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 مقدمةال
 

 

 صيغة في  13-11:4أفسس على مدى العقدين الماضيين، بدأ كثيرون في الكنيسة فهم      

 :ةجديد

 

ِريَن،  11 َوُهَو أَْعَطى اْلَبْعَض أَْن َيُكوُنوا ُرُسالً، َواْلَبْعَض أَْنبَِياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّ
 َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلِِّميَن،

يِسيَن لَِعَمِل اْلِخدْ ألَْجِل َتكْ  12  يِح،َمِة، لُِبْنَياِن َجَسِد المسِميِل اْلقِدِّ
ِة اإلِيَماِن َوَمْعِرَفِة  13 اْبِن هللاِ. إِلَى إِْنَساٍن َكاِمل. إِلَى أَْن َنْنَتِهَي َجِميُعَنا إِلَى َوْحَدانِيَّ

 إِلَى قَِياِس َقاَمِة ِملِْء اْلَمِسيِح.

 

 واألنبياء )الرسل الخمسة الخدمات إلستعادة الكثير فعلت قد اآليات لهذه بسيطةالتعاليم ال     

، 4في أفسس بولس ووفقا لما كتب  .المسيح جسد إلى مكانتهاوالمعلمين(  والرعاةوالمبشرين 

الرسالة األساسية ألولئك الذين ه هذ تجسد المسيح. وقد كان لتكميلخمس ال الخدمات تد  جِ و  

 ، وأنا اتفق تماما. خمسةتلك الخدمات ال في عليميقومون بالتكانوا 

 

أن في الكنيسة. يسوع قال لنا  مصطلح )القائد(ه ما يعنيدراسة  ، هوإلى هذا هما أود أن أضيف

تبدو بأي طريقة في العالم. والسؤال، كيف؟ القيادة التي  نفي الكنيسة تبدو مختلفة ع القيادة

 ؟مختلفة

أتي إلى يما و القيادة؟ هشب ِ ن   ذامابإذا كان علينا أن نسأل أنفسنا، من الناحية العملية،       

في كثير من ؟ خدمةفرصة للهي الشهرة والسلطة أو  عنيتهي صور؟ هل  من أذهاننا

لكن  .خدمةال ها الىة منشهرأقرب إلى الهي القيادة  نظر إلىناألحيان، أعتقد أننا في الكنيسة 
هم إلى مرحلة دور الخادم هو شخص يدرب اآلخرين، ويقودأألمر إن واقع 
                      وج.النض
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ةا تحتوي على فكرة الخدمة. مثل طبيعتهالقيادة ب      ويعلم الذين  القائد يهيء، فكرة أآلبو 

ات "قادة العهد م. هذه هي عالحبتهم، ومتهمسالمالمحافظة على ، وتهم من خالل خدميتبعونه 

كار لظهور في جسد المسيح. أنها ال تستخدم سلطتها الحتهي في طريقها لي تالجديد" ال

ة القيادة طريقه هي هذووالخوف.  قوانين واألنظمة( جو من البدون إدراكالسلطة وخلق )

شبه الطريقة يجب أن ت في الكنيسة الحقيقية ةقيادالمن ذلك، على العكس في العالم .  السائدة

 :حيث  ،يقود الكثيرين من خاللهايسوع كان التي 

 

القيادة المبنية على أساس أن القائد هو في الحقيقة خادم الكل وأقلهم  أن يمارسوا عليهم .1 

 مكانه بين أآلخرين.

 .بالنقد والشفافيهلناس تسمح لبيئات  يوفروا عليهم أن .2 

 .والمحبة فئدالن واحنيجب أن يتمتعوا بالو .3 

 

 .بدال  من اتباع ا  تالميذيدربون و كنيسةلل صحي ة أسريةحياة م يوفرون وباختصار، أنه      

القيادة يسوع في نمط و قصير، سيتم دراسة كل واحد من أساليبالفي فصول هذا الكتاب  

 بالتفصيل.
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 الفصل أألول 
 
 رجلألغسل أ

 

 
في . ءجري يقياد بعملالمعين  فرانسس الباباقام ، 2013مارس  28الخميس  يوم في      

قيام ملي التقاليد أنه ينبغي ت  الذي فيه ، اليوم قبل يوم الجمعة العظيمة، ويوم خميس الفصح

ابا العشاء األخير. البليلة في يسوع  هفعل ما لذكرى أحياء   غسل أألرجل مراسمالبابا بعمل 

خالل  ا  هناكإثني عشر بدال  من غسل أقدام  حيث أنه .جريء عمل مغايرفعل ذلك، إال أنه قام ب

البابا  قرر –كما فعل أسالفه منذ قرون  –" في روما فاتيكانكاتدرائية التيران "ال قداس في

قام . هناك، من الفاتيكانقريبة ال أألحداث ي أحد سجونف فصحعقد قداس خميس الفرانسس 

 السجناء الشباب، بينهم امرأتان.من  اثنا عشرغسل أقدام ب

 

أصيبوا بصدمة وشعروا  آخرون من التقليديينولكن كثيرين من  ا  حببكان مهذا القرار      

باإلهانة. لماذا يفعل ذلك؟ يمكن أن نجد بعض التفسير في كلماته خالل قداس في كاتدرائية 

األسبوع. وقال "نحن بحاجة إلى الخروج إلى  نفسالقديس بطرس في وقت سابق من 

 سجناءالللبصر، و ونيتوقالذين  يعموالمعاناة، وسفك الدماء، التوجد  الضواحي حيث

 ."سادة الشرمستعبدين لال

 

مّتى "إِْخَوتِي هُؤالَِء األََصاِغرِ " عبارة أخرى، كما قال يسوع، نحتاج إلى خدمةب

 يسوعدعا  التي خادمةاللنوع القيادة  مثاال  مقنعا   فرانسسإجراءات البابا أجد  ."40:25

 األرض. على عندما كان يسير اعهاإِت ب إلىتالميذه 
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لكن المنحرفين و، وكبار المجتمع القادةليس فقط البابا إنحنى ليخدم، يسوع، كما فعل      

لتكريم، ليستخدم سلطته  كان أقدامهم، أنه ل، وقب  أرجلهم غسل ماا . عندأيضوغير المؤمنين، 

ما عنداألولى،  همسوع، في سنواتم بها تالميذ ياقاألعمال التي  معقارن هذا لن. للتحكمال 

تسعى التي كانت في محاولة للوصول إلى السلطة. ظهرت التيارات  بينهمون فيما تنافسي كانوا

ر أمهم إلى يسوع اأحضبزبدي،  بناإ، يوحناو قام يعقوببين اإلثني عشر عندما  فيمالسلطة ل

 : بطلب خاص. وقالت له
 
" «.َملَُكوتِكَ قُلْ أَْن َيْجلَِس اْبَناَي هَذاِن َواِحٌد َعْن َيِمينَِك َواآلَخُر َعِن اْلَيَساِر فِي »

 (. 21:20)متى 

 

ن اذلال ألخوينلأما . لم يعر لها إهتماما  لكن يسوع  سياسية،مناورة لأنها محاولة كالسيكية      

، أآلتييسوع ملكوت لسلطة في لمنصب بوعد لهما على أمل أن يكون  هما،ن مع أمافا يقكان

 :سألهما يسوع

 

 . (22:20)متى  اْلَكأَْس الَّتِي َسْوَف أَْشَرُبَها أََنا؟"أََتْسَتِطيَعاِن أَْن َتْشَرَبا " 
      

 بأنفسهما الثقةالتلميذين عديمي ين كن هذييسوع، لم الذي سأله  سؤالالا حتى في مواجهة هذ

 : أجاباه قائلينف

 

 .(22:20)متى  «َنْسَتِطيعُ »

  

  لَهَُما:َوَقاَل  أضافلكنه . وعدهم بشرب الكأس كما طلبايسوع  لذلك    

 

ا اْلُجلُوُس » ْبَغِة الَّتِي أَْصَطبُِغ بَِها أََنا َتْصَطبَِغاِن. َوأَمَّ ا َكأِْسي َفَتْشَرَبانَِها، َوبِالصِّ أَمَّ
مّتى  «.َعْن َيِميني َوَعْن َيَساِري َفلَْيَس لِي أَْن أُْعِطَيُه إاِلَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ لَُهْم ِمْن أَبِي

23:20 
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الغضب عندما اكتشفوا مخطط أصابهم تالميذ العشرة اآلخرين الن المستغرب، أوليس من 

 حان الوقتلقد . عائلياجتماع الى ، دعا يسوع فيما بينهم لتجنب شجار شاملو. يناألخو

  . قيادةال لدرس في تعلم

 

 28-25:20مّتى 
أَْنُتْم َتْعلَُموَن أَنَّ ُرَؤَساَء األَُمِم َيُسوُدوَنُهْم، َواْلُعَظَماَء »َفَدَعاُهْم َيُسوُع َوَقالَ:  25

 َيَتَسلَُّطوَن َعلَْيِهْم.

 َفالَ َيُكوُن هَكَذا فِيُكْم. َبلْ َمْن أََراَد أَْن َيُكوَن فِيُكْم َعِظيًما َفْلَيُكْن لَُكْم َخاِدًما، 26

الً َفْلَيُكْن لَُكْم َعْبًدا، 27  َوَمْن أََراَد أَْن َيُكوَن فِيُكْم أَوَّ

 «.اِن لَْم َيأِْت لُِيْخَدَم َبلْ لَِيْخِدَم، َولَِيْبِذلَ َنْفَسُه فِْدَيًة َعْن َكثِيِرينَ َكَما أَنَّ اْبَن اإلِْنسَ  28
 
لهم أنهم يتصرفون تماما مثل جميع ، قال يسوع مناوراتهم للحصول على السلطةعلى  ردا     

 :في الرمال، قائال ا  خط رسمالمتعطشين للسلطة في العالم، والقادة 

 

 ". َفالَ َيُكوُن هَكَذا فِيُكمْ  " 

حّذر  مابين  جدا  التمييز هنا من المهم .وا هكذايتصرفأن  يتالميذب ال يليقأي بمعنى آخر،   

 . هعدممن فعلِِه ووبخ يسوع الى 
 

أن يكونوا يوجه اللوم لرغبتهم في  مأنه ل إالللسلطة،  ةفي حين أنه وبخ مواقفهم المتعطش    

 لكنه. "عظماء يكونواأن في  يتجنبوا الرغبة أنينبغي عليهم  أنه، "لهم  يقولكن ي. لم عظماء

. أنهم قد كبروا عليه في صورتها الحقيقيةبدو تما وعظمة التعريف  كان يريد أن ي ظِهر لهم

لحصول على ما لالسلطة والشهرة، مع القدرة  للحصول على رغبةال وفيهما( )مثل العديد من  

المعيار  وضع هذافعل( يائد، ولكن يسوع )كما كان يحب أن السوالفكر كان الرأي  هذاريد. ن

)والكثيرين  تالميذهعند عظمة فكرة اللعظمة على عكس اعن  فكرتهبدت  حيثموضع تساؤل. 

 العظمة الحقيقية؟ ي، ما هالتالي يطرح السؤال أألن . وهومن ا أيضا (

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=27&vmax=27
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=27&vmax=27
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=28&vmax=28
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=20&vmin=28&vmax=28
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 استخداموهو هيرودس.  يسوع خمير يهرتكز على ما يسميعظمة غالبا  ما لتعريفنا ل     

ه  (لخبزلتخمير اخميرة )إستخدام ال في أيامه شائعاستنادا  إلى نشاط  يمجاز يسوع فيه يوج 

 الفريسيين  تجنب كل من خمير هيرودس وخميرلتالميذه 

 

ُزوا ِمْن َخِميِر »َوأَْوَصاُهْم َقائاِلً:  15:8مرقس  يَن َوَخِميِر اْنُظُروا! َوَتَحرَّ يِسيِّ اْلَفرِّ
 «.ِهيُروُدسَ 

 

كل لتخمير عمل يسوالذي لكوته خمير م ه سيوفرأن، وعد هذا النوع من الخميربدال  من و    

 العجين.

 

َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33:13مّتى  ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ
أَْتَها    «.فِي َثالََثِة أَْكَياِل َدقِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ َوَخبَّ

 

هذا النظام  طالب. ي)أو الديانة بصورة عامة( دينيالنظام الهو ببساطة الفريسيين  خمير    

الذي هو هيرودس  خمير ذلك،وك. كل شيء بإتقان تام يتمأن و يبدو كامال   جعل كل شيء

 الناس. هذين النظامين )خميرالتسلط والسيطرة على في ي ظِهر الرغبة ي ذالنظام السياسي، ال

 أساسهار ملكوت هللا، التي ييامعكل مع وبشدة مباشرة يتناقضان الفريسيين وهيرودس( 

اء مهذا النوع من الزعمن كان يسوع . ألجل خدمة الكل قاعالفي  مكانهاالسلطة الخدمية التي 

 .لعالم ل قاضيك دانةإلو إ. أنه لم يأت للسيطرة أوالقادة

 

َوإِْن َسِمَع أََحٌد َكالَِمي َولَْم ُيْؤِمْن َفأََنا الَ أَِديُنُه، ألَنِّي لَْم آِت ألَِديَن  47:12يوحنا 
  اْلَعالََم َبلْ ألَُخلَِّص اْلَعالََم.
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. يسوع كان كثيرينء ليخدم وإعطاء حياته كفدية لبدال  من ذلك، كما قال لتالميذه، أنه جا     

 عظمةومعنى الفهم واقع لجدد عقولهم تلم ت. هونهلجي ونزاليال  واكان ملتالميذه، لكنه مثاال  متقنا  

في هذا الموضوع. حتى  أذهانناتجديد . الكثير منا أيضا بحاجة إلى وت هللالكفي م الصحيح

بخمير الفريسيين  وأن نصاب مسارأن نخرج عن الإلى ملكوت هللا، يمكن  يناسعفي ن نحو

متعطشين للسلطة صبح بأن نهيرودس ) خميرب( أو نينيدمتو ينانوقمتعصبين للصبح ن)أن 

معينة من المجتمع، نسيطر على منطقة مكن أن أمثل، إذا بأفكار  نفكروالسيطرة(. ونحن 

في رغبتنا في أن  ةسيطر. وبناء على ذلك، نحن ننتقل إلى روح الاإصالحه عندئذ يمكنف

ه الينتمي الى اعتمدنا الذي، ولكن األسلوب بحد ذاتهِ  للتغيير أمر جيد". الرغبة رنسيط"

 يسوع التي يريدها طريقةبالعظمة ال. بدال  من ذلك، نحن بحاجة إلى فهم أبدا   ملكوت هللا

ه  .وبالمثال الذي تركه لنا لنتَِّبع 

     

 في  عظمة عندما قال لهمال تالميذه درسا آخر فيأعطى يسوع 

 

 4-3:18مّتى 
اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِْن لَْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثلَ األَْوالَِد َفلَْن َتْدُخلُوا َملَُكوَت »َوَقالَ:  3 

َماَواِت.  السَّ

َماَواِت. 4   َفَمْن َوَضَع َنْفَسُه ِمْثلَ هَذا اْلَولَِد َفُهَو األَْعَظُم فِي َملَُكوِت السَّ

 

لعظمة. ل السعي في التالميذ  ة مع رغبةلديه أي مشكللم يكن  حووضوبكل مرة أخرى، يسوع 

أخذ مرة أخرى عندما  ظمة الحقيقيحول فهم معنى الع همتفكيرطريقة  بتغيير نه قامولك

أقل بكثير مما  ا  إهتمامويعير لهم  األطفال يقي م مجتمعيام كان الاأل تلكمعيار. في األطفال ك

سوع ي سماهماثلما م ،سلطةأو المجتمع أصحاب أي حقوق  نظرلم يكونوا في فعل اليوم. ن

  ".إخوتي هؤالء األصاغر"
 

 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=18&vmin=3&vmax=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=18&vmin=4&vmax=4
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=18&vmin=4&vmax=4
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رن اقأن ي لشخص. كيف يمكن  لتالميذها  ومحير ا  مرعب من المؤكد أن تصريحه هذا كان     

 ل؟ اطفاأل بمستوى وت هللالكمالعظمة في 

نا أن أردن إ أيضا   . ومن الواضحمهمفهومعن  جدا   بعيدا   كانمن المؤكد أن مفهومه للعظمة 

 . ه هوعظمة من وجهة نظرالقادة على غرار يسوع، نحن بحاجة إلى فهم كون ن

 

لقد  .عتبار عمل البابا فرانسس الغير عادي عندما غسل أرجل السجناءلنأخذ بنظر أإل      

في ، والذي كان تهموفي العشاء األخير، قبل  خادم يقيادكيسوع الفكرة من عمل ستلهم إ

أن ار يسوع ته، اختموفي الساعات ألخيرة قبل حيث المملكة. أعمال  أعظم نهاية المطاف من

ذا لقد كان ه. من وجه نظر ملكوته ي ظِهر للمرة أألخيرة لتالميذه طريقة عمل السلطة الخادمة

. ويصف ى تعلم هذا الدرسيعلم أنهم بحاجة إل . وكانالعمل في غاية األهمية بالنسبة ليسوع 

 :في للقيام بهذا العملب المقدس دافع يسوع الكتا

 

 1:13،3يوحنا  

ا َيُسوُع َقْبلَ ِعيِد اْلفِْصِح، َوُهَو َعالٌِم أَنَّ َساَعَتُه َقْد َجاَءْت لَِيْنَتقِلَ ِمْن هَذا اْلَعالَ  1 ِم أَمَّ

ُهْم إِلَى اْلُمْنَتَهى. َتُه الَِّذيَن فِي اْلَعالَِم، أََحبَّ  إِلَى اآلِب، إِْذ َكاَن َقْد أََحبَّ َخاصَّ

ُه ِمْن ِعْنِد هللاِ  3 َخَرَج،  َيُسوُع َوُهَو َعالٌِم أَنَّ اآلَب َقْد َدَفَع ُكلَّ َشْيٍء إِلَى َيَدْيِه، َوأَنَّ

