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 ؟ يوم األحديف ون د املسيحيُّ ملاذا يتعبَّ 
 دانيال هايد  بقلم

سه  " اذلي أسَّ قانون اخللقيف ايلوم السابع من األسبوع. اكن هذا "يتعبَّد شعب اهللا اكن صاعًدا، فمنذ وقت اخلليقة 
(ت�و�ن    للعملستة أيام وداع حام� صورته  اهللا ملدة  عمل  فقد  .  به �لوقاتهقصد أن حتتذي  با بمثاهل،  اخلالق شخصيًّ 

 عن هذا  . وعربَّ للراحة حام� صورته وداع  ) ١٧: ٣١ ؛١١: ٢٠خروج  ؛ ٢:  ٢يف ايلوم السابع (ت�و�ن ثم اسرتاح ). ١٥: ٢
ه ولليوم السابع  برب�تهاألمر  ه"حيث كرسَّ  ). ٣: ٢" (ت�و�ن  قدسَّ

يَّامٍ  ِستَّةِ  ر أمر حفظ السبت، نقرأ: "يِف يف وقت الحق، عندما ت�رَّ 
َ
َماءَ  الرَّبُّ  َصنَعَ  أ رَْض، السَّ

َ
َْومِ  َوِ�  َواأل ابعِ  ايلْ   السَّ

َس" (خروج  اْسرَتَاحَ  فقط يف العهد   آخرت�  ") مرت�شفَ �َ ة "العرب�َّ  يف اللغة( ستنفَّ لكمة استُخدمت ). ١٧: ٣١َوَ�نَفَّ
)، ومرة أخرى  ١٢: ٢٣يف إرسائيل (خروج  غر�اءللحيوانات، والعبيد، والعطاء الراحة إىل اإلشارة لالقديم: مرة 

راحته قد انعشته. مع  بدا األمر كما لو أن صنع اهللا لك يشء،  أن ). بعد١٤: ١٦صموئيل  ٢شارة إىل داود ورجاهل ( لإل 
  اكتب املزام�: "َ�ْفَرحُ . كتب رضاهبفرحه و ترتبط. ف� ب�ث�ذلك، فإن راحة اهللا وانتعاشه تع� أ�رث من ذلك 

ْ�َماهِلِ" (مزمور  الرَّبُّ 
َ
وات واألرض  ا خلق السم فبعد أن ؛امللك  رضا ، � راحة ورضاهراحة الرب و إن ). ٣١: ١٠٤بِأ

 يف ايلوم السابع.  ، إن جاز اتلعب�،قرصه الكو�، أخذ ماكنه ىلع عرشه ا يلكون

لعهد بأن اهللا قد  لكعالمة   �رب ة أيوم السبت أهميَّ  اكتسب  ابلحر األمحر، وا أخرج اهللا شعبه من مرص وعرب أن بعد
لة يف راحته: ). يف ذلك ايلوم، احتفل القد�س� حبقيقة أن اهللا خلقهم وأن راحتهم متأصِّ ١٣:  ٣١س شعبه (خروج  قدَّ 

نْ 
َ
يَّامٍ  ِستَّةِ  يِف  "أل

َ
َماءَ  الرَّبُّ  َصنَعَ  أ رَْض  السَّ

َ
َْحرَ  َواأل َْومِ  يِف  َواْسرَتَاحَ  ِ�يَها، َما  َوُ�َّ  َوابلْ ابِع" (خروج  ايلْ ).  ١١ -٨: ٢٠السَّ

وقع يوم الكفارة السنوي يف يوم    ،). وأخً�ا ١٥-١٢:  ٥السبت ىلع أن اهللا قد فدى شعبه (تثنية    عربَّ باإلضافة إىل ذلك،  
 أيًضا  )، فاكن السبت ٣١–٣٠: ١٦السبت (الو�� 

ً
 بغفران اهللا لشعبه.  احتفاال

يقترص األمر  . لم  للغاية  ا )، اكن يوم السبت صارمً ١٣،  ٧،  ٦:  ٨عرباني�    ؛ ١٩د القديم مع إرسائيل (خروج  العه  يف ظل
  —  الراحة للك من يف بيتهم يوفِّروا أن أيًضا ىلع شعب إرسائيل وأوالدهم أال يقوموا بأي عمل، بل اكن عليهم 

القيام  يم�ن  حول ما ة تنظيميَّ  رشائع). حىت أن هللا أعطى أيًضا ١٠: ٢٠العبيد، واحليوانات، وحىت الغر�اء (خروج 
انلار من أجل إشعال يوم السبت يف . ىلع سبيل املثال، إن خرج شخص جلمع احلطب القيام بهوما ال يم�ن  به

