  درس هفتم  

 ۲۵-۱۹آبان

هنگامی که اختالف بوجود میآید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ،۶بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا ۲۳؛ متی
بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا ۲۰؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیات  ۳تا ۲۴؛ اعامل رسـوالن بـاب  ۱۵آیات ۱
تـا ۲۲؛ عامـوس باب  ۹آیـات  ۱۱و .۱۲

آیه حفظی « :شام که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید همفکر او شدهاید .پس دیگر هیچ
تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی ،برده و آزاد ،مرد و زن وجود ندارد ،زیرا همۀ شام در اتحاد
با مسیح عیسی یک هستید » (غالطیان باب  ۳آیات  ۲۷و .)۲۸
یکـی از دشـوارترین مسـئولیت هـای هـر جامعـه مسـیحی حفـظ اتحـاد در زمـان بـروز
اختلاف عقایـد در مسـائل مربـوط بـه هویـت و رسـالت کلیسـا می باشـد .این تفـاوت ها می
تواننـد بـه عواقـب ویرانگـری منجر شـوند.
جوامـع مسـیحی امـروزی بـا جوامعـی کـه در عهـد جدید مـی بینیـم تفاوتی ندارنـد .مردم
همان مـردم هسـتند و تفـاوت هـا حتـی در مـورد مسـائل مهـم تـر بوجـود خواهنـد آمـد.
مسـیحیان اولیـه بـا برخـی از کشـمکش هـای بوجـود آمـده از تعصبـات فـردی قابل مشـاهده
و تفـاوت هـای جـدی در تفسـیر روایـات و اسـطوره هـای کلیـدی داسـتان هـای عهـد قدیـم
روبـرو بودنـد .ایـن درگیـری هـا اگـر بـرای رسـوالن و رهبران متفکـری که بـه دنبـال راهنامیی
روح القـدس و کتـاب مقـدس بـرای حـل و فصـل ایـن تنش هـا نبود ،می توانسـت کلیسـا را در
مراحـل ابتدایـی ویران سـازد.
چنـد هفتـه پیـش مطالعـه کردیـم که چگونـه کلیسـای اولیه وحـدت کلیسـا را تجربه منود.
در ایـن هفتـه بررسـی خواهیـم کـرد کـه چگونـه نـزاع هـای داخلـی کلیسـای اولیـه موجـب
تضعیـف و تهدیـد بقـای آن مـی شـد .ایـن نـزاع ها چـه بودند و چگونـه باید حل می شـدند و
امـروزه از ایـن تجربـه هـا چه چیـزی مـی توانیـم بیاموزیم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۶آبان  November 17 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۰آبان

تعصبات قومی


اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه  ۱را بخوانیـد .چـه مسـائلی در کلیسـای اولیـه باعـث شـد مـردم
دربـاره توزیـع عادالنـه و منصفانـه غـذا میـان بیـوه زنـان شـکایت کننـد؟
بنظـر مـی رسـید کـه برخـی از مسـیحیان اولیـه در برابـر بیـوه زنـان یونانـی در برابـر خود
تبعیـض قائـل مـی شـدند و نسـبت بـه بیـوه زنان عربانـی ،غـذای کمرتی به ایشـان مـی دادند.
ایـن تبعیض آشـکار ،شـکافی در اجتماع ایامنداران اولیـه وجود آورد .چه ایـن طرفداری واقعی
بـود یـا خیـر ،متن به آن اشـاره ای منـی کند .تنها مـی گوید که برخـی مردم بر این بـاور بودند.
ایـن نـزاع هـا از ابتـدا اتحـاد کلیسـا را تهدیـد مـی منـود .چقـدر جالب توجه اسـت کـه جدائی
نـژادی چنیـن بـه رسعت در کلیسـا دیده شـد.



اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۲تـا  ۶را بخوانیـد .مراحل سـاده ای که کلیسـای اولیـه برای حل
ایـن سـوء تفاهم بـکار برد چـه بودند؟

کلیسای اولیه به رسعت در حال رشد بود و این رشد ،مسئولیت های سنگینی برای رسوالن
به همراه داشت .انتصاب آن هفت مرد که بطور سنتی « شامس » نامیده می شدند (اگر چه
عهد جدید آنها را به این نام منی خواند) ،تنش در کلیسای اورشلیم را از بین بردند و موجب
شد تا مردم مشارکت بیشرتی در کار بشارت و خدمت کلیسا داشته باشند.
رسـوالن بـا دقـت بـه شـکایات ایامنـداران یونانـی زبان گـوش فـرا دادند و از ایشـان خواسـتار راه
حـل شـدند .انتخـاب هفـت مـرد بـه عنـوان همکاران رسـوالن بـه عهده ایـن گروه سـپرده شـد و آنها
هفـت شـاگرد را کـه همـه یونانـی زبان بودند معرفـی منودند .گفته شـده بود که این مـردان « نیکنام
و پـر از روح القـدس و بـا حکمـت بودنـد » (اعمال رسـوالن باب  ۶آیه  .)۳رسـالت رسـوالن کـه تا آن
زمـان هـم موعظـه کالم خـدا و هـم توزیـع غـذا میـان بیوه زنـان بـود ،میان دو گروه تقسـیم شـد که
هـر کـدام مأموریتـی بـا ارزش یکسـان بـرای انتشـار انجیل را انجـام می دادنـد .لوقا از واژه یکسـان «
رسـالت » یا « خدمت » ( )diakoniaبرای اشـاره به مأموریت رسـوالن در موعظه کالم (اعامل رسـوالن
بـاب  ۶آیـه  )۴و مأموریـت خادمیـن توزیـع غـذا (اعامل رسـوالن بـاب  ۶آیا  )۱بـکار می برد.

شــما در ایــن واقعیــت کــه رهب ـران ب ـرای پیــدا نمــودن راه حــل ،تعــداد زیــادی از
ایمانــداران را بــا هــم فراخواندنــد (اعمــال رســوالن بــاب  ۶آیــه  )۲چــه مفهومــی
درک مــی کنیــد؟
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     دوشنبه     

 ۲۱آبان

ایامن آوردن غیر یهودیان
ایمان آوردن غیـر یهودیـان بـه انجیـل عیسـی مسـیح رویـدادی در کتـاب اعمال رسـوالن
اسـت کـه صحنـه را بـرای درگیـری بزرگ تر در زندگی کلیسـای اولیـه ایجاد می کنـد ،نزاعی که
وجـود و رسـالت کلیسـا را بـه خطر مـی انداخت.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا  ۲۳را بخوانیـد .در ایـن آیـات چـه عواملـی بـر ایـن نکته
اشـاره دارنـد کـه روح القـدس در حـال رسـوخ بـر قلـب هـای بسـیاری از مـردم بـرای آمـاده
سـازی راه بـرای غیـر یهودیـان بـرای دریافـت انجیـل بـود؟

ایـن دیـدگاه بایـد بـرای پطـرس بسـیار عجیـب بـوده باشـد .او متعجب شـد زیرا بـه عنوان
یـک یهـودی وفـادار هرگـز در خـوردن غـذای ناپاک یا نجـس آنگونه کـه احکام ملزم مـی دارد،
رشیـک نشـده بـود (الویـان بـاب  ،۱۱حزقیـال باب  ۴آیـه  ۱۴و دانیال بـاب  ۱آیـه  ۸را ببینید).
هـر چنـد ،هـدف از ایـن دیدگاه مربـوط به رژیم غذایی منی شـد بلکـه مربوط بـه موانع میان
یهودیـان و غیـر یهودیـان بـود کـه مانـع گسترش انجیـل مـی شـدند .چنیـن موانعی دسـت کم
ماننـد جهـان کهـن ،امروزه نیز شـایع می باشـند.
در دهـه هـای نخسـت ،مسـیحیت اساسـاً از یهودیانـی تشـکیل شـده بـود که عیسـی را به
عنـوان مسـیح موعـو ِد نبـوت هـای عهـد قدیـم پذیرفتـه بودنـد .ایامنـداران اولیـه بـه عیسـی،
یهودیـان وفـاداری بودنـد کـه آنگونـه کـه تعلیـم یافته بودنـد ،از رشیعـت اطاعت مـی کردند.
آنهـا تصـور منـی کردنـد که انجیل عیسـی مسـیح مقـررات عهـد قدیم را زائـل یا نابـود میمنود
(متـی بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا .)۲۰



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـات  ۳۴ ،۲۹ ،۲۸و  ۳۵را بخوانید .پطرس چگونـه مفهوم رویایی که
در یافـا دریافـت منـود را درک منـود؟ چه چیزی او را به این تفسـیر سـوق داد؟

