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تَ َع َّرف علی
األدفنتست السبتيني
						
المحتويات

						
المقدِّمة
				
سبتي؟
ما معنى أدفنتستي ّ
		
كيف يُص َّنف األدفنتست السبتيّون بالنسبة للمسيحيّين اآلخرين؟

					
ال ُمعتقدات األساسية

			
ما هو أساس تعاليم األدفنتست السبت ّيين؟
			
هل يؤمن األدفنتست السبتيون بالثّالوث األقدس؟
			
ما هو مفهوم األدفنتست السبتيين بال ّنسبة لله اآلب؟
ما هي الحقائق األساس ّية التي ت ُك ِّون إيمان األدفنتست السبت ّيين بالنسبة لله االبن؟
		
ما هو مفهوم األدفنتست السبتيين بال ّنسبة لل ّروح القدس؟
		
ما هو مفهوم األدفنتست السبتيين بال ّنسبة للخليقة؟
ما هو مفهوم األدفنتست السبتيين للمآسي البشريّة والشّ رور التي تع ّم العالم؟
		
ما هي نظرة األدفنتست السبتيين عن الصراع ما بين الخير والشر؟
هل يُعلَّم األدفنتست السبتيون أ َّن الخالص هو ِمن خالل حفظ الناموس
				
وممارسة األعمال الصالحة؟
			
هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بمريم العذراء؟
		
ماذا يؤمن األدفنتست السبتيون عن مجيء المسيح ثانية؟
		
هل يُحدِّد األدفنتست السبت ّيون وقتًا لرجوع المسيح ثانية؟
ما الذي يحمل األدفنتست السبت ّيين على االعتقاد بأ ّن يسوع ٍ
آت سري ًعا؟
			
هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بفريضة المعموديّة؟
			
السبت؟
لماذا يحفظ األدفنتست السبت ّيون يوم ّ
السبت؟
ليوم
حفظهم
بسبب
اليهود
أال يُص َّنف األدفنتست السبت ّيون مع
ّ
			
هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بيوم الدّينونة؟
		
هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بخلود الروح بعد موت الجسد؟
			
ما هو مفهوم األدفنتست السبت ّيين عن جه ّنم؟
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هل يؤمن األدفنتست السبتيون بوجود أرواح شريرة؟		
		
الرب العظيمة؟
هل يُمارِس األدفنتست السبتيّون فريضة عشاء ّ
هل يؤمن األدفنتست السبتيّون ِب ُحكْم المسيح األلفي؟		
		
ما هي نظرة األدفنتست السبتيّين إلى السيِّدة ألن هوايت؟
السماء؟
ما هو تعليم األدفنتست السبتيّين حول ِخدمة المسيح في ّ

٢٢
٢٣
٢٣
٢٤
٢٦

أيّة مقاييس سلوك مسيح ّية يُشدِّد عليها األدفنتست السبت ّيون ويُراعونها؟
					
مقياس اللّباس وال ّزينة:
				
مقياس االستجمام والتّسلية والترفيه:
					
مقياس العالقات:
				
مقياس االستماع إلى الموسيقى:
				
مقياس القراءة وال ُمطالعة:
مقياس التّعامل مع وسائل اإلعالم واألجهزة األلكترونية الحديثة
		
(تلفاز ،قنوات فضائية ،شبكة اإلنترنت ،هواتف خليوية ،وغيرها)...

٢٨
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
29
٣٠

				
أين يتعبَّد األدفنتست السبتيون؟
			
هل يتساوى الرجال مع النساء في العبادة واإليمان ؟

31
31

			
ما هي نظرة األدفنتست السبتيّين عن التعليم؟

32

		
لماذا يهتم األدفنتست السبت ّيون بالصحة وال َخدَمات الطب ّية؟
		
لماذا يتحاشى األدفنتست السبت ّيون شُ رب الكحول والتّدخين؟
			
عالمي يُديره األدفنتست السبت ّيون؟
أي مركز ط ّبي
ّ
ّ
ما هو برنامج “تنفَّس ِب ُح ِّريَّة” الذي يُديره األدفنتست السبت ّيون في بلدان كثيرة؟

33
33
34
35

هل لدى األدفنتست السبتيّين ُمساهمة في أعمال الغوث واإلحسان؟

36

			
مقاييس السلوك المسيح ّية

العبادة

ال ّنشاط الثّقافي

الص ّحة واالعتدال
ّ

أعمال الغوث واإلحسان
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أعمال الطّباعة وال ّنشر

أيّة مساهمة لكنيسة األدفنتست السبت ّيين في عالم المطبوعات وال ّنشر؟

38

			
ما هي خدمة راديو الوعد ـ AWR Radio؟
بماذا تتميَّز رسالة قناة الوعد التلفزيونية ـ Hope Channel
					
عن غيرها من القنوات؟

39

الكرازة عبر وسائل اإلعالم

خاصة
مسائل ّ

		
ما هي ُوجهة نظر األدفنتست السبت ّيين تجاه الحكومات؟
كيف ينظر األدفنتست السبت ّيون إلى موضوع الجنديّة ،أو ما يُس َّمى
بـ ِ
					
“خد َمة ال َعلَم”؟
			
هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بالح ّريّات الدّين ّية؟
		
ما هو موقف األدفنتست السبت ّيين ِمن موضوع الطّالق؟
كيف ينظر األدفنتست السبت ّيون إلى التّفرقة العنصريّة ال ُم ْنتَشرة في العالم؟

40
41
42
43

السلْطَة الكنسيّة سائِدة في كنيسة األدفنتست السبتيّين؟
ّ
أي نوع ِمن ُّ
ما هي الخطوات التي تُتّخذ نحو التّنظيم الكنسي لدى األدفنتست السبتيّين؟

44
44

			
هل يكرز األدفنتست السبتيّون باإلنجيل حول العالم؟

46

			
تأسست كنيسة األدفنتست السبت ّيين؟
متى َّ
كم هو عدد العضوية في كنيسة األدفنتست السبت ّيين؟		

47
47

			
َمن يُ َم ِّول كنائس األدفنتست السبتيين وخدماتهم؟

48

السلطَة الكَ َن ِس َّية
ُّ

المأمورية العالم ّية

تاريخ الكنيسة وعضويّتها

الميزان ّية وال ّتمويل
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املقدمة
ّ
كل المســـتويات
يتســـاءل النـــاس فـــي الشّ ـــرق األوســـط علـــى ّ
ـ رجـــال ديـــن ،وموظّفـــو دولـــة ،وعلمانيّـــون ،وطـــاب ،وســـواهم
ـ يتســـاءلون كثيـــرا ً ويستفســـرون قائليـــنَ :مـــن ُهـــم األدفنتســـت
الس ــبت ّيون؟ ِم ــن أي ــن ج ــاءوا؟ بم ــاذا يؤمن ــون؟ م ــا ه ــي إس ــهاماتهم
ف ــي العال ــم؟ وغي ــر ذل ــك ِم ــن أس ــئلة ،ح ّبــاً لالس ــتطالع والمعرف ــة
والفه ــم .لذل ــك ج ــاء ه ــذا الكتيّ ــب ليســ ّد فرا ًغ ــا كبيــ ًرا ف ــي ه ــذه
الناحي ــة .وله ــذا الس ــبب أيضــاً ُو ِض ــع ه ــذا الكُتيِّ ــب عل ــى طريق ــة
الس ــؤال والج ــواب لل ــر ّد عل ــى األس ــئلة المطروح ــة بوض ــوح وج ــاء.
ونرجـــو أن يل ّبـــي هـــذا الكُتيـــب رغبـــة الكثيريـــن نحـــو غايتهـــم
المنش ــودة ف ــي البح ــث والمعرف ــة ،والل ــه ِم ــن وراء القص ــد.
ال ّنارشون
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تَ َع َّرف علی
األدفنتست السبتيني
سبتي؟
ما معنى أدفنتستي ّ

األدفنتس ــتي الس ــبتي ه ــو الش ــخص ال ــذي يُؤم ــن بيس ــوع المس ــيح ويتب ــع
تعاليم ــه ومثال ــه .وإذ يَ ْق َب ــل ه ــذا الش ــخص المس ــيح بوصف ــه ُمخلّص ــه الش ــخصي،
يعيــش بالتالــي حيــاة االت ِّضــاع والطاعــة إلرادة اللــه كمــا هــي ُمعلَنــة فــي األســفار
المقدّس ــة .أم ــا بالنس ــبة للمعن ــى الخ ــاص لحا ِم ــل االس ــم ،فه ــو الش ــخص ال ــذي
ينتظـــر مجـــيء المســـيح ثانيـــة بإخـــاص وشـــوق ،ويؤمـــن أ ّن مجـــيء المســـيح
قري ــب عل ــى األب ــواب ،وف ــي ه ــذا المج ــيء س ــيتق ّرر مصي ــر الش ــعوب األب ــدي.
لذلـــك ،وبنـــاء عليـــه ،فـــإ ّن أســـمى ُمرســـلية لألدفنتســـتي فـــي الحيـــاة هـــي أن
يك ــون ُمس ــتع ّدا ً ،وأن يُس ــاعد اآلخري ــن ليكون ــوا أيضً ــا مس ــتعدّين عن ــد مج ــيء
المســـيح الثانـــي .وكلمـــة “أدفنـــت” ( )Adventهـــي كلمـــة إنجليزيـــة تعنـــي
“مجـــيء” .وبذلـــك تشـــير كلمـــة “مجيئييـــن” إلـــى كل َمـــن ينتظـــر مجـــيء
المســـيح ثانيـــة ،وهـــي أيضـــاً تســـمية ا ُطلِقَـــت علـــى المؤمنيـــن األدفنتســـت
الناطقيـــن بالعربيـــة ،إال أن التســـمية األكثـــر انتشـــارا ً هـــي “األدفنتســـت” .أمـــا
بالنس ــبة لكلم ــة “الس ــبتيين” فه ــي واضح ــة م ــن معناه ــا ،وتش ــير إل ــى م ــا يُميِّ ــز
ه ــذه الجماع ــة المؤمن ــة بمج ــيء المس ــيح ع ــن باق ــي الجماع ــات .فاألدفنتس ــت
يؤمن ــون بالعب ــادة ف ــي ي ــوم الس ــبت حس ــب تعلي ــم الكت ــاب المق ــدس ،ووصي ــة
الل ــه ،ومث ــال المس ــيح ،وتعلي ــم ال ُّرس ــل ،واجتماع ــات الكنيس ــة األول ــى .فالعب ــادة
ليس ــت فق ــط االجتم ــاع بالمؤمني ــن وس ــماع كلم ــة الل ــه ،ب ــل ه ــي ش ــهادة ع ــن
اللــه الخالــق ،وخضــوع ل ُمقدِّســنا و ُمط ِّهرنــا ،وأيض ـاً دعــوة لقبــول الراحــة األبديــة
التــي أعدَّهــا اللــه لنــا ِمــن خــال طاعتــه والســلوك فــي ُس ـبُله واإليمــان بخالصــه
لن ــا ِم ــن خ ــال فادين ــا و ُمح ِّررن ــا و ُمن ِّج ــي نفوس ــنا يس ــوع المس ــيح.

12/17/15 1:49 PM

aad.indd 7

8

تَ َع َّرف علی األدفنتست السبتيني

كيف ُيص َّنف األدفنتست السبتيون بالنسبة للمسيحيني اآلخرين؟

للمســـيحيين ثالثـــة فـــروع رئيســـية هـــي :الكاثوليكيـــة ،واألرثوذكســـية،
والبروتس ــتانتية اإلنجيلي ــة .واألدفنتس ــت الس ــبتيون ُه ــم مس ــيحيّون إنجيليّ ــون.
كل ِمـــن الكاثوليكيـــة
هنـــاك الكثيـــر ِمـــن العقائـــد ال ُمتشـــابهة بينهـــم وبيـــن ّ
واألرثوذكســية والبروتســتانتية ،كمــا توجــد أيضـاً بعــض االختالفــات التــي س ُنشــير
إليه ــا ف ــي ه ــذا الكت ّي ــب .و ِم ــن ال ُمه ــم أن تَ ْعــرِف ب ــأ َّن األدفنتس ــت الس ــبت ّيين ال
يؤمن ــون بأنّه ــم ه ــم فق ــط ال ُمخلَّص ــون دون س ــواهم ،إال أنه ــم يؤمن ــون بأنه ــم
ســـيَكونون ســـبب نهضـــة روحيـــة بالنســـبة لمســـيحيّي العهـــد الجديـــد تلبيـــة
لوصي ــة الس ـ ّيد المس ــيح للك ــرازة بالرس ــالة الفري ــدة ،رس ــالة ‹‹الح ــق الحاض ــر›› (۲
بط ــرس  ،)١٢:١الت ــي غايته ــا إع ــداد البش ــرية لمج ــيء المس ــيح ثاني ــة ولملكوت ــه
األب ــدي.
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املعتقدات األساسية
ما هو أساس تعاليم األدفنتست السبتيني؟

الكت ــاب المق ــدس ه ــو أس ــاس تعالي ــم األدفنتس ــت الس ــبتيّين .فه ــم يؤمن ــون
أ ّن الكت ــاب المق ـدّس ـ ِب َع ْهدَي ــه :القدي ــم والجدي ــد ،ه ــو كلم ــة الل ــه ال ُموح ــى به ــا
‹‹ألنّ ــه ل ــم ت ـ ِ
ـأت نب ــوءة قــ ّط بمش ــيئة إنس ــان ،ب ــل تكلّ ــم أن ــاس الل ــه القدّيس ــون
َمســـوقين ِمـــن الـــ ّروح القـــدس›› (٢بطـــرس  .)٢١ :١فاألســـفار ال ُمقدّســـة هـــي
تعبيــر عــن إرادة اللــه ،وهــي ت ُمثّــل المقيــاس الخلقــي ،ومحــك االختبــار واإلعــان
والســجل األكيــد ألعمــال اللــه فــي
الرســمي الموثــوق لجميــع المبــادئ والتعاليــمّ ،
التاريــخ ،و ِمــن خاللهــا س ـلَّمنا اللــه المعرفــة الضروريــة للخــاص ( ۲بطــرس 20 :1
و 21؛  ٢تيموثــاوس  16 :3و17؛ مزمــور 105 :119؛ أمثــال  5 :30و6؛ إشــعياء 20 :8؛
يوحن ــا 17 :17؛  1تس ــالونيكي 13 :2؛ عبرانيي ــن .)12 :4

هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون بالثالوث األقدس؟

نعـــم .وبنـــاء علـــى كـــون هـــذا الحـــق فائـــق الوصـــف ،فقـــد ورد ِذكْـــ ُره
بوضــوح فــي األســفار المقدّســة التــي تشــهد أنّــه يوجــد إلــه واحــد :اآلب واالبــن
وال ـ ّروح القــدس .وهــم ثالثــة أقانيــم فــي واحــد ُمتّحديــن متســاوين فــي الدرجــة
ـدي ل ــه صف ــة الخل ــود
والمنزل ــة واالمتي ــاز .و ِم ــن مميّ ــزات طبيع ــة الل ــه أنّ ــه أب ـ ّ
ـي الحض ــور وال ِعل ــم والمعرف ــة ،ال
والبق ــاء والديموم ــة ،ق ــادر عل ــى ّ
كل ش ــيء ،كلّ ـ ّ
يتغيّ ــر وال يتبــدّل ،وال تحــدّه البصائ ــر وال العق ــول .وم ــع ذل ــك ،فنح ــن ال نع ــرف
ـجل المقــدّس .وه ــو جدي ــر
الس ـ ّ
عن ــه ّإل بق ــدر م ــا كَشَ ـ َـف لن ــا ع ــن ذات ــه ف ــي ّ
بالعب ــادة واإلج ــال واإلك ــرام والتعظي ــم إل ــى األب ــد .وتخدم ــه الخليق ــة بأس ــرها
وتخض ــع ألم ــره وتنص ــاع لمش ــيئته (تثني ــة 4 :6؛ مت ــى 19 :28؛  2كورنث ــوس :13
14؛ أفس ــس  4:4ـ 6؛ 1بط ــرس 3 :1؛ رؤي ــا 7 :14؛ مزم ــور 11 :33؛ مزم ــور 2 :90؛ 1
تيموث ــاوس 17 :1؛ إرمي ــا .)17 :32
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تَ َع َّرف علی األدفنتست السبتيني

ما هو مفهوم األدفنتست السبت ّيني بالنسبة لله اآلب؟

ـدي هــو الخالِــق وال ُمو ِجــد
يؤمــن األدفنتســت الســبت ّيون بــأ ّن اللــه اآلب األبـ ّ
وال ُمب ــدع وال ُمهيم ــن والــ ّرازق وســيّد الخليق ــة .وه ــو قــدّوس وع ــادل ورحي ــم
وكريـــم ،بطـــيء الغضـــب ،كثيـــر ال ّرحمـــة والرأفـــة والمح ّبـــة واإلحســـان .وإ ّن
الس ــجايا واالمتي ــازات والق ــدرات المنس ــوبة لالب ــن ولل ــروح الق ــدس ه ــي أيضً ــا
ّ
إعـــان لـــآب (تكويـــن 1:1؛ رؤيـــا 11 :4؛  1كورنثـــوس 28 :15؛ يوحنـــا 8 :4؛ 1
تيموثـــاوس 17 :1؛ خـــروج 6 :34؛ يوحنـــا 9 :14؛ يوحنـــا .)16 :3

مــا هــي الحقائــق األساســية التــي تُك ـ ّون إميــان األدفنتســت الســبت ّيني
بالنس ــبة لله االبن؟

تجس ــد وص ــار إنس ــانًا ‹‹وح ـ ّـل بينن ــا ورأين ــا
إنّه ــم يؤمن ــون ب ــأ ّن الل ــه االب ــن ّ
ٍ
لوحيـــد ِمـــن اآلب مملـــو ًءا نعمـــة وحقّـــاً›› (يوحنـــا .)14:1
مجـــده مجـــدًا كمـــا
كل ش ــيء ‹‹وبغي ــره ل ــم يك ــن ش ــيء م ّم ــا كان .في ــه كان ــت الحي ــاة
وأ ّن ب ــه كان ّ
والحيـــاة كانـــت نـــور النـــاس›› (يوحنـــا  3:1و .)4وأ ّن بـــه تـــ ّم خـــاص الجنـــس
بالتجس ــد ف ــي ش ــبه الن ــاس .و ُح ِب ـ َـل ب ــه بال ــروح الق ــدس،
البش ــري .لق ــد ص ــار
ّ
و ُولِــ َد ِم ــن مري ــم الع ــذراء .وع ــاش واختب ــر التجرب ــة كإنس ــان ،لك ّن ــه أظْ َهــ َر بــ ّر
الل ــه ومح ّبت ــه ف ــي حيات ــه البش ــرية بأكم ــل وج ــه .وع ــن طري ــق معجزات ــه أعل ــن
عظمــة قــوة اللــه فشُ ـهِد لــه بأنّــه مســيح اللــه أو المسـيَّا الموعــود بــه وال ُمنتَظَــر.
ثــ ّم تألّ ــم وم ــات موت ً ــا اختياريًّ ــا عل ــى الصلي ــب تكفي ــرا ً ع ــن خطايان ــا و ِعوضً ــا
ع ّنــا ،وقــام ِمــن األمــوات وصعــد ليشــفع فينــا أمــام اللــه فــي المقــدس الســماوي.
وس ــيأتي ثاني ــة ف ــي المج ــد لإلنق ــاذ النهائ ــي لش ــعبه وكل المؤمني ــن ب ــه وتابعي ــه.
(يوحنـــا 1:1ـ 3و14؛ كولوســـي 15:1ـ19؛ يوحنـــا  30:10و19 :14؛ روميـــة 23 :6؛ 2
كورنث ــوس 17 :5ـ19؛ يوحن ــا 22 :5؛ لوق ــا 35:1؛ فيلب ــي 5:2ـ11؛ عبرانيي ــن 9:2ـ18؛
 1كورنثـــوس  3:15و4؛ عبرانييـــن  1:8و2؛ يوحنـــا 1:14ـ.)3
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ما هو مفهوم األدفنتست السبت ّيني بالنسبة للروح القدس؟

