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 العيش يف ادلهر اآلت 

 مارك إى. روس م  بقل 

تتوافق الرؤيا االفتتاحية لسفر رؤيا يوحنا الالهويت مع الرؤيا األخرية فيه. فيف الرؤيا األوىل، سمع يوحنا صوتًا عظيًما 
د والقائم من بني األموات، واقًفا يف وسط كنائسه )يأمره بكتابة ما يراه، ورأى الر (. أما  20-10:  1ب يسوع املمجَّ

"ِمَن   املقدسة، أورشليم اجلديدة،  املدينة  فتتعلَّق بزنول  َماءِ ٱالرؤيا األخرية،  ةً   للِ ٱ  ِعن دِ   ِمن    لسَّ
َ
  ُمَزيَّنَة    َكَعُروس    ُمَهيَّأ

َوُهم   عظيمً   صوتًا   يوحنا   سمع  أخري،  ومرة".  لِرَُجِلَها   ، َمَعُهم  ُكُن  َسيَس  وَُهَو  انلَّاِس،  َمَع  الِل  َكُن  َمس  "ُهوََذا  قائاًل:  ا 
" )رؤيا   ُسُه يَُكوُن َمَعُهم  إِلًها لَُهم  بًا، َوالُل َنف  (. فيف هذه الرؤيا أيًضا، اكن حضور الل وسط  3-1:  21يَُكونُوَن ََلُ َشع 

  عمانوئيل،   –تام هذا السفر، بل هو ختام الكتاب املقدس بأكمله  كنيسته هو حمور الرتكزي. وليس هذا فقط هو خ
   ".معنا  الل"

(. وهذا أول استخدام  10:  1إن األصحاح االفتتايح لسفر الرؤيا ليس جمرد رؤيا للرب، لكنه أيًضا رؤيا يلوم الرب )
معروف تلعبري "يوم الرب" كإشارة إىل ايلوم األول من األسبوع. ومع أن هذا اتلعبري ورد هنا فقط يف العهد اجلديد،  

يه بيوم األحد، واذلي اكنوا  ال يفسح آباء الكنيسة األوائل جمااًل للشك يف   أن تلك اكنت إشارة إىل ايلوم اذلي نسمِّ
ايلهودي، اذلي ترمجته   باسمه  ايلوم  اجلديد، ُديع هذا  العهد  الرب. ويف مواضع أخرى يف  لقيامة  تذاكًرا  حيفظونه 

كورنثوس    1؛  7:  20رسل  ؛ أعمال ال19،  1:  20؛ يوحنا  1:  24؛ لوقا  2:  16؛ مرقس  1:  28احلرفية يه: "يف أول السبت" )مىت  
، اليت  Sabbaton(. تستخدم الرتمجات اعدة لكمة "أسبوع" يف هذه العبارة، لكنَّ أصل اللكمة ايلوناين هو لكمة  2:  16

   )"السبت"(. وسوف تَظَهر أهمية ذلك فيما ييل.  shabbatيه ببساطة ترمجة لللكمة العربية 

ر جًدا يف تاريخ الكنيسة، أصبح ايل وم األول من األسبوع هو ايلوم اذلي فيه جيتمع املسيحيون للعبادة. منذ وقت مبكِّ
بدأت هذه املمارسة ىلع األرجح يوم قيامة يسوع من بني األموات، ألنه يف ذلك الوقت، اتلىق الربُّ يسوع الُمقام من  

" )لوقا   ِطِهم  ه(. وباملثل، يَذُكر إجنيل يوحنا أنه  وما يلي  36:  24بني األموات بتالميذه للمرة األوىل، و"َوَقَف ... يِف وَس 
 
ُ
ُل األ وَّ

َ
ِم، َوُهَو أ َو  ِط"، مركًزا بشلك خاص ىلع حتديد ايلوم، وهو "َعِشيَُّة ذلَِك ايل  بُوِع"  قد "َجاَء يَُسوُع َوَوَقَف يِف ال وَس  س 

 19:  20)يوحنا  
َ
أ َثَماِنيَِة  َد  "َبع  الرب وتالميذه  املؤرَّخ اتلايل بني  "، عندما جاء يسوع مرة أخرى  (. وحدث اللقاء  يَّام 

ِط" )يوحنا   )انظر تعبري    لإلحصاء ايلهودي الشامل لأليام(. اكن ذلك يوم األحد اتلايل، طبًقا  26:  20"َوَوَقَف يِف ال وَس 
"يِف    ، ذكر لوقا أن الكنيسة اليت يف تَُرَواَس اجتمعت مًعا 7:  20(. يف أعمال الرسل  46،  21،  7:  24"ايلوم اثلالث"؛ لوقا  

