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ف علی تََعرَّ

 األدفنتست السبتيني
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يَّة” الذي يُديره األدفنتست السبتيّون في بلدان كثيرة؟        ٣٥  ما هو برنامج “تنفَّس ِبُحرِّ

أعمال الغوث واإلحسان
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أعمال الطّباعة والّنشر
أيّة مساهمة لكنيسة األدفنتست السبتيّين في عالم المطبوعات والّنشر؟       ٣٨

الكرازة عبر وسائل اإلعالم
ما هي خدمة راديو الوعد ـ AWR Radio؟         ٣٩
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عن غيرها من القنوات؟           ٣٩

مسائل خاّصة
ما هي ُوجهة نظر األدفنتست السبتيّين تجاه الحكومات؟        ٤٠

ى كيف ينظر األدفنتست السبتيّون إلى موضوع الجنديّة، أو ما يُسمَّ

 بـ “ِخدَمة الَعلَم”؟           ٤٠

هل يؤمن األدفنتست السبتيّون بالحّريّات الّدينيّة؟         ٤١

ما هو موقف األدفنتست السبتيّين ِمن موضوع الطاّلق؟        ٤٢

كيف ينظر األدفنتست السبتيّون إلى التّفرقة العنصريّة الُمْنتَشرة في العالم؟       ٤٣

لطَة الكََنِسيَّة السُّ
لْطَة الكنسيّة سائِدة في كنيسة األدفنتست السبتيّين؟       ٤٤ أّي نوع ِمن السُّ

ما هي الخطوات التي تُتّخذ نحو التّنظيم الكنسي لدى األدفنتست السبتيّين؟       ٤٤ 

المأمورية العالمّية
هل يكرز األدفنتست السبتيّون باإلنجيل حول العالم؟         ٤٦

تاريخ الكنيسة وعضويّتها
ست كنيسة األدفنتست السبتيّين؟          ٤٧ متى تأسَّ

كم هو عدد العضوية في كنيسة األدفنتست السبتيّين؟        ٤٧

الميزانّية والّتمويل
ل كنائس األدفنتست السبتيين وخدماتهم؟          ٤٨  َمن يَُموِّ
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املقّدمة

ــتويات  ــاس فـــي الّشـــرق األوســـط علـــى كّل المسـ ــاءل النـ يتسـ

ــواهم  ــالب، وسـ ــون، وطـ ــة، وعلمانيّـ ــو دولـ ــن، وموظّفـ ــال ديـ ـ رجـ

ــت  ــم األدفنتسـ ــن ُهـ ــن: َمـ ــرون قائليـ ــراً ويستفسـ ــاءلون كثيـ ـ يتسـ

ـــهاماتهم  ـــي إس ـــا ه ـــون؟ م ـــاذا يؤمن ـــاءوا؟ بم ـــن ج ـــن أي ـــبتيّون؟ ِم الس

فـــي العالـــم؟ وغيـــر ذلـــك ِمـــن أســـئلة، حبّـــاً لالســـتطالع والمعرفـــة 

ـــم. لذلـــك جـــاء هـــذا الكتيّـــب ليســـّد فراًغـــا كبيـــًرا فـــي هـــذه  والفه

الناحيـــة. ولهـــذا الســـبب أيضـــاً ُوِضـــع هـــذا الُكتيِّـــب علـــى طريقـــة 

ـــالء.  ـــوح وج ـــة بوض ـــئلة المطروح ـــى األس ـــرّد عل ـــواب لل ـــؤال والج الس

ــم  ــو غايتهـ ــن نحـ ــة الكثيريـ ــب رغبـ ــذا الُكتيـ ــي هـ ــو أن يلبّـ ونرجـ

المنشـــودة فـــي البحـــث والمعرفـــة، واللـــه ِمـــن وراء القصـــد.
الّنارشون

Alwaad.indd   6 12/17/15   1:49 PM



ف علی تََعرَّ

األدفنتست السبتيني

ما معنى أدفنتستي سبتّي؟
ـــع  ـــيح ويتب ـــوع المس ـــن بيس ـــذي يُؤم ـــخص ال ـــو الش ـــبتي ه ـــتي الس األدفنتس

ـــه الشـــخصي،  ـــه ُمخلّص ـــذا الشـــخص المســـيح بوصف ـــل ه ـــه. وإذ يَْقبَ ـــه ومثال تعاليم

يعيـــش بالتالـــي حيـــاة االتِّضـــاع والطاعـــة إلرادة اللـــه كمـــا هـــي ُمعلَنـــة فـــي األســـفار 

ـــذي  ـــخص ال ـــو الش ـــم، فه ـــل االس ـــاص لحاِم ـــى الخ ـــبة للمعن ـــا بالنس ـــة. أم المقّدس

ينتظـــر مجـــيء المســـيح ثانيـــة بإخـــالص وشـــوق، ويؤمـــن أّن مجـــيء المســـيح 

ـــدي.  ـــعوب األب ـــر الش ـــيتقّرر مصي ـــيء س ـــذا المج ـــي ه ـــواب، وف ـــى األب ـــب عل قري

لذلـــك، وبنـــاء عليـــه، فـــإّن أســـمى ُمرســـلية لألدفنتســـتي فـــي الحيـــاة هـــي أن 

ـــيء  ـــد مج ـــتعّدين عن ـــا مس ـــوا أيًض ـــن ليكون ـــاعد اآلخري ـــتعّداً، وأن يُس ـــون ُمس يك

ــي  ــة تعنـ ــة إنجليزيـ ــي كلمـ ــت” )Advent( هـ ــة “أدفنـ ــي. وكلمـ ــيح الثانـ المسـ

ــيء  ــر مجـ ــن ينتظـ ــى كل َمـ ــن” إلـ ــة “مجيئييـ ــير كلمـ ــك تشـ ــيء”. وبذلـ “مجـ

ــت  ــن األدفنتسـ ــى المؤمنيـ ــت علـ ــمية اُطلَِقـ ــاً تسـ ــي أيضـ ــة، وهـ ــيح ثانيـ المسـ

الناطقيـــن بالعربيـــة، إال أن التســـمية األكثـــر انتشـــاراً هـــي “األدفنتســـت”. أمـــا 

ـــز  ـــا يُميِّ ـــى م ـــير إل ـــا، وتش ـــن معناه ـــة م ـــي واضح ـــبتيين” فه ـــة “الس ـــبة لكلم بالنس

ـــت  ـــات. فاألدفنتس ـــي الجماع ـــن باق ـــيح ع ـــيء المس ـــة بمج ـــة المؤمن ـــذه الجماع ه

ـــة  ـــدس، ووصي ـــاب المق ـــم الكت ـــب تعلي ـــبت حس ـــوم الس ـــي ي ـــادة ف ـــون بالعب يؤمن

ـــادة  ـــى. فالعب ـــة األول ـــات الكنيس ـــل، واجتماع س ـــم الرُّ ـــيح، وتعلي ـــال المس ـــه، ومث الل

ـــن  ـــهادة ع ـــي ش ـــل ه ـــه، ب ـــة الل ـــماع كلم ـــن وس ـــاع بالمؤمني ـــط االجتم ـــت فق ليس

ســـنا وُمطهِّرنـــا، وأيضـــاً دعـــوة لقبـــول الراحـــة األبديـــة  اللـــه الخالـــق، وخضـــوع لُمقدِّ

هـــا اللـــه لنـــا ِمـــن خـــالل طاعتـــه والســـلوك فـــي ُســـبُله واإليمـــان بخالصـــه  التـــي أعدَّ

ـــيح. ـــوع المس ـــنا يس ـــي نفوس ـــا وُمنجِّ رن ـــا وُمحرِّ ـــالل فادين ـــن خ ـــا ِم لن

Alwaad.indd   7 12/17/15   1:49 PM



8  تََعرَّف علی األدفنتست السبتيني 

كيف يُصنَّف األدفنتست السبتيون بالنسبة للمسيحيني اآلخرين؟
ــية،  ــة، واألرثوذكسـ ــي: الكاثوليكيـ ــية هـ ــروع رئيسـ ــة فـ ــيحيين ثالثـ للمسـ

والبروتســـتانتية اإلنجيليـــة. واألدفنتســـت الســـبتيون ُهـــم مســـيحيّون إنجيليّـــون. 

ــة  ــن الكاثوليكيـ ــن كّل ِمـ ــم وبيـ ــابهة بينهـ ــد الُمتشـ ــن العقائـ ــر ِمـ ــاك الكثيـ هنـ

واألرثوذكســـية والبروتســـتانتية، كمـــا توجـــد أيضـــاً بعـــض االختالفـــات التـــي سُنشـــير 

ـــبتيّين ال  ـــت الس ـــأنَّ األدفنتس ـــِرف ب ـــم أن تَْع ـــن الُمه ـــب. وِم ـــذا الكتيّ ـــي ه ـــا ف إليه

ـــم  ـــون بأنه ـــم يؤمن ـــواهم، إال أنه ـــون دون س ـــط الُمخلَّص ـــم فق ـــم ه ـــون بأنّه يؤمن

ــة  ــد تلبيـ ــد الجديـ ــيحيّي العهـ ــبة لمسـ ــة بالنسـ ــة روحيـ ــيَكونون ســـبب نهضـ سـ

ـــدة، رســـالة ››الحـــق الحاضـــر‹‹ )۲  ـــة الســـيّد المســـيح للكـــرازة بالرســـالة الفري لوصي

ـــه  ـــة ولملكوت ـــيح ثاني ـــيء المس ـــرية لمج ـــداد البش ـــا إع ـــي غايته ـــرس ١٢:١(، الت بط

ـــدي. األب
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املعتقدات األساسية

ما هو أساس تعاليم األدفنتست السبتيني؟
ـــم األدفنتســـت الســـبتيّين. فهـــم يؤمنـــون  ـــاب المقـــدس هـــو أســـاس تعالي الكت

ـــا  ـــه الُموحـــى به ـــد، هـــو كلمـــة الل ـــم والجدي ـــه: القدي ـــاب المقـــّدس ـ ِبَعْهَدي أّن الكت

ـــون  ـــه القّديس ـــاس الل ـــم أن ـــل تكلّ ـــان، ب ـــيئة إنس ـــّط بمش ـــوءة ق ـــأِت نب ـــم ت ـــه ل ››ألنّ

ــة هـــي  ــفار الُمقّدسـ ــّروح القـــدس‹‹ )٢بطـــرس ١: ٢١(. فاألسـ ــوقين ِمـــن الـ َمسـ

تعبيـــر عـــن إرادة اللـــه، وهـــي تُمثّـــل المقيـــاس الخلقـــي، ومحـــك االختبـــار واإلعـــالن 

الرســـمي الموثـــوق لجميـــع المبـــادئ والتعاليـــم، والّســـجل األكيـــد ألعمـــال اللـــه فـــي 

التاريـــخ، وِمـــن خاللهـــا ســـلَّمنا اللـــه المعرفـــة الضروريـــة للخـــالص )۲ بطـــرس ١: ٢٠ 

و٢١ ؛ ٢ تيموثـــاوس ٣: ١٦ و١٧؛ مزمـــور ١١٩: ١٠٥؛ أمثـــال ٣٠: ٥ و٦؛ إشـــعياء ٨: ٢٠؛ 

ـــن ٤: ١٢(. ـــالونيكي ٢: ١٣؛ عبرانيي ـــا ١٧: ١٧؛ ١ تس يوحن

هل يؤمن األدفنتست السبتّيون بالثالوث األقدس؟
نعـــم. وبنـــاء علـــى كـــون هـــذا الحـــق فائـــق الوصـــف، فقـــد ورد ِذكْـــُره 

ـــه يوجـــد إلـــه واحـــد: اآلب واالبـــن  بوضـــوح فـــي األســـفار المقّدســـة التـــي تشـــهد أنّ

والـــّروح القـــدس. وهـــم ثالثـــة أقانيـــم فـــي واحـــد ُمتّحديـــن متســـاوين فـــي الدرجـــة 

ـــود  ـــة الخل ـــه صف ـــدّي ل ـــه أب ـــه أنّ ـــة الل ـــزات طبيع ـــن مميّ ـــاز. وِم ـــة واالمتي والمنزل

ـــة، ال  ـــم والمعرف ـــّي الحضـــور والِعل ـــى كّل شـــيء، كلّ ـــادر عل ـــة، ق ـــاء والديموم والبق

ـــرف  ـــن ال نع ـــك، فنح ـــع ذل ـــول. وم ـــر وال العق ـــّده البصائ ـــّدل، وال تح ـــر وال يتب يتغيّ

ـــر  ـــو جدي ـــّدس. وه ـــجّل المق ـــي الّس ـــه ف ـــن ذات ـــا ع ـــَف لن ـــا كََش ـــدر م ـــه إاّل بق عن

ـــرها  ـــة بأس ـــه الخليق ـــد. وتخدم ـــى األب ـــم إل ـــرام والتعظي ـــالل واإلك ـــادة واإلج بالعب

ـــوس ١٣:  ـــى ٢٨: ١٩؛ ٢ كورنث ـــة ٦: ٤؛ مت ـــيئته )تثني ـــاع لمش ـــره وتنص ـــع ألم وتخض

ـــا ١٤: ٧؛ مزمـــور ٣٣: ١١؛ مزمـــور ٩٠: ٢؛ ١  ١٤؛ أفســـس ٤:٤ ـ ٦؛ ١بطـــرس ١: ٣؛ رؤي

تيموثـــاوس ١: ١٧؛ إرميـــا ٣٢: ١٧(.
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10  تََعرَّف علی األدفنتست السبتيني 

ما هو مفهوم األدفنتست السبتّيني بالنسبة لله اآلب؟
يؤمـــن األدفنتســـت الســـبتيّون بـــأّن اللـــه اآلب األبـــدّي هـــو الخالِـــق والُموِجـــد 

والُمبـــدع والُمهيمـــن والـــّرازق وســـيّد الخليقـــة. وهـــو قـــّدوس وعـــادل ورحيـــم 

ــان. وإّن  ــة واإلحسـ ــة والمحبّـ ــة والرأفـ ــر الّرحمـ ــب، كثيـ ــيء الغضـ ــم، بطـ وكريـ

ـــا  ـــي أيًض ـــدس ه ـــروح الق ـــن ولل ـــوبة لالب ـــدرات المنس ـــازات والق ـــجايا واالمتي الّس

ــا ٤: ٨؛ ١  ــوس ١٥: ٢٨؛ يوحنـ ــا ٤: ١١؛ ١ كورنثـ ــن ١:١؛ رؤيـ ــآب )تكويـ ــالن لـ إعـ

تيموثـــاوس ١: ١٧؛ خـــروج ٣٤: ٦؛ يوحنـــا ١٤: ٩؛ يوحنـــا ٣: ١٦(.

مـــا هـــي الحقائـــق األساســـية التـــي تُكـــّون إميـــان األدفنتســـت الســـبتّيني 

بالنســـبة لله االبن؟
ـــا  ـــا ورأين ـــد وصـــار إنســـانًا ››وحـــّل بينن ـــن تجّس ـــه االب ـــأّن الل ـــون ب ـــم يؤمن إنّه

مجـــده مجـــًدا كمـــا لوحيـــٍد ِمـــن اآلب مملـــوًءا نعمـــة وحّقـــاً‹‹ )يوحنـــا ١٤:١(. 

ـــاة  ـــت الحي ـــه كان ـــا كان. في ـــيء مّم ـــن ش ـــم يك ـــره ل ـــيء ››وبغي ـــه كان كّل ش وأّن ب

والحيـــاة كانـــت نـــور النـــاس‹‹ )يوحنـــا ٣:١ و٤(. وأّن بـــه تـــّم خـــالص الجنـــس 

البشـــري. لقـــد صـــار بالتجّســـد فـــي شـــبه النـــاس. وُحِبـــَل بـــه بالـــروح القـــدس، 

ـــّر  ـــَر ب ـــه أظَْه ـــان، لكّن ـــة كإنس ـــر التجرب ـــاش واختب ـــذراء. وع ـــم الع ـــن مري ـــَد ِم وُولِ

ـــن  ـــه أعل ـــق معجزات ـــن طري ـــه. وع ـــل وج ـــرية بأكم ـــه البش ـــي حيات ـــه ف ـــه ومحبّت الل

عظمـــة قـــوة اللـــه فُشـــِهد لـــه بأنّـــه مســـيح اللـــه أو المســـيَّا الموعـــود بـــه والُمنتَظَـــر. 

ـــا  ـــا وِعوًض ـــن خطايان ـــراً ع ـــب تكفي ـــى الصلي ـــا عل ـــا اختياريًّ ـــات موتً ـــم وم ـــّم تألّ ث

عّنـــا، وقـــام ِمـــن األمـــوات وصعـــد ليشـــفع فينـــا أمـــام اللـــه فـــي المقـــدس الســـماوي. 

ـــه.  ـــه وتابعي ـــن ب ـــي لشـــعبه وكل المؤمني ـــاذ النهائ ـــة فـــي المجـــد لإلنق وســـيأتي ثاني

)يوحنـــا ١:١ـ٣ و١٤؛ كولوســـي ١٥:١ـ١٩؛ يوحنـــا ٣٠:١٠ و١٤: ١٩؛ روميـــة ٦: ٢٣؛ ٢ 

ـــن ٩:٢ـ١٨؛  ـــي ٥:٢ـ١١؛ عبرانيي ـــا ٣٥:١؛ فيلب ـــا ٥: ٢٢؛ لوق ـــوس ٥: ١٧ـ١٩؛ يوحن كورنث

١ كورنثـــوس ٣:١٥ و٤؛ عبرانييـــن ١:٨ و٢؛ يوحنـــا ١:١٤ـ٣(.  
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ما هو مفهوم األدفنتست السبتّيني بالنسبة للروح القدس؟
إنّهـــم يؤمنـــون بـــأّن اللـــه الـــروح القـــدس كان ناشـــطًا يعمـــل مـــع اآلب واالبـــن 

ســـة.  نـــي األســـفار الُمقدَّ عنـــد الخليقـــة والتَّجّســـد والفـــداء. وهـــو الـــذي أوحـــى لُِمدوِّ

ـــت  ـــذب ويُبّك ـــذي يج ـــو ال ـــّوة. وه ـــة بالق ـــيح األرضي ـــاة المس ـــأل حي ـــذي م ـــو ال وه

د حيـــاة الذيـــن يســـتجيبون لتوّســـالته، ويخلقهـــم  حيـــاة النـــاس، كمـــا أنـــه يُجـــدِّ

ـــل  ـــن ِقبَ ـــَل ِم ـــذي اُرِس ـــو ال ـــه. وه ـــورة الل ـــى ص ـــوا إل ل ـــد ليتحوَّ ـــن جدي ـــا ِم روحيًّ

ـــة  ـــا روحي ـــح عطاي ـــذي يمن ـــو ال ـــن. وه ـــع المؤمني ـــا م ـــون دائًم ـــن ليك اآلب واالب

ـــى الحـــق  ـــع إل ـــن الشـــهادة للمســـيح، وليقـــود الجمي ـــن ِم ـــا لتتمّك للكنيســـة، فيقّويه

الُمعلـــن فـــي األســـفار المقدســـة )تكويـــن ١:١ و٢؛ لوقـــا ٣٥:١، ١٨:٤؛ أعمـــال الرســـل 

٣٨:١٠؛ ٢ بطـــرس ٢١:١؛ ٢ كورنثـــوس ١٨:٣؛ أفســـس ١١:٤ و١٢؛ أعمـــال الرســـل ٨:١؛ 

يوحنـــا ١٦:١٤ـ١٨، ٢٦:١٥ و٢٧، ٧:١٦ـ١٣(.

