الدرس الثاين عرش

 ١٠حزيران (يونيو) –  ١٦حزيران (يونيو)

يوم الرب

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية٢ :بطــرس ٢ ،١ :٣؛ يوحنــا ١٧-١٥ :٢١؛ ٢بطــرس ١٣-٣ :٣؛ مزمــور
٤ :٩٠؛ متــى ٥١-٤٣ :٢٤؛ ٢بطــرس .١٨-١٤ :٣

ـاس يجــب أن تكونــوا أنتــم يف ســر ٍة
أي أنـ ٍ
آيــة الحفــظَ :ف ِبــا أنَّ هــذه كُلّهــا تَ ْن َحـ ُّـلَّ ،
ُمقدَّ س ـ ٍة وتقــوى٢( ».بطــرس .)١١ :٣

يف العصــور القدميــة ،كان يُنظَــر للنــاس الذيــن ال يؤمنــون باللــه عــى أنهــم غــر جديريــن
بالثقــة ،ويُحتمــل أيضً ــا أن يكونــوا خطريــن .ملــاذا؟ كانــت الفكــرة أنهــم إن مل يؤمنــوا باللــه إذًا
فهــم ال يؤمنــون بــأي دينونــة مســتقبلية ل ُيحاســبوا أمامــه عــى أفعالهــم .فبــدون هــذا الحافــز،
ســيكون النــاس أكــر ميـاً لفعــل الخطــأ.
ومــع أ َّن هــذا النــوع مــن التفكــر مــى عليــه الزمــن (وهو «خطــأ مــن الناحيــة القانونية»)،
فــا ُيكــن للشــخص أن يرفــض املنطــق والعقــل املســتند إليــه .بالطبــع ال يحتــاج الكثــرون مــن
النــاس الخــوف مــن الدينونــة املســتقبلية حتــى يفعلــوا الصــواب .إال أنــه يف نفــس الوقــت ،فــإن
الســوي.
احتــال الوقــوف أمــام اللــه للدينونــة ُيكــن بالتأكيــد أن يكــون حافـ ًزا للســلوك َّ
كــا رأينــا ،مل يكــن بطــرس ُمتَخ ِّوفًــا مــن تحذيــر النــاس مــن هــول الدينونــة التــي ســيواجهها
األرشار أمــام اللــه ،ألن الكتــاب املقــدس واضــح يف أ َّن مثــل هــذه الدينونــة ســتأيت .ويف هــذا
الســياق ،يتكلــم بطــرس مبــا ال لبــس فيــه عــن نهايــة الزمــان ،الدينونــة ،املجــيء الثــاين ،الوقــت
الــذي «تنحـ ُّـل العنــارص ُم َ ِ
حتقــة» (٢بطــرس  .)١٠ :٣كان بطــرس يعلــم أننــا جمي ًعــا خطــاة،
«أي ا ُنـ ٍ
ـاس يجــب أن تكونــوا أنتــم يف ســر ٍة ُمق َّدســة
وهكــذا ومبثــل هــذا أمامنــا ،فهــو يســألَّ :
وتقــوى» (٢بطــرس .)١١ :٣
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  ١٧حزيران (يونيو).
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األحد

 ١١حزيران (يونيو)

تتابُع السلطة

ح ـذَّر بطــرس قُ ـ َّرا َءه ِمــن نــوع التعاليــم الخطــرة التــي س ـتُواجهها الكنيســة .وح ـذَّر ِمــن
أولئــك الذيــن يَ ِعــدون بالحريــة بينــا هــم يقــودون النــاس للعــودة إىل عبوديــة الخطيــة
بعكــس الحريــة التــي ُو ِع ْدنــا بهــا يف املســيح.
لألســف ،مل يكــن هــذا هــو التعليــم الــكاذب الوحيــد الــذي قــد يواجــه الكنيســة .فخطــر
آخــر خطــر قــد يــأيت .مــع ذلــك ،فقبــل أن يتنــاول بطــرس هــذا التحذيــر ،يقــول شــيئاً آخــر أوالً.

