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 عهد جدید یسایدر کل یرهبر

Drs Gijs van den Brink, 2020 

 Study Bible magazine 13.3  منتشر شده در مجله

 

 ساهایاز کل یاری. بسبحث روز است" ی" و "رهبرسایکل بنا نهادن  موضوع "

هدف  کی نیاالبته که  .دانندمیخود  مأموریترا  دیجد یساهایکل برپاساختن

منظور ما  درواقع کنیممی" استفاده سایاز کلمه "کل یاست. اما وقت زیبا

تالش  یبرا ییارهایمع ایکار مناسب است؟ آ نیا یبرا یچه نوع رهبر ؟چیست

 بناکردن  وجود دارد؟ رسوالن در مورد  ساهایکل گسترش   در جهت   رسالت گونه

، گریدو بسیاری  سؤاالت نیچگونه عمل کردند؟ با در نظر داشتن ا ساهایکل

در این رابطه از  توانمی ایآ یمنیبب را با شما بخوانم تا دیعهد جد خواهممی

 .میاموزیرسوالن ب

 نگاهاز سه  سایکل

[ 1].متفاوت داشته باشد معنی  د سه توانمی  " (ekklēsia) سای"کلواژة  هد جدیدر عد

در  در حقیقت کلیسا، اما کنیممیترجمه  سایکل عنوانبهرا  این مفاهیم ةهر س

استفاده از کلمه  با توجه به موقعیت  بنابراین مهم است که باشد.  می سه شکل

" سای. "کلاستکنیم منظور کدام شکل از کلیسا  مشخصکلیسا در متن کالم، ابتدا 

 .سیمای متفاوت داردسه عهد جدید  در

. شوندمیمکان جمع  کیدر  باهمباشد که  گروهید در مورد توانمی اولین سیما

مثال در  عنوانبه، شکل بگیردسالن  کیدر  ایخانه  کید در توانمیجمع  نیا

منظور  همینبه مردم معموالً  دوم میالدی قرن لی[ تا اوا2مدرسه.] کیساختمان 

 ت  یشفاف یبرا یمتوانمیبنابراین . کردندمیمالقات  هایشانخانهدر همدیگر را 

 .مینامب گیخان یسایرا کل هاگردهمایی نیا موضوع

ساکن  منطقه ایشهر  کی همه ایماندارانی که دربه د توانمی دوم کلیسا شکل  

 سایکل نی. انامیممی یمحل یسایکلرا  هاگروهدر اینجا این  .شود اطالقهستند، 

که  ،رم یسایمثال کل عنوانبهاست.  قرارگرفته یی مشخصایمنطقه جغراف کیدر 

به  پولس نامه یاو  کرد افتیدر را (نایرومرساله به از پولس ) اینامه

 هیدر ترک یاستان) غالطیهمنطقه  در ایمانداران  ساکنهمه  یبراکه  انیغالط

 .ارسال شد ی(فعل

 در سراسر جهان ایماندارانهمه  شامل است که یجهان یسایکل ین سیما،سوم

 یسایکلیعنی ، نگاه خواهیم کرد آشناتر  کلیسا به اشکال در ادامه .باشدمی

 هاآنبه نوع رهبری هر یک از کرد تا  میخواه یبررس و ی،خانگ یسایو کل یجهان

 .پردازیممی یمحل یسایبه کل زیو در آخر ن ببریم پی

 گرددورهرسول 

 هاآسمانر که د باشدمی حیمس یسیع سرسر دارد و آن  کیفقط  یجهان یسایکل

 را انیسساف در این رابطه رساله میتوانمیمثال، ما  عنوانبه. ساکن است



Gijs van den Brink, StudieBijbel magazine 13.3 maart 2020 
===============================================   

او نهاد، و مقرر فرمود که او  یپاها ریرا ز زیهمه چ او  " می( بخوان22:1)