 .َوإِلَى هللاِ َيْمِضي
 

أي يعرف ) أين أتى من بذلك. أنه يعرف أيضا على علمكان يسوع يملك قوة غير محدودة، و

. أي يعرف الغرض الذي أتى من أجله()كان يعرف الى أين يمضي (، وهويته الروحية

في ضوء  .قبل الصليبونطاق سلطته، حتى يسوع عرف عظمته أن يخبرنا الرسول يوحنا 

 خادم.المرة أخرى، اتخاذ موقف  قرروبالرغم من ذلك، كبيرة جدا ، الهذه الحقائق 

 

 

 

  

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=3&vmax=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=3&vmax=3
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 علىالتي يمتلكها أن تسيطر على أفكاره، بل  القوةدع السلطة ووبعبارةأخرى، لم ي      

 : هذا السببل. وركبتيه وإنحنى أكثر بمحبه شديدة ثنيب تأنها تسببالعكس 

 

َزَر بَِها،َقاَم َعِن اْلَعَشاِء، َوَخلََع ثَِياَبهُ  4  ، َوأََخَذ ِمْنَشَفًة َواتَّ

ُثمَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسل، َواْبَتَدأَ َيْغِسلُ أَْرُجلَ التَّالَِميِذ َوَيْمَسُحَها بِاْلِمْنَشَفِة الَّتِي َكاَن  5

ِزًرا بَِها.  (.5-4:13. يوحنا)ُمتَّ

 

أنه تواضع بطريقة إال ، القديرمنصب ممكن، كابن هللا أعظم على الرغم من أنه يشغل 

فقط بدرجة  — السجناء )الخطاة( رجلأ لغسل وقب  عندما ابا ملموسة جدا . أنه مثل الب
 .انأآلب أعطاه كل السلط. بما ال يقاس ذلك تتجاوز يسوع  كانهم. جداً  بكثير أعظم

 .عظيمهذا اإلعالن الل الكامل معنىوندرك النفهم أن حتى من الصعب 

أنا " هي: له بالنسبة الطبيعي تفكير، كانت الالعظيمةما وقف يسوع في تلك اللحظة عند 

 ".رجلألبحاجة إلى غسل أ

 

 نطاق مفهومنا لنطاقخارج بعيدا  جدا  قع ت الفكرة ألنأنها تقريبا غير مفهومة بالنسبة لنا،      

 لعظمة.ا

 

كيف يمكن إلله أن يغسل أرجل 
 ؟أتباعه 

 

 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=4&vmax=4
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=4&vmax=4
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=5&vmax=5
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11 
 

 تكانفكرة غسل أألرجل في تلك أأليام ، مع ذلك. ناعقصتينبغي أن  أن هذه الفكرةحقا ،     

 أبدالصعب ليس من اأنه . في زمننا الحالي كما نعرفها رجلغسل األفكرة مختلفا  جدا  عن 

 أيامفي ولكن لبس الجوارب واألحذية. إستحم في الصباح ويلشخص غسل أقدام نظيفة 

يرتدون كانوا  على األقدام. الناس بسبب سيرهميسوع، لم تكن موجودة مثل هذه النظافة 

مما يجعل  ة وراء الجمال في مناخ حار جدا  على الطرق الترابي نرويسيو الصنادل المفتوحة

مناصب ال دنىأل هذا العمل يعطى كان عطى ألصغر العبيد مرتبة.مقرف ي  عمل  ينالقدمغسل 

من اإلبل"  فضالتتنظيف االوساخ والعرق و "ب فيه يقوم الخادم الذيفي المجتمع أنذاك، 

 ما فعله يسوع!بالضبط . وهذا لضيوفأقدام ا

أي  ،السلطةل كملكون أولئك الذين ي تحدث إلىي كانعندما تحدث يسوع عن القيادة،      

عن طيب ومسحة الروح القدس، الذين ينبغي عليهم و دعوةة وميعظروحية  صحاب مرتبةا

 في المنزل. مكانه أصغر عبد وايأخذأن  خاطر

أخذ أن أحتاج  إذا   أعلى، هقد أعطى لي مكان آلبأن ابما " فهم أألمر بهذه الطريقة: يسوع    

 ."منصب )على أألرض( أدنى

أدنى  ا  تأخذ مكانيجب أن ؛ أنها العظيمةسلطة ال ذاتتفعله القيادات  يجب أن مابالضبط وهذا  

 بمعنى أخر: .وت هللاالطبيعي والمنطقي في ملكهو الخدمة. وهذا  في

 

قائداً  تريد أن تكون كنت إذا
أن تكون عليك ، فيجب عظيماً 

 غاسالً لألرجل.
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أنهم هم الذي يجب وا ن  ضنهم ألأيضا(. الباقين باإلهانة )وربما أشعرت بطرس هذه الفكرة    

 خالفتتناقض و ةعمتواضالمهمة الهذه أن يقوم بر يسوع قرا لذلكو، قادةألنهم  أن ي خد موا

 على غرار: ر بشيئفك   طرسبربما . بالنسبة للتالميذ )وللكثيرين من ا( هلعظما مفهوم

 .ألقدامغسل اتأن لك . ال ينبغي العظيم بيننا، ولديك هذه المسحة العظيمة يسوع، أنتيا ه، أ 

هم الذين  القادة السياسي، أنه يعتقد أنهيرودس، أو النظام بخمير  ممتزجمه وفهمألن  

 يتسلطون على شعوبهم.

 

 27-25:20متى  

أَْنُتْم َتْعلَُموَن أَنَّ ُرَؤَساَء األَُمِم َيُسوُدوَنُهْم، َواْلُعَظَماَء »َفَدَعاُهْم َيُسوُع َوَقالَ:  25

 َيَتَسلَُّطوَن َعلَْيِهْم.

 َفالَ َيُكوُن هَكَذا فِيُكْم. َبلْ َمْن أََراَد أَْن َيُكوَن فِيُكْم َعِظيًما َفْلَيُكْن لَُكْم َخاِدًما، 26

الً َفْلَيُكْن لَُكْم َعْبًدا، 27  َوَمْن أََراَد أَْن َيُكوَن فِيُكْم أَوَّ

 «.اْبَن اإلِْنَساِن لَْم َيأِْت لُِيْخَدَم َبلْ لَِيْخِدَم، َولَِيْبِذلَ َنْفَسُه فِْدَيًة َعْن َكثِيِرينَ  َكَما أَنَّ  28

 

  السماح له بغسل قدميه رفض طرسيسوع لبطرس، ب وصلولذلك، عندما  

 

 6:13يوحنا 

ُد، أَْنتَ »َفَجاَء إِلَى ِسْمَعاَن ُبْطُرَس. َفَقالَ لَُه َذاَك:  ! َيا َسيِّ   «َتْغِسلُ ِرْجلَيَّ
 

  له ، قالالصبور دائما  ولكن يسوع، 

َك َسَتْفَهُم فِيَما َبْعدُ »   «.لَْسَت َتْعلَُم أَْنَت اآلَن َما أََنا أَْصَنُع، َولِكنَّ
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ر  على الرفضولكن   قائال: بطرس أص 

 

 8:13يوحنا  «لَْن َتْغِسلَ ِرْجلَيَّ أََبًدا!» " 

 

أيضا   يسوعفعل  ذلكك. ولكن كان يدافع بشدة عن مفهومه هو عن القيادةاضح أنه من الو

قادة  هذا العالم وترك نه لم يكن راغبا في مغادرةأل، بدفاعه هو أيضا  عن مفهومه للقيادة 

 :بطرس قائال له إنذرلذلك لسلطة. عن اخاطئ  مفهوم فيهمو المستقبلكنيسة 

 

 .(8:13)يوحنا  «.لََك َمِعي َنِصيبٌ  إِْن ُكْنُت الَ أَْغِسلَُك َفلَْيسَ » 

 

 

. وفي غاية أألهمية مقولة يسوع في هذه أآلية ت حادةتغيب عن أذهاننا كم كان أنمن السهل  

على أنه أقسى ماقاله يسوع لبطرس  في وقت سابقلبطرس كثيرا ما نفكر في تأنيب يسوع 

 :قال لهعندما 

 

ااْذَهْب َعنِّي َيا َشْيَطاُن! أَْنَت »  َك الَ َتْهَتمُّ بَِما هللِ لِكْن بَِما لِلنَّ )متى «.سِ َمْعَثَرةٌ لِي، ألَنَّ
23:16)  

 

حيث يمكن أن نرى من خاللها . جدا   أسوأ بكثيري ه)أآلية أعاله(  8:13يوحنا في  ولكن

 فكر يسوع الذي يقول لبطرس:

 

 ، ال عقل هللا". "أنت تفكر بعقلية البشر 
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 ول له:قي، يسوع بمعنى آخر. بطرس إعادة ترتيب أفكارب يسوعيقوم  هنا      

"إذا كنت التقبل ما سأقوم به من أجلك، فليس لك معي نصيب. وإذا كنت التريد  
لن تفهم إسلوب عمل ملكوت هللا،  كنإما أنا فاعل ألجلك، فهذا الدرس وأن تفهم 

 ."تتعلمه. هذا الدرس أساسي يجب أن ولن يمكنك أن تكون قائداً فيه

  

في حالة  خدمةال طرد بطرس منل ا  مستعدكان أنه  لحدجدا  ليسوع  ا  مهمهذا لقد كان     

حقا ،  وأهمية عظيمين هذه مسألة ذات ثقل. وبعبارة أخرى، رفضه قيام يسوع بغسل رجليه

 لألمر رضخفعل بطرس عندما  حسنا  . حاجة بطرس لفهمهاقدر  على فهم األمرونحن بحاجة ل

 بسرعة، قائال: 

 
ُد، لَْيَس ِرْجلَيَّ َفَقْط َبلْ أَْيًضا َيَديَّ َوَرْأِسي»   (9:13) يوحنا .«َيا َسيِّ

 

حيث أنه للحظة يرفض بشدة قبول  – ودهاإلى أقصى حد يأخذ أألمور دائما  طرس، كان ب

ع مله من الرأس إلى أخمص القدمين. ك هأن يغسل تهمناشد ثمفكرة قيام يسوع بغسل رجليه 

 :ردا على ذلكو بطرس ال يعي وغير مدرك لما يقول.زال ما ذلك

 

الَِّذي َقِد اْغَتَسلَ لَْيَس لَُه َحاَجٌة إاِلَّ إِلَى َغْسِل ِرْجلَْيِه، َبلْ ُهَو َطاِهٌر »َقالَ لَُه َيُسوُع: 

 (10:13)يوحنا «.ُكلُُّه. َوأَْنُتْم َطاِهُروَن َولِكْن لَْيَس ُكلُُّكمْ 

 

مبدأ يسوع عدم فهم في خطر من كان ، الزائدة التي يتمتع بها الحماسة بطرس، وبسبب    

ل ألنه نتن. ب طرس يحتاج الى الغسلأن بلم يكن في فكر يسوع . أياه أراد أن يعلمهالذي 

يتطلب هذا المستوى من السلطة أألعلى أن هذا المستوى يعرض أمام تالميذه ، أنه بالحري

عكس ي يسوع كانلقد الخدمة.  "كمية"معها كبر تمستوى القيادة،  إرتفعلخدمة. كلما من ا

 .بطرس وفهمه لمبدأ القيادةنموذج 
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ه. ثم أوجز بالضبط ما كانوعاد إلى مل ِبس  ثوبه غسل أقدام تالميذه من يسوع  نتهاءإبعد       

 فعله عندما تولي مكانة أدنى وغسل أقدامهم: 

 

َكأَ أَْيًضا، َقالَ لَُهْم:  12 ا َكاَن َقْد َغَسلَ أَْرُجلَُهْم َوأََخَذ ثَِياَبُه َواتَّ أََتْفَهُموَن َما َقْد »َفلَمَّ
 َصَنْعُت بُِكْم؟

ًدا، َوَحَسًنا َتقُولُوَن، ألَنِّي أََنا َكذلَِك. 13  أَْنُتْم َتْدُعوَننِي ُمَعلًِّما َوَسيِّ

ُد َواْلُمَعلُِّم َقْد َغَسْلُت أَْرُجلَُكْم، َفأَْنُتْم َيِجُب َعلَْيُكْم أَْن َيْغِسلَ  14 يِّ َفإِْن ُكْنُت َوأََنا السَّ
 َبْعُضُكْم أَْرُجلَ َبْعٍض،

 ألَنِّي أَْعَطْيُتُكْم ِمَثاالً، َحتَّى َكَما َصَنْعُت أََنا بُِكْم َتْصَنُعوَن أَْنُتْم أَْيًضا. 15

ِدِه، َوالَ َرُسولٌ أَْعَظَم ِمْن اَلْ  16 ُه لَْيَس َعْبٌد أَْعَظَم ِمْن َسيِّ َحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ
 ُمْرِسلِِه.

 (    17-12:13ُكْم إِْن َعِمْلُتُموهُ.) يوحنا إِْن َعلِْمُتْم هَذا َفُطوَبا 17
     
 أنا إذا كنتولذلك  ي،من عظمأ موبعبارة أخرى، أنه كان يقول لهم، "أنت لست       

 " .م أنتم أن تفعلوا نفس الشئ لآلخرين، لذا يجب عليكخدمتكمل تيسلط تستخدمإ

 

الكثير واحد يربك مفهوم سبب هناك . في ملكوت هللا قيادةال دراك مفهوموهذا أمر أساسي إل

وا في الكنيسة على األقل قضعبارة السلطة والسيطرة.  ألولئك الذين فيما يتعلق با وهو ن  مِ 

وأإلنطباع  نموذجالعنصر التحكم. هذا هو ن فيها مكي "سلطة"بالنسبة لهم كلمة عشر سنوات، 

ة للكنيس تنفيذيالمدير الكهو ن القس أ السلطة. ونعتقد من ناحيةنيسة كلا الذي يتولد لدينا عن

 في نهاية المطاف.  اتتخاذ القرارإل النهائية سلطةالالذي يملك 

 

السيطرة  الكثير من يَّ لد بذلك يكونمن السلطة، "إذا كان لدى الكثير  أنه ونحن نعتقد     

 البيئة والناس من حولي".على 

 

 100ب تحكم ي فإذا هوشخص،  100أو راعي وفي رعيته قس بمعنى آخر، إذا كان هناك    

، والذي تعلمناه في الكنيسة  )ومن ضمنهم القساوسة( الكثير من  لهذا هو فهم السلطة  شخص.

 مسؤولية هي السلطة قال لتالميذه العكس: لقد . لم يعلمنا أياها بهذه الطريقة أبدا   يسوع أنإال 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=14&vmax=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=14&vmax=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=13&vmin=17&vmax=17
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 يَّ لد فذلك يعني أني شخص، 100 على. وهذا يعني، إذا كان لدى سلطة أألخرين لخدمة

 .هاغسلجب علي  قدم ي 200

 

ال للثأثير في حياة ببساطة هو لسلطة إمتالكي ل، ذلك يعني أيضا        توفير جو ومحيط فع 

أآلخرين وليس  خدمةهو  صحيحة الستخدام هذا النفوذ )وفقا ليسوع(الطريقة أآلخرين. وال

 .السيطرة عليهم

 

 في الكنيسة، المنزل أو العمل ة إن كان ذلكالقيادة المسيطر إختبر االكثير من  حظ لسوء ال      

غالبا  ما تكون مؤلمة ومضرة للغاية، وكثير من  ةخر. هذه البيئات المسيطرمكان آفي  أو

الناس أن ، وخالصة القول هلسنوات.  المؤلمة ندوب هذه التجاربجروح والناس يعيش مع 

بأضرار  الناسون بيصسياية المطاف في نه هم، بين السلطة والسيطرة ونخلطيالذين 

قيادتهم )ونحن نتكلم هنا عن الكنيسة( هي  ألن ذلكعن غير قصد. و كان ذلك ، ولوجسيمة

 طريقة خاطئة.ب

 

لون ، وهة الرعيةخدملاستخدام مسؤوليتهم  يؤونسي مأنه       السلطة لخدمة اآلخرين م يحو 

 . الى الرغبة في التحكم

 

إلى مستويات م ترقيه شخص ما عبارة أخرى، عندما يتب .للخدمة أ عطيت للبشرالسلطة      

هذا قد ا، لخدمة عدد أكبر من الناس. للكثيرين من  يثق بنا  هللاأن ، فهذا يعني أكبر من السلطة

مبرمجين بطريقة خاطئة جدا  نحن كيفية التطبيق.  حقا ، ولكن لدينا صعوبة في فهم ا  يبدو عظيم

إلى حد أإلعتقاد أن السلطة تساوي السيطرة. ونحن ليس لدينا أدنى فكرة عما يبدو عليه 

 .مفهوم السلطة

 

لديه السلطة دون  يمكن ألحد أن يكونكيف ووالسلطة؟  التحكمما هو الفرق بين إذا         

 يعني ذلك؟  ، وماالتحكم
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والحقيقة  .نام األمعدالخوف ومن  تولدذي يلسلطة الا هو محاكاة إمتالك التحكمباختصار،    

الخوف على رد فعل مبني  هغير السلطة الفعلية، ولكنهو التحكم  سلطة مزيفة. هذا التحكم هو

 نظرا  ألنهم يحاولون السيطرة على بيئتهم. الذي يعمل الناس من خالله 

 

أيضا للعديد من األفراد في وبل  (والرعاة قادة )القساوسةللعديد من الوهذا حقيقي      

 من الناحية التطبيقية:الجتماعية. عالقاتهم األسرية وا

 

حاجة زائفة، وأنها متأصلة في الخوف بها هي  لتحكم، التي الكثير منا يشعرلأن الحاجة      

الناس الذين النستطيع إنها متجذرة في الخوف من إمكانية  سوف يحدث إذا فقدنا السيطرة. لما

 .إيذائنا التحكم بهم على

 

أن القادة الذين يحاولون القيادة بطريقة "التحكم والتسلط لحماية الخدمة"  هم في الحقيقة     

 يفعلون تماما عكس ما حذرنا يسوع أن نبتعد عنه.

