الدرس الحادي عرش

 ٩-٣حزيران (يونيو)

ُمعلّمون كذبة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية٢ :بطــرس ٢٢-١ :٢؛ يوحنــا ٣٦-٣٤ :٨؛ متــى ٤٥-٤٣ :١٢؛ يهــوذا
١٩-٤؛ تكويــن .٣٣-١٦ :١٨
ــم أَنْف ُُســ ُه ْم َعبِيــدُ الْف ََســا ِد .ألَنَّ َمــا
ــم بِالْ ُح ِّريَّــ ِةَ ،و ُه ْ
آيــة الحفــظَ « :وا ِع ِديــ َن إِيَّا ُه ْ
َــب ِم ْنــهُ أَ َحــدٌ َ ،ف ُهــ َو لَــهُ ُم ْســ َت ْع َبدٌ أَ ْيضً ــا!» (٢بطــرس .)١٩: ٢
انْ َغل َ
يف رســالته األوىل ،ســعى بطــرس باهتــام رعــوي كبــر ألن يُشـ ِّجع قـراءه بخصــوص أخطــار
االضطهــاد .ومــع إننــا ال نعــرف يقينــا شــكل االضطهــاد الــذي كان يتناولــه يف رســالته ،إال إننــا
نعــرف أن الكنيســة كانــت ســتُواجه تجــارب هائلــة إذ أن اإلمرباطوريــة الرومانيــة الوثنيــة
ســعت ألن متحــو الحركــة املتناميــة ألنـ ٍ
ـاس يُد َعــو َن «مســيحيني».
لكــن الشــيطان أطلــق هجومــا ذات ِشـقّني .بالتأكيــد كان االضطهــاد من الخارج – باســتخدام
القــوة الغاشــمة والعنــف – وســيلة قويــة .ولكــن الكنيســة واجهــت أيضــا تهديــدا آخــر قــد
يكــون أكــر خطـرا مــن االضطهــاد الخارجــي .وكان هــذا التهديــد مــن الداخــل .فكــا كان عــى
األ ّمــة اليهوديــة يف الســابق أن تتعامــل مــع األنبيــاء الكذبــة ،كان عــى أتبــاع املســيح يف زمــن
بطــرس أن يتعاملــوا مــع امل ُعلّمــن الكذبــة الذيــن «يَ ُد ُّســو َن ِبـ َد َع َهـا ٍَك» ( ٢بطــرس  )١ :٢إىل
«سـيَتْبَ ُع كَ ِثـ ُرو َن تَ ْهلُكَاتِ ِهـ ْم»
داخــل الكنيســة نفســها .واألســوأ مــن ذلــك ،حــذر بطــرس قائـاًَ :
(٢بطــرس .)٢ :٢
مــا هــي بعــض تلــك التعاليــم التــي حــذر بطــرس منهــا؟ كيــف واجههــا بطــرس ،وأيــة دروس
ميكننــا أن نســتخلصها مــن تحذيراتــه ألجــل أنفســنا اليــوم ،إذ نحــن أيضــا نواجــه تحديــات مــن
داخــل الكنيســة اليوم؟
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم  ١٠حزيران (يونيو).
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األحد

 ٤حزيران (يونيو)

