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 كيومٍ للراحة والعبادة لماذا تَحفَظُ الكنيسةُ يومِ األحد التلميذُ يعرِفُ
____________________________________________________________ 

و : " هو هذا الدرس موضوع احةكيومٍ للر األحد فَظُ الكنيسةُ يوملماذا تَح ـنبدالً م العبادة 
 نقرأ فـي األصـحاح . زءاً ال يتجزُأ من الشريعة ج في العهد القديمِ ت ب الس كان حفْظُ " يومِ السبت؟

 وتقول الوصـية . من سفْر الخروج كيف أن اهللا أعطى الوصايا العشر للشعب العبراني العشرين
 ستَّةَ َأيامٍ تَعمُل وتَصنَع جميع عملك، وَأمـا . لسبت ِلتُقَدسه اُذْكُر يوم ا : " الرابعة من الوصايا العشر

ِإلهِك بتٌ ِللربس يهفَف ابعالس موالْي . تُـكهِيمبو تُكَأمو كدبعو نَتُكابو نُكابا َأنْتَ والً ممع نَعالَ تَص 
اخي دالَّذ نَزِيلُكو ابِكوـا، . َل َأبيها فكُلَّ مو رحالْبو ضاَألرو اءمالس بالر نَعامٍ صَأي تَّةي سف َألن 

 . " ِلذِلك بارك الرب يوم السبت وقَدسه . واستَراح في الْيومِ السابعِ

 وَأما الْيـوم السـابع فَفيـه . يامٍ تَعمُل عملَك ستَّةَ َأ " ١٢ : ٢٣ أيضاً في سفْر الخروج أ نقر
الْغَرِيبو كتَأم ناب تَنَفَّسيو ،كارمحو كرثَو تَرِيحسي ِلكَي ،تَرِيحـفْر الالويـين . " تَسثم نقرأ في س 

٣ : ٢٣ " ابعالس موا الْيَأمٌل، ومُل عمعامٍ يتَّةَ َأيس سقَدفٌَل محم طْلَةتُ عبس يهفَف " . 

 نرى من خالل هذه اآليات أن اهللا أوصى بني إسرائيل في العهد القديم بحفظ يوم ، ذا ك وه
 لكي يكون يوماً يلتقي فيه لراحة وتجديد الطاقة، و باعتباره يوماً مقدساً، ولكي يكون يوماً ل السبت
 . معاً للعبادة ن و المؤمن

 أن قادة الدين اليهود قضوا علـى روح الشـريعة ودفنـوا نا نقرأ في الكتابِ المقدسِ لَكنَّ
الوصية الرابعة تحت قائمة األعمال المحظورة في يوم السبت طويلة نفعلى سـبيل المثـال، . م 

 كمـا . في يوم السبت و الطعام أو حمل األشياء ه ر أو طَ فَ الس من الناس يمنَعون كان هؤالء القادة
 وبهـذا . أنهم اتَّهموا تالميذ المسيح بكسر هذه الوصية لمجرد أنهم التقطوا بعض السنابل وأكلوها

لِّمو الشريعة السبت ععفقد جعل م اهللا أعطـى الوصـية الرابعـة َئ ب اً ثقيالً على الشعب رغـم أن 
. المتعلقة بحفظ السبت لراحة شعبه



 وضعوا مئات النواهي والوصايا التي لم يرِد ذكْرهـا فـي ينيين اليهود كما أن القادة الد
 رفَضتُم وصيةَ اِهللا ِلتَحفَظُوا " لقادة اليهود ٩ : ٧ لهذا يقول يسوع في إنجيل مرقُس . الكتاب المقدس

كُميدخالفة ل " ! تَقْلتلـك وبهذا، كانت تفسيرات قادة اليهود لشريعة العهد القديم م ـنما قصـده اهللا م 
 فقد كان قصد اهللا من الشريعة الطقسية أن تكون رموزاً تُشير إلـى المخَلِّـص اآلتـي . الشريعة

