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بركة فرح اآلب
ار"
َف ُك ُّل ُ
ضَ ،ومِ ْنهُ ِليَخ ْ
ش َّ
الربَّ كُ ُّل األ َ ْر ِ
ان ْال َم ْس ُكونَ ِة .ألَنَّهُ قَا َل فَ َكانَ  .ه َُو أ َ َم َر فَ َ
ص َ
" ِلت َْخ َ
س َّك ِ
(مزمور  8 :33و.)9
وإن كنت واحداا من المالئكة الذين كانوا يشاهدون البنَّاء العظيم وهو يخلق هذا العالم لكان هذا شيء مذهل
جداا .والشيء المثير أكثر للدهشة والذهول هو أن هذا البنَّاء العظيم قد خلق "الجميع بيسوع المسيح"
(أفسس  .)9 :3فيما يلي شهادات أكثر تُظ ِهر هذه الحقيقة وتؤكد عليها:
"فِي ْالبَ ْدءِ َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،و ْال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ ْال َك ِل َمةُ هللاَ .هذَا َكانَ فِي ْالبَ ْدءِ ِع ْن َد
ش ْي ٌء مِ َّما َكانَ " (يوحنا  3 – 1 :1و.)17
ش ْيءٍ بِ ِه َكانَ َ ،وبِغَي ِْر ِه لَ ْم يَكُ ْن َ
هللاُِ .ك ُّل َ
"فِي ْالبَ ْدءِ َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،وا ْل َك ِل َمةُ كَانَ ِع ْن َد هللاَِ ،وكَانَ ا ْل َك ِل َمةُ هللاَ .ه َذا َكانَ فِي ْالبَ ْدءِ ِع ْن َد
سدًا َو َح َّل بَ ْينَنَا،
هللاُِ .ك ُّل َ
يءٍ بِ ِه كَانَ َ ،وبِغَي ِْر ِه لَ ْم يَكُ ْن َ
َار َج َ
ش ْي ٌء مِ َّما َكانَ َ ...وا ْل َك ِل َمةُ ص َ
ش ْ
بَ ،م ْملُو ًءا نِ ْع َمةً َو َحقًّا( ".يوحنا  3 – 1 :1و.)14
َو َرأ َ ْينَا َمجْ َدهَُ ،مجْ دًا َك َما ل َِوحِ ي ٍد مِ نَ اآل ِ
ان ُّ
اآلب  ...ا َّلذِي أ َ ْنقَذَنَا مِ ْن سُ ْل َ
ت اب ِْن َم َحبَّتِ ِه ،ا َّلذِي
الظ ْل َمةَِ ،ونَقَلَنَا ِإلَى َملَكُو ِ
"شَاك ِِرينَ
َ
ط ِ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ور ،بِك ُر ك ِل َخلِيق ٍة.
ورة هللاِ َ
لَنَا فِي ِه ْال ِف َدا ُء ،بِدَمِ ِه غف َرانُ ال َخطايَا .الذِي ه َُو ُ
غي ِْر ال َمنظ ِ
ص َ
س َوا ٌء
س َم َاوا ِ
فَ ِإنَّهُ فِي ِه ُخ ِل َ
ق ا ْل ُكلَُّ :ما في ال َّ
علَى األ َ ْر ِ
ت َو َما َ
ضَ ،ما ي َُرى َو َما الَ ي َُرىَ ،
َ
َ
َ
َ
َ
َكانَ ع ُُرو ً
ق .الَّذِي ه َُو ق ْب َل ك ُِل
سا ٍ
شا أ ْم ِسيَا َدا ٍ
سالَطِ ينَ  .ا ْل ُك ُّل بِ ِه َولَهُ ق ْد ُخ ِل َ
ت أ ْم َ
ت أ ْم ِريَا َ
ش ْيءٍ َ ،وفِي ِه َيقُو ُم ا ْلكُ ُّل" (كولوسي .)17 – 12 :1
َ
"اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم اآل َبا َء ِباأل َ ْن ِب َياءِ قَدِي ًماِ ،بأ َ ْن َواعٍ َو ُ
ير ِ
ِيرةٍَ ،كلَّ َمنَا فِي ه ِذ ِه األَيَّ ِام األ َخِ َ
ط ُرق َكث َ
َ
ع ِم َل ا ْلعَالَمِ ينَ " (عبرانيين 1 :1
يءٍ  ،الَّذِي بِ ِه أ ْيضًا َ
فِي ا ْبنِ ِه ،الَّذِي َجعَلَهُ َو ِارثًا ِلك ُِل َ
ش ْ
و.)2
عى ا ْس ُمهُ « َك ِل َمةَ هللاِ»" (رؤيا  .)13 :19لقد أعطى
ابن هللا هو كلمة هللا ،وهو أفكار هللا المسموعةَ " .ويُ ْد َ
هللا كل قوته وسلطانه في الخلق إلى ابنه ليخلق بهما العالم.
س ْل َ
ض" (متى :28
س َماءِ َو َ
سو ُ
"فَتَقَد ََّم يَ ُ
علَى األ َ ْر ِ
ان فِي ال َّ
ع َو َكلَّ َم ُه ْم قَائ اِالُ :دفِ َع إِلَ َّي ُك ُّل ُ
ط ٍ
.)18
علَّ َمنِي أ َ ِبي" (يوحنا .)28 :8
" َو َل ْستُ أ َ ْف َع ُل َ
ش ْيئاا مِ ْن نَ ْفسِيَ ،ب ْل أَت َ َكلَّ ُم ِبهذَا َك َما َ
عندما تكلم المسيح بكلمات أبيهُ ،خلِقَ العالم .عندما خرج العشب واألشجار واألزهار من األرض بالكلمة
يسجل سفر األمثال كلمات االبن التي عبَّر عنها
المنطوقة ،التفت اآلب إلى ابنه وقال" ،حس ٌن يا ابني"ِ .
في ذلك الوقت:
ِيم َّ
مان ،فِي
" َ
ش َّكلَنِي هللاُ ُمنذُ ال ِبدايَ ِة (راجع يوحنا  ،)1 :1أنا َّأو ُل أعما ِل ِهَ .هيَّأَنِي فِي قَد ِ
الز ِ
َ
حرَ ،وقَب َل ْ
ضَ .خ َرجتُ (راجع يوحنا  )42 :8قَب َل ْ
البَدءِ  ،قَب َل ْ
أن
األر ُ
أن تَبدَأ ْ
أن يَ ُكونَ ُهناكَ بَ ٌ
َ
ُ
َ
يعُ .و ِجدْتُ قب َل ْ
الجبا ُل َوالتِال ُل فِي َمكانِها .عِندَما ل ْم تَك ِن
أن ت َستَق َِّر ِ
يَ ُكونَ ُهناكَ ما ٌء فِي اليَنابِ ِ
ت
ض َع السَّماوا ِ
األر ُ
ْ
ض َوال ُحقُو ُل قَ ْد ُ
صنِعَتْ َ ،ولَ ْم تُصن َْع ذَ َّرة ٌ مِ ْن تُرا ِ
ب العالَ ِمُ .كنتُ عِندَما َو َ
4

