
 األحد؟ حفظ ٌوملماذا ت
 لهربرت و. أرمسترونػ

 األحد.  حفظ ٌومنا فً عالم ٌلقد نشأ

من المسلّمات. بالّطبع، فكرة اّتخاذ ٌوًما مختلًفا كٌوم سبت هو ألحد بالّنسبة لنا، ظ احفبالّطبع، 
 ًّ  تعّصب وسخٌؾ. ً، هحقٌق

 الّسابعأّن الٌوم  هو الٌوم الّصحٌح. إّنهم ٌصّرون الّسبت، أّن الٌوم مع ذلك، ٌقول لنا البعض
عالمة أّننا نملك " –ه. ٌّدعون حّتى أّننا خطأة حفظهللا أن نبه هو الٌوم الوحٌد الذي ٌأمرنا 
نا األحد عوًضا عن الٌوم حفظإن نحن  –ة ات الّسبعة األخٌرالوحش" وأّننا سنقاسً من الضرب

 الّسابع.

؟ الحقٌقةٌخدعون الكثٌرٌن. إًذا ما هً  سٌكون الكثٌر من األنبٌاء الخطأة،أنذرنا ٌسوع بأّنه لقد 
 كٌؾ نعرؾ؟

ًّ المسٌح! –قؾ أمام القضاء ٌعنا أّن كّل واحد مّنا سٌلنتذّكر جم ٌُحكم كرس  علٌنا، لٌس س
افتراض متهّور، وال بحسب صدقنا فً اّتباع  من خالل دوًما آمّنا به بحسب إخالصنا للذي

 من دون دلٌل! سوؾ ٌحكم علٌنا الكتاب المقّدس، كلمة هللا!  جدٌدةتعالٌم 

، "هو موحى به ٦٦: ٣رسالة بولس الّرسول الثانٌة إلى تٌموثاوس فً  نقرأ ، كما"كّل الكتاب"
 .امتحنوا كلّ شًء"للّتقوٌم والّتأدٌب". مّرة أخرى، ٌقول لنا، " ،من هللا ونافع للّتعلٌم والّتوبٌخ

ٌجب أن ننتبه أال  "نكون محمولٌن بكّل ح إن أخطأنا.  ن نصح  ألٌجب أن نكون على استعداد 
ٌّز. من رٌح تعلٌم". ٌجب أن نحّرر ذهننا  كّل تح

الناحٌتٌن بصدق، مبعدٌن  كلتان نتفّح  ألوأن نكون مستعّدٌن  ،ٌجب أن ٌكون باستطاعتنا
 سائلٌن هللا أن ٌرشدنا. نا ورؼباتنا جانًبا،آراء

 ّكد ذلك، لٌس إال.ٌؤإن كّنا على صواب، تحقٌق شرٌؾ س

وسٌكون ذلك بسرعة، عن طٌب خاطر، إن كّنا على خطأ، ٌجب أن نرؼب فً معرفة ذلك. 
كما ٌكشفها هللا، مهما كانت تلك الحقٌقة، إن كانت قلوبنا صادقة  الحقٌقةما ٌتقّبل الّطفل مثل
 !اإلختباررّبما تكون هذه الّدراسة هو  معه!

 هذا الّسؤالل لجانب واحد، الخطوط العرٌضة اتجد لمحة موجزة، مقتضبً فً الّصفحات الّتالٌة، 
 أسئلة أخرى، حسب الّطلب. ىجوانب. سنزوّدكم بتفسٌرات لمراحل أخرى، ونجٌب عل ذو عّدة

ٌّة.الّتالٌة الوقائع الثالثة   هً بدٌه



، بسلطة من اموسوعة. هل هو إذً األحد هو أّول ٌوم األسبوع. تفقّد أّي تقوٌم أو قاموس أو  .٦
"، أ، "سبت المسالكتاب المقّدس ًّ ا؟ م هوٌح ًٌّ ٌُدعى الٌوم شعب  حقًّا "ٌوم الّرّب"، كما هو 

(. كانت هذه عادته. كان الّسبت الذي حفظه، هو ٦٦: ٤)إنجٌل لوقا ٌوم الّسبت ٌسوع حفظ  .۲
والجماعة كانوا فً الكنٌس )آٌة نفس ٌوم األسبوع الذي كان ٌحفظه الٌهود، ألّن كّل الكهنة 

ٌّون ٌوّبخون ٌسوع باستمرار، ألّنه كان ٌقوم بالشفاءات ٌوم الّسبت.۲٠  (، وكان الفّرٌس

ٌّام، كان  .٣ الّسبت الذي كان ٌحفظه المسٌح كان الٌوم الّسابع من األسبوع. بعد صلبه بثالثة أ
ٌّام األسبوع )الهذا الّسبت ال ٌزال الٌوم  (. لذا، لم ٌكن هذا ٦: ۲٨إنجٌل مّتى ذي ٌسبق أّول أ

ٌّام، بل كان الٌوم الّسابع من األسبوع. أنظر أًٌضا إنجٌل لوقا  ،  ٥٦: ۲٣أّي ٌوم من الّسبعة األ
 .۲٤:٦و

 ... لكن،

ٌّر... هل بعد هذا،   ٌوم األسبوع، من أجل هذا، أصبح الٌوم إلى أّولذاك  ،المسٌح أو الّرسل غ
ٌٌّن ا  لٌوم؟األحد هو سبت المسٌح

ٌٌّن األحد فً موقع ما، أّن  العهد الجدٌد... هل ٌرٌنا  هو ٌوم الّرّب الحقٌقً، وهو ٌأمر المسٌح
 أن ٌحفظوه؟

 لنرى!

 هل "األحد" هو مذكور فً العهد الجدٌد؟

ٌٌّر أن ٌتّم  ٌوم األسبوع من قبل سلطة أّول ٌوًما مختلًفا، ال ٌمكن أن ٌتأّسس  -ال ٌمكن لهذا التؽ
الّنصو  أو نصو  تستخدم عبارة "أّول ٌوم  بعض الجدٌد، إال فًالكتاب المقّدس عهد 

 األسبوع" أو كلمة "األحد".

