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  المحاضرة االولى -لقيادة الروحية في المجتمع المسيحيا : عنوان الدرس

  les_ak_11 : آود الدرس

  غسان خلف.د : الكاتب

 

  .حياتنا فيالذين نلنا اختبار الخالص والمسيح هو األول  المسيحيين،وهنا أنا أحصر القيادة الروحية فينا نحن المؤمنين 

 فيمعظمنا وألننا نعتقد  ، يقدر القيادة ويحترمها ويعرف تماما معناها والذي ، المسيحيالمجتمع  فيموضوعنا اليوم هو القيادة الروحية  إذا

لم يأت ليخدم بل  ساننإلا ابنقال الرب يسوع أن  يالقيادة األساس عنيوهذا م ، خدمة من نقودهم فيأننا نتعلم آيف نكون  عنيهذا ي ، القيادة

 . يخدم ويبذل نفسه فدية عن آثيرين

  

  . أعظم مبدأ وأسمى مبدأ للقيادة الروحية  وبهذا القول سجل يسوع 

ومنه نأخذ هذا المفهوم  القيادة،أن الكتاب المقدس بالنسبة إلينا آكلمة اهللا يقدم لنا مفهوم  أقول،أريد أن  يأدخل إلى موضوع يلك

 هيوهذه  ، بدأ القيادة ويقدم لنا ممارسة القيادة معافالكتاب المقدس يقدم لنا م ، ثنيناشكل من  فيقدس يقدم لنا القيادة والكتاب الم  وهذا المبدأ

عاشها الناس عاشتها المجتمعات ،نظرية لكنها ضرورية ومعاشة ممارسة  قيد التطبيق عنيفلم يقدم لنا مبادئ بم ، الكتاب المقدس فيالمسألة 

 .مختلفة تماما فيقدم لنا مفهوم القيادة 

  

ويدخل إلى أعماقك أآثر  ، يسرى هذا الكتاب إلى قلبك اذالمهل تعرف  ، تاب المقدسوهناك نماذج داخل الك،  نظريليس مبدأ 

وعالقة الناس بعضهم ببعض أنه حكاية البشر الحكاية عن  ، ألنه يتكلم عن عالقة الناس باهللا ، أقول لك اذالمهل تعرف  ،آتاب آخر أيمن 

 . التالميذ،يسوع الرسل ،  الناس العاديين ، بياءاألن و صموئيل ،يعقوب،اسحق  ،إبراهيم ، أنه سطر من أجلك بالروح ، البشر

  

 ،آتاب الوصايا العشر المنقوشة على الحجرليس شكلها الكامل أنه  فيآالوصايا العشر  ، يس آتاب أوامر أفعل هذا وال تفعلل 

 . للحياة المعاشة ،معدة لليوم للواقع والتي ، قلوبنا اللحمية فيتعد المحفورة  ال التيهو آتاب الوصايا 

  

وفى ضعفهم وفى  ، نجاحاتهم وفى فشلهم وفى قوتهم الروحية فيآتابك فأنت تقرأ عن أشخاص يشبهونك  فيفأنت عندما تقرأ  

حتى  يدربنيرجاء وأن اهللا يستطيع أن  ليتتعجب وتقول أن  ، آل شئ فيتدرك أنهم يشبهونك  ، اآلن تقرأسوأنت آمالهم ومحدوديتهم 

 .المقدس ما أحالآى يا آلمة اهللا  آتابيما أحالك يا  ، ويؤهلني يوصلني
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 آي بشكل بسيطوقيادة مطبقة  ، فالكتاب المقدس يقدم لنا مفهوم القيادة نظريا وتطبيقيا يقدم لنا مبدأ القيادة ويقدم لنا قيادة معاشة إذا

 ،جنة عدن ليعملها وليحفظها  فيوضع اهللا آدم  أييه صنعتك ف الذيأشرف على هذا الكون وقال له  ، ساننإلا اهللا خلق موضوعي أوضح

  . أضعك هنا أنت سيد عليها أنت سيد الخليقة  ، عنيوضعتك عليها وآيال بالنيابة  التيرض بهذه األ اعتنى ، اهللا يقول له اعتنى بهذه الوآالة

 ساننإلاآان  التينه بعد آل هذه السنين أويبدو  ، نحن عليها التيعلى هذه البؤرة  ساننإلاوآل التاريخ هو قصة آيف يسود  