ُوم
ق َ
فِي َمكانِهاَ ،وعِندَما َر َ
علَى َوج ِه البَ ِ
س َم دائ َِرة َ األُفُ ِ
حْرَ .و ُكنتُ َمو ُجودا ا عِندَما ثَبَّتَ الغُي َ
ا
ض َع ُحدُودا لِلبَح ِْر ،فَال تَتَعَداها المِ ياهُ،
عالِيااَ ،وعِندَما فَج ََّر يَنابِي َع البَحْ ِر وثبَّتَهاَ .و ُكنتُ عِندَما َو َ
ح
ض َع أساسا ِ
أفر ُ
ت ْ
ضُ .كنتُ عِندَهُ كَصان ٍِع ماه ٍِرَ ،وكُنتُ فَ َر َحهُ ُك َّل يَ ٍ
األر ِ
َو ُكنتُ عِندَما َو َ
ومَ ،و َ
ين" (أمثال .)30 – 22 :8
أما َمهُ ُك َّل حِ ٍ
في كل يوم من أيام هذا الخلق ،شعر ابن هللا بفرح أبيه بداخله .فَ ِر َح ابن هللا ببركة أبيه من خالل عملية
عظم فرحهما .وعندما شاهدا آدم وحواء في ذهول
الخلق .ومع مرور كل يوم ،نمت مسرة اآلب واالبن و َ
بسبب الخليقة التي أحاطت بهما ،شعر اآلب واالبن بمثل هذا الفرح في العطية التي قدماها لهما مجاناا.
أخيرا ،وعندما رأى اآلب أعمال
وفرحا م اعا في محبتهما أغابي الباذلة والناكرة للذات .ثم جاء يوم السبت
ا
الخلق ،وبينما كان ينظر إلى الجبال والوديان واألنهار وكل المخلوقات التي كانت تجول على األرض،
تحدث بفرح البنه قائالا:
سر.
أنت هو ابني الحبيب الذي به أ ُ ُّ
وحصل ابن هللا في هذا اليوم على بركة أبيه وأطلق عليه لقب "رب السبت" (لوقا  .)5 :6روح العلي
استقرت عليه فتنفَّس االبن وانتعش.
ض،
الربُّ ال َّ
صنَ َع َّ
"ه َُو َب ْينِي َو َبيْنَ َبنِي ِإس َْرائِي َل َ
س َما َء َواأل َ ْر َ
عالَ َمةٌ ِإلَى األ َ َبدِ .ألَنَّهُ فِي ِست َّ ِة أَي ٍَّام َ
ْ
س" (خروج .)17 :31
َّابع ا ْست ََرا َح َوتَنَفَّ َ
َوفِي اليَ ْو ِم الس ِ
كلمة انتعش أو تنفَّس في اللغة العبرية تقابلها أيضاا كلمة "تنفَّس" في اللغة العربية .والتنفس هذا على االبن
كان سبب فرح اآلب بابنه ،واالبن قد استجاب بتعظيم أبيه والسجود له ألنه أعطى له جميع األشياء.
ش ْيءٍ فِي َي ِد ِه" (يوحنا .)35 :3
"اَآلبُ يُحِ بُّ االبْنَ َوقَ ْد دَفَ َع كُ َّل َ
ين أ َ ْف َع ُل َما يُ ْر ِضي ِه"
" َوالَّذِي أ َ ْر َ
سلَنِي ه َُو َمعِيَ ،ولَ ْم َيتْ ُر ْكنِي اآلبُ َوحْ دِي ،ألَنِي فِي ك ُِل حِ ٍ
(يوحنا .)29 :8
سو ُ
س َماءِ َوقَالَ :أَيُّ َها اآلبُ  ،قَ ْد أَت َ ِ
عةَُ .م ِج ِد ا ْبنَكَ ِليُ َم ِجدَكَ
ع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال َّ
"ت َ َكلَّ َم يَ ُ
ت السَّا َ
ع بِهذَا َو َرفَ َع َ
س ْل َ
ا ْبنُكَ أ َ ْيضااِ ،إ ْذ أ َ ْع َ
ي َح َياة ا أ َ َب ِديَّةا ِل ُك ِل َم ْن أ َ ْع َ
ِي
طانًا َ
علَى ك ُِل َج َ
ط ْيتَهُ ُ
ط ْيتَهَُ .وه ِذ ِه ه َ
س ٍد ِليُعْطِ َ
س ْلتَه ُ .أَنَا َم َّج ْدت ُكَ
ي َوحْ دَكَ َويَ ُ
سو َ
ع ْال َمسِي َح الَّذِي أ َ ْر َ
ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ :أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أ َ ْنتَ ِ
اإللهَ ْال َحقِي ِق َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ض .ا ْلعَ َم َل الَّذِي أ َ ْع َ
َ
ط ْيتَنِي أل ْع َم َل ق ْد أ ْك َملتُهَُ .واآلنَ َم ِج ْدنِي أ ْنتَ أيُّ َها اآلبُ ِع ْندَ ذَاتِكَ
علَى األ َ ْر ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
اس الَّذِينَ أ َ ْع َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
تُ
ط ْيتَنِي
ن
ِل
ل
[صفاتك]
م
س
ا
ر
ه
ظ
أ
َا
ن
أ
.
م
ل
ا
ع
ال
ن
َو
ك
ل
ب
ق
د
ن
ع
ِي
ل
ك
ِي
ذ
ل
ا
د
م
ال
انَ
ِب َ جْ ِ
ْ َ كَ
َْ
ِ
ِ َكَ ْ َ ْ ِ َ ِ
ط ْيت َ ُه ْم لِيَ ،وقَ ْد َح ِف ُ
ع ِل ُموا أَنَّ ُك َّل َما أ َ ْع َ
مِ نَ ْال َعالَ ِم .كَانُوا لَكَ َوأ َ ْع َ
ط ْيتَنِي ه َُو
ظوا َكالَ َمكَ َ .واآلنَ َ
مِ ْن ِع ْندِكَ " (يوحنا .)7 – 1 :17
البركة التي وضعها هللا في السبت ،الذي يُذكَر كل أسبوع ،هي االنتعاش والتنفس الذي اختبره االبن من
خالل فرح أبيه.
َ
ع ِم َل هللاُ خَا ِلقاا" (تكوين
ع َم ِل ِه الَّذِي َ
يع َ
اركَ هللاُ ْاليَ ْو َم السَّاب َع َوقَدَّ َ
" َوبَ َ
سهُ ،ألنَّهُ فِي ِه ا ْست ََرا َح مِ ْن َجمِ ِ
.)3 :2
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كل يوم سبت يتنفس اآلب على االبن في ذكرى ذلك الفرح الذي شعر به تجاه ابنه عند اكتمال أسبوع
الخليقة .أولئك الذين في المسيح ينالون هذه البركة .ونصير وارثين لهذه البركة من خالل المسيح يسوع.
ت فِي ا ْل َمسِيحِ،
س َما ِويَّا ِ
اركٌ هللا ُ أَبُو َر ِبنَا َي ُ
ار َكنَا ِبك ُِل َب َر َك ٍة ُروحِ َّي ٍة فِي ال َّ
سو َ
ِيح ،الَّذِي بَ َ
" ُم َب َ
ع ْال َمس ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َك َما ْ
سبَقَ فَعَيَّنَنَا
َارنَا فِي ِه ق ْب َل ت َأس ِ
ِيس ا ْلعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ال َم َحبَّةِ ،إِذ َ
اخت َ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
علَ ْينَا فِي
ا
ه
ب
م
ع
ن
أ
ِي
ت
ل
ا
ه
ت
م
ع
ن
د
م
ْح
د
م
ل
،
ه
ت
ئ
ِي
ش
م
ة
ر
س
م
ب
س
ح
،
ه
س
ف
ن
َ
ل
ِيح
س
م
ال
ع
و
س
ي
ب
ِ
ِ
جْ
لِلت َّ َبنِي ِ َ ُ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َّ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ
ََ َِ َ
ب" (أفسس .)5 – 3 :1
ْال َمحْ بُو ِ
أعظم بركة روحية يمكن أن ننالها في المسيح هي أن نعرف أننا محبوبون من اآلب .باإليمان نرى اآلب
يضع ذراعه حول ابنه بفرح أبوي ويقبله بمودة أبوية ويقول له" :أنت ابني وفرحي ومسرتي فيك!".
"اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ َحد ٌ قَ ُّ
ط .اَال ْبنُ ا ْل َوحِ ي ُد الَّذِي ه َُو فِي حِ ْ
ب ه َُو َخب ََّر" (يوحنا .)18 :1
ض ِن اآل ِ
ما الذي يمكن أن يختبره ابن هللا أيضاا باستثناء الراحة الكاملة والتامة في تلك البركة التي نطق بها اآلب
عليه؟ وهل هناك أي شيء آخر يمكن أن ترغب فيه سوى أن تكون في حضن اآلب وتعرف – بال أدنى
شك – أنه يحبك وأن فيك فرحه ومسرته؟
هذا هو العمل المكتمل الذي يأتي بنا اإلنجيل إليه.
الرا َحةَ
"أَنَّنَا نَحْ نُ أ َ ْيضاا قَ ْد بُش ِْرنَا َك َما أُولئِكَ [إسرائيل القديمة]  ...ألَنَّنَا نَحْ نُ ْال ُمؤْ مِ نِينَ نَ ْد ُخ ُل َّ
ابع ه َكذَا:
ِيس ْالعَالَ ِم .ألَنَّهُ قَا َل فِي َم ْو ِض ٍع ع َِن ال َّ
َ ...م َع ك َْو ِن األ َ ْع َما ِل قَ ْد أ ُ ْكمِ لَتْ ُم ْنذُ ت َأْس ِ
س ِ
يع أ َ ْع َما ِل ِه»" (عبرانيين .)4 – 2 :4
« َوا ْ
ست ََرا َح هللاُ فِي ا ْليَ ْو ِم ال َّ
ابع ِم ْن جَمِ ِ
س ِ
عمل الخلق والفداء واحد .فكالهما يجلبانك إلى أذرع اآلب الحتضانك واختبار الراحة والفرح الكاملين
فيه .هذا االختبار متاح لكل واحد منا من خالل الرب يسوع المسيح ،وعندما يأتي اليوم السابع من األسبوع
يمكننا أن ندخل إلى نفس الراحة التي اختبرها المسيح منذ تأسيس العالم.
وفي كل يوم سبت نستطيع أن نذوق فرح اآلب بقدر أعظم من خالل ابنه .فالرب يسوع اشترك في جسد
بشريتنا وصار جسداا ود اما (عبرانيين  .)14 :2الكلمة التي قيلت ليسوع عند نهر األردن" :هذا هو ابني
سررت" تشمل البشر أجمعين .تكلم هللا مع الرب يسوع بصفته ممثلنا .ورغم خطايانا
الحبيب الذي به ُ
وضعفاتنا ،فما من شيء ينبغي أن يجعلنا نشعر أننا بال قيمة .ألنه جعلنا مقبولين في المحبوب (أفسس :1
.)6
هذه هي البركة الموجودة في السبت .إنه االنتعاش وتجدد أواصر المحبة بيننا وبين أبينا من خالل المسيح.
كل سبت يحفر بشكل أعمق في نفوسنا اسم اآلب (صفاته) بنفخة فمه .والسبت هو بركة عظيمة وثمينة
ي العظيمة بآالف اللغات .فمن خالله أتصل بفرح أبي ،وأصبر
ألبناء هللا .كما أود أن أترنم بتسبيحات فاد َّ
مقبوالا في المحبوب.
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فقدان البنوة بسبب الخطية
كان هذا هو حال آدم قبل سقوطه .لقد كان يسكن في يقين محبة اآلب من خالل ابن هللا  ...حتى جاء ال ُمه ِلك
ضع نفسه البن هللا ،وبذلك وضع نفسه خارج فرح أبيه .إن روح فرح اآلب
بينهما .رفض الشيطان أن يُخ ِ
ال يتدفق إال من خالل ابنه ،ولذلك فإن كنا نريد الحصول على بركة اآلب وفرحه ،فيتعين علينا أن نشرب
ضا عن هويته كابن هلل.
من الينبوع الموجود في المسيح يسوع .عندما إبتعد الشيطان عن المسيح إبتعد أي ا
ولكي تكون ابناا ينبغي أن تنظر إلى االبن ،ألننا عندما ننظر نتغير .إال أن الشيطان رفض بنوته هلل وبدأ
غامض أتاح له أن يعبد نفسه.
بسر
ٍ
في محو ختم اآلب من عقله ،وأبدله ٍ
سقَ ْ
ض َيا قَاه َِر األ ُ َم ِم؟
ط ِ
ت مِ نَ ال َّ
س َماءِ َيا ُزه ََرةُِ ،ب ْنتَ ال ُّ
ْف قُطِ عْتَ ِإلَى األ َ ْر ِ
ْف َ
ْح؟ َكي َ
" َكي َ
صب ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
علَى
صعَد ُ إِلَى ال َّ
َوأ َ ْنتَ قُلتَ فِي قَلبِكَ  :أ ْ
س َم َاواتِ .أ ْرفَ ُع ُك ْرسِيِي فَ ْوقَ ك ََوا ِك ِ
ب هللاَِ ،وأجْ ل ُ
ِس َ
اصي ال َّ
ير مِ ثْ َل ْالعَلِي ِ"
صعَدُ فَ ْوقَ ُم ْرتَفَعَا ِ
ت ال َّ
ش َما ِل .أ َ ْ
ص ُ
س َحا ِ
ب .أ َ ِ
َجبَ ِل االجْ تِ َماعِ فِي أَقَ ِ
(إشعياء .)14 – 12 :14
لو استمر لوسيفر في الخضوع البن هللا ،الستمر في التمتع بأفراح اآلب بالمسيح ،والستمر في كونه اب انا
من خالل روح االبن .لكنه لألسف رفض هذا ،وبتخليه وتنحيه عن منصبه وقع في ظلمة التفاهة وانعدام
القيمة .تصف اآليات الورادة في حزقيال  15 – 12 :28بطريقة رمزية سقوط لوسيفر .لقد كان " َمآل ٌن
عد ٍْن َجنَّ ِة هللاِ" – في حالة من الكمال .وكان مزيناا بكل " َح َج ٍر ك َِر ٍيم"،
حِ ْك َمةا َو َكامِ ُل ْال َج َما ِل" .وكان "فِي َ
ا
دوى صدى صوته العذب وآالت حمده في الكون إكرا اما
ممثال بذلك صفات اآلب العظيمة وبره .وقد َّ
َّ
َّ
ار" ،بمعنى أنه كان في حالة من
وتعظي اما للخالق .ويقول الكتاب أي ا
ارةِ الن ِ
ضا أنه كان يتمشى "بَ ْينَ حِ َج َ
الوئام واالنسجام الكامل مع شريعة هللا القائمة على المحبة التي تسير عليها حقيقة الحياة (تثنية .)2 :33
كان مستقي اما وكامالا في كل طرقه من اليوم الذي خلِق فيه َحتَّى ُو ِجدَ فِيه ِإثْ ٌم .لقد ابتعد عن "حجارة النار"
وعن تقديم الحمد لخالقه ،وخلع كل الحجارة الثمينة التي كان يرتديها والصفات التي كانت تجعله يشبه
المسيح ،وتركها عند الباب.
لقد زالت السعادة كلها وهو في هذه الحالة الجديدة التي وجدها ،والنور الذي كان يضيء من حوله وحول
من كانوا يتعاطفون معه أصبح اآلن مظل اما وسبباا في شعوره باليأس .ورغبته األنانية في الصعود
والجلوس فوق كرسي العلي انهارت عليه وسقطت على رأسه .واستقر عليه شعوره بالذنب والخزي
والدينونة مما تسبب له في حزن شديد.
ض َ
ْس
ار فَك َْالبَحْ ِر ْال ُم ْ
ط ِر ِ
"أ َ َّما األ َ ْش َر ُ
ب ألَنَّهُ الَ يَ ْستَطِ ي ُع أ َ ْن يَ ْهدَأََ ،وت َ ْقذ ُ
ِف مِ يَا ُهه ُ َح ْمأَة ا َوطِ يناا .لَي َ
سالَ ٌم ،قَا َل إِل ِهيِ ،لأل َ ْش َر ِار" (إشعياء  21 :57و.)22
َ
لقد ورث آدم وحواء ظلمة الشيطان ويأسه عندما أكال من الثمرة التي أُمرا بعدم تناولها .أتت هذه الظلمة
وانعدام القيمة بصورة مباشرة بسبب ضياع هويتهما ،وقد ضاعت هذه الهوية بسبب إبتعادهما عن مسرة
اآلب الحالة في ابنه ،فاختلجهما حزناا مفروضاا ذاتياا يشبه حزن اإلنسان اليتيم .وهذه الحالة نفسها – حالة
الضياع والحزن – موجودة اليوم.
ْس لَهُ اآلبُ أ َ ْيضاا" (يوحنا األولى .)23 :2
" ُك ُّل َم ْن يُ ْنك ُِر االبْنَ لَي َ
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ليس من الصعب أن نفهم أنه عندما يشعر الشخص بقلة القيمة أو انعدامها ،فإن ذلك سيقود إلى حالة من
دمرة للذات .فالخطية هي مظهر من مظاهر االعتقاد بأن ذاك الذي أعطانا الحياة ال يقدِر
انعدام القيمة ال ُم ِ
قيمتنا .والحيَّة هي التي أوعزت إلى ذلك في الجنة.
ارفَي ِْن ْال َخي َْر َوال َّ
ش َّر" (تكوين
َان كَاهللِ َ
"بَ ِل هللاُ َ
ع ِ
عا ِل ٌم أَنَّهُ يَ ْو َم ت َأ ْ ُكالَ ِن مِ ْنهُ ت َ ْن َف ِت ُح أ َ ْعيُنُ ُك َما َوت َ ُكون ِ
.)5 :3
إدعى الشيطان أن هللا كان يخفي شيئاا عن آدم وحواء ،وأن هذه الشيء كان بركةا لهما ،وقد أدى هذا
اإلدعاء إلى اعتقادهما بأن هللا ال يحبهما في الحقيقة .واالعتقاد بأن هللا حقاا ال يحبنا يقود إلى الخطية،
" َو ْالخَطِ يَّةُ إِذَا َك َملَتْ ت ُ ْنتِ ُج َم ْوتاا" (يعقوب .)15 :1
لذلك فإن عالج الخطية هو استعالن محبة هللا لنا وفرحه كآب .المكان الذي تتجلى فيه هذه المحبة بالكامل
هو في الفرح والسرور الذي عبَّر عنه هللا البنه في السبت األول في عدن .وبالتالي ،فإن السبت هو
حبة والمترفقة حقاا بنا .هذا هو
الواسطة التي يعيد من خاللها روح اآلب ال ُمغتبط إلى أذهاننا عنايته ال ُم ِ
اليوم الذي يتنسَّم فيه المسيح علينا وتتقدَّس أذهاننا لفهم محبة اآلب.
إال يمكننا أن ننال بركة اآلب الكاملة إال من خالل المسيح .وحيث أن سلطان المسيح وسيادته يوجدان في
السبت ،فال يمكننا نيل بركة اآلب الكاملة إال من خالل السبت .ولهذا السبب فالسبت هو عالمة التقديس
أو معجزة إلهنا.
" َوأ َ ْع َ
عالَ َمةا (قاموس سترونغ  H226معجزة) بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُه ْم،
ط ْيت ُ ُه ْم أ َ ْيضاا ُ
سبُوتِي ِلت َ ُكونَ َ
س ُه ْم" (حزقيال .)12 :20
الربُّ ُمقَ ِد ُ
ِل َي ْعلَ ُموا أَنِي أَنَا َّ
إن المسألة المتعلقة بكوننا أبناء وبنات هللا هو السبب الرئيسي في الحرب بين المسيح والشيطان ،وقد
أظهر الشيطان ذلك عندما قال للمسيح:
ارة ُ ُخب اْزا" (متى .)3 :4
"إِ ْن ُك ْنتَ ا ْبنَ هللاِ فَقُ ْل أ َ ْن ت ِ
ير ه ِذ ِه ْالحِ َج َ
َص َ
حاول الشيطان تشكيك المسيح في بنوته ومعنى هذه البنوة .كان اآلب قد أخبر المسيح قبل التجربة بأربعين
يو اما عند نهر األردن أنه (أي المسيح) هو ابنه .فهل يؤمن المسيح ويصدِق ما قاله اآلب أم أنه سيحاول
إثبات كالمه بقوته؟ لقد استراح المسيح في كلمة أبيه ووثق أن هللا هو حقاا أبيه باإليمان (متى  .)4 :4ولو
حاول المسيح إثبات حقيقة كونه ابناا ،فذلك كان سيعني أنه لم يقبلها باإليمان في كلمة هللا .راجع كتاب
"الصراع على الهوية" للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ،وهو متاح عبر موقعنا اإللكتروني.
وكما أن ابن هللا قَبِ َل ختم بركة أبيه في السبت األول من الخليقة ،كذلك نحن أيضاا نُشفى ونُجدَّد بالكامل
ونُخت َم في بنوتنا هلل بالسبت.
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ال يوجد سبت بال ذبيحة
ألم يكن من السهل أن يأتي آدم وأبناؤه إلى السبت كل أسبوع لينالوا بركة اآلب ويبدأوا عملية الشفاء
والتجديد الكامنة في فرح اآلب ومسرته بأبنائه؟ لم يكن هذا ممكناا ،ألنه عندما إبتعد الشيطان عن بنوته
هلل ،رفض روح البنوة الموجود في المسيح .في الواقع ،أراد الشيطان أن يقتل ابن هللا منذ البدء:
اس مِ نَ ْالبَ ْدءِ ،
ِيسَ ،و َ
ش َه َوا ِ
"أ َ ْنت ُ ْم مِ ْن أ َ ٍ
ت أَبِي ُك ْم ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن ت َ ْع َملُوا .ذَاكَ َكانَ َقت َّ ااال لِل َّن ِ
ب ه َُو إِ ْبل ُ
ب فَإِنَّ َما يَت َ َكلَّ ُم مِ َّما لَهُ ،ألَنَّهُ َكذَّابٌ َوأَبُو
ْس فِي ِه َح ٌقَ .مت َى ت َ َكلَّ َم بِ ْال َك ِذ ِ
ق ألَنَّهُ لَي َ
َولَ ْم يَثْبُتْ فِي ْال َح ِ
ب" (يوحنا .)44 :8
ْال َكذَّا ِ
عندما أسلم آدم نفسه للشيطان ،سيطرت عليه روح اإلنسان اليتيم وامتأل قلبه بكره المسيح ،وأراد أن يتم
االعتراف به كمعادل وليس كابن .كما قال الشيطان منذ البدء:
ير مِ ثْ َل ْال َعلِي ِ" (إشعياء .)14 :14
ص َعدُ فَ ْوقَ ُم ْرتَفَ َعا ِ
ت ال َّ
"أ َ ْ
ص ُ
س َحا ِ
ب .أ َ ِ
ُسره إذا رفضنا قبول الحقيقة التي مفادها أن قلوبنا بطبيعتها هي
ُفرح اآلب وي ِ
من المستحيل أن نقبل ما ي ِ
في حالة حرب مع ابن هللا .إن هللا يحبنا ،لكننا ال نستطيع أن نقبل محبته ما لم نعود إلى البنوة .ولذلك فلكي
نتمكن من الدخول إلى راحة السبت ،ينبغي أن نعترف بأننا بطبيعتنا نرفض ابن هللا بسبب عقلية اليتيم
التي توجد فينا .وكل رغبة في أن نكون أوالا ،وكل جهد نبذله إلثبات أننا أفضل من اآلخرين ،أو إلظهار
أننا بقوتنا الشخصية نستطيع الحصول على القيمة وإجبار اآلخرين على تقديرنا ،كلها محاوالت تهدف
إلى القضاء على ابن هللا.
ي
"ه َكذَا قَا َل َّ
الربُّ  :الَ يَ ْفتَخِ َر َّن ْال َحكِي ُم بِحِ ْك َمتِهَِ ،والَ يَ ْفتَخِ ِر ْال َجب ُ
َّار بِ َجبَ ُروتِهَِ ،والَ يَ ْفتَخِ ِر ْالغَ ِن ُّ
ْ
ا
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ضا اء
ق
و
ة
م
ر
ع
ن
ا
ص
ال
الر
َا
ن
أ
ِي
ن
أ
ِي
ن
ف
ر
ع
ي
و
م
ه
ف
ي
ه
ن
أ
ب
:
ر
ت
ف
م
ال
ن
ر
ت
ف
ي
ل
ا
حْ
بُّ
َّ
َّ ِ ُ َ َ َ َ
ُ خِ ُ ِ َ َ ُ َ َ ْ ِ
ِب ِغنَا ُهَ .ب ْل ِبهذَ ِ َ خِ َ
ُ
َ
الربُّ " (إرميا  23 :9و.)24
س ُّر ،يَقُو ُل َّ
عد اْال فِي األ َ ْر ِ
َو َ
ض ،ألنِي بِه ِذ ِه أ َ
إننا عندما نفختر بحكمتنا ،أو قوتنا ،أو ثروتنا ،فهذا ال يعني أننا نفتخر بمعرفة اآلب .ألننا عندما نفعل ذلك
ال نعترف بأن منه كل األشياء .لكن ابن هللا يعترف في كل حين بأن كل ما لديه يأتي من أبيه.
ش ْيئاا ِإالَّ َما
ع َوقَا َل لَ ُه ُمْ « :ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ َي ْقد ُِر اال ْبنُ أ َ ْن َي ْع َم َل مِ ْن نَ ْف ِس ِه َ
سو ُ
اب َي ُ
"فَأ َ َج َ
َ
يَ ْن ُ
ُ
عمِ َل ذَاكَ فَهذَا يَ ْع َملهُ اال ْبنُ كَذلِكَ " (يوحنا .)19 :5
ظ ُر
اآلب يَ ْع َملُ .أل ْن َم ْه َما َ
َ
ح .اَآلبُ يُحِ بُّ االبْنَ َوقَدْ
الرو َ
ْس بِ َكيْل يُعْطِ ي هللاُ ُّ
سلَهُ هللاُ يَت َ َكلَّ ُم بِ َكالَ ِم هللاِ .ألَنَّهُ لَي َ
"أل َ َّن الَّذِي أ َ ْر َ
ش ْيءٍ فِي يَ ِد ِه" (يوحنا  34 :3و.)35
دَفَ َع ُك َّل َ
لذلك فمن المستحيل أن ننال فرح اآلب فينا عندما ال نأتي إليه بروح ابنه .الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي
االعتراف بأننا بطبيعتنا قد حاربنا ابن هللا ،وأن سلوكنا ومواقفنا تجاه ابن هللا تتمثل في أنه إذا أُتيحت لنا
الفرصة ،فإننا سنقتله.
الوسيلة التي نعترف بها هي أن نقر بموت المسيح من أجلنا .وعندما نقبل أنه قد ُجرح ألجل معاصينا،
وسُحِ ق ألجل آثامنا (إشعياء  ،)5 :53فإن الباب الذي يقود إلى أقداس أبينا ينفتح لننال بركته .إن كل رغبة
أنانية تجرح وتعذب ابن هللا .وحاشا لنا أال نقبل أن يسوع تألم ألجلنا منذ ألفي عام فحسب ،ولكن " ْال َي ْو َم،
ص ْوتَهُ فَالَ تُقَسُّوا قُلُوبَ ُك ْم" (عبرانيين  .)7 :4اليوم هو مجروح ،واليوم يتألم بسبب أنانيتنا ،واليوم
إِ ْن َ
سمِ ْعت ُ ْم َ
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هو ُمحتقر ومخذول من الناس (إشعياء  .)3 :53وعندما تنفتح أعيننا على هذه الحقيقة ،حينئذ فقط نتمكن
من الدخول إلى اختبار السبت الحقيقي.
النقطة المهمة هنا هي أنه من المستحيل أن ندخل إلى راحة السبت عندما ال نقبل ذبيحة المسيح لنفوسنا.
فموته يظهر لنا طبيعتنا تجاهه ويساعدنا على التوبة وتغيير هذه الطبيعة .ال يمكن ألحد أن يستريح في
المسيح وهو في الوقت ذاته يصلبه ثانية ،ويُعرضه للعار على المأل (عبرانيين  .)6 :6لذلك ال يمكننا أن
نظهر أمام الرب فارغين (خروج  .)15 :23ال بد أن نأتي بذبيحة .وذبيحتنا ليست حيواناا مقتوالا وملط اخا
بالدم ،بل هي قلب منسحق وروح منكسرة (مزمور  16 :51و ،)17معترفين بأنانيتنا الطبيعية وبالتالي
بكراهية طبيعتنا الساقطة للمسيح.
إن الذبيحة والسبت متصالن ببعضهما على الدوام .فالواحد منهما يوفر مدخالا إلى اآلخر .يجب أن نفهم
هذه الحقائق لكي ننتصر في الحرب الستعادة هويتنا كأبناء وبنات هلل .وما لم نقبل أننا في حالتنا الخاطئة
ندوس ابن هللا ،ال يمكننا أبداا الدخول في بنوة حقيقية مع هللا واالستمتاع بها .وما لم نعترف بآالم االبن
ألجلنا ،ال يمكننا أن نصير أبناء ،بل نظل أيتا اما بال هدف غير قادرين على التوقف عن الخطية ،ألن
الخطية هي دليل على البنوة المفقودة ،وهي أيضاا دليل على أننا لم نجد الراحة في محبة اآلب الحقيقية.
عندما نضع هذه األفكار في االعتبار ،سنرى أن السبت هو منارة رجاء ووسيلة للعالج من الخطية.
وعندما نرى المخلص المجروح على الصليب ،فإننا نرى ماذا فعلت به رغباتنا الشريرة ،ثم نرجع إلى
المسرة الحلوة التي لدى هللا البنه .ونصير مقبولين في المحبوب،
هللا بتوبة ونقبل بركة المسيح ونذوق
َّ
وكل البركات الروحية التي يمتلكها المسيح تصير لنا باإليمان .في بنوتنا هذه هلل نتوقف عن الخطية ألننا
نتوقف عن الشك في محبته ،ونرتاح بفرح وسالم كاملين ،عالمين أن اآلب سيظل دائ اما يحبنا ويعتز بنا
ولن يفعل إال ما هو األفضل لنا.
يا لها من فكرة ثمينة! ويا لها من تعزية عظيمة في المسيح وسبته! لذلك نرى كيف أن روح المسيح يتدفق
في السبت من عرش هللا حامالا فرح اآلب وساعياا للدخول إلى كل القلوب المفتوحة للتعرف عليه .أولئك
الذين يقبلون ذبيحة المسيح ثم يقبلون وصاياه يربطون أنفسهم بالسبت ،ثم باإليمان يدخلون في كمال البنوة
مع هلل .وكل سبت يربطنا بفرح اآلب بابنه .والذراع الموضوعة حوله هي ميراثنا ،ونحن نختبر فرح
االبن ومسرته كل سبت.
نجد أن الصليب في قلب اإلنجيل ،والسبت في قلب الناموس ،يُقبِالن واحدهما اآلخر ويطلقان لنا فرح
اآلب فنصرخ مهللين وقائلين:
"ا ُ ْن ُ
ظ ُروا أَيَّةَ َم َحبَّ ٍة أ َ ْع َ
عى أ َ ْوالَدَ هللاِ!  ...أ َ ُّي َها األَحِ بَّا ُء ،اآلنَ نَحْ نُ أ َ ْوالَدُ
طانَا اآلبُ َحتَّى نُ ْد َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
سن ََراهُ َك َما ه َُو"
سنَ ُكونُ َ .ولك ِْن نَ ْعلَ ُم أنَّهُ إِذَا أظ ِه َر نَ ُكونُ مِ ثلَهُ ،ألنَّنَا َ
هللاَِ ،ولَ ْم يُظ َه ْر بَ ْعدُ َماذَا َ
(يوحنا األولى  1 :3و.)2
سهُ أ َ ْيضاا َي ْش َهدُ أل َ ْر َواحِ نَا أَنَّنَا أ َ ْوالَدُ هللاِ" (رومية .)16 :8
لرو ُح نَ ْف ُ
"ا َ ُّ
اإلنجيل هو إعالن عن كيف ومتى يأتي اآلب إلينا ويخبرنا عن مقدار قيمتنا في عينيه ومقدار محبته لنا.
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اإلنجيل في الناموس
منذ البدء ،أعلن هللا لآلباء األولين أوقات االنتعاش والفرج من الرب التي يُست َعلن فيها فرح اآلب في
المسيح .عندما كان يُقدِم اآلباء األولون َح َمالا باإليمان في الوقت المحدد ،كانوا بذلك يتصلون بروح المسيح
الذي كان يملك فرح اآلب ،ولكونهم منقادين بالروح ،فقد كانوا يثبتون ويتشددون في بنوتهم هلل.
وح هللاِ ،فَأُولئِكَ ُه ْم أ َ ْبنَا ُء هللاِ" (رومية .)14 :8
"أل َ َّن ُك َّل الَّذِينَ يَ ْنقَادُونَ بِ ُر ِ
س ْل َ
" َوأ َ َّما ُك ُّل الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأ َ ْع َ
يروا أ َ ْوالَدَ هللاِ ،أَي ِ ْال ُمؤْ مِ نُونَ بِاسْمِ ِه" (يوحنا
طا ُه ْم ُ
ص ُ
طاناا أ َ ْن يَ ِ
.)12 :1
إال أن الشيطان سرعان ما تحرك إلفساد المواسم واألعياد التي عينها هللا ليبارك بها أبنائه .وبعد خروج
بني إسرائيل من مصر ،أعاد المسيح لموسى شر ًحا كامالً لإلنجيل ،وقد تجلَّى ذلك في أوامر الرب
وفرائضه وأحكامه التي ضاعت في مصر .يقول الوحي المقدس عن إبراهيم:
ظ َما يُحْ فَ ُ
سمِ َع ِلقَ ْولِي َو َح ِف َ
ِضي َوش ََرا ِئعِي" (تكوين
امِري َوفَ َرائ ِ
ِيم َ
ظ لِي :أ َ َو ِ
"مِ ْن أَجْ ِل أ َ َّن ِإب َْراه َ
.)5 :26
عرف إبراهيم باإلنجيل األبدي
لقد كان إبراهيم يسير في وئام مع أوامر هللا وفرائضه وشرائعه ،ألن هللا َّ
المتمثل في البر باإليمان (غالطية .)9 – 7 :3
بعد معاينة شريعة هللا لمدة أربعين يو اما وأربعين ليلةا نزل موسى من الجبل ،ووجهه كان يشع من نور
اإلنجيل المجيد الذي أعطي له في الشريعة (خروج  .)35 – 29 :34لم يكن النور الذي أشرق على وجه
نورا حقيقياا جعل بني إسرائيل يطلبون إلى موسى أن يغطي وجهه .أتى ذلك
نورا رمزياا ،بل كان ا
موسى ا
النور بسبب رؤيته للجلجثة باإليمان ،وبسبب رؤيته للطريقة التي يدخل فيها اآلب في عالقة وشركة مع
أبنائه من خالل السبت والصليب.
قبل أن يقوم موسى بكسر لوحي الشريعة األولين ،ربط هللا بين السبت والخلق إذ نقرأ:
ض َوا ْلبَح َْر َو ُك َّل َما فِيهَاَ ،وا ْست ََرا َح فِي ْاليَ ْو ِم
س َما َء َواأل َ ْر َ
ست َّ ِة أَيَّ ٍام َ
"أل َ ْن فِي ِ
ب ال َّ
الر ُّ
صنَ َع َّ
سهُ" (خروج .)11 :20
س ْب ِ
الربُّ َي ْو َم ال َّ
اركَ َّ
ت َوقَدَّ َ
َّابع .لِذلِكَ َب َ
الس ِ
وحتى بعد إعطاء لوحي شريعة جديدين ،ربط هللا أيضاا بين السبت والتحرر من العبودية:
ب إِل ُهكَ ِم ْن ُهنَاكَ بِيَ ٍد َ
ض ِم ْ
الر ُّ
ع ْبداا فِي أ َ ْر ِ
" َوا ْذ ُك ْر أَنَّكَ ُك ْنتَ َ
ص َر ،فَأ َ ْخ َر َجكَ َّ
شدِي َد ٍة َوذ َِراعٍ
الربُّ إِل ُهكَ أ َ ْن تَحْ فَ َ
ت" (تثنية .)15 :5
س ْب ِ
ظ يَ ْو َم ال َّ
صاكَ َّ
َم ْمدُو َدةٍ .أل َ ْج ِل ذلِكَ أ َ ْو َ
نرى في هاتين الفقرتين أن السبت هو قناة تقودنا إلى مصدر وجودنا ومصدر فدائنا .والسبت هو جزء
من اإلنجيل اليوم بقدر ما كان في البداية.
"أ َ َّن ا َّلذِي دَ َخ َل َرا َحتَهُ (أي راحة هللا) ا ْست ََرا َح ه َُو أ َ ْيضاا مِ ْن أ َ ْع َما ِلهَِ ،ك َما هللاُ مِ ْن أَ ْع َما ِل ِه.
الرا َحةَِ ،لئَالَّ يَ ْسقُ َ
ع ْينِ َها" (عبرانيين :4
ط أ َ َحدٌ فِي ِعب َْرةِ ْال ِع ْ
فَ ْلنَجْ ت َ ِه ْد أ َ ْن نَ ْد ُخ َل ت ِْلكَ َّ
ان ه ِذ ِه َ
صيَ ِ
 10و.)11
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لقد أعطى هللا موسى األوقات المحددة التي كان ينبغي تقديم ذبيحة فيها عن األمة .وكانت للذبائح والمواقيت
التي كانت تقدم فيها أهمية كبيرة .فالوقت الذي كانت تقدم فيه الذبيحة كان بمثابة قناة تتدفق من خاللها
وتنسكب بركة اآلب كما سكب بركته على ابنه في السبت األول.
دعونا نفحص األوقات التي كان يتوجب تقديم الذبائح فيها وفقاا للشريعة.
ت
حْرقَا ٍ
" َوألَجْ ِل ْال ُوقُوفِ ُك َّل َ
ب َوت َ ْسبِيحِ ِه َوكَذلِكَ فِي ا ْل َمسَاءِ َ ،و ِل ُك ِل إِ ْ
صبَاحٍ ِل َح ْم ِد َّ
الر ِ
صعَا ِد ُم َ
ب" (أخبار
سبُو ِ
ام َّ
ب فِي ال ُّ
ل َّ
الر ِ
ِلر ِ
وم َ
ب ْال َم ْرسُ ِ
س َ
ت َواأل َ ِهلَّ ِة َوا ْل َم َواس ِِم ِب ْال َعدَ ِد َح َ
علَ ْي ِه ْم دَائِ اما أ َ َم َ
األيام األول  30 :23و.)31
ق .أ َ ْم َر ك ُِل يَ ْو ٍم
س َل ْي َمانُ ُمح َْر َقا ٍ
ص َعدَ ُ
"حِ ينَئِ ٍذ أ َ ْ
ح َّ
ت ل َّ
الر ِ
ِلر ِ
ب َ
ب ا َّلذِي بَنَاهُ قُد ََّام ِ
الروا ِ
ع َلى َم ْذبَ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
ت َواأل ِهل ِة َوال َم َواس ِِم ،ثالَ َ
ت فِي
ث َم َّرا ٍ
سبُو ِ
حْرقَا ِ
سى فِي ال ُّ
ب َو ِ
س َ
صيَّ ِة ُمو َ
ت َح َ
بِيَ ْومِ ِه مِ نَ ال ُم َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ال" (أخبار األيام الثاني  12 :8و.)13
ظ
م
ل
ا
د
ِي
ع
و
يع
ب
ا
س
أل
ا
د
ِي
ع
و
ير
ف
ل
سنَ ِة ،فِي عِي ِد ا طِ ِ َ ِ
ال َّ
َ ِ ِ َ ِ َ ِ
تُظ ِهر الشريعة أن الذبائح والمحرقات كانت تُقدَّم في:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الصباح
المساء
السبت
الهالل
عيد الفصح/الفطير
عيد األسابيع
عيد المظال