اليهود جعلوها م لَ طْ ومملكته؛ لكن وقالوا اً رئيسياً للخالص ب خْلُـصمكن ألي يهودي أن يإنه ال ي 
 يعسـر، بـل عبء ثقيـٍل إلى قد حولوا شريعة العهد القديم وبهذا ف . إن لَم يخْتَتن ويحفَظ السبت

 . يستحيل، حملُه

 علَى كُرسي موسى جلَـس " ٤ - ٢ : ٢٣ في إنجيل متَّى بقوله مر وقد أوضح يسوع هذا األ
فَظُوهفَاح فَظُوهتَح َأن ا قَالُوا لَكُمفَكُلُّ م ،ونييسالْفَرةُ والَ الْكَتَب ـاِلهِممَأع ـبسح ـنلكو ،لُوهافْعو 

لُونفْعالَ يو قُولُوني ملُوا، َألنَّهمى . تَع  فَِإنَّهم يحزِمون َأحماالً ثَقيلَةً عسرةَ الْحمـِل ويضـعونَها علـَ
بِعا بِِإصكُوهرحي َأن ونرِيدالَ ي مهالنَّاسِ، و َأكْتَاف هِم ." 

 حسـب مـا ( لراحة حيث أنه يقول لكل إنسانٍ إلى ا أما دعوة المسيح للناس فكانت دعوة
 . تَعالَوا ِإلَي يا جميع الْمتْعبِين والثَّقيلي اَألحماِل، وَأنَا ُأرِيحكُم " ): ٣٠ - ٢٨ : ١١ ورد في إنجيل متَّى

لَّمتَعو كُملَييرِي علُوا نمحا كُمةً ِلنُفُوساحوا رالْقَلْبِ، فَتَجِد عاضتَومو يعدنِّي، َألنِّي ويرِي . وا من َألن 
 ". هين وحملي خَفيفٌ

 رنا قبل قليٍل فإن الشرائع الطقسية التي جاء بها العهد القديم هي مجـرد رمـوزٍ كَ وكما ذَ
 الشريعة الطقسـية، : ريعة العهد القديم تتألف من ثالثة أجزاء فقد كانت ش . للمخَلِّص اآلتي وظالٍل

 والعهد الجديد يعلِّمنا أن الشـريعة الطقسـية ). أو األخالقية ( والشريعة المدنية، والشريعة األدبية
 ِإذْ " : كما ورد في الترجمة التفسيرية ١٤ : ٢ تَحقَّقَت بيسوع المسيح حيث نقرأ في رسالة كولوسي

قَد م ،طسالْو نم الَهَأز قَد ْل ِإنَّهنَا، بتلَحصِلم ضنَاقالْمنَا ولَيع كْتُوباِئضِ الْمالْفَر كا صحراً مـمس 
 . " ِإياه علَى الصليبِ

 أو ( وفيما يتعلَّق بالشريعة األدبية . أما الشريعة المدنية فقد تفوقت عليها مبادئ ملكوت اهللا
ى القواعـد . فقد بقيت على حالها ولم يطرأ عليها تغيير ) األخالقية فالشريعة األدبية تشـتمل عـل



 وقد لَخَّص يسوع الشريعة األدبية بقوله في إنجيل متَّى . والقوانين التي تتعلَّق بسلوكيات شعب اهللا
 هذه هي الْوصيةُ . نَفْسك، ومن كُلِّ فكْرِك تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ " ٤٠ - ٣٧ : ٢٢

 بِهاتَينِ الْوصيتَينِ يتَعلَّـقُ النَّـاموس كُلُّـه . تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : والثَّانيةُ مثْلُها . اُألولَى والْعظْمى
اءاَألنْبِيو " . 

