
بل أن إقترب موسى إلى ملك مصر   
سعيا لتحقيق الحرية ألبناء إسرائيل ، التقى هو 

وشقيقه ، هارون ، مع قادة إسرائيل المضطهدين. 
خالل هذا اإلجتماع ، شجع موسى وهرون الشعب 

الى تكريس نفسهم للرب وقال لهم أن اهلل على 
وشك أن يخلصهم من العبودية بيد قوية.

وبني إسرائيل قد يعملون سبعة أيام في األسبوع 
للحفاظ على عبء العمل الثقيل للمصريين. 

ولكن بعد هذا اللقاء مع موسى 
، يبدو أنهم قرروا بدء الراحة 

من جديد كل يوم سابع. هذا هو 
السبب في وقت الحق قال فرعون 

الغاضب لموسى وهارون:
"َأْنُتَما ُتِريَداِن َأْن ُتِريَحاُهْم ِمَن 

اَقِة." خروج 5:5.  اأَلْعَماِل الشَّ
)والكلمة العبرية "الراحة"

المستخدمة هنا هي "سبت." 
وتعني "سبب إلبقاء السبت."(

يعلم الملك الغاضب أنه يجب 
أن يفعل شيئا جذريا لمسك هذه 
األمة من العبيد تحت سيطرته ، 
لذلك قرر أن يغرقهم مع كل 
عمل وحشد أفكارهم من العبادة 

واهلل
ْعِب  وا َعْن ِإْعَطاِء الشَّ وقال ، "ُكفُّ

ْبِن َكَما ُكْنُتْم  ِتْبنًا ِلُصْنِع اللِّ
َتْفَعُلوَن َساِبقًا، َوْلَيْذَهُبوا ُهْم 

َوَيْجَمُعوا ِتْبنًا أَلْنُفِسِهْم. َوَطاِلُبوُهْم ِبِإْنَتاِج َنْفِس 
ُهْم ُكَساَلى،  اِبَقِة. اَل ُتْنِقُصوَها َفِإنَّ ْبِن السَّ ِة اللِّ يَّ َكمِّ

ِلَذِلَك َيْصُرُخوَن َقاِئِليَن: َدْعَنا َنْذَهُب َوَنْذَبُح 
إِلَلِهَنا" خروج 7:5 ، 8.

وكما حدث في أيام موسى ، اهلل على وشك أن 
يفعل أشياء كبيرة لشعبه. وسوف يتم تخليصهم 

قريبا من عبودية الخطيئة ورحلة إلى أرض 
كنعان السماوية. ومرة أخرى ، اهلل يحاول اآلن 

أن يغير عقول شعبه نحو أهمية راحة السبت.

الخروج 29:4 - 19:5القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.   هل جعل اهلل راحة السبت إلسرائيل فقط؟
ْبُت لَِفائَِدِة  �يوحنا 27:2 ثُمَّ قَاَل لَُهْم: »إِنََّما _______________ السَّ �

ْبِت. _______________، َولَْم ُيْجَعِل اإلِنَْساُن َعْبداً لِلسَّ

مالحظة: عندما يقول يسوع أن السبت جعل لإلنسان ، فإن كلمة 
"إنسان" تعني "البشرية" بأكملها من أجل جميع الناس ، في كل األوقات 

، وفي كل مكان.

 ٢.  متى انشاء اهلل السبت؟
َماَواُت َواألَْرُض ِبُكلِّ َما فِيَها، ...  �تكوين 1:2 ،  3 َوَهَكَذا _______________ السَّ �

َسُه، ألَنَُّه اْسَتَراَح فِيِه ِمْن َجِميِع أَْعَماِل الَْخلِْق. اِبَع َوقَدَّ َوَبارََك اللُه الَْيْوَم السَّ

مالحظة: تم تأسيس السبت في ختام اسبوع الخلق.

 ٣.  أي يوم من أيام األسبوع هو يوم السبت؟
��تكوين 2:2 ،3 َوفِي _______________ _______________ أَتَمَّ اللُه َعَملَُه  �

الَِّذي قَاَم ِبِه، فَاْسَتَراَح _______________ ِمْن َجِميِع َما َعِملَُه. َوَبارََك اللُه 
َسُه، ألَنَُّه اْسَتَراَح فِيِه ِمْن َجِميِع أَْعَماِل  _______________ _______________ َوقَدَّ

الَْخلِْق.

