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  المحاضرة الثانية -القيادة الروحية في المجتمع المسيحي : عنوان الدرس

  les_ak_12 : آود الدرس

 غسان خلف.د : الكاتب

  

                                                         

  . على الصليب  ألنه سد حاجاتنا اإلآرامهذا اليوم لمجد الرب يسوع المسيح ونعطيه آل 

على  اإلطالع فيوالبد أن االحتياج للتعليم يثير فيك نوع من األسئلة أو الرغبة  ، طبعا آنا نرآز على القيادة األولىجلسة المحاضرة  في

  .  شبعها لديك آموضوع وآتعليملم ن التيبعض القضايا 

 الموضوع فيأردت أن أدخل  إذاأما  ، اإلنجيل فيلما وجدته  فيبتعبير وص تكلمتوأنا أتكلم عن خضوع يسوع للحكومة وللحاآم أنا  فمثًال

لكن  . أوضح آل الجوانب آيمحاضرتين أو ثالثة  يستلزمهذا موضوع آخر  ، للحكومة والحاآم المسيحيمدى يخضع  يمثال آيف إلى أ ،

وعندما  ،  أو حسب آلمة اهللاهللا أقدم مبدأ دائما نقوله وباختصار هو أننا نطيع الحكومة والحاآم طالما أنهم يقودونا حسب وصية دعوني

 . أن يطاع اهللا أآثر من الناس بكل بساطة ينبغيأوال  ، هللا هييتجاوز الحكومة والحاآم هذا القانون أنا طاعتى 

تتنوع  ،يتنوع الحاآم ،آثير من األحيان تتنوع الحكومات ففي ،لهذه األمور وفهمي معرفتي الروحي لنضجيرة هنا تخضع يوأمور آث 

فاألمور من الرحابة بحيث يجب أن تدرسها مثل  ، يفعل اذامهذه المسائل أن يقرر بذاته  فيمن هو آفؤ  بعينه،نأخذ فيها أمرا  التيالظروف 

  . ما تعرفه أنت من آلمة اهللا وءوتقرر بشأنها على ض،  ما نقول حالة

لكن عندما  ، آل شئ فيع فأنا أعلم أن األقانيم الثالثة هم متساويين فهم حساسية الموضوأفعلى أن  لألبتحدث عن خضوع يسوع وعندما أ 

أنه يكون هناك وضوح أنه هناك تراتبية  ، تدرس عقيدة الثالوث بتعمق ويدرس آل الجوانب و العالقات بين آل أقنوم وأقنوم تتضح الصورة

  .العالقة بين األقانيم الثالثة  في

واألقنوم الثالث  االبن الثانيواألقنوم  األبقدس الحظوا التراتبية آيف أتت فنقول أن األقنوم األول والروح ال االبناآلب و باسموعمدوهم 

الكتاب  في المسيحيأذهاننا أن اإليمان  فيودائما يجب أن يبقى  ، والروح القدس االبنو األب باسمعظيم ألن الترتيب جاء ، الروح القدس 

  . أقنوم من األقانيم فيآل مرحلة من التاريخ  فيتمثل أن اهللا ي اعتقاد أيوالتاريخية يرفض 

العهد الجديد عندما  فيعبر الزمن  فيو ، والروح القدس يعمالن معه االبنبدأ العهد القديم آان  ، البداية في األبفهم دائما معا عندما آان  

وعندما  ، مشروع الفداء فيالعناية بالكون و فيو ، هذا التجسد فيوالروح القدس مشترآان   األبآان  ، متجسدا على األرض االبنآان 

مع  االبنو األبعصر الروح القدس  فيجاء الروح القدس إلى عالمنا ما معناه أنه  ، رسمي باحتفالأعلن يوم الخمسين مجئ الروح القدس  

  .آل شئ  فيالروح القدس 
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ألن الرجل  ، الخامس أيها النساء أخضعن لرجالكن آما للرب إلصحاحابقراءة  من رسالة أفسس  ، بدأته اليوم الذي موضوعيأتابع  دعوني

اليوم هو ليس فقط على الرجل آزوج وعلى المرأة  ترآيزيوهو مخلص الجسد  ، ة آما أن المسيح أيضا رأس الكنيسةأهو رأس المر