ة أن القائد هو خادم الكل وليس المتسلط في بطريقالقيادة التحول نحو أن ، هللا لكن نشكرو

قادة العهد  .ةيسكنالنمو مستمر في أعلى السلسلة الهرمية والكل يخضع لقوانينه هي في 

واضح عن القيادة التي هم بفوهم ممتلئين  اقع السلطة أو في طريقهم اليهاوهم في مالجديد 

الذي القادة وهذا هو النوع من خدمة آألخرين. لالشرف  م مرتبة ولهالكل هو أقله قائدتعني أن 

جسد، أرسى حياته كزعيم في الالظاهر . كاهلل جلهمى بحياته ألضح  و همأقدامبغسل يسوع  قام

فوضين من قبل عامة المنبوذين من المجتمع والمرذهب، كان يحب قبل كل شيء. أينما  خادم

 ." معي نصيبيكون لكم  ، أو الإفعلوا هذا" :قائالالمستقبل كنيسة ة وغسل أقدام قادالناس 

 

كم أنا الشهرة والنقصان من ناحية عدم أإلهتمام ب فيه حقيقة النقصان والزيادة. قائدا   تكونأن 

وأما الزيادة فهي من ناحية كم من ، أو كم أعرف الكثير من إعالنات الوحي المقدس حومسم

 . منهاجدا  القذرة تى حأألرجل أستطيع القيام بغسلها 
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ألهم هو القيادة بالطريقة التي قاد ألكن جسد المسيح، و هي تهيئة وتقوية قادةمهمة النعم،     

خادمة الألن القيادة  بها الرب المؤمنين والذين ت ِبعوه في األيام التي عاشها على أألرض،

 تلك إلىونقودهم حب الناس نوخدم ن لذلك في الحاالت التي فيهاخلق بيئة من الحرية والحياة. ت

 في تربة خصبة. القدرة على النمو والجاهزيةسيكون لدينا  عند ذاك الحين الحياة،الحرية و
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 ثانيلاالفصل 
 

 

 إبقائها حقيقية
 

 

 

توفر  اإنهماذا تفعل الحرية؟ وعليه  الخادمة كما قلنا توفر الحرية، وهذا مهم جدا . القيادة     

 !مجاال  لألخطاء والفوضى الصغيرة منها والكبيرة ولكن بدون دينونة المخطئ !!!

أقدام بعشاء مائدة ال علىميذه، كانوا جميعا يجلسون معا غسل أقدام تالبيسوع قيام تذكر، قبل  

بل كانت في غاية عليها؛ ال يمكن السيطرة وخفية لم تكن م "الفوضى" هذه. ةقذرة ونتن

خلق يحب يسوع دائما  وأبدا  الفرصة لغسل أقدامهم.  وأعطته يسوع لحد لفتت إنتباه حوضالو

 الفرص للحرية. 

الذي كان  خادمأن المع تالميذه، أألخير ذلك المساء  عندفي النص،  علنغير مسبب ول     

لهم  لي ظِهر. أنها فرصة مثالية ليسوع كان غائبا  من المفروض وجوده ليغسل أقدام الضيوف 

 أيضا أكثر من ذلك. أنه دليل على أن هللا ال يخاف هناك . ولكن كانيكون القائد خادما  كيف 

 .بب بها في بعض األحيانالفوضى التي نتس من وال يتأثر

 

ن هللا. القذارة وعدم الطهارة( ت بِعد الناس ع القذارة )النجاسةإطار العهد القديم، في      

. في بعض كة مع أآلخرينالشرووالعبادة  هيكلعني االستبعاد من ال)النجاسة وعدم الطهارة( ت

يتضمن  الناموس. كنتيجة لذلك، أن منبوذا   العيش فإنها تعنيدائمة، ت النجاسة األحيان، إذا كان

، وكيف يمكن أن طاهرا  المرء غير  فيما يتعلق بما يجعل والقوانين قائمة طويلة من القواعد

 مرة أخرى. طاهرا  تصبح 
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شعر  ربماو، في تلك الفترة كان الِحفاظ على الطهارة والنظافة شيئا  في غاية أألهمية    

حول هذا  به فكر يسوعيما عربما تساءلوا و. )القذارة( التي هم عليها تلك الفوضىب الميذالت

أنه سوف يغسل أقدامهم. أنهم لم  وا ولو للحظةمن المؤكد أنهم لم يتخيللكن الموضوع. و

هم طاهرين من خالل غسل جعلنفسه هو من سيقوم بذلك العمل ل الكل رب أن ا  ديتصوروا اب

. أنه "هللا ن هوم"يقة حقن للناس بي  ي"العهد الجديد"، وأن أتى إِلظهار . ولكن يسوع قد أقدامهم

نا تدعول أنه جاءالسيطرة. التحكم وقبل لحرية للنا وجه هللا الذي يعطي األولوية  ظِهرجاء لي  

 .في طياتها الحرية هاة التي تحملعظيممكانيات الاإلإلى 

 

، فقط ا  سيطرم يحب أن يكون أن هللا لألسف، أعتقد كثير من الناس بشكل غير صحيح      

أيضا. وهذا أبعد  أنهم يجب أن يكونوا مثله مسيطيرين على كل شيء ؤدي الى اإلعتقادمما ي

 إمتالكه والعيش معهللا الشرف والسرور في  جدعن الحقيقة. بدال  من ذلك، ي ونما يك

في عظيم الحب معها يعيش  ا  عروسبل  كدكتاتور،ألتي اليتحكم بها عروس )الكنيسة( 

أن . وبعبارة أخرى، أنه يريد هايريد أن يعطيالتي  السلطة أن تحملعلى  ةقادروالحرية، و

 مع كنيسته!  تحت نير واحديكون 

هم! سيكون ذلك مثل رجل التكحم ب يكون له القدرة علىحتى  هشعبكن خطة هللا تخليص تلم 

. إذا وإستعبادها هابالتحكم  له هو يمكن ها حتىمنالزواج ثم  والعبودية الرق نقذ امرأة منا

القديم  زوجها بين  إذا   ما هو الفرقفهو األساس للعالقة، والسيطرة كان عنصر التحكم 

 ؟ والجديد

 

لعروس اي االعتبار. عندما يستخدم يسوع استعارة شيئا مختلفا  فلديه هللا كان ، ال    

, في سياق الزواج الصحي بين اثنين من الناس ذلك والعريس لوصف عالقته معنا، أنه يعني

 المحبة. وممتلئين ب أحرارا  
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دون بقعة أو ب طاهرةعروس مجيدة، كالهدف الذي نحن بحاجة للسير من خالله  هذا بالضبط

 .تجعد

 
 27:5انظر أفسس  

لَِكْي ُيْحِضَرَها لَِنْفِسِه َكنِيَسًة َمِجيَدًة، الَ َدَنَس فِيَها َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذلَِك، 
َسًة َوباِلَ َعْيٍب.  َبلْ َتُكوُن ُمَقدَّ

 

 

مع  تتشاجري تال عشر ثةلاثمثل بنت تبلغ من العمر ال تافهة ،ةيسوع ال يريد عروس وقح 

الحرية. و المحبة عروس ناضجة في سياقلمشاكل. أنه يتوق السبب تاآلخرين بشكل مستمر و

في كل خطوة. النضج ال يأتي بطريقة مايكروسكوبية نعتمد عليه  كن ا ج إذاوضن في نحن لسنا

 نمو.ال، والخطأ وتصحيح الخطأختيار، وإلالحرية، من خالل وجود القدرة على اإال من خالل 

على األرض، وكيف أنه كان معهم قاد يسوع تالميذه بينما الطريقة التي بالضبط ه هي هذ     

 ا اليوم، أيضا. يقودن

 

لدرجة، أنه الحرية. ب مهتمكل شيء في هذه الحقيقة المدهشة: هللا  هناكلب اإلنجيل في ص      

من  مزيدالر ابتخإلدينا يكون  نا إليهكلما اقتربحرية الأنه يخلق بيئة فروحه،  يكون حيثما

 :الحرية

 

 17:3كورنثوس  2أُنظر 
ٌة. يَّ بِّ ُهَناَك ُحرِّ وُح، َوَحْيُث ُروُح الرَّ بُّ َفُهَو الرُّ ا الرَّ  .َوأَمَّ

 

ستكون بيئة بهم فأن البيئة المحيطة  ،ة سيطريحب الروح هو هللا أن أولئك الذين يؤمنون بأما 

 . سيطرة وتحكم أكثر
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القليل من الحرية. ولكن مثل هذا اعتقاد لديها القدر العديد من الكنائس أن سبب في هذا      

 أوامره بتنفيذ يقومون أ ناسا   هل هو يريديكمن في سوء فهم لطبيعة هللا ورغبته بالنسبة لنا. 

؟ أو أنه كتشبيه لما أعنيه هو عالقة الدكتاتور مع الشعب أي نف ذ وال تناقش() بدون مناقشة

 ؟أن يخطط ويخلقنه يمك ممعه، ارا  حرأ يريد شركاء  

 

 علىلحرية، وفي بعض األحيان بتكلفة كبيرة جدا  اقيمة  نامنذ البداية، أظهر هللا ل       

مة في وسطها! أنه لم محر  شجرة الالزرع يأن  قررالجنة في عدن و قخلأنه هو الذي . حسابه

أن  الحرية، وأراد ةقيمر يقد ِ نظرا  ألنه  ذلك لوضع تلك الشجرة هناك، ولكن فعل مجبرا  يكن 

ومن ضمنها  اتقرارالتخاذ إلالقدرة  جعل لإلنسان. وحرية أإلختيار دائما  إلنسانية ل يكون

. متوفرا  أيضا   لعصياناخيار حقا  إذا لم يكن  ا  كون حريلن  أإلنسان ألنه يعلم أن ،سيءال

 ناهللا ل بي ن. وهكذا تتوفر خيارات خاطئة أمامناحرية إذا لم أي وبعبارة أخرى، ليس لدينا حقا  

حقيقية في الحرية فينا ال، مما خلق ا  حقيقي ا  خيار نامنحلولكن  تشويشنال يس، لخاطئالخيار ال

 . ناحيات

 

 عن الرسول بولسموعظة  االعديد من  يتذكر باهظة، العندما نتحدث عن مثل هذه الحرية      

 ."ترتيبأن كل شيء يجب أن يتم "ب

 
 40:14كورنثوس  1 
 َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء بِلَِياَقٍة َوبَِحَسِب َتْرتِيٍب. 

 

 ما ن أمرعهللا  كرعنصر التحكم. فِ تحوي  هاعتقد أننوكلمة "بلياقة"  قراءنالمشكلة هي أننا 

جنة بما في ذلك  —نا. عندما قال أنه خلق األرض فكرختلف كثيرا عن ي في أغلب أألحيان

ه لكمال وفقا   خلقهاقد  ي أنهجيد. وبعبارة أخرى، أ خلق كل شيء أنهأعلن  –وآدم وحواء  عدن

 . التام والمطلق
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إلختيار  وجود فرصةفي الواقع . كما صممه كل شيء يعمل ويسير في نظام تام وكامل وكان

نظرا  لما تعلمناه بل، و. والكمال المطلق ترتيبالهذا  تعارض أبدا  معال ي خاطئ من قبل البشر

يتضمن دائما  الحرية  بِلَِياَقٍة َوبَِحَسِب َتْرتِيٍب " " قول أنأن نيمكن بأمان ن قيمة هللا للحرية، ع

تسودها  ة ضيقة وجامدةوجود بيئ أبدا   ال يعنيالمصطلح )أو إمكانية سوء االختيار(. هذا 

 .السيطرة والتحكم

ال نزال ألننا  متوترينوأحيانا تلك الفرص تجعلنا  ،دائما   خلق الفرص للحريةيحب  هللا    

فكر  أن نشعر أننا يجب أن نكون ماسكين بزمام أألمور ومتحكمين بمجريات أألمور تماما .

ما عندخصوصا  على سبيل المثال ال الحصر، ساعدنا على الشعور باألمان، ي التحكم غالبا  ما

 ، فإنما خدمة كنيسةأثناء هللا ويسقط على األرض في روح قوة عليه طغت شخص ما  يسقط

ا تحدث "بلياقة . ولكن هي فرصة للحرية، مما يعني أنهنا باألمانقد ال يشعر هذا الحدث

لقذارة سمح أيضا تحرية الأن بيئة  ، هيالبعض من  مان لآخر للشعور بعدم أألسبب . وترتيب"

وفي حاالٍت معينة من الممكن أن تكون بعض هذه القذارات . الناس أن تظهر على السطح

 .اإللهيلياقة والترتيب ل وفقا  فأنها تتم  هذا،مع ولكن مقرفة ونتنة جدا . 

 

المدمرة؛ أنه يريد الحياة في دورات  ينكون عالقناليريد لنا العيش مع االوساخ والرب     

يحدث ذلك، . ولكي لتتميم غرضنا وأهدافنا في الحياةحتى نتمكن من العيش  إطالقنا أحرارا  

ونلمس محبة الناس  السطحألوساخنا ومشاكلنا أن تظهر فيه الى يمكن  نحن بحاجة إلى مكان

 الموجودين في ذلك المكان بالرغم من أخطاءنا وهفواتنا )أوساخنا(. 

 

 : كون زعيما جيدا تحقا ، هذا هو جوهر ما يعني أن     

خلقهم وا حسب ما صبحيل أن تساعدهمالشفاء و واأن يجد للناس من خاللها يمكنخلق بيئة هو 

 .اوونكأن يهللا 
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، الصحيحةة يحرمن توفير جو من الابدأ  ة والمتحك مة بالناس اليمكنهاالمسيطربيئة ال      

أو إعطاهم  لى السطحا  من الظهور إابد لها مسموح قضايا الناس ومشاكلهم غيرألن نظرا  

إلخفاء  . بدال  من ذلك، الجميع يعيش في محاولةالفرصة للتعبير عن آرائهم أو إقتراحاتهم 

ظهرت يراها. أنهم يعرفون إذا يستطيع أن أحد حيث ال  مداخلهفي ، وإبقائها أوساخهوحماية 

أو حاولوا إظهار مشاكلهم أمام السلطات المتحكمة والمسيطرة فأن ذلك غير مرغوب فيه 

 ."بالحجارة "الرجمخطر  ونواجهسي مأنهو

 

فيه أي نوع من من غير المسموح أن يكون ، الذي والتسلط خوف ال من الدين يخلق بيئة     

ا يحدث في الواقع مع الناس من حولنا. م  . لذا في كثير من األحيان نحن غافلين عالمشاكل

: ونسألا  من أبناء الكنيسة صار في عداد المفقودين، شخص كتشف أن يوم واحد نفي  وفجأة  

ته في حياكان لديه الكثير من المشاكل ؟ لم تسمعأه، "أماذا حصل لفالن؟ وياتي الجواب: 

لم يستطع أن يكتم أألمر ألنه بوع الماضي ، واألسهاالتي لم يكن أحد يعرف أي شيء عن

 ." غادر الكنيسةقد ، واآلنخرج كل شيء، أصبح فوق طاقه تحمله، فإنفجر و

 

؟ لماذا لم في الكنيسة شخص أي راخبيقم بإنحن نتساءل لماذا لم في هذه األوقات،      

  البوح بمشاكله للكنيسة؟ ستطعي

دانة. وهذه أإلنه كان يخشى من التعرض للنبذ أو بيئة آمنة، وأكن تلم  ن الكنيسةأل ببساطة؛

مكان في هذا العالم، ينبغي أن تكون الكنيسة األكثر أمانا . الكنيسة، مثل الروح  أيمأساة. من 

أنه سوف ف، هذه الكنيسة كان الروح القدس في مركز، ينبغي أن تجلب الحرية. وإذا القدس

لناس . أنه يخلق بيئات حيث االروح القدس دائما   يساعدنا على القيام بذلك تماما. وهذا ما يفعله

ذلك يساعدهم سثم من ، ويبوحون بمشاكلهم وما يعانون منه عندماباألمان فيها يشعرون 

 .على الحرية المنشودة لحصولل
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 في: كتبعندما عناه يوحنا وهذا ما  

 

 7:1يوحّنا أألولى 
َولِكْن إِْن َسلَْكَنا فِي النُّوِر َكَما ُهَو فِي النُّوِر، َفلََنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعٍض، َوَدُم 

ٍة. ُرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيَّ  َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبنِِه ُيَطهِّ

 

صراع ويؤمنون بنا في خضم ال نايحبون أشخاص نمنة ماآلبيئات الفي  تأتي الحرية

ة"الحصول على  فينا وساعديووالصعوبات التي نمر بها،   ."النظافة المرجو 

 

الملط خة بأوساخ  ككشف عن أقداموت تذهب الى الكنيسة وتخلع حذاءكاألمر عندما  شب هي       

أغسل  يدعنفوضى هنا. البدو أنه لديك حالة من ، فإنه ي"مهال   ئد:، ويقول القاهذا العالم

 .قدميك! "

 

 إلىظر أ ن" :لك لواقوي. أنهم لن ونهاقطعيال وقدميك القذرة،  ونغسليسوف  العظامقادة ال     

الذي  هذاما. انظر , انت سبب تشويش وإنشقاقإلى هنا هاأحضرتالتي )أو الفكرة( المشكلة 

 التي تسعى للتحكمأو وتشويه سمعتك العار لك تجلب طريقة ب كونعامليلن م أنهفعلته! " 

ما  هكذا ليس .وفقا  لمعايرهم  قبولبسلوك مسلوك لألوامر والالمتثال جبارك لإلبك والتالعب 

 أن:، بدال  من ذلك،بولسالروح القدس. يخبرنا  هيعمل

 

ْوَبِة؟ ) َما َيْقَتاُدَك إِلَى التَّ  . (4:2انظر رومية ............لُْطَف هللاِ إِنَّ

 

نفس الشيء. والسؤال، كيف؟ كيف بيريد قادته القيام الرب 
أنها آمنة وحرة، بيئة تسمح نخلق بيئة يشعر فيها الناس حقاً 

