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المشكلة
بينمــا كنــُت أحضــر حفــًا موســيقيًّا روحيًّــا، تعلّمــُت درًســا ثاقبـًـا فــي الدراســات 
الكنســيّة )Ecclesiology(1. فبينمــا كنــُت أدخــل إلــى الردهــة األساســيّة فــي 
ــم أســتطع إاّل أن أالحــَظ صــوَر وأســماَء  ــا، ل ــُل قائًم ــث كان الحف الكنيســة حي
الراعــي األقــدم ومســاعديه، الموضوعــة فــي صنــدوٍق مــن زجــاج علــى شــكِل 
ــة  ــة، وصــور مســاعديه الثاث ــي القّم ــدم ف ــت صــورة الراعــي األق هــرٍم. كان
تحــت صورتــه، وكانــت صــوُر باقــي الموظفيــن فــي الكنيســة موضوعــةً عنــد 
القاعــدة. وإذ كنــُت أتقــّدم أكثــر إلــى داخــل المبنــى، وإلــى أســفل الردهــة، رأيــُت 
ــى صــور شــيوخ الكنيســة وأســمائهم.  ــوي عل ــا آخــر مــن زجــاح يحت صندوقً
وعلــى الفــور فّكــرُت: يــا لــه مــن تصويــٍر رائــع لكيفيــة دفــع شــيوخ الكنيســة 
جانبًــا فــي مــكاٍن يــكاد ال يـُـرى فــي الكنيســة! هــذا مختلــٌف تماًمــا عــن نمــوذج 

المشــيخة فــي العهــد الجديــد. 
ــا شــابًّا أحّضــر  ــُت مراهقً ــي مــع شــيوخ الكنيســة عندمــا كن ــاء ل حــدث أّوُل لق
للتثبيــت. فــي أثنــاء صفــوف التثبيــت، أخبــرُت الخــادم عــن قبولــي المســيح، فــي 
ــا بشــهادتي عــن المســيح  ــٍم روحــي. وكان مندهًش الصيــف الماضــي فــي مخيّ
التــي أظهــرت اندفاًعــا فــّي كشــاّبٍ لدرجــة أنـّـه طلــب منـّـي أن أشــارك قّصتــي 
ــذا، التقيــُت بالشــيوخ وأخبرتهــم عــن عاقتــي الجديــدة  مــع شــيوخ الكنيســة. ل
ــم.  ــو وجوهه ــةُ تعل ــكام، والدهش ــن ال ــن ع ــوا عاجزي ــيح. جلس ــوع المس بيس
شــعرُت بالحــزن بســبب رّدة فعلهــم ألنَّنــي أدركــُت أنّهــم لــم يفهمــوا عّمــا كنــُت 

ــم. وجّردتنــي هــذه التجربــةُ مــن بعــض الثقــة بشــيوخ الكنيســة.  أتكلّ
أّمــا لقائــي الثانــي مــع شــيوخ الكنيســة فــكان مختلفًــا تماًمــا. بينمــا كنــُت أرتــاد 
الجامعــة بعيــًدا عــن المنــزل، ُدعيــُت إلــى كنيســٍة كانــت تعلـّـم المشــيخة األصليـّـة 
الكتابيّــة وتمارســها. وأخــذ شــيوخ هــذه الكنيســة بجّديــة وصايــا العهــد الجديــد 
التــي تتوّجــه إلــى الشــيوخ ليكونــوا مؤّهليــن بحســب الكتــاب المقــّدس ويرعــوا 
ــن  ــن صادَري ــا رعويّي ــةً وتأديبً ــة ورعاي ــادةً قويّ ــوا قي ــة. قّدم ــة هللا بفاعليّ رعيّ
عــن المحبـّـة، وتعاليًمــا كتابيـّـة ســليمة، وأمثلــةً عــن العيــش المســيحي بتواضــعٍ 
وتضحيــة. وكنتيجــة لذلــك، كانــوا مقدَّريــن للغايــة مــن قبــل الكنيســة. ونمــوذج 
ــي  ــيخة ف ــا بموضــوع المش ــا إيجابيًّ ــّي اهتماًم ــظ ف ــم أيق ــال الُملِه ــؤالء الرج ه

الكنيســة. 
الحقًــا، عندمــا كنــُت أحضــر نــدوةً، كنــُت أواجــه تحّديًــا بســبب اهتمامــي 
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المتزايــد بالمشــيخة. ففــي أثنــاء صــّفٍ حــول نظــام حكــم الكنيســة الــذي عارض 
بإصــرار علــى أّي مفهــوم يتعلـّـق بــإدارة الشــيوخ فــي الكنيســة، ســألُت األســتاذ: 

»لكــن مــاذا تفعــل بجميــع النصــوص الكتابيّــة التــي تتكلّــم عــن الشــيوخ؟« 
فأجــاب علــى الفــور: »إنَّ عــدد النصــوص التــي تتحــّدث عــن الشــيوخ ال تعنــي 

»! شيئًا
وكان يجــول فــي دماغــي مــا لــم أتجــّرأ أن أعبـّـَر عنــه علنـًـا: مــا الــذي لــه معنــى 

إذًا؟ هــل نصوصــك التــي ال وجــود لهــا عــن رجــال الدين؟ 
ــأنَّ  ــي ب ــن قناعت ــابهة، زادت م ــارب المتش ــن التج ــا م ــة وغيره ــذه التجرب ه
ــة ســليمة تتجاهلهــا معظــم الكنائــس أو تفّســرها بطريقــٍة  المشــيخة عقيــدةٌ كتابيّ

ــة.  خاطئ
وبعــد ســنين عــّدة، كنــُت أحّضــر سلســلةً مــن الوعظــات عــن عقيــدة الكنيســة. 
ــه ال يوجــد كتــاٌب  وعندمــا بلغــُت موضــوع المشــيخة، ُصدمــُت إذ اكتشــفُت أنّ
ــة  ــاالٍت صحفي ــرة ومق ــاٍت صغي ــاك كتيّب ــذا الموضــوع. كان هن مخّصــص له
وفصــوٍل ضمــن كتــب لكــن ال شــيء يعالــج هــذا الموضــوع مــن وجهــة نظــر 
ــُت أنَّ  ــي رأي ــةً أنّن ــول خاّص ــر معق ــير كان غي ــذا التفس ــاب ه ــيريّة. وغي تفس
ــُت فــي عــدٍد مــن  ــى وبحث ــادة فــي الكنائــس األول دور الشــيوخ األّول هــو القي
ــي  ــي ف ــك رغبت ــب ذل ــًرا أله ــيوخ. وأخي ــة المخّصصــة للش النصــوص الكتابيّ

ــة عــن موضــوع المشــيخة.  الكتاب
ــن  ــَذف م ــة أو تُح ــة المقّدس ــة بالكلم ــدة متعلّق ــه عقي ــل أيّ ــي يجــب أاّل تُهَم برأي
ــة. وحتّــى  ــدة المشــيخة الكتابيّ ــه كنائــس عــّدة بعقي الوجــود. لكــن هــذا مــا تفعل
فــي الكنائــس التــي تّدعــي أنّهــا تتّبــع هــذا النظــام، تــّم حــّد دور الشــيوخ فأصبــح 
موقّتـًـا، وأصبــح الشــيخ عضــًوا كســائر أعضــاء مجلــس الكنيســة، وهــذا مناقض 
ــة فــي العهــد الجديــد. ومــع أنَّ هــذه الكنائــس  تماًمــا لنمــوذج المشــيخة الرعويّ

تتّبــع نظــام المشــيخة إاّل أنّــه نظــاٌم غيــر كتابــّي.
إنَّ عشــرات اآلالف مــن الكنائــس فــي أنحــاء العالــم تمــارس نوًعــا من المشــيخة 
ظنًّــا منهــا أنـّـه تعليــٌم كتابــّي.2  ولألســف، ألنَّ مؤيـّـدي المشــيخة كانــوا مقّصرين 
بشــكٍل رهيــب للغايــة فــي التعبيــر عــن هــذه العقيــدة كمــا يجــب، فــإنَّ الكثيــر من 
االلتبــاس والتفكيــر غيــر الكتابــي يحيــط بالموضــوع بيــن معظــم الكنائــس التــي 
ــة ومســتمّرة ومشوشــة حــول المشــيخة  ــٌم خاطئ ــاك مفاهي يقودهــا الشــيوخ. هن
ــة. وهــذا الموضــوع  ــة الحقيقيّ تعــّوق الكنائــس عــن ممارســة المشــيخة الكتابيّ
مهــمٌّ للغايــة بالنســبة إلــى الكنيســة المحليـّـة كــي ال تتعثـّـر فــي الحيــرة والخطــأ. 
 الكنائــس المشــيخيّة، والكنائــس الُمصِلحــة، وكنائــس المســيح، وكنائــس اإلخــوة وغيرهــا مــن الكنائــس 2

المعمدانيّــة والكاريزماتيــة والمســتقلّة، تمــارس نوًعــا مــن النظــام المشــيخي.
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ــرّوع بشــأن المشــيخة،  ــاس الم ــذا االلتب ــي معالجــة ه ــن أجــل المســاعدة ف وم
قمــُت بتأليــف كتيـّـب عــن المشــيخة: »المشــيخة بحســب الكتــاب المقــّدس: إعــادة 
ــي  ــب ف ــذا الكتيّ ــتهدف ه ــة.« يس ــي الكنيس ــح ف ــا الصحي ــى مكانِه ــيخة إل المش
ــه  ــيء تفســير طابع ــا تُس ــارس نظــام المشــيخة إنّم ــي تُم ــس الت األســاس الكنائ
ــاب  ــب المشــيخة بحســب الكت ــذا الكتيّ ــه. يلّخــص ه ــي وتعليمات ــي الحقيق الكتاب
المقــدس. علــى أمــل أن يُثيــر شــهيّتكم لقــراءة الكتيـّـب بأكملــه، واألهــّم أن يحثّكم 
علــى دراســة التعليــم الكتابــي حــول المشــيخة. إنَّ بعــض الحقائــق الثمينــة بــا 

شــّك، علــى وشــك أن تُكتََشــف. 
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تعريف المشيخة بحسب الكتاب المقّدس
ــوع، إاّل أنَّ  ــول الموض ــّدس ح ــاب المق ــه الكت ــا عن ــا يُخبرن ــم مّم ــى الرغ عل
عقيــدة المشــيخة الكتابيـّـة قــد أُســيء فهُمهــا إلــى حــّدٍ بعيــد. حتــى الكنائــس التــي 
تدَّعــي أنَّهــا تحكمهــا مجموعــةٌ مــن الشــيوخ، أعــادت تعريــف المشــيخة حتى أنَّ 
هدفَهــا األصلــي ومكانتَهــا النبيلــة، فــي الممارســة العمليــة، قــد أحجبهمــا الراعي 
المرســوم وموّظفــوه. لتوضيــح المشــيخة الكتابيـّـة فــي ضوء ممارســات الكنيســة 
الُمعاصــرة، أقــّدم الخصائــص الخمــس التاليــة التــي تميّــز المشــيخة المســيحيّة 
فــي العهــد الجديــد: القيــادة الرعويّــة، والقيــادة المشــتركة، والقيــادة الذكوريّــة، 

والقيــادة المؤّهلــة، والقيــادة الخادمــة.

القيادة الرعويّة

ــم  ــى ذهنه ــادر إل ــة، يتب ــيوخ الكنيس ــن ش ــيحيّين ع ــُم المس ــمع معظ ــا يس عندم
مجلــس الكنيســة الرســمي، أو أشــخاًصا أصحــاَب نفــوذ فــي الكنيســة المحليّــة، 
أو مستشــارين للراعــي. ينظــرون إلــى الشــيوخ بمثابتهــم صانعــي السياســات، 
ــة، أو مجّمعــي التبّرعــات أو مديريــن. إنّنــي  أو مســؤولين عــن الشــؤون الماليّ
ــع  ــادةً ال يُتَوقّ ــس اإلدارة«. وع ــن الشــيوخ »شــيوخ مجل ــوع م ــذا الن أدعــو ه
مــن هــؤالء تعليــم كلمــة هللا أو االنخــراط فــي حيــاة اآلخريــن بشــكٍل رعــوّي. 
 The Caring Elder صــّور فيكتــور أ. كونســتين، مســؤول لوثــري وكاتــب
)الشــيخ المهتــّم(، هــذه النظــرة الشــائعة عــن دور الشــيوخ كاتبـًـا: »إنَّ أعضــاء 
مجلــس شــيوخ جماعــٍة مــا ليســوا رعــاة ُمســاعدين. إنّهــم يُســاعدون الراعــي، 

مــن خــال تســهيل العاقــات بيــن أعضــاء الكنيســة وتعزيزهــا.«3 
ــارض  ــل تتع ــب، ب ــّي فحس ــم الكتاب ــى الدع ــر إل ــرة، ال تفتق ــذه النظ ــل ه فمث
تماًمــا مــع النصــوص الكتابيّــة فــي العهــد الجديــد. ال يحتــاج أحــٌد إلــى القــراءة 
ــة أو درِس الاهــوت ليفهــم أنَّ المفهــوم الُمعاصــر فــي مجلــس  باللغــة اليونانيّ
الكنيســة عــن المشــيخة هــو بتناقــٍض كبيــر مــع تعريــف العهــد الجديــد للمشــيخة. 
ــة ويعظــون  ــون الكلم ــة ويعلّم ــيوخ الكنيس ــود الش ــد، يق ــد الجدي وبحســب العه
ويحمــون الكنيســة مــن المعلّميــن الكذبــة ويشــّجعون وينصحــون القّديســين 
بعقائــد ســليمة ويــزورون المرضــى ويصلـّـون ألجلهــم ويحكمــون فــي القضايــا 

3 Victor A. Constien, The Caring Elder: A Training Manual for Serving (St. Louis: Concordia, 1986), 10  
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العقائديّــة. وبمصطلحــات الكتــاب المقــّدس، إنَّ الشــيوخ يرعــون الكنيســة 
ــا.  ــون به ــا ويعتن ــا ويقودونه ــِرفون عليه ــة ويُش المحليّ

ــم،  ــام بواجبه ــى القي ــيوخ عل ــرةً الش ــس وبطــرس مباش ــّث بول ــا يح إذًا، عندم
فهمــا يســتخدمان صــورة الرعايــة. ويجــدر االنتبــاه إلــى أنَّ هذيــن الرســولين 
ــة للشــيوخ وال ألّي شــخٍص  ــة الكنيســة المحليّ ــة رعاي ــان مهّم ــن يكلّف العماقي
ــروح القــدس،  ــر بولــس شــيوخ أســيّا أنَّ هللا ال آخــر أو مجموعــٍة أخــرى. يذّك
ــة كنيســة هللا )أعمــال الرســل 20:  ــة كأســاقفة بهــدف رعاي أقامهــم فــي الرعي
ــه الرعــاة ألجــل  ــا يفعل ــوا كّل م ــى أن يفعل 28(. ويحــّث بطــرس الشــيوخ عل
الرعيـّـة )1 بطــرس 5: 2(. إذًا يجــب أيًضــا أن ننظــر إلــى الشــيوخ الرســوليّين 
والمســيحيّين أّوالً كرعــاة للرعيـّـة ال كمديريــن تنفيذيّيــن أو مستشــارين للراعي. 
إذا أردنــا أن نفهــم مــن هــم الشــيوخ المســيحيون ومــا هــو دورهم، علينــا أن نفهم 
الصــورة التــي يُقّدمهــا الكتــاب المقــّدس عــن الرعايــة. مثــل رعــاة الخــراف، 
ــا  ــون احتياجاته ــا ويلبّ ــا ويقودونه ــة، ويغذّونه ــوا الرعيّ ــى الشــيوخ أن يحم عل
ــة األربــع، دعونــا ننظــر باختصــار إلــى  ــة. ونظــًرا إلــى الفئــات الرعويّ العمليّ
ــق  ــا يتعلّ ــي م ــّدس ف ــاب المق ــي الكت ــم الموجــودة ف ــح والتعالي ــة والنصائ األمثل

بالشــيوخ الرعــاة. 
ــد هــو  ــد الجدي ــي العه ــل الشــيوخ ف ــن عم ــا م ــة: إنَّ جــزًءا مهمًّ ــة الرعيّ حماي
حمايــة الكنيســة المحليـّـة مــن المعلّميــن الكذبــة. وبينمــا كان بولــس يغــادر أســيّا، 
اســتدعى شــيوخ كنيســة أفســس لنصائــح وداع. إنَّ جوهــر وصيـّـة بولــس هــو: 

احمــي الرعيّــة فالذئــاب آتيــة. 
ــى أَفَُســَس َواْســتَْدَعى قُُســوَس اْلَكنِيَســِة... اِْحتَــِرُزوا  » َوِمــْن ِميِليتُــَس أَْرَســَل إِلَ
وُح اْلقـُـُدُس فِيَهــا أََســاقِفَةً ِلتَْرُعــوا  ِعيَّــِة الَّتِــي أَقَاَمُكــُم الــرُّ إذاً ألَْنفُِســُكْم َوِلَجِميــعِ الرَّ
َكنِيَســةَ هللِا الَّتِــي اْقتَنَاَهــا بَِدِمــِه. ألَنِّــي أَْعلـَـُم َهــَذا: أَنَّــهُ بَْعــَد ِذَهابِــي َســيَْدُخُل بَْينَُكــْم 
ــوَن  ــاٌل يَتََكلَُّم ــيَقُوُم ِرَج ــْم َس ــْم أَْنتُ ــِة.  َوِمْنُك ِعيَّ ــى الرَّ ــِفُق َعلَ ــةٌ الَ تُْش ــاٌب َخاِطفَ ِذئَ
ــٍة ِليَْجتَِذبُــوا التَّاَِميــَذ َوَراَءُهــْم.  ِلَذِلــَك اْســَهُروا« )أعمــال الرســل  بِأُُمــوٍر ُمْلتَِويَ

20: 17، 28- 31أ(. 
وبحســب المؤّهــات المطلوبــة للمشــيخة التــي ذكرهــا بولــس، يجــب أن يتحلـّـى 
الشــيخ المحتمــل بمعرفــٍة فــي الكتــاب المقــّدس لكــي يســتطيع أن يرفــض 

ــة: ــن الكذب المعلّمي

ــوِر النَّاقَِصــِة،  ــَب األُُم ــَل تَْرتِي ــْي تَُكّمِ ــَت ِلَك ــي ِكِري ــَك فِ ــَذا تََرْكتُ ــِل َه ــْن أَْج » ِم
َوتُِقيــَم فـِـي ُكّلِ َمِدينـَـٍة ُشــيُوخاً َكَمــا أَْوَصْيتـُـَك. إِْن َكاَن أََحــٌد بِــاَ لـَـْوٍم،...  ُماَِزمــاً 



۶

ــِم  ــَظ بِالتَّْعِلي ــاِدراً أَْن يَِع ــوَن قَ ــْي يَُك ــِم، ِلَك ــِب التَّْعِلي ــي بَِحَس ــِة الَّتِ اِدقَ ــِة الصَّ ِلْلَكِلَم
ــَن« )تيطــس 1: 5، 6أ، 9(.  ــَخ اْلُمنَاقِِضي ــحِ َويَُوبِّ ِحي الصَّ

علــى ســبيل المثــال، التقــى شــيوخ أورشــليم مــع الرســل ليحكمــوا الخطــأ 
ُســُل َواْلَمَشــايُِخ ِليَْنُظــُروا فِــي َهــَذا األَْمــِر )العقائــدي(«  العقائــدي: »فَاْجتََمــَع الرُّ
)أعمــال الرســل 15: 6(. فمثــل الرســل، كان ينبغــي للشــيوخ أن يعرفــوا الكلمــة 

ــة مــن المعلّميــن الكذبــة.  كــي يحمــوا الرعيّ
تغذيــة الرعيـّـة: علــى خــاف شــيوخ مجلــس الكنيســة الُمعاصــرة، يتعيـّـن علــى 
جميــع شــيوخ العهــد الجديــد أن يكونــوا »َصاِلحيــن ِللتَّْعِليــِم« )1تيموثــاوس 3: 
2(. وبينمــا كان بولــس يعــّدد مؤّهــات الشــيوخ فــي رســالته إلــى تيطــس قــال 
ــِم،  ــِب التَّْعِلي ــي بَِحَس ــِة الَّتِ اِدقَ ــِة الصَّ ــى الشــيخ أن يكــون » ُماَِزمــاً ِلْلَكِلَم إنَّ عل
ِحيــحِ َويَُوبِّــَخ اْلُمنَاقِِضيــَن« )تيطــس 1:  ِلَكــْي يَُكــوَن قـَـاِدراً أَْن يَِعــَظ بِالتَّْعِليــِم الصَّ
ــس عــن بعــض  ــب بول ــم عــن الشــيوخ، كت ــة يتكلّ ــّمٍ للغاي ــي مقطــعٍ مه 9(. وف
الشــيوخ الذيــن يتعبــون فــي الكلمــة والتعليــم وبالتالــي يســتحقون الدعــم المالــي 

مــن الكنيســة المحليّــة: 

ــيُوُخ اْلُمَدبِّــُروَن َحَســناً فَْليُْحَســبُوا أَْهــاً ِلَكَراَمــٍة ُمَضاَعفَــٍة، َوالَ ِســيََّما  ــا الشُّ » أَمَّ
الَِّذيــَن يَتْعَبـُـوَن فِــي اْلَكِلَمــِة َوالتَّْعِليــِم،  ألَنَّ اْلِكتـَـاَب يَقـُـوُل: »الَ تَُكــمَّ ثـَـْوراً َداِرســاً، 

َواْلفَاِعــُل ُمْســتَِحقٌّ أُْجَرتـَـهُ«« )1تيموثــاوس 5: 17، 18(. 

