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 ١٦-١٠ترشين الثاين (نوفمرب)

عندما تنشأ ال ِّنزاعات

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ٦-١ :٦؛ أعمــال الرســل ٢٣-١ :١٠؛ إنجيــل متــى
٢٠-١٧ :٥؛ أعمــال الرســل ٢٤-٣ :١١؛ أعمــال الرســل ٢٢-١ :١٥؛ عامــوس .١١ :٩
آيــة الحفــظ« :ألنَّ كلكــم الذيــن إعتمدتــم بالمســيح ،قــد لبســتم المســيح :ليــس
يهــودي وال يونانــي .ليــس عبــد وال ُحــر .ليــس ذكَــر وأنثــى ،ألنَّكــم جمي ًعــا واحــد فــي
المســيح يســوع» (غالطيــة .)٢٨ ،٢٧ :٣

أحــد أصعــب المهــام ألي مجتمــع مســيحي هــو الحفــاظ علــى الوحــدة عندمــا تنشــأ
ِ
الخالفــات فــي اآلراء علــى أمــور تتعلَّــق بهويَّــة ورســالة الكنيســة .هــذه الخالفــات يمكنهــا أن
تقــود إلــى عوا ِقــب ُمد ِّمــرة.
ال ُمجتمعات المسيحية اليوم ال تختلف عن تلك التي نراها في العهد الجديد .فالناس هم
الناس ،واإلختالفات ،حتى على األمور الها َّمة ستأتي بالتأكيد .واجه المسيحيون األوائِل بعض
عصب من عالقات الناس بعضهم ببعض ،و ِمن اختالفات خطيرة
ال ِّنزاعات الناشئة عن الشعور بالتَّ ُّ
الصراعات أن ت ُد ِّمر
في تفسير قصص العهد القديم األساسية وممارساته .كان يُم ِكن لهذه ِّ
الكنيسة في َم ْه ِدها لو لم يكن للمفكرين ِمن ال ُّرسل والقادة الذين سعوا للحصول على إرشاد
الروح القدس واألسفار ال ُمق َّدسة في حل هذه التَّوتُّرات.
درســنا قبــل أســابيع قليلــة كيــف إختبــرت الكنيســة األولــى الوحــدة الكنسـ َّية .ســوف ننظــر
هــذا األســبوع إلــى الكيفيَّــة التــي حلَّــت بهــا الكنيســة األولــى صراعاتهــا التــي أعاقــت وحدتهــا
الصراعــات ،كيــف تـ َّم حلَّهــا ،ومــا الــذي يُم ِكننــا
وشـكَّلت تهديـ ًدا لوجودهــا .مــاذا كانــت تلــك ِّ
أن نتعلَّمــه اليــوم ِمــن تلــك اإلختبــارات؟
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٧١تشرين الثاني (نوفمبر).

53

األحد



 ١١ترشين الثاين (نوفمرب)

عصب ال ِعرقي
ال َّت ُّ
اقــرأ أعمــال الرســل  .١ :٦مــا هــو األمــر الــذي قــاد النــاس فــي الكنيســة األولــى إلــى أن
يشــتكوا ِمــن توزيــع الطعــام العــادل والمتســاوي بالنســبة لألرامــل؟



يبــدو بــأ َّن بعــض المســيحيين األوائــل كانــوا ُمنحازيــن ِضــد األرامــل ِمــن األصــول اليونانيــة
وق َّدمــوا ل ُهـ َّن كميَّــة أقــل ِمــن الطعــام الــذي كانــوا يُق ِّدمونــه لألرامــل ِمــن األصــول اليهوديَّــة.
هــذا التَّح ُّيــز سـ َّبب إنقســا ًما فــي ال ُمجتمــع األ َّول للمؤمنيــن .ســواء كان ذلــك التَّح ُّيــز حقيق ًيــا
أم ال ،ال يذكــر لنــا الكتــاب المقــدس شــيئًا عــن ذلــك .كل مــا يقولــه لنــا هــو أ َّن بعــض النــاس
الصـراع وحــدة الكنيســة فــي عصــر
كانــوا يعتقــدون أ َّن ذلــك كان حقيق ًيــا بالفعــل .هـ َّدد هــذا ِّ
ُمبكــر جـ ًدا .كــم هــو ُمد ِهــش أ َّن ذلــك اإلنقســام ال ِعرقــي ظهــر بتلــك الســرعة فــي الكنيســة.