 وقضاياهم أن تطفوا على السطح؟ الناس لمشاكل
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ي تال نثوسواجه هذا السؤال. وكتب في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنفسه  بولسالرسول 

 اإلصحاح:في  اأسسهقد كان 

 

11:6- 13  

ِسٌع. 11 َها اْلُكوِرْنثِيُّوَن. َقْلُبَنا ُمتَّ  َفُمَنا َمْفُتوٌح إِلَْيُكْم أَيُّ
قِيَن فِي أَْحَشائُِكْم. 12 قِيَن فِيَنا َبلْ ُمَتَضيِّ  لَْسُتْم ُمَتَضيِّ
ِسِعيَن! 13  َفَجَزاًء لِذلَِك أَقُولُ َكَما ألَْوالَِدي: ُكوُنوا أَْنُتْم أَْيًضا ُمتَّ
 

د إجراء أنه أراد أن يخلق بيئة من االنفتاح والحرية، ولكن شيئا كان يقف في الطريق. أنه يري

على فتح قلوبهم له مثلما هم ثحألنه كان ي، وبين الكنيسة التي أسسها تبادل عادل للحياة بينه

والمتحكم  المسيطر القائد أنلمجرد  افتح قلوبه. هذا هو المفتاح. معظم الناس لن تمتجاههفعل 

 .أو يأمرهم بذلك لهمقول ي في الكنيسة

 

، ألنه كان قد قائدهمفتح قلوبهم له، كلأن يسأل أهل كورنثوس أنه بإمكانه , بولس هنايشير     

. وعدم التحصنيحذوا حذوه لالنفتاح  أن قلبه لهم. ببساطة أنه كان يطلب منهمفتح وأن سبق 

 ، هوقائد. كأألعلى لثالمأن يكونوا  القادة على تعييني لق بيئة حرة،خبعندما يتعلق األمر 

 تكانف، ينبغي أن تفتح قلبك لي. نصِ فتح قلبي لكم أوال . ثم، كتبادل م  واجبي أوال  بأن أ

أنهم إال هل كورنثوس، لم يخفي محبته ألأنه، على الرغم من أنه  بولسالمشكلة التي تواجه 

الى فعل ما فعله هو نفسه م دعاه ثم ،همجانبمن . المشكلة كانت ون محبتهم نحوهحجبيكانوا 

 .، بل أإلنفتاح الصريح للمشاعربعدم التحصن واإلنكماش على الذات

ن أو منكمشولكن نداء قلب من موق مناورةمر األلم يكن   . من المهم بالنسبة لنا ع غير متحص 

بل على  "آمنة" لتمكنه من فتح قلبه لهم؛ ال بيئتهم نتظر للتأكد من أنيلم  بولسأن نرى هنا أن 

ح من قبل حب صادق، ب لقد تقدم إليهم، العكس غير مهتم من إمكانية أن ي رف ض أو ي جر 

 . الكورنثيين

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=6&vmin=13&vmax=13
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حِدث ختيار ي  أإل هذا. وهو الذي يمي ز القائد الجيدالشفافية االختيار الشجاع لالنفتاح و هذا

يسلك . لألسف، كثير من الناس التي يستطيع القائد العظيم من خلقها لآلخرينالفرق في البيئة 

 أساسي.  ومبدأ كهدف "عالقات مع الحماية الذاتيةمنهج "

 

والسيطرة مثل هذا, يؤدي ذلك لإلعتقاد الى أن هللا  كمعندما نعيش داخل نظام للتح       

 فهم الكتاب المقدس عندئذ من السهل جدا  و .)دكتاتورا ( أيضا إله صارم، متحكم ، مسيطر

نظره عالمنا الخاص الذي  من خالل وفهمه قراءتهمما يتسبب بالتالي من . بطريقة خاطئة

 سوف ،على تعاليم الكتاب المقدس النظرة مبنيةهذه كن تإذا لم كذلك ، نحن خلقناه ألنفسنا

في  بيل المثال، يقول الكتاب المقدس. على ستماما   تشويه معنى الكتاب المقدس يؤدي ذلك الى

 مايلي: 23:4سفر أألمثال 

 

 َفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك، ألَنَّ ِمْنُه َمَخاِرَج اْلَحَياِة.

 

خرين. ولكن اآلبحاجة إلى حراسة قلوبنا من عني أننا هذه أآلية تأن كثير من الناس العتقد ي

تتناسب مع  الكتاب المقدس. يمكننا أن نعرف هذا بالتأكيد نظرا  ألنها ال عنيههذا ليس ما ي

لماذا فنا. تجاهقلبه على حراسة  يضعلم  الكتاب المقدس. هللا قطعا   في المحبة ذبيحةرسالة 

  ؟؟قلوبنا من اآلخرين؟ا حراسة من   طلبنعتقد أنه ي

أخرى، وبعبارة ع من قلوبنا. ينب أو نتكلم به قلوبنا ألن ما نقوم به حرسنهو يقول أننا يجب أن 

األمور السلبية من الخروج وإصابة آخرين  لمنعقلوبنا  علىأننا نحتاج إلى وضع حارس 

قف اعلى الناس من حولنا من خالل مو ناريثأت يةكيفتتكلم عن واقع ال فية بجروح. هذه اآلي

خرين، ولكن حماية اآلخرين من اآل ا ال يعني حماية قلوبنا منقلوبنا نحن. حراسة قلوبن

 قلوبنا. والخارج من الفائض
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 في تالميذهقال ليسوع  

 

ُه ِمْن َفْضلَِة اْلَقْلب َيَتَكلَُّم اْلَفُم. 34:12مّتى    .............َفإِنَّ

 

 في كذلكو

 

  15:12العبرانيين  
ُمالَِحِظيَن لَِئالَّ َيِخيَب أََحٌد ِمْن نِْعَمِة هللاِ. لَِئالَّ َيْطلَُع أَْصلُ َمَراَرٍة َوَيْصَنَع اْنِزَعاًجا، 

َس بِِه َكثِيُروَن.   َفَيَتَنجَّ

 

 .يندنس كثيريسوف ف، قلوبنا نما فيإذا  الذي )في القلب(، ارةالمر أصليتحدث عن إنه 

راقب نخبرنا أن ت التي األمثالسفرفي أعاله اآلية بعدئذ  عندما نفهم هذا، يمكننا أن نرى

المرارة وسلبية المشاعر التي وليس خارج الى نتشر ي فقط والحياة نورتأكد من أن النقلوبنا، و

 .خريناآلجرح تسامة وبيئات  ئنشت  

عمل  أنه؛ الذين نقودهموأولئك  ئناأصدقاالتنا واستباقي في الحب والرعاية لعائهذا عمل 

 قلوبنا حتىمحتويات  حرسن نالذي , نحننكون نحن المجازفين في كل شيءأن ب ياختيار

. من يأتي أمامنا في الطريقوالحياة تجاه كل مليء بالمحبة  مفتوح قلبنتدفق بأن  نايمكن

س اآلخرين دن  ننا ال لما هو في قلوبنا، والتأكد من أن امن   إدراكا  هو  ناقلوب ببساطة، حراسة

 .وأقوالنا من خالل أعمالنا لوث في حياة أآلخرينتوخلق 

يعطينا . أنه لم من ذلك أبعدذهب من الناس. وفي الواقع، أنه قلبه ي غِلق التأكيد أن يسوع لم ب

ترفض سكثير من الناس مع ِعلمِه أن الأيضا. وقال أنه فعل ذلك  مجرد قلبه، ولكن حياته

لقد أحبنا  ،نا )نحن المؤمنين وغير المؤمنين(أحب مامثل حبأن نيسوع يعني إت ِباع . تهحبم

ية  .وباذلة كل شئ من أجل أآلخرين بطريقة مضح 
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أن تكون المبادرا  بأن تكون صادقا ، صريحا   عنييسوع تقاد بها التي إذا  القيادة بالطريقة      

لحقيقي . يسوع هو معيارنا اوإن كان ذلك سيسبب لنا أأللم ، حتىبمنتهى الشفافية مع أآلخرين

القلب المفتوح والشفافية. هذه الشفافية و ولوية للقلب المفتوحاأل ىللحب، والقيادة، وأنه أعط

من الظهور تردد في السماح للقمامة الحرية وعدم ال الناس يجد فيها صحية, لبيئة ةضروري

 القلبوشفافية أما الحرية، فذلك هو نصف ال تحكم وتسلطدون  قيادةإلى السطح. إذا كانت ال

 اآلخر. النصف هو ف ل أآلخرينالمفتوح لتقب  

 

أذا لم يتمتع الناس بالحرية والشفافية فأن البيئة المحيطة ستكون  من ذلك،على النقيض      

في ية بالحر أحد يشعر ذلك لن. لمليئة بالشك وأإلتهامات الباطلة وتخريب سمعة اآلخرين

يحدث مع االفتراضات حول ما  سيختلق كثيرينهم، ولكن الحياتيحدث في ما ع التحدث

 . ممتدة في التدي نجذوره  ، الذي"الناسمن خوف "الدر هذا هو ما يسمى عادة اآلخرين. ومص

 

 هيفكر أو يقول "ي حت مل" أن  مامخوف " يجعل الناس يفكرون بالناسمن خوف "ال     

وهذا هو النقيض للشفافية  ."ما يكفيب ينروحي" ونواكيأو لم  واإذا كانعنهم وعما  اآلخرين

تسالونيكي األولى في  وا منقتبسيمثل هذا، الناس يحبون أن  حاالتفتح. في تمالعقل الو

 التي تقول مايلي: 21:5-22

 

ُكوا. َشْيء َّ ُكل َّ اْمتَِحنُوا 21  .بِاْلَحَسنَِّ تََمس 

 .َشر َّ ِشْبهَِّ ُكل َّ َعنَّْ اْمتَنُِعوا 22
 

أحدهم  أنلى األقل مرة واحدة في حياتك، في الكنيسة، هناك احتماالت، ع تنشأكنت قد إذا  

مختلفة  هاتسيناريوإنشاء  ىيؤدي ال ذلك ذلك هو أن في الشر. المشكلةشبه تجنب : لك قال 

والتي  "هاتجنبن التي يجب أن شياءأل، وهو يوسع قائمة "أ مشكلة نراها في حياة أآلخرين لكل

 . إلى ما ال نهاية تمتد تقريبا

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=5&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=5&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=5&vmin=22&vmax=22
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=5&vmin=22&vmax=22
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كانت بنسلفانيا. نظرا  ألنها والية في  تنشأ لي إمرأة قريبةسبيل المثال، قصة خذ على      

ف سيارتها في موقف للسيارات على صربأن تسمح لها ابدأ ي ال الشر، كان شبهتجنب تحاول 

كانت تضطر من ذلك،  ة. بدال  عاتيحتى في وسط العواصف الثلجية ال، الجانب المقابل للكنيسة

في جو م المشي إلى الكنيسة، حتى بعيدا ، في موقف للسيارات العامة، ومن ثها رصفأن ت

ف السيارات التي كانت وقول ماكنالعديد من األ بالرغم من وجوداألمطار أو الثلوج. ب مليء

 األنه غير متاحة لها. لماذا؟ ها ، ولكنعبر الشارع من كنيستها  حة صباح يوم األحدتادائما  م

يراها أحد وهي تنزل من سيارتها المتوقفة . وطبعا، أنها ال تريد أن (BAR) أمام حانة تكان

ن ذلك، أنه من بدال  م الذي يمكن أن يفكر من يراني متوقفة أمام هذا المكان؟ ماأما الحانة. 

 . "الشر "شبهج، وتجنب وفي الثلمسافة طويلة األفضل المشي 

بهذه  الشروهنا تكمن المشكلة: هذه اآلية ال تعني في الواقع نحن بحاجة إلى تجنب كل مظاهر 

 يسوع.حياة و من خالل الكتاب المقدس ذلك إثبات ني، ويمكنالطريقة

 

========================================== 

ب مالحظة  يخص اللغة أإلنكليزية أكثر من العربية. التالي: الشرح للمعر 

========================================== 
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في ترجمة الملك  ترجمة الكتاب المقدس ة مضت، عندما كان يجريمائة سن أربعقبل      

 اْمتَنُِعواَّ" وا إلى هذه اآليةوصلا عندما ممتين لالختيار بينهالمترجمون كلأمام ، كان جيمس

 (appearance and form) . وكانت هذه الكلمات المظهر والشكل"َشر َّ ِشْبهَِّ ُكل َّ َعنَّْ

معنى مشترك، تقريبا  . في حين أن هذه الكلمات لها في العربية( ِشْبِه" ")التي متجرمة الى 

 في هذه اآلية.ظهر ي ، هذا الفرقأيضا فرقا كبيرا اهمولكن في

التي ، ترجمة الملك جيمس الجديدة لكذفي كل الترجمات الجديدة للكتاب المقدس، بما في  

(، وتجنب أشكال الشر )الخطيئة الفعلية. الفرق بين تجنب جميع كلمة "شكل"يتم استخدام فيها 

ضح . ومن الوالهو فرق شاسع (أنه شراآلخرين  ما يمكن أن "يضن ه"كافة مظاهر الشر )أي 

 تجنب الخطيئة، ولكنن بأن يقال لنا بانتظام. "مظهر" أو "شبه"أن الترجمة الصحيحة هي 

األمور التي قد تبدو وكأنها تجنب بأن نح رِ صَّ تفي الكتاب المقدس،  هناك آية واحدة يسل

 خطيئة.

 

أي وقت  فييبدو  منموذج في جميع األمور. يسوع لالذي هو الحياة يسوع،  الىنظر نل      

قد تبدو أفعاله لهم.  فعله أو كيفياآلخرين حول ما  هبشأن ما يعتقد ا  ومهتما  قلقأنه كان مضى 

، حتى عندما ال أو أقوالما كان يقوم به من أفع حولأآلخرين شكوك لالقلق بالنسبة  كان عديم

 الى أآليات التالية: الفريسيين انظرِقب ل الشر من ب م  هِ إت  

 

 16:2مرقس  
اِريَن َواْلُخَطاِة، َقالُوا لَِتالَِميِذِه: ا َرأَْوهُ َيأُْكلُ َمَع اْلَعشَّ يِسيُّوَن َفلَمَّ ا اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ َما » َوأَمَّ

اِريَن َواْلُخَطاِة؟َبالُُه   «َيأُْكلُ َوَيْشَرُب َمَع اْلَعشَّ
 
 24:12و متى  

ا َسِمُعوا َقالُوا:  يِسيُّوَن َفلَمَّ ا اْلَفرِّ َياِطيَن إاِلَّ بَِبْعلََزبولَ َرئِيِس »أَمَّ هَذا الَ ُيْخِرُج الشَّ
َياِطينِ   «.الشَّ
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،  57 - 53:6يوحنا . في الشعب لمشاعريسيء  كان كاد يبدو كما لو أنهفي بعض األحيان ي 

 :تكلم في المجمع وقال أآلتي

 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِْن لَْم َتأُْكلُوا َجَسَد اْبِن اإلِْنَساِن »َفَقالَ لَُهْم َيُسوُع:  53 

 َوَتْشَرُبوا َدَمُه، َفلَْيَس لَُكْم َحَياةٌ فِيُكْم.

ٌة، َوأََنا أُقِيُمُه فِي اْلَيْوِم األَِخيِر، 54  َمْن َيأُْكلُ َجَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي َفلَُه َحَياةٌ أََبِديَّ

 َوَدِمي َمْشَرٌب َحٌق. ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكلٌ َحقٌ  55

 َمْن َيأُْكلْ َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي َيْثُبْت فِيَّ َوأََنا فِيِه. 56

، َوأََنا َحيٌّ بِاآلِب، َفَمْن َيأُْكْلنِي َفُهَو َيْحَيا بِي. 57  َكَما أَْرَسلَنِي اآلُب اْلَحيُّ

 

أن  يسوع ن  طِ ف  ن. بعد ذلك، يلسامعالذي قاله يسوع لهذا  ا  وهجومي ا  ربكمكان كيف ر فك   

 :في قال لهم . لذلكه للتولقبول ما قالوا يجاهدون تالميذه كان

  

 :64-61:6يوحنا 
ُروَن َعلَى هَذا، َفَقالَ لَُهْم:  61  أَهَذا ُيْعثُِرُكْم؟»َفَعلَِم َيُسوُع فِي َنْفِسِه أَنَّ َتالَِميَذهُ َيَتَذمَّ
الً! َفإِْن َرأَْيُتُم اْبَن اإلِْنَسانِ  62  َصاِعًدا إِلَى َحْيُث َكاَن أَوَّ
ا اْلَجَسُد َفالَ ُيفِيُد َشْيًئا. اَْلَكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِهِ  63 وُح ُهَو الَِّذي ُيْحيِي. أَمَّ ُهَو  اَلرُّ

 ُروٌح َوَحَياةٌ،
ألَنَّ َيُسوَع ِمَن اْلَبْدِء َعلَِم َمْن ُهُم الَِّذيَن الَ «. َولِكْن ِمْنُكْم َقْوٌم الَ ُيْؤِمُنونَ  64

  َو الَِّذي ُيَسلُِّمُه.ُيْؤِمُنوَن، َوَمْن هُ 

 

حتى أنه لم يشرح لهم ما كان  .إمكانية تركه وحيدا   وأبعض إهانة الن م ا  بالمرةقلقأنه لم يكن 

 عن إت باعه. ونتيجة لذلك توقف العديد من تالميذه  يعنيه،
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 66:6انظر يوحنا 

 اْلَوَراِء، َولَْم َيُعوُدوا َيْمُشوَن َمَعُه. ِمْن هَذا اْلَوْقِت َرَجَع َكثِيُروَن ِمْن َتالَِميِذِه إِلَى

 

دنا أن نقرأ نحن   تكانكم هي قاسية ومخيفة كثيرا ما تفوتنا بها التي بطريقة هذه اآليات تعو 

كان . أنه ألمر مدهش كيف على أإلطالق بذلكغير مبال كم كان يسوع و ينن األصلييلسامعل

 ال. مأما يقصد فهموا كانوا قد إذا  ، أمهعنحول آراء الناس  امهتمإلا قليل

 

 22-21:8في يوحنا 
تُِكْم. َحْيُث »َقالَ لَُهْم َيُسوُع أَْيًضا:  21 أََنا أَْمِضي َوَسَتْطلُُبوَننِي، َوَتُموُتوَن فِي َخِطيَّ

 «أَْمِضي أََنا الَ َتْقِدُروَن أَْنُتْم أَْن َتأُْتوا
أَلََعلَُّه َيْقُتلُ َنْفَسُه َحتَّى َيقُولُ: َحْيُث أَْمِضي أََنا الَ َتْقِدُروَن أَْنُتْم أَْن »َفَقالَ اْلَيُهوُد:  22

 «.َتأُْتوا؟
 

 لذلك. هو لم يهتم أيضا   يهتملم  وهو. !!!االنتحار فهموا أنه مقبل على الناس فمن الواضح أن 

بألغاز أو أو عندما كان يتكلم بطريقة مجازية وونه أم ال، يفهموا كانعما إذا  بأراء الناس عنه؛

من ردة فعل مستمعيه، وإرتباكهم وشكهم وصدمتهم، عندما قام بتمزيق كل  لم ينزعج أمثال.