 ساننإلايقوله التاريخ هل عاش هذا  الذيوآالته ، ما  في وآيل فيها ، البد أن نعرف هل آان جيد من جهة هذه الوآالة ، هل عمل حسنا

  .وآيًال صالحًا 

  .الجوابن يكو ماذاترى  الحرب،عندما يتكلم التاريخ هل نجد مساحات السالم فيه أوسع أم مساحات 

  

يصبح لدينا نماذج للقيادة  ،ينا هذه الصوردل ترسخأنه ، عندما  عنىوفى الكتاب هناك صور للقيادة وعندما أقول صور القيادة بم

حياتنا حسب وجهة نظر الكتاب ، والقلوب المطيعة هللا تأخذ هذا التعليم وتعيشه  في، والروح يقدس يرسخ هذا المفهوم  آتابيمن مفهوم 

اهللا هم الذين ينقادون بروح اهللا ،  أبناءمهمة الروح القدس فينا فهو يجعلنا ننقاد تلقائيًا لتعليم الكتاب المقدس ، من هم  هيائيًا ، فهده تلق

 .ينقادون قيادة يقودهم الروح القدس 

  

، هناك أجمل مثال بعضهم ببعض الواحد الثالوث األقدس ، سنتحدث عن عالقة األقانيم الثالثة  اإللهنحن لدينا الصورة األسمى 

 أآلب، عالقة  هألثالوثيطبيعته الالهوتية طبيعته  فيرغبنا أن نكون مثل اهللا ونطيع اهللا ، يجب أن نعرف عن اهللا من هو ، خاصة  إذاللقيادة و

 .والروح القدس بعضهم ببعض  بنواال

  

،  األب، والروح القدس ينبثق من  األبيولد من  بنر ، االهو المصد األبآامل ، اهللا  انسجام فيقانيم الثالثة هم األ أحبائي

موجودًا ، ثم جاء  بنأنه آان هناك وقت لم يكن اال عنيي ، ال األبمولودًا من  بنأزليون ، عندما أقول اال األبوالروح القدس مع  بنواال

وينبثق منه ،  األب فييولد منه ، والروح القدس آامن و األب فيآامن  بنأن اال عني، الم عنيبهذا الم يوجد شئ ، ال األبللوجود من خالل 

 .آما يخرج النور أو الشعاع من الشمس 

  

، يكمنان  األزلي األب،ألن آالهما صادر من  أزليوالروح القدس  أزلي بنوظهور لهذه الكينونة ، واال لألبهناك آينونة  إذا

  .األقانيم بعضها بعض  ما عالقة اآلن، ويولد والروح القدس ينبثق  بنواال األب في
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 أبناءنسميه الكلمة ، وهذه التعاليم أخذناها نحن  األب، ونسمى يسوع المسيح الكلمة األزلى المولود من  األبنحن نسمى اهللا 

،  والحميمة، وعمق هذه العالقة  األببالولد ، وآيف يحترم الولد  األب يعتنيوآيف يولدون ، وآيف  واألبناءاألرض من مالحظتنا لآلباء 

  .ونحن أخذنا هذا النموذج ونحاول تطبيقه على اهللا ، وآل هذه محاوالت منا لوصف هذه العالقة 

أفظع من  هي، لكنها اإلطارتطفأ وصرير األسنان وهى خارج هذا  ، مثل نار ال دنيويةآما أننا نحكى عن جهنم ونصفها بكلمات  

 . نظرتها عين ، وأنا أعتقد أن السماء أجمل بكثير  ما التيماء سالذلك بكثير ، وبالمثل نستخدم آلمات أرضية لوصف 

، والروح القدس ينبثق ، أنا استخدم أفضل أداة لدى من  بنيلد اال األبوهكذا عندما نصف أمور اهللا ، فعندما نتكلم عن أن 

  . فأستطيع فهمها  ذهنيتقرب المفاهيم إلى استعملها  التيرضية ، لوصف أمور أسمى وأعمق جدًا ، لكن هذه التعابير األ األرضي قاموسي

  

 بنفاال ابن، وعندما يكون هناك آب و بنله لقب وهو اال األزلي، ويسوع المسيح الكلمة  األبومن هنا أقول أن اهللا له لقب هو 

، ومن هنا أصل  بنيرسل اال األب، ولكن يوجد عبارة أن  األبيرسل  بنالكتاب المقدس عبارة أن اال في، هل قرأ أحدآم  لألبيخضع 

