الدرس السادس

 *  ٩-٣آب (أغسطس)

اعبدوا الخالق

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمــور ٨-١ :١١٥؛ تثنيــة ٢٢-١٧ :١٠؛ مزمــور ١ :١٠١؛ إشــعياء
١٧-١٠ :١؛ إشــعياء ٥٨؛ إنجيــل مرقــس .٤٠-٣٨ :١٢
آية الحفظ« :أليس هذا صو ًما أختاره :حل قيود الشر .فك عقد النير ،وإطالق المسحوقين
أحرا ًرا ،وقطع كل نير .أليس أن تكسر للجائع خبزك ،وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك.
إذا رأيت عريانًا أن تكسوه ،وأن ال تتغاضى عن لحمك» (إشعياء .)٧ ،٦ :٥٨

حتـى القـراءة السـريعة لكتابـات أنبيـاء العهـد القديـم تُن ّبهنـا إلـى اهتماماتهـم باإلسـاءة إلى
الفقـراء والمظلوميـن .فاألنبيـاء ،وهللا الـذي كانـوا يتكلمـون نيابـة عنـه ،غضبـوا على ما شـاهدوه
مثلا ،عامـوس  ١و .)٢ولكـن كان لهم أيضً ا إحسـاس خاص
يجـري فـي كل األمـم المحيطـة (انظـرً ،
بالغضـب والحـزن علـى أعمـال الشـر واإلثـم التـي يفعلها شـعب هللا أنفسـهم ،أولئك الذيـن كانوا
ُمتلقّيـن للكثيـر مـن النعـم والبـركات اإللهيـة .نظـ ًرا لتاريخهـم ،باإلضافـة إلـى القوانيـن والوصايـا
المعطـاة لهـم مـن هللا ،كان علـى هؤالء الناس أن يكونـوا على معرفة أفضل .ولكن مع األسـف ،لم
يكـن ذلـك هو الحـال دائ ًما ،وكان لألنبياء الكثيـر ليقولوه حول هذه الحالة الحزينـة من األحداث.
مــن المثيــر لالهتمــام أن نكتشــف ،أيضً ــا ،أن الكثيــر مــن الفقـرات المعروفــة جيـ ًدا الخاصة
بالعــدل والظلــم فــي كتابــات أنبيــاء العهــد القديــم قــد ا ُعطيــت فــي ســياق التعاليــم الخاصــة
بالعبــادة .وكمــا ســنرى ،فالعبــادة الح َّقــة ليســت مج ـ َّرد شــيء يحــدث خــال طقـ ٍ
ـس دينــي.
العبــادة الحقيقيــة تختــص أيضً ــا بعيــش حيــاة تشــارك اهتمامــات هللا مــن أجــل خيــر اآلخريــن
وتســعى لرفــع المنســحقين والمنســيين.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ١٠آب (أغسطس).
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األحد



 ٤آب (أغسطس)