 .أمام أعينهم جتمعهمهوتية التي كانت سائدة في ايامه والمفاهيمهم ال

 

حرية  أعاله يعطي لنا المثالفإن ة اليوم، المتفشية في الكنيس عندما نرى ثقافة الشك     

يعيشون هم و، الشك جو وبيئة في ا قد كبروا. لألسف، الكثير من  "الناسمن خوف "الكاملة من 

. نحن نحوهم وفقا لشكوكنا أآلخرينمع  همتعاملب يالحظ أيضا وذلك ،الشكوك من في خوف 

الناس ال تتردد في أن تكون فيها كيفية إنشاء بيئة آمنة حيث  لذلك نحتاج أن نتمثل بيسوع في

في  لهم يفكر معظم المسيحيين إذا رأوا أخٍ  ذاعلى سبيل المثال، مامع بعضها البعض.  شفافة

 . BAR)) حانةيخرج من المسيح 
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  هي ردة فعلهم جراء رؤيتهم هذا المنظر؟، وما ؟هناك نفترض أنه كان يفعل أن ذا يمكنما

هل  ؟على ما يرام هذا أألخ  عما إذا كان ونتساءلسيال! و ..... هأسيقولون:لقائيا  كثيرون منا ت

 ؟هل هو مكتئب؟ إرتد هذا أألخ

 وبالتاليحول شقيقنا، والتساؤالت الشكوك من دوامه ندخل في نحن  هذه طريقة تفكيرنا في 

 حذرنا من ذلك وقال في:توصية بولس الرسول عندما ننسى و عليناشتكي مع المنتفق 

 

 16:5الثانية  كورنثوس رسالة 
 إًِذا َنْحُن ِمَن اآلَن الَ َنْعِرُف أََحًدا َحَسَب اْلَجَسِد.

 

مع المسيح في يحيا ل روحيا  إلنسان اموت  ةكيفعن ش قانالنص الذي  قال هذا في سياق 

نهم، ولكن ينبغي لنا أن عقع، ال ينبغي لنا أن نفترض الشر . بسبب هذا الوابر طابع جديد و

أخونا هذا الذي دخل حسن استنادا  إلى هويتهم الجديدة في المسيح. من يدري، ربما النفترض 

ر المرتادين الى تلك الحانة ص أو ليهدي طريقهم الى المسيح للخال، الحانة كان هدفه أن ي ب ش ِ

 . خريننحو أآل التلقائي نافتراضإذا ينبغي أن يكون كه التحرير والشفاء.

ه هام. أنفي الشك واالت ذلك تسببيأخذنا في اتجاه مختلف، مما يدين يريد أن تولكن روح ال

األفضل. هذه القدرة على رؤية أفضل  الناس بدال  من رؤيةفي دفعنا إلى رؤية ما هو الخطأ ي

 ة التي:حبمما في الناس هو سمة من سمات ال

 

ُة الَ  4 ُة الَ َتَتَفاَخُر، َوالَ َتْنَتفُِخ، َتَتأَنَّى َوَتْرفُُق. اْلَمَحبَّ  َتْحِسُد. اْلَمَحبَّ
5  ، ُح، َوالَ َتْطلُُب َما لَِنْفِسَها، َوالَ َتْحَتدُّ  ،وءَ َوالَ َتُظنُّ السُّ َوالَ ُتَقبِّ

6 ،  َوالَ َتْفَرُح بِاإلِْثِم َبلْ َتْفَرُح بِاْلَحقِّ
ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوَتْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوَتْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء. 7  َوَتْحَتِملُ ُكلَّ َشْيٍء، َوُتَصدِّ
ُة  8  الَ َتْسقُُط أََبًدا.اَْلَمَحبَّ
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أخينا هم. حتى لو كان فيبدال  من البحث عن ما هو الخطأ الناس  عن األفضل ة تعلنحبمال     

في جديدة ال عتهرؤيته وفقا لطبيفإن ، مثال االكتئاب بسبب في الرب قد ذهب الى الحانة

في التحدث عن مشاكله الخاصة بدون بأمان  ه الشعوريمكن من خاللهاسيخلق بيئة المسيح 

يكون سيناريو حل مشكلته  . قدلتجاوز تلك أألزمة المساعدةالحصول على خوف وبالتالي 

 كالتالي:

ك للتو خارجا من الحانة, من رأيت وتسال عن حالته. وتقول له مثال: بان تذهب اليه وتصافحه

"آه، فيقول لك:   اليس كذلك؟المحتمل انك استطعت ان تقنع بعض الزبائن بقبول المسيح، 

ي لست هنا أل دينك بسبب تواجدك في تعلم، أن. تواجه وقتا  عصيبا؟  هل"أوه،  فتجيبه .ال"

فتح ي حياتك؟ " ربما أنه سييدور ف ذاما الحانة، ولكن انا هنا لمساعدتك اليجاد حل لمشكلتك.

دانة، اإلحب بدال  من بال ءحيث يشعر المر ندما نقوم بإنشاء بيئة. ولكن عربما الو. لك قلبه

 هفعلكان سيغسل قدميه. وهذا بالضبط ما بلنا  هسماحزيد فرصة نلدينا وما أفضل  فإننا نعطيه

 المسيح.

 

ر الشك       اسيةشفافية العيش في ننا من مك  يالحرية. ولكن يسوع  يدم   ألجل انبعض وحس 

 ادى إلى إنشاء ،آلخرينا أن يشك فيورفضه  "الناسمن  لخوفضد "ايسوع  حصنتبعض. 

إلى السطح.  طريقها تجد ن أنالشعب مآلم ومشاكل لتتمكن آحرية حوله لوبيئة من اطقة من

يسوع جانبا ووبخه لقوله أنه سيموت على أخذ ذلك. أنه فعال ا  على جيد مثاال   طرس كانب

مايريد بطرس لقول ذا هو أن يسوع قد أوجد بيئة لالصليب. ما هو أكثر من المدهش عن ه

. وعلى الرغم من أن ا  من قبل بطرسهاجممو منبوذا  كون ي. أنه لم يكن قلقا من أن بكل حرية

لصراحته في البوح عما  هعاقبي مأنه لإال ، ، نظرا  ألنه كان مخطئا  بطرسكلمات  ب  يسوع أن  

 من خالل ذلك. هوأحب أفكاره صلحأ لقدأفكار خاطئة. يجول في خاطره من 

 الكتاب قال فيه: موقٍف معين ذ ِكر  فيعند لحد ، حرية حولهال واسعة من يسوع منطقةلكان 

 

 19:9مرقس 
 .......إِلَى َمَتى أَْحَتِملُُكْم؟ ........
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 حتى  . كان كل شيء في العراء.خفيا  تلك القضايا م شيء منأي  هناككن يوبعبارة أخرى، لم 

كانا يسأالن الرب أن يسمح لهما بأن يقوال أن  إستحمل قول أألخوين يعقوب ويوحنا عندماأنه 

تنزل نار من السماء على أهل السامرة الغير مرحبين به لفناءهم وذلك خالل إحدى سفراتهم 

 :التبشيرية، وذلك في

 

 54:9لوقا 
َماِء َفُتْفنَِيُهْم، َكَما َفَعلَ » ، أَُتِريُد أَْن َنقُولَ أَْن َتْنِزلَ َناٌر ِمَن السَّ ا أَْيًضا؟َيا َربُّ  «إِيلِيَّ
 

، بل ان معهماس الذين ال يتفقن قتل الناايطلب اأنهمليس فقط هذا أمر سيء بشكل ال يصدق. 

 ردا  ولسامريين. ا اأعدائهمعلى  العنصري اعلى وجه التحديد عدوانه ا يظهرانكان ماوأنه

شعرا بحرية كبيرة في التعبير عنه في محضر يسوع  ذي، الوالعنصري مجنونال اعلى طلبهم

 بهذه الكلمات:  هماخيببتو يسوعمعلمهم وقائدهم، قام 

 

 56-55:9لوقا 
 ْسُتَما َتْعلََماِن ِمْن أَيِّ ُروٍح أَْنُتَما!لَ »َفاْلَتَفَت َواْنَتَهَرُهَما َوَقالَ:  55
اِس، َبلْ لُِيَخلِّصَ  56 َفَمَضْوا إِلَى َقْرَيٍة «. ألَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن لَْم َيأِْت لُِيْهلَِك أَْنفَُس النَّ

 أُْخَرى.
 

الحرية بإلحاق األذى باآلخرين، ولكن سمح لهم  م الخاصة منأنه لم يكن يسمح بقضاياه     

ي ضي ق الخناق لم وفريق عندما فعلوا. المن  يطرد أو ي خرج أحدا  منهمرتكاب األخطاء. ولم ال

، أو القيام بشيء ما للتأكد من أنهم سوف يقدمونه للناس بدون أخطاءميذه تال أحدا  من على

قليال   فيهاأن ا، ما قد يبدو للبعض من   ةيربحرية كبئة. بدال  من ذلك، أنه سمح لهم بطريقة خاط

 كان يمكن فيها ،(الحرية)منطقة منطقة اللك ت. ولكن الشيء المدهش أن في  من المبالغة

 التي فيه كان نعمةال. جوضنلل ةساعدالم لهمكان يقدم السطح ، وأنه  م من الطفو علىقضاياهل

العملية، نظرا  ألنهم ال كبير من القادة يخافون من تلك . عدد مشاكلهمالتعامل مع  هايمكن

السيطرة، ولكن الواقع هو أن النعمة خارج نطاق الخروج  الكنيسة من يريدون لقضايا شعب

 جلب قضاياه إلىيالنور. والشعب لن  إذا لم يسلط عليها أألليمة التعامل مع القضايا هاال يمكن
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التسلط لناس بدال  من عنصر تسود محبة القادة لمنطقة حرية حيث  تتوفرالنور إذا لم  

 .بهم التحكمو

 

هم لذلك ، وال يهتمون ليكونوا مشهورين أو معروفين ونقلقيال الحقيقيون  د امالقادة الخ     

إنهم يتحدثون عن أخطاءهم  .همنأولئك الذين يقودومع  يةوشفاف حرية قادرون على العيش في

بقلب مفتوح لكي يشعر الشخص المقابل بالحرية واألمان في التحدث أوال  الى أآلخرين 

، والناس سوف السطحتطفو الى سوف ات المعان. في تلك البيئة، والبوح بأخطاءه هو ايضا  

"الكنيسة" معا؛ بخدمة  امال نحتاج للقينحن تنضج. وهذا بالضبط ما نحتاج إليه في الكنيسة. 

 . وين وواقعيين كون حقيقينمعا. نحن بحاجة إلى أن  "الحياة خدمة "إعطاءلقيام بلاجة نحن بح

 الطريق. سيقودون "قادة العهد الجديد" 
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 ثالثلاالفصل 
 

 المعانقة المقدسة

 

 

 

مع أربعة أشخاص  تيدراسة الكتاب المقدس في غرفحلقة ، بدأت عشر سنواتقبل     

 أن سمح لنا، وجدنا مقهى الذي كن ا نتواجد فيه ت هذه الحلقة أكبر من المكانم  آخرين. عندما ن  

كل ليلة الكتاب المقدس دراسة  حلقة لديناهادئة" ويكون ال"  ونجتمع هناك في أحد الليالي أتين

 .خميس

في موجود كل كرسي  على لى حد كبيرا وااستولو شخصا   نوخمس وأربعجاء مايقرب 

استخدام الموسيقى من األقراص وذلك بالعبادة،إجتماعنا ب نبدأ كانت العادة بأنالمقهى. و

لصوت مقدمة فيها كل أسبوع كان  ترانيم التي كن ا نسمعها. واحدة من ال(CD) المضغوطة

 يعني ذا كان. ماترنيمةهذه العلى  (HUGGING –نا إسم )المعانقة أطلقطبلة كبيرة، وال

 ذلك؟

ثالثة دقائق نصف خالل مدة جميع ال فيجب علىالطبول، ه عندما نسمع قرع أنهذا كان يعني، 

هذا الفوضى  وقت كانلقد . ترنيمةقبل انتهاء ال الموجودين في المكانمحاولة عناق جميع 

على  كانوا يتنافسون للحصولالمقهى أن العاملين في ذلك. حتى  حبأالجميع . ممتعا  للغاية

 نقوم به. كن ا ماا جزءا موكونأن ي واأحب مألنههذه ليلة الخميس خالل العمل 

الغرباء الذين كانوا يدخلون للحصول على كوب من القهوة, هم أيضا كانوا يحصلون  كذلك

هم ، ولكن ال أحد منئينجافعلى المعانقة من مجموعة من الشباب الغرباء الفرحين. كانوا مت

 كنيسة؟ ههذأ"ما هذا؟  ويتسائلون: .كان منزعجا  مما يحصل

 

يأتي هؤالء الى المقهى ، وغالبا  ما " عبدة الشياطين" شعبيةإزدادت في هذا الوقت،       

 !!!كنيسة"! تأشياء مثل، "هذا ليس ونويقولبالعناق، أيضا.  ونجئافويت
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التي كانت المرة الوحيدة  أنها ، ليلة الخميسالذين كانوا يأتون الى إجتماع قال لي بعض من  

 –. ال أحد التي يعانقهم فيها شخص ما الوحيدةالمرة ا هبوع، ألنسبالمحبة خالل كل األشعروا 

حاضرين كثير من الالبشكل ال يصدق، بدأ وو األشقاء أو األصدقاء. من الوالدين أ معناقةال

"هذا ليس  :أشياء مثل يقولونأسرة حقيقية. ويشعرون أنهم بين دراسة الكتاب المقدس  لليلة

 ! " بذلكأشعر أنا أسرة،  ه. هذهانشأت في الكنيسة التيمثل 

 

( huggingمعانقة )الترنيمة  يطيقون سماعالذين ال  من بيننا أخومع ذلك، كان هناك      

، األغنيةدور  كلما جاء ه. وبعد فترة من الوقت، بدأ الناس يالحظون أنعلى أإلطالق هذه

 .تساءلكن ا ن أين يذهب؟ ألى يمكن العثور عليه. ما والمكان  هذا في ناصديقيختفي 

ل كل أسبوع االرج مرحاضفي  تفيخيفنا أنه اه. لم يكن طويال  قبل اكتشقبارنلذا قررنا أن  

 حول هذا الموضوع.  سألته. لذا (huggingترنيمة المعانقة ) أثناء

 ح؟ ما هي القضية؟ "تا"ماذا يحدث؟ هل أنت غير مر-

 مشاركته مع األسرةويجب شيء شخصي جدا . هو عناق أعتقد أن الأنا حسنا . " :قال -

 ا أريد المحافظة عليه".وهذا م واألقارب فقط ، 

توقف  .أسرة؟ " ناهل تفهم أن"وأكملت سائال  أياه قائال : وأنا انظر الى عينيه، "موافق"قلت:  -

 اصال  حديثه:ولبرهة وأسهب م

 ".  مبهر هذاأسرة واحدة. هم ن يوالمسيحأن من  وال لمرة واحدة لم أفكر ابدأأنا ، أتعلم "-

 

بحقيقة أنه لم  أنابواقع الكنيسة كعائلة، و هو – نلفترة وجيزة مصدوميهناك  كالنا وقف      

رات فيما كان ذلك اليوم البداية لشيء جديد لصديقي. وبدأ القيام باختيامن قبل.  ختبر هذاي

هذا  ما زال، ةالحقسنوات  عد عدةبقلبه. اآلن، ث ثورة في حدِ ي  ة، وبدأ الفهم يتعلق بالمود  

ل عندما يرى االرجمرحاض في في ت. ولم يعد يخأصدقائيأعز وأقرب واحدا  من  الشخص

أكثر االشخاص الذين أعرفهم الذين يحبون من  ا  واحد أصبحقادمة. في الواقع،  ةقناعم

ة جزء د  حقيقية. والموأسرة  و الكنيسة، نحن عائلة عنبسيط  عالنإ. بدأ كل شيء مع المعانقة

  ا  جزء فأن، ذلك،كهو فعال   ملكوت هللا هو أسرة، الذي كان ذافإ ومهم ألسرة صحية. طبيعي
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الذي  ةعلى نفس المستوى من الدفء والمود   ا  ذجونمأن تكون يعني  ا  جيد قائدا   كمن كون

 .تجاه بعضهم البعضالتي تعيش بدفء  يمارسه أفراد االسرة الواحدة

 

يحوي بين طياته الكثير من التشويش عن ماهيه ملكوت هللا. مثال , خالل  تاريخ الكنيسة    

الحروب الصليبية، كان ي نظ ر لملكوت هللا على أنه قوة سياسية، ونتيجه لذلك، قتل 

. كانوا يضن ون أن هذه طريقة مجيء أورشليم وإحتلوا"المسيحيون" الكثير من المسلمين 

 ملكوت هللا.

