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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 رسالة كورنثوس الثَّانية

 
من دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.6-4كورنثوس 2حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )

أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

نوا المالحظات.   َدوِّ

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 24: 4يوحنَّا 

 

 .24: 4)في مجموعات ثُنائية(: يوحنَّا  راجعوا

 

 دقيقة( 55) تعليم 4

:  يوم الربِّ

ِرَكة، والِخدَمة احة، والشَّ  يوم الرَّ
 

: يوم الرب هو اليوم الذي يستريح فيه المؤمنون المسيحيُّون ويَجتمعون فيه مًعا للشركة والعبادة ُمقدِّمة

والخدمة. وسوف نَتعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن السَّْبت )الذي كان يُْحفَظ في اليوم السابع ِمن األسبوع في 

ل ِمن األسبوع(. العهد القديم(. وسوف نَتعلَّم أيًضا عن يوم الرب )الذ ي يُشار إليه في العهد الجديد باليوم األوَّ

والسؤال المطروح هو: لماذا يَجتمع المؤمنون المسيحيُّون حول العالم في يوم الرب للعبادة؟ وما الذي ينبغي 

 على المؤمنين المسيحيِّين أن يفعلوه في يوم الرب؟ 

 

احة )أو تُْقَسم أيَّام األسبوع في العالم بطرق ُمختلفة و فقًا لكل بلد وثقافتها. وفي أزمنة العهد القديم، كان يوم الرَّ

ا  السَّْبت( يُْحفَظ في اليوم األخير ِمن كل أسبوع )أي في اليوم السَّابع ِمن األسبوع والذي كان يوم السَّْبت(. أمَّ

ل ِمن األسبوع )أي في يوم األحد(.  المؤمنون المسيحيُّون في العهد الجديد فيحتفلون بيوم الرب في اليوم األوَّ

والكثير ِمن المؤمنين المسيحيِّين يَقتدون بتالميذ المسيح ويَحتفلون بيوم الرب في يوم األحد. ولكنَّ ُمؤمنين 
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آخرين في العالم يَحتفلون بيوم الرب في يوم ُعطلتهم األسبوعية الذي قد يُصادف يوم الثالثاء أو الجمعة أو 

 باألمر المهم. فاألهم هو الغاية ِمن يوم الرب وليس اليوم في َحدِّ ذاته. السبت. ولكنَّ هذا ليس 

 

 أ( الشريعة في العهد القديم والعهد الجديد
 

 

 .الشريعة في العهد القديم -1

 

 يُمكن تقسيم شريعة العهد القديم إلى ثالثة أقسام رئيسة: 

 

 أ( الشريعة األخالقيَّة.

 

( هي الطريقة التي يُريد هللا ِمن شعبه الُمَخلَّص أن 01-6: 5؛ تثنية 11-1: 02الشريعة األخالقيَّة )خروج 

 يحيوا وفقًا لها. 

 

 ب( الشريعة الطقسيَّة. 

 

 الشريعة الطقسيَّة )انظُر الحقًا( هي الطريقة التي يُهَيِّئ هللا ِمن خاللها شعبه لالقتراب ِمنه في العبادة. 

 

 شريعة المدنيَّة. ج( ال

 

ة إسرائيل هي الطريقة التي يُريد هللا ِمن َشعبه في العهد القديم )إسرائيل( أن يَحيوا  الشريعة المدنيَّة ألُمَّ

بموجبها كأُمَّة. وتتألَّف الشريعة المدنيَّة ِمن قوانين تتعلَّق بالممتلكات، واإلقراض واالقتراض، والزواج، 

 11: 16؛ وِمن تثنية 9: 02إلى  1: 01الحرب، والقتل، وغير ذلك. )ِمن خروج والمحاكمات، والعبوديَّة، و

 (. 19: 06إلى 

 

 .الشريعة الطقسيَّة في العهد القديم -2

 

اشتملت الشريعة الطقسيَّة في العهد القديم على أنظمة ووصايا تَتعلَّق بأربعة جوانب للعبادة: األشخاص 

 واألوقات الُمقدَّسة، واألعمال الُمقدَّسة:الُمقدَّسين، واألماكن الُمقدَّسة، 

 

 -01، 12 -1 ؛ الالويِّين29، 09 -01: وكانوا يتألَّفون ِمن الكهنة والالويِّين )الخروج األشخاص الُمقدَّسونأ( 

 (.1؛ الَعَدد 00
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 ليم )الخروج: وكانت تتألَّف ِمن خيمة االجتماع في البداية، ثُمَّ ِمن الهيكل في أورشب( األماكن الُمقدَّسة

 (. 10؛ التَّْثنية 9-1: 02؛ الالويِّين 21-25، 22، 01-05؛ الخروج 02-06: 02

 

 :51؛ إشعياء 09-01؛ العدد 01: 02، 16: وكانت تتألَّف ِمن يوم الكفَّارة )الالويِّين ج( األوقات الُمقدَّسة

: 02؛ الالويِّين 19-12: 02( واألصوام الُمَحدَّدة )الخروج 10: 11ولوقا  19: 1نظُر أيًضا زكريَّا أ؛ 1-10

بتيَّة، وسنة اليوبيل )الخروج 11-1: 16؛ التَّثنية 1-22 -10: 21؛ 12-12: 02(، ويوم السَّبت، والسَّنة السَّ

 (. 01-1: 05؛ الالويِّين 11

 

(، 19؛ الَعَدد 15-10(، وطقوس التطهُّر )الالويِّين 11لَّف ِمن الِختان )التَّكوين : وكانت تتأد( األعمال الُمقدَّسة

؛ الَعَدد 00، 1-1(، وتقديم الذبائح )الالويِّين 01-2: 12؛ التَّثنية 15، 11وتناول األطعمة الطَّاهرة )الالويِّين 

؛ قارن القُضاة 02-19: 15ثنية ؛ التَّ 02-12: 11؛ الَعَدد 16-1: 12(، وتكريس األبكار )الخروج 1-15: 01

-02: 11؛ الَعَدد 22-22: 01(، وتقديم ثالثة أنواع ُمختلفة ِمن العشور )الالويِّين 01: 1صموئيل 1؛ 1: 12

 (. 11-16: 16؛ قارن 09-00: 12؛ 19-11: 10؛ التَّثنية 20

 

 .الشريعة في العهد الجديد -3

 

 22-26: 00في األصحاح الخاِمس ِمن إنجيل َمتَّى، وتَكراُرها في َمتَّى  : لقد تَمَّ َشْرُحهاأ( الشريعة األخالقيَّة

. وبهذا، 25-22: 12. كما أنه تَمَّ وضع معاييرها في إنجيل يوحنَّا 12-1: 12ورومية  21-22: 10ومرقُس 

المؤمنين أن يَنتهجوه في  فقد تَمَّ تأكيد الشريعة األخالقيَّة في العهد الجديد وبَقِيَت هي النَّهج الذي يُريد هللا ِمن

 حياتهم. 

