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 التیار ( اإلتجاه السائد) والهامش
 النزاعات في كل مجموعة

 

 وفي ِتلك األّیام إذ تكاثر التَّالمیذ، حدث تذّمر من الیونانیِّین على العبرانیِّین أنَّ أراملهم كنَّ ُیغفُل عنهنَّ في
 الخدمة الیومّیة. فدعا االثنا عشر جمهور التَّالمیذ وقالوا: «َال ُیرِضي َأن َنتُرك نحن كلمة اهللا ونخدم موائد.
 فانتِخُبوا أّیها اإلخوة سبعة رجال منكم، مشهودًا لهم ومملّوین من الّروح القدس وحكمة، فُنقیمهم على هذه

 الحاجة. وأّما نحن فُنواظب على الّصالة وخدمة الكلمة». فحسن هذا القول أمام كّل الجمهور، فاختاروا
ا من اإلیمان والّروح القدس، وِفیلبُّس، وُبُروُخوُرس، وِنیكاُنور، وِتیمون، وَبرِمیناس، اسِتفاُنوس، رجًال مملو 

 ونیُقوالوس دخیًال أنطاكّیا.الذین أقاموهم أمام الّرسل، فصّلوا ووضعوا علیهم األیادي.

  وكانت كلمة اهللا تنُمو، وعدد الّتالمیذ یتكاثر جدا في أورشلیم، وجمهور كثیر من الكَهنة ُیطیعون اإلیمان.

 
 (أعمال الّرسل6 : 7-1)

 
 المقدمة: مفهوم التیار ( اإلتجاه السائد)/ الهامش

عن وتحدث النهر، في التفكیر األشخاص من اطلب أو مسبًقا)، ذلك تحضیر (یمكنك القالب اللوح ورق من قطعة على نهًرا                      ارسم
النهر من الرئیسي والجزء الخلف، إلى المیاه تتدفق األماكن بعض في أنه حتى - غیرها من أسرع بشكل النهر من أجزاء تدفق                        كیفیة
قوة أو نشاًطا األكثر هو المجتمع من جزًءا أن یبدو حیث النهر، هذا مثل تكون أن إلى المجتمعات وتمیل القوة، مكمن هو - التیار -                         

 بینما یشعر اآلخرون بأنهم معزولین و مستبعدین ومهمشین.

ینبغي وكیف مقبول، غیر هو وما مقبول هو وما المجتمع، قواعد یقررون الذین هم والتیار والهامش"، "التیار أنه على هذا إلى                       نشیر
الموضوعة بالقواعد االلتزام علیهم الذین أولئك هم الهامش بینما الثقافة التیار ویحدد ذلك، علیهم ینبغي ال وكیف یتصرفوا أن                     للناس
العنصري الفصل في ولنفكر األحیان، من كثیر في كذلك لیس إنه الواقع في بل األغلبیة، هو التیار یكون أن بالضرورة ولیس                       لهم،
التي هي لكن أبًدا البلد في األغلبیة هي االستعماریة القوى تكن لم :( مناسبًا كان (إن االستعماریة العصور في أو إفریقیا جنوب                        في

 وضعت القواعد.
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 قم بتسلیط الضوء على أن الشخص یمكن أن یكون هو التیار بطریقة ما وهامًشا بطریقة آخرى في نفس الوقت، ووفقًا للخصائص
 التي تنظر إلیها (على سبیل المثال؛ قد تكون المرأة المتعلمة في الكلیة بمجموعة الكنیسة تیارًا بسبب تعلیمها، وهامشًا بسبب جنسها)،
 وإذا كنت التیار في هذه المجموعة، فهناك مجموعات أخرى تكون فیها الهامش، ولدینا جمیًعا تجارب في أن نكون التیار وأن نكون

 الهامش.