 

في هذا، يتجلى . وة للطبيعةنظر إلى ملكوت هللا كحقيقة واقعة خارقالتم يفي اآلونة األخيرة، 

. ...الخ، والخالصتحريرعن طريق الشفاء والمعجزات، اللى األرض عالسماء  ةمملكجلب 

. وفي نهاية المطاف، أسرةهي  المملكة –للمملكة، مع إضافة كبيرة  ه النظرةوأنا اتفق مع هذ

ل لنا يالكتاب المقدس ق في . مرات عديدةبكل معنى الكلمة أسرةهو  ما هو موجود في السماء

 ".اإليمان : "أهلأننا جزء من أسرة تسمى 

 

 :. مثال  في ألسرة لشرح العالقات داخل جسد المسيحا لغةستخدم إ بولسالرسول  

 

 2-1:5تيموثاوس االولى  
 الَ َتْزُجْر َشْيًخا َبلْ ِعْظُه َكأٍَب، َواألَْحَداَث َكإِْخَوٍة، 1
َهاٍت، َواْلَحَدَثاِت َكأََخَواٍت، بُِكلِّ َطَهاَرٍة. 2  َواْلَعَجائَِز َكأُمَّ
 

 ا  شيخإذا كان رجال  أو امرأة،  كل شخص في الكنيسة في سياق األسرة. ما بولس وضع لقد

ستحدد ألن هذه النظرة جزء من األسرة. وهذا عميق بشكل ال يصدق. هو ، كل واحد با  اشأو 

 . ل هذا الملكوتداخمن خاللها نعمل التي  يةكيفوالملكوت هللا  فيها نرى التي الطريقة
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بشكل فإننا سنعمل على  أنه منظمة أو مؤسسة،  هللا ملكوت نعتبر كّنا إذا
ث كل الفرق حدِ إذا كّنا ننظر إليه كأسرة واحدة. وهذا سيُ  امختلف جداً عم

 .؟كون زعيما جيدا في المملكةت كيف يمكن أن نسأل:عندما 
 

هذا يعني أن يكون عبارة عن عائلة، فإن  لمملكةلكون ا نظراً الجواب: 
فعليه، إذا كان القادة ال  .أوالً  في المنزل جيدين أمهاتآباء و قادة ال

يعرفون كيفية قيادة أسرهم في المنزل، فإنه قطعاً لن يكونوا قادرين على 
 .أن يفعلوا ذلك في الكنيسة

 

 :في وحضبووصراحة  هذا  قال بولس

 

 :5-1:3 رسالته األولى إلى تيموثاوسال
َة، َفَيْشَتِهي َعَمالً َصالًِحا. 1  َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكلَِمُة: إِِن اْبَتَغى أََحٌد األُْسقُفِيَّ
َفَيِجُب أَْن َيُكوَن األُْسقُُف باِلَ لَْوٍم، َبْعلَ اْمَرأٍَة َواِحَدٍة، َصاِحًيا، َعاقاِلً، ُمْحَتِشًما،  2

ْعلِيِم،  ُمِضيًفا لِْلُغَرَباِء، َصالًِحا لِلتَّ
ْبِح اْلَقبِيِح، َبلْ َحلِيًما، َغْيَر ُمَخاِصٍم،  3 اٍب، َوالَ َطاِمٍع بِالرِّ َغْيَر ُمْدِمِن اْلَخْمِر، َوالَ َضرَّ

 َوالَ ُمِحبٍّ لِْلَماِل،
ُر َبْيَتُه َحَسًنا، لَُه أَْوالٌَد فِي اْلُخُضوِع بُِكلِّ َوَقاٍر. 4  ُيَدبِّ
َما إِْن َكاَن أََحٌد الَ َيْعِرفُ  5 َر َبْيَتُه، َفَكْيَف َيْعَتنِي بَِكنِيَسِة هللاِ؟ َوإِنَّ  أَْن ُيَدبِّ
 

 هذا؟" مفككة بك ةاألسرة الخاص، وكنيسةالأسرة  أن تقود، "كيف يمكن لك :يقولبولس كان  

أبناء إذا كان ألنه منطقي. و  مبدأ عملي ه، لكنتقليديا  أو  ا  قاسي، وليس مبدا  منطقيالسؤال 

قلب هم بحبي، وهمغسل أقداميو همتخدمل موجودوهم يمثل آب قائدهم هو ون أنال يشعرالكنيسة 

 كنيسةفي صالحا   ا  قائدليكون  ليس مؤهال   قائدالهذا أن فن، اوحن يةشفافبضعفاء ومفتوح وهم 

 .بسيط ومنطقي ،يحقيق هذا هللا،
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 من ضمن كونيأن  والحق فرصةال هلديالكل من القيادة. عزب هذا، بالطبع، ال يستبعد األ     

يمكننا أن نقول أنه مع ذلك، المهمة هي  . النقطةهامع قربتلك التي نعيش ونعمل عن ، األسرة

األسرية هذا الشخص  حياة بالنظر إلىا  أم ال، وذلك جيدالقائد  ونعن ك ونحكم الكثير

 وثيقة. ال هوارتباطات

 

لقيادة. وهو جزء ا في  يسوع لفهم نمطا  هام ا  مفتاح لهو في الحقيقة سرةألخلق ثقافة أ     

 في المقهى، بدأ التي كنت أقودها دراسة الكتاب المقدس حلقةكبير جدا  من المحبة اإللهية. في 

ببساطة كنت أقود  يألن ،ون بأنهم محبوبينشعري أواوبد ،أسرة هم جزء منبأن ونشعرالكل ي

 حلقة الدراسة بالمحبة والمودة.

 

وا ودودين ومحبين كونلي، وخلقت مساحة للجميع الحقيقيةتعامل مع اآلخرين بالمودة اكنت     

 لم شمل أسرة كبيرة بمثابة ي لهذا المقهى كان. وكنتيجة لذلك، الغالف الجولآلخرين هم أيضا  

 . لموظفي مؤسسة ما اجتماع أكثر مما هو

     

على أهمية الدفء والمودة في  ياتالمقاطع واآلالكتاب المقدس يحتوي على الكثير من       

غض إلى  ليمن، نحن ة المجتمعثقافبسبب (، ولكن بشكل عامدة )وفي الحياة المسيحية القيا

ببساطة ال التي لقيادة ل. وبسبب هذا،انتهى بنا المطاف مع مبادئ مقاطععلى هذه الالنظر 

 .وهذا مشكلة.قائدكبعمله يسوع قيام تتناسب مع كيفية 

 

 كان الناس عموما  فيه ، الذي وصيغة شرق أوسطيةالكتاب المقدس في سياق  ب  تِ ك         

تشجيع القراء لتحية  لبولس وبطرسكان من الطبيعي  لذلك .بطبيعتهم ين وودودينحنون

اليوم في العديد من قائما  بعضهم البعض بقبلة مقدسة. هذه المودة أمر طبيعي ال يزال 

ة تأسست من قبل جماعات مثل ن الواليات المتحدأفالثقافات. على النقيض من ذلك، 

ناس بإبقاء ال ذلكتسبب ة، المحافظ ةالديني الذين بسبب معتقداتهمن، يوالمتشدد مهاجرينال

نراه في الكتاب المقدس، وما . وبالتالي، توجد هوة ثقافية بين ما متباعدين بعضهم عن بعض

 .في كنائسنانختبره 
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الكتاب وطريقة جانب أن نأخذ مثلما فعل يسوع، نحن بحاجة إلى  نقودإذا كنا نريد أن      

القيام بكل ما فعلوه بنفس الطريقة. افة. هذا ال يعني بالضرورة المقدس، بغض النظر عن الثق

 نتعلم أهمية المودة والدفء وتطبيقه ضمن سياقنا الثقافي.  يجب أن ولكن ذلك يعني أننا

 

الكنيسة لذلك على خده كتحية. لون بعضهم البعض قب  يالناس عادة كان م يسوع، ايأفي       

لت ونقلتمبكر ال هافي وقتو  ائلة هللاـى عــإله( ـقبلـة بـيـحـ)التهذا الواقع الثقافي  حو 

 "قبله مقدسة".  بـ اإياه ة  ، واصف)الكنيسة(

حياة  سياقفهم  ن المهماحتضان دافئ. م ظهر بشكلي لودودفي ثقافتنا الغربية، التواصل ا

دسة. أنه أكثر من مجرد شيء مقالقبله لل هاريتقدو بب إعتزازهاسمبكر، وال هاالكنيسة في وقت

 ثقافي.

 

ون جتمعكان الناس يعندما لذلك تحت االضطهاد الشديد.  تعيش الكنيسة تكانلقد ، إنتبه       

 يرواسوف أألخيرة التي مرة الكون تيمكن أن  ههذأن ، كان لديهم فهم حقيقي للغاية  معا  

هذا أن فبالنسبة لنا، أما . قصوى أولوية والمحبة ذات البعض. بسبب ذلك، كان المودة همبعض

ب إلى الكنيسة نفسها مع نفس ذهيا ، نظرا  ألن الكثير من  إلينا صليمن الصعب أن الفهم 

 معظمهم لسنوات عديدة.واألشخاص 

في بعض فتقر ننحن مريحة، الا البعض، وبسبب هذه األلفة نرؤية بعضلقد تعودنا على 

لتواصل مع اآلخرين على مستوى عميق. أنه من األسهل بالنسبة لنا يقي لحق إلى دافعِ األحيان 

االضطهاد معا. ليس لدينا ضغوط  ىانعنبدال  من أسرة ألننا ال  سة كنادٍ التفكير في الكني

ف خارجية تدفع بنا معا دعو إلى أ. أنا ال )أي التحية بقبله( الطريقة بهذه الى التصر 

 ة.األسربيئة مثل تتمتع ببيئة دافئة كنائس  لنا يمكن أن يكونلكن الضطهاد. وا

 

اء آبكدة القاعائلة كبيرة.  اوكأنه تإذا بدة وواهبة للحياة نشيط ستكون الكنيسة تخيل كم    

وا من شأن رفعيو واخدمليهناك متواجدين الذين هم  وبدون تسلط محبةب يقودونأمهات و

تسع الكل يعيشون بقلوب )أي القادة( . وهم هموغسل أقدام هم، وتجهيزالرعية وأبناء الكنيسة

لمشاكلهم بأن تظهر على يع، ومساعدة الناس على السماح وشفافية تجاه الجم بدون إستثناء

 السطح.
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 شعرسي ناس، وحتما  قيمة اليرفعون من ، وة صادقة المتألم حببم ونتبني مأنهفحدث ذلك، فإذا 

يشعرون مثل األبناء والبنات الذين ينتمون إلى س. أنهم ينقيمة ومحبوببأنهم ذوو حقا   األفراد

عن الناس سيكتشف ، يألسرا المحيط اة بعالقات عائلية وثيقة. وفي هذأسرة واحدة، ومحاط

يتالئمون وإمكاناتهم عرفون كيف سيبالتالي ، وفي نظر هللا والكنيسةهويتهم وكم هم أعزاء 

 داخل جسد المسيح. 

 

ل هذا الواقع تجربة جعل يهحاجة إلقدم لنا ما نحن بي، وأنه آبهكذا يتعامل معنا هللا ك       

ها قبل أن يمكنتحتاج الكنيسة أن تتعلمه  سياأسا البعض. وأعتقد أن هذا واقع نيومية مع بعض

 الوحدة الحقيقية. إختبار

 

. كنتيجة أوال   األسرةلم يستطيعوا فهم معنى  معن الوحدة، إال أنه يتحدثونالكثير من الناس  

أو عقد اجتماعات على  حول العقائد مذهبياتفاق  على أنها الوحدة عن لذلك، تبدو أفكارهم

م من الناس على مضض معا، على الرغجتمع ي في بعض أألحيانوالمدينة. قساوسة مستوى 

بر وال ي ع ِ منطقتهم، ي ف نهضةألنهم يريدون  معا   ، انهم يجتمعون يحبون بعضهم البعضأنهم ال 

 الوحدة  نختبر نحن سوف. أسرة إجتماع . وأنه بالتأكيد ليسالتي نتكلم عنها وحدةذلك عن ال

خوف من ال أن نتوقفو الناس محبة وتقديرنبدأ بحالما نبدأ العيش مثل األسرة، حالما الحقيقية 

في الوحدة حلول أن ف، ستوى من الفهم. عندما نصل إلى ذلك المموقضاياه مشاكلهممن 

 وا ويعدواقودلكي ي لإلخوةالمعانقين . نحن بحاجة إلى بعض األنبياء كون سهال  الكنيسة سي

اسمه الذي العهد القديم ،  في النبي حبقوق. ونحن بحاجة إلى بعض األنبياء مثل  الطريق

 ".إحتضانيعني في الواقع "

 

ذا هو بداية األسرة ، وهدلجسى الإسوف نعيد قلب هللا األب فة، مود  بود الطريق قنعندما       

( عندما زار بيت ي شِبهه هذا )وما ال بِ شفي الكنيسة. يسوع أظهر لنا بالضبط ما ي   ةالحقيقي

 يسوع عن قد سمعت زانية كانتامرأة أتت ، مائدةما كان متكئا  على العندالفريسي. سمعان 

  اهمقدميه بدموعها. ثم مسحت وتغسلراء يسوع، وبدأت في البكاء، ، وقفت وهناككان أنه 
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هذا  حرجا  كان م منسى كونقراءة هذه القصة كثيرا  ما نا. معليه غاليال طيبال تشعرها وسكبب

  خالللعمل التي قامت به هذه المرأة بهذا ا م  دِ ص  نفسه الفريسي  سمعانال عجب أن . والموقف

ر  ا الكثير من  ف، مع أنفسنا إذا كنا صادقينويسوع. مع عشاء خاص له  ع  كان سيشعر مثلما ش 

 وقال:  نفسه في سمعان فكر مالكن ليس السيد المسيح. عندو سمعان أيضا.

 

َها َخاِطَئةٌ » 39 ا، لََعلَِم َمْن هِذِه االَمْرأَةُ الَّتِي َتْلِمُسُه َوَما ِهَي! إِنَّ  «.لَْو َكاَن هَذا َنبِّيً

 

 :له وقال أجاب يسوعف

 

 «.قُلْ، َيا ُمَعلِّمُ »َفَقالَ: «. َيا ِسْمَعاُن، ِعْنِدي َشْيٌء أَقُولُُه لَكَ » 40

 َكاَن لُِمَدايٍِن َمْدُيوَناِن. َعلَى اْلَواِحِد َخْمُسِمَئِة ِديَناٍر َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسوَن.» 41

ا لَُه؟َوإِْذ لَْم يَ  42 ُهَما َيُكوُن أَْكَثَر ُحّبً  «ُكْن لَُهَما َما ُيوفَِياِن َساَمَحُهَما َجِميًعا. َفقُلْ: أَيُّ

َواِب »َفَقالَ لَُه: «. اَمَحُه بِاألَْكَثرِ أَُظنُّ الَِّذي سَ »َفأََجاَب ِسْمَعاُن َوَقالَ:  43 بِالصَّ

 «.َحَكْمتَ 

نِّي َدَخْلُت َبْيَتَك، َوَماًء أََتْنُظُر هِذِه اْلَمْرأََة؟ إِ »ُثمَّ اْلَتَفَت إِلَى اْلَمْرأَِة َوَقالَ لِِسْمَعاَن:  44

ُموِع َوَمَسَحْتُهَما بَِشْعِر َرْأِسَها. ا ِهَي َفَقْد َغَسلَْت ِرْجلَيَّ بِالدُّ  ألَْجِل ِرْجلَيَّ لَْم ُتْعِط. َوأَمَّ

45 . ا ِهَي َفُمْنُذ َدَخْلُت لَْم َتُكفَّ َعْن َتْقبِيِل ِرْجلَيَّ ْلنِي، َوأَمَّ  قُْبلًَة لَْم ُتَقبِّ

ا ِهَي  46 .بَِزْيٍت لَْم َتْدُهْن َرْأِسي، َوأَمَّ يِب ِرْجلَيَّ  َفَقْد َدَهَنْت بِالطِّ

ْت َكثِيًرا. َوالَِّذي  47 َها أََحبَّ ِمْن أَْجِل ذلَِك أَقُولُ لََك: َقْد ُغفَِرْت َخَطاَياَها اْلَكثِيَرةُ، ألَنَّ

 "«.ُيْغَفُر لَُه َقلِيلٌ ُيِحبُّ َقلِيالً 

 

 سمعان يتوقع ذلك ولم يكن زانية، وامرأة تصرف سمعانبين  ا  حي ا  نقيض ظِهري  يسوع هنا 

، الذي كان نتاجا سمعانفي نقص الدفء والمودة إلى أشار يسوع هنا لى اإلطالق. ع

إال أن في ثقافتهم،  ا  متوقعو ا  عادي شيئا كانأألرجل  غسل لمؤسسة الدينية. على الرغم من أنل

  كما جرت قدميهر عط  ييغسل ول ماء  له  قد م  له أو قبَّ وال  كما يجب ستقبل يسوعيلم سمعان 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=39&vmax=39
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=39&vmax=39
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=40&vmax=40
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=40&vmax=40
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=41&vmax=41
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=41&vmax=41
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=45&vmax=45
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=45&vmax=45
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=46&vmax=46
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=46&vmax=46
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=47&vmax=47
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=52&chapter=7&vmin=47&vmax=47
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ليتها لتقوم علم أنها ليست مسئومع الثالثة هذه الفعلت كل أن الزانية مثير للدهشة، وال. العادة

 .بهذه الخدمة

وتقديم . يهمبغسل قد يسوع وذلك خدمويالبيت، ألنه رب ، نحنىيأن على سمعان ينبغي  كان

سمعان لم يفعل ما مع قبله على خده. لمشي في الحرارة، ا جراء زالة أي رائحة منإلعطر ال

 تجاهل سمعان. ألي سبب من األسباب، دين باردمتألنه كان يحمل قلب  كان ينبغي أن يفعل

من مرأة إ تجاءوبدال  من ذلك ، في ذلك المجتمع معتادةات عاد يهو واجباته نحو ضيوفه

 ِصدام حصل، ذلك فعلت كانت مابين. وسمعانليسوع بدال  من  قدمتهاذوي السمعة السيئة و

. في ملكوت هللا للمحبة فعليأنها شاركت في تبادل من جهة المرأة ن. ثنيأإلحقيقي بين  يرس  أ  

لم تحضى هذه  ., ال وجود للمحبة فيهدينية مؤسسةأما من جهة سمعان, قلب بارد متجذر في 

 تلقت الشرف والقيمة.يسوع،  من ولكنبإحترام المجتمع،  المراة

 

 وإلحاق العار بها عالنية رج المنزلاخأن يطرحها  كان بإمكان يسوعمحترم،  عل م كم      

، نها بالطيبهود، بالبكاء وغسل قدميه لهاعلى السماح  مجبرا  لم يكن والجميع. وبموافقة 

نعمة اللها  قد م  ، وحياتها م فوضىضَّ في خِ لقد إحتضنها وهي . ه سمح لهاوتقبيل قدميه. ولكن

، نحوههو ق ِبل  محبتها النقية . قداسةالحرية والتستطيع أيجاد  يها لكياجة إلتحم التي كانت

( كان خاليا من سمعان الفريسيمنتقديها. ألن يسوع )على عكس رفع من شأنها أمام و

أن ه كَّنمهذا اآلخرين عنه بسبب هذه المرأة. و سيقوله ماع قلقا   كنلم ي، من الناس" خوف"ال

 . هذه هي الطريقة التي تعملعائلية مباشرة معه ها إلى تجربةب رحبويكأب  يقودهاو هاحبي

 قود "قادة العهد الجديد". أن ي يجب المملكة. وبهذه الطريقة بها
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 الفصل الرابع
 

 بدون ِغطاء
 

 

 

 ين غيرمصطلحهما السلطة والسيطرة  وجدنا أن ،في الفصول السابقة قد ناقشناكما      

ينبغي أن تعمل سلطة ال. في كنيسة العهد الجديد، بالتبادلال يمكن إستخدامهما . وينمترادف

من قبل أولئك  هبعض آيات الكتاب المقدس وقصص فهم ة. ولسوء الحظ، قد أسيءسيطرون دب

الكتاب المقدس  وصنص بتحوير قوموناآلخرين. أنهم ي الذين يرغبون في السيطرة على

 تغيرالتي ثال يسوع وطرق "العهد الجديد" م لونتجاهيالسلطة بينما تعزيز معتقداتهم حول ل

 .في الكنيسة قيادةومفهوم الر ييامع

 

لفهم القيادة في "العهد الجديد"، يجب أن نقوم بدراسة الموضوع في سياقه الصحيح.       