 ال تظهر كلمة "األحد" فً أّي مكان فً الكتاب المقّدس.

 ثمانٌةفً العهد الجدٌد. هً ترد بالّتحدٌد فً  عبارة "أّول ٌوم األسبوع" ٌمكننا أن نجد إّنما
من الوقت، لتفّح  تلك الّنصو  الثمانٌة التً استخدمت  كثٌرالأماكن. لذا، لن ٌتطلّب األمر 

 هذه العبارة.

ٌّر هذا الٌوم بسلطة من  ٌّون أّي  ،الكتاب المقّدسإن تؽ سلطة من الكتاب إن حدث ووجد المسٌح
ا كانت، لحفظ األحد "كٌوم الّرّب" الٌوم، فٌجب علٌنا إًذا، المقّدس ًٌّ أن نجد تلك الّسلطة فً ، أ

 إحدى هذه الّنصو  الثمانٌة!



بت الكتاب المقّدس حّتى زمن لنقّر منذ البدء، بما أّن الٌوم الّسابع هو مثبت بشكل واضح كس  
لحفظ األحد، إال إن وجدناها معلنة بصراحة  سلطة من الكتاب المقّدسالّصلٌب، فلن ٌكون إًذا 

 ووضوح، فً إحدى هذه المقاطع الّثمانٌة من العهد الجدٌد.

 .وبصالة دائمةوصدق  إًذا لنتفّحصها بدقّة

 الّسبت الٌوم الذي ٌلً

ٌّة ومرٌم أّول األسبوع"وبعد الّسبت عند فجر  .٦: ۲٨إنجٌل مّتى  (٦) ، جاءت مرٌم المجدل
ذكر "أّول ٌوم القبر". هذا هو المكان األّول فً الكتاب المقّدس، حٌث ٌُ األخرى لتنظرا 

أن أتت كنٌسة العهد الجدٌد إلى األسبوع". كتب مّتى هذه الكلمات بوحً من الّروح القدس، بعد 
أّول ٌوم  نحوعن وقت متأّخر من ٌوم الّسبت،  لّن ا ٌن عدٌدة. ٌتحّدثحٌز الوجود، بسن
ٌّام وثالث لٌالً قد مّروا األسبوع. إًذا، علٌنا  أن نعترؾ، تخبرنا هذه الكتابة ببساطة، أّن ثالثة أ

الٌوم األّول من  قبلالٌوم هو بعد أن انتهى كّل شًء "وعلّق على الّصلٌب"، بقً الّسبت 
 ال ٌزال الٌوم الّسابع من األسبوع. –األسبوع 

ٌّة "لٌو ببساطة. ٌقول العدٌدون، أنّ  هنا نقطة واحدة تّم إثبات ٌّة الّسبت هً مجّرد وص م وص
ٌّام الّسبعة"   أّنه لٌس من الضروري أن ٌكون الٌوم الّسابع من األسبوع، إّنما –واحد من األ

ٌّة. إّنما إلٌك مجّرد جزء سابع للّزمن. هم ٌجادلون أّن األحد، وهو ٌوم من الّسبعة،  ٌوفً الوص
ا فً العهد الجدٌد، موحى من الّروح القدس،  بسنٌن عدٌدة،الجدٌد بعد بدء كنٌسة العهد  نّصً

الٌوم الّسابع من  كانهو و ،ٌزل الّسبت موجوًدا م، لكّل شًء إبطال ٌقول بلؽة بسٌطة، أّنه بعد
. قد تّم إثبات هذا القدر، وٌجب أن ٌكون الٌوم األّول من األسبوعالٌوم الذي ٌسبق  – األسبوع

ٌّر الٌوم الحقً  الكتاب المقّدسبسلطة ذلك مثبًتا لكّل من ٌبحث وٌقبل   ؟ابصدق. لكن هل تؽ

ا فً  .۲: ٦٦إنجٌل مرقس  (۲) أتٌن إلى القبر إذ طلعت الّشمس".  أّول األسبوع"وباكًرا جّدً
بعد صلب المسٌح بسنٌن  هذه مجّرد نسخة مرقس عن زٌارة الّصباح الباكر للقبر. لقد دّون هذا

أًٌضا، "بعد ما مضى الّسبت"، بحسب اآلٌة األولى من هذا  عدٌدة. كان أّول ٌوم األسبوع
أّن أّول ٌوم األسبوع لم ٌكن  –الّن . إًذا هذا الّن  ٌثبت نفس األمر الذي أثبته الّن  الّسابق 

ٌّام بعد الّصلب( الّسبت، إّنما الٌوم  لّسبت. بقً الّسبت إًذا، ٌوم ٌوم ا الذي ٌلًحٌنها )ثالثة أ
 .الّسابعاألسبوع 

 وم عمل عاديٌ

ٌّة التً  أّول األسبوعوبعدما قام باكًرا فً " .٩: ٦٦( إنجٌل مرقس ٣) ظهر أّوالً لمرٌم المجدل
ٌّة الحًقا  كان قد أخرج منها سبعة شٌاطٌن". ٌحكً هذا الّن  عن ظهور ٌسوع لمرٌم المجدل

 ٌوم الّسبت. الذي ٌلًالٌوم  –فً نفس الٌوم 



. ال شًء هنا ٌدعوه  ًّ علٌنا أن نعترؾ أّن ال أحًدا هنا ٌدعو أّول ٌوم األسبوع، بسبت المسٌح
"ٌوم الّرّب". ال شًء هنا ٌقّدس األحد أو ٌقول أّن الّرّب جعله مقّدًسا. ال شًء هنا ٌأمرنا أن 

ٌّة أو مثل نحفظه.  ٌّزه كذكرى للقٌامة أو ألّي هدؾ. ال وص هذا  فً للّراحةال شًء هنا ٌم
 الٌوم، ال سلطة لحفظ األحد هنا.

