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 صالة 7
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  أفسس وفيلبي
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع  . (0-1وفيلبّي  6أفسس الكتابية الُمعيّنة ) الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 33: 6ترتيب األولويات: متّى 

 

 . 33: 6راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. ترتيب األولويات: متّى 

  دقيقة( 55)تعليم  4

 تعيين قادة للكنائس
 

، والتّعليم المتعلّق بالقيادة في الّدليل اإلرشادي الّرابع، 33: انظر الّدليل اإلرشادي الثّالّث، الّدرس ُمقّدمة

 . 34الّدرس 

يتعلّق هذا التّعليم بتعيين قادة للكنائس، أي تعيين شيوخ لكلِّ كنيسة محلّية. تذّكر أن الكنيسة يمكن أن تتألَّف من 

 عدة مجموعات شركة بيتيّة )كنائس بيتيّة( تعمل بقيادة هيئة أو لجنٍة من الّشيوخ. 

 

الكتاب الُمقدَّس خدمة تُمنَح ثقةً  معنى تعيين شيخ هو جعله في منصب ووظيفة الّشيخ. الوظيفة أو المنصب في

وسلطة، وتشتمل على مسؤوليات )واجبات( ومساءلة أمام آخرين. ال يرفع هذا المنصب صاحبَه فوق 

المؤمنين اآلخرين. سنلخِّص في ما يلي أوالً المؤهِّالت والمهّمات الكتابية للشيوخ. وبعد ذلك سندرس عّما 

 تيار الّشيوخ وطريقة تعيينهم قادةً للكنائس. يعلّمه الكتاب الُمقدَّس عن طريقة اخ

  



71 الدَّرس -الدليل السادس  

 

 

 

  حسب الكتاب المقدسلشيوخ امؤّهالت  . أ

 

 . 9-6: 1؛ تيطس 4-1: 3تيموثاوس 1 اقرأ

 : ما المتطلّبات أو المؤهِّالت الكتابية للشيوخ؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

لوظيفة الّشيخ حين تتحقّق فيهم المتطلّبات الكتابيّة التي سيؤتَى على ذكرها في  هميمكن اختيار الّرجال وتعيين

 ما يلي. 

 يمكن تقسيم المتطلّبات الالزمة لشغل منصب الّشيخ إلى ثالث فئات: 

 

  سلوكه الّشخصي:. 1

في ما يتعلّق برغباته وطبيعته ينبغي أن يكون ضابطًا لنفسه. وفي ما يتعلّق بالمال ينبغي أن يكون نزيهًا، وأال 

 يكون هدفه هو جمع الثّروات األرضية. 

 

 حياته العائلية:. 0

ج  ينبغي أن في ما يتعلّق بالعالقة مع النّساء ينبغي أن يكون مثاالً على األمانة لزوجته. فإْن كان غير متزوِّ

يكون مثاالً في الطّهارة تجاه كلِّ النّساء. وفي ما يتعلّق بأوالده عليه أن يقودهم إلى اإليمان بيسوع المسيح 

 وإطاعته، وإلى احترام والَديهم. 

 

 قدراته ومواهبه في الخدمة:. 3

لّق بعالقته بالكتاب في ما يتعلق بالنّضوج، ينبغي أال يكون حديث اإليمان أو مؤمنًا غير ناضج. وفي ما يتع

الُمقدَّس، ينبغي أن يتمّسك بالتّعليم المسيحي الّسليم، وأن يكون قادًرا على استخدام الكتاب الُمقدَّس في الكرازة 

 والوعظ والتّعليم وإرشاد اآلخرين. 

 

  حسب المتاب المقدسلّشيوخ اب. مهّمات 
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 .مهمة الّشيوخ األولى هي أن يكونوا رعاةً لرعية هللا. 1

 . 0: 5بطرس 1؛ 31-05: 02 الرسل أعمال اقرأ

يوخ رعاةً للكنيسة؟ شف وناق  اكتش    : ما معنى أن يكون الشُّ

  .مالحظات

. عليهم "رعاية شعب الكنيسة"( بمهمة poimenas -"بويميناس"  :يُوَكل للشيوخ بصفتهم رعاة )في اليونانية

بطرس 1الّراعي الّصالح، على كنيسته في كلِّ العالم )مسؤولية اإلشراف على الكنيسة، مثلما يُشِرف يسوع، 

( الّرعاةُ مًعا القطيع، أي يُطِعمون شعب poimaino - ""بويمانيو :(. يرعى )في اليونانية03؛ مزمور 05: 0

الكنيسة ويحمونه ويعتنون به في ما يختّص بنمّوهم الّروحي وصّحة وضعهم الّروحي. ويقوم الّشيوخ مًعا 

ام والّرعاية تجاه أعضاء الكنيسة المحتاجين فعالً، مثل اليتامى واألرامل والمؤمنين الُجُدد بواجب االهتم

(. كما يسهر الّشيوُخ مًعا 15-13: 5(. ويزورون المرضى ويصلّون ألجلهم )يعقوب 16: 5تيموثاوس 1)

عية من الُمعلّمين الكذبة والذين يريدون إبعاد النّاس عن الكنيسة بخِ   الرسل َدعهم وِحيَلِهم )أعمالويحرسون الرَّ

(. على كلِّ شيخ أن يحرس الّشيوخ اآلخرين ويشِرف عليهم، باإلضافة إلى حراسته لشعب 09-31: 02

(. وبهذا، يكون الّشيوخ وشعب الكنيسة في عالقة مساَءلة 05: 02الرسل الكنيسة وإشرافه عليهم )أعمال

الّرعاية ليس بروح المنصب بل بروح الخدمة. وينبغي أال بعضهم تجاه بعض. على الّشيوخ أن يمارسوا مهاّم 

اٍت  لجنة الّشيوخيكون في الكنيسة الواحدة راٍع واحد. كما أن كلَّ واحٍد في  ينبغي أن يكون راعيًا ويقوم بمهمَّ

 ومسؤولياٍت رعوية. 