 . يخضع آلبيه  بنبفهمكم أن اال

  أمين  .لألبخضوعك  في بنأسألك هل ترغب أن تكون مثل اال اآلنو

، ولهذا فنحن  األب إلرادةيقيم فينا فهو يخضع  بنمقيم فينا ، وأن آان اال بننستطيع أن نكون متمردين على اهللا واال ال اآلنو

 في، ألنك موجود  األبساعتين ، حتى أتمرد على  عندما نتمرد على اهللا ، فنحن نقول ليسوع الموجود فينا أخرج من حياتنا لساعة أو

 الالخطيئة ، عندما نريد أن نمارس شيئًا يستهوينا شئ  فيال أستطيع أن أتمرد على اهللا ، هل هكذا تفعل عندما تخطئ ، عندما نرغب  داخلي

 . اهللا الساآن فينا  ابنيرغب فيه 

فينا ، يقول بولس الرسول مع المسيح صلبت ، فأحيا ال أنا ، بل  اآلنيقيم  بنألن اال لألب، وهكذا نحن نخضع  لألبيخضع  بناال

 .أبيه  مشيئةالمسيح يفعل  إذاف داخلي فيآان المسيح يقيم  إذا، و داخلي فيالمسيح يقيم  إذاالمسيح يحيا فيا ، 

فهذه  إرشادك،هناك جماعة تحت  جماعة،آنت مسئول عن  إذاوأنت  أطاع،يطاع ألنه  لماذاهنا يطاع يسوع  القيادة،هنا جمال 

 .نطاعفكما نطيع نحن  جماعتك،تطيعك  تطيع الكلمة ال وعندما ال الكلمة،الجماعة تطيعك عندما تطيع أنت 

إلينا ويبارك  فيأتيالروح القدس يصعد إلى يمين اهللا ويرسل  بن، اال بنويطيع اال األبهو يطيع  األبالروح القدس المنبثق من 

  .حياتنا ويمألنا 

جاء  الذيهذا  المتجسد،الكلمة  بنأريد أن أآلمك عن خضوع اال اآلنأما  األزلي،آالكلمة  بنوأنا أحدثكم عن طاعة وخضوع اال

 .األرضآيف عاش هنا على  بيننا،جسدًا وحل  والكلمة صار إنسانوصار فقد أتى  ألجلنا،وبذل نفسه  لألبمطيعًا 
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وفى أحد المرات صلى يسوع ، خالل وجوده على األرض ، نجدها عالقة أطاعة تامة  األبنظرت أنا إلى عالقة يسوع باهللا  إذا

يفعله يسوع ، طوال حياته على األرض  ، وهذا ما آان يرضيكآل حين أفعل ما  في ألنني،  ليآل حين تسمع  فيرب أنا أعلم أنك  وقال يا

 . ، وآان يفعل آل ما يريد اهللا 

مسألة الصليب ، ليس من آونه موت ، ولكن من آونه لعنة ، فالمسألة  هيواجهت يسوع على األرض  التيزمات ومن أآبر األ

عون آل من علق على خشبة ، ملعون ممن العهد القديم مل في، فالنص يقول آانت آيف يصير القدوس صورة للخطيئة ، ومحسوبًا لعنة 

 .تحت اللعنة من اهللا  ساننإلاملعون من اهللا ، بكلمة أخرى من يعلق على خشبة هو تحت لعنة اهللا ، يالهول الحكم أن يكون 

 يتحدث عن الموت هو ال ، هذه الكأس عنيمن غير المعقول أن يكون يسوع نجس ، ومن هنا آان الصراع ، والقول ليتك تجيز 

تملك  اهللا فيه ، أنت ال بل عن اللعنة ، ولهذا نجد الرسول بولس يقول أن اهللا جعل من لم يعرف خطيئة خطيئة من أجلنا ، لنصير نحن بر

  الجرأة أن 

يرفع عنا اللعنة ، وتكون  آيألننا تحت اللعنة يسوع صار لعنة  ، نهعيقول ذلك  الوحيتقول عن يسوع أنه صار خطيئة ، لكن 

حتى أن العرق صار يتساقط آقطرات  ، مر بها التيزمة ، هل نقدر حجم األ، آم نشكر الرب على ذلك هل تذرف الدموع  إبراهيملنا برآة 

بل  إرادتيمشئيتى بل مشيئتك ، لتكن ال  ورغم ذلك قال بعد عبارة أعبر عن هذه الكأس ، قال لتكن ال ،ومقهوردم منه ، وآان مكتئب 