 

( وأُبِطلَت 12: 0( فقد أُلغيت )كولوسي 11: 5حيث إنَّ يسوع َكمَّل هذه الشريعة )َمتَّى : ب( الشريعة الطقسيَّة

 (. 15-12: 0)أفُسس 

 

و  5َحلَّت َمَحلُّها تعاليم يسوع المسيح عن الملكوت )َمتَّى : ج( الشريعة المدنيَّة الُمعطاة لبني إسرائيل )كأُمَّة(

، وجميع أمثال يسوع عن الملكوت(. وهذه هي الطريقة التي يريد هللا ِمن جميع األَُمم أن 11و  12و  1و  6

 تسلك فيها كمواطنين في ملكوته. 

 

 



11الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

 .في العهد القديمتعليم العهد الجديد عن األجزاء الُمختلفة ِمن الشريعة الطقسيَّة  -4

 

د 1: 12؛ 12، 5: 1؛ عبرانيِّين 11: 0كولوسي  اقرأ ِظالل . فقد كانت األنظمة الُمتعلِّقة بالشرائع الطقسيَّة ُمَجرَّ

. ونجد في رسالة رومية، ورسالة غالطيَّة، والرسالة إلى العبرانيِّين تعليًما واضًحا لألشياء الحقيقيَّة التي ستأتي

 .الحقيقيَّةاألشياء  وقَدَّمالشريعة الطقسيَّة للعهد القديم  أكملعن كيف أنَّ يسوع المسيح 

 

مسيح الكامل الَحيُّ إلى الوحيد هو يسوع ال كاهنهم. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 01-02: 1عبرانيِّين  اقرأ

 األبد. 

 

الوحيد هو جسد  هيكلهم. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 11-2: 0بُطرس 1و  00-01: 0أفُسس  اقرأ

 المؤمنين في العالم ُكلِّه )والذي يُدعى: الكنيسة(.

 

احة هو 11-1: 2عبرانيِّين  اقرأ أحد أيام األسبوع الذي يُعتبرونه . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ يوم الرَّ

(، ولفعل 2: 02(، ولالجتماع مًعا كمؤمنين )الالويِّين 10: 02"ُمقدًَّسا" ويفرزونه للراحة ِمن أعمالهم )خروج 

)يوم راحتهم( النهائي هو حين يدخلون  َسْبَتهُم(. ولكنَّ 2: 2)مرقُس  الهالكة لنفوسلص خالللتبشير بالالخير و

احة األبديَّ   ة.الرَّ

 

ْوم الذي يُرافقه ُحْزن . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 00-19: 16؛ يوحنَّا 00-11: 0مرقُس  اقرأ الصَّ

قد استُبدل باالحتفال والفرح الذي ال يَنتهي ألنَّ يسوع قد أكمل كل ما يلزم لخالصنا، وهو حاضر معنا  ونَْوح

 (. 02: 01دائًما )َمتَّى 

 

فِْصَحهُم الوحيد واحتفاالتهم . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 20-11: 11؛ 12-6: 5كورنثوس 1 اقرأ

 هي لالحتفال بذبيحة المسيح الكفَّاريَّة. األخرى َحْول المائدة

 

الذي يَعرفونه هو  الوحيدالِختان . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 11: 0وكولوسي  09-01: 0رومية  اقرأ

 ِختان قلوبهم الخاطئة. 
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. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 16: 00؛ 21-21: 12 الرسل ؛ أعمال05-00: 2؛ يوحنَّا 1: 1مرقُس  اقرأ

وح القُُدس واالشترا َطْقس التطهُّر ك الوحيد الذي يَعرفونه هو الَمعموديَّة بالماء والتي ترمز إلى الَمعموديَّة بالرُّ

 في عمل المسيح الخالصي الكامل )ِمثل الُغفران الكامل للخطايا(.

 يَِحلُّ أكلُها. و األطعمة طاهرة. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ جميع أنواع 19: 1مرقُس  اقرأ

 

يحتهم ذب. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 12: 2يوحنا 1؛ 01: 9؛ 11: 0؛ عبرانيِّين 05: 2رومية  اقرأ

ليب.  البََدليَّة  الوحيدة هي موت يسوع المسيح على الصَّ

 

فحسب هلل، بل كل  األبكار. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين، يجب تكريس ال 02: 9؛ لوقا 22: 6َمتَّى  اقرأ

 شخص أيًضا.

 

في  الُمختلفة ِمن العشوراألنواع . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 15-6: 9كورنثوس 0؛ 21: 6لوقا  اقرأ

العهد القديم، والتي كانت تُقَدَّم لدعم العبادة في الهيكل ودفع الضريبة االجتماعيَّة، قد استُعيض عنها بالعطاء 

السخيِّ الذي يُقَدِّمه كل مؤمن مسيحي بكامل ُحريَّته ووفقًا لما يَعقد العزم عليه في قلبه. وهذه العطايا والتَّْقدمات 

تها الرئيسة في نشر ملكوت هللا. والعشور ه  ي لَدْعم الكنيسة أثناء قيامها بُمهمَّ

 

(. كما أنَّ 11: 5)َمتَّى  َكمَلَّها: فالكتاب المقدس يَُعلِّم بوضوح أنَّ يسوع المسيح لم يَْنقُض الشريعة، بل الُخالصة

دالكتاب الُمقدَّس يَُعلِّم أنَّ المسيح  الشريعة  ألغى(، ولكنه 22-26: 00تَّى على الشريعة األخالقيَّة )مَ  َشدَّ

ر المؤمنين )الكنيسة( ِمن قيودها. كذلك، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس 12: 0الطقسيَّة بكل ُمتطلَّباتها )كولوسي  ( وَحرَّ