 

 . مهمة الّشيوخ الثّانية هي أن يكونوا وكالء على بيت هللا. 2

 .4: 1؛ تيطس 14: 5؛ 5: 3تيموثاوس 1؛ 15-10: 5تسالونيكي 1 اقرأ

 وكالء على الكنيسة؟  الشيوخ : ما معنى أن يكونشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

توجيه وإدارة أنشطة (، مهمة oikonomoi -"أويكونوموي"  :تُسنَد للشيوخ، بصفتهم وكالء )في اليونانية

(. على الّشيوخ )ال الّشمامسة( أن يوّجهوا oikos -"أويكوس"  :في اليونانية –)"البيت"  وأمالك الكنيسة

 شؤون الكنيسة. 
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تُوَصف مهمة الّشيوخ بأنها  والثانية، وتيموثاوس األولى والثانية في رسالتَي تسالونيكي األولى -

 كقدوة يحتذى بها عيش حياتهم القيادة أو توجيه اآلخرين من خالل"التّدبير" أو "اإلدارة"، بمعنى 

 (.pro-histemi –"بروهيستيمي"  :)في اليونانية

بيت أو شؤون عائلية )في  "وكيل" أو "مدبِّر" أو "مدير"وفي تيطس تُوَصف مهمة الّشيخ بكونه  -

 (.oikonomos -"أويكونوموس"  :اليونانية

 

دعهم هللا في أيديهم، بل ولكْن ينبغي أال يكون أسلوب القيادة الذي يتّبعه الّشيوخ أسلوَب التّسيُّد على الذين استو

(، أو 5-3: 3تيموثاوس 1(. وإن لم يكن الّشيخ يدبّر عائلته جيًدا )3-0: 5بطرس 1أسلوب القيادة بالمثال )

كانت زوجته أو أوالده يحتاجون لمزيٍد من االهتمام واالنتباه، فعليه أن يغيّر أولوياته أو يستقيل من منصبه 

 ه من عناية. ينبغي أن تتّصف حياته بالتّوازن بين األولويات. كشيخ ليقّدم لعائلته ما تحتاج إلي

 

يوخ أن يوّجهوها ويديروها في ما يتعلّق بالنّاس أو بغيرهم؟ شناق    : ما األعمال أو األنشطة التّي ينبغي للشُّ

  .مالحظات

 .جتماعاتإليدير الّشيوخ عمل الكنيسة في ا

 يدير الّشيوخ االجتماعات االعتيادية والخاّصة ويعلنون عنها. 

االجتماعات االعتيادية هي خدمات العبادة في يوم الّرّب، واجتماعات المجموعات الّصغيرة لدراسة  -

 (. 30: 0 الرسل الكتاب الُمقدَّس، واجتماعات الّصالة والّشركة )أعمال

شاء الّربّاني، واالجتماعات االحتفاليّة مثل الفصح االجتماعات الخاّصة تشمل المعموديّات والع -

واألعراس والجنازات، والّزيارات، واجتماعات التّدريب واإلعداد والعناية مثل اجتماعات الّصالة 

 الخاّصة بالحرب الروحيّة ضد ملكوت الظّلمة.

 

 .يدير الّشيوخ عمل الكنيسة في العالم

 رونها: يعلِن الّشيوخ عن األنشطة التّالية ويدي

عائالتهم وأحيائهم، وعلى أْن يشهدوا داخل المؤسسات والمعاهد  بينعلى الكرازة  الجماعةيشّجعون  -

 ؛ أعمال34-30: 12؛ 16-13: 5المحلية، مثل المدارس والجمعيّات والمؤّسسات الحكومية )متّى 



71 الدَّرس -الدليل السادس  

 

 

 

(، وعلى أن يصلّوا ألجل النّاس بكّل فئاتهم ومراكزهم ومناصبهم  في العالم 30: 5 الرسل

 (. 0-1: 0تيموثاوس 1)

ول األخرى، كما يدعمون المؤسَّسات  فييدعمون العمل اإلرسالي  - المناطق والمقاطعات والدُّ

-03: 16)رومية المسيحيّة ذات األهداف الخاّصة، ويدعمون المؤّسسات التّي لديها احتياجات أخرى 

 (. 5كورنثوس 0؛ 5-5يوحنّا 3؛ 16-15: 3؛5: 1؛ فيلبّي 03

 

 .يدير الّشيوخ عمل برامج التّدريب في الكنيسة

 يعلِن الّشيوخ عن األنشطة التّالية ويقودونها: 

 للنّضوج في المسيح.  الجماعة بأسرهاينُظِّم الّشيوخ عمل التّلمذة في كنيستهم. يعملون على بلوغ  -

 (. 16-11: 3الّشيوخ عمل تأهيل أعضاء الكنيسة ألعمال الخدمة المختلفة )أفسس  ينظِّم -

ينظّم الّشيوخ لصفوف التّعليم عن المعموديّة، ولصفوف تعليم األطفال والّشباب والكبار والمتقّدمين  -

 في الّسّن، وينظّمون مجموعاِت عمٍل لغرض الكرازة.  

 .لكنيسة كمسيحيّين مؤمنينلينظّم الّشيوخ األنشطَة واألعماَل الّشخصية 

 يعلِن الّشيوخ عن تقديم مساعدة شخصيّة ويشِرفون عليها. 

يحّث الّشيوخ كلَّ أعضاء الكنيسة على أن يتّصفوا بالمحبّة في عالقاتهم، وأن تتّصف أنشطتهم بأعمال  -

 (. 05-03: 12الخير والّصالح )عبرانيين 

مل الّشيوخ على تصحيح وتوبيخ وتشجيع أعضاء الكنيسة بصبٍر كثير وبروح التّعليم الحريص يع -

 (. 15: 0؛ تيطس 5-1: 3تيموثاوس 0والُمدقّق )

 :5تسالونيكي 1) نفسيَّة ينظّم الّشيوخ عمل تقديم المشورة لكلِّ الذين لديهم مشاكل وصعوبات وجروح -

10-15 .) 