اقــرأ أعمــال الرســل  .٦-٢ :٦مــا هــي الخطــوات البســيطة التــي إتَّخذتهــا الكنيســة
لحــل ســوء ال َّتفاهــم هــذا؟
األولــى ِّ

ـب المزيــد ِمــن األعبــاء
كانــت الكنيســة األولــى تنمــو وتزدهــر بســرعة ،وهــذا ال َّنمــو َجلَـ َ
الثقيلــة علــى ال ُّرســل .وتعييــن هــؤالء ال ِّرجــال الســبعة ،الذيــن يُطلــق عليهــم عــادة إســم
الشَّ ما ِمســة (مــع أ َّن العهــد الجديــد ال يدعوهــم بهــذا اإلســم) ،خ َّفــف ِمــن األعبــاء والتَّوتُّــر فــي
كنيســة أورشــليم ،وأتــاح ضــم آخريــن للخدمــة فــي الكنيســة.
إسـتمع ال ُّرسـل إلـى شـكاوى المؤمنيـن ال ُمتح ِّدثيـن باليونانيـة بـكل إهتمـام ،وطلبـوا منهـم
التَّقـ ُّدم ِب َح ّـل .وقـد ت ُـر َِك إختيـار ال ِّرجـال السـبعة ل ُيصبِحـوا ُمسـاعدين لل ُّرسـل ،واختـاروا سـبعة
تالميـذ جميعهـم ِمـن ال ُمتح ِّدثيـن باليونانية .وكان مشـهو ًدا لهـؤالء ال ِّرجال بأنَّهـم «مملوئين ِمن
الـروح القـدس ِ
وحكمـة» (أعمـال الرسـل  .)٣ :٦كانـت خدمـة ال ُّرسـل إلـى ذلـك الوقت تشـمل:
ال ِكـرازة بكلمـة هللا وتوزيـع الطَّعـام لألرامـل ،التي ق ُِّسـ َمت إلـى مجموعتيـن ،كل مجموعة تقوم
بخدمـة ،علـى نفـس ال ُمسـتوى مـن األهميَّـة ،لنشـر اإلنجيل .يسـتخدم لوقـا نفس هـذه الكلمة
ِ
«الخ ْد َمـة» لإلشـارة إلـى ك ٍُّل ِمـن ِخدمة ال ُّرسـل فـي إعالن الكلمة والبِشـارة (أعمال الرسـل )٤ :٦
وإلـى ِخ ْد َمـة الشَّ ما ِمسـة فـي توزيـع الطعـام (أعمال الرسـل .)١ :٦

مــا هــو المغــزى الــذي تـراه فــي حقيقــة دعــوة القــادة لِكثيــر مــن المؤمنيــن (أعمال
الرســل  )٢ :٦لِ ُمحاولــة إيجــاد حل؟
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إهتداء األمم
إ َّن إهتـداء األمـم إلـى إنجيـل يسـوع المسـيح هـو َحـ َدث ورد في سـفر أعمال الرسـل ليع ّد
العـ َّدة ألعظـم ِصـراع في حياة الكنيسـة األولىَ ،حـ َدثْ كان يُم ِكن أن يُه ِّدد وجودها و ُمرسـلِيَّتها.

اقــرأ أعمــال ال ُّرســل  .٢٣-١ :١٠مــا هــي العوامــل الــواردة فــي هــذه الفقــرة والتــي تـ ُّ
ـدل
ـاس كثيريــن إلعــداد الطريــق لألمــم
علــى أنَّ الــروح القــدس كان يعمــل فــي قلــوب أنـ ٍ
لقبــول اإلنجيــل؟