إنّهــم يؤمنــون بــأ ّن اللــه الــروح القــدس كان ناشـطًا يعمــل مــع اآلب واالبــن
جســد والفــداء .وهــو الــذي أوحــى لِ ُمد ِّونــي األســفار ال ُمقدَّســة.
عنــد الخليقــة والتَّ ّ
وه ــو ال ــذي م ــأ حي ــاة المس ــيح األرضي ــة بالقــ ّوة .وه ــو ال ــذي يج ــذب ويُب ّك ــت
لتوس ــاته ،ويخلقه ــم
حي ــاة الن ــاس ،كم ــا أن ــه يُجــدِّد حي ــاة الذي ــن يس ــتجيبون ّ
روح ًّي ــا ِم ــن جدي ــد ليتح َّول ــوا إل ــى ص ــورة الل ــه .وه ــو ال ــذي ا ِ
ُرس ـ َـل ِم ــن ِق َب ــل
اآلب واالب ــن ليك ــون دائ ًم ــا م ــع المؤمني ــن .وه ــو ال ــذي يمن ــح عطاي ــا روحي ــة
للكنيس ــة ،فيق ّويه ــا لتتم ّك ــن ِم ــن الش ــهادة للمس ــيح ،وليق ــود الجمي ــع إل ــى الح ــق
ال ُمعلــن فــي األســفار المقدســة (تكويــن  1:1و2؛ لوقــا 18:4 ،35:1؛ أعمــال الرســل
38:10؛  2بطــرس 21:1؛  2كورنثــوس 18:3؛ أفســس  11:4و12؛ أعمــال الرســل 8:1؛
يوحن ــا 16:14ـ 26:15 ،18و7:16 ،27ـ.)13

ما هو مفهوم األدفنتست السبت ّيني بالنسبة للخليقة؟

يؤم ــن األدفنتس ــت الس ــبتيّون بالخليق ــة الحرفيّ ــة كم ــا وردت ف ــي الكت ــاب
المق ــدس .ووجه ــة نظره ــم به ــذا الخص ــوص تق ــول ب ــأ ّن الخليق ــة ب ــرزت إل ــى
ـكل
الوج ــود نتيج ــة لفع ــل الل ــه ال ُمعج ــزي وقدرت ــه الالمتناهي ــة .وه ــم يؤمن ــون ب ـ ّ
كل م ــا ف ــي الك ــون ،وه ــو نب ــع الحي ــاة
قلوبه ــم أ ّن الل ــه ه ــو ال ــذي خل ــق وأوج ــد ّ
الــذي ال ينضــب ،و َمعيــن ِ
الحكمــة وال ُق ـ َّوة وال ُقــدرة ،كمــا أ َّن األشــياء ال توجــد ّإل
بإرادت ــه ولي ــس بمع ــزل عنه ــا .فف ــي س ـتّة أيّــام ،خل ــق الل ــه الس ــماء واألرض وم ــا
ـدب عل ــى وج ــه األرض ،واس ــتراح ف ــي الي ــوم الس ــابع ِم ــن
بينهم ــا ّ
وكل خليق ــة ت ـ ّ
األســبوع األ ّول للخليقــة .وصنــع اللــه آدم وح ـ ّواء ،أ ّول رجــل وامــرأة ،إذ صنعهمــا
كل األرض،
علــى صورتــه ومثالــه تتوي ًجــا لعمــل الخليقــة ،ومنحهمــا ســلطانًا علــى ّ
وز ّودهم ــا بالحكم ــة والمس ــؤولية للعناي ــة به ــا واإلش ــراف عليه ــا .وله ــذا الس ــبب،
يرف ــض األدفنتس ــت الس ــبتيّون نظري ــة النش ــوء واالرتق ــاء رفضً ــا قاط ًع ــا-ـ وه ــي
النظري ــة القائل ــة ب ــأ ّن الحي ــاة عل ــى األرض نش ــأت بمع ــزل ع ــن ق ــدرة الل ــه ب ــل
للص ْدفَ ــة و ِم ــن تلق ــاء ذاته ــا( .تكوي ــن 1و2؛ أعم ــال الرس ــل 24:17
نش ــأت نتيج ــة ُ
و26؛ مزم ــور 1:19ـ6؛ مزم ــور  6:33و9؛ عبرانيي ــن .)3:11
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تَ َع َّرف علی األدفنتست السبتيني

مـــا هـــو مفهـــوم األدفنتســـت الســـبت ّيني حـــول املـــآيس البرشيـــة
تعـــم العـــامل؟
والـــرور التـــي
ّ

إنّه ــم يؤمن ــون ب ــأ ّن كاف ــة اآلالم والش ــرور الت ــي تعــ ّم العال ــم ه ــي نتيج ــة
للخطيئ ــة .وه ــم يُع ِّرف ــون الخطيئ ــة بأنه ــا الخ ــروج ع ــن القان ــون اإلله ــي ،كم ــا
ـب الــذات والكبريــاء.
أنَّهــا تعنــي ال ِعصيــان والتَّمـ ُّرد علــى اللــه ،وات ّبــاع األنان ّيــة وحـ ّ
إ ّن ُمس ـ ّبب الخطيئ ــة والخ ــداع ف ــي الك ــون ه ــو الش ــيطان ال ــذي كان فيم ــا مض ــى
م ــاكاً اس ــمه ‹‹لوس ــيفر›› .اخت ــار ه ــذا المخل ــوق ات ّب ــاع طريق ــه الخ ــاص بع ــد أن
ـرض عــن مركــزه ومقا ِمــه أمــام اللــه ،بــل اشــتهى مركــز اللــه لنفســه
تك َّبــر ولــم يـ َ
(إش ــعياء ١٢ :١٤ـ .)١٤فث ــار ض ـ ّد حكوم ــة الل ــه الب ــا ّرة وأدخ ــل البلبل ــة والفوض ــى
والتش ــويش واالس ــتياء ف ــي صف ــوف بع ــض المالئك ــة وأث ــار ع ــداوة ِ
وصراع ـاً ف ــي
الكـــون (رؤيـــا ٧ :١٢ـ .)٩ومـــا كان لهـــذا ال ِفعـــل الشـــائِن ـ الـــذي اعتُبـــر خيانـــة
ُعظمـــى ،إال أن بَـــدَّل “لوســـيفر” ِمـــن مـــاك نـــور إلـــى شـــيطان رجيـــم .وقـــ َّرر
ه ــذا الع ــدو أن يُو ِق ــع آخري ــن أيضــاً ف ــي العصي ــان ض ــد الل ــه ،فأغ ــوى وخ ــدع
وشــكَّك اإلنس ــان األ ّول ـ آدم ،والم ــرأة األول ــى ـ ح ــواء ،اللّذي ــن كان ــا ف ــي ج ّن ــة
عــدن ،واســتمالهما إلــى ُمخالفــة وصيــة اللــه .وباختيارهمــا ات ّبــاع طريــق ُمخالــف
لطري ــق الل ــه الكام ــل ،أصب ــح اإلنس ــان عاصيــاً وخاطئــاً .فاعتن ــق الشّ ــ ّر وأدخل ــه
إل ــى ذات ــه وإل ــى العال ــم أيض ـاً ،ففص ــل بذل ــك نفس ــه ع ــن نب ــع حيات ــه وس ــعادته
وس ــامه ،كم ــا أن ــه جل ــب عل ــى العال ــم الش ــقاء والتعاس ــة والوي ــات ،فس ــادت
بذل ــك فوض ــى رهيب ــة ف ــي نف ــس اإلنس ــان وعالم ــه ألنّ ــه فَ َقــ َد س ــامه م ــع الل ــه
خالق ــه وفص ــل نفس ــه ع ــن اتب ــاع مش ــيئة الل ــه وتنفي ــذ مقاص ــده (يوحن ــا 44:8؛
حزقي ــال 13:28ـ17؛ إش ــعياء 12:14ـ.)14

ـراع م ــا ب ــن الخ ــر
م ــا ه ــي نظ ــرة األدفنتس ــت الس ــبتيني ع ــن ال ـ ِّ
وال ــر؟

الصـــراع
ينظـــر األدفنتســـت الســـبتيّون إلـــى التّاريـــخ ِمـــن وجهـــة نظـــر ِّ
القائ ــم بي ــن المس ــيح والشّ ــيطان ،بي ــن الخي ــر والشّ ــ ّر ،بي ــن ال َمح ّب ــة وال ُكــ ْره،
الحـــق والباطـــل ،وبيـــن الحيـــاة والمـــوت .أمـــا
بيـــن التَّضحيـــة واألنانيّـــة ،بيـــن
ّ
بالنس ــبة للبش ــر ،فق ــد يب ــدو للبع ــض بأنه ــم تائه ــون عل ــى مس ــرح الحي ــاة بي ــن
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الخي ــر والش ــر ،ال ح ــول له ــم وال قُ ـ َّوة .لك ــن األدفنتس ــت الس ــبتيين يَعرِف ــون ب ــأ َّن
ف ــي الحي ــاة طريق ــان :طري ــق الخي ــر وطري ــق الش ــر ،وم ــا عل ــى اإلنس ــان س ــوى
اختي ــار الطري ــق ال ــذي يري ــد أن يس ــلك في ــه .وم ــع أ َّن ق ــراره ه ــذا ل ــن يمن ــع
الش ــر ِم ــن المس ــاس ب ــه ،إال أنَّ ــه يعل ــم ويُؤم ــن ب ــل يث ــق ب ــأ َّن الل ــه ق ــادر عل ــى
كل ش ــيء ،فه ــو ال ُمس ــيطر بالكام ــل عل ــى ُمجري ــات كل األم ــور ،وس ـيُنفِّذ خُطط ــه
ّ
ومقاص ــده اإللهي ــة ويف ــي ب ــكل وع ــوده الت ــي وع ــد به ــا .ول ــم يب ـ َـق إال القلي ــل
فقـــط لينتهـــي هـــذا الصـــراع المريـــر والطويـــل ،وســـتُعلَن نُصـــرة الحـــق علـــى
الباط ــل ،وســ ُيقهر الش ــيطان ويُحــ َرق م ــع أعوانِ ــه واألش ــرار ف ــي بحي ــرة الن ــار.
وهك ــذا س ــينتهي الش ــر وإل ــى األب ــد لِيَس ــود الح ــق والع ــدل والس ــام ِم ــن خ ــال
ملك ــوت الل ــه .عندئ ــذ ،س ــيتحقّق الوع ــد ال ــذي يق ــول‹‹ :وس ــم ْع ُت صوت ـاً عظيم ـاً
الس ــماء قائ ـاً :ه ـ ّوذا َمســكن اللــه مــع النــاس ،وهــو َس َي ْس ـكُن معهــم ،وهــم
ِمــن ّ
كل دمعــة
يكونــون لــه شــعباً ،واللــه نفســه يكــون معهــم إلهـاً لهــم .وسيمســح اللــه ّ
ِم ــن عيونه ــم ،والم ــوتُ ال يك ــون ف ــي م ــا بع ــد ،وال يك ــون ح ــزن وال ص ــراخ وال
وج ــع ف ــي م ــا بع ــد ،أل ّن األم ــور األول ــى ق ــد مض ــت›› (رؤي ــا  3:21و.)4

هـــل يُعلَّـــم األدفنتســـت الســـبتيون أنَّ الخـــاص هـــو ِمـــن خـــال
حفـــظ النامـــوس ومامرســـة األعـــال الصالحـــة؟

كال .إنّه ــم ال يُعلِّم ــون ه ــذا التعلي ــم ،ب ــل العك ــس تمامــاً ،ف ُه ــم يُؤكّ ــدون
بــأ َّن اإلنســان ال يســتطيع أن ينــال الخــاص إال ِمــن خــال يســوع المســيح ‹‹ألنــه
لي ــس اس ـ ٌم آخ ــر تح ــت الس ــماء ق ــد ا ُعط ــي بي ــن الن ــاس ب ــه ينبغ ــي أن نخلُ ــص››
(أعمـــال الرســـل  .)١٢ :٤إ َّن تعليـــم الكتـــاب المقـــدس واضـــح جـــدا ً فـــي هـــذا
الخص ــوص ،إذ ال يس ــتطيع أح ــد أن يأت ــي إل ــى الل ــه اآلب إال ِم ــن خ ــال االب ــن
(يس ــوع المس ــيح) (يوحن ــا  .)٦ :١٤فالخ ــاص ،ه ــذا االختب ــار العظي ــم ،ال يُمن ــح
للخاطـــيء التائـــب ّإل ِمـــن خـــال ال ِّنعمـــة اإللهيـــة وباإليمـــان فقـــط .والتبريـــر
باإليمـــان هـــو محـــور تعليـــم األدفنتســـت .كمـــا أ ّن حفـــظ الوصايـــا العشـــر
وممارس ــة األعم ــال الصالح ــة ليس ــا طريقــاً للخ ــاص ،ب ــل هم ــا نت ــاج الخ ــاص
و ِم ــن ثِم ــاره ،وق ــد يعتبرهم ــا البع ــض دلي ـاً أو بيِّن ــة عل ــى ني ــل الخ ــاص وعل ــى
العالقـــة الحقيقيـــة والحيَّـــة التـــي تربـــط اإلنســـان المؤمـــن باللـــه ،ألن اإليمـــان

12/17/15 1:49 PM

aad.indd 13

14

تَ َع َّرف علی األدفنتست السبتيني

الحــي والف َّعــال يتجلَّــى باألعمــال (يعقــوب  .)٢٤ :٢فحفــظ وصايــا اللــه ِمــن ِق َبــل
األدفنتس ــت الس ــبتيّين لي ــس فعــاً طقس ــياً أو فرضــاً واجبــاً ،ب ــل ه ــو فع ــل ِم ــن
أفعـــال مح ّبتهـــم للمســـيح الـــذي أوصـــى أتباعـــه قائـــاً‹‹ :إن كُنتـــم تُح ّبوننـــي،
فاحفظ ــوا وصاي ــاي›› (يوحن ــا ( .)15:14أفس ــس  8:2و9؛ رومي ــة 21:3ـ24؛  1يوحن ــا
4:2 ،2:5؛  2تيموثـــاوس .)15:3

هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون مبريم العذراء؟

يتمس ــكون بالق ــول أ ّن والدة يس ــوع المس ــيح ال ُمعجزي ــة ِم ــن
بالتأكي ــد ،ب ــل ّ
مري ــم الع ــذراء ـ ال ُمتنبّ ــأ عنه ــا ف ــي أس ــفار العه ــد القدي ــم والت ــي يُع ــاد التأكي ــد
عليهـــا فـــي أســـفار العهـــد الجديـــد ،ه ــي ِمـــن المعتقـــدات األساســـية لإليمـــان
المس ــيحي (إش ــعياء 14:7؛ مت ــى  .)23:1كم ــا أ َّن الكت ــاب ال ُمق ـدَّس يم ــدح الع ــذراء
مري ــم ويذك ــر بأنَّه ــاُ :من َع ــم عليه ــا ،و ُمبارك ــة (لوق ــا  .)٢٨ :١إال أن األدفنتس ــت
ال يُؤمن ــون ب ــأ ّن للع ــذراء مري ــم امتي ــازات خالصيّ ــة أو شَ ــفاعيّة ـ وفقــاً لتعالي ــم
الكتـــاب المقـــدس ،فالخـــاص بيســـوع المســـيح وحـــده ،كمـــا أ َّن الشـــفاعة لـــه
وح ــده أيضــاً‹‹ ،إن أخط ــأ أح ــد ،فلن ــا ش ــفيع عن ــد اآلب ،يس ــوع المس ــيح الب ــار،
وه ــو ك َّف ــارة لخطايان ــا .لي ــس لخطايان ــا فق ــط ب ــل لخطاي ــا كل العال ــم أيضــاً›› (١
يوحنـــا  ١ :٢و.)٢

ماذا يؤمن األدفنتست السبت ّيون عن مجيء املسيح ثانية؟

يُعتبَ ــر موض ــوع مج ــيء المس ــيح ثاني ــة ه ــو ‹‹ال ّرج ــاء ال ُمب ــا َرك›› للمؤمني ــن
األدفنتس ــت .كم ــا أ َّن ه ــذا الموض ــوع ه ــو ال ــذروة الس ــامية لبِش ــارة اإلنجي ــل.
وله ــذا الس ــبب ،يَ ِع ــظ األدفنتس ــت ويُعلِّم ــون بمج ــيء المس ــيح ثاني ــة ب ُمنته ــى
الج ّديّــة والصــدق بوصفــه أ َمــل ورجــاء البشــرية جمعــاء .كمــا أنَّهــم يُعلِنــون بــأ َّن
ـخصيَ ،حــ َدثٌ َمنظ ــور و َمس ــموع،
مج ــيء المس ــيح ثاني ــة ه ــو أم ــر حقيق ــي وش ـ ّ
عل ــى نط ــاق العال ــم بأس ــره ،لذل ــك فاألح ــداث والعالم ــات الت ــي تس ــبق ذل ــك
ـت
المج ــيء ل ــن يك ــون له ــا مثي ــل ،وبمج ــيء المس ــيح س ـتُحدّد نهاي ــة العال ــم َويُ َب ـ ّ
ف ــي مصي ــر البش ــرية مــ ّرة وإل ــى األب ــد .عندم ــا س ــيأتي ذل ــك الي ــوم ،س ــيقوم
األم ــوات األب ــرار وســيُم َّجدون ويُختَطف ــون إل ــى الس ــماء م ــع األب ــرار األحي ــاء،
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أ ّمـــا األشـــرار فســـيهلكون .و ِمـــن الجديـــر التأ ُّمـــل فـــي اإلتمـــام شـــبه الكامـــل
لِ ُمعظ ــم نب ــوات الكت ــاب المق ــدس ،باإلضاف ــة إل ــى حال ــة العال ــم ال ُمتردِّي ــة الي ــوم
والت ــي ت ُش ــير ب ــل تؤكِّ ــد قُــ ْرب حل ــول ي ــوم مج ــيء الس ــيد المس ــيح .ف ــكل َم ــن
يَ ْقبَ ــل ه ــذا التعلي ــم ويس ــتعد لمج ــيء المس ــيح ثاني ــة ،س ـيَبْتَهِج ف ــي ذل ــك الي ــوم
ويص ـ ُرخ بف ــرح م ــع ال ُمخلـَّ ــصين‹‹ :ه ــوذا ه ــذا إلهن ــا ،انتظرن ــاه ...نبته ــج ونف ــرح
بخالصــه›› (إشــعياء ( .)٩ :٢٥تيطــس 13:2؛ عبرانييــن 28:9؛ يوحنــا 1:14ـ3؛ أعمــال
الرســل 9:1ـ11؛ متــى 14:24؛ رؤيــا 7:1؛ متــى  30:24و31؛  1تســالونيكي 13 :4ـ18؛
 1كورنث ــوس 51 :15ـ54؛  2تس ــالونيكي 7 :1ـ8:2 ،10؛ رؤي ــا 14:14ـ.)20