نجد صلة جميلة بين الذبائح والسبت في استعمال الرقم سبعة .في الجدول أدناه سنضيف إلى نهاية الدورة
السنوية بعض السبعات اإلضافية الوارد ذكرها في الشريعة.
أوقات هذه الذبائح والمحرقات ليست أحداثاا عشوائية ،ولكنها متصلة بدقة بالرقم سبعة وتكشف لنا عن
مبدأ السبت والرقم سبعة المرتبط بكل أقسام الوقت الرئيسية .وهو يوجد في كل يوم وأسبوع وشهر وسنة.
اليوم السابع هو اليوم الذي بارك فيه اآلب ابنه بعد اكتمال ستة أيام من العمل .عندما يتم االنتهاء من العمل
خالل فترة مكونة من ست وحدات ،فالوحدة السابعة توفر وقتاا للتأمل وتذوق مسرة اآلب ،ووقتاا يتجدد
فيه إحساسنا بهويتنا كأبناء هللا.
ونظرا ألن السبت هو عالمة هللا على خلقنا وفدائنا ،فإن هللا يطلب من شعبه أن يحسبوا بسبعات لئال ننسى
ا
خالقنا وفادينا الذي خلق األرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع.
اإلطار الزمني
الساعة السابعة

الحدث
الذبيحة اليومية

الرقم  6والرقم  7والراحة

الشاهد

 6ساعات بين الذبيحة الصباحية مرقس 25 :15؛ :15
والمسائية .ست ساعات عمل فيها 34؛ أعمال 1 :3؛
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المسيح على الصليب وبعدها مزمور 2 :141؛
سفر العدد 8 :28
استراح.
 6أيام عمل تتبعها راحةا

اليوم السابع

السبت

سبعة أيام

الفطير (الخبز سبعة أيام بال خميرة
غير المختمر)

سبعة أسابيع  +يوم الخمسين
يوم واحد

خروج 10 – 8 :20
الويين 6 :23

نحسب  7أسابيع إلى يوم الخمسين الويين 15 :23
ثم نستريح

السابع األبواق ،الكفارة ،احسب ستة أشهر ثم ثالثة أعياد في الويين – 24 :23
الشهر
39؛ إشعياء :66
احسب سبعة أهلة المظال ( 1+7الشهر السابع
23؛ ملوك الثاني :4
يوم)
23؛ عزرا 1 :46

السنة السابعة

سبت األرض

 7×7سنوات  +اليوبيل
1
 ×7ألف سنة

األلف سنة

احسب ست سنوات وبعدها سنة الويين 3 :25
راحة (السنة السابعة)
احسب  7×7سنوات لليوبيل وبعد الويين 10 – 8 :25
ذلك راحة
احسب ست مرات  1000سنة وبعد الويين 10 - 8 :25
ذلك راحة

هل من الممكن أن أبانا يريد أن يكتب في كل فترة زمنية محبته العظيمة البنه ولنا به؟ يحتوي جسم
اإلنسان على  30تريليون خلية تقوم بحوالي  10,000وظيفة كيميائية .تحتوي كل خلية على تريليون
بايت من البيانات (وهو ما يعادل كل حرف في عشرة ماليين كتاب) .وكل خلية تقوم بإبدال نفسها كل
سبع سنوات.
تفقس جميع الطيور بيضها في فترات مكونة من مضاعفات الرقم سبعة من الوقت الذي
يتم وضع البيض فيه .فالدجاج يفقس بيضه بعد مرور  21يو اما ،والبط البلدي بعد 28
يو اما ،والبط المسكوفي بعد  35يو اما ،والبطريق اإلمبراطور بعد  49يو اما ،واإليمو بعد
 56يو اما ،والنسور الذهبية واإلمبراطورية بعد  35يو اما ،والبوم الكبيرة بعد  28يو اما،
والكاسواري بعد  42يو اما ،وكلها مضاعفات الرقم سبعة .والدورة الشهرية عند البشر
تبلغ  28يو اما بالضبط (مثل دورة القمر) .وكل مرحلة من مراحل نمو الجنين تتكون من
فترة تبلغ  28يو اما .هناك  10فترات من  28دورة يومية تجعل الحمل الطبيعي لإلنسان
 280يو اما (الحظ أن هذا يساوي  40أسبوعاا ،الرقم  40هو عدد أسابيع الحمل البشري،
وتكرارا في الكتاب المقدس .ومدة الحمل بالنسبة للثدييات هي كالتالي:
مرارا
ويستخدم
ا
ا
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الفأر  21يو اما ،القطة  56يو اما ،األرنبة  28يو اما ،الكلب  63يو اما ،األسد  98يو اما،
األغنام  147يو اما .وكلها مضاعفات الرقم سبعة .تظهر خاليا نخاع العظام األولى في
اليوم  49تقريباا ،ولهذا اليوم أهمية خاصة ،فقد تم اختياره ليكون اليوم األخير من يوميات
النمو ال ُمسجَّلة علمياا .ففي هذا اليوم ،يبلغ عمر الجنين سبعة أسابيع ويعتبر أنه وصل
لمرحلة االكتمال األساسية .وفترة العمل الخاصة بال ُح َّمى ونوبات النقرس المتقطعة
وغيرها من األعراض المماثلة هي  7أو  14أو  21يو اما وتُعرف باأليام الحرجة .ويُقال
أن نبضات القلب تقل كل سبعة أيام كما لو كان يتوافق مع اليوم السابع من الراحة
المعلن عنه في أسبوع الخليقة في سفر التكوين .تصل معدالت ضربات القلب الطبيعية
ض" (تكوين  ،)7 :2وقد
إلى  70نبضة في الدقيقةَ " .و َجبَ َل َّ
اإللهُ آدَ َم ت ُ َراباا مِ نَ األ َ ْر ِ
الربُّ ِ
عنصرا ( )7×2الموجودة في حفنة
14
الـ
نفس
من
أثبت العلم أن جسم اإلنسان مصنوع
ا
من التراب .وإذا قمت بتمرير ضوء الشمس عبر منشور (مادة شفافة كالزجاج) ،فإنه
ينتج سبعة ألوان ،ثالثة ألوان أساسية وأربعة ألوان ثانوية .والجدول الدوري للعناصر
المعروفة يحتوي على سبعة مستويات دورية .لذلك من خالل هذه األمثلة وحدها يمكننا
أن نرى أن هللا قد وضع نظام سباعيات في الطبيعة .كل األشياء في الطبيعة ،سواء كانت
عناصر أو مواد أو طاقة أو زماناا أو فرا ا
غا قد صممها الرب اإلله ورسمها .لذلك كن
مطمئناا أن كتابنا المقدس هو كتاب العلم الحقيقي المعصوم من الخطأ" (المرجع:
()TheHiddenLighthouse.blogspot.com

نرى أن الرقم سبعة مدمج بشكل وثيق في تكوين الحياة والتعامل مع األمراض في بعض
الحاالت والعديد من األشياء األخرى في الطبيعة .من المنطقي إذن أن الرقم سبعة مرتبط
ارتبا ا
طا وثيقاا بالتوقيت الذي عيَّنه هللا للعبادة.
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كالينبوع الذي يجري
يقدم لنا سفر الخروج توضي احا جميالا يساعدنا على فهم ما يحدث في وقت الذبيحة.
شعْبُ ِإ َلى ْال َماءِ َ ،وتَذَ َّم َر ال َّ
ش ُهنَاكَ ال َّ
ص َع ْدتَنَا مِ ْن
سى َو َقالُواِ « :ل َماذَا أ َ ْ
شعْبُ َ
" َو َ
ع َلى ُمو َ
عطِ َ
ْ
َ
َ
َ
ب قَائ اِالَ « :ماذَا أ َ ْفعَ ُل بِهذاَ
ُ
َ
َ
َ
مِ ْ
سى إِلى َّ
الر ِ
ص َر َخ ُمو َ
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َ
ِ
الصخرة التي ضربها موسى كانت ترمز إلى المسيح المذبوح ألجلنا.
ص ْخ َر ٍة ُروحِ يَّ ٍة ت َا ِب َع ِت ِه ْم،
" َو َجمِ ي َع ُه ْم ش َِربُوا ش ََراباا َواحِ داا ُروحِ يًّا ،أل َ َّن ُه ْم كَانُوا َي ْش َربُونَ مِ ْن َ
ت ا ْل َمسِي َح" (كورنثوس األولى .)4 :10
َوالص َّْخ َرةُ كَانَ ِ
ى فِي ه ِذ ِه اللَّ ْيلَةِ ،ألَنَّهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنِي أ َ ْ
سوعُُ :كلُّ ُك ْم ت َ ُ
ِي فَت َتَبَدَّدُ
"حِ ينَئِ ٍذ قَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ض ِر ُ
ب َّ
الراع َ
ش ُّكونَ فِ َّ
الر ِعيَّ ِة" (متى .)31 :26
اف َّ
خِ َر ُ
ُضرب فيها.
نرى من خالل رمز الصخرة المضروبة النهر الواهب للحياة الذي يجري في اللحظة التي ي َ
ً
آخرا لهذا في موت المسيح على الصليب.
نجد أيضًا
رمزا ً
"لك َِّن َواحِ دًا مِ نَ ْالعَ ْسك َِر َ
ت خ ََر َج َد ٌم َو َما ٌء" (يوحنا .)34 :19
طعَنَ َج ْنبَهُ بِ َح ْربَةٍَ ،ول ِْل َو ْق ِ
إن الرمز المتعلق بالخروف المذبوح والصخرة المضروبة يسمح ألنهار الفداء الواهبة للحياة بالتدفق من
خالل السباعيات الواردة في كلمة هللا (أي اليوم السابع من األسبوع واألسابيع السبعة التي تسبق يوم
الخمسين والشهور السبعة التي تسبق عيد المظال) .إن اعترفنا بذبيحة المسيح في الصباح عندما نستيقظ،
صلِب المسيح في "الساعة الثالثة"
ينفتح لنا النهر الحي ،ويتنسَّم اآلب بمسرته علينا من خالل المسيح .لقد ُ
(مرقس  .)25 :15وبعد مدة قدرها ست ساعات (الساعة التاسعة) تُذكَر الذبيحة المسائية .هذه هي الساعة
الرسُل الساعة
التي صرخ فيها يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح (مرقس  .)37 – 33 :15وقد حدد ُ
التاسعة على أنها وقت للصالة.
ص ِعدَ ب ْ
سعَ ِة" (أعمال .)1 :3
صالَ ِة الت َّا ِ
ع ِة ال َّ
ُط ُر ُ
سا َ
س َويُو َحنَّا َمعاا إِلَى ْال َه ْي َك ِل فِي َ
" َو َ
بالنسبة ألولئك الذين يعترفون بذبيحة المسيح ويتوقفون ليتذكروا ،ينفتح لنا الينبوع ويمكننا السباحة في
أمواج محبة اآلب المتجهة نحونا.
يستمر هذا في كل سبت وفي كل هالل ،وبعد ذلك في كل عيد من األعياد المعينة التي كان يُذبَح ال َح َمل
فيها .واآلب في كل هذه األعياد واألوقات الخاصة يُرسِل لنا مسرته من خالل ابنه .وعندما نعترف باالبن،
تدخل األمواج والتيارات إلى قلوبنا فنتقدَّس ،وفي بنوتنا التي تمنحنا الراحة نتوقف عن الخطية ،وال ينتابنا
فيما بعد شعور اإلنسان اليتيم بانعدام القيمة الذي فرضناه على أنفسنا .وإذا كان النظام المتعلق بتقديم
الذبائح مصم اما لإلشارة إلى حدث واحد في ستة آالف عام ،أليس من األفضل أن ينعكس ذلك في التضحية
ب َح َمل واحد في السنة أو َح َمل واحد كل سبع سنوات؟ أال تشير الذبائح التي كانت تقدم كل يوم وكل أسبوع
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وكل شهر وكل سنة إلى تدفق أمواج المحبة في األوقات التي كانت تُقدَّم فيها هذه الذبائح؟ وإذا لم تكن
هناك أنهار مانحة للحياة في هذه األوقات ،لما كانت هناك فائدة حقيقية لقتل آالف الحيوانات بالنسبة ألولئك
الذين كانوا يقدِمون هذه الذبائح.
لقد كان الغرض الوحيد من هذه الذبائح هو إبقاء التعليم المختص بمجيء المسيح المستقبلي حياا .ولكان
من المستحيل أن يسطع النور المنبعث من الجلجثة على وجه موسى ما لم يكن يعيش بالفعل في أمواج
محبة هللا الثمينة ومسرته من خالل ذبيحة ابنه – الخروف المذبوح منذ تأسيس العالم (رؤيا .)8 :13
عندما نرى أن السبت هو الوقت الذي يعبر فيه اآلب عن فرحه بابنه بطريقة كاملة ،فهل من الصعب حقاا
رؤية رغبة اآلب في إرسال هذه الرسالة إلى كل جانب من جوانب الزمن؟ كل يوم ،كل أسبوع ،كل شهر،
كل سنة ،كل سبع سنوات ،وكل يوم خمسين ،ينادي اآلب على أبنائه .إن نهر محبة اآلب الحي ينسكب
حلوا للغاية وتخلق
علينا بقدر أعظم في هذه األوقات ال ُمخ ًّ
صصة .يا لها من فكرة ثمينة! إذ تجعل السبت ا
سا بالترقب واالنتظار .فكر في ذلك .عندما تستيقظ في الصباح وتأتي إلى العبادة الصباحية ،أيمكنك
إحسا ا
اآلن أن تفتح قلبك ألبيك بادراك أعظم لحقيقة أنه في ذلك الوقت ينسكب روحه عليك حقاا ويخبرك" :أنت
هو ابني الحبيب الذي به سررت"؟ يحدث الشيء نفسه كل مساء ،وبعد ذلك كل سبت ،وهلم جرا .هل هذا
شيء تريده؟ احمل سريرك وامش في فرائض المحبة هذه!

