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 مقدمـــة 

الكتاب   تواجه    يتناول هذا  التي  واالنتقادات  التحديات 
في   الكنسية   حقل العاملين  ناجحة  الخدمة  خدمة  يوجد  ال  حيث   .

انت النفس االجتماعي  حيث    .  قادات وتحديات بدون  "يدرس علم 
مجاالت   خالل  من  األفراد  بين  االجتماعي  التفاعل  عمليات 
األدوار   من  والقيادة  المختلفة.  الجماعات  داخل  المتعدد  النشاط 
الهامة التي يقوم بها األفراد أثناء تفاعلهم مع غيرهم من األفراد  

جماعاتهم"  داخل  التحديا  1اآلخرين  أثناء  تظهر  الخادم  أمام  ت 
الناس مع  التفاعل  الصبر    ،عملية  إلى  تحتاج  التحديات  وهذه 

 والتفهم من كال الجانبين من شعب الكنيسة ومن الخادم.  

 

وال تختلف مكانة الخادم في الكنيسة عن مكانة القائد وسط  
ويحوز   وثقة  حب  موضع  يكون  قد  "فالقائد  أخرى  جماعة  أي 

الجماعة،   تأييد أعضاء  قد يكون موضع كراهية وعدم  على  أو 
والمعارضة"  للنقد  ويتعرض  االنتقادات   2ثقة  تظهر  قد 

أنها   البعض  قد يراها  تحقيق أهداف معينة  نتيجة  والمعارضات 
 ليست أهدافهم.  

 

لها صلة   التي  الموضوعات  بعض  الكتاب  هذا  في  سنتناول 
 بهذا الموضوع من خالل اإلجابة على هذه األسئلة: 

 دمة مشكالت أو صراعات؟  هل يوجد في الخ •

ما هي االنتقادات التي توجـَّه للخدام في الكنيسة وكيف   •
 نواجهها، ونوجهها؟ كيف نستجيب لالنتقادات؟  

 سلبية نستخدمها عندما نواجه بانتقادات؟  هل هناك طرق •

 
 .  279. ص 2000الدكتور خليل ميخائيل معوض علم النفس االجتماعي دار الفكر اجلامعي  1

 295. املرجع السابق ص . 2
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نواجه   • عندما  نستخدمها  إيجابية  طرق  هناك  وهل 
 بانتقادات؟ 

 كيف نقلل االنتقادات؟  •

 تفويض، وكيف نقوم به؟ ما هو مفهوم ال •

على   • نعمل  كيف  الكنيسة؟  في  المعنوية  الروح  هي  ما 
الروح   انخفاض  تأثير  هو  وما  المعنوية؟   الروح  رفع 

 على فاعلية الخدمة؟  

 كيف نعمل على وجود ديناميكية فعالة للجماعة؟   •

 ما هي أسباب ضعفه؟  ما هو االنتماء في الكنيسة؟ و •

 كيف ينمي االنتماء؟   •
 

 ي صموئيل رزف 
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 تمهيد 
 

 لماذا هذا الكتاب؟ 

. وهو  2003صدر كتاب الرؤية في الكنيسة وحتمية التغيير  

يعد الجزء األول من هذه السلسلة. وقد القى قبوال واسع النطاق  

الثاني   الجزء  صدر  كما  وللدراسة.  للتدريب  استخدامه  في 

المسيح القيادة الزعامة الخدمة )سيكولوجية القيادة الخادمة( عام  

تدريب  2005 سلسلة  من  الثالث  الجزء  هو  الكتاب  وهذا   .

الخدام   تدريب  في  الستخدامه  خصيصاً  أعد  وقد  الخدام، 

والعلمانيين الراغبين في الخدمة الكنسية مما يؤهلهم للتعامل مع  

 التحديات واالنتقادات في الخدمة بطرق فعالة.  

الكتاب كتب  يتبع هذا  التدريب يجد    اوسوف  أخرى في مجال 

ا متكامل  فيها  تدريب  لتقديم  المطلوبة  والطرق  الوسائل  لخادم 

 وفعال.  



  

 

10 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 



  

 

11 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 

 
 الفصـــل األول

 

 الخدمة واالنتقادات
 

يواجه العمل الرعوي في الكنيسة تحديات كثيرة سواء كان  
ذلكالعمل   أو غير  ناجحا  تخلو    ،الكنسي  كنيسة  توجد  ال  حيث 

مة.  من المشكالت، فكل كنيسة لديها مشكالت وتحديات في الخد 
أن   المشكالت ولكن يمكن  تتفادى حدوث  أن  للكنيسة  وال يمكن 
طالما   موجودة  فالمشكالت  عليها،  تتغلب  أو  عليها  تسيطر 
الكنيسة موجودة علي األرض. ولكن الفرق بين كنيسة وأخرى  
يظهر في طرق التعامل مع المشكالت. لقد واجهت الكنيسة في  

ذ  على  سنقتصر  مشكالت  الميالدي  األول  مشكلتين  القرن  كر 
 منها: 
   

 (  8 - 1  :6ن )أع  يأوالً. مشكلة اليوناني
من   التبرعات  يجمع  اليهودي  المجمع  كان  المشكلة؟  هي  ما 

لمدة   يكفيهم  للفقراء  يقدم طعاما  بمعدل وجبتين    أسبوع الناس و 
في اليوم وكانوا يطلقون على هذا المشروع "السلة" ثم كان في  

التبرعات  لجمع  نظام  يهودي  مجمع  والمحتاجين    كل  للفقراء 
الكنيسة   بدأت  وعندما  "الصينية".  المشروع  هذا  على  وأطلقوا 
أخذت هذا التقليد الجميل فاهتمت بالفقراء. والذين قاموا بالخدمة  

عبري وأهملوا الفقراء المسيحيين   أصلأكثر بالفقراء من  اهتموا
يتكلمون   كانوا  األرامل  اليونانيةالذين  إهمال  مشكلة  فظهرت   .

ونانيات والتي كادت تقسم المجتمع المسيحي إلى قسم مسيحي  الي
 عبراني، ومسيحي يوناني لوال تغلب الكنيسة علي المشكلة.  