هل يحدّ د األدفنتست السبت ّيون وقتاً لرجوع املسيح ثانية؟

كال .ال أح ــد يع ــرف وق ــت مج ــيء الس ــيد المس ــيح ثاني ــة .والمس ــيح نفس ــه
تحــدَّث ع ــن ه ــذا األم ــر وق ــال‹‹ :وأ ّم ــا ذل ــك الي ــوم وتِل ــك الس ــاعة ف ــا يعل ــم
بهمـــا أحـــد وال مالئكـــة الســـماءّ ،إل أبـــي وحـــده›› (متـــى  .)36:24وألن زمـــن
وتاريـــخ ووقـــت حلـــول هـــذا ال َحـــدَث العظيـــم لـــم يُكشـــف ألحـــد ،يشـــعر
األدفنتس ــت بمس ــؤولية كبي ــرة إلع ــداد أنفس ــهم وعائالته ــم ،ولتحذي ــر اآلخري ــن
وحثـِّ ــهم عل ــى االس ــتعداد ب ــل دعوته ــم بإلح ــاح ليكون ــوا جاهزي ــن لذل ــك الي ــوم
وتل ــك الس ــاعة ف ــي كل م ــكان وزم ــان (مت ــى  42:24و.)44

م ــا ال ــذي يحم ــل األدفنتس ــت الس ــبتيني ع ــى االعتق ــاد ب ــأنّ املس ــيح
آت رسيعــاً؟

بالرغـــم مـــن أ َّن كل العالمـــات واألحـــداث العالميـــة ابتـــدأت تلفـــت
انتب ــاه الن ــاس ( ِم ــن كل الديان ــات وال ُمعتق ــدات وحت ــى األع ــراق) إل ــى أ َّن أم ــرا ً
عظيمــاً س ــيحدث ،إال أ َّن األدفنتس ــت الس ــبتيين يمتلك ــون مجموع ــة ِم ــن األدلَّ ــة
والعالم ــات الت ــي تركه ــا المس ــيح وتالمي ــذه وكذل ــك أنبي ــاء العه ــد القدي ــم ف ــي
الكت ــاب المق ــدس ت ُش ــير إل ــى ق ــرب مج ــيء المس ــيح ثاني ــة .وه ــذه العالم ــات
تشـــمل :عالمـــات فـــي الطبيعـــة (الشـــمس ،القمـــر ،النجـــوم ،زالزل ،براكيـــن،
حرائـــق ،فيضانـــات ،تســـونامي ،االحتبـــاس الحـــراري ،تضـــ ُّرر طبقـــة األوزون،
إل ــخ ،)...عالم ــات ف ــي المج ــال الدين ــي (يقظ ــة ديني ــة ،ارت ــداد دين ــي ،انتع ــاش
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روح ــي ،حرم ــان للحري ــات الديني ــة ،ظه ــور أنبي ــاء كذب ــة ،ظه ــور ُمس ــحاء كذب ــة،
ك ــرازة باإلنجي ــل ،إل ــخ ،)...زي ــادة االث ــم وانحط ــاط أخالق ــي (زي ــادة الجريم ــة،
ثـــورة جنســـية ،عصيـــان ،تمـــ ُّرد ،خيانـــة ،إلـــخ )...حـــروب وويـــات (حـــروب
عالميـــة ،نزاعـــات إقليميـــة ،خـــوف مـــن أســـلحة نوويـــة ،صراعـــات وحـــروب
أهليـــة ،مجاعـــات ،أوبئـــة ،أمـــراض ال يوجـــد لهـــا عالجـــات وال حتـــى أســـباب،
ازديـــاد المعرفـــة ،تدهـــور اقتصـــادي ،إلـــخ( )...متـــى 24؛ مرقـــس 14؛ لوقـــا 21؛
كل ذل ــك ،يؤم ــن األدفنتس ــت
 2تيموث ــاوس 1:3ـ4؛ داني ــال  .)4:12باإلضاف ــة إل ــى ّ
كل ِم ــن س ــفري داني ــال والرؤي ــا تؤكّ ــد
الس ــبت ّيون أنّ ــه توج ــد أدلّ ــة كثي ــرة ف ــي ّ
اقتـــراب البشـــرية ِمـــن أحـــداث آخـــر األيـــام التـــي تشـــير إلـــى قـــرب مجـــيء
ويؤســس ملكــوت اللــه األبــدي (دانيــال
المســيح ثانيــة الــذي سـيُنهي هــذا العالــم ّ
 7:2و8؛ رؤيـــا  3:2و.)14

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بفريضة املعمودية؟

نع ــم .إنّه ــم يؤمن ــون بفريض ــة المعمودي ــة تابعي ــن تعلي ــم المس ــيح القائ ــل:
ـص›› (مرق ــس  .)16:16ف ِم ــن خ ــال المعمودي ــة ،يُ ِق ــر
‹‹ َم ــن آم ــن وا ْعتَ َمــ َد َخلُ ـ ْ
كل مؤمـــن بإيمانـــه بمـــوت المســـيح وقيامتـــه ،ويرغـــب هـــو أيضـــاً أن يمـــوت
عـــن خطايـــاه ويقـــوم ليحيـــا حيـــاة جديـــدة فـــي المســـيح يســـوع .وهكـــذا،
يَ ْعتَ ــرف ال ُمعتَ ِمــ ْد بالمس ــيح ربَّــاً و ُمخلـِّ ــصاً ،ويُص ِب ــح ِم ــن ش ــعبه ،ويُقبَ ــل عض ــوا ً
ف ــي الكنيس ــة .فالمعمودي ــة إذا ه ــي رم ــز االتح ــاد بالمس ــيح وغف ــران الخطاي ــا
وقب ــول ال ــروح الق ــدس واالنضم ــام إل ــى جس ــد المؤمني ــن .ال يؤم ــن األدفنتس ــت
الســبتيون بمعموديــة األطفــال بــل يؤمنــون بتكريســهم للــه فــي طفولتهــم ،هــذا
أل َّن المعموديـــة هـــي فريضـــة مشـــروطة ال يمكـــن اإليفـــاء بشـــروطها بالنســـبة
لألطفـــال .فهـــي تتـــم بالتغطيـــس الكامـــل فـــي المـــاء (الطريقـــة التـــي اتَّبعتهـــا
الكنيس ــة الرس ــولية األول ــى) ،وتتطلَّ ــب م ــن ال ُمعتَ ِم ــد إع ــان إيمان ــه بالمس ــيح
يســـوع ،وتوبتـــه الصادقـــة والحقيقيـــة عـــن الخطايـــا ،كمـــا ويجـــب أن يســـبقها
أيضــاً دراس ــة الكت ــاب المق ــدس وقب ــول تعاليم ــه واتباعه ــا (مت ــى 19:28؛ يوحن ــا
5:3؛ أعمـــال الرســـل 38:2؛ روميـــة  3:6و4؛ كولوســـي .)12:2
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ملاذا يحفظ األدفنتست السبت ّيون يوم السبت؟

ب ــكل بس ــاطة ،أل ّن كلم ــة الل ــه ال ُمقدَّس ــة تُعلـِّ ـ ُم بذل ــك .فعندم ــا خل ــق الل ــه
ـي وجم ــاد ف ــي ســتَّة أي ــام الخل ــق ،أفــ َر َز
الس ــماء واألرض ّ
وكل م ــا عليه ــا ِم ــن ح ـ ّ
اليـــوم الســـابع ِمـــن أســـبوع الخليقـــة األ ّول ـ يـــوم الســـبتِ ،
كذكـــرى للخلـــق
العجيـــب.
ـص الوص ّي ــة الرابع ــة أهمي ــة حف ــظ
ـ
ن
ـي
ـ
وف
ـر
ـ
العش
ـا
ـ
الوصاي
ـي
ـ
ف
ورد
ـد
ولق ـ
ّ
الســـبت لتقدّســـه .ســـتّة أيّـــام
الســـبت ،إذ تقـــول الوص َّيـــة‹‹ :اذكـــر يـــوم ّ
يـــوم ّ
الس ــابع ففي ــه س ــبت لل ـ ّر ّب إله ــك .ال
تعم ــل وتصن ــع جمي ــع عمل ــك ،وأ ّم ــا الي ــوم ّ
تصن ــع عم ـاً م ــا أن ــت وابن ــك وابنت ــك وعب ــدك وأمت ــك وبهيمت ــك ونزيل ــك ال ــذي
وكل م ــا
الس ــماء واألرض والبح ــر ّ
داخ ــل أبواب ــك .ألن ف ــي س ـتّة أيّــام صن ــع ال ـ ّر ّب ّ
فيه ــا ،واس ــتراح ف ــي الي ــوم الس ــابع ،لذل ــك ب ــارك ال ـ ّر ّب ي ــوم الس ــبت وقدّس ــه››.
(خ ــروج  8:20و 9و 10و.)11
الس ــبت ــــ الي ــوم
وم ــن ذل ــك ن ــرى أ ّن الل ــه ذات ــه ه ــو ال ــذي ّ
خص ــص ي ــوم ّ
الســـابع مـــن األســـبوع ــــ كذكـــرى ألعمـــال خلقـــه العجيـــب ،وكيـــوم للراحـــة
ّ
والعبـــادة والخدمـــة والتســـبيح.
توج ــد أدلّ ــة عدي ــدة ِم ــن العه ــد القدي ــم ت ِ
ُوض ــح ب ــأ ّن ش ــعب الل ــه ورس ــله
المختاري ــن مث ــل آدم وموس ــى وداود وس ــليمان وع ــزرا ونحمي ــا وإش ــعياء وإرمي ــا
وحزقي ــال ال ــخ ،...حفظ ــوا ي ــوم الس ــبت كي ــوم ُمقــدَّس لل ّراح ــة ولعب ــادة الخال ــق
(تكويـــن 1:2ـ3؛ خـــروج 16؛  ١ملـــوك  2:2و3؛ جامعـــة 13:12؛ نحميـــا  13:9و14
و15:13ـ21؛ إشـــعياء  13:58 ،2:56و14؛ إرميـــا 24:17ـ27؛ حزقيـــال  12:20و.)20
كم ــا تكلّ ــم العه ــد الجدي ــد ب ــكل وض ــوح ع ــن تناغ ــم وانس ــجام تعالي ــم
المســـيح وممارســـاته بخصـــوص يـــوم الســـبت .فـــ َر ُّب الســـبت (المســـيح) ،كان
يدخ ــل المجم ــع ي ــوم الس ــبت حس ــب عادت ــه للص ــاة والعب ــادة (لوق ــا ،)16:4
كمــا أنــه كان يشــفي النــاس (يُريحهــم) ويُح ِّررهــم (يفتديهــم) ِمــن قيــود إبليــس،
ويدعوه ــم إل ــى ملك ــوت الل ــه (العب ــادة الح َّق ــة) ،ويُعلـِّ ــم اآلخري ــن ع ــن محب ــة
الل ــه (يبح ــث ع ــن النف ــوس الضال ــة ل ُيخلِّصه ــا) ،ويعم ــل أعم ــال الخي ــر لخدم ــة
اآلخري ــن.
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وبع ــد صل ــب المس ــيح وموت ــهَ ،ح ِفــ َظ تالمي ــذه ـ ِب َم ــن فيه ــم أ ُّمــ ُه مري ــم،
ي ــوم الس ــبت حس ــب الوصي ــة (لوق ــا 56:23؛ يوحن ــا  ٢٥ :١٩و ٣١و.)٤٢
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،بعـــد مـــرور بضـــع ســـنوات علـــى قيامـــة المســـيح
وصع ــوده إل ــى الس ــماء ،ات َّب ــع الرس ــول بول ــس مث ــال س ـيّده يس ــوع المس ــيح ف ــي
حف ــظ ي ــوم الس ــبت مقدّس ـاً ،إذ كان يجتم ــع م ــع المؤمني ــن م ــن اليه ــود واألم ــم
ف ــي أي ــام الس ــبت للص ــاة والعب ــادة (أعم ــال الرس ــل 1:18 ،2:17ـ 14:13 ،4و42
و.)13:16 ،44
وبنـــاء علـــى مثـــال المســـيح ،وتالميـــذه ِمـــن بعـــده ،والكنيســـة األولـــى،
و ُمالحظ ــة أن ــه ال يوج ــد ف ــي الكت ــاب المق ــدس وال آي ــة ت ُش ــير إل ــى أ ّن المس ــيح
أعط ــى وصي ــة جدي ــدة أو صالحي ــة لتغيي ــر ي ــوم العب ــادة ِم ــن الي ــوم الس ــابع إل ــى
أي ي ــوم آخ ــر ،يبق ــى ي ــوم الس ــبت ـ الي ــوم الس ــابع م ــن األس ــبوع ه ــو الي ــوم
ّ
الحقيق ــي للعب ــادة ال ــذي يُعلِّ ــم ب ــه الكت ــاب المقــدَّس .وباإلضاف ــة إل ــى كل م ــا
س ــبق ،ف ــإ َّن ي ــوم الس ــبت ه ــو رم ــز للف ــداء والحري ــة بالمس ــيح ،كم ــا أن ــه عالم ــة
عل ــى تقدي ــس الل ــه للمؤمني ــن ب ــه وتذكيره ــم بأهمي ــة إظه ــار والئه ــم لخالقه ــم،
وه ــو أيضــاً لمح ــة بس ــيطة ع ــن الراح ــة األبدي ــة الت ــي وع ــد الل ــه أتقي ــاءه به ــا
ف ــي ملكوت ــه.
بنــاء علــى ذلــك ،يحفــظ األدفنتســت الســبتيّون يــوم الســبت كعالمــة لعهــد
اللــه معهــم ،إذ يعبدونــه فــي هــذا اليــوم بفــرح وابتهــاجُ ،متذكِّريــن بــركات اللــه
ونِ َع ِم ــه وكل م ــا صنع ــه وس ــيصنعه للمؤمني ــن ب ــه وفقــاً لوع ــوده األمين ــة.

أال يُص َّنــف األدفنتســت الســبت ّيون مــع اليهــود بســبب حفظهــم ليــوم
الســبت؟

كال .إن األدفنتســـت الســـبتيين ليســـوا يهـــودًا .تـــ َّم اإليضـــاح قبـــل قليـــل
الس ــبت وفق ـاً للتعالي ــم الواضح ــة للكتــاب المق ــدس والت ــي
بأنّهــم يحفظ ــون ي ــوم ّ
خص ــص ه ــذا الي ــوم بال ــذات وأوص ــى بحفظ ــه وتقديس ــه من ــذ
تؤكِّ ــد ب ــأ َّن الل ــه ّ
أ َّول الخليق ــة ،وق ــد أعط ــاه للجن ــس البش ــري ِ
كذك ــرى ،وس ــيبقى ُمذكّــ ًرا لِعظم ــة
الخالِــق وقُد َرت ــه وتحري ــره .ويب ــدو ِم ــن ه ــذا ب ــأ َّن وصي ــة حف ــظ الس ــبت كان ــت
موجــودة قبــل وجــود األمــة اليهوديــة ،فقــد أتـ َّم اللــه َع َمـ َـل الخلــق العجيــب قبــل
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أكث ــر ِم ــن ألف ــي س ــنة عل ــى وج ــود اليه ــود .و ِم ــن ال ُمالح ــظ أيض ـاً ب ــأ َّن النام ــوس
األدب ــي (الوصاي ــا العشـــر) هـــو القانـــون الـــذي أعط ــاه اللـــه لش ــعب إســـرائيل
ليعيش ــوا وفق ــه ول ُيعلِّم ــوا باق ــي الش ــعوب ات ِّباع ــه ليعيش ــوا بس ــام ومحب ــة .وم ــا
وصي ــة حف ــظ ي ــوم الس ــبت إال ج ــزء ال يتج ـ َّزأ ِم ــن الوصاي ــا العش ــر ،كم ــا أ َّن له ــا
عالق ــة ُمباش ــرة بعالق ــة المؤ ِم ــن بإله ــه واعتراف ــه ب ــه كخال ــق و ُمخلِّ ــص ومالِ ــك،
باإلضاف ــة إل ــى أ َّن ه ــذه الوصي ــة تلف ــت انتب ــاه اإلنس ــان إل ــى أهمي ــة اهتمام ــه
براحتــه الجســدية والعقليــة ،وأيض ـاً تدعــوه لالهتمــام براحــة باقــي خالئــق اللــه.
ِمــن المعلــوم طبع ـاً بــأ َّن هنالــك اختالفــات كثيــرة مــا بيــن األديــان ،كمــا ال
يخف ــى علين ــا ب ــأن هن ــاك أيضــاً بع ــض ال ُمتش ــابهات .فلنأخ ــذ اإلس ــام واليهودي ــة
عل ــى س ــبيل المث ــال ،فال ُمســلِمون واليه ــود يؤمن ــون بأهمي ــة الخت ــان ويعتبرون ــه
فرض ـاً الزم ـاً وعالمــة علــى االنتســاب إلــى نســل إبراهيــم ،ومــع ذلــك ،فالديانتــان
ُمختلفت ــان كثي ــرا ً .ولنأخ ــذ اآلن األدفنتس ــت الس ــبتيّين واليه ــود وتش ــابههما ف ــي
حف ــظ ي ــوم الس ــبت (بالرغ ــم ِم ــن االختالف ــات الكبي ــرة ف ــي طريق ــة حف ــظ ه ــذا
الي ــوم) ،فبالرغ ــم ِم ــن ه ــذا التش ــابه ،تختل ــف الديانت ــان تمامــاً ع ــن بعضهم ــا،
وأه ــم اخت ــاف بينهم ــا ه ــو اإليم ــان بيس ــوع المس ــيح ال ــذي ُصلِ ــب وم ــات وق ــام
وص ِعــ َد إل ــى الس ــموات .فاألدفنتس ــت الس ــبت ّيون يؤمن ــون بيس ــوع
ِم ــن األم ــوات َ
المس ــيح ُمخلَّص ـاً ش ــخصيّاً له ــم ،بينم ــا اليه ــود يُنكرون ــه ول ــم يؤمن ــوا ب ــه ق ــط.

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بيوم الدّ ينونة؟

يؤمـــن األدفنتســـت الســـبت ّيون بمبـــدأ الدّينونـــة الـــوارد ذكـــره بوضـــوح
وبصـــورة مؤكّـــدة فـــي الكتـــاب المقـــدس ـ بعهديـــه القديـــم والجديـــد .قـــال
كل كلم ــة بطّال ــة يتكلّ ــم به ــا الن ــاس س ــوف
المس ــيح‹‹ :ولك ــن أق ــول لك ــم ،إ َّن ّ
يُعطُـــون عنهـــا ِحســـاباً يـــوم الديـــن .ألنّـــك بكال ِمـــك تتبـــ ّرر و ِبكَال ِمـــك تُـــدان››
(مت ــى  36:12و .)37ويُكــ ِّرر ال ّرس ــول بول ــس ه ــذا الح ـ ّـق بعين ــه عندم ــا يش ــهد
قائــاً‹‹ :ألنّ ــه ال بــ ّد أنّن ــا جميعــاً نُظ َه ــر أم ــام كرس ــي المس ــيح لين ــال كل واح ــد
م ــا كان بالجس ــد بحس ــب م ــا َص َنــ َع خي ــرا ً كان أم شــ ّرا ً›› (  2كورنث ــوس .) 10:5
كم ــا ح ــثّ المل ــك س ــليمان جمي ــع الن ــاس ليتذكّ ــروا ب ــأ ّن ‹‹الل ــه يُ ْح ِض ـ ُر ك َُّل َع َم ـ ْـل
ـــي إن كان خيـــرا ً أو شـــ ّرا ً›› (جامعـــة  .)14:12فـــي
إلـــى الدينونـــة علـــى ّ
كل َخ ِف ٍّ
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كل نف ــس ِم ــن حي ــث اس ــتحقاقها للمكاف ــأة (الحي ــاة
ي ــوم الدينون ــة س ـتُق ّرر حال ــة ّ
األبديـــة) أو للعق ــاب (المـــوت األب ــدي).