 (. 14-15: 15عضاء الذين يرتكبون خطايا جسيمة وخطيرة )متّى يمارس الّشيوخ التّأديب مع األ -

 

 .يدير الّشيوخ عمل أعضاء الكنيسة في مهماتهم المختلفة

 يقود الّشيوخ األنشطة التّالية ويرّوجون لها: 

الخدمات المختلفة، حسب المهّمات والمواهب بيشّجع الّشيوخ كل أعضاء الكنيسة على أن يقوموا  -

 منحها الّرّب لكّل واحٍد منهم. الروحيّة التّي 
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يساعد الّشيوُخ أعضاَء الكنيسة على اكتشاف مواهبهم الروحيّة وقدراتهم، ويعطونهم فَُرًصا الستخدام  -

مواهبهم. هذا يشمل إضرام مواهبهم الروحيّة ومعرفة مواهبهم وامتحان المواهب وتحديد المواهب 

؛ 13: 3ثاوس تيمو1واإلشراف على عمل هذه المواهب بشكٍل منظَّم حسب تعليم الكتاب الُمقدَّس )

 :13كورنثوس 1؛ 1: 3يوحنّا 1؛ 12: 10كورنثوس 1؛ 01-19: 5تسالونيكي 1؛ 6: 1تيموثاوس 0

06-32 .) 

 

 .مهمة الّشيوخ الثّالثّة هي أن يكونوا ُمعلّمين لكلمة هللا. 3

 .9: 1؛ تيطس 14: 5؛ 0: 3تيموثاوس 1؛ 10: 5تسالونيكي 1 اقرأ

 وخ ُمعلّمين لكلمة هللا في الكنيسة؟ : ما معنى أن يكون الّشيشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

موكَّلون بمهمة االعتماد على  م(، هdidaskaloi -"ديداسكالوي"  :الّشيوخ، بصفتهم ُمعلّمين )في اليونانية

 الكتاب الُمقدس في الكرازة والوعظ والتّعليم وتقديم المشورة والحّث للناس. 

 

 :بالكتاب الُمقدَّسمسؤوليات مجلس الّشيوخ في ما يختّص 

 (. 14: 5تيموثاوس 1بكلمة هللا لغير المؤمنين والمؤمنين ) يكرز الّشيوخ ويعظون -

عن يسوع المسيح مع غير المؤمنين والمؤمنين  في نقاشاتهميعتمد الّشيوخ على الكتاب الُمقدَّس  -

 (. 11، 3-1: 14 الرسل )أعمال

 (. 04، 02: 02 الرسل شعب الكنيسة كل مشورة هللا الُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس )أعمال يعّلم الّشيوخ -

 (. 02: 05وصايا يسوع المسيح )متّى  إطاعة الّشيوخ أعضاء الكنيسة بضرورة يعّلم -

 ويشّجعون، همكلمة هللا في قلوب أعضاء الكنيسة وعقول يطبع الّشيوخباالعتماد على حكمة كلمة هللا،  -

: 3من يقاِومون التّعليم الّسليم )كولوسي  ويعّلمون بلطفٍ الكسالى والمتراخين،  ويحّذرونعفاء، الضّ 

 (. 06-03: 0تيموثاوس 0؛ 15-10: 5تسالونيكي 1؛ 16

(، 13: 1تيموثاوس 0؛ 15 الرسل )أعمال ويقّررون بشأنها المتعلقة بالعقيدةيناقش الّشيوخ القضايا  -

 التّعاليم الخاطئة، وغيرها من األمور.  ويدحضون
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 . ال يكون الّشيوخ بالّضرورة قد درسوا في معهٍد لالّهوت وال متفّرغين للخدمة

غين. ومع هذا، ينبغي أن يكون الّشيوخ  لم يكن شيوخ العهد الجديد بالّضرورة رعاةً أو وّعاظًا أو ُمعلّمين متفرِّ

(، وينبغي أن يكون لديهم فهم للعقائد والتّعاليم المسيحيّة الّصحيحة 0: 3تيموثاوس 1قادرين على أن يعلّموا )

 (! 9: 1)تيطس 

 

(، ولكنَّ الكتاب 14: 5تيموثاوس 1بعض الّشيوخ في فترة العهد الجديد كانوا بشكٍل أساسيٍّ ُمعلّمين ووّعاظًا )

الجديد لم يكن هناك معاهد وكليات  الُمقدَّس ال يقول لنا إنّهم كانوا متفّرغين لهذه الخدمة! وفي فترة العهد

لالّهوت والكتاب الُمقدَّس، كما نعرفها اليوم. وال يعلّم الكتاب الُمقدس أن الّشيوخ الذين تلقّوا دراسةً وتدريبًا 

رسميّين في معهد الهوتي أو كليّة للكتاب الُمقدَّس هم الوحيدون الذين لديهم الّسلطة أو الكفاءة للوعظ من كلمة 

عليمها. فالكتاب الُمقدس يحّث كلَّ المؤمنين على أن يعلَِّم بعضهم بعًضا ويحّث بعضهم بعًضا )كولوسي هللا وت

 (. 19: 05؛ انظر متّى 16: 3

 

، ولكنَّهم رعاة الكنائس المتفّرغينومع أن بعض المؤمنين يعتبرون أشخاًصا مثل تيموثاوس وتيطس يشابهون 

انوا كثيري الّسفر والتجوال مع الّرسول بولس، وكانوا أقرب إلى كونهم من ذلك. فقد ك أكثرفي الحقيقة كانوا 

من كونهم رعاةً! وحتّى تيموثاوس وتيطس لم يكونا قد حصال على دراسة  رفقاء وشركاء رسول أو ُمرَسلين

قّى الّرسل مع الّرسول بولس، مثلما تل تدريبًا عمليًّا أثناء العملالهوت، ولكنَّهم تلقوا الأو تدريب في كلّيات 