 .بدن او است نیزم یرو یسایسر است و کل یسیباشد." ع زیهمه چ سَر   سایکل یبرا

 یرهبرعهد جدید دارای یک ساختار   در زمان یجهان یسای، کلنیزم یرو بر

 رهبری   را دارد و آن رهبریاز  ایگونه در حقیقت ، امانیست یافتهسازمان

قرار  یمحل یسایکل کی تیمسئول عهد جدید در مقام رسول در کی[. 3]است نرسوال

 .را دارد مشخصه زیر سهاین  ولی گیردنمی

، ما در مثال عنوانبه. شودمیفرا خوانده  خداوند، رسول شخصًا توسط اول اینکه

از پولس، " .خوانیممی  (15 آیهر.ک. به به عالوه )1:1غالطیان مورد پولس در 

 ۀواسطبهانسان، بلکه  ۀواسطبهو نه  هاانسانکه رسالتش نه از جانب  یرسول

 ".دیزانیپدر است که او را از مردگان برخ یو خدا حیمس یسیع

به این ترتیب . روندنمیبه آنجا  گرانیکه د کندمی کار ییهامکان، او در اً دوم

هنوز آورده نشده است  لیکه انج کندیمفعالیت  ییهامکاناست و در  شگامیاو پ

است که  یروش نی، ابه هر حالاست(.  قرارگرفته آسیبمژده انجیل در معرض  ای)

 تیمسئول او، سوم  .(16-13:10قرنتیان  2به ر.ک. است ) گرفتهشیپرسول در پولس 

بر عهده  را کرده سیکه تأس یخانگ یهاگروه یی  راهنماو  یبعد هایمراقبت یاصل

 (. 13-10قرنتیان  2 به دیمثال نگاه کن عنوانبهدارد )

البته . هچقدر مستقل بوددر حقیقت رسول  کی این است که شودمیپرسشی که مطرح 

، اما کردمی، در ابتدا به طور مستقل کار سایکل بناکنندهً  کی عنوانبهاو 

 هیروح ولس. پمیریبگ دیگری نیز بزرگ هایدرس پولساز اقدامات  میتوانمی

سایر رسوالن در توسط  اشیرهبر بود که رسالت   نیداشت. هدف او ا یقو ی  همکار

مثال  عنوانبه. نمایند فعالیت یبا هماهنگهمه رسوالن  تاشناخته شود  میاورشل

همراه برنابا به  گرباریدپس از چهارده سال، ، "خوانیممی 2-1:2غالطیان ، در 

را که در  یلیدر آنجا انج ...با خود بردم زیرا ن توسیرفتم و ت میاورشل

 زیعرضه داشتم؛ البته در خلوت، و ن شانیبد کنمیموعظه م انیهودیریغ انیم

 ".باشم دهیدو ایبدوم  هودهیتنها به رهبران سرشناس، مبادا ب

 ، بلکه روح القدسنبود شبه انتخاببنا  او بشارتی  سفر  نی، اولنیعالوه بر ا

در  شانیکه ا ینگامهصحبت کرد. " هیسور َانتاکیة یسایکل و معلمان   انبیابا 

را  السیسالقدس گفت: »برنابا و روح بردند،یعبادت خداوند و روزه به سر م

آنگاه،  ام.«را بدان فرا خوانده شانیکه ا یبه جهت کار ،دیجداسازمن  یبرا

را  شانیدست بر آن دو نهاده، ا [انبیا و معلمان] هاآنپس از روزه و دعا، 

 (3-2:13)اعمال  "سفر کردند. ۀروان

، به اختالف ایبروز مشکل زمان در در نظر داشته باشیم،  مهم است که نیهمچن

 آیه) 6، در اعمال مثال عنوانبه. است شدهمی  تشکیل جلسه"یک " منظور حل آن

که  است زبان یونانی زنانبیوه در مورد رسوالن که خوانیممیرا  ایجلسهشرح  (2

 همچنین. ، تشکیل داده بودندداشتند از محروم شدن از جیره روزانه شان گالیه

 نکهی، ادر مورد ختنه نظراختالفدرباره  استدیگری  ایجلسه دربارة 3-1:15اعمال 

 .ریخ ایختنه شوند  دیبا یهودی ریغ تازه ایمانداران   ایآ

، قطعًا اطاعت نرسوال عمل ازگرفت که عالوه بر استقالل  جهینت توانمی نیبنابرا

 .وجود دارد زین ی، مشورت و همکار(ایانب کالم  )از 



Gijs van den Brink, StudieBijbel magazine 13.3 maart 2020 
===============================================   

