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رصح
أي جزء من دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار دون الحصول عىل إذْن خطي مسبق من املجمع العام لألدفنتست السبتيني® .ويُ ّ
ملكاتب األقسام التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني® العمل عىل التنسيق لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار مبوجب
مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجامت هذا الدليل ونرشه حقًا محفوظًا للمجمع العام .اصطالحات «األدفنتست السبتيون» ،و «األدفنتست» وشعار
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ِس ْفر البدايات

يـدور سـفر التكويـن حـول يسـوع:
يسـوع خالقنـا ،يسـوع حارسـنا ،ويسـوع
فادينـا .وبعـد مـرور آالف السـنين علـى
كتابـة موسـى لنـص التكويـن نفسـه،
كتـب الرسـول يوحنـا كلمـات مماثلـة
للكلمـات التـي كتبهـا موسـى ،معبـ ًرا
عـن الـرب يسـوع في قصـة الخلـق على
النحـو التالـيِ « :فـي الْ َبـ ْد ِء كَا َن الْ َكلِ َمـةُ،
َوالْ َكلِ َمـ ُة كَا َن ِع ْنـ َد ِ
هللا.
هللاَ ،وكَا َن الْ َكلِ َمـ ُة َ
هـذَا كَا َن ِفـي الْبَـ ْد ِء ِع ْنـ َد ِ
ـي ٍء
هللا .ك ُُّل شَ ْ
ـي ٌء ِم َّما كَانَ.
بِـ ِه كَانََ ،و ِب َغ ْيـ ِر ِه لَ ْم يَ ُك ْن شَ ْ
ِفيـ ِه كَان ِ
َـت نُـو َر
َـت الْ َح َيـاةَُ ،والْ َح َيـا ُة كَان ْ
ال َّن ِ
ـاس» (يوحنـا .)4 – 1 :1
مـا الـذي كتبـه يوحنـا هنـا؟ «فـي
البـدء» كل األشـياء التـي ُخلِقـت ،كل
األشـياء التـي لـم تكن موجـودة من قبل،
بـرزت إلـى الوجـود وذلـك بواسـطة الـرب يسـوع .الخليقـة كلهـا – من المجـرات العجيبـة التي
تسـبح فـي الفضـاء وتشـبه عجلات مـن النـار والنـور ،إلـى الحمـض النـووي الدقيـق المنسـوج
بأعجوبـة فـي الخليـة ،إلـى أصغـر جـزءي منهـا – صنعهـا يسـوع بـكل مـا فيهـا ويحافـظ عليها
ويرعاهـا .وسـفر التكويـن هـو أول قصـة فـي الكتـاب المقـدس عـن هـذه الخليقة وفـداء هذه
الخليقـة علـى ٍ
حـد سـواء .وفـي هـذا السـفر عينه نجـد التفسـير الوحيد «الرسـمي» فـي العالم
ألصلنا.
الكلمـة اإلنكليزيـة  Genesisمشـتقة مـن الكلمة اليونانيـة  ،genesisوتعنـي «بداية» ،وهي
نفسـها مشـتقة مـن العبريـة ( bere’shitبيريشـيت)« ،فـي البـدء» ،وهـي العبـارة األولـى فـي
السـفر (ولذلـك فهـي أول كلمـة في الكتـاب المقـدس بأكمله!) .يعطينا سـفر التكويـن القاعدة
ِّ
واألسـاس الذي تقوم عليه جميع األسـفار المقدسـة التالية .ونظ ًرا لكونه السـفر األول ،واألسـاس
الـذي يبنـى عليـه كل مـا يأتـي بعده ،فمـن المحتمل أن سـفر التكوين مـن أكثر أسـفار الكتاب
المقـدس التـي يتـم االقتبـاس منها واإلشـارة إليها.
