله؟

تسـاعدنا راحـة السـبت علـى تذكـر الحقيقـة المتمثلـة فـي أن هللا أنهـى أو أكمـل عمـل
الخلـق (تكويـن  3 – 1 :2وخـروج  )11 – 8 :20أو الفـداء (تثنيـة  )15 – 12 :5واالحتفـال بهـذه
الحقيقـة .وبالمثـل ،فـإن تنصيـب الـرب يسـوع وتتويجـه فـي الهيـكل السـماوي يسـاعدنا على
تذكـر الحقيقـة المتمثلـة فـي أنـه قـد أكمـل تقديـم ذبيحة كاملـة من أجـل خالصنـا واالحتفال
بذلـك (عبرانييـن .)14 – 12 :10
الحـظ أن هللا ال يسـتريح إال عندمـا يطمئـن علينـا ويتأكـد من سلامتنا .وعند الخلق اسـتراح
هللا عندمـا انتهـى مـن خلـق العالـم .ولـم يسـترح هللا فـي الهيـكل فيمـا بعـد إال بعـد أن تـم
االسـتيالء علـى األرض التـي وعـد بهـا إبراهيـم وهـو ما تحقـق من خلال انتصـارات داود ،وبعد
«سـ َك َن يَ ُهـوذَا َوإِ ْسـ َرائِ ُيل آ ِم ِنيـ َن» (راجـع ملـوك األول  25 – 21 4وقارنهـا
ذلـك يقـول الكتـاب َ
بخـروج  ،21 – 18 :15تثنيـة  ،24 :11وصموئيـل الثانـي  .)14 – 1 :8لـم يطالـب هللا ببنـاء ٍ
بيـت
لنفسـه إال بعـد أن كان إسـرائيل والملـك لديهـم بيوتهـم الخاصـة بهـم.

كيـف يمكننـا الدخـول إلـى راحته فـي الوقت الحالـي؟ أي كيف يمكننـا ،باإليمان ،أن
نسـتريح فـي يقيـن الخلاص الـذي لنا في المسـيح ،وليس في أنفسـنا؟
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اختبا ٌر مبك ٌر للخليقة الجديدة


قـارن خـروج  11 – 8 :20وتثنيـة  15 – 12 :5وعبرانييـن  .11 – 8 :4مـا هـي االختالفـات
التـي تجدهـا فيما يتعلـق بمعنى راحة السـبت؟

إن النصـوص الـوارد ذكرهـا فـي سـفر الخـروج وسـفر التثنيـة تدعونـا ،كما سـبق وقلنـا ،ألن
ننظـر إلـى الماضـي .فهـي تحثنا على الراحـة في يوم السـبت وذلك لالحتفال بمـا أنجزه هللا في
الخلـق والفـداء .أمـا عبرانييـن  11 – 9 :4فتدعونـا للتطلـع إلـى المسـتقبل .فهـي تخبرنا بأن هللا
عد ٍ
سـبت ،وأنهـا سـتكون في المسـتقبل .وهذه الراحة تشـير إلـى بُ ٍ
قـد أعـد راحـة ٍ
جديد بشـأن
حفـظ السـبت .فراحـة السـبت ال تُخلِّـد ذكـرى انتصـارات هللا فـي الماضي فحسـب ،بـل تحتفل
أيضً ـا بوعود هللا للمسـتقبل.
لقـد كان البعد المسـتقبلي المتعلق بحفظ السـبت موجو ًدا في كل حيـن ،ولكنه كثي ًرا ما كان
يُه َمـل .وجـاء هـذا البُعد بعد السـقوط ليشـير إلـى الوعد اإللهـي المتمثل في أن هللا فـي يوم من
األيام سـوف يعيد الخليقة إلى بهائها ومجدها األصلي بواسـطة المسـيا .لقد أوصانا هللا باالحتفال
بأعمـال الفـداء التـي قـام بهـا وذلـك بحفظ السـبت ألن السـبت كان يشـير إلـى ذروة الفـداء في
الخليقـة الجديـدة .إن حفظ السـبت هو تَطَلّ ٌع وتَشـ ّو ٌق للسـماء في هـذا العالم الخاطئ.
لقـد كان ذلـك واض ًحـا فـي التقاليـد اليهوديـة باسـتمرار .فنقـرأ فـي أحـد الكتـب التـي كُ ِت َبت
بيـن سـنة  100قبـل الميلاد و 200بعد الميلاد أن «اليوم السـابع هو عالمة القيامـة وراحة الدهر
اآلتـي» (كتابـات العهـد القديـم الزائفـة ،المجلـد الثانـي ،صفحـة  .)18وقـال مصدر يهـودي قديم
آخـر أن الدهـر اآلتـي هـو «اليـوم الـذي يكـون فيـه سـبت راحـة علـى مـدار األبديـة» (جاكـوب
نيوسـنر ،المشـناه ،ترجمـة جديـدة ،صفحة  .)873وصـ َّرح مرجع آخـر بعنوان «الحـروف األبجدية
وفقًـا للحاخـام أكيبـا» بمـا يلي« :قالت إسـرائيل قـدام الواحد القـدوس ،طوبى لك يا سـيد العالم،
إن حفظنـا الوصايـا ،فمـا أجرنـا؟ قـال لهـم :حياة الدهـر اآلتي .فقالـوا له :أرنـا ماذا تشـبه .فأراهم
السـبت» (ثيـودور فريدمـان ،الفـداء وانتظـار السـبت ،المجلد رقـم  ،16صفحـة  443و.)444
إن السـبت هو لالحتفال وللفرح وللشـكر .عندما نحفظ السـبت ،فإننا نب ّين ونُعلِن تصديقنا
لوعـود هللا ،وأننـا نقبـل عطية نعمته .فالسـبت هو اإليمان الحـي وال َعا ِمل والنشـط .ومن ناحية
األعمـال ،فحفـظ السـبت مـن المحتمل أنـه التعبيـر الكامل عن قناعتنـا بأننا ُمخلَّصـون بالنعمة
مـن خلال اإليمان به.