بُوِع ]أول السبت[" لكرس اخلزب، حيث تشري صياغته للجملة إىل أن تلك اكنت ممارستهم املنتظمة. اكن   س 
ُ
ِل األ وَّ

َ
أ

بولس قد وصل إىل هناك قبل ذلك بسبعة أيام. ومع أنه اكن ىلع عجالة من أمره، إذا أراد بلوغ أورشليم حبلول يوم 
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بُوِع إِذ  اَكَن  (، مكث يف تَ 16:  20اخلمسني )أعمال الرسل   س 
ُ
ِل األ وَّ

َ
ُرَواَس سبعة أيام، ىلع ما يبدو يك يكون هناك "يِف أ

ا" )أعمال الرسل  ً وا ُخزب  رِسُ  (. 7: 20اتلَّالَِميُذ جُم تَِمِعنَي يِلَك 

اء ترمجات الكتاب املقدس أن يفوتهم بسهولة االنتباه إىل أهمية هذه اإلشارة. فقد اعتدنا ترتيب الزمن   يُمكن لقرَّ
باألسابيع دلرجة أننا نفرتض أن احلال اكن دائًما كذلك، وهو اكن كذلك بالفعل بني ايلهود، لكن ليس بني األمم.  

ئة ذللك، لكنه يف املقابل يستخدم اللكمة ايلهودية اليت ترتجم إىل  فال حيوي العهد اجلديد لكمة يونانية واحدة ماكف
[، داعيًا ايلوم اتلايل للسبت باسم "أول السبت" )"أول األسبوع" يف الكثري من الرتمجات(. وفقط  Sabbath"السبت" ]

، أصبح األسبوع الفليك اذلي نعرفه ايلوم هو وسيلة القياس املتَّبَعة يف أحناء اإلمرباطورية الرومانية.    يف وقت  الحق 
كورنثوس    1، وكذلك يف تعليمات بولس لكنائس غالطية وكورنثوس، الواردة يف  7:  20وباتلايل، فيف أعمال الرسل  

ر أن تلك الكنائس مجيعها اكنت تقع يف مناطق أممية، لم يكن "األسبوع" فيها هو وحدة القياس  2:  16 ، جيب أن نتذكَّ
اضح أن هذا الرسول إىل األمم قام برتتيب وتنظيم تلك الكنائس متبًعا دورة األيام  املعتادة للزمن. لكن من الو 

السبعة، مع الرتكزي بشلك خاص ىلع "أول السبت"، بداًل من ايلوم السابع اذلي اكن يُسَّمَّ "السبت". ويف حني لم يرد  
د بولس ذلك ايلوم  ذكٌر الجتماع الكنيسة مًعا يف ذلك ايلوم، سيكون من الغر  2:  16كورنثوس    1يف   يب جًدا أن حيدِّ

خصيًصا جلمع العطايا لكنيسة أورشليم، ما لم تكن يف حياة هذه الكنيسة أهمية خاصة هلذا ايلوم حتديًدا دون  
سواه، يلكون يوًما تلقديم ذلك املثال العميل عن "رشكة القديسني". فال يبدو األمر كما لو أن تلك العطايا اكنت  

م بشلك أسبويع   يف "أول السبت"، وذلك ألن اتلقويم األسبويع لم يكن قد صار شائًعا بعد. تقدَّ

د أن بولس لم يكن ذلك انلوع من األشخاص اذلي قد يفرض طقًسا يهوديًا حبتًا ىلع كنائس أممية. وباتلايل،   من املؤكَّ
(. ويف  23ست يف سيناء )الويني  ال بد أنه اكنت دلورة األيام السبعة داللة وسلطة أثبت من األعياد األخرى اليت تأسَّ 

قَاتًا وَِسِننَي" )غالطية   و 
َ
يَّاًما وَُشُهوًرا َوأ

َ
(، ويه  10:  4حقيقة األمر، ألىق بولس باللوم ىلع مؤمين غالطية حلفظهم "أ

ل ؛ وأيًضا أعمال الرس 6-2: 5اليت اكنت، إىل جانب اخلتان، طقوًسا يهودية فرضها عليهم املعلِّمون الكذبة )غالطية  
من السماح ألحد بأن حيكم عليهم "يِف   (. ودون شك، تكمن فكرة مشابهة وراء حتذير بولس ألهل كولوس 1:  15