يبــدو أ َّن الرؤيــا كانــت غريبــة وعجيبــة ج ـ ًدا بالنســبة إلــى بطــرس .لقــد كانــت بمثابــة
أي طعــام نجــس أو َدنِــس حســب مطالِــب
َص ْد َمــة لــه ألنــه ،كيهــودي مؤ ِمــن ،لــم يــأكل قــط َّ
النامــوس (أنظــر الوييــن ١١؛ حزقيــال ١٤ :٤؛ دانيــال  .)٨ :١غيــر أ َّن القصــد ِمــن هــذه الرؤيــا
ـص الطعــام بــل الحواجــز بيــن اليهــود واألمــم التــي كانــت تُعيــق نشــر اإلنجيــل .مثــل
لــم يخـ ُّ
تلــك الحواجــز كانــت ُمنتشــرة فــي العالــم القديــم ومــا زالــت حتــى يــوم هــذا.
فــي العقــود األولــى ،كانــت المســيحية تتألَّــف ِمــن اليهــود الذيــن قَبِلــوا يســوع كالمسـ َّيا
الموعــود بــه وف ًقــا لنبـ َّوات العهــد القديــم .كان أولئــك المؤمنــون األوائــل يهــو ًدا أمنــاء ،أطاعــوا
النامــوس الــذي تعلَّمــوه .لــم يعتبــروا أ َّن إنجيــل يســوع المســيح قــد أبطــل أو محــى العهــد
القديــم (انظــر إنجيــل متــى .)٢٠-١٧ :٥



اقــرأ أعمــال الرســل  .٣٥ ،٣٤ ،٢٩ ،٢٨ :١٠وف ًقــا لفهــم بطــرس ،مــا الــذي كانــت تعنيــه
الرؤيــا التــي اســتلمها فــي يافــا؟ مــا الــذي قــاده إلــى هــذا التفســير؟

الذي نراه يحدث ُهنا في سفر أعمال الرسل هو أ َّن الروح القدس كان قد م َّهد الطريق لألمم
حتى يتم قبولُ ُهم في شركة المجتمع المسيحي .ويُم ِكنهم أن يقوموا بذلك دون أن يتو َّجب عليهم
أن يختتنوا ويُصبحوا يهو ًدا أ َّولً  .إ َّن األمر الذي أقْ َن َع بطرس وزمالؤه أ َّن هذه كانت حقًّا هي إرادة هللا
هو إنسكاب الروح القدس على كورنيليوس وأهل بيته بطريقة ُمشابهة لِ َما إختبره تالميذ المسيح
في يوم الخمسين (أعمال الرسل  .)٤٧-٤٤ :١٠إذا كان للروح القدس أن يُعطى لألمم بنفس الطريقة
الواضح بأ َّن ِ
التي ا ُعطي بها لليهود ،فَ ِمن ِ
الختان لم يكن مطلبًا ُمسبقًا ليُصبح الشخص مؤم ًنا بيسوع
المسيح كالمسيِّا .هذه الخالصة فتحت المجال أمام نِزاعات الهوتيَّة كبيرة بين المسيحيين األوائل.
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الروح يقود
إ َّن التقاريــر الــواردة ع َّمــا حــدث مــع كورنيليــوس فــي قيصريــة وصلــت ســري ًعا إلــى قــادة
المجتمــع المســيحي فــي أورشــليم ،وطلبــوا ِمــن بطــرس أن يُقـ ِّدم لهــم تقريـ ًرا بــكل مــا حــدث.
لقــد اســتاؤوا م َّمــا فعلــه بطــرس ،ألنَّــه وحســب مفهو ِمهــم اليهــودي لنامــوس موســى ،لــم
يُسـ َمح لليهــود األمنــاء أن يأكلــوا مــع األمــم (أعمــال الرســل .)٣ :١١

اقرأ أعمال الرسل  .١٨-٤ :١١ما الذي قاله بطرس لِ َيش َرح َع َمل الروح القدس وقيادته في
ف إليه من خالل سرده ما حدث؟
هذا ال َحدَ ث؟ ما هو الموضوع الرئيسي الذي هَدَ َ