 مع الّرّب يسوع المسيح!تدريبًا عمليًّا أثناء العمل االثنا عشر 

 .الّشيوخ صغار الّسّن لديهم سلطة أيًضا

(، فإن 5: 5بطرس 1مع أن موقف الخضوع ضروري للكبار والّصغار بعضهم تجاه بعض في الكنيسة )

ويوبّخوا كلَّ أعضاء الكنيسة، حتى الُمتقّدمين الّشيوخ األصغر سنًا لديهم مسؤولية وسلطة بأن يعلّموا ويقّوموا 

تيموثاوس 0؛ 02: 5؛ 13-11: 3؛ 5-3: 1تيموثاوس 1في الّسّن، وإن لزم األمر الّشيوخ الذين يكبرونهم سنًّا )

؛ 0-1: 5؛ 0: 3تيموثاوس 1(. ومع هذا، فإّن على الّشيوخ أن يعامل بعُضهم بعًضا باحترام )00-06: 0

 (. 4: 1تيطس 

 

 .مهمة الّشيوخ الّرابعة هي أن يكونوا خداًما هلل والنّاس. 4
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 .3-0: 5بطرس 1؛ 05-05: 02متّى  اقرأ

 لنّاس في الكنيسة؟ ل: ما معنى أن يكون الّشيوخ خّداًما هلل وشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ا وشعبه طوعً  خدمة هللاموّكلون بمهمة   (diakonoi -"دياكونوي"  :الّشيوخ، بصفتهم خداًما )في اليونانية

 . يتّمم الّشيوخ، بصفتهم خداًما، مهماتهم ألجل فائدة اآلخرين. وبحّريّة وبحماس واختياًراً 

 

ليست فقط مهمة، ولكنّها أيًضا سمة ينبغي أن يتصف بها الشيوخ. إنّها تلخِّص أسلوب القيادة الذي يريد  الخدمة

هللا أن يراه في الّشيوخ. ينبغي أن يكون أسلوب قيادة القادة في الكنيسة مختلفًا اختالفًا جذريًا عن أسلوب قادة 

 حماس. بوبحّريّة و واختياًراً ا العالم في القيادة. فينبغي أن يخدم الّشيوخ طوعً 

 

على الّشعب الذين استودعهم هللا بين أيديهم.  الّتسيّدمنع الّرب يسوع المسيح والّرسول بولس قادةَ الكنيسة من 

وبدالً من ذلك، ينبغي أن يكونوا أمثلةً للمؤمنين في الكنيسة. فبدالً من قيادة شعب الكنيسة بإعطاء األوامر، 

بعيشهم الحياة المسيحيّة أمامهم. وبدالً من أن يطلب الّشيوخ من  –دوا بالمثال والقدوة على الّشيوخ أن يقو

 (. 04-05: 00؛ لوقا 35: 12هم، عليهم هم أن يخدموا شعب الكنيسة )مرقس والكنيسة أن يخدم جماعة

 

 

 ج. تعيين الّشيوخ

 

 ّشيوخ وتعيينهم. : على كلِّ كنيسة أن تتبع مبادئ الكتاب الُمقدس في اختيار الُمقدمة

 

 .أساس اختيار الّشيوخ. 1

 .4-1: 3؛ 15-13: 3تيموثاوس 1 اقرأ

 : ما األُسس التّي ينبغي اعتمادها في اختيار الّشيوخ؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 ينبغي اختيار الّشيوخ على أساس تعليم الكتاب الُمقدس وأداء الُمرشَّحين لهذه الخدمة. 
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 .الكتاب الُمقدَّس . أ

ينبغي أن يتّم  اختيار الّشيوخ على أساس المؤهِّالت والمهارات الكتابية الّضرورية للقيام بالمهّمات الكتابيّة 

 (. 3-1: 5بطرس 1؛ 9-5: 1؛ تيطس 4-1: 3تيموثاوس 1)

 

 .إظهارا القدرات . ب

( ومن 12: 16قا الّرجال الذين تظهر فيهم قدراتهم القيادية من خالل الطّريقة التّي يحيون ويخدمون بها )لو

( هم أفضل ُمرشَّحين ليكونوا 00: 0؛ فيلبّي 15: 12كورنثوس 0خالل الطّريقة التّي بارك بها هللا خدمتهم )

ع للخدمة كشيخ، ولكن ينبغي ما شيوًخا. ال يحّق ألحد أن يعيّن نفسه شيًخا لكنيسةٍ  . فيمكن ألحد اإلخوة أن يتطوَّ

 (. 1: 3تيموثاوس 1ة أن تكون راغبة باختياره وتعيينه )أن يكون مؤهَّالً لذلك، وينبغي للكنيس

 

 .اختيار الّشيوخ في الكنائس اليهوديّة في فترة كتابة العهد الجديد. 2

 .1يوحنّا 3؛ 1: 5بطرس 1؛ 3-1: 6 الرسل ؛ أعمال30: 0 الرسل أعمال اقرأ

: كيف كان يتم اختيار الّشيوخ في كنائس المسيحيّين ذوي األصل اليهودّي في فترة العهد شف وناق  اكتش  

 الجديد في القرن الميالدي األول؟ 

  .مالحظات

في فترة العهد الجديد، بعد يوم الخمسين، حين صارت المجموعة األولى من المؤمنين جماعةَ هللا وشعبَه 

لكنيسة المسيحيين كان يتّم اختيارهم من ضمن فئة الّرجال الذين كانوا الجديد في أورشليم، الّراجح أن شيوخ ا

يُختارون في حقبة العهد القديم، أي من رؤساء العائالت وأصحاب النّفوذ والتّأثير. والّراجح أّن المؤمنين كانوا 

ح لوقا )أعمال4-1: 6يختارونهم مثلما اختير الّشمامسة )انظر أعمال الّرسل  ( وبطرس 3: 6 لالرس (. ويوضِّ

في الكنائس، وليس  شيوخ ( أنَّ ُرُسل المسيح كانوا يعملون بصفتهم1يوحنّا 3( ويوحنّا )1: 5بطرس 1)