ــة  ــة هللا الكامل ــة خّط ــم الكنيس ــم وعلّ ــه علّمه ــس بأنّ ــيوخ أفس ــس ش ــر بول يذّك
ــْر أَْن أُْخبَِرُكــْم بِــُكّلِ َمُشــوَرةِ هللِا« )أعمــال الرســل  ومشــورته: » ألَنِّــي لَــْم أَُؤّخِ
20: 27(. واآلن حــان الوقــت للشــيوخ ليفعلــوا األمــر نفســه. فبمــا أنّــه لديهــم 
ــال الرســل 20: 28؛ 1بطــرس 5: 2(،  ــة هللا )أعم ــأن يرعــوا رعيّ ــة ب وصيّ
فــإنَّ جــزًءا مــن مهّمتهــم الرعويّــة هــو الحــرص علــى أن تتغــذّى الرعيّــة مــن 

كلمــة هللا. 

قيــادة الرعيــة: فــي لغــة الكتــاب المقــّدس، تعنــي رعايــةُ أّمــٍة أو أيـّـِة مجموعــة 
ــاد 78: 71،  ــيد األنش ــل 5: 2؛ ؛ نش ــَم )2صموئي ــادةَ أو الحك ــاس القي ــن الن م
ــيوخ  ــى الش ــب أن يرع ــرس 5، يج ــل 20 و1بط ــال الرس ــب أعم 72(. بحس
ــادة الكنيســة.  كنيســة هللا. إذًا تعنــي رعايــة الكنيســة، مــن بيــن أمــوٍر عــّدة، قي
ــُروَن )الذيــن يقــودون  ــيُوُخ اْلُمَدبِّ ــا الشُّ كتــب بولــس إلــى كنيســة أفســس: » أَمَّ
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ويوّجهــون ويديــرون( َحَســناً فَْليُْحَســبُوا أَْهــاً ِلَكَراَمــٍة ُمَضاَعفـَـٍة« )1تيموثــاوس 
5: 17أ(. إذًا ينبغــي للشــيوخ أن يقــودوا ويوّجهــوا ويحكمــوا، ويديــروا، أي أن 

ــة هللا.   يعتنــوا برعيّ
فــي تيطــس 1: 7، شــّدد بولــس علــى فكــرة أن يكــون الشــيخ المحتَمــل بــا لــوم 
أخاقيًّــا وروحيًّــا ألنـّـه ســيكون »وكيــل هللا«. والوكيــل هــو »مديــر المنــزل«، 
شــخٌص يتمتـّـع بمســؤوليّة رســميّة عــن خــّدام الســيّد وممتلكاتــه وحتـّـى أموالــه. 

فالشــيوخ هــم وكاء منــزل هللا، أي الكنيســة المحليـّـة.
 يُدعــى الشــيوخ أيًضــا »أســاقفة«، وهــذا يعنــي أنّهــم يشــرفون علــى الكنيســة 
ويديرونهــا. يســتخدم بطــرس الصفــة »نّظــاًرا« عندمــا يطلــب مــن الشــيوخ: 
»أَْطلـُـُب إِلـَـى الشُّــيُوخِ الَِّذيــَن بَْينَُكــْم،...  اْرَعــْوا َرِعيَّــةَ هللِا الَّتـِـي بَْينَُكــْم نُظَّــاراً« 
ــي الراعــي  ــع بطــرس مفهوم ــل، يجم ــذا المث ــي ه )1 بطــرس 5: 1أ، 2أ(. ف
واألســقف عندمــا يحــّث الشــيوخ علــى القيــام بواجبهــم. وإذًا يمكننــا أن نعــّرف 

وظيفــة الشــيوخ الشــاملة علــى أنّهــا النظــر برعايــٍة إلــى الكنيســة المحليّــة. 

ــى  ــة إل ــرة: باإلضاف ــة الكثي ــة العمليّ ــي تســديد احتياجــات الرعيّ الُمســاعدة ف
الفئــات المألوفــة مــن حمايــة الرعيــة وتغذيتهــا وقيادتهــا، يجــب علــى الشــيوخ 
أيًضــا أن يتحّملــوا مســؤوليّة تســديد احتياجــات الرعيـّـة العمليـّـة المختلفــة. مثــاً، 
ــأن يســتدعوا شــيوخ الكنيســة:  ــة المرضــى ب ــوب أعضــاء الرعيّ يوصــي يعق
ــْدُع ُشــيُوَخ اْلَكنِيَســِة فَيَُصلُّــوا َعلَْيــِه َويَْدَهنُــوهُ بَِزْيــٍت  »أََمِريــٌض أََحــٌد بَْينَُكــْم؟ فَْليَ
ّبِ« )يعقــوب 5: 14(. ويطلــب بولــس مــن الشــيوخ فــي أفســس أن  بِاْســِم الــرَّ
يهتّمــوا بالضعفــاء والمحتاجيــن فــي الرعيـّـة: »فِــي ُكّلِ َشــْيٍء أََرْيتُُكــْم أَنَّــهُ َهَكــَذا 
ّبِ يَُســوَع أَنَّــهُ  ِريــَن َكِلَمــاِت الــرَّ عَفـَـاَء ُمتََذّكِ يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم تَتْعَبـُـوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ

قَــاَل: َمْغبُــوٌط ُهــَو اْلعََطــاُء أَْكثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ«« )أعمــال الرســل 20: 35(.
فبمثابتهــم رعــاة للرعيّــة، علــى الشــيوخ أن يتوافــروا لتســديد احتياجــات 
الخــراف. وتتضّمــن هــذه المســؤوليّة التالــي: زيــارة المرضــى، وتعزيــة 
المفجوعيــن؛ وتقويــة الضعفــاء، والصــاة مــن أجــل جميــع الخــراف، وزيــارة 
األعضــاء الجــدد، وتوفيــر المشــورة لــألزواج الخاطبيــن و/أو المتزّوجيــن و/أو 

ــة.  ــة الداخليّ ــاة الجماع ــة بحي ــة المتعلّق ــل اليوميّ ــن، وإدارة التفاصي المطلّقي

ــٍب  ــة كمنص ــيخة الكنيس ــى مش ــر إل ــا يُنَظ ــة:  عندم ــاّق والتضحي ــل الش العم
ــر  ــا يُنَظ ــا عندم ــن. أّم ــن المتطّوعي ــد  م ــس الكنيســة، ســيتوافر العدي ــي مجل ف
ــُل مــن النــاس فقــط إلــى التطــّوع  ــب، سيســرع القلي إليــه كعمــٍل رعــوّي متطلّ
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فيــه. وأحــد األســباب لوجــود القليــل مــن الشــيوخ الرعــاة الجيّديــن أو أنظمــة 
ــال  ــة أنَّ الرج ــى حقيق ــاّم إل ــكٍل ع ــود بش ــس، يع ــي الكنائ ــدة ف ــيخة الجيّ المش
كســالى روحيًّــا. فهــذا ســبب رئيســي لعــدم اتّبــاع الكنيســة نظــام مشــيخة كتابــّي. 
فــإنَّ الرجــال مســتعّدون ليســمحوا لشــخٍص آخــر بتنفيــذ مســؤوليّاتهم الروحيّــة 

ــي الكنيســة.  ــن ف ــن أو الموظفي ــت زوجاتهــم أو رجــال الدي أكان
لكــن، ال يمكــن أن تتوافــر المشــيخة الكتابيـّـة فــي جــّوٍ مــن المســيحيّة اإلســميّة. 
ــي  ــة. ك ــيحيّة كتابيّ ــم مس ــث ال تعالي ــٍة حي ــي كنيس ــة ف ــت كتابيّ ــيخة ليس فالمش
ــب رجــاالً ملتزميــن بحــزٍم بتطبيــق  ــال، يتطلّ يعمــل نظــام المشــيخة بشــكٍل فعّ
ــون  ــى رجــاٍل يطلب ــة عل ب حــول التلمــذة. تعتمــد المشــيخة الكتابيّ ــرَّ ــادئ ال مب
ــة  أّوالً ملكــوت هللا وبــّره )متــى 6: 33(، ورجــاٍل قّدمــوا أجســادهم ذبائــح حيّ
ومقّدســة هلل واعتبــروا أنفســهم عبيــًدا للــرب يســوع المســيح )روميــة 12: 12(، 
ــا  ــوا كم ــون أن يحبّ ــيء، ويطلب ــوق كّل ش ــيح ف ــوع المس ــون يس ــاٍل يحبّ ورج
أحــبَّ المســيح، ورجــاٍل منضبطيــن ومضّحيــن، ورجــاٍل حملــوا الصليــب وهــم 

مســتعّدين ليناضلــوا ألجــل المســيح. 
ــوا  ــن أن يربّ ــع مــن أشــخاٍص عاديّي يقــول بعــض النــاس: »ال يمكنــك أن تتوقّ
عائاتهــم ويعملــوا طــوال النهــار ويرعــوا الكنيســة المحليّــة.« هــذا التصريــح 
بــكّل بســاطة غيــر صحيــح. هنــاك العديــد مــن النــاس الذيــن يعتنــون بعائاتهــم 
ــاطات  ــوادي، والنش ــع، والن ــة المجتم ــًرا لخدم ــا كبي ــون وقتً ــون ويكّرس ويعمل
الرياضيـّـة والمؤسســات الدينيـّـة. أنشــأت الطوائــف حــركات كبيــرة تصمــد فــي 
المقــام األول بفضــل وقــت وجهــود أعضائهــا المتطّوعيــن. فقــد أصبحنــا نحــن 
المؤمنــون بالكتــاب المقــّدس مجموعــةً مــن المســيحيّين الكســالى الذيــن يعتمدون 
علــى تلقـّـي المــال مقابــل القيــام بالعمــل. مــن المذهــل جــدًّا كــم يســتطيع أن يحقّق 
النــاس عندمــا يكونــون محفَّزيــن للعمــل نحــو تحقيــق هــدٍف يحبّونــه. لقــد رأيــُت 
ــُت  ــاً. ورأي ــراغ مث ــات الف ــي أوق ــا ف ــدون تصميمه ــا ويعي ــون بيوتً ــا يبن أناًس

أيًضــا رجــاالً يأّدبــون أنفســهم ليكتســبوا معرفــةً هائلــة فــي الكتــاب المقــّدس. 
إذًا ال تكمــن المشــكلة الحقيقيـّـة فــي وقــت الرجــال وطاقتهــم المحدوَديــن إنّمــا في 
ــاة وبشــكٍل  ــات الحي ــة عــن العمــل والعيــش المســيحي وأولويّ أفكارهــم الخاطئ
ــوَن أَنَّ  ــْم تَْعلَُم ــس: »أَْنتُ ــيوخ أفس ــس لش ــال بول ــيحيّة. ق ــة المس ــاص الخدم خ
َحاَجاتِــي َوَحاَجــاِت الَِّذيــَن َمِعــي َخَدَمتَْهــا َهاتـَـاِن اْليَــَداِن. فِــي ُكّلِ َشــْيٍء أََرْيتُُكــْم 
ّبِ  ِريــَن َكِلَمــاِت الــرَّ عَفَــاَء ُمتََذّكِ أَنَّــهُ َهَكــَذا يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم تَتْعَبُــوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ
يَُســوَع أَنَّــهُ قـَـاَل: َمْغبـُـوٌط ُهــَو اْلعََطــاُء أَْكثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ«« )أعمــال الرســل 20: 
ــي  ــون أن يرعــوا الكنيســة وف ــن يعمل ــف يســتطيع الرجــال الذي 34- 35(. كي
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الوقــت نفســه أن يحافظــوا علــى حيــاة عائليـّـة تقيـّـة وعلــى وظيفتهــم؟ يمكــن أن 
يفعلــوا ذلــك مــن خــال التضحيــة والتأديــب واإليمــان والمثابــرة والعمــل الشــاق 
ومــن خــال قــّوة الــروح القــدس. يضعنــا الكاتــب والمعلـّـم ر. بــول ســتيڤنز فــي 
كليـّـة Regent College فــي ڤانكوڤــر، جامعــة كولومبيــا البريطانيــة، علــى 

المســار الصحيــح إذ يقــول: 

ــل  ــدوام كام ــال ب ــة أعم ــن ثاث ــوا بي ــم أن يوفّق ــو الخي ــتطيع صانع ــي يس »ك
)العمــل، والعائلــة والخدمــة(، عليهــم أن يعتمــدوا أســلوب حيــاة ُمضــّحٍ. يجــب 
ــي  ــةً وراحــةً ف ــاة مشــذّبة ويجــدوا رفاهيّ ــم أن يعيشــوا حي ــى صانعــي الخي عل
وتيــرة خدمــة المســيح )متــى 11: 28(. عليهــم أن يكونــوا مســتعّدين ألن 
يتخلـّـوا عــن تحقيــق اإلنجــازات فــي حياتهــم المهنيـّـة وعــن رفاهيّتهــم الشــخصيّة 
مــن أجــل ربــح الجائــزة )فيلبــي 3: 14(. يــوّد الكثيــرون أن يكونــوا صانعــي 
خيــم إذا اســتطاعوا أن يكونــوا أثريــاء ويعيشــوا نمــط حيــاةٍ مــن الرفاهيــة 
والثقافــة. لكــنَّ الحقيقــة هــي أنَّ الخدمــة المهّمــة فــي الكنيســة والمجتمــع تأتــي 

ــة.«4  ــط بالتضحي فق

القيادة الُمشتركة

ال يجــب أن تكــون القيــادة المشــتركة مفهوًمــا جديــًدا لــدى مؤمــٍن يقــرأ الكتــاب 
ــي  ــرائيل ف ــيوخ إس ــة ش ــي مؤسس ــذّرة ف ــتركة متج ــادة المش ــدس. إنَّ القي المق
ــه واقــٌع مهــمٌّ للغايــة  العهــد القديــم وفــي إنشــاء يســوع المؤّسســة الرســوليّة. إنّ
ب لــم يعيّــن رجــاً واحــًدا ليقــود كنيســته. فقــد  لكــن تُهَمــل عــادةً فكــرة أنَّ الــرَّ
عيـّـن شــخصيًّا اثنــي عشــر رجــاً ودّربهــم. وضــع يســوع المســيح فــي الكنيســة 
ــادة الكنيســة األّول،  ــس قي ــذًا مجل ــا عشــر تلمي ــف االثن ــادة. ألّ ــي القي ــةً ف تعّدديَّ
وبأكثــر الطــرق مثاليـّـةً، قامــوا معـًـا بقيــادة المجتمــع المســيحي األّول وتعليمــه. 
ويقــّدم االثنــا عشــر رجــاً مثــاالً رائعـًـا عــن الوحــدة والمحبــة األخويــة المتّضعة 

ــة القيــادة الُمشــتركة.  وبنيَ
وتتجلـّـى القيــادة المشــتركة مــن خــال الســبعة رجــال الذيــن تــّم تعيينهــم لتخفيف 
مســؤوليّة االثنــي عشــر بشــأن صــرف األمــوال إلــى أرامــل الكنيســة )أعمــال 

4   من كتاب ر. بول ستيڤنز، Liberating the Laity (Downers Grove: InterVarsity, 1985)، صفحة 147.
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6: 3- 6(. كان الســبعة رجــال النمــوذج األّولــي للشمامســة الاحقيــن.5 ال يجود 
دليــٌل علــى أنَّ أحــد الســبعة رجــال كان الرئيــس وأنَّ اآلخريــن كانــوا مســاعديه. 
فكمجموعــٍة مــن الخــّدام، عملــوا نيابــةً عــن الكنيســة فــي أورشــليم. وبنــاًء علــى 
جميــع األدلـّـة المتوافــرة لدينــا، شــّكل الشمامســة علــى غــرار الشــيوخ، مجلــس 

قيــادة جماعيــة. 
يكشــف العهــد الجديــد أنَّ اإلشــراف الرعــوي علــى العديــد مــن الكنائــس 
ــس  ــى الكنائ ــبة إل ــٌح بالنس ــذا صحي ــيوخ. وه ــّدد الش ــا بتع ــى كان ملتزًم األول
ــدان المجــاورة،  ــى البل ــوذا وإل ــليم ويه ــي أورش ــى ف ــة األول المســيحيّة اليهوديّ
وكذلــك بالنســبة إلــى العديــد مــن كنائــس األمــم األولــى. ومــن المثيــر لاهتمــام 
أنَّ البروتســتانتيّين ال يتحــّدون تعــّدد الشمامســة فــي محاولــٍة منهــم لوضــع 
شــّماس واحــد، إنّمــا يتحــّدى الكثيــرون تعــّدد الشــيوخ. ومــن الغريــب أنَّ معظــم 
ــا يخافــون بشــكٍل  المســيحيّين ال مشــكلة لديهــم فــي قبــول تعــّدد الشمامســة إنّم
غيــر منطقــّي مــن تعــّدد الشــيوخ الــذي هــو واضــحٍ جــدًّا فــي الكتــاب المقــدس. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف، يجــب الحفــاظ علــى التعّدديــة فــي القيــادة 

مــن قبــل مجلــس شــيوخ، بنفــس قــدر تعــّدد الشمامســة. 
إننــي مقتنــٌع أنَّ الســبب وراء خــوف العديــد مــن المؤمنيــن مــن تعــّدد الشــيوخ 
هــو أنّهــم ال يفهمــون تماًمــا مفهــوم العهــد الجديــد للشــيوخ المتعّدديــن أو فوائــده 
ــا  ــت، كم ــد، ليس ــد الجدي ــب العه ــيخة بحس ــة. إنَّ المش ــة المحليّ ــة للكنيس الغنيّ
يظــّن الكثيــرون، منصبًــا رفيعًــا فــي مجلــس إدارة الكنيســة، مفتوًحــا لــكّل مــن 
يرغــب بالعضويّــة. بــل علــى العكــس، إنَّ المشــيخة التــي تتَّبــع نمــوذج العهــد 
الجديــد، تتطلـّـب شــيوًخا مرّشــحين ومؤّهليــن ليســتوفوا معاييــر معيّنــة أخاقيـّـة 
وروحيّــة قبــل أن يخدمــوا )1تيموثــاوس 3: 1- 7(. يجــب أن تختبــر الكنيســة 
ــب  ــاوس 3: 10(. ويج ــا )1تيموث ــحين علنً ــيوخ المرش ــؤالء الش ــات ه مؤه
ــاوس 5:  ــا )1تيموث ــي العمــل علنً ــّم اختيارهــم ف ــن ت ــتَوَدع الشــيوخ الذي أن يُس
22، أعمــال الرســل 14: 23(. يجــب أن يتــّم تحفيزهــم وتمكينهــم مــن الــروح 
ــب أن  ــًرا، يج ــل 20: 28(. وأخي ــال الرس ــم )أعم ــوا بعمله ــي يقوم ــدس ك الق
تقــّدم لهــم الجماعــةُ بكاملهــا التقديــَر والمحبـّـةَ والتكريــم. وهــذا التكريــم الُمعطــى 
ــن  ــم موهوبي ــن ه ــيوخ الذي ــي للش ــم المال ــر الدع ــن توفي ــة، يتضّم ــن الجماع م
فقــط بالوعــظ والتعليــم، األمــر الــذي يســمح لبعــض الشــيوخ بخدمــة الكنيســة 
بــدواٍم كامــل أو جزئــي )1تيموثــاوس 5: 17، 18(. وبالتالــي، فــإنَّ فريقـًـا مــن 
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ــة  ــس لجن ــدس، لي ــروح الق ــن ال ــن م ــن والمختاري ــن والمتفاني الشــيوخ المؤهلي
خاملــة غيــر فعّالــة إنّمــا شــكًا فعّــااًل مــن بنيَــة القيــادة التــي تُفيــد بشــكٍل كبيــر 

عائلــة الكنيســة. 