ةً أُخرى ُأْبِطَلتيَُعلِّم بوضوح أنَّ الشريعة الطقسيَّة قد  في َخْلق  وال يُمكن إعادتها إلى الكنيسة لئالَّ تتسبَّب َمرَّ

قاق والنِّزاع بين المؤمنين )أفُسس   (!15-12: 0الشِّ

 

 ب( السَّْبت في العهد القديم والعهد الجديد
 

 

 .ِحْفظ السَّْبت كان ُجزًءا ِمن شريعة العهد القديم -1

 

 : ماذا كان قَْصد هللا ِمن يوم السَّْبت؟اكتشف وناقِش

 

 . 12-10: 5؛ تثنية 11-1: 02خروج  اقرأأ( 
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لقد أعطى هللا الوصايا العشر لشعبه كي يعملوا بها. والوصيَّة الرابعة ِمن الوصايا العشر تَختصُّ بحفظ السَّْبت 

اً ينبغي تقديسه.  وتقديسه. ففي العهد القديم، َعيَّن هللا اليوم السَّابع ِمن األسبوع )يوم السَّْبت( ليكون يوًما خاصَّ

 . عن بقيَّة أيام األسبوع ِمن أجل تخصيصه للَغَرض الذي َعيَّنه هللا َفْرز هذا اليوموكلمة "تقديس" تعني 

 

 

  .10: 02؛ خروج 2-0: 0تكوين  اقرأب( 

 

ل لدى هللا فيما يَختصُّ بيوم السَّْبت هو فرز يوم واحد في األسبوع ِمن أجل  راحة اإلنسان فقد كان القصد األوَّ

 . وتجديد َحيويَّته

 

  .2: 02الويِّين  اقرأج( 

 

ا القصد الثاني لدى هللا فيما يَختصُّ بيوم السَّْبت فهو فرز يوم واحد في األسبوع ِمن أجل  لقاء المؤمنين أمَّ

  اآلخرين في اجتماعٍ ُمَقدَّس.

 

احة، وتجديد  وهكذا، فإنَّ الوصيَّة الرابعة ِمن الوصايا العشر تَُعلِّم عن ِحْكَمة فَْرز يوم في األسبوع ِمن أجل الرَّ

 الطَّاقة، والعبادة. 

 

 .القادة الدينيُّون اليهود ُوُمَعلِّمو اليهود َغيَّروا روح شريعة العهد القديم -2

 

 اليهود وُمَعلِّمو اليهود بتغيير شريعة العهد القديم؟ : كيف قام القادة الدينيُّوناكتشف وناقِش

 

ابعة.   أ( القادة الدينيُّون اليهود َغيَّروا الوصيَّة الرَّ

ق. م.( بدأ القادة الدينيُّون بوضع مجموعة كبيرة ِمن القوانين  612-122: في زمن النبيِّ إشعياء )ُمالحظات

ة بالعبادة. وفي فترة األ ربعمئة سنة الفاصلة بين تدوين آخر أسفار العهد القديم وأول أسفار البشريَّة الُمختصَّ

العهد الجديد، وضع القادة الدينيُّون اليهود الكثير ِمن القوانين الجديدة التي زعموا أنها تُفَسِّر شرائع العهد 

م بها في يوم السَّبت. فعلى عمالً يُْحظَر القيا 29القديم. وقد دفنوا الوصيَّة الرابعة تحت قائمة طويلة مؤلَّفة ِمن 

سبيل المثال، فقد َعلَّموا أنَّ يوم السَّبت يبدأ بغروب شمس يوم الجمعة ويستمر إلى غروب شمس يوم السَّبت، 

وأنه يُْحظَر القيام بأيِّ عمل في يوم السَّبت، وأنه يُْحظَر القيام بأي رحلة في يوم السَّبت، وأنه يُْحظَر طهي 

بت، وأنه يُْحظَر َحْمل أيِّ شيء في يوم السَّبت، وغير ذلك. كما أنَّهم اتَّهموا تالميذ يسوع الطعام في يوم السَّ 
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ابعة ألنهم قطفوا بعض الحبوب وأكلوها في يوم السَّبت. وقد  )رغم كونهم يهوًدا أيًضا( بكسر الوصيَّة الرَّ

ياء المحظورة يوم السَّبت. وبهذا فقد َعلَّموا َزعموا أنَّ هذا قطافًا. ووفقًا لهم ولتفسيرهم، فقد كان ذلك ِمن األش

أنَّ اإلنسان ُوِجَد ألْجل السَّْبت؛ أي أنَّ هللا َخلَق اإلنسان لكي يَْحفَظ السَّبت. وبإضافتهم لهذه األشياء التسعة 

لوه إلى ِعْبء ثقيل على كواهل الناس والثالثين المحظور القيام بها في يوم السَّْبت، فقد  َغيَّروا السَّبت وَحوَّ

 العاديِّين. 

 ب( القادة الدينيُّون اليهود َغيَّروا َمعنى شريعة العهد القديم بكامله.

؛ 22-22: 9؛ رومية 5، 1: 15 الرسل ؛ أعمال1: 12؛ عبرانيِّين 11: 0؛ كولوسي 01-05: 2غالطيَّة  اقرأ

 . 2-2: 02َمتَّى 

 

: بََدالً ِمن أن يُدرك القادة الدينيُّون اليهود أنَّ شريعة العهد القديم تُشير إلى الُمَخلِّص الذي سيأتي )أي حظاتُمال

ريعة وجعلوها وسيلًة للخالص!إلى يسوع المسيح(، فقد  فقد كانوا يَُعلِّمون أنَّ اإلنسان يَْخلُص أو  َغيَّروا الشَّ

ر أمام هللا بِِحْفظ )تطبي ر ال بتطبيق شريعة العهد القديم يَتَبَرَّ ق( الشَّريعة. َوقَْد قََصدوا بذلك أنَّ اإلنسان يَتَبَرَّ

فحسب، بل تحديًدا بتطبيق تفسيرهم لتلك الشريعة، وبتطبيق مئات القوانين التي وضعوها هُْم أنفسهم! وقد 

لكنَّهم كانوا ُمرائين ألنهم لم يكونوا َركَّزوا تحديًدا على الِختان وِحْفظ السَّْبت كوسيلتين الِزَمتين للخالص. 