جماعت الكنيسة  في  الذين  ا وكانت  أورشليم  يهود  األولى  ن: 
كانوا يتكلمون اآلرامية وأطلق عليهم عبرانيين وكانوا متعصبين  
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والثانية الجماعة    ضد كل ما هو أممي وضد من يختلط باألمم. 
وكانت   ولكنهماليونانية  بسبب    يهود  اليونانية  يتكلمون  كانوا 

يهود   المجموعة األولى  أحتقر يهود  أورشليم. ولهذا  بعدهم عن 
الثقافة   اندماجهم في  بسبب  الثانية واعتبروهم كاألمم  المجموعة 
عندما   أكثر  التعصب  وظهر  اليونانية.  اللغة  وتعلمهم  الهلينية 

الص الثانية "  وزعوا  المجموعة  أرامل  فأهملوا  النساء  دقات  أي 
)أع    " باليونانية  الناطقات  الرسل  .  ( 1:    6اليهوديات  قام 

الكنيسة   تتشعب  ال  حتى  المشكلة  مع  أن    وبجدربالتعامل  بنا 
 نتأمل في طريقة تعاملهم مع المشكلة:  

 

: عرض األثنا عشر المشكلة  عرض المشكلة للتشاور  –  1
  " التالميذ  ال  على  وقالوا  التالميذ  جمهور  عشر  األثنا  فدعا 

نحن كلمة هللا ونخدم موائد " )ع   نترك  أن  (. وهذا    2يرضى 
فرد  يقم  فلم  المشكالت،  مواجهة  في  الجماعي  الفكر  ل  بح  يؤكد 

لم يغذ أحد اتجاه  والمشكلة، بل تشاور الجميع واتفقوا على حل.  
الناط اليهود  مجموعة  فعلت  كما  واالنفصال  قين  االنقسام 

أن   أهمية  الجميع  أعطى  المشكلة  عرض  أن  كما  باآلرامية. 
بل   اآلخر  حساب  على  بطرف  االهتمام  يتم  فلم  معاً.  يفكروا 

 نظروا إلى الكنيسة ككل لوحدة واحدة.  
 

المشكلة  –  2 مع  يتعاملون  أناس  اختيار سبعة  اختيار  تم   :
رجال ليتعاملوا مع هذه المشكلة. ونالحظ أن السبعة رجال الذين  
واضح   وهذا  باليونانية،  الناطقين  اليهود  من  كانوا  اختيارهم  تم 
من أسمائهم اليونانية. وهذا يعد بعداً آخر في الموضوع فلم يكن  

 لدى المجموعة األولى مشكلة إال أنهم ظلموا المجموعة الثانية.  
لذلك تم االختيار من المجموعة التي شكت وتذمرت، ليس     

ألنه  بل  فقط  تذمروا  المجموعة  ألنهم  يحثوا  أن  يستطيعون  م 
 األولى ألنهم كانوا منفتحين لقبول اآلخر.  
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"فانتخبوا أيها األخوة سبعة رجال منكم  شروط االختيار:   - 3
مشهوداً لهم ومملؤين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه  

(.  6(. نالحظ أن األيادي قد وضعت عليهم في )ع 3الحاجة ")ع  
ممتلئين  كانوا  وهذا    فلقد  األيادي.  وضع  قبل  القدس  الروح  من 

يؤكد أنه ال عالقة بين وضع اليد وحلول الروح القدس. كما أننا  
نجد في هذا العدد شروط مدققة لمن يريد أن يخدم. فعندما نختار  

 للخدمة من المفروض أن تدقق الجماعة في االختيار.   اخدام
 

االختيار  -  4    الرسل  تأييد  أيد  االختبار  بعد  االختيار  : 
 وباركوه 

الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم األيادي    "  
ع   من  6"  لمزيد  والتأييد.  البركة  لطلب  كان  األيادي  . ووضع 

:   3،    4:   1، ال 13:   48)تك    اقرأالدراسة عن وضع األيدي  
 (. 23:    27، عـــد 21:  16،   4:   4،    2

 

االختيار  -  5 هللا :  نتيجة  كلمة  التالميذ  "وكانت  وعدد  تنمو   
يطيعون   الكهنة  من  كثير  وجمهور  أورشليم  في  جدًا  يتكاثر 

)ع   في    (.7اإليمان"  المجاالت  كافة  في  الكنيسة  نمو  النتيجة 
السبعة   تفرغ  نتيجة  العملية  الخدمة  وفي  واالمتداد.  الكرازة 
أناس   اختيار  بداية  هي  الفكرة  هذه  وكانت  للخدمة.  لتلك  رجال 

الشموسي  خدمة  وقتنا  في  حتى  الكنائس  بها  اهتمت  والتي  ة 
 الراهن.  

 

الخدمة   من  النوع  هذا  يرفضوا  لم  الرسل  أن  هنا  ـ  ونالحظ 
الموائد  أي   فخدمة    -خدمة  للكلمة.  أكثر  التخصص  أرادوا  بل 

تركز   أن  يراعي  لهذا  الكلمة،  خدمة  عن  أهمية  تقل  ال  الموائد 
الروحي  الخدمة  االجتماعية وعلى  الخدمة  آن  الكنيسة على  ة في 

ذاتها.   متمركزة حول  بدون كرازة  الكنيسة  واحد حيث "تصبح 
فمع    اً جدد  ًً الكنيسة بدون كرازة كعائلة قررت أن ال تنجب أبناء

إطار   في  الكرازة  نفهم  أن  يجب  لهذا  وتموت.  ستنتهي  الوقت 
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الخدمة   تقدم  التي  هي  المتكاملة  الخدمة  المتكاملة.  الخدمة 
االح  لهم  وتقدم  للناس  أيضا" الروحية  االجتماعية    3تياجات 

والسبب ألن اإلنسان وحده واحدة ويحتاج لخدمة الكلمة وخدمة  
الموائد معاً ونالحظ أننا  "..ال يمكن تقسيم اإلنسان إلى روحي  
والخدمة   تتجزأ.  ال  كوحدة  اإلنسان  خلق  هللا  ألن  واجتماعي، 
والخدمة   الكرازة  ضم  معناها  السياق  هذا  في  المتكاملة 

أي    االجتماعية احتياجاتهم  لتسديد  لشعب  تقدم  فالخدمة  معاً.  
 4كانوا." 