ــٌف مــن أطــراٍف متســاوين: إنَّ القيــادة مــن قبــل مجلــس شــيوخ،  مجلــٌس متألّ
ــي الشــرق  ــا ف ــي كّل مجتمــع تقريبً هــي شــكٌل مــن أشــكال الحكــم، موجــوٌد ف
األدنــى القديــم. كان يُعــّد الهيــكل األساســي الحكومــي ألّمــة إســرائيل فــي تاريــخ 
ــي  ــى إســرائيل الت ــم )خــروج 3: 16، عــزرا 10: 8(. بالنســبة إل العهــد القدي
تعــّد مجتمــع قبلــّي بطريركــي، كانــت المشــيخة أساســيّة مثــل وحــدة األســرة. 
لــذا عندمــا يُخبــر العهــد الجديــد أنَّ بولــس، اليهــودي المنغمــس تماًمــا فــي العهــد 
القديــم وفــي الثقافــة اليهوديـّـة، عيـّـن شــيوًخا لكنائســه المؤسســة حديثـًـا )أعمــال 
الرســل 14: 23(، فهــذا يعنــي أنـّـه أنشــأ مجلــس شــيوخ فــي كّل كنيســة محليـّـة. 
مــن حيــث التعريــف، إنَّ هيــكل حكــم الشــيوخ هــو قيــادة جماعيـّـة حيث يتشــارك 
كّل شــيخ منصبـًـا وســلطةً ومســؤوليّةً فــي العمــل بالتســاوي. هنــاك أســماٌء عــّدة 
ــادة  ــه يُدعــى القي ــر، إنّ ــادة. وبصــورةٍ رســميّة أكث ــكل القي ــوع مــن هي لهــذا الن
ــة. ومــن حيــث المصطلحــات الُمعاصــرة، يُشــار إليــه كقيــادة متعــددة  الجماعيّ
األطــراف فــي الكنيســة،  أو قيــادة ُمشــتركة أو قيــادة فريــق. إننــي أســتخدم هــذه 
ــي  ــة ه ــادة الجماعي ــس القي ــب. وعك ــذا الكتيّ ــي ه ــات ف ــات كمرادف المصطلح

ــة، أو الحكــم الملكــي أو القيــادة المنفــردة.  القيــادة الوحدانيّ

ــن  ــوم »األّول م ــادة: إنَّ مفه ــن الق ــن بي ــادة م ــن المتســاوين- ق األّول مــن بي
بيــن المتســاوين« )1تيموثــاوس 5: 17( هــو جانــٌب مهــمٌّ للغايــة مــن المشــيخة 
الكتابيـّـة ويُســاء فهمــه بشــكٍل كبيــر. وإنَّ الفشــل فــي فهــم هــذا المفهــوم قــد جعــل 
بعــض أنظمــة المشــيخة تكــون غيــر فعّالــة بشــكٍل كبيــر فــي االهتمــام والقيــادة 
ــاركوا  ــٍس ويُش ــا كمجل ــوا معً ــيوخ أن يعمل ــي للش ــه ينبغ ــع أنّ ــن. وم الرعويّي
ســلطةً ومســؤوليّةً متســاويتين لقيــادة الكنيســة، إاّل أنّهــم ليســوا جميعـًـا متســاوين 
ــهم.  ــم وتكريس ــة، وخبرته ــم القياديّ ــة وقدرته ــم الكتابي ــم ومعرفته ــي موهبته ف
ــون موهوبــون بشــكٍل خــاّص،  ــادةٌ ومعلّم إذًا، فالذيــن مــن بيــن الشــيوخ هــم ق
ــذا  ــادة. وه ــة القي ــن ضمــن هيئ ــادةٍ ومعلّمي ــن الشــيوخ كق ــا بي ســيبرزون تلقائيًّ
ــذي يعنــي »األّول مــن بيــن  مــا يدعــوه الرومــان »primus inter pares« ال
المتســاوين« أو »primi inter pares« الــذي يعنــي »األّولــون مــن بيــن 

ــاوين«.  المتس
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ب مــع  يتجلّــى مفهــوم »األول مــن بيــن المتســاوين« أّوالً فــي تعامــل الــرَّ
ــن التبشــير  ــم م ــم ومّكنه ــٍد منه ــار يســوع كّل واح ــي عشــر. اخت الرســل االثن
ــوب  ــرس ويعق ــم بط ــاّص وه ــاٍم خ ــم الهتم ــةً منه ــّص ثاث ــا خ ــفاء إنّم والش
ويوحنــا )»األّولــون مــن بيــن المتســاوين«(. ومــن بيــن الثاثــة، كمــا مــن بيــن 

ــاوين«(. ــن المتس ــن بي ــرس )»األّول م ــرز بط ــر، ب ــي عش االثن
ــام بطــرس  ــال، ق ــل األفع ــم الرئيســي، ورج ــد بالفطــرة والمتكلّ ــه القائ وبمثابت
بتحــّدي المجموعــة وتنشــيطها وتقويتهــا وإشــعالها. فمــن دون بطــرس لكانــت 
ــر  ــد عش ــل األح ــن الرس ــرس م ــط بط ــا أُحي ــة. وعندم ــّل فاعليّ ــة أق المجموع
ــه  ــن طبيعت ــا م ــا وكان محميًّ ــر اتّزانً ــوى أو أكث ــح أق ــه، أصب ــاوين مع المتس
المتهــّورة ومــن مخاوفــه. وعلــى الرغــم مــن قيادتــه الفائقــة وقدراتــه فــي إلقــاء 
الخطــاب، لــم يحــَظ بطــرس بمرتبــة أو لقــب رســمي أو قانونــي يفــوق األحــد 
عشــر اآلخريــن. لــم يكونــوا مرؤوســيه أو موّظفيــه أو فريــق مــن المســاعدين. 
ولــم يكــن هــو الراعــي الكبيــر للرســل. إنّمــا كان فقــط األّول مــن بين المتســاوين 

ب.  معــه، بموافقــة الــرَّ
ــن الســبعة  ــن المتســاوين« بي ــة بـــ«األّول مــن بي ــادة المتعلّق ــى أيًضــا القي تتّجلّ
ــن بعــض  ــف عــن الرســل م ــم للتخفي ــّم اختياره ــا، ت ــا رأين ــن، كم رجــال الذي
المســؤوليّات )أعمــال الرســل 6(. بــرز فيلبـّـس واســتفانوس كأشــخاص مميزين 
ــل 6: 8- 7: 60؛ 8: 5-  ــال الرس ــن )أعم ــة اآلخري ــوة الخمس ــن اإلخ ــن بي م
40؛ 21: 8(. لكــن بالنســبة إلــى مــا يســّجله الكتــاب المقــّدس، لــم يحتفــظ أيٌّ 

مــن االثنيــن بلقــٍب أو منصــٍب خــاص يفــوق اآلخريــن. 
ويتجلـّـى مفهــوم »األّول مــن بيــن المتســاوين« أيًضــا فــي عاقــة بولــس وبرنابا 
خــال رحلتهــم التبشــيرية األولــى. كان كاهمــا رســوالً إنّمــا كان بولــس 
»األّول مــن بيــن المتســاوين« ألنّــه كان »المتقــّدم فــي الــكام« وقائــًدا نِشــًطا 
ــس كان  ــا أنَّ بول ــه كان واضًح )أعمــال الرســل 13: 13؛ 14: 12(. ومــع أنّ
ــه لــم يحتفــظ بمنصــٍب رســمّي يفــوق برنابــا. لقــد عمــا  ــا أكثــر، إاّل أنّ موهوبً
معـًـا كشــريَكين فــي عمــل اإلنجيــل. ويبــدو أّن عاقــةً شــبيهةً بهــذه جمعــت بيــن 

بولــس وســيا الــذي كان أيًضــا رســوالً )1تســالونيكي 2: 6(. 
وأخيــًرا، يتجلـّـى مفهــوم »األّول مــن بيــن المتســاوين« فــي الطريقــة التــي تكرم 
ــق بالشــيوخ فــي كنيســة أفســس، يكتــب  فيهــا الجماعــةُ شــيوَخها. فــي مــا يتعلّ
ــا الشُّــيُوُخ اْلُمَدبِّــُروَن َحَســناً فَْليُْحَســبُوا أَْهــاً ِلَكَراَمــٍة ُمَضاَعفـَـٍة، َوالَ  بولــس: » أَمَّ
ــي اْلَكِلَمــِة َوالتَّْعِليــِم، ألَنَّ اْلِكتَــاَب يَقُــوُل: »الَ تَُكــمَّ ثَــْوراً  ِســيََّما الَِّذيــَن يَتْعَبُــوَن فِ
َداِرســاً، َواْلفَاِعــُل ُمْســتَِحقٌّ أُْجَرتـَـهُ«« )1تيموثــاوس 5: 17، 18(. يجــب علــى 
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جميــع الشــيوخ أن يكونــوا قادريــن علــى تعليــم الكلمــة إنّمــا ال يرغــب جميعهــم 
فــي العمــل تماًمــا فــي الوعــظ والتعليــم. يجــب أن تهتــّم الكنيســة المحليّــة كمــا 
ــون  ــم  ويمض ــي التعلي ــاّص ف ــكٍل خ ــن بش ــم موهوبي ــن ه ــك الذي ــب بأولئ يج
ــق بحقيقــة  ــًدا فــي القيــام بذلــك. دعونــا نكــون واضحيــن فــي مــا يتعلّ وقتًــا جيّ
ــا  أنَّ موهبــة الشــيوخ الروحيّــة هــي التــي تجعــل الكنيســة تنمــو وتزهــر روحيًّ

وليــس فقــط شــكل الحكــم فــي حــّد ذاتــه. 
لكــن هــذا ال يعنــي أنَّ الشــيوخ الذيــن هــم األّوليــن مــن بيــن المتســاوين، يفّكرون 
وحدهــم ويتّخــذون جميــع القــرارات نيابــةً عــن المجموعــة، أو أنّهــم يصبحــون 
»القساوســة« فــي حيــن أنَّ اآلخريــن هــم فقــط شــيوخ. فــإذا دعونــا أحد الشــيوخ 
»راعيـًـا« واآلخريــن »شــيوًخا« أو إذا دعونــا شــيًخا »رجــل ديــن« واآلخريــن 
ــا هــذا  ــا نتصــّرف مــن دون أســبقية الكتــاب. إذا فعلن ــن«، فإنّن »شــيوًخا عاديّي
ــّي. فذلــك، علــى األقــل فــي الممارســة،  لــن نحصــل علــى نظــام مشــيخة كتاب
سينشــئ عمــاً منفصــاً ومتفّوقـًـا علــى المشــيخة، كمــا جــرى فــي بدايــة القــرن 

الثانــي عندمــا حصــل انقســاٌم بيــن األســاقفة والشــيوخ. 
ــّوع  ــا تســمح بالتن ــي أنّه ــن المتســاوين« ف ــزة مفهــوم »األّول مــن بي تكمــن مي
الوظيفــّي المبنــّي علــى الموهبــة ضمــن فريــق المشــيخة مــن دون إنشــاء وظيفــة 
رســميّة متفّوقــة علــى الزمــاء الشــيوخ. فكمــا أنَّ الرســولَين القائديــن بطــرس 
ويوحنــا لــم يحمــا لقبًــا مميّــًزا أو تميّــًزا رســميًّا عــن الرســل اآلخريــن، هكــذا 
إنَّ الشــيوخ الذيــن يُحَســبون أهــاً لكرامــة ُمضاعفــة، ال يشــّكلون طبقــة رســميّة 
وال يتلقـّـون لقبـًـا مميـّـًزا. إذًا إنَّ الشــيوخ الذيــن يعملــون فــي الكلمــة ويُمارســون 
ــوة«  ــي اإلخ ــن ف ــال متقّدمي ــاب: »رج ــة الكت ــب كلم ــم بحس ــدة ه ــادة الجيّ القي

)أعمــال الرســل 15: 22(.

القيادة الذكورية

ــى  ــيء إل ــي تس ــة، الت ــيخة الكتابيّ ــة بالمش ــور المتعلّق ــن األم ــد م ــاك العدي هن
األشــخاص الذيــن يذهبــون إلــى الكنيســة اليــوم: مفهــوم الشــيوخ الذيــن يقّدمــون 
ــن أو  ــخاص علمانيّي ــود أش ــرة وج ــاة، وفك ــة الرع ــة، وتعددي ــة الرعوي العناي
شــيوخ رعــاة غيــر كهنوتيّيــن. لكــن ال شــيء مرفــوض مــن أذهــان العديــد مــن 
النــاس الُمعاصريــن أكثــر مــن المفهــوم الكتابــي للمشــيخة المتألّفــة مــن ذكــوٍر 
ــف فقــط مــن  فقــط. إنَّ نظــام المشــيخة بحســب الكتــاب المقــّدس يجــب أن يتألّ

شــيوخٍ ذكــور. 
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ــل األّول عــن  ــدس، إنَّ المث ــاب المق ــذي يؤمــن بالكت ــى المســيحي ال بالنســبة إل
القيــادة الذكوريـّـة هــو يســوع المســيح. النقطــة األكثــر وضوًحــا هــي أنَّ المســيح 
جــاء إلــى العالــم بمثابتــه ابــن هللا، ال ابنــة هللا. لــم تكــن ذكورتــه مســألةً تعســفيّة، 

إنّمــا ضــرورة الهوتيـّـة، أساســيّة للغايــة لشــخصه وعملــه. 
خــال بدايــة خدمتــه، عيّــن يســوع اثنــي عشــر رجــاً ودّربهــم ودعاهــم 
»ُرُســاً« )لوقــا 6: 13(. وأّكــد اختيــاُر يســوع رســٍل ذكــور، ترتيــَب الخلــق 
ــه قبــل أن يختــار الــرب  كمــا جــاء فــي تكويــن 2: 18- 25. ويُخبرنــا لوقــا أنّ
ــي ألبيــه )لوقــا 6: 12(.  ــه يصلّ يســوع االثنــي عشــر رجــاً، قضــى الليــل كلّ
وكِابــٍن مثالــّي، بطاعــٍة وخضــوعٍ كاملَيــن لمشــيئة أبيــه، اختــار يســوع االثنــي 
ــد كان  ــار هللا اآلب. فق ــوا رســلَه. كان هــؤالء الرجــال اختي ــًرا ليكون عشــر َذَك
ــا علــى مبــادئ وتوجيهــات إلهيّــة ال علــى  اختيــار يســوع الرســل الذكــور مبنيًّ

ــة.  ــد محليّ ُعــَرف وتقالي
ــم وســيّدهم مــن خــال تعييــن ســبعة  كمــا رأينــا، حــذا االثنــا عشــر حــذو ربّه
رجــال، وليــس ســبعة رجــال ونســاء، عندمــا احتاجــوا إلــى إنشــاء هيئــٍة رســميّة 
مــن الخــّدام لاعتنــاء بأرامــل الكنيســة واألمــوال )أعمــال الرســل 6: 1- 6(. 
وبعــد ثاثيــن ســنة مــن صعــود المســيح إلــى الســماء، كتــب بطــرس إلــى كنائس 
شــمال غــرب أســيّا وحــّث أخواتــه المؤمنــات علــى الخضــوع ألزواجهــّن كمــا 
فعلــت »النســاء القديســات« فــي العهــد القديــم )1بطــرس 3: 5(. كمــا أنـّـه حــّث 
األزواج علــى االهتمــام بزوجاتهــم وذّكرهــم بــأنَّ زوجاتهــم هــنَّ وارثــات معهــم 
»نعمــة الحيــاة« )1بطــرس 3: 7(. وبالتالــي، ظــّل بطــرس يحــذو حــذو ربّــه 

وعلـّـم أوجــهَ التمييــز فــي األدوار وكذلــك المســاواة، بيــن اإلنــاث والذكــور.
اســتمّر النمــط الكتابــّي الخــاّص بالقيــادة الذكوريـّـة طــوال عصــر العهــد الجديــد. 
وبالنســبة إلــى عاقــة الــزواج، لــم يكــن بإمــكان بولــس أن يصــّرح بشــكٍل أكثــر 
ــٍة  وضوًحــا عــن الترتيــب اإللهــي فــي العاقــة بيــن الــزوج والزوجــة. بموافق
ــم بولــس أنَّ  تاّمــة مــع تعليمــات بطــرس بشــأن خضــوع المــرأة لزوجهــا، يعلّ
الــزوج يوصــى بــأن يتولـّـى القيــادة فــي العاقــة الزوجيـّـة والمــرأة بــأن تخضــع 

ب«. إنَّ النصــوص الكتابيّــة التاليــة تتكلّــم عــن نفســها: »كمــا للــرَّ

y ّبِ )أفسس 5: 22(.	 أَيَُّها النَِّساُء اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما ِللرَّ
y َولَِكــْن َكَمــا تَْخَضــُع اْلَكنِيَســةُ ِلْلَمِســيحِ، َكَذِلــَك النَِّســاُء ِلِرَجاِلِهــنَّ فـِـي ُكّلِ 	

َشــْيٍء )أفســس 5: 24(.
y ُجــَل ُهــَو َرأُْس اْلَمــْرأَةِ َكَمــا أَنَّ اْلَمِســيَح أَْيضــاً َرأُْس اْلَكنِيَســِة، 	 ألَنَّ الرَّ
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ــُص اْلَجَســِد )أفســس 5: 23(. َوُهــَو ُمَخلِّ
y ّبِ )كولوســي 	 ــرَّ ــي ال ــُق فِ ــا يَِلي ــنَّ َكَم ــَن ِلِرَجاِلُك ــاُء، اْخَضْع ــا النَِّس أَيَّتَُه

.)18 :3
y ِحيــحِ: ...يَْنَصْحــَن )العجائــز( 	 ــا أَْنــَت فَتََكلَّــْم بَِمــا يَِليــُق بِالتَّْعِليــِم الصَّ َوأَمَّ

ــاٍَت،  ، ُمتَعَقِّ ــنَّ ــَن أَْوالََدُه ــنَّ َويُْحبِْب ــاٍت ِلِرَجاِلِه ــنَّ ُمِحبَّ ــاِت أَْن يَُك اْلَحَدثَ
، ِلَكــْي  ، َصاِلَحــاٍت، َخاِضعـَـاٍت ِلِرَجاِلِهــنَّ َعِفيفـَـاٍت، ُماَِزَمــاٍت بُيُوتَُهــنَّ

الَ يَُجــدََّف َعلَــى َكِلَمــِة هللِا« )تيطــس 2: 1، 4، 5(.