  خلفیة المقطع الكتابي
على القدس الروح حل حیث السماء. إلى یسوع صعود بعد األولى الكنیسة حیاة الرسل أعمال سفر من األولى اإلصحاحات                     تصف
شعب من تتكون األساسیة المجموعة وكانت األعداد، في مفاجًئا نمًوا یسوع أتباع وشهد ،(2 الرسل (أعمال الخمسین یوم في                     التالمیذ
الى انضموا الذین الجدد القادمون وشمل "العبرانیین"، باسم أحیاًنا إلیهم ویشار العبریة، من مشتقة لغة هي و اآلرامیة یتحدث                     یهودي
البشارة سمعوا قد و (التجارة). األعمال أو الدیني للحج أورشلیم إلى جاؤوا الذین البعیدة المناطق من المسافرین من العدید                     المجتمع
- الیهودي الشتات من جزًءا كانوا لكنهم أیًضا، یهوًدا الناس هؤالء وكان لیسوع، أتباع وأصبحوا بقلیل ذلك بعد أو الخمسین یوم                       في
جمیع في المدن من العدید في استقروا قد و المیالد قبل 586 عام أورشلیم سقوط بعد القرون مر على مشتتین كانوا الذین                        أولئك
اللغة كانت والتي المشتركة، كلغتهم الیونانیة یتحدثون وكانوا آسیا، وغرب األوسط والشرق أوروبا وجنوب أفریقیا شمال                  أنحاء
(الیهود "الیونانیین اسم علیهم یطلق یسوع أتباع من أصبحوا الذین الشتات یهود كان أورشلیم، في لذلك الوقت، ذلك في                     العالمیة
احتیاجه بحسب واحد كل ورعایة مقتنیاتهم مشاركة في الجدید المجتمع بدأ الخمسین، یوم بعد الیونانیة. یتحدثون ألنهم                   الیونانیون)"،
رأوا الذین للرسل المال إعطاء وتم األخرى وممتلكاتهم أراضیهم الناس من كثیر باع و ،(37-32 :4 و 45-44 :2 الرسل                      (أعمال

 بعد ذلك أنه تم توزیعه على أي شخص یحتاج.

 عملیة دراسة الكتاب المقدس
من اطلب والهامش، التیار مكاني كل من إیجابي بشكل العمل یحاولون الذین األشخاص على األمثلة بعض الكتابي المقطع                    یقدم

 األشخاص القراءة، وفي حال االجتماع كعائلة أو كمجموعة صغیرة، ناقش المقطع باستخدام األسئلة أدناه.

 

  أسئلة التفكیر

 حدد أطراف النزاع والذین یشاركون في ذلك؟ ما القضیة المباشرة؟ ما المخاوف األساسیة لكال الجانبین؟1.

 أي مجموعة یمكن اعتبارها "التیار" أو "مركز" المجتمع؟ ولماذا؟2.

 أي مجموعة یمكن اعتبارها  "الهامش" أو على أطراف المجتمع؟ وكیف اختبروا أن یكونوا على الحافة أو الهامش؟3.

 ما مدى إدراك مجموعة "التیار" لتجربة من هم على "الهوامش"؟ وكیف یتغیر هذا الوعي؟4.

أسماء5. كلها المختارین السبعة األشخاص أسماء إن والهوامش؟ التیار على القرارات بها أثرت التي الطریقة                 ما
الهامش على آخرون أشخاص هناك كان وهل إلیه؟ التوصل تم الذي القرار طبیعة عن شیئا هذا یعني فهل                    یونانیة،

 مفقودین في الحل؟ وما اآلثار المترتبة على هؤالء المفقودین؟

 ما الطرق األخرى -إن وجدت- التي لم تعالج فیها القرارات المتخذة قضایا كل من أولئك الذین هم في التیار وفي6.
 الهوامش؟
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 ما الذي فعله أولئك الذین على الهامش وكان األكثر فائدة؟7.

 ما الذي فعله األشخاص في التیار وكان األكثر فائدة؟8.
  

 
 النقاط الرئیسیة

یكون● أن في خبرة لدیه منا كل أن . و"الهوامش". "التیار" حیث من القصة هذه في النزاع دینامیكیات لفهم الطرق                      إحدى
 تیار في مكان ما وهامش في مكان آخر.

أكثر○ بشكل والتصرف أفضل بشكل االستماع كیفیة الهامش على كوننا تجربتنا من نتعلم أن یمكننا العبرة :                  رؤیة
 عدالة عندما نكون في التیار.

القیم● بوضوح الهامش یدرك ذلك، ومع الهوامش، تجربة أیًضا یدرك وال المجموعة، داخل ورتبته امتیازاته التیار یدرك                   ال
وألن السائد)، اإلتجاه ) بالتیار یتعلق فیما بوعي یعمل أن یجب ألنه أیضًا؛ التیار معتقدات و قیم و به الخاصة                      والمعتقدات
أرامل بمعاناة وعي أي الرسل فیهم بمن العبرانیین، المسیحیین لدى یكن لم المجموعة،. بها تعمل التي الطرق یحدد                    التیار
قادة أحد قدم أو مباشرة، شكوى األرامل قدمت ربما األرامل، إهمال مسألة الرسل انتباه لفت كیف نعلم وال                    الیونانیین،
أن یحصل لم ذلك، ومع الرسل، إلى وقدمه بالموضوع اهتم حساس عبري هناك كان وربما الشكوى، الیونانیین                   مجتمع
لمعالجة مناسب بشكل تصرفوا ثم استمعوا ذلك من وبدًال الشكوى، قدم الذي الشخص انتقدوا أو انفسهم عن دافعوا                    الرسل

 المخاوف، واالستماع هو أفضل خطوة أولى في مواجهة الالوعي بالتیار السائد.