 شبان به عنوانخانواده  مرد  

، یخانگ یسایکلیعنی ، شودمیمشخص تشکیل مکان  کیکه در  ییسایکلدر رابطه با 

بدون بزرگان، بدون این اجتماع . کنیممین را مشاهده اییافتهسازمان یرهبر

 عطایای روحانیهستند که  یفقط افراد نجای[ در ا4].شودمی برقرار شماس ها

اکنون   " 28:12قرنتیان  1در. بردمینام  هاآنبار از  کیاز  شیب ولسدارند. پ

 ا،یاّول رسوالن، دّوم انب ،منصوب کرده است سایرا در کل مختلف خداوند افراد

 تیریو مد رساندنیاریو شفا دادن  یایسّوم معّلمان؛ بعد قدرت معجزات، سپس عطا

 ".ریغ یهازبانو سخن گفتن به انواع 

را  یرسول، برخ عنوانبهرا  یبرخ د یاوست که بخش" 11:4 انیدر افسس نیهمچن

 " ...شبان و معّلم عنوانبهرا  یمبشر، و برخ عنوانبهرا  یبرخ ،ینب عنوانبه

و  برادران یا ست، یپس مقصود چ" 26:14قرنتیان 1 در همچنین در یک جلسه دیگر

 یزبان ،یامکاشفه ،یمیتعل ،یهر کس سرود د،ییآیهم مکه گرد  ی؟ هنگامخواهران

 " .به کار رود سایکل یبنا یبرا دیهمه با هاایندارد.  یاترجمه ایو 

رابط مشخص کنیم به  عنوانبهی خانگی یک فرد هاگروهاگر بخواهیم برای این 

، کسی که این جمع ایمانداران را در منزل خود میخوریبرممیزبان خانه 

 ای شبان کی عنوانبه خانهصاحب ای هپدر خانبه این ترتیب . کندمیپذیرایی 

ما در مورد  ،مثال عنوانبه. کندمی عمل سایکل د رابطفر عنوانبهپدر و 

(.  16-15:16قرنتیان 1) خوانیممی قرنتس ی شهركینزد در اشخانوادهو  استفان

جمع ایمانداران  پولس به باشد. متأهلزوج  کید توانمیاین میزبان  نیهمچن

درود و سالم "  هاآنع خانگی و جم یالسکیو پر الی"آک قرنتس در کلیسای خانگی  

 ایماندار خواهر کید توانمیاین میزبان  نی(. همچن19:16 انی)اول قرنت فرستدمی

( و  15:4 کولسیاناو" ) گی  خان کلیسایمفا و ی"ن دربارهما  در این خصوصباشد. 