 ُأعطيـت فـي في العهد القديم ) أو األخالقية ( بية ويجب علينا أن نُدرك أن الشريعة األد
 َأنَا الرب ِإلهك الَّذي َأخْرجك من َأرضِ مصر " ٢ : ٢٠ فنحن نقرأ في سفْر الخروج . أطار النِّعمة

ةيودبالْع تيب نالوصايا العشر لشعبة القديم إالَّ بعد أ . " م طعاهللا لم ي رينا أنوهذا ي ـنأنقذهم م ن 
 هذه الوصايا والشرائع أن تكون اختباراً لبنـي إسـرائيل أو وسـيلةً ن فاهللا لم يقْصد م . العبودية

نن كمؤمنين على يحصلون مويحخاللها كيف ي نِيعرفوا م خاللها على الخالص، بل أرادهم أن 
 فَ َأن اهللا لم يغَير قصده الرئيسي من إعطاء ومن المهم أن نَعرِ . األرض بطريقة تُرضيه وتُمجده

 . الشريعة األخالقية ال في العهد القديم وال في العهد الجديد

 ن السـبت جعـَل ألجـل إ وقد فَسر يسوع المعنى الحقيقي للسبت في العهد الجديد فقال
 . عليه له ال لعنةً بعد خلق اإلنسان لكي يكون بركةً ع فالسبت وض . اإلنسان وليس العكس

السبت و ن َأنييسوع ب ـ كما َأنلخدمة اهللا حيث أنه يقول في إنجيل م عض ٢٨ : ٢ قُس ر 
 الصـالحية لوضـع مطْلَـقَ ك لُ م ي يسوع وهذا يعني أن . " ِإذًا ابن اِإلنْسانِ هو رب السبت َأيضا "

 ، أو ) مثلما حدث مـع داود ( ت هناك حاجة إلنقاذ حياة إنسان فعندما كان . حكُم السبت المبادئ التي تَ
 ال بأس من التغاضي كان ، ) شفى يسوع الرجل ذا اليد اليابسة عندما كما هو الحال ( لشفاء الناس

 : ٣ قُس ر وهذا هو ما جعَل يسوع يسأل الفريسيين في إنجيل م . عنِ الجانب الطقسي لهذه الوصية
٤ " لُّ فحْل يقَتٌْل؟ ه نَفْسٍ َأو يص؟ تَخْلُل الشَّرعف رِ َأوُل الْخَيعف تبي الس " وهذا دليل قاطع على َأن 

 . الجانب الطقسي الظاهري للوصية الرابعة قد حلَّت محلّه مبادئ روحية حكيمة وبنَّاءة

 لف عنه في بعـض الثقافـات َأن ترتيب األيام في الكتاب المقدس يخت التنويه إلى ويجدر
 ففي الكتاب المقدس كان اليوم السابع من األسبوع هو يوم السبت، واليوم األول مـن . المعاصرة

أو ( يوم األول من األسبوع ال ورغم َأن العهد الجديد ال يوصينا بأن نحفظ . األسبوع هو يوم األحد



 ظ اليوم السابع في األسبوع في العهد القديم، إالَّ أنه فْ على غرار ح ) أي يومٍ آخر من أيام األسبوع
 . ال يوصينا بعكس ذلك

وهأال و هِمنا إلى سؤاٍل مون األوائل بتحويل يوم لماذا : وهذا يقودقام المؤمنون المسيحي 
 ون ولمـاذا مـا زال المؤمنـون المسـيحي العبادة والراحة إلى يوم األحد بدالً من يوم السبت؟

 في الكثير من دول العالم حتى يومنا هذا؟ يجتمعون للعبادة في يوم األحد

رِفَ أننَع هذا السؤال، يجب علينا أن ننُجيب ع قوم قبل أنى خَالص كُلِّ شخصٍ ي  عـل
 فالشخص الذي آمن بالمسيح قد تَحـرر . إيمانه بالمسيح وليس على حفْظ السبت أو أي يومٍ آخر

عبد اهللا بالروح والحق مة، وأصبح يته للعادات والتقاليد والعبادات الطقسيعبودي لهـذا يقـول . ن 
 فَالَ يحكُم علَيكُم َأحد في َأكْل َأو شُربٍ، َأو من جِهـة : " ١٦ : ٢ الرسول بولُس في رسالة كولوسي

تبس الَل َأوه َأو يدع ." 