آنچـه کـه مـی بینیـم در اعمال رسـوالن اتفـاق مـی افتـد این اسـت کـه روح القـدس راه را
بـرای غیـر یهودیـان بـه منظـور پذیرفتـه شـدن در اجتماع مسـیحی همـوار منـود .و آنهـا مـی
توانسـتند ایـن کار را بـدون ختنـه شـدن و ابتـدا یهـودی شـدن انجـام دهنـد .آنچـه کـه پطرس
و دوسـتانش را متقاعـد سـاخت ایـن بـود کـه در حقیقـت اراده خـدا ،عطـای روح القـدس بـه
کورنلیوس و خانواده اش به شـیوه ای یکسـان با آنچه که شـاگردان عیسـی در روز پنطیکاسـت
66

تجربـه کردنـد ،بـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۰آیات  ۴۴تا  .)۴۷اگر ممکن باشـد کـه روح القدس
هامنگونـه کـه بـه یهودیان داده شـد ،به غیر یهودیان نیز داده شـود ،پس آشـکار بـود که ختنه
شـدن رشط الزم بـرای ایمان آوردن بـه عیسـی به عنوان مسـیح موعـود نبود .ایـن نتیجه گیری
صحنـه را بـرای درگیـری مذهبـی بـزرگ تری میـان مسـیحیان اولیـه فراهم منود.

     سه شنبه     

 ۲۲آبان

روح هدایت میکند
گزارشات از آنچه در قیرصیه در مورد کورنلیوس اتفاق افتاد ،به رهربان اجتامع مسیحی
در اورشلیم رسید و آنها از پطرس خواستند که گزارشی از ماجرا برایشان بفرستد .آنها از آنچه
پطرس انجام داده بود ،رنجیده خاطر شدند ،زیرا بر طبق درک یهودی خود از احکام موسی،
یهودیان وفادار اجازه خوردن غذا با غیر یهودیان را نداشتند (اعامل رسوالن باب  ۱۱آیه .)۳



اعامل رسوالن باب  ۱۱آیات  ۴تا  ۱۸را بخوانید .پطرس برای توضیح کار روحالقدس و رهنمود
او در این رویداد چه گفت؟ منظور اصلی او با بازگویی آنچه که اتفاق افتاده بود ،چه بود؟

اگـر چـه برخـی ،سـواالتی در مـورد مرشوعیـت اعمال و تصمیمات پطـرس در تعمیـد غیر
یهودیـان مطـرح منودنـد ،شـاهدان کافـی (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـه  )۱۲گواهـی دادنـد که
روحالقـدس در واقـع حضـور خـود را مانند روز پنطیکاسـت آشـکار منـود .راهنامیـی و هدایت
روحالقـدس در ایـن مـورد غیـر قابـل بحـث مـی باشـد و ایـن موهبت شـناخته شـده اسـت« .
وقتـی ایـن را شـنیدند خامـوش ماندنـد و در حالـی کـه خدا را سـتایش مـی کردنـد گفتند :پس
در ایـن صـورت خـدا بـه غیـر یهودیان نیـز این فرصت را بخشـیده اسـت تا آنها هـم از گناهان
خـود توبـه کننـد و حیـات یابنـد » (اعمال رسـوالن باب  ۱۱آیـه .)۱۸


اعامل رسوالن باب  ۱۱آیات  ۱۹تا  ۲۴را بخوانید .سپس در زندگی کلیسای اولیه چه اتفاقی افتاد؟

شـاید برخـی در اورشـلیم فکـر کـرده بودنـد کـه آنچـه در مـورد کورنلیـوس و خانـواده اش
اتفـاق افتـاد یـک اسـتثناء بـود و چنین تجربـه ای تکرار نخواهد شـد .اما آن واقعـه چیزی نبود
کـه روح القـدس در نظـر داشـت .هامنطـور که شـاگردان عیسـی به فراتـر از اورشـلیم و یهودا
پراکنـده شـدند ،بدلیـل جفائـی کـه پس از مرگ اسـتیفان بوجود آمد (اعامل رسـوالن باب  ۸آیه
 )۱و بـه سـامره ،فینیقیـه ،قبرس و انطاکیـه رفتنـد ،متعاقـب آن ،غیـر یهودیان بیشتری عیسـی
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را بـه عنـوان نجـات دهنـده خـود پذیرفتنـد .ایـن چیزی اسـت که عیسـی پیش بینی کـرده بود
(اعمال رسـوالن بـاب  ٨آیـه  .)۱ایـن ایمان آوردن غیـر یهودیـان اگر چه فـوق العاده بـود ،اگر
مـا خـود را بجـای ایامنـداران یهـودی اولیـه بگذاریـم ،دیـدن اینکه آنهـا مطمنئ نبودنـد چگونه
رفتـار کنند ،دشـوار منی باشـد.