ـض بال َّتذ ِك ـ َرة ِذه َنكُــم
«هــذ ِه أك ُت ُبهــا اآلن إليكــم رســال ًة ثاني ـ ًة أيهــا األحبــاء ،في ِهــا اُن ِهـ ُ
ال َّنقــي ،لِ َتذكــروا األقــوال التــي قالهــا ســابقاً األنبيــاء القديســون ،ووص َّي َت َنــا نحـ ُن الرســل
وص َّيــة الـ َّر ِّب واملُخلِّــص» (٢بطــرس  .)٢ ،١ :٣أيــة نقطــة يُشــر إليهــا بطــرس هنــا ليحـ َّ
ـث
ُقـ َّراءه عــى أنَّهــم يجــب أن يســتمعوا إىل مــا يكتبــه؟ (انظــر أيضً ــا يوحنــا .)١٧-١٥ :٢١




يف ٢بطــرس  ١ :٣و ،٢يذكِّرهــم بطــرس بكلــات الوحــي التــي كانــت قــد أتــت ســابقًا ِمــن
«األنبيــاء القديســون» .وهكــذا فإنــه يوجههــم إىل الكتــب املقدســة مــرة أخــرى ،وإىل العهــد
ـت» (٢بطــرس  .)١٩ :١أراد أن
القديــم .كان يذكِّرهــم بــأ َّن لديهــم «الكلمــة النبويــة وهــي أثبَـ ْ
ؤسســة عــى كلمــة اللــه .ال يوجــد
يكــون واض ًحــا يف أ َّن املعتقــدات التــي آمنــوا بهــا كانــت ُم َّ
يشء يف العهــد الجديــد يُـ ِّرر الــرأي بــأ َّن العهــد القديــم مل يعــد صال ًحــا أو قليــل األهميــة .عــى
العكــس متا ًمــا ،فشــهادة العهــد القديــم هــي التــي تُســاعد يف تثبيــت العهــد الجديــد ومــا كان
ـر بــه بطــرس عــن املســيح.
يُبـ ِّ
ولكــن هنــاك املزيــد .يؤكِّــد بطــرس عــى خــط تتابُـعٍ واضــح بَـ َدأ ِمــن «األنبيــاء القديســون»
يف العهــد القديــم حتــى ُســلطَ ِت ِه هــو شــخصياً كواحـ ٍـد مــن « ُر ُســل الــرب وامل ُخلِّــص» .كان واضحاً
حــول الدعــوة التــي نالهــا مــن الــرب للقيــام بالعمــل الــذي كان يقــوم بــه .فــا عجــب يف أن
يتكلَّــم بهــذه القناعــة واليقــن .فقــد كان يعلــم مصــدر رســالته.

ملــاذا يجــب أن تكــون كلمــة اللــه ،وليســت الثقافــة أو ُحكمنــا أو منطقنا هي الســلطة
املُطلقــة يف حياتنــا؟ (عــى أي حــال ،فــأي ســبب آخــر نحفــظ ســبت اليــوم الســابع
بعيــدً ا عــن كلمــة اللــه؟)
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االثنني
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املُستهزئون

بعدما سعى بطرس ليُذكِّر قُ َّرا َءه بـ»األقوال التي قالها سابقًا األنبياء القديسون ووصيتنا نحن
الرسل وصية الرب وامل ُخلِّص» (٢بطرس  ،)٢ :٣يأيت بطرس إىل نقطة تحذيره امل ُح َّددة .رمبا ملعرفته
مبدى خطورة هذا التعليم ،سعى بطرس ليش ِّدد عىل السلطة التي كان يكتب بها.