أنبياء و ُمعلِّمون كذبة

مــن الســهل أحيانــا أن ننظــر إىل الكنيســة األوىل عــى أنهــا الكنيســة املثاليــة ،وأن نعتقــد أن
زمانهــا كان زمــن ســام وانســجام بــن املؤمنــن باملســيح.
إن ذلــك اعتقــاد خاطــئ .فحتــى يف أيــام املســيح ،كانــت الكنيســة تواجــه رصاعــات ،وغالبــا
مــا كانــت تلــك الرصاعــات مــن الداخــل (تذكَّــر يهــوذا) .كانــت املشــكالت تــأيت ،حســب مــا
تظهــره رســائل العهــد الجديــد ،مــن التعاليــم الخاطئــة يف وســطهم .فالكنيســة األوىل كانــت
ت ُعــاين ليــس مــن االضطهــاد الخارجــي فحســب لكــن مــن املشــاكل يف الداخــل أيضــا .يف هــذه
الرســالة ،يتنــاول بطــرس بعــض تلــك التحديــات الداخليــة .مــا هــي تلــك التحديــات؟ « َول ِكـ ْن،
كَا َن أَيْضً ــا ِف الشَّ ـ ْع ِب أَنْ ِب َيــا ُء كَ َذبَـةٌ ،كَـ َـا َسـ َيكُو ُن ِفي ُكـ ْم أَيْضً ــا ُم َعلِّ ُمــو َن كَ َذبَـةٌ ،ال َِّذيـ َن يَ ُد ُّســو َن
سي ًعــا.
ـرا ُه ْم ،يَ ْجلِبُــو َن َعـ َـى أَنْف ُِس ـ ِه ْم َه ـ َاكًا َ ِ
ِب ـ َد َع َه ـا ٍَكَ .وإِ ْذ ُه ـ ْم يُ ْن ِك ـ ُرو َن ال ـ َّر َّب الَّـ ِـذي اشْ ـ َ َ
َو َســيَتْبَ ُع كَ ِثــ ُرو َن ت َ ْهلُكَاتِهِــ ْم .ال َِّذيــ َن ب َِســبَ ِب ِه ْم يُ َجــ َّد ُف َع َ
ــقَ .و ُهــ ْم ِف الطَّ َمــعِ
ــى طَرِيــقِ الْ َح ِّ
ـس»
يَتَّ ِجـ ُرو َن ِب ُكـ ْم ِبأَقْـ َوال ُم َص َّن َعـ ٍة ،ال َِّذيـ َن َديْ ُنونَتُ ُهـ ْم ُم ْنـ ُذ الْق َِديـ ِـم الَ تَتَـ َو َانَ ،و َهالَكُ ُهـ ْم الَ يَ ْن َعـ ُ
(٢بطــرس  .)٣-١ :٢ال يبــدو ذلــك زمــن ســام عظيــم وانســجام داخــي بــن اإلخــوة واألخــوات،
أليــس كذلــك؟

اقــرأ ٢بطــرس ٣-١ :٢؛ َ .٢٢-١٠عـ َّـا يحــذر بطــرس هنــا؟ مــا هــي بعــض األكاذيــب
التــي كان يتــم ترويجهــا يف الكنيســة؟



توضــح اآليــة الــواردة يف (٢بطــرس  )١: ٢الســبب الــذي مــن أجلــه أوحــى اللــه لبطــرس
أن يكتــب هــذه الرســالة .فقــد كان يحذرهــم مــن أنــه كــا كان يف املــايض أنبيــاء كذبــه ،فإنــه
ســوف يكــون هنــاك ُمعلِّمــون كذبــة يف املســتقبل .يــرد بطــرس قامئــة مــن االتهامــات ضــد
هــؤالء املعلمــن الكذبــة ،بــد ًءا مــن « ِب ـ َد َع َه ـا ٍَك» (٢بطــرس  )١ :٢حتــى يصــل إىل « َوا ِع ِدي ـ َن
إِيَّا ُهـ ْم بِالْ ُح ِّريَّـ ِةَ ،و ُهـ ْم أَنْف ُُسـ ُه ْم َعبِيـ ُد الْف ََســا ِد» (٢بطــرس  )١٩ :٢وأخطــاء أخــرى كثــرة أيضــا.
ـر ر َّدة فعلــه
ومــن كتابــات بطــرس ،نــرى أن تلــك التعاليــم كانــت خطــرة ج ـ ًدا ،وذلــك يُفـ ِّ
القويــة تجاههــم.

انظــر إىل قــ ّوة رد فعــل بطــرس لهــذه التعاليــم الكاذبــة .مــاذا يخربنــا ذلــك عــن
مــدى أهميــة التعاليــم الصحيحــة؟ كيــف ميكننــا أن نحمــي أنفســنا ضــد محاولــة أو
محــاوالت إدخــال التعاليــم الكاذبــة إىل الكنيســة؟
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االثنني

 ٥حزيران (يونيو)