الوثنية والقمع
ٍ
بوقـت قصيـر ،التقـى بهـم فـي جبـل سـيناء،
بعـد أن قـاد هللا شـعب إسـرائيل خـارج مصـر
ُمعط ًيـا إيَّاهـم الوصايـا العشـر بصيغـة مكتوبـة ،متض ِّمنـة الوصيتيـن األولـى والثانيـة بخصـوص
عـدم عبـادة آلهـة أخرى وعـدم صناعة تماثيل أو أصنـام (انظر خروج  .)٦-٢ :٢٠اسـتجابة لذلك،
كشـعب له (انظر خروج .)١٣-١ :٢٤
تع َّهد الشـعب أن يفعلوا كل ما أمرهم هللا به وأن يعيشـوا
ٍ
ولكــن بعــد ذلــك صعــد موســى إلــى الجبــل لمــدة ســتة أســابيع تقريبًــا ،وابتــدأ النــاس
يتســاءلون ع َّمــا حــدث لــه .وتحــت ضغــط الجماهيــر ،صنــع هــارون تمثــال عجــلٍ ذهبــي ودعــا
الشــعب ليُق ِّدمــوا ذبائــح ومحرقــات أمامــه ،بعــد ذلــك« :جلــس الشــعب لــأكل والشــرب ثــم
قامــوا للعــب» (خــروج  .)٦ :٣٢غضــب الــرب وموســى مــن الســرعة التــي ابتعــد بهــا الشــعب
عــن هللا إلــى عبــادة األصنــام — وبــدا وكأن شــفاعة موســى فقــط هــي التــي أنقــذت إسـرائيل
مــن القصــاص الــذي يســتحقه (انظــر خــروج .)٣٤-٣٠ :٣٢
الوثنيــة ،علــى كل حــال ،كانــت تجربــة ســقط فيهــا شــعب هللا فــي كثيــر مــن األحيــان.
أفعــال ُمشــينة قــاد
ً
وتاريــخ ملــوك إســرائيل ويهــوذا يتخللــه فتــرات مــن الوثنيــة ،شــملت
فيهــا بعــض الملــوك شــعبهم القترافهــا فــي عبادتهــم لتلــك اآللهــة .مثــل هــذه الخيانــة أو
عــدم األمانــة كانــت مدعــاة تركيــز متكــرر ألنبيــاء هللا الذيــن أرســلوا ليدعــوا الشــعب للرجــوع
إليــه .وغالبًــا ،أيضً ــا ،وفــي وســط الدعــوات للنهــوض واإلصــاح ،كانــت هنــاك دعــوات لمعاملــة
أفضــل للفق ـراء ،والمحتاجيــن ،والضعفــاء بينهــم.


اقرأ مزمور  .٨-١ :١١٥ما هي النقطة األساسية التي يضعها المؤلف هناك؟

إنــه ميــل بشــري أن نُصبــح علــى شــاكلة الشــخص أو الشــيء الــذي نعبــده ونركــز عليــه.
وعلــى ذلــك ،فقــد كان مــن الطبيعــي أن االهتمــام باآلخريــن وبالعــدل أن يتالشــى عندمــا ابتعد
شــعب هللا عــن عبــادة إلــه العــدل والحــق ليعبــدوا اآللهــة الكاذبــة لألمــم المحيطــة بهــم،
والتــي غال ًبــا مــا ُو ِص َفــت بأنهــا آلهــة الحــرب أو الخصوبــة .فعندمــا اختــاروا آلهــة أخــرى ،غ َّيــر
الشــعب موقفهــم وســلوكهم فــي أشــياء كثيــرة ،تتضمــن كيفيــة معاملتهــم لآلخريــن .لــو أنهــم
كانــوا أمنــاء للــرب ،لشــاركوه فــي اهتمامــه بأولئــك الذيــن هــم بحاجــة فيمــا بينهــم.

تأ َّمــل أكثــر فــي هــذه الفكــرة عــن أننــا نصبــح علــى شــاكلة مــا نعبــد .كيــف نــرى
ظواهــر ُمعاصــرة لهــذا المبــدأ؟
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االثنني



 ٥آب (أغسطس)

سبب للعبادة
عبــر كل الكتــاب المقــدس ،يُســتحثُّ شــعب هللا ليعبــدوا هللا ،ولكننــا نحــن أيضً ــا ا ُعطينــا
وبصــورة متكــررة أســبابًا لفعــل ذلــك .قيــل لنــا أن نعبــده ألجــل َمــن هــو ،ومــا فعلــه ،وألجــل
ســماته وصفاتــه الكثيــرة .مــن بيــن هــذه الصفــات الصــاح ،والعــدل ،والرحمــة .وعندمــا يتــم
تذكيرنــا َمـ ْن هــو هللا ،ومــا فعلــه مــن أجلنــا (خاصــة فــي صليــب المســيح) ،ومــا الــذي يَ ِعــد أن
يفعلــه ،فــا يجــب أن يبقــى أي فــرد منــا بــدون ســبب لعبــادة هللا وتســبيحه.