اقرأ ٢بطرس ٣ :٣؛  .٤أ َّية حجج يسوقها املتشكِّكون ِمن مجيء املسيح الثاين؟

هنــاك وجــه تشــابُه مهــم بــن أولئــك الذيــن يُر ِّوجــون لل ُح ّريّــة الكاذبــة وهــؤالء الذيــن
يُعـ ِّـرون عــن شُ ــكوكهم حــول مجــيء املســيح الثــاين .الفريــق األول «يذهبــون وراء الجســد
يف شــهوة النجاســة» (٢بطــرس  .)١٠ :٢يف حــن كان الذيــن ينكــرون عــودة املســيح «ســالكني
بحســب شــهوات أنف ُِســهِم» (٢بطــرس .)٣ :٣
(إنهــا ليســت ُمج ـ َّرد ُمصادفــة أ َّن الشــهوات الخاطئــة ُيكــن أن تقــود إىل تعاليــم كاذبــة،
أليــس كذلــك؟).
سيســأل امل ُســتهزئون ســؤالهم ُمجـ َّد ًدا« ،أيــن هــو موعــد مجيئــه؟ (٢بطــرس  .)٤ :٣بســؤالهم
هــذا فهــم يتح ـ ُّدون إميــان املســيحيني القائــم منــذ أمــد بعيــد بــأ َّن يســوع ســوف يعــود إىل
هــذه األرض ،ويف وقــت قريــب .وألنــه يتحـ َّدث عــن األيــام األخــرة بالخصــوص ،فــإن املســتهزئني
ســوف يَطرحــون تلــك الحقيقــة التــي ال ُي ِكــن إنكا ُرهــا وهــي أن كثرييــن ِمــن املســيحيني قــد
ماتــوا ،وأن األشــياء فعـ ًا تســر كــا كانــت دامئًــا.
ســطح َّياً ،يبــدو الســؤال منطق ًيــا .كتبــت إلِــن ج هوايــت تقــول أنــه حتــى أخنــوخ رأى أن
األب ـرار واألرشار «ســيضمهم ال ـراب م ًعــا ،وتكــون هــذه نهايتهــم جمي ًعــا» (اآلبــاء واألنبيــاء،
صفحــة  )٦٥وقــد أزعجــه ذلــك .فــإذا كان أخنــوخ الــذي عــاش قبــل الطوفــان كان يُعــاين مــن
ذلــك الســؤال ،فكــم بالحــري يكــون األمــر أكــر بكثــر بالنســبة ألولئــك الذيــن عاشــوا آالف
الســنني مــن بعــده وإىل حــن «األيــام األخــرة»؟
ومــاذا ع َّنــا اليــوم كأدفنتســت ســبتيني؟ فــإن اســمنا ذاتــه يتب َّنــى مبــدأ املجــيء الثــاين
للمســيح ،ومــع ذلــك فإنــه مل ِ
يــأت بعــد .ونعــم ،نحــن نواجــه مســتهزئني ،متا ًمــا كــا تنبــأ
بطــرس بحدوثــه.

يف اعتقــادك الخــاص ،كيــف تتعامــل مــع حقيقــة أنَّ املســيح مل يعــد بعــد؟ أحــر
إجابتــك إىل الصــف يــوم الســبت.
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ألف سنة كيوم واحد
يف ٢بطــرس  ،١٠-٨ :٣كيــف يســتجيب بطــرس للح َّجــة التــي ســوف يُقدِّ مهــا املُســتهزئون؟
مــاذا الــذي يقولــه حتــى أن قولــه هــذا إىل يومنــا هــذا ُيكــن أن يســاعدنا لنفهــم ملــاذا
مل يَ ُعــدْ املســيح إىل اآلن؟