ما هو مفهوم األدفنتست السبتّيني بالنسبة للخليقة؟
ـــاب  ـــي الكت ـــا وردت ف ـــة كم ـــة الحرفيّ ـــبتيّون بالخليق ـــت الس ـــن األدفنتس يؤم

ـــى  ـــرزت إل ـــة  ب ـــأّن الخليق ـــول ب ـــوص تق ـــذا الخص ـــم به ـــة نظره ـــدس. ووجه المق

ـــكّل  ـــون ب ـــة. وهـــم يؤمن ـــه الالمتناهي ـــه الُمعجـــزي وقدرت الوجـــود نتيجـــة لفعـــل الل

ـــاة  ـــع الحي ـــق وأوجـــد كّل مـــا فـــي الكـــون، وهـــو نب ـــذي خل ـــه هـــو ال قلوبهـــم أّن الل

ـــدرة، كمـــا أنَّ األشـــياء ال توجـــد إاّل  ة والُق ـــوَّ الـــذي ال ينضـــب، وَمعيـــن الِحكمـــة والُق

ـــا  ـــه الســـماء واألرض وم ـــق الل ـــام، خل ـــا. ففـــي ســـتّة أيّ ـــس بمعـــزل عنه ـــه ولي بإرادت

ـــن  ـــابع ِم ـــوم الس ـــي الي ـــتراح ف ـــه األرض، واس ـــى وج ـــدّب عل ـــة ت ـــا وكّل خليق بينهم

األســـبوع األّول للخليقـــة. وصنـــع اللـــه آدم وحـــّواء، أّول رجـــل وامـــرأة، إذ صنعهمـــا 

علـــى صورتـــه ومثالـــه تتويًجـــا لعمـــل الخليقـــة، ومنحهمـــا ســـلطانًا علـــى كّل األرض، 

ـــذا الســـبب،  ـــا. وله ـــا واإلشـــراف عليه ـــة به وزّودهمـــا بالحكمـــة والمســـؤولية للعناي

ـــي  ـــا-ـ وه ـــا قاطًع ـــاء رفًض ـــوء واالرتق ـــة النش ـــبتيّون  نظري ـــت الس ـــض األدفنتس يرف

ـــل  ـــه ب ـــدرة الل ـــن ق ـــزل ع ـــأت بمع ـــى األرض نش ـــاة عل ـــأّن الحي ـــة ب ـــة القائل النظري

ـــل ٢٤:١٧  ـــال الرس ـــن١ و٢؛ أعم ـــا. )تكوي ـــاء ذاته ـــن تلق ـــة وِم ـــة للُصْدفَ ـــأت نتيج نش

ـــن ٣:١١(. ـــور ٦:٣٣ و٩؛ عبرانيي ـــور ١:١٩ـ٦؛ مزم و٢٦؛ مزم
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ــة  ــآيس البرشيـ ــول املـ ــبتّيني حـ ــت السـ ــوم األدفنتسـ ــو مفهـ ــا هـ مـ

ــامل؟ ــّم العـ ــي تعـ ــرشور التـ والـ
ـــة  ـــي نتيج ـــم ه ـــّم العال ـــي تع ـــرور الت ـــة اآلالم والش ـــأّن كاف ـــون ب ـــم يؤمن إنّه

ـــا  ـــي، كم ـــون اإلله ـــن القان ـــروج ع ـــا الخ ـــة بأنه ـــون الخطيئ ف ـــم يُعرِّ ـــة. وه للخطيئ

د علـــى اللـــه، واتّبـــاع األنانيّـــة وحـــّب الـــذات والكبريـــاء.  أنَّهـــا تعنـــي الِعصيـــان والتَّمـــرُّ

ـــذي كان فيمـــا مضـــى  ـــة والخـــداع فـــي الكـــون هـــو الشـــيطان ال إّن ُمســـبّب الخطيئ

ـــد أن  ـــاص بع ـــه الخ ـــاع طريق ـــوق اتّب ـــذا المخل ـــار ه ـــيفر‹‹. اخت ـــمه ››لوس ـــالكاً اس م

ـــر ولـــم يـــرَض عـــن مركـــزه ومقاِمـــه أمـــام اللـــه، بـــل اشـــتهى مركـــز اللـــه لنفســـه  تكبَّ

ـــة والفوضـــى  ـــاّرة وأدخـــل البلبل ـــه الب ـــة الل ـــار ضـــّد حكوم )إشـــعياء ١٤: ١٢ـ١٤(. فث

ـــي  ـــاً ف ـــداوة وِصراع ـــار ع ـــة وأث ـــض المالئك ـــوف بع ـــي صف ـــتياء ف ـــويش واالس والتش

الكـــون )رؤيـــا ١٢: ٧ـ٩(. ومـــا كان لهـــذا الِفعـــل الشـــائِن ـ الـــذي اعتُبـــر خيانـــة 

ر  ل “لوســـيفر” ِمـــن مـــالك نـــور إلـــى شـــيطان رجيـــم. وقـــرَّ ُعظمـــى، إال أن بَـــدَّ

ـــدع  ـــوى وخ ـــه، فأغ ـــد الل ـــان ض ـــي العصي ـــاً ف ـــن أيض ـــع آخري ـــدو أن يُوِق ـــذا الع ه

ـــة  ـــي جّن ـــا ف ـــن كان ـــواء، اللّذي ـــى ـ ح ـــرأة األول ـــان األّول ـ آدم، والم ـــكَّك اإلنس وش

عـــدن، واســـتمالهما إلـــى ُمخالفـــة وصيـــة اللـــه. وباختيارهمـــا اتّبـــاع طريـــق ُمخالـــف 

ـــه  ـــّر وأدخل ـــق الّش ـــاً. فاعتن ـــاً وخاطئ ـــان عاصي ـــح اإلنس ـــل، أصب ـــه الكام ـــق الل لطري

ـــه وســـعادته  ـــع حيات ـــن نب ـــك نفســـه ع ـــم أيضـــاً، ففصـــل بذل ـــى العال ـــه وإل ـــى ذات إل

ـــادت  ـــالت، فس ـــة والوي ـــقاء والتعاس ـــم الش ـــى العال ـــب عل ـــه جل ـــا أن ـــالمه، كم وس

ـــه  ـــع الل ـــالمه م ـــَد س ـــه فََق ـــه ألنّ ـــان وعالم ـــس اإلنس ـــي نف ـــة ف ـــى رهيب ـــك فوض بذل

ـــا ٤٤:٨؛  ـــده )يوحن ـــذ مقاص ـــه وتنفي ـــيئة الل ـــاع مش ـــن اتب ـــه ع ـــل نفس ـــه وفص خالق

حزقيـــال ١٣:٢٨ـ١٧؛ إشـــعياء ١٢:١٤ـ١٤(. 

ـــر  ـــني الخ ـــا ب اع م ـــرِّ ـــن ال ـــبتيني ع ـــت الس ـــرة األدفنتس ـــي نظ ـــا ه م

ـــرش؟ وال
ــراع  ـ ــر الصِّ ــة نظـ ــخ ِمـــن وجهـ ــى التّاريـ ــبتيّون إلـ ــر األدفنتســـت السـ ينظـ

القائـــم بيـــن المســـيح والّشـــيطان، بيـــن الخيـــر والّشـــّر، بيـــن الَمحبّـــة والُكـــْره، 

بيـــن التَّضحيـــة واألنانيّـــة، بيـــن الحـــّق والباطـــل، وبيـــن الحيـــاة والمـــوت. أمـــا 

ـــن  ـــاة بي ـــرح الحي ـــى مس ـــون عل ـــم تائه ـــض بأنه ـــدو للبع ـــد يب ـــر، فق ـــبة للبش بالنس
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ـــأنَّ  ـــون ب ة. لكـــن األدفنتســـت الســـبتيين يَعِرف ـــوَّ ـــر والشـــر، ال حـــول لهـــم وال قُ الخي

ـــوى  ـــان س ـــى اإلنس ـــا عل ـــر، وم ـــق الش ـــر وطري ـــق الخي ـــان: طري ـــاة طريق ـــي الحي ف

ـــع  ـــن يمن ـــذا ل ـــراره ه ـــع أنَّ ق ـــه. وم ـــلك في ـــد أن يس ـــذي يري ـــق ال ـــار الطري اختي

ـــى  ـــادر عل ـــه ق ـــأنَّ الل ـــق ب ـــل يث ـــن ب ـــم ويُؤم ـــه يعل ـــه، إال أنَّ ـــاس ب ـــن المس ـــر ِم الش

ذ ُخططـــه  ـــيُنفِّ ـــور، وس ـــات كل األم ـــى ُمجري ـــل عل ـــو الُمســـيطر بالكام كّل شـــيء، فه

ـــل  ـــَق إال القلي ـــم يب ـــا. ول ـــد به ـــي وع ـــوده الت ـــكل وع ـــي ب ـــة ويف ـــده اإللهي ومقاص

فقـــط لينتهـــي هـــذا الصـــراع المريـــر والطويـــل، وســـتُعلَن نُصـــرة الحـــق علـــى 

ـــار.  ـــرة الن ـــي بحي ـــرار ف ـــه واألش ـــع أعوانِ ـــَرق م ـــيطان ويُح ـــيُقهر الش ـــل، وس الباط

ـــن خـــالل  ـــدل والســـالم ِم ـــود الحـــق والع ـــد لِيَس ـــى األب ـــينتهي الشـــر وإل ـــذا س وهك

ـــاً  ـــاً عظيم ـــمْعُت صوت ـــول: ››وس ـــذي يق ـــد ال ـــيتحّقق الوع ـــذ، س ـــه. عندئ ـــوت الل ملك

ـــه مـــع النـــاس، وهـــو َسيَْســـُكن معهـــم، وهـــم  ـــالً: هـــّوذا َمســـكن الل ـــن الّســـماء قائ ِم

يكونـــون لـــه شـــعباً، واللـــه نفســـه يكـــون معهـــم إلهـــاً لهـــم. وسيمســـح اللـــه كّل دمعـــة 

ـــراخ وال  ـــزن وال ص ـــون ح ـــد، وال يك ـــا بع ـــي م ـــون ف ـــوُت ال يك ـــم، والم ـــن عيونه ِم

ـــا ٣:٢١ و٤(. ـــت‹‹ )رؤي ـــد مض ـــى ق ـــور األول ـــد، ألّن األم ـــا بع ـــي م ـــع ف وج

ــالل  ــن خـ ــو ِمـ ــبتيون أنَّ الخـــالص هـ ــم األدفنتســـت السـ ــل يُعلَّـ هـ

ــة؟ ــال الصالحـ ــة األعـ ــوس ومارسـ ــظ النامـ حفـ
كال. إنّهـــم ال يُعلِّمـــون هـــذا التعليـــم، بـــل العكـــس تمامـــاً، فُهـــم يُؤكّـــدون 

ـــن خـــالل يســـوع المســـيح ››ألنـــه  ـــال الخـــالص إال ِم ـــأنَّ اإلنســـان ال يســـتطيع أن ين ب

ـــص‹‹  ـــي أن نخلُ ـــه ينبغ ـــاس ب ـــن الن ـــد اُعطـــي بي ـــس اســـٌم آخـــر تحـــت الســـماء ق لي

)أعمـــال الرســـل ٤: ١٢(. إنَّ تعليـــم الكتـــاب المقـــدس واضـــح جـــداً فـــي هـــذا 

الخصـــوص، إذ ال يســـتطيع أحـــد أن يأتـــي إلـــى اللـــه اآلب إال ِمـــن خـــالل االبـــن 

)يســـوع المســـيح( )يوحنـــا ١٤: ٦(. فالخـــالص، هـــذا االختبـــار العظيـــم، ال يُمنـــح 

للخاطـــيء التائـــب إاّل ِمـــن خـــالل النِّعمـــة اإللهيـــة وباإليمـــان فقـــط. والتبريـــر 

ــر  ــا العشـ ــظ الوصايـ ــا أّن حفـ ــت. كمـ ــم األدفنتسـ ــور تعليـ ــو محـ ــان هـ باإليمـ

وممارســـة األعمـــال الصالحـــة ليســـا طريقـــاً للخـــالص، بـــل همـــا نتـــاج الخـــالص 

ـــى  ـــل الخـــالص وعل ـــى ني ـــة عل ـــالً أو بيِّن ـــض دلي ـــا البع ـــد يعتبرهم ـــاره، وق ـــن ثِم وِم

العالقـــة الحقيقيـــة والحيَّـــة التـــي تربـــط اإلنســـان المؤمـــن باللـــه، ألن اإليمـــان 
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ـــل  ـــى باألعمـــال )يعقـــوب ٢: ٢٤(. فحفـــظ وصايـــا اللـــه ِمـــن ِقبَ ـــال يتجلَّ الحـــي والفعَّ

ـــن  ـــل ِم ـــو فع ـــل ه ـــاً، ب ـــاً واجب ـــياً أو فرض ـــالً طقس ـــس فع ـــبتيّين لي ـــت الس األدفنتس

أفعـــال محبّتهـــم للمســـيح الـــذي أوصـــى أتباعـــه قائـــالً: ››إن كُنتـــم تُحبّوننـــي، 

ـــا  ـــة ٢١:٣ـ٢٤؛ ١ يوحن ـــا ١٥:١٤(. )أفســـس ٨:٢ و٩؛ رومي ـــاي‹‹ )يوحن فاحفظـــوا وصاي

٢:٥، ٤:٢؛ ٢ تيموثـــاوس ١٥:٣(.

هل يؤمن األدفنتست السبتّيون مبريم العذراء؟
ـــن  ـــة ِم ـــول أّن والدة يســـوع المســـيح الُمعجزي ـــكون بالق ـــل يتمّس ـــد، ب بالتأكي

ـــد  ـــاد التأكي ـــي يُع ـــم والت ـــد القدي ـــفار العه ـــي أس ـــا ف ـــأ عنه ـــذراء ـ الُمتنبّ ـــم الع مري

عليهـــا فـــي أســـفار العهـــد الجديـــد، هـــي ِمـــن المعتقـــدات األساســـية لإليمـــان 

س يمـــدح العـــذراء  ـــاب الُمقـــدَّ المســـيحي )إشـــعياء ١٤:٧؛ متـــى ٢٣:١(. كمـــا أنَّ الكت

مريـــم ويذكـــر بأنَّهـــا: ُمنَعـــم عليهـــا، وُمباركـــة )لوقـــا ١: ٢٨(. إال أن األدفنتســـت 

ـــم  ـــاً لتعالي ـــفاعيّة ـ وفق ـــة أو َش ـــازات خالصيّ ـــم امتي ـــذراء مري ـــأّن للع ـــون ب ال يُؤمن

الكتـــاب المقـــدس، فالخـــالص بيســـوع المســـيح وحـــده، كمـــا أنَّ الشـــفاعة لـــه 

ـــار،  ـــيح الب ـــوع المس ـــد اآلب، يس ـــفيع عن ـــا ش ـــد، فلن ـــأ أح ـــاً، ››إن أخط ـــده أيض وح

ـــاً‹‹ )١  ـــم أيض ـــا كل العال ـــل لخطاي ـــط ب ـــا فق ـــس لخطايان ـــا. لي ـــارة لخطايان ـــو كفَّ وه

يوحنـــا ٢: ١ و٢(.

ماذا يؤمن األدفنتست السبتّيون عن مجيء املسيح ثانية؟
ـــن  ـــاَرك‹‹ للمؤمني ـــاء الُمب ـــة هـــو ››الّرج ـــر موضـــوع مجـــيء المســـيح ثاني يُعتبَ

األدفنتســـت. كمـــا أنَّ هـــذا الموضـــوع هـــو الـــذروة الســـامية لِبشـــارة اإلنجيـــل. 

ـــى  ـــة بُمنته ـــيء المســـيح ثاني ـــون بمج ـــت ويُعلِّم ـــبب، يَِعـــظ األدفنتس ـــذا الس وله

ـــة والصـــدق بوصفـــه أَمـــل ورجـــاء البشـــرية جمعـــاء. كمـــا أنَّهـــم يُعلِنـــون بـــأنَّ  الجّديّ

ـــموع،  ـــور وَمس ـــَدٌث َمنظ ـــخصّي، َح ـــي وش ـــر حقيق ـــو أم ـــة ه ـــيح ثاني ـــيء المس مج

علـــى نطـــاق العالـــم بأســـره، لذلـــك فاألحـــداث والعالمـــات التـــي تســـبق ذلـــك 

ـــّت  ـــم َويُبَ ـــة العال ـــل، وبمجـــيء المســـيح ســـتُحّدد نهاي ـــا مثي ـــن يكـــون له المجـــيء ل

فـــي مصيـــر البشـــرية مـــّرة وإلـــى األبـــد. عندمـــا ســـيأتي ذلـــك اليـــوم، ســـيقوم 

دون ويُختَطفـــون إلـــى الســـماء مـــع األبـــرار األحيـــاء،  األمـــوات األبـــرار وســـيُمجَّ
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ــبه الكامـــل  ــام شـ ـــل فـــي اإلتمـ ــرار فســـيهلكون. وِمـــن الجديـــر التأمُّ ــا األشـ أّمـ

ـــوم  ـــة الي ـــم الُمتردِّي ـــة العال ـــى حال ـــة إل ـــدس، باإلضاف ـــاب المق ـــوات الكت لُِمعظـــم نب

ـــن  ـــكل َم ـــيح. ف ـــيد المس ـــيء الس ـــوم مج ـــول ي ـــْرب حل ـــد قُ ـــل تؤكِّ ـــير ب ـــي تُش والت

ـــوم  ـــك الي ـــي ذل ـــيَبْتَِهج ف ـــة، س ـــم ويســـتعد لمجـــيء المســـيح ثاني ـــل هـــذا التعلي يَْقبَ

ـــرح  ـــج ونف ـــاه... نبته ـــا، انتظرن ـــصين: ››هـــوذا هـــذا إلهن ـــع الُمخلـَّ ـــرح م ويصـــُرخ بف

بخالصـــه‹‹ )إشـــعياء ٢٥: ٩(. )تيطـــس ١٣:٢؛ عبرانييـــن ٢٨:٩؛ يوحنـــا ١:١٤ـ٣؛ أعمـــال 

الرســـل ٩:١ـ١١؛ متـــى ١٤:٢٤؛ رؤيـــا ٧:١؛ متـــى ٣٠:٢٤ و٣١؛ ١ تســـالونيكي ٤: ١٣ـ١٨؛ 

١ كورنثـــوس ١٥: ٥١ـ٥٤؛ ٢ تســـالونيكي ١: ٧ـ١٠، ٨:٢؛ رؤيـــا ١٤:١٤ـ٢٠(.

هل يحّدد األدفنتست السبتّيون وقتاً لرجوع املسيح ثانية؟
ـــة. والمســـيح نفســـه  ـــت مجـــيء الســـيد المســـيح ثاني ـــرف وق كال. ال أحـــد يع

ـــم  ـــال يعل ـــاعة ف ـــك الس ـــوم وتِل ـــك الي ـــا ذل ـــال: ››وأّم ـــر وق ـــذا األم ـــن ه ث ع ـــدَّ تح

ــا أحـــد وال مالئكـــة الســـماء، إاّل أبـــي وحـــده‹‹ )متـــى ٣٦:٢٤(. وألن زمـــن  بهمـ

ــعر  ــد، يشـ ــف ألحـ ــم يُكشـ ــم لـ ــَدث العظيـ ــذا الَحـ ــول هـ ــت حلـ ــخ ووقـ وتاريـ

ـــن  ـــر اآلخري ـــم، ولتحذي ـــهم وعائالته ـــداد أنفس ـــرة إلع ـــؤولية كبي ـــت بمس األدفنتس

ـــوم  ـــك الي ـــن لذل ـــوا جاهزي ـــاح ليكون ـــم بإلح ـــل دعوته ـــتعداد ب ـــى االس ـــهم عل وحثـِّ

وتلـــك الســـاعة فـــي كل مـــكان وزمـــان )متـــى ٤٢:٢٤ و٤٤(.

ـــيح  ـــأّن املس ـــاد ب ـــى االعتق ـــبتيني ع ـــت الس ـــل األدفنتس ـــذي يحم ـــا ال م

ـــاً؟ آت رسيع
بالرغـــم مـــن أنَّ كل العالمـــات واألحـــداث العالميـــة ابتـــدأت تلفـــت 

ـــراً  ـــى أنَّ أم ـــراق( إل ـــى األع ـــدات وحت ـــات والُمعتق ـــن كل الديان ـــاس )ِم ـــاه الن انتب

ـــة  ـــن األدلَّ ـــة ِم ـــون مجموع ـــبتيين يمتلك ـــت الس ـــيحدث، إال أنَّ األدفنتس ـــاً س عظيم

ـــي  ـــم ف ـــد القدي ـــاء العه ـــك أنبي ـــذه وكذل ـــيح وتالمي ـــا المس ـــي تركه ـــات الت والعالم

ـــات  ـــذه العالم ـــة. وه ـــيح ثاني ـــيء المس ـــرب مج ـــى ق ـــير إل ـــدس تُش ـــاب المق الكت

ــن،  ــوم، زالزل، براكيـ ــر، النجـ ــمس، القمـ ــة )الشـ ــي الطبيعـ ــات فـ ــمل: عالمـ تشـ

ــة األوزون،  ر طبقـ ــرُّ ــراري، تضـ ــاس الحـ ــونامي، االحتبـ ــات، تسـ ــق، فيضانـ حرائـ

ـــاش  ـــي، انتع ـــداد دين ـــة، ارت ـــة ديني ـــي )يقظ ـــال الدين ـــي المج ـــات ف ـــخ...(، عالم إل
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ـــة،  ـــحاء كذب ـــور ُمس ـــة، ظه ـــاء كذب ـــور أنبي ـــة، ظه ـــات الديني ـــان للحري ـــي، حرم روح

كـــرازة باإلنجيـــل، إلـــخ...(، زيـــادة االثـــم وانحطـــاط أخالقـــي )زيـــادة الجريمـــة، 

ــروب  ــالت )حـ ــروب وويـ ــخ...( حـ ــة، إلـ د، خيانـ ــرُّ ــان، تمـ ــية، عصيـ ــورة جنسـ ثـ

ــات وحـــروب  ــة، صراعـ ــلحة نوويـ ــن أسـ ــة، خـــوف مـ ــات إقليميـ ــة، نزاعـ عالميـ

أهليـــة، مجاعـــات، أوبئـــة، أمـــراض ال يوجـــد لهـــا عالجـــات وال حتـــى أســـباب، 

ازديـــاد المعرفـــة، تدهـــور اقتصـــادي، إلـــخ...( )متـــى ٢٤؛ مرقـــس ١٤؛ لوقـــا ٢١؛ 

ـــت  ـــن األدفنتس ـــك، يؤم ـــى كّل ذل ـــة إل ـــال ٤:١٢(. باإلضاف ـــاوس ١:٣ـ٤؛ داني ٢ تيموث

ـــد  ـــا تؤكّ ـــال والرؤي ـــفري داني ـــن س ـــي كّل ِم ـــرة ف ـــة كثي ـــد أدلّ ـــه توج ـــبتيّون أنّ الس

اقتـــراب البشـــرية ِمـــن أحـــداث آخـــر األيـــام التـــي تشـــير إلـــى قـــرب مجـــيء 

المســـيح ثانيـــة الـــذي ســـيُنهي هـــذا العالـــم ويؤّســـس ملكـــوت اللـــه األبـــدي )دانيـــال 

٧:٢ و٨؛ رؤيـــا ٣:٢ و١٤(. 