اقــرأ تثنيــة ٢٢-١٧ :١٠؛ مزمــور ١ :١٠١؛ مزمــور ١٠-٥ :١٤٦؛ إشــعياء ١٦ :٥؛ إشــعياء :٦١
 .١١مــا هــي الدوافــع لعبــادة وتســبيح هللا التــي وردت فــي هــذه اآليــات؟



لــم تكــن هــذه األســباب للعبــادة جديــدة علــى شــعب هللا .بعــض أكثــر أوقــات العبــادة
حماســا للشــعب اإلســرائيلي ،الم ُحــرر حديثًــا ،حــدث كاســتجابة لتد ُّخــل هللا الواضــح مــن
ً
ـال ،بعــد أن ت ـ َّم إخراجهــم مــن مصــر وعبــور البحــر األحمــر ،قــاد موســى ومريــم
أجلهــم .مثـ ً
الشــعب فــي إنشــاد التســابيح هلل لمــا شــاهدوه للتــو ولمــا نجــوا منــه (انظــر خــروج .)١٥
إ َّن عــدل هللا ورحمتــه ،كمــا ظهــرت فــي مثــل هــذه األحــداث ،لــم تكــن لتُنســى .وإذ أبقــى
النــاس هــذه القصــة حيَّــة عــن طريقــة إعــادة روايتهــا بشــكل منتظــم ،فــإ َّن أفعــال وعدالــة هللا
اســتمرت لتكــون مصــدر إلهــام لعبادتهــم طــوال ســنين الحقــة وألجيــال تاليــة .أحــد األمثلــة
عــن هــذه اإلعــادة للروايــة والعبــادة وردت فــي تثنيــة .٢٢-١٧ :١٠
أول ،ببســاطة جــزء مــن كيانــه ،مك ـ ِّون جوهــري لصفاتــه األساســية.
إ َّن عدالــة هللا ،هــي ً
«فح ًقــا أن هللا ال يفعــل ســو ًءا ،والقديــر ال يُعــوج القضــاء» (أيــوب  .)١٢ :٣٤هللا عــادل ويهتــم
بالعــدل — وهــذا ســبب لعبادتــه وتســبيحه.
ثان ًيــا ،إ َّن عدالــة هللا ت ُــرى فــي أعمــال العــدل والبِــ ّر نيابــة عــن شــعبه ونيابــة عــن كل
الفقـراء والمظلوميــن .إ َّن عدلــه ليــس مجـ َّرد وصــف لصفاتــه .بــل إ َّن الكتــاب المقــدس يُصـ ِّور
هللا كإلــه «ســمع زعقــة البائســين» (أيــوب  )٢٨ :٣٤ونشــيط وحريــص لتصحيــح األخطــاء
الظاهــرة بوضــوح فــي عالمنــا .ســيتم إدراك هــذا بشــكل كامــل ،وبصــورة نهائيــة ،فــي دينونــة
هللا األخيــرة وفــي إعــادة خلقــه للعالــم.

إذا كان لــدى اإلس ـرائيليين فــي العصــر القديــم ســب ًبا لتســبيح الــرب ،فكــم بالحــري
أكثــر نحــن ،بعــد الصليــب ،لدينــا أســباب لتســبيحه.
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 ٦آب (أغسطس)

متدينون ظالمون
خــال األزمنــة األفضــل لممالــك إسـرائيل ويهــوذا ،كان الشــعب يعــود إلــى الهيــكل وإلــى
عبــادة هللا ،مــع أنــه حتــى فــي ذلــك الحيــن ،كانــت عبادتهــم ممتزجــة غال ًبــا بالوثنيــة وديانــات
األمــم المحيطــة .ولكــن بحســب األنبيــاء ،فحتــى أفضــل محاوالتهــم ومســاعيهم فــي الديــن
لــم تكــن كافيــة لتر ُّدهــم عــن الشــرور التــي تُرتكــب فــي األرض فــي حياتهــم اليوميــة .ومهمــا
بذلــوا مــن جهــد ليكونــوا متدينيــن مــن خــال طقوســهم وعبادتهــم ،لــم تســتطع موســيقى
أغانيهــم وترانيمهــم أن تخنــق صرخــات الفقـراء والمظلوميــن.
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى تُبِي ـ ُدوا بَائســي
وصــف عامــوس النــاس فــي زمانــه بأنهــم « الْ ُمتَ َه ِّم ُمــو َن الْ َم َســاكي َن ل َكـ ْ
األَ ْر ِض» (عامــوس  .)٤ :٨لقــد رأى رغبتهــم فــي إنهــاء طقوســهم حتــى يتمكنــوا مــن إعــادة فتــح
أســواقهم والعــودة إلــى تجــارة الغــش والخــداع« ،لنشــتري الضعفــاء بفضــة والبائــس بنعليــن»
(عامــوس .)٦ :٨