كيـف يمكنك حفظ السـبت بطريقـة تعكس ،حقًا ،فهمك لما هو الخلاص باإليمان بدون
أعمـال النامـوس؟ كيف تكون الراحة في يوم السـبت تعبيـ ًرا عن الخالص بالنعمة؟
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لمزيـد مـن الـدرس :إن اسـتعمال بولـس فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن راحة السـبت،
وليـس األحـد ،كرمـز للخلاص بالنعمـة التـي يقدمهـا لنـا هللا ،لـه أهمية بالغـة .فاسـتعمال راحة
السـبت بهـذه الطريقـة يوحـي بـأن السـبت كان يحظـى باحتـرام المؤمنيـن وتقديرهـم وأنهـم
كانـوا يحفظـوه .ولكـن منـذ القـرن الثاني الميلادي فصاع ًدا ،نجـد أدلة على حـدوث تحول كبير
فـي الكنيسـة .فحفـظ السـبت لـم يعـد رمـ ًزا للخلاص ،وبـدالً مـن ذلـك كان يُعتَ َبـر رمـ ًزا للـوالء
لليهوديـة والعهـد القديـم ،وهـو األمـر الـذي كان ينبغـي تجنبـه واالبتعـاد عنه.
وقـد أصبـح حفـظ السـبت معـادلً للتهويـد .فعلى سـبيل المثال ،قـال أغناطيـوس األنطاكي
(حوالـي سـنة  110م)« :إن أولئـك الذيـن عاشـوا وفقًا للنظـام القديم قد وجـدوا الرجاء الجديد.
فهـم لـم يعـودوا يحفظون السـبت ،بل يوم الرب – اليـوم الذي أقيمت فيه حياتنا مع المسـيح»
(جـاك دوخـان ،إسـرائيل والكنيسـة :صوتـان لنفـس اإللـه ،صفحـة  .)42وبالمثـل ،أمـر مرقيـون
أتباعـه بالصـوم في يوم السـبت كعالمـة على رفض اليهـود وإلههم ،وفيكتورينـوس لم يرغب أن
تربطـه أيـة صلـة بحفـظ سـبت اليهـود (راجع كتـاب إسـرائيل والكنيسـة ،صفحـة  .)45 – 41إن
ضيـاع الفهـم المتعلـق بحفـظ السـبت على أسـاس كونه رمـ ًزا للخلاص بالنعمة هو مـا أدى إلى
زواله من الكنيسـة المسـيحية.
«السـبت هـو عالمـة أو رمـز لقدرة المسـيح على أن يجعلنا مقدسـين .والسـبت كرمز لقوته
المقدسـة أعطـي لـكل من قد صاروا جزءا من شـعب هللا بواسـطة المسـيح...
« السـبت يوجـه أنظارهـم إلـى أعمال الخلق كبرهان علـى قدرته العظيمة فـي الفداء .ففي
حيـن أنـه يعيـد إلـى األذهـان ذكرى السلام المفقود في عـدن فهو يخبرنا عن السلام المسـترد
َـي يَـا َج ِميـ َع الْ ُمتْ َعبِي َن
لنـا فـي المخلـص .وكل أعمـال الطبيعـة تـردد دعوتـه القائلـة‹ :ت َ َعالَـ ْوا إِل َّ
َوالثَّ ِقيلِـي األَ ْح َمـا ِلَ ،وأَنَـا أُرِي ُحكُـ ْم› (متى ( »)28:11روح النبوة ،مشـتهى االجيـال ،صفحة .)274

أسئلة للنقاش
 .1ما هي العالقة بين حفظ السبت والتبرير باإليمان؟
 .2مـا هـو الفـرق بيـن الحفظ الحقيقـي ليوم السـبت والحفظ المتزمـت له؟ وكيف

يتسـنى لنـا أن ال نعـرف الفـرق فقـط بـل أن نختبـر الفـرق فـي حفظنـا الشـخصي
ليوم السـبت؟
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