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بفريضة املعمودية؟
ـــل:  ـــم المســـيح القائ ـــن تعلي ـــة تابعي ـــون بفريضـــة المعمودي ـــم يؤمن ـــم. إنّه نع

››َمـــن آمـــن واْعتََمـــَد َخلُـــْص‹‹ )مرقـــس ١٦:١٦(. فِمـــن خـــالل المعموديـــة، يُِقـــر 

كل مؤمـــن بإيمانـــه بمـــوت المســـيح وقيامتـــه، ويرغـــب هـــو أيضـــاً أن يمـــوت 

ــذا،  ــوع. وهكـ ــيح يسـ ــي المسـ ــدة فـ ــاة جديـ ــا حيـ ــوم ليحيـ ــاه ويقـ ــن خطايـ عـ

ـــواً  ـــل عض ـــعبه، ويُقبَ ـــن ش ـــح ِم ـــصاً، ويُصِب ـــاً وُمخلـِّ ـــيح ربَّ ـــْد بالمس ـــرف الُمعتَِم يَْعتَ

ـــا  ـــران الخطاي ـــيح وغف ـــاد بالمس ـــز االتح ـــي رم ـــة إذا ه ـــة. فالمعمودي ـــي الكنيس ف

ـــت  ـــن األدفنتس ـــن. ال يؤم ـــد المؤمني ـــى جس ـــام إل ـــدس واالنضم ـــروح الق ـــول ال وقب

الســـبتيون بمعموديـــة األطفـــال بـــل يؤمنـــون بتكريســـهم للـــه فـــي طفولتهـــم، هـــذا 

ألنَّ المعموديـــة هـــي فريضـــة مشـــروطة ال يمكـــن اإليفـــاء بشـــروطها بالنســـبة 

لألطفـــال. فهـــي تتـــم بالتغطيـــس الكامـــل فـــي المـــاء )الطريقـــة التـــي اتَّبعتهـــا 

ـــه بالمســـيح  ـــالن إيمان ـــد إع ـــن الُمعتَِم ـــب م ـــى(، وتتطلَّ ـــولية األول الكنيســـة الرس

يســـوع، وتوبتـــه الصادقـــة والحقيقيـــة عـــن الخطايـــا، كمـــا ويجـــب أن يســـبقها 

ـــا  ـــى ١٩:٢٨؛ يوحن ـــا )مت ـــه واتباعه ـــول تعاليم ـــدس وقب ـــاب المق ـــة الكت ـــاً دراس أيض

٥:٣؛ أعمـــال الرســـل ٣٨:٢؛ روميـــة ٣:٦ و٤؛ كولوســـي ١٢:٢(.
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ملاذا يحفظ األدفنتست السبتّيون يوم السبت؟
ـــه  ـــق الل ـــا خل ـــك. فعندم ـــُم بذل ســـة تُعلـِّ ـــه الُمقدَّ ـــة الل ـــكل بســـاطة، ألّن كلم ب

ـــَرَز  ـــق، أف ـــام الخل ـــتَّة أي ـــي س ـــاد ف ـــّي وجم ـــن ح ـــا ِم ـــا عليه ـــماء واألرض وكّل م الس

ــابع ِمـــن أســـبوع الخليقـــة األّول ـ  يـــوم الســـبت، كِذكـــرى للخلـــق  اليـــوم السـ

العجيـــب.

ـــظ  ـــة حف ـــة أهمي ـــة الرابع ـــّص الوصيّ ـــي ن ـــا العشـــر وف ـــي الوصاي ـــد ورد ف ولق

ــام  يـــوم الّســـبت، إذ تقـــول الوصيَّـــة: ››اذكـــر يـــوم الّســـبت لتقّدســـه. ســـتّة أيّـ

ـــك. ال  ـــّرّب إله ـــه ســـبت لل ـــابع ففي ـــوم الّس ـــا الي ـــك، وأّم ـــع عمل ـــع جمي ـــل وتصن تعم

ـــذي  ـــك ال ـــك ونزيل ـــك وبهيمت ـــدك وأمت ـــك وعب ـــك وابنت ـــت وابن ـــا أن ـــالً م ـــع عم تصن

ـــماء واألرض والبحـــر وكّل مـــا  ـــّرّب الّس ـــع ال ـــام صن ـــك. ألن فـــي ســـتّة أيّ داخـــل أبواب

ـــه‹‹.  ـــبت وقّدس ـــوم الس ـــّرّب ي ـــارك ال ـــك ب ـــابع، لذل ـــوم الس ـــي الي ـــتراح ف ـــا، واس فيه

ـــروج ٨:٢٠ و٩ و١٠ و١١(. )خ

ـــوم  ـــبت ـــــ الي ـــوم الّس ـــص ي ـــذي خّص ـــه هـــو ال ـــه ذات ـــرى أّن الل ـــك ن ـــن ذل وم

الّســـابع مـــن األســـبوع ـــــ كذكـــرى ألعمـــال خلقـــه العجيـــب، وكيـــوم للراحـــة 

والعبـــادة والخدمـــة والتســـبيح.

ـــله  ـــه ورس ـــعب الل ـــأّن ش ـــح ب ـــم تُوِض ـــد القدي ـــن العه ـــدة ِم ـــة عدي ـــد أدلّ توج

ـــا  ـــا وإشـــعياء وإرمي ـــزرا ونحمي ـــليمان وع ـــل آدم وموســـى وداود وس ـــن مث المختاري

ـــق  ـــادة الخال ـــة ولعب س للّراح ـــدَّ ـــوم ُمق ـــبت كي ـــوم الس ـــوا ي ـــخ...، حفظ ـــال ال وحزقي

)تكويـــن ١:٢ـ٣؛ خـــروج ١٦؛ ١ ملـــوك ٢:٢ و٣؛ جامعـــة ١٣:١٢؛ نحميـــا ١٣:٩ و١٤ 

و١٥:١٣ـ٢١؛ إشـــعياء ٢:٥٦، ١٣:٥٨ و١٤؛ إرميـــا ٢٤:١٧ـ٢٧؛ حزقيـــال ١٢:٢٠ و٢٠(.

كمـــا تكلّـــم العهـــد الجديـــد بـــكل وضـــوح عـــن تناغـــم وانســـجام تعاليـــم 

المســـيح وممارســـاته بخصـــوص يـــوم الســـبت. فـــَربُّ الســـبت )المســـيح(، كان 

يدخـــل المجمـــع يـــوم الســـبت حســـب عادتـــه للصـــالة والعبـــادة )لوقـــا ١٦:٤(، 

رهـــم )يفتديهـــم( ِمـــن قيـــود إبليـــس،  كمـــا أنـــه كان يشـــفي النـــاس )يُريحهـــم( ويُحرِّ

ـــة  ـــن محب ـــن ع ـــم اآلخري ـــة(، ويُعلـِّ ـــادة الحقَّ ـــه )العب ـــوت الل ـــى ملك ـــم إل ويدعوه

ـــة  ـــر لخدم ـــال الخي ـــل أعم ـــا(، ويعم ـــة ليُخلِّصه ـــوس الضال ـــن النف ـــث ع ـــه )يبح الل

اآلخريـــن.
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ـــم،  ـــُه مري ـــم أمُّ ـــن فيه ـــذه ـ ِبَم ـــَظ تالمي ـــه، َحِف ـــيح وموت ـــب المس ـــد صل وبع

ـــا ١٩: ٢٥ و٣١ و٤٢(. ـــا ٥٦:٢٣؛ يوحن ـــة )لوق ـــب الوصي ـــبت حس ـــوم الس ي

وعـــالوة علـــى ذلـــك، بعـــد مـــرور بضـــع ســـنوات علـــى قيامـــة المســـيح 

ـــي  ـــيّده يســـوع المســـيح ف ـــال س ـــس مث ـــع الرســـول بول ـــى الســـماء، اتَّب ـــوده إل وصع

ـــم  ـــود واألم ـــن اليه ـــن م ـــع المؤمني ـــع م ـــاً، إذ كان يجتم ـــوم الســـبت مقّدس ـــظ ي حف

فـــي أيـــام الســـبت للصـــالة والعبـــادة )أعمـــال الرســـل ٢:١٧، ١:١٨ـ٤، ١٤:١٣ و٤٢ 

و٤٤، ١٣:١٦(.

وبنـــاء علـــى مثـــال المســـيح، وتالميـــذه ِمـــن بعـــده، والكنيســـة األولـــى، 

ـــيح  ـــى أّن المس ـــير إل ـــة تُش ـــدس وال آي ـــاب المق ـــي الكت ـــد ف ـــه ال يوج ـــة أن وُمالحظ

ـــى  ـــوم الســـابع إل ـــن الي ـــادة ِم ـــوم العب ـــر ي ـــة لتغيي ـــدة أو صالحي ـــة جدي أعطـــى وصي

أّي يـــوم آخـــر، يبقـــى يـــوم الســـبت ـ اليـــوم الســـابع مـــن األســـبوع هـــو اليـــوم 

ـــا  ـــى كل م ـــة إل س. وباإلضاف ـــدَّ ـــاب المق ـــه الكت ـــم ب ـــذي يُعلِّ ـــادة ال ـــي للعب الحقيق

ـــة  ـــه عالم ـــا أن ـــة بالمســـيح، كم ـــداء والحري ـــز للف ـــوم الســـبت هـــو رم ـــإنَّ ي ســـبق، ف

ـــم،  ـــم لخالقه ـــار والئه ـــة إظه ـــه وتذكيرهـــم بأهمي ـــن ب ـــه للمؤمني ـــس الل ـــى تقدي عل

ـــا  ـــاءه به ـــه أتقي ـــد الل ـــي وع ـــة الت ـــة األبدي ـــن الراح ـــيطة ع ـــة بس ـــاً لمح ـــو أيض وه

ـــه. ـــي ملكوت ف

بنـــاء علـــى ذلـــك، يحفـــظ األدفنتســـت الســـبتيّون يـــوم الســـبت كعالمـــة لعهـــد 

اللـــه معهـــم، إذ يعبدونـــه فـــي هـــذا اليـــوم بفـــرح وابتهـــاج، ُمتذكِّريـــن بـــركات اللـــه 

ـــة. ـــوده األمين ـــاً لوع ـــه وفق ـــن ب ـــيصنعه للمؤمني ـــه وس ـــا صنع ـــه وكل م ونَِعِم

ـــف األدفنتســـت الســـبتّيون مـــع اليهـــود بســـبب حفظهـــم ليـــوم  أال يُصنَّ

الســـبت؟
ــل  ــل قليـ ــاح قبـ ــمَّ اإليضـ ــوًدا. تـ ــوا يهـ ــبتيين ليسـ ــت السـ كال. إن األدفنتسـ

ـــاب المقـــدس والتـــي  ـــم يحفظـــون يـــوم الّســـبت وفقـــاً للتعاليـــم الواضحـــة للكت بأنّه

ـــذ  ـــه من ـــه وتقديس ـــى بحفظ ـــذات وأوص ـــوم بال ـــذا الي ـــص ه ـــه خّص ـــأنَّ الل ـــد ب تؤكِّ

ـــة  ـــًرا لِعظم ـــيبقى ُمذكّ ـــرى، وس ـــري كِذك ـــس البش ـــاه للجن ـــد أعط ـــة، وق ل الخليق أوَّ

ـــت  ـــظ الســـبت كان ـــة حف ـــأنَّ وصي ـــذا ب ـــن ه ـــدو ِم ـــره. ويب ـــه وتحري ـــق وقُدَرت الخالِ

موجـــودة قبـــل وجـــود األمـــة اليهوديـــة، فقـــد أتـــمَّ اللـــه َعَمـــَل الخلـــق العجيـــب قبـــل 
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ـــأنَّ النامـــوس  ـــن الُمالحـــظ أيضـــاً ب ـــود. وِم ـــى وجـــود اليه ـــن ألفـــي ســـنة عل ـــر ِم أكث

األدبـــي )الوصايـــا العشـــر( هـــو القانـــون الـــذي أعطـــاه اللـــه لشـــعب إســـرائيل 

ـــا  ـــة. وم ـــه ليعيشـــوا بســـالم ومحب ـــي الشـــعوب اتِّباع ـــوا باق ـــه وليُعلِّم ليعيشـــوا وفق

ـــا  ـــا أنَّ له ـــا العشـــر، كم ـــن الوصاي أ ِم ـــزَّ ـــزء ال يتج ـــوم الســـبت إال ج ـــظ ي ـــة حف وصي

ـــك،  ـــص ومالِ ـــق وُمخلِّ ـــه كخال ـــه ب ـــه واعتراف ـــن بإله ـــة المؤِم ـــرة بعالق ـــة ُمباش عالق

ـــه  ـــة اهتمام ـــى أهمي ـــان إل ـــاه اإلنس ـــت انتب ـــة تلف ـــذه الوصي ـــى أنَّ ه ـــة إل باإلضاف

براحتـــه الجســـدية والعقليـــة، وأيضـــاً تدعـــوه لالهتمـــام براحـــة باقـــي خالئـــق اللـــه.  

ِمـــن المعلـــوم طبعـــاً بـــأنَّ هنالـــك اختالفـــات كثيـــرة مـــا بيـــن األديـــان، كمـــا ال 

ـــة  ـــالم واليهودي ـــذ اإلس ـــابهات. فلنأخ ـــض الُمتش ـــاً بع ـــاك أيض ـــأن هن ـــا ب ـــى علين يخف

ـــه  ـــان ويعتبرون ـــة الخت ـــون بأهمي ـــود يؤمن ـــلِمون واليه ـــال، فالُمس ـــبيل المث ـــى س عل

فرضـــاً الزمـــاً وعالمـــة علـــى االنتســـاب إلـــى نســـل إبراهيـــم، ومـــع ذلـــك، فالديانتـــان 

ـــي  ـــابههما ف ـــود وتش ـــبتيّين واليه ـــت الس ـــذ اآلن األدفنتس ـــراً. ولنأخ ـــان كثي ُمختلفت

ـــة حفـــظ هـــذا  ـــي طريق ـــرة ف ـــات الكبي ـــن االختالف ـــم ِم ـــوم الســـبت )بالرغ ـــظ ي حف

اليـــوم(، فبالرغـــم ِمـــن هـــذا التشـــابه، تختلـــف الديانتـــان تمامـــاً عـــن بعضهمـــا، 

ـــام  ـــب ومـــات وق ـــذي ُصلِ ـــالف بينهمـــا هـــو اإليمـــان بيســـوع المســـيح ال وأهـــم اخت

ـــوع  ـــون بيس ـــبتيّون يؤمن ـــت الس ـــموات. فاألدفنتس ـــى الس ـــَد إل ـــوات وَصِع ـــن األم ِم

ـــط. ـــه ق ـــوا ب ـــم يؤمن ـــه ول ـــود يُنكرون ـــا اليه ـــم، بينم ـــخصيّاً له ـــاً ش ـــيح ُمخلَّص المس

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بيوم الّدينونة؟
ــوح  ــره بوضـ ــوارد ذكـ ــة الـ ــدأ الّدينونـ ــبتيّون بمبـ ــت السـ ــن األدفنتسـ يؤمـ

ــال  ــد. قـ ــم والجديـ ــه القديـ ــدس ـ بعهديـ ــاب المقـ ــي الكتـ ــدة فـ ــورة مؤكّـ وبصـ

المســـيح: ››ولكـــن أقـــول لكـــم، إنَّ كّل كلمـــة بطّالـــة يتكلّـــم بهـــا النـــاس ســـوف 

يُعطُـــون عنهـــا ِحســـاباً يـــوم الديـــن. ألنّـــك بكالِمـــك تتبـــّرر وِبَكالِمـــك تُـــدان‹‹ 

ر الّرســـول بولـــس هـــذا الحـــّق بعينـــه عندمـــا يشـــهد  )متـــى ٣٦:١٢ و٣٧(. ويُكـــرِّ

ـــد  ـــال كل واح ـــيح لين ـــي المس ـــام كرس ـــر أم ـــاً نُظَه ـــا جميع ـــّد أنّن ـــه ال ب ـــالً: ››ألنّ قائ

مـــا كان بالجســـد بحســـب مـــا َصَنـــَع خيـــراً كان أم شـــّراً‹‹ ) ٢ كورنثـــوس ١٠:٥ (. 

ـــْل  ـــُر كُلَّ َعَم ـــه يُْحِض ـــأّن ››الل ـــروا ب ـــاس ليتذكّ ـــع الن ـــك ســـليمان جمي كمـــا حـــّث المل

إلـــى الدينونـــة علـــى كّل َخِفـــيٍّ إن كان خيـــراً أو شـــّراً‹‹ )جامعـــة ١٤:١٢(. فـــي 
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ـــاة  ـــأة )الحي ـــث اســـتحقاقها للمكاف ـــن حي ـــة كّل نفـــس ِم ـــة ســـتُقّرر حال ـــوم الدينون ي

األبديـــة( أو للعقـــاب )المـــوت األبـــدي(.

ــوت  ــد مـ ــروح بعـ ــود الـ ــبتيون بخلـ ــت السـ ــن األدفنتسـ ــل يؤمـ هـ

ــد؟  الجسـ
كال. فمـــا ِمـــن إنســـان يُمِكُنـــه التَّمتُّـــع بالخلـــود ِبَمْعـــَزٍل عـــن اللـــه، فَلَـــُه وحـــده 

ـــه  ـــان ـ بروح ـــا اإلنس ـــاوس ١٧:١(، أّم ـــة )١ تيموث ـــاء والّديموم ـــود والبق ـــه( الخل )الل

ـــاٍن.  ـــت وف ـــده، فمائ وجس

إن المـــوت هـــو حالـــة ِمـــن عـــدم الوعـــي المؤقـــت فـــي انتظـــار القيامـــة، 

وقـــد دعاهـــا الكتـــاب المقـــدس ِمـــراراً ـ فـــي العهـــد القديـــم، بــــ ››نـــوم‹‹، أو 

ـــا  ـــه، فعندم ـــد التشـــبيه ذات ـــد الجدي ـــا يســـتخدم العه ـــاد‹‹. كم ››اضطجـــاع‹‹، أو ››ُرق

ـــم  ـــة ل ـــال: ››إنَّ الصبيَّ ـــة، ق ـــت ميت ـــي كان ـــرس الت ـــة ياي ـــة ابن ـــيح حال ـــف المس وص

تَُمـــْت لكنهـــا نائمـــة‹‹ )متـــى ٩: ٢٤(. وأشـــار أيضـــاً إلـــى لَِعـــازر عندمـــا مـــات 

ـــال  ـــه. فق ـــب ألوقظ ـــي أذه ـــام. لكن ـــد ن ـــا ق ـــازر حبيبُن ـــال: ››لع ـــة وق ـــة مماثل بطريق

ـــه  ـــن موتِ ـــول ع ـــَفى. وكان يســـوع يق ـــو يُش ـــام، فه ـــد ن ـــيِّد، إْن كان ق ـــا س ـــذه ي تالمي

ـــة،  ـــذ عالني ـــوع حينئ ـــم يس ـــال له ـــوم. فق ـــاد الن ـــن ُرق ـــول ع ـــم ظنُّـــوا أنـــه يق وُه

لعـــازر مـــات‹‹ )يوحنـــا ١١: ١١ـ١٤(. إن إشـــارة الكتـــاب المقـــدس إلـــى المـــوت 

كُرقـــاد أو نـــوم يتـــالءم مـــع طبيعتـــه الموضحـــة أيضـــاً فـــي الكتـــاب المقـــدس: 

ــة ٩: ٥(؛  ــيئاً‹‹ )جامعـ ــون شـ ــى ال يَْعلَُمـ ــم ألن ››الموتـ ــي عندهـ ــى ال وعـ فالموتـ

ـــكاره‹‹  ـــك أف ـــه تهل ـــوم نفس ـــك الي ـــي ذل ـــه... ف ـــرج روح ـــم ››تخ ـــف تفكيره ويتوقَّ

ـــل وال  ـــن عم ـــس ِم ـــت ››لي ـــاطات المائ ـــوت كل نش ـــي الم ـــور ١٤٦: ٤(؛ ويُنه )مزم

اختـــراع وال معرفـــة وال حكمـــة فـــي الهاويـــة‹‹ )جامعـــة ٩: ١٠(.