هـــل يؤمـــن األدفنتســـت الســـبتيون بخلـــود الـــروح بعـــد مـــوت
الجســـد؟

كال .فمــا ِمــن إنســان يُم ِك ُنــه التَّمتُّــع بالخلــود ِب َم ْعـ َز ٍل عــن اللــه ،فَلَـ ُه وحــده
(الل ــه) الخل ــود والبق ــاء والدّيموم ــة ( 1تيموث ــاوس  ،)17:1أ ّم ــا اإلنس ــان ـ بروح ــه
وجس ــده ،فمائ ــت وف ــانٍ .
إن الم ــوت ه ــو حال ــة ِم ــن ع ــدم الوع ــي المؤق ــت ف ــي انتظ ــار القيام ــة،
وقـــد دعاهـــا الكتـــاب المقـــدس ِمـــرارا ً ـ فـــي العهـــد القديـــم ،بـــ ‹‹نـــوم›› ،أو
‹‹اضطج ــاع›› ،أو ‹‹ ُرق ــاد›› .كم ــا يس ــتخدم العه ــد الجدي ــد التش ــبيه ذات ــه ،فعندم ــا
وص ــف المس ــيح حال ــة ابن ــة ياي ــرس الت ــي كان ــت ميت ــة ،ق ــال‹‹ :إ َّن الصبيَّ ــة ل ــم
ـــت لكنهـــا نائمـــة›› (متـــى  .)٢٤ :٩وأشـــار أيضـــاً إلـــى لِ َعـــازر عندمـــا مـــات
ت َ ُم ْ
بطريق ــة مماثل ــة وق ــال‹‹ :لع ــازر حبي ُبن ــا ق ــد ن ــام .لكن ــي أذه ــب ألوقظ ــه .فق ــال
تالمي ــذه ي ــا س ـيِّد ،إ ْن كان ق ــد ن ــام ،فه ــو يُش ـفَى .وكان يس ــوع يق ــول ع ــن موتِ ــه
و ُه ــم ظ ُّن ــوا أن ــه يق ــول ع ــن ُرق ــاد الن ــوم .فق ــال له ــم يس ــوع حينئ ــذ عالني ــة،
لعـــازر مـــات›› (يوحنـــا ١١ :١١ـ .)١٤إن إشـــارة الكتـــاب المقـــدس إلـــى المـــوت
ك ُرقـــاد أو نـــوم يت ــاءم مـــع طبيعتـــه الموضحـــة أيضــاً فـــي الكتـــاب المقـــدس:
فالموتـــى ال وعـــي عندهـــم ألن ‹‹الموتـــى ال يَ ْعلَ ُمـــون شـــيئاً›› (جامعـــة )٥ :٩؛
ويتوقَّ ــف تفكيره ــم ‹‹تخ ــرج روح ــه ...ف ــي ذل ــك الي ــوم نفس ــه تهل ــك أف ــكاره››
(مزم ــور )٤ :١٤٦؛ ويُنه ــي الم ــوت كل نش ــاطات المائ ــت ‹‹لي ــس ِم ــن عم ــل وال
اخت ــراع وال معرف ــة وال حكم ــة ف ــي الهاوي ــة›› (جامع ــة .)١٠ :٩
أم ــا الخل ــود ،فه ــو حال ــة أو ِص َف ــة لكائِ ــن ح ــي ال يخض ــع للم ــوت ،والكت ــاب
المقـــدس يُب ِّيـــن بـــأ َّن اللـــه خالـــد ‹‹وحـــده لـــه عـــدم المـــوت›› ( ١تيموثـــاوس
 .)١٦ :٦فهـــو غيـــر مخلـــوق ،موجـــود بذاتـــه ،ليـــس لـــه بدايـــة وال نهايـــة .أمـــا
الكائن ــات البش ــرية ،ف ُيش ـ ِّبه الكت ــاب المق ــدس حياته ــا بـــ ‹‹بُخ ــار يظه ــر قلي ـاً ث ــم
يضمح ــل›› (يعق ــوب  .)١٤ :٤وم ــن هن ــا نالح ــظ ب ــأ َّن الل ــه يختل ــف اختالف ـاً كام ـاً
ع ــن المخلوق ــات البش ــرية ف ــي ه ــذا المج ــال ،فالل ــه ال مح ــدود بينم ــا البش ــر
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مح ــدودون؛ الل ــه خال ــد والبش ــر مائت ــون؛ الل ــه س ــرمدي والبش ــر زائل ــون .ولك ــن
بالرغ ــم ِم ــن ه ــذا ،يُشــ ِّجع الكت ــاب المق ــدس البَشَ ــر عل ــى الس ــعي إل ــى الخل ــود
ِمــن خــال قبــول المســيح ،إذ يقــول‹‹ :أمــا هبــة اللــه فهــي حيــاة أبديــة (خلــود)
بالمس ــيح يس ــوع›› (رومي ــة ٢٣ :٦؛  ١يوحن ــا  .)١١ :٥ث ــم يوض ــح الرس ــول بول ــس
ب ــأ َّن اللحظ ــة الت ــي ســتُم َنح خالله ــا هب ــة الخل ــود للمؤمني ــن ه ــي ‹‹عن ــد الب ــوق
األخيــر›› ،عندمــا ‹‹يُقــام األمــوات عديمــي فســاد ونحــن نتغ َّيــر .أل َّن هــذا الفاســد
الب ـ َّد أن يلب ــس ع ــدم فس ــاد ،وه ــذا المائ ــت يلب ــس ع ــدم م ــوت›› ( ١كورونث ــوس
٥١ :١٥ـ .)٥٤وه ــذا يوض ــح تمامــاً ب ــأ َّن الل ــه ل ــن يمن ــح الخل ــود للمؤمني ــن عن ــد
موته ــم ب ــل س ــيتم ذل ــك ف ــي ي ــوم القيام ــة المجي ــد وعن ــد مج ــيء المس ــيح.

ما هو مفهوم األدفنتست السبت ّيني عن جهنم؟

يؤمــن األدفنتســت الســبت ّيون بجه ّنــم كحقيقــة واقعــة ،غيــر أنّهــم ال يؤمنــون
بــأ ّن النــاس ســينالون عقابهــم أو جزاءهــم فــورا ً بعــد موتهــم ،فليــس هنالــك أحــد
فــي جهنــم اآلن أل َّن المســيح علَّمنــا ِمــن خــال َمثـَــل ِ
الح ْنطَــة (المؤمنيــن) والــزوان
(غيــر المؤمنيــن) بــأ َّن الذهــاب إلــى جهنــم أو ملكــوت اللــه ســيتم وقــت الحصــاد
للحصاديــن‹‹ :اجمعــوا
ـ أي عنــد انقضــاء العالــم ومجيئــه الثانــي ،عندمــا ســيقول َّ
أوالً الــزوان واحزمــوه ُح َز َمــاً ل ُيحــ َرق .وأمــا الحنطــة فاجمعوهــا إلــى مخزنــي››
(متــى ٢٤ :١٣ـ٣٦ ،٣٠ـ .)٤٣فال ِعقــاب وال ُمجــازاة ســيت ّمان عنــد مجيء المســيح ثانية
ورب األربــاب.
كملــك الملــوك ّ
كمــا أنهــم ال يؤمنــون بوجــود نــار أبديــة ستشــتعل إلــى األبــد ،ويوضحــون
بــأ َّن هــذا التعليــم غالبـاً مــا يُســاء فهمــه .فمــع أ َّن هنــاك الكثيــر مــن اآليــات فــي
الكتــاب المقــدس ُذكِـ َرت فيهــا عبــارة ‹‹نــار أبديــة›› أو كلمــة ‹‹األبــد›› إال أنهــا لــم
تعــنِ تطبيــق الكلمــة بمعناهــا الحرفــي .ومثــال علــى ذلــك مــا جــاء فــي رســالة
يهــوذا  ٧عــن مدينتــي ســدوم وعمــورة والمــدن التــي حولهــا بأنهــا ‹‹ ُج ِعلَــت ِعبـ َرة
ُمكا ِبـدَة ِعقــاب نــار أبديــة›› .فهــذه المــدن تد َّمــرت بالفعــل بالنــار تدميرا ً كامـاً ،إال
أن نارهــا لــم تكــن “أبديــة” بالمعنــى الحرفــي ـ والدليــل هــو أننــا ال نراهــا تحتــرق
إلــى يومنــا الحالــي! ولهــذا يوضــح األدفنتســت الســبتيون بــأ َّن النــار األبدية ســتلتهم
األشــرار إلــى أن ينتهــي ذكرهــم إال أنهــا لــن تســتمر إلــى األبــد.
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إ َّن دمــار األشــرار والحكــم عليهــم بالجحيــم ســيتم فــي نهايــة الزمــان عندمــا
يديــن اللــه العالــم .فــي ذلــك اليــوم ،سـيُط َرح المــوتُ نفســه والهاويــة فــي بحيــرة
النــار ،وكُل َمــن لــم يُو َجــد اســمه مكتوب ـاً فــي ســفر الحيــاة س ـ ُيطْ َر ُح أيض ـاً فــي
بحيــرة النــار (يوحنــا  ١٤ :٢٠و .)١٥عندهــا لــن ينفــع الصــراخ وال البــكاء وال صريــر
األســنان ألن القــرار قــد ُح ِســم ولــن ينفــع النــدم .وأل َّن المصيــر محتــوم وقـ ٍ
ـاس جدا ً،
ـي أنــا يقــول الســيد الرب
أعلــن اللــه فــي كل صفحــات الكتــاب المقــدس قائـاً‹‹ :حـ ٌّ
إنــي ال أسـ ُّر بمــوت الشــرير ،بــل بــأن يرجــع الشــرير عــن طريقــه ويحيــا .ارجعــوا
ارجعــوا عــن طرقكم الســيئة ،فلمــاذا تموتــون( ››...حزقيــال  .)١١ :٣٣إ َّن الله ال يريد
الهــاك لخالئقــه ،ولهــذا يمنحهــم الفرصــة تلــو األخــرى ويتأنَّــى علــى البشــر ألنــه
‹‹ال يشــاء أن يَهلــك أنــاس ،بــل أن يُق ِبـ َـل الجميــع إلــى التوبــة›› ( ٢بطــرس .)٩ :٣

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بوجود أرواح رشيرة؟

ال يُنكـــر األدفنتســـت الســـبتيون حقيقـــة وجـــود أرواح شـــريرة ،إال أنَّهـــم
يؤمن ــون أ َّن المس ــيح ال ــذي أخض ــع األرواح الش ــريرة أثن ــاء خدمت ــه عل ــى ه ــذه
األرض ق ــد حق ــق ال ُّنص ــرة عليه ــا وإل ــى األب ــد ِم ــن خ ــال موت ــه عل ــى الصلي ــب
وقيامت ــه المجي ــدة .وانتص ــار المس ــيح ه ــذا يَمن ــح ال ُمؤمني ــن ب ــه القــ َّوة والغلب ــة
علـــى قـــوى الشـــر التـــي مـــا زالـــت تحـــاول إيـــذاء البشـــر .يُعلِّـــم األدفنتســـت
الس ــبتيون ب ــأ َّن تكري ــس النف ــس للمس ــيح عل ــى أس ــاس أن ــه ال ُمخلِّ ــص والف ــادي
وطل ــب ُس ــكنى ال ــروح الق ــدس ف ــي القل ــب وس ــيطرته عل ــى العق ــل واألف ــكار،
باإلضافــة إلــى الصــاة ال ُمخلصــة والصــوم وقــراءة كلمــة اللــه ،والعمــل بوصايــاه،
واتب ــاع تعاليم ــه ،تحم ــي المؤم ــن ِم ــن هجم ــات إبلي ــس وق ــوى الش ــر ،ف ــا يبق ــى
اإلنس ــان عائشــاً ف ــي الظ ــام ب ــل يُبص ــر الن ــور ،وال يستس ــلم لق ــوى الش ــر ب ــل
يطلـــب العـــون لمحاربتهـــا ،وال يســـمح للجهـــل أن يُســـيطر علـــى أفـــكاره بـــل
يس ــتنجد بال ــروح الق ــدس ليعطي ــه المعرف ــة والحكم ــة ،كم ــا أن ــه س ــيتخلَّص ِم ــن
ضي ــاع اله ــدف والمعن ــى لحيات ــه الماضي ــة وس ــيفرح بحيات ــه الجدي ــدة ويس ــعى
لتحقيــق الهــدف الــذي خلقــه اللــه مــن أجلــه .هــذا النــوع ِمــن ال ُّنصــرة ال يُمكــن
تحقيق ــه إال ِم ــن خ ــال قب ــول المس ــيح ،و ِم ــن خ ــال النم ــو ف ــي معرفت ــه والس ــير
عل ــى خط ــاه وحس ــب مثال ــه.
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هل ميارس األدفنتست السبت ّيون فريضة عشاء ال َّرب العظيمة؟

يمـــارس األدفنتس ــت الســـبتيون فريض ــة عش ــاء الــ َّرب (العش ــاء ال َّربَّان ــي)
أربــع مـ ّرات فــي الســنة ـ علــى األقــل ،إليمانهــم بأنّهــا فريضــة أوصــى بممارســتها
يســـوع المســـيح .ويعتقـــد األدفنتســـت الســـبتيون بـــأ ّن فريضـــة عشـــاء الـــ َّرب
(العشـــاء ال ّربّانـــي) ُمك ّونـــة ِمـــن قســـمين :غ َْســـل األ ْر ُجـــل (فريضـــة التّواضـــع)
والعشـــاء ال ّربّانـــي (الخُبـــز والخمـــر) .فـــي فريضـــة التّواضـــع ،ينفصـــل جمهـــور
العابدي ــن إل ــى جماع ــة ِم ــن الرج ــال يجتمع ــون ف ــي م ــكان خ ــاص وجماع ــة م ــن
النس ــاء اللوات ــي يجتمع ــن ف ــي م ــكان آخ ــر .فيغس ــل الرج ــال أرج ــل بعضه ــم
البع ــض ،وكذل ــك النس ــاء أيض ـاً .أم ــا ف ــي فريض ــة العش ــاء ال ّربّان ــي ،فيأكل ــون خب ــزا ً
فطي ــرا ً (ال يحت ــوي عل ــى خمي ــرة) ويش ــربون خم ــرا ً غي ــر ُمختَ ِم ــر (عصي ــر عن ــب)
أل َّن كُالً ِم ــن الخب ــز ونت ــاج الكرم ــة ير ُم ــزان إل ــى جس ــد المس ــيح ودم ــه الطاه ــر
كل إنس ــان يؤم ــن ب ــه (يوحن ــا 3:13ـ17؛ مت ــى
ال ــذي ُســ ِف َك ك َّف ــارة ع ــن خطاي ــا ّ
26:26ـ29؛  1كورنثـــوس 23:11ـ .)26إ َّن المســـيح نفســـه ســـلَّم تالميـــذه عهـــدا ً
جدي ــدا ً قائــاً‹‹ :اش ــربوا منه ــا كلك ــم ،أل َّن ه ــذا ه ــو دم ــي ال ــذي للعه ــد الجدي ــد
الــذي يُ ْس ـف َُك ِمــن أجــل كثيريــن لِ َم ْغ َف ـ ِر ِة الخطايــا›› (متــى ٢٨ :٢٦؛ لوقــا .)٢٠ :٢٢
فكم ــا ت ـ َّم التصدي ــق عل ــى العه ــد القدي ــم ِم ــن خ ــال تقدي ــم الذبائ ــح الحيواني ــة
(خ ــروج  )٨ :٢٤هك ــذا ُصــدِّق العه ــد الجدي ــد ِبــدَمِ المس ــيح نفس ــه .وف ــي ه ــذه
الفريض ــة ،يُ َجــدِّد المؤمن ــون والءه ــم لل ــه ،ويتذكَّ ــرون م ــوت المس ــيح ألجله ــم،
ويش ــكرون الل ــه ِم ــن أج ــل عه ــد النعم ــة األب ــدي والب ــركات الت ــي أصبح ــت ِم ــن
نصيبه ــم ِم ــن خ ــال حي ــاة المس ــيح ،صلب ــه ،موت ــه ،قيامت ــه ،ش ــفاعته ،ومجيئ ــه
ثاني ــة ع ــن قري ــب.

هل يؤمن األدفنتست السبت ّيون ِب ُحكْم املسيح األلفي؟

نع ــم .إ َّن ه ــذا التّعلي ــم واض ــح ف ــي األصحاحي ــن  ١٩وِ ٢٠م ــن س ــفر الرؤي ــا
ف ــي الكت ــاب المق ــدس .فمج ــيء المس ــيح ثاني ــة ه ــو ال ــذي يُح ـدِّد بداي ــة العص ــر
األلف ــي ،فعنده ــا ،ســ ُيقام األم ــوات األب ــرار ِم ــن الم ــوت ويُخطف ــون م ــع األب ــرار
األحيـــاء ‹‹ل ُمالقـــاة الـــرب فـــي الهـــواء›› ( ١تســـالونيكي  )١٧ :٤وســـيملكون
ويعيش ــون ف ــي الس ــماء م ــع المس ــيح ُمــدّة أل ــف س ــنة (رؤي ــا  ٤ :٢٠و ،)٦أ ّم ــا
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جميـــع األشـــرار فلـــن يعيشـــوا خـــال هـــذه الفتـــرة ،وســـتغدو األرض خربـــة
وخاليـــة وغيـــر مأهولـــة بالســـكّان .فالعصـــر األلفـــي هـــو ُملـــك المســـيح مـــع
القديس ــين ف ــي الس ــماء خ ــال الفت ــرة الت ــي تفص ــل م ــا بي ــن القيام ــة األول ــى
للمؤمني ــن والقيامـــة الثاني ــة لألش ــرار.
ف ــي نهاي ــة العص ــر األلف ــي ،س ــيقوم األم ــوات األش ــرار ف ــي القيام ــة الثاني ــة
وســـيجتمعون بقيـــادة الشـــيطان لمحاربـــة المســـيح واألبـــرار ،ولكـــن عندهـــا
س ــتنزل ن ــار م ــن عن ــد الل ــه لتلته ــم األش ــرار وإبلي ــس (رؤي ــا ٧ :٢٠ـ )١٠حي ــث
ســتُنفَّذ به ــم دينون ــة الل ــه .ث ــم ســتُط َّهر األرض بع ــد ذل ــك وتُخلَ ــق ِم ــن جدي ــد
‹‹أل َّن الس ــماء األول ــى واألرض األول ــى مضت ــا›› (رؤي ــا  ،)١ :٢١ه ــذه ه ــي األرض
الجدي ــدة وبي ــت المفديّي ــن األب ــدي حي ــث ‹‹الم ــوت ال يك ــون ف ــي م ــا بع ــد ،وال
يك ــون ُح ـ ْزن وال ُص ــراخ وال َو َج ـ ْع ف ــي م ــا بع ــد ،أل ّن األم ــور األول ــى ق ــد مض ــت››
(رؤي ــا .)4:21