 أما عنِ األسباب التي دفَعت المؤمنين المسيحيين إلى تغيير يوم الراحة والعبادة إلى يـوم
 : األحد بدالً من يوم السبت منذ أيام الكنيسة األولى فهي

 فجر عند َأن يسوع قام األناجيل فنحن نقرأ في . من األموات يوم األحد يسوع قيامة ، أوالً
 امة يسوع بالجسد هي شهادة حية على َأن اهللا اآلب قد قَبَِل ذبيحـة يسـوع وكانت قي . يوم األحد

 . وعلى َأن يسوع قد غلب الخطية والموت ، الكفارية عنِ الخُطاة

 ونرى في العهد الجديد َأن جميع الرموز والظِّالل والنبوءات في العهد القديم فد تحققـت
 على الصليب لم تَعد هناك حاجة لتقديم الذبائح كما لهذا، بموت يسوع . في شخص يسوع المسيح
 . كان سائداً في العهد القديم

 في العهد القديم لم يعد ملْزِماً في العهـد الجديـد إلزامياً كما َأن الختان الذي كان شائعاً و
 فـي رسـالة ألن المعمودية حلَّت محلَّه كعالمة على دخول المؤمن في عهد النعمة حيـث نقـرأ

وفيه َأيضاً خُتنْتُم َأنْتُم ختَاناً لَم تُجرِه : " حسب ما ورد في الترجمة التفسيرية ١٢ - ١١ : ٢ كولوسي



 عمودية، فَقَد دفنْتُم معه في الْم : اَأليدي، ِإذْ نُزِع عنْكُم جسد الْخَطَايا الْبشَرِي وهذَا هو ختَان الْمسيحِ
اتونِ اَألميب نم هي َأقَاماِهللا الَّذ ةربِقُد كُمانِإيم طَرِيق نع ،هعم تُممضاً ُأقا َأييهفو " . 

 َأن الهيكل في العهد القـديم قـد اسـتعيض عنـه سِ د قَ الم ليم الكتابِ ا ونرى من خالل تع
 . ولسان وقبيلة كل ُأمة ها جسد المسيح المؤلف من المؤمنين من باعتبار بالكنيسة في العهد الجديد

 محلها عبادة اهللا بـالروح تْ كذلك فإن عبادة اهللا في العهد القديم من خالل الطقوس قد حلَّ
 ولكـن تَـْأتي " ٢٤ - ٢٣ : ٤ لهذا قال يسوع للمرأة السامرية عند البئر في إنجيل يوحنـا . والحق

ةٌ، واعثَْل سم طَاِلب اآلب قِّ، َألنالْحوحِ وِلآلبِ بِالر وندجسي ونييققالْح وناجِدالس ينح ،اآلن يه 
لَه يناجِدالس هُؤالَء . وحوا . اَُهللا ردـجسي ـي َأنغنْبـقِّ يالْحوحِ وفَبِالر لَه وندجسي ينالَّذإذاً، ". و 

 لعبادة هـو للراحة وا يخَصصون يوم األحد األوائل األول الذي جعل المؤمنين المسيحيين السبب
 . َأن يسوع قام من الموت فجر يوم األحد

 للراحـة يـوم األحـد األوائل يخَصصون ن يي المسيح ن ي المؤمن السبب الثاني الذي جعَل
تْ غالبية ظهورات المسيح بعد قيامته والعبادة فهو أنرنـا فالكتاب المقدس . يوم األحد جخْبِري َأن 
 فنحن نقـرأ ). أي يوم األحد ( لتالميذه في اليوم األول من األسبوع عدة مرات ر ه يسوع المسيح ظَ