" )كولوس  و  َسب ت 
َ
و  ِهاَلل أ

َ
و  ِمن  ِجَهِة ِعيد  أ

َ
، أ و  رُش ب 

َ
ك ل أ

َ
(. ومع ذلك، ورغم هذا الرفض الشديد للطقوس  16: 2 أ

ِل ايلهودية، أوىص بولس مؤمين غالطية وكو وَّ
َ
"، يف "ُُكِّ أ َ رنثوس قائاًل: "يِلََضع  ُُكُّ َواِحد  ِمن ُكم  ِعن َدُه، َخاِزنًا َما تَيرَسَّ

(  " بُوع  س 
ُ
السبت األسبويع 2:  16كورنثوس    1أ يوم  الواضح إذن أن شيئًا أعظم من موىس ههنا. فلم يكن  (. من 

س ألول مرة يف سيناء، لكنه اكن ضمن عِطيت جلميع البرش منذ بدء   اخلاص بايلهود طقًسا تأسَّ
ُ
فرائض اخللق اليت أ

ِل اإِلن َساِن" )مرقس  3-1:  2العالم )تكوين   ج 
َ
ب ُت إِنََّما ُجِعَل أل (.  27:  2(. أشار الرب يسوع إىل ذلك عندما قال "السَّ

 وباتلايل، فهو لم يكن لليهود وحدهم. 
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، لكن استعاده شعب إرسائيل مرة أخرى عند  لكن، يف وقت  ما بعد السقوط، فُِقد يوم السبت دلى العالم كلكل 
دِرج يف العهد اذلي قطعه الل معهم يف سيناء ) 16خروجهم من أرض مرص )خروج  

ُ
(. ويف حقيقة األمر،  11-8:  20(، وأ

(. فقد صار  17-12:  31صار يوم السبت هو عالمة هذا العهد، اليت اكن ينبيغ أن حُتفظ عرب أجياهلم، عهًدا أبديًّا )
ٌس" )الويني  يوم   (.  10-1:  28(، ونُصَّ فيه ىلع تقديم ذبائح خاصة من أجل االحتفال به )العدد  3-1:  23"حَم َفٌل ُمَقدَّ

(، جعله 8:  24؛ الويني  17:  31،  11-8:  20وإذ اكن هذا ايلوم تذاكًرا منذ ابلدء خللق الل السماوات واألرض )خروج  
(. واكنت "الراحة" يه الفكرة الرئيسية املقرتنة  15-12:  5 )تثنية  موىس أيًضا تذاكًرا لفداء إرسائيل من أرض مرص

حبفظ ذلك ايلوم، لكن لم تكن تلك الراحة جمرد توقُّف عن العمل، بل اكنت أيًضا حمفاًل مقدًسا يف بيت يهوه، 
يِن بعد ذلك (، واهليلك اذلي بُ 8:  25ورمًزا وإشارة إىل حضوره اليح يف وسطهم يف ُكل من خيمة االجتماع )خروج  

العتيدة أن تأىت يف االنقضاء 18:  6أخبار األيام    2) الراحة األبدية  السبت يشري مستقباًل إىل  (. كذلك، اكن يوم 
 (. 10: 4- 7: 3)عربانيني 

"مزموًرا "يلوم السبت"، وهو حيتيف بالربكة العظيمة اليت جيلبها هذا ايلوم لشعب الل. وتشري آياته    92ُيَعد مزمور  
(، كما تشري آياته اخلتامية إىل االزدهار  4-1ية إىل اخلري والفرح انلابعني من العبادة يف حمرض الل )اآليات  االفتتاح

َبي ِت   "يِف  املغروسون هكذا  أوئلك  ،ٱاذلي خيتربه  )إِلَِهنَا   ِديَارِ   يِف   لرَّبِّ   املوزون   املزمور  هذا  وذروة(.  15-12  اآليات" 
مَّ : "8  اآلية  يف  متمثلة  واملنظوم

َ
بَِد"، وهو ابليت الوحيد يف املزمور املكوَّن من شطر واحد،  أ

َ
ن َت يَا رَبُّ َفُمتََعال إِىَل األ

َ
ا أ

ر الفكرتان املتعلِّقتان بإبادة األرشار   واذلي يقع يف منتصف املزمور تماًما. وقبل هذه اآلية املحورية وبعدها، تتكرَّ
السبت هما بمثابة واحة    (.11-9(، ورفع شأن األبرار )اآليات  7-5)اآليات   الراحة والعبادة يف يوم  وباتلايل، فإن 