ـــاب  ـــن حـــي ال يخضـــع للمـــوت، والكت ـــة لكائِ ـــة أو ِصَف ـــو حال ـــود، فه ـــا الخل أم

المقـــدس يُبيِّـــن بـــأنَّ اللـــه خالـــد ››وحـــده لـــه عـــدم المـــوت‹‹ )١ تيموثـــاوس 

٦: ١٦(. فهـــو غيـــر مخلـــوق، موجـــود بذاتـــه، ليـــس لـــه بدايـــة وال نهايـــة. أمـــا 

ـــم  ـــالً ث ـــار يظهـــر قلي ـــا بــــ ››بُخ ـــاب المقـــدس حياته ـــات البشـــرية، فيُشـــبِّه الكت الكائن

ـــاً كامـــالً  ـــه يختلـــف اختالف ـــأنَّ الل ـــا نالحـــظ ب يضمحـــل‹‹ )يعقـــوب ٤: ١٤(. ومـــن هن

عـــن المخلوقـــات البشـــرية فـــي هـــذا المجـــال، فاللـــه ال محـــدود بينمـــا البشـــر 
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ـــن  ـــون. ولك ـــر زائل ـــرمدي والبش ـــه س ـــون؛ الل ـــر مائت ـــد والبش ـــه خال ـــدودون؛ الل مح

ـــود  ـــى الخل ـــعي إل ـــى الس ـــر عل ـــدس البََش ـــاب المق ع الكت ـــجِّ ـــذا، يُش ـــن ه ـــم ِم بالرغ

ِمـــن خـــالل قبـــول المســـيح، إذ يقـــول: ››أمـــا هبـــة اللـــه فهـــي حيـــاة أبديـــة )خلـــود( 

ـــس  ـــول بول ـــح الرس ـــم يوض ـــا ٥: ١١(. ث ـــة ٦: ٢٣؛ ١ يوحن ـــوع‹‹ )رومي ـــيح يس بالمس

ـــوق  ـــد الب ـــي ››عن ـــن ه ـــود للمؤمني ـــة الخل ـــا هب ـــتُمَنح خالله ـــي س ـــة الت ـــأنَّ اللحظ ب

ـــر. ألنَّ هـــذا الفاســـد  ـــام األمـــوات عديمـــي فســـاد ونحـــن نتغيَّ األخيـــر‹‹، عندمـــا ››يُق

ـــوس  ـــوت‹‹ )١ كورونث ـــدم م ـــس ع ـــت يلب ـــدم فســـاد، وهـــذا المائ ـــس ع ـــدَّ أن يلب الب

ـــد  ـــن عن ـــود للمؤمني ـــح الخل ـــن يمن ـــه ل ـــأنَّ الل ـــاً ب ـــح تمام ـــذا يوض ١٥: ٥١ـ٥٤(. وه

ـــيح. ـــيء المس ـــد مج ـــد وعن ـــة المجي ـــوم القيام ـــي ي ـــك ف ـــيتم ذل ـــل س ـــم ب موته

ما هو مفهوم األدفنتست السبتّيني عن جهنم؟
يؤمــن األدفنتســت الســبتيّون بجهّنــم كحقيقــة واقعــة، غيــر أنّهــم ال يؤمنــون 

بــأّن النــاس ســينالون عقابهــم أو جزاءهــم فــوراً بعــد موتهــم، فليــس هنالــك أحــد 

فــي جهنــم اآلن ألنَّ المســيح علَّمنــا ِمــن خــالل َمثـَــل الِحْنطـَـة )المؤمنيــن( والــزوان 

)غيــر المؤمنيــن( بــأنَّ الذهــاب إلــى جهنــم أو ملكــوت اللــه ســيتم وقــت الحصــاد 

ــن: ››اجمعــوا  ادي ــي، عندمــا ســيقول للحصَّ ــه الثان ــم ومجيئ ــد انقضــاء العال ـ أي عن

ــي‹‹  ــى مخزن ــا إل ــة فاجمعوه ــا الحنط ــَرق. وأم ــاً ليُح ــوه ُحَزَم ــزوان واحزم أوالً ال

)متــى ١٣: ٢٤ـ٣٠، ٣٦ـ٤٣(. فالِعقــاب والُمجــازاة ســيتّمان عنــد مجيء المســيح ثانية 

كملــك الملــوك ورّب األربــاب.

ــد، ويوضحــون  ــى األب ــة ستشــتعل إل ــار أبدي كمــا أنهــم ال يؤمنــون بوجــود ن

بــأنَّ هــذا التعليــم غالبــاً مــا يُســاء فهمــه. فمــع أنَّ هنــاك الكثيــر مــن اآليــات فــي 

الكتــاب المقــدس ُذكِــَرت فيهــا عبــارة ››نــار أبديــة‹‹ أو كلمــة ››األبــد‹‹ إال أنهــا لــم 

ــا جــاء فــي رســالة  ــك م ــى ذل ــال عل ــق الكلمــة بمعناهــا الحرفــي. ومث تعــِن تطبي

يهــوذا ٧ عــن مدينتــي ســدوم وعمــورة والمــدن التــي حولهــا بأنهــا ››ُجِعلـَـت ِعبــَرة 

ــرت بالفعــل بالنــار تدميراً كامــالً، إال  ُمكاِبــَدة ِعقــاب نــار أبديــة‹‹. فهــذه المــدن تدمَّ

أن نارهــا لــم تكــن “أبديــة” بالمعنــى الحرفــي ـ والدليــل هــو أننــا ال نراهــا تحتــرق 

إلــى يومنــا الحالــي! ولهــذا يوضــح األدفنتســت الســبتيون بــأنَّ النــار األبدية ســتلتهم 

األشــرار إلــى أن ينتهــي ذكرهــم إال أنهــا لــن تســتمر إلــى األبــد.
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إنَّ دمــار األشــرار والحكــم عليهــم بالجحيــم ســيتم فــي نهايــة الزمــان عندمــا 

يديــن اللــه العالــم. فــي ذلــك اليــوم، ســيُطَرح المــوُت نفســه والهاويــة فــي بحيــرة 

ــي  ــيُطَْرُح أيضــاً ف ــاة س ــي ســفر الحي ــاً ف ــد اســمه مكتوب ــم يُوَج ــن ل ــار، وكُل َم الن

بحيــرة النــار )يوحنــا ٢٠: ١٤ و١٥(. عندهــا لــن ينفــع الصــراخ وال البــكاء وال صريــر 

األســنان ألن القــرار قــد ُحِســم ولــن ينفــع النــدم. وألنَّ المصيــر محتــوم وقــاٍس جداً، 

أعلــن اللــه فــي كل صفحــات الكتــاب المقــدس قائــالً: ››حــيٌّ أنــا يقــول الســيد الرب 

إنــي ال أســرُّ بمــوت الشــرير، بــل بــأن يرجــع الشــرير عــن طريقــه ويحيــا. ارجعــوا 

ارجعــوا عــن طرقكم الســيئة، فلمــاذا تموتــون...‹‹ )حزقيــال ٣٣: ١١(. إنَّ الله ال يريد 

الهــالك لخالئقــه، ولهــذا يمنحهــم الفرصــة تلــو األخــرى ويتأنَّــى علــى البشــر ألنــه 

››ال يشــاء أن يَهلــك أنــاس، بــل أن يُقِبــَل الجميــع إلــى التوبــة‹‹ )٢ بطــرس ٣: ٩(.

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بوجود أرواح رشيرة؟
ال يُنكـــر األدفنتســـت الســـبتيون حقيقـــة وجـــود أرواح شـــريرة، إال أنَّهـــم 

ـــذه  ـــى ه ـــه عل ـــاء خدمت ـــريرة أثن ـــع األرواح الش ـــذي أخض ـــيح ال ـــون أنَّ المس يؤمن

ـــب  ـــى الصلي ـــه عل ـــالل موت ـــن خ ـــد ِم ـــى األب ـــا وإل ـــرة عليه ـــق النُّص ـــد حق األرض ق

ـــة  ة والغلب ـــوَّ ـــه الق ـــن ب ـــح الُمؤمني ـــذا يَمن ـــيح ه ـــار المس ـــدة. وانتص ـــه المجي وقيامت

ــم األدفنتســـت  علـــى قـــوى الشـــر التـــي مـــا زالـــت تحـــاول إيـــذاء البشـــر. يُعلِـّ

ـــادي  ـــص والف ـــه الُمخلِّ ـــاس أن ـــى أس ـــيح عل ـــس للمس ـــس النف ـــأنَّ تكري ـــبتيون ب الس

ـــكار،  ـــل واألف ـــى العق ـــيطرته عل ـــب وس ـــي القل ـــدس ف ـــروح الق ـــكنى ال ـــب ُس وطل

ـــاه،  ـــه، والعمـــل بوصاي باإلضافـــة إلـــى الصـــالة الُمخلصـــة والصـــوم وقـــراءة كلمـــة الل

ـــال يبقـــى  ـــن هجمـــات إبليـــس وقـــوى الشـــر، ف ـــاع تعاليمـــه، تحمـــي المؤمـــن ِم واتب

ـــل  ـــوى الشـــر ب ـــلم لق ـــور، وال يستس ـــر الن ـــل يُبص ـــالم ب ـــي الظ ـــاً ف ـــان عائش اإلنس

يطلـــب العـــون لمحاربتهـــا، وال يســـمح للجهـــل أن يُســـيطر علـــى أفـــكاره بـــل 

ـــن  ـــيتخلَّص ِم ـــه س ـــا أن ـــة، كم ـــة والحكم ـــه المعرف ـــدس ليعطي ـــروح الق ـــتنجد بال يس

ـــعى  ـــدة ويس ـــه الجدي ـــيفرح بحيات ـــة وس ـــه الماضي ـــى لحيات ـــدف والمعن ـــاع اله ضي

لتحقيـــق الهـــدف الـــذي خلقـــه اللـــه مـــن أجلـــه. هـــذا النـــوع ِمـــن النُّصـــرة ال يُمكـــن 

ـــه والســـير  ـــن خـــالل النمـــو فـــي معرفت ـــول المســـيح، وِم ـــن خـــالل قب تحقيقـــه إال ِم

ـــه. ـــب مثال ـــاه وحس ـــى خط عل
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ب العظيمة؟ هل ميارس األدفنتست السبتّيون فريضة عشاء الرَّ
بَّانـــي(  يمـــارس األدفنتســـت الســـبتيون فريضـــة عشـــاء الـــرَّب )العشـــاء الرَّ

أربـــع مـــّرات فـــي الســـنة ـ علـــى األقـــل، إليمانهـــم بأنّهـــا فريضـــة أوصـــى بممارســـتها 

يســـوع المســـيح. ويعتقـــد األدفنتســـت الســـبتيون بـــأّن فريضـــة عشـــاء الـــرَّب 

)العشـــاء الّربّانـــي( ُمكّونـــة ِمـــن قســـمين: َغْســـل األْرُجـــل )فريضـــة التّواضـــع( 

والعشـــاء الّربّانـــي )الُخبـــز والخمـــر(. فـــي فريضـــة التّواضـــع، ينفصـــل جمهـــور 

ـــن  ـــة م ـــكان خـــاص وجماع ـــي م ـــون ف ـــن الرجـــال يجتمع ـــة ِم ـــى جماع ـــن إل العابدي

النســـاء اللواتـــي يجتمعـــن فـــي مـــكان آخـــر. فيغســـل الرجـــال أرجـــل بعضهـــم 

ـــزاً  ـــك النســـاء أيضـــاً. أمـــا فـــي فريضـــة العشـــاء الّربّانـــي، فيأكلـــون خب البعـــض، وكذل

ـــب(  ـــر عن ـــر )عصي ـــر ُمختَِم ـــراً غي ـــرة( ويشـــربون خم ـــى خمي ـــوي عل ـــراً )ال يحت فطي

ـــر  ـــه الطاه ـــيح ودم ـــد المس ـــى جس ـــزان إل ـــة يرُم ـــاج الكرم ـــز ونت ـــن الخب ألنَّ كُالً ِم

ـــى  ـــا ٣:١٣ـ١٧؛ مت ـــه )يوحن ـــن ب ـــان يؤم ـــا كّل إنس ـــن خطاي ـــارة ع ـــِفَك كفَّ ـــذي ُس ال

ــداً  ــذه عهـ ــلَّم تالميـ ــه سـ ــيح نفسـ ــوس ٢٣:١١ـ٢٦(. إنَّ المسـ ٢٦:٢٦ـ٢٩؛ ١ كورنثـ

ـــد  ـــد الجدي ـــذي للعه ـــي ال ـــو دم ـــذا ه ـــم، ألنَّ ه ـــا كلك ـــربوا منه ـــالً: ››اش ـــداً قائ جدي

الـــذي يُْســـَفُك ِمـــن أجـــل كثيريـــن لَِمْغَفـــِرِة الخطايـــا‹‹ )متـــى ٢٦: ٢٨؛ لوقـــا ٢٢: ٢٠(. 

ـــة  ـــح الحيواني ـــم الذبائ ـــن خـــالل تقدي ـــم ِم ـــد القدي ـــى العه ـــق عل ـــمَّ التصدي ـــا ت فكم

ـــذه  ـــي ه ـــه. وف ـــيح نفس ـــَدِم المس ـــد ِب ـــد الجدي ق العه ـــدِّ ـــذا ُص ـــروج ٢٤: ٨( هك )خ

ـــم،  ـــيح ألجله ـــوت المس ـــرون م ـــه، ويتذكَّ ـــم لل ـــون والءه د المؤمن ـــدِّ ـــة، يَُج الفريض

ـــن  ـــي أصبحـــت ِم ـــركات الت ـــدي والب ـــة األب ـــد النعم ـــن أجـــل عه ـــه ِم ويشـــكرون الل

ـــه  ـــفاعته، ومجيئ ـــه، ش ـــه، قيامت ـــه، موت ـــيح، صلب ـــاة المس ـــالل حي ـــن خ ـــم ِم نصيبه

ـــب. ـــن قري ـــة ع ثاني

هل يؤمن األدفنتست السبتّيون ِبُحكْم املسيح األلفي؟
ـــا  ـــفر الرؤي ـــن س ـــن ١٩ و٢٠ ِم ـــي األصحاحي ـــح ف ـــم واض ـــذا التّعلي ـــم. إنَّ ه نع

ـــة العصـــر  د بداي ـــدِّ ـــذي يُح ـــة هـــو ال ـــدس. فمجـــيء المســـيح ثاني ـــاب المق ـــي الكت ف

ـــرار  ـــع األب ـــون م ـــوت ويُخطف ـــن الم ـــرار ِم ـــوات األب ـــيُقام األم ـــا، س ـــي، فعنده األلف

األحيـــاء ››لُمالقـــاة الـــرب فـــي الهـــواء‹‹ )١ تســـالونيكي ٤: ١٧( وســـيملكون 

ويعيشـــون فـــي الســـماء مـــع المســـيح ُمـــّدة ألـــف ســـنة )رؤيـــا ٢٠: ٤ و٦(، أّمـــا 
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ــة  ــتغدو األرض خربـ ــرة، وسـ ــذه الفتـ ــالل هـ ــوا خـ ــن يعيشـ ــرار فلـ ــع األشـ جميـ

وخاليـــة وغيـــر مأهولـــة بالســـّكان. فالعصـــر األلفـــي هـــو ُملـــك المســـيح مـــع 

القديســـين فـــي الســـماء خـــالل الفتـــرة التـــي تفصـــل مـــا بيـــن القيامـــة األولـــى 

للمؤمنيـــن والقيامـــة الثانيـــة لألشـــرار.

ـــة  ـــة الثاني ـــي القيام ـــرار ف ـــوات األش ـــيقوم األم ـــي، س ـــر األلف ـــة العص ـــي نهاي ف

ــا  ــن عندهـ ــرار، ولكـ ــيح واألبـ ــة المسـ ــيطان لمحاربـ ــادة الشـ ــيجتمعون بقيـ وسـ

ســـتنزل نـــار مـــن عنـــد اللـــه لتلتهـــم األشـــرار وإبليـــس )رؤيـــا ٢٠: ٧ـ١٠( حيـــث 

ـــد  ـــن جدي ـــق ِم ـــك وتُخلَ ـــد ذل ـــتُطهَّر األرض بع ـــم س ـــه. ث ـــة الل ـــم دينون ذ به ـــتُنفَّ س

››ألنَّ الســـماء األولـــى واألرض األولـــى مضتـــا‹‹ )رؤيـــا ٢١: ١(، هـــذه هـــي األرض 

ـــد، وال  ـــا بع ـــي م ـــون ف ـــوت ال يك ـــث ››الم ـــدي حي ـــن األب ـــت المفديّي ـــدة وبي الجدي

ـــى قـــد مضـــت‹‹  ـــْع فـــي مـــا بعـــد، ألّن األمـــور األول ـــْزن وال ُصـــراخ وال َوَج يكـــون ُح

)رؤيـــا ٤:٢١(.

ما هي نظرة األدفنتست السبتّيني إىل السيدة ألن هوايت؟
ـــب  ـــن مواه ـــدة ِم ـــي واح ـــوة ه ـــة النب ـــأنَّ موهب س ب ـــدَّ ـــاب المق ـــح الكت يوض

ـــس أحـــد  ـــم أن لي فك ـــة... أعرِّ ـــة المواهـــب الروحي ـــن جه ـــا ››ِم ـــدس، فأم ـــروح الق ال

ـــول  ـــدر أن يق ـــد يق ـــس أح ـــا. ولي ـــوع أناثيم ـــول يس ـــه يق ـــروح الل ـــم ب ـــو يتكلَّ وه

يســـوع رب إال بالـــروح القـــدس. فأنـــواع مواهـــب موجـــودة ولكـــن الـــروح واحـــد... 