حرية يف املسيح؟
ـم إِ ْذ يَ ْن ِط ُقــونَ ِب َعظَائِـ ِـم الْ ُبطْــلِ  ،يَخْدَ ُعــونَ بِشَ ـ َه َو ِ
ات الْ َج َسـ ِد ِف الدَّ َعــا َر ِةَ ،مـ ْن َهـ َر َب
«ألَنَّ ُهـ ْ
َقلِي ـ ًا ِم ـ َن الَّ ِذي ـ َن َي ِس ـ ُرونَ ِف الضَّ ـاَلِ » (٢بطــرس  .)١٨ :٢مــا يحــذر بطــرس يف هــذه
اآليــة؟ مــاذا يقــول يف (٢بطــرس  )١٩ :٢مــا يوضــح ســبب انزعاجــه؟ مــا أهميــة كلمــة
«الحريــة» يف اآليــة ١٩؟




بأقــوى لهجــة ممكنــة ،كان بطــرس يحــذر ق ـراءه مــن خطــر املعلمــن الكذبــة .حــذر مــن
أن هــؤالء املعلمــن الكذبــة يَ ِعــدون النــاس بالحريــة ،بينــا يقودونهــم إىل العبوديــة ،كــا ورد
يف (٢بطــرس .)٢١-١٨ :٢
يــا لــه مــن تحريــف لإلنجيــل! فالحريــة يف املســيح يجــب أن تعنــي الحريــة مــن عبوديــة
الخطيــة (روميــة  .)٦-٤ :٦فــأي مفهــوم «للحريــة يف املســيح» مــن شــأنه أن يــرك اإلنســان
يف عبوديــة الخطيــة ،هــو الخطــأ الــذي يحــذر منــه بطــرس .ومــع أن املتخصصــن يف دراســة
اإلنجيــل تجادلــوا حــول تحديــد نــوع التجديــف الــذي يتناولــه بطــرس هنــا ،إال إنــه مــن الواضح
أنــه مرتبــط مبســألة الخطيــة ككل وكــون اإلنســان عبــدا لهــا.



اقرأ يوحنا  .٣٦-٣٤ :٨كيف تساعدنا كلامت يسوع هنا عىل فهم ما يقوله بطرس؟

أيًــا كان مــا ق َّدمــه املعلمــون الكذبــة ،فقــد كانــوا يقــودون ضحاياهــم – أي أولئــك الذيــن
آمنــو باملســيح حديثــا – لِيُعي ُدوهــم إىل طــرق حياتهــم القدميــة الخاطئــة .من الســهل أن نتخيَّل
مثــة نــوع مــن اإلنجيــل الــذي تظهــر فيــه النعمــة رخيصــة ،إذ تقلــل مــن أهميــة الحاجــة إىل
الطهــارة والقداســة ،األمــر الــذي دفعهــم ألن يكونــوا محارصيــن مــرة أخــرى يف ذات «الفســاد»
(٢بطــرس  )١٩ :٢الــذي هربــوا منــه .فــا عجــب أن يتكلَّــم بطــرس ب ِِحـ َّدة وقســوة ضــد هــؤالء
املعلِّمــن ل ُيحـذِّر الســامعني ِمــن خطــورة النتائــج يف حــال اتِّبــاع تعاليمهــم الباطلــة.

ما هو مفهومك للحرية يف املسيح؟ من أي األشياء حررك املسيح؟
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الثالثاء

 ٦حزيران (يونيو)

كلب يعود إىل قيئه


اقــرأ ٢بطــرس ٢٢-١٧ :٢؛ متــى  .٤٥-٤٣ :١٢مــا هــي مخاطــر عــودة املســيحي املتجــدد
إىل نظــام حياته/حياتهــا القدميــة قبــل التجديــد؟