 .خوانیممینیز (  1:16 یان)روم یبیف

رهبر مشاهده  عنوانبهرا  بزرگان گیخان یسایکل یبرگزار ما در نیبنابرا

جا فرستاده است که در به آن اینامهپولس  و شدهتشکیل ییسایکلبلکه  .کنیممین

 یهانامهگذشته  نی(. از ا1: 1 انیپیلی)ف می کنداشاره  آن به سرپرستان کلیسا

 ولس. پاستنوشته نشده  ع ایماندارنجم یبرا تیموتائوسو  توسیت پولس به

 ازدهی، [5نوشت ]  یالدیم 62در سال  فیلیپیرم به شهر را از  نامه ای احتماالً 

  50 بین سال های در یپیلی، لوقا و پولس به فتیموتائوس، السیسآنکه سال پس از 

[ صحبت از 6].برای اولین بار به این شهر سفر کرده بودند الدیپس از م 51و 

سال  در یپیلیکه در ف دهدمینشان  در این نامه جمع به صورت ناظران و خادمان

 ماندارانیاهمه  یکه پولس برا نیو ا گی وجود داشتهگروه خان نیچند ،یالدیم 62

که  مشاهده می کنیمما  سپس .ه بودنوشترا  این رساله یپیلیدر شهر ف

 .شوندمیمنصوب  به این ترتیب کلیسا بزرگان  سرپرستان و 

 شهر یسرپرستان و شماس ها

ایمانداران ساکن همه  این کلیسا مشمول  ، شودمی یمحل یسایکل کیصحبت از  یوقت

. شودمیغالطیه(  ناحیه )مانند کی ای ، روم و افسس( میشهر )مانند اورشل کی در

را  نی. اه باشدداشت یخانگ یسایکل نیچندد توانمی یشهر ایمنطقه  نیچن
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 یگروه خانگ نیدبه چن ولسکه پ یی، جابینیممی  16 انیدر روممثال  عنوانبه