خــود مــا چگونــه ممکــن اســت در برابــر دیــدگاه هــای کوتــه نظرانــه در مــورد کلیســا
و پیــام مــا کــه میتوانــد مانــع شــهادت دادن مــا بشــود ،مقاومــت کنیــم؟

     چهارشنبه     

 ۲۳آبان

شورای اورشلیم


اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۱و  ۲و غالطیـان بـاب  ۲آیات  ۱۱تا  ۱۴را بخوانید .دو مسـئله
ای کـه باعـث بوجـود آمدن درگیری جدی در کلیسـای اولیه شـدند ،چه هسـتند؟

تهدیـد علیـه اتحـاد کلیسـا کـه مسـیحیان اولیـه بـا آن روبـرو بودند ،واقعـی و دشـوار بود.
برخـی از مسـیحیان یهـودی زاده فکـر میکردنـد کـه نجـات تنهـا برای کسـانی که بـه قوم عهد
خـدا تعلـق داشـتند ،ممکـن بـود و ایـن بر الزامی بـودن ختنه داللت داشـت .و ایـن ایامنداران
یهـودی بـه عنـوان بخشـی از زندگـی وفادارانـه بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بایـد از ارتباط بـا غیر
یهودیـان کـه احتماالً مـی توانسـت نجات خـود ایشـان را از بین ببرد ،اجتنـاب ورزند.
یهودیـان سـنت هـای بسـیار سـختگیرانه ای در مـورد ارتباطشـان بـا غیـر یهودیان داشـتند.
ایـن سـنت هـا بـه رسعـت بـه سـدی بـرای اجتماع نوپـای مسـیحی تبدیـل شـدند ،زمانـی کـه
رسـوالن رشوع بـه موعظـه بـه غیـر یهودیانـی منودنـد که متایل داشـتند از عیسـی پیـروی کنند.
از آنجایـی کـه مسـیح موعـود نجـات دهنـده قـوم مـورد عهـد خـدا می باشـد و آنگونـه که در
عهـد قدیـم پیـش بینـی شـده بود ،اگـر غیر یهودیان می خواسـتند نجـات یابند آیا منی بایسـت
ابتـدا یهـودی شـده و سـپس از همان مقـررات عهـد اطاعـت کنند؟



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۳تـا  ۲۲را بخوانیـد .برخی از مسـائلی که در شـورای اورشـلیم
مطرح شـدند ،چـه بودند؟
ایـن مسـئله در درگیـری هـای مربـوط بـه تفسـیر های عمیـق از روایـات کتـاب مقدس در
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مـورد ختنـه و رابطـه بـا غیـر یهودیـان ریشـه داشـت .چنـان چـه رسـوالن ،بـزرگان و منایندگان
انطاکیـه دور هـم جمـع شـدند ،بـه نظـر مـی رسـد کـه بحـث بـدون هیـچ نتیجـه گیـری بـرای
مدتـی طوالنـی ادامـه مـی یافت.
امـا سـپس پطـرس ،بارنابـا و پولـس سـخرنانی منودنـد .سـخرنانی پطرس بـه مکاشـفه الهامی
از جانـب خـدا اشـاره داشـت کـه موهبـت روح القـدس راه را بـرای مأموریت به غیـر یهودیان
هموار منود .سـپس پولس و برنابا داسـتان های خود را از آنچه خدا از طریق ایشـان برای غیر
یهودیـان انجـام داده بـود بـه اشتراک گذاشـتند .در نتیجـه ،چشمان بسـیاری بـر روی حقیقت
گشـوده شـد .پطـرس گفـت « :ما از راه فیض عیسـی مسـیح خداونـد ایامن می آوریـم و نجات
مـی یابیـم و آنهـا هـم همینطـور »،کـه منظور غیـر یهودیان می باشـد (اعامل رسـوالن باب ۱۵
آیـه  .)۱۱آنـان بـرای قرنهـای متمادی از رسـوم و ترشیفاتـی تبعیـت مـی کردنـد ،ولـی بخاطـر
انجیـل ایـن رسـوم دیگـر قابل اجـرا نبـود و مضمحل گردیـده بود.