مالحظة: ثالث مرات في سفر التكوين اإلصحاح 2 ، واهلل يقول لنا إنه 
جعل يوم السبت في اليوم السابع من االسبوع الخلق. كما إنه "قدسه" ، 

والذي يعني "يوضع جانبا لإلستخدام المقدس." اهلل جعل السبت على فترة 
24 ساعة من الوقت ، ألن الوقت هو ما يلزم إلقامة عالقة حب حقيقية 

مع يسوع. الشيطان ، مثل فرعون مصر ، يريد أن يبقينا مشغولين حتى 
أننا ال نفكر في اهلل. ألنه يعرف كيف سيكونوا مشغولين شعب نهاية 

الوقت ، عيين اهلل جانبا 42 ساعة أسبوعيا خاصا ليقضيها مع شعبه ، 
واالطالع. لقد عيين هذا الموعد معك. ال تفشل في الوفاء بها.

 ٤.   كيف أظهر اهلل أهمية يومه السبت المقدس؟
ْبِت _______________، ... لَِهَذا _______________  �خروج 8:20-�11اذْكُْر َيْوَم السَّ �

ساً. ْبِت َوَجَعلَُه ُمَقدَّ الرَّبُّ َيْوَم السَّ

مالحظة: خروج 8:20-11 هي الوصية الرابعة من وصايا اهلل. وذلك بجعل 
يوم السبت واحدة من الوصايا العشرة التي قضاها ، يبينت لنا أهميته 

بِّ ِإَلِهَك." الوصية الرابعة هي فقط  القصوى. اإلصحاح 10 يسميها "َسْبتًا ِللرَّ
التي تبدأ بكلمة "تذكر" ، مشيرا إلى أن اهلل يعلم الناس ستنسى. كسر 
وصايا اهلل العشر هي خطيئة )1 يوحنا 4:3(. لكنه مات يسوع ليخلص 

شعبه من خطاياهم ، أو مخالفة للقانون )متى 21:1(.

 ٥.  إلى ما الشيئين الثمينين الذي يقول اهلل أن يوم 
السبت هو عالمة لهما؟

�خروج 17:31 ُهَو ]السبت[ َبْينِي َوَبنِي إِْسَرائِيَل َعالََمُة َعْهٍد إِلَى األََبِد، ألَنَُّه فِي ِستَِّة  �
َماَء َواألَْرَض. أَيَّاٍم _______________ _______________ السَّ

�حزقيال 12:20 َوأَْعطَْيُتُهْم كََذلَِك ُسُبوِتي لَِتُكوَن َعالََمًة َبْينِي َوَبْيَنُهْم لُِيْدرِكُوا أَنِّي أَنَا  �
الرَّبُّ الَِّذي _______________.

مالحظة: يقول اهلل أن يوم السبت هو رمز ، أو عالمة ، لقوته كما خالق 
وفادي. في رؤيا 6:14-14 ، واهلل يعطي ثالث رسائل مهمة من شأنها 
ٍة َوَقِبيَلٍة َوُلَغٍة َوَشْعٍب" اإلصحاح 6.  ان تعلن إلى "َأْهَل اأَلْرِض َوُكلَّ ُأمَّ

ُدوُه، َفَقْد َحاَنْت  الرسالة األولى موجودة في اإلصحاح 7 : "اتَُّقوا اهلَل َوَمجِّ
َماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َواْلَيَناِبيَع."   َساَعُة َدْيُنوَنِتِه. اْسُجُدوا ِلَمْن َخَلَق السَّ
ويوجه هذا النداء للعودة إلى العبادة الحقيقية مأخوذة مباشرتا من 
َماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما  بَّ َقْد َصَنَع السَّ الوصية الرابعة : "أَلنَّ الرَّ

اِبِع." خروج11:20. ِفيَها ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم، ُثمَّ اْسَتراَح ِفي اْلَيْوِم اْلسَّ

ما هو اليوم المقدس الذي حفظه يسوع؟  .٦ 
�لوقا 16:4 وَجاَء إِلَى النَّاِصرَِة َحْيُث كَاَن قَْد نََشأَ، َوَدَخَل الَْمْجَمَع،  �

ْبِت، َوَوقََف لَِيْقَرأَ. _______________، َيْوَم السَّ

مالحظة: يسوع هو مثالنا )1 بطرس 21:2( في كل شيء ، بما في ذلك 
حفظ يوم السبت ، التي كانت َكعادته. "عادة" هو سلوك اعتيادي. 