اقــرأ إشــعياء ١٧-١٠ :١؛ عامــوس ٢٤-٢١ :٥؛ وميخــا  .٨-٦ :٦مــا الــذي كان الــرب يقولــه
ألولئــك النــاس المتدينيــن بخصــوص طقوســهم؟



يســتخدم هللا ،مــن خــال أنبيائــه ،لغــة قاســية للتهكــم علــى الديانــة والعبــادة المنفصلــة
والمتناقضــة مــع آالم ومظالــم الذيــن هــم حولهــم .نقــرأ فــي عامــوس  ٢٤-٢١ :٥عــن هللا قولــه
أنــه «يكــره»« ،يُبغــض» ويشــمئز مــن عبادتهــم بشــكل عــام .وقــد وصفــت اعتكافاتهــم أو
تجمعاتهــم مثــل «عفونــة» وتقدماتهــم وأغانيهــم ال قيمــة لهــا.
فــي ميخــا ،األصحــاح الســادس ،نــرى سلســلة مــن االقتراحــات المتض ِّخمــة بشــكل متزايــد،
يصــل إلــى حــد الســخرية ،عــن الكيفيــة التــي يمكنهــم أن يعبــدوا هللا بهــا بشــكل أكثــر ُمالئمة.
يقتــرح النبــي بســخرية تقديــم المحرقــات ،ثــم يزيــد التقدمــات إلــى «ألــوف الكبــاش ،بربــوات
أنهــار زيــت» (ميخــا  )٧ :٦وذلــك قبــل أن يصــل إلــى االقت ـراح ال ُمرعــب والرهيــب — ولكــن
ليــس غيــر معــروف — االقتـراح األقصــى للتضحيــة بابنــه البكــر لنيــل رضــى هللا وغفرانــه.
فــي النهايــة ،فــإ َّن مــا يطلبــه الــرب منهــم ح ًقــا هــو أن «تصنــع الحــق وتحــب الرحمــة
وتســلك متواض ًعــا مــع إلهــك» (ميخــا .)٨ :٦

هــل وجــدت نفســك ذات مــرة مذن ًبــا فــي كونــك تولــي انتبا ًهــا للمظاهــر والطقــوس
الدينيــة أكثــر ِمــن اهتمامــك بمســاعدة أولئــك المحتاجيــن حولــك مباشــرة؟ مــا
الــذي تعلمتــه مــن ذلــك االختبــار؟
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طريقة للعبادة
فــي تفســيرهم للعالقــة بيــن العبــادة والعــدل ،هنــاك خطــوة أخــرى َحــثَّ عليهــا األنبيــاء:
وهــي أ َّن االهتمــام الفاعــل للتخفيــف عــن الفق ـراء والمظلوميــن ومســاعدة الذيــن هــم فــي
حاجــة هــو جــزء هــام مــن العبــادة نفســها .إشــعياء  ٥٨هــو أحــد األصحاحــات التــي تجعــل
هــذه العالقــة والصلــة واضحــة بجــاء.