ل يُمارسون ما يَُعلِّمونه للناس، وألنهم كانوا يتوقَّعون ِمن أتباعهم أن يُطَبِّقوا ُكلَّ ما يَُعلِّموهم إيَّاه! وبهذا، فقد َحوَّ 

 إنساٍن أن يَحملها! القادة الدينيُّون اليهود وُمَعلِّمو اليهود شريعة العهد القديم إلى وصايا ثقيلة ال يُمكن أليِّ 

 

 ج( القادة الدينيُّون اليهود استبدلوا وصايا هللا بتقاليدهم البشريَّة.

 . 12-1: 1َمْرقُس  اقرأ

 

: قال يسوع إنَّ القادة الدينيِّين اليهود أبدلوا وصايا هللا بتقاليدهم البشريَّة الجوفاء! فقد دفنوا شريعة ُمالحظات

وصيَّة بشريَّة. وكان تفسيرهم لشريعة العهد القديم ُمعاِرض لِقَْصد  021نَْهيًا بشري ًا و  265العهد القديم تحت 

قلوب الناس لمجيء الُمخلِّص،  تهيئةشريعة العهد القديم هو  هللا ِمن تلك الشريعة. فقد كان قَْصد هللا ِمن

والظِّالل التي تُشير إلى عمله الخالصي. فعلى سبيل المثال، كانت الِحْمالن التي تُقَدَّم  الرموزوإعطائهم بعض 

م نفسه ذبيحة للتَّكفير عن خطايا البَ   كورنثوس0َشر )كذبائح في العهد القديم تَرمز إلى َحَمل هللا الذي سيُقَدِّ

(. ولكنَّ القادة الدينيِّين اليهود َجَعلوا ِمن شريعة العهد القديم وسيلة للخالص. فقد َعلَّموا الناس أنَّ إطاعتهم 1: 5
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رهم أمام هللا! لذلك، ال حاجة لوجود ُمَخلِّص يَُخلِّصهُم ِمن الخطيَّة! كما أنَّهم َعلَّموا الناس  للشريعة هي التي تُبَرِّ

 مسيَّا اآلتي سيَُخلِّصهم ِمن االضطهاد السياسي الذي يُعاني ِمنه الشَّعب على يد األُمم األخرى. أنَّ ال

 

 .السَّْبت َكما فَسَّره يسوع في العهد الجديد -3

 

 : كيف نَظَر يسوع إلى السَّْبت؟ اكتشف وناقِش

 

 

 

 أ( السَّْبت ُجِعَل لُمساَعَدة اإلنسان. 

 .1-2: 1كورنثوس 0؛ 15: 10؛ رومية 2: 5؛ َمتَّى 01-11: 0مرقُس  اقرأ

 

د ُمالحظات ا المرموز إليه )أو الحقيقة التي يُشير  ِظل  : كانت الشريعة الطقسيَّة ُمَجرَّ لألشياء التي ستأتي. أمَّ

مزإليها ذلك  لشريعة الطقسيَّة (. وقد أُشير إلى ا1: 12؛ عبرانيِّين 11: 0( فهو يسوع المسيح )كولوسي الرَّ

ا عمل الخالص الذي أكمله قَِرب قديمة )أشكال قديمة(المحفوظة في  بالخمر العتيقة )المحتوى القديم( . أمَّ

. وقد َعلَّم يسوع أنَّ الخمر الجديدة يجب أن تُوَضع بالخمر الجديدة )الُمحتوى الجديد(يسوع المسيح فيُشار إليه 

 .قَِرب جديدة )أشكال جديدة(في 

 

لى سبيل المثال، فإنَّ يسوع يَُركِّز على أنَّ األشخاص الذين يعيشون في َمحَضره يجب أن يَحتفلوا بدالً ِمن فع

أن يَصوموا، وأن يَفرحوا بدالً ِمن أن يَنوحوا. وهذا االحتفال والفرح هو احتفال روحي وفرح داخلي ناشئ 

فهو ال يتعاَرض مع تعاطُفنا مع المؤمنين عن عمل الخالص الذي أكمله يسوع المسيح وعن حضوره. وبهذا، 

ل  –اآلخرين الذين يُعانون ويتألَّمون! وقد ابتدأ يسوع  فقد جاء بمحتويات جديدة نظاًما جديًدا.  –بمجيئه األوَّ

 )حقائق( تَتطلَّب أشكااًل جديدة!

 

ا  وم وأيَّام السَّْبت فهي  األشكال الخارجيَّةأمَّ تنتمي إلى النظام القديم. وقد قال يسوع: التي تتألَّف ِمن أيَّام الصَّ

ْبِت". فقد تَمَّ َخْلق السَّْبت ْبُت لِفَائَِدِة اإِلْنَساِن، َولَْم يُْجَعِل اإِلْنَساُن َعْبداً لِلسَّ َخْلق اإلنسان. كما  بعد "إِنََّما ُجِعَل السَّ

َركة له. وهو لم يُوَضع في قائمة النواهي أنَّ السَّْبت لم يُْوَضع ليكون عبئًا ثقيالً على اإلنسان، بل ليكون بَ 

التسعة والثالثين التي وضعها القادة الدينيُّون أنفسهم، بل إنَّ هللا هو الذي َوَضَعهُ ألجل راحة اإلنسان، 

 وانتعاشه، وإلعطائه الفرصة للقاء المؤمنين اآلخرين والتعبُّد مًعا. 
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ْبُت ُجِعَل لخدمة هللا.   ب( السَّ

 .6: 2 – 01: 0مرقُس  اقرأ

 

ْبِت أَْيضاً : قال يسوع: "ُمالحظات " وهذا يعني أنه لم يَُكن للقادة الدينيِّين اليهود أيُّ فَاْبُن اإِلْنَساِن هَُو َربُّ السَّ

ْلطَة! فمثالً: عندما كانت  ُسلطة لوضع المبادئ التي تَْحُكم يوم السَّْبت! فيسوع المسيح هو الذي يَملك هذه السُّ

ة لتخليص نَْفس كما َحَدث مع داود )هن (، أو لشفاء شخٍص ما 02-12: 00؛ 6-1: 01صموئيل 1اك حاجة ُملِحَّ

