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 َصالة 1

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ  قائد المجموعة:  لرب.لصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 تكريس النفس هلل ولملكوته

 

   العبادة كتكريس النفس هلل ولملكوته. :الفكرة الرئيسيَّة

 

س نتعل    نفوسنا هلل  ولملكوته.م في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا بأن نكرِّ

 

 .التكريس -1

 .بالكلِّية إلى هللا وملكوته كيعني التكريس بأن تُعطي نفسك لشخص ما أو لشيء ما. إنه يعتمد أن تُسلِّم نفس

 عن نفسه بشكل بارز في الخدمة.  التكريس يعبِّر

 

 .تكريس أجسادنا -2

 

 .21، 21 – 20: 6؛ 2: 20رومية  إقرأ

 

 .األجساد

 

كياننا وشخصي تنا كُكل، ألنَّ جسدنا وأعضاء جسدنا وا روحنا جسدنا ال يعني فقط جسدنا المادي. هو أيض   ،هنا

 تُعبرِّ ما في روحنا وكياننا وشخصيتَّنا.

 

 .ذبيحة حيَّة

 

م أجسادنا كذبيحة هلل بأن نحيا في أ ال جسادنا. في حين الذبائح الحيوانيَّة تُقدَّم بذبح الحيوانات، يجب علينا أن نُقدِّ

 نحيا فيما بعد ُمقادين بطبيعتنا القديمة الخاطئة، لكن مقادين بطبيعتنا الجديدة المولودة ثانية.

 

  .ذبيحة مقدَّسة

سة. فمن ناحية"ُمقدَّسة"تعني كلمة  نحن ننفصل عن الشر في هذا العالم،  ،، ُمنفصلة وُمفَرزة، ُمخصَّصة ومكرَّ

س نفوسنا هلل و  قضي ته في هذا العالم الشرير.لومن الناحية األخرى نكرِّ

 

 مرضيّة هلل. ذبيحة
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س نفوسنا لكل  ما يرضي هللا. نُفِرح قلب هللا باألماكن التي نقصدها وبالنشاطات التي ننخرط بها  نكرِّ

 وباألشخاص الذين نتعامل معهم.

 

 

 بادة روحيَّة أو عمل خدمة روحيَّة.َعَمل ع

 

إننا بتكريسنا ألجسادنا بهذه الطريقة كل  يوم نقوم بعمل عبادة روحيَّة! إن العبادة ال تجري فقط وسط الجماعة 

ا في ا ودائم  جسادنا وتكريسها يومي   أا وسط الحياة العاديَّة! إننا نعبد هللا بتقديم الَكنَسيَّة! تحصل العبادة أيض  

ه.خدمة   ملكوت هللا وبرِّ

 

 .تكريس عقولنا -1

 .0: 20رومية  إقرأ

 

 .ال تتكيَّف مع هذا العالم

ير. ال نسمح لهذا العالم  إننا ال نسمح لنفوسنا بأن تتقولب وتتشك ل أو تتكيَّف مع نموذج هذا العصر الشرِّ

ير بأن يُدخلنا ويحشرنا في قالبه. إن المؤمن المسيحي يعرض عن التكيُّف مع  يرة : الشرِّ كل المؤثِّرات الشرِّ

والمباحثات الغبيَّة  وءورفقة الس سيالفلسفات اإللحاديِّة واألديان الكاذبة والفساد األدبي واألخالقي الجن

لقة  فة واإلختبارات المتع  والمجالَّت القذرة واألنشطة المشكوك فيها والثياب المثيرة والسياسات المتطرِّ

ير ويصدَّه. إن التكيُّف الخارجي مع  لخ.إة، بالمخدرات أو الرياضات المتطرف فالمؤمن يُقاوم كل تأثير شرِّ

إلى نمط وتشد ك نمط حياة وسلوك الناس اآلخرين يمكن أن يكون قوة كبيرة باستطاعتها أن تبعدك عن هللا 

 حياة ال يرضى هللا عنه.

 

 ل إلى إرادة هللا.تحوَّ 

س أنفسنا بت ، الخارجيَّةف بإتباع أشكال وأنماط وأزياء الناس ي حين يبدأ التكيُّديد أذهاننا المستمر. فجنحن نكرِّ

ل بتغي ا إلرادة هللا. يحصل هذا عندما نستسلم ونخضع طبق   الداخلي ة ر األفكار والدوافع والمواقفييبدأ التحو 

ل الداخلي الذي يُعب ر عن نفسه بالتغيير وُمتعاونين مع كلمة هللا ور أفضل طريقة  والخارجي هح هللا. إن  التحوُّ

 رضيه.يسرُّ هللا وييش نمط حياة نعل

 

 .تكريس أعضاءنا -4

 

 .01 – 00: 6ى مت   إقرأ. عيوننا

 

س   .(2: 12ع أيوب نفوسنا )راجِ إلى األبواب التي من خاللها نسمح لألشياء أن تدخل  هاهلل ألَنَّ  عيوننانكرِّ

 

 .0 – 4: 02إشعياء  إقرأأذاننا. 
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س أذاننا   أذاننا توصلنا بصوت هللا. هانألنكرِّ

 

 .13 – 14: 20مت ى  إقرألِساننا. 

 

س ألسنتنا هلل ألن  (.01، 20: 4ألسنتنا تكشف ما في قلوبنا )أفسس  هانكرَّ

سه هلل اليوم َكَعَمَل عبادة  أو جملتين. أيُّ  ة. أشكروا هللا بالتناوب بجملعبادة عضو في جسدك تريد أن تكرِّ

 روحية؟

 

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 الجامعة

      

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب وباختصار )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (.4، و1، 0، 2إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )جامعة 

 

 املوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتع

 دقيقة( 32) تعليم 4

 صفات القائد المسيحي المؤمن. القيادة

 

 هي عن صفات القائد المسيحي المؤمن. هذه الدراسة

 هذه الدراسة محصورة بالقيادة في العهد الجديد.

 

 (.3-2: 0بطرس 2: قيادة الكنيسة )درس كتاب من 14الدرس ، 1ة أُنظر كتاب التدريب على التلمذ -

ر التاريخي للقيادة في الكنيسة المسيحية :4الملحق  ،4 ةأُنظر كتاب التدريب على التلمذ -  .التطوُّ

 سة.ماشمال :0الملحق  ،4أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  -

 النساء العامالت في الجماعات الكنسيِّة. :1الملحق  ،6أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  -

 وتوكيل قادة الكنائس. االحتفال الرسمي الكنسي   :23الدرس  ،6أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  -

 

 القادة المؤسِّسون للكنيسة المنتشرة في العالم . أ

 

األبدي للجماعة المسيحية أو للكنيسة المنتشرة في كل العالم هو يسوع المسيح. إن وإن القائد األسمى  المقدمة:

 .كانوا ُرُسل يسوع المسيحالقادة المؤسِّسين للجماعة المسيحية )الكنيسة( 

 

جماعات الدة من المؤمنين المسيحيين )الكنيسة هي جسد يسوع المسيح. تظهر بوضوح في الجماعات المتعدِّ 

المؤمنون في الكتاب المقدس إجتمع  في العالم. ةائس المستقلة القائمة بذاتها( المنتشرالمحلية أو الكن

فكل مجموعات  .(21: 26كورنثوس 2ا إجتماع شركة في بيت )كنائس بيتية( )( مع  0: 2كورنثوس 2)

في  "الكنيسة ،(00: 22"الكنيسة في أورشليم" )أعمال الرسل : المؤمنين في الكتاب المقدس كانت مستقلة
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(، "الكنيسة في 42: 20"الكنائس في سوريا وكيليكيَّة" )أعمال الرسل  ،(00: 22نطاكية" )أعمال الرسل أ

(. هذه الجماعات 23: 02"والكنيسة في أفسس" )أعمال الرسل  ،(00: 21قيصريَّة" )أعمال الرسل 

شامل فوق الشيوخ. المسيح فقط هو  المسيحية المستقلة القائمة بذاتها كان لها شيوخ فقط وليس أي تنظيم ِمظلِّي

 الرأس الوحيد لكل جماعة كنسيِّة.