يســتجيب بطــرس ملســألة طبيعــة العــامل الثابتــة التــي ال تتغـ َّـر .يذكِّــر مســتمعيه أنــه ليــس
صحي ًحــا بــأ َّن العــامل اســتمر دون تغيــر منــذ الخليقــة( .الحــظ كيــف يعــود ُمجــددا ً إىل كلمــة
اللــه كمصــدر وكســلطان ).كان هنــاك وقــت َعظُـ َم فيــه الــر ،بعــد ذلــك أهلــك اللــه العــامل
بالطوفــان (٢بطــرس  .)٦ :٣وقــد جلــب ذلــك الطوفــان تغيـ ًرا عظيـ ًـا عــى العــامل ،تغيـ ًرا تأثــره
بــاق حتــى يومنــا هــذا .ثــم يقــول بطــرس أن الهــاك التــايل ســوف يكــون بواســطة النــار وليــس
املــاء (٢بطــرس .)١٠ :٣
ٍ
واحـد» (٢بطرس
كيـوم
كتـب بطـرس أيضً ـا «يو ًمـا واحـ ًدا عنـد الرب كألف سـن ٍة َ
وألف سـن ٍة ٍ
 .)٨ :٣بقولـه هـذا ،قـد يكـون بطـرس عاكسـاً ملـا ورد يف مزمـور « ٤ :٩٠أل َّن ألـف سـنة يف عينيك
بر وكَ َهزيـعٍ ِمـن الليـل» .بتعبري آخـر ،إ َّن تصورنـا للوقت ليـس كام هو
مثـل يـوم أمـس بعدمـا َع َ َ
للـه .لذلـك علينـا أن نتو َّخـى الحـذر يف األحـكام التـي نُطلقها بخصـوص الوقت.
مــن املنظــور البــري ،يبــدو وكأ َّن هنــاك تأخــر يف عــودة املســيح .إال أننــا ننظــر إىل األمــور
مــن منظــور بــري فقــط .ولكــن ال يوجــد تأخــر مــن املنظــور اإللهــي .ويف الحقيقــة ،يقــول
ـأن علينــا «و ُه ـ َو ال يشــاء أ ْن يَ ْهلِـ َـك
بطــرس بــأن ذلــك الوقــت اإلضــايف قــد ا ُعطــي أل َّن اللــه يتـ َّ
ا ُنــاس» (٢بطــرس  .)٩ :٣فالوقــت اإلضــايف إذا قــد ُسـ ِم َح بـ ِه لتتوافــر فرصــة للتوبــة لكثرييــن.
ومــع ذلــك ،يُحــذر بطــرس بــأ ْن ال يُؤ َخــذ صــر اللــه عــى أنــه فُرصــة لتأجيــل اتخاذنــا قـرار
بشــأن يســوع .إ َّن يــوم الــرب ســيأيت بغتــة كلــص يف الليــل ،واللــص الــذي يــأيت ليـاً يتوقَّــع أن
سيتس ـلَّل خارج ـاً دون أن ينتبــه إليــه أحــد .ولكــن ،بينــا مجــيء املســيح الثــاين ســيأيت بغتــة
كلــص يف الليــل ،إال أنــه ســيكون ملحوظًــا بالتأكيــد .وكــا يقــول بطــرس« :تــزول الســموات
بضجيــج وتنحـ ُّـل العنــارص ُمحرتقــة» (٢بطــرس  .)١٠ :٣وهكــذا فــإ َّن رســالة بطــرس ت ُشــبه رســالة
بولــس« :هــوذا اآلن وقــت مقبــول .هــوذا اآلن يــوم خــاص» (٢كورنثــوس .)٢ :٦
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فامذا إ ًذا؟

حــاول شــاب أن يشــهد ألمــه ،فأخربهــا عــن مــوت يســوع وعــن الوعــد بعودتــه .كان يشــعر
بنــوع مــن االعتـزاز بنفســه ،معتقـ ًدا أنــه قــد أ َّدى مهمتــه ببالغــة .وعندمــا انتهــى مــن عظتــه
الصغــرة عــن يســوع واملجــيء الثــاين ،نظــرت إليــه والدتــه وقالــت« :ومــا شــأن ذلــك يب اآلن؟».