ـف فــي
اقــرأ إشــعياء  .٥٨مــا الــذي حــدث خطــأ فــي العالقــة بيــن هللا وشــعبه كمــا ُو ِصـ َ
الجــزء األول مــن هــذا األصحــاح؟

كمــا رأينــا ســابقًا ،هــذه االنتقــادات ُمو َّجهــة إلــى النــاس الذيــن هــم نشــيطون دين ًيــا.
يبــدو أنهــم يســعون بإخــاص فــي بحثهــم عــن هللا ،ولكــن مــن الواضــح أ َّن ذلــك ال يفلــح.
وعلــى ذلــك ،يقــول هللا أ َّن عليهــم أن يُج ِّربــوا تغييــر طريقــة عبادتهــم ،ويختبــروا طريقــة
مختلفــة لخدمــة هللا .فــإذا كان هلل أن يختــار كيــف عليهــم أن يتعبــدوا ،فســيكون ذلــك« :حــل
قيــود الشــر .فــك عقــد النيــر ،وإطــاق المســحوقين أحـرا ًرا ،وقطــع كل نيــر» (إشــعياء .)٦ :٥٨
وعليهــم أيضً ــا إطعــام الجائعيــن ،وإيــواء التائهيــن ،ومســاعدة الذيــن هــم فــي حاجــة.
مثــل هــذه األفعــال ليســت ُمق َّدمــة كالطريقــة الوحيــدة للعبــادة ،ولكــن هللا يحــثُّ عليهــا
كطريقــة للعبــادة — وكشــكل مــن أشــكال العبــادة التــي يمكــن أن تكــون أفضــل للبعــض مــن
ممارســات العبــادة األكثــر تقليديــة .وعلــى ذلــك ،فالعبــادة ال تُركِّــز علــى داخــل اإلنســان فقــط
ولكنهــا شــيء يجلــب البركــة لجميــع ال ُمحيطيــن بالمتع ِّبديــن هلل« .إن الهــدف الحقيقــي للديــن
التعصــب والظلــم ،وتعزيــز العــدل
هــو إعتــاق اإلنســان مــن أحمــال الخطيــة ،والقضــاء علــى ُّ
والحريــة والســام» (.)SDA Bible Commentary, Vol. 4, p.306
فــي إشــعياء  ،١٢-٨ :٥٨يعــد هللا ببــركات كاســتجابة لهــذا النمــط مــن العبــادة .وفــي
الواقــع ،يقــول هللا ،لــو أ ّن النــاس كانــوا أقــل تركيـ ًزا علــى أنفســهم ،ســيروا أ ّن هللا يعمــل معهــم
ومــن خاللهــم لجلــب الشــفاء واالســترداد.
ومــن المثيــر لالهتمــام ،هــذا اإلصحــاح يوصــل هــذا النمــط مــن العبــادة أيضً ــا مــع تجديــد
فــي «ل ـذَّة» — حفــظ يــوم الســبت .لقــد رأينــا بالفعــل بعــض الروابــط القويــة بيــن الســبت
كل مــن هــذه األنشــطة فــي هــذه الدعــوة للشــعب
والخدمــة ،ولكــن هــذه اآليــات تشــمل ً
إلعــادة تنشــيط عبادتهــم والكتشــاف بــركات هللا .وفــي تأملهــا لهــذه اآليــات ،تُعلِّــق إلــن
هوايــت بالقــول« :تقــع علــى عاتــق أولئــك الذيــن يحفظــون ســبت الــرب مســؤولية القيــام
بعمــل الرحمــة والخيــر» (روح النبــوة ،الخدمــة المجتمعيــة ،صفحــة .)١٢١
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الرحمة واإلخالص
عندمــا تواجــه يســوع مــع بعــض القــادة الدينيــون فــي زمانــه الذيــن انتقــدوه ألنــه
يــأكل مــع «الخطــاة» ،اقتبــس يســوع قــول النبــي هوشــع ،قائـ ًـا لهــم أن يرجعــوا إلــى كتبهــم
ويكتشــفوا مــا كان يعنيــه هللا ح ًقــا عندمــا قــال« :إنــي أريــد رحمــة ال ذبيحــة» (إنجيــل متــى
١٣ :٩؛ هوشــع .)٦ :٦
كمــا ســنرى ،عــاش يســوع حيــاة االهتمــام والخدمــة .تفاعالتــه مــع اآلخريــن ،معجزاتــه
الشــفائية ،والكثيــر مــن أمثالــه أوض َحــت وحثَّــت علــى أن حيــا ًة تُعــاش علــى مثــل هــذا النمــط
هــي الطريقــة األفضــل للتعبيــر عــن التكريــس الحقيقــي هلل .كان القــادة الدينيــون هــم أعظــم
منتقديــه ولكنهــم كانــوا أيضً ــا هــدف أقســى انتقاداتــه .ومثــل النــاس المتديِّنيــن فــي زمــان
النبــي إشــعياء ،كانــوا يعتقــدون أنهــم أ َّمنــوا عالقاتهــم الخاصــة مــع هللا بســبب ممارســاتهم
الدينيــة ،مــع أنَّهــم كانــوا فــي ذات الوقــت يســتغلون الفق ـراء ويهملــون ال ُمحتاجيــن .كانــت
عبادتهــم خــارج مســار أفعالهــم ،ولــم يكــن يســوع ُمتح ِّفظًــا فــي إدانتــه لهكــذا نفــاق ورِيــاء.