المسيحيون عليهم المشي كما هو سار )1 يوحنا 6:2(.

 ٧.  ما هي عادة بولس بخصوص يوم السبت؟
�أعمال الرسل 2:17 فََذَهَب إِلَْيِه _______________، َونَاقََشُهْم لِثاَلَثَِة ُسُبوٍت،  �

ُمْسَتنِداً إِلَى الِْكَتاِب.
�أعمال الرسل 4:18 َوكَاَن فِي _______________ _______________ ُيَناقُِش  �

يَن. الَْحاِضِريَن فِي الَْمْجَمِع إلِقَْناِع الَْيُهوِد َوالُْيونَانِيِّ

مالحظة: كانت عادة بولس أيضا للحفاظ على اليوم السابع السبت.

 ٨.  هل إجتمع الرسل أيضا مع غير اليهود في يوم 
السبت؟

�أعمال الرسل 42:13 َوَبعَد َما َخَرَج الَيهوُد من الَمجمِع ، طَلَُبوا  �
_______________ إِلَى ُبولَُس َوَبْرنَاَبا أَْن َيُعوَدا فِي _______________ التَّالِي 

ثَاُهْم ِبَهَذا األَْمِر. َوُيَحدِّ

مالحظة: وفي مناسبة أخرى ، التالميذ اجتمعوا يوم السبت مع 
مجموعة من النساء من غير اليهود على ضفاف النهر ، ألن المدينة لم 

يكن فيها معبد )أعمال الرسل 13:16(.

 ٩.  هل قصد يسوع لشعبه إلبقاء السبت بعد أن مات 
من أجل خطاياهم؟

  متى 20:24 فََصلُّوا لَِكْي الَ َيُكوَن َهَرُبُكْم فِي ِشَتاٍء أَْو فِي _______________.

مالحظة: كان يسوع هنا يتنبأ بسقوط بيت المقدس ، والذي كان يعرف 
أنه ستجري في عام 70 بعد الميالد )حوالي 40 عاما الحق(. ولكن 

اقترح لهم أن يصلون بأنهم لن يضطروا إلى الفرار من الجيش الغازي 

– ٣ –– ٢ –
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في يوم السبت. فمن الواضح أن يسوع توقع أن شعبه سيحفظ السبت 
مقدسا لفترة طويلة بعد وفاته.

 1٠.  هل يعلم الكتاب المقدس أن شعب اهلل في نهاية 
الوقت سوف أيضا يبقيون يومه السابع السبت 

مقدس؟
  رؤيا 17:12 فَاْغَتاَظ التِّنِّيُن ]الشيطان[ ِمَن الَْمْرأَِة ]الكنيسة[ َوَشنَّ َحْرباً َعلَى َباقِي 

أَْوالَِدَها ]الباقين[ الَِّذيَن _______________ _______________ اللِه.
يِسيَن الَِّذيَن _______________ َعلَى    رؤيا 12:14 َوُهَنا َيظَْهُر َصْبُر الِْقدِّ

_______________ اللِه.
لْطَُة َعلَى َشَجرَِة    رؤيا 14:22 طُوَبى لِلَِّذيَن _______________ َوَصاَياه، فَلَُهُم السُّ

الَْحَياِة، َوالَْحقُّ فِي _______________ الَْمِديَنِة ِمَن األَْبَواِب!

مالحظة: إن اإلصحاحين أعاله يشيران بوضوح إلى كنيسة اهلل في 
نهاية الزمان ، وكل إصحاح صرح على أن كنيسة اهلل في نهاية الوقت 

تحافظ وصاياه ، وهذا ، بالطبع ، تشمل الوصية الرابعة ، السبت.