آیا تا به حال در باره اعتقادی عمقی تغییر فکر و عقیده داده اید؟ در باره تغییر فکر
آیا تجربه ای داشته اید تا به شما برای زیر سوال بردن یک عقیده کمک کند؟

     پنجشنبه     

 ۲۴آبان

راهحلی دشوار
کلیسـای انطاکیـه بـرای فرسـتادن مناینـدگان بـه اورشـلیم برای دسـتیابی به بهرتیـن راه حل
بـرای درگیریشـان نیـاز بـه نوعـی اعتماد داشـتند .بـا ایـن وجـود ،پـس از سـاعت هـا بحـث و
گفتگـو میـان رسـوالن و بـزرگان کلیسـا ،یعقـوب بـرادر عیسـی که به نظـر می رسـد رهرب جمع
باشـد ،در مـورد آنچـه بایـد انجـام می شـد تصمیم گرفـت (اعامل رسـوالن باب  ۱۵آیـات  ۱۳تا
 .)۲۰واضـح اسـت کـه تصمیـم شـورا ایـن بود کـه غیر یهودیـان الزم نیسـت یهودی شـوند و از
متـام احـکام ترشیفاتـی از جملـه ختنـه اطاعـت کنند تا بتوانند مسـیحی شـوند.



عامـوس بـاب  ۹آیـات  ۱۱و  ۱۲و ارمیـا بـاب  ۱۲آیـات  ۱۴تـا  ۱۶را بخوانیـد .ایـن انبیـا عهـد
قدیـم چـه پیشـگویی هایـی در مـورد قـوم هـای همسـایه ارسائیـل کردند؟
در حالـی کـه یعقـوب از بـاب  ۹عامـوس نقـل قـول مـی کنـد ،مـا اشـاراتی بـه نجات سـایر
ملـت هـا در دیگـر پیـش بینـی هـای عهـد قدیـم می بینیـم .ایـن از ابتدا قصـد خدا بـود که از
طریـق شـهادت و تجربـه ارسائیـل ،متام جهان را نجات دهـد .درواقع ،فراخوانده شـدن ابراهیم
توسـط خـدا شـامل برکتـی بـرای متـام ملـت هـا از طریـق او و فرزندانـش مـی شـد (پیدایـش
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بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  .)۳هدایـت روح القـدس؛ مأموریـت پطـرس ،برنابـا و پولـس در میـان غیر
یهودیـان؛ و ایمان آوردن بسـیاری از غیـر یهودیـان شـواهدی بودنـد کـه منی توانسـتند نادیده
گرفتـه شـوند .ایـن شـهادت هـا به رهبران جامعه مسـیحی در اورشـلیم کمک منود کـه متوجه
شـوند بسـیاری از پیـش بینـی هـای عهـد قدیـم اکنـون در حـال تحقـق یافتن بودنـد .در واقع،
خـدا پیـش از آن احکامـی بـرای راهنامیـی در مـورد حضـور غیـر یهودیـان در ارسائیـل و اینکه
چـه محدودیـت هایـی در مـورد آنهـا اعمال مـی شـد ،ارائـه داده بـود (الویان باب هـای  ۱۷و
 .)۱۸یعقـوب نیـز در تصمیـم گیـری خـود بـه ایـن احـکام اشـاره منود (اعمال رسـوالن باب ۱۵
آیـه  .)۲۹بـرای همـه آشـکار شـد که خـدا از غیر یهودیان دعـوت می منود که به قـوم او ملحق
شـده و نجـات عیسـی را نصیـب خـود کننـد .هدایـت روح القـدس درک عمیـق تـری از کتـاب
مقـدس بـه ایشـان داد و حقایـق مهمـی کـه پیـش از آن ندیـده بودند را برایشـان آشـکار منود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۳۰تـا  ۳۵پاسـخ ایامنـداران در انطاکیه به آنچه در اورشـلیم
تصمیـم گرفتـه شـد را بیـان میکنـد « :جمعیـت از آن پیغـام دلگـرم کننـده شـادمان شـدند »
(اعمال رسـوالن باب  ۱۵آیـه .)۳۱
مـا در اینجـا در اعمال رسـوالن ،ایـن منونـه قدرمتند را مـی بینیم کـه چگونه کلیسـای اولیه
از طریـق تسـلیم شـدن بـه کالم خـدا همـراه بـا محبـت ،اتحـاد و اعتماد ،تحـت هدایـت روح
القـدس از آنچـه مـی توانسـت بحـران بـزرگ اتحاد باشـد ،جلوگیـری کنند.