ــم أنَّ الرجــل  ــك يعلّ ــة كذل ــي العائل ــرأس ف ــس أنَّ الرجــل هــو ال ــم بول كمــا يعلّ
هــو الــرأس فــي الكنيســة المحليـّـة )1تيموثــاوس 2: 8- 3: 7(. وبمــا أنَّ العائلــة 
هــي الوحــدة االجتماعيـّـة األساســيّة والرجــل هــو الســلطة الموضوعــة للعائلــة، 
ال بــدَّ أن نتوقـّـع أن يصبــَح الرجــاُل الشــيوَخ فــي عائلــة الكنيســة الكبيــرة. انظــر 
إلــى تعليــم بولــس فــي 1تيموثــاوس 2: 12: »َولَِكــْن لَْســُت آَذُن ِلْلَمــْرأَةِ أَْن 
ُجــِل.« وكمــا أنَّ كّل عائلــة تحكمهــا بعــض معاييــر  ــى الرَّ ــلََّط َعلَ ــَم َوالَ تَتََس تُعَلِّ
التصــّرف، كذلــك إنَّ عائلــة الكنيســة المحليـّـة تخضــع لبعــض مبــادئ التصــّرف 
ــاّص  ــى بشــكٍل خ ــاوس األول ــالة تيموث ــة. تُخاطــب رس ــات االجتماعيّ والترتيب
ــة  ــي عائل ف الرجــال والنســاء والشــيوخ ف ــرُّ ــح وتََص ــب الصحي مشــكلةَ الترتي
ــَك  ــهُ إِلَْي ــَذا أَْكتُبُ ــه فــي أفســس: » َه ــى ممثّل ــس إل ــة. يكتــب بول الكنيســة المحليّ
ــَف  ــَم َكْي ــْي تَْعلَ ــُئ فَِلَك ــُت أُْبِط ــْن إِْن ُكْن ــٍب. َولَِك ــْن قَِري ــَك َع ــَي إِلَْي ــاً أَْن آتِ َراِجي
ــّقِ  ــوُد اْلَح ــّيِ، َعُم ــَو َكنِيَســةُ هللِا اْلَح ــِذي ُه ــِت هللِا، الَّ ــي بَْي َف فِ ــُب أَْن تَتََصــرَّ يَِج

ــاوس 3: 14، 15(.  ــهُ« )1تيموث َوقَاِعَدتُ
ــة بســلوك النســاء فــي  يتعلّــق جانــٌب رئيســيٌّ مــن ترتيبــات الكنيســة االجتماعيّ
الجماعــة. فــي كنيســة أفســس، كانــت النســاء يتصّرفــَن بطريقــٍة ال توافــق 
ــرض  ــون اعت ــد يك ــذي ق ــم الخاطــئ ال ــك نتيجــة للتعلي ــار المســيحي وذل المعي
ــاء  ــّرف النس ــة تص ــة مواجه ــة. وبغي ــين التقليديّ ــن الجنَس ــة أدوار كّلٍ م صّح
ــة  ــادئ المســيحيّة المتعلّق ــس ذكــر المب ــد بول ــي الكنيســة، يعي ــح ف ــر الصحي غي
بكيفيـّـة ســلوك النســاء: »ِلتَتَعَلَّــِم اْلَمــْرأَةُ بُِســُكوٍت فِــي ُكّلِ ُخُضــوعٍ. َولَِكــْن لَْســُت 
ُجــِل، بـَـْل تَُكــوُن فِــي ُســُكوٍت، ألَنَّ آَدَم  ــَم َوالَ تَتََســلََّط َعلـَـى الرَّ آَذُن ِلْلَمــْرأَةِ أَْن تُعَلِّ
اُء، َوآَدُم لـَـْم يُْغــَو لَِكــنَّ اْلَمــْرأَةَ أُْغِويـَـْت فََحَصلـَـْت فِــي التَّعـَـّدِي«  الً ثـُـمَّ َحــوَّ ُجبِــَل أَوَّ

)1تيموثــاوس 2: 11- 14(. 
ينبغــي لـــ 1تيموثــاوس 2: 11- 14 أن يســّوي مســألة النســاء كشــيوخ. يمنــع 
ــة و)2(  ــي الكنيس ــال ف ــم الرج ــن: )1( تعلي ــام بأمَري ــن القي ــاء م ــس النس بول
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ــال. ــى الرج ــلّط عل التس
الحــظ أنـّـه بعــد أن يذكــر بولــس تعليماتــه فــي 1تيموثــاوس 2: 11- 15 بشــأن 
منــع النســاء مــن تعليــم الرجــال وقيادتهــم، يصــف المؤّهــات للذيــن يمارســون 
ــات  ــذه المؤّه ــاوس 3: 1- 7(. وه ــة )1تيموث ــة المحليّ ــي الكنيس ــقفيّة ف األس
ــى األســقف أن  ــي عل ــر. وبالتال ــكٍل كبي ــور بش ــق بموضــوع يخــّص الذك تتعلّ
ــاوس 3: 2ب،  ــناً« )1تيموث ــهُ َحَس ــُر بَْيتَ ــَدةٍ« و« يَُدبِّ ــَرأَةٍ َواِح ــَل اْم يكــون »بَْع
ــة النســاء  4أ(. ال يقــّدم بولــس فــي هــذا المقطــع الكتابــّي اقتراًحــا حــول إمكانيّ

مــن ممارســة األســقفيّة. 

القيادة المؤّهلة

فــي رســالٍة إلــى كاهــٍن شــاّبٍ يُدعــى نيبوتيــان، فــي عــام 394 ميــادي، وبّــخ 
جيــروم )345- 419 ميــادي( الكنائــس فــي عصــره بســبب نفاقهــم فــي إظهار 
اهتمــاٍم أكبــر لمظهــر مبنــى كنيســتهم بــدالً مــن االهتمــام باختيــار قــادةٍ للكنيســة 
ــُد مــن النــاس اليــوم كنائــس، بحيطانهــا وأعمدتهــا  بشــكٍل دقيــق: »يبنــي العدي
المصنوعــة مــن الرخــام المتوّهــج، والســقوف التــي تلمــع بالذهــب، والمذابــح 
المرّصعــة بالجواهــر. أّمــا بالنســبة إلــى اختيــار خــّداٍم للمســيح، فــا أحــد يعيــر 

اهتماَمــه لذلــك.« 6 
ترتكــب العديــد مــن الكنائــس اليــوم الخطــأ نفســه. يبــدو أنَّ العديــد مــن الناس في 
ــة بالقــادة الروحييــن  ــات الكتــاب المقــّدس المتعلّق الكنائــس غافلــون عــن متطلّب
ــحين مــن ناحيــة الصفــات  كمــا عــن ضــرورة قيــام كّل جماعــة بفحــص المرشَّ
القياديــة، بعنايــة فــي ضــوء المعاييــر الكتابيـّـة )1تيموثــاوس 3: 10(. إنَّ الخطــأ 
األكثــر شــيوًعا الــذي ترتكبــه الكنائــس التــي تتــوق إلى تطبيــق المشــيخة الكتابيّة 
هــو تعييــن رجــاٍل غيــر مؤّهليــن بحســب الكتــاب المقــّدس. وألنَّ الحاجــة إلــى 
المزيــد مــن الرعــاة قائمــةٌ دائًمــا، مــن الســهل الســماح لرجــاٍل غيــر مؤهليــن 
ــك.  ــَت الزمــُن فشــَل ذل ــد أثب ــي الكنيســة. فق ــادة ف ــي القي ــر مســتعدين بتولّ وغي

تتطلـّـب المشــيخةُ الكتابيـّـة شــيوًخا مؤّهليــن بحســب الكتــاب المقــّدس. 
ــق بقيــادة الكنيســة هــو الحــرص  إنَّ شــغل العهــد الجديــد الشــاغل فــي مــا يتعلّ
علــى أن تخــدم الفئــةُ المناســبة مــن الرجــال كشــيوخٍ وشمامســة. إنَّ األعمــال 
ــن حضــروا  ــراد الذي ــت لألف ــرفيّة ُمنَِح ــت مناصــب ش ــة هللا ليس ــن كنيس ضم
الكنيســة بشــكٍل ُمخِلــص وللمتقّدميــن فــي الســن. ال يجــب أن يُنظــر إلــى هــذه 
6  Jerome, “Letters 52,” in The Nicene and Post-Nicene Fathers, 14 vols., Second Series, eds. Philip Schaff 

and Henry Wace (repr. Grand Rapids: Eerdmans, n.d.) 6:94
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األعمــال كمناصــب فــي مجلــس الكنيســة يجــب أن يشــغلها أصحــاٌب صالحــون 
ــَرة. وهــي ليســت مناصــب ال يمكــن  ــاء أو شــخصيّات مؤثِّ أو متبّرعــون أثري
أن يشــغلها إاّل طــّاب الاهــوت. إنَّ وظيفتـَـي الشــيوخ والشمامســة متوافرتــان 
ــة. يشــّدد العهــد  ــات الرســوليّة والكتابيّ لجميــع الرجــال الذيــن يســتوفوا المتطلّب

الجديــد بشــكٍل قاطــع علــى هــذا. تأّمــل بالنقــاط التاليــة:

y ــة 	 ــى أنَّ الكنيس ــس عل ــة أفس ــى كنيس ــه إل ــو يتوّج ــس وه ــّر بول أص
ــح يجــب أن يكــون لديهــا شــيوٌخ  ــي صحي ــى أســاس كتاب ــة عل المبنيّ

ــم: ــق عليه ــون وموافَ مؤّهل

»َصاِدقَــةٌ ِهــَي اْلَكِلَمــةُ: إِِن اْبتَغَــى أََحــٌد األُْســقُِفيَّةَ فَيَْشــتَِهي َعَمــاً 
ــَدةٍ،  ــَرأَةٍ َواِح ــَل اْم ــْوٍم، بَْع ــاَ لَ ــقُُف بِ ــوَن األُْس ــُب أَْن يَُك ــاً. فَيَِج َصاِلح
ــَر  ــاِء، َصاِلحــاً ِللتَّْعِليــِم، َغْي ــماً، ُمِضيفــاً ِلْلغَُربَ ــاً، ُمْحتَِش َصاِحيــاً، َعاقِ
ْبــحِ اْلقَبِيــحِ، بَــْل َحِليمــاً،  اٍب، َوالَ َطاِمــعٍ بِالّرِ ُمْدِمــِن اْلَخْمــِر، َوالَ َضــرَّ
ــي  ــهُ أَْوالٌَد فِ ــناً، لَ ــهُ َحَس ــُر بَْيتَ ــاِل، يَُدبِّ ــّبٍ ِلْلَم ــَر ُمَخاِصــٍم، َوالَ ُمِح َغْي
ــَر بَْيتَــهُ،  ــاٍر. َوإِنََّمــا إِْن َكاَن أََحــٌد الَ يَْعــِرُف أَْن يَُدبِّ ــُكّلِ َوقَ اْلُخُضــوعِ بِ
ـَف  فََكْيــَف يَْعتَنِــي بَِكنِيَســِة هللِا؟ َغْيــَر َحِديــِث اإِليَمــاِن ِلئَــاَّ يَتََصلَـّ
فَيَْســقَُط فِــي َدْينُونـَـِة إِْبِليــَس. َويَِجــُب أَْيضــاً أَْن تَُكــوَن لـَـهُ َشــَهاَدةٌ َحَســنَةٌ 
ــَس«  ــّخِ إِْبِلي ــٍر َوفَ ــي تَْعيِي ــقَُط فِ ــاَّ يَْس ــاِرجٍ، ِلئَ ــْن َخ ــْم ِم ــَن ُه ــَن الَِّذي ِم

)1تيموثــاوس 3: 1- 7(.
y أصــّر بولــس أيًضــا كمــا رأينــا علــى أن يتــّم اختبــار الشــيوخ 	

ــا فــي ضــوء الئحــة المؤّهــات. فكتــب:  والشمامســة المحتَمليــن علنً
الً، ثـُـمَّ  »َوإِنََّمــا َهــُؤالَِء أَْيضــاً )الشمامســة مثــل الشــيوخ( ِليُْختَبَــُروا أَوَّ
ُســوا إِْن َكانـُـوا بِــاَ لـَـْوٍم« )1تيموثــاوس 3: 10، انظــر 5: 24،  يَتََشمَّ

 .)25
y ــي 	 ــس ف ــم الكنائ ــة تنظي ــي كيفيّ ــس ف ــه تيط ــس يوّج ــا كان بول عندم

ـا  جزيــرة كريــت، ذّكــره بتعييــن فقــط الرجــال المؤّهليــن أخاقيًـّ
ـا ليكونــوا شــيوًخا. وعندمــا كان بولــس يذُكــر مؤهــات  وروحيًـّ
ــة  ــد الكنيســة المحليّ ــة تُرِش ــي رســالٍة، وضــع الئحــةً عاّم الشــيوخ ف

فــي اختيرهــا الشــيوخ وتمّكنهــا إلخضــاع الشــيوخ للمســاءلة:

ــِة،  ــوِر النَّاقَِص ــَب األُُم ــَل تَْرتِي ــْي تَُكّمِ ــَت ِلَك ــي ِكِري ــَك فِ ــَذا تََرْكتُ ــِل َه ــْن أَْج »ِم
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ــَل  ــْوٍم، بَْع ــاَ لَ ــٌد بِ ــَك. إِْن َكاَن أََح ــا أَْوَصْيتُ ــيُوخاً َكَم ــٍة ُش ــي ُكّلِ َمِدينَ ــَم فِ َوتُِقي
ــَن  ِدي ــِة َوالَ ُمتََمّرِ ــَكايَِة اْلَخاََع ــي ِش ــوا فِ ــوَن لَْيُس ــهُ أَْوالٌَد ُمْؤِمنُ ــَدةٍ، لَ ــَرأَةٍ َواِح اْم
-ألَنَّــهُ يَِجــُب أَْن يَُكــوَن األُْســقُُف بِــاَ لـَـْوٍم َكَوِكيــِل هللِا، َغْيــَر ُمْعِجــٍب بِنَْفِســِه، َوالَ 
ْبــحِ اْلقَبِيــحِ، بـَـْل  اٍب، َوالَ َطاِمــعٍ فِــي الّرِ َغُضــوٍب، َوالَ ُمْدِمــِن اْلَخْمــِر، َوالَ َضــرَّ
ُمِضيفــاً ِلْلغَُربـَـاِء، ُمِحبـّـاً ِلْلَخْيــِر، ُمتَعَقِّــاً، بـَـاّراً، َوِرعــاً، َضابِطــاً ِلنَْفِســِه، ُماَِزمــاً 
ــِم  ــَظ بِالتَّْعِلي ــاِدراً أَْن يَِع ــوَن قَ ــْي يَُك ــِم، ِلَك ــِب التَّْعِلي ــي بَِحَس ــِة الَّتِ اِدقَ ــِة الصَّ ِلْلَكِلَم

ــَن« )تيطــس 1: 5- 9(.  ــَخ اْلُمنَاقِِضي ــحِ َويَُوبِّ ِحي الصَّ

y عندمــا كتــب بطــرس إلــى الكنائــس المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 	
شــمال غــرب أســيا، تكلـّـم عــن نــوع الرجــال الذيــن يجــب أن يكونــوا 
ــة »الَ َعــِن اْضِطــَراٍر  شــيوًخا. فيشــّجع الشــيوخ علــى رعايــة الرعيّ
ــى  ــوُد َعلَ ــْن يَُس ــاٍط، َوالَ َكَم ــْل بِنََش ــحٍ بَ ــحٍ قَبِي ــاِر، َوالَ ِلِرْب ــْل بِااِلْختِيَ بَ

ــِة« )1بطــرس 5: 2، 3(.  ِعيَّ ــةً ِللرَّ ــَن أَْمثِلَ ــْل َصائِِري ــِة بَ األَْنِصبَ

ــق بمؤّهــات الشــيوخ،  م تعليمــات تتعلّ ــّدِ والجديــر بالذكــر أنَّ العهــد الجديــد يُق
أكثــر مــن أّي وجــٍه آخــر مــن نظــام المشــيخة. هــذه المؤهــات غيــر مطلوبــة 
مــن جميــع المعلّميــن والمبّشــرين. قــد يتمتـّـع أحدهــم بموهبة التبشــير ويســتخدمه 
ــا قــد ال يكــون مؤّهــاً ليكــون شــيًخا. يمكــن أن  هللا ضمــن هــذه القــدرات، إنّم
يُصبــح أحــٌد مــا مبّشــًرا بعــد أن يؤمــن علــى الفــور، لكــنَّ الكتــاب المقــّدس يقــول 

إنَّ عضــًوا جديــًدا آمــن، ال يمكــن أن يكــون شــيًخا )1تيموثــاوس 3: 6(. 
عندمــا نتكلّــم عــن مؤّهــات الشــيوخ، يظــّن معظــم النــاس أنَّ هــذه المؤهــات 
ــن  ــّرق بي ــد ال يُف ــد الجدي ــنَّ العه ــروس. لك ــة باإلكلي ــك المتعلّق ــن تل ــف ع تختل
ــاث  ــد ث ــيط: ال يوج ــبب بس ــن. الس ــيوخ العلمانيّي ــن والش ــال الدي ــر رج معايي
وظائــف مختلفــة –أي رعــاة وشــيوخ وشمامســة – فــي نمــوذج كنيســة العهــد 
الجديــد المحليـّـة. هنــاك وظيفتــان: الشــيوخ والشمامســة. مــن وجهــة نظــر العهــد 
الجديــد، أيُّ رجــل فــي الجماعــة يرغــب فــي رعايــة شــعب هللا ويســتوفي 

ــا. ــي وضعهــا هللا لهــذا العمــل، يمكــن أن يكــون شــيًخا راعيً ــات الت المتطلّب
ــات  ــاث فئ ــى ث ــدس إل ــاب المق ــي الكت ــورة ف ــات المذك ــيم المؤه ــن تقس يمك
ــة وبالقــدرات وبالتحفيــز الــذي  ــة والروحيّ ــق بالشــخصيّة األخاقيّ واســعة تتعلّ

ــدس.  ــروح الق يمنحــه ال

ــة بصفــات  ــة والروحيّــة: ترتبــط معظــم المؤهــات الكتابيّ الشــخصيّة األخالقيّ
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المرشَّــح األخاقيّــة والروحيّــة. إنَّ المؤّهــل األّول األساســي هــو أن يكــون 
ــارة.  ــذه العب ــع ه ــي تتب ــة الت ــوم« بالصف ــا ل ــى »ب ــّرف معن ــوم«. يُع ــا ل »ب
فــي كّلٍ مــن الئحتـَـي المؤهــات التــي وضعهــا بولــس، أّول فضيلــة معيّنــة فــي 
ــيخ  ــي أّن كّل ش ــذا يعن ــَدةٍ«. وه ــَرأَةٍ َواِح ــَل اْم ــون »بَْع ــي أن يك الشــخصيّة ه

ــة والجنســيّة.  ــه الزوجيّ ــة حيات ــوم مــن ناحي يجــب أن يكــون بــا ل
ــط  ــيخ وضب ــتقامة الش ــى اس ــز عل ــخصيّة ترّك ــي الش ــرى ف ــات األخ إنَّ الصف
نفســه ونضوجــه الروحــي. وبمــا أنَّ الشــيوخ يحكمــون الكنيســة، يجــب علــى 
كّل واحــٍد أن يكــون منضبًطــا فــي مــا يخــّص اســتخدام المــال واســتهاك 
الكحــول وممارســة ســلطته الرعويـّـة. وبمــا أنـّـه يجــب علــى كّل شــيخ أن يكــون 
ا  ــارًّ ــا وب ــا َوِرًع ــاالً عــن أســلوب العيــش المســيحي، ينبغــي أن يكــون مؤمنً مث
ــع  ــام المجتم ــة أم ــة األخاقيّ ــن الناحي ــوم م ــا ل ــا وب ــا للصــاح وِمضيافً وُمحبًّ
غيــر المســيحي. تُعــّد المهــارات فــي العاقــات أمــًرا بــارًزا فــي العمــل 
ا وســليم  ــا ومســتقرًّ ــون وديعً ــى الشــيخ الراعــي أن يك ــي عل الرعــوي. وبالتال
ــاس.  ــي يجــرح الن ــزاع. فالشــخص الغاضــب والعصب ــر للن ــر مثي ــل وغي العق
ــروحٍ اســتبداديّة أو يكــون ســريع الغضــب أو  ــع الشــيخ ب ــك يجــب أاّل يتمتّ لذل
ــا حديثًــا.  ُمشــاكس أو متصلّــب الــرأي. وأخيــًرا، يجــب أاّل يكــون الشــيخ مؤمنً
يجــب أن يكــون تلميــذًا ليســوع المســيح، قــد أثبــت الوقــُت أنّــه ناضًجــا روحيًّــا 

ــا.  ومتواضعً

القــدرات: مــن ضمــن الئحــات المؤهــات لــدى الشــيوخ، تُخاطــب ثاثــةُ 
متطلّبــات قــدراِت الشــيوخ علــى تأديــة مهّمتهــم. يجــب أن يكــون الشــيخ قــادًرا 
ــاالً عــن أســلوب العيــش المســيحي أمــام  ــى تدبيــر بيتــه حســنًا، ويكــون مث عل
ــن  ــاع ع ــم والدف ــى التعلي ــادًرا عل ــون ق ــذوه، وأن يك ــذوا ح ــي يح ــن ك اآلخري

ــان.  اإليم

قــادٌر علــى تدبيــر بيتــه حســنًا: يجــب أن يكــون الشــيخ قــادًرا علــى تدبيــر بيتــه 
حســنًا. يقــول النــص الكتابــي:      »يَُدبِّــُر بَْيتـَـهُ َحَســناً، لـَـهُ أَْوالٌَد فِــي اْلُخُضــوعِ 
بِــُكّلِ َوقـَـاٍر. َوإِنََّمــا إِْن َكاَن أََحــٌد الَ يَْعــِرُف أَْن يَُدبِّــَر بَْيتـَـهُ، فََكْيــَف يَْعتَنِــي بَِكنِيَســِة 
هللِا؟« )1تيموثــاوس 3: 4، 5(. أشــار التطهيريّــون )Puritans( إلــى البيــت 
كـــ »كنيســة صغيــرة«. تتوافــق وجهــة النظــر هــذه مــع التفكيــر الكتابــّي الــذي 
ــه إذا لــم يتمّكــن الرجــل مــن رعايــة عائلتــه فلــن يتمّكــن مــن رعايــة  يعتبــر أنّ
عائلتــه األكبــر أي الكنيســة. فتدبيــر الكنيســة المحليـّـة يُشــبِه تدبيــر عائلــٍة أكثــر 
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مــن تدبيــر عمــٍل. قــد يكــون رجــٌل مــا رجــَل أعمــاٍل ناجــح، أو موّظــف حكومي 
قديــر، أو مديــر مكتــب المــع أو قائــد رئيســي فــي الجيــش، وفــي الوقــت نفســه 
ــا فاشــاً فــي الكنيســة. فقــدرة الرجــل علــى أن يلعــب دور أســقٍف  شــيًخا أو أبً

جيـّـٍد لعائلتــه هــو أمــٌر أساســي ليكــون أســقفًا علــى بيــت هللا.  