أً ليست معيارهي  و داودو بين شاول  موسى وقورح،بين  المواجهةأن  مثال ، وهذا يعني

. لسوء الحظ، هذه القصص أصبحت أداة مفضلة للقادة الذين يريدون الطاعة يستند عليه

ال يمكن أن نتعلم من يعني القول أننا . وهذا ال ينمستسلمالال جدال فيها من أتباعهم التي 

لِمِه، يمكن ، ال العهد الجديدفي جسد المسيح ك، ولكن النقي داودقلب  أو من وداعة موسى وح 

قيقة، إذا كانت قيادتك لخضوع لقيادة الكنيسة المحلية. والحكاك شرير أن نقارن الخضوع لمل

تستمر في التواجد  تحتاج إلى العثور على كنيسة جديدة! الفإنك شاول الملك، تتشبه بالكنسية 

ا  تكون مستسلمتحتاج إلى أن  كأن التي مغزاها، خاطئةال االفكاربسبب بعض في تلك الكنيسة 

 .أن تأخذ مكانة بعد ذلك من في المعركة، ويمكنكشاول ينتحر  أنالى  داودمثل  وخاضعا  
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قمنا به  والذي قيادة العهد الجديد"، يجب أن ننظر في العالقة بين يسوع وتالميذه،"لفهم       

ي أتباعه دائما  سيطر وللم يكن يل في الفصول السابقة. يسوع بالفع . كان كنه كان يشجع ويقو 

الت يسوع مع تالميذه تعامس ودرقادة الكنيسة  تعلمالقلب. إذا  نما  وخادم محررا  يسوع 

إرادة الناس الحفاظ على على دائما  حريصين  نكونكمعيار للقيادة، سيكون من الواضح أن 

 .يخطؤون ، حتى عندماللقيام بواجباتهم باستمرار ينلمخو  وا كوني، وحرية الفكر، والحرة

 

 وقد سبق غطينا الكثير من ذلك في الفصول السابقة. هنا ملخص سريع:      

 

 .وليس المتسلطةدمة الخاالسلطة "السلطة الحقيقية" هي  -1

 الذين تقوم بخدمتهم، كلما إزدادت السلطة لديك. ناسلاكلما كثر  -2

 القلب المتفتح.ل امثعمل كالقادة يجب على ال -3

  .رمعب  الالحب واألسرة هم قادة لنموذج  -4

 

في هذا الفصل األخير، سيتم معالجة االلتباس الذي غالبا  ما يحيط بموضوع القيادة     

، الطاعة ،  الغطاء الروحي مثل:ام العديد من الكلمات التحريضية والسلطة بسبب استخد

واحدة درس ونبحث في كل . دعونا ن)إكرام القادة( كرام، وأإل (التسليم أو اإلذعان)ع والخض

 من هذه المصطلحات.
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 أوالً: الغطاء الروحي

 
 الروحي. اءنظر في فكرة غطنأوال ، دعونا 

 

 بك؟" الروحي الخاص اءكغطمن هو "

 

 . ا  يومي،  العالم في كل المسيحيين ِقب ل  ندائما  م الذي ي سأل السؤالهذا 

 

المسؤول عليك ؟ من هي السلطة من هو : ، فهم يعنون يطرح الناس هذا السؤالعندما 

ول الطائفة التي تنتمي إليها أو قسيس لة عن مسيرتك الروحية؟  من هو مسؤوالمسؤ

 كنيستك؟

 

يين هم جزء من تسلسل ستند إلى الفكرة القائلة بأن جميع المسيحت الغطاء الروحيفكرة      

الخضوع للشخص الذي في مرتبة أعلى من مرتبتنا ، فإن  تقديم ناوأن قبل الذي كونيهرمي 

 نا.فِرحأ  جدا  بكون يسوف  هللا

 

فيما يتعلق  ،وذلك مرة واحدة فقط في العهد الجديد وردت كلمة )غطاء( الواقع،لكن      

 ول الميالدي.القرن األ في المرأة رأسء غطاب

 

 15:11كورنثوس  1انظر 

ا اْلَمْرأَةُ إِْن  ْعَر َقْد أُْعِطَي لََها ِعَوَض َوأَمَّ َكاَنْت ُتْرِخي َشْعَرَها َفُهَو َمْجٌد لََها، ألَنَّ الشَّ
 .)ِغطاء( ُبْرقُعٍ 

كما لو  الغطاء الروحيالتحدث عن فكرة يرغبون في قادة الالعديد من أن على الرغم من   

 معيار أييعطينا ال . الكتاب المقدس وغير صحيح خيالهذا في الحقيقة ية، عقيدة الهوتأنها 

 ".الروحي اءغطال" عن
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 ثانيًا: الطاعة
 

. العهد الجديد يعلمنا أن في الكنيسةلوصف واجبنا تجاه السلطة  ستخدم عادةت الطاعةكلمة     

 :مثل بعض هياكل السلطة البشرية نطيع

 

 . األطفال لوالديهم طاعة -1

 

 1:6أفسس 
َها األَْوالَُد، أَِطيُعوا  .أَيُّ بِّ ألَنَّ هَذا َحقٌّ   َوالِِديُكْم فِي الرَّ

 

 22:3وفي كولوسي 

َها اْلَعبِيُد، أَِطيُعوا فِي ُكلِّ َشْيٍء َساَدَتُكْم َحَسَب اْلَجَسِد، الَ بِِخْدَمِة اْلَعْيِن َكَمْن ُيْرِضي  أَيُّ
. بَّ اَس، َبلْ بَِبَساَطِة اْلَقْلِب، َخائِفِيَن الرَّ   النَّ

 

  للسلطات. المواطنين  طاعة -2

 

 1:3تيطس 

يَن لُِكلِّ َعَمل  الَِطيِن، َوُيِطيُعوا، َوَيُكوُنوا ُمْسَتِعدِّ َياَساِت َوالسَّ ْرُهْم أَْن َيْخَضُعوا لِلرِّ َذكِّ
 َصالٍِح.

 

هدف إلى تكريم يي ذموقف قلب، ال يه الطاعةالطاعة مئة في المئة. ومع ذلك، ال يعني      

 .قائد, وهذا إختالف جذري بين اإلثنينال كانةواحترام م
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 .طاعة فرعون تينيانالعبر تينلقابلا على الشر من أنه كانعلى سبيل المثال،  

 

 1:17خروج في 
  َولِكنَّ اْلَقابِلََتْيِن َخاَفَتا هللاَ َولَْم َتْفَعالَ َكَما َكلََّمُهَما َملُِك ِمْصَر، َبِل اْسَتْحَيَتا األَْوالََد.

 

 عن الصالة دانيال توقفوكذلك 

 

 10-8:6دانيال 
َر َكَشِريَعِة َماِدي َوَفاِرَس  8 َها اْلَملُِك، َوأَْمِض اْلِكَتاَبَة لَِكْي الَ َتَتَغيَّ ْهَي أَيُّ ِت اآلَن النَّ َفَثبِّ

 «.الَّتِي الَ ُتْنَسخُ 
ْهَي.ألَْجِل  9  ذلَِك أَْمَضى اْلَملُِك َداِرُيوُس اْلِكَتاَبَة َوالنَّ

ا َعلَِم َدانِيآلُ بِإِْمَضاِء اْلِكَتاَبِة َذَهَب إِلَى َبْيتِِه، َوُكواهُ َمْفتُ  10 تِِه َنْحَو َفلَمَّ وَحٌة فِي ُعلِّيَّ
اَم إِلِهِه َكَما َكاَن  اٍت فِي اْلَيْوِم، َوَصلَّى َوَحَمَد قُدَّ أُوُرَشلِيَم، َفَجَثا َعلَى ُرْكَبَتْيِه َثالََث َمرَّ

 َيْفَعلُ َقْبلَ ذلَِك.
 

 المسيح عن الكالم عن يسوع لرسل اوقف تأو  

 

 20 -18:4أعمال 
َة، َوالَ ُيَعلَِّما بِاْسِم َيُسوَع. 18  َفَدَعْوُهَما َوأَْوَصْوُهَما أَْن الَ َيْنِطَقا اْلَبتَّ
ا َوَقاالَ:  19 إِْن َكاَن َحّقًا أََماَم هللاِ أَْن َنْسَمَع لَُكْم أَْكَثَر ِمَن »َفأََجاَبُهْم ُبْطُرُس َوُيوَحنَّ

 هللاِ، َفاْحُكُموا.
َنا َنْحُن الَ ُيْمِكُنَنا أَْن الَ َنَتَكلََّم بَِما َرأَْيَنا َوَسِمْعَنا 20  «.ألَنَّ
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 29 -27:5وكذلك أعمال 
ا أَْحَضُروُهْم أَْوَقفُوُهْم فِي اْلَمْجَمِع. َفَسأَلَُهْم َرئِيُس اْلَكَهَنةِ  27  َفلَمَّ

ًة أَْن الَ ُتَعلُِّموا بِهَذا االْسِم؟ َوَها أَْنُتْم َقْد َمأْلُتْم »قِائاِلً:  28 أََما أَْوَصْيَناُكْم َوِصيَّ
 «.أُوُرَشلِيَم بَِتْعلِيِمُكْم، َوُتِريُدوَن أَْن َتْجلُِبوا َعلَْيَنا َدَم هَذا اإلِْنَسانِ 

ُسلُ َوَقالُوا:  29 اِس.»َفأََجاَب ُبْطُرُس َوالرُّ  َيْنَبِغي أَْن ُيَطاَع هللاُ أَْكَثَر ِمَن النَّ
 

 هياكل السلطةلبعض  مطيعينكون ننا أن عليدائما ، ولكن ه وواجبة الطاعة ليس صحيح 

لما تحمله ترام احبتلك السلطات مع  لعامنتعني أن ت هنا، الطاعة معينة في المجتمع.المحلية ال

  وليس من ناحية أنهم يتسلطون علينا دائما .، من مكانه خاصه في المجتمع

 

 الدائمة: لمسيحمن جهة وجوب طاعة اواضح  الكتاب المقدس     

 
 20:15يوحنا 

ِدِه. إِْن َكاُنوا َقِد اْضَطَهُدونِي اُْذُكُروا اْلَكالََم الَِّذي قُْلُتُه لَُكْم: لَْيَس  َعْبٌد أَْعَظَم ِمْن َسيِّ
 َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم، َوإِْن َكاُنوا َقْد َحفُِظوا َكالَِمي َفَسَيْحَفُظوَن َكالََمُكْم.

 

دما يتم إجبار أألعضاء على ولكن عن. أم ال أن تطيع قيادة الكنيسةليس هناك جدال من ناحية  

ذين هم يسيرون لل وليس قسرا   طوعا   أن نقدم ذلكالعهد الجديد يعلمنا فإن ، سريةطاعة قتقديم 

 .معيشتهم وحياتهماتقياء في حسب المسيح ومتشبهين به و

، هم يستندون الى مقطع واحد في الكتاب الذي ةاإلجباري أولئك الذين يؤمنون بالطاعةأما 

 يقول في:الذي ي ظ ن أنه يسند هذا أإلد ِعاء،

 

 17و  7:13عبرانيين 

لُوا الَِّذيَن َكلَُّموُكْم بَِكلَِمِة هللاِ. اْنُظُروا إِلَى نَِهاَيِة ِسيَرتِِهْم  اُْذُكُروا ُمْرِشِديُكمُ  7 َفَتَمثَّ

 بِإِيَمانِِهْم.

ُهْم َسْوفَ  17 ُهْم َيْسَهُروَن ألَْجِل ُنفُوِسُكْم َكأَنَّ ُيْعُطوَن  أَِطيُعوا ُمْرِشِديُكْم َواْخَضُعوا، ألَنَّ

يَن، ألَنَّ هَذا َغْيُر َنافٍِع لَُكْم.  ِحَساًبا، لَِكْي َيْفَعلُوا ذلَِك بَِفَرٍح، الَ آنِّ
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وتصرفاتهم   بِإِيَمانِِهمْ  شبُّهحترام والتإللكن ا عمياءة طاعهنا نرى أن األمر ليس 

 أثرت علينا إيجابيا. مستقيمة الصالحة التيال
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 )التسليم أو اإلذعان(ع والخضثالثاً: 
 

 

ر  من الذين ي ف س  كثيرة ال يوجد       هرمي خضوع فون هذا المصطلح على أنه تسلسلرون وي ع 

ولكن التتبنى هذه الفكرة أو التصميم أبدا  ، الجديد   ولكن نظرة العهد ،للسلطات الكنسية
  متساوون في كل شيء والكل يخضع بعضهم لبعض.  الكل

أنا أخضع في بعض األحيان  لحظة بلحظة. تغييريو في المراكز تبادلال حتوي علىي الخضوع

لزوجتي؛ وفي  أخضعي بعض األحيان لي. ف هو يخضعفي بعض األحيان و؛ لراعي كنيستي

 لي. هي تخضعأحيان أخرى 

 

ولين الرسلنا  ي وِضحاتجاه واحد. هنا ب الخضوع لم يكن أبدا كطريقفي "العهد الجديد"،       

 : بولس وبطرس هذا 

 

 21:5أفسس 
  َخاِضِعيَن َبْعُضُكْم لَِبْعٍض فِي َخْوِف هللاِ.

 

 5:5و بطرس أألولى 
ُيوِخ، َوُكوُنوا َجِميًعا َخاِضِعيَن َبْعُضُكْم لَِبْعٍض، َها األَْحَداُث، اْخَضُعوا لِلشُّ   َكذلَِك أَيُّ

 

 خضوع الىمستمعين المن خاللها كانا يحضان  بولس وبطرستحذيرات.  اآليات هيهذه 

زعيم و قائد مثل ، انيأمروال ، انال يطالب(  )بولس وبطرس اهم. أآلخر لبعضللبعض ا

 . تسلطم
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التحكم ا حد من  ألينبغي قائد "العهد الجديد" يحترم حقيقة أننا جميعا ننتمي إلى المسيح، وال      

خرين. آلا متحكم به من، غير  با  نفسهقارمتحكما  وم كونيجب أن يخر. كل واحد بأآلفي 

إكراه )وحتى أصغر المؤمنين مكانة  في الكنيسة(  لقائد أو قسيس ماولذلك، ليس من الصحيح 

الذين قلوب أولئك  التحدث ومناشدة عليناالطرف اآلخر. بدال  من ذلك،  ه علىأو فرض قرارات

 .هم وليس التحكم بهمنقود

 

 : 19،  14 -8:1 فليمونإلى بولس في رسالة هذا  نرى نستطيع أن    

 

 لِذلَِك، َوإِْن َكاَن لِي بِاْلَمِسيِح ثَِقٌة َكثِيَرةٌ أَْن آُمَرَك بَِما َيلِيُق، 8

ِة، أَْطلُُب بِاْلَحِريِّ  9 ْيِخ، َواآلَن  ِمْن أَْجِل اْلَمَحبَّ إِْذ أََنا إِْنَساٌن هَكَذا َنِظيُر ُبولَُس الشَّ
 أَِسيُر َيُسوَع اْلَمِسيِح أَْيًضا 

 أَْطلُُب إِلَْيَك ألَْجِل اْبنِي أُنِِسيُمَس، الَِّذي َولَْدُتُه فِي قُُيوِدي، 10

ُه اآلَن َنافٌِع لََك َولِي، 11  الَِّذي َكاَن َقْبالً َغْيَر َنافٍِع لََك، َولِكنَّ

 ِذي ُهَو أَْحَشائِي.الَِّذي َرَدْدُتُه. َفاْقَبْلُه، الَّ  12

 الَِّذي ُكْنُت أََشاُء أَْن أُْمِسَكُه ِعْنِدي لَِكْي َيْخِدَمنِي ِعَوًضا َعْنَك فِي قُُيوِد اإلِْنِجيِل، 13

ُه َعلَى َسبِيِل  14 َولِكْن بُِدوِن َرْأيَِك لَْم أُِرْد أَْن أَْفَعلَ َشْيًئا، لَِكْي الَ َيُكوَن َخْيُرَك َكأَنَّ
 االْضِطَراِر َبلْ َعلَى َسبِيِل االْختَِياِر.

