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  يسوع القائد  : عنوان الدرس

 les_ng_4 : كود الدرس

 ايمن صالح  : الكاتب

  

 َراَحةً  فَتَِجُدوا اْلقَْلبِ  َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألَنِّي ِمنِّي َوتََعلَُّموا َعلَْيُكمْ  نِيِري اِْحِملُوا
  )29: 11متى (.لِنُفُوِسُكمْ 

وت م يقتصر فقط على موفدائه لنا ل. العظيم لحياتنافداء ھو الالمسيح كي نقتدي به وبحياته، إن ح لھكذا تكلم إلينا إلھنا ومعلمنا يسوع المسي

المنا وأفراحنا لكي يحيا معنا ويشاركنا كل شيء آ ختار أن يتجسد ويأتي إلى عالمنا بكل تواضع وإخالءالصليب والقيامة ولكن منذ أن ا

  .يقيمنالكي شاركنا حتى موتنا وقام  معاناتنا،وشكوكنا وكل 

سلط الضوء على مشھد الصليب مختزلة فيه تلك القيمة العظيمة والحياة المبذولة والكنيسة اليوم في تعليمھا عن الخالص والفداء تُ 

 دركه ونحياهنستطيع أن ن ينموذج حي حقيق ،ذلك الدور االيجابي الرائع وتلك الحياة الذي عاشھا المسيح لكي يعطي لنا الفداء .حتى الموت

بداية من القدرة على التجسد والعطاء والمحبة وبذل الذات  ،بقوة الفداء التي أخذناھا منه وإنما ولكن ليس بقوتنا .خرينلكي نفدي آ أيضانحن 

  .على صورة هللا كما صنعنا كاملين فيه  يوالثورة على الشر والتواضع والخضوع وأن أعرف أن أكون إنسان حقيق

بقوة ووضوح عن حياة يسوع علم على الكنيسة اليوم أن تُ  في مشوار خالصنا، لذلك يتحتم مھمة جداً  بجوانكل ھذه األشياء كانت 

لذلك  .قادة حقيقيين لنكونعطى لنا النموذج الذي نتغير إليه يم الذي غير وجه التاريخ ووجه اإلنسانية بتعاليمه وحياته، وأذلك القائد العظ

  .التي البد أن تتمثل بھا الكنيسة وشعب هللا اليوم لكي نسير على درب الحبيب  سوف نتكلم عن بعض من صور ھذه القيادة

  :يسوع الثوري 

ن الرب يسوع ثائراً وعلى مثال الثائرين ، دفع حياته ثمناً لقد كا. لظلم موت الصليب ، ولكنه لم يخضع ل م حتىلقد شاركنا السيد المسيح األل

  .بعض الحكمة والتعقل كما يردد الكثير منا اليوم في الكنيسة ولكنه ظل آمين لثورته حتى النھاية  كان من الممكن أن يلتزم. غالياً لثورته

برص الذي ا حرة خارج سجن الخطية ، وشفى األدانة والحكم على المرأة الزانية فأطلقھيسوع ثائراً  كسر حواجز وقيود اإل كان

  .به كل المتاجرين بإسم هللا  ميع ، وجدل سوطاً ليجليذي نبذه الجنبذته الشريعة والعادات، ونظر إلى زكا ال

دعوه نھذا الخروف الضائع الذي ليس من حظيرتنا والذي  ،) 10: 18متى ( كان المسيح ثائراً من أجل ھذا الصغير الضائع 

  .ألخ... الخاطئ والملحد والوثني ب

  .سه وبؤسه، اسمعوا إلى أرائه وانتقاداته وشكوكهراخ يأالمسيح ال تحتقروه أصغوا إلى صالسيد ھذا ھو الصغير الذي قال عنه  
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اة إلى يمان التي كانت في قلبه أعادت الحي، فثورة اإل"سيقوم أخوك"ى الموت عندما قال لمريم ومرثا المسيح ثائراً عل السيد كان

  .دون ثورةإيمان ما من ف .من الموتكلنا أحرارا وھي الثورة التي أقامتنا في النھاية . )11يوحنا ( لعازر فخرج من القبر حياً 

  .أجل إسعاد اآلخرين وخالص حياتھم ثورة من ،المسيح ھي ثورة حب ، ليست من أجل بلوغ المنصةالسيد لقد كانت ثورة 

ةً تحرير ثور أيضابل  لجميع فلم تكن ثورته داخلية فقط،المسيح صورة للقائد الثوري الذي يبذل نفسه عن االسيد لقد  قدم لنا 

فإن كانت شريعتي ھي المحبة فال يمكنني أن أرى . كنفسي مسمياً إياه قريبي أحبهالمسيح أن السيد خر الذي دعاني فاء ودفاعاً عن اآلوش