ـــروح  ـــه لواحـــد يُعطـــي بال ـــروح للمنفعـــة. فإن ـــكل واحـــد يُعطـــي إظهـــار ال ـــه ل ولكن

ـــروح  ـــان بال ـــر إيم ـــد. وآلخ ـــروح الواح ـــب ال ـــٍم بحس ـــر كالم ِعلْ ـــة. وآلخ كالم ِحْكَم

ـــر  ات. وآلخ ـــوَّ ـــل قُ ـــر عم ـــد. وآلخ ـــروح الواح ـــفاء بال ـــب ش ـــر مواه ـــد. وآلخ الواح

ة. وآلخـــر تمييـــز األرواح. وآلخـــر أنـــواع ألِســـنة. وآلخـــر ترجمـــة ألِســـنة.  نبـــوَّ

ـــرده  ـــد بمف ـــكل واح ـــماً ل ـــه قاِس ـــد بعين ـــروح الواح ـــا ال ـــا يعمله ـــذه كله ـــن ه ولك

ـــوس ١٢: ١ـ١١(.  ـــاء‹‹ )١ كورنث ـــا يش كم

لقـــد وهـــب اللـــه المؤمنيـــن بـــه وعبـــر كل العصـــور مواهـــب روحيـــة ُمختلفـــة، 

وعندمـــا يســـتخدم كل عضـــو مواهبـــه الروحيـــة بـــكل إخـــالص وبـــدون تفاخـــر 

ويُشـــاركها بمحبـــة ِمـــن خـــالل خدمـــة جماعـــة المؤمنيـــن )الكنيســـة( وفائـــدة 

ـــن )الكنيســـة(  ـــة المؤمني ـــي حماي ـــاهم ف ـــاء، يُس ـــة اإلنســـانية جمع ـــن ومنفع اآلخري
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ـــروح  ـــي ال ـــاء ف ـــي األعض ـــع باق ـــو م ـــو ه ـــة، وينم ـــم الخاطئ ـــرات التعالي ـــن تأثي ِم

وفـــي معرفـــة اللـــه ســـاعين للوصـــول إلـــى ِمـــلء قامـــة يســـوع المســـيح. فالمواهـــب 

ـــى  ـــم عل ـــجيعهم وتثبيته ـــن وتش ـــة المؤمني ـــدف لخدم ـــا ته ـــى اختالفه ـــة عل الروحي

ـــة. ـــاء والمحب ـــر والرج ـــان والصب اإليم

ة، فاألدفنتســـت الســـبتيون يؤمنـــون بـــأنَّ هـــذه  وبالنســـبة لموهبـــة النبـــوَّ

ـــن  ـــيح، ُمعتمدي ـــيء المس ـــل مج ـــة قب ـــة الباقي ـــتُميِّز الكنيس ـــي س ـــي الت ـــة ه الموهب

ـــي أســـُكُب  ـــك أن ـــي تقـــول: ››ويكـــون بعـــد ذل ـــة الت ـــى اآلي فـــي معتقدهـــم هـــذا عل

ـــرى  ـــاً وي ـــيوخكم أحالم ـــم ش ـــم ويحل ـــم وبناتك ـــأ بنوك ـــر فيتنب ـــى كل بش ـــي عل روح

شـــبابكم رؤى... واُعطـــي عجائـــب فـــي الســـماء واألرض... قبـــل أن يجـــيء يـــوم 

الـــرب العظيـــم المخـــوف‹‹ )يوئيـــل ٢: ٢٨ـ٣١؛ أعمـــال الرســـل ٢: ١٦ـ٢١(. كمـــا 

وأنَّهـــم يؤمنـــون بـــأنَّ هـــذه الموهبـــة قـــد ظهـــرت فـــي حيـــاة الســـيدة ألـــن 

ـــة  ـــاد والتعزي ـــن اإلرش ـــر ِم ـــل الكثي ـــا تحم ـــا. فكتاباته ـــالل خدمته ـــن خ ـــت ِم هواي

ــأنَّ  ــد بـ ــه يؤكِّـ ــه وكتبتـ ــا قالتـ ــا أن كل مـ ــن. كمـ ــجيع للمؤمنيـ ــم والتشـ والتعليـ

ـــه أي  ـــى أساس ـــر عل ـــذي يجـــب أن يُختَبَ ـــد ال ـــاب الوحي ـــو الكت ـــدس ه ـــاب المق الكت

ـــه: ـــا كتبت ـــة عّم ـــض األمثل ـــذه بع ـــاد. وه ـــم أو إرش تعلي

ـــون  ـــدس( كقان ـــاب المق ـــه )الكت ـــة الل ـــاريء كلم ـــزي الق ـــك عزي ـــِرح علي “أقْتَ

إليمانـــك وأعمالـــك.” )كتابـــات مبكـــرة، صفحـــة ٧٨(.

ـــور  ـــِط أيَّ ن ـــم يُع ـــو ل ـــدس. فه ـــاب المق ـــوا الكت ـــم أن تدرس ـــه يريدك “إن الل

إضافـــي ليحـــلَّ محـــلَّ كلمتـــه. أمـــا هـــذا النـــور )إشـــارة إلـــى كتاباتهـــا( فهـــو 

ـــا  ـــمَّ تناوله ـــي إذا ت ـــه هـــو، الت ـــى كلمت شـــة إل ـــة والُمشوَّ لتقريـــب األذهـــان الُمضطرب

وهضمهـــا جيـــداً، فهـــي ســـتكون بمثابـــة خبـــز الحيـــاة للـــروح.” )الرســـالة ١٣٠، 

١٩٠١، رســـائل ُمختـــارة، الكتـــاب ٣، صفحـــة ٢٩(.

ويؤِمـــن األدفنتســـت الســـبتيون أيضـــاً بـــأنَّ الســـيدة ألـــن هوايـــت كانـــت 

ـــن اللـــه كُمْرَســـلة  ســـة ِم ـــة، إذ يعتقـــدون بأنهـــا ُمكرَّ د كاتبـــة موهوب أكثـــر ِمـــن ُمجـــرَّ

ـــم  ـــدس ولتحثه ـــاب المق ـــم الكت ـــاع تعالي ـــة اتب ـــى أهمي ـــن إل ـــاه المؤمني ـــت انتب لِتَلِْف

ـــب  ـــا لق ـــق عليه ـــة تُطلِ ـــع أنَّ الكنيس ـــة. وم ـــيح ثاني ـــيء المس ـــتعداد لمج ـــى االس عل

ـــي شـــاركتها الســـيدة  ـــوءات الت ـــن النب ـــر م ـــام الكثي ـــة إتم ـــى حقيق ـــاداً عل ـــة اعتم نبيَّ

ـــم تقبـــل أن تُلقـَّــــب  ألـــن هوايـــت مـــع أعضـــاء كنيســـتها، إال أنهـــا )ألـــن هوايـــت( ل

Alwaad.indd   25 12/17/15   1:49 PM



26  تََعرَّف علی األدفنتست السبتيني 

ـــي  ـــورة ف ـــوص مذك ـــى نص ـــاداً عل ـــك اعتم ـــلَة”، وذل ـــا “ُمرَس ـــر كونه ـــب غي ـــأي لق ب

ـــا:  ـــال عنه ـــذا مث ـــا، وه كتاباته

ـــى أي لقـــب آخـــر أو  ـــه، ال أســـعى الحصـــول عل ـــن الل ـــلَة ِم ـــي ُمْرَس “عـــدا كون

ـــي ـــى J. H. Kellogg ف ـــالة ٣٢٠، ١٩٠٥، إل ـــر.” )الرس ـــز آخ مرك

 Manuscript Releases, vol. 5, p. 439.

ومـــع أنَّ األدفنتســـت الســـبتيين يعتبـــرون كتاباتهـــا ُملَْهَمـــة ِمـــن اللـــه، إال أنهـــم 

يبنـــون إيمانهـــم علـــى الكتـــاب المقـــدس وحـــده، فكتاباتهـــا ليســـت بمســـتوى 

الكتـــاب المقـــدس، وال يجـــب أن توضـــع بنفـــس أهميـــة الكتـــاب المقـــدس. كمـــا أنَّ 

ـــا  ـــاً م ـــي الكنيســـة، وغالب ـــة ف ـــروط العضوي ـــن ش ـــرطاً ِم ـــس ش ـــا لي ـــان بكتاباته اإليم

ـــه  ـــم عقل ـــاِرن ويَُحكِّ ـــرك قـــرار الُحكـــم علـــى كتاباتهـــا للشـــخص نفســـه ليقـــرأ ويُق يُت

ويطلـــب إرشـــاد اللـــه وقيادتـــه. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الســـيدة ألـــن هوايـــت لـــم 

ـــاب المقـــدس وال حتـــى أحـــد األســـفار  ـــة الكت ـــة كأهمي تذكـــر قـــط أن كتاباتهـــا ُمِهمَّ

ـــه.  الموجـــودة ضمن

ــيح يف  ــة املسـ ــبتّيني حـــول خدمـ ــم األدفنتســـت السـ ــو تعليـ ــا هـ  مـ

ــاء؟  السـ
ــم األدفنتســـت الســـبتيّون قائليـــن بـــأنَّ المســـيح عندمـــا َصِعـــَد إلـــى  يُعلِـّ

الســـماء، َشـــَرع فـــي خدمتـــه الكهنوتيـــة ››بالمســـكن األعظـــم واألكمـــل‹‹ )عبرانييـــن 

ـــك  ـــمل تل ـــن ٢٤:٩(. وتش ـــا‹‹ )عبرانيي ـــه ألجلن ـــه الل ـــام وج ـــر اآلن أم ١١:٩( ››ليظه

الخدمـــة عملـــه الشـــفاعي ››ألنَّ لنـــا شـــفيع عنـــد اآلب يســـوع المســـيح البـــار‹‹ 

)١يوحنـــا ٢: ١( والـــذي ِمـــن أجلنـــا ››هـــو حـــّي فـــي كّل حيـــن ليشـــفع فيهـــم‹‹ 

ــن ٧: ٢٥(. )عبرانييـ

يؤمـــن األدفنتســـت الســـبتيّون أنَّ ثّمـــة حاجـــة ماّســـة لدراســـة خدمـــة المســـيح 

ـــي  ـــس ف ـــد جل ـــة... ق ـــس كهن ـــا رئي ـــماوي إذ أنَّ ››لن ـــدس الس ـــي المق ـــفاعية ف الش

يميـــن عـــرش الَعظََمـــة فـــي الســـموات خادمـــاً لألقـــداس والمســـكن الحقيقـــي 

ـــس  ـــاء رئي ـــد ج ـــيح ››ق ـــن ١:٨ و٢(، فالمس ـــان‹‹ )عبرانيي ُب ال إنس ـــرَّ ـــُه ال ـــذي نََصبَ ال

ـــٍد أي  ـــوع بي ـــر المصن ـــل غي ـــم واألكم ـــكن األعظ ـــدة فبالمس ـــرات العتي ـــة للخي كهن

ـــه  ـــدم نفس ـــل ب ـــول ب ـــوس وعج ـــدم تي ـــس ب ـــة ولي ـــذه الخليق ـــن ه ـــس ِم ـــذي لي ال
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ـــن ٩: ١١ـ١٢(.   ـــاً‹‹ )عبرانيي ـــداء أبدي ـــد ف ـــداس فوج ـــى األق ـــدة إل ـــرة واح ـــَل م َدَخ

ـــع  ـــه التَّمتّـُ ـــن ب ـــن للمؤمني ـــن الممك ـــل ِم ـــذه تجع ـــفاعية ه ـــيح الش ـــة المس وخدم

ـــا  مه ـــي قدَّ ـــه الت ـــالل ذبيحت ـــن خ ـــه ِم ـــع الل ـــم م ـــه له ـــه وُمصالحت ـــتحقاقات دم باس

ـــم.  ـــن خطاياه ـــر ع ـــب للتكفي ـــى الصلي ـــد عل ـــى األب ـــدة وإل ـــرة واح م
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ـــبتّيون  ـــت الس ـــا األدفنتس ـــّدد عليه ـــيحية يُش ـــلوك مس ـــس س ـــة مقايي أيّ

ـــا؟ ويُراعونه
يُراعـــي األدفنتســـت الســـبتيّون توجيـــه الكتـــاب المقـــدس فـــي هـــذا 

ـــبَّ  ـــم، إْن أح ـــي العال ـــي ف ـــياء الت ـــم وال األش ـــوا العال ـــل: ››ال تُِحبّ ـــوص والقائ الخص

ـــد  ـــهوة الجس ـــم، ش ـــي العال ـــا ف ـــة اآلب. ألنَّ كل م ـــِه محبَّ ـــْت في ـــم، فليَس ـــد العال أح

ـــا  ـــم‹‹ )١ يوحن ـــن العال ـــل ِم ـــن اآلب ب ـــس ِم ـــم المعيشـــة، لي ـــون وتعظُّ وشـــهوة العي

ـــة  ـــبتيّون مجموع ـــت الس ـــي األدفنتس ـــه، يُراع ـــذا التوجي ـــوء ه ـــي ض ١٥:٢ـ١٦(. وف

ـــا: ـــك أهمه ـــلوكية، وإلي ـــس الس ـــن المقايي ِم

مقياس اللباس والزينة:
فيمـــا يعترفـــون بالفروقـــات الحضاريـــة، يلتزمـــون باللبـــاس البســـيط 

والُمحتشـــم، غيـــر ُمســـرفين فـــي اقتنـــاء مالبـــس غاليـــة الثمـــن، ُمقتنعيـــن بـــأنَّ 

جمالهـــم الحقيقـــي ينبـــع ِمـــن روحهـــم اللطيفـــة والوديعـــة وال يعتمـــد علـــى 

ــى  ــاً علـ ــن أيضـ ــة، ُمعتمديـ ــة الخارجيـ ــرات والزينـ ــي والمجوهـ ــتخدام الحلـ اسـ

ــاً. ــك ممكنـ ــا كان ذلـ ــه كلمـ ــة عليـ ــي والمحافظـ ــم الطبيعـ جمالهـ

مقياس االستجام والتسلية والرتفيه:
السـبتيون  فاألدفنتسـت  بـه،  والتَّمثّـُـل  المسـيح  التِّبـاع  يسـعون  أنهـم  بمـا 

ـة وفرحاً. وهـذا يعني  يجتهـدون لالنهمـاك فـي النشـاطات التـي تُنِتـج طهـارة وِصحَّ

بـأنَّ مقيـاس ترفيههـم وتسـليتهم يشـمل ُممارسـة الرياضـة النافعة التـي تعمل على 

تطويـر الِقـَوى البدنيـة والعقليـة والروحيـة، االبتعاد عن أنواع التسـلية التي تشـمل 

القمـار أو العنـف، تجنُّـب إضاعة الوقت في أمـور تافهة، واالبتعاد عن أي نشـاط أو 

فعاليـة قـد تضـّر بالبدن أو العقل أو الروح. ووسـط النشـاط والتسـلية واالمتناع عن 

ي ويُنعش  الممارسـات الخاطئـة، يأتـي االسـتجمام كمطلـب مهم لإلنسـان ألنـه يُقـوِّ

م. الذهـن والجسـد، وبالتالـي يُسـاعد الفرد علـى العطـاء واإلبـداع والتقدُّ
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مقياس العالقات:
ـــه اإلنســـان ذكـــراً وأنثـــى، ُمختلفيـــن فـــي الجنـــس لكنهمـــا فـــي  لقـــد خلـــق الل

ـــا نحـــو  ـــُكلٍّ منهم ـــه المشـــاعر الجنســـية لِ ـــه الل ـــد وجَّ ـــن. وق ـــت متكاملي نفـــس الوق

الجنـــس اآلخـــر. ومـــع أنَّ الكتـــاب المقـــدس يشـــجب بشـــدة العالقـــات الشـــاذة 

)اشـــتهاء الجنـــس المماثـــل( )روميـــة ١: ٢٦ـ٢٨؛ الوييـــن ١٨: ٢٢، ٢٠: ١٣( إال أنـــه 

أيضـــاً ال يســـمح بعالقـــات غيـــر ُمحلَّلـــة مـــا بيـــن الجنســـين “ال تـــزن” )خـــروج 

ـــارة كل  ـــى طه ـــة عل ـــين للمحافظ ـــن الجنس ـــة بي ـــة بريئ ـــي برفق ـــل يوص ٢٠: ١٤(، ب

ـــز. ـــدون تميي ـــا وب منهم

ـــبتيون  ـــت الس ـــد األدفنتس ـــن، فيعتق ـــن باآلخري ـــة المؤم ـــبة لعالق ـــا بالنس أم

ـــوس ١٠: ٣٢(، ألن  ـــرة” ألي إنســـان )١كورنث ـــال عث ـــون “ِب ـــن أن يك ـــى المؤم ـــأنَّ عل ب

اللـــه دعـــا كل مؤمـــن ـ رجـــالً كان أو امـــرأة ـ إلـــى الُمســـاهمة فـــي خدمـــة اآلخريـــن 

ِمـــن أجـــل خالصهـــم ودعوتهـــم لملكـــوت اللـــه.

مقياس االستاع إىل املوسيقى:
إنَّ الموســـيقى هبـــة ِمـــن اللـــه إذا تـــمَّ اســـتخدامها بطريقـــة صحيحـــة ولهـــدف 

ـــات  ـــكار ومعلوم ـــر أف ـــه أو لَنش ـــل بخليقت ـــه والتأمُّ ـــبيح الل ـــتُْخِدَمت لِتَس ـــل واس نبي

ـــة  ـــة لراح ـــة والمؤرق ـــيقى الصاخب ـــا الموس ـــامية. أم ـــدة وس ـــرة وُمفي ـــائل طاه ورس

النفـــس، تلـــك الموســـيقى المصحوبـــة بكلمـــات بذيئـــة أو معـــاٍن تســـتثير فـــي 

ـــا ألنَّ  ـــاد عليه ـــدم االعتي ـــا وع ـــاد عنه ـــب االبتع ـــهوات، فيج ـــز والش ـــان الغرائ اإلنس

ـــاً. ـــكار الحق ـــس واألف ـــى النف ـــر عل ـــدَّ أن يظه ـــا البُ تأثيره

مقياس القراءة واملُطالعة: 
ـــد  ـــم تع ـــم، إذ ل ـــول العال ـــاراً ح ـــات انتش ـــر الهواي ـــن أكث ـــي ِم ـــراءة ه إنَّ الق

ـــة  ـــب األلكتروني ـــملت الكت ـــل ش ـــط، ب ـــة فق ـــب المطبوع ـــورة بالكت ـــراءة محص الق

ـــرة التـــي جعلـــت مـــن القـــراءة  ومواقـــع االنترنـــت وغيرهـــا مـــن االختراعـــات الكثي

يـــب.  أســـهل هوايـــة وربمـــا األحـــبُّ إلـــى العيـــن والفكـــر والقلـــب وحتـــى الجَّ

ومـــع حقيقـــة وجـــود فيـــض ِمـــن الكتـــب الجيـــدة والممتـــازة لتنميـــة الذهـــن 

ـــرة  ـــن الكتـــب الخطي ـــاك أيضـــاً ســـيل جـــارف ِم وتوســـيع العقـــل وإرواء النفـــس، هن
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ـــن قراءتـــه  ـــاه علـــى مـــا يُكثـــر األطفـــال ِم ـــا يجـــب االنتب ـــرة بـــل الفتَّاكـــة. هن والُمدمِّ

ـــوراً أو رفضـــاً أو  ـــد نف ـــد تولِّ ـــة، ق ـــت خيالي ـــى وإن كان ـــرأ ـ حت ـــي تُق ـــكار الت ألنَّ األف

ـــؤدِّي  ـــد ت ـــا أيضـــاً ق ـــدة وربم ـــع المفي ـــدة والمواضي ـــب الجي ـــالً أو اســـتهتاراً بالكت مل

ـــامية.  ـــم الس ـــم والتعالي ـــتهانة بالقي ـــى االس إل

مقيـــاس التعامـــل مـــع وســـائل اإلعـــالم واألجهـــزة األلكرتونيـــة 

الحديثـــة )تلفـــاز، قنـــوات فضائيـــة، شـــبكة اإلنرتنـــت، هواتـــف 

خليويـــة، وغرهـــا(:
ـــاالً  يمكـــن لوســـائل اإلعـــالم واألجهـــزة األلكترونيـــة أن تكـــون ســـالًحا فعَّ

ـــى  ـــًرا عل ـــا كبي ـــا وقًع ـــد كان له ـــل، وق ـــة والتواص ـــف والمعرف ـــم والتثقي ـــي التعلي ف

ـــديد،  ـــف الش ـــع األس ـــن م ـــي، ولك ـــا الحال ـــي عصرن ـــا ف ـــان ـ خصوًص ـــاة كل إنس حي

ـــًكا لُِمْســـتَْخِدِمها إذا لـــم يتـــوَخ  يُمكـــن لهـــذه الوســـائل نفســـها أن تكـــون ســـالًحا ُمهلِ

الحـــذر منهـــا ولـــم يضـــع لهـــا حـــدوًدا وضوابـــط. وِمـــن أخطـــر الشـــرور التـــي 

ـــت فـــي المجتمعـــات المختلفـــة مـــع زيـــادة انتشـــار وســـهولة اســـتخدام هـــذه  تفشـَّ

ـــعة  ـــم المتوسِّ ـــع هـــذه الدراســـات والمفاهي ـــا. وم ـــان عليه ـــزة هـــو شـــر اإلدم األجه

عـــن مفهـــوم وطبيعـــة إدمـــان اإلنســـان علـــى األشـــياء وحتـــى العـــادات، تبـــرز 

ـــى   ـــان عل ـــى اإلدم ـــؤدِّي إل ـــا ت ـــاً م ـــي غالب ـــزة الت ـــذه األجه ـــة له ـــورة الُمضاعف الخط

ـــوك أو  ـــس ب ـــرة أو الفي ـــائل القصي ـــاب أو الرس ـــية أو األلع ـــالم الجنس ـــاهدة األف ُمش

اإلدمـــان علـــى مواقـــع وأمـــور أخـــرى، باإلضافـــة إلـــى الخطـــورة الثانيـــة والتـــي 

ـــة،  ـــة )نميم ـــرار أخالقي ـــزة بأض ـــذه األجه ـــتخدم ه ـــة ُمس ـــل بإصاب ـــا تتمثـَّ ـــاً م غالب

ـــي  ـــاع ف ـــة )أوج ـــاكل صحي ـــد( أو مش ـــن، تهدي ـــى اآلخري ـــر عل ـــاء، تنمُّ ـــر، كبري تفاخ

ـــة )االنعـــزال عـــن  ـــمنة( أو مشـــاكل نفســـية ومعنوي الظهـــر، مشـــاكل فـــي البصـــر، ُس

ـــي  ـــذا يجـــب الحـــذر ف ـــة(. وله ـــراض اجتماعي ـــس، أم ـــة بالنف ـــدان الثق ـــن، فق اآلخري

ـــبيبة  ـــال والش ـــر باألطف ـــق األم ـــا يتعلَّ ـــة عندم ـــزة ـ خاص ـــذه األجه ـــع ه ـــل م التعام

ـــيء.  ـــل الناش والجي
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العبادة

أين يتعبَّد األدفنتست السبتيون؟ 
ــم  ــة، فه ــة والجماعيَّ ــادة الفرديّ ــة العب ــبتيّون بأهميَّ ــت الس ــن األدفنتس يؤم

يعبــدون اللــه فــي بيوتهــم ِمــن خــالل صلواتهــم اليوميــة والتأّمل وقــراءة كلمــة الله 

الُمقّدســة؛ كمــا أنّهــم يعبــدون اللــه أثنــاء اجتماعاتهــم فــي الكنيســة مــع بعضهــم 

البعــض فــي اليــوم الّســابع )يــوم الســبت( ِمــن كل أســبوع، إذ يُشــاركون إيمانهــم 

مــع بعضهــم ويشــهدون عــن إحســانات اللــه ومراحمــه وبركاتــه الكثيــرة عليهــم، 

ويعيشــون حياتهــم علــى أســاس العهــد الجديــد الــذي قطعــوه مــع المســيح ـ رأس 

ــارة  ــي عب ــبتيين وه ــت الس ــادة األدفنتس ــكان عب ــي م ــة إذاً ه ــة. فالكنيس الكنيس

ــًصا لهــم،  عــن مجموعــة المؤمنيــن الذيــن يعترفــون بالمســيح يســوع ســيًدا وُمخلـِّ

ــون مــع بعضهــم البعــض فــي محبَّــة واُلَفــة لعبــادة اللــه، وتســبيحه، ودراســة  وينظمُّ

كلمتــه، وســماع كلمــة الوعــظ واإلرشــاد، واالحتفــال بعشــاء الــرب، والصــوم 

ــار الخــالص  ــك، كمــا أنَّ هدفهــم هــو نشــر أخب والصــالة كلمــا دعــت الحاجــة لذل

وإعــالن ملكــوت اللــه للعالــم أجمــع.  