 

 .يسوع المسيح -1

 

 المسيح والكنيسة المنتشرة في كلِّ العالم.

 

 .(01: 02)أعمال الرسل ؛ 4: 0 ؛00: 0بطرس 2 ؛01 – 00: 2أفسس  ؛21 :26ى مت   إقرأ

 من هو يسوع المسيح بالنسبة للكنيسة المنتشرة في كل العالم؟ .شف وناقِ إكتشِ 

 

ك للكنيسة المنتشرة في كل العالم. إن يسوع المسيح إن يسوع المسيح هو المؤسِّس والباني والمالِ  مالحظات:

والمالك س إنه المؤسِّ . العالم المنتشرة في للكنيسة ا الرأس واألسقف ورئيس الرعاة )راعي الكنيسة(يض  أهو 

لكنيسة العهد الجديد من خالل موته وقيامته. إنه باني الكنيسة من خالل كهنوته وخدمته األرضية والسماوية. 

إنه الرأس واألسقف ورئيس الرعاة الوحيد للكنيسة المنتشرة في العالم. ليس من إشارة واحدة في الكتاب 

 لى األرض.المقدس بأن أي شخص يمكنه أن يكون النائب ليسوع المسيح ع

 

 .المسيح وممارسته سلطانه

 

 كيف يمارس يسوع المسيح سلطانه في الكنيسة وفي حياة المسيحيين المؤمنين؟ ش.ف وناقِ كتشِ إ

 

 يمارس المسيح سلطانه من خالل الكتاب المقدس. (2

 

؛ 20-24: 1تيموثاوس 2؛ 23: 6؛ أفسس 10، 03: 02 ل)أعمال الرس ؛10 – 12: 1يوحنا  إقرأ

 :1تيموثاوس 0

 (.21 – 20: 4؛ عبرانيين 1: 2؛ تيطس 23 – 26

يمارس المسيح سلطانه من خالل الكتاب المقدس وتعليم هذا الكتاب. فالكتاب المقدس هو إرادة  مالحظات.

يعني تعاليمها األساسية  ،ى المسيح الكنيسة دستورهاطالمسيح الُمعلنة للكنيسة ولكل مؤمن بالمسيح. أع

ه الكنيسة. هذه التعاليم مشمولة وُمجسَّدة في العهد الجديد.يجب أن تُنظ   التي بموجبها ،الجوهرية  م وتوجَّ

 

؛  3 – 6: 4كورنثوس 2يجب على المؤمنين المسيحيين أن ال يتجاوزوا ما هو مكتوب في الكتاب المقدس )

؛ 3: 2؛ يشوع 10: 0؛ 0: 4عليهم أن ال يتجاوزوا أنبياء العهد القديم )تثنية  !(21: 2كورنثوس 2ع راجِ 

؛ 00: 01؛ 00: 06 الرسل ؛ أعمال3 – 4: 4ى ( والُرُسل في العهد الجديد )مت  1: 1؛ إرميا 21: 01إشعياء 

(. ال يمكن أن يكون للمؤمنين المسيحيين 21 – 21: 00؛ رؤيا 0- 2: 1بطرس 0؛ 20 – 1: 2بطرس 2

 !(1 – 3: 3؛ مرقس 6 ،1: 20ى قاليد تُلغي وتُبطل كلمة هللا )مت  ت

 

 .يمارس المسيح سلطانه من خالل الروح القدس (0
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إن الروح القدس هو روح المسيح والمحامي أو النائب عن المسيح على األرض. إنه يمثِّل المسيح مالحظات. 

 جماعة مسيحية مستقلة وقائمة بذاتها.ا وبالكليَّة في الكنيسة المنتشرة في العالم وفي كل فعلي   

 

-0: 2؛ أعمال الرسل 41: 04؛ لوقا 01- 02: 02؛ 06: 20؛ 06: 24؛ )يوحنا 20 – 21:  26يوحنا  إقرأ

هم لمهتمهم الخاصةُرُسله (. أعدَّ المسيح  1 من خالل الروح  .أي ليكونوا القادة المؤسسين للكنيسة ،وجهزَّ

مهم كل وعل   ،حق وذكَّرهم بما كان قد سبق وعلمَّهم بينما كان على األرضإلى كلِّ الالمسيح القدس قادهم 

الجديرين  ،ينالشهود الرسمي   هم األشياء التي كانوا بحاجة أن يعرفوها. بهذه الطريقة كان ُرُسل المسيح

دين بالسلطة بينما كانوا يجولون ُمبشِّرين باإلنجيل ويُِعدُّون تالميذ للمسيوباإلعتماد  ح ويدَّونون الحق في الموزَّ

 كتب العهد الجديد التي كتبوها. 

 

ِمن خالل الروح القدس قاد المسيح اإلجتماع وقرار المندوبين عن مجمع أنطاكية  .01: 20أعمال الرسل  إقرأ

 وشيوخ مجمع أورشليم. ُرُسل يسوع المسيحمع 

 

تتعلِّق  4: 26في أعمال الرسل  ( المستخدمة  dogmata kekrimena)في اليونانية:  إن الكلمة "توصيات"

ة بالقضاء والمحا ة، لكنها توصيات كبالمصطلحات المختصَّ م وهي ال تعني اإللزام واإلكراه والفرض بالقوَّ

كان على المؤمنين المسيحي ين أن يمتنعوا عن ارتكاب الِزنى  سل.ورة من الرُ شتحمل معنى النصيحة والم

، كان عليهم أن ( 4: 26والفجور الجنسي )أعمال الرسل  وأن ال يهينوا اليهود بتصرفاتهم وسلوكهم. مثال 

بة لألصنام وعن تناول الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة )أعمال الرسل  يمتنعوا عن األكل من الذبائح المقرَّ

لهذا ال نقدر أن نستنتج أو نستدل على شيء من هذه العبارة بالنسبة  (. 6-2: 24؛ راِجع رومية 01-01: 20

لُِسلطة مجالس الكنائس التقليدية أو مجامع رؤساء الطوائف )الِسنوُدس( في القرن الثاني والقرن الثالث بعد 

 الميالد. 

 

ال يوجد دليل في الكتاب المقدس وال سي ما في العهد الجديد على وجود أي مجامع للطوائف المسيحية أو هيئات 

 تمثيلي ة تكون فوق الشيوخ في الكنيسة.