ــى يحــذو اآلخــرون حــذوه: يجــب أن يكــون  ــاالً أعل ــى أن يكــون مث ــادٌر عل ق
الشــيخ قــدوةً فــي العيــش المســيحي لآلخريــن فيتبعونــه. يُذّكــر بطــرس شــيوخ 
ــم يكــن الرجــل  ــِة« )1بطــرس 5: 3ب(. إذا ل ِعيَّ ــةً ِللرَّ ــوا »أَْمثِلَ أســيّا أن يكون
ــا  ــا يتبعــه اآلخــرون ال يســتطيع أن يكــون شــيًخا حتّــى لــو كان معلًّم مثــاالً تقيًّ
ــاع هللا هــي  ــم علــى اتّب ــًدا. إنَّ أفضــل طريقــة إللهــام النــاس وحثّه ــًرا جيّ ومدي
مــن خــال المثــال الشــخصّي. إنَّ الشــخصيّة واألعمــال يؤثـّـران فــي النــاس فــي 
ــوم  ــوق الرجــال والنســاء الي ــب. يت ــس المنصــب واللق ــق بأبديّتهــم ولي ــا يتعلّ م
ــا. مــن يســتطيع أن يقــّدم مثــاالً  ــٍة عــن عيــش المســيحيّة عمليًّ إلــى أمثلــٍة حقيقيّ
أســبوعيًّا وطويــل األمــد عــن الحيــاة العائليـّـة والحيــاة المهنيـّـة والحيــاة الكنســيّة 
أفضــل مــن الشــيخ فــي الكنيســة المحليــة؟ ولهــذا الســبب مــن المهــّم أن يرعــى 
الشــيخ، الــذي يعيــش متمثــاً بالمســيح، رعيـّـة هللا بالطريقــة التــي وضعهــا هللا. 
قــادٌر علــى التعليــم والدفــاع عــن اإليمــان: يجــب أن يكــون الشــيخ قــادًرا علــى 
ــه أو  ــي عمل ــا ف ــم هــو الرجــل ناجًح ــّم ك ــان. ال يه ــاع عــن اإليم ــم والدف التعلي
ــم  ــزم بالتعلي ــا بح ــن ملتزًم ــم يك ــه. إن ل ــدى ذكائ ــم م ــه أو ك ــي كام ــا ف بليغً
التاريخــي والرســولي وقــادًرا علــى تعليــم النــاس المبــادئ الكتابيــة، فهــو غيــر 
مؤّهــل ليكــون شــيًخا بحســب الكتــاب المقــّدس )1تيموثــاوس 3: 2؛ تيطــس 1: 

.)9
اِدقَــِة  يتطلّــب الكتــاب المقــّدس أن يكــون الشــيخ الراعــي »ُماَِزمــاً ِلْلَكِلَمــِة الصَّ
ــه يجــب علــى الشــيخ  ــي بَِحَســِب التَّْعِليــِم« )تيطــس 1: 9أ(. وهــذا يعنــي أنّ الَّتِ
أن يتمّســك بالتعليــم التاريخــي والتقليــدي والكتابــي. وعلّــق أحدهــم: »ال يجــب 
أن يتــّم اختيــار الشــيوخ مــن بيــن أولئــك الذيــن يلتهــون بتعاليــم جديــدة.«7 بمــا 
أنَّ الكنيســة المحليّــة هــي »َعُمــوُد اْلَحــّقِ َوقَاِعَدتـُـهُ« )1تيموثــاوس 3: 15ب(، 
يجــب أن يكــون القــادة فيهــا أعمــدةً مــن صخــوٍر صلبة أساســها المبــادئ الكتابيّة 
وإاّل انهــار البيــت. وبمــا أنَّ الكنيســة المحليـّـة هــي أيًضــا رعيـّـة صغيــرة تجتــاز 
أرًضــا غــادرة مليئــة بـ«الذئــاب الخاطفــة«، يســتطيع الرعــاة الذيــن يعرفــون 
الطريــق ويــرون الذئــاب هــم فقــط أن يقــودوا الرعيـّـة إلــى وجهتهــا بأمــان. إذًا، 
7  Philip H. Towner, 1-2 Timothy & Titus, The IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove: 

InterVarsity, 1994), p. 228
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يجــب أن يتّصــف الشــيخ باالســتقامة العقائديـّـة. 
مــن الضــروري أن يلتــزم الشــيخ بحــزٍم بالتعليــم الكتابــي الرســولي كــي »يَُكوَن 
ِحيــحِ َويَُوبِّــَخ اْلُمنَاقِِضيــَن« )تيطــس 1: 9ب(. وهــذا  قـَـاِدراً أَْن يَِعــَظ بِالتَّْعِليــِم الصَّ
يتطلـّـب مــن الشــيخ المحتمــل أن يكــون قــد كــّرس نفســه بضــع ســنوات لقــراءة 
الكتــاب المقــّدس ودراســته، كــي يفّكــر بطريقــة ذكيّــة ويناقــش بشــكٍل منطقــي 
المســائل الكتابيـّـة، ويكــون قــد كــّون معتقــادات مبنيـّـة علــى التعاليــم الصحيحــة 
وأن يتمتـّـع بالقــدرة الشــفهيّة واالســتعداد لتعليــم أشــخاٍص آخريــن. فــا يجــب أن 
يكــون هنــاك حيــرة فــي مــا يتعلـّـق بمهّمــة الشــيخ بحســب العهــد الجديــد. عليــه 
ــة ويحثّهــا بالتعليــم الصحيــح ويُدافــع عــن الحــّق مــن المعلّميــن  ــم الرعيّ أن يعلّ
الكذبــة. وهــذا هــو الفــرق الكبيــر القائــم بيــن شــيوخ مجلــس الكنيســة والشــيوخ 
ــم  ــون للتعالي ــا حــّراس ومعلّ ــي آٍن معً ــد هــم ف الرعــاة. إنَّ شــيوخ العهــد الجدي

الكتابيـّـة الصحيحــة.

ــا  ــيٌّ إنّم ــٌل جل ــة: مؤّه ــام بالمهّم ــدس للقي ــروح الق ــه ال ــذي يمنح ــز ال التحفي
غيــر تافــه هــو رغبــة الشــيخ الشــخصيّة بمحبـّـة شــعب هللا واالعتنــاء بــه. يُشــيد 
ــة المشــهورة:  ــوا اآلي ــذه اإلرادة، وقّدم ــل ه ــون بمث ــس والمســيحيّون األّول بول
»إِِن اْبتَغَــى أََحــٌد األُْســقُِفيَّةَ فَيَْشــتَِهي َعَمــاً َصاِلحــاً« )1تيموثــاوس 3: 1(. 
ــار وبنشــاط  ــة عــن اختي ــى أن يرعــى الشــيخ الرعيّ ــا عل وشــّدد بطــرس أيًض
ــخص  ــّدة، أنَّ الش ــنين ع ــخصيّة لس ــه الش ــن خبرتِ ــَم م ــرس 5: 2(. َعِل )1بط
الــذي ينظــر إلــى االهتمــام الروحــي كواجــٍب غيــر مرغــوب فيــه، ال يســتطيع 
ــت  ــض أو تح ــى مض ــدم عل ــذي يخ ــيخ ال ــة. والش ــة الرعويّ ــق المهّم أن يحقّ
ــا  ــا تعيًس ــّم بالنــاس بشــكٍل صــادق. ســيكون راعيً الضغــط، ال يســتطيع أن يهت
ــي هــذا  ــة شــعب هللا ف ــاٍل. إنَّ رعاي ــر فعّ ــا وغي ــا وخائفً ــوًرا ومذنبً ــر صب وغي
ــة كاهلــه هــي مهّمــة صعبــة للغايــة إذ قــد تواجههــا  العالــم الــذي أثقلــت الخطيّ
مشــاكل عــّدة ومخاطــر وطلبــات. ولذلــك يجــب أاّل تؤتمــن لشــخٍص يفتقــر إلــى 

ــال.  ــي العمــل بشــكٍل فعّ ــة ف اإلرادة والرغب
ــدس.  ــروح الق ــن ال ــا م ــع دائًم ــة هللا تنب ــادة عائل ــي قي ــة ف ــة الحقيقيّ إنَّ الرغب
ــة أو  ــس الكنيس ــدس، ولي ــروح الق ــأنَّ ال ــس ب ــي أفس ــيوخ ف ــس الش ــر بول يذّك
الرســل، أقامهــم أســاقفة فــي الكنيســة ليرعــوا رعيّــة هللا )أعمــال الرســل 20: 
ــاء  ــى االعتن ــم عل ــة وحثّه ــة الكنيس ــى رعاي ــدس إل ــروح الق ــم ال 28(. ودعاه
بالرعيـّـة. فقــد زرع الــروح القــدس الرغبــة فــي قلوبهــم. ومنحهــم إلحاًحــا وقــّوةً 
للقيــام بالعمــل والحكمــة والمواهــب المناســبة لاهتمــام بالرعيــة. والشــيوخ هــم 
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اختيــاره الحكيــم إلتمــام هــذه المهّمــة. فــي كنيســة هللا، ال تهــّم مشــيئة اإلنســان، 
بــل مشــيئة هللا وترتيبــه همــا اللــذان يهّمــان. إذًا إنَّ الرجــال المؤهليــن ليكونــوا 
شــيوًخا هــم فقــط َمــن حفّزهــم الــروح القــدس ومنحهــم المواهــب لتحقيــق 

ــة.  المهّم
إذًا، المشــخية الكتابيّــة هــي فريــق مؤّهــل بحســب الكتــاب المقــّدس يتألّــف مــن 
ــدة للكنيســة  ــة فائ ــة الشــيوخ غيــر المؤهليــن ال تأتــي بأيّ قــادة رعــاة. إنَّ تعّدديّ
ــن  ــب: »م ــذي كت ــس ال ــون زين ــورة ج ــع مش ــا م ــق تماًم ــي أتّف ــة. إنّن المحليّ
ــبين.«8  ــر مناس ــيوخ غي ــون الش ــن أن يك ــيوخ م ــاك ش ــون هن األفضــل أاّل يك
ــن  ــيوخ مؤّهلي ــار ش ــى اختي ــة عل ــكّل جديّ ــة ب ــة المحلي ــّدد الكنيس يجــب أن تش
بحســب الكتــاب المقــّدس حتــى لــو تطلّــب األمــر ســنوات عــّدة لينشــأ هــؤالء. 

القيادة الخادمة

كمــا أثّــرت المســيحيّة فــي اإلمبراطوريّــة الرومانيّــة، كذلــك أثّــر العالــم 
ــة  ــرات الوثنيّ ــى التأثي ــي مســار المســيحيّة. إذا أشــرنا إل ــي ف ــي الرومان اليونان
علــى المســيحيّة فــي مراحلهــا األولــى، نجــد كينيــث ســكوت، المــؤّرخ الكنســي 
المعــروف وأســتاذ الخدمــات المســيحيّة، يقــول إنَّ مفاهيــم الرومــان حــول القــّوة 
ــت  ــاً: »اخترق ــل قائ ــا. وتأّم ــى وحياته ــس األول ــة الكنائ ــم أفســدا منّظم والحك
الكنيســةَ مبــادٌئ تُناقــض اإلنجيــل خاّصــة مفهــوم الســلطة واســتخدامها اللــذان 
كانــا فــي تناقــٍض شــديد للمبــادئ التــي ظهــرت فــي حيــاة يســوع وفــي تعاليمــه 
ــه:  وفــي الصليــب والقيامــة.« 9 ويتابــع التوريــت ويقــول إّن هــذا قــد أثبــت أنّ

ــا« علــى المســيحيّة.10 ــةً تقريبً »الخطــر الــذي األكثــر كارث
ـه مــن األصــح القــول إن التغييــرات المفاهيميــة والهيكليــة التــي  أظــّن أنَـّ
حدثــت داخــل الكنيســة خــال القــرون األولــى للمســيحية أثبتــت أنَّهــا كارثيــة. 
ــة  ــى الديان ــان، إل ــن األدي ــا بي ــر تواضعً ــّد األكث ــي تُع تدهــورت المســيحيّة، الت
المتعّطشــة األكثــر للســلطة والهرميـّـة مــن بيــن األديــان األرضيـّـة. بعــد أن رفــع 
ــة فــي عــام 312  ــة قانوني ــة ديني ــى مكان اإلمبراطــور قســطنطين المســيحية إل
ــم.   ــع معارضيه ــابقًا جمي ــدوا س ــن اضُطه ــيحيّون الذي ــد المس ــادي، اضطه مي

8 Jon Zens, “The Major Concepts of Eldership in the New Testament,” Baptist Reformation Review 7 

(Summer, 1978): 29.i

9 Kenneth Scott Latourette, History of Christianity, 2 vols., 2nd ed. (New York: Harper & Row, 1975), 1: 
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ــوة  ــى الق ــعي إل ــتهلكها الس ــة ، اس ــر كتابيّ ــة غي ــة وكهنوتيّ ــة دينيّ ــأت طائف نش
ــي  ــدهم ف ــن يرش ــم م ــان كان له ــى األباطــرة الروم ــلطة. حتّ والمنصــب والس
تطــّور الكنائــس المســيحيّة. وفُِقــَد الطابــع األصلــي لجماعــة كنيســة العهــد 

ــد.  الجدي
ــة  ــوي والمحبّ ــع األخ ــادئ المجتم ــرى أنَّ مب ــل، ن ــرأ األناجي ــا نق ــن، عندم لك
ــل  ــف، مث ــيح. لألس ــم المس ــم تعلي ــي صمي ــي ف ــة ه ــع وروح الخدم والتواض
العديــد مــن المســيحيّين األوائــل، كنـّـا بطيئيــن فــي فهــم هــذه الفضائــل العظيمــة 

ــادة.  ــة الكنيســة وأســلوب القي ــى بني ــا عل ــي تنفيذه ــن ف ــة بطيئي وخاّص
ــادة  ــوا ق ــبهون المســيح، أن يكون ــن يُش ــد الذي ــد الجدي ــى شــيوخ العه يجــب عل
خــّدام، ال حاكميــن أو ديكتاتورييــن. ال يريــد هللا أن يُســتخَدم شــعبه مــن 
أشــخاٍص مســتبدين وتافهيــن يخدمــون أنفســهم. يجــب أن يختــار الشــيوخ حيــاة 
ــوا  ــل المســيح الخــادم، ينبغــي لهــم أن يضّح ــن. مث ــةً عــن اآلخري الخدمــة نياب
بوقتهــم وبطاقتهــم لصالــح اآلخريــن. ويســتطيع الشــيوخ الُمحبّــون والخادمــون 
ــي ال  ــيح الت ــوع المس ــاة يس ــدٍق حي ــكّل ص ــروا ب ــط أن يُظه ــون فق المتواضع

ــاهد.  ــذي يُش ــم ال ــم وللعال ــا، لجماعته ــر له نظي
ــادة اســتبداديّة تخــدم  ــة قي ــح مجموعــة مــن الشــيوخ، هيئ لكــن يمكــن أن تُصب
مصلحتهــا الذاتيــة. وهكــذا، يســتخدم بطــرس المصطلحــات نفســها التــي 
اســتخدمها يســوع، ليحــذّر الشــيوخ فــي أســيّا مــن القيــادة المتعجرفــة والمســيئة. 
ِعيَّــِة« )1بطرس  فقــال: »َوالَ َكَمــْن يَُســوُد َعلـَـى األَْنِصبـَـِة بـَـْل َصائِِريــَن أَْمثِلَةً ِللرَّ
5: 3(. يطلــب بطــرس مــن الشــيوخ، كمــا مــن الجميــع فــي الجماعــة أن 
ــا: »َوتََســْربَلُوا بِالتََّواُضــعِ، ألَنَّ  يتســربلوا بالتواضــع كمــا كان يســوع متواضعً
ــةً« )1بطــرس 5:  ــْم نِْعَم ــوَن فَيُْعِطيِه ــا اْلُمتََواِضعُ ــتَْكبِِريَن، َوأَمَّ ــاِوُم اْلُمْس هللاَ يُقَ
5ب(. وباهتمــاٍم مماثــٍل، يذّكــر بولــس الشــيوخ فــي أفســس بهــذا المثــال عــن 
ــّرب،  ــه فــي خدمــة ال التواضــع. فــي أعمــال الرســل 20: 19، يَِصــف طريقتَ
بَّ بِــُكّلِ تََواُضــعٍ«، ويوحــي لهــم أنـّـه عليهــم هــم أيًضــا أن يخدمــوا  »أَْخــِدُم الــرَّ
ب بالطريقــة نفســها. وبســبب إغــراء الكبريــاء المتربـّـص، يجــب أاّل يُصبــح  الــرَّ
مؤمــٌن جديــٌد شــيًخا: »َغْيــَر َحِديــِث اإِليَمــاِن ِلئـَـاَّ يَتََصلَّــَف فَيَْســقَُط فِــي َدْينُونَــِة 

ــاوس 3: 6(. ــَس« )1تيموث إِْبِلي
باإلضافــة إلــى رعايــة اآلخريــن بــروح الخدمــة، يجــب علــى الشــيوخ أن 
ــى  ــن عل ــوا قادري ــة. يجــب أن يكون يرتبطــوا بعضهــم ببعــض بتواضــع ومحبّ
بنــاء توافــق فــي اآلراء بــكّل صبــر، والتوّصــل إلــى تســوية، واإلقنــاع، 
واإلصغــاء والتعامــل مــع أّي خــاف، والمســامحة، وتقبـّـل التوبيــخ والتصحيح، 
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واالعتــراف بالخطيـّـة، وتقديــر الحكمــة لــدى اآلخريــن ووجهــة نظرهــم، حتـّـى 
ــر  ــم لآلخ ــوا أحده ــم أن يخضع ــرأي. عليه ــم ال ــن ال يوافقونه ــك الذي ــع أولئ م
ويتكلّمــوا بلطــٍف ووداعــة بعضهــم مــع بعــض، ويكونــوا صبوريــن علــى 
زمائهــم فــي العمــل، ويتنازلــوا بعضهــم لبعــض ويعطــوا رأيهــم بحــّق ومحبـّـة. 
ــل  ــا يفع ــم كم ــة، موهبته ــر موهب ــوى واألكث ــيوخ األق ــتخدم الش ويجــب أاّل يس
ــد  ــال التهدي ــن خ ــة م ــم الخاّص ــرض طريقته ــا، لف ــون أحيانً ــاس الموهوب الن
ــة صراعــات  ــم. تُنشــئ هــذه األنانيّ ــم معه ــرك الكنيســة واصطحــاب أتباعه بت