ة بيوم  ُجل ذي اليد اليابسة الذي شفاه يسوع(، يُْمِكن التغاضي عن الشرائع الطقسيَّة الُمختصَّ ) كما هو حال الرَّ

؟ تَْخلِيُص نَْفٍس أَْو قَْتلُهَا؟هَْل يَِحلُّ فِي السَّبْ السَّْبت. لهذا فقد قال يسوع: " : 2" )مرقُس ِت فِْعُل اْلَخْيِر أَْم فِْعُل الشَّرِّ

 (؟2

 

لذلك، فإنَّ الغاية الثانية ِمن يوم السَّْبت هي خدمة هللا، وال سيَّما عن طريق فِْعل الخير وتخليص النفوس 

(. 5: 11م، وإعالن الخبر السار لهم( )َمتَّى )كتحرير الناس ِمن عبوديَّة الخطيَّة، وتوفير الطعام والملبس له

ابعة الجانب الطَّقسي وصيغةونرى ِمن خالل تعاليم يسوع أنَّ  )عدم العمل في اليوم السَّابع( قد  الوصيَّة الرَّ

َحلَّت محلُّها مبادئ حكيمة وروحيَّة وبَنَّاءة )فعل الَخْير وتخليص النفوس في أي يوم(. وقد كان المؤمنون 

ونه "يوم الرب" ألنَّ الرب المسيح ل ِمن األسبوع تحديًدا. وكانوا يَُسمُّ يُّون يُطَبِّقون هذه المبادئ في اليوم األوَّ

ل ِمن 11: 5يسوع أكمل الناموس )َمتَّى  وح القُُدس( في اليوم األوَّ ( وأكمل عمله الخالصي )القيامة وسكب الرُّ

 األسبوع!

 

 ج( يوم الربِّ في العهد الجديد
 

(، فإنَّ يوم 3-1: 2)تكوين  بإكمال هللا لعمل الَخْلقفي حين أنَّ يوم السَّبت في العهد القديم كان يوًما يُْحتَفَل به 

ويوم (! 7-4: 6؛ رومية 5-1: 24)لوقا  ببدء عمل هللا الخالصيالرب في العهد الجديد هو يوم يُحتَفَل فيه 

ا عند المؤمنين المسيحيِّ  ة بالخالص العظيم الرب هو يوم ُمهم جد ً ين ألنَّ جميع األحداث التاريخيَّة الُمختصَّ

ل ِمن األسبوع! ل يوم في األسبوع هو يوم  بيسوع المسيح َتمَّت في اليوم األوَّ وفي َزَمن العهد الجديد، كان أوَّ

 األحد. 

 

ا في العهد الجديد؟اكتِشف وناقِش ا جد ً  : لماذا يَُعدُّ يوم الرب يوًما ُمهم ً
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ل ِمن األسبوعي -1  .سوع المسيح قام في اليوم األوَّ

 

  .1: 25َمتَّى  اقرأأ( 

 

ِل ِمَن األُْسبُوِع، بَْعَد اْنتِهَاِء السَّْبتِ "بكل وضوح إنه  الكتاب المقدَّسيقول  ، ")أي في يوم األحد( فِي اْليَْوِم األَوَّ

 قام الرب يسوع المسيح ِمن األموات.

 

 

 

 

 

 

 . 11-5: 2؛ فيلبِّي 14: 2؛ عبرانيِّين 57-54: 15كورنثوس 1 اقرأب( 

 

كانت قيامة يسوع بالَجَسد ِمن األموات بُرهان فِعليٌّ على هزيمة الخطيَّة والموت والشيطان! فقيامته هي شهادة 

يح أسمى مكانة العالم على أنه قَبَِل ذبيحة يسوع الكفَّاريَّة عن الُخطاة، وعلى أنه أعطى المس إلىِمن هللا اآلب 

 في الكون.

 

 . 1: 12؛ 13، 6: 5عبرانيِّين  اقرأج( 

 

كان موت يسوع المسيح هو نهاية فترة العهد القديم؛ في حين كانت قيامته هي بداية فترة العهد الجديد. وفترة 

موز والنُّبوءات في يسوع المسيح. وهي  –التي نعيش فيها اآلن  –العهد الجديد  هي الفترة التي تََحقَّقت فيها الرُّ

الفترة التي بلغ فيها تاريخ الخالص في العهد القديم نهايته! كما أنَّه تَمَّ إبطال السَّْبت الذي كان ُجزًءا ِمن 

 الشريعة الطقسيَّة في العهد القديم. 

 

تمام ِظالل العهد القديم ورموزه ونُبوءاته. كما أنَّ موته وقيامته كانا لقد َعِمل موت يسوع وقيامته على إبطال إ

لتاريخ الخالص في العهد القديم وفاتَِحةً لوقائع العهد الجديد. فعلى سبيل المثال، فإن موت يسوع المسيح  خاتمةً 

ربِّ استَبَدل عيد الفِْصح (. كما أنَّ عشاء ال12-5: 12هو إكمال لذبائح العهد القديم واستبدال لها )عبرانيِّين 

(. وقد 26-23: 11كورنثوس 1اليهودي حيث يَتََذكَّر المؤمنون عبور هللا عن خطاياهم التي َكفَّر المسيح عنها )

وح القُُدس وُدخول عهد  َحلَّت معموديَّة الماء مَحلَّ الِختان كعالمة منظورة على المعموديَّة غير المنظورة بالرُّ

(. وقد كان كهنوت المسيح 11-12، 7: 17تكوين ال؛ قاِرن 22-26: 3؛ غالطيَّة 12-11: 2النِّعمة )كولوسي 
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(. وبسبب 25-11: 7على ُرْتبَة َمْلكي صادق تَتميًما واستبداالً للكهنوت األرضي على ُرتبة هارون )عبرانيِّين 

 يوحنَّاالهيكل وطقوسه ) (، وأُبِطل51: 27عمل المسيح الخالصي الكامل، فقد انشقَّ حجاب الهيكل )َمتَّى 

: 4 يوحنَّا( واستُبِدل بعبادة هللا في الكنيسة بالروح والحق )15-14: 2؛ أفُسس 14: 2؛ كولوسي 12-22: 2

شعب هللا في الوجود على مستوى أسمى )ألنَّ الشريعة واألنبياء قد اكتََمال(،  استمرَّ (. وبهذا، فقد 23-24