اقــرأ إنجيــل مرقــس  .٤٠-٣٨ :١٢هــل يبــدو تعليــق يســوع عندمــا قــال بأنهــم «يأكلــون
بيــوت األرامــل» خــارج ســياق هــذه القائمــة ،أو أنَّ هــذه النقطــة التــي ُيحــاول يســوع
أن يبينهــا؟ كيــف يمكنــك أن تشــرح لمــاذا «هــؤالء يأخــذون دينونــة أعظــم»؟

لعـ َّـل أكثــر عظــة ُمخيفــة ليســوع — خاصــة بالنســبة للنــاس المتدينيــن — هــي التــي
وردت فــي إنجيــل متــى  .٢٣لــم يصــف يســوع ديانتهــم بأنهــا ال ت ُســاعد المحروميــن فــي
الحيــاة فقــط ،بــل اعتبــر ديانــة كهــذه كزيــادة حمــلٍ علــى أحمالهــم .فبســبب أفعالهــم أو
أحيانًــا بســبب تقصيرهــم فــي األفعــال واالهتمــام ،قــال يســوع« ،ت ُغلقــون ملكــوت الســماوات
قُ ـ َّدام النــاس» (إنجيــل متــى .)١٣ :٢٣
ولكــن يســوع ،مــر ِّد ًدا أقــوال األنبيــاء مــن قــرون ســابقة ،و ّجــه كالمــه وبصــورة ُمباشــرة
إلــى ال ُهـ َّوة بيــن ممارســاتهم الدينيــة الج ِّديَّــة وبيــن الظلــم الــذي تغاضــوا عنــه وانتفعــوا منــه.
«ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون ال ُمـراؤون! ألنكــم تُعشِّ ــرون النعنــع والشــبث والكمــون،
وتركتــم أثقــل النامــوس :الحــق والرحمــة واإليمــان» (إنجيــل متــى  .)٢٣ :٢٣وأســرع يســوع
ل ُيضيــف بــأ َّن الممارســات والشــعائر الدينيــة ليســت خطــأ فــي ح ـ ِّد ذاتهــا ،ولكنهــا يجــب أال
تحــل محــل ُمعاملــة اآلخريــن بالعــدل.