نصبًــا خاصــة عــى مصــر أولئــك الذيــن تــم إغراؤهــم مــن ِقبَــل
كان اهتــام بطــرس ُم َّ
املعلمــن الكذبــة للعــودة إىل حيــاة الخطيــة الســابقة (٢بطــرس  .)١٨ :٢املعلمــون الكذبــة
يَ ِعــ ُدون بالحريــة ،ولكــن كــا يشــر بطــرس ،فالحريــة التــي يعــدون بهــا تختلــف اختالفــا
جذريــا عــن نــوع الحريــة التــي يعــد بهــا يســوع للذيــن يتبعونــه.
ـرا لَ ُهـ ْم لَـ ْو لَـ ْم يَ ْع ِرفُــوا
انظــر إىل ذلــك اإلنــذار القــوي الــذي يقدمــه بطــرس« :ألَنَّـ ُه كَا َن َخـ ْ ً
ـر» (٢بطــرس ِ « )٢١ :٢مـ ْن أَنَّ ُهـ ْم بَ ْع َد َمــا َع َرفُــوا ،يَ ْرتَـ ُّدونَ» إىل حياتهــم الســابقة.
طَرِيـ َـق الْـ ِ ِّ
بالطبــع ال يعنــي ذلــك أن حالتهــم ميــؤوس منهــا .كلنــا يعــرف قصصــا عــن الذيــن حــادوا
عــن طريــق الــرب ثــم عــادوا يف وقــت الحــق .ونعلــم أيضــا أن الــرب يُ ْسـ َعد بقبولهــم وعودتهــم
(انظــر لوقــا  .)٣٢-١١ :١٥إنــه يعنــي فقــط أن االبتعــاد عــن الــرب هــو طريــق خطــر جــدا،
ــرا يســلكه اإلنســان« .كلــب يعــود إىل قيئــه» هــو تعبــر قــاس وفــظ يف
وليــس طريقًــا ُم ِ َّ
وصفــه ،ولكــن بطــرس يبــدي رأيــه بهــذا التشــبيه.
قــد يكــون صــدى كلــات يســوع يف (٢بطــرس  )٢٠ :٢مقصــودا ً هنــا( ،انظــر متــى ٤٥ :١٢؛
لوقــا  .)٢٦ :١١يخــر يســوع مثــا عــن رجــل كان قــد تحــرر مــن روح نجــس .يتجــول الــروح
ـت ِم ْنـ ُه ،فَ َيـأْ ِت َويَ ِجـ ُد ُه فَا ِر ًغــا
النجــس يف مــكان ليــس لــه ،ثــم يعــود لــرى «بَ ْي ِتــي الَّـ ِـذي َخ َر ْجـ ُ
وســا ُم َزيَّ ًنــا» (متــى  .)٤٤ :١٢عنــد ذلــك يعــود ،ولكنــه يُحـ ِ
ـر معــه عــد ًدا مــن األرواح
َم ْك ُن ً
رشا منــه .وكــا قــال يســوع« :أَ َو ِ
ش ِمـ ْن أَ َوائِلِــه» (متــى :١٢
اخـ ُر ذلِـ َـك ا ِإلن َْســانِ أَ َ َّ
الرشيــرة أكــر ًّ
 .)٤٥إ َّن الخطــر الــذي يوضِّ حــه يســوع ويصفــه بطــرس هــو خطــر حقيقــي .فاإلنســان املؤمــن
حديثــا عليــه أن يتأكــد مــن أن األمــور الروحيــة – الناتجــة مــن عمــل الــروح يف حياتــه – يجــب
أن تحــل محــل األشــياء التــي كانــت ت ُســيطر عــى حياتــه يف املــايض .فــإذا مل ت َِحــل نشــاطات
الكنيســة و ُمشــاركته اآلخريــن بإميانــه الجديــد محــل أو مــكان نشــاطاته الدنيويــة الســابقة،
فســيكون مــن الســهل جــدا أن ينحــرف عائــدا ً إىل طرقــه القدميــة.

مــا هــي الطــرق التــي ميكننــا بواســطتها نحــن ككنيســة أن نُن ّمــي ونُه ـ ّذب جميــع
أعضــاء الكنيســة – خاصــة املؤمنــن حديثــا؟
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األربعاء

 ٧حزيران (يونيو)

بطرس ويهوذا
الحــظ كثــر مــن النــاس أن (يهــوذا  )١٩-٤يُك ـ ِّرر إىل حــد كبــر مــا ورد يف رســالة بطــرس
الثانيــة  .٧ :٣-١ :٢عندمــا يعيــد الكتــاب املقــدس ذكــر رســالة مــا ،علينــا أن نعــي أ َّن اللــه يريــد
أن يبلغنــا شــيئا مهــا .يف هذيــن املقطعــن املتشــابهني ،يُسـهِب بطــرس ويهــوذا القــول لنــا عــن
حقيقــة هامــة :اللــه يتح َّكــم يف مصــر األرشار .وكالهــا ال يَ َد َعــان لنــا أي مجــال للشــك يف أن
اللــه يراقــب الــر عــن كثــب .ســواء كان األرشار مــن البــر أو مــن املالئكــة الســاقطني ،فاللــه
يحفــظ إمثهــم إىل يــوم الدينونــة وسـ ُيعاقبهم (٢بطــرس ١٧ ،٩ :٢؛ يهــوذا .)٦