 ثم ظهـر لبطـرس وتلميـذي . أنه ظهر لمريم المجدلية والنِّسوة األخريات في صباح يوم األحد
ع تالميذه وأصدقائهم . ليوم واس بعد ظُهر ذلك ا م نوكـان . ثم ظهر في مساء اليوم نفسه لعشرة م 

 . ذلك هو أول ظهور له لمجموعة من المؤمنين

 وكان . فيهم توما ن م أخرى لتالميذه األحد عشر بِ وفي يوم األحد التالي ظهر يسوع مرةً
 فإن السبب الثاني الذي جعـل ، ذا وهك . ذلك هو ثاني ظُهورٍ له لمجموعة من المؤمنين المسيحيين

 هـورات لعبادة هـو َأن غالبيـة ظُ للراحة وا يخَصصون يوم األحد األوائل المؤمنين المسيحيين
 . المسيح لتالميذه بعد قيامته جرت يوم األحد

 ألن للراحـة والعبـادة يوم األحد األوائل خَصصوا المؤمنون المسيحيون ، السبب الثالث
 حلَّ س د نقرأ في سفْر أعمال الرسل َأن الروح القُ . قدس انسكب على المؤمنين يوم األحد الروح ال

تَدشـين وفي اليوم نفسه تم . على التالميذ والمؤمنين اآلخرين في يوم الخمسين الذي كان يوم أحد



ل كنيسة مسيحية في أورالروح القُ . وشليم أو إذاً، السبب الثالث هو َأن د انسكب على المـؤمنين س 
 . يوم األحد في يوم الخمسين

 في هذا اليوم منـذ االجتماع واظبت على اقتداء بالكنيسة األولى التي هو ، رابع السبب ال
 وفـي األصـحاح ، فنحن نقرأ في األصحاح العشرين من سفْر أعمـال الرسـل . نحو ألفي سنة

 المؤمنين كانوا يجتمعون في اليـوم األول مـن َأن ، السادس عشر من رسالة كورنثوس األولى
ة ظ األسبوع لعبادة الرب، وتناول عشاء الرب، وسماع العنَّاءفْـع ، و ات البالتقـدمات، وتبـادل د 

 . وملكوته األمور المختصة باهللا الحديث عنِ

 يقضـي مرسـوماً " سطنطين قُ " اإلمبراطور أصدر في منتصف القرن الرابع الميالدي، و
 وقد بقي هذا األمـر . مبراطورية الرومانية إل ا جميع أرجاء يوم األحد يوم عطلة رسمية في ِل ع ج بِ

 . سائداً حتى يومنا هذا في الكثير من دول العالم

 لعبادة للراحة وا يوم األحد في وقتنا الحاضر يخَصصون المؤمنين المسيحيين فإن وهكذا،
 األموات يوم األحد، وألن غالبية ظهورات المسـيح لتالميـذه بعـد ألن الرب يسوع قام من بين

 قتـدون س حلَّ على تالميذ المسيح يوم األحد، وألنهـم ي د الروح القُ يوم األحد، وألن تْ م قيامته تَ
 . االجتماع للعبادة يوم األحد واظبت منذ فجر المسيحية على بالكنيسة األولى التي

 فالمهِم هو اإليمـان . أن حفْظ يومٍ معينٍ للراحة والعبادة ليس هو المهم ويجدر التنويه إلى
 لهـذا، سـواء كـان اليـوم الـذي . بالرب يسوع المسيح الذي أحبنا وسفَك دمه الكريم بدالً عنَّا

 . ذا ال يهـم كثيـراً تُخَصصه للراحة والعبادة هو يوم األحد أو أي يومٍ آخر من أيام األسبوع فهـ
 . فاألهم من هذا هو عالقتك الشخصية بالرب، وطاعتك القلبية له

