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 ثةاغلإلشمامسة 
 م�� جام�بنبقلم 

 تلهمار�عة أيام. أل امر مستمرً دِّ ، شب حر�ق ضخم يف نلدن. اكن هليب انل�ان المُ ١٦٦٦ اعم يف اثلا� من سبتمرب
أن إىل  اتقديراتل �ش�ة. معظم املبا� احلكوميَّ وكنيسة بما يف ذلك اكتدرائية القد�س بولس)،  ٨٧و، م�الً  ١٣٢٠٠

از امللك بدأت انل�ان يف م�ل خبَّ  .ألف ٨٠�و عددهم  ابلالغاملدينة  ساكنلف من أ ٧٠ منازلرت انل�ان دمَّ 
وذهب  .بطر�قة صحيحة هفرنطفاء إيف فار��  أخفق سبتمرب، ١يوم . يف مساء توماس فار��و وه ،�شارلس اثلا�

رس�ًعا،  سفل الفرن.أ طباحل املشتعل رشارة من اجلمرأشعلت حوايل منتصف الليل، � وقت ما ، ولفراشإىل ا
مساعد حرتق ا، ل�ن يف الطابق العلوينافذة من  اوخادمً  رستهأمع   من الفرارتم�ن فار��. عالً صبح م�هل مشتأ

 املدينة. يف مجيع أ�اء واحتدمتانل�ان انترشت ثم باللهيب. از اخلبَّ 

هائل  يف مقدارٍ  ب�سبَّ  ارً مِّ دمُ  اجحيمً أصبح بطر�قة صحيحة،  عامل معهتم اتللم ي ه، وألنصغ� بدأ لكهبما  ءيش
 حيحص شلٍك لم يتم اتلعامل معها �الكنيسة  خل�ة داأن تصبح مشلكة صغيم�ن  ،من ادلمار. بنفس الطر�قة

 ذات عواقب وخيمة. كب�ة مشلكةً 

 دساألصحاح السا يف سفر أعمال الرسل نقرأقة. قَّ يؤدي لاكرثة ُ�  اكن يم�ن أنواجهت الكنيسة األو� موقًفا 
نَّ "

َ
ِعرْبَاِ�يَِّ� أ

ْ
ُونَاِ�يَِّ� ىلَعَ ال

ْ
ٌر ِمَن ايل يَّاِم إِْذ تََ�اثََر اتلَّالَِميُذ، َحَدَث تََذمُّ

َ
رَ َوِ� تِلَْك األ

َ
اِملَُهْم ُ�نَّ ُ�ْغَفُل َ�نُْهنَّ يِف أ

َْوِميَّةِ  ِْدَمِة ايلْ
ْ
ىلع األقل  نمو الكنيسة هاسببشلكة و� م — مشلكة يف كنيسة أورشليمك هنا). اكنت ١ اآلية "اخل

انلاطق� ايلهود  ةللمسيحيَّ  للم يتحوَّ  يف أ�اء املدينة،األخبار السارة عن �سوع املسيح  عندما انترشت. ا)جزئيًّ 
. ل�ن مع )ونة اهليلينيِّ ايلونانيَّ ب طق�نا ايهودً أنضم أيًضا إىل الكنيسة ا بل رس�عً  ،فحسب ةاآلراميَّ أو بة بالعرب�َّ 

ت أو تم اجلديدةة األقليَّ خل هذه داعض تم جتاهل ابل ،ا يف ازدياد. رس�ًعااكن االحتياج أيًض  ازدياد عدد انلاس
 .الطعاهم ىلع املحتاج�الكنيسة  عتوزَّ عندما األرامل  بعض أي أنه تم إهمال م انصاف.تهم بعدمعامل

، أنها خطية تملة.� إىل عواقب وخيمةؤدي تقد  اا، لكنه�سبيًّ �سيطة  مسألةهذا قد يبدو 
ً

خط�ة أن نهمل  أوال
َراِمُل ت�رم "الكنيسة أن بولس يويص . ستضعف�وامل الضعفاء

َ
َِقيَقِة أ

ْ
َراِمَل اللََّوايِت ُهنَّ بِاحل

َ
)، ٣: ٥تيموثاوس  ١" األ

َراِمِل يِف ِضيَقِتِهمْ اَ " يعقوب أن و�ربنا
َ
َتَاَ� َواأل

ْ
اِهَرُة انلَِّقيَُّة ِعنَْد اِهللا اآلِب ِ�َ هِذهِ: افِْتَقاُد ايل يَانَُة الطَّ : ١" يعقوب دلِّ

٢٧.( 
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 أ. ما بديف الكنيسةأول انقسام  إىل�ن يم�ن أن يؤدي ىلع وحدة الكنيسة و أن يؤثر هذا املم�نمن  ثانيًا، اكن
 انلاطق�ألرامل ا ىوشاكإن إن لم يتم اتلعامل معه يف احلال. �سهولة اكن يم�ن أن ينترش كنار صغ�ة يف الكنيسة 

ب ا يتسبَّ م، أن �تار األخرون جانبًا للوقوف معهيف ب سبَّ تتعليها اكنت يم�ن أن  اإلجابةاليت لم يتم ة ايلونانيَّ ب
 ة مع بعضها وتنفصل من اآلخر�ن.أن تتجمع األقليَّ  ىلع األرجح يف