16

أوقات الفرج
ربما يقول الكثيرون" :لست بحاجة إلى انتظار أي وقت محدد كي أعرف أنني اب انا هلل بالمسيح يسوع.
إنني على دراية بذلك كل ثانية من كل يوم" .لكنني أسألك :هل تقول شيئاا مشاب اها لزوجتك أو ألوالدك؟
أتخبرهم" :ال نحتاج إلى أية أوقات خاصة نتذكر فيها األشياء الخاصة التي تجمعنا كعائلة ،فنحن نعلم أننا
نحب بعضنا البعض ويمكننا إخبار بعضنا البعض في أي وقت .لسنا بحاجة لتذكر عيد زواجنا أو أية
مناسبات خاصة في حياتنا".
وهل تقول الزوجة لزوجها" :أنت تعلم أنني أحبك ،ولذلك فنحن لسنا بحاجة إلى أية أوقات خاصة
لالستمتاع واالحتفال بالعالقة الحميمية التي تجمعنا" .من البديهي أنه توجد مناسبات وأوقات خاصة لكل
األشياء في الحياة .فنأكل في أوقات معينة بدالا من األكل طوال اليوم .ونذهب للعمل في أوقات معينة
ونلعب في أوقات معينة وننام في أوقات معينة .كما أننا نخصص أوقاتاا معينة للعبادة نمتنع فيها عن القيام
بأعمال أخرى ونركز على ما نفعله .وهذا المبدأ هو مبدأ كتابي ،وقد تم اإلعالن عنه بكل وضوح إذ نقرأ:
ش ْيءٍ زَ َم ٌ
ت َو ْقتٌ " (جامعة .)1 :3
" ِل ُك ِل َ
س َم َاوا ِ
انَ ،و ِل ُك ِل أ َ ْم ٍر تَحْ تَ ال َّ
والكتاب المقدس يخبرنا أننا عندما نطيع وصايا هللا ،فإن البر الذي نحصل عليه منه يكون كموج البحر.
حْر" (إشعياء .)18 :48
"لَ ْيتَكَ أ َ ْ
اي ،فَ َكانَ َكنَ ْه ٍر َ
صغَيْتَ ل َِو َ
سالَ ُمكَ َوبِ ُّركَ َكلُ َججِ ْالبَ ِ
صايَ َ
تأتي أمواج البحر في هيئة مد وجزر ،وهذه هي الطريقة التي تأتي بها أوقات اآلب إلينا من خالل
الفرائض .فكل موجة تتقدم إلى الشاطئ ثم ترجع إلى البحر .وكذلك المد يتحرك نحو الشاطئ ثم ينحسر
ويرجع عن الشاطئ .كل هذه العجائب الطبيعية تساعدنا على معرفة الطريقة التي يأتي بها بر إلهنا إلينا.
الحظ ما تقوله أسفار الوحي المقدس من جهة الوقت الذي تحدث فيه أوقات الفرج واالنتعاش:
ْ
ار ِجعُوا ِلت ُ ْم َحى َخ َ
ب" (أعمال :3
"فَتُوبُوا َو ْ
ِي أ َ ْوقَاتُ ْالف ََرجِ مِ ْن َو ْج ِه َّ
الر ِ
طايَا ُك ْمِ ،ل َك ْي ت َأت َ
.)19
تبين لنا هذه اآلية أن هناك أوقات للفرج واالنتعاش .الكلمة في اليونانية هي بصيغة الجمع وتخبرنا أن
هناك أكثر من وقت للفرج واالنتعاش .ومحو الخطايا يتحدث عن الختم ،والختم مرتبط بالسبت.
" َو َرأَيْتُ َمالَ اكا آخ ََر َ
ق ال َّ
عظِ ٍيم إِلَى
ص ْو ٍ
ت َ
ش ْم ِس َمعَهُ َختْ ُم هللاِ ا ْلحَي ِ ،فَنَادَى بِ َ
طا ِلعاا مِ ْن َم ْش ِر ِ
ُ
ْ
ْال َمالَئِ َك ِة األ َ ْربَعَةِ ،الَّذِينَ أ ْع ُ
ض َوالَ
ض َوالبَح َْر ،قَائ اِال :الَ تَض ُُّروا األ َ ْر َ
طوا أ َ ْن يَض ُُّروا األ َ ْر َ
علَى ِجبَاه ِِه ْم" (رؤيا  2 :7و.)3
لهنَا َ
ارَ ،حت َّى نَ ْختِ َم َ
ْالبَحْ َر َوالَ األ َ ْش َج َ
عبِي َد إِ ِ
الش َهادَة َْ .
اخت ِِم الش َِّريعَةَ بِتَالَمِ يذِي" (إشعياء .)16 :8
ص َّر ِ
" ُ
وكلمة "عالمة" وكلمة "ختم" يمكن استخدامهما بشكل متبادل:
ان الَّذِي َكانَ فِي ْالغُ ْرلَ ِة" (رومية .)11 :4
" َوأ َ َخذَ َ
َان َختْ ًما ِل ِب ِر ِ
اإلي َم ِ
عالَ َمةَ ْالخِ ت ِ
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ع َلى أ َ ْوالَدِكَ َ ،وت َ َكلَّ ْم بِ َها
علَى قَ ْلبِكَ َ ،وقُ َّ
ص َها َ
وصيكَ بِ َها ْاليَ ْو َم َ
" َو ْلت َ ُك ْن ه ِذ ِه ْال َك ِل َماتُ الَّتِي أَنَا أ ُ ِ
عالَ َمةً
ِس فِي بَ ْيتِكَ َ ،وحِ ينَ ت َ ْمشِي فِي َّ
اربُ ْطهَا َ
قَ ،وحِ ينَ تَنَا ُم َوحِ ينَ تَقُو ُمَ ،و ْ
حِ ينَ تَجْ ل ُ
الط ِري ِ
ع ْينَيْك [جبهتك]" (تثنية .)8 – 6 :6
ِب بَ ْينَ َ
علَى يَ ِدكَ َ ،و ْلتَك ُْن َ
[خت ًما] َ
عصَائ َ
َوأ َ ْع َ
س ُه ْم ...
سبُوتِي ِلت َ ُكونَ َ
الربُّ ُمقَ ِد ُ
ط ْيت ُ ُه ْم أ َ ْيضًا ُ
عالَ َمةً [ختم] َب ْينِي َو َب ْينَ ُه ْمِ ،ل َي ْعلَ ُموا أ َ ِني أَنَا َّ
ً
الربُّ ِإل ُه ُك ْم" (حزقيال :20
سبُوتِي فَت َ ُكونَ َ
َوقَ ِدسُوا ُ
عالَ َمة [ختم] بَ ْينِي َوبَ ْي َن ُك ْمِ ،لت َ ْعلَ ُموا أَنِي أَنَا َّ
 12و.)20
كيف يمكن أن يكون السبت ختم هللا إال إن كنا نؤمن أنه معجزة من هللا بيننا وبينه؟ ما هي هذه المعجزة؟
إنه قلب ابن هللا الذائب عندما يقبل كلمات اآلب القائلة" ،أنت ابني الحبيب الذي به سررت" .إنه يقبل هذه
الحقيقة في وجه كل الشرور التي يقترفها بحق هللا .إنه يؤمن أن خطاياه قد ُ
غفِرت ويستلقي بين ذراعي
اآلب في المسيح.
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تعظيم البركة
تخبرنا عناصر الطبيعة عن محبة هللا بطرق عديدة .تتأثر ظاهرة المد والجزر في البحر بالشمس والقمر.
في وقت القمر الجديد (أي الهالل) والقمر المكتمل (أي البدر) ،يكون المد على األرض أعلى بشكل كبير.
يخبرنا الكتاب أن الشمس والقمر قد ُخلقا أيضاا و ُجعِال ألوقاتٍ:
ت َوأَي ٍَّام
ت َوأ َ ْوقَا ٍ
ار َواللَّ ْي ِلَ ،وت َ ُكونَ آليَا ٍ
ار فِي َجلَ ِد ال َّ
" َوقَا َل هللاُِ :لت َ ُك ْن أ َ ْن َو ٌ
س َماءِ ِلت َ ْف ِ
ص َل بَيْنَ النَّ َه ِ
ِين" (تكوين .)14 :1
َو ِسن ٍ
كلمة "أوقات" في األصل العبراني هي "موعد".
وبحسب قاموس سترونغ ،فإن هذه الكلمة تعني موعد أو توقيت محدد أو مناسبة ،وخاصة المحفل أو
العيد.
في نسخة هولمان القياسية المسيحية للكتاب المقدس ت ُت َرجم على النحو التالي" :وتكون لعالمات ألعياد
وأليام وسنين" .وفي الهامش تقول" :أو لألوقات المعيَّنة".
تفسير جون جيل للكتاب المقدس بأكمله" :ترجمة جوناثان [الترجمة اآلرامية] تقول :وتكون
لعالمات وأوقات األعياد ،ولحساب عدد األيام ،وتقديس بدايات الشهور ،وبدايات السنين،
وتعاقب الشهور والسنين ،ودورات الشمس ،واألهلة ،والدورات .ولذلك فجارشي (وهو معلم
يهودي فرنسي من القرون الوسطى) يفسر كلمة "أوقات" على أنها تشير إلى األعياد المقدسة
التي كان بنو إسرائيل سيأمرون بحفظها فيما بعد ،لكن هذه االستخدامات لم تكن لشعب محدد
ولوقت محدد ،ولكن للبشر أجمعين لطالما ظل العالم قائ اما".
تفسير آدم كالرك للكتاب المقدس[" :أوقات/مواسم ،موديم]  -لتحديد األوقات التي يجب أن
وكثيرا ما تظهر الكلمة بهذا المعنى ،وكان من الصواب أن يخبر
تقام فيها األعياد المقدسة.
ا
هللا اإلنسان في بداية وحيه أن هناك أعيادًا معينة ينبغي االحتفال بها سنويًا لمجده .يظن
البعض أننا يجب أن نفهم الكلمة األصلية على أنها تشير إلى الشهور ،وبهذا نعرف أن
الغرض الرئيسي من القمر هو دورات الزمن.
لذلك يجب استخدام الشمس والقمر لتحديد المواقيت وال سيما المحافل أو األعياد .هذه األعياد هي جزء
من تصميم هللا حتى قبل أن تطل الخطية برأسها القبيح على هذه األرض .األمر األكثر إثارة لالهتمام هو
وصف المرأة الوارد في رؤيا .12
" َو َ
س ْر ِبلَةٌ ِبال َّ
علَى َرأْ ِس َها
عظِ ي َمةٌ فِي ال َّ
ش ْم ِسَ ،و ْالقَ َم ُر تَحْ تَ ِرجْ لَ ْي َهاَ ،و َ
ظ َه َرتْ آ َيةٌ َ
س َماءِ  :ا ْم َرأَة ٌ ُمت َ َ
ْ
عش ََر ك َْو َكباا" (رؤيا .)1 :12
ِإ ْكلِي ٌل مِ ِن اثنَ ْي َ
ص ْهيَ ْونَ "
تشير "المرأة" في النبوة إلى كنيسة هللا – شعبه األمين .ويقول هللا عنها "ا َ ْل َجمِ يلَةُ اللَّطِ يفَةُ ا ْبنَةُ ِ
َ
َار
ت َ
ِص ْهيَ ْونَ  :أ َ ْن ِ
ش ْعبِي" (إشعياء  .)16 :51وبولس كتب" :فَإِنِي أغ ُ
(إرميا  ،)2 :6وبعد ذلك يقول" :ل ِ
ُ
ْ
ا
ْ
غي َْرة َ هللاِ ،ألَنِي َخ َ
َ
َ
ِيح" (كورنثوس الثانية .)2 :11
س
م
ِل
ل
ة
ف
ِي
ف
ع
ء
ا
ر
ذ
ع
ِم
د
ق
أل
ٍ،
د
و
علَ ْي ُك ْم َ
احِ
َ
َ
َ
َ َ َ
ط ْبت ُ ُك ْم ل َِر ُجل َ
َ ِ
في سفر الرؤيا ،ترتدي كنيسة هللا توقيت إلهها .والشمس والقمر والنجوم موجودون لتحديد أوقات الفرج
(مواسم االنتعاش) من عند الرب .تحدث بولس عن هذا جزئياا عندما قال ألهل تسالونيكي:
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ع ْن َها" (تسالونيكي األولى
ب إِلَ ْي ُك ْم َ
اإل ْخ َوة ُ أ َ ْن أ َ ْكت ُ َ
" َوأ َ َّما األ َ ْزمِ نَةُ َواأل َ ْوقَاتُ فَالَ َحا َجةَ لَ ُك ْم أَيُّ َها ِ
.)1 :5
الكلمة اليونانية المستخدمة هنا لإلشارة إلى "األوقات" هي بالضبط نفس الكلمة المستخدمة في العهد القديم
اليوناني لإلشارة إلى األوقات في تكوين  .14 :1والكلمة باللغة العبرية هي "موعد".
لذا فإن كنيسة هللا كما أُعلن عنها في رؤيا  12ترتدي نور محبة هللا .وهذه المحبة معلن عنها في أوقات
الفرج المرتبطة بالسباعيات وفقاا لمبدأ السبت والرقم سبعة .السبت هو الوقت الذي أظهر فيه اآلب مسرته
صرح بالقول" :
كرر الرسول يوحنا هذه الفكرة عندما َّ
العظيمة بابنه .وقد َّ
"ا ُ ْن ُ
ظ ُروا أَيَّةَ َم َحبَّ ٍة أ َ ْع َ
عى أ َ ْوالَدَ هللاِ! مِ ْن أَجْ ِل هذَا الَ يَ ْع ِرفُنَا ْالعَالَ ُم ،ألَنَّهُ الَ
طانَا اآلبُ َحتَّى نُ ْد َ
َي ْع ِرفُهُ" (يوحنا األولى .)1 :3
وهي نفسها الفكرة التي كررها المسيح عندما واجه الشيطان في البرية .لقد تمسَّك بهذا الوعد عند
معموديته.
س ِر ْرتُ " (متى .)17 :3
س َم َاوا ِ
ص ْوتٌ مِ نَ ال َّ
ت قَائ اِال :هذَا ه َُو ابْني ا ْل َحبِيبُ الَّذِي بِ ِه ُ
" َو َ
إن كنيسة هللا تغلب بدم الحمل (الذبيحة) وكلمة شهادتهم ،وشهادتهم أنهم بالفعل أبناء هللا المحبوبين من
اآلب .تأتي هذه الشهادة لهم خاصة في مبدأ السبت والرقم سبعة.
لذلك إذا عدنا إلى الشمس والقمر بالنسبة لظاهرة المد والجذر ،نالحظ أن السبت األسبوعي يتم االحتفال
به بحساب الحركة السابعة للشمس بالنسبة لألرض .تحدث جميع األعياد السنوية في األشهر السبعة األولى
أثيرا على
من السنة العبرية وتتطلب عد سبع دورات للقمر بالنسبة إلى األرض .إذا كان للشمس والقمر ت ا
المد والجذر الذي يحدث في البحر ،فهل يمكن أيضاا أن يكون هناك مد عظيم من البركات الروحية عندما
يصادف يوم السبت األسبوعي في يوم سبت سنوي (مثل عيد الفصح والمظال)؟
ت كَانَ
س ْب ِ
ب فِي ال َّ
علَى ال َّ
س ْبتِ ،ألَنَّ يَ ْو َم ذ ِلكَ ال َّ
صلِي ِ
سادُ َ
ي الَ ت َ ْب َقى األَجْ َ
"ث ُ َّم ِإ ْذ َكانَ ا ْس ِت ْعدَادٌَ ،ف ِل َك ْ
سأ َ َل ْاليَ ُهودُ ِبيالَ ُ
س َر سِيقَانُ ُه ْم َوي ُْرفَعُوا" (يوحنا .)31 :19
س أ َ ْن ت ُ ْك َ
عَظِ ي ًماَ ،
ط َ
صلب المسيح يوم الجمعة ،في وقت عيد الفصح .مثلما أنهى المسيح عمل الخلق في اليوم السادس من
ُ
األسبوع واستراح في اليوم السابع (تكوين  ، )3-1 :2صرخ المسيح "قد اُكمِ ل" في اليوم السادس من
األسبوع واستراح في اليوم السابع ( يوحنا  30 :19ولوقا  .)56-54 :23لقد كان اليوم الذي تبع موت
المسيح على الصليب هو يوم السبت األسبوعي ،وحيث أن ذلك السبت وقع أثناء عيد الفطير ،فقد قال
يوحنا عنه أنه "عظي اما" .لقد كان سبتاا أسبوعياا مصحوباا بعيد سنوي .ويمكن ترجمة الكلمة الواردة في
األصل اليوناني إلى "عال" أو "كبير" أو "مرتفع" .فهل من الممكن أنه عندما يقع السبت األسبوعي
والعيد السنوي في نفس الوقت ،فإن صوت اآلب ألبنائه يتحدث إلينا بصوت أعلى ويصل إلى أعماق
قلوبنا عندما نستجيب لدعوته؟ وكالمد العالي في البحر ،فهل من الممكن أن يكون هناك مد أعظم من روح
هللا يخاطب نفوسنا في هذه األوقات؟
عندما نقرأ األصحاح  28واألصحاح  29من سفر العدد سنرى أن كمية التقدمات والدقيق والزيت
تتضاعف في السبت األسبوعي مقارنة بالتقدمات اليومية .ونرى بعد ذلك أنها تتضاعف في كل هالل
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والسبوت السنوية .الدقيق والزيت هما الخبز الذي يرمز إلى مسيحنا (يوحنا  .)51 – 48 :6المعنى واضح
 في كل يوم سبت (وكذلك في جميع مواسمه وأعياده) نحصل على نصيب اثنين من بركة روحه القدوس حضور يسوع نفسه (غالطية .)7-6 :4المرأة تقف على القمر في رؤيا  .12وسفر المزامير يقول:
ت [موديم] .ال َّ
ف َم ْغ ِربَ َها" (مزمور .)10 :104
صنَ َع ا ْلقَ َم َر ِل ْل َم َواقِي ِ
" َ
س ت َ ْع ِر ُ
ش ْم ُ
لقد صنع الرب القمر للمواقيت (موديم) .عندما نصغي لصوت أبينا طبقا ا ألوقاته ،فإننا نستطيع سماع
صوته وهو يتحدث إلينا بصوت أعلى ويقول" ،أنت هو أبني الحبيب الذي به سررت".
وهذا يتفق اتفاقاا كامالا مع العالقة التي تجمع اآلب باالبن .بما أن ابن هللا هو بهاء مجد هللا ،فإن األعياد
السنوية أيضاا تزيد من إشراق محبة اآلب لنا من خالل المسيح ابنه في العيد األسبوعي .لمزيد من
المعلومات حول هذا المبدأ ،راجع كتاب "النموذج اإللهي للحياة" والمتاح عبر موقعنا اإللكتروني.
إذا كان الرسول يوحنا قد وصف الجمع بين اليوم األول من عيد الفطير والسبت األسبوعي بأنه يوم عظيم،
فما هو الشيء العظيم سوى أن بركة اآلب تنسكب في السبت بقدر مضاعف؟ ذوقوا وانظروا بأنفسكم.
"ث ُ َّم نَ َ
س ُم
علَى َجبَ ِل ِص ْهيَ ْونَ َ ،و َمعَه ُ مِ ئ َة ٌ َوأ َ ْربَعَة ٌ َوأ َ ْربَعُونَ أ َ ْلفاا ،لَ ُه ُم ا ْ
وف َواق ٌ
ظ ْرتُ َوإِذَا خ َُر ٌ
ِف َ
علَى ِجبَاه ِِه ْم" (رؤيا .)1 :14
أَبِي ِه َم ْكت ُوبًا َ
عندما نُختم بروحه نُختم باسمه – أي شخصيته وصفاته .نفس الصفات الخالية من األنانية والذات التي
يعتبر السبت عالمة عليها .سينمو اسم هللا (أي صفاته) في شعبه كشاهد أخير على أكاذيب الشيطان.
سينجز هللا عمله العظيم المتمثل في أسر "كُ َّل فِ ْك ٍر ِإلَى َ
ِيح" (كورنثوس الثانية .)5 :10
طا َ
ع ِة ْال َمس ِ
س ْالخ َُروفِ [يسوع] قَ ْد َجا َءَ ،وا ْم َرأَتُهُ َهيَّأَتْ
" ِلنَ ْف َرحْ َونَت َ َه َّل ْل َونُعْطِ ِه ْال َمجْ دَ! أل َ َّن ُ
ع ْر َ
س َها" (رؤيا .)7 :19
نَ ْف َ
نرى كل هذا في التقسيم المتعلق بكلمة "السبت" في اللغة العبرية – شابات .فالمقطع "شا" يعني اسم
(على سبيل المثال :شيم يعني اسم) .والمقطع "أب" بمعنى أبا/اآلب .والمقطع "با" بمعنى بيت أو مسكن
سم أو عالمة .وعندما كل هذه
(على سبيل المثال :بيت لحم تعني بيت الخبز) .والمقطع "آت" معنى قَ َ
األجزاء معاا سيتضح لنا ما هو معنى السبت :بيت عالمة اآلب .وعندما ننظر إلى الحقيقة المتمثلة في أن
اسم اآلب سيُختم على جباهنا ،فال ينبغي لنا أن ننظر إلى ما هو أبعد من عالمة السبت – شابات.
اآلب»" (غالطية .)6 :
ار اخا« :يَا أَبَا
ُ
"ث ُ َّم بِ َما أَنَّ ُك ْم أ َ ْبنَا ٌء ،أ َ ْر َ
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه إِلَى قُلُوبِ ُك ْم َ
ص ِ
إذا كان يوم السبت السابع بركة أخالقية وأن األعياد تحمل اسم السبت عليها ،أفال ترث (أي األعياد) هي
أيضاا هذه البركة؟ وبما أن المسيح يرث البركة الكاملة من أبيه ،أال ترث األعياد البركة الكاملة من
ارتباطها بيوم السبت؟ وبما أن ابن هللا هو بهاء مجد اآلب ،أفال ينبغي أن تكون األعياد هي بهاء مجد
السبت؟
هل من الصعب حقاا رؤية أن الشيطان ال يريد حقاا للناس أن ينالوا بركة اآلب السماوي الكاملة من خالل
المسيح؟ سوف يفعل كل ما في وسعه لمنع هذا .لقد فكر في تغيير األعياد المقدسة والشريعة .الشيطان ال
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يريدك أن تتبارك يا صديقي .وهو ال يريدك أن تتأثر بروح يسوع الحلو الذي ينسكب بقدر كبير في مواسم
الفرج واالنتعاش .هوذا هو واقف على الباب ويقرع للجياع والعطاش مقد اما لهم الدعوة أن يقبلوا إلى
ينبوع البر.
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شهادة التاريخ
في كل يوم سبت ،كان اليهود يقرأون حتى يومنا هذا ما يسمى بـ "التوراة والحفترة" .وهي عبارة عن
مقتطفات من أسفار التوراة واألنبياء مرتبطة ببعضها البعض .عندما قال يسوع" ،ال تظنوا أنني جئت
ألنقض الناموس أو األنبياء ( "...متى  ،)17 :5كان يتحدث عن "التوراة والحفترة" .وعندما قرأ يسوع
إشعياء  2-1 :61في أحد السبوت ،كما هو معلن لوقا  ،21-16 :4فقد كان يقرأ الجزء المتعلق بالحفترة
في ذلك السبت.
ِي
" ُرو ُح َّ
ِي ْال ُم ْن َكس ِِري ْالقُلُو ِ
الر ِ
ب َ
ساكِينَ  ،أ َ ْر َ
س َحنِي ألُبَش َِر ْال َم َ
ي ،ألَنَّه ُ َم َ
علَ َّ
ب ،أل ُنَاد َ
سلَنِي أل َ ْشف َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ب
ر
ال
ة
ن
س
ب
ز
ْر
ك
أ
و
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ة
ي
ر
ح
ال
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ف
ق
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ن
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ال
ل
س
ر
أ
و
،
ر
ص
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ال
ب
ي
م
ع
ِل
ل
و
ق
ال
ط
اإل
ب
ُ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ُ َحِ ِينَ
ل ِْل َمأ ْ ُ
ُ ِ َّ َ ِ ِ َ ِ َّ ِ
س ِ
ِ
ورينَ ِ ِ
ا ْل َم ْقبُولَ ِة" (لوقا  18 :4و.)19
يتفق جميع المفسرين على أن "سنة الرب المقبولة" تشير إلى سنة السبت (السنة السابعة) أو سنة اليوبيل
(السنة الخمسون ،بعد سبعة سبوت من السنين) .وجدير جداا بالذكر أن السيد المسيح في خطابه االفتتاحي
قد أعلن عن رسالته المسيانية بلغة السنة السبتية .وقد كانت هذه السبوت المكونة من سنوات كاملة توفر
العتق للمظلومين .وفي هذه األوقات ....
.1
.2
.3
.4
.5

َ 11وأ َ َّما فِي السَّابِعَ ِة فَت ُ ِري ُح َها َوتَتْ ُر ُك َها ِليَأ ْ ُك َل فُقَ َرا ُء َ
ش ْعبِكَ َ .وفَ ْ
وش ْالبَ ِريَّةِ .كَذلِكَ
ضلَت ُ ُه ْم ت َأ ْ ُكلُ َها ُو ُح ُ
ت َ ْف َع ُل ِبك َْرمِ كَ َوزَ ْيتُونِكَ .
كانت األرض ترتاح وتُترك ليأكل فقراء الشعب والمحتاجين ووحوش البرية (خروج 11 :23
والويين  6 :25وتثنية  22 – 19 :24والويين  9 :19و.)10
كان يتم اإلعفاء فيها عن الديون (تثنية .)6 – 1 :15
وكان العبيد يتحررون (خروج  6 – 2 :21وتثنية .)18 – 12 :15
وكان المالك األصلي يسترد فيها األمالك التي كان يملكها (الويين .)34 – 29 :25