 للراحة والعبادة، كيف ينبغي علينا أن ) أو غيره ( واآلن، سواء كُنَّا نُخَصص يوم األحد
 نَقضي هذا اليوم؟

 جب على المـؤمن في . مع الرب شخصي قضاء وقت خَصص جزءاً من هذا اليوم ل أوالً،
فهذه األوقات التي نقضيها مع الرب بمفردنا تسـاعد . أن يخَصص وقتاً يقضيه منفرداً مع الرب



 كما َأن هذه األوقـات تسـاعدنا . تقديسنا في و أيضاً، نُمونا الروحي في و ، إيماننا صقْل كثيراً في
 ننا نعيش هللا ونسعى لمرضاته وعمـل على فهم أننا ال نعيش ألنفسنا وال نفعل ما نريده نحن؛ بل إ

 . هو مشيئته

ى . مع المـؤمنين اآلخـرين وقت خَصص جزءاً من هذا اليوم لقضاء ثانياً،  يجـب عـل
 تبـادل أطـراف ماع كلمة اهللا، و ، وس تناوِل العشاء الرباني المؤمنين أن يجتمعوا معاً لعبادة اهللا، و

 . صالة والشركة معاً س، وال د قَ الكتاب الم الحديث عنِ

 . لقيام باألعمال الصالحة وتخليص النفـوس الهالكـة خَصص جزءاً من هذا اليوم ل ثالثاً،
 هـو ) أو أي يومٍ آخر نُخَصصه للراحة والعبادة أثناء األسبوع ( فمن الخطأ أن نعتقد َأن يوم األحد

 وقتاً في هذا اليـوم للقيـام باألعمـال الصـالحة نَفْرِد لهذا، يجب علينا أن . موٍل يوم كَسٍل أو خُ
ننِ اهللا موتخليص األشخاص البعيدين ع ع صـاً . لخطية ا ة بوديخَصهذا اليوم ليس م وهكذا، فإن 

 لعبادة اهللا وخدمته فحسب، بل وأيضاً لخدمة اآلخرين من خالل توصيل رسالة الخـالص لهـم،
 . وتسديد احتياجاتهم، ومساعدتهم

 . خذ قسط من الراحة واالستعداد ألسـبوع جديـد خَصص جزءاً من هذا اليوم أل بعاً، را
ب فيجب علينا أن تَمنأخذ أجسادنا وأن نَه سد طاقتنـا كافياً طْاً قد الراحة في هذا اليوم لكي نُجـ نم 

 . والعطاء الخدمة بالعمِل و افٍل ح جديد ألسبوع نُهيئ أنفُسنا و

 ف ليـوم اد مـر مصطَلَحٍ يستخدم أحياناً ك " يوم الرب " مصطلح أن لعلَّك تُحب أن تَعرِفَ و
 وهذا هو مـا . بعض آباء الكنيسة إلى أن الكنيسة حفظَتْ يوم األحد كيومٍ للرب وقد أشار . األحد

 كُنْتُ " : رؤيا العظيمة التي رآها واصفاً ال ١٠ : ١ يوحنَّا رؤيا قصده الرسول يوحنَّا عندما قال في
 . ؛ أي في يوم األحد " في يومِ الرب في الروحِ

الجميِل والرائعِ أن نتذكَّ نَ وم ين مؤمنين ك - نا دوماً َأنَّ رسيحيم – منَنْعبالراحة األبديـة س 
 وعندها، سـوف . بيحه سوف نقضي كل وقتنا في عبادة اهللا وتس في السماء، ف . اهللا بها نا التي وعد
ة اهللا لنـا . من حياتنا إلى أبد اآلبدين تَعبٍ وحزنٍ وهم يختفي كل نَتذكَّر محبـ لهذا، ما أروع أن 

. بصورة خاصة في هذا اليوم، وأن نشكره على نعمه وعطاياه، وعلى كل ما صنَعه ألجلنا



برنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم وإلى أن ـات ، " تلمذة " جوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