اقــرأ ٢بطــرس  .٧ :٣-١ :٢أيــة أمثلــة يُعطيهــا بطــرس ويهــوذا عــن انتقــام اللــه يف
املــايض القديــم يؤكــد حقيقــة أن اللــه يعنــي مــا يقــول يف تعاملــه مــع الخطيــة؟

يســجل بطــرس ويهــوذا ثالثــة أمثلــة عــن انتقــام اللــه يف املــايض .تشــمل هــذه األمثلــة:
هــاك عــامل مــا قبــل الطوفــان ،وحــرق مدينتــي ســدوم وعمــورة ،وتقييــد مالئكــة بسالســل
لهالكهــم (٢بطــرس ٦-٤ :٢؛ ٧ :٣؛ يهــوذا  .)٧ ،٦كل هــذه املشــاهد متتــزج وتتداخــل مــع نســيج
مشــهد النهايــة اآلتيــة .مــع إن الكتــاب املقــدس يتحـ َّدث كثـرا عــن رحمــة اللــه ونعمتــه ،إال أن
عدالــة اللــه أيضــا تلعــب دورا هامــا يف هــاك الخطيــة النهــايئ.
مـا هـي الخطايـا التـي أنشـأت أو كانـت سـببا يف هـذه العقوبـات القاسـية؟ شـملت هـذه
دس بـدع الهلاك ،االسـتهانة بالسـيادة ،االسـتعباد لـكل من أو ما سـا َد عليهـم ،تحريف
الخطايـا َّ
نعمة الله لتُصبِح فُرصة إلشـباع شـهوات الجسـد ،إنكار سـيادة وسـلطة يسـوع املسـيح ،تلويث
وتنجيـس الجسـد ،الـكالم الباطـل ،االفتراء عىل ذوي األمجـاد ،والنطـق بعظائم البطـل (٢بطرس
١٩ ،١٠ ،١ :٢؛ يهـوذا ٤؛ يهـوذا ٨؛ ٢بطـرس ١٨ :٢؛ يهـوذا .)١٠
مــا يثــر االهتــام أن هــذه األوصــاف ال تشــمل أعــال العنــف أو األعــال الوحشــية
الرشيــرة األخــرى التــي تثــر غضبنــا .بــدال مــن ذلــك ،فإنهــا تصــف خطايــا خادعــة وناعمــة ولهــا
قواســم ُمشــركة .منهــا خطايــا ميكــن أن يتــم تربيرهــا أو التغــايض عنهــا يف بعــض األحيــان مــن
داخــل املجتمــع الكنــي ذاتــه .يجــب أن تن ِّبهنــا هــذه الحقيقــة إىل حاجتنــا العظمــى للتوبــة
الصادقــة واإلصــاح يف الكنيســة.
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اقــرأ ٢بطــرس ١٢ :٢؛ ويهــوذا  .١٠يصــف بطــرس ويهــوذا أولئــك الذيــن يواجهــون
الهــاك بأنهــم انحــدروا إىل مســتوى حيوانــات غــر ناطقــة (٢بطــرس  )١٢ :٢أو غــر
منطقيــة يفــرون عــى مــا ال يعلمــون (يهــوذا  )١٠تتحكَّــم فيهــم غرائزهــم .كيــف
يُقــا َرن هــذا الوصــف مــع مــا قــد خلقــه اللــه أساســا يف البرشيــة؟ وكيــف ميكنــك أن
متنــع ذلــك مــن أن يحــدث يف حياتــك؟

الخميس

 ٨حزيران (يونيو)

املزيد من الدروس يف العهد القديم

اقــرأ ٢بطــرس  .١٦-٦ :٢أيــة أمثلــة أخــرى يســتخدمها بطــرس ليعطــي تحذيــره ملــا
ســوف يــؤدي إليــه الــر؟