 
 ثانياً. مشكلة اليهود واألمم. 

المشكلة: 1 "    . عرض  األمم  لدخول  عظيماً  باباً  الرب  فتح 
غير اليهود " إلى اإليمان بالمسيح ، ولقد كان واضحاً من تقرير  

:    14برنابا والرسول بولس أن عدد الذين آمنوا كان كبيراً. )أع 
نفس    28،    27 وفي  التالميذ  حياة  في  الفرح  أوجد  وهذا   .)

إلى   اليهودية  من  أتوا  الذين  حياة  في  الحزن  أوجد  الوقت 
بين   تربط  التي  الحادة  المشكلة  ظهرت  مرة  "فألول  المسيحية 
يهودياً   يصبح  أن  األممي  على  يجب  فهل  والمسيحي:  الناموس 

ي هل  مسيحياً؟  يصبح  للناموس حتى  خاضعاً  أن  أوالً  عليه  جب 
يختتن حتى يدخل الباب؟ وكان هذا السؤال حاداً مريراً كاد يقسم  
أن   لوال  األمم  ومسيحية  اليهود  مسيحية  قسمين:  إلى  المسيحية 

 5تداركتهم رحمة الرب" 

 
 . 156. 2003. الدكتور القس صموئيل رزيف إبراهيم جتديد الفكر الديين يف املسيحية دار الثقافة القاهرة  3

 . 157. املرجع السابق.  4

 .123دار الثقافة ص المدخل إلى العهد الجديد. فهيم عزيز د.ق  5
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إلى   األممي  يدخل  أن  يهودي  أصل  من  المسيحيون  طالب 
فرائض   يطبق  بمعنى  المسيحية،  إلى  يأتي  ثم  أوالً  اليهودية 

ية من ختان وحفظ الناموس وغيره ثم يأتي إلى المسيحية  اليهود 
 (   1) أنظر الرسم رقم 

(1 )         (2 ) 
    اليهودية      األممي  

               (3 ) 
 المسيحية     

 
المسيحيين من أصل يهودي    نادي    الفكرة بعض من  بهذه 

لقد  تماماً.  لم يدركوا بعد أن هللا قبل األمم كاليهود  فهموا    ألنهم 
إلى   أتوا  الذين  الرب  شعب  فهم  فقط.  وحدهم  إلههم  هو  هللا  أن 
المسيحية من اليهودية. فكيف يأتي األممي إلى المسيحية مباشرة  
أن   المشكلة  هذه  ظهور  من  وواضح  باليهودية؟  المرور  دون 
لليهود   مفتوح  اإليمان  باب  بأن  تعلما  بما  ناديا  وبرنابا  بولس 

ميز بين إنسان وآخر داخل الكنيسة.  واألمم على حد سواء. فال ت 
مباشرة   يأتي  أن  عليه  المسيحية،  يقبل  أن  األمم  من  أراد  فمن 

 (. 2للمسيحية ) رسم رقم 
 

 المسيحية             األمم 
 

وكان السؤال هل اإليمان لقلة محدودة أم للكل ؟ وعرضت     
)أع   للكنيسة  مجمع  أول  هو  خاص  مجمع  في  (  15المشكلة 

رسل والمشايخ ولخص الرأي في كلمات الرسولين  تناقش فيها ال
 بطرس ويعقوب.  

 

بطرس:   . 2 الرسول  كانت  رأى  بل  سهلة  المشكلة  تكن  لم 
موضوعاً الهوتياً كبيراً. ولذلك فرأى الرسول بطرس كان مهماً  
رجل   كأول  كرنيليوس  قبل  سنوات  بضع  من  أنه  بسبب  للغاية 
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يم  فهو  لألمم.  الباب  فتح  وهذا  المسيحية  في  الرأي  أممي  تلك 
الرؤيا. التي رآها     ( 48  –  10:    10)أع  والخبرة الشخصية بعد 

والتي حضته على قبول األمم في اإليمان المسيحي. وكان رأي  
ويؤمنون   اإلنجيل  األمم  يعرف  أن  ألبد  أنه  بطرس   الرسول 

(. كما طهر قلوبهم  8ألن هللا أعطاهم نفس العطية )ع     (.   7)ع  
ال  الطريقة  بنفس  الخطية  تماماً  من  اليهود  قلوب  بها  طهر   تي 

(. فمن الخطأ أن نفرض طقوساً على األمم لم يستطع اآلباء  9)ع 
)ع   الخالص  10حملها  على  الحصول  اإلنسان  ويستطيع   .)

(. فحسب رأى الرسول بطرس ال  11باالتكال على نعمة هللا )ع  
يمكن أن نرضي هللا بأعمالنا الشخصية لنحصل على الخالص،  

أ  يمكن  إذا  ولكن  لإليمان.  وبقبولنا  نعمته  باتكالنا على  نرضيه  ن 
فال حاجة للتهود أي الدخول إلى اليهودية ثم المسيحية فمن يريد  
إلى   مباشرة  مفتوحاً  فالباب  المسيحية  إلى  األمم  من  يأتي  أن 

 6المسيحية 
يعقوب: . 3 الرسول  مدعماً    رأى  يعقوب  الرسول  جاء رأى 

مهمة   ةيشغل مكان  لرأي الرسول بطرس. فكان الرسول يعقوب 
خاصاً   ظهوراً  الرب  له  وظهر  أورشليم.  كنيسة   في 

بطرس  ا (.  7:    15كو    1) الرسول  مع  يعقوب  الرسول  تفق 
فتقد هللا أوالً األمم ليأخذ منهم  افيما قاله "سمعان قد أخبر كيف  

ع    (  " اسمه  على  وكلمة  14شعباً  أفتقد  ا(.  هنا  تعني  فتقد 
(. أراد هللا أن  16:    7  ،   78،    68:    1للخالص قارن )لو  

 (.  17يقيم شعباً من األمم. )ع 
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التي   فالقوانين  المسيحي  اإليمان  لقبول  شروط  ال  أنه  وأضاف 
لقبول   شروطاً  تكون  أن  تصلح  ال  اليهودية  على  تطبق  كانت 