هل يتساوى الرجال والنساء يف العبادة واإلميان؟
ــدة،  ــة جدي ــن بالمســيح هــم خليق ــأنَّ المؤمني ــن األدفنتســت الســبتييون ب يؤم

وأنَّ الكنيســة هــي جســد واحــد ذو أعضــاء عديــدة تختلــف فــي فعالياتهــا وتســمياتها 

وصفاتهــا ووظائفهــا وأشــكالها أيضــاً. فأعضــاء كنيســة المســيح )المؤمنين( قــد يختلفون 

فــي أعراقهــم وثقافاتهــم وتعليمهــم وثروتهــم وأشــكالهم وطبعــاً فــي جنســهم. ومــع 

أنَّــه ِمــن الطبيعــي أن تُشــكِّل هــذه األمــور الكثيــر ِمــن الخالفــات والشــقاق والتمييــز 

ــذه  ــى ه ــبون عل ــيح يتغلـَّ ــة المس ــي كنيس ــات ف ــن والمؤمن ــة، إال أنَّ المؤمني والتفرق

االختالفــات ألنهــم يؤمنــون بــأنَّ الله قــد خلق البشــر متســاوين، ألن الجميع ››أبنــاء الله 

باإليمــان بالمســيح يســوع. ألنَّ كلكــم الذيــن اعتمدتــم بالمســيح قــد لَِبْســتُم المســيح: 

ليــس يهــودي وال يونانــي. ليــس عبــد وال حــر. ليــس ذكــر وأنثــى، ألنكــم جميعــاً واحــد 

فــي المســيح يســوع‹‹ )غالطيــة ٣: ٢٦ـ٢٨(. فــال فــرق بيــن الرجــال والنســاء إذا آمنــوا 

بالمســيح واعتمــدوا باســمه، وهــذا أروع مــا يميَّــز قيمــة المؤمــن بالمســيح. 
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النشاط الثقايف

ما هي نظرة األدفنتست السبتيني عن التعليم؟
ـــاة  ـــي حي ـــيًا ف ـــا أساس ـــبتيين ُركًن ـــت الس ـــبة لألدفنتس ـــم بالنس ـــُر التَّعلي  يُعتَبَ

اإلنســـان الُمتكاملـــة. وبمـــا إنـَّـــهم يســـعون لالهتمـــام بالناحيـــة الروحيـــة والجســـدية 

والعقليـــة، فهـــم يهتمـــون كثيـــًرا بالناحيـــة العلميـــة والتربويـــة إلعـــداد اإلنســـان 

ـــم  ـــط التَّعلـُّ ـــي فق ـــبتيين ال يعن ـــت الس ـــبة لألدفنتس ـــم بالنس ـــالً. فالتعلي ـــداًدا أمث إع

ـــل هـــو يشـــمل أيضـــاً النمـــو  ـــي والعلمـــي، ب ـــى النمـــو العقل ـــن أجـــل الحصـــول عل ِم

الجســـدي، والعاطفـــي، واالجتماعـــي، والروحـــي. ويُمكـــن تلخيـــص فلســـفة التعليـــم 

ـــيئًا  ـــي ش ـــة تعن ـــة الحقيقي ـــة: “التربي ـــرة التالي ـــالل الفق ـــن خ ـــا ِم ـــادون به ـــي ين الت

د ُمتابعـــة منهـــج خـــاص للدراســـة... أو اإلعـــداد للحيـــاة الحاضـــرة...  أكثـــر ِمـــن ُمجـــرَّ

ـــّد الطالـــب  ـــا النمـــو الُمتناِســـق لِقـــوى الجســـم والعقـــل والـــروح، وهـــي التـــي تُِع إنّه

ـــد  ـــب واألبع ـــة األرح ـــمى للخدم ـــَرح األس ـــم وللَف ـــذا العال ـــي ه ـــة ف ـــَرح الخدم لَِف

ـــة ١٤(. ـــة”، صفح ـــة الحقيقي ـــاب “التربي ـــن كت ـــي” )م ـــم اآلت ـــي العال ف

ِمـــن الُمالَحـــظ بـــأن إســـلوب تعليمهـــم هـــذا ومدارســـهم ُمنتشـــرة حـــول 

العالـــم ِمـــن خـــالل ٧٨٤٢ مدرســـة ومؤسســـة تعليميَّـــة )جامعـــة، كليـــة، إلـــخ...( 

ــيغان  ــة متشـ ــي واليـ ــدروز فـ ــة أنـ ــي: جامعـ ــات هـ ــك المؤسسـ ــن تلـ ــالث ِمـ ثـ

األميريكيـــة، وجامعـــة لومالينـــدا فـــي واليـــة كاليفورنيـــا األميريكيـــة، وجامعـــة 

ــع  ــة أربـ م هـــذه الجامعـ ــدِّ ــان، حيـــث تُقـ الشـــرق األوســـط فـــي بيـــروت ـ لبنـ

لهـــم لحيـــاة نافعـــة  ســـنوات يتعلـَّـــم فيهـــا شـــبيبة الشـــرق األوســـط علًمـــا ُمفيـــًدا يُؤهِّ

وخدمـــة جيـــدة لوطنهـــم وأمتهـــم وُشـــعوبهم.
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الصحة واالعتدال

ملاذا يهتم األدفنتست السبتّيون بالصحة والَخَدمات الطبيَّة؟
ــرون ١٧٥  ــبتيين يُديـ ــت السـ ــأنَّ األدفنتسـ ــرة بـ ــاءات األخيـ ــير اإلحصـ تُشـ
ــتوصًفا  ــن؛ ٢٦٩ مسـ ـــزة والمتقاعديـ ــة؛ ١٣٦ دار للعج ــة طبيَّـ ـ ــفى ومصحَّ مستشـ

وعيـــادة. أمـــا بالنســـبة الهتمـــام األدفنتســـت الســـبتيين بالصحـــة، فهـــذا ألنهـــم 

ـــه ـ  ـــي حيات ـــرارات ف ـــار الق ـــة اختي يّ ـــان ُحرِّ ـــكل إنس ـــى ل ـــه أعط ـــأنَّ الل ـــون ب يُدرك

ـــي  ـــى نشـــر الوع ـــذا يســـعون إل ـــه، وله ـــقة بصحت ـــارات الُمتعلـِّ ـــا االختي ـــن ضمنه وِم

ـــة.  ـــال الصح ـــي مج ـــة ف ـــرارات إيجابي ـــاذ ق ـــى اتخ ـــن عل ـــز اآلخري ـــي وتحفي الصح

ـــق اإلنســـان بأحســـن صـــورة  ـــد خل ـــه ق ـــأنَّ الل ـــم ب ـــدس يُعلـِّ ـــاب المق ـــا إنَّ الكت وبم

ودعـــاه لالهتمـــام بنفســـه وبـــكل الخليقـــة أيًضـــا، فَُهـــم يُركِّـــزون علـــى هـــذه 

الحقيقـــة ويُعلـِّـــمون بـــأنَّ النَّهـــم واإلســـراف واإلكثـــار ـ حتـــى ممـــا هـــو مفيـــد، 

يمكـــن أن يكـــون ضـــاًرا بالصحـــة. 

ـــة  ـــاح الصح ـــأن ُمفت ـــبتيون ب ـــت الس ـــن األدفنتس ـــق، يؤم ـــذا الُمنطل ـــن ه وِم

يكُمـــن فـــي حيـــاة متَّزنـــة وُمعتدلـــة. فالطبيعـــة التـــي خلقهـــا اللـــه ِمـــن أجـــل 

ـــاعده  ـــي تُس ـــة الت ـــدة والنافع ـــة الجي ـــواد الغذائي ـــن الم ـــوز ِم ده بكن ـــزوِّ ـــان تُ اإلنس

ـــمس،  ـــور الش ـــل، ن ـــواء العلي ـــي، اله ـــاء النق ـــل. فالم ـــة أفض ـــى صح ـــول إل ـــي الوص ف

ممارســـة الرياضـــة، االمتنـــاع عـــن كل مـــا هـــو ضـــار ـ مثـــل التبـــغ والكحـــول 

والمخـــدرات، تنـــاول الغـــذاء الصحـــي والمتـــوازن الحـــاوي علـــى الكثيـــر مـــن 

ـــة، كلهـــا أمـــور أساســـية  الخضـــار والفواكـــه والبقـــول والمكســـرات والحبـــوب الكامل

للتمتـــع بصحـــة أفضـــل ونشـــاط أوفـــر.

ملاذا يتحاىش األدفنتست السبتيون رُشب الكحول والّتدخني؟
يُنـــادي األدفنتســـت الســـبتيون بالمبـــادئ الّصحيّـــة العاّمـــة الـــواردة فـــي 

ــم  ــا أنَّهـ ــور، كمـ ــُكلِّ العصـ ــة لِـ ــا نافعـ ــون بأنهـ ــم يؤمنـ ــة ألنهـ سـ ــفار الُمقدَّ األسـ

ـــب  ـــا حس ـــاء به ـــم االعتن ـــه وعليه ـــن الل ـــة ِم ـــي عطيَّ ـــادهم ه ـــأنَّ أجس ـــون ب يَْعلَُم

الوصيـــة التـــي تقـــول: ››أمـــا تعلَمـــون أنّكـــم هيـــكل اللـــه وروح اللـــه يســـكن فيكـــم، 
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إن كان أحـــد يُفِســـد هيـــكل اللـــه فسيفســـده اللـــه ألّن هيـــكل اللـــه مقّدس الـــذي أنتم 

هـــو‹‹ )١ كورنثـــوس ١٦:٣ و١٧(. هـــذا هـــو المنطـــق العـــام والُمعتقـــد األســـاس 

ــق األمـــر  الـــذي يســـعى األدفنتســـت الســـبتيون للمحافظـــة عليـــه عندمـــا يتعلَـّ

ـــورة  ـــات المذك ـــن اآلي ـــر م ـــى الكثي ـــدون عل ـــم يعتم ـــا أنَّه ـــكر. كم ـــول والُمس بالكح

ــر  ــال: ››الخمـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا علـ ــر منهـ ــي نذكـ ــدس، والتـ ــاب المقـ ــي الكتـ فـ

ـــال ١:٢٠(،  ـــم‹‹ )أمث ـــس بحكي ـــا فلي ـــح بهم ـــن يترنّ ـــاج، وَم ـــكر عّج ـــتهزئة. الُمس ُمس

ـــد  ـــة عن ـــة مرضيّ ـــة ُمقّدس ـــادكم ذبيح ـــوا أجس م ـــم... أن تُقدِّ ـــب إليك ـــاً: ››فأطل وأيض

ـــة ١:١٢(. ـــة‹‹ )رومي ـــه عبادتكـــم العقلي الل

ال يخفـــى أيضـــاً أنَّ الِعلْـــم أصبـــح شـــاهًدا آخـــر لســـلبيات الكحـــول 

والُمْســـِكرات وتأثيراتهـــا الضـــارة علـــى جســـم اإلنســـان. وهكـــذا، أصبـــح 

األدفنتســـت الســـبتيون أكثـــر فاعليـــة فـــي هـــذا المجـــال ِمـــن ناحيـــة التعليـــم 

ـــات الخاصـــة للتغلـــب علـــى  وأيضـــاً فـــي ناحيـــة نشـــر الوعـــي وإنشـــاء المصحَّ

ــان.  اإلدمـ

ــي  ــى تحاشـ ــط علـ ــر فقـ ــر ال يقتصـ ــاً أن األمـ ــر أيضـ ــر بالذكـ ــن الجديـ وِمـ

الكحـــول والُمســـكر والتدخيـــن، بـــل هـــو يشـــمل كل مـــا ِمـــن شـــأنه إضعـــاف 

الجســـم والتقليـــل ِمـــن كفاءتـــه أو اإلضـــرار بـــه. وِمـــن ُجملـــة المشـــروبات والمـــواد 

ـــروبات  ـــا: المش ـــدم تعاطيه ـــى ع ـــن عل عون اآلخري ـــجِّ ـــي يُش ـــونها والت ـــي يتحاش الت

ــكل  ــّدرات بـ ــيش، المخـ ــكاله، الحشـ ــكل أشـ ــغ بـ ــا، التبـ ــكل أنواعهـ ــة بـ الكحوليـ

ـــت  ـــى الكافاييـــن، الـــخ... إنَّ اهتمـــام األدفنتس ـــا، المشـــروبات الحاويـــة عل أنواعه

الســـبتيين بالناحيـــة الصحيـــة ِمـــن خـــالل االمتنـــاع عـــن كل مـــا هـــو ضـــار هـــو 

ــع بعقـــل إنســـان ســـليم،  نتيجـــة اقتناعهـــم بـــأنَّ جســـم اإلنســـان الســـليم يتمتَـّ

ـــاًة أفضـــل، وســـيتمكَّن  ـــا حي ـــذا ســـيتمكَّن مـــن أن يحي ـــأنَّ إنســـانًا كه ـــي ب وهـــذا يعن

ـــي البشـــر بصـــورة أفضـــل.  ـــه وباق ـــة الل ـــن خدم ِم

أّي مركز طبي عاملي يُديره األدفنتست السبتّيون؟
ـــة  ـــة طبيّ ـــي ُمؤّسس ـــة ه ـــا األميريكي ـــة كاليفورني ـــي والي ـــدا ف ـــة لومالين جامع

ـــن ٨٠  ـــب ِم ـــي ٤٠٠٠ طال ـــى حوال ـــوي عل ـــة، تحت ـــس العالمي ـــة حســـب المقايي حديث

ـــر مـــن الطـــالب العـــرب الذيـــن  ـــن بينهـــم عـــدد كبي ـــم ِم ـــة ُمختلفـــة حـــول العال دول
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ـــا شـــهيًرا. تشـــتمل جامعـــة لومالينـــدا  يدرســـون فـــي الجامعـــة بوصفهـــا مركـــًزا عالميً

ـــة،  ـــة: طـــّب أســـنان، طـــب عـــام، تمريـــض، صيدل صيّ أيًضـــا علـــى ثمانـــي أقســـام تخصُّ

صحـــة عامـــة، اختصـــاص مســـاعد صحـــة، علـــم ســـلوكيات، الهـــوت. وللجامعـــة 

ـــف إذ  ـــن التعري ـــّي ع ـــي غن ـــق طبّ ـــة وفري ـــزة حديث ـــى أجه ـــوي عل ـــفى تحت مستش

ـــدان  ـــي بل ـــوح ف ـــب المفت ـــات جراحـــة القل ـــد مـــن عمليّ ـــق بإجـــراء العدي ـــام الفري ق

ـــة الســـعودية. ـــة العربي ـــك المملك ـــي ذل ـــا ف ـــم بم ـــدة حـــول العال عدي

يَّة” الذي يُديره األدفنتست السبتيون يف بُلدان  ما هو برنامج “تنفَّس بحرِّ

كثرة؟
عنها.  واإلقالع  التدخين  آفة  ُمكافحة  على  نين  الُمدخِّ لُمساعدة  برنامج  إنّه 

توضح  أفالم وصور  إلى  باإلضافة  وإرشادات عملية  ُمحاضرات  يتضّمن  برنامج  إنه 

المضاّر الحقيقية للتدخين، فالغاية األساسية ِمن البرنامج كما سبقت اإلشارة إليها 

ِمن قيود مادَّة  للتخلّص  يومية  اتّخاذ خطوات عملية  المدّخنين على  هي ُمساعدة 

ر ِمن عادة التّدخين التي اعتادوا عليها.  النيكوتين التي أْدَمَنْت أجسامهم عليها وللتحرُّ

من الجدير بالمالحظة أنَّ بداية هذا البرنامج كانت ِمن خالل جامعة لوماليندا التي 

قامت أوالً بتجربة نتائج هذا البرنامج على إمارة من اإلمارات العربية المتحدة.

لمساعدة  خاصة  برامج  مشاركة  في  سبَّاقين  السبتيون  األدفنتست  كان  لقد 

أيام لإلقالع عن  الخمسة  التدخين، مثل برنامج “خطة  المدخنين في إقالعهم عن 

التدخين”، ثم قاموا بتحديث البرنامج وإصدار نسخة حديثة تحمل عنوان “تََنفـَّس 

يتناسب مع  البرنامج وتحديثه بما  الجزء األول. وقبل فترة، قاموا بتطوير  يَّة”  بحرِّ

ل إليه الطب ِمن وسائل حديثة واكتشافات أهم، فأصدروا جزًء  ر العلم وما توصَّ تطوُّ

نين في حربهم ضد النيكوتين  ثانيًا لهذا البرنامج الناجح الذي ساعد اآلالف ِمن الُمدخِّ

يَّة” الجزء الثاني  وامتناعهم عن التدخين. وقد تبيَّن بأنَّ نتائِج برنامج “تََنفـَّس ِبُحرِّ

هي نتائج أكثر إيجابية باإلضافة إلى أنها أكثر فعالية وسرعة من كل البرامج السابقة، 

أنه سيتم  إلى  ُهنا  اإلشارة  بالكامل! وتجدر  البرنامج مجاني  أن هذا  إلى  باإلضافة 

يّة  عقد بعض الندوات في دول عربية مختلفة لمساعدة أبناء منطقتنا ليتنفـَّسوا ِبُحرِّ

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 الســـبتّيني يف أعـــال الغـــوث 

واإلحســـان؟ 
ـــال  ـــي أعم ـــبَّاقة ف ـــبتيين س ـــت الس ـــة األدفنتس ـــت كنيس ـــا زال ـــت وم ـــد كان لق

ـــذه  ـــة له ـــة خاص ـــت خدم ص ـــد خصَّ ـــات، فق ـــر المجتمع ـــان وتطوي ـــوث واإلحس الغ

ــات عديـــدة فـــي أكثـــر مـــن  ـــات اإلنســـانية تقـــوم علـــى إتمامهـــا جمعيَـّ المهمَّ

١٢٠ دولـــة حـــول العالـــم تخـــدم عشـــرات المالييـــن ِمـــن األشـــخاص ســـنوياً. إن 

ـــة  ـــة الِخْدَم ـــق بأهميَّ ـــم العمي ـــن إيمانه ـــع ِم ـــذات تنب ـــة بال ـــذه الناحي ـــم به اهتمامه

التـــي دعاهـــم إليهـــا اللـــه فـــي الكتـــاب المقـــدس ـ ِبَعْهَديـــه القديـــم والجديـــد. 