مــع أ َّن البعــض طرحــوا أســئلة حــول شــرع َّية مــا قــام بــه بولــس ِمــن أعمــال وق ـراره فــي
تعميــد هــؤالء األممييــن ،كان هنــاك مــا يكفــي مــن الشــهود (أعمــال الرســل  )١٢ :١١ليشــهدوا
بــأ َّن الــروح القــدس قــد أعلــن بالفعــل عــن حضــوره بنفــس الطريقــة كمــا حــدث فــي يــوم
الخمســين .إ َّن قيــادة وإرشــاد الــروح القــدس فــي هــذه الحالــة ال ِجــدال فيــه ،وقــد اعترفــوا
بعط َّيــة الــروح القــدس« :فل َّمــا َسـ ِمعوا ذلــك ســكتوا ،وكانــوا يُم ِّجــدون هللا قائليــن :إذًا أعطــى
هللا األمــم أيضً ــا التَّوبــة للحيــاة!» (أعمــال الرســل .)١٨ :١١


اقرأ أعمال الرسل  .٢٤-١٩ :١١ما الذي حدث بعد ذلك في حياة الكنيسة األولى؟

ربمــا إعتقــد البعــض فــي أورشــليم بأ َّن مــا حدث مــع كورنيليــوس وأهل بيتــه كان إســتثنا ًءا،
وأ َّن مثــل هــذا اإلختبــار لــن يتكــرر .ولكـ َّن ذلــك لــم يكــن قصــد الــروح القــدس .فعندمــا تفـ َّرق
تالميــذ يســوع إلــى خــارج أورشــليم واليهوديــة ،ج ـ َّراء اإلضطهــاد الــذي نشــب بعــد مــوت
الســامرة وفينيق َّيــة وقبــرص وأنطاكيــا ،فمــن ثــم
إسـ ِتفانوس (أعمــال الرســل  ،)١ :٨وذهبــوا إلــى َّ
ازداد عــدد المؤمنيــن مــن األمــم كثي ـ ًرا ج ـ ًدا ،وقبلــوا يســوع المســيح ُمخل ًِّصــا شــخص ًيا لهــم.
هــذا مــا تن َّبــأ عنــه يســوع (أعمــال الرســل  .)٨ :١بقــدر مــا كان عجيــب تدفُّــق األمــم ،لــو وضعنا
أنفســنا مــكان أولئــك المؤمنيــن األوائــل مــن اليهــود ،لــن يكــون ِمــن الصعــب علينــا أن نــرى
مقــدار عــدم تأكدهــم وحيرتهــم تجــاه طريقــة ردود أفعالِهــم تجــاه مــا يحــدث.

تمســكين بآرائنــا الضَّ يقــة عــن الكنيســة
كيــف يمكــن لنــا نحــن شــخص ًيا أن نكــون ُم ِّ
وعــن رســالتنا والتــي يُم ِكــن أن تُسـ ِّبب ضــر ًرا لشــهادتنا؟
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مجمع أورشليم


إقــرأ أعمــال الرســل ٢ ،١ :١٥؛ غالطيــة  .١٤-١١ :٢مــا همــا األمـران اللــذان تسـ َّببا فــي
نزاعــات خطيــرة فــي الكنيســة األولــى؟

إ َّن تهديــد وحــدة الكنيســة الــذي واجهــه المســيحيون األوائــل كان حقيقيًــا وصعبًــا .إعتقــد
بعــض اليهــود المســيحيين أ َّن الخــاص كان ُمم ِك ًنــا فقــط ألولئــك الذيــن ينتمــون لِشَ ــعب عهــد
هللا ،وهــذا يعنــي أ َّن الختــان كان مطل ًبــا ضروريًــا .وكجــزء ِمــن إســلوب حيــاة أمينــة و ُمخلِصــة،
أي إتِّصــال لهــم باألمــم ،إذ قــد
آ َمــن هــؤالء المؤمنيــن مــن اليهــود بــأ َّن عليهــم أن يتج َّنبــوا َّ
يكــون ذلــك ســب ًبا فــي إعاقــة َخالصهــم.
الصارِمــة بخصــوص عشــرتهم وتعامالتهــم مــع األمــم .وســري ًعا مــا
كان لليهــود تقاليدهــم َّ
أصبحــت هــذه التقاليــد حجــر عثــرة فــي طريــق المجتمــع المســيحي الجديــد عندمــا بــدأ
ال ُّرســل فــي إعــان البِشــارة إلــى األمــم الذيــن رغبــوا أن يُصبحــوا أتبا ًعــا للمســيح .وأل َّن المسـيَّا
هــو ُمخلِّــص شــعب عهــد هللا ،كمــا جــاء فــي نبـ َّوات العهــد القديــم ،ألــم يكــن علــى األمــم أن
يصيــروا يهــو ًدا أ ّو ًل ،وبعــد ذلــك يتبعــوا نفــس ش ـرائِع العهــد إذا أرادوا أن يخلصــوا؟