)ع   القلب  بشوق  هلل  الراجعين  يوجد  19األمم  ال  ولهذا   .)
ي اليهودية أو  شروط تفرض على من يقبل اإليمان كالدخول ف

اإليمان   يقبل  أن  اإلنسان  من  فيكفي  طقوس.  ألية  الخضوع 
ويسلم اإلرادة هلل هذا كاف لخالصه. ويجب أن يمتنع األمم عن  
عبارة   وهو  األصنام  نجاسات  ومنها:  الوثنية  الديانة  ممارسة 
يباع   كان  والذي  الوثنية  المعابد  في  ذبيحة  المقدم  اللحم  عن 

ذبيحة.  تقديمه  بعد  الزوجية.    للناس  عهد  كسر  أي  والزنا 
بدمها.   تأكل  دمها وكانت  التي ال يسيل  الذبيحة  أي  والمخنوق 
وأخيرا االمتناع أكل الدم نفسه. هذه عادات هاجمها اليهود )ال  

(. ورأى الرسول يعقوب أن يؤكد هذا، طالما  13  –  8:    17
مكتوباً   القرار  للكنائس  فأرسلوا  اإليمان.  على  يؤثر  ال  أنه 

ثم أرسل الرسل بولس وبرنابا وهما اللذان   7( 23)ع    وشفاهه
والغرض  وسيال  يهوذا  ومعهم  ألورشليم.  الشكوى  حمال 
الناس   تشجيع  مع  الكنيسة  على  الـقرار  إذاعـة  هو  األساسي 
نفسياً على االستمرار في اإليمان " فلما قرأوها فرحوا لسبب  

وعظا   نبيين  أيضاً  هما  كانا  إذ  ويهوذا وسيال  األخوة  التعزية. 
 (.  32، 31بكالم كثير وشدادهم" )ع 

   
رأينا في هذا الفصل مشكلة اليونانيين التي كان فيها تعصب  
ظلمه   في  العبراني  الفريق  نجح  ولو  العبراني.  للجنس  واضح 
حساب   على  فيه طرف  يظلم  مكان  إلى  الكنيسة  لتحولت  لغيره 

كبيرة  طرف آخر. ولكن الرسل تعاملوا مع تلك المشكلة بحكمة  
رأي عرضنا    فيها  كما  هللا.  نعمة  واليوناني  العبراني  من  كل 

األمم   مطالبة  األولى.  من  أخطر  وجدناها  والتي  الثانية  القضية 
المسيحية.   في  الدخول  ثم   " اليهودية  في  الدخول  أي   " بالتهود 
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ولو نجح الطرف المتشدد ألصبحت الكنيسة شيعه يهودية جديدة  
للعالم. ولكن الرب أرشد الرسل  ال تستطيع أن تدخل شيئاً جديداً  

هكذا   ونمت.  الكنيسة  فانتشرت  المسار،  لتصحيح  والمشايخ 
اليوم   الكنيسة األولى مشكالت متعددة ومازالت كنائس  واجهت 
الزمان   باختالف  المشكالت  وتختلف  متعددة.  مشاكل  تواجه 
والمكان ولكن ال يمكن للكنيسة أن تتفادى حدوثها. ولكن يمكنها  

يها، أو تحد من ظهورها أو تتعامل معها بحكمة.  أن تسيطر عل
 وهذا ما سندرسه بالتفصيل في باقي فصول هذا الكتاب. 
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 الفصل الثاني 
 

 االنتقادات الشائعة في الكنائس اليوم 
 

ال يستطيع إنسان ما أن يتقدم ويتطور في الحياة بدون تقييم  
ال باألسلوب  نأخذ  أن  االنتقادات  الذات حيث تساعدنا  علمي  ونقد 

في تحليل المشكالت وفي كيفية مواجهتها. ويمكننا أن نقبل آراء  
أفكارنا. من  لنعدل  في   اآلخرين  الخدمة  أن  البعض  يظن  وقد 

الكنيسة ال يوجد بها أي انتقادات أو صعوبات ولكن على العكس  
نتعرض   أن  سنحاول  كثيرة  صعوبات  بها  الخدمة  نجد  تماماً 

 التعامل معها. للبعض منها ونتعرض أيضاً لكيفية 
 

 أوالً: نماذج من االنتقادات في الوقت الراهن 
صديق   شخص  أنه  مع  )القسيس(  الخادم  الناس  بعض  يرى 
لم   فالخادم  تنجز شيئاً  تتحرك ولم  لم  الكنيسة  ولكن  للكل  ومتاح 
يعط وقتاً كما يجب للكنيسة. ولو أعطى الخادم وقته لإلدارة وقاد  

أن  من  البعض  يشكو  قد  بنجاح  وقته    الخدمة  يعط  لم  الخادم 
يقال   للمشورة والزيارات  للزيارات وللمشورة. ولو أعطى وقتاً 
أعطى   ولو  الوعظ.  في  ضعيف  ولكن  اجتماعيا  ناجح  أنه  عنه 
وقته للدراسة وكان واعظاً قديراً يشكو منه البعض ألنه ال يهتم  
بعدم   يشعرون  أناس  بدون  كنيسة  نجد  أن  يمكن  ال  إذاً  بالناس. 