 رؤیة العبرة:  الخطوة األولى وأفضل ما یمكن أن تقوم به مجموعة التیار (السائدة) في النزاع هو االستماع○

قصة● وفي الحل، في الهیكلي التغییر من نوع تضمین یجب الحالة، هذه مثل هیكلیة عدالة عدم على النزاع ینطوي                     عندما
مع للتعامل الكنیسة في جدید موقع إنشاء الهیكلي التغییر تضمن لذلك الیونانیین، األرامل إهمال تم ،6 الرسل                   أعمال
الجدید البرنامج إلدارة اختیارهم تم الذین وجمیع الجدید، الهیكل في المهمل للمجتمع السلطة ومنح ومساعدتهم                 المحتاجین

 كانوا من الیونانیین الذین تم إهمالهم.

 رؤیة العبرة:  حل النزاعات المتجذرة في الظلم یعني تضمین الهوامش.○

المجتمع● طاقة من الكثیر النزاع یتطلب باالنجیل. للكرازة (الكبیر) الدراماتیكي التوسع عن 7 اآلیة ُتخبُرنا النزاع، حل                   بعد
 مع تركیز  الطاقة للداخل على النزاع وعندما یتم حل النزاع یمكن بعد ذلك تحویل الطاقة إلى الخارج في مساعي إبداعیة.

o.رؤیة العبرة : حل النزاع بشكل جید یطلق الطاقة المستخدمة في النزاع لألنشطة األخرى 

 

 

 رسالة من الهامش إلى التیار

ما الهامش؟ في تكون عندما شعرت كیف الهامش، على فیه كانوا بوقت یفكروا وأن أعینهم یغمضوا أن األشخاص من                     اطلب
ما یصفونهم؟ كیف التیار؟ في الناس یبدو كان كیف الهامش في مكانهم من المشاعر. هذه في فكر للواجهة؟ ظهرت التي                      العواطف
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كیف التیار؟ في هم لمن سیقدمونها التي النصیحة ما الهامش في مكانهم ومن األوصاف، هذه في فكر سیستخدمونها؟ التي                     الكلمات
 یمكن أن یتصرف التیار بطریقة مفیدة؟

 التیار والهامش في سیاق األشخاص
التیار من یعتبر سیاقهم في هم من في للتفكیر بدعوتهم قم الخاصة، بیئتهم في یفكرون الناس جعل في ترغب قد المرحلة، هذه                        في
التعلیمي المستوى وكذلك بالهم, في یخطر لم إذا والعمر الجنس في التفكیر على شجعهم لكالهما، قائمة واستخراج الهامش، ِمن                     وَمن
وعن التیار في من عدد عن اسأل القائمة، على الحصول بمجرد عرقیة. أو قبیلة أو دینیة مجموعة استكشاف أیًضا یجب و                       واللغة؛
السن وكبار الشباب من كال - ستكون (أو المجموعتین كال في كانت الغالبیة أن عادة وستجد الهامش، في كانوا- أو - هم الذین                         عدد
التي القادمة المرة في أنه هو السار الخبر التیار)، في یكونون ما عادة الرجال بینما النساء، كذلك و الهامش في یكونون ما                        غالًبا
إلى لالستماع فقط بحاجة إنهم الهامش؛ على الذین أولئك تساعد بطریقة التصرف یمكنهم كیف سیعرفون التیار في فیها                    یكونوا

 النصیحة التي توصلوا إلیها للتو!

 

 الصالة

والمتروكین المرئیین غیر هؤالء رؤیة في وساعدني مجتمعنا، هامش على هم الذین بأولئك ألشعر وقلبًا ألرى عیون أعطني رب                     یا
لمساعدتهم معهم، التعامل یمكنني وكیف متى لي وأظهر بشأنهم لدي یكون قد خوف أي خارجًا اطرح المسموعین. وغیر                    والمهملین

 في التعبیر عن أنفسهم، ومساعدتهم على أن یصبحوا أعضاء كاملین في المجتمع وأن یُعامَلوا بكرامة. آمین.

 

 