ایــن روایــت در مــورد اهمیــت نــدادن بــه حــرف دیگ ـران ،حتــی اگــر آنــان محــق
باشــند و یــا حــرف مطلــوب نظــر مــا نباشــد ،چــه مــی آمــوزد؟

     جمعه     

 ۲۵آبان

تفکـری فراتـر :از نوشـته هـای الـن جـی وایـت « ،طالبـان حقیقـت » ،صفحـات -١۳۱
۱۴۲؛ « یهودیـان و غیـر یهودیـان » ،صفحـات  ،۲۰۰-۱٨٨از کتـاب اعمال رسـوالن.
« شـورایی کـه ایـن تصمیـم را گرفـت ،از رسـوالن و معلامنـی برجسـته و نیـز منایندگانـی
منتخـب از مـکان هـای مختلـف متشـکل بـود .بـزرگان اهـل اورشـلیم و نایبـان انطاکیـه و
منایندگانـی از بـا نفـوذ تریـن کلیسـاها حـارض بودند .شـورا مطابق بـا قضاوت روشـن فکرانه و
منزلـت کلیسـای سـاخته شـده برپایـه اراده الهـی عمـل مـی منـود .آنهـا در نتیجه مذاکراتشـان
دیدنـد کـه خـدا مسـئله مـورد نظـر را بـا فرسـتادن روح القـدس نـزد غیـر یهودیان پاسـخ داده
بـود؛ و آنهـا متوجـه شـدند کـه بـه سـهم خـود بایـد از راهنامیـی روح القـدس پیـروی کننـد.
متام جامعه مسـیحی برای رای دادن در مورد این پرسـش فراخوانده نشـده بودند .رسـوالن و
بـزرگان کـه افـرادی با نفـوذ و دارای قـدرت قضاوت بودند ،فرمـان را صادر منودنـد که بطور کلی
توسـط کلیسـاهای مسـیحی پذیرفتـه شـد .با ایـن وجود ،همـه از این تصمیم خوشـحال نشـدند؛
جناحـی از بـرادران بلنـد پـرواز و متکـی بـه نفـس حضـور داشـتند کـه بـا آن مخالفـت ورزیدند.
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بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن مردان بـا اختیار فـردی خود عمل مـی کردنـد و نه از روی مسـئولیت
پذیـری کلیسـائی .آنهـا بیشتر در ایـراد گرفتن و عیب جویی ،پیشـنهاد طـرح های جدیـد و تالش
بـرای از بیـن بـردن کار افـرادی که خـدا برای آموزش پیام انجیل مشـخص کرده بـود درگیر بودند.
از ابتـدا کلیسـا بـرای تجمیـع دچـار مشـکالتی بـود و این تا پایـان زمـان ادامه خواهد یافـت »– .
الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 196, 197 ،

سواالتی برای بحث
 .۱چــه گامهایــی بــه ســوی حــل و فصــل درگیــری هــا در روایتــی کــه ایــن هفتــه بــه آن

پرداختیــم وجــود دارد کــه مــی تواننــد در صــورت بــروز اختــاف در کلیســای شــما بــکار
بــرده شــوند؟ اگــر چــه مســئله ای کــه کلیســا در اینجــا بــا آن روبروســت دینــی بــود ،مــا
از ایــن روایــات چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــه کلیســا در زمانــی کــه مســائل
فرهنگــی ،سیاســی یــا قومــی اتحــاد را تهدیــد مــی کننــد ،کمــک کنــد؟
 .۲بــار دیگــر بــه نقــل قــول از الــن جــی .وایــت در بــاال توجــه کنیــد .بــا وجــود نتیجــه
مثبــت ،برخــی همچنــان راضــی نبودنــد .مــا بایــد از ایــن واقعیــت تلــخ چــه درســی
بگیریــم؟
خالصـه :کلیسـای اولیـه بـا درگیـری هـای داخلـی در مـورد برخـی از مسـائلی کـه مـی
توانسـتند تأثیـر مخـرب بـر آن داشـته باشـند ،مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه بـود .مـا دیدیـم کـه
کلیسـا چگونـه تحـت روح القـدس و تسـلیم کالم خـدا گردیـد و قادر شـد تـا این درگیـری ها و
اختالفـات را حـل و فصـل منایـد.
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