بمنصٍب أعلى من الّشيوخ. وقد كانت المهّمتان الّرئيسيّتان للّشيوخ في الكنائس هما الّصالة وخدمة الكلمة 

 (. 3: 6 الرسل )أعمال

 

 .الكنائس غير اليهودية في فترة كتابة العهد الجديداختيار الّشيوخ في . 3

 . 5: 1؛ تيطس 03: 13 الرسل أعمال اقرأ
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 : كيف كان شيوخ الكنائس غير اليهوديّة األصل في فترة كتابة العهد الجديد يتّم اختيارهم؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يوم( كنائس جديدة. ُعيِّن شيوخ للقيادة في أّسس الّرسل ورفقاؤهم )الذين يشبهون الُمرَسلين وزارعي الكنائس ال

ُسل بكلِّ وضوح. ولم يكن هناك شيٌخ واحد في الكنيسة الواحدة  كّل الكنائس، وهو ما تعلّمه كتابات ورسائل الرُّ

)أي كاهن واحد أو راٍع واحد(، بل كانت هناك دائًما مجموعة من الّشيوخ، الذين كانوا يديرون شؤون 

(، وقد كان 13: 3تيموثاوس 1) مجلس الّشيوخ" أي المشيخةذه المجموعة تُدعى "الكنيسة. وقد كانت ه

 (. 05: 02 الرسل الّشيوخ يراقب بعضهم حياة وخدمة بعضهم اآلخر )أعمال

 

وهكذا، فإنَّه في الكنائس المؤسَّسة حديثًا، كان الُمرَسلون الذين يزرعون الكنائس هم َمن يعيّنون الّرعاة األوائل 

 (. 5: 1؛ تيطس 03: 13 الرسل )أعمال

 

في الكنائس التّي تّم تأسيسها كان الّشيوخ الموجودون مع أعضاء الكنيسة المحليّة يعيّنون الّشيوخ الُجُدد. ألن 

(، وفي 06-15: 1 الرسل أعضاء الكنيسة كانوا يساهمون في تقديم االقتراحات بشأن اختيار الّرسول )أعمال

(، يبدو أنّهم شاركوا أيًضا في اختيار الّشيوخ. 4-1: 6 الرسل ار الّشمامسة )أعمالالحقيقة والواقع بشأن اختي

ولكن الّشيوخ الذين كانوا موجودين شاركوا األعضاء في لفت النّظر إلى المؤهاّلت الّضرورية والمهّمات 

 (. 3-0: 6 الرسل التّي يشير إليها الكتاب الُمقدَّس )أعمال

 

ن الّرُسل ورفقاؤهم وأعضاء الكنيسة المحلية يرون ويقّرون بَمن أقامهم الّروح القدس في فترة العهد الجديد، كا

(، الذين أظهرت حياتهم وخدمتهم ذلك التّأييد 05: 02 الرسل )أعمال هموأهّلهم للقيام بأعمال الّشيوخ ومهّمات

 (. 10-12: 16؛ لوقا 15: 12كورنثوس 0من الّروح القدس )

 

ون بالتّصويت، ولكن بحسب المتطلّبات الكتابيّة وبالقبول والموافَقة العاّمين من أعضاء لم يكن الّشيوخ يُختار

، وهو ما ترشيح شيوخٍ برفع اليدينتعني  03: 13 الرسل " في  أعمالانتخبا لهم قسوًساالكنيسة. وعبارة "

حرفي هنا، ألن بولس العنى مال" بانتخبكان يتّم في المجلس التّشريعي في أثينا. ولكن ينبغي عدم فهم الكلمة "

، يرد التّعبير نفسه بمعنى "االختيار" )"انتخب" 31: 12 الرسل وبرنابا هما الفاعل الوحيد هنا، وفي أعمال

تعيين شيوخ في يشير إلى  5: 1البستاني(. والتّعبير "تقيم" )أو "تعيّن"( في تيطس  –في ترجمة فاندايك 
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تعييٍن )في مركزٍ ذي سلطة تشير إلى رسامة كنسية رسميّة، بل إلى  . ولكن الكلمة "تقيم" المنصبٍ ذي سلطة

 في كل بلدة ومدينة.  ومؤتمن على الّناس، وعليه مسؤوليات ويخضع للمساءلة( يعبّر عن اعتراف الكنيسة

 

 .تعيين الّشيوخ. 4

 .00: 5تيموثاوس 1؛ 03: 13 الرسل أعمال اقرأ

 : كيف كان يتّم تعيين الّشيوخ في فترة كتابة العهد الجديد؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

كان الّشيوخ يُستوَدعون لعناية الّرّب وحمايته بالّصالة ووضع األيدي عليهم. يرمز وْضع األيدي  لنقل الّسلطة 

تيموثاوس 0؛ 13: 3تيموثاوس 1؛ 6: 6 الرسل والمواهب الروحيّة الالزمة للقيام بمسؤوليتهم )انظر أعمال

ع في تعيين الّشيوخ. 6: 1  (. يحذِّر الكتاب الُمقدس من التّسرُّ

 

قبل َوْضع األيدي والنُّْطق بصالة البركة على الّشيوخ الُمعيَّنين حديثًا أمام الكنيسة، يسألهم أحد الّشيوخ 

 الحاليين األسئلة التّالية: 

 هل تؤِمن أن يسوع المسيح ُمخلَِّصك وربَّك؟  -

 تؤمن أن الكتاب الُمقدَّس هو كلمة هللا وهو المصدر والمقياس الُمطلَق للتعليم والحياة المسيحيِّين؟هل  -

 هل تؤمن أن يسوع المسيح دعاك ألن تخدمه كشيخ؟  -

 هل تتعهّد بأن تقوم بمهّماتك بكل أمانة وباتّكال على يسوع المسيح؟  -

تأديب الكنسي إن لزم ل، ولهادس وألنظمة الكنيسة وقوانينهل أنَت مستعدٌّ وراغٌب بأن تخضع للكتاب الُمق -

 األمر؟ 

 ويُفتَرض لكلِّ شيخ يتّم تعيينه حديثًا أن يجيب بنعم. 

