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 لقيادة الروحية فى المجتمع المسيحىا  :عنوان الدرس

 les_cs_5 : الدرسكود 

 خلفغسان . د:  الكاتب

 

الذٌن نلنا اختبار الخالص والمسٌح هو األول  ، أحصر القٌادة الروحٌة فٌنا نحن المؤمنٌن المسٌحٌٌنوهنا أنا 

.  فى حٌاتنا 

دة وٌحترمها وٌعرف تماما والذى ٌقدر القٌا ، موضوعنا الٌوم هو القٌادة الروحٌة فى المجتمع المسٌحى إذا

 عنًوهذا م ، أننا نتعلم كٌف نكون فى خدمة من نقودهم عنًهذا ي ، معظمنا فى القٌادةوألننا نعتقد  ، معناها

.  لم ٌأت لٌخدم بل ٌخدم وٌبذل نفسه فدٌة عن كثٌرٌن ساناآلن ابنقال الرب ٌسوع أن  يالقٌادة األساس

.  مبدأ للقٌادة الروحٌة  وبهذا القول سجل ٌسوع أعظم مبدأ وأسمى 

 ، أن الكتاب المقدس بالنسبة إلٌنا ككلمة هللا ٌقدم لنا مفهوم القٌادة ، أرٌد أن أقول يأدخل إلى موضوع يلك

.  ومنه نأخذ هذا المفهوم وهذا المبدأ

لنا ممارسة  فالكتاب المقدس ٌقدم لنا مبدأ القٌادة وٌقدم ، ثنٌناقدس ٌقدم لنا القٌادة فى شكل من والكتاب الم 

نظرٌة لكنها ضرورٌة ومعاشة  عنًفلم ٌقدم لنا مبادئ بم ، وهذه هى المسألة فى الكتاب المقدس ، القٌادة معا

. مختلفة تماما عاشها الناس عاشتها المجتمعات فٌقدم لنا مفهوم القٌادة  ، ممارسة  قٌد التطبٌق

 ، ٌسرى هذا الكتاب إلى قلبك إذارف لمهل تع ، وهناك نماذج داخل الكتاب المقدس، لٌس مبدأ نظرى 

 ، ألنه ٌتكلم عن عالقة الناس باهلل ، أقول لك إذاهل تعرف لم ،وٌدخل إلى أعماقك أكثر من أى كتاب آخر

 ،أبراهٌم ، أنه سطر من أجلك بالروح ، وعالقة الناس بعضهم ببعض أنه حكاٌة البشر الحكاٌة عن البشر

.  التالمٌذ،ٌسوع الرسل ،  الناس العادٌٌن ، بٌاءاآلن و صموئٌل ،ٌعقوب،اسحق 
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كتاب الوصاٌا العشر لٌس كالوصاٌا العشر فى شكلها الكامل أنه  ، ٌس كتاب أوامر أفعل هذا وال تفعلل 

 ،والتى معدة للٌوم للواقع ، هو كتاب الوصاٌا التى التعد المحفورة فى قلوبنا اللحمٌة ،المنقوشة على الحجر

.  للحٌاة المعاشة

 ، أنت عندما تقرأ فى كتابك فأنت تقرأ عن أشخاص ٌشبهونك فى نجاحاتهم وفى فشلهم وفى قوتهم الروحٌةف 

تتعجب وتقول  ، تدرك أنهم ٌشبهونك فى كل شئ ، اآلن تقرأسوأنت وفى ضعفهم وفى كمالهم ومحدودٌتهم 

المقدس ما أحالكى ٌا  ابًكتما أحالك ٌا  ، أن لى رجاء وأن هللا ٌستطٌع أن ٌدربنى حتى ٌوصلنى وٌؤهلنى

. كلمة هللا 

وقٌادة  ، فالكتاب المقدس ٌقدم لنا مفهوم القٌادة نظرٌا وتطبٌقٌا ٌقدم لنا مبدأ القٌادة وٌقدم لنا قٌادة معاشة إذا

أشرف على هذا الكون الذى صنعتك وقال له  ، ساناآلن هللا خلقموضوعى  كى أوضح بشكل بسٌطمطبقة 

رض أعتنى بهذه األ ، هللا ٌقول له اعتنى بهذه الوكالة ،جنة عدن لٌعملها ولٌحفظها  فٌه أى وضع هللا آدم فى

.  أضعك هنا أنت سٌد علٌها أنت سٌد الخلٌقة  ، عنًالتى وضعتك علٌها وكٌال بالنٌابة 

أنه بعد كل هذه السنٌن وٌبدو  ، على هذه البؤرة التى نحن علٌها ساناآلنوكل التارٌخ هو قصة كٌف ٌسود  

فى وكالته  وكٌل فٌها ، البد أن نعرف هل كان جٌد من جهة هذه الوكالة ، هل عمل حسنا ساناآلنالتى كان 