ـــة  ـــا النِّعم ـــض منه ـــث تفي ـــه بحي ـــش حيات ـــعى ألن يعي ـــبتي يس ـــتي س ـــكل أدفنتس ف

ـــة  ـــة ورعاي ـــه علـــى شـــكل محب ـــن حول ـــى اآلخريـــن ِم ـــه، إل ـــه الل ـ التـــي أغدقهـــا علي

ـــه  ـــا كان علي ـــة مم ـــّد حاج ـــوم أش ـــم الي ـــة. والعال ـــام وِخدَم ـــرم وُمشـــاركة واهتم وك

ـــرض  ـــات، الم ـــر والمجاع ـــة، الفق ـــوارث الطبيعي ـــروب، الك ـــيء بالح ـــو مل ـــابًقا، فه س

ـــن  ـــاعدوا المحتاجي ـــأن يُس ـــذه ب ـــد أوصـــى تالمي ـــا أنَّ المســـيح ق والمتشـــّردين. وبم

ـــق هـــذا  ـــى تحقي ـــاء باســـمه، يســـعى األدفنتســـت الســـبتيون إل ـــن والضعف والمتألمي

ـــن حولهـــم.  ـــم ِم ـــى العال ـــة المســـيح إل ـــروا محب الهـــدف مـــن خـــالل خدمتهـــم لِيُظِه

ــن  ــة ِمـ ــورة فرديـ ــر بصـ ــبتيين يَظَْهـ ــال لألدفنتســـت السـ ـ ــان الفعَّ إن اإليمـ

خـــالل الِخْدَمـــة العمليـــة واليوميـــة لـــكل َمـــن حولهـــم، إال أنـــه يظهـــر بصـــورة 

ــوم  ــي تقـ ــان التـ ــوث واإلحسـ ــال الغـ ــالل أعمـ ــن خـ ــا ِمـ ــر عمًقـ ــة وأكثـ جماعيـ

ـــة  بهـــا مؤسســـات وجمعيـــات مثـــل ADRA أو مـــا يُطلـــق عليهـــا اســـم ››ُمنظمَّ

ــم دول  ــمل معظـ ــا لتشـ ــع خدماتهـ ــي تتّسـ ــة‹‹ التـ ــوث والتنميـ األدفنتســـت للغـ

العالـــم ـ بمـــا فـــي ذلـــك بعـــض بلـــدان الشـــرق األوســـط واألقصـــى وأفريقيـــا، 

ـــات  ـــالل األزم ـــانية خ ـــاعدات اإلنس ـــم المس ـــي تقدي ـــاهمة ف ـــن نشـــاطاتها: الُمس وِم

ـــط  ـــات والقح ـــر والفيضان ـــف واألعاصي ـــزالزل والعواص ـــات وال ـــروب والمجاع والح

ـــن  ـــاعدة للمنكوبي ـــد المس ـــّد ي ـــى م ـــة إل ـــن، باإلضاف ـــة والبراكي ـــوارث الطبيعي والك

وتوفيـــر األغذيـــة واألدويـــة والمالبـــس والخيـــام والـــخ... كمـــا تهتـــّم هـــذه الُمنظـّـــمة 

Alwaad.indd   36 12/17/15   1:49 PM



  تََعرَّف علی األدفنتست السبتيني  37

ـــات  ـــات والتطعيم ـــر اللقاح ـــة وتوفي ـــة الصحي ـــة والتوعي ـــة والطفول ـــج األموم ببرام

والعالجـــات واألدويـــة مّجانًـــا.

ـــدان  ـــة‹‹ لتشـــمل البل ـــوث والتنمي ـــة األدفنتســـت للغ ـــات ››ُمنظمَّ تتَّســـع خدم

ــة  ى بالحديقـ ــمَّ ــا يُسـ ــاء مـ ــة وإنشـ ــين الزراعـ ــى تحسـ ــاعدتها علـ ــة وُمسـ الناميـ

ـــة، واســـتصالح األراضـــي  ـــاف انجـــراف الترب ـــة إليق ـــة، وعمـــل خطـــوات عمليَّ العائلي

الزراعيـــة، ومواجهـــة القحـــط، وتطويـــر مـــوارد الـــّرّي، وتوفيـــر ميـــاه الشـــرب 

ــر  ــّم بنشـ ــا تهتـ ــمكيّة، كمـ ــروة الّسـ ــن والثـ ــة الدواجـ ــام بتربيـ ــة، واالهتمـ النقيّـ

التوعيـــة الغذائيـــة الصحيـــة، وتوفيـــر مصـــادر مختلفـــة مـــن البروتيـــن، وتهتـــم 

أيًضـــا بابتـــكار فـــرص جديـــدة للعمـــل ِمـــن خـــالل التدريـــب المهنـــي وتطويـــر 

ـــا يعمـــل بالتالـــي علـــى تحســـين الوضـــع المعاشـــي واإلنســـاني  الِحـــَرف اليدويـــة مّم

واالجتماعـــي والثقافـــي واالســـتقاللي للفـــرد ولمجتمعـــه بصـــورة عامـــة.
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الطباعة والنرش

أيّـــة مســـاهمة لكنيســـة األدفنتســـت الســـبتّيني يف عـــامل املطبوعـــات 

والنـــرش؟
ـــر.  ـــة والنش ـــن ٦٣ داًرا للطباع ـــر م ـــبتيّين أكث ـــت الس ـــة األدفنتس ـــر كنيس تُدي

كمـــا يوجـــد مـــا ال يقـــل عـــن ٣٠٠ مطبوعـــة دوريـــة ومجلـــة تصـــدر عـــن هـــذه 

ـــي  ـــب الت ـــا بالنســـبة لعـــدد الكت دة ال تقـــل عـــن ٣٦٠ لغـــة! أم ـــدور بلغـــات متعـــدِّ ال

ـــا  ـــي أيًض ـــبتيين فه ـــت الس ـــة األدفنتس ـــة لكنيس ـــر تابع ـــن دور نش ـــنوياً ع ـــدر س تص

ـــا  ـــرأ عنه ـــن أن تق ـــي يُمك ـــع الت ـــق بالمواضي ـــا يتعلـَّ ـــا. وفيم ـــن ٧٥ كتابً ـــل ع ال تق

ضمـــن هـــذه المطبوعـــات والكتـــب فهـــي متعـــددة ومختلفـــة: دينيـــة، صحيـــة، 

اجتماعيـــة، عائليـــة، تاريخيـــة، قصـــص لألطفـــال، تربيـــة وتعليـــم، زواج، تغذيـــة، 

ـــا. ـــة، وغيره ـــبيبة وُمراهق ـــورة، ش ـــادة، مش قي

ـــدار  ـــبتيين بإص ـــت الس ـــام األدفنتس ـــو اهتم ـــه ه ـــارة إلي ـــدر اإلش ـــا تج  ومم

مطبوعـــات للمكفوفيـــن ابتـــداًءا ِمـــن ســـنة ١٨٩٩ مســـتخدمين فـــي ذلـــك لغـــة 

ـــأنَّ للمطبوعـــات والكلمـــة  ـــى اعتقادهـــم ب ـــل”، وربمـــا يعـــود هـــذا إل وأحـــرف “بري

المقـــروءة قـــّوة وتأثيـــًرا كبيـــراً علـــى النفـــس ويجـــب االهتمـــام بهـــا وتنميتهـــا 

باســـتمرار وتوظيفهـــا علـــى كافـــة المســـتويات لتحقيـــق أنبـــل المقاصـــد: نشـــر 

ـــاد:  ـــي األبع ـــّوه الثالث ـــي نم ـــع، ومســـاعدة اإلنســـان ف ـــم أجم ـــى العال ـــه إل ـــة الل كلم

جســـًدا، وعقـــالً، وروًحـــا، كـــي يتمّكـــن ِمـــن خدمـــة اللـــه واإلنســـانيّة بكفـــاءة وفعاليـــة 

ـــالص. ـــة واإلخ ـــن التضحي ـــة ِم ـــروح عالي وب
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الِكرازة عرب وسائل اإلعالم

ما هي خدمة راديو الوعد ـ AWR Radio؟
ــبتيين.  إن إذاعـــة AWR هـــي خدمـــة الراديـــو لكنيســـة األدفنتســـت السـ

ـــن يصعـــب إيصـــال  ـــى كل الذي ـــة إل ـــا هـــو إذاعـــة رجـــاء مجـــيء المســـيح ثاني هدفه

ـــا بــــ  ـــث برامجه ـــة بب ـــذه اإلذاع ـــوم ه ـــم. تق ـــة إليه ـــارة والهامَّ ـــار الس ـــذه األخب ه

ـــى كل  ـــالتها إل ـــى إيصـــال رس ـــا تســـعى إل ـــا أنه ـــم، كم ـــة حـــول العال ـــة مختلف ٨٠ لغ

ـــى شـــملها ضمـــن  ـــة تســـعى إل ـــن خـــالل ٢٠٠ لغـــة إضافي ـــة ولســـان وشـــعب ِم قبيل

ـــن خـــالل  نطـــاق خدمتهـــا. يمكـــن االســـتماع إلـــى هـــذه الخدمـــة باللغـــة العربيـــة ِم

ـــو. ـــالل  الرادي ـــن خ ـــد www.al_waad.tv أو ِم ـــاة الوع ـــي لقن ـــع األلكترون الموق

ـــز رســـالة قنـــاة الوعـــد التلفزيونيـــة ـ Channel Hope عـــن  مبـــاذا تتميَّ

ـــوات؟ غرهـــا مـــن القن
إن شـــبكة الــــ Hope Channel هـــي شـــبكة مســـيحية واســـعة االنتشـــار تهتـــم 

بعـــرض: أفضـــل دراســـات الكتـــاب المقـــدس، معلومـــات وبرامـــج مميـــزة عـــن 

الصحـــة، كيفيـــة اتِّبـــاع نمـــط حيـــاة ُمناِســـب يوفـِّـــر صحـــة أفضـــل وأوفـــر مـــن خـــالل 

ـــة بكفـــاءة عاليـــة. تمتلـــك هـــذه الشـــبكة عـــدًدا كبيـــًرا ِمـــن  برامـــج مختلفـــة وُمسجلـَّ

القنـــوات التلفزيونيـــة حـــول العالـــم، باإلضافـــة إلـــى ١٤ مراكـــًزا إعالميًـــا يقـــوم 

ـــارات  ـــاكاة حض ـــون لُمح ـــخاص مؤهل ـــا أش ـــوم بإعداده ـــزة يق ـــج ممي ـــز برام يتجهي

ـــة هـــو  ـــا. هـــدف هـــذه الشـــبكة اإلعالمي ـــات مختلفـــة وبلغـــات مختلفـــة أيًض وخلفي

ـــل مـــع  ـــن خـــالل إعـــالن ومشـــاركة اإلنجي ـــة ِم ـــم لمجـــيء المســـيح ثاني إعـــداد العال

ـــعى  ـــا تس ـــا أنه ـــم. كم ـــي العال ـــكان ف ـــي أي م ـــة ف ـــمع الكلم ـــل أن يس ـــن يقب كل َم

ـــاة  ـــب حي ـــن جوان ـــب م ـــي كل جان ـــي ف ـــر إيجاب ـــرق وتأثي ـــداث ف ـــى إح ـــا إل أيًض

ـــج  ـــة برام ـــك متابع ـــا. ويمكن ـــا، واجتماعيً ـــا، عائليً ـــديًا، روحيً ـــا، جس ـــان: عقليً اإلنس

هـــذه الشـــبكة باللغـــة العربيـــة مـــن خـــالل موقعهـــا www.al_waad.tv أو ِمـــن 

ـــة. ـــد الفضائي ـــاة الوع ـــاهدة قن ـــالل ُمش خ
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مسائل خاّصة

ما هي وجهة نظر األدفنتست السبتيني تجاه الحكومات؟
يؤمـــن األدفنتســـت الســـبتيون بـــأّن الحكومـــات ››ُمرتـَّــــبة ِمـــن اللـــه‹‹ )روميـــة 

١:١٣(. لذلـــك، يعيشـــون فـــي أوطانهـــم وبلدانهـــم كُمواطنيـــن صالحيـــن وُمخلِصيـــن، 

ـــون  ـــم يدفَع ـــا أنَّه ـــه. كم ـــون في ـــذي يعيش ـــد ال ـــن البل ـــون لقواني ـــون ويخضع يُطبِّق

ـــاط  ـــأّي نش ـــام ب ـــن القي ـــون ع ـــوم، ويمتنع ـــب ورس ـــن ضرائ ـــم ِم ـــب عليه ـــا يترتَّ م

ِمـــن شـــأنه أن يُعكِّـــر الســـالم أو يُِخـــّل باألمـــن. وهـــم أيًضـــا يعملـــون جاهديـــن 

ـــه. كمـــا  ـــه وازدهـــاره ورفاهيت ـــه ويســـعون لخدمت ـــذي يعيشـــون في ـــد ال م البل لتقـــدُّ

ـــن  ـــك ِم ـــرون ذل ـــم يعتب ـــل إنَّه ـــد، ب ـــكَّام البل ـــادة وُح ـــل ق ـــن أج ـــون ِم ـــم يُصلـُّ أنَّه

ِضْمـــن واجباتهـــم ومســـؤولياتهم تجـــاه قادتهـــم والمســـؤولين عنهـــم، ويتبعـــون 

تعليـــم الكتـــاب المقـــدس فـــي ذلـــك، ››فأطلـــب... أن تُقـــام ِطلبـــات وصلـــوات 

ـــم  ـــن ُه ـــع الذي ـــوك، وجمي ـــاس. ألجـــل المل ـــع الن ـــكُّرات ألجـــل جمي وابتهـــاالت وتَش

ـــار، ألنَّ  ـــوى ووق ـــي كل تق ـــة ف ـــة هادئ ـــاة ُمطمِئنَّ ـــي حي ـــي تقض ـــب، لك ـــي منص ف

هـــذا َحَســـٌن ومقبـــول لـــدى ُمخلـِّـــصنا اللـــه الـــذي يُريـــد، أنَّ جميـــع النـــاس يَْخلـُـــصون، 

وإلـــى معرفـــة الحـــق يُقِبلـــون‹‹ )١ تيموثـــاوس ٢: ١ـ٤؛ تيطـــس ٣: ١؛ روميـــة ١٣: 

١ـ٧(. 

كيـــف ينظـــر األدفنتســـت الســـبتّيون إىل موضـــوع الجنديـــة، أو مـــا 

ـــم”؟ ـــة الَعلَ ـــّمى بــــ “ِخْدَم يس
يعتقـــد األدفنتســـت الســـبتيون أّن ِمـــن واجبـــات المســـيحي الخضـــوع لقوانيـــن 

ـــون  ـــي، ويُعط ـــد اإللزام ـــون التجني ـــى قان ـــن ـ حت ـــون للقواني ـــذا يخضع ـــد، وله البل

ـــون والء  م ـــم ُويقدِّ ـــون بالده ـــن، ويحترم ـــن صالحي ـــم مواطني ـــه كونه ـــون حقـَّ القان

ـــاق  ـــدف إزه ـــالح له ـــل الس ـــبون حم ـــم يتجنـَّ ـــم، إال أنه ـــالص لدولته ـــة واإلخ الطاع

ـــروج ١٠:٢٠(.  ـــل‹‹ )خ ـــال: ››ال تقت ـــه ق ـــا ألن ـــاظ عليه ـــه بالحف ـــر الل ـــي أم األرواح الت

ـــن  ـــامية حي ـــه الس ـــه وتعاليم ـــيح ومثال ـــم المس ـــى تعلي ـــذا عل ـــم ه ـــد موقفه ويعتم

ــم،  ــوا العنيكـ ــم، باركـ ــوا أعداءكـ ــم: أحبّـ ــول لكـ ــا فأقـ ــا أنـ ــه: ››وأّمـ ــال ألتباعـ قـ
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ـــوا إلـــى الذيـــن يُســـيئون إليكـــم ويطردونكـــم، لكـــي  أحِســـنوا إلـــى ُمبغضيكـــم، وصلـّ

ـــرار  ـــى األش ـــه عل ـــرق شمس ـــه يُش ـــموات، فإنّ ـــي الس ـــذي ف ـــم ال ـــاء أبيك ـــوا أبن تكون

ـــى ٤٤:٥ و٤٥(. ـــن‹‹ )مت ـــرار والظالمي ـــى األب ـــر عل ـــن ويُمط والّصالحي

و بالرغـــم ِمـــن كـــون األدفنتســـت الســـبتيّين ال يحملـــون الســـالح لهـــدف 

ـــر  ـــب خاط ـــن طي ـــم ع ـــوا أوطانه ـــل ألن يخدم ـــتعداد كام ـــى اس ـــم عل ـــل، إال أنّه القت

وبـــكل إخـــالص فـــي الخدمـــات الطبيـــة أو الهندســـية أو الميدانيـــة أو أي مجـــال 

يوضـــع أمامهـــم خـــالل فتـــرة تجنيدهـــم أثنـــاء المعـــارك والكـــوارث والمواقـــف 

ـــي الســـالح.  ـــم ف ـــم وإخوته ـــم وزمالئه ـــاع عـــن أوطانه ـــم الدف ـــي تســـتوجب منه الت

هل يؤمن األدفنتست السبتيون بالحّريّات الّدينّية؟
يَّــات الدينيــة لــكل النــاس، فضميــر اإلنســان وليــس  أجــل، إنّهــم يؤمنــون بالحرِّ

د اختيــاره فــي طريقــة العبــادة واختيــار الديانــة.  الحكومــات هــو مــا يجــب أن يُحــدِّ

ــاظ  ــة والحف ــات الّدينيّ ــوم الحّريّ ــيع مفه ــى توس ــبتيون إل ــت الس ــعى األدفنتس يس

ــون  ــذا يُطبّق ــعاهم ه ــم بمس ــا، وه ــون فيه ــي يعيش ــات الت ــي المجتمع ــا ف عليه

المبــدأ الــذي نطــق بــه الســيد المســيح عندمــا قــال: ››أعطــوا إذاً مــا لَِقيَصــر لَِقيَْصــر 

ومــا للــه للــه‹‹ )متــى ٢١:٢٢(. إنَّهــم، وبمعنــى آخــر، يُؤمنــون بأهّميّــة فصــل الّديــن 

عــن الّدولــة. فلــكلٍّ ِمــن الّديــن والّدولــة مســؤوليّات وواجبــات وحقــوق مختلفــة 

ومتميَّــزة عــن األخــرى، وليــس أليـّـة جهــة منهمــا أحّقيَّــة فــي الســيطرة أو التَّحكُّــم 

بالجهــة األخــرى، فالديــن للــه ألنَّ الدينونــة للــه وحــده، أمــا الوطــن فللجميــع ولــه 

حقــوق وواجبــات وقوانيــن وُحــكَّام وســالطين ورؤســاء. 

وِمــن هــذا الُمنطلــق، يجــب أال تُفــَرض الِعبــادة علــى الّنــاس وأال تُعاقَــب أو 

مــه لُِمعبُــوِده، وال يجــب  تُحاكـَـم، فالعبــادة طوعيــة وهــي مــا يشــتهي القلــب أن يُقدِّ

أن ينســى البشــر بــأنَّ اللــه قــد خلــق اإلنســان حــر اإلرادة ليختــار مــا ترتئــي نفســه 

ومــا تريــد ـ ليأتــي بهــا اللــه فــي النهايــة إلــى الدينونــة ليُحاكمهــا ويقضــي عليهــا 

ــة الصالحــة ِمــن ناحيــة أخــرى  بعدلــه ورحمتــه ومحبتــه وحكمتــه. إال أنَّ الُمواطََن

ــى  ــة وحت ــبَة والُمحاكم ــتَحق الُمحاَس ــي تَس ــان وه ــى اإلنس ــَرض عل ــب أن تُْف يج

ــا  الُمعاقَبَــة ِمــن ِقبــل الدولــة فــي حــال لــم يكــن المواطــن مخلًصــا وأميًنــا وُمتفانيً

لوطنــه ودولتــه. 
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ونُشــير إلــى أن كنيســة األدفنتســت الســبتيين تمتلــك تمثيــالً جيِّــًدا فــي األمم 

ــاً  ــأوا أيض ــد أنش ــان. وق ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديني يّ ــن الُحرِّ ــاع ع ــدة للدف الُمتَّح

دة تشــمل: الطوائــف الكاثوليكية  ســة دوليــة تجمــع ُممثـِّــلين ِمــن أديــان ُمتعــدِّ مؤسَّ

والمعمدانيــة واإلســالم واليهــود والبوذييــن وغيرهــم كثيــر بهــدف دعــم الحريــات 

ــى  ــا عل ــن خالله ــل م ــات تعم ــاطات ومهرجان ــا نش ــة له ــذه المؤسس ــة. وه الديني

ــة  ــات الديني ــى الحري ــة عل ــة المحافظ ــول أهمي ــم ح ــي والتعلي ــر الوع ــادة نش زي

وحقــوق اإلنســان وتطبيقهــا.