أّول الفجر أتٌن إلى القبر حامالت الحنوط الذي  أّول األسبوع"ثّم  .٦: ۲٤( إنجٌل لوقا ٤)
 أعددنه ومعهّن أناس".

ٌخبرنا هذا الّن  أًٌضا عن نفس الحدث الذي دّونه مّتى ومرقس، وٌظهر أّن هذه الّنسوة قد 
أن استرحن فً ٌوم الّسبت  بعد، لٌقمن بعمل ٌوم أسبوع عادّي، أّول ٌوم األسبوعأتٌنا فً 

ٌّة". ألّننا نقرأ فً اآلٌة التً تسبق هذا، "فرجعن وأعددن حنوًطا وأطٌاًبا. وفً  "بحسب الوص
ٌّة". ٌّة قد اُبطلت؟ كال،  الّسبت استرحن حسب الوص هل نقول أّن هذه الّنسوة لم تعرؾ أّن الوص

، الذي كان حقًّا الّروح القدسالكالم لم تقله الّنسوة، بل هو موحى من  ال نستطٌع ذلك، ألّن هذا
إنشاء كنٌسة العهد  منن سنة ٌعلى األقّل، خمسة وعشر بعد ٌعرؾ أّنها لم تبطل. وقد تّم تدوٌنه

أّن استراحة هذه الّنسوة كان فً ٌوم  ،بالّتصرٌح المباشر عندهاأوحى الّروح القدس الجدٌد! 
ٌّة كانت قد اُبطلت.الّسبت بحسب ال ٌّة، الّتصرٌح الذي كان مستحٌالً لو أّن الوص  وص

ٌّام بعد صلب المسٌح، وٌثبت باإلضافة  ٌقٌم هذا الّن  إًذا، ٌوم األحد، ٌوم عمل عادّي، ثالثة أ
ٌّة الّراحة فً ٌوم الّسبت، لم ٌتّم إبطالها فً ذاك الوقت.  إلى ذلك، أّن وص

ٌّة. "وفً ٦: ۲٠( إنجٌل ٌوحّنا ٥) إلى القبر باكًرا  أّول ٌوم األسبوع جاءت مرٌم المجدل
 والّظالم باٍق".

وهً تصؾ زٌارة القبر نفسها.  نسخة ٌوحّنا، التً كتبت بعد سنوات عدٌدة من الّصلب، ناه
 إّنها تؤّكد الوقائع الّسابقة.

ا لإلحتفال بالقٌامة؟ ًٌّ  هل كان هذا اجتماًعا دٌن

ٌّة ذلك الٌوم وهو ٦٩: ۲٠( إنجٌل ٌوحّنا ٦) ، وكانت أّول ٌوم األسبوع. "ولّما كانت عش
األبواب مؽلقة حٌث كان الّتالمٌذ مجتمعٌن لسبب الخوؾ من الٌهود جاء ٌسوع ووقؾ فً 

 الوسط وقال لهم سالم علٌكم".

ًّ اُقٌم بهدؾ  لنتفّح  ذلك بعناٌة، ألّن البعض ٌزعم أّن هذا كان اإلحتفال بالقٌامة. إّنما حفل دٌن
الّسبت. كانت أّول فرصة للمسٌح لٌظهر لتالمٌذه. فقد  تالالحظ أّن هذا أّول ٌوم األسبوع الذي 

ٌّام األسبوع. لقاؤه بهم بحّد ذاته، ال كلّ فً  كان برفقتهم على الّدوام، لمّدة ثالثة أعوام ونصؾ. أ
ٌّن أّي ٌوم كٌوم سبت.  ٌمكن أن ٌع

، تكرًٌما للقٌامة؟  ًّ هل كانوا مجتمعٌن لٌحتفلوا بالقٌامة، مقٌمٌن بذلك ٌوم األحد كالّسبت المسٌح
ٌقول الّن  أّنهم كانوا مجتمعٌن "لسبب الخوؾ من الٌهود". فقد كان الٌهود قد أخذوا معلّمهم 



م. مقفلة بإحكا على األرجح –األبواب موصدة بسبب خوفهم  توصلبوه. كانوا خائفٌن. كان
بحسب الّن ، وأًٌضا ألّنهم كانوا ٌسكنون  "لسبب الخوف من الٌهود"لماذا كانوا مجتمعٌن؟ 

ٌّة )أعمال الّرسل  ال ٌمكن أن ٌكونوا مجموعٌن لإلحتفال بالقٌامة،  (.٦٣: ٦جمٌعهم فً تلك العل
 (.٤٦، ٣٩، ٣٣: ۲٤؛ إنجٌل لوقا ٦٦: ٦٦)إنجٌل مرقس  لم ٌصّدقوا أّن ٌسوع قد قامألّنهم 

دعو هذا الٌوم "الّسبت" أو "ٌوم الّرّب" أو أّي إسم مقّدس. ال شًء هنا ٌال شًء فً هذا الّن  
ٌّة هللا! ٌّزه وٌجعله مقّدًسا. ال ٌوجد سلطة هنا لتؽٌٌر وص ٌّهما –عشاء الّرّب أو ٌوم عمل  ٌم  ؟أ

إذ كان التالمٌذ مجتمعٌن لٌكسروا خبًزا  أّول األسبوع. "وفً ٣: ۲٠( أعمال الّرسل ٣)
خاطبهم بولس وهو مزمع أن ٌمضً فً الؽد وأطال الكالم إلى نصؾ اللٌل. وكانت مصابٌح 

ٌّة التً كانوا مجتمعٌن فٌها".  كثٌرة فً العل

 !ٌوم أحدسبوع. إّنما لم ٌكن هذا حفل فً أّول ٌوم األ ادٌنًٌّ  اتماعً جنجد هنا أخًٌرا، ا

ٌّة التً كانوا  مصابٌح" وكانت س أطال الكالم إلى نصؾ اللٌل! الحظ أّن بول كثٌرة فً العل
ٌّام األسبوع.بعد المغٌبمجتمعٌن فٌها". كان الوقت  فً ذاك الّزمن،  ، قبل منتصؾ اللٌل، أّول أ

لم ٌكن ٌبدأ الٌوم األّول من األسبوع عند منتصؾ اللٌل، كما ٌقوم بذلك اإلنسان اآلن. كان ٌبدأ 
ٌّام الكتاب المقّدس تبدأ وتنتهً عند عند غروب الّشمسً الٌوم الّسابع، وٌنته . الغروب! كّل أ

ٌّام وانتهت عند  خالل العالم الّرومانً فً ذلك الّزمن، ولمئات الّسنٌن بعد ذلك، بدأت األ
 لذا كان هذا اإلجتماع الؽروب. عادة بدء ٌوم جدٌد عند منتصؾ اللٌل، بدأت بعد ذلك بكثٌر.