ما هي نظرة األدفنتست السبت ّيني إىل السيدة ألن هوايت؟

يوض ــح الكت ــاب المقــدَّس ب ــأ َّن موهب ــة النب ــوة ه ــي واح ــدة ِم ــن مواه ــب
ال ــروح الق ــدس ،فأم ــا ‹‹ ِم ــن جه ــة المواه ــب الروحي ــة ...أع ِّرفك ــم أن لي ــس أح ــد
وه ــو يتكلَّ ــم ب ــروح الل ــه يق ــول يس ــوع أناثيم ــا .ولي ــس أح ــد يق ــدر أن يق ــول
يســوع رب إال بالــروح القــدس .فأنــواع مواهــب موجــودة ولكــن الــروح واحــد...
ولكن ــه ل ــكل واح ــد يُعط ــي إظه ــار ال ــروح للمنفع ــة .فإن ــه لواح ــد يُعط ــي بال ــروح
كالم ِح ْك َم ــة .وآلخ ــر كالم ِعلْ ــمٍ بحس ــب ال ــروح الواح ــد .وآلخ ــر إيم ــان بال ــروح
الواح ــد .وآلخ ــر مواه ــب ش ــفاء بال ــروح الواح ــد .وآلخ ــر عم ــل قُــ َّوات .وآلخ ــر
ألســـنة .وآلخـــر ترجمـــة ِ
نبـــ َّوة .وآلخـــر تمييـــز األرواح .وآلخـــر أنـــواع ِ
ألســـنة.
ولك ــن ه ــذه كله ــا يعمله ــا ال ــروح الواح ــد بعين ــه ِ
قاس ــماً ل ــكل واح ــد بمف ــرده
كم ــا يش ــاء›› ( ١كورنث ــوس ١ :١٢ـ.)١١
لقــد وهــب اللــه المؤمنيــن بــه وعبــر كل العصــور مواهــب روحيــة ُمختلفــة،
وعندم ــا يس ــتخدم كل عض ــو مواهب ــه الروحي ــة ب ــكل إخ ــاص وب ــدون تفاخ ــر
ويُشـــاركها بمحبـــة ِمـــن خـــال خدمـــة جماعـــة المؤمنيـــن (الكنيســـة) وفائـــدة
اآلخري ــن ومنفع ــة اإلنس ــانية جمع ــاء ،يُس ــاهم ف ــي حماي ــة المؤمني ــن (الكنيس ــة)
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ِم ــن تأثي ــرات التعالي ــم الخاطئ ــة ،وينم ــو ه ــو م ــع باق ــي األعض ــاء ف ــي ال ــروح
وفــي معرفــة اللــه ســاعين للوصــول إلــى ِمــلء قامــة يســوع المســيح .فالمواهــب
الروحي ــة عل ــى اختالفه ــا ته ــدف لخدم ــة المؤمني ــن وتش ــجيعهم وتثبيته ــم عل ــى
اإليم ــان والصب ــر والرج ــاء والمحب ــة.
وبالنســـبة لموهبـــة النبـــ َّوة ،فاألدفنتســـت الســـبتيون يؤمنـــون بـــأ َّن هـــذه
الموهب ــة ه ــي الت ــي ســتُم ِّيز الكنيس ــة الباقي ــة قب ــل مج ــيء المس ــيحُ ،معتمدي ــن
ف ــي معتقده ــم ه ــذا عل ــى اآلي ــة الت ــي تق ــول‹‹ :ويك ــون بع ــد ذل ــك أن ــي أس ـك ُُب
روح ــي عل ــى كل بش ــر فيتنب ــأ بنوك ــم وبناتك ــم ويحل ــم ش ــيوخكم أحالمــاً وي ــرى
ش ــبابكم رؤى ...وا ُعط ــي عجائ ــب ف ــي الس ــماء واألرض ...قب ــل أن يج ــيء ي ــوم
الـــرب العظيـــم المخـــوف›› (يوئيـــل ٢٨ :٢ـ٣١؛ أعمـــال الرســـل ١٦ :٢ـ .)٢١كمـــا
وأنَّهـــم يؤمنـــون بـــأ َّن هـــذه الموهبـــة قـــد ظهـــرت فـــي حيـــاة الســـيدة ألـــن
هواي ــت ِم ــن خ ــال خدمته ــا .فكتاباته ــا تحم ــل الكثي ــر ِم ــن اإلرش ــاد والتعزي ــة
والتعليـــم والتشـــجيع للمؤمنيـــن .كمـــا أن كل مـــا قالتـــه وكتبتـــه يؤكِّـــد بـــأ َّن
الكت ــاب المق ــدس ه ــو الكت ــاب الوحي ــد ال ــذي يج ــب أن يُختَبَ ــر عل ــى أساس ــه أي
تعلي ــم أو إرش ــاد .وه ــذه بع ــض األمثل ــة ع ّم ــا كتبت ــه:
“أقْتَــرِح علي ــك عزي ــزي الق ــاريء كلم ــة الل ــه (الكت ــاب المق ــدس) كقان ــون
إليمانـــك وأعمالـــك( ”.كتابـــات مبكـــرة ،صفحـــة .)٧٨
ِ
أي ن ــور
ـط
ـ
ع
ي
ـم
ـ
ل
ـو
ـ
فه
ـدس.
“إن الل ــه يريدك ــم أن تدرس ــوا الكت ــاب المق ـ
ُ
َّ
محـــل كلمتـــه .أمـــا هـــذا النـــور (إشـــارة إلـــى كتاباتهـــا) فهـــو
َّ
ليحـــل
َّ
إضافـــي
لتقري ــب األذه ــان ال ُمضطرب ــة وال ُمش َّوش ــة إل ــى كلمت ــه ه ــو ،الت ــي إذا ت ـ َّم تناوله ــا
وهضمه ــا جي ــدا ً ،فه ــي س ــتكون بمثاب ــة خب ــز الحي ــاة لل ــروح( ”.الرس ــالة ،١٣٠
 ،١٩٠١رســـائل ُمختـــارة ،الكتـــاب  ،٣صفحـــة .)٢٩
ويؤ ِم ــن األدفنتس ــت الس ــبتيون أيضــاً ب ــأ َّن الس ــيدة أل ــن هواي ــت كان ــت
أكثــر ِمــن ُمج ـ َّرد كاتبــة موهوبــة ،إذ يعتقــدون بأنهــا ُمك َّرســة ِمــن اللــه ك ُم ْر َســلة
لِتَلْ ِف ــت انتب ــاه المؤمني ــن إل ــى أهمي ــة اتب ــاع تعالي ــم الكت ــاب المق ــدس ولتحثه ــم
عل ــى االس ــتعداد لمج ــيء المس ــيح ثاني ــة .وم ــع أ َّن الكنيس ــة تُطلِ ــق عليه ــا لق ــب
نبيَّ ــة اعتم ــادا ً عل ــى حقيق ــة إتم ــام الكثي ــر م ــن النب ــوءات الت ــي ش ــاركتها الس ــيدة
ألــن هوايــت مــع أعضــاء كنيســتها ،إال أنهــا (ألــن هوايــت) لــم تقبــل أن تُلق َّــــب
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رســلَة” ،وذل ــك اعتم ــادا ً عل ــى نص ــوص مذك ــورة ف ــي
ب ــأي لق ــب غي ــر كونه ــا “ ُم َ
كتاباته ــا ،وه ــذا مث ــال عنه ــا:
“ع ــدا كون ــي ُم ْر َس ـلَة ِم ــن الل ــه ،ال أس ــعى الحص ــول عل ــى أي لق ــب آخ ــر أو
مرك ــز آخ ــر( ”.الرس ــالة  ،١٩٠٥ ،٣٢٠إل ــى  J. H. Kelloggف ــي
Manuscript Releases, vol. 5, p. 439.
ومــع أ َّن األدفنتســت الســبتيين يعتبــرون كتاباتهــا ُملْ َه َمــة ِمــن اللــه ،إال أنهــم
يبنـــون إيمانهـــم علـــى الكتـــاب المقـــدس وحـــده ،فكتاباتهـــا ليســـت بمســـتوى
الكتــاب المقــدس ،وال يجــب أن توضــع بنفــس أهميــة الكتــاب المقــدس .كمــا أ َّن
اإليم ــان بكتاباته ــا لي ــس ش ــرطاً ِم ــن ش ــروط العضوي ــة ف ــي الكنيس ــة ،وغالب ـاً م ــا
يُتــرك قــرار ال ُحكــم علــى كتاباتهــا للشــخص نفســه ليقــرأ ويُقــارِن ويُ َح ِّكــم عقلــه
ويطلــب إرشــاد اللــه وقيادتــه .ومــن الجديــر بالذكــر أن الســيدة ألــن هوايــت لــم
تذك ــر ق ــط أن كتاباته ــا ُم ِه َّم ــة كأهمي ــة الكت ــاب المق ــدس وال حت ــى أح ــد األس ــفار
الموج ــودة ضمن ــه.

مـــا هـــو تعليـــم األدفنتســـت الســـبت ّيني حـــول خدمـــة املســـيح يف
الســـاء؟

يُعلِّـــم األدفنتســـت الســـبتيّون قائليـــن بـــأ َّن المســـيح عندمـــا َص ِعـــ َد إلـــى
الســماء ،شَ ـ َرع فــي خدمتــه الكهنوتيــة ‹‹بالمســكن األعظــم واألكمــل›› (عبرانييــن
‹‹ )11:9ليظه ــر اآلن أم ــام وج ــه الل ــه ألجلن ــا›› (عبرانيي ــن  .)24:9وتش ــمل تل ــك
الخدم ــة عمل ــه الش ــفاعي ‹‹أل َّن لن ــا ش ــفيع عن ــد اآلب يس ــوع المس ــيح الب ــار››
كل حي ــن ليش ــفع فيه ــم››
ـي ف ــي ّ
(١يوحن ــا  )١ :٢وال ــذي ِم ــن أجلن ــا ‹‹ه ــو ح ـ ّ
(عبرانييـــن .)٢٥ :٧
ماســة لدراســة خدمــة المســيح
يؤمــن األدفنتســت الســبتيّون أ َّن ث ّمــة حاجــة ّ
الش ــفاعية ف ــي المق ــدس الس ــماوي إذ أ َّن ‹‹لن ــا رئي ــس كهن ــة ...ق ــد جل ــس ف ــي
يميـــن عـــرش ال َعظَ َمـــة فـــي الســـموات خادمـــاً لألقـــداس والمســـكن الحقيقـــي
ال ــذي ن ََص َبــ ُه الــ َّر ُب ال إنس ــان›› (عبرانيي ــن  1:8و ،)2فالمس ــيح ‹‹ق ــد ج ــاء رئي ــس
كهن ــة للخي ــرات العتي ــدة فبالمس ــكن األعظ ــم واألكم ــل غي ــر المصن ــوع بي ـ ٍـد أي
ال ــذي لي ــس ِم ــن ه ــذه الخليق ــة ولي ــس ب ــدم تي ــوس وعج ــول ب ــل ب ــدم نفس ــه
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َد َخ ـ َـل م ــرة واح ــدة إل ــى األق ــداس فوج ــد ف ــداء أبديــاً›› (عبرانيي ــن ١١ :٩ـ.)١٢
وخدم ــة المس ــيح الش ــفاعية ه ــذه تجع ــل ِم ــن الممك ــن للمؤمني ــن ب ــه التَّمتّـُ ــع
باس ــتحقاقات دم ــه و ُمصالحت ــه له ــم م ــع الل ــه ِم ــن خ ــال ذبيحت ــه الت ــي قدَّمه ــا
م ــرة واح ــدة وإل ــى األب ــد عل ــى الصلي ــب للتكفي ــر ع ــن خطاياه ــم.
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مقاييس السلوك املسيحية
أيّ ــة مقايي ــس س ــلوك مس ــيحية يُش ــدّ د عليه ــا األدفنتس ــت الس ــبت ّيون
ويُراعونه ــا؟

يُراعـــي األدفنتســـت الســـبتيّون توجيـــه الكتـــاب المقـــدس فـــي هـــذا
ـب
الخص ــوص والقائ ــل‹‹ :ال ت ُِح ّب ــوا العال ــم وال األش ــياء الت ــي ف ــي العال ــم ،إ ْن أح ـ َّ
ـت فيــ ِه محبَّ ــة اآلب .أل َّن كل م ــا ف ــي العال ــم ،ش ــهوة الجس ــد
فليس ـ ْ
أح ــد العال ــمَ ،
ِ
ِ
ُّ
وش ــهوة العي ــون وتعظ ــم المعيش ــة ،لي ــس م ــن اآلب ب ــل م ــن العال ــم›› ( 1يوحن ــا
١٥:2ـ .)١٦وف ــي ض ــوء ه ــذا التوجي ــه ،يُراع ــي األدفنتس ــت الس ــبت ّيون مجموع ــة
ِم ــن المقايي ــس الس ــلوكية ،وإلي ــك أهمه ــا:

مقياس اللباس والزينة:

فيمـــا يعترفـــون بالفروقـــات الحضاريـــة ،يلتزمـــون باللبـــاس البســـيط
وال ُمحتش ــم ،غي ــر ُمس ــرفين ف ــي اقتن ــاء مالب ــس غالي ــة الثم ــنُ ،مقتنعي ــن ب ــأ َّن
جمالهـــم الحقيقـــي ينبـــع ِمـــن روحهـــم اللطيفـــة والوديعـــة وال يعتمـــد علـــى
اســـتخدام الحلـــي والمجوهـــرات والزينـــة الخارجيـــةُ ،معتمديـــن أيضـــاً علـــى
جمالهـــم الطبيعـــي والمحافظـــة عليـــه كلمـــا كان ذلـــك ممكنـــاً.

مقياس االستجامم والتسلية والرتفيه:

بمـا أنهـم يسـعون الت ِّبـاع المسـيح والتَّمثّـُـل بـه ،فاألدفنتسـت السـبتيون
يجتهـدون لالنهمـاك فـي النشـاطات التـي تُن ِتـج طهـارة ِ
وص َّحـة وفرحاً .وهـذا يعني
بـأ َّن مقيـاس ترفيههـم وتسـليتهم يشـمل ُممارسـة الرياضـة النافعة التـي تعمل على
تطويـر ال ِقـ َوى البدنيـة والعقليـة والروحيـة ،االبتعاد عن أنواع التسـلية التي تشـمل
القمـار أو العنـف ،تج ُّنـب إضاعة الوقت في أمـور تافهة ،واالبتعاد عن أي نشـاط أو
فعاليـة قـد تضـ ّر بالبدن أو العقل أو الروح .ووسـط النشـاط والتسـلية واالمتناع عن
الممارسـات الخاطئـة ،يأتـي االسـتجمام كمطلـب مهم لإلنسـان ألنـه يُقـ ِّوي ويُنعش
الذهـن والجسـد ،وبالتالـي يُسـاعد الفرد علـى العطـاء واإلبـداع والتقدُّم.
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مقياس العالقات:

لق ــد خل ــق الل ــه اإلنس ــان ذك ــرا ً وأنث ــىُ ،مختلفي ــن ف ــي الجن ــس لكنهم ــا ف ــي
نف ــس الوق ــت متكاملي ــن .وق ــد و َّج ــه الل ــه المش ــاعر الجنس ــية لِ ـك ٍُّل منهم ــا نح ــو
الجن ــس اآلخ ــر .وم ــع أ َّن الكت ــاب المق ــدس يش ــجب بش ــدة العالق ــات الش ــاذة
(اش ــتهاء الجن ــس المماث ــل) (رومي ــة ٢٦ :١ـ٢٨؛ الويي ــن  )١٣ :٢٠ ،٢٢ :١٨إال أن ــه
أيضــاً ال يس ــمح بعالق ــات غي ــر ُمحلَّل ــة م ــا بي ــن الجنس ــين “ال ت ــزن” (خ ــروج
 ،)١٤ :٢٠ب ــل يوص ــي برفق ــة بريئ ــة بي ــن الجنس ــين للمحافظ ــة عل ــى طه ــارة كل
منهم ــا وب ــدون تميي ــز.
أم ــا بالنس ــبة لعالق ــة المؤم ــن باآلخري ــن ،فيعتق ــد األدفنتس ــت الس ــبتيون
ب ــأ َّن عل ــى المؤم ــن أن يك ــون “ ِب ــا عث ــرة” ألي إنس ــان (١كورنث ــوس  ،)٣٢ :١٠ألن
اللــه دعــا كل مؤمــن ـ رجـاً كان أو امــرأة ـ إلــى ال ُمســاهمة فــي خدمــة اآلخريــن
ِمــن أجــل خالصهــم ودعوتهــم لملكــوت اللــه.

مقياس االستامع إىل املوسيقى:

إ َّن الموســيقى هبــة ِمــن اللــه إذا ت ـ َّم اســتخدامها بطريقــة صحيحــة ولهــدف
نبي ــل واســتُخ ِْد َمت لِتَس ــبيح الل ــه والتأ ُّم ــل بخليقت ــه أو ل َنش ــر أف ــكار ومعلوم ــات
ورس ــائل طاه ــرة و ُمفي ــدة وس ــامية .أم ــا الموس ــيقى الصاخب ــة والمؤرق ــة لراح ــة
النفـــس ،تلـــك الموســـيقى المصحوبـــة بكلمـــات بذيئـــة أو معـــانٍ تســـتثير فـــي
اإلنس ــان الغرائ ــز والش ــهوات ،فيج ــب االبتع ــاد عنه ــا وع ــدم االعتي ــاد عليه ــا أل َّن
تأثيره ــا البُــ َّد أن يظه ــر عل ــى النف ــس واألف ــكار الحقــاً.

مقياس القراءة واملُطالعة:

إ َّن الق ــراءة ه ــي ِم ــن أكث ــر الهواي ــات انتش ــارا ً ح ــول العال ــم ،إذ ل ــم تع ــد
الق ــراءة محص ــورة بالكت ــب المطبوع ــة فق ــط ،ب ــل ش ــملت الكت ــب األلكتروني ــة
ومواق ــع االنترن ــت وغيره ــا م ــن االختراع ــات الكثي ــرة الت ــي جعل ــت م ــن الق ــراءة
األحـــب إلـــى العيـــن والفكـــر والقلـــب وحتـــى ال َّجيـــب.
أســـهل هوايـــة وربمـــا
ُّ
ومـــع حقيقـــة وجـــود فيـــض ِمـــن الكتـــب الجيـــدة والممتـــازة لتنميـــة الذهـــن
وتوس ــيع العق ــل وإرواء النف ــس ،هن ــاك أيض ـاً س ــيل ج ــارف ِم ــن الكت ــب الخطي ــرة
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وال ُمد ِّمــرة بــل الفتَّاكــة .هنــا يجــب االنتبــاه علــى مــا يُكثــر األطفــال ِمــن قراءتــه
أل َّن األف ــكار الت ــي ت ُق ــرأ ـ حت ــى وإن كان ــت خيالي ــة ،ق ــد تولِّ ــد نف ــورا ً أو رفض ـاً أو
مل ـاً أو اس ــتهتارا ً بالكت ــب الجي ــدة والمواضي ــع المفي ــدة وربم ــا أيض ـاً ق ــد ت ــؤدِّي
إل ــى االس ــتهانة بالقي ــم والتعالي ــم الس ــامية.