وأهميـة سـفر التكويـن ترجـع لكونـه السـفر الـذي ،أكثـر مـن أي عمل آخـر ،فـي أي مكان،
يسـاعدنا علـى فهـم حقيقـة وجودنـا كبشـر ،وهـي حقيقة لهـا أهمية خاصـة اآلن ،فـي وقت ال
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نعتبـر فيـه نحـن البشـر سـوى كائنات موجـودة بمحض الصدفة فـي كون مادي بحـت .أو ،على
حـد تعبيـر أحـد الفيزيائييـن ،نحن البشـر «طيـن منظم» (وهـذا صحيح إلى حد مـا ،على الرغم
مـن أن قوانيـن الطبيعـة وحدهـا ،وفقًـا العتقـاده ،هـي التـي قامـت بعمليـة التنظيـم هـذه!).
ومـع ذلـك ،يكشـف لنـا سـفر التكويـن عـن أصلنـا الحقيقـي ،وأننـا قـد خلقنـا عن سـابق تصور
وتصميـم وبصـورة كاملـة علـى صـورة هللا فـي عالـم كامل .كما يشـرح سـفر التكوين السـقوط؛
كامل والسـبب أيضً ا فـي فقدان البشـر لكمالهـم .ومع ذلك،
أي السـبب فـي أن عالمنـا لـم يعـد ً
فسـفر التكويـن يعزينـا أيضً ـا بوعـد هللا بالخلاص فـي عالـم ال يقـدم لنـا ،فـي حـد ذاتـه ،سـوى
األلـم والموت.
وسـفر التكويـن بقصصـه الدراميـة عن المعجـزات (كقصة الخلـق ومعجزات الـوالدة وقوس
القـزح) واألحـكام الـواردة فيـه (كالطوفـان وسـدوم وعمـورة) التـي تشـهد علـى حضـور هللا
القـدوس ،هـو سـفر عظيـم ومهيـب .لكـن سـفر التكويـن هـو أيضً ـا سـفر يحتـوي علـى قصـص
بشـرية مؤثـرة عـن الحـب (يعقـوب وراحيـل) ،والكراهية (يعقوب وعيسـو) ،والوالدة (إسـحاق،
ويعقـوب ،وأبنـاء يعقـوب) ،والمـوت (سـارة ،وراحيـل ،ويعقـوب ،ويوسـف) ،والقتـل (قاييـن
وشـمعون والوي) والغفـران (عيسـو ويعقـوب ويوسـف وإخوتـه) .وهـو أيضً ـا كتـاب تعليمـي
بـه دروس فـي األخلاق (قاييـن وبابـل) ،واإليمـان (إبراهيم ويعقـوب) ،والرجاء والوعـد بالفداء
(سـحق الح َّيـة وأرض الموعـد).
خلال هـذا الربـع ،لن نقـوم بقراءة ودراسـة سـفر التكوين فحسـب ،بل سنسـتمتع بقصصه
الجميلـة ونتعلـم السـير بشـكل أفضل مـع رب الخليقة ،إلـه إبراهيم وإسـحق ويعقوب.
وفـي الوقـت نفسـه ،فـإن التنقلات الجغرافية الـوارد ذكرها في هذا السـفر  -مـن عدن إلى
بابـل ،إلـى أرض الموعـد ،إلـى مصر ،إلـى أرض الميعـاد المرجـوة  -تذكرنا برحالتنـا الروحية في
هـذه الحيـاة وتقـوي رجاؤنـا بـأرض الميعـاد الحقيقية ،السـماء الجديـدة واألرض الجديـدة .وإذ
نتتبـع هـذه الشـخصيات عبر صفحات سـفر التكوين ،بغـض النظر عن اختلاف الوقت والمكان
والثقافـة والظـروف ،سنكتشـف أن قصصهـم فـي أحوال كثيـرة هي قصصنا نحـن أيضً ا.
جـاك ب .دوخـان ،هـو أسـتاذ فخـري فـي تفسـير العهـد القديـم واللغـة العبريـة في
كليـة الالهـوت األدفنتسـتية بجامعـة أندروز.
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