 11.  هل كل المحفوظون في الجنة سوف يبقيون 
السبت؟

َماَواُت الَْجِديَدُة َواألَْرُض الَْجِديَدُة الَّتِي  �أشعياء 22:66 ، 23 ألَنَُّه كََما تَُدوُم أََماِمي السَّ �
يَُّتُكْم َوِذكُْركُْم. َوَيأْتِي ِمْن َرأِْس َشْهٍر إِلَى َرأِْس َشْهٍر، ِوِمْن  أَنَا أَْصَنُعَها َهَكَذا تَُدوُم ُذرِّ

َسْبٍت إِلَى َسْبٍت _______________ _______________ _______________ 
لَِيْعُبُدونِي.

مالحظة: يقول الكتاب المقدس ان جميع المخلصين من جميع العصور 
وسوف تبقي السبت اهلل معا في السماء وعلى األرض الجديدة.

 1٢.  هل يمكننا أن نكون على يقين من أن هذا اليوم 
السابع من األسبوع هو يوم السبت الذي يسوع 

نفسه أبقى مقدسا؟
ْبِت ]الجمعة[ الَِّذي كَاَن  � لوقا 54:23-1:24  َوكَاَن َذلَِك النََّهاُر َيْوَم اإلِْعَداِد لِلسَّ

أَْن َحُنوطاً َوِطيباً، _______________  قَْد َبَدأَ َيْقَترُِب. ... . ثُمَّ َرَجْعَن َوَهيَّ
ِة. َولِكْن فِي _______________  َيْوَم _______________ َحَسَب الَْوِصيَّ

_______________ ِمَن األُْسُبوِع، َباكِراً ِجّداً، ِجْئَن إِلَى الَْقْبِر َحاِمالٍَت الَْحُنوَط الَِّذي 
أْنَُه. َهيَّ

مالحظة: تم صلب المسيح يوم الجمعة )اإلعداد( ، وقبل يوم السبت 
)مرقس 42:15(. استراح يسوع في القبر في يوم السبت من الوصية 
)لوقا 56:23( ، ثم قام في اليوم األول ، يوم بعد يوم السبت )مرقس 

.)6-1:16
المسيحيين من مختلف أنحاء العالم مازالوا يحتفلون بذلك اليوم كعيد 

الفصح المجيد. يظهر الكتاب المقدس بوضوح أن السبت هو اليوم بعد 
الجمعة وقبل يوم األحد. فمن السهل تحديد مكان ذلك اليوم من أيام 
األسبوع على أي تقويم. )راجع المالحقات بعنوان "ماذا يقول المعجم" 

و "ألم يم تغيير التقويم؟"(.

 1٣.  هل يسمح اهلل ألي أحد بأن يغيير يوم قدسيتية؟
�أمثال 5:30 ، �6كُلُّ كَلَِمٍة ِمْن كَلَِماِت اللِه َصاِدقٌَة، ... _______________  �

_______________ َعلَى كَالَِمِه لَِئالَّ ُيَوبَِّخَك فَُتْصِبَح كَاِذباً.

مالحظة: فقط قبل أن أعطى اهلل الوصايا العشر، كما هو موضح في تثنية 
الفصل الخامس ، حذر رسميا بأن ال ينبغي ألحد أن "يضيف" أو "ينقص" 
منه )تثنية 2:4(. بدال من ذلك ، أنهم كانوا ليحفظوا بالضبط كما أعطاهم. 

بارك اهلل السبت )سفر الخروج 11:20( ، وعندما يبارك اهلل شيئا ، لقد 
أنعم عليه إلى األبد )أخبار األيام األول 27:17(. يقول اهلل: "َعْهِدي اَل 

َأْنُقُضُه، َواَل ُأْبِدُل َما َنَطَق ِبِه َفِمي." مزمور 34:89. الرجال المضللة يعترفون 
بأنهم غيروا يوم اهلل السبت المقدس الى األحد. ولكن اهلل لن يقبل تعاليم 

الرجل عندما أعطى الكتاب المقدس كمرجع.