اقــرأ ٢بطــرس  .١٣-١١ :٣كيــف أجــاب بطــرس عــن الســؤال «ومــا شــأن ذلــك يب اآلن؟»
(انظــر متــى .)٥١-٤٣ :٢٤

كــا قلنــا ســابقًا أ َّن اســمنا (أو لقبنــا بذاتــه) األدفنتســت الســبتيون يُظهــر ُمعتقدنــا بحقيقة
عــودة املســيح .هــذا التعليــم أســايس؛ فإمياننــا املســيحي كلــه كان ســيصبح بــا أي معنــى بــدون
عــودة املســيح وكل مــا يتعلَّــق بــه مــن مواعيــد.
ولكــن ألســنا يف خطــر ألن نُصبــح مثــل العبــد الرشيــر يف املثــل الــوارد يف متــى ٥١-٤٣ :٢٤؟
قــد ال نرتكــب نفــس نــوع الــر الــذي وصفــه املثــل ،فــا أهميــة لذلــك (فذلــك َمثَــل فقــط).
ولكــن مــا يُحـذِّر منــه املثــل هــو أن يُص ِبــح األمــر أكــر ســهولة مــن ناحيــة الرتاخــي يف مســتوى
مبادئنــا خصوص ـاً فيــا يتعلَّــق بتعاملنــا مــع اآلخريــن ونصــر أكــر فأكــر مثــل العــامل وأقــل
حامســا يف إمياننــا بعــودة الــرب.
ً
مـن امل ُؤكَّـد بأننـا نتواجه بني الحين واآلخر مع أولئـك الذين يحملون املخططـات والعمليات
الحسـابية النبويـة وي َّدعـون أ َّن لديهـم التاريـخ لعـودة املسـيح .ولكـن الجزء األكرب من املشـكلة
بالنسـبة لألدفنتسـت السـبتيني ليسـت تحديد تواريخ لعودة املسـيح قري ًبا ،إنَّ ا الخطر يكمن يف
أنـه مبـرور السـنني يبـدأ الوعد مبجيء املسـيح يف لعـب دور أقل بكثير يف أذهاننا.
نعـم ،فكلما طـال بقاؤنـا عىل هـذه األرض ،كلما اقرتبنا أكرث مـن مجيء املسـيح الثاين .ومن
ناحيـة أخـرى ،فكلما طـال بقاؤنـا هنـا ،يُصبـح من السـهل علينـا أن نتخ َّيـل عودته بأنهـا بعيدة
يرا حقيق ًيـا على حياتنـا اليوميـة .يُحـذر الكتـاب املقـدس من هذا
جـدا ً إىل درجـة أنهـا تؤث ِّـر تأث ً
النـوع مـن االسـتكانة .وكما قـال بطـرس ،إذا كان للمسـيح أن يعـود ،وعلينـا نحـن أن نواجـه
الدينونـة ،فعلى املسـيحيني أن يعيشـوا حيـاة القداسـة والتقـوى (٢بطـرس  .)١١ :٣إن حقيقـة
مجـيء املسـيح ثانيـة ،يف أي وقـت كان ،يجـب أن يكـون لهـا وقعهـا اآلن يف حياتنـا.

مــا مــدى تأثــر مجــيء املســيح ثانيــة عــى حياتــك اليوميــة وعــى تفكــرك؟ مــاذا
تقــول لــك إجابتــك عــن حياتــك وإميانــك؟
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ُمناشدة أخرية

يختــم بطــرس رســالته بشــعار تخللهــا منــذ البدايــة؛ العيــش عيشــة القداســة والحــرص مــن
أن ينقــادوا «بضــال األرديــاء» (٢بطــرس .)١٧ :٣



اقــرأ ٢بطــرس  .١٨-١٤ :٣ملــن يو ِّجــه بطــرس ُمناشــدته ،ومــن أي يشء ُيحــذر يف هــذه
املُناشــدة؟