؛ 6-2: 3؛ 22-11: 2؛ أفُسس 13-12: 12؛ 16: 1ة في العالم )رومية وامتدَّ ليشَمل المؤمنين ِمن كل أُمَّ 

(. وقد َحلَّت مبادئ ملكوت هللا محل الشريعة المدنية التي كانت ُمطَبَّقة لدى بني إسرائيل 12-4: 2بُطرس 1

 (.44-42: 21؛ 43-42: 13؛ 12-12: 5؛ 7-5)َمتَّى 

 

ل ِمن ا ألسبوع( محل يوم السَّبت )اليوم السابع ِمن األسبوع( كيوم ُمقدَّس كذلك، فقد َحلَّ يوم الرب )اليوم األوَّ

)ُمنفِصل عن األيام األخرى(! ففي العهد القديم، كان آخر يوم في األسبوع )السَّْبت( يَحتلُّ مكانة ُمهمَّة عند بني 

(. وقد كانوا يَحتفلون بهذا 3-2: 2)التكوين  إكمال الرب لعمل الَخْلقإسرائيل ألنه كان اليوم الذي يَتَذكَّرون فيه 

 اليوم عن طريق االجتماع مًعا في اجتماٍع ُمقدٍَّس وعن طريق االستراحة ِمن أعمالهم االعتياديَّة.

 

ة ألنَّ المؤمنين يتذكَّرون ل في األسبوع أهميَّة خاصَّ ا في العهد الجديد، فقد كان لليوم األوَّ إكمال الرب فيه  أمَّ

(! ويَحتفل المؤمنون بهذا اليوم عن طريق االجتماع مًعا لعبادة 1: 22؛ 32: 12 يوحنَّانظُر )أ لعمله الخالصي

الحة التي دعاهُم  هللا، واالحتفال بعشاء الرب، والُمناداة باإلنجيل داخل الكنيسة وخارجها، والقيام باألعمال الصَّ

 هللا للقيام بها.

 

بِل عمله الخالصي الكامل. وقد كانت قيامة يسوع المسيح هي وقَد بَيَّنت قيامة المسيح من األموات أنَّ هللا قَ 

ل في األسبوع )يوم األحد( يوًما بهذه األهميَّة.  التي جعلت اليوم األوَّ

 

ة بِحْفظ السَّْبت كيوم ُمقدَّس هي وصيَّة  َحد  ما. لذلك، كان ال بُدَّ ِمن  إلى طقسيَّةوكانت الوصيَّة الرابعة الُمختصَّ

ْمزغيير في هذا حدوث بعض الت . فقد كان َرْمز يوم السَّبت في العهد القديم هو آخر يوم في األسبوع. وقد الرَّ

ل يوم في األسبوع في العهد الجديد. ففي العهد القديم، كان المؤمنون يَحتفلون بيوم السَّبت  َحلَّ َمَحلُّه رمز أوَّ

ا في الع هد الجديد، فإن المؤمنين يَحتفلون بيوم الرب في أول في نهاية األسبوع ليتذكَّروا نهاية الَخْلق. أمَّ

ل يوم في األسبوع )يوم األحد( وليس آخر يوم فيه  األسبوع ليتذكَّروا بداية الخالص. وبهذا، فقد أصبح أوَّ

ة. وقد أصبح اليوم الذي يَحتفل به المؤمنون كل أسبوع بنُصرة يسوع المسيح ِمن  )السَّبت( يتمتَّع بأهميَّة خاصَّ
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م يسوع خ موز والنبوءات وكل ما جاء عنه في  –بموته وقيامته  –الل قيامته ِمن األموات! فقد تَمَّ الظِّالل والرُّ

تتعلَّق بيوم  وجوانب طقسيَّةالعهد القديم. وبهذا، فقد َسما على كل ما جاء في العهد القديم ِمن شريعة وأنبياء 

 السَّْبت. 

 

ل ِمن األسبوعيسوع المسيح الُمقام ِمن  -2  .األموات ظََهر للناس في اليوم األوَّ

 

 . 26: 22 يوحنَّا؛ 14-2: 16مرقُس  اقرأ

 

ا في العهد الجديد. ُمالحظات ل في األسبوع )األحد( ُمهم جد ً فبعد قيامة : هُناك حقائق أخرى تُرينا أنَّ اليوم األوَّ

ة في اليوم األوَّل يسوع ِمن األموات، ل ِمن األسبوع ِمن األسبوع )األحد( َظهَر أكثر ِمن مرَّ . ففي اليوم األوَّ

باح. وفي  )وهو يوم األحد الذي قام فيه يسوع ِمن األموات(، ظَهَر لمريم المجدليَّة ولنسوة أُخريات في الصَّ

فترة ما بعد الظُّْهر، ظَهَر يسوع لبُطرس ولتلميذي ِعمواس. وفي المساء، ظَهَر يسوع لعشرة ِمن تالميذه 

ل ظهور له لمجموعة ِمن المؤمنين المسيحيِّين. وبعد أسبوع، ظَهر يسوع في وأصد قائهم. وقد كان هذا هو أوَّ

ل ِمن األسبوع أيًضا )أي يوم األحد( ألحد عشر تلميًذا ِمن تالميذه )بَمن فيهم توما(.   اليوم األوَّ

ل ِمن األسبوع -3 وح القُُدس ُسِكَب في اليوم األوَّ  .الرُّ

 

ُسل أعما اقرأ  . 16-15: 23؛ الويِّين 1: 2ل الرُّ

 

وح الُقُدسَتمَّ َسْكب  ل ِمن األسبوع أيًضا )يوم األحد(.  الرُّ  في يوم الخمسين في اليوم األوَّ
 

ل ِمن األسبوع -4  .الكنيسة األولى تأسََّسْت في اليوم األوَّ

 

ُسل  اقرأ  . 42: 2أعمال الرُّ

 

وح القُُدسففي ذات اليوم الذي تَمَّ فيه َسْكب  ، تأسََّست الكنيسة األولى في أوُرشليم. فقد شاء هللا أن يَْجَعل الرُّ

ا فأقام فيه يسوع ِمن األموات، وأسَّس فيه الكنيسة األولى في  ل في األسبوع )يوم األحد( يوًما خاص ً اليوم األوَّ

 أوُرشليم. 