أول إشــارة موضوعيــة عــن ســدوم يف الكتــاب املقــدس وردت يف (تكويــن  .)١٣ ،١٢ :١٣قــرر
لــوط وإبراهيــم أن يفرتقــا ألســباب مال ّيــة .اختــار لــوط لنفســه وادي األردن « َونَ َقـ َـل ِخ َيا َمـ ُه إِ َل
شا ًرا َو ُخطَــا ًة
َسـ ُدو َم» (تكويــن  .)١٢ :١٣ويُعلِّــق الكتــاب املقــدس قائــاَ « :وكَا َن أَ ْهـ ُـل َسـ ُدو َم أَ ْ َ
لَـ َدى الـ َّر ِّب ِجـ ًّدا» (تكويــن  .)١٣ :١٣وعندمــا حــذر اللــه إبراهيــم الحقــا بأنــه يف صـ َّدد إهــاك
ســدوم ،تفــاوض إبراهيــم مــع اللــه ليصــل إىل اتفــاق أن اللــه لــن يُ ْهلِكهــا إذا َو َجـ َد فيهــا عــرة
أشــخاص أبـرار (تكويــن  .)٣٣-١٦ :١٨إن عــدم احتــال وجــود حتــى عــرة أشــخاص أبـرار يف
ســدوم قــد تجـ َّـى بوضــوح مــن خــال مــا حــدث بامل َُرســلني اللذيــن ِ
أرســا لزيــارة لــوط .لقــد
ُد ِّمــرت املدينــة بالكامــل ،وهــرب لــوط وابنتــاه فقــط (تكويــن .)٢٥-١٢ :١٩
أول ،تُقـ ِّدم هاتــان املدينتــان مثــاال للعقــاب اآليت
يســتنتج بطــرس درســن مــن هــذه القصــةً .
عــى األرشار (٢بطــرس  .)٦ :٢ثان ًيــا ،تظهــر أن الــرب يعلــم كيــف يُن ِقــذ األب ـرار مــن التجربــة
(٢بطــرس  .)٩-٧ :٢يالحــظ بطــرس بعــد ذلــك صفــات الذيــن هلكــوا يف ســدوم وعمــورة:
غمــروا أجســادهم يف شــهوات النجاســة ،اســتهانوا بالســيادة ،جســورون ،معجبــون بأنفســهم،
ال يرتعبــون أن يفــروا عــى املالئكــة (٢بطــرس  .)١١ ،١٠ :٢هــذه الصفــات تتشــابه مــع وصــف
بطــرس للمعلمــن الكذبــة ومــن يتبعونهــم.
قصــة بلعــام وردت يف ســفر (العــدد  .)٢٥ :٢٤-١ :٢٢كان قــد اســتأجره بــاالق ملــك مــوآب،
ليلعــن اإلرسائيليــن .كان مــرددا يف البدايــة ،إال أنــه أقتنــع أخ ـ ًرا أن يقــوم بتلــك املهمــة لقــاء
مبلــغ أكــر مــن املــال (عــدد  .)٢١-٧ :٢٢يف طريقــه ،اعرتضــه «مــاك الــرب» ،وقــد ا ُن ِق ـ َذ ِمــن
املــوت نتيجــة لِ َم َيــان ِحــار ِه عــن الطريــق .رضب بلعــام حــاره ،ولكنــه مل يُــدرك خطــأه إال
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بعــد أن انفتحــت عينــاه ورأى بنفســه «مــاك الــرب» (عــدد  .)٣٥-٢٢ :٢٢يف نهايــة األمــر،
انتهــى بلعــام مبباركــة إرسائيــل (عــدد  .)٢٤ :٢٤-٤ :٢٣اســتخدم بطــرس بلعــام كمثــال للذيــن
يُخدعــون بالفســق والطمــع (٢بطــرس  .)١٥ ،١٤ :٢أشــخاص كهــؤالء يُشــبهون بلعــام ،ألنهــم
تركــوا الطريــق الــذي ينبغــي أن يتبعــوه.