 

(. يواصل الروح القدس 23: 6؛ أفسس 00، 21 ،26: 0؛ غالطية 22 – 0: 1 ية)روم ؛1: 26وحنا ي إقرأ

 ف الكتاب المقدس وتعاليمه.تذكير وقيادة المؤمنين وشيوخ الكنيسة اليوم ولكن ليس على االطالق بما يخالِ 

 

 .بذاتهايمارس المسيح سلطانه من خالل قيادة المجموعات المسيحية المستقلة والقائمة  (1

 

. يمارس المسيح سلطانه من خالل مجلس شيوخ الجماعة المسيحية )جماعة  01: 02أعمال الرسل  إقرأ

إنه أمر معٍز عندما  كنائس بيتية(./ المؤمنين المحلية التي تجتمع في مكان معي ن أو في بيت الجماعة المحلية 

تجتمع هذه الجماعة للعبادة والتسبيح وعندما ا موجود في وسط جماعة المؤمنين عندما نعرف أن المسيح دائم  

 (.02: 01؛ 02: 21ى تتكلم وتعمل باسم المسيح )مت  

 

 .أمثلة على سلطان المسيح وسيادته

 

ما هي بعض األمثلة المحد دة على سلطان المسيح وسيادته من خالل الروح القدس في  ش.ف وناقِ إكتشِ 

 الكنيسة؟
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 ر والدينونة.العالم على الخطية والبِ  يُبكِّت . المسيح22 – 1: 26يوحنا  إقرأ

الناس بفعاليَّة من خالل الكرازة  يدعو. إنه 0: 2بطرس 2؛ 24 – 21: 1 تسالونيكي0؛ 1 – 1: 1يوحنا  إقرأ

 باإلنجيل ويُولِدهم والدة جديدة ويُخلِّصهم ويقدِّسهم.

د. إنه 3: 4؛ أفسس 22، 3 – 4: 20كورنثوس 2 إقرأ د مواهب روحيِّة ليخدموا كما يُحدِّ المؤمنين ب يُزوِّ

 ويُعيِّن.

يِن. إنه 3 – 0: 20؛ 6: 1كورنثوس 2؛ 14: 21مرقس  إقرأ لكل مؤمن عمله أو خدمته في الجماعة  يُع 

 والعالم.

كل األعضاء في جماعات المؤمنين المسيحيين المحلية  بيُرتِّ إنه  .06 – 04، 21: 20كورنثوس 2 إقرأ

 ،من ناحية ثانية .كون إنسجام ووحدة ضمن التعد د والتنوع واالختالف في الخدماتوالقائمة بذاتها بحيث ي

ا. إذا أهمل المؤمنون أو استخفُّوا على المؤمنين مسؤولية شخصية ُمتبادلة ومشتركة في كل هذه المجاالت أيض  

 بهذه المسؤوليات فسوف ال يختبرون سلطان المسيح وسيادته في حياتهم أو جماعتهم!

 

 .ُرُسل يسوع المسيح -2

 

 ن كانوا ُرُسل يسوع المسيح؟ ماذا كان عملهم وسلطانهم؟مَ  ش.ف وناقِ إكتشِ 

 

 جماعة فريدة. المسيح ل يسوعكان ُرسُ 

 

ودعاهم اختارهم ألن المسيح  مجموعة فريدة من الناس. كان ُرُسل يسوع المسيح 21 – 21: 1مرقس  إقرأ

 .(00-02: 2)أعمال الرسل  ا لقيامتهوبصورة خاصة شهود  ا له رسلهم ليكونوا شهود  أوجه زهم و

 

ة فريدة.  قَبَِل ُرُسل يسوع المسيح ُمهمَّ

 

بمسحة خاصة من أنِعم عليهم . (1: 2؛ أعمال الرسل 01 – 21: 02؛ )يوحنا 20 – 20: 26يوحنا  إقرأ
لو ،ليعلنوا الحق في بداية تاريخ الكنيسة :لمهماتهم الخاصة الروح القدس ا هذا الحق في ُكتُب العهد وليسج 

وليغرسوا الجماعات المسيحية األولى المستقلة والقائمة بذاتها في كل مكان. لهذا يُسم ون  ،الجديد التي كتبوها

 (.24: 02؛ رؤيا 02: 0الكنيسة المنتشرة في كل العالم )أفسس  بقاعدة وأصل

 

 كان لُرُسل يسوع المسيح سلطة فريدة.

 

روا ويثبتوا عقيدة الكنيسة من خالل  سلطة خاصة. أُعطي الرسل 21: 21؛ 21-21: 26ى مت   إقرأ ليُقرِّ

يأمروا المؤمنين بأن يطيعوا تعاليمهم لو ،(24 – 21: 2تيموثاوس 0؛ 01 – 01: 20 تعاليمهم )أعمال الرسل

 ضم وارجوا ويوليخ ،(24: 1تسالونيكي 0؛ 6 – 4: 22كورنثوس 0؛ 23: 6؛ رومية 4: 26)أعمال الرسل 

(، ولُعينِّوا القادة األوائل للجماعات المسيحية 22 – 2: 0؛ 23 – 24: 1الناس من ملكوت هللا )أعمال الرسل 

كورنثوس 0؛ 02: 26وا العالمات التي تُميز الرسول )مرقس ر(  وليج01: 24القائمة بذاتها )أعمال الرسل 

 (.4 – 1: 0؛ عبرانيين  20:20
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 لمسيح خالفة.ليس لُِرُسل يسوع ا

 

(. إن  ُرُسل يسوع 24: 02؛ رؤيا 0 – 4: 1؛ 02 – 21: 0؛ )أفسس 06 – 02: 2 الرسل أعمال إقرأ

؛ 24: 00الرسل  ال( والرسول بولس )أعم11، 1: 04المسيح كانوا يشتملون على األحد عشر رسوال  )لوقا 

ألنه ما من أحد في العصور  ل يسوع المسيح خالفةسُ (. ليس لرُ 2: 1؛ 2: 2كورنثوس 2؛ 21 – 20: 06

ا د بإثني عشر دائم  ل يسوع المسيح محدَّ سُ ن عدد رُ إ. 00- 02: 2سل ا ألعمال الرُ ع باألهلية وفق  التي تلت يتمت  

ة رسولية متسلسلة ومتواصلة فال يوجد دليل واحد في الكتاب المقدس لما يسمى خالو( 24: 02ا )رؤيا بد  أو

 (.00: 0بطرس 2األسقف األوحد للكنيسة )هو في مركز األساقفة. يبقى المسيح 

 

 ل الجماعات المسيحية.سُ ل يسوع المسيح وبين رُ سُ يجب أن يُميَّز بين رُ 

 

: 0؛ فيلبي 01: 1كورنثوس 0ة )للجماعات المسيحيَّ  لينالُمرسَ أو  الُممثلينل الجماعات المسيحية كانوا سُ إن رُ 

المفَّوضين ليمثلوا المسيح وقضيته بغرسهم جماعات مسيحية جديدة  للُمرسلينل بالمعنى األوسع سُ ( أو الرُ 00

كورنثوس 2(. إن أولئك الذين قبلوا الرسولية كهبة روحية )3 – 6: 0تسالونيكي 2؛ 4-2: 24)أعمال الرسل 

أو يحكموا الجماعة لكنهم معينون ليخدموا، أي  نين ليقودواُمعيَّ  ليسوا(  26 – 22: 4؛ أفسس 01: 20

رين والمعلمين والرعاة ل واألنبياء والمبشِّ سُ زوا المؤمنين كي يقوموا بخدماتهم في الكنيسة. كل هؤالء الرُ ليجه  

ل يسوع المسيح )بولس سُ (. إن رُ 23: 0تيموثاوس 2نين )يَّ عالجماعة الم خيجب أن يعملوا تحت قيادة شيو

ل يسوع المسيح. إن مثل سُ لرُ  نل معادلوسُ ن يدعون أنهم رُ يا المؤمنين من الرسل المزيفين الذرويوحنا( حذ  

 .(22 -1يوحنا 1ع ؛ راجِ 0: 0؛ رؤيا 20 – 2: 22كورنثوس 0موا )فوا ويُقاوَ هؤالء يجب أن يُكشَ 

 

العالم إلى األبد. إن ك والرأس للكنيسة المنتشرة في س والباني والمالِ إن يسوع المسيح هو المؤسِّ  .خالصةال

ين للكنيسة المنتشرة في سل يسوع المسيح القادة المؤسِّ سُ الكنيسة المنتشرة في العالم هي جسد المسيح. كان رُ 

المسيح الجماعات المسيحية التاريخية األوائل )الكنائس المحلية( بين اليهود والسامريين واألمم  مَ ستخدَ إالعالم. 