. وكٌالً صالحاً  ساناآلن، ما الذى ٌقوله التارٌخ هل عاش هذا 

.  ٌكون الجواب  إذاعندما ٌتكلم التارٌخ هل نجد مساحات السالم فٌه أوسع أم مساحات الحرب ، ترى م

 ،ٌنا هذه الصوردأنه ، عندما تترسخ ل عنىب هناك صور للقٌادة وعندما أقول صور القٌادة بموفى الكتا

، والروح ٌقدس ٌرسخ هذا المفهوم فى حٌاتنا حسب وجهة نظر  كتابًٌصبح لدٌنا نماذج للقٌادة من مفهوم 

لروح القدس فٌنا فهو ٌجعلنا الكتاب ، والقلوب المطٌعة هلل تأخذ هذا التعلٌم وتعٌشه تلقائٌاً ، فهده هى مهمة ا

اء هللا هم الذٌن ٌنقادون بروح هللا ، ٌنقادون قٌادة ٌقودهم الروح ابنننقاد تلقائٌاً لتعلٌم الكتاب المقدس ، من هم 

. القدس 

الواحد الثالوث األقدس ، سنتحدث عن عالقة األقانٌم الثالثة بعضهم ببعض  اإللهنحن لدٌنا الصورة األسمى 

رغبنا أن نكون مثل هللا ونطٌع هللا ، ٌجب أن نعرف عن هللا من هو ، خاصة  إذامثال للقٌادة و، هناك أجمل 

. والروح القدس بعضهم ببعض  بنفى طبٌعته الالهوتٌة طبٌعته الثالوثٌة ، عالقة اآلب واال
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والروح القدس  ٌولد من اآلب ، بنقانٌم الثالثة هم فى أنسجام كامل ، هللا اآلب هو المصدر ، االأحبائى األ

أنه  عنًمولوداً من اآلب ، الي بنوالروح القدس مع اآلب أزلٌون ، عندما أقول اال بنٌنبثق من اآلب ، واال

 عنً، الم عنًبهذا الم موجوداً ، ثم جاء للوجود من خالل اآلب ، الٌوجد شئ بنكان هناك وقت لم ٌكن اال

كامن فى اآلب وٌنبثق منه ، كما ٌخرج النور أو الشعاع كامن فى اآلب وٌولد منه ، والروح القدس  بنأن اال

. من الشمس 

أزلى والروح القدس أزلى ،ألن كالهما صادر من  بنهناك كٌنونة لآلب وظهور لهذه الكٌنونة ، واال إذا

. ما عالقة األقانٌم بعضها بعض  اآلن، وٌولد والروح القدس ٌنبثق  بناآلب األزلى ، ٌكمنان فى اآلب واال

نسمى هللا اآلب ، ونسمى ٌسوع المسٌح الكلمة األزلى المولود من اآلب نسمٌه الكلمة ، وهذه التعالٌم  نحن

اء وكٌف ٌولدون ، وكٌف ٌعتنى اآلب بالولد ، وكٌف بناء األرض من مالحظتنا لآلباء واالابنأخذناها نحن 

نموذج ونحاول تطبٌقه على هللا ، وكل ٌحترم الولد اآلب ، وعمق هذه العالقة والحمٌمٌة ، ونحن أخذنا هذا ال

. هذه محاوالت منا لوصف هذه العالقة 

كما أننا نحكى عن جهنم ونصفها بكلمات دٌنٌوٌة ، مثل نار التطفأ وصرٌر األسنان وهى خارج هذا  

ماء التى مانظرتها عٌن سالاألطار، لكنها هى أفظع من ذلك بكثٌر ، وبالمثل نستخدم كلمات أرضٌة لوصف 

.  أنا أعتقد أن السماء أجمل بكثٌر ، و

، والروح القدس ٌنبثق ، أنا استخدم  بنوهكذا عندما نصف أمور هللا ، فعندما نتكلم عن أن اآلب ٌلد اال

رضٌة التى أفضل أداة لدى من قاموسى األرضى ، لوصف أمور أسمى وأعمق جداً ، لكن هذه التعابٌر األ

.  تطٌع فهمها استعملها تقرب المفاهٌم إلى ذهنى فأس

، وعندما ٌكون  بنومن هنا أقول أن هللا له لقب هو اآلب ، وٌسوع المسٌح الكلمة األزلى له لقب وهو اال

ٌرسل اآلب ، ولكن  بنٌخضع لآلب ، هل قرأ أحدكم فى الكتاب المقدس عبارة أن اال بنفاال ابنهناك آب و