كــم هــو ممتــع أن يختــم بطــرس رســالته ُمبناشــدة لكتابــات «أخونــا الحبيــب بولــس»
(٢بطــرس  .)١٥ :٣كتــب بطــرس أيضـاً عــن الحاجــة للعيــش بســام إىل حــن مجــيء يســوع
الثــاين واســتغالل الوقــت لتنميــة حيــاة القداســة (انظــر روميــة ٤ :٢؛ روميــة ١٨ :١٢؛
فيلبــي .)١٢ :٢
الحــظ أيضً ــا أ َّن الطريقــة التــي أشــار بهــا بطــرس إىل كتابــات بولــس ت ُظهــر أ َّن كتابــات بولس
كانــت موضــع تقديــر كبــر يف التاريــخ املســيحي .ســواء كان بطــرس يُشــر إىل ُمجمــل كتابــات
بولــس يف العهــد الجديــد أم إىل الفرع َّيــة املُتَّصلــة بذلــك الزمــان فذلــك ال ميكــن تحديــده .مــع
ذلــك فــإن تعليقــات بطــرس تُظهــر أن رســائل بولــس كانــت تحظــى بتقديــر كبــر.
أخـ ًرا يقــول بطــرس أ َّن كتابــات بولــس ُيكــن أن يُســاء فهمهــا ،كــا يف أســفار أخــرى أيضً ــا.
الكلمــة اليونانيــة «جرافــا» ( )graphaتعنــي حرف ًيــا «كتابــات» ،ولكــن يف هــذا الســياق تعنــي
بوضــوح «كتابــات ُمق َّدســة» كــا هــو الحــال مــع أســفار مــوىس واألنبيــاء .يوجــد هنــا دليــل أو
برهــان مبكــر جـ ًدا عــى أ َّن كتابــات بولــس تتبنــى ســلطة مثــل ســلطة إنجيــل العربانيــن.
وإذا أخذنــا يف االعتبــار مــا قرأنــاه ســابقاً حــول امل ُعلِّمــن الكذبــة الذيــن يَ ِعـ ُدون بالحريــة،
فــا توجــد صعوبــة يف تصــ ُّور النــاس واســتخدامهم لكتابــات بولــس عــن الحريــة والنعمــة
ـر باإلميــان (روميــة  ،)٢٢ ،٢١ :٣ولكــن ال
كعــذر للســلوك الخاطــئ .شـ َّدد بولــس بقـ َّوة عــى الـ ِ ّ
يوجــد يف كتاباتــه مــا يُجيــز للنــاس أو يُعطيهــم الحريــة لفعــل الخطيــة (انظــر روميــة .)١٤-١ :٦
ـر بــه ويُعلِّمــه
كان عــى بولــس نفســه أن يتعامــل مــع ذلــك الخطــأ فيــا يتعلَّــق مبــا كان يُبـ ِّ
ـر باإلميــان ،ومــع ذلــك فــإ َّن بطــرس يُحـذِّر مــن الذيــن يُح ِّرفــون كتاباتــه أنَّهــم يفعلــون
حــول الـ ِ ِّ
ذلــك «لهــاك أنفســهم» (٢بطــرس .)١٦ :٣