 سين للجماعات المسيحية القائمة بذاتها.سِّ ؤوليُعيِّنوا القادة الم

 

 سون للجماعات المسيحيةالقادة المؤسِّ  . ب

سون لجماعة ا المؤسِّ هم أيض   الشيوخسين لجماعة مؤمني العهد القديم. والقادة المؤسِّ هم  الشيوخ . كانالمقدِّمة

يحية قائمة بذاتها في كل مؤمني العهد الجديد )الكنيسة المنتشرة في كل العالم التي تظهر في عدة جماعات مس

ة القائمة داخل الجماعات الكنسي   كشيوخزالوا على قيد الحياة أد وا عملهم  ل المسيح ماسُ عندما كان رُ  .مكان(

( إن الشمامسة ال يُعيَّنوا ليقودوا جماعة 2: 2يوحنا 0؛ 2: 0بطرس 2؛ 4 – 0: 6بذاتها )أعمال الرسل 

 نة ضمن الجماعة.ات القيادية المعي  ليقوموا ببعض المهم  المؤمنين القائمة بذاتها، لكن فقط 

  

 .الشيوخ في العهد القديم -1

 

 .10: 223؛ مزمور 01: 21؛ 21 – 1: 2؛ تثنية 06 – 23: 21؛ 26: 1خروج  إقرأ

 كيف كان شعب هللا الواحد في العهد القديم يُقاد؟ ش.ف وناقِ إكتشِ 

 

هم رؤساء األسباط في جماعة شعب هللا في العهد القديم وهذه كانت حقيقة وواقع قبل  الشيوخكان  .مالحظات

( 2: 21؛ إرميا 3: 6؛ عزرا 1: 4صموئيل 2؛ 01: 12تثنية ؛ 01: 4؛ 21: 1قبل الميالد )خروج  2443
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ابتدأ أن  شعب هللا في فلسطين )العشائر، الوجهاء(. وعندما استقرَّ  يأو رؤساء الجزء األصغر للسبط األساس

 (.01: 12؛ أمثال 0: 4؛ راعوث 1: 02ا )تثنية يكون لكل مدينة أو بلدة ذات أهمية شيوخ  

 

غضهم للربح القبيح أماننتهم وبُ وكان الشيوخ يُختارون أصال  على أساس مقدرتهم وكفاءاتهم ومخافتهم هلل 

(. 21 – 1: 2م )تثنية م ومقامهه( وحكمتهم وفهم23 – 26: 22ادتهم )عدد ي( وق06 – 23: 21)خروج 

رؤساء ألوف ومئات وخماسين وعشرات من الشعب بحسب طاقتهم وخبرتهم  وااتهم أن يكونكانت ُمهم  

 للشعب في كل وقت. كقاضاة وبخاصة ليخدموا

 

ون قيادة سلطة كهنوتية في ا زعماء دينيين يتول  وين ليس ليكونعيَّن هللا األنبياء ورؤساء الكهنة والكهنة والالوي  

ياء يُمثِّلون هللا وكالمه عند الشعب بسرائيل. كان األنإويقوموا بأعمال دينية مختلفة في  ليخدموالشعب، بل ا

الشعب أمام هللا. وعندما رغب الشعب لتعيين ملوك أرضيين فإنهم بالحقيقة رفضوا هللا بأن  نمثلويوالكهنة 

 (.1صحاح صموئيل األ2يكون ملكهم الوحيد )

 

 مبراطوريات المادي فارسية واليونانية والرومانية.الشيوخ خالل اإل -2

 

 ا.م في مراتب متسلسلة تسلسال  هرمي  ُمنظ   انظام قيادي   ال جعلواجنبية السياسية مبراطوريات األالشيوخ خالل اإل

 

 (.ق. م 331 – 555فارسية ) -مبراطورية الماديعهد اإل

فارسية األجنبية ظهر إلى الوجود  -مبراطورية المادي( خالل عهد اإل.ق.م 011فقط بعد السبي إلى بابل )

ين الذين كانوا أكثر ف من الشيوخ المحلي  تأل  يق.م( وكان  401جسم حاكم يمارس السلطة تحت قيادة عزرا )

ينين )عزرا ا مع بعض الحك  ز  ا وتميُّبروز    (.24: 22؛ 06 – 00: 3ام والقضاة الُمعَّ

 

 مام(.وإلى األ .ق.م 312ة )وقيّ مبراطورية اليونانية السلعهد اإل

ف من الشيوخ وكان يتأل   .(gerousiaى "مجلس الشيوخ" )في اليونانية : سمَّ خالل هذا العهد، نشأ جسم يُ 

ثل األمة ) كان يوجد مجلس شيوخ واحد يحكم  ،(. وهكذا6: 20المكابيون 2ورئيس الكهنة والكهنة. كان يُم 

 األمة اليهودية كلها.

 

 

 

 (.و ب.م .رن األول ق.مقمبراطورية الرومانية )العهد اإل

 

 ،كان لكل منطقة محلية مجلس شيوخها. وهكذا كان يوجد عدة مجالس شيوخ. من ناحية ثانية ،خالل هذا العهد

ام األقاليم بالوكالة في المقاطعات الرومانية ) ( كان السهندريم في .ب.م 66-6خالل عهد ُمدراء المال أو حك 

ا. كان يتألف من الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة مجلس الشيوخ" األشد سطوة ونفوذ  ورشليم هو "أ

(. كان الشيوخ هم األعضاء العلمانيين غير الكهنوتيين بين أعضاء السنهدريم كما كانوا من 02: 26ى )مت  

الرومان السنهدريم السلطة  امرستقراطية الغنية المتمتعة بإمتيازات بالغة في أورشليم. أعطى الحك  العائالت األ

على كل الشؤون الداخلية في البالد )لكن ليس على الضرائب والقيادة السياسية أو العسكرية(. كان السنهدريم 

 .(0: 00ت )أعمال الرسل ُمعتََرف به من قِبل اليهود الذين كانوا في الشتا
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 .الشيوخ في الجماعات اليهودية في العهد الجديد -3

 

 .2يوحنا 1؛ 2: 0بطرس 2؛ 4 – 2: 6؛ أعمال الرسل 40: 0أعمال الرسل  إقرأ

 تُقاد؟األولى بين اليهود  ةعا. كيف كانت الجمشف وناقِ إكتشِ 

 

. في فترة العهد الجديد، بعد يوم الخمسين، عندما أصبح التالميذ مجتمع هللا الجديد في أورشليم، مالحظات

رؤساء العائالت )بقة عينها من الناس كما في فترة العهد القديم ختارون من الطكان الشيوخ المسيحيون يُ 