  . على المسيح والكنيسة هذا الموضوع الهام ترآيزيلكن  ، آزوجة

عندما آان يريد أن يحكى عن  ، أطار حديثه عن الحياة الزوجية فيليمه عن يسوع والكنيسة والعالقة بينهما تع فيوقدم الرسول بولس  

  .الكنيسة ويسوع لم يقل عن الرجل والزوجة بل تكلم عن الرجل والزوجة ثم لإليضاح تكلم عن يسوع والكنيسة 

آل  فيلجسد ولكن آما تخضع الكنيسة للمسيح آذلك النساء لرجالهن ومخلص ا ، ويقول الرسول بولس هنا آما أن المسيح هو رأس الكنيسة

  . ويقول آما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها ، أيها الرجال أحبوا نسائكم ، شئ

ألننا أعضاء  ، والجزء األخير يقول آما الرب أيضا للكنيسة 29عدد  فيو ، يقول على الرجال أن يحبوا النساء آأجسادهم 28عدد  فيو 

وأما أنتم األفراد فليحب آل  ، أقول من نحو المسيح والكنيسة ولكنييقول أن هذا السر عظيم  32عدد  فيو ، جسمه من لحمه ومن عظامه

  . وأما المرأة فلتوقر رجلها من هيبة مهابة فلتهب رجلها  ، واحد امرأته هكذا آنفسه

سألتكم ما حق يسوع على الكنيسة لتطيعه له  إذاو ، هو ربنا يسوع المسيح واالنقيادللقيادة  بدأ الموضوع بالقول أن أفضل مثالاعمة الرب نب

  . فنحن به قد أتينا للوجود به خلقنا  . وهذا بالنسبة للبشرية آلها ، حق الخليقة وحق الفداء ، عليها حقان

  

  .قنا وبالكلمة فدينا ــة خلمــات عنا على عود الصليب فنحن بالكلــواألمر الثانى هو من فدانا من م 

 ، وآانت األرض خربة وخالية وآان روح اهللا يرف على وجه المياه ، البدء خلق اهللا السموات واألرض فيبالكلمة خلقنا آان فيه آل شئ 

وروح اهللا يرف  وعلى وجه الغمر ظلمة ، البدء خلق اهللا السموات واألرض وآانت األرض خربة وخالية في ،وقال اهللا ليكن نور فكان نور

  .على وجه المياه 

  

لقد  ،يوجد نور حتى تستخدم“  ليكن " وقال اهللا المياه،وعندنا روح اهللا وآان روح اهللا يرف على وجه  ،اهللالبدء خلق  في األبعندنا هنا 

  .فكان نور ،استخدم اهللا لفظة آلمة نطقها ليكن نور

  .ونرى هنا الكلمة ، بعدها أتت إلى الوجود التيخرجت منه آلمة فصدقت وأتت آل األمور  

وآان  ، والكلمة آان عند اهللا ، البدء آان الكلمة في ، عليه يوحنا واحد واحد نضيف ، تكوين واحد فيمن يضيف على هذا المشهد الموجود  

  . يكن شئوبغيره لم  ، به صار آل شئ ، البدء عند اهللا فيآان اهللا هذا آان  ، الكلمة من جوهر اهللا ذاته

  .خلقناهو صنعنا هو سبب  ،للوجودهو صار له علينا حق الطاعة ألنه به أتينا  ،الكلمةأنظروا قوة   
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وهو فدانا  ، والكلمة صار جسدا ، تجسد الذيوهو الكلمة  ، واهللا خلق به الكون ، خلق الذيهو الكلمة  إذاوله علينا حق الطاعة بسبب الفداء  

  . وهو وسيط الفداء ، لقهو وسيط الخ ، على الصليب

ونحن  ، له حق علينا أن نطيعه ومن جهة الفداء هو أحبنا حتى الموت ، هذا حقه من جهة الخلق هو سبب وجودنا أطيعونيوعندما يقول لنا  

  . ونحن على هذا األساس نطيعه ، نشعر بفضله علينا

ونفس  ، وتشكره) اسخريستوس ( أيضا تعنى شكرا وعندما يقدم لك أحد هبة تقول له  هيتعنى نعم و) خريس ( اللغة اليونانية آلمة  في 