ولهذا من    الرضا،  وليس  انتقادات  بدون  وقتاً  نجد  أن  يمكن  ال 
المجموعة كل وقت. فقد   الضروري أن يكون االنتقاد من نفس 
وإليك   عنها.  المختلف  القضايا  حسب  أخري  مجموعات  تظهر 

 بعض من االنتقادات:  
 نتقادات خاصة بالكنيسة ا . 1

 فقدت الكنيسة رؤيتها أو ليس للكنيسة رؤية.  •

 الماضي ليست الكنيسة كما كانت في   •
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 جرح الكثير من الناس في هذه الكنيسة.  •

 يفكر الكثيرون في ترك هذه الكنيسة.  •

 الكنيسة/ باردة/ فاترة.  •

 العضوية في تناقص.  •

 أهملت الكنيسة دورها في الكرازة. •
 انتقادات خاصة بالتعليم في الكنيسة  . 2

مملة/   • طويلة/  مدروسة/  غير  صعبة/  العظات 
 قصيرة..الخ  

تاب كاف/ يوجد درس الكتاب ال يوجد بالكنيسة درس ك  •
بطريقة قديمة/ ال يوجد دراسة عقيدة / ال احتياج للعقيدة  

 اآلن. 
 انتقادات خاصة بشخص الخادم . 3

 غير دارس/ غير متعمق/ سطحي/..   •

 متعمق في الدراسة لدرجة ال نفهم ما يقول  •

 غير اجتماعي/ اجتماعي بزيادة.  •

 متحيز لبعض الناس ويأخذ بآرائهم.  •

 متكبر/ متواضع   •

 ال يحب الناس/ يحب الناس بزيادة  •

 أسلوبه في الوعظ صعب/ ممل/غير مفهوم ..الخ  •
 انتقادات خاصة بالعبادة . 4

 ممارسة الفرائض قليلة/ كثيرة   •

 الصلوات طويلة أو قصيرة   •

 اجتماع الصالة   /  ال يوجد اجتماعات كافية للصالة •
 ضعيف       

 الترانيم قديمة/جديدة/ شبابية  •

 العبادة جسدية  /  ي الكنيسة الروح القدس غير نشط ف •

 العبادة مملة   •
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 الكنيسة والمجتمع  . 5

 الكنيسة غير فعالة في المجتمع/ فعالة بزيادة •

 ال تخدم الكنيسة الفقراء/ لماذا تخدم الكنيسة الفقراء •

 ال يوجد اهتمام بالقضايا االجتماعية/البيئية.  •

األمور   • حساب  على  االجتماعية  بالقضايا  الكنيسة  تهتم 
 الروحية 

تجاهلها  إذاً  يمكن  وال  الكنيسة،  في  موجودة  فاالنتقادات   
 بسهولة.  

 

 ثانياً: أسباب االنتقادات في الكنيسة  
أسباب   تفهم  الخادم  يحتاج  لهذا  عدة  أسباب  لالنتقادات 
االنتقادات حتى يستطيع التعامل معها. وال يوجد خادم ال يواجه  

يك الخدمة قد  يواجه كل خادم صعوبات في  ون  انتقادات، حيث 
بعض   وإليك  آخرين.  من  له  تأتي  وقد  بعضها  في  السبب  هو 

 سباب:  األ
 

الجديد:  1 الفكر  يختبر  . رفض  لم  الجديد شيء مخيف ألنه 
المقاومة   تجد  الناس  على  جديدة  فكرة  تطرح  فعندما  بعد. 
نجد   وهنا  الجديد.  تقبل  فكرة  ضد  هي  المقاومة  وهذه  الشديدة. 

ف  نفسه،  الخادم  االنتقادات  في  بدون  السبب  التغيير  يستعجل  قد 
وقد   الجماعة.  إشراك  دون  منفرداً  يعمل  وقد  للجماعة.  تمهيد 
أن   يفضل  لهذا  الخدمة  في  الخادم  نظام  بسبب  مشاكل  تحدث 
أية   على  الفعل  رد  ونسمع  الخدمة.  في  أسلوبه  الخادم  يعرف 
نتعود على هذا من قبل،   لم  لم نسمع هذا من قبل،  فكرة جديدة 

 ..الخ.  جربنا هذا ولم يصلح 
 

جديدة   فكرة  فكل  جديدة.  فكرة  ألية  الناس  نهيئ  أن  يراعي 
ستجد من يرفضها أو من يخاف من طريقة تطبيقها "ما نحتاجه  

للرؤية الجو  تهيئة  هو  لتقبل  ،  أيضاً  الناس  إعداد  آخر  بمعنى 
الرؤية وفهمها. وهذا اإلعداد عادة ما يتم للناس في الكنيسة عن  
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والمؤتمرات  المحاضرات  مباشرة    طريق  المنبر  أو عن طريق 
من   حال  بأية  يقل  ال  الرؤية  لقبول  الجماعة  إعداد  إّن  بالوعظ. 

فقد نجرب بأن نعطي    8األحوال أهمية عن وضع الرؤية نفسها" 
الكنيسة،   في  األهداف  لوضع  األكبر  والمجهود  األكبر  الوقت 
ونهمل تهيئة الناس لقبول األهداف وبالتالي نجد انتقادات شديدة  

 ة ضد الجماعة القائمة بالخدمة.  موجه
 

فعلي الجماعة القائمة بالعمل أن تقوم بالتهيئة من خالل عمل  
أمر في   أيضاً  للناس هو  الرؤية  "إّن شرح  الناس.  مقابالت مع 
الرؤية   هذه  وجود  سبب  لنا  يوضح  فالشرح  الضرورة  غاية 
بالذات، والشرح يوضح لماذا اختير هذا التوقيت بالذات، وشرح  

ة يجعل الجماعة التي فهمتها تتبناها، فالخادم الناجح يحتاج  الرؤي
تصبح   كي  لهم  رؤيته  بشرح  القيام  إلى  فيه  الناس  يثق  أن  بعد 
الرؤية يعطي   الرؤية جماعية بعد أن كانت رؤية فردية. شرح 
ما   وتحذف  مناسباً  تراه  ما  تضيف  ألن  للجماعة  فرصة  أيضاً 

يعطي  فالشرح  الرؤية.  في  مناسب  الفرصة    تراه غير  الجماعة 
إن تهيئة الناس لتنفيذ أمر    9ألن ترى ما يراه القائد في الرؤية" 

ما في غاية األهمية ألن هذه التهيئة تجعلهم يتقبلون الجديد بعد  
أن يثقوا فيه أنه لخيرهم ولخير كنيستهم. وبعد تهيئة الجو العام  
ال   ولكن  االنتقادات  تقل  قد  الجديدة  الرؤى  لتقبل  الكنيسة  في 
داخلها.   ومن  الكنيسة  خارج  من  االنتقادات  تأتي  فقد  تنتهي 
أننا   في  الصعوبة  وتأتي  الداخل  من  تأتي  التي  هي  وأصعبهم 
أن   الكنيسة  في  الخادم  يشعر  وقد  واحد.  مركب  في  نخدم 

 األعضاء غير مقدرين لخدمته.  
 