ــا وســامها.  ــّدد وحــدة الجماعــة كلّه ــة بالســلطة، تُه قبيحــة جســديّة متعلّق
لكــن، ال يعنــي طابــع المشــيخة المتّســم بالخــادم المتواضــع غيــاَب الســلطة. إنَّ 
مصطلحــات العهــد الجديــد التــي تصــف منصــب الشــيوخ وعملهــم، أي »وكاء 
هللا«، و«أســاقفة« و«رعــاة« و«قــادة«، هــذه جميعهــا جــزٌء مــن الســلطة كمــا 
ــذّر شــيوخ أســيّا كّل واحــد  ــم يكــن يســتطيع بطــرس أن يُح مــن المســؤوليّة. ل
ــِة« )1بطــرس 5:  ِعيَّ ــةً ِللرَّ ــَن أَْمثِلَ ــْل َصائِِري ــِة بَ ــى األَْنِصبَ ــوُد َعلَ مــن أن »يَُس
3(، إن لــم يكــن لديــه ســلطة. وبمثابتهــم رعــاة للكنيســة، ُمنـِـَح الشــيوخ الســلطة 
لقيــادة الكنيســة المحليـّـة وحمايتهــا )أعمــال الرســل 20: 28- 31(. إنَّ المشــكلة 
ــارس الشــيوخ الســلطة الُمعطــاة  ــه يم ــذي مــن خال ــه ال األساســيّة هــي التوّج

لهــم. 
ــارس الشــيوخ الســلطة الممنوحــة لهــم  ــّي، يجــب أاّل يُم ــاع النمــوذج الكتاب باتّب
ــاب  ــوا ألع ــة، ويمارس ــاليب متاعب ــتخدموا أس ــب أاّل يس ــية. يج ــٍة قاس بطريق
الســلطة أو يكونــوا متعجرفيــن غيــر آبهيــن. يجــب أاّل يظنّــوا أبــًدا أنّهــم دائًمــا 
علــى حــّق مــع إخوتهــم أو مــع هللا. يجــب أاّل يكونــوا مســتبّدين إذ يُعــارض هــذا 
ــّرب، ينبغــي  ــال ال ــس ومث ــال بول ــى مث ــا ننظــر إل ــة. عندم ــة المتواضع الخدم
ــل  ــر ب ــّدس، ال يُعطــون أوام ــاب المق ــى أنَّ الشــيوخ بحســب الكت ــق عل أن نتّف
يوّجهــون. ال يهيمــن الشــيوخ الحقيقيّــون علــى ضمائــر إخوتهــم بــل يدعونهــم 
ــون  ــي الشــيوخ الحقيقيّ ــة، يعان ــع المحبّ ــة. وبداف ــى أن يتبعــوا كلمــة هللا بأمان إل
ويتحّملــون وطــأة األشــخاص الصعبيــن والمشــاكل كــي ال تنجــرح الحمــان. 
ــة  ــش الكنيس ــدف أن تعي ــن به ــا اآلخري ــم وخطاي ــوء الفه ــيوخ س ــل الش يتحّم
بســام. يضّحــون بنومهــم كــي يســتريح اآلخــرون. ويضّحــون بشــكٍل شــخصّي 
وكبيــر بوقتهــم وطاقتهــم مــن أجــل رفاهيــة اآلخريــن. ويــرون أنفســهم رجــاالً 
تحــت الســلطة. يعتمــدون علــى حكمــة هللا ومســاعدته ال علــى قّوتهــم الشــخصيّة 
ــق  ــون عت ــة. ويحرس ــة الشرس ــن الكذب ــات المعلمي ــون هجم ــم. يواجه وذكائه
المجتمــع والحريـّـة فــي المســيح كــي يتشــّجع القّديســون علــى تطويــر مواهبهــم 
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وعلــى النضــوج وخدمــة بعضهــم بعــٍض. 
ــة  ــن المحبّ ــم ع ــذي يتكلّ ــم ال ــس العظي ــاح بول ــتخدمنا أصح باختصــار، إذا اس
نســتطيع أن نقــول إّن الشــيخ الخــادم »يتأنـّـى ويرفــق، ال يحســد وال يتفاخــر وال 
ينتفــخ. ال يقبّــح وال يطلــب مــا لنفســه. وال يحتــّد وال يظــّن الســوء. وال يفــرح 
باإلثــم بــل يفــرح بالحــّق. ويحتمــل كّل شــيء، ويصــّدق كّل شــيء، ويرجــو كّل 

شــيء، ويصبــر علــى كّل شــيء« )1كورنثــوس 13: 4- 7(. 
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األدلّة الكتابيّة
 عن القيادة الرعويّة

 من قبل شيوخ متعّددين
ــة  ــة هللا المعصوم ــو كلم ــّدس ه ــاب المق ــون أنَّ الكت ــن يعلن إنَّ المســيحيّين الذي
والكافيــة، يوافقــون علــى أنـّـه يجــب أن يأّسســوا ممارســاتهم وعقائدهــم الكنســيّة 
ــن  ــد مــن العلمــاء المعاصري ــول العدي ــّدس. لكــن، يق ــاب المق ــم الكت ــى تعالي عل
ــة موضــوع حكــم الكنيســة  ــّدس غامــض أو صامــت مــن ناحي ــاب المق أنَّ الكت
ويســتنتجون أنَّ ال أحــد يمكــن أن يفــرض نمــوذج الكتــاب المقــّدس لحكــم 
ــس ألنَّ  ــع الكنائ ــى جمي ــن( عل ــخاص آخري ــيوخ أو أش ــل ش ــن قب ــة )م الكنيس
 A ــب ــو كات ــدون الد، وه ــورج إيل ــر ج ــك. يعبّ ــل ذل ــّدس ال يفع ــاب المق الكت
Theology of the New Testament  )الهــوت العهــد الجديــد( وأســتاذ ســابق 
فــي Fuller Theological Seminary  )معهــد الهــوت(، عــن هــذا الــرأي 
بإيجــاز: »يبــدو علــى األرجــح أنـّـه لــم يكــن هنــاك نمــط معيــاري لحكــم الكنيســة 
فــي العصــر الرســولي، وأنَّ الهيــكل التنظيمــي للكنيســة ليــس عنصــًرا أساســيًّا 
فــي الهــو ت الكنيســة.«11 ومــع أنَّ هــذا الــرأي ســائٌد علــى نطــاق واســع بيــن 
العلمــاء اليــوم، إاّل أنّــه يجــب الطعــن فيــه ألنّــه ببســاطة ال يتوافــق مــع األدلّــة 
ــن  ــة م ــم( الكنيســة المحليّ ــادة )أو حك ــي الســمات األساســيّة، إنَّ قي ــة. ف الكتابيّ
قبــل شــيوخ عــّدة ُوضعــت بوضــوح وإســهاب مــن قبــل كتـّـاب العهــد الجديــد. إنَّ 
ج. أليــك موتيــر، المديــر الســابق لجامعــة »Trinity College« فــي بريســتول 
فــي انكلتــرا، يجّســد روح العهــد الجديــد الحقيقيـّـة عندمــا يكتــب: »إنَّ أكثــر مــا 
يلّمــح إليــه العهــد الجديــد هــو أنَّ الكنيســة تحتــاج، أو باألحــرى يجــب أاّل تقبــل، 

أيّــة قيــادة محليّــة غيــر القيــادة مــن قبــل فريــق.«12
ــب،  ــس فحس ــن الكنائ ــد م ــي العدي ــيوخ ف ــود ش ــد وج ــد الجدي ــجل العه  ال يس
م العهــد  بــل يعطــي أيًضــا تعليمــات عــن الشــيوخ وللشــيوخ. وفــي الواقــع، يقــّدِ
الجديــد تعليمــات بشــأن الشــيوخ أكثــر مــن التعليمــات بشــأن مواضيــع كنســية 
ــة.  ــة، والمواهــب الروحي ــوم الــرب، والمعمودي مهمــة مثــل عشــاء الــرب، وي
عندمــا ننظــر إلــى تجنـّـب العهــد الجديــد الخصائــص المتعلّقــة بالتنظيــم المفّصــل 
ــم(،  ــد القدي ــي العه ــي ف ــك الت ــا بتل ــّم مقارنته ــا تت ــة )عندم ــراءات الكنيس وبإج
نــرى أنَّ االهتمــام الــذي يُعطــى للشــيوخ، عظيــٌم. وكتــب جــون زينــس، محــّرر 
11 George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), p. 534.

12 J.A. Motyer, The Message of James, The Bible Speaks Today (Downers Grove: InterVarsity, 1985), p. 189.
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مجلّــة »Searching Together« )نبحــث معًــا(: »لهــذا الســبب، علينــا أن 
ــة. فهــو واضــٌح كّل الوضــوح فــي العهــد الجديــد  نفّكــر بتعليــم المشــيخة بجديّ

ــة.«13  ــه فــي الكنائــس المحليّ ــد ُمحتــَرم وُممــارس بكامل ــم يعُ ــه ل لكنّ

نمط العهد الجديد الثابت

ــا  ــم بتاتً ــّدس ال يتكلّ ــاب المق ــَت أنَّ الكت ــم، لظنن ــاء يتكلّ ــد العلم ــمعَت أح ــو س ل
عــن شــيوخ الكنيســة أو حكــم الكنيســة. لكــن هــذا غيــر صحيــح. يســّجل العهــد 
الجديــد أدلـّـة عــن اإلشــراف الرعــوي مــن قبــل مجلــس مــن الشــيوخ فــي جميــع 
ــرة  ــة كبي ــة فــي منطق ــا. انتشــرت هــذه الكنائــس المحليّ ــى تقريبً الكنائــس األول

ــة متنّوعــة، مــن أورشــليم إلــى رومــا.  ــة وثقافيّ جغرافيّ

ــن،  ــادة الشــيوخ المتعّددي ــت لقي ــى النمــط الثاب ــةٌ عــن المشــيخة: انظــر إل أمثل
ــد.  ــي العهــد الجدي ــى، كمــا ورد ف ــي الكنائــس المســيحيّة األول ــَد ف ــذي ُوِج ال

y ــة 	 ــة المحيط ــة والمنطق ــس اليهوديّ ــي كنائ ــودون ف ــيوخ موج إنَّ الش
)أعمــال الرســل 11: 30؛ يعقــوب 5: 14، 15(. 

y َحَكَم الشيوُخ الكنيسةَ في أورشليم )أعمال الرسل 15، 21(.	
y مــن بيــن الكنائــس البولســيّة، أُقيمــت القيــادة مــن قبــل شــيوخ عــّدة فــي 	

ــة )أعمــال الرســل  ــة، وِلســتِرة، وإيقُونِيــة، وأَنطاِكيَ الكنائــس فــي دربَ
20: 17؛ 1تيموثــاوس 3: 1- 7؛ 5: 17- 25(؛ وفــي الكنيســة فــي 
ــت )تيطــس  ــرة كري ــي جزي ــس ف ــي الكنائ ــي 1: 1(؛ وف ــي )فيلب فيلب

 .)5 :1
y ــن، 	 ــن األماك ــد م ــي بلغــت العدي ــى الت بحســب رســالة بطــرس األول

إنَّ الشــيوخ موجــودون فــي الكنائــس فــي أنحــاء شــمال غــرب أســيّا: 
ــةَ  )1بطــرس 1: 1؛ 5:  ــةَ وأســيّا وبِيثِينِيَّ َبُْنتُــَس، وغاطيــة وَكبَُّدوِكيَّ

.)1
y هنــاك دالئــل قويـّـة عــن وجــود الشــيوخ قديًمــا فــي كنائــس تســالونيكي 	

)1تســالونيكي 5: 12( ورومــا )عبرانييــن 13: 17(.
y 	 

م العهــد الجديــد أمثلــةً عــن الكنائــس التــي  تعليمــات عــن الشــيوخ: ال يقــّدِ
ــن أيًضــا تعليمــات واضحــة للكنائــس حــول  يقودهــا الشــيوخ فقــط، بــل يتضمَّ
13 Jon Zens, “The Major Concepts of Eldership in the New Testament,” Baptist Reformation Review 7 

(Summer, 1978): 28.
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كيفيــة رعايــة الشــيوخ وحمايتهــم وتأديبهــم وتحديدهــم واســتعادتهم ودعوتهــم. 
ــم  ــه ينبغــي اعتبارهــا تعالي ــّم إطاعــة هــذه التعليمــات، وأنّ قصــد الرســل أن تت

ــات. ــع األوق ــي جمي ــس المســيحية ف ــع الكنائ ــة لجمي معياري
y يقــول يعقــوب للذيــن هــم مرضــى أن يدعــوا شــيوخ الكنيســة )يعقــوب 	

 .)14 :5
y ــن 	 ــيوخ الذي ــا الش ــم ماليًّ ــس أن تدع ــة أفس ــن كنيس ــس م ــب بول يطل

يعملــون فــي »اْلَكِلَمــِة َوالتَّْعِليــِم« )1تيموثــاوس 5: 17، 18(.
y ــات 	 ــن االتّهام ــيوخ م ــة الش ــة بحماي ــة المحليّ ــس الكنيس ــي بول يوص

الشــيوخ  واســترداد  يُخطئــون  الذيــن  الشــيوخ  وتأديــب  الكاذبــة، 
.)22  -19  :5 )1تيموثــاوس  الســاقطين 

y يوصــي بولــس الكنيســة باالنتبــاه إلــى المؤّهــات الخاّصــة بالمشــيخة 	
)1تيموثــاوس 3: 1- 7؛ تيطــس 1: 5- 9(.

y إلــى الكنيســة فــي أفســس، يُعِلــن بولــس أنَّ كّل مــن يبتغــي أن يكــون 	
شــيًخا يشــتهي »َعَمــاً َصاِلحــاً« )1تيموثــاوس 3: 1(. 

y يطلــب بولــس مــن الكنيســة أن تختبــر مؤّهــات الشــيوخ المســتقبليّين 	
)1تيموثــاوس 3: 10؛ 5: 24، 25(.

y يوصــي بطــرس الشــباب فــي الكنيســة أن يخضعــوا لشــيوخ الكنيســة 	
)1بطــرس 5: 5(. 

y يعلـّـم بولــس أنَّ الشــيوخ هــم وكاء البيــت وقــادة ومرشــدون ومعلّمون 	
فــي الكنيســة المحليـّـة )تيطس 1: 7، 9؛ 1تســالونيكي 5: 12(. 

ــس حــول  ــات للكنائ ــب إعطــاء التعليم ــى جان ــح للشــيوخ: إل ــات ونصائ تعليم
الشــيوخ، يُقــّدم بولــس وبطــرس ويعقــوب هــذه التعليمــات إلى الشــيوخ مباشــرةً:

y يطلــب يعقــوب مــن الشــيوخ أن يصلـّـوا للمرضــى ويدهنوهــم بالزيــت 	
باســم الــّرب )يعقــوب 5: 14(.

y ــاًرا 	 ــة نّظ ــة الجماعــة المحليّ ــف بطــرس مباشــرةً الشــيوخ برعاي يكلّ
وباختيــار )1بطــرس 5: 1، 2(.

y يُحذّر بطرس الشيوخ من التسلّط )1بطرس 5: 3(.	
y يعــد بطــرس الشــيوخ بأنّــه عنــد عــودة الــّرب يســوع، ســينالون 	

يَْبلَــى« )1بطــرس 5: 4(. ـِذي الَ  »إِْكِليــَل اْلَمْجــِد الَـّ
y يحّث بطرس الشيوخ على التسربل بالتواضع )1بطرس 5: 5(.	
y يذّكــر بولــس شــيوخ أفســس بــأّن الــروح القــدس وضعهــم في الكنيســة 	
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ليكونــوا أســاقفة ويرعــوا كنيســة هللا )أعمال الرســل 20: 28(. 
y يحــّض بولــس الشــيوخ علــى حراســة الكنيســة مــن المعلّميــن الكذبــة 	

)أعمــال الرســل 20: 28( وعلــى أن يكونــوا متيقّظيــن إزاء التهديــد 
المســتمر مــن التعاليــم الكاذبــة )أعمــال الرســل 20: 31(.

y يذّكــر بولــس الشــيوخ بالعمــل بجهــد ومســاعدة المحتاجيــن واالتّســام 	
بالســخاء مثــل الــرب يســوع المســيح )أعمــال الرســل 20: 35(. 

تعزيز الطبيعة الحقيقيّة للكنيسة المحليّة التابعة أسلوب العهد الجديد
م بنيــة حكــم الكنيســة المحليــة تصريًحــا عميقـًـا عــن طبيعــة الكنيســة المحليــة  تقــّدِ
ــن  ــددة م ــر مح ــة غي ــت كتل ــة ليس ــة المحلي ــة. إنَّ الكنيس ــي الخدم ــفتها ف وفلس
ــة وغــرض  ــع ومهم ــا طاب ــن األشــخاص له ــة م ــة معيَّن ــا مجموع ــاس. إنَّه الن
فريــد. إنَّنــي مقتنــٌع بــأن هيــكل حكــم الشــيوخ ينســجم بشــكٍل أفضــل مــع الطبيعــة 
زهــا كمــا يظهــر فــي العهــد الجديــد. ســننظر  الحقيقيــة للكنيســة المحليــة ويعّزِ
ــة  إلــى أربعــة طــرق يُكِمــل فيهــا هيــكل حكــم الشــيوخ طبيعــة الكنيســة المحليّ

والهوتهــا. 