  .غة العربية عجيبة هذه اللغة ــــالل فياللفظ هذا موجود 

 هبة وأنت تقول له هيهنا  والمنة ، ألنه من عليك ، أنا أشعر باالمتنان لك أنا ممنون أنا ممتن ، تقول لشخص أنا ممتن لك اذالمهل تعرف 

  .ممتن لك  اأن

نقول  نحن ال ؟؟ اذامأم  ، مجرد آلمة نقولها ردا على الجميل هيوهذه روح الشكر هل  ، خالقكم نقول له شكرا أناوعندما يقول يسوع 

 وأنا خدمتنيلكل الناس أنت  ، بيعمل  الذيسأعمل بالخير  أننيبل عندما نقول أشكرك تعنى  ، هيمجرد آلمة نرد بها على الجميل وانت

  . أشكرك وأخدمك بدوري

وآلمة الشكر أن لم تكن  ، بما أستطيع عمله بحياتياخدمه  ولكني ، بشئ ال يوصف ال يقدر بثمن خدمنيالرب  أنمع فارق مهم وهو  

  . ال قيمة لها غيرينحو  ، نلته الذيمصحوبة بتكريس أن أعمل الخير 

آنت بتحلم بالجامعة وما آان معك  " الهاى سكول" البكالوريا و فيومحتاج منحة لتكمل دراستك وأنت لما آنت  جامعيمثال أنت طالب  

وأنت قلت بدورك لهذا  ، وقبلت أنا أقدم هذا المال لكى تتعلم به ، وجاء شخص وقال لك أنا اتعهد بتعليمك أنا لدى المال ، شئ وال أى منحة

ولكن هذه الكلمة بقيت فقط  ، شيمة نبل هذهبالفضل  االعترافهذا واجب وأقل واجب  ، ساعدك شكرا الذيذا أنت قلت له ، الرجل أو السيدة

مة تكون سراب ــــهذه الكل ، تتابع علمك آي ، ولم تصبح رغبة لديك أن تساعد العاجز عن العلم آما ساعدك هذا الرجل ، مجرد آلمة شكرا

  . حياتك  في

نحو  ي ،فدان الذيذا الخير من نحو الشخص أن أقوم أنا بواجب مبادلة ه يعل ، بيصنع  الذيبالفضل على بالخير أيها األحباء عندما أشعر 

  . آما سوعدت غيريهكذا أفهم آلمة شكرا أن أساعد  ، من البشر المحتاجين غيري

نت اوآ ، فأنا آنت مثال من عائلة آاثوليكية مرات العائلة ما تحب تخرج على التراث ، الحياة فيين آان لدينا صعوبات شبابنا آمؤمن في 

بيوت  فيآشباب ونجتمع  نلتقيآنا  ، العشرين والواحد والعشرين فيبداية إيماننا وأنا  فيفكنا  ، هناك صعوبات وتعرضنا لمتاعب عائلية

 ، األسبوع نذهب لهذا األخ ونتعشى عنده فيآانوا متزوجين وآنا مرات نأآل عندهم وآنا تقريبا خمس مرات  ، السن فيمؤمنين أآبر منا 

فكان هذا األخ يساعدنا وعندما آنا نقول له شكرا  ، آان لدينا فلوس وصارنا مفلسين أحدى المرات ما فيوآنا نفتح الثالجة ونأخذ ما نريد و

آما آنا نعال عندما آنا  ، اآلخرينونساعد  وحةمفتوهكذا نفعل دائما بيوتنا  ، بيوتكم فيآان يقول افعلوا أنتم أيضا هكذا  ، على ما تفعله معنا

  . عندما يتجاوز الكالم إلى الفعل ، باالمتنانمفلسين هذا الشعور 
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  .لكل البشرية وأن لم تعنى هكذا فال معنى لها  ، صنع لنا الذيقوم بالواجب والخير ن لكيهذه الكلمة شكرا يجب أن تكون تكريسنا  

 فيبخدمتك  ؟؟ ذاابم ، رب يسوع أنا أشكرك هذا يعنى يا ، فعل هذا الخير لنا ونحن عندما نقول له شكرافأن يسوع أحبنا بهذا المستوى و