ا كما كانوا يختارون الشمامسة . على األرجح كانت تختار جماعة المؤمنين تمام  (وأصحاب النفوذ والتأثير

يوحنا 1( ويوحنا )2: 0بطرس 2بطرس )و(، 4: 6لوقا )أعمال الرسل  .(3 – 2: 6ع أعمال الرسل )راجِ 

. اة القائمة بذاتهد كشيوخ في الجماعات الكنسيَّ ل محدَّ كل يسوع المسيح عملوا بشسُ ن رُ أ ونوضحي( 2

ات الشيوخ الرئيسية في الجماعات الكنسيَّ   (.4: 6ة هي الصالة وخدمة الكلمة )أعمال الرسل كانت ُمهم 

 

 الشيوخ في الجماعات الغير اليهودية في العهد الجديد. -4

 

 .0: 2؛ تيطس 01: 24أعمال الرسل  إقرأ

 كيف كانت الجماعات الكنسي ة الجديدة بين األمم تقاد؟  .شف وناقِ إكتشِ 

 

لين العصريين أو غارسي الكنائس( جماعات ن الُمرسَ سل ومساعدوهم في العمل )قارِ س الرُ . أسَّ مالحظات

لم يكن على  .لسُ بوضوح كتابات الرُ  منون لقيادة كل مجموعة كما تُعلِّ ة جديدة وكان الشيوخ يُعيَّ كنسي  

ا هناك ا( بل كان دائم  ا واحد  ا أو راعي  ا واحد   كاهن  ة )مثال  ا فقط في الجماعة الكنسي  ا واحد  طالق شيخ  اإل

جماعة الشيوخ أو ى ى شؤون الجماعة. هذه المجموعة من الشيوخ كانت تُسمَّ مجموعة شيوخ تقود وتتول  
 (.24: 4تيموثاوس 2) َمجمع الشيوخ

 

: 02؛ أعمال الرسل 21: 26ى كها )مت  س الكنيسة وبانيها ومالِ يسوع المسيح نفسه هو مؤسِّ  . إن  ةصالخال

؛ 00: 0بطرس 2؛ 01 – 02: 2 واألسقف ورئيس رعاة الكنيسة )أفسس ،(. هو رأس الكنيسة الوحيد01

0 :4). 

 

؛ رؤيا 02: 0؛ أفسس 21 – 21: 26ى )مت    التاريخية األولىسله لتأسيس الجماعات المسيحية هو دعا رُ 

02 :24.) 

 

ة األولى ا ليكونوا القادة في المجموعات الكنسي  إن ُرُسل يسوع المسيح ومساعديهم في العمل ُعيِّنوا شيوخ  

)الرأس واألسقف ورئيس  دالقائ هو مازال(. وهكذا يسوع المسيح 0: 2؛ تيطس 01: 24 الرسل )أعمال

القادة  زالوا مال يسوع هم األساس التاريخي للكنيسة بأكملها والشيوخ سُ رُ  كانعاة( للكنيسة بأكملها. االر

ل يسوع المسيح سُ ة القائمة بذاتها اليوم. بينما ال يمكن أن يكون لرُ المقامون والمؤس سون للجماعات الكنسيَّ 

ت بانتخاب وتعيين الشيوخ القادة ة استمر  (، كل جماعة كنسي  00 – 02: 2أي ُخلفاء )أعمال الرسل 

: 02سل يسوع المسيح المكتوبة في الكتاب المقدس )أعمال الرسل ا لتعليمات رُ ة هذه وفق  للجماعات الكنسي  

 (.4 – 2: 0بطرس 2؛ 1 – 0: 2؛ تيطس 00 – 23: 0؛ 20-24، 3 – 2: 1تيموثاوس 2؛ 01، 23

 

 مجمع الشيوخ   ج.
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 مجمعة يجب أن يقودها مجموعة من الرجال تُدعى جماعة كنسي   . بحسب العهد الجديد، كلمقدمةال
 اليوم، (.01، 23: 02ع أعمل الرسل ؛ راجِ 24: 4تيموثاوس presbuterion( )2)في اليونانية:  الشيوخ

في العهد الجديد، تترابط  مجلس أو هيئة الشيوخ أو مجمع الشيوخ.بإمكاننا أن نسمي جماعة الشيوخ كهذه 

 (.presbuterosاليونانية: في  ) الشيخا مع الُمصطلح م  ئ"الراعي" "والناظر" داالمصطلحات 

 نُظّار"."المصطلحات "شيوخ"، "رعاة"، و -1

 

 . 4 – 2: 0بطرس 2؛ 3، 0: 2؛ تيطس 01، 23: 02أعمال الرسل  إقرأ

 ناظر" في العهد الجديد؟". ما الفرق بين المصطلحات "شيخ"، "راعي"، وشف وناقِ إكتشِ 

 مالحظات.
 

 .يستخدم العهد الجديد هذه المصطلحات بشكل قابل للتبادل

 

ُمشتقة من هذه الكلمة  ”priest“نجليزية . الكلمة اإل”presbuteros“هي  شيخالكلمة اليونانية لكلمة  -

 . ”presbuteros“اليوناينة 

 

مشتقة من هذه    ”deacon“نجليزية . الكلمة اإل”diakonos“ يه شم اسالكلمة اليونانية لكلمة  -

 .”diakonos“الكلمة اليونانية 

 

. الكلمة ”pastor“هي  راعيمة لوالكلمة الالتينية لك ”poimen“هي  راعي الكلمة اليونانية لكلمة -

 .”pastor“مشتقة من هذه الكلمة الالتينية  ”pastor“نجليزية اإل

 

ة ممشتقة من هذه الكل  ”bishop“نجليزية. الكلمة اإل”episkopos“هي  ناظرة لمالكلمة اليونانية لك -

 .”episkopos“اليونانية 

وفي  ،presbuteros)في اليونانية:  شيخطلحات ص، تشير الم.ب.م 13 – 12خالل الفترة  ،في العهد الجديد

)في اليونانية:  وناظر ،shepherd, pastor): )في الالتينية واالنجليزية راعي  ،elder ،priestنجليزية اإل

episkopos، نجليزية: واإلbishop, overseer ) و أإلى شخص واحد والشخص عينه بدون أي اختالف

 تمييز!

 

  (pastors,shepherds)( يعملون كرعاة 23: 02)أعمال الرسل  الشيوخ كلفي أعمال الرسل،  -

 (!01: 02أعمال الرسل ( )bishops, overseers)ار ونظ  

 

 (.3: 2)تيطس  (bishops, overseers)ار ون نُظ  ( يُدعَ 0: 2)تيطس  الشيوخ كلفي تيطس  -

 

 (،pastors, shepherds)يعملون كرعاة  (2: 0بطرس 2) الشيوخ كلبطرس 2وفي  -

 .، يسوع المسيح( تحت قيادة رئيس الرعاة0: 0بطرس 2) (bishops, overseers)ارونظ  
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شيوخ ورعاة ولس وبطرس الكلمات الثالث بهذا يُظهر بوضوح أنه فيما يتعلق بالمصطلحات، يستعمل لوقا و
على الرغم مما تعنيه هذه المصطلحات اليوم، ال يُفِّرق العهد . في العهد الجديد بشكل قابل للتبادل ارونظ  

 ز بينها!وال يميِّ  ارشيوخ، رعاة ، ونظ  الجديد بين الكلمات 

 

 ها كقادة لها.ة كان لها مجلس شيوخ خاص بم العهد الجديد أن كل جماعة كنسيّ يُعلّ 

 

ى سمَّ قادة في كنيسة العهد الجديد! كان هناك مجموعة واحدة فقط من القادة تُ للا سلسال  هرمي   تلم يكن هناك 

ة ( لكل جماعة كنسيَّ 24: 4تيموثاوس presbuterion( )2)في اليونانية:  شيوخ أو جماعة الشيوخالمجمع 

وكل الشيوخ في جماعة الشيوخ هذه كانوا يشاركون في مسؤولية قيادة جماعتهم )أعمال الرسل  .قائمة بذاتها

: 0بطرس 2؛ 24: 0؛ يعقوب 0: 2؛ تيطس 23: 0تيموثاوس 2؛ 23: 02؛ 00، 0: 20؛ 01: 24؛ 12: 22

2.) 