ٌوم لم ٌكن هذا اجتماع  – لٌلة الّسبتوعظة بولس، خالل الّساعات التً ندعوها نحن الٌوم 
 أحد بتاًتا!

 فً الخلف؟لماذا بقً بولس 

ٌّام ٦القّصة المّتصلة بهذا المقطع. نبدأ باآلٌة  لنلتقط خٌط : "وأّما نحن فسافرنا فً البحر بعد أ
ٌّام ف ٌّام. وفً أّول الفطٌر من فٌلّبً ووافٌناهم فً خمسة أ ً ترواس حٌث صرفنا سبعة أ

مزمع أن ٌمضً فً األسبوع إذ كان التالمٌذ مجتمعٌن لٌكسروا خبًزا خاطبهم بولس وهو 
 ".الغد

ٌّام فً مدٌنة ترواس هذه. ورفاقه، ، هوقد أمضىبولس كان  ؼادر رفاقه فً الّسفٌنة بعد  سبعة أ
ى منتصؾ اللٌل، "مزمع أن ٌمضً حتّ  ظخلفهم من أجل لقاء وداع. وعبقً بولس والؽروب. 

 (.٦٦رحل بولس )آٌة  –شروق شمس ٌوم األحد  –فً الؽد". عند بزوغ الفجر 

الحظ اآلن ماذا فعل رفاقه. "وأّما نحن فسبقنا إلى الّسفٌنة وأقلعنا إلى أسوس مزمعٌن أن نأخذ 
ى أسوس أخذناه". )آٌات ان قد رّتب هكذا مزمًعا أن ٌمشً. فلّما وافانا إلكبولس من هناك ألّنه 

٦٤-٦٣.) 



أو  ٥٠مسافة  –تفقّد ذلك على الخرٌطة. كان على رفاق بولس أن ٌبحروا حول شبه جزٌرة 
ا على األقدام. كان بإمكانه أن ٌمشً  ٦٩مٌالً، بٌنما قطع بولس مسافة  ٦٠ ًٌ مٌل ونصؾ، مش

هذه المسافة فً وقت أقصر من الوقت الذي سٌّتخذونه لٌبحروا المسافة األطول، ما أعطى 
 ، بعد رحٌلهم، من أجل عظة الوداع األخٌرة هذه.الخلؾفرصة لبولس أن ٌبقى فً 

ة عملهل ترى اآلن ما حدث فعالً؟ كان رفاق بولس مشؽولٌن فً  لّسفٌنة، التجدٌؾ وإبحار اٌّ
فً أّول ٌوم األسبوع. فقد  –لة الّسبت تلك وصباح األحد الباكر ٌفً ل خطبفٌما كان بولس ٌ

. بقً بولس خلفهم لعظة وداع أخٌرة بعد. بعد انتهاء ٌوم الّسبت، أبحروا فً لٌل ٌوم الّسبت
 ،ونصؾ مٌل ٦٩فً رحلة  ا على األقداممن ثّم، عند بزوغ فجر ٌوم األحد، سار بولس مشًٌ 

عمل ٌوم قاٍس،  –من ترواس إلى أّسوس! لقد انتظر نهاٌة الّسبت لٌقوم بهذه المسٌرة الّطوٌلة 
 قام بذلك فً أّول ٌوم األسبوع! مّرة أخرى، ٌوم عمل عادي!إن سبق وقمت به ٌوًما! 

 ماذا ٌعنً "كسر الخبز"

عً العدٌد، أّن التالمٌذ كانوا ٌقٌمون المناولة أّول ٌوم من كّل إّنما هل ٌقول هذا الّن ، كما ٌدّ 
 !ال على اإلطالقأسبوع! 

أّول ٌوم من األسبوع. إّنه ٌتناول كلّ فً المقام األّول، إّنه ال ٌقول شًٌئا عن أّي أمر كان ٌقام 
ٌّن فً أّول األسبوع،  إّنما عن األحداث ّي تقالٌد، . إّنه ال ٌتكلّم عن أفقطأحداث هذا الٌوم المع

ام. ،التً صارت فٌما بولس ورفاقه أنهوا زٌارتهم للمدٌنة ٌّ  التً دامت سبعة أ

ٌّة. ال ٌستطٌعون  ّربّ قّدم ٌسوع عشاء ال ٌّام خبز الفطٌر" الّسنو كجزء من الفصح، فً بداٌة "أ
. مع فصحنابح عّنا المسٌح، بعد أن ٌقتلوا الحمل أو ٌتناولوا لحم حمل الفصح المشوي، بعد أن ذُ 

(. خالل آخر عشاء ۲٤: ٦۲ )الخروج لألبدقد ُجعل فرٌضة علٌنا لنحفظه الفصح ، فإّن ذلك
خبز بلحم الحمل المشوي و ،الّنبٌذ رمًزا لدمهب دم الحمل المذبوح فصح له، استبدل ٌسوع

ا، بشكل عشاء أ، رمًزا لجسده الذي تهّشم من الفطٌر ًٌّ جلنا. استمّر التالمٌذ بحفظ الفصح سنو
)رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس ذكرى إلهً، مستخدمٌن الخبز والخمر فقط، 