مقيـــاس التعامـــل مـــع وســـائل اإلعـــام واألجهـــزة األلكرتونيـــة
الحديثـــة (تلفـــاز ،قنـــوات فضائيـــة ،شـــبكة اإلنرتنـــت ،هواتـــف
خليويـــة ،وغريهـــا):

يمكـــن لوســـائل اإلعـــام واألجهـــزة األلكترونيـــة أن تكـــون ســـا ًحا ف َّعـــاالً
ف ــي التعلي ــم والتثقي ــف والمعرف ــة والتواص ــل ،وق ــد كان له ــا وق ًع ــا كبيــ ًرا عل ــى
خصوص ــا ف ــي عصرن ــا الحال ــي ،ولك ــن م ــع األس ــف الش ــديد،
حي ــاة كل إنس ــان ـ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يُمكــن لهــذه الوســائل نفســها أن تكــون ســا ًحا ُمهل ـكًا ل ُم ْس ـتَخْدمها إذا لــم يتــو َخ
الحـــذر منهـــا ولـــم يضـــع لهـــا حـــدودًا وضوابـــط .و ِمـــن أخطـــر الشـــرور التـــي
تفشـَّــت فــي المجتمعــات المختلفــة مــع زيــادة انتشــار وســهولة اســتخدام هــذه
المتوس ــعة
األجه ــزة ه ــو ش ــر اإلدم ــان عليه ــا .وم ــع ه ــذه الدراس ــات والمفاهي ــم
ِّ
عـــن مفهـــوم وطبيعـــة إدمـــان اإلنســـان علـــى األشـــياء وحتـــى العـــادات ،تبـــرز
الخط ــورة ال ُمضاعف ــة له ــذه األجه ــزة الت ــي غالبــاً م ــا ت ــؤدِّي إل ــى اإلدم ــان عل ــى
ُمش ــاهدة األف ــام الجنس ــية أو األلع ــاب أو الرس ــائل القصي ــرة أو الفي ــس ب ــوك أو
اإلدم ــان عل ــى مواق ــع وأم ــور أخ ــرى ،باإلضاف ــة إل ــى الخط ــورة الثاني ــة والت ــي
غالبــاً م ــا تتمث َّـ ــل بإصاب ــة ُمس ــتخدم ه ــذه األجه ــزة بأض ــرار أخالقي ــة (نميم ــة،
تفاخ ــر ،كبري ــاء ،تن ُّم ــر عل ــى اآلخري ــن ،تهدي ــد) أو مش ــاكل صحي ــة (أوج ــاع ف ــي
الظه ــر ،مش ــاكل ف ــي البص ــرُ ،س ــمنة) أو مش ــاكل نفس ــية ومعنوي ــة (االنع ــزال ع ــن
اآلخري ــن ،فق ــدان الثق ــة بالنف ــس ،أم ــراض اجتماعي ــة) .وله ــذا يج ــب الح ــذر ف ــي
التعام ــل م ــع ه ــذه األجه ــزة ـ خاص ــة عندم ــا يتعلَّ ــق األم ــر باألطف ــال والش ــبيبة
والجي ــل الناش ــيء.
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العبادة
أين يتع َّبد األدفنتست السبتيون؟

يؤمــن األدفنتســت الســبت ّيون بأهم َّيــة العبــادة الفرديّــة والجماع َّيــة ،فهــم
يعبــدون اللــه فــي بيوتهــم ِمــن خــال صلواتهــم اليوميــة والتأ ّمل وقــراءة كلمــة الله
ال ُمقدّســة؛ كمــا أنّهــم يعبــدون اللــه أثنــاء اجتماعاتهــم فــي الكنيســة مــع بعضهــم
الســابع (يــوم الســبت) ِمــن كل أســبوع ،إذ يُشــاركون إيمانهــم
البعــض فــي اليــوم ّ
مــع بعضهــم ويشــهدون عــن إحســانات اللــه ومراحمــه وبركاتــه الكثيــرة عليهــم،
ويعيشــون حياتهــم علــى أســاس العهــد الجديــد الــذي قطعــوه مــع المســيح ـ رأس
الكنيســة .فالكنيســة إذا ً هــي مــكان عبــادة األدفنتســت الســبتيين وهــي عبــارة
ـصا لهــم،
عــن مجموعــة المؤمنيــن الذيــن يعترفــون بالمســيح يســوع ســيدًا و ُمخل ِّــ ً
وينظ ُّمــون مــع بعضهــم البعــض فــي محبَّــة وا ُل َفــة لعبــادة اللــه ،وتســبيحه ،ودراســة
كلمتــه ،وســماع كلمــة الوعــظ واإلرشــاد ،واالحتفــال بعشــاء الــرب ،والصــوم
والصــاة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ،كمــا أ َّن هدفهــم هــو نشــر أخبــار الخــاص
وإعــان ملكــوت اللــه للعالــم أجمــع.

هل يتساوى الرجال والنساء يف العبادة واإلميان؟

يؤمــن األدفنتســت الســبتييون بــأ َّن المؤمنيــن بالمســيح هــم خليقــة جديــدة،
وأ َّن الكنيســة هــي جســد واحــد ذو أعضــاء عديــدة تختلــف فــي فعالياتهــا وتســمياتها
وصفاتهــا ووظائفهــا وأشــكالها أيضـاً .فأعضــاء كنيســة المســيح (المؤمنين) قــد يختلفون
فــي أعراقهــم وثقافاتهــم وتعليمهــم وثروتهــم وأشــكالهم وطبع ـاً فــي جنســهم .ومــع
أنَّــه ِمــن الطبيعــي أن ت ُش ـكِّل هــذه األمــور الكثيــر ِمــن الخالفــات والشــقاق والتمييــز
والتفرقــة ،إال أ َّن المؤمنيــن والمؤمنــات فــي كنيســة المســيح يتغل َّـــبون علــى هــذه
االختالفــات ألنهــم يؤمنــون بــأ َّن الله قــد خلق البشــر متســاوين ،ألن الجميع ‹‹أبنــاء الله
باإليمــان بالمســيح يســوع .أل َّن كلكــم الذيــن اعتمدتــم بالمســيح قــد لَب ِْسـتُم المســيح:
ليــس يهــودي وال يونانــي .ليــس عبــد وال حــر .ليــس ذكــر وأنثــى ،ألنكــم جميعـاً واحــد
فــي المســيح يســوع›› (غالطيــة ٢٦ :٣ـ .)٢٨فــا فــرق بيــن الرجــال والنســاء إذا آمنــوا
بالمســيح واعتمــدوا باســمه ،وهــذا أروع مــا يم َّيــز قيمــة المؤمــن بالمســيح.
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النشاط الثقايف
ما هي نظرة األدفنتست السبتيني عن التعليم؟

يُعتَ َبــ ُر التَّعلي ــم بالنس ــبة لألدفنتس ــت الس ــبتيين ُرك ًن ــا أساســ ًيا ف ــي حي ــاة
اإلنســان ال ُمتكاملــة .وبمــا إنـَّــهم يســعون لالهتمــام بالناحيــة الروحيــة والجســدية
والعقلي ــة ،فه ــم يهتم ــون كثيــ ًرا بالناحي ــة العلمي ــة والتربوي ــة إلع ــداد اإلنس ــان
إع ــدادًا أمثــاً .فالتعلي ــم بالنس ــبة لألدفنتس ــت الس ــبتيين ال يعن ــي فق ــط التَّعلـُّ ــم
ِم ــن أج ــل الحص ــول عل ــى النم ــو العقل ــي والعلم ــي ،ب ــل ه ــو يش ــمل أيض ـاً النم ــو
الجســدي ،والعاطفــي ،واالجتماعــي ،والروحــي .ويُمكــن تلخيــص فلســفة التعليــم
الت ــي ين ــادون به ــا ِم ــن خ ــال الفق ــرة التالي ــة“ :التربي ــة الحقيقي ــة تعن ــي ش ــيئًا
أكثــر ِمــن ُمج ـ َّرد ُمتابعــة منهــج خــاص للدراســة ...أو اإلعــداد للحيــاة الحاضــرة...
إنّهــا النمــو ال ُم ِ
تناســق لِقــوى الجســم والعقــل والــروح ،وهــي التــي تُ ِع ـ ّد الطالــب
لِ َفــ َرح الخدم ــة ف ــي ه ــذا العال ــم ولل َفــ َرح األس ــمى للخدم ــة األرح ــب واألبع ــد
ف ــي العال ــم اآلت ــي” (م ــن كت ــاب “التربي ــة الحقيقي ــة” ،صفح ــة .)14
ِم ــن ال ُمال َح ــظ ب ــأن إس ــلوب تعليمه ــم ه ــذا ومدارس ــهم ُمنتش ــرة ح ــول
العال ــم ِم ــن خ ــال  ٧٨٤٢مدرس ــة ومؤسس ــة تعليم َّي ــة (جامع ــة ،كلي ــة ،إل ــخ)...
ثـــاث ِمـــن تلـــك المؤسســـات هـــي :جامعـــة أنـــدروز فـــي واليـــة متشـــيغان
األميريكيـــة ،وجامعـــة لومالينـــدا فـــي واليـــة كاليفورنيـــا األميريكيـــة ،وجامعـــة
الشـــرق األوســـط فـــي بيـــروت ـ لبنـــان ،حيـــث ت ُقـــدِّم هـــذه الجامعـــة أربـــع
ســنوات يتعلـَّــم فيهــا شــبيبة الشــرق األوســط عل ًمــا ُمفيـدًا يُؤ ِّهلهــم لحيــاة نافعــة
وخدمـــة جيـــدة لوطنهـــم وأمتهـــم وشُ ـــعوبهم.
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الصحة واالعتدال
ملاذا يهتم األدفنتست السبت ّيون بالصحة والخَدَ مات الطب َّية؟

ت ُشـــير اإلحصـــاءات األخيـــرة بـــأ َّن األدفنتســـت الســـبتيين يُديـــرون ١٧٥
مستشـــفى ومص َّحـــة طبيَّـــة؛  ١٣٦دار للعجـــزة والمتقاعديـــن؛  ٢٦٩مســـتوصفًا
وعيـــادة .أم ــا بالنســـبة الهتمـــام األدفنتس ــت الســـبتيين بالصحـــة ،فهـــذا ألنه ــم
يُدرك ــون ب ــأ َّن الل ــه أعط ــى ل ــكل إنس ــان ُح ِّريّ ــة اختي ــار الق ــرارات ف ــي حيات ــه ـ
و ِم ــن ضمنه ــا االختي ــارات ال ُمتعل ِّـ ــقة بصحت ــه ،وله ــذا يس ــعون إل ــى نش ــر الوع ــي
الصح ــي وتحفي ــز اآلخري ــن عل ــى اتخ ــاذ ق ــرارات إيجابي ــة ف ــي مج ــال الصح ــة.
وبم ــا إ َّن الكت ــاب المق ــدس يُعلـِّ ــم ب ــأ َّن الل ــه ق ــد خل ــق اإلنس ــان بأحس ــن ص ــورة
ودعـــاه لالهتمـــام بنفســـه وبـــكل الخليقـــة أيضً ـــا ،فَ ُهـــم يُركِّـــزون علـــى هـــذه
الحقيق ــة ويُعلـِّ ــمون ب ــأ َّن ال َّنه ــم واإلس ــراف واإلكث ــار ـ حت ــى مم ــا ه ــو مفي ــد،
يمكـــن أن يكـــون ضـــا ًرا بالصحـــة.
و ِم ــن ه ــذا ال ُمنطل ــق ،يؤم ــن األدفنتس ــت الس ــبتيون ب ــأن ُمفت ــاح الصح ــة
يك ُمـــن ف ــي حيـــاة متَّزنـــة و ُمعتدلـــة .فالطبيعـــة التـــي خلقهـــا اللـــه ِمـــن أجـــل
اإلنس ــان ت ُ ــز ِّوده بكن ــوز ِم ــن الم ــواد الغذائي ــة الجي ــدة والنافع ــة الت ــي تُس ــاعده
ف ــي الوص ــول إل ــى صح ــة أفض ــل .فالم ــاء النق ــي ،اله ــواء العلي ــل ،ن ــور الش ــمس،
ممارســـة الرياضـــة ،االمتنـــاع عـــن كل مـــا هـــو ضـــار ـ مثـــل التبـــغ والكحـــول
والمخـــدرات ،تنـــاول الغـــذاء الصحـــي والمتـــوازن الحـــاوي علـــى الكثيـــر مـــن
الخضــار والفواكــه والبقــول والمكســرات والحبــوب الكاملــة ،كلهــا أمــور أساســية
للتمت ــع بصح ــة أفض ــل ونش ــاط أوف ــر.

ملاذا يتحاىش األدفنتست السبتيون ُشب الكحول وال ّتدخني؟

الصحيّـــة العا ّمـــة الـــواردة فـــي
يُنـــادي األدفنتســـت الســـبتيون بالمبـــادئ ّ
األســـفار ال ُمقدَّســـة ألنهـــم يؤمنـــون بأنهـــا نافعـــة لِـــك ُِّل العصـــور ،كمـــا أنَّهـــم
يَ ْعلَ ُم ــون ب ــأ َّن أجس ــادهم ه ــي عطيَّ ــة ِم ــن الل ــه وعليه ــم االعتن ــاء به ــا حس ــب
الوصيــة التــي تقــول‹‹ :أمــا تعلَمــون أنّكــم هيــكل اللــه وروح اللــه يســكن فيكــم،
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إن كان أحــد يُ ِ
فســد هيــكل اللــه فسيفســده اللــه أل ّن هيــكل اللــه مقدّس الــذي أنتم
ه ــو›› ( 1كورنث ــوس  16:3و .)17ه ــذا ه ــو المنط ــق الع ــام وال ُمعتق ــد األس ــاس
الـــذي يســـعى األدفنتســـت الســـبتيون للمحافظـــة عليـــه عندمـــا يتعلَّـــق األمـــر
بالكح ــول وال ُمس ــكر .كم ــا أنَّه ــم يعتم ــدون عل ــى الكثي ــر م ــن اآلي ــات المذك ــورة
فـــي الكتـــاب المقـــدس ،والتـــي نذكـــر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال‹‹ :الخمـــر
ُمس ــتهزئة .ال ُمس ــكر ع ّج ــاج ،و َم ــن يترنّ ــح بهم ــا فلي ــس بحكي ــم›› (أمث ــال ،)1:20
وأيضــاً‹‹ :فأطل ــب إليك ــم ...أن ت ُقدِّم ــوا أجس ــادكم ذبيح ــة ُمقدّس ــة مرضيّ ــة عن ــد
الل ــه عبادتك ــم العقلي ــة›› (رومي ــة .)1:12
ال يخفـــى أيضـــاً أ َّن ال ِعلْـــم أصبـــح شـــاهدًا آخـــر لســـلبيات الكحـــول
وال ُم ْســـ ِكرات وتأثيراتهـــا الضـــارة علـــى جســـم اإلنســـان .وهكـــذا ،أصبـــح
األدفنتســـت الســـبتيون أكثـــر فاعليـــة فـــي هـــذا المجـــال ِمـــن ناحيـــة التعليـــم
وأيضـــاً فـــي ناحيـــة نشـــر الوعـــي وإنشـــاء المص َّحـــات الخاصـــة للتغلـــب علـــى
اإلدمـــان.
و ِمـــن الجديـــر بالذكـــر أيضـــاً أن األمـــر ال يقتصـــر فقـــط علـــى تحاشـــي
الكحـــول وال ُمســـكر والتدخيـــن ،بـــل هـــو يشـــمل كل مـــا ِمـــن شـــأنه إضعـــاف
الجســم والتقليــل ِمــن كفاءتــه أو اإلضــرار بــه .و ِمــن ُجملــة المشــروبات والمــواد
الت ــي يتحاش ــونها والت ــي يُشــ ِّجعون اآلخري ــن عل ــى ع ــدم تعاطيه ــا :المش ــروبات
الكحوليـــة بـــكل أنواعهـــا ،التبـــغ بـــكل أشـــكاله ،الحشـــيش ،المخـــدّرات بـــكل
أنواعه ــا ،المش ــروبات الحاوي ــة عل ــى الكافايي ــن ،ال ــخ ...إ َّن اهتم ــام األدفنتس ــت
الس ــبتيين بالناحي ــة الصحي ــة ِم ــن خ ــال االمتن ــاع ع ــن كل م ــا ه ــو ض ــار ه ــو
نتيجـــة اقتناعهـــم بـــأ َّن جســـم اإلنســـان الســـليم يتمتَّـــع بعقـــل إنســـان ســـليم،
وه ــذا يعن ــي ب ــأ َّن إنس ــانًا كه ــذا س ــيتمكَّن م ــن أن يحي ــا حي ــا ًة أفض ــل ،وس ــيتمكَّن
ِم ــن خدم ــة الل ــه وباق ــي البش ــر بص ــورة أفض ــل.

أي مركز طبي عاملي يُديره األدفنتست السبت ّيون؟
ّ

ؤسس ــة طبيّ ــة
جامع ــة لومالين ــدا ف ــي والي ــة كاليفورني ــا األميريكي ــة ه ــي ُم ّ
حديث ــة حس ــب المقايي ــس العالمي ــة ،تحت ــوي عل ــى حوال ــي  ٤٠٠٠طال ــب ِم ــن ٨٠
دول ــة ُمختلف ــة ح ــول العال ــم ِم ــن بينه ــم ع ــدد كبي ــر م ــن الط ــاب الع ــرب الذي ــن
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يدرســون فــي الجامعــة بوصفهــا مرك ـ ًزا عالم ًيــا شــهي ًرا .تشــتمل جامعــة لومالينــدا
ـب أســنان ،طــب عــام ،تمريــض ،صيدلــة،
أيضً ــا علــى ثمانــي أقســام ُّ
تخصصيّــة :طـ ّ
صح ــة عام ــة ،اختص ــاص مس ــاعد صح ــة ،عل ــم س ــلوكيات ،اله ــوت .وللجامع ــة
ـي ع ــن التعري ــف إذ
مستش ــفى تحت ــوي عل ــى أجه ــزة حديث ــة وفري ــق طبّ ــي غن ـ ّ
ق ــام الفري ــق بإج ــراء العدي ــد م ــن عمليّ ــات جراح ــة القل ــب المفت ــوح ف ــي بل ــدان
عدي ــدة ح ــول العال ــم بم ــا ف ــي ذل ــك المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.

ما هو برنامج “تنفَّس بح ِّريَّة” الذي يُديره األدفنتست السبتيون يف بُلدان
كثرية؟

إنّه برنامج ل ُمساعدة ال ُمدخِّنين على ُمكافحة آفة التدخين واإلقالع عنها.
إنه برنامج يتض ّمن ُمحاضرات وإرشادات عملية باإلضافة إلى أفالم وصور توضح
المضا ّر الحقيقية للتدخين ،فالغاية األساسية ِمن البرنامج كما سبقت اإلشارة إليها
هي ُمساعدة المدخّنين على ات ّخاذ خطوات عملية يومية للتخلّص ِمن قيود مادَّة
النيكوتين التي أ ْد َم َن ْت أجسامهم عليها وللتح ُّرر ِمن عادة التّدخين التي اعتادوا عليها.
من الجدير بالمالحظة أ َّن بداية هذا البرنامج كانت ِمن خالل جامعة لوماليندا التي
قامت أوالً بتجربة نتائج هذا البرنامج على إمارة من اإلمارات العربية المتحدة.
لقد كان األدفنتست السبتيون سبَّاقين في مشاركة برامج خاصة لمساعدة
المدخنين في إقالعهم عن التدخين ،مثل برنامج “خطة الخمسة أيام لإلقالع عن
التدخين” ،ثم قاموا بتحديث البرنامج وإصدار نسخة حديثة تحمل عنوان “تَ َنفـَّس
بح ِّريَّة” الجزء األول .وقبل فترة ،قاموا بتطوير البرنامج وتحديثه بما يتناسب مع
توصل إليه الطب ِمن وسائل حديثة واكتشافات أهم ،فأصدروا جز ًء
تط ُّور العلم وما َّ
ثانيًا لهذا البرنامج الناجح الذي ساعد اآلالف ِمن ال ُمدخِّنين في حربهم ضد النيكوتين
وامتناعهم عن التدخين .وقد تبيَّن بأ َّن نتائِج برنامج “ت َ َنفـَّس ِب ُح ِّريَّة” الجزء الثاني
هي نتائج أكثر إيجابية باإلضافة إلى أنها أكثر فعالية وسرعة من كل البرامج السابقة،
باإلضافة إلى أن هذا البرنامج مجاني بالكامل! وتجدر اإلشارة ُهنا إلى أنه سيتم
عقد بعض الندوات في دول عربية مختلفة لمساعدة أبناء منطقتنا ليتنف َّـسوا ِب ُح ِّريّة
وليعيشوا حياة أفضل بدون التأثيرات السلبية للنيكوتين والتبغ والتدخين (للمزيد
من المعلومات ،أرسل إلى العنوان الموجود في آخر الكتيب).
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أعامل الغوث واإلحسان
مـــا هـــي ُمســـاهمة األدفنتســـت الســـبت ّيني يف أعـــال الغـــوث
واإلحســـان؟