الكنيســة هــي عائلــة مترابطــة مــن إخــوة وأخــوات: مــن بيــن المصطلحــات 
األكثــر اســتخداًما فــي العهــد الجديــد لوصــف طبيعــة الكنيســة – الجســد، 
معظــم  يُســتخدم  الــذي  المصطلــح  إنَّ  والرعيّــة-  والهيــكل،  والعــروس، 
ــة، أي إخــوة  ــة«، وبخاّصــةً الجانــب األخــوّي مــن العائل ــان هــو »العائل األحي
ــة  ــاِرز فــي الحركــة الكنســيّة العائليّ ــد ب ــي روبــرت بانكــس، قائ وأخــوات. يُدل
 Paul’s Idea of« فــي جميــع أنحــاء العالــم، بالماحظــة التاليــة فــي كتابــه

Community« )مفهــوم بولــس عــن الجماعــة(: 
ــي  ــت ف ــد خضع ــة ق ــول الجماع ــس ح ــتعارات بول ــن أنَّ اس ــم م ــى الرغ »عل
الســنوات األخيــرة لدراســة مكثفــة للغايــة، ال ســيما وصفــه بأنهــا »جســد«، إاّل 
أنــه غالبـًـا مــا يتــّم تجاهــل المصطلحــات »البيــت« أو »العائلــة« المنســوبة لهــا 

أو ذكرهــا بشــكٍل عابــر.«14 
ويضيف بانكس معلّقًا على تكرار هذه المصطلحات العائليّة أهميّتها:

»إنَّ هــذه المصطلحــات ُمســتخدمة بكثــرة وبصــورة متكــّررة لدرجــة أنَّ 
تشــبيه الجماعــة المســيحيّة بالعائلــة، يجــدر أن يكــون أهــّم اســتخدام فــي جميــع 
االســتعارات. إنّهــا أهــّم مــن الصــور األخــرى التــي اســتخدمها بولــس، وهــي 

14 Robert Banks, Paul’s Idea of Community(Grand Rapids: Eerdmans, 1980), p. 53.
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ــة.«15  ــه للجماع ــر مفهوم ــن جوه تبيّ
إذًا، ينبغــي أن تكــون الكنيســة المحليّــة عائلــة مترابطــة تتألّــف مــن إخــوة 
ــا أساســيًّا إلدارة العاقــات  ــدأً توجيهيًّ ــّدم مفهــوُم األخــّوة أيًضــا مب وأخــوات. ق
بيــن المؤمنيــن )روميــة 14: 15، 21؛ 1كورنثــوس 6: 8؛ 8: 11- 13؛ 
2تســالونيكي 3: 14، 15؛ فليمــون 15، 16؛ يعقــوب 4: 11(. أصــّر يســوع 
علــى أن يكــون أتباعــه إخــوة وأخــوات حقيقيّيــن وأاّل يتصــّرف أيٌّ منهــم مثــل 

ــاء وطنهــم: ــوا أنفســهم فــوق زمائهــم أبن ــادة فــي أيّامــه الذيــن رفّع الّس
ُموَن  ُضوَن َعَصائِبَُهــْم َويُعَّظِ »َوُكلَّ أَْعَماِلِهــْم يَْعَملُونََهــا ِلَكــْي تَْنُظَرُهُم النَّــاُس فَيُعَّرِ
ــي  ــى فِ ــَس األُولَ ــِم َواْلَمَجاِل ــي اْلَوالَئِ َل فِ ــَكأَ األَوَّ ــوَن اْلُمتَّ ــْم َويُِحبُّ ــَداَب ثِيَابِِه أَْه
ــا  ــيِِّدي! َوأَمَّ ــيِِّدي َس ــاُس: َس ــُم النَّ ــَواِق َوأَْن يَْدُعَوُه ــي األَْس ــاِت فِ اْلَمَجاِمــعِ َوالتَِّحيَّ
َمُكــْم َواِحــٌد اْلَمِســيُح َوأَْنتـُـْم َجِميعــاً إِْخــَوةٌ« )متــى  أَْنتـُـْم فـَـاَ تُْدَعــْوا َســيِِّدي ألَنَّ ُمعَلِّ

 .)8 -5 :23
ة، قــاوم المســيحيّون  فــي طاعــٍة كاملــة لتعليــم المســيح عــن التواضــع واألخــوَّ
األوائــل األلقــاب الخاصــة والمابــس المقدســة ومقاعــد الرؤســاء والمصطلحات 
العظيمــة ليســلّطوا الضــوء علــى قــادة جماعتهــم. كمــا أنّهــم اختاروا هيــكل قيادة 
مناســب لجماعاتهــم المحليـّـة، أي القيــادة مــن قبــل مجلــس مــن الشــيوخ. ووجــد 
المســيحيّون األوائــل ضمــن تراثهــم الكتابــّي، بنيــةً للحكــم تتوافــق مــع عائلتهــم 
الروحيــة الجديــدة ومعتقداتهــم الاهوتيــة. كانــت إســرائيل عائلــة عظيمــة، 
تتألـّـف مــن عائــات فرديـّـة عــّدة. وجــدت األّمــة أنَّ القيــادة التــي تتــّم علــى يــد 
شــيوخ متعّدديــن، كانــت شــكاً مناســبًا مــن الحكــم الذاتــي وفّــر تمثيــاً عــادالً 
ــة. يُناســب  ــى الكنيســة المســيحيّة المحليّ ــق األمــر نفســه عل ــه. وينطب ألعضائ
هيــكل حكــم الشــيوخ منظمــة عائليّــة ممتــّدة مثــل الكنيســة المحليّــة. إنّــه يســمح 
ألي أخ، إذا رغــب وكان مؤّهــاً، أن يُشــارك بشــكٍل كامــل فــي قيــادة الجماعــة.

 
ــة  ــط عائل ــت فق ــة ليس ــة المحلي ــي: الكنيس ــر كهنوت ــٌع غي ــي مجتم الكنيســة ه
حميمــة وُمحبــة مــن اإلخــوة واألخــوات المفديّيــن، إنّمــا هــي عائلــة غيــر 
ــة  ــى أعضــاء كهن ــمة إل ــت منقس ــي كان ــرائيل، الت ــس إس ــى عك ــة. عل كهنوتيّ
مقدســين وأعضــاء علمانيّيــن، كانــت الكنيســة المســيحية فــي القــرن األول 
حركــةً شــعبية. ولــم توجــد العامــة الفارقــة للمســيحية فــي تسلســل هرمــي مــن 
رجــال الديــن، بــل فــي حقيقــة أنَّ روح هللا جــاء ليســكَن فــي النــاس العادييــن 

ــم. ــن وللعال ــع المؤم ــاةَ يســوع للمجتم ــر حي ــم أظه ــن خاله ــه م وأنّ
هــذه حقيقــةٌ عميقــةٌ لدرجــة أنَّ العهــد الجديــد ال يذكــر أيـّـة طبقــة كهنوتيـّـة تتميـّـز 
15 pp. 53,54.،المرجع نفسه 
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َق عليــه بدم المســيح،  عــن شــعب هللا بأكملــه. فبموجــب العهــد الجديــد الــذي ُصــّدِ
كّل عضــو فــي كنيســة يســوع المســيح هــو قّديــس وكاهــن ملكــي وعضــو ذو 
موهبــة مــن الــروح القــدس فــي جســد المســيح. يعلّــم بولــس أنَّ تنّوًعــا واســعًا 
مــن المواهــب والخدمــات موجــوٌد فــي جســد المســيح )1كورنثــوس 12(، لكنـّـه 
ــر شــيئًا عــن فــرٍق غامــٍض بيــن إكليــروس مقــّدس وعــواّم الجماهيــر.  ال يُخبِ
ــا  إذا كان الفــرق موجــوًدا فــا بــّد مــن أن يذكــَر العهــد الجديــد أمــًرا يُعــّد مهمًّ
ــن.  بالنســبة إلــى الكنيســة مثــل موضــوع االنقســام بيــن اإلكليــروس والعلمانيّي
ــاء  ــة شــعب هللا )أفســس 2: 13- 19( وإلغ ــد وحدانيّ ــد يؤّك ــد الجدي ــنَّ العه لك
مفهــوم »المقــّدس والعلمانــي« الــذي كان قائًمــا بيــن الكهنــة والشــعب بموجــب 

العهــد القديــم )1بطــرس 2: 5- 10؛ رؤيــا 1: 6(. 
ــي  ــي. ف ــولي الكتاب ــم الرس ــى التعلي ــةً عل ــيحيّةً قائم ــيّة مس ــل اإلكليروس ال تُمثّ
الواقــع، الخطــأ الحقيقــي الــذي نواجهــه ليــس ببســاطة أنَّ رجــًا واحــًدا يتولّــى 
ــّم تقديســه  ــد ت ــل أنَّ شــخًصا واحــًدا فــي األخــّوة المقّدســة ق ــادة الجماعــة، ب قي
ــن  ــّدس. م ــاب المق ــم الكت ــع تعلي ــق م ــٍز ال يتواف ــى مرك ــّوة إل ــًدا عــن األخ بعي
الناحيــة العمليـّـة، إنَّ رجــل الديــن المرســوم، أكان خادًمــا أو قسًّــا، يُعــّد الكاهــن 

ــتانتي.  البروتس
ال يمكــن أن تتواجــد المشــيخة فــي جــّوٍ مــن اإلكليروســيّة. إنَّ اســتخدام بولــس 
ــيٌّ  ــٌل واضــح وعمل ــو دلي ــيوخ ه ــل الش ــن قب ــة م ــة المحليّ ــم الكنيس ــكل حك هي
ضــّد اإلكليروســيّة ألنَّ نظــام المشــيخة غيــر كهنوتــي فــي طبيعتــه. يُنَظــر إلــى 
ــا بمثابتهــم »شــيوخ الشــعب« أو »شــيوخ  ــّدس دائًم ــاب المق ــي الكت الشــيوخ ف
الجماعــة« ولكــن أبــًدا بمثابتهــم »شــيوخ هللا«. يمثـّـل الشــيوخ الشــعَب كأعضــاٍء 

قياديّيــن مــن بيــن الشــعب. 
عنــد إنشــاء الكنائــس، لــم يرســم بولــس قــّط كاهنـًـا أو رجــل ديــن ليــؤّدي خدمــة 
الكنيســة. عندمــا كان يُنشــئ كنيســةً، كان يتــرك وراءه مجلًســا مــن الشــيوخ يتــّم 
ــة )أعمــال  ــا علــى الجماعــة المحليّ اختيــاره مــن بيــن المؤمنيــن لإلشــراف معً
ــه اعتبــر أّن هــذا هــو كّل  الرســل 14: 23؛ تيطــس 1: 5(. ومــن الواضــح أنَّ
ــف  ــت تتألّ ــي أيّامــه كان ــة ف ــه الكنيســة. بمــا أنَّ الجماعــة المحليّ ــاج إلي مــا تحت
ــا أنَّ المســيح  ــدس، وبم ــروح الق ــن مــن ال ــة وخــّدام مخّولي مــن قّديســين وكهن
ــن  ــم يك ــدس، ل ــروح الق ــن خــال شــخص ال ــع كّل جماعــة م ــوًدا م كان موج
هنــاك حاجــةٌ إلــى التهاويــل التقليديـّـة والدينيـّـة مثــل األماكــن المقّدســة والمبانــي 
المقّدســة أو الطاقــم المقــّدس )الكهنــة أو الرجــال الديــن(. ولــم يكــن تحّمــل هــذه 
األمــور ممكنـًـا. مــن أجــل تســديد الحاجــة إلــى قيــادة الجماعــة وحمايتهــا، يقــّدم 
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ــن  ــكٌل م ــو ش ــيوخ، وه ــق بالش ــي والمتعلّ ــر الكهنوت ــم غي ــكل الحك ــس هي بول
الحكــم ال يحــّط مــن قيمــة ســيادة المســيح علــى شــعبه أو مــن المنصــب المجيــد 

الخــاّص بجســد الشــعب المقــّدس حيــث يخــدم كّل عضــو. 

ــأنَّ أحــد األســباب  ــٌع ب ــي مقتن الكنيســة هــي جماعــة خادمــة ومتواضعــة: إنن
ــه عــّزز طابــع  الــذي جعــل الرســل يختــارون نظــام الحكــم بالشــيوخ، هــو ألنّ
ــااًل  ــد مث ــد الجدي ــّدم العه ــع. يُق ــادم والمتواض ــّب والخ ــيحيّة المح ــة المس العائل
ــٍة  ــي جماع ــادة، ف ــة للقي ــة المثاليّ ــا البني ــادة الُمشــترَكة باعتباره ــا عــن القي ثابتً
األهميّــة.  بالغــة  أمــوًرا  الخدمــة،  والتواضــع وروح  المحبّــة  فيهــا  تكــون 
ــةً  ــتركة ممارس ــادة الُمش ــب القي ــح، تتطلّ ــكٍل صحي ــكل بش ــل الهي ــا يعم وعندم
أكبــر لــروح الخدمــة المتواضعــة التــي تــؤّدي إلــى قيــادة موّحــدة. ولكــي يســير 
نظــام المشــيخة بشــكٍل فعـّـال، علــى الشــيوخ أن يُبــدوا احتراًمــا متبــاداًل بعضهــم 
لبعــض ويخضعــوا بعضهــم لبعــض ويصبــروا بعضهــم علــى بعــض ويراعــوا 
ــوا بعضهــم لبعــض. إذًا يعــّزز  اهتمامــات كّلٍ منهــم ووجهــات نظــره، ويتنازل
ــاد  ــر واالعتم ــة والصب ــع والتبادليّ ــة والتواض ــة األخويّ ــيخة المحبّ ــام المش نظ

ــم بهــا الكنيســة الخادمــة.  ــات يجــب أن تتّس ــٍة. فهــذه صف ــادل بمحبّ المتب
ــن  ــة م ــر صعوب ــتركة أكث ــادة الُمش ــون القي ــا تك ــا م ــك، غالبً ــى ذل ــاوةً عل ع
ــا  ــى بعــض وكبرياءن ــا عل ــا بعضن ــاذ صبرن ــدة. فهــي تفضــح نف ــادة الموّح القي
وعنادنــا وعــدم نضجنــا األنانــي، وطبعنا المســيطر وغيــاب محبـّـة وتفّهم بعضنا 
ــر  ــن وغي ــن أيًضــا كــم نحــن متأّخري ــي الصــاة. وهــي تبيّ البعــض وفشــلنا ف
ــن.  ــّدام الحقيقيّي ــة وروح الخ ــة األخويّ ــث التواضــع والمحب ــن حي ــن م ناضجي
علــى غــرار القّديســين فــي كورنثــوس، نحــن ســريعون فــي تطويــر معرفتنــا 

ــة والتواضــع.  ــة لكــن بطيئــون فــي النضــوج فــي المحبّ ــا العلنيّ ومواهبن
ــة  ــاء المحبّ ــادة إحي ــى إع ــّدة إل ــاج بش ــوم، تحت ــس الي ــأنَّ الكنائ ــن ب ــي أؤم إنّن
ــا،  ــع قادتن ــاش م ــذا اإلنع ــل ه ــدأ مث ــة. ويجــب أن يب والتواضــع وروح الخدم
ــوا  ــادة أن يعمل ــم الق ــه يتعلّ ــذي مــن خال ــكَل ال ــة الهي وتضــع المشــيخة الكتابيّ
معـًـا بمحبـّـة وتواضــع متبادلَيــن. وبمــا أنَّ المشــيخة تُقــّدم صــورة مصغـّـرة عــن 
الكنيســة بأكملهــا، فهــي تقــّدم نمــوذج عيــش يتضّمــن عاقــات وخدمــات قائمــة 
علــى المحبـّـة فــي الجســد كلـّـه. وبالتالــي، إنَّ القيــادة مــن قبــل شــيوخ متعّدديــن، 

ــي الكنيســة الخادمــة المتواضعــة.  تُناســب بشــكٍل مثال

ــة  ــيخة الكتابي ــو أنَّ المش ــر ه ــّم أم ــيح: أه ــة المس ــت رئاس ــي تح ــة ه الكنيس
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ــرك  ــا. ت ــة وتعّززهم ــة المحليّ ــوق الكنيس ــه ف ــيح ومنصب ــة المس ــي عظم تحم
يســوع تاميــذه بوعــٍد ثميــن أنـّـه »َحْيثَُمــا اْجتََمــَع اثْنـَـاِن أَْو ثَاَثـَـةٌ بِاْســِمي فَُهنـَـاَك 
أَُكــوُن فـِـي َوَســِطِهْم« )متــى 18: 20(. وألنَّ الرســل كانــوا يعلمــون أنَّ يســوع 
ــد  ــو فري ــى نح ــم عل ــوًدا معه ــدس، كان موج ــروح الق ــال ال ــن خ ــيح، م المس
ــد  ــك، فق ــة ومل ــس كهن ــقف ورئي ــيّد وأس ــي وس ــس ورّب وراع ــم ورئي كحاك
ــري.  ــز والجوه ــيحّي المميّ ــّق المس ــس الح ــم، يعك ــن الحك ــا م ــاروا نوًع اخت
ــةً بالنســبة إلــى مؤمنيــن األوائــل بــل حقيقــة.  لــم يكــن هــذا الحــّق فكــرةً نظريّ
كانــت الكنائــس األولــى بحــّق تتمحــور حــول المســيح وتعتمــد عليــه. المســيح 
ــة مــع  ــر لهــم كّل مــا يحتاجــون إليــه مــن أجــل التمتّــع بشــركة كامل وحــده وفّ
ــن وحاســَمين  ــه عظيَمي ــع بعــض. كان شــخص المســيح وعمل ــم م هللا وبعضه
ومكتملَيــن بشــكٍل ُمطلــق لدرجــة أنَّ ال شــيء، حتـّـى فــي الظاهــر، يســتطيع أن 

ــه لشــعبه.  ــة وجــوده وكفايت ــل مــن محوريّ يقلّ
لذلــك، فــي أثنــاء القــرن األّول، لــم يكــن يتجــّرأ أي مســيحي أن يأخــذ منصــب 
ــا  ــد اعتدن ــا اليــوم، فق ــد. أّم أو لقــب حاكــم أو أســقف أو راعــي الكنيســة الوحي
نحــن المســيحيّون علــى التكلـّـم عــن »الراعــي« لدرجــة أنّنــا لــم نتوقـّـف لنــدرك 
أنَّ العهــد الجديــد ال يتكلـّـم عــن هــذا الموضــوع. هــذا الواقــع مهــّم للغايــة ويجــب 
أاّل نســمح لممارســاتنا التقليديّــة أن تحجــب عــن أذهاننــا هــذه الحقيقــة المهّمــة. 
هنــاك فقــط رعيـّـةٌ واحــدة وراعٍ واحــد )يوحنــا 10: 16(، وجســٌد واحــد ورأٌس 
واحــد )كولوســي 1: 18(، وكهنــوٌت مقــّدس واحــد ورئيــُس كهنــة واحــد عظيــم 
ــة 8:  ــوة )رومي ــن اإلخ ــد بي ــٌر واح ــدة وبِك ــّوة واح ــن 4: 14(، وأخ )عبرانيي
29(، وبيــٌت واحــد وحجــارةٌ واحــدة )1بطــرس 2: 5(، ووســيٌط واحــد وربٌّ 
ــن هــم أتباعــه  ــع اآلخري واحــد. يســوع المســيح هــو »رئيــس الرعــاة« وجمي

)1بطــرس 5: 4(. 
لتجســيد حقيقــة قيــادة المســيح الكنيســة المحليـّـة وقادتهــا ووجــوده فيهــا، وضعت 
إحــدى الكنائــس كرســيًّا فارًغــا عنــد الطاولــة بجانــب الرئيــس فــي أثنــاء جميــع 
اجتماعــات الشــيوخ. فهــذا تذكيــٌر بصــريٌّ للشــيوخ بحضور المســيح وبســيادته، 

وبمنصبهــم كأتباعــه وباعتمادهــم عليــه مــن خــال الصــاة وقــراءة كلمتــه. 

تعزيز حماية القادة الروحيّين وتقديسهم

وصلنــا اآلن إلــى ســببَين مهّميــن للغايــة وراء وضــع القيــادة الرعويـّـة مــن قبــل 
ــر  ــادة. أّوالً، يوفّ مجلــس مــن شــيوخ مؤهليــن، باإلضافــة إلــى فوائــد هــذه القي
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ــا  ــن الخطاي ــاءلة  م ــة الُمس ــيوخ حماي ــة بالش ــتركة المتعلّق ــادة الُمش ــكل القي هي
المعيّنــة التــي تصيــب القــادة الروحييــن، وبالتالــي، يحمــي هــذا طابــع الكنيســة 
المحليـّـة الروحــي وشــهادة اســم الــّرب. وثانيـًـا، يوفـّـر هيــكل المشــيخة عاقــاٍت 
بيــن األقــران للمســاعدة فــي موازنــة نقــاط الضعــف لــدى الشــيوخ وتصحيــح 

طبعهــم، وهــذا عنصــٌر أساســّي فــي عمليّــة تقديــس القــادة الروحيّيــن. 