(، ۲٦: ٦٦المسٌح، )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس  لموت( ۲٤: ٦٦
ٌّام الفطٌر )أعمال الّرسل  مظهرٌن موته حّتى مجٌئه مّرة ثانٌة. استمّروا فً حفظ  (.٦: ۲٠أ

ٌّام الفطٌر وخدمة المناولة فً فٌلّبً، أتوا بعدها إلى ترواس فً ؼض ون تلك الّسنة، حفظوا أ
ٌّام ٌّام. ،خمسة أ  حٌث مكثوا لمّدة سبعة أ

لٌكسروا بعد أن انتهى ٌوم الّسبت، عند الفجر، "وفً أّول األسبوع ... كان التالمٌذ مجتمعٌن 
أّن هذه العبارة تعنً المناولة. إنما الحظ! وعظ بولس، واستمّر بالعظة  الّناسافترض  ".خبًزا

"ثّم صعد" حّتى نصؾ اللٌل. لم ٌكن من فرصة لهم لٌتوقّفوا و"ٌكسوا خبًزا" حّتى ذلك الوقت. 
 ".وأكل"وكسر خبًزا  –بعد أن استعاد الّرجل الذي سقط من الّطبقة الّثالثة  –



بل تناول العشاء بكّل بساطة.  –". كسر الخبز هذا لم ٌكن مناولة وأكل الحظ! "كسر خبًزا
إّنها ال تزال ُتستخدم على  كانت تستخدم هذه العبارة القدٌمة بشكل عادي، للّداللة على وجبة.

 هذا النحو، حّتى فً بعض مناطق الوالٌات المّتحدة.

، وتناوله مع تالمٌذه. قال، ّربّ ال ءعشا، حٌث كان ٌسوع ٌقّدم ٦٦: ۲۲قا الحظ فً إنجٌل لو
ٌُكمل فً ملكوت هللا بعد أن مشى مع  ،". مع ذلك، بعد ٌوم من قٌامته"إّنً ال آكل منه بعد حّتى 

(. ٣٠: ۲٤مواس، اّتكأ معهما أخذ خبًزا وبارك وكّسر وناولهما". )إنجٌل لوقا الّتلمٌذٌن إلى ع  
ٌتناوله بعد. كانت هذه  لن، الذي قال أّنه بّ رّ العشاء ٌسوع خبًزا، إّنما لم ٌكن هذا  هنا، كسر
ٌّة بما معناه مة"اّتكأ معهما" )تقول الّترج –ة وجب  "جلس على طاولة اللحوم"(. ،اإلنكلٌز

. كان الّتالمٌذ "كّل ٌوم ٌواظبون فً الهٌكل بنفس واحدة. وإذ ٤٦: ۲الحظ فً أعمال الّرسل 
( بابتهاج". هنا أًٌضا ةعام )اللحم باإلنكلٌزٌّ فً البٌوت كانوا ٌتناولون الطّ  هم ٌكسرون الخبز
ا. لٌس فً أّول ٌوم األسبوع، بل تناول اللحم"كسر الخبز" ٌعنً  ًٌّ  .ٌوم

ٌّة خالل رحلته إلى روما، كان البّحارة صائمٌن بسبب  أًٌضا، عندما واجه بولس عاصفة بحر
قائالّ هذا هو الٌوم الّرابع  ()اللحمناولوا طعاًما تٌالخوؾ. لكن "كان بولس ٌطلب إلى الجمٌع أن 

 عشر وأنتم منتظرون ال تزالون صائمٌن ولم تأخذوا شًٌئا. لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاًما
أخذ خبًزا وشكر هللا أمام الجمٌع وكّسر  ،( ألّن هذا ٌكون مفًٌدا لنجاتكم... ولّما قال هذا)اللحم

، هنا كسر بولس الخبز لٌطعم بّحارة ؼٌر محّولٌن (.٣٥-٣٣: ۲٣وابتدأ ٌأكل". )أعمال الّرسل 
 جائعٌن.كانوا 

بز" أو "تكسٌر الخبز" ، حٌث عبارة "كسر الخال ٌوجد مكان فً الكتاب المقّدسالحقٌقة هً، 
. فً كّل هذه الّنصو ، هً تعنً بكّل بساطة، أكل اللحم. إًذا عندما ّربّ تعنً حفظ عشاء ال

، "كان الّتالمٌذ مجتمعٌن لٌكسروا خبًزا"، وكٌؾ أّن بولس ٦٦، ٣: ۲٠نقرأ فً أعمال الّرسل 
اول الّطعام "، نعرؾ من جّراء تفسٌر الكتابات المقّدسة أّنها تشٌر إلى تنأكل"كسر خبًزا و

 كوجبة، ولٌس إلى حفل مناولة.

 ؟كان هذا الجمع ذاما

 الكتاب المقّدس. نأتً اآلن إلى ثامن وآخر مكان، حٌث عبارة "أّول ٌوم األسبوع" وردت فً

. "فً كّل أّول أسبوع لٌضع كّل ۲: ٦٦( رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس ٨)
 واحد منكم عنده. خازًنا ما تٌّسر".

ٌّة، وقد قٌل  نرى ؼالًبا هذا الّن  مدّوًنا على مؽلّفات التقدٌمات فً جٌوب مقاعد الكنائس الّشعب
، كزمن إقامة أعمال هللا فً الكنٌسة، دفع المال األسبوعأّول ٌوم لنا أّن هذا الّن  ٌضع 

 للكاهن، الخ.

 لنبدأ باآلٌة األولى ونلتقط فعالً، المعنى المقصود الحقٌقً.