 

 

 .معنى هذه المصطلحات المختلفة

  

 الراعيوالذي يعني  (pastor)أو  (poimen)، الشيوخوالذي يعني   (presbuteros)المصطلحات الثالث

ة. كلها تشير إلى ة مختلفة أو مناصب كنسيَّ ال تصف ثالث دوائر كنسيَّ  الناظروالذي يعني  (episkopos)و

 إنها تصف المجموعة من قادة الكنيسة في ثالث وجهات نظر مختلفة. .شيخالوهي  ة واحدةة كنسيَّ مهم  

 

عن نضوجهم الروحي وخبرتهم  رويعبِّ  المهمة الموكلة إليهم شير إلىيإن المصطلح "شيوخ"  -

 حترام الجديرين به هؤالء القادة.واإل

 

 يصفان طبيعة ُمهماتهم. "ارنظ  "و "رعاة"المصطلحان  -

 

ار تلك الجماعة. يُعلِّم العهد الجديد أن كل الشيوخ في الجماعة الكنسية الواحدة )الكنيسة المحلية( هم رعاة ونظ  

 ركون في األعمال الرسمية الرعوية والتدبيرية والتعليمية في الجماعة الكنسية تلك.كلهم يشا

 ا.ر التاريخي القيادي في الكنيسة ليُصبح تسلسالً هرميًّ التطو  

 

 .4 ، الملحق4أنظر كتاب التدريب 

 

 .المؤهالت والصفات الكتابية للشيوخ -2

 

 .1 – 6: 2؛ تيطس 3 – 2: 1تيموثاوس 2 إقرأ

 . ما هي المتطلبات الكتابية أو مؤهالت الشيوخ؟شوناقِ ف إكتشِ 

 

يمكن أن . ا عندما تتوفر فيهم المتطلبات الكتابية التاليةنوا شيوخ  . يمكن للرجال فقط أن يُختاروا ويُعيَّ مالحظات

 الت وِصفات الشيوخ إلى ثالثة أقسام:قسم مؤه  تُ 
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 .سلوكه الشخصي

 

ا وال يكون ا. بالنسبة للمال، يجب أن يكون أمين  ا لنفسه متعفف  يكون ضابط  فيما يتعلق برغباته ومزاجه، يجب أن 

 هدفه تجميع الممتلكات األرضية.

 

 .حياته العائلية

 

فيما يتعلق بالنساء، يجب أن يكون مثاال  لألمانه والوفاء لزوجته. إذا كان غير متزوج يجب أن يكون مثاال  في 

حترام يجب أن يقودهم للثقة بالمسيح وطاعة المسيح وال ،يتعلق بأوالدهالطهارة بالنسبة لجميع النساء. فيما 

 والديهم.

 .مواهبه وقدراته في الخدمة

 

ا غير ناضج. فيما يتعلق بكلمة الرب، يجب يمان أو مؤمن  ا في اإليجب أن ال يكون حديث   ،فيما يتعلق بالنضوج

 ب المقدس للكرازة والتعليم والقيادة.ا على استخدام الكتاأن يتمسك بالتعليم الصحيح ويكون قادر  

 

 ُمهمات الشيوخ. -3

 

 لقطيع هللا. رعاةُمهمة الشيوخ األولى هي أن يكونوا 

 .0: 0بطرس 2؛ 12 – 01: 02أعمال الرسل  إقرأ

 ؟ة. ماذا يعني أن يكونوا رعاة الجماعة الكنسيَّ شف وناقِ إكتشِ 

 

 ة.في الجماعة الكنسي   رعاية الناس. كرعاة، يُعهد إلى الشيوخ بمهمة مالحظات

 

 مسؤوليَّات الشيوخ كرعاة:

 

ف يسوع، شرِ ا كما يراقب ويُ ة تمام  عندهم مسؤولية المراقبة واإلشراف على الجماعة الكنسيَّ  -

 (.01؛ مزمور 00: 0بطرس 2الراعي الصالح، على الكنيسة بأكملها في العالم )

 

 كما يقدمون ،ويقدمون لها الحماية والوقاية من األذىة ع الشيوخ الجماعة الكنسيَّ م ويشجِّ يُطعِ  ،امع   -

 وحي وخيرهم.رموهم النعضاء الجماعة بقصد العناية واالهتمام واالرشاد والتوجيه أل لها

 

ا في الجماعة كاأليتام على الشيوخ إظهار اإلهتمام والعناية والمحبة لألعضاء المحتاجين حق  ، امع   -

 .(26: 0ثاوس تيمو2دد )واألرامل والمؤمنين الجُ 

 

 (.20 – 24: 0يقومون بالزيارات والصالة من أجل المرضى )يعقوب  -
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يكون الشيوخ ُمتيقظين وحذرين من المعلمين الكذبة ومن أولئك الذين يقومون بإغراء الناس  ،امع   -

 (.12-01: 02ة )أعمال الرسل ليُبِعدوهم عن الجماعة الكنسيَّ 

 

ا كما ويراقبون األعضاء في الجماعة الكنسي ة )أعمال الرسل  - : 02يراقب الشيوخ بعضهم بعض 

 شيوخ كالهما في عالقة مسؤولية نحو شخص آخر.لبهذه الطريقة يكون األعضاء وا(. 01

 

ا ا واحد  يجب أن ال يكون راعي   ،ا. أيض  بقلٍب خادمسلط بل تُمهمتهم ليس ب وامارسيب أن جالشيوخ كالرعاة ي

ا وعنده مسؤوليات كل واحد من جماعة الشيوخ يجب أن يكون راعي   بل ةعلى وجه الضبط لكل جماعة كنسيَّ 

 رعوية.

 

 هلل. وكالءمهمة الشيوخ الثانية هي أن يكونوا 

 .3: 2؛ تيطس 23: 0؛ 0: 1تيموثاوس 2؛ 20 – 20: 0تسالونيكي 2 إقرأ

 عة؟. ماذا يعني أن يكونوا وكالء للجماشف وناقِ إكتشِ 

 

الجماعة الكنسية )في اليونانية:  قيادة وإدارة أنشطة وممتلكاتكوكالء، يُعهد إلى الشيوخ بُمهمة  :مالحظات

oikos.) 