 

 .مدة خدمة الّشيوخ. 5

 .5: 01؛ 5-3: 5؛ 6-3: 6 الرسل أعمال اقرأ

 : كم ينبغي أن يبقى الّشيخ في منصبه؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 .أ. الكتاب الُمقدَّس 

يشير الكتاب الُمقدَّس إلى أن الّرسولين بطرس ويوحنّا لم يكونا شيخين في كنيسة أورشليم طيلة حياتهما. ولكنَّ 

الكتاب الُمقدَّس ال يشير إلى طول مدة بقاء الّشيخ في منصبه. ولذا، يمكن لكلِّ كنيسة محلّية أن تقّرر بحكمة 

 مدة فترة خدمة الّشيوخ وبقائهم في المنصب. 

 

 .من النّاحية العملية ب. 

لكن من أجل منع إساءة استخدام المنصب، فإنّه يُنَصح بأن تكون فترة خدمة الّشيوخ ُمحّددة. تحمي هذه 

الممارسة الكنيسةَ من استمرارية القادة غير المناسبين في مناصبهم، وتعطي الّشيوخ الجاّدين في خدمتهم 

لديهم قدرات قيادية فرصةً على أن يخدموا كشيوخ في وعملهم فرصة لالستراحة، وتعطي مؤمنين آخرين 

أربع سنوات. ومّرةً كلَّ سنة، يترك ُرْبُع الّشيوخ  ىالكنيسة. تحّدد كنائس كثيرة فترة خدمة الّشيوخ بحوال

منصبهم، ويتّم اختيار شيوخ ُجُدد وتعيينهم محلَّ الذين تركوا منصبهم. تضمن هذه الممارسة االستمراريّة 

 د في مجلس الّشيوخ. وبالطّبع، يمكن إعادة انتخاب الّشيخ الذي خدم خدمة جيدة لفترة خدمة ثانية. والتّجدُّ 

 

 د. شؤون أخرى تتعلّق بالّشيوخ

 

 .اإلكرام الخاّص والّدعم المالي للّشيوخ. 1

 .13-10: 5تسالونيكي 1؛ 6: 6؛ غالطية 13: 9كورنثوس 1؛ 15-14: 5تيموثاوس 1 اقرأ

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن اإلكرام الخاّص والّدعم المالي للشيوخ؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ينبغي أال يطلب أي شيخ دعًما ماليًا، ألنّه ينبغي أن يخدم طواعيةً وال يكون طامًعا في الحصول على المال 

 (. 0: 5بطرس 1)

 

(. الّشيوخ الذين يدبِّرون 13: 9كورنثوس 1ولكن، على الكنيسة أن تساعد الّشيخ الّصالح وتدعمه ماليًا )

االحترام إلى  "كرامة ُمضاَعفة"ويديرون شؤون الكنيسة بشكٍل جيّد يستحقّون كرامةً ُمضاعفة. تشير عبارة 

لّشيوخ المتفّرغين"، الذين تلقُّوا دراسةً وتدريبًا في ر لـ"اعاصِ . ال يبّرر هذا المقطُع التّمييَز المُ والّدعم المالي
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الذين  "الّشيوخ غير المتفّرغين"ات الالهوت، والذين يُدعون "رعاة"، وإعطائهم مكانةً أسمى من معاهد وكلّيَّ 

، بل لم يحظوا بمثل هذا التّدريب. هذا المقطع ال يقارن بين الّشيوخ المتفّرغين للخدمة والّشيوخ غير المتفّرغين

بين الّشيوخ الذين يقومون بمهماتهم بشكٍل جيد والذين ال يجيدون القيام بمهّماتهم بشكٍل جيد! يعلّم هذا المقطع 

القيام بمهماتهم هم من يستحقّون الكرامة  يجيدونبأن الّشيوخ المتفّرغين والّشيوخ غير المتفّرغين، الذين 

 والّدعم المالي. 

 

 .سلطة الّشيوخ. 2

 .6-1: 5بطرس 1؛ 14، 4: 13؛ عبرانيّين 13-10: 5تسالونيكي 1 اقرأ

 : ماذا يعلّم العهد الجديد بشأن سلطة الّشيوخ؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 أ. سلطة الّشيوخ مصدرها هللا. 

 الذي كلُّ المناصب والخدمات التّي أقامها هللا منحها قدًرا من الّسلطة. والذي يتمّرد على الّسلطة يتمّرد على هللا

(. على أعضاء الكنيسة أن يطيعوا الّشيوخ في 0-1: 13أقام تلك الخدمة، وسيأتي بالّدينونة على نفسه )رومية 

 (. 14: 13؛ عبرانيّين 10-10: 5تسالونيكي 1ما يختّص بما أُوِكل إليهم من خدمة وحسب مجال سلطتهم )

 

 ب. سلطة الّشيوخ محدودة. 

(. يملك الّشيوخ سلطةً فقط في 09: 5؛ 02-19: 3 الرسل محدودة )انظر أعمالهي كل سلطة، عدا سلطةَ هللا، 

النّواحي المتعلّقة بمهماتهم التّي يحّددها هللا في الكتاب الُمقدَّس. الّسلطة التّي يملكها الّشيخ تعتمد بشكٍل كبير 

اء الكنيسة أال يطيعوا (. ويحّق ألعض4: 14على أسلوب حياته وإيمانه بكلمة هللا وخدمته لها )عبرانيين 

  !(11-12 :1 يوحنّا0الّشيوخ الذين يسيئون استخدام سلطتهم )

 

 الرسل )أعمال الناس (، واستخدام15: 3كورنثوس 0(، وإحداث التّغيير )14: 3سلطة منح الخالص )يوحنّا 

د من خالل كلمة ( تخّص يسوع المسيح فقط! كما أن سلطة اإلرشا5: 15(، ومنح البركة للنّاس )يوحنّا 15: 9

(، وإعطاء المواهب 13: 16(، ومن خالل الّروح القدس )يوحنّا 14: 6؛ أفسس 125: 119هللا )مزمور 

(، وتحديد المهّمات والقائمين بها في داخل الكنيسة المحلية والكنيسة على 11: 10كورنثوس 1الروحيّة )
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( هي 9-5: 0ُمعيّنين للخدمة )غالطية (، ودعوة خّدام 6-5: 3كورنثوس 1؛ 33: 13مستوى العالم )مرقس 

أعماٌل يتّممها الّرب يسوع المسيح ال الّشيوخ. وقد يطلب مجلس الّشيوخ من مؤمن ما أن يصلّي ويفّكر بشأن 

 القيام بمهّمة ما في الكنيسة، ولكنّه ال يستطيع أن يلِزمه بذلك، وال أن يعيّنه شيًخا رغًما عن إرادته. 