الخدام؟   مع  األعضاء  يختلف  أن  يمكن  هل  اآلن  والسؤال 
د ولكن كيف؟ من حق الناس االختالف  واإلجابة نعم وبكل تأكي

مع قادتهم، فالكنائس بدون تقييم ستصبح غير مجددة أو ستصبح  
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تقييم الناس لهم. ولكن على   متبلدة. كما أن القادة يستفيدون من 
أن   فيمكن  االختالف  عن  يعبرون  كيف  يتعلموا  أن  األعضاء 
أن   فيمكن  وبسوء طبع.  بحدة  يكون  االختالف ال  ولكن  يختلفوا 

تثير  ن بطريقة  وليست  مقبولة  بطريقة  االختالفات  عن  تكلم 
 الغضب أو تثير الدفاع عن النفس.  

 

الجماعة:  2 على  السخط  يحبون  .  ال  أناس  من  االنتقاد  يأتي 
يعترضون   تجدهم  لهذا  الكنيسة.  الخدمة في  المسئولة عن  الجماعة 
ويقاومون أية فكرة "فأنت تري بعض األشخاص حاقدين دوماً علي  

تمع، كثيري النقد لآلخرين، ال شئ يرضيهم، وفي كل أمر من  المج 
تجد   …وأحياناً  الفضائل  ويتجاهلون  العيوب  عن  يبحثون  األمور 
عندهم رغبة في إيذاء الناس دون سبب ظاهر، وكل هذا راجع إلي  
أنهم يحقدون علي المجتمع الذي يصفهم بالنقص، وهم لذلك يجدون  

للتعبي  طريقاً  المجتمع  انتقاد  حقد  في  من  نفوسهم  في  يجول  عما  ر 
للمجتمع"  الجماعة عدم رضا    10وكراهية  ويبدو في تصرفات هذه 

على برامج الخدمة وبالتالي عدم رضا على أي تغيير أو أي عمل  
عدم   معناه  ليس  هنا  فاالنتقاد  المعتاد.  بخالف  الكنيسة  في  يحدث 
جدوى العمل بل معناه كراهية جماعة لجماعة أخري في الكنيسة.  

حتاج هذه الجماعة إلي المساعدة الشخصية لكي تغير من أسلوبها  ت 
المشاركة فيها وتطويرها. كما تحتاج   من السخط علي الخدمة إلى 
األخرى   المجموعات  مع  وجد  إذا  الشخصي  الخالف  تصفية  إلى 

 التي تعمل في البرامج المختلفة.  
 

الخادم:  ا.  3 اهتمام  بعدم  الجماعة  لشعور  من  االنتقاد  يأتي 
الراعي   يفقد  "قد  أو آلخر  لسبب  عنها  الراعي  ببعد  تشعر  التي 

نتيجة   الناس  من  بالكثير  الشخصية  الضروري  لنمو  لالصلة 
شعرت  ل التي  الجماعة  هذه  فتظهر  مشغوليته.  لكثرة  أو  لكنيسة 

بأنها لم تعد تحظ بالرعاية واالهتمام الشخصي من جانب الخادم  
وقفاً سلبياً تجاه أي عمل  لتقاوم التغيير، ُوتظهر ذلك بأن تقف م 
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المالي   الدعم  منع  إلى  األمر  بهم  يتطور  قد  أو  الراعي.  يعمله 
إلى   تحتاج  ما  عادة  الجماعة  هذه  التغيير.  خطة  تحتاجه  الذي 

وإلى   الشخصي  االهتمام  من  كانت،    إعادةالمزيد  كما  العالقة 
وإن أمكن التغلب على مشاكل هذه الجماعة فستكون أداة طيعة  

هذه النوع من الناس ليس غرضه االنتقاد في حد    11ر" في التغيي
ذاته بل غرضه جذب االنتباه لهم مرة أخري. تقل االنتقادات من  
هذه الجماعة بقليل من االهتمام وبتوطيد العالقة الشخصية بينهم  

 وبين الخادم.  
 

و  . 4 الخدمة:  في  المشاركة  االنتقادات عدم  تأتي  أن  يمكن 
له ليست  الذين  األشخاص  برامج  من  في  فاعلة  مشاركة  م 

في   المشاركة  عن  اإلنسان  بعد  كلما  أنه  فالمالحظ  الخدمة. 
انتقاداته للكنيسة.   القارات الهامة كلما زادت  اتخاذ  الخدمة وفي 
فرصة   الجماعة  له  توفر  الذي  الشخص  تماماً  العكس  وعلى 
يشعر   نشطاً  مشاركاً  نفسه  سيجد  والمجتمع  الكنيسة  في  خدمة 

المج  في  ألنه  بقيمته  لالنتقاد  الوقت  يجد  ولن  الكنيسة.  وفي  تمع 
هو نفسه جزء من الجماعة وجزء من العمل. لهذا على الجماعة  
الخدمة   المشاركة في  دائرة  توسع  أن  الكنيسة  العاملة في خدمة 
من   يكثر  االنتقاد  ألن  الناس.  من  ممكن  قدر  أكبر  مع  لتكون 

ة. وخاصة من  المستبعدين عن المشاركة الفعلية في خدمة الكنيس
شخص كان له عمل سابق في الكنيسة، واستبعد لغرض أو آخر  
األخذ   الجماعة  تعد  ولم  قيمة  بدون  بأنه  يشعر  ألنه  ينتقد  فهو 

 برأيه في بعض األمور.  
 

الدور:  5 فقدان  من  الخوف  لها  .  جماعة  من  االنتقاد  يأتي 
  أدوار محددة وال تريد تغيرها "تقاوم هذه الجماعة التغيير ألنها 

تشعر بأنها تمتلك الكنيسة فإذا ما حدث أي تغيير فيها، وكبرت  
فهم   لذلك  الخدمة  من دورهم في  هاماً  يفقدوا جزءاً  قد  األنشطة 
سيأتي   فهو  االرتباك  لها  يسبب  الذي  التغيير  التغيير.  يقاومون 
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في   إمكانياتها  مع  تتناسب  ال  قد  جديدة  وبنماذج  جديدة  بخطط 
ة إلى ترك مواقعها آلخرين وهذا  هذه الجماع  الخدمة مما يضطر

فيه"  ترغب  ال  قد  كل    12ما  في  تجده  الناس  من  النوع  وهذا 
أكثر   لتكون  آلخرين  خدمتهم  ترك  عليهم  يصعب  حيث  كنيسة، 

 تطور، وفي ذات الوقت ال يستطيعون تطوير خدمتهم.   
 