 

وا في االجتماع في اليوم  -5 ل ِمن األسبوعالمؤمنون المسيحيُّون استمرُّ  .األوَّ

 

 .أ( كان المؤمنون المسيحيُّون ِمن أْصٍل يهوديٍّ يَجتمعون مًعا في اليوم األول ِمن األسبوع )يوم األحد(

 

ُسل  اقرأ  .23-12: 2كورنثوس 1؛ 21-22: 21؛ 42: 2أعمال الرُّ
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يوم الخمسين، كان المؤمنون المسيحيُّون ِمن أْصٍل يهودي  يَحتفلون بيوم السَّبت مع اليهود اآلخرين ألنهم  قبل

الوعظ، والصالة.  إلىكانوا يَعتبرون أنفسهم يهوًدا. وقد كانوا يَجتمعون مًعا لقراءة العهد القديم، واالستماع 

د يقول بأنَّ المؤمنين المسيحيِّين ِمن أْصٍل يهودي  كانوا ولِكْن ليس هناك أيُّ شاهٍد في الكتاب العهد الجدي

 يَجتمعون مًعا لالحتفال بعشاء الرب في اليوم السابع ِمن األسبوع. 

 

يوم الخمسين، بدأ المؤمنون المسيحيُّون ِمن أْصٍل يهودي  يَحتفلون بيوم الرب )األحد( وحدهم. فقد  بعدولِكْن 

ُسل( )المقدَّسكانوا يَجتمعون مًعا لقراءة األسفار   بُطرس2ة ودراستها )العهد القديم، واألناجيل، ورسائل الرُّ

ُسل (، وللشركة، ولكسر الُخْبز، وللصالة )أعمال ا15-16، 1-2: 3  (. 42: 2لرُّ

 

 ب( كان المؤمنون المسيحيُّون ِمن أْصٍل أَُمِميٍّ يَجتمعون مًعا في اليوم األول ِمن األسبوع )يوم األحد( أيًضا.

 

ُسل  اقرأ  . 2: 16كورنثوس 1؛ 12-5: 22أعمال الرُّ

 

ة  فقد كانوا يَجتمعون مًعا للعبادة، ولالشتراك في عشاء الرب، ولسماع الوعظ، وللحديث عن األمور الُمختصَّ

 باهلل، ولتقديم الهبات والعطايا للرب!

 

ج( ُمنذ ذلك الحين فصاعًدا، استمرَّ المؤمنون المسيحيُّون في االجتماع مًعا في اليوم األول ِمن األسبوع 

 )يوم األحد(. 

 

 . 12: 1رؤيا  اقرأ

 

ل ِمن األسبوع في كتابات آباء الكنيسة األولى وَحتَّى  إلى 12: 1تُشير عبارة "يوم الرب" في رؤيا  اليوم األوَّ

في الكتابات اليونانيَّة الُمعاصرة. وهكذا، فقد استمر المؤمنون المسيحيُّون في االجتماع مًعا في اليوم األول ِمن 

 األسبوع )أيَّام األحد( ودعوا ذلك اليوم "يوم الرب". 

 

ل ِمن األسبوع )يوم األحد(  –وما يزالون  –حيُّون :  كان المؤمنون المسيالُخالصة يَجتمعون في اليوم األوَّ

ة باهلل.   للعبادة، واالحتفال بعشاء الرب، وسماع الوعظ، والتحدُّث عن األمور الُمختصَّ
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احة  نين، أْصَدر قسطنطين )قيصر روما( مرسوًما َجَعل فيه يوم األحد يوم الرَّ وبعد بضع مئاٍت ِمن السِّ

سمي في كل أرجاء اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة. ولكنَّ هذا المرسوم ليس له ُسلطاٌن كتابيٌّ ألنَّ األ سبوعي الرَّ

(. وهذا يعني أنه باستطاعة المؤمنين في البلدان والثقافات األخرى 17: 5يسوع المسيح أكمل النَّاموس )َمتَّى 

)كيوم الجمعة مثالً(. فما يعنينا حق ًا هو الغاية ِمن  أن يحتفلوا بيوم الرب في يوم راحتهم األسبوعي الرسمي

 يوم الرب! 

 

 د( الغاية ِمن يوم الربِّ 
 

ل في الكتاب الُمقدَّس: في ُمقدِّمة ، كان اليوم السابع في األسبوع يَُسمَّى "يوم السَّْبت"؛ في حين أنَّ اليوم األوَّ

 األسبوع يَُسمَّى "يوم الرب". 

 

ل في األسبوع )يوم الرب( كما هو الحال  وال يوجد أْمر صريح في العهد الجديد يوصينا بأن نَْحفَظ اليوم األوَّ

فقد اهتم في يوم السَّبت في العهد القديم. كما أنه ال يوجد نَهي صريح في العهد الجديد يَنهانا عن ذلك. 

( وصاروا 11-5: 22ة بيوم السبت )الخروج المؤمنون المسيحيُّون عبر العصور بروح الوصيَّة الُمختصَّ 

ل ِمن األسبوع )يوم األحد( . وبهذا، فقد أْبطَل المؤمنون المسيحيُّون الجانب يجتمعون مًعا في اليوم األوَّ

نها الوصيَّة الرابعة ِمن خالل  بالمبادئ الحكيمةالطَّقسي ِمن الوصيَّة الرابعة، ولكنَّهم احتفظوا  التي تتضمَّ

ل ِمن األسبوع!احتفالهم ب  ها في اليوم األوَّ

 

 .الغاية ِمن يوم الربِّ هي أن نَْعبُد هللا، ونَنمو روحي ًا، ونَكون في شركة مع المؤمنين، ونَْخدم، ونستريح -1

 

 : كيف يجب على المؤمنين المسيحيِّين أن يُقَدِّسوا يوم الرب؟اكتشف وناقِش

ل ِمن األسبوع )يوم الرب( كما هو الحال في حفظ اليوم حيث إنه ال توجد وصيَّة صريحة بحفظ اليوم  األوَّ

السَّابع ِمن األسبوع في العهد القديم )يوم السَّْبت(، فيمكننا االستعانة بالنقاط األربع التالية إلرشادنا. وفي ُمْطلَق 

 مؤمنين:األحوال، يجب أالَّ تُصبح هذه األنشطة "ناموًسا" جديًدا أو "عبئًا" ثقيالً في حياتنا ك

 

 أ( في يوم الرب، يُمكن للمؤمن المسيحي أن يَْعبُد الرب بُمفرده وأن يُقَدِّس هذا اليوم.