  . الناس

ال أخدم الناس بل الناس  أننييعنى  الذيولكن سمعتها بهذا الشكل  ، الناس فيسمعت بعضهم يقول أنا خادم للرب سيد الناس أنت تخدم اهللا  

أموالكم الرب يقول  كمتتقدمابحاجة لهباتكم  ، هل اهللا بحاجة إلينا ، الناس في إالل ال تستطيع أن تخدم اهللا أقو ولكني ، تخدمني التي هي

 أحبك يا ألننيوعندما أقول ليسوع شكرا أخدمك  أخوتيبخدمة اإلنسان بخدمة الناس بخدمة  .  آيف نخدم الرب إذا ،منها الكثير عندي

  . سيدي

أحبنا يقودنا ونحن  إذا ، ما هو األمر األول أحبنا" أحبنا يقودنا نحبه نطيعه " بعد أن تحدثت عن عالقة يسوع بالكنيسة أن أقول  اآلندعنى 

  . المحبة هينحبه نطيعه فيكون أساس العالقة 

فعندما نحبه تسهل علينا  ، بناتكون نفسك مرغمة لذلك نحن نقول أح ، أن يطيعه دون أن يحبه فتكون الطاعة عبودية فيالبعض قد يرغب  

  . األساس هو المحبة  . الحب والغرام تسهل طاعة قائدك الحبيب يسوع المسيح فيعندما تشتعل  ، ما أسهل أن نطيع من نحب ، طاعته

نرآز عليها تشمل  التيوآلمة المحبة  ، أدعوآم فيما بعد عبيدا بل أحباء يقول الرب يسوع ال ، عن المحبة أخرى أقدم لك فكرة  اآلندعنى 

 هيالمحبة  ، غصن من تلك الشجرة هيالشجرة والرحمة  هيالمحبة  ، الفرع هيالينبوع والرحمة  هيوانتبهوا دائما أن المحبة  ، الرحمة

  . نتيجة المحبة هي ، المبنية على هذا األساس هياألساس والرحمة 

  

عنده يرحم من  والذي ،الضعيفوالقوى يرحم  ،من فوق إلى تحت فالكبير يرحم الصغير هيوأريد أن تالحظوا أيضا أن عالقة الرحمة  

  .رعاياهوالملك يرحم  ،عندهليس 

يستطيع  وال ، تستطيع أن تقول وأنت ليس عندك أنك ترحم من عنده وأنت ال ، تستطيع أن تقول أنا أحد رعايا المملكة أرحم الملك فأنت ال 

  . فالسيد يرحم العبد ، سيديتستطيع أنا تقول أنا أرحم  وأنت آعبد ال ، ل الغنى يرحم الفقيرب ، الفقير أن يرحم الغنى

  

يسرى من فوق إلى تحت  ، واحد اتجاه فيعالقة أحادية يعنى طريق المرور فيها  هيو ،عالقة من فوق إلى تحت  هيعالقة الرحمة  إذاف 

  . تبادلية فيما 

ولكن الحظوا المحبة  ، ال يمكن مش ممكن مستحيل ، أنا ال أستطيع أن أقول أنا أرحمك ياهللا ولكني ، انفمثال اهللا يقول أنا أرحمك يا غس 

أن الرحمة من فوق إلى  ، ومن هنا نجد أن الفارق ، وأنا أيضا أحبك ياهللا ، قال لى اهللا أنا أحبك ياغسان أستطيع أن أقول إذاف ، بالمقارنة

  . باتجاهينأسفل ولكن المحبة متبادلة طريق 
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ولهذا انتبهوا فأن المسيح ال يصنع معنا عالقة على مستوى العبيد  ، ولهذا عندما قال يسوع ال أدعوآم عبيدا بل أحباء دعانا لعالقة متبادلة 

المسيح  في ، بعد ما آنت أقول له سبحانك ياخالقى ، بيياهللا يا أ أقولهنا العالقة األجمل هنا أستطيع أن  ، اءاألبنو األببل رفعنا إلى عالقة 

  . الن فيها تبادل وألن فيها رفع شأن ، هذه العالقة الجميلة في بيأقول له أحبك يا أ

الجامعة قالوا له صف  فيطالب  في . العهد الجديد أى آلمة تسود المحبة أم الرحمة المحبة في ، أن عالقة المحبة تحرر من الظلمة 