.  ٌخضع آلبٌه  بنن اال، ومن هنا أصل بفهمكم أ بنٌوجد عبارة أن اآلب ٌرسل اال

أمٌن  . فى خضوعك لآلب  بنأسألك هل ترغب أن تكون مثل اال اآلنو
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ٌقٌم فٌنا فهو ٌخضع ألرادة  بنمقٌم فٌنا ، وأن كان اال بنالنستطٌع أن نكون متمردٌن على هللا واال اآلنو

، ولهذا فنحن عندما نتمرد على هللا ، فنحن نقول لٌسوع الموجود فٌنا أخرج من حٌاتنا لساعة اآلب 

أوساعتٌن ، حتى أتمرد على اآلب ، ألنك موجود فى داخلى ال أستطٌع أن أتمرد على هللا ، هل هكذا تفعل 

هللا  ابنالٌرغب فٌه عندما تخطئ ، عندما نرغب فى الخطٌئة ، عندما نرٌد أن نمارس شٌئاً ٌستهوٌنا شئ 

.  الساكن فٌنا 

فٌنا ، ٌقول بولس الرسول مع المسٌح  اآلنٌقٌم  بنٌخضع لآلب ، وهكذا نحن نخضع لآلب ألن اال بناال

 إذاكان المسٌح ٌقٌم فى داخلى ف إذاالمسٌح ٌقٌم فى داخلى ، و إذاصلبت ، فأحٌا ال أنا ، بل المسٌح ٌحٌا فٌا ، 

. المسٌح ٌفعل مشئٌة أبٌه 

كنت مسئول عن جماعة ، هناك جماعة  إذاٌطاع ألنه أطاع ، وأنت  إذاهنا جمال القٌادة ، هنا ٌطاع ٌسوع لم

، تحت أرشادك ، فهذه الجماعة تطٌعك عندما تطٌع أنت الكلمة ، وعندما التطٌع الكلمة التطٌعك جماعتك 

. فكما نطٌع نحن نطاع 

الروح القدس ٌصعد إلى ٌمٌن هللا وٌرسل  بن، اال بنطٌع االالروح القدس المنبثق من اآلب هو ٌطٌع اآلب وي

. فٌأتى إلٌنا وٌبارك حٌاتنا وٌمؤلنا 

الكلمة  بنأرٌد أن أكلمك عن خضوع اال اآلنكالكلمة األزلى ، أما  بنوأنا أحدثكم عن طاعة وخضوع اال

والكلمة صارجسداً وحل  وصار أنسانهذا الذى جاء مطٌعاً لآلب وبذل نفسه ألجلنا ، فقد أتى  ، المتجسد

. بٌننا ، كٌف عاش هنا على األرض 

وفى أحد نظرت أنا إلى عالقة ٌسوع باهلل اآلب خالل وجوده على األرض ، نجدها عالقة أطاعة تامة  إذا

المرات صلى ٌسوع ، وقال ٌارب أنا أعلم أنك فى كل حٌن تسمع لى ، ألننى فى كل حٌن أفعل ما ٌرٌضٌك 

.  له ٌسوع ، طوال حٌاته على األرض ، وكان ٌفعل كل ما ٌرٌد هللا ، وهذا ما كان ٌفع

زمات التى واجهت ٌسوع على األرض هى مسألة الصلٌب ، لٌس من كونه موت ، ولكن من ومن أكبر األ

، فالنص ٌقول فى العهد كونه لعنة ، فالمسألة كانت كٌف ٌصٌر القدوس صورة للخطٌئة ، ومحسوباً لعنة 

ل من علق على خشبة ، ملعون ممن ملعون من هللا ، بكلمة أخرى من ٌعلق على خشبة هو القدٌم ملعون ك

. تحت اللعنة من هللا  ساناآلنتحت لعنة هللا ، ٌالهول الحكم أن ٌكون 
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هو  ، هذه الكأس عنًمن غٌر المعقول أن ٌكون ٌسوع نجس ، ومن هنا كان الصراع ، والقول لٌتك تجٌز 

اللعنة ، ولهذا نجد الرسول بولس ٌقول أن هللا جعل من لم ٌعرف خطٌئة خطٌئة  الٌتحدث عن الموت بل عن

من أجلنا ، لنصٌر نحن برهللا فٌه ، أنت التملك الجرأة أن تقول عن ٌسوع أنه صار خطٌئة ، لكن الوحى 

، كم نشكر ألننا تحت اللعنة ٌسوع صار لعنة كى ٌرفع عنا اللعنة ، وتكون لنا بركة ابراهٌم  ، نهعٌقول ذلك 

حتى أن العرق صار ٌتساقط  ، زمة التى مر بها، هل نقدر حجم األالرب على ذلك هل تذرف الدموع 

ورغم ذلك قال بعد عبارة أعبر عن هذه الكأس ، قال لتكن  ،كقطرات دم منه ، وكان مكتئب ومنقهر