  .يدي ويظلم بينما أقف مكتوف األقريبي ھذا تنتھك حريته ويعتدي عليه 

واليائسين والمنبوذين دون أن أثور مثلما ثار  ،مينوالجائعين والمظلو ،والبرص والمقيدين ،وال يمكنني أن أسير بجانب العميان

  .بإخالص وشرف وفاعلية اً مندد من قبلي يسوع، فقد ثار

، الكنيسة التي تخون رسالتھا عن خوف أو مصلحة، الكنيسة التي ال تثور ال تقوم بإرساليتھا لتتجنب االضطھادإن الكنيسة التي 

  .كنيسة جاحدة خانعة. ،كنيسة ال تعكس صورة مسيحھاة بال قوةوغياب الضمير ، ھي كنيسفي وجه الظلم والجھل 

  

  :يسوع الخادم 

ً  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  فِي الَِّذي اْلفِْكرُ  َھَذا فِيُكمْ  فَْليَُكنْ ( ِ  ُمَعاِدالً  يَُكونَ  أَنْ  ُخْلَسةً  يَْحِسبْ  لَمْ  هللاِ، ُصوَرةِ  فِي َكانَ  إِذْ  الَِّذي :أَْيضا َّ  نَْفَسهُ، ىأَْخلَ  لَِكنَّهُ  .ِ
لِيبِ  َمْوتَ  اْلَمْوتَ  َحتَّى َوأَطَاعَ  نَْفَسهُ  َوَضعَ  َكإِْنَساٍن، اْلَھْيئَةِ  فِي ُوِجدَ  َوإِذْ  .النَّاسِ  ِشْبهِ  فِي َصائِراً  َعْبٍد، ُصوَرةَ  آِخذاً   أَْيضاً، هللاُ  َرفََّعهُ  لَِذلِكَ  .الصَّ

ً  َوأَْعطَاهُ   9-5: 2فليبي  )اْسمٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  اْسما

لقد قدم يسوع نموذج للقائد الذي خدم الجميع حتى المنتھى، فقد أخلى نفسه من كل شيء، ال صورة له وال جمال تلك التي تبھر 

الرعية تحت الجھل والعبودية حتى  إبقاءھؤالء يعملون على . الناس في عالمنا، فنرى القادة اليوم يعتمدون على سلطانھم ونفوذھم ومعرفتھم

  .سواء في العمل أو في الكنيسة أو في الحكم حال بعض قادتنا اليوموھذا  .تستمر قيادتھم

كما كان يجلس الرب يسوع  إن القيادة الخادمة ھي التي تتطلب أن نجلس ونبكي مع الباكين والمحزونين والذين يحتاجون إلينا،

  ).15لوقا (مع العشارين والخطاة والفقراء وكل المنبوذين في المجتمع 

لم يكن يسوع متعسف في استخدام سلطته رغم أنه كان له كل السلطان، بل اختار أن يكون خادم للجميع لكي يعلمنا أن السلطان 

وقال لھم كما صنعت أنا بكم . فخلع ثوبه ، وأخذ منشفة وغسل أرجل التالميذ. الحقيقي والسلطة المؤثرة ھي الحب والبذل وخدمة اآلخرين

  ) .13يوحنا ( كم لبعض بعض أيضااصنعوا أنتم 

تاركاً لھم مساحة من الحرية حتى تتبلور شخصياتھم . عشر تلميذاً لكي تظھر مواھبھم ألثنييسوع الخادم الذي أعطى الفرصة 

  .قبلة يھوذا وإنكار بطرس  إلىتلك المساحة التي وصلت مداھا . ويكتسبون الثقة
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  :يسوع ال يلجأ إلى القدرة

وبما أن اإلنسان ضعيف بال . والسلطان الفائق والسطوة القدرةوكان في استطاعته أن يدخل إلى عالمنا بشكل من . ةهللا قدير، بل كلى القدر

 اإلنسانولقد كان من الممكن أن يستخدم هللا قدرته وسلطته في إرغام .بنفسهقدرة بعد أن سقط في الخطية، فھو ال يقوى على تخليص نفسه 

فنرى أن أول شرط لدخول هللا إلى التاريخ اإلنساني كان أن تلبي السيدة . عن طريق القدرة اإلنسانيخلص  على تبعيته، ولكن هللا رفض أن

  ).38: 1لوقا (العذراء مريم دعوته 

ففي نظر العالم كان المسيح حجر عثرة فلم يفھم الناس أن القدير يتجرد من قدرته ويظھر أمام الناس ضعيفاً ، مكبال، مضطھداً، 