 

 . 14-13: 55؛ 7-6: 56إشعياء  اقرأ
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فالغاية ِمن يوم الرب هي ال أن يفعل المؤمن ما يحلو له أو أن يَْسلُك في طريقه هو، بل أن يَفعل األشياء التي 

في طريق هللا. فالشيء البديهي هو أن يَِجد المؤمن فََرَحه ال في نفسه، بل في الرب. تُرضي هللا وأن يَْسلُك 

 والغاية ِمن يوم الرب هي أن نَعبُد هللا، ونُِحبَّه، ونَْخِدَمه!

 

 ب( في يوم الرب، يُمكن للمؤمنين أن يعبدوا الرب مًعا. 

 

 .25-24: 12ين ؛ عبرانيِّ 12-5: 22؛ 42: 2 الرسل ؛ أعمال3: 23الويِّين  اقرأ

فالغاية ِمن يوم الرب هي أن يَجتمع المؤمنون في اجتماٍع ُمقدَّس. فيجب على المؤمنين أن يجتمعوا مًعا لكي 

يعبدوا هللا، ولكي يحتفلوا بعشاء الرب، ولكي يسمعوا كلمة هللا، ولكي يتكلَّموا بعضهم مع بعض في األمور 

ة بكلمة الرب، ولكي يَُصلُّوا مًعا  ، ولكي يكون لهم شركة بعضهم مع بعض.الُمختصَّ

 

 ج( في يوم الرب، يُمكن للمؤمنين أن يَخدموا اآلخرين. 

 

 .21-16: 4؛ لوقا 12-6: 55؛ إشعياء 4: 3مرقُس  اقرأ

الحة، وأن نَجتذب آخرين للمسيح.  فالغاية ِمن يوم الرب هي ال أن نكون كسالى، بل أن نَفعل األعمال الصَّ

الصالحة ِمن نحو هللا ِمن خالل ُحبِّنا له، وعبادتنا له، وخدمته. كما أنَّنا نَفعل األعمال ونَحن نَفعل األعمال 

الصالحة ِمن نحو اآلخرين عن طريق تخليصهم ِمن جميع أنواع الُعبوديَّة، وإطعامهم، وِكسوتهم، وتوصيل 

 الخبر السَّار لهم. 

 

احة. د( في يوم الرب، يُمكن للمؤمنين أن ينالوا قسطًا ِمن ا  لرَّ

 

 . 27-15: 2؛ مرقُس 12: 23ُخروج  اقرأ

فالغاية ِمن يوم الرب هي أن يرتاح المؤمنون ِمن أتعابهم بعد أسبوٍع ِمن العمل الُمجِهد، وأن يَُجدِّدوا طاقتهم. 

وِمن الجيِّد أيًضا أن يُفَكِّر المؤمنون في حياتهم، وأن يسترخوا، وأن يلتقوا بأفراد عائالتهم وأصدقائهم. وهكذا، 

 وليس لوضع أحمال جديدة على كاِهلِه.  ُمساعدة اإلنسانلفالغاية ِمن يوم الرب هو أن يكون يوًما 

 

 .الغاية ِمن كل يوم في األسبوع هي أن نحياه في ضوء األبديَّة -2

 

 . 13: 14؛ رؤيا 11-2: 4عبرانيِّين  اقرأ
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نرى هُنا أنَّ يوم الربِّ هو "يوم راحة" وليس "يوم َسْبت". وهكذا، فإنَّ هذه اآليات ال تَُعلِّم عن ِحْفظ اليوم 

احة األبديَّةالسَّابع ِمن األسبوع )السَّْبت( كيوم راحة، بل تَُعلِّم عن حقيقة  التي تَنتظر جميع المؤمنين  الرَّ

احة" السَّماء وإلى األرض الجديدة. فعندما تَنتهي  إلىهي ُمصطلح يُشير  المسيحيِّين على األرض. وكلمة "الرَّ

حياة المؤمنين وأعمالهم على األرض، سوف يَدُخلون راحة هللا في السَّماء ويرتاحون ِمن عملهم على األرض 

احة  (، تماًما كما استراح هللا ِمن عمل الَخْلق. وألنَّ المؤمنين المسيحيِّين يَعرفون أنَّ 13: 14)رؤيا  هذه الرَّ

األبديَّة موجودة ألجلهم في المستقبل، فَهُم يبذلون ُجهدهم لالتِّكال على هللا وإطاعته هُنا على األرض! لهذا، 

راحة هللا )السَّماء( بسبب عدم اإليمان أو العصيان كما فعل بنو إسرائيل. وفي  إلىيجب أالَّ يفشلوا في الدخول 

احة األبديَّة ال في يوم الرب فحسب، بل في كل يوم ِمن أيَّام  إلىون بفرح ورجاء الحقيقة أنَّ المؤمنين يَتطلَّع الرَّ

حياتهم. وهذا هو السَّبب في أنَّ األسباب المذكورة أعاله عن حفظ يوم الرب ال تَقتصر على هذا اليوم ِمن أيَّام 

ها طوال األسبوع: أن يُِحبُّوا هللا األسبوع دون ِسواه. فهذه األهداف هي أنشطة ينبغي على المؤمنين أن يفعلو

والصالة والشركة، وأن  الكتاب الُمقدَّس( لدراسة 25-24: 12ويَعبدوه ويَخدموه، وأن يجتمعوا مًعا )عبرانيِّين 

المسيح الُمخلِّص، وأن يُتَْلِمذوا آخرين )َمتَّى  إلى(، وأن يَقتادوا الناس 12-2: 6يفعلوا الخير للناس )غالطيَّة 

25 :12) . 

 

 

 

 

 

 ق(ائدق 5) َصالة 5

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بيوم الرب: يوم  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -2

 الراحة، والشركة، والخدمة. 
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. 12-7كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن الخلوة الروحيَّة -3

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات حفظتها ِمن إنجيل يوحنَّا. 5راِجع يوميًا آخر : الحفظ -4

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا درس الكتاب -5 . استخِدم طريقة الخطوات 4. َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5سبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األالصالة -6

ن مالحظاتك -7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