"وأّما من جهة الجمع ألجل القّدٌسٌن فكما أوصٌت كنائس ؼالطٌة هكذا افعلوا أنتم أًٌضا. فً 
 ما تٌّسر حّتى إذا جئت ال ٌكون جمع حٌنئذ". كّل أّول اسبوع لٌضع كّل واحد منكم عنده. خازًنا

إّن بل  –لٌس للواعظ  –لٌس للمبّشر  ؟ الحظ هذا!لماذا – لمنلكن  –جمع ٌتكلّم هنا عن 
فً أورشلٌم ٌعانون من الجفاؾ والمجاعة. لم  ". كان القّدٌسون الفقراءالقّدٌسٌن"الجمع ألجل 

. الحظ أّن بولس قد أعطى تعلٌمات مماثلة لكنائس أخرى.  طعامٌكونوا بحاجة إلى مال بل إلى 
ٌٌّن: "ولكن اآلن أنا ذاهب إلى أورشلٌم ألخدم القّدٌسٌن. ألّن أهل  اآلن الحظ تعلٌماته للّرومان
ٌٌّن( استحسنوا أن ٌصنعوا توزًٌعا لفقراء القّدٌسٌن  ٌّة وأخائٌة )حٌث كانت كنٌسة الكورنث مكدون

ا بكم إلى اسبانٌافمالذٌن فً أورشلٌم...  ". تى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الّثمر فسأمضً ماّرً
 (.۲٨ -۲٥: ٦٥)رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة 

لشحنهم لفقراء القّدٌٌسٌن فً ثماًرا هل التقطت المعنى؟ لم ٌكن ماالً، بل كانوا ٌختمون 
 أورشلٌم!

. ما كانت للقّدٌسٌنكلّم بولس عن جمع . ٌت٦٦لنعد اآلن إلى الّرسالة األولى إلى أهل كونثوس 
الّتعلٌمات لكّل واحد أن ٌفعل فً أّول ٌوم األسبوع؟ أنظر! هل ٌقول برمً عملة فً صحن 

 الكنٌسة؟ ال على اإلطالق!

 – بنفسه! ٌخّزن ٌخّزن! ٌضع عندهعنده. خازًنا ما تٌّسر". الحظ! ٌقول "لٌضع كّل واحد منكم 
 فً منزله. – عندهٌضع  –منزله! ال ٌضع فً بٌت الكنٌسة فً 

 –اإلنسان الّثمار من البستان ٌجمع حٌنئذ".  جمع؟ "حّتى إذا جئت ال ٌكون لماذااآلن، لنرى 
شر العمالت فً صحن الكنٌسة، أو . وضع لتخزٌنهاالخضار من األرض،  ٌجمعون تقدٌم الع 
 تقدٌمات.، بل جمع ٌدعىٌمكن أن ؾ، ال فً مؽلّ 

الحظ المزٌد: "ومتى حضرت فالذٌن تستحسنونهم اُرسلهم برسائل لٌحملوا إحسانكم إلى 
 (.٤-٣وإن كان ٌستحّق أن أذهب أنا أًٌضا فسٌذهبون )أكثرمن واحد( معً". )آٌة  أورشلٌم.

لو كان  ، ٌتطلّب عّدة رجال.ألورشلٌم كما ٌبدو، كان حمل هذا الجمع الذي تّم جمعه وتخزٌنه 
 ا التعشٌر أو التقدٌمات للكهنة أو نشر اإلنجٌل، لكان بإمكان بولس أن ٌحمل المال بمفرده.هذ

، حٌث نجد ًّ ٌوم مدّونة، هو  "أّول ٌوم األسبوع" عبارة إًذا، مّرة أخرى، الّن  األخٌر والّنهائ
عمل  أّولٌوم جمع الّثمار والّطعام من البساتٌن والحقول وتخزٌنهم. كان لٌكون  – عمل

 األسبوع، ومن هنا ٌكون فً أّول ٌوم األسبوع، حالما ٌمّر ٌوم الّسبت!

 ال ٌوجد سلطة من الكتاب المقّدس

تكلّم عن "أّول الّنصو  التً ت من أيّ ال ٌوجد  هإًذا أخًٌرا، نجد على ضوء فح  شرٌؾ، أنّ 
ٌّز هذا الٌوم كٌوم راحة.ٌوم األسبوع" ، أو ٌدعوه سبت أو انّ  منهم ٌجعله مقّدسً  ٌس منل ، ٌم



أّي اسم مقّدس آخر. فً كّل حالة من هذه الّنصو ، كان الٌوم األّول من األسبوع، ٌوم عمل 
 عادّي.

ًّ و لم ٌقم، فً أّي من الّنصو ، . ال األحدحفل تبشٌر فً الّساعات التً ندعوها الٌوم، لقاء دٌن
ظ األحد! ال ٌوجد سجّل فً لحفسلطة الكتاب المقّدس خٌط واحد ٌدّل على  نجد فً أّي منها

 الكتاب المقّدس عن اإلحتفال بالقٌامة ٌوم األحد.

، كسلطة من الكتاب المقّدس لدعوة ٌوم األحد "ٌوم الّرّب". ٦٠: ٦أحٌاًنا ٌستخدم سفر الّرؤٌا 
وسمعت ورائً صوًتا عظًٌما". إّنما هذا ال ٌقول "أّول  ٌقول: "كنت فً الّروح فً ٌوم الّربّ 

ٌوم األسبوع"، أو أّن "األحد" هو "الٌوم" الذي ٌدعى هنا "ٌوم الّرّب". فً الواقع، هو ال ٌتكلّم 
الّضربات الذي ٌصل أوّجه فً زمن  –ٌوم من األسبوع، إّنما عن "ٌوم الّرّب"  أيّ أبًدا، عن 

ٌّة. هذا  الّرؤٌا. إّنما، إن رؼب أحد بالمجادلة، وٌصّر على أّن هذا  موضوعمجًء المسٌح واأللف
ٌّن من األسبوع، علٌه أن ٌنظر فً مكان آخر لٌرى ى لعالّن  ٌنطبق  ٌوم ٌدعوه أّي ٌوم مع

 ٌوم من األسبوع. أيّ . ألّن هذا الّن  ال ٌشٌر إلى الكتاب المقّدس "ٌوم الّرّب"

ذاك الٌوم، إًذا هذا الٌوم هو ملكه، وهو  ربّ ، وإن كان هو الّسبتإّنما قال ٌسوع أّنه هو رّب 
الّسبت )الٌوم  ٦٣: ٥٨(. ٌدعو أشعٌا ۲٨: ۲ٌومه، إًذا الّسبت هو ٌوم الّرّب )إنجٌل مرقس 

 .ٌوم الّربّ الّسابع من األسبوع( "ٌوم قدسً". الرّب ٌتكلّم. إًذا الّسبت هو 

ٌّة ٌّة، فً سفر الخروج  فً الوص نقرأ: وأّما الٌوم الّسابع ففٌه سبت للّرّب ، ٦٠: ۲٠األصل
كّل ٌوم آخر من و. كذلك ٌوم الثالثاء ٌومً، أو ٌومك. ٌوم األحد هو لٌس ٌومًإلهك". 