اقــرأ أعمــال الرســل  .٢٢-٣ :١٥مــا هــي بعــض األمــور والمواضيــع التــي ت َّمــت ُمناقشــتها
خــال مجمع أورشــليم؟




تمســكوا بهــا
تأص ً
األمــر ُهنــا كان ُم ِّ
ــا فــي نِزاعــات حــول تفســيرات للعهــد القديــم — َّ
ِب ُعمــق ،عــن الختــان والعالقــات مــع األمــم .وإذ اجتمــع ال ُّرســل ،والشــيوخ ،والمندوبــون ِمــن
أنطاكيــة م ًعــا ،يبــدو بــأ َّن ال ِّنقاشــات اســتم َّرت لوقـ ٍ
ـت طويــل دون أيَّــة حلــول.
عنــد ذلــك الوقــت ،ألقــى بطــرس ،وبرنابــا ،وبولــس خطابــات .أل َمــح ِخطــاب بطــرس إلــى
الرؤيــا المنظــورة التــي أعطــاه هللا إيَّاهــا وإلــى ِهبــة الــروح القــدس الــذي فتــح الطريــق أمــام
ال ُمرســلية إلــى األمــم .بعــد ذلــك ،شــارك بولــس وبرنابــا قصصهمــا ع َّمــا فعلــه هللا ِمــن خاللهمــا
لألمــم .ونتيجــة لذلــك ،فُ ِت َحــت أع ُيــن كثيــرة للحــق الجديــد .قــال بطــرس« :ولكــن بنعمــة الــرب
يســوع المســيح نؤمــن أن نخلــص كمــا أولئــك أيضً ــا» ،يقصــد األمــم (أعمــال الرســل .)١١ :١٥
قــرو ٌن طويلــة ِمــن التقاليــد التــي كانــوا يتشـ َّبثون بهــا انحلَّــت فــي ضــوء اإلنجيــل.
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تتمســك بــه
يــوم مــا أن غ َّيــرت ِفكْــ َرك عــن ُمع َتقَــ ٍد ك َ
هــل َحــدَ َث لــك فــي ٍ
ُنــت َّ
ب ُعمــق؟ مــا الــذي تعلَّمتــه ِمــن تلــك التجربــة يمكــن أن ُيســاعدك حينمــا تحتــاج أن
تُراجــع مفهومــك حــول ُم ْع َت َق ـ ٍد مــا؟

الخميس
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حل صعب
ٌّ
تطلَّــب األمــر قــد ًرا ِمــن الثِّقــة ِمــن جانــب كنيســة أنطاكيــة لِتُرســل ُم َمثِّليــن إلــى أورشــليم
كــي تســعى للوصــول إلــى أفضــل َحـ ٍّـل للنـزاع .ولكــن ،بعــد ســاعات مــن ال ِّنقــاش بيــن ال ُّرســل
والشــيوخ ،قــام يعقــوب أخــو يســوع ،والــذي يبــدو بأنَّــه كان رئيــس اإلجتمــاع ،فأصــدر ُحك ًمــا
لِ َمــا يتو َّجــب ِف ْعلُــه (أعمــال الرســل  .)٢٠-١٣ :١٥مــن ِ
الواضــح بــأ َّن المجمــع قــد ق ـ َّرر أنَّــه
ال يتو َّجــب علــى المؤمنيــن مــن األمــم أن يُصبِحــوا يهــو ًدا ،خاضعيــن لــكل نواحــي الشَّ ـرائع
الطقســية ،ومــن بينهــا الختــان ،حتــى يصيــروا مســيحيين.