 .آل شئ ومات على الصليب بدًال عنا  في، أطاع يسوع اهللا  إرادتك

 التيأبرارًا أمام الرب ، وجاء بره إلينا آهبة نشكر اهللا على هذه الحياة  محسوبينوعندما حمل خطايانا ، جاء بره إلينا ، فصرنا  

  . إياهاأعطانا 

ألنه هكذا آانت أرادة اهللا أن  الموت،وأطاع طاعة آاملة حتى  التام،المتجسد عالقة الخضوع  بنباال األبوآانت عالقة اهللا 

  .المسيحيموت 

 فيأنجيل لوقا أن يسوع آان يمضى الوقت  فيالمتجسد بوالديه األرضيين مع يوسف ومع مريم ، نقرأ  بننظرنا لعالقة اال إذاو

نجيل يوحنا يقول أن آل شئ به صار أ افتتاحية في، وبالنسبة لوالديه يقول وآان خاضعًا لهما ، ونرى الهيكل ، يتكلم مع المعلمين ويسألهم 

 .آان خاضعًا لهما  وبغيره لم يكن شئ قط ، وأن اهللا خلق آل شئ بواسطته ، ويوسف مريم به خلقا ، وهو سبب وجودهما ، وفى تجسده 

ولم يعرفه العالم ، ما أجمل عبارات الكتاب ، آان به العالم ولم يعرفه العالم ، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ، العالم آان به  

  .وجود يوسف ومريم يقول الكتاب أنه آان خاضعًا لهما  فيهو السبب هذا العالم جاء إلى الوجود بواسطته لم يعرفه العالم ، ورغم أنه 

 .أعود إلى المبدأ من يتعلم الخضوع لغيره ، يعلم الناس الخضوع له ، يسوع يأمر فيطاع ألنه أمر فأطاع  

 أوجدها هل يقوم سلطان أو ينزل الذيع للحكومة ، هل أطاع الحكومة أليس هو رب الحكومات ، أليس هو وأسألكم عن الخضو

وعنك ، أندفع الجزية لقيصر ،  عنيوأدفعه ضريبة  ،باسمه ، لكنه قال لبطرس أذهب إلى البحيرة وأصطاد سمكة وأحضر األستار إال

يديره الناس فى هذه  الذيآان خاضعًا للحكومة خاضعًا للترتيب  إذًالقيصر ،  ما يصرأعطوا لق إذًاهللا هللا ،  وما ،أعطوا ما لقيصر لقيصر

 . الدنيا 
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أبى أن يرسل جيش من المالئكة ، لكن لم يكن لك على من سلطان  بإمكان، آان أمام بيالطس وآان يقول أن وهل خضع للحاآم 

أن يعفو عنه أو يعدمه ، فقال له لم يكن لك على من سلطان ، لو لم  ن بيالطس يملكألن له سلطان على يسوع المتجسد ، و، فبيالطس آا

 . من فوق  أعطيتتكن قد 

من  بنندرك هنا أن اال إذاوجوده ،  فياهللا له اليد األولى  ، بل اهللاــونحن نطيع الحكومة والحاآم ألننا نؤمن أنه مرتب ، من ق

  .رض آان يخضع ويطيع خالل وجوده على األ

أن دور يسوع على األرض أآثر  تعليمي فيفهناك مبدأ أريد أن أضعه قبل أن أتطرق  بالكنيسة،لعالقة المسيح تطرقت  إذاو

  .القادمةالحلقات  فيوأرجو أن أآمل هذا التعليم  الكنيسة،انتهى بميالد 

أساس  أيعلى  اآلننحن نعرف فع يسوع آنا نطي إذاالخضوع وفى القيادة ، و فيفما أريد أن أؤآد عليه هو أن يسوع مثالنا  اآلنأما 
أن سر قيادته هو  يطلب منا أن نطيعه ، ، لكنه وهو المعلق على الصليب ، ويأمرونا العاجينطيعه ليس ألنه جالسًا على آرسيه  ، نطيعه 

هذه طبيعتنا ، فعرف الرب  يأمرونانحب أحد  حبه العميق لكل واحد منا ، لوال ذلك ما آنا نطيعه ، نحن البشر المغروس فينا التمرد ، ال
      .أميـــــــن. يقدر أن يدجننا إال بالمحبة ، وقدر علينا  آيف يدجننا ، واهللا ال