، وقد له! هو ملك للّربّ إّنه  –لً  لٌساألسبوع، من أجل عملً وحاجٌاتً. إّنما الٌوم الّسابع 
 !ٌومه هوأن نستخدمه ألنفسنا. إّنه هكذا. ال ٌحّق لنا نحفظه ، وأوصانا أن مقّدسصنعه 

 ٌوم الّسبت الحقٌقً للعهد الجدٌد

الذٌن تحّولوا،  حفظه بولس، وعلّم األممأّي ٌوم لنلق نظرة سرٌعة اآلن فً العهد الجدٌد لنجد 
 ٌحفظوه.  أن

 الحظ أّي ٌوم استخدمه بولس وبارنابا لٌعظا األمم:

. "وأّما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكٌة ٤٤-٤۲، ٦٥-٦٤: ٦٣(أعمال الّرسل ٦)
ٌّة ودخلوا المجمع  وجلسوا. وبعد قراءة الّناموس واألنبٌاء أرسل إلٌهم رؤساء  ٌوم الّسبتبسٌد

ٌّها الّرجال اإلخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للّشعب فقولوا".  المجمع قائلٌن أ

ٌطلبون  األممبّشرهم بالمسٌح: "وبعدما خرج الٌهود من المجمع جعل فوقؾ بولس وقال، ٌ
 ". الّسبت القادمإلٌهما أن ٌكلّماهم بهذا الكالم فً 



(، كانت هذه فرصة له لٌدّل األمم على ٤٣اآلن، بما أّن بولس كان ٌبّشر "بنعمة هللا"، )آٌة 
األمم الّصواب وٌشرح لهم أّن ٌوم الّسبت قد اُبطل. لماذا علٌه أن ٌنتظر أسبوًعا كامالً، لٌعظ 

بولس أّنه لٌس ؟ إن كان قد تّم تؽٌٌر هذا الٌوم إلى ٌوم األحد، لماذا لم ٌقل لهم فً الّسبت القادم
الٌوم الّتالً بالّذات، األحد، كان الٌوم الّصحٌح لهذه الخدمة؟  علٌهم أن ٌنتظروا أسبوًعا، بل أنّ 

 بولس. هإّنما الحظ ما فعل

اجتمعت كّل المدٌنة تقرًٌبا لتسمع كلمة هللا". انتظر هنا بولس أسبوًعا  الّسبت الّتالً"وفً 
 .الّسبتفً ٌوم الّسبت. كان األمم ٌلتقون فً  األممخطب كامالً، متجاوًزا األحد، من أجل أن ٌ

تأّمل بتمّعن، هذا المقطع بكامله. جاء بعض (. ۲٦-٦٤، ٥، ۲-٦: ٦٥( أعمال الّرسل ۲)
الّرجال من ٌهودا إلى أنطاكٌة، ٌعلّمون األمم أّنه ٌجب علٌهم أن ٌختتنوا وٌحفظوا ناموس 

م وبٌن بولس وبارنابا. فتقّرر أّن ٌذهب بولس ما بٌنه لٌس بقلٌل، موسى لٌخلصوا. صار خالؾ
 وبارنابا إلى عند الّرسل والّشٌوخ فً أورشلٌم، ٌسألونهم عن الموضوع.

 فً مجمع الكنٌسة فً أورشلٌم، أعطى ٌعقوب القرار.

ٌُرسل إلٌهم أن ٌمتنعوا من نجاسات األصنام والّزنا ۲٦-٦٩فقال )آٌات  (، "لذلك أنا أرى أن ... 
 لّدم".والمخنوق وا

بل  –لٌس علٌهم أن ٌحفظوا الوصاٌا العشرة. لم تكن المسألة حول الوصاٌا العشرة  هلم ٌقل أنّ 
 عن الوصاٌا العشرة. مختلف(، الذي كان فً مجمله قانون ٦: ٦٥حول الختان )أعمال الّرسل 

 هذه الجملة لهم؟ الحظ!كتب لكن لماذا 

ٌُقرأ فً المجامع  " كلّ سبت"...ألّن موسى منذ أجٌال قدٌمة له فً كّل مدٌنة من ٌكرز به إذ 
 (.۲٦)آٌة 

ٌّة ٌق كلّ فً الكنٌس  رأون ناموس موسى وٌعلّمون الّناسهل ترى ذلك؟ كان معلّمً الٌهود
إلى ألّن األمم المتحّولة كانوا ٌذهبون الّرسل هذا القرار بخصو  ناموس موسى،  كتب. سبت

منه،  ، وٌسمعون هذا التعلٌم  الخاطئ. بهدؾ مواجهته وحماٌة األممالكنٌسة ٌوم الّسبت
ٌحفظون الّسبت وٌذهبون إلى  اقد بدأو األمم المتحّولٌنأّن  اُرسلت الّرسالة. هذا ٌظهر

 ورسالة الّرسل لم توّبخهم بخصو  حفظ الّسبت أو تذكره حّتى. الكنٌسة فً ذاك الٌوم!