 

 .مساءلتهم أمام آخرينمسؤولية الّشيوخ وو. 3

 .14: 13؛ عبرانيين 00-19: 5تيموثاوس 1؛ 05: 02؛ 04: 13 الرسل أعمال اقرأ

 : ماذا يعلّم العهد الجديد بشأن مسؤوليات الّشيوخ ومساءلتهم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

مسؤولية الّشيوخ األولى هي الّسير مع هللا. أما مسؤوليتهم الثّانية فهي الطّريقة التّي بها يتعاَملون مع عائلتهم 

وكنيستهم والمجتمع. أما المسؤولية الثّالثّة فتتعلَّق بالمهمات التّي أُعطيت لهم من هللا كرعاٍة ووكالء وُمعلّمين 

 وخدام. 

(، وثانيًا أمام الّشيوخ اآلخرين في لجنة 14: 13يسوع المسيح )عبرانيين  ومساءلة الّشيوخ هي أوالً أمام

 (، وأخيًرا أمام كّل الكنيسة بشأن المهّمات الموَكلة لهم من الكنيسة )أعمال05: 02 الرسل الّشيوخ )أعمال

 (. 02-19: 5تيموثاوس 1(. والّشيوخ الذين يخطئون ينبغي تأديبهم )04: 13 الرسل

 

 .لّشيوخأولويات ا. 4

 .6: 1؛ تيطس 5-3: 3تيموثاوس 1؛ 5: 15؛ يوحنّا 6-5: 5؛ 1: 3؛ جامعة 5-3: 03أمثال  اقرأ

 الظّروف التّي يمكن ألولويات الّشيخ فيها أن تكون غير مرتّبة بشكٍل صحيح؟هي : ما شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

مسؤوليات خارج كنائسهم. فلديهم مسؤولية شخصية يعلّم الكتاب الُمقدَّس بأّن لكّل شيٍء وقتًا. ولدى الّشيوخ 

بأن يكونوا في شركة مع يسوع المسيح ويتعلّموا منه. ولديهم مسؤولية أن يكسبوا معيشتهم اليومية، ولكن 

بنوٍع من االنضباط فال يعملون أكثر مّما يجب لكسب المال. كما أن عليهم مسؤولية شخصية هي تدبير وإدارة 

صحيح. ينبغي أال تستنزف مهمات الّشيخ وقته وتصير ِحْمالً عليه بحسب يضطر  شؤون عائالتهم بشكلٍ 

إلهمال المسؤوليات األخرى التّي أُعطيت له من هللا! وعالوةً على ذلك، فإّن على الّشيوخ أن يراقبوا حياة 

 الرسل الّشيوخ اآلخرين )أعمال
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ف كما ينبغي، وجب05: 02 ت مساعدته، أو أن يستقيل. فإْن رفض، فينبغي (، فإن كان أحُد الّشيوخ ال يتصرَّ

 أن يستقيل من منصبه. 

 

. يتألَّف مجلس الّشيوخ تهاعلى كلِّ أعمال الكنيسة وأنشط ليقودوا، بمعنى اإلشراف: يتم اختيار الّشيوخ ملخَّص

حّدد الكتاب الُمقدَّس من شيوٍخ غير متفّرغين للخدمة، وقد يضّم شيًخا أو أكثر متفّرغ جزئيًّا أو كلّيًّا للخدمة. ي

مهّمات ومؤهاّلت الّشيوخ. ويتشارك كل الّشيوخ في مسؤوليات رعاية المؤمنين، وإدارة وتوجيه أعمالهم 

 وأنشطتهم، وتعليم كلمة هللا. ومن الحكمة أن تُحدَّد فترة خدمة الّشيخ ببضع سنوات، يمكن بعدها إعادة انتخابه. 

 

 

 هـ. تعيين الّشمامسة

 

 يُعلّم الكتاب الُمقدَّس عن بعض األُطُر والحدود المتعلّقة بالّشمامسة. 

 .كان الّشمامسة محدودين في ما يتعلَّق بتعيينهم. 1

 .أ. تعليم الكتاب الُمقدس

 بينما يعلّم الكتاب الُمقدس عن وجوب تعيين الكنيسة المحلية لشيوخ، فإنه ال يعلّم عن وجوب تعيينها لشمامسة. 

 

 . اريخ الكتابيب. التّ  

(، ُذِكرْت كنيستان أخريان فقط في الكتاب 4-1: 6 الرسل واضّح أنّه باإلضافة إلى كنيسة أورشليم )أعمال

(. 13-5: 3تيموثاوس 1( وكنيسة  أفسس )1: 1الُمقدَّس كان لديهما شمامسة، وهما كنيسة فيلبّي )فيلبي 

وهكذا، فإنّه بحسب العهد الجديد، ليس ضرورياً أو إلزامياً أن يكون لدى كل كنيسة شمامسة. شمامسة كنيسة 

للقيام بمهماٍت خاّصة، ولوقٍت محدود. فمثالً، فيلبُّس خدم كشّماس مدةً محدودة من الّزمن أورشليم ُعيِّنوا 

 (. 5-3: 5؛ 5: 6 الرسل )أعمال

 

 .كان الّشمامسة محدودين في ما يتعلَّق بخدمتهم القيادية. 2
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 أ. ال يجوز للشمامسة أن يأخذوا مكان الّشيوخ. 