ويتضح من قراءة العهد الجديد والتاريخ أن جميع أتباع يسوع قد استمروا في تقديس األعياد وأوقات
الفرج لفترة طويلة بعد موته.
"في كل مكان ،وال سيما في شرق اإلمبراطورية الرومانية ،كان هناك مسيحيون يهود لم
يختلف أسلوب حياتهم الخارجي بشكل ملحوظ عن أسلوب حياة اليهود  ...والعهد الجديد،
الذي أسسه يسوع في العشاء األخير مع تالميذه وختمه بموته ،لم يكن يعني بالنسبة لهم أن
العهد الذي قطعه هللا مع إسرائيل لم يعد ساري المفعول .فقد استمروا في االحتفال بعيد
الفصح ويوم الخمسين وعيد المظال ،وقد استمروا أيضاا في االلتزام بممارسة الختان وحفظ
السبت األسبوعي والتعليمات الموسوية المتعلقة بالطعام  ...وال بد أنهم كانوا أقوياء لدرجة
أنهم كانوا العنصر المهيمن في الحركة المسيحية حتى سقوط أورشليم سنة  70ميالدية"
(دبليو دي ديفيز ،بولس والمسيحية اليهودية ،صفحة .)72
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السبت :مرقس 21 :1؛ 2 :6؛ لوقا  16 :4و31؛ 6:6؛ 56 :23؛ أعمال 14 :13؛ -42
44؛ 21 :15؛ 13 :15؛ 2 :17؛ ( .4 :18مالحظة :كل السبوت اإللهية :األسبوعية أو
السنوية ،تحددها الشمس وتبدأ عند غروب الشمس .الويين 32 :23؛ نحميا  .19 :13يبدأ
السبت األسبوعي عند غروب الشمس يوم الجمعة وينتهي عند غروب الشمس يوم السبت.
وقد تنبأ إشعياء بأن شعب هللا سيحتفلون بالهالل والسبوت على األرض الجديدة (إشعياء :66
 22و.)23
توقيرا عظي ًما ويقضون يومهم في التعبد والوعظ.
"كان المسيحيون األوالل يوقرون السبت
ً
وال شك في أنهم استمدوا هذه الممارسة من الرسل أنفسهم ،كما يظهر في العديد من
األسفار المقدسة التي تشير إلى هذا "( .حوارات حول يوم الرب ،صفحة  .189لندن1701 :
 ،بقلم الدكتور ت.ه.مورير ،الكنيسة األنجليكانية).
" ...كان السبت راب ا
طا قوياا يجمعهم بحياة كل أفراد الشعب ،وبتقديسهم للسبت لم يتبعوا
مثال يسوع فحسب بل وصيته أيضًا" (قصة األحد ،صفحة  13و.)14
"كان المسيحيون القدماء مدققين للغاية من جهة تقديس يوم السبت ،أو اليوم السابع ...
من الواضح أن جميع الكنائس الشرقية ،وفي الجزء األكبر من العالم ،كانوا يحتفلون بالسبت
باعتباره عيدًا  ...وبالمثل يخبرنا أثناسيوس أن االجتماعات الدينية كانت تُقام في السبت،
ليس ألنهم كانوا يعانون من داء اليهودية ،وإنما لعبادة يسوع ،رب السبت ،وأبيفانيوس
يقول الشيء نفسه" (آثار الكنيسة المسيحية ،المجلد الثاني ،الكتاب رقم  ،20القسم األول،
صفحة  1137و.)1138
الفصح  /الفطير :لوقا ( 16-13 :22مالحظة :طلب يسوع من شعبه االستمرار في االحتفال
بعيد الفصح ،ليس بدم ذبيحة حيوانية ،ولكن بخبز غير مختمر (فطير) وخمر (غير مختمر).
مشيرا بذلك إلى
ت هللاِ"
ويقول أن عيد الفصح لم يبطل بموته ،بل يبقى " َحتَّى يُ ْك َم َل فِي َملَ ُكو ِ
ا
"عشاء عرس الخروف" (رؤيا )9 :19؛ أعمال ( 4 :12ملحوظة :تستخدم نسخة الملك
جيمس كلمة "إيستر" لإلشارة إلى الفصح ،لكن الكلمة اليونانية هي بصخة (بمعنى الفصح)؛
أعمال 3 :12؛ 6 :20؛ كورنثوس األولى ( 8 – 6 :5ملحوظة :لم يكن بولس بحاجة إلى
تصحيح سلوكهم خالل موسم الفصح إذا كان المؤمنون المسيحيون غير مطالبين بحفظ
الفصح .المشكلة هنا ليست عيد الفصح ،وإنما ما يتم تدريسه وفعله خالل هذا العيد .كانت
الكنيسة في كورنثوس تشتمل على بعض اليهود (كورنثوس األولى  18 :7و ،)19لكنها
كانت تتكون بشكل كبير من المهتدين األميين (كورنثوس األولى 11 – 9 :6؛ 7 :8؛ :12
.)2
يعطينا أحد تالميذ يوحنا صورة لما كان الرسول يوحنا يؤمن به .كان يوحنا يؤمن أن االحتفال بعيد الفصح
جزء من اإلنجيل.
بوليكراتس  /فلقراط ( 195م)" :لذلك نحافظ على اليوم دون انحراف ،ال نضيف وال نزيل،
ألنه في آسيا [الصغرى] ينام النجوم العظماء ،وسوف يقومون يوم مجيء الرب ،عندما يأتي
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بمجد من السماء ويطلب جميع القديسين .هكذا كان فيلبس  ...واثنان من بناته  ...وهناك أيضًا
يوحنا الذي إتكأ على صدر الرب  ...وهناك أيضاا بوليكاربس في سميرنا ،أسقفاا وشهيداا،
وتراسياس ،أسقفاا وشهيداا ،من يومينا [ ...أيضاا] ساجاريس ... ،بابيريوس  ...وميليتو  ...كل
هؤالء حفظوا اليوم الرابع عشر من الفصح حسب اإلنجيل ،ولم ينحرفوا أبدًا ،بل فعلوا ذلك
وفقًا لقاعدة اإليمان .وأنا أيضاا ،بوليكراتس ،أصغركم جميعاا ،أعيش وفقاا لتقاليد أقربائي،
وقد اتبعت بعضهم .فسبعة من أفراد عائلتي كانوا أساقفة وأنا الثامن ،وقد قدَّس أقربائي اليوم
الذي نزع فيه الناس الخميرة .لذلك ،أيها اإلخوة ،فبمقتضي أنني قد عشت خمسة وستين عا اما
مع الرب وتحدثت مع اإلخوة من كل بلد ،ودرست كل أسفار الوحي المقدس ،فإنني ال أخاف
من التهديدات ،ألن من هم أعظم مني قد قالوا" ،ينبغي أن يطاع هللا أكثر من
الناس"(يوسابيوس .تاريخ الكنيسة ،الكتاب الخامس ،الفصل 24؛ آباء نيقية وما بعد نيقية،
السلسلة الثانية ،المجلد األول).
عيد باكورة الحصاد :ال يوجد ذكر محدد لهذا العيد في العهد الجديد ،لكن المعنى الرمزي
يشار إليه بوضوح في كورنثوس األولى  .23-20 :15في حزقيال  21 :45يخبرنا الوحي
عش ََر مِ نَ ال َّ
المقدس" :فِي ال َّ
ص ُح عِيدااَ .سب ْعة أ َي ٍَّام
ش ْه ِرَ ،ي ُكونُ لَ ُك ُم ْال ِف ْ
ش ْه ِر األ َ َّو ِل ،فِي ْال َي ْو ِم َّ
الرابعِ َ
ير" .كما يتضح من هذه اآلية ،فإن الفصح يمتد طوال فترة الفطير .وهذا يشمل
يُؤْ َك ُل ْالفَطِ ُ
باكورة الحصاد التي تقع في اليوم األول بعد السبت األول خالل أيام الفطير.
عيد األسابيع  /الخمسين :أعمال 2؛ 16 :20
عيد األبواق :ال يوجد ذكر محدد لهذا العيد في العهد الجديد ،لكن المعنى الرمزي يُشار إليه
بوضوح في كورنثوس األولى  52 :15ورؤيا  2 :8و.6
يوم الكفارة :أعمال ( 9 :27ملحوظة :تشير كلمة "الصوم" المذكورة في هذه اآلية إلى يوم
الكفارة الذي يعتبر في أغلب األحيان يو اما للصوم)؛ رؤيا ( 19-18 :11ملحوظة :يشير
تابوت شهادته في طبعة الملك جيمس إلى تابوت العهد .في يوم الكفارة ،يوم الغفران ،كان
يدخل رئيس الكهنة إلى قدس األقداس حيث يوجد تابوت العهد .وهناك كان يقوم بعملية تطهير
رمزية للمقدس ،وكان يطهر الشعب من كل األكاذيب التي افترى بها الشيطان على هللا،
الويين 16؛ دانيال  .14 :8وقد كان عيد األبواق ويوم الكفارة من الناحية التاريخية يعتبران
سا لختم السجالت والدينونة .راجع أيضاا رؤيا  6 :14و.7
وقتاا مقد ا
عيد المظال :يوحنا  .7ال يوجد ذكر محدد لهذا العيد في العهد الجديد ،ولكن المعنى الرمزي
المتعلق بنهاية الزمان مذكور بوضوح في رؤيا ( .3 :21ملحوظة :يتحدث زكريا األصحاح
 14عن احتفال شعب هللا بهذا العيد حتى بعد مجيء المسيح الثاني).
عندما تقبل أن مسرة اآلب تُعطى ألبنائه بالمسيح في مبدأ السبت والرقم سبعة ،فمن السهل أن ترى كل
مواقيت الرب وأعياده على أنها جزء من اإلنجيل.
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يظن الكثيرون أن أعياد الرب لم تكن في الواقع أعياداا روحية لمن كانوا يعيشون قبل الصليب .فيعتقدون
ا
رمزا لعمل المسيح بعد مئات السنين من يومهم .ينكر مثل هذا االعتقاد عمل
أن األعياد لم تكن سوى
المسيح في اإلنجيل قبل الصليب ،وأن نور الجلجثة كان قد أشرق من على وجه موسى .هناك طريقة
واحدة فقط يمكنك من خاللها الحصول على الراحة ،وذلك من خالل روح المسيح .كل النصوص التالية
تتحدث عن الراحة ،الراحة في مسرة اآلب بالمسيح.
ب" (خروج .)23 :16
الربُّ َ :
َّس ل َّ
"فَقَا َل لَ ُه ْم :هذَا َما قَا َل َّ
ِلر ِ
سبْتٌ ُمقَد ٌ
غداا عُ ْطلَة [شاباثون]َ ،
بُ .ك ُّل َم ْن
سبْتُ ُ
" ِستَّةَ أَي ٍَّام يُ ْ
َّس ل َّ
ِلر ِ
ع ْطلَ ٍة [شاباثون] ُمقَد ٌ
صنَ ُع َ
ع َملٌَ ،وأ َ َّما ْاليَ ْو ُم ْالسَّا ِب ُع فَفِي ِه َ
ْ
ا
ْ
ت يُقت َ ُل قَتال" (خروج .)15 :31
س ْب ِ
ع َم اال فِي يَ ْو ِم ال َّ
صنَ َع َ
َ
بت ْ
ع ْن ُك ْم ِلت ْ
يع َخ َ
ع ْط َل ٍة
سبْتُ ُ
ام َّ
الر ِ
"ألَنَّهُ فِي هذَا ْال َي ْو ِم يُكَف ُِر َ
َط ُه ُرونَ َ
َط ِه ِ
طا َيا ُك ْم أ َ َم َ
ير ُك ْم .مِ ْن َجمِ ِ
ا
ا
ضة دَ ْه ِريَّة" (الويين  30 :16و.)31
س ُك ْم فَ ِري َ
[شاباثون] ه َُو لَ ُك ْمَ ،وتُذَ ِللُونَ نُفُو َ
َّابع ،فِي أ َ َّو ِل ال َّ
"ك َِل ْم بَنِي إِس َْرائِي َل قَائ اِال :فِي ال َّ
َار
ش ْه ِر يَ ُكو ُن لَ ُك ْم ُ
ع ْطلَة [شاباثون] ،ت َ ْذك ُ
ش ْه ِر الس ِ
َّس" (الويين .)24 :23
قَ ،محْ فَ ٌل ُمقَد ٌ
ُهتَافِ ْالبُو ِ
عش ََر مِ نَ ال َّ
ض ،تُعَيِدُونَ عِيداا
َّابع َففِيهِِ ،ع ْندَ َما تَجْ َمعُونَ َ
غلَّةَ األ َ ْر ِ
س َ
"أ َ َّما ْاليَ ْو ُم ْالخَا ِم َ
ش ْه ِر الس ِ
ع ْطلَة[شاباثون]" (الويين
ع ْطلَة ٌ[شاباثون] َوفِي ْاليَ ْو ِم الثَّامِ ِن ُ
س ْبعَةَ أَيَّ ٍام .فِي ْاليَ ْو ِم األ َ َّو ِل ُ
ل َّ
ِلر ِ
ب َ
.)39 :23
نالحظ هنا أن كلمة "شاباثون" مستخدمة في كل آية من اآليات السابقة .وكلمة راحة أو عطلة المستخدمة
هنا هي نفسها الراحة الموجودة في المسيح .من المستحيل االستراحة في السبت بعيداا عن المسيح.
ي َيا َجمِ ي َع ْال ُمتْ َع ِبينَ َوالثَّقِيلِي األَحْ َما ِلَ ،وأَنَا أ ُ ِري ُح ُك ْم" (متى .)28 :11
"ت َ َعالَ ْوا ِإلَ َّ
الرا َحةَِ ،لئَالَّ َي ْسقُ َ
ع ْينِ َها" (عبرانيين :4
ط أ َ َحدٌ فِي ِعب َْرةِ ْال ِع ْ
"فَ ْلنَجْ ت َ ِه ْد أ َ ْن نَ ْد ُخ َل ت ِْلكَ َّ
ان ه ِذ ِه َ
ص َي ِ
.)11
كلمة "راحة" التي استخدمها المسيح هي "شاباتون" وتعادلها كلمة "شاباثون" في األصل اليوناني .ال
يمكن أن تُحفَظ الوصية الرابعة إال في اإلنجيل ،وهو اإلنجيل الذي يجلب لنا مسرة اآلب بروح المسيح.
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السبت بشكل أكثر اكتماالً
لقد رأينا أن حفظ السبت الحقيقي يتمثل في الدخول إلى "راحته" (عبرانيين  ،)11 :4وليس راحتنا .لم
ِق أ َ ْ
ض الَ يَ ِك ُّل َوالَ
الربُّ خَال ُ
يستريح هللا ألنه كان متعباا" :أ َ َما َع َر ْفتَ أ َ ْم لَ ْم ت َ ْس َم ْع؟ إِلهُ الدَّ ْه ِر َّ
ط َرافِ األ َ ْر ِ
َي ْع َيا" (إشعياء  .)28 :40ولذلك فمجرد الراحة في اليوم السابع من األسبوع عن أعمالك كواجب عليك
القيام به ،ال يعد حف ا
ظا للسبت على اإلطالق.
وهذا هو ما كان الرب يسوع يحاول أن يعلِم سامعي رسالته اليهود ،فقد كان يقدم لهم الدعوة للتوبة
والدخول إلى "راحة هللا الحقيقية في يوم السبت" وذلك بالراحة (أي اإليمان) في أعمال خلقه التي يرغب
ُرجعنا من جديد
بشدة أن يصنعها في اإلنسان ،يخلقنا ثانيةا في هيئة إنسان جديد (ناكر للنفس والذات) ،وي ِ
إلى صورته وشبهه .كما علم الرب يسوع في متى  11 :28الواردة أعاله ،فإن حضور وجهه وحده هو
سا ويجلب الراحة الحقيقية.
الذي يمكن أن يجعل شيئاا مقد ا
ِير فَأ ُ ِري ُحكَ »" (خروج .)14 :33
"فَقَالََ « :وجْ ِهي َيس ُ
لقد حفظت السبت طوال حياتي وحضرت خدمات الكنيسة طوال هذا الوقت .وقد فهمت أن السبت هو
وقت خاص للشركة مع الرب ،فهو يومه الخاص .ولكن لم أفهم على اإلطالق طوال ذلك الحين أن السبت
هو ،في الواقع ،عطية خاصة من الروح القدس .عندما درست كتابات أ.ت .جونز فيما يتعلق بالسبت،
وجدت العبارة التالية في إحدى عظاته.
سا؟ [جمهور الكنيسة" :حضور هللا"] .حضور هللا
"ما هو الشيء الذي جعل اليوم مقد ا
سا .لقد جعل
سا ،ويجعل اإلنسان مقد ً
يجعل األشياء مقدسة .فهو يجعل المكان مقد ً
سا .ثم ترتبط قداسة هللا بهذا اليوم.
حضور هللا اليوم مقد ً
إن حضور هللا ،حضور هللا المقدس ،مرتبط باليوم السابع أو يوم السبت .حسنًا ،عندما
يأتي اإلنسان إلى ذلك اليوم ،بالطريقة التي تليق باإلنسان أن يأتي بها ،بعقلية روحية
 بفكر روح هللا  -ويقبل الراحة الروحية ،واالنتعاش الروحي ،والبركة الروحيةالموجودة فيه ،أال يقبل أيضًا هذا الحضور ،ويصبح شريكًا في ذلك الحضور الذي تتخله
قداسة هللا لتغيره؟ إنه يقبل هذا الحضور بالتأكيد .وهذا هو المعنى الحقيقي لحفظ
السبت.
حس انا ،لقد قدَّس اليوم ،لكنني لست بحاجة إلعادة هذه النصوص أيضاا .ما هو الشيء
قدس؟ [جمهور الكنيسة" :حضور هللا"] إذن فحضور هللا ،وقوته ال ُمقدِسة توجد
الذي يُ ِ
في اليوم السابع .أليس كذلك؟ [جمهور الكنيسة" :نعم ]".إذن فإن اإلنسان الذي يأتي إلى
سبت الرب حسب فكرة الرب عن سبت الرب وقصده ،ينال راحة روحية .يجدها هناك.
يجد بركة روحية .يجد حضور هللا والقداسة التي يجلبها هذا الحضور لتغييره .ويجد
أن تلك القوة ال ُمقدسة الموجودة في ذلك الحضور التي قدست اليوم ،يجد أنها تقدسه .ألي
غرض تم كل هذا؟ لماذا ُجعِل السبت؟ [جمهور الكنيسة" :لإلنسان" .مرقس .]27 :2
نعم لقد ُجعِل ألجل اإلنسان .حسنًا إذن ،استراح هللا ووضع راحته الروحية في اليوم
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لإلنسان ،أليس كذلك؟ [جمهور الكنيسة" :نعم" ].فالفرج الذي يمنحه هللا في هذا اليوم
وفرحه به هو ألجل اإلنسان .والبركة التي باركه بها هي ألجل اإلنسان .القداسة التي
جلبها حضوره له والتي منحها حضوره له كانت ألجل اإلنسان .وحضوره ال ُمقدس كان
لإلنسان .حسناا ،أال يتوجب على اإلنسان أن يكون شريك حضوره وأن يكون باختباره
الحي على دراية براحة هللا الروحية ،والبركة الروحية ،والقداسة ،وحضور هللا ال ُمقدِس،
وحضور هللا الذي يُقدِسه؟ أليس هذا هو ما ينبغي أن يجلبه السبت لإلنسان؟ حسنًا،
اإلنسان الذي يحصل على كل هذا من السبت هو اإلنسان الذي يعتبر حاف ً
ظا للسبت.
وهو يعرف ذلك أيضًا .إنه يعرف ذلك ،ويسره أن يعرف ذلك.
اآلن شيء آخرَ :م ْن هو القوة الحقيقية التي كانت موجودة في الخلق؟ [جمهور الكنيسة:
"المسيح ]".من ذا الذي استراح؟ [جمهور الكنيسة" :المسيحَ ]".م ْن الذي انتعش؟
[جمهور الكنيسة" :المسيح"َ ].م ْن الذي بارك؟ [جمهور الكنيسة" :المسيح"].
سا؟ [جمهور الكنيسة" :المسيح"] حضور َم ْن في النهار؟
حضور َم ْن الذي جعله ُمقد ً
[جمهور الكنيسة" :المسيح ]".إذن فاإلنسان الذي ال يتقدس بحضور يسوع المسيح وال
يتبارك وال يجلب راحة له ،لماذا ال يستطيع أن يحفظ يوم السبت؟ أترى إذن أن حفظ
السبت غير ممكن إال عندما يكون المسيح موجودًا في اإلنسان؟ ألن السبت يجلب معه
حضور المسيح ويوجد فيه حضور المسيح" (عظة أ .ت .جونز ،سنة .)1893
الحظ كيف أن الراحل أ .ت .جونز يكشف بدقة كيف أن البركة التي نحصل عليها في السبت هي حضور
هللا وحضور المسيح .لم يكن لدي هذا الفهم من قبل ،على الرغم من حقيقة أنني كنت "أحفظ" يوم السبت
طوال حياتي .فلماذا ال نبشر بذلك ونعلن لألمم أن أقصى قدر من عطية الروح القدس موجود في يوم
السبت؟ ال توجد طريقة أخرى يمكن أن نعتبر من خاللها أن السبت هو ختم هللا ،ألننا مختومون بالروح
القدس.
ُّوس الَّذِي بِ ِه ُختِ ْمت ُ ْم ِليَ ْو ِم ْال ِفدَاءِ " (أفسس .)30 :4
" َوالَ تُحْ ِزنُوا ُرو َح هللاِ ْالقُد َ
ص ُك ُم ،الَّذِي فِي ِه أ َ ْيضاا ِإ ْذ آ َم ْنت ُ ْم ُختِ ْمت ُ ْم
قِ ،إ ْن ِجي َل َخالَ ِ
"الَّذِي فِي ِه أ َ ْيضاا أ َ ْنت ُ ْمِ ،إ ْذ َ
سمِ ْعت ُ ْم َك ِل َمةَ ْال َح ِ
ُّوس" (أفسس .)13 :1
بِ ُروحِ ا ْل َم ْو ِع ِد ا ْلقُد ِ
يأتي إلينا روح الموعد القدوس في أوقات الفرج .والوعد بالروح القدس نناله في مواسم الرب وأعياده.
لتوضيح هذه النقطة ،تأمل في التوقيت المتعلق بعطية الروح القدس الموعود بها بعد قيامة المسيح:
س ْل َ
ستَنَالُو َن
ْس َل ُك ْم أ َ ْن ت َ ْع ِرفُوا األ َ ْزمِ نَةَ َواأل َ ْو َقاتَ الَّتِي َج َعلَ َها اآلبُ فِي ُ
طانِهِ ،ل ِكنَّ ُك ْم َ
"فَقَا َل َل ُه ْمَ :لي َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
عل ْي ُك ْمَ ،وتَكونُونَ لِي ُ
ِيم َوفِي ك ِل اليَ ُهو ِديَّ ِة
ور َ
ُس َ
الرو ُ
ش ُهوداا فِي أ ُ
قُ َّوةً َمت َى َح َّل ُّ
ح القد ُ
شل َ
سينَ َكانَ ْال َجمِ ي ُع َم اعا ِبنَ ْف ٍس َواحِ دَةٍ،
ض َر َي ْو ُم ا ْل َخ ْم ِ
صى األ َ ْر ِ
ض َ ...ولَ َّما َح َ
َوالسَّامِ َر ِة َو ِإلَى أ َ ْق َ
ْ
ت َحي ُ
ْث كَانُوا َجا ِلسِينَ
اصفَ ٍة َو َمأل َ ُك َّل البَ ْي ِ
ار بَ ْغتَةا مِ نَ ال َّ
ص ْوتٌ َك َما م ِْن ُهبُو ِ
ع ِ
يح َ
س َماءِ َ
َو َ
ص َ
ب ِر ٍ
ُ
ُ
ْ
َ
الرو ُح أ ْنَ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ُسَ ،وا ْبتَدَأوا يَت َ َكل ُمونَ بِأل ِسنَ ٍة أخ َرى َك َما أ ْعطا ُه ُم ُّ
الروحِ القد ِ
َ ...وا ْمت َأل الجَمِ ي ُع ِمنَ ُّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ي
ل
ى
ر
ت
أ
«
:
ض
ع
ب
ل
م
ه
ض
ع
ب
ل
ئ
ا
ق
ُوا
ب
ج
ع
ت
و
ْس َجمِ ي ُع ه ُؤالَءِ ْال ُمت َ َكلِمِ ينَ
ِينَ
ِ
ُ
ِ
َّ
ٍ
َْ ُْ َْ
َ
َ
َي ْنطِ قُوا  ....فَبُ ِهتَ ْال َجمِ ي ُع َ َ
َّ
ُ
ْف نَ ْس َم ُع نَحْ نُ كُ ُّل َواحِ ٍد مِ نَّا لغَتَهُ التِي ُو ِلدَ فِي َها؟ َ ...و َكانَ آخ َُرونَ يَ ْست َ ْه ِزئُونَ
َجلِيلِيِينَ ؟ فَ َكي َ
ُ
ْ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ص ْوتهُ َوقا َل ل ُه ْم« :أيُّ َها
قَائِلِينَ « :إِنَّ ُه ْم ق ِد ا ْمت َألوا ُ
ف بُط ُر ُ
س َم َع األ َحدَ َ
عش ََر َو َرف َع َ
سالفة» ف َوق َ
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صغُوا إِلَى َكالَمِ ي،
ور َ
ِيم أَجْ َمعُونَ ِ ،ليَ ُك ْن هذَا َم ْعلُو اما ِع ْندَ ُك ْم َوأ َ ْ
الر َجا ُل ْاليَ ُهودُ َوالسَّا ِكنُونَ فِي أ ُ ُ
ِ
شل َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
ُّ
َ
َّ
َار" (أعمال الرسل
سوا ُ
ألَن ه ُؤالءِ ل ْي ُ
َارى َك َما أنت ْم تَظنونَ  ،ألن َها ال َّ
ساعَة الثا ِلثة مِ نَ النه ِ
سك َ
 7 :1و 8و 1 :2و 2و 4و 7و 8و.)15 – 13
انسكب الروح القدس بقوة عظيمة بعد مرور سبعة أسابيع ويوم واحد وذلك بعد عيد باكورة الحصاد .وقد
ح َّل في الساعة الثالثة وهو الوقت الذي تُقدَّم فيه الذبيحة الصباحية.
وكما نتذكر فعطية الروح القدس تُمنَح كل يوم بحسب الذبيحة الصباحية والمسائية .كانت الذبيحة الصباحية
تقدم في تمام الساعة الثالثة والذبيحة المسائية بعد مرور فترة تبلغ ست ساعات .لذلك حلَّت عطية الروح
القدس في التوقيت المتعلق بيوم الخمسين وذلك في ميعاد تقديم الذبيحة الصباحية .هذا ليس حدث اا عشوائياا
ولكن وفقاا لتوقيت أبينا بالضبط .والمرأة الواقفة على القمر والمتسربلة بالشمس كانت على دراية بذلك
وكانت تجتمع في تلك األوقات المحددة لنيل بركة أبينا بالرب يسوع.
فبالفعل هناك بركة خاصة تأتي كل يوم .وتأتي هذه البركة مع الذبيحة الصباحية والمسائية .وبالنسبة لنا
اليوم فهذا يعني اجتماعاا للعبادة الصباحية والمسائية من أجل الحصول على عطية أبينا من خالل
االعتراف بذبيحة مخلصنا.
لسنوات وجدت أن العبادة الصباحية والمسائية صعبة للغاية .اآلن بعد أن علمت أن هذه المواقيت الخاصة
من أبينا لتلقي عطية يومية من روحه ،فقد أصبحت ملذة وسرور وليست عبئاا .إنه ليس عمالا يتم القيام به
من أجل استحقاق الخالص ،بل هو قبول بر المسيح باإليمان واإلتيان إليه عندما يقدم الدعوة .هل ترغب
في الحصول على عطية الروح التي تأتي صبا احا ومسا اء؟ أتحتاج لمثل هذه العطية؟ إذا كان أبانا يقدمها
لنا ،أفال يوحي هذا بأننا بحاجة إليها؟
َّس
س ْب ِ
ع ْوتَ ال َّ
ع ِن ال َّ
س َّرتِكَ يَ ْو َم قُ ْدسِيَ ،ودَ َ
ع ْن َ
ت ِرجْ لَكَ َ ،
" ِإ ْن َردَدْتَ َ
ع َم ِل َم َ
سبْتَ لَذَّ ًةَ ،و ُمقَد َ
ُّ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
س َّرتِكَ َوالت َكل ِم بِ َكالَمِ كَ  ،ف ِإنكَ حِ ينئِ ٍذ
َّ
الر ِ
ع َم ِل ط ُرقِكَ َو َ
ع ْن َ
ب ُمك ََّر اماَ ،وأك َر ْمتَهُ َ
ع ْن إِي َجا ِد َم َ
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َ
تَت َ ِ َّ ِ َ َ
َ ُْ َ
ْ ِ َ
ت َ َكلَّ َم" (إشعياء  13 :58و.)14
حافظ السبت الحقيقي هو الشخص الذي يؤمن أن أبانا يرسل روحه إلينا في أوقات ومواسم معينة .ومثلما
نأكل في أوقات محددة ونُح َمل بقوة تلك الوجبة لمدة خمس أو ست ساعات ،كذلك نقبل أيضاا عطايا الروح
في أوقات محددة ونسير بقوة تلك األوقات التي نحصل فيها على روحه .هذا هو السبت بشكل أكثر اكتماالا.
لماذا يَعلن األبرار السبت بشكل أكثر اكتماالا؟ هذا ألنهم يتلقون بواسطة السبت عطايا خاصة من الروح
القدس .هل يريد الشيطان أن يحصل الناس على هذه األشياء؟ بالتاكيد ال! الحظ ما تقوله اآلية في رؤيا
.17 :12
صنَ َع َح ْرباا َم َع بَاقِي نَ ْس ِل َها
َب ِليَ ْ
علَى ا ْل َم ْرأ َ ِةَ ،وذَه َ
ب التِنِينُ [الشيطان ،راجع العدد َ ]9
َض َ
"فَغ ِ
ِيح".
الَّ ِذينَ يَحْ فَظُونَ َوصَايَا هللاَِ ،و ِع ْندَ ُه ْم َ
ش َهادَة ُ َي ُ
سو َ
ع ْال َمس ِ
شعب هللا "يحفظون وصايا هللا" .لهذا السبب استخدم الشيطان قوة "القرن الصغير" لتغيير األعياد
والمحافل المقدسة.
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ضدَّ ْال َعلِي ِ َويُ ْبلِي قِدِيسِي ْال َعلِيَِ ،و َي ُ
سنَّةَ،
ظنُّ أَنَّهُ يُغَيِ ُر األ َ ْوقَاتَ َوال ُّ
" َو َيت َ َكلَّ ُم [الصغير] ِب َكالَ ٍم ِ
ان" (دانيال .)25 :7
َويُ َ
ان َوأ َ ْزمِ نَ ٍة َونِصْفِ زَ َم ٍ
سلَّ ُمونَ ِليَ ِد ِه ِإلَى زَ َم ٍ
أو كما تقول ترجمة الحياة الجديدة:
"وسيتحدى (القرن الصغير) العلي وسيضطهد ويظلم قديسي هللا العلي .وسيحاول تغيير
أعيادهم المقدسة وشرالعهم ،وسيُسلَم القديسون إلى سلطانه لمدة زمان وأزمنة ونصف
زمان".
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القرن الصغير
صا
قبل أن نبدأ هذا القسم ،نود أن نؤكد أننا ال نصدر أحكا اما أو دينونة على أحد .كل من يحكم أو يدين شخ ا
آخر يحكم على نفسه فقط ويدين نفسه ،ألننا جميعاا نفعل نفس األشياء (رومية  1 :2؛ متى  .)2-1 :7لقد
أخطأنا جميعاا وأعوزنا مجد (صفات) أبينا الذي ال يحكم على أح ٍد (رومية  .)23 :3األحداث التي جرت
سا ُمكب اَّرا لكراهية طبيعتنا الساقطة البن هللا بتحريض من العدو
في تاريخ البشرية ليست سوى انعكا ا
الرئيسي الشيطان نفسه .هذه األحداث هي ظل لصور وأدلة على معركة روحية بين الحق والباطل –
الصراع العظيم بين المسيح والشيطان.
ولكن كيف تغيرت هذه "األعياد والشرائع المقدسة"؟ يتطلب هذا السؤال دراسة التاريخ لمعرفة القصة
الطويلة والحزينة لكيفية تغيير القرن الصغير ليوم السبت واألعياد .للحصول على نظرة عامة حول هذا