 

 مسؤوليَّات الشيوخ كوكالء )قادة وإداري ين(:

 

 شمامسة( يجب أن يقودوا ويديروا شؤون الجماعة.الالشيوخ )وليس  -

 

توصف مهمة الشيوخ بأنها عهد  ،والرسالة إلى تيموثاوسفي الرسالة إلى مؤمني تسالونيكي  -

بإعطاء المثل  ههموجيأو  الجماعة أمامالشيخ معنى القيادة بأن يسير ب ،للتوجيه واإلدارة والتدبير

 (pro-histemiوالقدوة )في اليونانية: 

 

فين بإدارة ف ُمهمة الشيوخ بأن يكونوا وكالء، أو المدراء المكل  في الرسالة إلى تيطس، تُوصَ   -

 .(oikonomos :ة )في اليونانيةوتدبير األسرة أو الجماعة الكنسيَّ 

  

ا إذ ال يمكنهم أن أن يتسلطوا مهما يكن، فإن األسلوب الذي يتبعه الشيوخ في القيادة ال يمكن أن يكون تسلطي  

(. فإذا 1 – 0: 0رس بط2ا هللا أمانة بين أيديهم، لكن يجب أن يقودوا بكونهم قدوة )هعلى الرعية التي وضع

كثر، أا ا واهتمام  ( أو تحتاج زوجته أو أوالده انتباه  0- 4: 1تيموثاوس 2ن تدبير بيته )كان الشيخ ال يُحسِ 

فيما  ةعندها يجب عليه أن يتخلى عن مسؤوليته لكي يعطي عائلته ما تحتاجه. يجب أن تكون حياته متوازن

 يتعلق بكل مسؤولياته.

 

 في إجتماعاتها. الكنسي ة اعةيدير الشيوخ عمل الجم

عإنهم ي  جتماعات الخاصة. جتماعات الدورية واإلون ويقودون اإلشج 

جتماعات الدورية النظامية هي على سبيل المثال خدمات العبادة يوم الرب واجتماعات اإل -

 (. 40: 0المجموعات الصغيرة لدراسة الكتاب المقدس والصالة والشركة )أعمال الرسل 
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األعياد كعيد والمجموعات الخاصة هي على سبيل المثال المعمودية وعشاء الرب )كسر الخبز(  -

ا إجتماعات الصالة للحرب الروحية يض  أالفصح، الزواج والمآتم، الزيارات، اجتماعات تدبيرية و

 ضد مملكة الظلمة.

 ة في العالم.يدير الشيوخ عمل الجماعة الكنسي     

عإنهم ي  لنشاطات التالية:ون ويقودون اشج 

 

ع الشيوخ أعضاء الجماعة على الكرازة في عائالتهم وفي الجوار وعلى أن تكون لهم شهادة يشجِّ  -

إيمانية مسيحية في الثقافة المحلية وفي المعاهد والمؤسسات كالمدارس والجمعيات والمؤسسات 

كما يُشجعوهم على  .(40: 0؛ أعمال الرسل 13 – 10: 22؛ 26 – 21: 0ى الحكومية وغيرها )مت  

 .(0 – 2:0تيموثاوس 2الصالة من أجل جميع الناس في العالم )

 

سات كما يدعمون المؤسَّ  ،خرىيدعم الشيوخ العمل اإلرسالي ليمتد إلى المقاطعات واألقاليم واألمم األ -

ا يدعمون .هداف مميزةأوالتنظيمات المسيحية التي لها  ماكن أالجماعات المسيحية المحتاجة في  أيض 

 (.1كورنثوس 0؛ 1 – 0يوحنا 1؛ 26 – 20: 4؛ 0: 2؛ فيلبي 04 – 01: 26أخرى )رومية 

 .الكنسيَّة يدير الشيوخ عمل البرامج التدريبية في الجماعة

 إنهم يشجعون ويقودون النشاطات التالية:

 

جماعة أن ة. يجب على كل أعضاء الفي جماعتهم الكنسيَّ  ةرامج التدريب على التلمذبالشيوخ ينظ م  -

 ينموا إلى النضوج في المسيح.

 

 .(26 – 22: 4رامج لتأهيل جميع األعضاء في جهة أعمال الخدمة المختلفة )أفسس البالشيوخ ينظ م   -

 

ات جموعالشيوخ صفوف المعمودية، وصفوف تعليم األوالد واألحداث والبالغين والكهول ومينظ م  -

 العمل للكرازة.

 كمسيحيين مؤمنين. الكنسيَّة عضاء الجماعةيدير الشيوخ العمل الشخصي أل

 إنهم يشجعون ويشرفون على المساعدة الشخصية.

 

نشطتهم أاألعمال الصالحة في يشجعون على المحبة في عالقاتهم و إضرام لىعون كل األعضاء يحث   -

 (.00 – 04: 22)عبرانيين 

 

: 0؛ تيطس 0 – 2: 4تيموثاوس 0)عضاء بكل صبر في التعليم عون األيشجِّ وخون وينذرون يوب   -

20.) 

 

 (.20 – 20: 0تسالونيكي 2مون النصح والمشورة لكل األعضاء الذين عندهم مشاكل وإساءات )قد  ي -
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 (.23 – 20: 21ى مميتة )مت  الخطايا ال ونرتكب ذينيمارسون التأديب تجاه كل األعضاء ال -

 في مهماتهم المختلفة. الكنسي ة عضاء الجماعةألعمل الشخصي اليدير الشيوخ 

 عون ويقودون األنشطة التالية:إنهم يشجِّ 

 

نها المسيح ي عي  تا للمهمات اليشجعون كل أعضاء الجماعة ليعملوا في مختلف أنواع الخدمة وفق   -

 وللمواهب الروحية التي أعطاها لكل واحد منهم.

 

اتهم ويعطوهم الفُرص ليقوموا بمهم  يساعدونهم على اكتشاف مواهبهم الروحية أو قدراتهم ومهاراتهم  -

واإلشراف على  هاالمواهب وتمييز األرواح وإمتحان هذا يتضمن تنشيط وإحياء .ويعملوا بهذه المواهب

تيموثاوس 2ا لتعليم الكتاب المقدس )النظام في الكنيسة ليتم عمل المواهب الروحية بلياقة وترتيب وفق  

؛ 2: 4يوحنا 2؛ 22: 20كورنثوس 2؛ 02 – 21: 0تسالونيكي 2؛ 6: 2تيموثاوس 0؛ 24: 4

 (.42 – 06 :24كورنثوس 2

 لكلمة هللا. معلَّمينُمهمة الشيوخ الثالثة هي أن يكونوا 

 

 .1: 2؛ تيطس 23: 0؛ 0: 1تيموثاوس 2؛ 20: 0تسالونيكي 2 إقرأ

 . ماذا يعني أن يكونوا معلِّمين لكلمة هللا في الجماعة؟شف وناقِ إكتشِ 

 

 ة استخدام الكتاب المقدس للكرازة والتعليم والنُصح والتوبيخ.د إلى الشيوخ بمهم  كمعلمين، يُعهَ . مالحظات

 

 كمعل مين وواعظين:مسؤوليات الشيوخ 

 

ابكلمة هللا لغير المؤمنين وللمؤمنين  يكرزون -  (.23: 0تيموثاوس 2) أيض 

 

االمؤمنين وعن يسوع المسيح مع غير المؤمنين  المناقشاتون الكتاب المقدس في خدميست -  أيض 

 (.22، 4 – 2: 23)أعمال الرسل 

 

 (.03، 02: 02علنة في الكتاب المقدس )أعمال الرسل أعضاء الجماعة إرادة هللا كما هي مُ  مونيعل   -

 

 .(02: 01ى )مت   طاعة وصايا يسوع عضاءاأل مونيعل   -

 