لق ــد كان ــت وم ــا زال ــت كنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيين ســبَّاقة ف ــي أعم ــال
خصص ــت خدم ــة خاص ــة له ــذه
الغ ــوث واإلحس ــان وتطوي ــر المجتمع ــات ،فق ــد َّ
المه َّمـــات اإلنســـانية تقـــوم علـــى إتمامهـــا جمعيَّـــات عديـــدة فـــي أكثـــر مـــن
 ١٢٠دول ــة ح ــول العال ــم تخ ــدم عش ــرات الماليي ــن ِم ــن األش ــخاص س ــنوياً .إن
اهتمامه ــم به ــذه الناحي ــة بال ــذات تنب ــع ِم ــن إيمانه ــم العمي ــق بأهم َّي ــة ِ
الخ ْد َم ــة
الت ــي دعاه ــم إليه ــا الل ــه ف ــي الكت ــاب المق ــدس ـ ِب َع ْهدَي ــه القدي ــم والجدي ــد.
ف ــكل أدفنتس ــتي س ــبتي يس ــعى ألن يعي ــش حيات ــه بحي ــث تفي ــض منه ــا ال ِّنعم ــة
ـ الت ــي أغدقه ــا علي ــه الل ــه ،إل ــى اآلخري ــن ِم ــن حول ــه عل ــى ش ــكل محب ــة ورعاي ــة
وك ــرم و ُمش ــاركة واهتم ــام ِ
وخد َم ــة .والعال ــم الي ــوم أش ـ ّد حاج ــة مم ــا كان علي ــه
س ــابقًا ،فه ــو مل ــيء بالح ــروب ،الك ــوارث الطبيعي ــة ،الفق ــر والمجاع ــات ،الم ــرض
والمتش ـ ّردين .وبم ــا أ َّن المس ــيح ق ــد أوص ــى تالمي ــذه ب ــأن يُس ــاعدوا المحتاجي ــن
والمتألمي ــن والضعف ــاء باس ــمه ،يس ــعى األدفنتس ــت الس ــبتيون إل ــى تحقي ــق ه ــذا
اله ــدف م ــن خ ــال خدمته ــم لِيُظ ِه ــروا محب ــة المس ــيح إل ــى العال ــم ِم ــن حوله ــم.
إن اإليمـــان الف َّعـــال لألدفنتســـت الســـبتيين يَظْ َهـــر بصـــورة فرديـــة ِمـــن
خ ــال ِ
الخ ْد َم ــة العملي ــة واليومي ــة ل ــكل َم ــن حولهـــم ،إال أن ــه يظهـــر بص ــورة
ِ
جماعيـــة وأكثـــر عمقًـــا مـــن خـــال أعمـــال الغـــوث واإلحســـان التـــي تقـــوم
به ــا مؤسس ــات وجمعي ــات مث ــل  ADRAأو م ــا يُطل ــق عليه ــا اس ــم ‹‹ ُمنظ َّم ــة
األدفنتســـت للغـــوث والتنميـــة›› التـــي تتّســـع خدماتهـــا لتشـــمل معظـــم دول
العالـــم ـ بمـــا فـــي ذلـــك بعـــض بلـــدان الشـــرق األوســـط واألقصـــى وأفريقيـــا،
و ِم ــن نش ــاطاتها :ال ُمس ــاهمة ف ــي تقدي ــم المس ــاعدات اإلنس ــانية خ ــال األزم ــات
والح ــروب والمجاع ــات وال ــزالزل والعواص ــف واألعاصي ــر والفيضان ــات والقح ــط
والك ــوارث الطبيعي ــة والبراكي ــن ،باإلضاف ــة إل ــى مــ ّد ي ــد المس ــاعدة للمنكوبي ــن
وتوفيــر األغذيــة واألدويــة والمالبــس والخيــام والــخ ...كمــا تهتـ ّم هــذه ال ُمنظـّــمة
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تَ َع َّرف علی األدفنتست السبتيني 37

ببرام ــج األموم ــة والطفول ــة والتوعي ــة الصحي ــة وتوفي ــر اللقاح ــات والتطعيم ــات
والعالج ــات واألدوي ــة م ّجانً ــا.
تتَّس ــع خدم ــات ‹‹ ُمنظ َّم ــة األدفنتس ــت للغ ــوث والتنمي ــة›› لتش ــمل البل ــدان
الناميـــة و ُمســـاعدتها علـــى تحســـين الزراعـــة وإنشـــاء مـــا يُســـ َّمى بالحديقـــة
العائلي ــة ،وعم ــل خط ــوات عمليَّ ــة إليق ــاف انج ــراف الترب ــة ،واس ــتصالح األراض ــي
الزراعيـــة ،ومواجهـــة القحـــط ،وتطويـــر مـــوارد الـــ ّر ّي ،وتوفيـــر ميـــاه الشـــرب
الســـمكيّة ،كمـــا تهتـــ ّم بنشـــر
النقيّـــة ،واالهتمـــام بتربيـــة الدواجـــن والثـــروة ّ
التوعيـــة الغذائيـــة الصحيـــة ،وتوفيـــر مصـــادر مختلفـــة مـــن البروتيـــن ،وتهتـــم
أيضً ـــا بابتـــكار فـــرص جديـــدة للعمـــل ِمـــن خـــال التدريـــب المهنـــي وتطويـــر
ِ
الح ـ َرف اليدويــة م ّمــا يعمــل بالتالــي علــى تحســين الوضــع المعاشــي واإلنســاني
واالجتماع ــي والثقاف ــي واالس ــتقاللي للف ــرد ولمجتمع ــه بص ــورة عام ــة.
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الطباعة والنرش
أيّ ــة مس ــاهمة لكنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبت ّيني يف ع ــامل املطبوع ــات
والن ــر؟
تُدي ــر كنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيّين أكث ــر م ــن  ٦٣دا ًرا للطباع ــة والنش ــر.
كم ــا يوج ــد م ــا ال يق ــل ع ــن  ٣٠٠مطبوع ــة دوري ــة ومجل ــة تص ــدر ع ــن ه ــذه
ال ــدور بلغ ــات متع ـدِّدة ال تق ــل ع ــن  ٣٦٠لغ ــة! أم ــا بالنس ــبة لع ــدد الكت ــب الت ــي
تص ــدر س ــنوياً ع ــن دور نش ــر تابع ــة لكنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيين فه ــي أيضً ــا
ال تق ــل ع ــن  ٧٥كتابً ــا .وفيم ــا يتعل َّـ ــق بالمواضي ــع الت ــي يُمك ــن أن تق ــرأ عنه ــا
ضم ــن ه ــذه المطبوع ــات والكت ــب فه ــي متع ــددة ومختلف ــة :ديني ــة ،صحي ــة،
اجتماعيـــة ،عائليـــة ،تاريخيـــة ،قصـــص لألطفـــال ،تربيـــة وتعليـــم ،زواج ،تغذيـــة،
قي ــادة ،مش ــورة ،ش ــبيبة و ُمراهق ــة ،وغيره ــا.
ومم ــا تج ــدر اإلش ــارة إلي ــه ه ــو اهتم ــام األدفنتس ــت الس ــبتيين بإص ــدار
مطبوعـــات للمكفوفيـــن ابتـــدا ًءا ِمـــن ســـنة  1899مســـتخدمين فـــي ذلـــك لغـــة
وأح ــرف “بري ــل” ،وربم ــا يع ــود ه ــذا إل ــى اعتقاده ــم ب ــأ َّن للمطبوع ــات والكلم ــة
المق ــروءة قــ ّوة وتأثيــ ًرا كبي ــرا ً عل ــى النف ــس ويج ــب االهتم ــام به ــا وتنميته ــا
باســـتمرار وتوظيفهـــا علـــى كافـــة المســـتويات لتحقيـــق أنبـــل المقاصـــد :نشـــر
كلم ــة الل ــه إل ــى العال ــم أجم ــع ،ومس ــاعدة اإلنس ــان ف ــي نم ـ ّوه الثالث ــي األبع ــاد:
جسـدًا ،وعقـاً ،ورو ًحــا ،كــي يتم ّكــن ِمــن خدمــة اللــه واإلنســان ّية بكفــاءة وفعاليــة
وب ــروح عالي ــة ِم ــن التضحي ــة واإلخ ــاص.

12/17/15 1:49 P

Alwaad.indd 38

ال ِكرازة عرب وسائل اإلعالم
ما هي خدمة راديو الوعد ـ AWR Radio؟

إن إذاعـــة  AWRهـــي خدمـــة الراديـــو لكنيســـة األدفنتســـت الســـبتيين.
هدفه ــا ه ــو إذاع ــة رج ــاء مج ــيء المس ــيح ثاني ــة إل ــى كل الذي ــن يصع ــب إيص ــال
ه ــذه األخب ــار الس ــارة والها َّم ــة إليه ــم .تق ــوم ه ــذه اإلذاع ــة بب ــث برامجه ــا بـــ
 ٨٠لغ ــة مختلف ــة ح ــول العال ــم ،كم ــا أنه ــا تس ــعى إل ــى إيص ــال رس ــالتها إل ــى كل
قبيل ــة ولس ــان وش ــعب ِم ــن خ ــال  ٢٠٠لغ ــة إضافي ــة تس ــعى إل ــى ش ــملها ضم ــن
نطــاق خدمتهــا .يمكــن االســتماع إلــى هــذه الخدمــة باللغــة العربيــة ِمــن خــال
الموق ــع األلكترون ــي لقن ــاة الوع ــد  www.al_waad.tvأو ِم ــن خ ــال الرادي ــو.

مبــاذا تتم َّيــز رســالة قنــاة الوعــد التلفزيونيــة ـ  Channel Hopeعــن
غريه ــا م ــن القن ــوات؟

إن شــبكة الـــ  Hope Channelهــي شــبكة مســيحية واســعة االنتشــار تهتــم
بعـــرض :أفضـــل دراســـات الكتـــاب المقـــدس ،معلومـــات وبرامـــج مميـــزة عـــن
الصحــة ،كيفيــة ات ِّبــاع نمــط حيــاة ُم ِ
ناســب يوفـِّــر صحــة أفضــل وأوفــر مــن خــال
ِ
برامــج مختلفــة و ُمسجلـَّــة بكفــاءة عاليــة .تمتلــك هــذه الشــبكة عــددًا كبيـ ًرا مــن
القن ــوات التلفزيوني ــة ح ــول العال ــم ،باإلضاف ــة إل ــى  ١٤مراكــ ًزا إعالم ًي ــا يق ــوم
يتجهي ــز برام ــج ممي ــزة يق ــوم بإعداده ــا أش ــخاص مؤهل ــون ل ُمح ــاكاة حض ــارات
وخلفي ــات مختلف ــة وبلغ ــات مختلف ــة أيضً ــا .ه ــدف ه ــذه الش ــبكة اإلعالمي ــة ه ــو
إع ــداد العال ــم لمج ــيء المس ــيح ثاني ــة ِم ــن خ ــال إع ــان ومش ــاركة اإلنجي ــل م ــع
كل َم ــن يقب ــل أن يس ــمع الكلم ــة ف ــي أي م ــكان ف ــي العال ــم .كم ــا أنه ــا تس ــعى
أيضً ــا إل ــى إح ــداث ف ــرق وتأثي ــر إيجاب ــي ف ــي كل جان ــب م ــن جوان ــب حي ــاة
اإلنس ــان :عقليً ــا ،جس ــديًا ،روحيً ــا ،عائليً ــا ،واجتماعيً ــا .ويمكن ــك متابع ــة برام ــج
ه ــذه الش ــبكة باللغ ــة العربي ــة م ــن خ ــال موقعه ــا  www.al_waad.tvأو ِم ــن
خ ــال ُمش ــاهدة قن ــاة الوع ــد الفضائي ــة.
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خاصة
مسائل ّ
ما هي وجهة نظر األدفنتست السبتيني تجاه الحكومات؟

يؤمــن األدفنتســت الســبتيون بــأ ّن الحكومــات ‹‹ ُمرتـَّـــبة ِمــن اللــه›› (روميــة
 .)1:13لذلــك ،يعيشــون فــي أوطانهــم وبلدانهــم ك ُمواطنيــن صالحيــن و ُمخلِصيــن،
يُطبِّق ــون ويخضع ــون لقواني ــن البل ــد ال ــذي يعيش ــون في ــه .كم ــا أنَّه ــم يدفَع ــون
ـأي نش ــاط
م ــا يترت َّ ــب عليه ــم ِم ــن ضرائ ــب ورس ــوم ،ويمتنع ــون ع ــن القي ــام ب ـ ّ
ِم ــن ش ــأنه أن يُع ِّك ــر الس ــام أو يُ ِخ ـ ّـل باألم ــن .وه ــم أيضً ــا يعمل ــون جاهدي ــن
لتق ـدُّم البل ــد ال ــذي يعيش ــون في ــه ويس ــعون لخدمت ــه وازده ــاره ورفاهيت ــه .كم ــا
أنَّه ــم يُصلـُّ ــون ِم ــن أج ــل ق ــادة و ُحــكَّام البل ــد ،ب ــل إنَّه ــم يعتب ــرون ذل ــك ِم ــن
ِض ْم ــن واجباته ــم ومس ــؤولياتهم تج ــاه قادته ــم والمس ــؤولين عنه ــم ،ويتبع ــون
تعليـــم الكتـــاب المقـــدس فـــي ذلـــك‹‹ ،فأطلـــب ...أن ت ُقـــام ِطلبـــات وصلـــوات
وابته ــاالت وت َش ـكُّرات ألج ــل جمي ــع الن ــاس .ألج ــل المل ــوك ،وجمي ــع الذي ــن ُه ــم
ف ــي منص ــب ،لك ــي تقض ــي حي ــاة ُمطم ِئ َّن ــة هادئ ــة ف ــي كل تق ــوى ووق ــار ،أل َّن
هــذا َح َسـ ٌن ومقبــول لــدى ُمخلـِّــصنا اللــه الــذي يُريــد ،أ َّن جميــع النــاس يَخْلـُــصون،
وإل ــى معرف ــة الح ــق يُقبِل ــون›› ( ١تيموث ــاوس ١ :٢ـ٤؛ تيط ــس ١ :٣؛ رومي ــة :١٣
١ـ.)٧

كيـــف ينظـــر األدفنتســـت الســـبت ّيون إىل موضـــوع الجنديـــة ،أو مـــا
يســ ّمى بـــ “ ِخدْ َم ــة ال َعلَ ــم”؟
يعتقــد األدفنتســت الســبتيون أ ّن ِمــن واجبــات المســيحي الخضــوع لقوانيــن
البل ــد ،وله ــذا يخضع ــون للقواني ــن ـ حت ــى قان ــون التجني ــد اإللزام ــي ،ويُعط ــون
القان ــون حقـَّ ــه كونه ــم مواطني ــن صالحي ــن ،ويحترم ــون بالده ــم ُويقدِّم ــون والء
الطاع ــة واإلخ ــاص لدولته ــم ،إال أنه ــم يتجنـَّ ــبون حم ــل الس ــاح له ــدف إزه ــاق
األرواح الت ــي أم ــر الل ــه بالحف ــاظ عليه ــا ألن ــه ق ــال‹‹ :ال تقت ــل›› (خ ــروج .)10:20
ويعتم ــد موقفه ــم ه ــذا عل ــى تعلي ــم المس ــيح ومثال ــه وتعاليم ــه الس ــامية حي ــن
قـــال ألتباعـــه‹‹ :وأ ّمـــا أنـــا فأقـــول لكـــم :أحبّـــوا أعداءكـــم ،باركـــوا العنيكـــم،
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ِ
أحســنوا إلــى ُمبغضيكــم ،وصلـّــوا إلــى الذيــن يُســيئون إليكــم ويطردونكــم ،لكــي
تكون ــوا أبن ــاء أبيك ــم ال ــذي ف ــي الس ــموات ،فإنّ ــه يُش ــرق شمس ــه عل ــى األش ــرار
والصالحي ــن ويُمط ــر عل ــى األب ــرار والظالمي ــن›› (مت ــى  44:5و.)45
ّ
و بالرغـــم ِمـــن كـــون األدفنتســـت الســـبتيّين ال يحملـــون الســـاح لهـــدف
القت ــل ،إال أنّه ــم عل ــى اس ــتعداد كام ــل ألن يخدم ــوا أوطانه ــم ع ــن طي ــب خاط ــر
وب ــكل إخ ــاص ف ــي الخدم ــات الطبي ــة أو الهندس ــية أو الميداني ــة أو أي مج ــال
يوض ــع أمامه ــم خ ــال فت ــرة تجنيده ــم أثن ــاء المع ــارك والك ــوارث والمواق ــف
الت ــي تس ــتوجب منه ــم الدف ــاع ع ــن أوطانه ــم وزمالئه ــم وإخوته ــم ف ــي الس ــاح.

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بالح ّريّات الدّ ين ّية؟

أجــل ،إنّهــم يؤمنــون بالح ِّريَّــات الدينيــة لــكل النــاس ،فضميــر اإلنســان وليــس
الحكومــات هــو مــا يجــب أن يُحـدِّد اختيــاره فــي طريقــة العبــادة واختيــار الديانــة.
يســعى األدفنتســت الســبتيون إلــى توســيع مفهــوم الح ّريّــات الدّينيّــة والحفــاظ
عليهــا فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا ،وهــم بمســعاهم هــذا يُطبّقــون
َيصــر لِ َق ْي َصــر
المبــدأ الــذي نطــق بــه الســيد المســيح عندمــا قــال‹‹ :أعطــوا إذا ً مــا لِق َ
ومــا للــه للــه›› (متــى  .)21:22إنَّهــم ،وبمعنــى آخــر ،يُؤمنــون بأه ّميّــة فصــل الدّيــن
ـكل ِمــن الدّيــن والدّولــة مســؤول ّيات وواجبــات وحقــوق مختلفــة
عــن الدّولــة .فلـ ٍّ
ومتميَّــزة عــن األخــرى ،وليــس أليّــة جهــة منهمــا أح ّقيَّــة فــي الســيطرة أو التَّح ُّكــم
بالجهــة األخــرى ،فالديــن للــه أل َّن الدينونــة للــه وحــده ،أمــا الوطــن فللجميــع ولــه
حقــوق وواجبــات وقوانيــن و ُح ـكَّام وســاطين ورؤســاء.
و ِمــن هــذا ال ُمنطلــق ،يجــب أال ت ُف ـ َرض ال ِعبــادة علــى ال ّنــاس وأال تُعاقَــب أو
ت ُحاكَــم ،فالعبــادة طوعيــة وهــي مــا يشــتهي القلــب أن يُقدِّمــه لِ ُمع ُبــو ِده ،وال يجــب
أن ينســى البشــر بــأ َّن اللــه قــد خلــق اإلنســان حــر اإلرادة ليختــار مــا ترتئــي نفســه
ومــا تريــد ـ ليأتــي بهــا اللــه فــي النهايــة إلــى الدينونــة ليُحاكمهــا ويقضــي عليهــا
بعدلــه ورحمتــه ومحبتــه وحكمتــه .إال أ َّن ال ُمواطَ َنــة الصالحــة ِمــن ناحيــة أخــرى
حاســبَة وال ُمحاكمــة وحتــى
يجــب أن تُفْــ َرض علــى اإلنســان وهــي تَســتَحق ال ُم َ
مخلصــا وأمي ًنــا و ُمتفان ًيــا
ال ُمعاقَ َبــة ِمــن ِقبــل الدولــة فــي حــال لــم يكــن المواطــن
ً
لوطنــه ودولتــه.
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ونُشــير إلــى أن كنيســة األدفنتســت الســبتيين تمتلــك تمثيـاً ج ِّيـدًا فــي األمم
ال ُمتَّحــدة للدفــاع عــن ال ُح ِّريّــات الدينيــة وحقــوق اإلنســان .وقــد أنشــأوا أيضــاً
مؤسســة دوليــة تجمــع ُممث ِّـــلين ِمــن أديــان ُمتعـدِّدة تشــمل :الطوائــف الكاثوليكية
َّ
والمعمدانيــة واإلســام واليهــود والبوذييــن وغيرهــم كثيــر بهــدف دعــم الحريــات
الدينيــة .وهــذه المؤسســة لهــا نشــاطات ومهرجانــات تعمــل مــن خاللهــا علــى
زيــادة نشــر الوعــي والتعليــم حــول أهميــة المحافظــة علــى الحريــات الدينيــة
وحقــوق اإلنســان وتطبيقهــا.

