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  القیادة اإللھیة والقادة األتقیاء
  
  ١٤الفصل 

  ٦٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم مؤھالت قادة الكنیسة التي حددھا هللا: ھدف الدرس

  . اإلنسان یسوع المسیح: إلھ واحد ووسیط واحد بین هللا والناس ألنھ یوجد" 
  ) ٦ -٥: ٢تیمو١"(الذي بذل نفسھ فدیة ألجل الجمیع، الشھادة في أوقاتھا الخاصة

  ). ١: ٣تیمو١" (إن ابتغى أحد األسقفیة، فیشتھي عمال صالحا :صادقة ھي الكلمة" 
یفسر بولس . س الغرض من الكنیسة وأولویاتھارسالة تیموثاوس األولى رسالة رعویة یشرح فیھا بول

یقدم بولس حق اإلنجیل . المبادئ التي ال تتغیر بتغیر الثقافة ویتحتم تطبیقھا في الكنیسة عبر األجیال
للكنیسة عندما یكتب معلنًا أنھ یوجد إلھ واحد فقط، ووسیط واحد فقط بین هللا والناس، اإلنسان یسوع 

  . المسیح
لم ). ١٢ - ٩: ٢(ال یحظى بولس باستحسان كثیر من السیدات عندما یقرئن اآلیات  على سبیل المثال،

ھناك نظام : یقصد بولس بھذه الكلمات أن السیدات ال یشتركن في الخدمة، لكنھ كان یكرر ما سبق أن قالھ
الكتاب . إلھي وضعھ المسیح للكنیسة، فالرجل یقود المرأة وأسرتھ، وعلى الرجال قیادة الكنیسة المحلیة

كلمة هللا واضحة في تسلیم . المقدس یساوي تماًما بین الرجل والمرأة، لكنھ یحدد أدواًرا بعینھا لكل منھم
وبناًء علیھ فیمكن للمرأة أن تخدم في أي مجال في الكنیسة المحلیة ما دامت . قیادة البیت والكنیسة للرجل

  . تحت قیادة شیوخ الكنیسة الرجال
یضطلع الشیوخ . یكتب بولس قائمة طویلة بمؤھالت ومسئولیات الشیوخ والشمامسةفي األصحاح الثالث، 

ویعطي بولس مقاییس . بالمسئولیات الروحیة ویتحمل الشمامسة مسئولیة المجاالت العملیة في الكنیسة
تتمثل بعض ھذه المقاییس في األمانة، القدرة . غایة في الصرامة للشیوخ والشمامسة، ولزوجاتھم أیًضا

لى التعلیم، االبتعاد عن الُسْكر والعنف، والتحلي باللطف، والبعد عن التناحر والصراعات، ومحبة ع
  . المال، والقدرة على تنظیم شئون بیوتھم وأسرتھم، وذوي سمعة طیبة في المجتمع

س عندما یترك الناس اإلیمان ویتبعوا أرواًحا مضلة، فلی - في األصحاح الرابع، كتب بولس عن االرتداد
بعض الناس تسعى إلى اختبارات روحیة بدالً من االتجاه نحو . كل ما ھو روحي یكون من الروح القدس

ضون أنفسھم ألرواح خطیرة یذكِّر بولس تلمیذه تیموثاوس بأن تعلیم الكنیسة . هللا والسعي في إثره، فیعرِّ
في . من الریاضة الجسدیةالبد أن یُبنى على الكتاب المقدس، كما أن التدریب الروحي أثمن بكثیر 

األصحاح الخامس، أوضح بولس كیفیة التعامل مع الشیوخ، والشباب، والشابات، والعجائز كما لو كانوا 
  . كما حث أعضاء الكنیسة على توقیر شیوخھا. ضمن العائلة
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ ُكتیت تیموثاوس األولى لشیوخ الكنیسة -١
 . یعلِّم بولس بأن الناس یخلصون إذا اعتقدوا مخلصین في أمر ما صواب أم خطأ؟ -٢
 . صواب أم خطأ؟ یقول الكتاب بأن الرجل مساٍو للمرأة، لكن لكل منھما دور مختلف عن اآلخر -٣
صواب أم خطأ؟ یتضمن تعلیم بولس وجوب وضع الشیوخ في مكانة أعلى من األعضاء داخل  -٤

 . الكنیسة
  

  : ل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلكاختر إجابة واحدة لك
  

 ): اختر كل ما یناسب(لماذا رفض بولس قیادة المرأة للرجل في الكنیسة؟  -٥
 . تقع على الرجال مسئولیة الرعایة في البیت والكنیسة -أ