تأمــل يف كل مــا اُعطــي لنــا يف كل مــن الكتــاب املقــدس ويف كتابــات إلــن ج هوايــت.
وهكــذا ،ملــاذا ال نســتطيع أبــدا نحــن األدفنتســت الســبتيون أن نقــول إنــه مل يتــم
إنذارنــا وتحذيرنــا؟

الجمعة

 ٩حزيران (يونيو)

ملزيــد مــن الــدرس :كثــرا مــا نســمع املســيحيني يتكلمــون عــن «الحريــة يف
املســيح» ،وبالطبــع هــذا مفهــوم صحيــح .لنتحــرر مــن مفهــوم دينونــة النامــوس ويكــون
لنــا الضــان للخــاص نتيجــة ملــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا وليــس مــن أجــل أعاملنــا الخاصــة،
نكــون يف الحقيقــة أح ـرا ًرا .قصــة مارتــن لوثــر والعبوديــة التــي عــاىن منهــا قبــل أن يفهــم
معنــى النعمــة هــي مثــال عظيــم ملــا ُي ِكــن أن تعنيــه الحريــة .ومــع ذلــك ،كــا رأينــا يف
رســائل بطــرسُ ،يكــن تحريــف ذلــك الحــق العظيــم« .إن الحــق العظيــم العتامدنــا الــكيل
عــى املســيح للخــاص يقــرب كثــرا مــن خطيئــة االفــراض .اآلالف مــن النــاس يســيئون
فهــم الحريــة يف املســيح عــى أنهــا تعنــي الفــوىض والخــروج عــى القانــون؛ وألن املســيح
قــد جــاء ليخلصنــا مــن حكــم النامــوس فكثــرون يدعــون أن النامــوس نفســه قــد أُلغــي ،وأن
الذيــن يحفظونــه ســاقطون مــن النعمــة .وهكــذا فــإذ يبــدو أن الحــق والضــال قريبــان ،بــل
يتشــابهان ،فــإن العقــول التــي ال تخضــع لقيــادة الــروح القــدس ســوف يغــرر بهــا لقبــول
الضــال ،وبفعلهــم ذاك يضعــون أنفســهم تحــت خــدع الشــيطان .وهكــذا يقــود النــاس
لقبــول الضــال بــدال مــن الحــق .فــإن الشــيطان يعمــل عــى جــذب العــامل الربوتســتانتي»
(روح النبــوة – املســيح املنتــر ،ص.)٣٢٤ .
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أسئلة للنقاش
















 .1تأ َّمــل يف (٢بطــرس  )١٩ :٢واألشــياء األخــرى التــي قالهــا بطــرس عــن نتائــج
التعاليــم الكاذبــة .ملــاذا يجــب علينــا أن نتأكــد أن نتعلــم بأنفســنا الحقائــق األساســية
التــي نؤمــن بهــا؟ كــم هــو مهــم أن ن َّتفــق جميع ـاً بشــأن مــا يجــب أن نؤمــن بــه
متا ًمــا؟ متــى ُيصبــح مــا نفكــر بــه مــن أفــكار تختلــف عــن باقــي زمالئنــا املؤمنــن
أم ـرا خط ـراً؟
 .2انظــر إىل بعــض العبــارات القويــة التــي يســتخدمها بطــرس فيــا يتعلــق
بقضيــة العقــاب والدينونــة« :يجلبــون عــى أنفســهم هــاكًا رسي ًعــا» (٢بطــرس :٢
)١؛ «ســيهلكون يف فســا ِدهم» (٢بطــرس )١٢ :٢؛ «ويحفــظ األمثــة إىل يــوم الدِّ يــن
ُمعا َقبــن» (٢بطــرس )٩ :٢؛ «وهالكُ ُهــم ال يَن َعــس» (٢بطــرس  .)٣ :٢مــاذا ينبغــي أن
تُخربنــا هــذه اآليــات ،ليــس فقــط عــن حقيقــة الدينونــة ،ولكــن أيض ـاً عــن مــدى
القــوة التــي يديــن بهــا اللــه أولئــك الذيــن يقــودون شــعبه إىل الخطيــة؟
 .3يف اعتقــادك ،مــا معنــى أن يتكلَّــم البعــض عــن «الحريــة يف املســيح» ،ليــس
يف ســياق النامــوس بشــكل عــام (رغــم قيــام البعــض بفعــل ذلــك) ،ولكــن يف ســياق
الوصيــة الرابعــة فقــط ،وصيــة الســبت؟ كيــف ميكــن لهــذا الجــدل أن ُيســاعدنا عــى
رؤيــة طريــق آخــر لتحريــف فكــرة «الحريــة يف املســيح»؟
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