 1٤.  متى يبدأ وينتهي يوم السبت؟
�الالويين 32:23 إِنَُّه َسْبُت َراَحٍة لَُكْم تََتَذللَّلُوَن فِيِه، فََتْسَتِريُحوَن ِمْن  �

_______________ الَْيْوِم التَّاِسِع َحتَّى _______________ الَْيْوِم التَّالِي.
ا _______________ _______________. �مرقس 32:1 َوِعْنَد ُحلُوِل الَْمَساِء، لَمَّ �

مالحظة: يبدأ السبت في ساعة غروب شمس يوم الجمعة يغلق عند 
غروب شمس السبت.

 1٥.  ما هو يوم الرب في سفر الرؤيا 1٠:1؟
اِبُع فََتْجَعلُُه َسْبتاً _____________ إِلَِهَك. ا الَْيْوُم السَّ �خروج 10:20 أَمَّ �

ْعِي َوَراَء َمَراِمَك فِي  ْبِت، َوَعِن السَّ �أشعياء 13:58 إِْن كََفْفَت قََدَمَك َعْن نَْقِض َيْوِم السَّ �
._______________ _______________

�مرقس 28:2 فَاْبُن اإلِنَْساِن ُهَو َربُّ _______________ أَْيضاً! �

مالحظة: في كل من العهدين القديم والجديد ، واهلل يدعو السبت يوم 
الرب. إنه أمر أيضا أن حذر الناس من ارتكاب الخطيئة من نقض يوم 

السبت )أشعياء 1:58 ، 13(. اهلل يعلن أن يوم السبت المقدس هو لجميع 
الناس )اشعياء 2:56-7(. الكتاب المقدس لم يشير إلى األحد كيوم الرب. 

هو ببساطة واحد من ستة أيام عمل في األسبوع )حزقيال 1:46(. هذا كل 
شيء من أي وقت مضى.

 1٦.  ما هي النعمة التي وعدت بها وصية السبت؟
�متى 28:11 تََعالَْوا إِلَيَّ َياَجِميَع الُْمْتَعِبيَن َوالثَِّقيلِي األَْحَماِل، َوأَنَا _______________. �

�خروج 14:33 فَأََجاَبُه: إِنِّي _______________ فَأُِريُحَك. �
�عبرانيين 5:4 ثُمَّ َعاَد فََقاَل: لَْن َيْدُخلُوا َمَكاَن _______________! �

مالحظة: كل واحدة من الوصايا العشر له معنى روحي. بعض المسيحيين 
القانونيين يركزون على نص القانون ويهملون روح الشريعة. يسوع يريد 

منا أن نكون على حد سواء للحفاظ على التوازن )متى 21:5 ، 22 ، 27 
، 28(. الكتاب المقدس كثيرا ما يستخدم المصطلح "راحة" لإلشارة إلى 
الخالص. عبرانيين 1:4 ، 4 ، 9 ، 10يقول أن أولئك الذين حقا قد ادى 

إلى "راحة" التحويل والذين يثبتون في المسيح سوف يبقوا اليوم السابع 
السبت كرمز للراحة المسيحية.

إستجابتك
ألن يسوع قد أعطى السبت كعالمة على قدرته على خلق وتقدس ، هل تود أن تبدأ في 

تلقي بركات هذا اليوم المقدس عن طريق الحفاظ عليه في شرفه؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

ماذا يقول المعجم
ابحث عن اإلدخاالت التالية في القاموس تقريبا أي معجم ، والحظ ماذا سوف تجد:

السبت )اسم( اليوم السابع واألخير من أيام األسبوع.  
اليوم السابع )صفة( في اليوم السابع )السبت(  

األحد )اسم( أول يوم من أيام األسبوع.  
اليوم األول )اسم( األحد.  

ألم يم تغيير التقويم؟

تم تغيير التقويم مرة في أكتوبر 1582 ، لكنه لم يغير الدورة األسبوعية. حذفت عشر تواريخ   
من التقويم في اليوم التالي ل 4 أكتوبر 1582. الذي يكون يوم الجمعة 5 أكتوبر ، وأصبحت

الجمعة 15 أكتوبر. الرسم البياني أدناه سيساعدك على تصور التغيير. سترى أنه لم يغيير في 
ترتيب أيام األسبوع. 

أكتوبر 1582      

سبت جمعة  خميس  أربعاء  ثالثاء   اثنين  أحد     
16  15  4  3  2  1     
23  22  21  20  19  18  17    
30  29  28  27  26  25  24    

      31    
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