  . هل توافقون ، المحبة هي تختزلهاقال المحبة وهكذا نحن نجد أن المسيحية آلمة واحدة  ، بكلمة واحدةالمسيحية 

  

 تسود آلمة المحبة فعالقة اهللا بشعبه آانت عالقة رحمة ال ، اهللا يرحمك تسود آلمة الرحمة يرحمنيالعهد القديم تسود آلمة الرحمة اهللا  في 

 ، يرحم الرحمة فسوف يكون عندك مفهوم عبودية الذيآنت تعيش تحت آلمات مثل  الراحم  إذا ، العهد الجديد تسود آلمة المحبة فيأما  ،

  . التراب فاهللا هو السيد المهوب فيأنت تحتاج أن تضع رأسك  ، ألنه من فوق إلى  تحت يسود مفهوم العبودية

  

فقد أرسل اهللا روح ابنه إلى قلوبنا هاتفا  ، يرفعنا من العبودية إلى البنوية ، منطق آخر فيه رفعةإلى العهد الجديد فيسود  نأتيولكن عندما   

مع  هيوقد صدق يوحنا عندما قال أما شرآتنا نحن ف ، نرفع إلى مستوى البنوية وعند ذلك يكون ما أعمق الشرآة بين اإلنسان واهللا ، بابا يا

  .شرآة مثلها  فيا ـة مــــيضاهيها شرآ ال التيالشرآة  يههذه  ، ومع ابنه يسوع المسيح ، األب

  

 ، مجال الرحمة فيمجال المحبة وليس  فيالعهد الجديد  فيفنحن  ، تنبع منها الرحمة التيالكنيسة هذه الشرآة  فيشرآتنا مع اهللا والمسيح 

  . أدراك المحبة العميق هذا اإلدراكهذا  وعندما نصل إلى ، األساس هيالعهد الجديد نابعة من المحبة فالمحبة  فيفالرحمة 

هل  ، عالقة غرام مع يسوع فييسوع هل نردد معا أحبك يسوع أحبك يا يسوع هل دخلت  أحبك يا ، نستطيع أن نبادل المسيح حبه بحب 

 ، تجعلنا ندرك عمق شرآتنا هيمنطقة حب يسوع منطقة رائعة عيشوا فيها ف ، هذه المنطقة رائعة ، العالقة رسمية بينكم أم أنك تحبه بعمق

يسوع هو األول  ، أحب يسوع ليكن حبيب قلبك يسوع ، أحب يسوع من فضلك ، ومع ابنه يسوع المسيح ، األبمع  هيمعه فأما شرآتنا ف

  .الكل هو حبيب القلب رفيق العمر والحياة يسوع له آل المجد نحن نطيعه ألنه أحبنا  فيهو الكل  واألخر

  

تصنع لك صنعة أو تمثال وتسجد  وصايا اهللا أوامر ال ، تأآل منها من آل شجر الجنة تأآل أما هذه الشجرة ال ، ان بأن يطيعهاهللا يأمر اإلنس 

قاتل اإلنسان  ، أحد قتل إنسان يقتل إذاألنه بنفس الكتاب  ، تقتل دمًا بريئا ذآيا تسرق ال ال ،ال نافية ال ، أآرم أباك وأمك هذا أمر ، لها

  . آلها أوامر ، هيتشت ال ، تزنيال  ، يقتلباإلنسان 
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آل ما فينا  ،فينا يصرخ ال أقبل هذا األمر ونحن طبيعتنا آل ما ، تفعل ال اهللا عندما يطلب منا شيئا نفعله يستعمل فعل األمر أفعل أو 

  . يعترض على خالقه

فإالنسان ينفر من فعل األمر أحضر  ، أعمل معروف قوليوأقول لها  ، هذا أو ذاك عندما نكون بالمطبخ ليغسان احضر  زوجتيى تقول ل 

  . أى آان ، أفعل نحن نرفض فعل األمر

وهذا هو  ، يديه فيولكن خضوعنا هو عندما نرى الكلمة  ، لقلنا له من أنت لتعظنا كلمة ،ولوال أن القسيس يعظ وتحميه ال ،من أنت لتأمر 