خارجها.   من  بتأثيرات  مندفعة  تكون  ما  غالباً  النوعية  وهذه 
سئولة أن تبحث عن مصدر الشكوى أو  فيجب علي الجماعة الم

مصدر االنتقاد لكي تتعامل معه. وتحاول مساعدة وتدعيم هؤالء  
بأنفسهم.   اإليجابيات  ويكتشفوا  ليسألوا  المندفعين  األشخاص 

 االنتقادات سالفة الذكر تأتي من داخل الكنيسة المحلية.  
 

وعندما تأتي االنتقادات من الخدام شركاء الخدمة ومن خدام  
من  ال ألنها  لمواجهتها  بالغة  صعوبة  نجد  فإننا  األخرى  كنائس 

لو   حتى  الخط  نفس  على  أننا  المفروض  من  ألنه  مثلنا.  خدام 
هذا   يؤثر  قد  الخطط.  في  أو  الفكر  في  اختالفات  هناك  كانت 
كنيسة   داخل  السائدة  المعنوية  الروح  االنتقادات على  النوع من 

يت النقد  من محاولة مواجهتهم  فبدالً  به ويرددونه في  ما،  أثرون 
بعض المرات. خالصة القول تأتي االنتقادات من كل جهة يمكن  
أم   تتجاهلها  هل  فعلك  رد  يكون  فماذا  تتخيلها.  أن  يمكن  ال  أو 
تتعامل معها؟ وإذا تجاهلتها ماذا يحدث لك وللجماعة التي تعمل  
التي   الطريقة  هي  وما  معها؟  تعاملت  إذا  يحدث  وماذا  معك؟ 

مع االنتقادات؟ هناك عدة طرق للرد على االنتقادات تتعامل بها  
 سندرسها في الفصل التالي والذي يليه.   
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 الفصل الثالث 
 

 بطرق سلبية  الحيل الدفاعية كاستجابة لالنتقادات
 

ال توجـد طريقــة واحــدة مضــمونة بهــا نســتطيع أن نحمــى 
 أنفسنا من االنتقادات. فالنـاس تنتقـدنا فـي أمـور كثيـرة. كمـا أن

شعب الكنيسة يوجه انتقاداته للكنيسة إذا كان هناك خدمة نشطة، 
أو إذا لم يكن فـي الكنيسـة خدمـة كافيـة. وإذا كـان هنـاك خدمـة 
الكنيسة ينتقد الناس نوعيتهـا....الخ. وهـذا الفصـل سيسـاعدنا ال 
لنحمي أنفسـنا مـن االنتقـادات ألننـا ببسـاطة ال نسـتطيع، ولكنـه 

لدفاعيـة التـي نسـتخدمها هربـاً مـن سيساعدنا على فهـم الحيـل ا
 تكوين ردود أفعال إيجابية عندما نواجه بانتقادات. 

 
ــار اســلم  ــا أن نراعــي اختب ــادات علين ونحــن نواجــه االنتق
الطرق كاستجابة لالنتقادات ويمكننـا أن نالحـظ أن هنـاك ردود 
أفعال قد تهدئ حدة االنتقادات وتهـدئ النـاس يقـول كاتـب سـفر 

اب اللين يصرف الغضب والكالم الموجع يهـيج األمثال " "الجو
(. وهناك ردود أفعال أخري قد تهيج النـاس 1:  15السخط" )أم  

وتكثر من حدة االنتقادات، مثـل معاقبـة مـن آثـار االنتقـاد، لهـذا 
تــذكر "إذا عاقبــت كــل مــن تســبب فــي إحــداث مشــكلة لــك فلــن 
تستطيع الجلوس شـهر بـدون ألـم فأنـت نفسـك ستسـبب مشـاكل 

يسلط هذه االقتباس الضوء على عدم معاقبة كل فرد    13تك"لحيا
ــي  ــه ف ــان حيات ــي اإلنس ــاد أو أذي وإال سيقض ــي انتق ــبب ف يتس

 مشكالت. 
 

 
13 . David Pyches Leadership for New Life Hodder & Stoughton 

1998.p. 124. 
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وأمام االنتقادات والتحـديات وقـد يلجـأ اإلنسـان إلـى الحيـل 
للـدفاع عــن نفسـه. حيــث  Defense Mechanismsالدفاعيـة  

ال   التـيض التـوترات  أحياناً خالل مراحل النمو بع  األنا"يواجه  
كال من الدفاعات والذكريات واألفكار   إنيستطيع التعامل معها.  

والمشاعر يمكن أن تثير قلقا زائـدا، وتجبـر األنـا عـل أن يـدافع 
 Defenseعـن نفسـه بطـرق متطرفـة. وهـذه الحيـل الدفاعيـة 

Mechanisms   التي يقوم بها األنـا عبـارة عـن عمليـات عقليـة
ــق، و ــض القل ــدفها خف ــي ه ــة ف ــات الدفاعي ــذه العملي ــترك ه تش

خاصيتين محددتين: أنها تعمل بطريقة ال شعورية، وأنهـا تنكـر 
والحيل الدفاعية كثيرة جـداً ولكـن تـم   14الواقع وتشوهه وتزيفه"

 اختيار بعض منها للتعرف عليها:
 

 أوال: حيل خداعية
ــر، واإلســقاط، والكبــت،  ــاول منهــا التبري ــة نتن والحيــل الخداعي