ا بما أّن هذا  هذه األمم تقوم  بدأت. لذا، كان هذا أمر قد األمم لم ٌحفظوا الّسبت أبًدامعّبر جّدً
 تحت تعلٌم بولس وبرنابا!بعد أن تحّولوا  ،به

 سبت فً فٌلّبً

. هنا نجد بولس وسٌالس فً فٌلّبً. "فأقمنا فً هذه المدٌنة ٦٥-٦۲: ٦٦( أعمال الّرسل ٣)
ٌّاًما.  خرجنا إلى خارج المدٌنة عند نهر حٌث جرت العادة أن تكون صالة  وم الّسبتوفً ٌأ



ٌّة ٌّاعة أرجوان من مدٌنة  فجلسنا وكّنا نكلّم الّنساء التً اجتمعن. فكانت تسمع امرأة اسمها لٌد ب
 ثٌاتٌرا متعّبدة هلل ففتح الّرّب قلبها... فلّما اعتمدت..."

إلى مكان عبادة وبّشروا، وهذه هنا أًٌضا انتظر بولس ورفاقه حّتى الّسبت، ومن ثّم ذهبوا 
أن ٌلتقوا  العادةمرأة التً هً من دون شّك من األمم، قد تحّولت. ٌشٌر المقطع أّنها كانت ال

ما بولس ورفاقه الّذهاب إلى مكان الّصالة والعبادة عندعادة هناك فً الّسبت، وأّنها كانت من 
ٌّام األسبوع وحفظ   .الّسبتٌأتً ٌوم الّسبت. عمل بولس أ

. "بعد هذا مضى بولس من أثٌنا وجاء إلى كورنثوس. فوجد ٦٦-٦: ٦٨( أعمال الّرسل ٤)
ا اسمه أكٌال... وبرٌسكٌال امرأته... فجاء إلٌهما. ولكونه من صناعتمها أقام عندهم ًٌّ ا وكان ٌهود

ٌٌّن. وكان ٌجامع فً المجمع تهما خٌعمل ألّنهما كانا فً صناع ٌُقنع ٌهوًدا  كلّ سبتٌام و
ٌٌّن".  وٌونان

ٌّة لٌوم األحد، كما تعطً هذه  ا واحًدا فً العهد الجدٌد، ٌعطً سلطة قو إن استطعنا أن نجد نّصً
ٌّام  بولس خاللعمل  ،الكتاب المقّدس له! هناسلطة هنا لحفظ الّسبت، ٌكون لدٌنا بالّتأكٌد  أ
 .سبتكما والٌهود، كّل  األمماألسبوع، إّنما ذهب إلى الكنٌسة وعلّم 

ٌّام تعمل وتصنع جمٌع عملك"، تماًما كما تقول "أذكر ٌوم الّسبت  ٌّة: "سّتة أ اآلن، تقول الوص
ٌّر  ٌّة بالّراحة فً الٌوم الّسابع. إًذا، لو تؽ ٌّام كما هناك وص ٌّة لنعمل سّتة أ لتقّدسه". هناك وص

لٌوم، لكان على بولس أن ٌعمل فً الّسبوت، من أجل أن ٌذهب إلى الكنٌسة وٌبّشر كّل أحد. ا
ٌّام األسبوع وذهب إلى الكنٌسة وبّشر  عملإّنما هنا  لٌس فقط فً مناسبة واحدة  – كلّ سبتأ
ٌّنة   .كلّ سبتٌقول  –مع

عد بولس عن الٌهود باإلساءة وصاروا ٌجّدفون، ابت سوع وبإنجٌل الملكوت. وعندما شعربّشر بٌ
، واستمّر هناك، لمّدة سنة وسّتة (٦)آٌة  األمم فقطٌبّشر  ،منذ ذلك الحٌن الٌهود كلّهم، وأصبح

ٌّام األسبوع  –( ٦٦شهر )آٌة أ  !كلّ سبت – فقطٌبّشر األمم  –ٌعمل فً أ

من هذه، للّسبت  أقوىالمقّدس  مكن أن نطلب؟ أّي شهادة من الكتاب، ٌبعدأّي دلٌل قاطع 
ٌّام األسبوع الجدٌدالحقٌقً للعهد  ٌّام  –؟ استمر بولس، لمّدة عام ونصؾ، ٌعمل أ بما  –سّتة أ

ٌّام األحد  ا  األمموٌبّشر  –فً ذلك أ ًٌّ ! بالّتأكٌد كانت هذه عادته وأسلوبه! بالّطبع كلّ سبتحصر
 اُبطل أو تّم تؽٌٌره.لم ٌكن ٌستطٌع أن ٌقوم بذلك لو كان الّسبت قد 

 ٌوصً بولس األمم بحفظ الّسبت

الؽٌر الٌهود: "كونوا متمّثلٌن بً كما أنا أًٌضا بالمسٌح" )رسالة بولس  بولس هؤالء أوصى
 (.٦٦:٦الّرسول إلى أهل كورنثوس 



: ٦٣من الكتب" )أعمال الّرسل  ثالث سبوتحاّجهم وكان ٌُ  "فدخل بولس إلٌهم حسب عادته
سبت  ٨٤ظهر لنا مجموع ، كما قد رأٌنا من خالل أدلّة وافرة تأسلوبه – عادته(. كانت هذه ۲

 مختلؾ، حفظهم بولس بشكل خاّ .

" )إنجٌل ٌوم الّسبتٌسوع ..."دخل المجمع حسب عادته طبًعا أكٌد! هل تبع ٌسوع فً ذلك؟ 
 (.٦٦: ٤لوقا 

 األمم المتحّولٌن لٌتبعوه، كما هو قد تبع ٌسوع. أمركانت هذه عادة ٌسوع. تبعه بولس و

نتبع حّتى جاء ٌسوع لٌكون لنا مثاالً، مستعّدون لنتبع خطواته؟"  نحنسؤالنا الٌوم هو، "هل 
فٌنا ، سٌظّل المسٌح ٌحفظ حٌاته فٌنامع المسٌح مثل بولس، وعاش المسٌح  صلبنا. لو خطواته

 وإلى األبد! ، األمس، الٌومنفسهٌوم الّسبت، ألّنه هو 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