مســاءلة القيــادة: قــال المــؤّرخ اإلنكليــزي لــورد أكتــون: »تميــل الســلطة إلــى 
ــة  اإلفســاد، والســلطة المطلقــة تفســد إفســاداً مطلقــاً.« بفضــل معتقداتنــا الكتابيّ
حــول الحقائــق المرّوعــة المتعلّقــة بالخطايــا واللعنــة وإبليــس والفســاد البشــري، 
ــز  ــي مراك ــم ف ــن ه ــخاص الذي ــد األش ــاذا يفُس ــًدا لم ــم جيّ ــا أن نفه ــب علين يج
ســلطة بــكّل ســهولة. فــي الحقيقــة، كلّمــا فهمنــا ارتــكاب الخطايــا الزائــد وخــداع 
ــة مــن قبــل  الخطيّــة، أصبــح التزامنــا بالُمســاءلة أقــوى. توفّــر القيــادة الجماعيّ
شــيوخ تــّم اختيارهــم حســب متطلّبــات الكتــاب المقــّدس، بُنيــةً رســميّةً للُمســاءلة 

الصادقــة. 
ــا مــن  ــة خطاي ــا مــن ناحي ــا الزًم ــة انضباًط ــادة الُمشــتركة واألخويّ ــّدم القي وتق
قبيــل الكبريــاء والجشــع و«لعــب دور هللا«. كتــب إيرل د. رادماتشــر، مستشــار 
ــة فــي أمريــكا: »إنَّ القــادة البشــريّين، حتــى المؤمنيــن  ــة دينيّ مدرســة معمدانيّ
منهــم، هــم خطــاة ويحقّقــون مشــيئة هللا بشــكٍل غيــر كامــل. وبالتالــي، ســيلعب 
العديــد مــن القــادة دور »الضبــط والتــوازن« بعضهــم مــع بعــض، وســيكونون 

بمثابــة حمايــة ضــّد الميــل البشــري للعــب دور هللا علــى الشــعب.«16 
ب أبــًدا أن يتحّكــم فــرٌد واحــٌد بالكنيســة المحليّــة. إنَّ اعتبــار  لــم تكــن إرادة الــرَّ
ــا، وشــخًصا مقّدًســا يــرأس الكنيســة، الــذي ال  ــا وحيــًدا ومدّربً الراعــي محترفً
يمكنــه أن يصبــح جــزًءا مــن الجماعــة، هــو مفهــوٌم غيــر كتابــّي علــى اإلطاق. 
وليــس هــذا المفهــوم غيــر كتابــي فحســب بــل هــو غيــر صحــّي مــن الناحيــة 
النفســيّة والروحيـّـة. يُتابــع رادماتشــر مقابــاً أوجــه القصــور فــي قيــادة الكنيســة 
الموضوعــة أساًســا بيــن يــدّي راعٍ واحــٍد بوحــدة القيــادة عندمــا يتشــارك بهــا 

العديــد مــن الرعــاة: 
»إنَّ الرجــال العلمانيّيــن غيــر مباليــن ألنّهــم مشــغولون للغايــة. ال وقــَت لديهــم 
لاهتمــام بشــؤون الكنيســة. وبالتالــي تُتــرك إدارة الكنيســة إلــى حــّدٍ كبيــر بيــن 
يــدّي الراعــي. هــذا األمــر ســّيٌء بالنســبة إليــه وإلــى الكنيســة أيًضــا. فيســّهل 
هــذا للخــادم أن يعــّزز فــي نفســه تصّرفــات ديكتاتوريـّـة ويغــذّي فــي قلبــه حــّب 

الســلطة االســتبداديّة. 
16  Earl D. Radmacher, The Question of Elders (Portland: Western Baptist, 1977), p. 7.
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ــن خــال  ــة م ــذه االغــراءات القويّ ــةً ضــّد ه ــر حماي ــأّن هللا وفّ ــٌع ب ــي مقتن إنّن
مفهــوم تعــّدد الشــيوخ. إنَّ مفهــوم »الضبــط والتــوازن« الــذي يلعبــه الرجــال 
المتســاوون فــي الســلطة هــو األكثــر فائــدة ويُســاعد فــي تحقيــق التوّجــه 
ــْوا  ــيوخ: »اْرَع ــة الش ــأن تعّدديّ ــه بطــرس بش ــر عن ــذي عبّ ــه ال ــوب في المرغ
ــحٍ  ــاِر، َوالَ ِلِرْب ــْل بِااِلْختِيَ ــَراٍر بَ ــِن اْضِط ــاراً، الَ َع ــْم نُظَّ ــي بَْينَُك ــةَ هللِا الَّتِ َرِعيَّ
ِعيَّــِة«   قَبِيــحٍ بـَـْل بِنََشــاٍط، َوالَ َكَمــْن يَُســوُد َعلـَـى األَْنِصبـَـِة بـَـْل َصائِِريــَن أَْمثِلـَـةً ِللرَّ

)1بطــرس 5: 2، 3(. »17 
باإلضافــة إلــى توفيــر المســاءلة الوثيقــة، والشــراكة الصادقــة، وعاقــات 
األقــران، هــذه األمــور التــي يتقاعــس عنهــا معظــم الرعــاة اإلمبرياليّيــن بــأّي 
ثمــن، توفـّـر القيــادة الُمشــتركة للكنيســة المحليـّـة راعيـًـا مــع ُمســاءلٍة لعملــه. إنَّ 
قــادة الكنائــس )مثــل جميعنــا( يمكــن أن يتكاســلوا وينســوا ويخافــوا وينشــغلوا 
عــن تأديــة مســؤوليّاتهم. وبالتالــي يحتاجــون إلــى زمــاء فــي الخدمــة يكونــون 
مســؤولين أمامهــم عــن عملهــم. يعلــم المدّربــون أنَّ الرياضيّيــن الذيــن يتدّربــون 
معـًـا، يدفعــون بعضهــم بعًضــا لتحقيــق إنجــازات أعظــم. عندما يركض شــخٌص 
آخــر بجانــب العــّداء، ســيضغط هــذا األخيــر علــى نفســه أكثــر وسيســرع قليــاً. 
ب. وهــذا أحــد األســباب التــي مــن أجلهــا  وينطبــق األمــر نفســه علــى عمــل الــرَّ

ب تاميــذه، كّل اثنيــن معًــا.  أرســل الــرَّ
عالقــات األقــران: مــن بيــن األمــور التــي أفرحتنــي األكثــر فــي حياتــي هــي 
ُمشــاركة القيــادة الرعويّــة فــي كنيســٍة مــع فريــٍق مــن شــيوخ رعــاة مكّرســين. 
بمثابتنــا شــركاء فــي عمــل هللا الخــاّص برعايــة شــعب هللا الثميــن الــذي اشــتُري 
ــا  ــا بعضن ــا وعّززن ــا وحمين ــا التــوازن وعّزين ــد شــّددنا وحقّقن ــدم المســيح، لق ب
بعًضــا فــي خــال كّل ظــرف مــن ظــروف الحيــاة تقريبـًـا الــذي يمكــن تصــّوره. 
ال أتــردَّد فــي القــول إنَّ العاقــة مــع زمائــي الشــيوخ كانــت أهــّم أداة اســتخدمها 
ــيحي  ــي المس ــي طابع ــي ف ــو الروح ــة، للنم ــي الزوجيّ ــن عاقت ــًدا ع هللا، بعي
ــي  ــيًّا ف ــيخة دوًرا أساس ــت المش ــد لعب ــم. لق ــة التعلي ــة وخدم ــدرات القياديّ والق

ــة تقديــس حياتــي المســيحيّة.  عمليّ
بــإدراك مهــّم ألخطائــه  قائــد كنيســة  الُمشــتركة  القيــادة  تــزّود  يمكــن أن 
وقصــوره ويمكــن أن تُســاعده فــي التعويــض عنهــا. جميعنــا لدينــا نقــاط عميــاء 
وغرابــة وأوجــه قصــور. جميعنــا لدينــا مــا يدعــوه ســي. أس. لويــس »العيــب 
المميــت«.18 بوســعنا أن نــرى هــذه العيــوب المميتــة بوضــوح لــدى اآلخريــن 
ــا.  ــاء حكمن ــاط العمي ــة والنق ــوب المميت ــذه العي ــّوه ه ــنا. تش ــي أنفس ــن ال ف لك
المرجع نفسه ص.11 17
18   C. S, Lewis, “How to Get Along with Difficult People,” Eternity 16 (August, 1965): 14
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ــا. وهــذا ينطبــق بشــكٍل خــاّص علــى  فهــي تخدعنــا وبوســعها حتّــى أن تدّمرن
ــّددي المواهــب. وبســبب عماهــم  ــادة أصحــاب الشــخصيّة الســاحرة والمتع الق
عــن عيوبهــم ووجهــات نظرهــم المتطّرفــة، لقــد دّمــروا أنفســهم ألنّــه لــم يكــن 
ــم  ــة ل ــي الحقيق ــا، وف ــوا توازنً ــم ويقيم ــعهم أن يواجهوه ــران بوس ــم أق بجانبه

ــدوا أّي شــخص.  يري
عندمــا يكــون قائــٌد واحــٌد علــى قمــة هيــكل هرمــي للتنظيــم، فــإنَّ التــوازن المهــّم 
ــديد  ــكام الش ــادةً. الحــظ ال ــدى اآلخــر ال يحــدث ع ــف ل ــوة والضع ــاط الق لنق
 »Servant Leadership« الــذي يســتخدمه روبــرت غرينليــف، كاتــب كتــاب

)القيــادة الخادمــة(، لينقــل ماحظاتــه:
ــر طبيعــي  ــٌر غي ــة الهــرم، هــو أم ــى قّم ــًدا عل ــا وحي »أن يكــون المــرء رئيًس
ــى  ــى الُمســاعدة وبحاجــٍة إل ــا بحاجــٍة إل ــّي، وجميعن ــا مثال ــد. ال أحــد منّ وُمفِس
ــم  ــل أحده ــا يُنق ــا. عندم ــن منّ ــاء القريبي ــن الزم ــي م ــّوب اآلت ــر المص التأثي
إلــى رأس الهــرم، ال يعــد لديــه زمــاء إنّمــا فقــط مرؤوســون. وحتّــى األكثــر 
ــها  ــة نفس ــره بالطريق ــع مدي ــم م ــين ال يتكلّ ــن المرؤوس ــجاعةً بي ــةً وش صراح
التــي يتكلـّـم بهــا مــع زمائــه المتســاويين لــه، وتُصبــح أنمــاط التواصــل العاديــة 

ــّوهة.«19  مش
إنّنــي أؤمــن بــأنَّ الرعــاة التقليديّيــن المنفرديــن فــي الكنيســة، يمكــن أن يحّســنوا 
طبعهــم وخدمتهــم إذا كان لديهــم أقــراٌن حقيقيّــون يخضــع هــؤالء الرعــاة 

ــم بصــورة مشــتركة.  ــون معه ــم ويعمل للمســاءلة أمامه

19 Robert Greenleaf, Servant Leadership (New York: Paulist, 1977), p. 63.
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التوجيه الرسولي 
ــال  ــة )أعم ــس األمميّ ــن الكنائ ــيوخ بي ــم الش ــكل حك ــس هي ــس أّس ــا أن بول بم
الرســل 14: 23( وعلــى األرجــح أنَّ االثنــي عشــر تلميــذًا أّسســوه بيــن الكنائس 
ــد  ــاب العه ــرض كتّ ــوب 5: 14(، افت ــل 15: 6؛ يعق ــال الرس ــة )أعم اليهوديّ
الجديــد أنَّ المشــيخة يجــب أن تكــون مؤّسســة رســوليّة ثابتــة. فــي تيطــس 1: 
5، يقــول بولــس لتيطــس وللكنائــس أنَّ الكنيســة ليســت مرتّبــة بشــكٍل صحيــح 
إاّل عندمــا يتــّم تعييــن شــيوخ )فــي الجمــع( مؤّهليــن. لــذا يوصــي تيطــس بإقامــة 
ــَك« )تيطــس 1: 5ب(.  ــا أَْوَصْيتُ ــيُوخاً َكَم ــٍة ُش ــي ُكّلِ َمِدينَ ــَم فِ ــيوًخا: »َوتُِقي ش
ــة  ــة والثقافيّ ومــن خــال القيــام بذلــك، كان بولــس يُخالــف الممارســات التقليديّ
ــةً  ــون عاّم ــوا يُمارس ــي، كان ــي الرومان ــع اليونان ــود والمجتم ــع اليه ألنَّ مجم
إشــراف الرجــل الواحــد. وبالتالــي، فــإنَّ اختيــار بولــس هيــكل حكــم الشــيوخ 
ــة.  ــة الحاليّ ــر االجتماعيّ ــع المعايي ــف ببســاطة م ــن يتكيّ ــو ل كان مقصــوًدا. فه
تضّمنــت تعليماتــه لتيطــس توجيًهــا رســوليًّا يجــب أن يتبعــه المؤمنــون اليــوم. 
ــة بالشــيوخ، ال بهيــكل  ولكــن، يزعــم العديــد مــن العلمــاء أنَّ التعليمــات الخاصَّ
ــس  ــات بول ــون إنَّ تعليم ــس. فيقول ــى الكنائ ــا عل ــة عالميًّ ــي ملزم ــيوخ، ه الش
ــا. مــن خــال  ــكل ليــس ملزًم ــات الشــيخ هــي ملزمــة ولكــنَّ الهي حــول مؤّه
القيــام بهــذا التمييــز، يمكنهــم أن يمحــوا هيــكل المشــيخة مــن الكنيســة ويطبّقــوا 
التعليمــات الكتابيـّـة علــى مؤّسســاتهم التــي عيّنوهــا هــم، أي الهيــكل الكهنوتي أو 
الرعايــة الفرديـّـة. لكــن هــذا تمييــز خاطــئ. كيــف يمكــن مثــاً لنــّصٍ مهــّمٍ مثــل 
1تيموثــاوس 5: 17، 18 أن يُطبَّــق علــى الرعايــة الفرديـّـة؟ هــذه التعليمــات ال 

معنــى لهــا إاّل فــي ســياق تعــّدد الشــيوخ. 
بالشــيوخ،  والمتعلّقــة  للشــيوخ  الموّجهــة  التعليمــات  أنَّ  أســتنتج  وبالتالــي 
ــكل المشــيخة بنفســه، ينبغــي اعتبارهــا توجيهــات رســوليّة  ــى هي ــة إل باإلضاف
)تيطــس 1: 5( معياريّــة للكنائــس اليــوم. يُخطــئ الد كثيــًرا عندمــا يّدعــي أنّــه 
»لــم يكــن هنــاك نمــٌط معيــاري لحكــم الكنيســة فــي العصــر الرســولي وهيــكل 

ــي الهــوت الكنيســة.«20  ــا ف ــّد عنصــًرا مهمًّ الكنيســة التنظيمــي ال يُع
قــد نُحِســن إذا اســتجبنا لتحذيــر ألفريــد كويــن الرصيــن مــن الشــك فــي كفايــة 
الكلمــة المقّدســة مــن أجــل توجيــه ممارســات كنائســنا اليــوم. يكتــب كويــن وهــو 
مــدّرس الكتــاب المقــّدس فــي معهــد Emmaus Bible Institute فــي سويســرا:
ــة  ــة البدائيّ ــة الكنيس ــيحية أنَّ خط ــن المس ــا م ــرين قرنً ــخ العش ــت تاري ــم يُثب أل
هــي الوحيــدة التــي تناســب جميــع األوقــات واألماكــن، وهــي األكثــر مرونــة 

20 Ladd, A Theology of the New Testament, p. 534.
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فــي تكيّفهــا مــع الظــروف األكثــر تنّوًعــا، وهــي قــادرة األكثــر علــى مقاومــة 
ــر القــدر األقصــى مــن اإلمكانيــات لتنميــة  االضطهــاد والوقــوف ضــّده، وتوفِّ

ــة؟ ــة الكامل ــاة الروحي الحي
كلُّ مــّرةٍ ظــنَّ فيهــا اإلنســان أنـّـه أذكــى مــن هللا وأنـّـه طــّور بجهــٍد جهيــد نظاًمــا 
ــا مــع روح  ــر توافقً ــف بشــكٍل أفضــل مــع نفســيّة اإلنســان« وأكث ــا »يتكيّ دينيًّ
عصرنــا، عوًضــا عــن اتّبــاع نمــوذج العهــد الحديــث، كانــت محاولتــه قصيــرةَ 

األجــل بســبب الفشــل الناجــم عــن صعوبــات غيــر متوقّعــة. 
تنبــع جميــع البــدع واالنحرافــات فــي الكنيســة مــن التخلـّـي عــن الكلمــة المقّدســة 

وعــن نمــوذج الكنيســة التــي تقّدمــه.«21
ــد كويــن، »إنَّ الكنائــس التــي أّسســها الرســل  باختصــار، وكمــا يســتنتج ألفري

ــع األوقــات واألماكــن.«22 تبقــى النمــاذج الصحيحــة للكنائــس فــي جمي

الخاتمة

يمكــن رفــع درجِ ملفــاٍت ملــيء باالعتراضــات ضــد القيــادة الرعويــة المتّســمة 
ــّدس،  ــاب المق ــن بالكت ــى المســيحيّين المؤمني ــّدد الشــيوخ. لكــن، بالنســبة إل بتع
المشــكلة الحقيقيـّـة هــي التاليــة: هــل القيــادة الرعويــة مــن قبــل شــيوخ متعّدديــن 
أمــٌر كتابــّي؟ هــل هــو رســولي؟ إننــي مقتنــٌع بأنّــه كذلــك! كلّــف كلٌّ مــن 
ــة هللا  ــة رعيّ ــة المحليّ ــيوخ الكنيس ــى ش ــأن يرع ــس وبطــرس ب ــولَين بول الرس
ــّق  ــذا ال ح ــس 1: 5(. ل ــرس 5: 1، 2؛ تيط ــل 20: 28؛ 1بط ــال الرس )أعم
لدينــا بــأن نُلغــي دور الشــيوخ الــذي وضعــه هللا. ولكــن هــذا بالضبــط مــا فعلتــه 
معظــم الكنائــس مــن خــال تطبيــق الحكــم الرســولي برعايــة الكنيســة المحليّــة 
مــن قبــل راعٍ واحــد محتــرف ومــن خــال إخضــاع نظــام المشــيخة للراعــي. 
أيــن نجــد فــي العهــد الجديــد إشــارات إلــى الراعــي الَمرســوم )قــّس أو رجــل 
ديــن( وشــيوخه الذيــن يقدّمــون لــه المشــورة؟ ال نجــد ذلــك! نجــد فقــط أنّــه تــّم 

ذكــر الشــيوخ الرعــاة. 
لكــن يجــب أن نعتــرف بــأنَّ الكنائــس التقليديـّـة التــي يقودهــا رجــال ديــن، ســتجد 
ــن أمــٌر  ــن ومتعّددي ــل شــيوخ رعــاة مؤّهلي ــة مــن قب ــادة الرعويّ ــق القي أنَّ تطبي
ــة أمَريــن.  صعــٌب إن لــم يكــن مســتحياً. لــذا يتطلّــب تطبيــق المشــيخة الكتابيّ
ــيخة  ــام المش ــأنَّ نظ ــّدة ب ــا بش ــة وقادتَه ــة المحليّ ــع الكنيس ــب أن تقتن أّوالً، يج
21 Alfred Kuen, I Will Build My Church, trans. Ruby Linbald (Chicago: Moody, 1971), p. 17.
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هــو تعليــٌم كتابــّي. ثانيًــا، يجــب أن تلتــزم الكنيســة المحليّــة بالقيــام بالتغييــرات 
الصعبــة والشــخصيّة الضروريـّـة مــن أجــل جعــل نظــام المشــيخة يعمــل لمجــد 

هللا. 
ــد  ــةّ ممارســة أو معتق ــق أي ــد تطبي ــان عن ــا ضروريّ ــا هم هــذان األمــران طبعً
كتابــّي غيــر مألــوف أو صعــب. إذا ســألَت مثــاً »هــل ينجــح الــزواج؟«، قــد 
ــذا هــل ينبغــي أن نهمــل  ــا. ل ــر ناجًح ــدو غي ــه يب ــاس أنّ ــر مــن الن يجيــب الكثي
مؤّسســة الــزواج ونبحــث عــن شــيٍء آخــر؟ كّا! إنَّ مؤّسســة الــزواج هــي إرادة 
هللا للجنــس البشــري كمــا يُعلــن الكتــاب المقــّدس. لــذا لكــي ينجــح الــزواج، علينا 
ــه تعليــٌم كتابــيٌّ ثــّم أن نلتــزم بإنجاحــه. وعندئــٍذ فقــط ينجــح  أّوالً أن نصــّدق أنّ
الــزواج. فالشــروط هــي نفســها لتطبيــق مشــيخٍة كتابيـّـٍة. علينــا أن نؤمــن بأنّهــا 

كتابيّــة ونلتــزم بمعونــة هللا بجعلهــا تعمــل بشــكٍل فعّــال. 
ال شــكَّ أنَّ دمــَج المشــيخة الرعويّــة فــي الكنيســة المحليّــة ليــس العــاج 
ــّم فهــم هــذه  ــكّل المشــاكل. تُنشــئ المشــيخة مشــاكلها الخاّصــة ويجــب أن يت ل
المشــاكل ومعالجتهــا باســتمرار. ولكــن عندمــا تُطبـّـق المشــيخة الكتابيـّـة بالشــكل 
ز نمــّو الرجــال  الصحيــح، تتيــح للكنيســة بــأن تكــون كمــا صّممهــا هللا، وتعــّزِ

ــة.  ــم كلمــة هللا الثمين ــرم تعالي ــة الكنيســة، وتُك ــي عائل ــادة الروحــي ف الق
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