كيف يمكننا أن نتحاشى فخ االعتقاد بأنَّ امتالك معرفة الحق هو أمر ٍ
كاف؟
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لمزيد من الدرس :اقرأ لروح النبوة من الفصل الذي بعنوان «إشعياء  — ٥٨توصية
(وصفة) إلهية» ،صفحة  ،٣٤-٢٩من كتاب الخدمة االجتماعية؛ ومن الفصل الذي بعنوان «الويالت
على الفريسيين» ،من كتاب مشتهى األجيال ،صفحة .٥٨٦-٥٧٥
ظـل النبي يُـردد المشـورة المق َّدمة للشـعب
«فـي التشـديد علـى قيمـة القداسـة العمليـةَّ ،
منـذ قـرون مضـت… ومـن جيـل إلـى جيل كان ُخـ َّدام هللا يُـر ِّددون هـذه النصائح على مسـامع
مـن كانـوا فـي خطـر السـقوط فـي عادات التمسـك بالرسـميات ونسـيان عمـل الرحمـة» (روح
النبـوة ،األنبيـاء والملوك ،صفحـة .)٢٧٧
«لقــد ا ُِرشــدتُ إلــى لفــت انتبــاه المؤمنيــن إلــى األصحــاح الثامــن والخمســين مــن ســفر
إشــعياء .اقــرأ هــذا األصحــاح بعنايــة واســتوعب نــوع الخدمــة التــي ســتجلب الحيــاة إلــى
الكنائــس .إ َّن عمــل اإلنجيــل يجــب أن يتــم عــن طريــق ســخائنا كمــا عــن طريــق أعمالنــا.
عندمــا تلتقــي بالنفــوس المتألِّمــة التــي تحتــاج إلــى ُمســاعدة ،أعطهــا اإلنجيــل .عندمــا تجــد
عامــا ضمــن صفــوف خدمــة المســيح .كان
ً
الجائعيــن ،أطعمهــم .فبفعلــك ذلــك ســتكون
العمــل المقــدس للســيد هــو عمــل الخيــر .ليتشــجع شــعبنا المؤمــن فــي كل مــكان ليســاهموا
فيــه» (روح النبــوة ،الخدمــة االجتماعيــة ،صفحــة .)٢٩

ا

أسئلة للنقاش:
 .1هــل فكــرت يو ًمــا أنَّ تحقيــق العــدل ومحبــة الرحمــة هــي مــن أعمــال العبــادة؟

آ

كيــف يمكــن لهــذا أن يُغيــر نهجــك وأســلوبك فــي االهتمــام باآلخريــن؟ كيــف
يمكــن لهــذا أن يُغ ِّيــر أســلوبك ونهجــك فــي العبــادة؟
 .2كيــف يمكننــا أن نحتــرز مــن تــرك «أثقــل النامــوس» (إنجيــل متــى  )٢٣ :٢٣فــي
حياتنــا المســيحية ،فــي حياتنــا الشــخصية وأيضً ــا كمجتمــع كنســي؟ هــل يمكنــك
ـت المــاء مــن
التع ـ ُّرف علــى بعــض األمثلــة فــي اختبــارك الشــخصي حيــن «صفَّيـ َ
البعوضــة ولكنــك بلعــت ال َج َمــل!» (إنجيــل متــى  ٢٤ :٢٣ترجمــة كتــاب الحيــاة)؟
 .3لمــاذا ُيع َتبــر ال ِّريــاء خطيــة بهــذا القــدر؟ أليــس مــن األفضــل علــى األقــل أن
نحــاول التظاهــر بأننــا نفعــل الخيــر؟
 .4كيف عملت نظرة هللا وشفقته نحو الفقراء والمحتاجين ،كما ع َّبر عنها من خالل
األنبياء ،على تغيير وجهة نظرك إلى العالم؟ كيف يمكنك أن تقرأ أو تسمع تقارير
األخبار المحلية بطريقة مختلفة لو أنك رأيت وسمعت بأعين وآذان أحد األنبياء؟
ملخص :في حين كان األنبياء قلقين بشأن الشر على األرض ،كانوا يُركزون بشكل خاص
على الشر الذي يُرتكب بواسطة الناس الذين ا َّدعوا بأنهم يعبدون هللا كإله لهم .بالنسبة لألنبياء
وليسوع ،العبادة ال تتناسب مع الظلم ،ومثل هذه الديانة هي رياء .فالعبادة الحقيقية التي
يطلبها هللا تتض َّمن العمل ضد الظلم والقهر واالهتمام بالفقراء وال ُمحتاجين.
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