 
َك َمْدُيوٌن لِي بَِنْفِسَك أَْيًضا. 19  أََنا ُبولَُس َكَتْبُت بَِيِدي: أََنا أُوفِي. َحتَّى الَ أَقُولُ لََك إِنَّ
 

كان قد هو الذي ، على أساس أنه هطلب أكثر حزما  في كونأن ي هيمكنكان يقول هنا أنه بولس 

َك َمْدُيوٌن لِي بَِنْفِسَك أَْيًضا)"بقوله له: فليمون لبشر اإلنجيل  "(، ومع ذلك اختار عدم  إِنَّ

ه كل ما فعلهذا على األساس العالقة بينهما،  بطلبه هذلك الطريق. بدال  من ذلك، ناشدسلوك 

 من فليمون. ا أرادمطلب يلكسب الحق في أن  بولس
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موافقته خادما  بفسه عندما أرسل على غرار هذا النهج ن نهج بولسفي أحيان أخرى،       

مستوى من ب أن يعاملوه خادم )أو الخادمة(وا هذا الإستقبليسأل أولئك الذين والشخصية، 

 .الواجباالحترام 

 

 18 - 15و  11 – 10:  16كورنثوس  1انظر  
ُه َيْعَملُ َعَملَ  10 ُثمَّ إِْن أََتى تِيُموَثاُوُس، َفاْنُظُروا أَْن َيُكوَن ِعْنَدُكْم باِلَ َخْوٍف. ألَنَّ

بِّ َكَما أََنا أَْيًضا.  الرَّ

، ألَنِّي أَْنَتِظُرهُ َمَع اإلِْخَوِة. 11 ُعوهُ بَِسالٍَم لَِيأْتَِي إِلَيَّ  َفالَ َيْحَتقِْرهُ أََحٌد، َبلْ َشيِّ

 
ُهْم َباُكوَرةُ أََخائَِيَة، َوَقدْ  15 َها اإلِْخَوةُ: أَْنُتْم َتْعِرفُوَن َبْيَت اْستَِفاَناَس أَنَّ  َوأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيُّ

يِسيَن، ُبوا أَْنفَُسُهْم لِِخْدَمِة اْلقِدِّ  َرتَّ

 َكْي َتْخَضُعوا أَْنُتْم أَْيًضا لِِمْثِل هُؤالَِء، َوُكلِّ َمْن َيْعَملُ َمَعُهْم َوَيْتَعُب. 16

ُثمَّ إِنِّي أَْفَرُح بَِمِجيِء اْستَِفاَناَس َوفُْرُتوَناُتوَس َوأََخائِيُكوَس، ألَنَّ ُنْقَصاَنُكْم،  17
 هُؤالَِء َقْد َجَبُروهُ،

 إِْذ أََراُحوا ُروِحي َوُروَحُكْم. َفاْعِرفُوا ِمْثلَ هُؤالَِء. 18
 
 

  22:6 أفسس وكذلك
َي قُلُوَبُكْم.   الَِّذي أَْرَسْلُتُه إِلَْيُكْم لِهَذا بَِعْينِِه، لَِكْي َتْعلَُموا أَْحَوالََنا، َولَِكْي ُيَعزِّ

 

المؤمنين، أن الخدام الذين أرسلهم اليهم يستحقون أن ؤالء ه يخبرل بولس طريقةكانت هذه 

ع لهم. لم يقل بولس شيئا  مثل: " ، ألنهم أعلى منكم  عليكم أن تخضعوا لهم يجبي خض 

مرتبة وأنا هو من فّوضهم وأرسلهم إليكم، ولذلك يجب عليكم الخضوع لهم بدون 

  . "قيد أو شرط
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 هألولئك الذين اكتسبو ىعطي   هعية، وأناطوينفذ بمتبادل والخضوع هو شيء ومن الواضح أن 

المكانة التي أخذوها بسبب التعيين أو الترسيم )أي عند تعيين ليس بسبب ومن خالل العالقة، 

 قسيس أو رسمه قسيسا  بعد إكماله لدراسته في كلية الهوتيه ما(.
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 رابعا : أإلكرام
 

 

 

يعطي ذلك منصة غير مرئية تحت أقدامهم. إنشاء أنه مثل ، لناس ل أإلكرامعندما نعطي     

وهذا مبدأ وقانون مهم  في حياتنا، ويزيد من سهولة القيام بذلك. تحكمفي ال أكثرالحق لهم 

 ولكنه كسيف ذو حدين أو وجهان لعملة واحدة. كيف؟

راعي  ا كانذفإ زرتها ألكون المتكلم فيها.التي لقد شهدت هذا مرات عديدة في الكنائس      

كم كنت مؤثرا  في حياته و كم هو  ،عني بكل حماسويخبرهم  قف أمام الناسيالكنيسة المحلية 

يكون ،  فذلك  ممتن لما حصل له من تغيير بسببي ، وف ِرح بوجودي فيما بين أعضاء كنيسته

هذا . لون على قدر كبير من الفائدةيحصسوف  يتعليم يأتون لسماعتكريم لي ، وأولئك الذين 

، والوقوف عليها خطو خارجا  أنصة غير مرئية في الروح التي يمكن أن ألن القس قد خلق م

 . بسهولة االجتماع خذ بزمامتمكيني من األو

 

وبساطة يقف أمام الناس  كية،هذه الدينامي ونكنائس ال يفهمقادة شهدت من ناحية أ خرى 

 جوناثان ولتن"."دعونا نرحب بضيفنا المتكلم، ببرود:  ويقول

 

حرج جدا   ذا. وهقبولي في وسطهمفكرة عن كيفية أدنى  حاضرينلليكون الفي هذه الحاالت،  

 ويجعل مهمتي أصعب بكثير. 

 

: "هذا هو ويقوليدخل صديق لي بأن . تخيل مرةيعمل بهذه الطريقة في كل أإلكرام     

كذلك أصدقائي ، وهو أقرب واحد من هو عشرين عاما ، و كثر منأل أعرفه. جوناثانصديقي، 

 "رائع. ومعلممؤلف 

قبولي وقبول كيفية على ؤثر يسوف  ذي بدورهال لتكريميصديقي قد أرسى أساسا هذا،  هبقول

 ." جوناثان"هذا هو صديقي، :لوقي مع شخص آخر ذلك ، مقارنةما أتكلم به من أألخرين 
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األشخاص الذين هم  من المهم أن تقرر بعناية مني صِبح يات، يكهذه الدينام فهمبمجرد      

 . كحياتليتكلموا في  لهم غير مرئيةالمنصة ال هم هذهإعطاءغب أم  ال من تر

 

أألشخاص الذين نكرمهم هم ببساطة، 
ولهم حّيزاً أكبر أألشخاص األكثر تأثيراً 

 ، وهم من نقوم بالتمثل بهم.في حياتنا
 

 
 الى التمثل به. لننظر بعض أألمثلة:في مناسبات متعددة، بولس مستمعيه هذا السبب حث ل

 

 17-14:4كورنثوس  1
اِء أُْنِذُرُكْم. 14 لَُكْم أَْكُتُب بِهَذا، َبلْ َكأَْوالَِدي األَِحبَّ  لَْيَس لَِكْي أَُخجِّ
ُه َوإِْن َكاَن لَُكْم َرَبَواٌت ِمَن اْلُمْرِشِدينَ  15 فِي اْلَمِسيِح، لِكْن لَْيَس آَباٌء َكثِيُروَن.  ألَنَّ

 ألَنِّي أََنا َولَْدُتُكْم فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع بِاإلِْنِجيِل.
لِيَن بِي.َفأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَْن َتُكوُنو 16  ا ُمَتَمثِّ
، الَِّذي  17 بِّ لِذلَِك أَْرَسْلُت إِلَْيُكْم تِيُموَثاُوَس، الَِّذي ُهَو اْبنِي اْلَحبِيُب َواألَِميُن فِي الرَّ

ُرُكْم بِطُ   ُرقِي فِي اْلَمِسيِح َكَما أَُعلُِّم فِي ُكلِّ َمَكاٍن، فِي ُكلِّ َكنِيَسٍة.ُيَذكِّ
 
 1:11كورنثوس  1

لِيَن بِي َكَما أََنا أَْيًضا بِاْلَمِسيِح.   ُكوُنوا ُمَتَمثِّ
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  17:3فيليبي 
َها اإلِْخَوةُ، َوالَِحُظوا الَِّذيَن  لِيَن بِي َمًعا أَيُّ َيِسيُروَن هَكَذا َكَما َنْحُن ِعْنَدُكْم ُكوُنوا ُمَتَمثِّ

 قُْدَوةٌ.
 

 9:4 فيليبي
الَِم  ، َفهَذا اْفَعلُوا، َوإِلُه السَّ َوَما َتَعلَّْمُتُموهُ، َوَتَسلَّْمُتُموهُ، َوَسِمْعُتُموهُ، َوَرأَْيُتُموهُ فِيَّ

 َيُكوُن َمَعُكْم.
 
 6:1تسالونيكي  1

لِيَن  وِح َوأَْنُتْم ِصْرُتْم ُمَتَمثِّ ، إِْذ َقبِْلُتُم اْلَكلَِمَة فِي ِضيق َكثِيٍر، بَِفَرِح الرُّ بِّ بَِنا َوبِالرَّ
 اْلقُُدِس.

 

أي  الى التمثُّل به.أيضا ،  وهمكرأالقراء، أولئك الذين بولس يشجع  وبعبارة أخرى، كان

ولكن ؛ إليهتنظروا لوتجعلونني تمثاال   قاعدة التمثالتضعونني على "ال : يقول لهم بمعنى آخر

ث ل. " الت  إن كنتم تكرمونني ،  فاطلب منكم أن تتمثلوا بي كما أنا بالمسيح  ال يعني أننا نفقد م 

نرى المسيح  أن يعني بل. آخر شخص من نصبح نسخة أن بالمرة ال يعني أيضا هذاونا. تميز

 . أخذ مما ينتج من ذلك التدفقفريدة من نوعها، ونحن ن بطرق ناستدفق من خالل الي

 

 تنا الروحيةهوينجد نستطيع أن  نحن اله. في ةمنآهويتنا كخليقة جديدة في المسيح، فإن     

ونتمث ل تأثر ونفتح قلوبنا فعندما ن. وهذا ليس ما أتحدث عنه. ومع ذلك، أآلخرين تقليدب

نا  جزء هام من لهو ابدأ، بهم نلتقي ذين لم ، بما في ذلك البالمعلمين الذين يسهرون على نمو ِ

ثُّل في  يحفزو الخاص نانمو ِ بع سرِ ن  هذه الطريقة، نحن ب قادةالمسيحية. عندما نكرم ال الت م 

 قيادة والتأثير على اآلخرين إيجابيا.العلى  تناقدر
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الطاعة ،  الغطاء الروحي ) تحريضيةال هذه أأللفاظ موجزة علىالنظرة ال ههذخالل من       

في سياق ا  غالب التي تستخدم ()التسليم أو اإلذعان( ، وأإلكرام )إكرام القادة( ع والخض، 

حول عنصر التحكم  يدور أبداال نرى بأن معيار الكتاب المقدسالقيادة، نصوص التعليم عن 

ىة. بدال  من ذلك، تامالطاعة التقديم أو  بكل شيء الكتاب المقدس  المذكورين في قادةال ضح 

. أننا نرى هذا بوضوح حياته ألجلنايسوع وضع ، مثلما  ولئك الذين خدموهمأرواحهم ألحتى ب

 : في  في موعظة بطرس للقادة

 

 بقوله: 3-2:5بطرس  1
اًرا، الَ َعِن اْضِطَراٍر َبلْ بِاالْختَِياِر، َوالَ لِِرْبٍح َقبِيٍح  2 َة هللاِ الَّتِي َبْيَنُكْم ُنظَّ اْرَعْوا َرِعيَّ

 َبلْ بَِنَشاٍط،

ِة.َوالَ َكَمْن َيسُ  3 ِعيَّ  وُد َعلَى األَْنِصَبِة، َبلْ َصائِِريَن أَْمثِلًَة لِلرَّ

 

هذا  ىتبنلنة اآلخرين، بصدق وإخالص. خدملامتياز  هاولكن سلطتلقيادة ليست فرصة للا

 .همنخدمالذين للناس  ةبحِ م  قلوب ب االمتياز
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 الخالصة
 

 

 

ملكوت هللا وعائلة.  حن المؤمنين عبارة عننأننا : هو في ملكوت هللالقيادة ل لعاما مبدأال     

ة. نحن العائلمجال عمل هذه نحن نمثل من الناحية الفردية أو الجماعية ، وهو عائلة أيضا  

ولكن إذا كان علينا  ،الموتى أن نقيم المعجزات، وعمل شفاء المرضى، ونستطيع القيام ب

 :انظر يرن ،  صنجفيعتبر ذلك ك، ةحبالمالقيام بذلك بدون 

 

 1:13كورنثوس  1
ٌة، َفَقْد ِصْرُت ُنَحاًسا َيِطنُّ  اِس َواْلَمالَئَِكِة َولِكْن لَْيَس لِي َمَحبَّ إِْن ُكْنُت أََتَكلَُّم بِأَْلِسَنِة النَّ

.  أَْو َصْنًجا َيِرنُّ
 

ومحبة.  ئفدببالناس  معتنينحقيقية،  وبشفافية ةحفتتب موقلب أن نخدم أآلخرين شملت ةحبمال

عليه القائد العظيم  يكونأن صميم ما يلزم مركز و يه .كله وت هللاملك قلب وجذرهي  ةحبمال

فقط للزعماء أو األشخاص الذين لهم سلطة على  تولكن هذه الرسالة ليسفي ملكوت هللا. 

 ن. لجميع المؤمنيولكنها إعداد كبيرة من الناس. 

 الناس كافة )مؤمنين و غير مؤمنين(في حياة  كبير تأثير مببساطة، قادة العهد الجديد له

حياة شخص  علىمثلما فعل يسوع. إذا كان لديك تأثير  همالتزام بغسل أقدامبالعيش  ويتوجب

. ال يهم أين أنت أو ما المحطة الخاصة بك في الحياة. ال يهم إذا كان قائدا   فقد أصبحتآخر، 

 كتأثيرأو في الصداقات. ربما يكون بيئة عمل  في الكنيسة أو فيهو الخاص بك  مكان تأثيرك

 . ا  قائدال تزال  مع ذلك أنت ،فقط. واحدشخص  على
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أقدام شخصين فقط إذا كان لدينا ال يهم ، ونصبحول الم التتمحورلقيادة الحقيقية األن 

لة  النهائيةلكن  ،، أو عشرين قدما، أو عدة آالفهاغسلل  أننا ن دعى غاسلي أألرجل! المحص ِ

خدمة أآلخرين على ق د ر السلطة التي نمتلكها. وذلك داخل إطار يعني أننا نعيش دائما  هذا      

الشفافية مع أولئك الذين الحساسية والحفاظ على ب، بولس، مثل ة حة وحنونفتتبقلوب مبالسير 

، أو شيئا  هم في حاجة إليه ن الناسأن ن مِسك عأن نرفض أيضا   نيهذا يعو. همؤثر علين

دفء مع إختيارنا معاملة الناس ببالتوازي  آألخرين نحونا شبهاتمن خوف العيش في ظل ال

 مودة.حقيقي و

 

حينها ، نانفوذاقع موتزداد سيسوع التي وضعها نبدأ في العيش بمعايير القيادة  عندما      

في بيئة محمية و نييحقيقيكونوا  أن هميمكنفيها لناس لمكانا  أكثر أمنا ا  الكنيسة تدريجيتصبح 

ك ِن   .بدون خوف أن تطفو على السطح اهم ومشاكلهمقضايت م 

 

هذا هو حلمي للكنيسة. 
شاركونني في جعل ذلك حقيقة 

واقعة!
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 صالة
 

 

تلقى زراعة هذه البذور في صلي هذه الصالة بصوت عال: يا رب، أقلبك وضع يدك على 

من هذه  كون جزءا  أأن  دعوم اأسرة، وأن هولى فهم حقيقة أن ملكوت هللا ساعدني عقلبي. 

كن أنا جزء من األسرة. شكرا ن على نفسي أنني لست مجرد جزء من الكنيسة، ولعلِ أ  العائلة. 

 وشكرا  لك ألنك اآلن أبي .السماوية،  تكفي عائلي بللترحيب  باآلأيها  لك

يام للق نيفي قلبي. ساعد الروحية الحقيقية لهويةي ووضع اشكرا لك على قبول أيها أآلب,

اليوم أنا أرفض أي خوف من الشكوك، واختار عدم العيش  ،، وكذلكمع الذين أقودهم بذلك 

في  سيرمن جهات أخرى. أعلن أنه سوف أ على   في ظل الخوف من األحكام الصادرة

ة التي تقول: أنه يجب أن عن الكذب ى. أنا اتخلعني ض النظر عما يعتقده اآلخرون، بغةحبمال

ة هي حبمما يهم، والهي كل حقيقة أن الطاعة  قبلوا ،يخرين عناأل ه أو يظنهيقول اهتم بما

ولكن أيضا أحب دون خوف  – وت هللا الخارقة للطبيعةلكمقوة أ مارس هم. أنا سوف التي ت

حساسية وشفافية حتى أستطيع أتعامل معك ومع أآلخرين بكل أنا أختار أن . من دينونة أحد

 أن أكون يديك وذراعيك هنا على أألرض. بإسم يسوع......آمين.

 

 

 

 

 

 

 