اقــرأ عامــوس ١٢ ،١١ :٩؛ إرميــا  .١٦-١٤ :١٢مــا هــي النبــوات التــي تن َّبــأ بهــا أنبيــاء
العهــد القديــم بخصــوص األمــم ال ُمجــاوِرة إلس ـرائيل؟



بينمــا يقتبــس يعقــوب ِمــن عامــوس األصحــاح التاســع ،نــرى تلمي ًحــا لخــاص األمــم
فــي نبــوات أنبيــاء آخريــن فــي العهــد القديــم .كان قصــد هللا ،علــى ال ـ َّدوام ،خــاص العالــم
أجمــع ِمــن خــال شــهادة إس ـرائيل وإختبارهــم .فــي الحقيقــة ،كانــت دعــوة هللا إلبراهيــم
قــد تض َّمنــت بركــة لــكل األمــم ِمــن خاللــه و ِمــن خــال نســله (تكويــن  .)٣-١ :١٢إ َّن قيــادة
الــروح القــدس؛ وخدمــة بطــرس ،وبرنابــا ،وبولــس بيــن األمــم؛ وتج ـ ُّدد واهتــداء الكثيــر مــن
األمــم كانــت براهيــن ال يُم ِكــن تجاهلهــا .هــذه الشــهادات ســاعدت قــادة المجتمــع المســيحي
فــي أورشــليم ألن يُدرِكــوا بــأ َّن الكثيــر ِمــن نبــوات العهــد القديــم كانــت تتح َّقــق اآلن .فــي
الحقيقــة ،أعطــى هللا قواني ًنــا تُنظِّــم وجــود األمــم فــي إسـرائيل باإلضافــة إلــى ضوا ِبــط وقيــود
تنطبــق عليهــم (الوييــن  .)١٨ ،١٧أشــار يعقــوب أيضً ــا إلــى تلــك القوانيــن والشــرائع فــي
قـراره (أعمــال الرســل  .)٢٩ :١٥أصبــح ِمــن الواضــح للجميــع أ َّن هللا كان يدعــو األمــم لينض ُّمــوا
إلــى شــعبه ولينالــوا الخــاص بيســوع المســيح .إ َّن إرشــاد الــروح القــدس منحهــم فه ًمــا أعمــق
لألســفار المق َّدســة وأظهــر لهــم حقائــق أساســية لــم يروهــا ِمــن قبــل.
تُخبرنــا اآليــات فــي أعمــال الرســل  ٣٥-٣٠ :١٥عــن تجــاوب المؤمنيــن فــي أنطاكيــة لِمــا تـ َّم
تقريــره فــي أورشــليم« :فرحــوا لســبب التعزية» (أعمــال الرســل .)٣١ :١٥
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نــرى ُهنــا فــي ســفر أعمــال الرســل مثــالً قويًــا كيــف أ َّن الكنيســة األولــىِ ،مــن خــال
الخضــوع لكلمــة هللا ،والثَّبــات فــي المح َّبــة ،والوحــدة ،والثِّقــة ،إســتطاعت تحــت إرشــاد الــروح
القــدس أن تتج َّنــب مــا كان يُم ِكــن أن يكــون كارثــة كُبــرى لوحدتهــا.

مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه القصــة عــن مــدى أهم َّيــة أن ال نكــون ُمســتمعين فقــط
لِ َمــا يقولــه اآلخــرون بــل أن نع َت ِبــر أنَّهــم قــد يكونــون علــى حــق ،حتــى وإن كان مــا
يقولونــه ليــس هــو مــا نــو ُّد أن نســمعه تما ًمــا؟