و ألتكون السمة واألثر المميز الذي ال سبيل إلى محوه  مهكلمة هللا في عقول األعضاء وقلوب يزرعون -

المقاومين  نويعاملوالفوضويين  نيعظوالضعفاء و ويساندونفاقدي العزم  يشجعونإزالته. إنهم 

 (. 06-01: 0تيموثاوس 0؛ 20-20: 0تسالونيكي 2؛ 1: 26)كولوسي  بالوداعة
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التعاليم  ويدحضون( 21: 2تيموثاوس 0؛ 20)أعمال الرسل  رون القضايا العقائديةيناقشون ويقرِّ  -

 .إلخ. ،الكاذبة المزيفة

 

 هلل وللناس. اامً خدّ ُمهمة الشيوخ الرابعة هي أن يكونوا 

 

 .1 – 0: 0بطرس 2؛ 01 – 00: 02ى مت   أإقر

 ا هلل والناس في الجماعة؟ما معنى أن يكونوا خدام   .شف وناقِ إكتشِ 

 

ا وعن طيب خاطر وبشكل متميز برفع مهمة خدمة هللا والناس طوعي   ام، يؤتمن الشيوخ على كخد   مالحظات:

 .هموخير ليهم لمنفعة اآلخرينإات الموكول بها يقوم الشيوخ بتنفيذ المهم   ،امالكلفة مع اآلخرين. كخدَّ 

 

ص أسلوب القيادة الذي يطلبه هللا من ة بل هي ميزة يتصف بها الشيوخ، إنها تلخِّ ليست فقط مهم   الخدمة

ا عن ا وجوهري  ا أساسي  ا إختالف  ة يجب أن يكون مختلف  يوخ. إن أسلوب قيادة كل الشيوخ في الجماعة الكنسي  الش

 أسلوب قيادة قادة العالم.

 

طوا على الناس الذين أودعهم إياهم يسوع يسوع المسيح والرسول بطرس كالهما يمنعان القادة أن يتسل  

يجب على  ،ا عن قيادة األعضاء باألمرؤمنين في الجماعة. فعوض  يجب أن يكونوا قدوة للم ،المسيح. بدل ذلك

ا عن طلبهم بأن أن الشيوخ  ، يجب على األعضاء من قِبل مواخدَ يُ يقودوا المؤمنين بالَسير أمامهم. عوض 

 (.03 – 00: 00؛ لوقا 40: 22)مرقس  الشيوخ أن يَخدموا األعضاء بأنفسهم

 

 تدريب الشيوخ. -4

 

 الشيوخ متدربين في مدرسة الهوت أو أن يعملوا طوال ساعات الدوام المعتادة. ليس بالضرورة أن يكون

 

معظم الشيوخ في العهد الجديد لم يكونوا رعاة أو مبشِّرين يعملون بدوام عمل كامل. لكن يجب على الشيوخ 

ا العقائد المسيحي ة ) ؛ تيطس 0: 1يموثاوس ت2أن يكونوا معل مين وأن يلتصقوا بالكلمة الصادقة وأن يفهموا جيِّد 

2 :1!) 

 

إن كليات الالهوت العصرية ومدارس الكتاب المقدس غير موجودة في الكتاب المقدس على االطالق. ال يُعلِّم 

رسمي في كلية الالهوت أو مدرسة الكتاب اللتدريب اى لالكتاب المقدس أنه فقط الشيوخ الذين حصلوا ع

يعل موا ويحثوا كي ل مؤهَّلينتعليم الكتاب المقدس. كل المؤمنين المقدس لهم السلطان أو الكفاءة للكرازة و

 (.21:  01ى ع مت  ؛ راجِ 26: 1ا ) كولوسي بعضهم بعض  

 

عصريين يعملون  كرعاةعلى الرغم من أن بعض المؤمنين يعتبرون األشخاص أمثال تيموثاوس وتيطس 

ا سافروا على نحو واسع جد   لقدة. لجماعة كنسيَّ د رعاة من مجرَّ  أكثر نهم كانوالكطوال ساعات الدوام المعتاد، 

حتى ! لينُمرسَ للرسول بولس في العمل أو  زمالءمع الرسول بولس وكانوا أكثر بكثير من رعاة بل كانوا 

من الرسول  اا فوري  تدريب  لم يتدربا في كليات الهوت عصرية أو في مدارس للكتاب المقدس، لكنهما تلقيا  أنهما

من يسوع المسيح  افوري   اتدريب  ل الذين كانوا قد تلقوا سُ ا كالرُ تمام   ،بولس في المكان نفسه الذي يتحتم العمل فيه

 ان نفسه الذي يتحتم عليهم العمل فيه!كفي الم
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 سلطة الشيوخ. -5

 

 الشيوخ لهم سلطة في مجاالت مهّماتهم.

 

ة معيَّنة هي فقط من حق يسوع إن  سلطة الشيوخ محدودة. فالسلطة لفداء  اإلنسان ولدعوته فيما بعد إلتمام مهم 

المسيح. ليس للشيوخ سلطة على ممتلكات أو مال أعضاء الكنيسة. كما أن  ليس لهم سلطة على عائالتهم 

 ووظائفهم ووقتهم. لهذا السبب يأمر يسوع الشيوخ بأن ال يتسل طوا على حياة الجماعة.

 

 ون في سن الحداثة لهم ُسلطة.الشيوخ الذين ما يزال

 

 هو أمٌر مهم مين في السن والشباب في الجماعةلمتقد  المتبادلة بين ا بالرغم من أن موقف الخضوع والطاعة

أخذوا المسؤولية والسلطة لتعليم وتوبيخ  قد الشيوخ الذين ما يزالون في سن الشباب غير أن   ،(0: 0بطرس 2)

تيموثاوس 0؛ 02: 0؛ 21 – 22: 4؛ 0 – 1: 2تيموثاوس 2) حتى الكهولة ماعة الكنسي  جكل األعضاء في ال

: 0؛ 0: 1تيموثاوس 2ك، على جميع الشيوخ أن يتعاملوا باحترام مع بعضهم البعض )ل(. ومع ذ06 – 00: 0

 (.3: 2؛ تيطس 0 – 2

 

 

 (ائقدق 1) صالة 5

 صالة متجاوبة مع كلمة هللا

 

 ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرةبَرْفع  شاركوا بالتناوب

 م المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو إقسِ 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

نوهأ .قائد المجموعة)  .(عِط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتي. َدْعهم يدوِّ

 

 . تعهَّْد بإعداد تالميذ للرب.دتعهُّال -2

سويَّة مع شخص آخر أو مع  "عن "صفات القائد المسيحي المؤمنتعليم الس ز، علِّم أو أدرُ أكرِ 

 مجموعة أشخاص.

 

كل  1، و3، 6، 0الجامعة صحاح من أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعين ا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

ن إستفِْد من طريقة الحقيق يوم. لة. دوِّ  مالحظات.الة المفضَّ

 

ر في البيت الدرس الكتابي التالي. المغزى من درس الكتاب -1 : 11-23: 02أعمال الرسل . حضِّ

د من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب ستفِ إ توصيل ما تعلمه القادة في الكنيسة إلى اآلخرين.

ن مالحظات المقدَّس.  ك.دوِّ

 



 47الدَّرس  -الدليل الرابع
 

ر ما الذي سيفعله هللا أو من أجل موضوع محد د هذا األسبوع وانظُ . صلِّ من أجل شخص ما صالةال -4

 (.1: 0)المزمور 

 

ن في دفترك -0 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 