ل باهلموم، اذلي يعيش يف اعلم يزدهر فيه األرشار يف املعتاد، ويتألَّم فيه األبرار يف املعتاد.  لشعب الل املنهك واملثقَّ
د ذلك الوهم اذلي روَّج َل هذا العالم الساقط، وتبنيِّ   نلا أن الل اعل  ومرتفع إىل األبد،  لكنَّ عبادة يوم السبت تبدِّ

وباتلايل أن انلاتج احلقييق للكِّ يشء سيكون حسب وعده تماًما، إذ ستأت الراحة األبدية لشعب الل. وهكذا، يرتقب  
  يوم السبت امللكوت األخري، جابًلا براكت األبدية إىل الزمن، ومزِناًل أفراح السماء إىل األرض.

د اجلديد هذا ايلوم اذلي ُيَعد واحًدا من وسائط انلعمة املعيَّنة من الل، لكنه ينقله إىل يوم  وهكذا، لم يبطل العه
:  2  ؛ كولوس 11-8:  4؛ غالطية  6-1:  14جديد. ويف حني ألىغ بولس بشلك رسيم وصية تقديس ايلوم السابع )رومية  

(،  2:  16كورنثوس    1؛  7:  20مال الرسل  (، قام يف الوقت نفسه برتتيب الكنائس ىلع أساس "أول السبت" )أع 16-23
وهو ذلك ايلوم اذلي صار حبلول أيام رؤيا يوحنا يُعرَف باسم "يوم الرب". ونظري يوم السبت اذلي سبق هذا ايلوم يف  
العهد القديم، هذا ايلوم، األهم من ُكِّ األيام األخرى، هو ايلوم اذلي فيه جيتمع شعب الل يف العهد اجلديد مًعا يف 

س، ليسمعوا لكمة الل تُقرأ بصوت مرتفع وترُشح، ويلكرسوا اخلزب مًعا )أعمال الرسل    حمفل (. وهو أهم  7:  20مقدَّ
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من ُك األيام األخرى، ألنه فيه يكون الرب حارًضا مع شعبه، وواقًفا يف وسطهم، وجالًسا ومتوًجا وسط تسبيحاتهم  
و3:  22)مزمور   والتسابيح،  املزامري،  يرنِّمون  فيما  )أفسس  (،  الروحية  كولوس 19:  5األاغين  ويرفعون  16:  3  ؛   ،)

  (.1: 2تيموثاوس  1صلواتهم إيله )

الُمرَسلني إىل ساكن 1604-1690) (  John Eliot)جون إيلوت   ( اكن رايع كنيسة أمريكيًا بيوريتانيًّا، ومن أوائل 
السبت يوم  باعتباره  الرب  إيلوت حافًظا جمتهًدا يلوم  األصليني. واكن  اليت    أمريكا  املسييح. ويف إحدى عظاته 

(، ودوَّن مالحظاته عنها، قال إيلوت إن أوئلك الشغوفني بيوم الرب يقضون  Cotton Matherسمعها كوتون ماثر ) 
ُسبَع حياتهم يف السماء وهم ال يزالون ىلع األرض. فبينما هم ىلع األرض، لن يكونوا غرباء عن السماء. وعندما 

ماكنًا غريبًا عليهم. هذا صحيح، ألنهم يف حقيقة األمر سيكونون قد زاروها ألف مرة  يموتون، لن تكون السماء  
  من قبل.

الرب واقًفا يف وسط كنائسه، وناطًقا مرة أخرى بكلمات   الرب عندما رأى  الروح يف يوم  الرسول يوحنا يف  اكن 
ون لعبادته والسجود َل بالروح وباحلق. الرجاء والطمأنينة. وال يزال الرب يسوع يعلن عن ذاته لكنائسه عندما جيتمع

( ديفيد الكركسون  عربَّ  بالرباكت.  غينٌّ  يوم  وهو  الغرض خصيًصا،  هلذا  الرب  يوم  ُعنين  (  David Clarksonفقد 
ابليوريتاين عن ذلك قائاًل: "وذلك يك يصري حضور الل، اذلي يكون جمرد جدول صغري عندما نتذلذ به بشلك فردي،  

  ح مدينة الل يف وسط اجلماعة".نهًرا سواقيه تفر

 

هو أستاذ الالهوت انلظايم بكلية الهوت إرسكني بمدينة كولومبيا، والية اكروالينا اجلنوبية.    مارك إى. روسد.  
  )"هيا ندرس إجنيل مىت"(. Let’s Study Matthew وهو مؤلف كتاب
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