 یرهبردر این سطح است که تنها  عهد جدید . درفرستدمی سالم و درودرم  یسایکل

 .کنیممیرا مشاهده ها  ( و شماسبزرگان) از سرپرستان اییافتهسازمان

(  یالدیم 63-62) تیموتائوس( و یالدیم 63) توسیخود به ت هاینامهپولس در خطابة 

را در کرت  هاییسایکل دیبا تیموتائوسو  توسیروشن است. ت کامالً  مورد نیدر ا

تو را از آن رو " :گویدمی  5:1 توسیکنند. پولس در ت دهیسازمانو در شهر افسس 

که تو را  گونههمانو  دهیسامانناتمام را  یدر ْکر ت بر جا گذاشتم تا کارها

 ".یبرگمار یخیامر کردم، در هر شهر مشا

 توسیبه ت پولس هاینامههمچنین  ! گروه یا کلیسای خانگیبنابراین نه در هر 

 طیدرباره شرا تفسیرپولس به  هاآندر که  هستند هایینوشتهتنها  تیموتائوسو 

 .کندمیصحبت  ها بزرگان و شماس

 امروز یسایکل

 یبرا نیا ؟حال ببینیم این نکات چه پیامی برای کلیساهای امروزی دارند

 یساهایاست که کل نیمشکل ا نی؟ اولد باشدتوانمیمعنایی ما به چه  یساهایکل

: شوندمی میتنظ ها بلکه بر اساس فرقه یابندنمیسازمان  رهاشه بر اساسما 

را  منظور پولس. اگر رهیو غ کاستی، پنطستیباپت روم، پروتستان، کیکاتول

را خودشان  گروه   تیهو نا بهب ساهایکل یبندمیتقس، او به شدت بفهمم یدرستبه

به سه مدل در کلیسا ، ما امروزه یدر مورد رهبر(. 12-10:1قرنتیان 1) کندمیرد 

 .میخوریبرم

 سر کلیسا یسیروم است. ع کیکاتول یسای. نمونه بارز آن کلیاسقف رهبری   مدل. 1

و ، )پاپ( شودمیمنصوب  نیزم یرو سر  کلیسا عنوانبه دیگر رهبر کی، سپس است

سلسه  ترتیببه همین  منصوب می شوند در هر منطقه هااسقفآن  ترپایینردة در 

 .شودمی دهیسازمان نییاز باال به پامراتب 

نوعی از شورای بزرگان )کلیسای مشایخی(  (Presbyterianism)  ینیتریپرسب مدل. 2

 .کنیممی مشاهده یلیپروتستان و انج یساهایمدل را در اکثر کل نی. ا)مشایخ(

 نی، اشده(. از زمان اصالحات دهیسازمان)جماعت = جماعت  ییجماعت گرا مدل. 3

  ستیباپت و (Dopersen-Anabaptism) ستیآناباپت هایفرقهدر اوقات  شتریمدل را ب

(Baptists)  که  کندمیکار  ی کلیساهمه اعضا قیاز طر سایروح در کل. بینیممی

 .شودمی دهیسازمانبه باال  نییساختار از پا نی. ااین ساختار است بنیاد  

 بلکه کاری را انجام دهم. نیقصد ندارم چن البتهاست؟  نیکدام شکل بهتر

. کنیممیمشاهده  عهد جدید پاسخ دهم که کدام مدل را در سؤال نیم به اتوانمی

نیز پدیدار تا قرن دوم  و وجود نداشت عهد جدید در زمان هااسقفرهبری مدل 

 ایشهر در هر  عهد جدید در توانمیرا  یا مشایخ بزرگان یشورااما . نشده بود

 یروحان خانوادة کی پدر   عنوانبه شبان به این ترتیب که یک افتی ایمنطقه

 مانند ،شودمیگرد هم جمع مکان  کیکه در  دهدمیرا تشکیل  سایساختار کل

 .در قرن اول یخانگ یسایکل
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مکان جمع  کیکه در را  سایکل شبان   کی از وظایف   یبرخ خواهممی، سرانجام

 .، ارائه دهمشودمی

 شبان یک نمونه است

خانوادة خداوند، چگونه عملی به نظر  عنوانبهرهبری بر اساس مدل کلیسا 

کرده  انیب بایز  اریبس 3-2:5نامه اول پطرس را پطرس در موضوع  نی؟ ارسدمی

 .است

اّما نه به  د،یو نظارت کن یخدا را که به دست شما سپرده شده است شبان ۀگل "

افع من ی[؛ و نه براخواهدیگونه که خدا مو رغبت، ]آن لیاجبار بلکه با م

که به دست شما سپرده  ینه آنکه بر کسان. نامشروع بلکه با عشق و عالقه

 " .دیه باشگله نمون یبلکه برا د،یکن یاند سرورشده

 کی. کندمی فیتوص ه بودكرد یرهبر یسیكه ع گونههمانکلیسا را  یرهبر پطرس

مانند خوب  شبان کی. کندمین یرهبر نیقوان یخوب با اعمال قدرت و اجرا شبان

پیروی  یخوب برا الگوی  است.  خوبی یخدا است. او الگویک پدر برای خانوادة 

 .است مناسب سایرین

را  هاآنو  دهیالهام بخش گرانیکه به د دیکن یزندگ ایگونهخود را به  اعتقاد  

 .یددعوت کن یرویبه پ

-6:4 تیموتائوس 1) دهدمیبه منظور تأکید بیشتر مثالی را ارائه  نیپولس همچن

 " :خوانیممی  12:4 تیموتائوس1در  را تیموتائوسپولس به  ام یپ ة این(. خالص16

شمارد، بلکه در گفتار و کردار و  ریحق اتیتو را به سبب جوان کسچیمگذار ه

در گفتار و نه تنها  پس "مؤمنان را سرمشق باش. ۀهم ،یو پاک مانیمحبت و ا

 توانمی. چگونه دیباش نمونه زین پاکیو  مانی، ا، عشقافکار، بلکه در کردار

 ؟بود اینمونه همچین

، مانیا م  (. کال6:4) نمونه باشید مانی ادر کالم   دی: بگذارگویدمی، پولس ابتداً 

 ما است که ی، خاکخاک مثل که بود، طورهمانآنچه هست،  ،مسیح یسیع امیپ یعنی

 .کنیممی افتیخود را در یمعنو ی[ و از آن غذا7] ایمشدهدر آن کاشته 

)در  eusebeia درخود را  دیبا تیموتائوسکه  گویدمی 8و  7 اتی، او در آاً مدو

، در اعتقاد یخداپرست درترجمة فارسی قدیم کتاب مقدس به معنای دینداری(، 

روزانه و خواندن کتاب مقدس منظم  دعا و عبادت  کند. در  تیترب ،یبه زندگ

: به این ترتیب گویدمی پولسسپس  .خود باش روحانی   یزندگ و . مراقب خودباش

  .(15:4)می گردد مشاهده همه قابل یبرا، ما مانیا رشد   و شرفتیپ است که

تنها زمانی می توانند آن را  گرانید نند؟یند آن را ببتوانمیچگونه  گرانید

که بتوانند آن  دیباش ایسرگشادهاگر نامه  ،دیشفاف باش که مشاهده می کنند

خود و نحوه  هایدشواریو  هانگرانیدرباره  حاً یصرو اگر بخوانند را 

از خود و  ی، وقت(16)در آیه  گویدمی ولس. پدیصحبت کن هاآنبا  تانبرخورد

 دهندمیرا که به شما گوش  یخود و کسان، شما کنیدمیخود مراقبت  ماتیتعل

 .دهیدمینجات 
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. شما فقط دیستین سایر ایمانداراناز  در مقامی باالترشما  شبان کی عنوانبه