. فخدمة الّشماس ليست خدمةً قيادية لكلِّ شعب الكنيسة! وال تختلف مهّمات الّشمامسة عن مهمات الّشيوخ

 -"بريسبوتيريون"  :، في اليونانية"المشيخة")أو  مجلس الّشيوخأن يحّل محّل  لمجلس الّشمامسةيمكن 

presbyterion في قيادة شعب الكنيسة. واألفضل أن ال يكون هناك مجلس للشمامسة، 13: 3تيموثاوس 1؛ )

سة أن يعملوا تحَت قيادة الّشيوخ. عمل الّشمامسة هو أن يخدموا ال أن يوّجهوا ويقودوا شؤون إذ على الّشمام

 الكنيسة. 

 

ضوا قيادة خدمات ُمعيّنة لشمامسة.   ب. يمكن للّشيوخ أن يفوِّ

ضوا الّشمامسة للقيام بمهمات ُمعيّنة، ومع هذا يبقون هم القادة المسؤولين عن شعب هللا  يمكن للّشيوخ أن يفوِّ

 خدمة معيَّنةالكنيسة في  جماعة. وهكذا، يمكن للشّماس أن يقود مجموعةً من تهاوكّل خدمات الكنيسة وأنشط

يعيّنه مجلس الّشيوخ للقيام بها. فمثالً، يمكن للشمامسة أن يعلّموا األطفال أو الّشباب أو قادةً في الكنيسة، كما 

 يمكنهم أن يساعدوا في تنسيق الجهود الكرازية في المجتمع، باإلضافة إلى أموٍر أخرى. 

 

 .كان الّشمامسة محدودين في ما يتعلَّق بمهماتهم. 3

في اليونانية  "شّماس"مهّمات وأعمال الّشمامسة تختلف عن مهّمات وأعمال أعضاء الكنيسة العاديين. الكلمة 

في الكنيسة. ومع  بخدمة ُمحّددة، فقد تّم اختيار الّشمامسة للقيام 4-1: 6 الرسل . وبحسب أعمال"خادم"تعني 

ء الكنيسة خدمة فاعلة في الكنيسة ، ينبغي أن يكون لكلِّ أعضا11-12: 3بطرس 1هذا، فإنّه بحسب 

يستخدمون فيها قدراتهم ومواهبهم الروحيّة. وهكذا، ال يجوز أن يحّل الّشماس في خدمته وعمله محلَّ أعضاء 

 الكنيسة اآلخرين. 

 

لّشمامسة هي االهتمام بمعالجة الظّروف التّي تنشأ عن الكرازة بالكلمة ونمّو لأ. المهّمة الُمحّددة 

 الكنيسة. 

 .4-1: 6 الرسل أعمال قرأا

 .مالحظات
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في كنيسة أورشليم، وهي أول كنيسة مسيحيّة، تّم اختيار شمامسة لسبٍب ُمحدَّد. وحين زاد عدد أعضاء الكنيسة 

ض بعض النّاس لإلهمال في ما يتعلَّق  إلى ما يزيد عن الخمسة آالف، ظهرت مشكلةٌ ُمحّددة، وهي تعرُّ

يار بعض الّرجال من بين شعب الكنيسة بالتّوزيع اليومي للطعام. وقد عمل الّرسل مع شعب الكنيسة على اخت

. تّم اختيار الّشمامسة ألّن شيوخ الكنيسة لم يكن لديهم الوقت والطّاقة لالهتمام بهذه الخدمة الُمحّددةلالهتمام 

بكلِّ المحتاجين في الكنيسة، باإلضافة إلى قيامهم بمهماتهم الخاّصة األساسيّة. ولذا، ينبغي حْصر عمل 

 اٍت محّددة، مما يتطلّب مهاراٍت خاّصة، أو خدمات ما تزال مهملة عند جماعة المؤمنين. الّشمامسة في خدم

 

 .المحتاجين الكنيسة بأعضاءب. المهمة التّقليدية للشمامسة هي أن يعتنوا 

 . 15-16: 3يوحنّا 1؛ 14-15: 0؛ 04: 1؛ يعقوب 3-0: 16كورنثوس 1؛ 0-1: 6 الرسل أعمال اقرأ

  .مالحظات

إحدى المهّمات الخاّصة للشمامسة هي جمع التّقدمات التّي يقّدمها المؤمنون هلل، ومن ثمَّ توزيع هذه التّقدمات 

، على الّشمامسة أن يديروا شؤون 9-5كورنثوس 0بروح صحيحة للمحتاجين داخل كنائسهم. وبحسب 

 ادية. التّقِدمات التّي تهدف لمساعدة الكنائس األخرى التّي لديها احتياجات م

 

في الكنيسة. ال يجوز أن تحّل  بمهّماتٍ خاّصة: إن تّم اختيار شمامسة، فينبغي أن يكون هذا فقط للقيام ملخَّص

خدمتهم محل خدمة أعضاء الكنيسة، ولكنَّهم يُختارون للقيام بمهّماٍت تتطلّب مهارات خاّصة كثيًرا ما يتجاهلها 

مهّمتهم التّي  حتى انتهاء ةخدمالاتهم ومؤهاّلتهم وهم يستمّرون في أعضاء الكنيسة. يحّدد الكتاب الُمقدس مهمَّ 

 ألجلها ُعيّنوا.

  

 دقائق( 5) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)
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  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. تعيين قادة للكنائسالمتعلِّق بـ" ادرس التعليمِعظ أو علّم أو  .0

وكولوسي  3-3فيلبّي  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك. 1-0 ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

  راجع يوميًا اآليات الكتابية الخمسة المتلعقة بـ"التّحضير للزواج المسيحي". :الحفظ .3

. استفد من منهجية 4حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله سبوع، وانظر ما صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األ الّصالة: .6

ن مالحظاتك .4 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