  .مع األوامر تتكيف نحن آطبيعة بشرية ال إذا  ، أنت تستمده عندما تحمل الكلمة الذيالسلطان 

  

تشتهه آان يشعل  ألنه بينما آان يقول الناموس ال ، الوصية أنتعش التمرد على الوصية أعطينافعندما  ، وعدم خضوعنا هللا أيقظ فينا التمرد 

  . أنا وأنت ال نزل نرفض األوامر واآلن ، عجيب هذا الفهم عجيب ،الرغبة للشر بي

  

لقد فعل ذلك  ، آيف قدر يسوع أن يجعلنا نطيعه ونزع منا روح التمرد ، قدر يسوع أن يدجننا آيف قدر يسوع أن يجعلنا نخضع له آيف إذا 

  . وعندما هو بعد ذلك طلب منا أن نفعل مثله لم نقدر أن نقول ال ،وامرعندما نفذ هو أوال األ

يسوع مات على الصليب من أجلنا  ، بل نزل إلينا العاجيه ـبرج فيم يبقى ولكن يسوع ل ، دون أن يطيع يأمرننا الذينحن نتمرد على  

  . نفسه آخذا صورة عبد أخلىفقد  ، تحمل العار والذل والهوان ، يسوع

  

 ، أنت المتمرد وأنا ، يمكن أن تكون تحته قدر أن يقنعك ويقنعنى وألنه نزل إلى حيث ال ، فيتوجد منزلة أسوأ مما نزل إليها يسوع ما  ال 

 اذام ، وأتبعنيعندما يقول أحمل صليبك  ، فعل هو اذامعندما يقول ضحى بحياتك  ، فعل هو اذام ، أن نطيعه فعندما قال لنا ضحى بمالك

تطيع أن تس ال ، أحبك حتى الموت ، وأحبك أنت الخاطئ ، تستطيع أن تقول لشخص عاش أمامك القدوة والمثال ذلك الل ، فعل هو من أجلك

  .تقول له ال 

  

 فتح فيترغب  لك بفواتير وديون وأنت ال يأتيفالباب قد يقرعه من  ، وجهه فيولكن هناك ناس تغلق بابها  بيما بقى لديك عذر يا حبي

ب مرة هل أغلقت البا ، تفتح له هل سوف ال ، تطلعت من العين السحرية للباب وعرفت أن من يطرق الباب شخص يحبك إذاولكن  الباب ،

 الذيتفعل عندما تناديك أمك أو أبوك  اذام ، هل أبقيت باب بيتك مقفال ، بيتيمرة قلت له ال أريدك أن تدخل  فيما  ، وجه شخص يحبك في

  . ال تستطيع أن تقول ال لشخص يحبك  ،أال تقول أهال وسهال   ، تفعل تبقى الباب مغلقا اذام ، يحبك
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عندما نحب يسوع نرغب فيه  ، فنحن نحبه وألننا نحبه نحفظ وصاياه هذا هو السر آله ، هكذا يسوع من فرط حبه لنا نزع روح التمرد منا 

  . والنفس الجائعة المر تجده حلوًا ، فالنفس الشبعانة تدوس العسل ، عشقنا ليسوع نترك الدنيا آلها وألجل ، نعشقه

  

ولكننا نتمتع بهذه العالقة عالقة ،  وما آان لديهم روح اهللا ، يعيش تلك العالقة العهد القديم ال فيا آان اإلنسان أن يسوع أشبع نفوسنا ولهذ 

أنت حر اهللا أعطاك  ، أنا ال أعرف ظروفك ، وسط بيتك آنيستك ومجتمعك فيلذلك عيشها   ، تفقدوها رابحة ما أحالها أرجوآم ال

  . مجتمعك يقدروا قيمتك فييسمعوا رأيك  ،عوك هل تريد أن أسرتك يطي ، المسئولية

  

هكذا من يريد أن يكون فيكم أوال يكون آخر خادم  ،الجميعأظهر ذلك وأخدم  ،فداكأحبب من قلبك من  ،بههذا هو المثال يسوع احتذى  

  .لنافلنتعلم آيف نطيع فنجد من حولنا يسمع لنا ويستجيب  ،نطاعوعندما نفعل هذا  ،الكل

 .مرة أخرى نقف للصالة 

  

 

  