الجمعة
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لمزيــد ِمــن الــدرس :قـراءات ِمــن كتــب إلــن هوايــت «رجــل يبحــث عــن الحــق»،
صفحــة ١١٧-١٠٨؛ «اليهــود واألمــم» ،صفحــة ِ ،١٦٧-١٥٦مــن كتــاب ‹أعمــال الرســل›.
«وقـد كان المجمـع الـذي أصـدر ُحكمـه فـي هـذه القضيَّـة ُمك َّونًـا ِمـن ال ُّرسـل وال ُمعلِّميـن
الذيـن كان لهـم الفضـل فـي إقامـة الكنائـس المسـيحية ِمـن اليهـود واألمـم ،ومعهـم مندوبون
مـن أماكـن ُمختلفـة .فقـد كان حاضـ ًرا فـي ذلـك المجمـع شـيوخ مـن أورشـليم ومندوبـون ِمن
أنطاكيـة ،وكانـت أعظـم الكنائـس نفـوذًا ُممثَّلـة فـي المجمـع .وكان المجمع يسـير فـي أعماله
بموجـب ال ُحكـم الن ِّيـر وعظمة الكنيسـة التي أقامتهـا إرادة هللا .وكان ِمن نتائـج مداوالتهم أنَّهم
رأوا أ َّن هللا نفسـه قـد أجـاب عـن تلـك المسـألة التـي كانـت مطروحـة للبحـث بكونـه أعطـى
الـروح القـدس لألمـم ،فتحققـوا أ َّن عملهـم هـو أن يتبعـوا إرشـاد الروح.
لــم يــدع كل أعضــاء الكنائــس المســيحية ليبــدوا رأيهــم فــي تلــك القضيــة .ولكــن «الرســل
والمشــايخ» ،الرجــال ذوي النفــوذ والحكــم الصائِــب هــم الذيــن صاغــوا ذلــك ال ُحكــم وبَعثــوا
بــه ،ولذلــك فقــد أج َم َعــت الكنائــس المســيحية علــى قبولــه .ومــع ذلــك فلــم يكــن الجميــع
راضيــن عــن هــذا ال ُحكــم ،فلقــد كان هنالــك حــزب ِمن بعــض اإلخــوة ذوي الطمــوح الذيــن كانوا
واثقيــن بأنفســهم ،حيــث لــم يوافقــوا عليــه .هــؤالء القــوم إ َّدعــوا بأنَّهــم إنَّمــا يقومــون بالعمــل
علــى مســؤوليتهم .وقــد أمعنــوا فــي التَّذ ُّمــر والكشــف عــن أخطــاء اآلخريــن ،وكانــوا يقترحــون
خططًــا جديــدة ويحاولــون هــدم عمــل الرجــال الذيــن قــد أقامهــم هللا ل ُيعلِّمــوا النــاس رســالة
اإلنجيــل .لقــد كان علــى الكنيســة أن ت ُواجــه مثــل هــذه العقبــات مــن البدايــة ،وســيظل الحــال
هكــذا إلــى إنقضــاء ال َّدهــر» (هوايــت ،كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)١٦٤-١٦٣

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي الخطــوات فــي إتِّجــاه حــل ال ِّنزاعــات وجدناهــا فــي الفقــرات التــي
درســناها هــذا األســبوع ُيم ِكــن أن تنطبــق علــى مجتمــع كنيســتك إذا نشــأت أو
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عندمــا تنشــأ الخالفــات؟ مــع أنَّ قضيــة واحــدة تناولتهــا الكنيســة ُهنــا كانــت تهتــم
بالجانــب الالهوتــي ،مــاذا ُيمكننــا أن نتعلَّــم ِمنهــا ومــن األحــداث المذكــورة يمكــن
أن يُســاعد الكنيســة عندمــا نواجــه تهديــدات حضاريَّــة أو سياسـ َّية أو ِعر ِق َّيــة تُهــدِّ د
وحدتنــا؟ أيَّــة مبــاديء ها َّمــة يمكننــا أن نتب َّناهــا ونأخذهــا ممــا رأينــاه؟
 .2إقــرأ اإلقتبــاس أعــاه ِمــن إلــن هوايــت .بالرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة ،كان
أي درس يجــب علينــا أن نأخــذه ِمــن هــذه الحقيقــة المؤلِمــة؟
البعــض غيــر راضيــنَّ .
خــص :كانــت الكنيســة األولــى ُمهـ َّددة بواســطة نزاعــات داخليــة حــول بعــض القضايــا
ُمل َّ
التــي كان يمكــن أن يكــون لهــا تأثيـ ًرا ُمد ِّمـ ًرا عليهــا .لقــد رأينــا الطريــق الــذي أمكــن للكنيســة
ــل بــه هــذه النزاعــات
األولــى ،تحــت إرشــاد الــروح القــدس والخضــوع لكلمــة هللا ،أن ت َِح َّ
وتتج َّنــب اإلنشــقاقات.
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