مــا هــي بعــض االختيــارات التــي ُيكنــك أن تفعلهــا اآلن والتــي ميكنهــا أن تســاعدك
لتحيــا الحيــاة التــي ُدعينــا لنحياهــا يف يســوع املســيح؟
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ملزيــد مــن الــدرس :مــن منظورنــا الخــاص ،قــد يظهــر وكأ َّن مجــيء املســيح ثانيــة
تأ َّخــر كثـ ًرا .مــن الواضــح أ َّن يســوع َعلِـ َم أنــه ســينتابنا ذلــك الشــعور ،ويف بعــض أمثالــه حـذَّر
مــا قــد يحــدث إن مل نبـ َـق حريصــن وســاهرين خــال ذلــك الوقــت .خــذ مثــل الخاد َمــن
يف متــى ( ٥١-٤٥ :٢٤الــذي ُذكِــر يف درس يــوم األربعــاء) .كالهــا َعلِ ـ َم أ َّن س ـ ِّيدهام ســيعود،
توصــا إىل اســتنتاجني مختلفــن حــول عودتــه .واحدهــا قــرر أن يكــون مســتع ًدا
ولكنهــا َّ
لعــودة سـ ِّيده يف أي وقــت .أمــا اآلخــر فقــال بــأن ســيده يُبطــيء قدومــه ،وعليــه انتهــز الفرصــة
للقيــام بعمــل رشيــر« .ولكوننــا ال نعلــم الوقــت املضبــوط ملجيئــه فقــد أمرنــا بــأن نســهر.
’طــوىب ألولئــك العبيــد الذيــن إذا جــاء ســيدهم يجدهــم ســاهرين‘ (لوقــا  .)٣٧ :١٢إن أولئــك
الســاهرين إىل يــوم مجــيء الــرب لــن يكــون انتظارهــم باط ـاً أو عاط ـاً .إن انتظــار النــاس
ملجــيء املســيح يجعلهــم يخشــون الــرب ويخافــون مــن أحكامــه ودينونتــه عــى العصيــان
والعصــاة .وهــو يوقظهــم ليتحفظــوا مــن خطيــة رفــض هبــات رحمــة الــرب .وأولئــك الذيــن
ينتظــرون الــرب إمنــا يُط ِّهــرون أنفســهم بإطاعــة الحــق» (مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٦٠١

اسئلة للنقاش

 .1يف الصــف ،ناقــش إجابتــك عــى الســؤال الــوارد يــوم االثنــن حــول املجــيء
الثــاين .مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميكــن أن نتعامــل بهــا حــول حقيقــة أن املســيح
مل يـ ِ
ـأت بعــد؟ مــاذا ُيكــن أن نتعلمــه مــن إجابــات واحدنــا مــع اآلخــر؟
 .2ما هي التعاليم واملامرسات واملعتقدات التي نتب َّناها نحن األدفنتست السبتيون
والتي ال تأيت نتيجة الثقافة أو املنطق أو التقاليد البرشية بل تأيت فقط من كلمة الله؟
 .3كــا رأينــا خــال األســبوع ،ربــط بطــرس بــن امليــل نحــو الخطيــة والشــهوة
ونوعهــا بالتعاليــم الكاذبــة .وقــد ورد يف هــذا الــدرس عبــارة «إنهــا ليســت ُمج ـ َّرد
ُمصادفــة أنَّ الشــهوات الخاطئــة ُيكــن أن تقــود إىل تعاليــم كاذبــة ،أليــس كذلــك؟»
ملــاذا ال تعــد ُمج ـ َّرد ُمصادفــة؟ أيــة ارتباطــات ُيكــن أن تجمــع االثنــن م ًعــا؟
 .4قــدَّ م ألــرت أينشــتاين للعــامل تلــك الفكــرة املُذهلــة بــأنَّ الوقــت ليــس عامـاً
ُمطل ًقــا .معنــى ذلــك أنــه اعتــا ًدا عــى املــكان الــذي توجــد أنــت فيــه والرسعــة التــي
تتحـ َّرك بهــا ،يختلــف الزمــن يف إطــارك املرجعــي (أي بالنســبة لظروفــك الخاصــة) عــن
الزمــن يف اإلطــار املرجعــي لشــخص آخــر .النقطــة الهامــة هنــا هــي أنَّ الوقــت غامــض
جــدً ا ،ويعمــل بطريقــة ال نفهمهــا بشــكل كامــل .كيــف ميكــن أن تســاعدنا هــذه
الفكــرة ألن نُــدرك أنَّ الوقــت بالنســبة إىل اللــه ليــس كــا هــو بالنســبة لنــا – خاصــة
يف ســياق أنَّ املســيح مل ي ُعــد بعــد؟
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