ما هو موقف األدفنتست السبت ّيني ِمن موضوع الطّالق؟

تختص ــر عب ــارة ذكره ــا المس ــيح ف ــي تعاليم ــه ه ــذا األم ــر عندم ــا ق ــال:
‹‹فالــذي َج َم َع ـ ُه اللــه ال يُف ِّرقــه إنســان›› (متــى  .)٦:19فالــزواج ُمق ـدَّس فــي نظــر
األدفنتس ــت الس ــبتيين ،إذ أ َّن الل ــه ه ــو ال ــذي يجم ــع الرج ــل والم ــرأة برب ــاط
الـــزواج وليـــس ُمجـــ َّرد كلمـــات يُردِّدهـــا القســـيس أو رجـــل الديـــن .ومـــع أ َّن
الكتـــاب المقـــدس يذكـــر بـــأ َّن عـــدم األمانـــة الجنســـية (الزنـــى) هـــو الســـبب
الش ــرعي الوحي ــد للط ــاق (مت ــى  )٩ :١٩ ،٢٣ :٥إال أن ــه لي ــس ِم ــن الض ــرورة أن
يك ــون ه ــذا األم ــر ه ــو نهاي ــة لل ــزواج ،إذ يُم ِك ــن لل ُمس ــامحة والتوب ــة الصادق ــة
والبداي ــة الجدي ــدة أن تُج ـدِّد عه ــود الح ــب به ــدف االس ــتمرار ف ــي ال ــزواج ب ــدالً
ِم ــن تدمي ــره .وم ــع ه ــذا ،يبق ــى الس ــبب الش ــرعي الوحي ــد للط ــاق ه ــو الزن ــى.
أم ــا بالنس ــبة للتعدّي ــات األخ ــرى مث ــل اإلس ــاءات الجس ــدية أو النفس ــية ألح ــد
الزوجيـــن أو األوالد ـ ووفقًـــا لبعـــض التشـــريعات المدنيـــة ،فهـــي تـــؤدي إلـــى
حص ــول انفص ــال ش ــرعي ِم ــن الممك ــن أن ي ــؤدي بالتال ــي إل ــى ط ــاق.
وأل َّن األدفنتس ــت الس ــبتيين يَ ْعتَ ِب ــرون ال ــزواج والعائل ــة ِم ــن أه ــم ُمك ِّون ــات
المجتم ــع ،وألنَّه ــم يؤمن ــون ب ــأ َّن الل ــه ه ــو ال ــذي خل ــق اإلنس ــان رجــاً وام ــرأة
وأوص ــى أن يك ــون اإلثن ــان جســدًا واحــدًا ،تش ــعر الكنيس ــة بثق ــل المس ــؤولية
تج ــاه موض ــوع الط ــاق ،وتح ــاول جاه ــدة إص ــاح الخ ــاف ،وإعط ــاء المش ــورة،
والص ــاة ،والتأنّ ــي قب ــل الوص ــول إل ــى ق ــرار نهائ ــي إذا كان البــ َّد ِم ــن إص ــدار
ق ــرار ب ُحك ــم الط ــاق.
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كي ــف ينظ ــر األدفنتس ــت الس ــبتيون اىل التفرق ــة العنرصي ــة املُنت ــرة
يف الع ــامل؟
يؤم ــن األدفنتس ــت الس ــبت ّيون ب ــأ ّن األجن ــاس واألع ــراق واألل ــوان والشّ ــعوب
ـكل .أ ّمــا الفكــرة القائلــة
ال ُمختلفــة هــم سواســية فــي نظــر اللــه ألنــه هــو خالــق الـ ّ
ب ــأ ّن هنال ــك ش ــعوب ذات أع ــراق س ــامية وش ــعوب أخ ــرى ذات أع ــراق ُمتدنّي ــة
ـب
فه ــي ِفك ــرة بغيض ــة وأناني ــة وليس ــت ِم ــن الل ــه .فالل ــه ،خال ــق اإلنس ــان ،ويح ـ ُّ
األجنــاس كافــة ،األبيــض واألســود واألصفــر واألحمــر .إنــه خالــق الــكل و ُمخلـِّــص
جميــع البشــر بــا تفرقــة وال تمييــز .ويمكــن مالحظــة ال ُمســاواة وعــدم الطبق َّيــة
أو العنصري ــة ف ــي كنائس ــهم الت ــي يتشــكَّل أعضاؤه ــا ِم ــن ُمختل ــف الجنس ــيات
واألعــراق والشــعوب .ومــن ال ُمالحــظ أيضً ــا بــأ َّن كنائســهم منتشــرة حــول العالــم
أجمـــع وفـــي أكثـــر مـــن  ٢١٠بلـــد مختلـــف ،ممـــا يـــدل علـــى أنهـــم ينشـــرون
رس ــالتهم وس ــط كل الش ــعوب واألع ــراق واألجن ــاس دون تميي ــز أو عنصري ــة.
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السلطة الكنس ّية
ُّ
الســـلطة الكنســـ ّية ســـائدة يف كنيســـة األدفنتســـت
ّ
أي نـــوع مـــن ّ
الســـبت ّيني؟

الســلطة
إنّــه نظــام تمثيلــي .يعتــرف هــذا النــوع ِمــن النظــام الكنســي بــأ ّن ّ
فـــي الكنيســـة تتوقّـــف علـــى عضويّتهـــا وعلـــى تنفيـــذ ال ُمقـــ ّررات ال ُمتَّخَـــذَة
لتطبيقه ــا ِم ــن ِقبَ ــل اللّج ــان والمس ــؤولين ع ــن قي ــادة الكنيس ــة.
ْ
ِمـــن ال ُمالحـــظ بـــأ َّن أعظـــم هيئـــة مســـؤولة فـــي الكنيســـة هـــي ُســـلطَة
الصنـــدوق ومعاونيهـــم الذيـــن
ال َم ْج َمـــع العـــام برئيســـه والســـكرتير وأميـــن ّ
يُختـــارون ِمـــن ِقبَـــل ُممثّلـــي ُمختلـــف الحقـــول واألقســـام حـــول العالـــم عـــن
طريـــق االنتخـــاب .ويتـــم تعيينهـــم لشـــغل هـــذه المناصـــب لمـــدّة خمـــس
ســـنوات ،ومـــا ِمـــن مســـؤول فـــي الكنيســـة يتـــم انتخابـــه لمـــدى الحيـــاة أل َّن
األدفنتس ــت الس ــبتيّين يؤمن ــون ب ــأ ّن تغيي ــر الق ــادة ه ــو دلي ــل ص ّح ــة وعافي ــة
َج َس ــد المؤمني ــن (الكنيس ــة) .ويق ــوم المجم ــع الع ــام بتنظي ــم الخدم ــة العالمي ــة
لكنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيين إذ أن ــه الهيئ ــة المس ــؤولة ع ــن الخط ــط الروحي ــة
والتنمويـــة للكنيســـة حـــول العالـــم.

مـــا هـــي الخطـــوات التـــي تُ ّتخـــذ نحـــو التنظيـــم الكنـــي لـــدى
األدفنتســـت الســـبت ّيني؟

إن اللـــه هـــو إلـــه تنظيـــم كمـــا هـــو مشـــهود عنـــه ِمـــن خـــال الخليقـــة
وإتم ــام النب ــوات وعم ــل الف ــداء .وبالتال ــي ،يج ــب أن تتميَّ ــز كنيس ــته بالتنظي ــم
أيضً ــا ،وه ــذا يعن ــي بأن ــك أينم ــا س ــتجد عضــ ًوا ِم ــن أعض ــاء كنيس ــة األدفنتس ــت
الس ــبتيين ســتُالحظ بأن ــه :يلت ــزم بالمب ــاديء الت ــي يُعلـِّ ــم به ــا الكت ــاب المق ــدس
والت ــي تؤ ِم ــن به ــا كنيس ــته ،وس ــترى ب ــأ َّن حيات ــه ستش ــهد ع ــن إيمان ــه بالل ــه
وعـــن محبتـــه لآلخريـــن واهتمامـــه بخيـــر اإلنســـانية .ولكـــي يتحقـــق هـــذا
الن ــوع ِم ــن التنظي ــم ،يج ــب أن تت ــم ُمراعات ــه ِم ــن خ ــال مس ــؤولين ،ويج ــب
أن يُط َّب ــق ِم ــن خ ــال قواني ــن وإرش ــادات وتوجيه ــات للكنيس ــة ف ــي نش ــاطاتها
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الداخلي ــة ونش ــاطاتها الخارجي ــة (كيفي ــة إتمامه ــا ل ُمرس ــليتها إل ــى العال ــم أجم ــع).
و ِم ــن أج ــل أن يك ــون تنظيمه ــا ناج ًح ــا ،ولك ــي تك ــون كف ــوءة ف ــي خدمته ــا لل ــه
ولإلنســانية ،وحتــى يتــم ‹‹كل شــيء بلياقــة وبحســب ترتيــب›› ( ١كورنثــوس :١٤
 ،)٤٠تتَّب ــع كنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيين التقس ــيمات التالي ــة لتحقي ــق التنظي ــم
الكنس ــي:
 -1الكنيس ــة المحلّيّ ــة :تتك ـ َّون ِم ــن مجموع ــة ِم ــن األعض ــاء ال ُمنض ّمي ــن له ــا
والمس ــؤولين عنه ــا.
 -2ال َح ْق ــل :يتكــ َّون ِم ــن مجموع ــة ِم ــن الكنائ ــس المحلي ــة ف ــي قُطـْ ــر أو
منطقـــة أو مقاطعـــة.
 -3االتـِّحاد :يتك َّون ِمن مجموعة ِمن الحقول ضمن مقاطعة أو قارة.
 -4ال ِق ْس ــم :يتك ـ َّون ِم ــن مجموع ــة االتّح ــادات الموج ــودة ف ــي ع ـدّة أقط ــار
ِم ــن العال ــم.
كل األقسام.
 -5ال َم ْج َمع العام :أعلى ُسلْطة تنظيميَّة ويض ّم ّ
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املأمور ّية العامل ّية
هل يكرز األدفنتست السبت ّيون باإلنجيل حول العامل؟

نع ــم ،فه ــم يؤمن ــون ب ــأ َّن المس ــيح ق ــد كَلـّ ــف أتباع ــه بالك ــرازة برس ــالة
كل العال ــم حي ــن ق ــال‹‹ :اذهب ــوا إل ــى
اإلنجي ــل واألخب ــار الس ــا ّرة والخ ــاص إل ــى ّ
العالـــم أجمـــع واكـــرزوا باإلنجيـــل للخليقـــة كلّهـــا›› (مرقـــس  .)15:16وألنَّهـــم
يؤمنـــون بـــأ َّن المســـيح ٍ
آت عـــن قريـــب وســـيدين األحيـــاء واألمـــوات ،فهـــم
يُركِّــزون علــى رســائل المالئكــة الثالثــة الــوارد ذكرهــا فــي ســفر الرؤيــا 6:14ـ12
والت ــي تتض ّم ــن ثالث ــة إن ــذارات ُمه َّم ــة ل ــكل بن ــي البش ــر:

كل إنســان أن يعبــد اللــه
1ـ قــد اقتربــت ســاعة دينونــة اللــه ،والمطلــوب ِمــن ّ
ويُم ِّج ــد اس ــمه ألن ــه الخال ــق.
2ـ يوج ــد ارت ــداد كبي ــر ع ــن كلم ــة الل ــه الحقـَّ ــة ،والمطل ــوب ه ــو ت ــرك كل
التشـــويش والخطـــأ واالنحـــراف واإلثـــم والرجـــوع إلـــى تعاليـــم اللـــه الصادقـــة
والحقيقيــة واتباعهــا .المطلــوب هــو الصبــر وعــدم االنجــراف مــع هــذا االرتــداد،
والتمس ــك باإليم ــان بالمس ــيح يس ــوع.
ب ــل حف ــظ وصاي ــا الل ــه
ُّ
3ـ إن كل َم ــن يرف ــض الل ــه ع ــن قص ــد ويتع َّم ــد كس ــر وصاي ــاه ال ُمقدّس ــة،
للس ــلطات الدّنيوي ــة الت ــي تض ــع ُمعتَق ــدات وقواني ــن ال
وكل َم ــن ســيُقدِّم والءه ّ
ِ
تتماشــى مــع كلمــة اللــه بــل هــي مــن صنــع البشــر ،وكل َمــن يســلك فــي تعاليــم
تلـــك الســـلطات التـــي تبنـــي آراءهـــا وتعاليمهـــا ومســـالكها باتِّجـــاه ُمعاكـــس
للح ــق ،كل ه ــؤالء سيخس ــرون حياته ــم إل ــى األب ــد ول ــن يك ــون له ــم نصي ــب
فــي ملكــوت اللــه.
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ملحة عن تاريخ الكنيسة
تأسست كنيسة األدفنتست السبت ّيني؟
متى َّ

تأسســـت كنيســـة األدفنتســـت الســـبتيّين رســـمياً ســـنة  ،١٨٦٣غيـــر أ ّن
ّ
التعاليــم والمبــاديء التــي تب ّنتهــا الكنيســة اعتمــدت علــى الوصايــا التــي أعطاهــا
اللــه منــذ األســبوع األول للخليقــة واســتمر العمــل بهــا َعبْ ـ َر كل صفحــات الكتــاب
المق ــدس وتث َّبت ــت وازدادت وضو ًح ــا وكَ ُم ــل معناه ــا والمغ ــزى منه ــا ِم ــن خ ــال
حيــاة المســيح وتعاليمــه ،كمــا اســتمر علــى نهجهــا التالميــذ والرســل ِمــن بعــده.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أ َّن ع ــدد الكنائِ ــس األدفنتس ــتية ح ــول العال ــم وف ًق ــا
إلحصـــاءات ســـنة  ٢٠١٤يبلـــغ  ٧٨,٨١٠كنيســـة بعـــد أن كان عـــدد الكنائـــس ال
يتعــدَّى س ــوى بضع ــة كنائ ــس قب ــل حوال ــي  ١٥٠س ــنة فق ــط!

كم هو عدد العضوية يف كنيسة األدفنتست السبتيني؟

تُش ــير اإلحص ــاءات الت ــي تــ َّم إجراؤه ــا خ ــال س ــنة  ٢٠١٤إل ــى أ َّن ع ــدد
األعضـــاء فـــي كنيســـة األدفنتســـت الســـبتيّين حـــول العالـــم يبلـــغ حوالـــي
 ١٨,٤٧٩,٢٥٧عض ــوا ً .وهـــذا العـــدد ال يشـــمل األطفـــال غي ــر ال ُمع َّمدي ــن ضمـــن
العائـــات األدفنتســـتية الســـبتية ألنهـــم ال يُع ِّمـــدون األطفـــال وال يعتبرونهـــم
أعضـــا ًءا فـــي الكنيســـة إال بعـــد بلوغهـــم واختيارهـــم طو ًعـــا االنضمـــام إلـــى
الكنيســـة مـــن خـــال المعموديـــة.
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امليزان ّية والتمويل
َمن ُي ِّول كنائس األدفنتست السبت ّيني وخدماتهم؟

ال يتسلـّ ــم ال َم ْج َم ــع الع ــام لكنيس ــة األدفنتس ــت الس ــبتيّين أيّ ــة ُمس ــاعدات
ماليـــة أو تمويـــل ِمـــن أيَّـــة دولـــة أو حكومـــة ،فـــكل األمـــوال التـــي تحتاجهـــا
الكنائ ــس والخدم ــات والنش ــاطات ه ــي عب ــارة ع ــن تبرع ــات وتقدم ــات وعش ــور
األعضـــاء ال ُم ْخلِصيـــن .فكنيســـة األدفنتســـت الســـبتيين تحـــرص علـــى أن تتبـــع
تعليـــم الكتـــاب المقـــدس فـــي تغطيـــة نفقاتهـــا الماليـــة لخدماتهـــا المنتشـــرة
ـدس لل ـ ّر ّب›› (الويي ــن .)٣٠:27
ح ــول العال ــم ِم ــن خ ــال تخصي ــص ّ
‹‹كل ُعش ــر ...ق ـ ٌ
فتعلي ــم تقدي ــم العش ــور لل ــه ه ــو تعلي ــم أساس ــي ف ــي مب ــاديء كنيس ــتهم ألن ــه
مذكــور بوضــوح فــي الكتــاب المق ـدَّس وكمــا يلــي‹‹ :هاتــوا جميــع العشــور إلــى
ـت
رب الجن ــود ،إن كن ـ ُ
الخزن ــة ليك ــون ف ــي بيت ــي طع ــام ،وج ّربون ــي به ــذا ،ق ــال ّ
ال أفت ــح لك ــم ك ــوى الس ــموات وأفي ــض عليك ــم حتّ ــى ال توس ــع›› (مالخ ــي .)10:3
وات ّبا ًع ــا لوصاي ــا الل ــه ،يُقــدِّم األدفنتس ــت الس ــبتيون عش ــورهم ب ــكل ف ــرح
لبي ــت الـــرب وخزنت ــه .وباإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فه ــم يُعطـُـــون أيضً ـــا تقدم ــات
وتب ّرع ــات طوعي ــة لدع ــم الك ــرازة ،أو لمش ــروع ُمعيَّ ــن ،أو لمس ــاعدة ُمحتاجي ــن
ف ــي بل ــد يُعان ــي م ــن كارث ــة ،أو ألي ط ــاريء آخ ــر ت ُعلِ ــن الكنيس ــة ع ــن حاج ــة
لدعمـــه .ومـــن خـــال كل هـــذه التقدمـــات يُعبِّـــر األدفنتســـت الســـبتيّون عـــن
ـكل شــيء ،ومنــه فقــط كل المواهــب
إيمانهــم بــأ ّن اللــه هــو المالــك الحقيقــي لـ ّ
والص ّح ــة والوق ــت والم ــال ،وم ــا ُه ــم إال
والب ــركات الروح ّي ــة والمادي ــة كالحي ــاة ّ
ُوكالء علــى مــا أعطاهــم إيَّــاه اللــه ،وعليهــم أن يكونــوا ا ُمنــاء وشــاكرين و ُمحبِّيــن
و ُمت ِّممي ــن لل ُمرس ــلية الت ــي دعاه ــم المس ــيح إليه ــا م ــن خ ــال إرجاعه ــم بع ــض
م ــا أعطاه ــم إي ــاه الل ــه وباركه ــم ب ــه.
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اﻟﻮﻋﺪ
 ﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎت:اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
MHZ 11200 :ﺗﺮدد
 ﻋﻤﻮديV :اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
27500 :ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ

 ﻫﻮت ﺑﻴﺮد:اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
MHZ 11258 :ﺗﺮدد
 أﻓﻘﻲH :اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
27500 :ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ

Eutelsat 7 West (Nilesat)
Frequency: 11258 MHZ
Polarization: H Horizontal
Symbol Rate: 27500
FEC: ¾

Hot Bird
Frequency: 11200 MHZ
Polarization: V Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 5 6

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻨﺎة اﻟﻮﻋﺪ
ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮددات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

:راﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻗﻨﺎة اﻟﻮﻋﺪ
90-695 .ب.ص
 ﻟﺒﻨﺎن- ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻦ

rasilna@al-waad.tv :أو اﻛﺘﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوين
www.facebook.com/al.waad
www.youtube.com/alwaadfan
www.twitter.com/al.waad
www.instagram.com/alwaadtv

www.al-waad.tv
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