 .دیمتفاوت دار وظیفة کی

 است یمرب کی شبان

است که پولس در  یزیهمان چ نیاست. اهم  یمرب یک ،نمونه بودنعالوه بر  شبان

و با  میدهیو هر کس را هشدار م م،یکنیما او را وعظ م : "گویدمی  28:1 کولسیان

 ".میحاضر ساز حیتا همه را کامل در مس م،یآموزیکمال حکمت م

. پولس رسندمیبه کمال  حیهمه در مس ،کندمین تفاوتی ی ما نیزسایامروز در کل

 کیاو به  یگله برا . همه گوسفندان  دهدمین حیرا ترج یخاص سن   یافرهنگ  چیه

 .اندازه مهم هستند

اراده  نیبالغ است. ا ایکامل  یاست و به معنا teleios یونانیکمال در واژة 

 یسیع ضیف قیاز طر تنها نیخوب شوند. ا کامالً خداوند است که همه مردم دوباره 

 یهمکار نهیزم نیدر ا دیاست. اما با پذیرامکانو قدرت روح القدس  حیمس

، نه با کنممی رزهو مبا کنممیکار من تالش  نیا ی: براگویدمی. پولس میکن

 (. 29:1 یانکولس)قدرت خودم بلکه با قدرت روح القدس 

 .تعلیم دادن به همگان و «کردن حتی»نص ؟رودمی یچه انتظار شبانپس از 

Noutheteō  واژه یونانی متشکل از  نی. ااهمیت بسیاری دارد "نصیحت کردن"یا

nous "درون" و ذهن ،tithēmi "  "درج " یبه معنا درواقعو  باشدمیقرار دادن

ثبت کردن بر " بیترکاز  یمتوانمیبنابراین " است. یبر قلب کس ثبت کردن-کردن

 قاً یدق نی. ارا استخراج کنیم" پرورش دادن"، معنی "تعلیم دادن" و "قلب

بالغ  یانیحیمسبه دهد تا  پرورش مانیا دررا  ایمانداراناست که  شبان فهیوظ

 .رندیبه خود بگ یذات اله یعنی، کامل شوند حیدر مس هاآن نکهی. اتبدیل شوند

 است خدمترهبری کردی یک 

 شما در جایی. دیعضو آن هست شماکه  شودمیدر گروهی عملی  و رهبری تیهدا

رهبر، شما  کی عنوانبه. دیباش برای دیگران اینمونهکه  ی کنیدرهبر دیتوانمی

متمرکز  کردن خدمت ی. شما بر رودیهست گرانیو نظرات د هاخواسته شنوایدائمًا 

. پولس گرانید اصالح کمک در یبراآماده  نی. همچنیمنافع شخص، نه هستید

)اول  ردیمورد قضاوت قرار گ دیبا زین نبوت کنندگان امیپ یکه حت گویدمی

 (.29:14قرنتیان 

 ای گوییدمیکه درباره آنچه شما  دیباش به کسانی گوییپاسخة آماد شهیهم

، ساختن و حائز اهمیتهم م اری، معگویدمی. پولس دارند سؤالی دهیدمیانجام 

 برطرف حقیقی در پی   خدمت گذاران(. 26:14اول قرنتیان است ) سایکل کل

از آن  گرانیرا انجام داد که د یفیوظا مسیح یسی. عهستندمردم  یازهاینکردن   

، کمک به کودکان و خدمت به های شاگردان، مانند شستن پاکردندمیاجتناب 

خدمت آمده بود.  یبرا رای، زدانستنمی خود شأن   هیچ چیز را زیر. او انیجذام

 کی دییتأ فقط به دنبال   هاآن. ستندیمردم ن تشویق   در پی   یواقع خدمت گذاران

 .حیمس یسیشخص هستند: ع