التاريخ ،يرجى قراءة كتابي "الصراع العظيم" و "مسائل حياتية" المتوفران على موقع
مختصرا لهوية القرن الصغير وأنشطته لمعالجة هذا السؤال المتعلق
 .fatheroflove.infoسنقدم شر احا
ا
بكيفية تغيير األعياد والشرائع المقدسة.
في بداية األصحاح السابع من سفر دانيال ،يخبرنا دانيال أن قوة "القرن الصغير" هذا تقوم من الحيوان
الرابع من الحيوانات التي رآها في رؤيته .يخبر المالك جبرائيل دانيال أن هذه الحيوانات األربعة تمثل
أربع ممالك عالمية .أما عن الحيوان الرابع فيقول جبرائيل:
سائ ِِر ْال َم َما ِلكِ ،
ع َلى األ َ ْر ِ
"فَقَا َل ه َكذَا :أ َ َّما ْال َحيَ َوانُ ْال َّراب ُع فَت َ ُكونُ َم ْملَكَة ٌ َرا ِب َعةٌ َ
ض ُمخَا ِلفَةٌ ِل َ
ْ
ُ
ع َ
ش َرة ُ ُملوكٍ
ض ُكلَّ َها َوتَدُو ُ
ِي َ
فَت َأ ْ ُك ُل األ َ ْر َ
س َها َوت َ ْس َحقُ َها َ ....و ْالقُ ُرونُ ْالعَش ََرة ُ مِ ْن ه ِذ ِه ال َم ْملَ َك ِة ه َ
ِف األ َ َّولِينَ َ ،ويُ ِذ ُّل ثَالَثَةَ ُملُوكٍ " (دانيال
َيقُو ُمونَ َ ،و َيقُو ُم َب ْعدَ ُه ْم آخ َُر [القرن الصغير]َ ،وه َُو ُمخَال ٌ
 23 :7و.)24
على الرغم من أننا لن نستفيض في شرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ،إال أننا نود إخبار القارئ
بأن علماء ومعلمي الكتاب المقدس قد علموا لقرون أن هذه الوحوش األربعة تمثل ممالك العالم األربع أال
وهي بابل (التي يرمز إليها األسد) ،ومادي وفارس (التي يرمز إليها الدب) ،واليونان (التي يرمز إليها
النمر) ،وروما (التي يرمز إليها الوحش المخيف جداا ذو القرون العشرة) .قال دانيال إن "القرن الصغير"
هذا يخرج من بين القرون العشرة التي توجد على الوحش الرابع هذا (راجع اآلية  ،)8لذلك ينبغي أن
تقوم هذه القوة من روما .بمرور الوقت ،كانت لروما مرحلتين – روما الوثنية وروما البابوية .عندما
بسطت روما البابوية نفوذها وسيطرتها ،قامت الكنيسة الرومانية بدمج كل العقائد الوثنية في المسيحية
الكاثوليكية الرومانية وبدأت في فرض تعاليمها من خالل الدولة .ولهذا السبب فإن هذه المملكة الرابعة
"مخالفة لآلخرين" ذلك ألنها قوة دينية وسياسية تسيطر فيها الكنيسة على الدولة.
ع ُ
ب َونَ ْح َو ال َّ
ق َونَحْ َو فَ ْخ ِر
صغ ٌ
ظ َم ِجدًّا نَحْ َو ْال َجنُو ِ
ِيرَ ،و َ
" َومِ ْن َواحِ ٍد مِ ْن َها خ ََر َج قَ ْر ٌن َ
ش ْر ِ
اضي" (دانيال .)12 – 10 :8
األ َ َر ِ
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عظُ َم
في دانيال األصحاح الثامن يرى دانيال هذا القرن الصغير في هيئته الوثنية السياسية ويقول عنه أنه " َ
ب َونَحْ َو ال َّ
اضي" (دانيال  .)12 – 10 :8وفي العدد العاشر تقوم
ِجدًّا نَحْ َو ْال َجنُو ِ
ق َونَ ْح َو فَ ْخ ِر األ َ َر ِ
ش ْر ِ
المرحلة البابوية بالهيمنة إذ تبدأ في التعمق أكثر في األمور الدينية.
" َوتَعَ َّ
س َم َاواتَِ ،و َ
س ُه ْم.
ظ َم َحتَّى إِلَى ُج ْن ِد ال َّ
وم إِلَى األ َ ْر ِ
ط َر َح بَ ْعضاا مِ نَ ْال ُج ْن ِد َوالنُّ ُج ِ
ض َودَا َ
ِيس ْال ُج ْن ِد تَعَ َّ
ظ َم [ ...و] َ
ض َوفَعَ َل َونَ َج َح" (دانيال :8
ط َر َح ا ْلحَقَّ َ
علَى األ َ ْر ِ
َو َحتَّى إِلَى َرئ ِ
.)12 – 10
إن طرح الحقائق السماوية على األرض يرمز ألخذ طرق هللا وحقه وإعادة وضعها في إطار بشري
ساقط .يعرض هذا النظام مملكة هللا في إطار ممالك العالم الوحشية .ستتغير مملكة هللا من مملكة المحبة
والحرية إلى مملكة الحرب واإلكراه.
وبسبب سقوط البشر في الخطية ،فإننا اآلن بطبيعة الحال ال نؤمن بغفران هللا .لقد تسببت الخطية في تغيير
فكرنا تجاه هللا ،معتقدين أنه يتعين علينا اآلن القيام باألعمال الحسنة واسترضاء هللا حتى يقبلنا .وكما كان
يفعل اليهود على مدار التاريخ ،فقد قدمت كنيسة روما شريعة هللا على أنها قانون تشريعي يشتمل على
عقوبات جزائية ينبغي تطبيقها على من يخالفونه.
خالل هذه "العصور المظلمة"" ،تغيرت" شريعة هللا المقدإسة في أذهاننا من كونها روحية (رومية :7
 )14إلى قائمة من القواعد التعسفية الجائرة التي يمكن تعديلها أو حتى إلغاؤها .وقد اجتاح هذا الالهوت
السيئ المسيحية البروتستانتية الحديثة أيضاا .لقد خدعنا الشيطان باالعتقاد أنه إذا خالف اإلنسان قوانين
هللا ،فسيتعين عليه (أي هللا) عندئ ٍذ تنفيذ العدالة اإللهية وذلك بمعاقبتنا باألوبئة أو المرض أو حتى الموت.
ومع ذلك ،فإن شريعة هللا ال تعمل بالطريقة التي تعمل بها الشرائع والقوانين البشرية.
شريعة هللا مصممة بطريقة تجعلها تعكس طبيعة واضع هذه الشريعة وصفاته .فهي شريعة محبة تسير
عليها حقيقة الحياة .نعم "أجرة الخطية هي موت" (رومية  ،)23 :6و"الخطية هي التعدي على الناموس"
(يوحنا األولى  ،)4 :3لكن هللا ليس هو َم ْن يقتل الخاطئ بسبب تعديه وكسره للقوانين التي وضعها .تما اما
كما أن الموت هو النتيجة الطبيعية للقفز من طائرة على ارتفاع  35ألف قدم بدون مظلة.
ش ْه َوتِ ِه .ث ُ َّم ال َّ
ش ْه َوة ُ إِذَا َحبِلَتْ ت َ ِلدُ خَطِ يَّةا،
ع مِ ْن َ
ب َوا ْن َخدَ َ
" َولك َِّن ُك َّل َواحِ ٍد يُ َج َّربُ إِذَا ا ْن َجذَ َ
َوا ْل َخطِ يَّةُ إِذَا َك َملَتْ ت ُ ْنتِ ُج َم ْوتاا" (يعقوب  14 :1و.)15
عندما نختار السير خارج إرادة هللا ،بعيداا عن سياج الحماية اإللهية (شريعة هللا) ،لن يتدخل هللا في حريتنا
في االختيار وسوف نحصد بشكل طبيعي ما نزرعه .هللا ليس أباا مسيئاا .وليس طاغية متعطش للدماء .إنه
ان َو ْال َوفَاءِ " (خروج  .)6 :34عندما دخلت
ب َو َكث ُ
ض ِ
إلى األبد "إِله ٌ َرحِ ي ٌم َو َرؤ ٌ
ُوف ،بَطِ ي ُء ْالغَ َ
اإلحْ َ
س ِ
ِير ِ
الخطية إلى هذه األرض ،لم يتغير هللا ولم تتغير شريعته .شريعة هللا هي نسخة طبق األصل من صفات
بره اإللهية.
عيُونَ ُك ْمَ ،وا ْن ُ
َان
س َم َاوا ِ
س َم َاوا ِ
ض مِ ْن تَحْ تُ َ .فإ ِ َّن ال َّ
ت ُ
"ا ِْر َفعُوا إِ َلى ال َّ
ظ ُروا إِ َلى األ َ ْر ِ
ت كَالدُّخ ِ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
صي فَإِلَى األَبَ ِد يَ ُكونُ
تَ ْ
ب ت َ ْبلىَ ،و ُ
سكانَ َها كَالبَعُ ِ
ض كَالث ْو ِ
وض يَ ُموتونَ  .أ َّما َخال ِ
ض َمحِ لَُّ ،واأل َ ْر َ
ب الَّذِي ش َِريعَتِي فِي قَ ْل ِبهِ :الَ تَخَافُوا ْ
مِن
س َمعُوا لِي يَا ع َِارفِي ا ْل ِب ِر ،ال َّ
ض .اِ ْ
َو ِب ِري الَ يُ ْنقَ ُ
ش ْع َ
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ب يَأ ْ ُكلُ ُه ُم ْالعُ ُّ
ُّوس.
اسَ ،ومِ ْن َ
شت َائِمِ ِه ْم الَ ت َْرت َاعُوا ،ألَنَّهُ كَالث َّ ْو ِ
ير النَّ ِ
ثَ ،وكَالصُّوفِ يَأ ْ ُكلُ ُه ُم الس ُ
ت َ ْعيِ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ونُ
صي إِلى دَ ْو ِر األد َْو ِار" (إشعياء .)8 – 6 :51
أ َ َّما بِ ِري فإِلى األبَ ِد يَك َ ،و َخال ِ
الشيء الوحيد الذي تغير بعد دخول الخطية هو نحن أجمعين .تغيرت عقولنا وشخصياتنا وصفاتنا .تغيرت
غفورا ،بل نراه إل اها غاضباا تتطلب عدالته موت كل من يجرؤ على
أفكارنا تجاه هللا .ال نعد نراه أباا محباا و
ا
حرمة واختبأا من
مخالفة قوانينه .وهذا هو بالضبط ما حدث عندما أكل آدم وحواء من ثمر الشجرة ال ُم َّ
ان فَ ْ
ص ْوتَكَ فِي ْال َجنَّ ِة فَ َخشِيتُ  ،ألَنِي ع ُْريَ ٌ
اختَبَأْتُ "
وجه هللا ،وعندما سأل هللا آدم أجابه بالقولَ " :
سمِ ْعتُ َ
(تكوين .)10 :3
استمع اآلن إلى الطريقة التي خدع بها الشيطان كنيسة روما وأقنع غالبية العالم بأن شريعة هللا هي قائمة
من القواعد والقوانين الجائرة التي يمكن تغييرها أو إلغاؤها.
"للبابا السلطة في تغيير األزمنة ،وإلغاء القوانين والشرائع ،وإبطال كل األشياء ،حتى تعاليم
المسيح  ...للبابا السلطة ،وقد مارسها في كثير من األحيان ،إلبطال وصية المسيح" (ديكريتال
دي ترانالتك إبيسكوب [البابا يستطيع تغيير الشريعة اإللهية] ،قاموس فيراريس الكنسي).
"من الجيد أن نذكر المشيخيين والمعمدانيين والميثوديين وجميع المسيحيين اآلخرين ،بأن
الكتاب المقدس ال يدعمهم في أي مكان من جهة تقديس يوم األحد .يوم األحد هو مؤسسة
تابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،وأولئك الذين يحتفلون بهذا اليوم يتبعون وصية الكنيسة
الكاثوليكية "( .األب برادي ،إليزابيث ،نيوجيرسي "األخبار" في  18مارس .)1903
"نحتفل باألحد بدالا من السبت ألن الكنيسة الكاثوليكية نقلت قدسية السبت إلى األحد"( .بيتر
جيرمان ،الجمعية الكندية لدراسة األديان ،التعاليم العقائدية ،طبعة  ،1957صفحة .)50
"لقد أجرينا التغيير من اليوم السابع إلى اليوم األول ،من السبت إلى األحد ،بسلطة كنيسة
المسيح الرسولية المقدسة الكاثوليكية"( .األسقف سمور ،لماذا نحفظ األحد).
"البروتستانت  ...يقبلون أن يكون يوم األحد بدالا من يوم السبت يو اما للعبادة العامة بعد أن
قامت الكنيسة الكاثوليكية بالتغيير  ...لكن العقل البروتستانتي ال يدرك أنه ...عند االحتفال
بيوم األحد ،فإنهم يقبلون سلطة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة – البابا" (مجلة زائر يوم
األحد ،بتاريخ  5فبراير .)1950
لم تغير الكنيسة الرومانية يوم السبت فحسب ،بل كل أعياد هللا:
" ...لم تبطل الكنيسة الكاثوليكية يوم السبت فحسب ،بل ألغت جميع [ما يُس َّمى بـ] األعياد
اليهودية األخرى" (األسقف ت .إنرايت ،خطاب 26 ،أبريل .)1902
أشرنا سابقاا إلى بوليكراتس واعترافه بأن المسيحيين ،بمن فيهم تالميذ يسوع ،كانوا يحتفلون بعيد الفصح
في اليوم الرابع عشر من الشهر اليهودي األول .إال أن كنيسة روما تباحثت هذه القضية وأرادت تغيير
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التوقيت ليتزامن مع عيد عشتار الخاص بهم (عيد القيامة الكاثوليكي) .لم يكن نقطة الجدال تتعلق باالحتفال
بعيد الفصح وإنما بموعد االحتفال به .والتاريخ يؤكد أن إبدال التوقيت الكتابي لعيد الفصح بأحد القيامة
الكاثوليكي مهد الطريق للتأكيد على تغيير روما للسبت من اليوم السابع من األسبوع (السبت) إلى اليوم
األول من األسبوع (األحد).
"كان التطور المبكر لالحتفال بعيد القيامة والخالفات المصاحبة المتعلقة بموعده هي إلى حد
كبير نتيجة لمحاولة المسيحية [أو المسيحية المزيفة] لتحرير نفسها من اليهودية .كان يوم
األحد قد حل بالفعل محل السبت اليهودي [أي سبت هللا] في أوائل القرن الثاني ،وعلى الرغم
من الجهود المبذولة في آسيا الصغرى [من قبل بوليكراتس وآخرين] للحفاظ على عيد الفصح
اليهودي في  14نيسان  ...تبنى مجمع نيقية األحد السنوي الذي يأتي بعد اكتمال القمر بعد
االعتدال الربيعي ( 21مارس)" (والتر إلويل ،محرر ،قاموس الالهوت اإلنجيلي" ،عيد
القيامة" .)1984
"لقد تأثر انفصال المسيحيين األمميين عن جذورهم اليهودية بالسياسات القمعية التي
تبناها األباطرة الرومان ضد الشعب اليهودي والدين ،وكذلك بحملة تشوية السمعة التي
شنها اليهود ضد المسيحيين .شجعت هذه العوامل المسيحيين األمميين على اعتناق
الهوت "مسيحي" يقوم على ازدراء اليهود كشعب واليهودية كدين .وكتب كبار اآلباء
كبيرا من الكتب التي تتحدث ضد اليهود ،شوهوا فيها سمعة اليهود كشعب وأفرغوا
عدداا ا
معتقداتهم وممارساتهم الدينية من أي قيمة تاريخية .كان يوم السبت وعيد الفصح
ضحيتين رليسيتين في الحملة المعادية لليهود .فقد تم تغيير السبت إلى األحد وتم نقل
عيد الفصح إلى أحد القيامة" (صموئيل باكيوتشي ،أعياد هللا في الكتاب المقدس
والتاريخ ،أعياد الربيع ،ص .)103
لقد غيَّرت المسيحية األيام المقدسة في التقويم اإللهي وأبدلتها بالعطالت التي كان يتم االحتفال فيها بعبادة
الشمس .كثير من المسيحيين اليوم يتبعون عن غير قصد تقاليد البشر ويرفضون وصايا هللا .فاألعياد
المختلفة كالكريسماس واإليستر (عيد القيامة) والفالنتاين والهالوين كلها لها أصل وثني .العالم بأسره
يعرف هذه األعياد ،ولكن كم عدد الذين يعرفون أعياد هللا الواردة في أسفار الوحي المقدس (الويين )23
والتي ننال فيها الروح القدس بقدر أعظم ،ونحتفل من خاللها بخطة هللا العظيمة للخالص ،ونحصل فيها
على الراحة في بنوتنا ألبينا السماوي؟ لماذا نعرف هذه األعياد الوثنية ،لكننا ال نفقه شيئاا عن األعياد
والمواقيت اإللهية؟
"ومن روما جاءت إضافة أخرى إلى االرتداد المختص بعبادة الشمس .استمر المسيحيون
األوالل ،وهم في الغالب من اليهود ،في االحتفال بعيد الفصح تخليدًا لذكرى موت المسيح،
عيد الفصح الحقيقي .واستمر هذا بين الذين آمنوا بالمسيح من بين األمم .بنا اء على ذلك،
كان االحتفال دائ اما في يوم الفصح الحقيقي  -الرابع عشر من الشهر األول .ومع ذلك ،فقد
تبنت روما ،ومنها باقي الغرب ،يوم الشمس [األحد] كيوم لالحتفال بذلك  ...كان حكم روما
هو أن االحتفال [بعيد القيامة] يجب أن يكون دائ اما يوم األحد  -األحد األقرب إلى اليوم الرابع
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عشر من الشهر األول من السنة اليهودية [أبيب  /نيسان] .وإذا صادف اليوم الرابع عشر
من ذلك الشهر يوم األحد ،فلن يتم االحتفال به في ذلك اليوم ،وإنما في يوم األحد التالي".
(أ.ت .جونز ،إمبراطوريات النبوة العظيمة ،ص .)214 - 213
ومن المثير لالهتمام أن الكتاب المقدس يقول أن قوة وحشية أخرى ستقوم و"تجعل" (تشرع  /تفرض)
العالم يسجد لهذا الوحش ذي القرون العشرة الذي يمثل اإلمبراطورية الرومانية المنتعشة و"يجعل"
"صورتها" (سياساتها) إلزامية (راجع رؤيا .)13
ُ
ورة ُ ْال َو ْح ِشَ ،و َيجْ َع َل َجمِ ي َع الَّذِينَ
ورةِ ْال َو ْح ِشَ ،حتَّى تَت َ َكلَّ َم ُ
ي ُرو احا ِل ُ
ص َ
ص َ
ي أ َ ْن يُعْطِ َ
" َوأعْطِ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ارَ ،واأل ْغنِيَا َء َوالفُقَ َرا َء،
الَ يَ ْس ُجدُونَ ِل ُ
ورةِ ال َوحْ ِش يُ ْقتَلونَ َ .ويَجْ عَ َل ال َجمِ ي َعِ :
َار َوال ِكبَ َ
الصغ َ
ص َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
على َج ْب َهتِ ِه ْم" (رؤيا  15 :13و.)16
صنَ ُع ل ُه ْم ِ
ار َو ْالعَبِيدَ ،ت ْ
على يَ ِده ِِم اليُ ْمنَى أ ْو َ
س َمة َ
َواألَحْ َر َ
ألم نر أن عالمة هللا الظاهرة في السبت (عالمة ومعجزة) ،ينبغي ختمها في نفس مكان سمة الوحش -
يدنا وجبهتنا؟ هل يمكن أن يكون لسمة الوحش عالقة بالتغيرات التي طرأت على "أعياد هللا وشرائعه"؟
دعونا نسمع من روما نفسها:
"إنها عالمة سلطتنا على تغيير شريعة هللا" (األب إنرايت ،تاريخ السبت ،ص .)802
"بالطبع تدعي الكنيسة الكاثوليكية أنها قامت بإجراء التغيير [من السبت إلى األحد].
وهذا الفعل هو عالمة سلطتها الكنسية وسلطتها في األمور الدينية" (سي إف توماس،
مستشار الكاردينال جيبونز ،إيمان آبائنا ،ص .)14
واليوم يحذو البروتستانت المعاصرون حذو كنيسة روما .ففي أبريل من عام  2015صرح القس الدكتور
ديميتريوس تونياس من تحالف يوم الرب األمريكي:
"كل يوم أحد هو باألساس دعوة للوحدة المسيحية ألننا في هذا اليوم مدعوون إلى الشركة
مع الرب وبواسطة الرب  ...وكي يتسنى لنا تقدير يوم األحد كسمة للوحدة المسيحية
يجب علينا توسيع تعريفنا للوحدة".
واألستاذ الكاثوليكي مالخي مارتن يشير إلى أن البابا "يصر على أن البشر ليس لديهم أمل موثوق في
تأسيس نظام جيوسياسي فعَّال ما لم يكن مبي انا على المسيحية الكاثوليكية الرومانية" (مفاتيح هذا الدم،
صفحة  .)492ومنذ سقوطها من السلطة عام  ،1798وال تزال كنيسة روما تقوم بدور مضاعف لتعزيز
سياساتها الدينية والسياسية وتوحيد جميع الكنائس .والبابا يقول أنه إن صارت أي وحدة بين أديان العالم،
فإنها ال بد أن تقوم على "المسيحية الكاثوليكية الرومانية".
على الرغم من أن هذا ال يعني أن كل عقيدة يجب أن تتحد ،إال أن هذا يعني أن أديان العالم ستنظر إلى
رأس كنيسة واحدة  -الكنيسة الرومانية (البابوية)  -و "سمة" تلك "الوحدة المسيحية" هي تقديس األحد،
وقدسية األحد ترمز إلى "المسيحية الرومانية الكاثوليكية" .لكن ما هذا بالضبط؟
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"معظم الرجال العظماء الذين أسسوا الكنيسة الغربية كانوا محامين رومانيين مدربين .كان
ترتليا ،سيبريان ،أوغسطينوس ،غريغوري الكبير (الذي تشكل كتاباته الجسر بين اآلباء
ا
رجاال تدربوا في البداية على أن يكونوا محاميين
الالتينيين ورجال التعليم) جميعهم
رومانيين ،وكان لهذا التدريب الفضل في تشكيل وصياغة فكرهم بأسره ،سواء كان الهوتياا
أو كنسياا .وقد كانوا بالغريزة يسألون ويفكرون في نفس األسئلة التي يسألها المحامي
الروماني العظيم .كانت لديهم رغبة المحامي في الحصول على تعريفات دقيقة .وكانت لديهم
فكرة المحامي أن الواجب األساسي المنوط بهم هو األمر بإطاعة السلطة ،سواء كانت هذه
السلطة تعبر عن نفسها في صورة مؤسسات خارجية أو من خالل الطرق الصحيحة
الموضوعة للتفكير في الحقائق الروحية .لم يتمكن أي فرع من فروع المسيحية الغربية من
تحرير نفسه من التعويذة التي ألقاها عليه هؤالء المحامون الرومان في القرون األولى
للكنيسة المسيحية "( .توماس ليندسي ،تاريخ اإلصالح ،صفحة .)168
يمثل السبت واألحد عالمتين ترمزان إلى نظامي حكم مختلفين تما اما عن بعضهما واألعياد المرتبطة بكل
واحد منهما .بما أن معظم سكان العالم يعتقدون أن الفعل المتعلق "بتغيير" السبت من اليوم السابع إلى
اليوم األول هو "عالمة" سلطة البابوية في األمور الدينية ،فإن قدسية األحد هي "العالمة" أو "الراية"
التي ترمز إلى والء الفرد في أساليب اإلكراه المتمثلة في "األمر بإطاعة السلطة" .يرمز السبت إلى مملكة
هللا ،وهي مملكة قائمة على شريعة التصميم والتخطيط والغرض ،ويسودها الحق والمحبة ،وتترك
ت أ َ ْو ل َّ
ع ِة ل ِْلبِ ِر؟" (رومية :6
اآلخرون
أحرارا لتحمل نتيجة اختياراتهم وقراراتهم "إِ َّما ل ِْلخَطِ يَّ ِة ل ِْل َم ْو ِ
ا
ِلطا َ
 .)16لقد أصبح يوم األحد يو اما للراحة ،ليس عن قصد ،ولكن بأفعال وقرارات تشريعية من صنع اإلنسان.
إنه قانون إلزامي ،والقوانين اإللزامية ال ينتج عنها قداسة ،بل عبيداا ال أكثر.
إن اإليمان بهذا الفرض الذي هو من صنع اإلنسان سيؤدي إلى وضع السمة في "جبهتك" (رمز تفكيرك)،
وممارسة هذا الوسيلة الوحشية سيجعل السمة توضع على "يدك" (رمز أعمالك ووالئك) .وأي شخص
ال يؤمن ويمارس هذه الطريقة ،التي تمثلها راية يوم األحد ،سيقتل ،والعالم في ذلك الحين سيعتقد خطأ ا أن
عةٌ فِي َها يَ ُ
ظ ُّن ُك ُّل
سا َ
عدالة هللا تأخذ مجراها (رؤيا  .)15 :13قال يسوع في يوحنا  2 :16و" 3بَ ْل ت َأْتِي َ
ع َرفُونِي" .ليتنا نتمثل بصفات
سيَ ْفعَلُونَ هذَا بِ ُك ْم ألَنَّ ُه ْم لَ ْم يَ ْع ِرفُوا
اآلب َوالَ َ
َ
َم ْن يَ ْقتُلُ ُك ْم أَنَّهُ يُقَ ِد ُم خِ ْد َمةا هللَِ .و َ
المسيح في ذلك الحين ونصلي قائلين" :يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون" (لوقا .)34 :23
نود التأكيد على أننا ال نوجه أصابع االتهام إلى شخص ما ،ولكن إلى أنفسنا كبشر .ففي حالتنا الساقطة
نمتلك جمي ًعا نفس روح القرن الصغير الذي " ِب َحذَاقَتِ ِه َي ْن َج ُح أ َ ْيضًا ْال َم ْك ُر [الضالل] فِي َي ِد ِه [أعماله]،
َويَتَعَ َّ
ظ ُم بِقَ ْلبِ ِه" (دانيال  .)25 :8بدون روح المسيح الحالة فينا والمسيطرة علينا ،نظهر هذه الروح
العدائية الوحشية من خالل استخدامنا للقوة واإلكراه واالنتقام من اآلخرين.
وهكذا فإننا نسعى إلى التوبة الجماعية (لكل الجنس البشري) لعدم إيماننا بإلهنا وأبينا المحب ،والراحة
في حضنه وهو يعلمنا برفق ولطف ويعيد توجيه طريق األنانية الذي نسلكه إلى طريق المحبة غير
المشروطة والخدمة – خدمته هو وخدمة إخوتنا في البشرية الذين اشتراهم المسيح لنفسه بثمن غير
محدود.
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إن شفاء أنفسنا التي دمرتها الخطية هو اختبار مؤلم لنا ،وال يمكننا خوض عملية الشفاء هذه ما لم نعرف
على وجه اليقين أن هللا يحبنا.
إن التصميم المتعلق بالسبت هو قناة لتلقي حضور هللا الذي وحده يجعلنا مقدسين ،ليس فقط في يوم السبت،
ولكن في كل يوم .ومبدأ السبت والرقم سبعة هو عالمة على نمط حياة يعتمد على صورة خالقنا ومثاله.
فنظرتك لصفات هللا تنعكس في كيفية رؤيتك لعالقتك مع أبيك السماوي .هل هو أب يطالب بطاعة
مجموعة من القواعد والقوانين ويفرض عقوبات على من يخالف هذه القوانين ،بل ويقتلهم في بعض
األحيان؟ هل تعيش في هذا النوع من الخوف تجاه أبيك السماوي وتطيعه عن اضطرار لتجنب غضبه؟
صممت قوانينه من أجل صحتك الجسدية
أم أنه أب ال يتغير وال يلجأ إلى العنف على اإلطالق ،والذي ُ
والروحية وسعادتك ،ويتحمل إلى األبد أتعابك وأحمالك وعيوبك وأخطائك ،ويبحث عن أبنائه الضالين
ليرجعوا إلى البيت ويستريحوا في حضنه؟
سأ َ ْشفِي ِه" (إشعياء .)19 :57
ب ،قَا َل َّ
سالَ ٌم ل ِْل َبعِي ِد َول ِْلقَ ِري ِ
الربُّ َ ،و َ
سالَ ٌم َ
" َ
يتضح من كل هذا أن الشيطان يريد تغيير األعياد المقدسة إذ أن أبناء هللا من خالل هذه المواقيت اإللهية
يتجددون في إحساسهم ببنوتهم هلل ويتيقنون من حصولهم على الرحمة والمغفرة .ويدخلون إلى مسرة اآلب
بابنه التي عبَّر عنها في سبت الخليقة األول .وفي المسيح ننال هذه البركة الروحية في ملؤها.
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صراخ منتصف الليل
دورا رئيسياا في اختبار شعب هللا قبل إغالق باب الشفاعة.
يلعب مثل العذارى العشر في متى  25ا
يس.
س َم َاوا ِ
"حِ ينَئِ ٍذ يُ ْش ِبهُ َملَ ُكوتُ ال َّ
صا ِبي َح ُه َّن َوخ ََرجْ نَ ِل ِلقَاءِ ْال َع ِر ِ
ع ْش َر َ
ت َ
ارى ،أ َ َخ ْذنَ َم َ
عذَ َ
ْ
َ
َ
صابِي َح ُه َّن َولَ ْم يَأ ْ ُخذنَْ
ْ
س َجا ِهالَ ٍ
س مِ ْن ُه َّن َحكِي َماتٍَ ،و َخ ْم ٌ
َو َكانَ َخ ْم ٌ
ت .أ َّما ال َجا ِهالَتُ فَأ َخذنَ َم َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ا
َّ
َّ
َ
اتُ
ر
ع
ال
أ
ط
ب
أ
ا
م
ِي
ف
و
.
ن
ه
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ا
ص
م
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ه
ت
ي
ن
آ
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ف
ا
ت
ي
زَ
ذ
خ
َ
أ
ف
م
ِي
ك
ح
ال
ا
م
أ
و
ا،
ْ
ْ
يس نَ َعسْنَ
نَ
َِ ُ
ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ِيحِ ِ َ َ
َم َع ُه َّن زَ ْيت ا َ َّ َ َ
ْ
يس ُم ْقبِلٌ ،فَا ْخ ُرجْ نَ ِل ِلقَائِه" (متى
َار ُ
َجمِ يعُ ُه َّن َونِ ْمنَ  .فَفِي نِص ِ
ص َراخ :ه َُوذَا العَ ِر ُ
ْف اللَّ ْي ِل ص َ