ومات على الصلٌب بدالً المشئٌتى بل مشٌئتك ، لتكن ال أرادتى بل أرداتك ، أطاع ٌسوع هللا فى كل شئ 

. عنا 

وعندما حمل خطاٌانا ، جاء بره إلٌنا ، فصرنا محسبوٌن أبراراً أمام الرب ، وجاء بره إلٌنا كهبة نشكر هللا  

. على هذه الحٌاة التى أعطانا أٌاها 

هكذا  المتجسد عالقة الخضوع التام ، وأطاع طاعة كاملة حتى الموت ، ألنه بنوكانت عالقة هللا اآلب باال

. كانت أرادة هللا أن ٌموت المسٌح 

المتجسد بوالدٌه األرضٌٌن مع ٌوسف ومع مرٌم ، نقرأ فى أنجٌل لوقا أن ٌسوع كان  بننظرنا لعالقة اال إذاو

، وبالنسبة لوالدٌه ٌقول وكان خاضعاً لهما ، ونرى ٌمضى الوقت فى الهٌكل ، ٌتكلم مع المعلمٌن وٌسألهم 

نا ٌقول أن كل شئ به صار وبغٌره لم ٌكن شئ قط ، وأن هللا خلق كل شئ بواسطته ، فى أفتتاحٌة أنجٌل ٌوح

. كان خاضعاً لهما  وٌوسف مرٌم به خلقا ، وهو سبب وجودهما ، وفى تجسده 

ما أجمل عبارات الكتاب ، كان به العالم ولم ٌعرفه العالم ، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ، العالم كان  

هو السبب فى وجود العالم ، هذا العالم جاء إلى الوجود بواسطته لم ٌعرفه العالم ، ورغم أنه  به ولم ٌعرفه

. ٌوسف ومرٌم ٌقول الكتاب أنه كان خاضعاً لهما 

. أعود إلى المبدأ من ٌتعلم الخضوع لغٌره ، ٌعلم الناس الخضوع له ، ٌسوع ٌأمر فٌطاع ألنه أمر فأطاع  

، هل أطاع الحكومة ألٌس هو رب الحكومات ، ألٌس هو الذى أوجدها هل وأسألكم عن الخضوع للحكومة 

 ،باسمه ، لكنه قال لبطرس أذهب إلى البحٌرة وأصطاد سمكة وأحضر األستار إال ٌقوم سلطان أو ٌنزل
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أعطوا  إذاً وماهلل هلل ،  ،وعنك ، أندفع الجزٌة لقٌصر ، أعطوا ما لقٌصر لقٌصر عنًوأدفعه ضرٌبة 

.  كان خاضعاً للحكومة خاضعاً للترتٌب الذى ٌدٌره الناس فى هذه الدنٌا  إذاً ر ، لقٌص مالقٌصر

، كان أمام بٌالطس وكان ٌقول أن بأمكان أبى أن ٌرسل جٌش من المالئكة ، لكن لم ٌكن وهل خضع للحاكم 

ه أو ن بٌالطس ٌملك أن ٌعفو عنألن له سلطان على ٌسوع المتجسد ، ولك على من سلطان ، فبٌالطس كا

.  ٌعدمه ، فقال له لم ٌكن لك على من سلطان ، لو لم تكن قد اعطٌت من فوق 

ندرك  إذاهللا له الٌد األولى فى وجوده ،  ، بل هللاــونحن نطٌع الحكومة والحاكم ألننا نؤمن أنه مرتب ، من ق

. رض كان ٌخضع وٌطٌع من خالل وجوده على األ بنهنا أن اال

أن دور ح بالكنٌسة ، فهناك مبدأ أرٌد أن أضعه قبل أن أتطرق فى تعلٌمى أكثر تطرقت لعالقة المسً إذاو

.  ٌسوع على األرض انتهى بمٌالد الكنٌسة ، وأرجو أن أكمل هذا التعلٌم فى الحلقات القادمة 

نحن فكنا نطٌع ٌسوع  إذاالخضوع وفى القٌادة ، وفما أرٌد أن أؤكد علٌه هو أن ٌسوع مثالنا فى  اآلنأما 

وٌأمرنا ، لكنه وهو المعلق  نطٌعه لٌس ألنه جالساً على كرسٌه العاجى ، على أى أساس نطٌعه  اآلنعرف ن

أن سر قٌادته هو حبه العمٌق لكل واحد منا ، لوال ذلك ما كنا نطٌعه ،  ٌطلب منا أن نطٌعه ، على الصلٌب ،

فعرف الرب كٌف ٌدجننا ، وهللا الٌقدر  نحن البشر المغروس فٌنا التمرد ، النحب أحد ٌأمرنا هذه طبٌعتنا ،

     .أمٌـــــــن . أن ٌدجننا إال بالمحبة ، وقدر علٌنا 

 