من   ا). لك هذه الرصامة اكنت جزءً ٢: ٣٥ ؛١٥-١٤: ٣١(خروج  يُقتليجب أن ف)، ٣-١: ٣٥خروج  ؛٣٦-٣٢: ١٥(عدد 
)، اذلي  ٢٤:  ٣إرسائيل وتقودهم ليسوع املسيح (غالطية  شعب  مسك بيد  انلاموس اليت اكن القصد منها أن تُ وصايا  

 ).١٣، ٧: ٨ ؛١٩- ١٨ ،١٢-١١: ٧عهد القديم (عرباني� لل انلهائيَّة ةهو اذلبيح
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"أ�مل" (يوحنا  قد املسيح، آدم اثلا�فت األمور. األول من األسبوع، تغ�َّ  من األموات يف ايلوم املسيحعندما قام 
رت الكنيسة  ). �سبب هذا احلدث املحوري، قرَّ ١٩-١٢: ٥) العمل اذلي فشل آدم األول يف القيام به (رومية ٣٠: ١٩

لرب يف �سوع املسيح هو  ي�ون يوم العبادة واالحتفال بنعمة ا أن العهد اجلديد، يف ظل� أنه بالنسبة للمسيحيَّ 
 بينما، منذ  ؛اكن ايلوم األخ� من األسبوع   ،من بدء العالم إىل قيامة املسيححد: "األأي يوم  ايلوم األول من األسبوع،  

و�ب أن �ستمر إىل   ،يوم الرب  يدىع الكتاب املقدس،يف  ،اذلي، إىل ايلوم األول من األسبوع  تبّدل ،قيامة املسيح
الواقع املجيد أننا قد و�شرتك يف  ر  ايلوم، نتذكَّ   هذا). يف  ٧:  ٢١" (إقرار إيمان وستمنسرت  اكلسبت املسييح   ،نهاية العالم

وات  ا ة يف السمهذه الراحة يف األبديَّ   ملء ) وأننا ننتظر اختبار  ١٠:  ٤عرباني�    ؛ ٢٨:  ١١(مىت    اهللاعل إىل راحة  فدخلنا بال
ة، ثم �رج إىل  راحتنا األبديَّ  بعر�ونع ا للعبادة وللتمتُّ �تمع معً اآلن ). �ن ٢٢-٢١اجلديدة واألرض اجلديدة (رؤ�ا 

 أيام. إًذا، ملاذا نعبد يوم األحد وليس يوم السبت؟  ستةملدة   للعململكة هذا العالم 

 ). ٢٤: ١١٨قارن مزمور  ؛ ١: ٢٠األموات (يوحنا   ب� أيام األسبوع اكن هو ايلوم اذلي قام فيه ر�نا من لأو •

 ). ٢: ١٦كورنثوس  ١قارن  ؛١٠: ١أول أيام األسبوع يُدىع "يوم الرب" (رؤ�ا  •

 . ) ٣٦-١: ٢ الرسل  ايلوم األول اكن هو ايلوم اذلي ا�سكب فيه الروح القدس ىلع الكنيسة (أعمال •

الظلمة، �تمع �ن يف ايلوم األول من األسبوع  عنيف ايلوم األول من اخللق حيث خلق اهللا انلور وفصل كما  •
كورنثوس    ٢  ؛١٢:  ٨  ؛١٩:  ٣  ؛ ٩،  ٥:  ١اخلطية (يوحنا  ظلمة  بنور اإل�يل يف �سوع املسيح، اذلي فصلنا عن اعلم    لالحتفال

٦-١: ٤( . 

إىل  تلطلُّعهممنذ اخللق وحىت املسيح، عمل شعب اهللا ملدة ستة أيام ثم اسرتاحوا يف ايلوم السابع. اكنت هذه صورة 
ًما اخللق  منايلوم السابع  لم ي�ن ة.راحة األبديَّ ال :  ٢إىل "صباح ومساء" مثل األيام الستة السابقة (ت�و�ن  منظَّ
ة نفسها. من ناحية أخرى، منذ عمل املسيح  ة هل وهو باتلايل عر�ون األبديَّ أن ايلوم السابع ال نهاي  يدل ىلع)، ما  ٣-١

مل.  كتَ عمل املسيح المُ إىل  ناظر�ن يف الستة أيام اتلايلة، ن �سرت�ح شعب اهللا يف ايلوم األول و�عملو ،وحىت اكتماهل
 . هلذه الراحة اإلتمام الاكملأيًضا إىل  نتطلَّعومع ذلك، فإننا 

 

يف  (Oceanside United Reformed Church) د هو رايع كنيسة أوشنسايد املتحدة الُمصلحةالقس دانيال هاي
مدينة أوشنسايد، بوالية اكيلفورنيا، وهو مؤلف للعديد من الكتب، بما يف ذلك "انلعمة اليت �ستحق القتال من  
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 Grace Worth Fighting For: Recapturing the Vision of" (أجلها: استعادة رؤ�ة نعمة اهللا يف إقرارات دورت 

God’s Grace in the Canons of Dort .( 

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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