.)6 – 1 :25
الفرق بين العذارى الحكيمات والجاهالت هو أن العذارى الحكيمات أخذن زيتاا في آنيتهن مع مصابيحهن.
والزيت رمز للروح القدس .العذارى الحكيمات تلقين الروح القدس أكثر من الجاهالت .كيف تلقونه؟ تقف
العذارى الحكيمات على القمر متسربالت بالشمس ،ويستجبن لنداء المسيح:
ي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" (متى .)28 :11
"تعالوا إل َّ
الحكيمات يأتين عندما ينادي عليهن .فيما يلي مثال عن الرب يسوع هو ينادي:
" َو َكانَ عِيدُ ْاليَ ُهودِ ،عِيدُ ْال َم َ
سوعُ
ف يَ ُ
ظ ِ
الَ ،ق ِريباا َ ...وفِي ْاليَ ْو ِم األَخِ ِ
ير ْال َعظِ ِيم مِنَ ْالعِي ِد َوقَ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ي َويَ ْش َربْ َ .م ْن آ َمنَ بِيَ ،ك َما قَا َل ال ِكتَابُ  ،تَجْ ِري ْ
مِن
َونَادَى قِائ اِال« :إِ ْن َ
عطِ َ
ش أ َ َحد ٌ فَليُقبِ ْل إِل َّ
َب ْ
وح الَّذِي َكانَ ْال ُمؤْ مِ نُونَ بِ ِه ُم ْزمِ عِينَ أ َ ْن َي ْق َبلُوهُ" (يوحنا
ع ِن ُّ
ط ِن ِه أ َ ْن َه ُ
ار َماءٍ َحي ٍ» .قَا َل هذَا َ
الر ِ
 2 :7و.)39 – 37
قدرا أعظم من
دعاهم يسوع في وقت عيد المظال ،ألن هذا كان وقتاا معي انا (عيداا) من اآلب يعطي فيه ا
نهارا أو ليالا ،ومع ذلك فإن إيحاءات
الروح .نؤكد مرة أخرى أنه يمكننا أن نأتي إلى المسيح في أي وقت ا
الروح تخاطب قلوبنا بشكل خاص خالل هذه األوقات ،فهي مواسم انتعاش وتجديد تعمل على مبدأ السبت
والرقم عشرة .وهي أوقات يكتب فيها ناموس هللا بعمق أكثر في قلوبنا بالروح الذي يأتي بوفرة في هذه
واستقرارا وإيماناا بأبينا.
األوقات .وتساعدنا على االستمتاع بعالقة منسجمة مع هللا ،مما يمنحنا ثقة متزايدة
ا
ث ا ْن ِشقَ ٌ
بعض الحاضرين في العيد قبلوا دعوته والبعض اآلخر رفضها( .اآليات " :)42-40فَ َحدَ َ
اق فِي
سبَبِ ِه" (العدد  .)43الحظ أعاله أن يسوع قال "كما قال الكتاب ،تجري من بطنه أنهار ماء حي".
ْال َج ْم ِع ِل َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ض َر أ ْيضاا إِلى ال َه ْيك ِلَ ،و َجا َء إِل ْي ِه َجمِ ي ُع
وقد برهن على صحة هذا الكالم في اليوم التالي ،ففي الصبح " َح َ
ال َّ
س يُعَ ِل ُم ُه ْم" (يوحنا  .)2 :8وفي هذا الوقت "َقَد ََّم إِلَ ْي ِه ْال َكتَبَةُ َو ْالف َِري ِسيُّونَ ا ْم َرأَة ا أ ُ ْم ِسكَتْ فِي ِزناا"
ش ْع ِ
ب فَ َجلَ َ
وجربوه في أمور مختصة بالناموس (األعداد .)6-3
ض" (يوحنا
سو ُ
ع فَا ْن َحنَى إِلَى أ َ ْسفَ ُل َو َكانَ يَ ْكت ُبُ بِإ ِ ْ
تخبرنا كلمات الوحي المقدس " َوأ َ َّما يَ ُ
علَى األ َ ْر ِ
صبِ ِع ِه َ
 .) 6 :8ما هو جوهر ما كان يكتبه في التراب المبعثر على أرضية الهيكل الحجرية أثناء وقت عيد
المظال؟
ب يُ ْكتَبُونَ ،
"أَيُّ َها َّ
عنِي فِي الت َُّرا ِ
الربُّ َر َجا ُء إِس َْرائِيلَُ ،ك ُّل الَّ ِذينَ يَتْ ُركُونَكَ يَ ْخ َز ْونَ ْ « .ال َحائِدُونَ َ
ع ا ْلمِ يَا ِه ا ْل َحيَّ ِة" (إرميا .)13 :17
الربَّ يَ ْنبُو َ
ألَنَّ ُه ْم ت ََر ُكوا َّ
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لقد رفضوه باعتباره المسيا" ،رب السبت"َ .م ْن كتب بنفسه على لوحي الحجر بإصبعه (خروج )18 :31
كان يكتب اآلن على أرضية الهيكل الحجرية بنفس اإلصبع.
ب َوقَا َل لَ ُه ْمَ « :م ْن َكانَ مِ ْن ُك ْم بِالَ خَطِ يَّ ٍة فَ ْليَ ْرمِ َها أ َ َّو اال بِ َح َج ٍر!»
ص َ
" َولَ َّما ا ْست َ َم ُّروا يَ ْسأَلُونَهُ ،ا ْنت َ َ
سمِ عُوا َوكَانَتْ َ
ض َمال ُِر ُه ْم
علَى األ َ ْر ِ
ث ُ َّم ا ْن َحنَى أ َ ْيضاا ِإلَى أ َ ْسفَ ُل َو َكانَ َي ْكتُبُ َ
ضَ .وأ َ َّما ُه ْم فَلَ َّما َ
ع َوحْ دَهُ َو ْال َم ْرأة َُ
تُبَ ِكت ُ ُه ْم ،خ ََر ُجوا َواحِ داا فَ َواحِ دااُ ،م ْبت َ ِدئِينَ مِ نَ ال ُّ
سو ُ
ِي يَ ُ
ُوخ إِلَى اآلخِ ِرينَ َ .وبَق َ
شي ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ع َولَ ْم يَ ْن ُ
َ
َ
ُ
ظ ْر أ َحداا س َِوى ال َم ْرأةِ ،قا َل ل َها« :يَا ا ْم َرأة ،أيْنَ ُه ْم
سو ُ
ب يَ ُ
ص َ
َواقِفَةٌ فِي ْال َوسْطِ  .فَلَ َّما ا ْنت َ َ
سوعَُ « :والَ أَنَا
س ِيدُ!» .فَقَا َل َل َها َي ُ
أُولئِكَ ْال ُم ْشت َ ُكونَ َ
علَيْكِ ؟ أ َ َما دَانَكِ أ َ َحدٌ؟» فَقَالَتْ « :الَ أ َ َحدََ ،يا َ
َ
أَدِينُكِ  .ا ْذ َهبِي َوالَ ت ُ ْخطِ ئِي أ ْيضاا»"
كانت ضمائر كل من الفريسيين والمرأة تبكتهم على خطاياهم .ابتعد الفريسيون بخزي ودينونة ذاتية ،وهم
ما زالوا يرفضون الغفران الذي قدمه لهم الرب يسوع مجاناا .لكن المرأة إذ أدركت من هو يسوع ،وأنه
ال هو وال أبيه أتى إلدانتها ،فقد دخلت إلى راحته كابنة العلي وذهبت محررة ا من قيود الخطية.
أتى التبكيت على الخطية بواسطة صوت المسيح القادر على الخلق وإصبعه المقدس .وقد قال لوقا البشير
بع هللاِ أ ُ ْخ ِر ُج ال َّ
علَ ْي ُك ْم َملَ ُكوتُ هللاِ" (لوقا
سا كلمات الرب يسوعَ " :ولك ِْن إِ ْن ُك ْنتُ بِأ َ ْ
مقتب ا
شيَاطِ ينَ  ،فَقَ ْد أ َ ْقبَ َل َ
ص ِ
َ
ُ
ْ
وح هللاِ أ ُ ْخ ِر ُج ال َّ
ْ
ْ
ش َياطِ ينَ  ،فَقَدْ
تُ
ر
ب
َا
ن
أ
ن
ك
ن
إ
ِن
ك
ل
و
"
كلماته:
اا
ض
أي
ا
س
مقتب
فيقول
البشير
متى
أما
).
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ا
ِ
َ
ُِ ِ
علَ ْي ُك ْم َملَ ُكوتُ هللاِ!" (متى " .)28 :12اإلصبع" هنا هو تشبيه عبري يشير إلى "الروح" .لقد رأينا
أ َ ْقبَ َل َ
نظرا لكونه متصالا
أن المفهوم العبري لـ "اليد" يرمز إلى "العمل" .لذا ،فإن المفهوم العبري لـ "اإلصبع" ،ا
باليد (العمل) ،فهو "عمل تفصيلي" حيث يمكن لإلصبع التحديد واإلشارة بدقة أكثر من اليد بأكملها .إن
"عمل" الروح القدس هو تحديد وكتابة الناموس بإصبعه في قلوبنا وأذهاننا.
" َ
ظاه ِِرينَ أَنَّ ُك ْم ِر َ
ِيحَ ،م ْخدُو َمةا مِ نَّاَ ،م ْكتُوبَةا الَ بِحِ ب ٍْر بَ ْل بِ ُروحِ هللاِ ا ْلحَي ِ ،الَ فِي أ َ ْل َواحٍ
سالَةُ ْال َمس ِ
ب لَحْ مِ يَّ ٍة" (كورنثوس الثانية .)3 :3
َح َج ِريَّ ٍة بَ ْل فِي أ َ ْل َواحِ قَ ْل ٍ
وقد قال هللا في إشارة إلى اختبار العهد الجديد:
الربُّ  :أَجْ عَ ُل نَ َوامِ يسِي
"أل َ َّن هذَا ه َُو ْالعَ ْهدُ الَّذِي أ َ ْع َهدُهُ َم َع بَ ْي ِ
ت إِس َْرائِي َل بَ ْعدَ ت ِْلكَ األَي َِّام ،يَقُو ُل َّ
ش ْعباا" (عبرانيين :8
علَى قُلُو ِب ِه ْمَ ،وأَنَا أ َ ُكونُ لَ ُه ْم ِإل اها َو ُه ْم َي ُكونُونَ لِي َ
فِي أ َ ْذهَان ِِه ْمَ ،وأ َ ْكتُبُهَا َ
.)10
إن كتابة ناموسه هذا في قلوبنا هي العمل التفصيلي الشامل المتعلق بالتقديس الذي يفرزنا لالستخدام
المقدس .وقد قال الرب يسوع أن عمل روحه القدوس هو إرشادنا إلى جميع الحق (يوحنا  12 :16و،)13
ب ْال َح َج ِر
متم اما بذلك الوعد عندما قال هللاَ " :وأُعْطِ ي ُك ْم قَ ْلباا َجدِيدااَ ،وأَجْ عَ ُل ُرو احا َجدِيدَة ا فِي دَاخِ ِل ُك ْمَ ،وأ َ ْن ِز ُ
ع قَ ْل َ
ب لَحْ ٍمَ .وأ َ ْج َع ُل ُروحِ ي فِي دَاخِ ِل ُك ْمَ ،وأَجْ َعلُ ُك ْم (أمنحكم القوة كي) ت َ ْسلُ ُكونَ فِي
مِ ْن لَحْ مِ ُك ْم َوأُعْطِ ي ُك ْم قَ ْل َ
فَ َرال ِِضيَ ،وت َحْ فَ ُ
ظونَ أَحْ َكامِ ي َوت َ ْع َملُونَ بِ َها" (حزقيال  26 :36و.)27
وهكذا نرى أن النتيجة الطبيعية لالمتالء بروح هللا هي السير في وفاق وانسجام مع كل وصاياه وفرائضه
وأحكامه .تقتبس جميع الكنائس المسيحية األصحاح الثالث من سفر مالخي لدعوة الناس إلى المبدأ المتعلق
بالعشور ،ولكن ما هو مكتوب في األصحاح الرابع يُرفض في أغلب األحيان.
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علَى ُك ِل إِس َْرائِيلَ .ا ْلفَ َرالِضَ
يب َ
ور َ
سى َ
"ا ُ ْذ ُك ُروا ش َِريعَةَ ُمو َ
ع ْبدِي الَّتِي أ َ َم ْرتُهُ بِ َها فِي ُح ِ
َواألَحْ كَا َم" (مالخي .)4:4
وبعد هذه اآلية مباشرة نقرأ:
ب اآل َباءِ
ي َق ْب َل َم ِجيءِ َي ْو ِم َّ
الر ِ
بْ ،ال َي ْو ِم ْال َعظِ ِيم َو ْال َم ُخوفِ  ،فَ َي ُردُّ قَ ْل َ
"هأَنَذَا أ ُ ْر ِس ُل ِإلَ ْي ُك ْم ِإي ِليَّا ال َّن ِب َّ
َ
َ
ض بِلَ ْع ٍن" (مالخي  5 :4و.)6
ي َوأض ِْر َ
ب األ َ ْبنَاءِ َ
علَى األ َ ْبنَاءِ َ ،وقَ ْل َ
َ
ب األ ْر َ
علَى آبَائِ ِه ْمِ .لئَالَّ آتِ َ
يأتي عمل إيليا عندما نذكر شريعة موسى .أخبرنا يسوع أنه لم يأت ليحذف أي شيء من الناموس بل
ليعظمه ويكرمه ويتممه.
"الَ ت َ ُ
ض بَ ْل ألُك َِم َل .فَإِنِي ْال َح َّق
وس أ َ ِو األ َ ْنبِيَا َءَ .ما ِجئْتُ أل َ ْنقُ َ
ظنُّوا أَنِي ِجئْتُ أل َ ْنقُ َ
ض النَّا ُم َ
ف َواحِ دٌ أ َ ْو نُ ْق َ
وس
أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إلَى أ َ ْن ت َ ُزو َل ال َّ
س َما ُء َواأل َ ْر ُ
طةٌ َواحِ دَة ٌ مِ نَ النَّا ُم ِ
ض الَ َي ُزو ُل َح ْر ٌ
َحتَّى يَ ُكونَ ْال ُك ُّل" (متى  17 :5و.)18
لن يزول أي شيء من الناموس حتى تزول السماء واألرض التي نعيش فيها اآلن .أيضاا ،الكلمة "حتى"
ال تشير إلى أنه سيزول بعد ذلك ،ولكنه سيوجد ببساطة على مدى التاريخ البشري بأكمله قبل مجيء
المسيح.
إن الشرائع التي أعطيت لنا من خالل موسى لها قيمة عظيمة .أقف مع داود حينما قال:
ق ْال ُخ َ
ورةِ األ َ ْش َر ِارَ ،وفِي َ
ِفَ ،وفِي َمجْ ل ِِس
طاةِ لَ ْم يَق ْ
"طُوبَى ل َّ
ِلر ُج ِل الَّذِي لَ ْم يَ ْسلُ ْك فِي َمشُ َ
ط ِري ِ
ارا َولَ ْي ال .فَ َي ُكونُ
وس َّ
ْال ُم ْست َ ْه ِزئِينَ لَ ْم َيجْ ل ْ
س َّرتُهَُ ،وفِي نَا ُمو ِس ِه َي ْل َه ُج نَ َه ا
الر ِ
ِس .لك ِْن فِي نَا ُم ِ
ب َم َ
ْ
َ
َّ
ْ
اري المِ يَاهِ ،التِي تُعْطِ ي ث َ َم َرهَا فِي أ َوانِهَِ ،و َو َرقُ َها الَ يَذبُلَُ .و ُك ُّل َما
َك َ
ش َج َرةٍ َم ْغ ُرو َ
س ٍة ِع ْندَ َم َج ِ
ْ
ُ
صنَعُه يَن َج ُح" (مزمور .)3 – 1 :1
يَ ْ
ينتج عن السير في شريعة الرب انسكاب الروح فنصير كأشجار مغروسة عند نهر روح هللا .تعالوا وذوقوا
ما أطيب الرب ووصاياه.
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مدعوون للخروج من الظلمة
أريد أن أشهد لجمال مواقيت هللا وأعياده وكيف أنها قد باركتني وأعانتني في رحلتي.
بعد أقل من ثالثة أسابيع من سقوط برجي نيويورك التوأمين في  11سبتمبر  ،2001كنت أقدم بعض
االجتماعات شمال سيدني في أستراليا .كانت المحاضرة عبارة عن مقارنة بين مملكتين .يمنحنا ملكوت
هللا قيمة من خالل عالقتنا بأبينا السماوي بالمسيح .أما مملكة الشيطان فتخلق مملكة قيمة من خالل القوة
الشخصية والمكانة االجتماعية واألداء .في محاضرتي كنت أقول أن سقوط الشيطان من بنوته هلل أدى
إلى االنحدار في حلقة من الفراغ وانعدام القيمة .وقد ورث الجنس البشري هذه الحالة المتمثلة في انعدام
القيمة عندما سقط في الخطية .وكان سر االنتصار على هذه المملكة هو الدخول في بنوة يسوع باإليمان.
فقد أظهر اآلب بنوتنا الحقيقية في المسيح عند معموديته وأيضاا في صراعه مع الشيطان في البرية .نحن
مقبولون في المحبوب (أفسس  .)6 :1والكلمات التي قالها اآلب البنه عند المعمودية هي كلماتنا باإليمان.
ما الحدث أو الشيء الذي أثار كل هذه األفكار في ذهني؟ حسناا ،في النصف األول من عام  2001كنت
أتنزه في صباح يوم السبت .لم أتمكن من الذهاب إلى الكنيسة لعدة أسابيع بسبب المرض .بينما كنت أسير،
بدأت أفكر في اليوم الذي جاء فيه ابني البكر إلى العالم قبل بضع سنوات .تذكرت الفرحة التي شعرت بها
ي .عندما نظرت في عينيه ،وقفت وأنا في حالة من الذهول والفرح الشديد وهو
عندما سلمته زوجتي إل َّ
بين ذراعي .صليت في تلك اللحظة :من فضلك ربي الحبيب ال تدع أي شيء يأتي بيني وبين ابني ،لكنني
فقط أريد منه أن يعرفني على حقيقتي ويتعرف على صفاتي .عندما تذكرت تلك الصالة ،سمعت صوتاا
في ذهني في تلك اللحظة :يا أدريان ،هذا هو ما أشعر به تجاهك .لقد تفاجأت للغاية .وبدأت أشعر بروح
المقاومة في أعماقي .لكن يا رب ،كيف يمكنك أن تحب خاطئاا مثلي؟ لقد أزعجني هذا الفكر ألنني قبلت
يسوع المسيح وآمنت به لغفران الخطايا ،ومع ذلك ،وعلى مستوى أعمق ظهر هذا الشك الذي لم أكن
أعرف بوجوده .عندما وجد أبي السماوي طريقاا من خالل ابني ليخبرني كم كنت ثميناا وغالياا عليه ،فقد
أدى ذلك إلى شعوري بانعدام القيمة ،ووجدت نفسي أتصارع معه مع أنني لم أكن أرغب في ذلك .كانت
كلمات أبي كالنار في وسط أحشائي .تصدت هذه الكلمات لشعوري بانعدام القيمة وكانت راغبة بشدة في
أخيرا صوتاا بداخلي يخبرني :هل سترفض
القضاء عليه .استمر هذا الصراع لعدة دقائق حتى سمعت
ا
محبتي لك؟ لقد فوجئت مرة أخرى ،واعترفت على الفور بخطيتي وقلت في قلبي :أقبل نعمتك يا رب من
خالل ذبيحة المسيح ،إنها عجيبة وعظيمة جداا ويصعب فهمها ،لكنني أقبلها .وصل أبي السماوي من
خالل ابني إلى أعماق كياني ليكشف محبته لي من خالل ابنه .لقد أخرج مشاعري بانعدام القيمة واستحوذ
على قلبي .والشيء العجيب هو أنه عبَّر عن مسرته بي من خالل ابنه في يوم السبت.
ولكن على الرغم من أنني ذقت هذه الحرية ،فإن العدو لن يستسلم بدون قتال .فنيران المحبة كانت ستحتاج
إلى بعض الوقت لتأكل شعوري بانعدام القيمة .هذه األفكار الجديدة غيرت طريقة تفكيري تما اما،
ووضعتني على طريق ال يمكنني تخيله أبداا.
إن الكرازة بحرية بنوتنا في المسيح شي ٌء ،أما إدراك مدى سيطرة المملكة األخرى على القلب فهو شيء
آخر ،ولذا اكتشفت بنفسي الصراع العظيم في شكل صراع على الهوية.
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وجدت نفسي أتنقل ذهاباا وإياباا بين الممالك ،لكن درايتي بتفكيري الباطل المبني على األداء أصبح أكثر
وضو احا ووضو احا .ففي كل مرة كنت أقع فيها في المملكة الخاطئة ،كان بإمكاني القدوم إلى ضفاف النهر
وسماع الصوت مرة أخرى يناديني قائالا" :أنت هو ابني الحبيب بالمسيح يسوع" .لقد وجدت مفتاح
المملكة! وورثت بنوتي من خالل بنوة المسيح.
إن تعرفي ببنوتي الحقيقية هلل في المسيح اجتذبني إلى كلمات الوحي المقدسة التي بارك فيها يسوع األطفال.
فالبركة التي شعرت بها عندما تيقنت من بنوتي الحقيقية جعلتني أرغب في أن أبارك اآلخرين.
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البركة
في إحدى الكنائس التي كنت أرعاها في ذلك الوقت ،دعوت األطفال للتقدم إلى األمام ،ووضعت يدي
عليهم واحداا تلو اآلخر وباركتهم .صليت بصمت قبل كل صالة :يا رب ماذا تريدني أن أقول لهذا الطفل؟
بمجرد أن أدركت أن اآلب يسكب بركته من خالل القنوات البشرية ،رأيت الدور الحيوي الذي يجب أن
ألعبه في التحدث بكلمة هللا في حياة العائالت في الكنائس التي كنت أخدم فيها .فكانت صالتي على النحو
التالي:
"أشكرك أيها اآلب الحبيب على ماريون .هي ابنتك الغالية التي تسر بها بالمسيح ربنا .أصلي
أن تعلم على الدوام أنك تحبها ،وأن تمنحها النعمة لتطيع والديها ،وأصلي أن تكبر لتصير
امرأة هللا وتقف دائ اما بجانب الحق .نشكرك باسم يسوع".
"أشكرك أيها اآلب على ستيفين .هو ابنك الحبيب الذي به سررت بالمسيح يسوع .ليته يعلم
ُكرم والديه على الدوام ،وأن يكبر ليصير رجل هللا الذي دعوته
أننا نحبه كعائلة إيمان ،وأن ي ِ
ليكون".
ثم كنت أضيف بعض األشياء التي تتبادر إلى ذهني وأختم الصالة .في صباح اليوم التالي اتصلت بي
إحدى األمهات وقالت" :هل تعرف ما قالته ابنتي للتو؟ لقد أخبرتني يا أمي أنا غالية وذات قيمة .فسألتها
ما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ فأجابت قائلةا ،ألن القسيس أخبرني بذلك .لقد أخبرت ابنتي أنها غالية وذات
قيمة العديد من المرات ،لكنها لم تتأثر بهذه الكلمات مثلما تأثرت بكلماتك باألمس".
سا .وبدأت أفهم أيضاا
لقد كانت لحظة بالغة األهمية بالنسبة لي .وفهمت في تلك اللحظة معنى كوني قسي ا
دور اآلباء والشيوخ والقساوسة.
"ا َ ِلديَانَةُ َّ
ضيقَتِ ِه ْمَ ،وحِ ْفظُ
الطاه َِرة ُ النَّ ِقيَّةُ ِع ْندَ هللاِ اآل ِ
ِي ه ِذهِ :ا ْفتِقَادُ ْاليَت َا َمى َواأل َ َرامِ ِل فِي ِ
به َ
سهُ بِالَ دَن ٍَس مِ نَ ْالعَالَ ِم" (يعقوب .)27 :1
ان نَ ْف َ
اإل ْن َ
س ِ
ِ
إن الديانة الطاهرة النقية بين الشيوخ واآلباء في الكنيسة هي افتقاد اليتامى واألرامل والتحدث إليهم بكلمات
اآلب .ومن واجبهم أن يخبروهم عن محبة اآلب لهم وقيمتهم الكبيرة بالنسبة له .وهذا هو ما يُبقي الشخص
غير ملوث بالعالم .إنه مبدأ البركة الذي يقوم عليه أحد المؤهالت الرئيسية للشيخ في الكنيسة.
ف أ َ ْن يُدَ ِب َر بَ ْيتَهُ،
ارَ .و ِإنَّ َما ِإ ْن َكانَ أ َ َحدٌ الَ يَ ْع ِر ُ
"يُدَ ِب ُر بَ ْيتَهُ َح َ
سناا ،لَهُ أ َ ْوالَدٌ فِي ْال ُخضُوعِ ِب ُك ِل َوقَ ٍ
س ِة هللاِ؟" (تيموثاوس األولى  4 :3و.)5
ْف يَ ْعتَنِي بِ َكنِي َ
فَ َكي َ
إذا كان الرجل ال يعرف كيف يبارك زوجته وأوالده ،فكيف يمكنه أن يبارك الكنيسة ويعتني بها؟ دعونا
نتأمل في اآلية التالية ونكتشف المعنى الجديد للبركة في سياق بنوة إبراهيم:
اركِيكَ َ ،والَ ِعنَكَ أ َ ْلعَنُهُ.
ار َككَ َوأ ُ َ
"فَأَجْ عَلَكَ أ ُ َّمةا َ
اركُ ُمبَ ِ
ع ِظ َم ا ْس َمكَ َ ،وت َ ُكونَ بَ َر َكةاَ .وأُبَ ِ
عظِ ي َمةا َوأُبَ ِ
ض" (تكوين  2 :12و.)3
اركُ فِيكَ َجمِ ي ُع قَبَائِ ِل األ َ ْر ِ
َوتَتَبَ َ
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بصفتي مدعو لخدمة أبينا السماوي ،فمسرة قلبي هي أن أشارك محبته وبركته مع اآلخرين .وعندما
دعوت الناس لقبول البركة التي حصلت عليها ،بدأت أالحظ انسكاب هذه البركات بقدر أعظم خالل
ساعات السبت المقدسة.
وبعد سنوات عديدة كنت أقوم بدراسة األعياد وقررت قبولها فيما بعد ،وتساءلت إذا كان اختبار البركة
هذا سيحدث أيضًا في تلك األوقات.
دعيت للتحدث في عيد المظال ،وقررت أن أدعو المجتمعين للتقدم لقبول صالة البركة من اآلب في
اليوم السابع من األسبوع .كنا نحتفل بعيدين في آن واحد .فالسبت نفسه هو عيد ضمن المظال األعظم.
كان انسكاب الروح عجيباا .لم تكن هناك حالة من االنفعاالت الجامحة ،بل كان يسود الجو حالة من السكون
والفرح الهادئ المحب تجلت بين الناس عندما تقدموا لقبول الصالة واالستماع لحقيقة كونهم أبناء اآلب
المحبوبين .لقد كان حقاا سبتاا عظي اما .ويوحنا الرسول نفسه دعا السبت الذي وقع في وقت عيد الفطير
عظي اما.
ت
س ْب ِ
س ْبتِ ،أل َ َّن يَ ْو َم ذلِكَ ال َّ
ب فِي ال َّ
علَى ال َّ
صلِي ِ
سادُ َ
ي الَ ت َ ْبقَى األَجْ َ
"ث ُ َّم إِ ْذ َكانَ ا ْستِ ْعدَادٌ ،فَ ِل َك ْ
عظِ ي اما ( "...يوحنا .)31 :19
َكانَ َ
السبب في كونه عظي اما هو انسكاب روح هللا فيه بقدر عظيم .حمداا ومجداا لآلب ألنه يسكب محبته علينا
في األوقات التي يدعونا فيها.
صحيح أن أبانا يحبنا دائ اما ويمكننا دائ اما سماع هذا منه في كلمته .ومع ذلك ،فهناك أوقات خاصة يدعونا
فيها لقبول هذه المحبة من خالل روحه بقدر أعظم.
وعندما أنظر على حياتي والطريقة التي اختبرت بها الرب ،أستطيع أن أرى أوقاتاا خاصة اتخذت فيها
قرارات لالستجابة للحق والسير بال تردد حسب إرادة هللا .وقد حدثت العديد من هذه األمور أثناء أعياد
أبينا ومواسمه ،والتي لم أدركها إال بعد وقوعها.