يبدأ بإعالنه األصحاح السادس أعمال الرسل سفر �يل. الحظ أن م اإلىلع تقدُّ هذا ؤثر ي من املم�ن أن اكنثاثلًا، 
عاجلة املشلكة مل  الرسل قادةً إن لم يع�ِّ مثل هذا انلمو اكن سيتأثر د أعضاؤها. باتلأ�يد، داتنمو و�زاكنت أن الكنيسة 

ورَُشِليَم، اَكنَْت لَكَِمُة اهللاِ َ�نُْمو، وََعَدُد اتلَّالَمِ " هنقرأ أن، الرجال السبعة، �سبب عمل الواقع . يفبمهارة
ُ
ا يِف أ يِذ َ�تاََكثَُر ِجدًّ

َكَهنَِة يُِطيُعوَن اِإليَمانَ 
ْ
يف الكنيسة استمرت و املحتملةة انلار الاكرثيَّ  تم إمخاد). ٧ ةاآلي" ومَُجُْهوٌر َكِثٌ� ِمَن ال

 االزدهار.

أن ننظر  إال أنه من املنصف، األصحاح السادس أعمال الرسل سفر لم يُذكر يف شماسمصطلح ىلع الرغم من أن 
لَكَِمةِ اكن الرسل مواظب� " .ل شمامسةأوسبعة ىلع أنهم ال جالرال إىل

ْ
َالِة وَِخْدَمِة ال و� تُ ). ايلوم، ٤ اآلية" ىلَعَ الصَّ

 الُْمَدبُِّروَن َحَسنًا")، و�ذلك ٢: ٣تيموثاوس ١" َصاحِلًا لِلتَّْعِليمِ " ، وىلع الشيخ أن ي�ونوخللشي املهامه هذمثل 
لَكَِمِة َواتلَّْعِليمِ 

ْ
يَن َ�تَْعبُوَن يِف ال ِ

َّ
ْهًال ِلَكَراَمٍة ُمَضاَ�َفٍة، َوَال ِسيََّما اذل

َ
لك، مثل الرسل، الشيوخ ذل). ١٧: ٥" فَلْيُْحَسبُوا أ

 مدعوون خلدمة اللكمة.

ىلع دعوتهم  زواأن ير�لشيوخ ل الفرصة وري إلتاحةلك ما هو رض وا، مطلوب منهم أن يفعليف املقابلالشمامسة، 
ِْدَم َمَوائِدَ الكنيسة وقالوا "الَ  استدعواالرسل الشكوى،  تلىقَّ  أن بعد. ةالرئيسيَّ 

َ
ُْن لَكَِمَة اِهللا َو�

َ
ْن نرَْتَُك �

َ
"  يُْريِض أ

أن  بالفعل همم، فاملسيح قد علَّ سبة هلمبالن أقل شأنًا أمًراالطعام لألرامل خدمة �ن تلم  ).٢: ٦أعمال الرسل 
فاملسيح ب�ل تواضع قد غسل أرجلهم  ).٢٧–٢٥: ٢٠مىت  عالملادة يف قا متلف عن كونه� هملكوتيف  دةقا كونهم

ث� لالهتمام، ومن املادلعوة. ب قتتعلَّ املشلكة اليت اكنت ىلع املحك ل�ن  ).٢٠-١: ١٣يوحنا  ةقيادة اخلادميظهر اليك 
ة لفعل شيئًا �ستطيع اآلخرون القيام به. ايلوم، الشيوخ وا عن دعوتهم الرئيسيَّ هلم أن يتخل " يُْريِض الَ "أن الرسل قالوا 

صالة)، بينما الشمامسة مدعوون لالهتمام العليم، اتلراعية، الة للكنيسة مدعوون لالهتمام باالحتياجات الروحيَّ 
 ة للكنيسة.باالحتياجات املاديَّ 

ىلع الواجبات املتنوعة للشمامسة تعتمد باملبادرة وليس �رد رد فعل. لشمامسة معظم خدمة اتتم يف احلالة الُمث�، 
تدور حول مساعدة االحتياجات اكنت ، األصحاح السادسأعمال الرسل سفر ة. يف احتياجات لك كنيسة �ليَّ 
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اخل�،  أعمالو، ةواملوارد املايلَّ قة باملرافق، الكنيسة يف األمور املتعلِّ الشمامسة ايلوم ما �دم ا اغبلً . همل�المُ األرامل 
 .ةاإلدار�َّ  والرتتيبات

الشمامسة �دمون إال أنه من الصعب املبالغة يف أهميتها: فيف الكنيسة، ا يتم جتاهلها ا ماغبلً الشماس  غم أن وظيفةر
 حاالتمع  نيتعاملو ،وعند احلاجة ،ةزوا ىلع دعوتهم الرئيسيَّ ن ير�ِّ أللشيوخ  نسمحوو� ،بأمانةشعب الكنيسة 

ْ�ُفِسِهْم َدرََجًة َحَسنًَة " :سول بولسالركتب اسة. ر�ما هلذا السبب ة حسَّ اكرثيَّ 
َ
ُسوا َحَسنًا، َ�ْقتَنُوَن أل يَن �ََشمَّ ِ

َّ
نَّ اذل

َ
أل

ِي بِالَْمِسيِح �َُسوعَ 
َّ

 ).١٣: ٣تيموثاوس  ١" َوثَِقًة َكِثَ�ًة يِف اِإليَماِن اذل

 

 ة وشيخ يف كنيسةة اجلنو�يَّ �لية الالهوت املعمدانيَّ بة ايلونانيَّ اللغة لعهد اجلديد وا أستاذهو  م�� جام�بنادلكتور 
North Wake Church(  روالينا. اكبوالية نورث  ،فورستيف مدينة و�ك 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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