ما هو موقف األدفنتست السبتّيني ِمن موضوع الطّالق؟
تختصـــر عبـــارة ذكرهـــا المســـيح فـــي تعاليمـــه هـــذا األمـــر عندمـــا قـــال: 

س فـــي نظـــر  قـــه إنســـان‹‹ )متـــى ٦:١٩(. فالـــزواج ُمقـــدَّ ››فالـــذي َجَمَعـــُه اللـــه ال يُفرِّ

األدفنتســـت الســـبتيين، إذ أنَّ اللـــه هـــو الـــذي يجمـــع الرجـــل والمـــرأة بربـــاط 

د كلمـــات يُردِّدهـــا القســـيس أو رجـــل الديـــن. ومـــع أنَّ  الـــزواج وليـــس ُمجـــرَّ

الكتـــاب المقـــدس يذكـــر بـــأنَّ عـــدم األمانـــة الجنســـية )الزنـــى( هـــو الســـبب 

ـــرورة أن  ـــن الض ـــس ِم ـــه لي ـــى ٥: ٢٣، ١٩: ٩( إال أن ـــالق )مت ـــد للط ـــرعي الوحي الش

ـــة  ـــة الصادق ـــامحة والتوب ـــن للُمس ـــزواج، إذ يُمِك ـــة لل ـــو نهاي ـــر ه ـــذا األم ـــون ه يك

ـــدالً  ـــزواج ب ـــي ال ـــتمرار ف ـــدف االس ـــود الحـــب به د عه ـــدِّ ـــدة أن تُج ـــة الجدي والبداي

ـــى.  ـــو الزن ـــالق ه ـــد للط ـــبب الشـــرعي الوحي ـــى الس ـــذا، يبق ـــع ه ـــره. وم ـــن تدمي ِم

أمـــا بالنســـبة للتعّديـــات األخـــرى مثـــل اإلســـاءات الجســـدية أو النفســـية ألحـــد 

الزوجيـــن أو األوالد ـ ووفًقـــا لبعـــض التشـــريعات المدنيـــة، فهـــي تـــؤدي إلـــى 

حصـــول انفصـــال شـــرعي ِمـــن الممكـــن أن يـــؤدي بالتالـــي إلـــى طـــالق. 

ـــات  ن ـــن أهـــم ُمكوِّ ـــة ِم ـــزواج والعائل ـــرون ال وألنَّ األدفنتســـت الســـبتيين يَْعتَِب

ـــرأة  ـــالً وام ـــان رج ـــق اإلنس ـــذي خل ـــو ال ـــه ه ـــأنَّ الل ـــون ب ـــم يؤمن ـــع، وألنَّه المجتم

وأوصـــى أن يكـــون اإلثنـــان جســـًدا واحـــًدا، تشـــعر الكنيســـة بثقـــل المســـؤولية 

ـــورة،  ـــاء المش ـــالف، وإعط ـــالح الخ ـــدة إص ـــاول جاه ـــالق، وتح ـــوع الط ـــاه موض تج

والصـــالة، والتأنّـــي قبـــل الوصـــول إلـــى قـــرار نهائـــي إذا كان البـــدَّ ِمـــن إصـــدار 

ـــالق. ـــم الط ـــرار بُحك ق
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ـــرشة  ـــة املُنت ـــة العنري ـــبتيون اىل التفرق ـــت الس ـــر األدفنتس ـــف ينظ كي

ـــامل؟ يف الع
ـــوان والّشـــعوب  ـــاس واألعـــراق واألل ـــأّن األجن يؤمـــن األدفنتســـت الســـبتيّون ب

الُمختلفـــة هـــم سواســـية فـــي نظـــر اللـــه ألنـــه هـــو خالـــق الـــكّل. أّمـــا الفكـــرة القائلـــة 

ـــة  ـــراق ُمتدنّي ـــرى ذات أع ـــعوب أخ ـــامية وش ـــراق س ـــعوب ذات أع ـــك ش ـــأّن هنال ب

ـــق اإلنســـان، ويحـــبُّ  ـــه، خال ـــه. فالل ـــن الل ـــة وليســـت ِم ـــرة بغيضـــة وأناني ـــي ِفك فه

ـــص  األجنـــاس كافـــة، األبيـــض واألســـود واألصفـــر واألحمـــر. إنـــه خالـــق الـــكل وُمخلـِّ

ـــة  جميـــع البشـــر بـــال تفرقـــة وال تمييـــز. ويمكـــن مالحظـــة الُمســـاواة وعـــدم الطبقيَّ

ـــيات  ـــف الجنس ـــن ُمختل ـــا ِم ـــكَّل أعضاؤه ـــي يتش ـــهم الت ـــي كنائس ـــة ف أو العنصري

واألعـــراق والشـــعوب. ومـــن الُمالحـــظ أيًضـــا بـــأنَّ كنائســـهم منتشـــرة حـــول العالـــم 

أجمـــع وفـــي أكثـــر مـــن ٢١٠ بلـــد مختلـــف، ممـــا يـــدل علـــى أنهـــم ينشـــرون 

ـــة. ـــز أو عنصري ـــاس دون تميي ـــراق واألجن ـــعوب واألع ـــط كل الش ـــالتهم وس رس
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لطة الكنسّية السُّ

ــت  ــة األدفنتسـ ــائدة يف كنيسـ ــّية سـ ــلطة الكنسـ ــن الّسـ ــوع مـ أّي نـ

الســـبتّيني؟
ـــه نظـــام تمثيلـــي. يعتـــرف هـــذا النـــوع ِمـــن النظـــام الكنســـي بـــأّن الّســـلطة  إنّ

ــَذة  ــّررات الُمتََّخـ ــذ الُمقـ ــى تنفيـ ــا وعلـ ــى عضويّتهـ ــف علـ ــة تتوقّـ ــي الكنيسـ فـ

ـــة. ـــادة الكنيس ـــن قي ـــؤولين ع ـــان والمس ـــل اللّج ـــن ِقبَ ـــا ِم لتطبيقه

ِمـــن الُمالحـــظ بـــأنَّ أعظـــم هيئـــة مســـؤولة فـــي الكنيســـة هـــي ُســـلْطَة 

ــن  ــم الذيـ ــدوق ومعاونيهـ ــن الّصنـ ــكرتير وأميـ ــه والسـ ــام برئيسـ ــع العـ الَمْجَمـ

يُختـــارون ِمـــن ِقبَـــل ُممثّلـــي ُمختلـــف الحقـــول واألقســـام حـــول العالـــم عـــن 

ــس  ــّدة خمـ ــب لمـ ــذه المناصـ ــغل هـ ــم لشـ ــم تعيينهـ ــاب. ويتـ ــق االنتخـ طريـ

ســـنوات، ومـــا ِمـــن مســـؤول فـــي الكنيســـة يتـــم انتخابـــه لمـــدى الحيـــاة ألنَّ 

األدفنتســـت الســـبتيّين يؤمنـــون بـــأّن تغييـــر القـــادة هـــو دليـــل صّحـــة وعافيـــة 

ـــة  ـــة العالمي ـــم الخدم ـــام بتنظي ـــع الع ـــوم المجم ـــة(. ويق ـــن )الكنيس ـــد المؤمني َجَس

ـــة  ـــن الخطـــط الروحي ـــة المســـؤولة ع ـــه الهيئ ـــبتيين إذ أن ـــة األدفنتســـت الس لكنيس

والتنمويـــة للكنيســـة حـــول العالـــم.

ــدى  ــي لـ ــم الكنـ ــو التنظيـ ــذ نحـ ــي تُّتخـ ــوات التـ ــي الخطـ ــا هـ مـ

األدفنتســـت الســـبتّيني؟
إن اللـــه هـــو إلـــه تنظيـــم كمـــا هـــو مشـــهود عنـــه ِمـــن خـــالل الخليقـــة 

ـــم  ـــته بالتنظي ـــز كنيس ـــب أن تتميَّ ـــي، يج ـــداء. وبالتال ـــل الف ـــوات وعم ـــام النب وإتم

ـــت  ـــة األدفنتس ـــاء كنيس ـــن أعض ـــًوا ِم ـــتجد عض ـــا س ـــك أينم ـــي بأن ـــذا يعن ـــا، وه أيًض

ـــدس  ـــاب المق ـــا الكت ـــم به ـــي يُعلـِّ ـــاديء الت ـــزم بالمب ـــه: يلت ـــتاُلحظ بأن ـــبتيين س الس

والتـــي تؤِمـــن بهـــا كنيســـته، وســـترى بـــأنَّ حياتـــه ستشـــهد عـــن إيمانـــه باللـــه 

ــذا  ــق هـ ــي يتحقـ ــانية. ولكـ ــر اإلنسـ ــه بخيـ ــن واهتمامـ ــه لآخريـ ــن محبتـ وعـ

النـــوع ِمـــن التنظيـــم، يجـــب أن تتـــم ُمراعاتـــه ِمـــن خـــالل مســـؤولين، ويجـــب 

ـــاطاتها  ـــي نش ـــة ف ـــات للكنيس ـــادات وتوجيه ـــن وإرش ـــالل قواني ـــن خ ـــق ِم أن يُطبَّ
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ـــم أجمـــع(.  ـــى العال ـــا لُمرســـليتها إل ـــة إتمامه ـــة )كيفي ـــة ونشـــاطاتها الخارجي الداخلي

ـــه  ـــا لل ـــي خدمته ـــوءة ف ـــون كف ـــي تك ـــا، ولك ـــا ناجًح ـــون تنظيمه ـــل أن يك ـــن أج وِم

ولإلنســـانية، وحتـــى يتـــم ››كل شـــيء بلياقـــة وبحســـب ترتيـــب‹‹ )١ كورنثـــوس ١٤: 

ـــم  ـــق التنظي ـــة لتحقي ـــيمات التالي ـــبتيين التقس ـــت الس ـــة األدفنتس ـــع كنيس ٤٠(، تتَّب

الكنســـي: 

ـــا  ـــن له ـــن األعضـــاء الُمنضّمي ـــة ِم ـــن مجموع ن ِم ـــوَّ ـــة: تتك ١- الكنيســـة المحلّيّ

ـــا. والمســـؤولين عنه

ن ِمـــن مجموعـــة ِمـــن الكنائـــس المحليـــة فـــي قُطـْـــر أو  ٢- الَحْقـــل: يتكـــوَّ

منطقـــة أو مقاطعـــة.

ن ِمن مجموعة ِمن الحقول ضمن مقاطعة أو قارة. ٣- االتـِّحاد: يتكوَّ

ـــّدة أقطـــار  ـــي ع ـــادات الموجـــودة ف ـــة االتّح ـــن مجموع ن ِم ـــوَّ ـــم: يتك ٤- الِقْس

ـــم. ـــن العال ِم

٥- الَمْجَمع العام: أعلى ُسلْطة تنظيميَّة ويضّم كّل األقسام.
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املأموريّة العاملّية

هل يكرز األدفنتست السبتّيون باإلنجيل حول العامل؟
نعـــم، فهـــم يؤمنـــون بـــأنَّ المســـيح قـــد كَلـّـــف أتباعـــه بالكـــرازة برســـالة 

ـــى  ـــوا إل ـــال: ››اذهب ـــن ق ـــم حي ـــى كّل العال ـــالص إل ـــاّرة والخ ـــار الس ـــل واألخب اإلنجي

ــا‹‹ )مرقـــس ١٥:١٦(. وألنَّهـــم  العالـــم أجمـــع واكـــرزوا باإلنجيـــل للخليقـــة كلّهـ

ــم  ــوات، فهـ ــاء واألمـ ــيدين األحيـ ــب وسـ ــن قريـ ــيح آٍت عـ ــأنَّ المسـ ــون بـ يؤمنـ

ـــزون علـــى رســـائل المالئكـــة الثالثـــة الـــوارد ذكرهـــا فـــي ســـفر الرؤيـــا ٦:١٤ـ١٢  يُركِّ

ـــر:   ـــي البش ـــكل بن ـــة ل ـــذارات ُمهمَّ ـــة إن ـــن ثالث ـــي تتضّم والت

١ـ قـــد اقتربـــت ســـاعة دينونـــة اللـــه، والمطلـــوب ِمـــن كّل إنســـان أن يعبـــد اللـــه 

ـــق.   ـــه الخال ـــد اســـمه ألن ويُمجِّ

ـــرك كل  ـــوب هـــو ت ـــة، والمطل ـــه الحقـَّ ـــة الل ـــر عـــن كلم ـــداد كبي ٢ـ يوجـــد ارت

التشـــويش والخطـــأ واالنحـــراف واإلثـــم والرجـــوع إلـــى تعاليـــم اللـــه الصادقـــة 

والحقيقيـــة واتباعهـــا. المطلـــوب هـــو الصبـــر وعـــدم االنجـــراف مـــع هـــذا االرتـــداد، 

ـــان بالمســـيح يســـوع. ـــك باإليم ـــه والتمسُّ ـــا الل ـــظ وصاي ـــل حف ب

ـــة،  ـــاه الُمقّدس ـــر وصاي ـــد كس ـــد ويتعمَّ ـــن قص ـــه ع ـــض الل ـــن يرف ٣ـ إن كل َم

ـــن ال  ـــدات وقواني ـــع ُمعتَق ـــي تض ـــة الت ـــلطات الّدنيوي م والءه للّس ـــيُقدِّ ـــن س وكل َم

تتماشـــى مـــع كلمـــة اللـــه بـــل هـــي ِمـــن صنـــع البشـــر، وكل َمـــن يســـلك فـــي تعاليـــم 

ــاه ُمعاكـــس  ــالكها باتِّجـ ــا ومسـ ــا وتعاليمهـ ــي آراءهـ ــي تبنـ ــلطات التـ ــك السـ تلـ

للحـــق، كل هـــؤالء سيخســـرون حياتهـــم إلـــى األبـــد ولـــن يكـــون لهـــم نصيـــب 

فـــي ملكـــوت اللـــه.
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ملحة عن تاريخ الكنيسة

ست كنيسة األدفنتست السبتّيني؟  متى تأسَّ
تأّسســـت كنيســـة األدفنتســـت الســـبتيّين رســـمياً ســـنة ١٨٦٣، غيـــر أّن 

ـــا التـــي أعطاهـــا  ـــاديء التـــي تبّنتهـــا الكنيســـة اعتمـــدت علـــى الوصاي التعاليـــم والمب

ـــَر كل صفحـــات الكتـــاب  اللـــه منـــذ األســـبوع األول للخليقـــة واســـتمر العمـــل بهـــا َعبْ

ـــالل  ـــن خ ـــا ِم ـــزى منه ـــا والمغ ـــل معناه ـــا وكَُم ـــت وازدادت وضوًح ـــدس وتثبَّت المق

حيـــاة المســـيح وتعاليمـــه، كمـــا اســـتمر علـــى نهجهـــا التالميـــذ والرســـل ِمـــن بعـــده. 

ـــا  ـــم وفًق ـــول العال ـــتية ح ـــس األدفنتس ـــدد الكنائِ ـــى أنَّ ع ـــارة إل ـــدر اإلش وتج

ــس ال  ــدد الكنائـ ــد أن كان عـ ــة بعـ ــغ ٧٨,٨١٠ كنيسـ ــنة ٢٠١٤ يبلـ ــاءات سـ إلحصـ

ى ســـوى بضعـــة كنائـــس قبـــل حوالـــي ١٥٠ ســـنة فقـــط! يتعـــدَّ

كم هو عدد العضوية يف كنيسة األدفنتست السبتيني؟
تُشـــير اإلحصـــاءات التـــي تـــمَّ إجراؤهـــا خـــالل ســـنة ٢٠١٤ إلـــى أنَّ عـــدد 

األعضـــاء فـــي كنيســـة األدفنتســـت الســـبتيّين حـــول العالـــم يبلـــغ حوالـــي 

ديـــن ضمـــن  ١٨,٤٧٩,٢٥٧ عضـــواً. وهـــذا العـــدد ال يشـــمل األطفـــال غيـــر الُمعمَّ

ــم  ــال وال يعتبرونهـ ــدون األطفـ ـ ــم ال يُعمِّ ــبتية ألنهـ ــتية السـ ــالت األدفنتسـ العائـ

ــى  ــام إلـ ــا االنضمـ ــم طوًعـ ــم واختيارهـ ــد بلوغهـ ــة إال بعـ ــي الكنيسـ ــاًءا فـ أعضـ

ــة. ــة مـــن خـــالل المعموديـ الكنيسـ
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امليزانّية والتمويل

ل كنائس األدفنتست السبتّيني وخدماتهم؟ َمن مُيوِّ
ـــاعدات  ـــة ُمس ـــبتيّين أيّ ـــت الس ـــة األدفنتس ـــام لكنيس ـــع الع ـــم الَمْجَم ال يتسلـّ

ــة دولـــة أو حكومـــة، فـــكل األمـــوال التـــي تحتاجهـــا  ماليـــة أو تمويـــل ِمـــن أيَـّ

ـــور   ـــات وعش ـــات وتقدم ـــن تبرع ـــارة ع ـــي عب ـــاطات ه ـــات والنش ـــس والخدم الكنائ

األعضـــاء الُمْخلِصيـــن. فكنيســـة األدفنتســـت الســـبتيين تحـــرص علـــى أن تتبـــع 

تعليـــم الكتـــاب المقـــدس فـــي تغطيـــة نفقاتهـــا الماليـــة لخدماتهـــا المنتشـــرة 

ـــّرّب‹‹ )الوييـــن ٣٠:٢٧(.  ـــن خـــالل تخصيـــص ››كّل ُعشـــر... قـــدٌس لل ـــم ِم حـــول العال

ـــه  ـــتهم ألن ـــاديء كنيس ـــي مب ـــي ف ـــم أساس ـــو تعلي ـــه ه ـــور لل ـــم العش ـــم تقدي فتعلي

س وكمـــا يلـــي: ››هاتـــوا جميـــع العشـــور إلـــى  مذكـــور بوضـــوح فـــي الكتـــاب المقـــدَّ

ـــُت  ـــود، إن كن ـــال رّب الجن ـــذا، ق ـــي به ـــام، وجّربون ـــي طع ـــي بيت ـــون ف ـــة ليك الخزن

ـــى ال توســـع‹‹ )مالخـــي ١٠:٣(. ـــم حتّ ـــض عليك ـــوى الســـموات وأفي ـــم ك ـــح لك ال أفت

ـــرح  ـــكل ف ـــورهم ب ـــبتيون عش ـــت الس م األدفنتس ـــدِّ ـــه، يُق ـــا الل ـــا لوصاي واتّباًع

لبيـــت الـــرب وخزنتـــه. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فهـــم يُعطـُـــون أيًضـــا تقدمـــات 

ـــن  ـــاعدة ُمحتاجي ـــن، أو لمس ـــروع ُمعيَّ ـــرازة، أو لمش ـــم الك ـــة لدع ـــات طوعي وتبّرع

ـــة  ـــن حاج ـــة ع ـــن الكنيس ـــر تُعلِ ـــاريء آخ ـــة، أو ألي ط ـــن كارث ـــي م ـــد يُعان ـــي بل ف

لدعمـــه. ومـــن خـــالل كل هـــذه التقدمـــات يُعبِّـــر األدفنتســـت الســـبتيّون عـــن 

ـــكّل شـــيء، ومنـــه فقـــط كل المواهـــب  ـــأّن اللـــه هـــو المالـــك الحقيقـــي ل إيمانهـــم ب

ـــم إال  ـــا ُه ـــال، وم ـــت والم ـــة والوق ـــاة والّصّح ـــة كالحي ـــة والمادي ـــركات الروحيّ والب

ـــاه اللـــه، وعليهـــم أن يكونـــوا اُمنـــاء وشـــاكرين وُمحبِّيـــن  ُوكالء علـــى مـــا أعطاهـــم إيَّ

ـــض  ـــم بع ـــالل إرجاعه ـــن خ ـــا م ـــيح إليه ـــم المس ـــي دعاه ـــلية الت ـــن للُمرس مي وُمتمِّ

ـــه.  ـــه وباركهـــم ب ـــاه الل مـــا أعطاهـــم إي
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يمكنك مشاهدة 
برامج قناة الوعد 
يوميا وعلى مدار 

الساعة على 
الترددات الرقمية 

التالية:

www.al-waad.tv

rasilna@al-waad.tv :�أو اكتب إلينا عىل الربيد االلكرتو

www.facebook.com/al.waad

www.youtube.com/alwaadfan
www.twitter.com/al.waad

www.instagram.com/alwaadtv

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

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

القمر الصناعي: نايل سات
 MHZ 11200 :تردد
القطبية: V عمودي
معدل الترميز: 27500

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

راسلنا على العنوان البريدي التالي:
قناة الوعد

ص.ب. 90-695
جديدة المتن - لبنان

الوعد
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