، فسلطته تنبع اإلنسانيولكن تلك القوة ليس لھا عالقة بقوة الجبابرة الذين نعرفھم في التاريخ " كلي القدرة " مع ذلك كان يسوع مصلوباً و

  .من رفضه القوة كأداة للقھر 

لم  لكنهو 9: 14يوحنا  )األبمن رآني فقد رأى ( األبإن سلطة وسلطان المسيح القائد التي قدمھا لنا كانت نابعة من وحدته مع 

  .ن يفرض نفسه بفضل محبته التي تتجلى في تعاليمه وحياته، وحكمته، وتنبؤاته، ومعجزاتهيكن يفرض سلطانه بل كا

وعندما استعمل المسيح القدرة . فعندما خلص المسيح المرأة الزانية لم يلجأ إلى القدرة، بل إلى كشفه ألقنعة ُمدينيھا أمام الناس

، ويكتفي بإيقاظ ضميره وانتزاع القناع الذي يلبسه فينير له قلبه، اإلنسانة الشياطين، فھو دائما يحترم حرية بشكل مباشر كان ذلك لمقاوم

  .إن القدرة التي قدمھا المسيح ھي قدرة الحب السخي والتواضع.طريق الخالص إلى إياهويكشف له الظلمة داعيا 

  :اإلنسانيسوع 

 1)نسان بحد ذاتهألن المسيح ال يخلق نموذج إنسان، بل اإل تكون مسيحياً يعني أن تكون إنساناً، أن(كتب الالھوتي األلماني الشھير بنھوفر 

 عليه معلميفي نفس الدرب الذي سار  مازالت تسيراليوم  إال أن الكنيسة .عكس كل توقعاتنا اإلنسانقدم لنا يسوع نموذج القائد 

القيمة العظيمة عبد  ذلك اإلنسانصبح وأ. أصنام وأوثان للعبادة إلى اإلنسانه من أجل عطافقد حولوا كل تعاليم هللا وفكره الذي أ. الناموس

  .للناموس 

وعلمنا  .نسانية التي حطمتھا الخطيةوالذي كرس القيمة اإل.تقتدي به الكنيسة أنيجب  إلنسان قدم نموذج القيادة الذيالمسيح ا

يسوع ھو الوحيد الذي عاش إنسانا الرب صار حديث هللا معنا من الخارج ،  يعد لم فالمسيح داخل الزمن  السيد تجسد .كيف نكون أبناء 

 َكاِملِينَ  أَْنتُمْ  فَُكونُوا(ودعانا ألن نحيا ھذا الكمال  وكل ما ھو إنساني في تزاوج عجيب ،جمع في ذاته كل ما ھو إلھيحيث . في درجة الكمال

َماَوا فِي الَِّذي أَبَاُكمُ  أَنَّ  َكَما    48: 5متى ) .َكاِملٌ  ُھوَ  تِ السَّ

خرين شارك اآلأإنسانية يسوع تجعلني  .اإلنساني يسوع اإلنسان تشعرني بقيمتي، ترفع شأني، تجدد دماء تفكيريالرب إنسانية  

  .إنسانيتھم
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ننا رأينا ولك. لقد استعرضنا بعض الجوانب من قيادة الرب يسوع، ولكن ليس كل شيء فھناك العديد من مظاھر القيادة األخرى

القائد ھي ضرورة حتمية يجب أن تتأملھا الكنيسة اليوم، ساعية بكل ما أعطيت من قوة الروح  أن ھذه الجوانب لشخص الرب يسوع 

للتغيير إلى تلك الصورة عينھا، صورة الرب يسوع الذي لم يتقلد المحبة التي تخفي الخنوع والخوف، بل ثار ثورة الحب الحقيقي الذي 

ثورة التغيير على كل ما ھو عادة ومألوف وموروث ، فعل ذلك بكل خضوع وتواضع بعيداً عن عين الكبرياء . الجميع أحرار يحرر ويطلق

كان الطريق والحق والحياة فغسل أرجل التالميذ، وخدم حياة الفقراء، وجاوب على أسئلة .التي ننظر بھا لآلخرين بدعوى أننا نمتلك الحق

  . ه والعنيه وبكى على الصليب حزناً على صالبيه المجادلين، وغفر لمضطھدي

ونحن . ، اإلنسان الذي فقدناه بحثاً عن أنانيتنا ومصالحنا الشخصيةنعيشه أناإلنسان كما يجب عاش . خضع حتى الموت ليخلصنا

ساعدنا يارب في ھذه . اليوم بأمس الحاجة لكي نعود ونجلس تحت قدميه ونتالمس مع شخصه ونتعلم كيف نحيا ونتغير لنشابه صورته

 .رحلة التغيير.. الرحلة 