 . ألنھ مخالف للنموذج اإللھي لدور كل من الرجل والمرأة -ب
 . لم یحب بولس النساء -ج
  . من الرجالالنساء في مرتبة أقل  -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض مؤھالت الشیخ في الكنیسة؟  -٦
 . بعل امرأة واحدة -أ

 . ثري ومن عائلة مرموقة -ب
 . ذو تعلیم متمیز -ج
  . ذو سمعة طیبة حتى بین غیر المؤمنین -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا قرر الرسل حتمیة وجود شمامسة؟  -٧
 . في العمل الشاق لم تكن لھم رغبة -أ

 . حصة الطعام الیومیة أُھملت بعض األرامل في توزیع -ب
 . احتاجوا للتركیز على الصلوات وتعلیم كلمة هللا -ج
  . رغب البعض في الكنیسة في ارتقاء مكانة متمیزة بین األعضاء -د
  
 



56 
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض مؤھالت الشماس؟  -٨
 .جدیر باالحترام -أ

 صمخل -ب
 غیر شَّراب للخمر -ج

ه   . كارز مفوَّ
 

  ما أھمیة مؤھالت الشیوخ والشمامسة وزوجاتھم؟  -٩
المة الكنیسة على قادتھا األتقیاء -أ  . تعتمد س

 . منصب الشیخ والشماس متاح لكل من یرغب فیھما -ب
 . البد من قبول المجتمع لھم -ج
  . د من یحتل ھذه المناصبیمكن التنازل عن ھذه المؤھالت عند الضرورة إلیجا -د
 

  ما ھو المعیار الذي وضعھ بولس لألرواح؟ . كما في أیام بولس، تكثر ھذه األیام األرواح المضلة - ١٠
 . یجب النظر بعین االعتبار لكل االختبارات الروحیة -أ

 . یجب امتحان ھذه االختبارات الروحیة وفقًا للحق الكتابي -ب
 . بواسطة شیوخ الكنیسة یجب امتحان ھذه االختبارات -ج
  . ال یجب وجود اختبارات روحیة على اإلطالق في الكنیسة -د
 

  استناًدا لرأي بولس، كیف لنا أن نتعامل مًعا داخل الكنیسة؟  - ١١
 مثل أعضاء في نادي خاص -أ

 مثل مملكة -ب
 مثل أفراد عائلة واحدة -ج
 مثل جیران -د

  

ما ھي بعض الوسائل التي یمكنك بھا . سیمة والعمل الشاقالقیادة في الكنیسة تعني المسئولیة الج
تعضید وتشجیع القادة في كنیستك المحلیة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا من أجل قادة كنیستك، واشكره من أجل المعاییر التي وضعھا للقیادة ألنھا تضمن وجود 
واطلب . لھأطلب من هللا أن یساعد قادة كنیستك لیعیشوا حیاة التقوى فیكونوا صورة جیدة . كنیسة مؤثرة

أشكر هللا إن كان قد وضع . منھ أن یساعد القائمین على الكرازة فیحفظوا سالمة التعلیم لئال یضلوا الناس
 . على عاتقك دور قیادي، واطلب منھ القوة التي تحتاجھا لتكرم اسمھ من خالل ھذا الدور
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لمزمعین أن یقودوا الكنائس التي كان لماذا أوصى بولس بمثل ھذه المعاییر العالیة للشیوخ والشمامسة ا -١

تیموثاوس؟  یبدؤھاسوف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھي الفروق بین الشیخ والشماس، وكیف یمكنكك تطبیقھا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. حدد موقع كل أقوال بولس المخلصة لتیموثاوس في رسالتھ األولى لھ وطبقھا -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في األصحاح الخامس، لماذا بدا بولس مشدًدا علي أھمیة التأدیبات التي یفرضھا تیموثاوس على  -٤

ي یثبت علیھ انھیار أخالقیاتھ؟ الراعي الذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بالتحلي بالتقوى إلى جانب ممارسة الریاضة ) ٨ -٧: ٤(كیف یمكنك تطبیق نصیحة بولس الواردة في  -٥

البدنیة، ذلك ألن ممارسة التقوى نافعة لیس في ھذا العالم فقط، بل في الحیاة اآلتیة أیًضا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یمنا مما ھو مكتوب في كیف یمكنك تطبیق تعلیم بولس الوارد في األصحاح السادس حول اتخاذ ق -٦

الكتاب المقدس ولیس من الثقافة المحیطة بنا في المجتمع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة مسئولیة القائد الروحي الجسیمة التي وضعھا بولس على تیموثاوس حول  -٧

التخلي عن المكاسب المادیة والسعي للحیاة في ورع وتقوى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

  

  الذھاب إلى العمق