44

الخاتمة
السبت وأعياد هللا هم ينبوع بركة لنا .وهي أوقات خاصة يجذبنا اآلب إليه من خالل ابنه ويحملنا بين
ذراعيه ويباركنا.
سهُ أ َ ْيضاا َي ْش َهدُ أل َ ْر َواحِ نَا أَنَّنَا أ َ ْوالَدُ هللاِ" (رومية .)16 :8
لرو ُح نَ ْف ُ
"ا َ ُّ
هذه البركة هي التي ستمنحنا ختم هللا ،ألننا سنختم باسم اآلب أو صفاته .وعندما نستريح في أذرعه
باإليمان ،سنصبح مثل ابنه يسوع وستزول كل مخاوفنا .ومثلما أن ابن هللا هو تعظيم لمجد اآلب ،فاألعياد
هي أيضاا تعظيم لمجد السبت.
ستكون لدينا القوة لمواجهة الوحش وصورته التي ستجبر العالم على العبادة يوم األحد وحفظ أعياده .إن
القيام بمثل هذا اإلجراء يسلب ينبوع البركة وختم هللا ،مما يجعلنا نفقد الشيء عينه الذي يخلصنا.
فلنتمسك بينبوع البركة الموجود في سبوت أبينا وأعياده .ولنفتح الباب كي يدخل ابن هللا ويتعشى معنا
ويمكث معنا.
اب ،أَدْ ُخ ُل إِلَ ْي ِه َوأَت َ َع َّ
شى َمعَه ُ
علَى ْالبَا ِ
"هنَذَا َواق ٌ
ص ْوتِي َوفَت َ َح ْالبَ َ
ِف َ
ب َوأ َ ْق َرعُ .إِ ْن َ
سمِ َع أ َ َحدٌ َ
َوه َُو َمعِي" (رؤيا .)20 :3
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ينبوع البركة
الدخول إىل راحة هللا من خالل قنوات المواسم واألعياد
إن صدى الكلمات التي قالها اآلب البنه في معموديته يوجد أيضاا في البركة
التي سكبها عليه في السبت األول من الخليقة .واآلب كل يوم كان يفرح ويُس ُّر
بابنه ،واالبن كان يفرح أمامه .وفي السبت كان يتنسَّم اآلب على ابنه ،وكان
ضعت هذه العالقة الحميمة بين اآلب واالبن
االبن ينتعش بمحبة أبيه .وقد ُو ِ
بشكل دائم في السبت ،وفي كل سبت يتنسَّم اآلب براحته المنعشة على ابنه
وعلى جميع َم ْن يقبلون االبن.
محبة اآلب البنه مستمرة بدون توقف ،لكنها تُست َعلن في أوقات ومواسم معينة
تعكس مبدأ السبت .وعندما نقبل هذه المواقيت ،ندخل إلى مسرة اآلب بابنه.
وعندما نصير جز اءا من االمرأة الواقفة على القمر والمتسربلة بالشمس (رؤيا
 ،)2 :12نكون على دراية بأوقات االنتعاش والفرج القادمة من عرش هللا.
يدعونا اآلب اآلن إلى اختبار سبتي أكثر اكتماالا .ونحن مدعوون لقبول كل
البركات الروحية في المسيح يسوع كأبناء إبراهيم (غالطية .)29 – 27 :3
يقول الرب يسوع لكل واحد منا" :هانذا واقف على الباب وأقرع" وهو يقرع
في أوقات األعياد والمواسم .فهل ستفتح له الباب وتتعشى معه؟

46