 العكسي، ثم واإلزاحة. التكوين 
 

 Rationalizationالتبرير  . 1
نواجه االنتقادات بالتبرير. وأود أن أشير هنـا أنـه لـيس 
ــاص  ــر الخ ــة التبري ــذه الدراس ــي ه ــر ف ــة تبري ــود بكلم المقص
بالخالص في الفكر المسيحي بل المقصود هو التبريـر فـي علـم 
النفس وهو منطقة األمـور أي جعلهـا تبـدو منطقيـة علـى األقـل 
ــدافع ال  ــارة عــن اســتجابة ل ــالتبرير "هــو عب للشــخص نفســه، ف
شعوري وتفسير هذه االستجابة تفسيراً منطقياً ومقبـوالً، بمعنـى 
أنه محاولـة إقنـاع "الـذات" بـأن السـلوك مقصـود ومـدبر. فهـو 
عملية خـداع ترمـى إلـى الحصـول علـى احتـرام الـذات وإبعـاد 

هم اآلخــرين وفــي تبريــر اإلنســان لنفســه يــت 15الشــعور بالــذنب"

 
 . 245.  2001. الدكتور أمحد حممد عبد اخلالق أصول الصحة النفسية دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية  14
 .346.ص. 2000المكتبة الجامعية  السلوك اإلنسانيدكتور . انتصار يونس  15
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ــل أو  ــلوك )الفاش ــير الس ــو تفس ــر "ه ــث أن التبري ــأ. حي بالخط
الخاطئ( وتعليله بأسباب منطقية معقولة وأعذار مقبولة شخصياً 
ــر ال  ــي أن التبري ــذب ف ــن الك ــف ع ــر يختل ــاً. والتبري واجتماعي
شعوري يخدع به الفـرد نفسـه بينمـا الكـذب شـعوري يخـدع بـه 

ر تصــرفاته بــدون أن هــذا معنــاه أن الشــخص يبــر 16اآلخــرين"
يدرك أنـه يقـوم بهـذه الطريقـة. فـالتبرير يحـدث بـدون إرادتنـا. 
وعندما يحاول الفرد منا تبرير نفسه فأنه يضيع الوقـت متمسـكاً 

 بأسباب تبدو منطقية بالنسبة له. 
 

ويتفق التبرير مع المثل الشعبي والذي يؤكـد لإلنسـان أنـه 
يكـن فـي اكمكـان لـم  قام بواجبه على أكمل وجه دون تقصـير "

. وهناك مثل آخر يرتبط بموضوع التبرير "اللي أبدع مما كان" 
مــا تعــرفش تــرقص تقــول األرض عوجــه" يلجــأ اإلنســان إلــى 
التبرير لكي يقنع نفسه بأنه على صواب. "فاإلنسان يسـعى إلـى 

فالطالــب قــد يعــز عليــه أن  to fool himselfخــداع نفســه 
د يتظاهر بعدم أهمية النجاح ، ولكنه قاالمتحانيعترف بفشله في 

بالنسبة له، وقد يعاني الفرد من مشكلة قويـة لكنـه يتظـاهر بـأن 
  17مشكلة تذكر" أيكل شيء على ما يرام، وإنه ال يوجد عنده 

 
ــون  ــاه أن تك ــيس معن ــر ل ــا أن نالحــظ أن "التبري ــذا علين له
تصرفات الفرد معقولة، ولكن معناه أن نبرر سلوكنا حتـى يبـدو 

معقوالً. وهو يعد حيلة دفاعيـة ألنـه يمكـن الفـرد مـن في نظرنا  
تجنب االعتراف بما يدفعه إلى سلوكه غير المعقـول مـن دوافـع 

إذا فالتبرير هو تقديم أسباب منطقية إللقاء اللـوم   18غير مقبولة"

 
 .42. ص 1997عالم الكتب  ج النفسى الصحة النفسية والعال. الدكتور حامد عبد السالم زهران  16

 . 92. الدكتور عبد الرمحن عيسوي دراسات يف علم النفس االجتماعي دار املعرفة اجلامعية بدون اتريخ. ص.  17

مكتبة الخانجي بالقاهرة  طبعة الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيف   . الدكتور مصطفي فهمي  18
 . 218. ص  1987ثانية 
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على الظروف أو اآلخرين وهو يعد طريقة سـلبية للهـروب مـن 
 تحمل المسئولية عند حدوث خطأ ما. 

 
هر التبرير في طابع الشخصية عمومـا حيـث "يقـول وقد يظ

الــدكتور أحمــد عــزت راجــح: مــن النــاس مــن يــرى االســتكانة 
تواضــعا، والتواكــل تــوكال، والتبــذير كرمــا، والبخــل حرصــا، 
والمجــون مرحــا، والفوضــى حريــة، والقعــود قناعــة، والقســوة 
حزما...التبرير إذاً حيلة يلجأ إليها كل مقصر أو فاشل أو معتـد، 

  19أو عاجز أو مخطئ"
 

ونالحظ أن حيلة تبرير األخطاء وإلصاقها بـاآلخرين قديمـة 
قدم الزمن. فعندما أخطأ آدم وأكل من الشجرة وعاتبـة هللا فكـان 
رد فعل آدم التبريـر "فقـال آدم "المـرأة التـي جعلتهـا معـي هـي 

(. فآدم لم يعترف بأنه 12:  3أعطتني من الشجرة فأكلت" ) تك  
لصق التهمة بحواء، وحواء ألصقت التهمـة بالحيـة المسئول بل ا

(. وهكـذا 13:  3"فقالت المـرأة: "الحيـة غرتنـي فأكلـت" ) تـك  
يمارس الناس في الكنيسة حيلة التبريـر ألنهـم يرفضـون تحمـل 
أية مسئولية عند وقوع خطأ. وينسبون سبب ضعفهم إلى ضعف 

دام بهـم، الكنيسة، وسبب الفشل في تربية أبنائهم لعدم اهتمام الخ
األخطاء إلى الشيطان. حتى أصبح الشيطان في الفكـر ينسبون  و

الشعبي مسئوالً عن كافـة السـلبيات فـي المجتمـع الكنسـي. فمـن 
يرتكب جريمة سببها الشيطان. كما ينسب البعض األخطار التي 
يتعرضون لها إلى السماح من هللا وبالتالي نمارس حيلـة تبريـر 

 لى آخر. أخطائنا لكي نلقي باللوم ع
 

فأين المسئولية البشرية أن كنـا نبـرر أخطائنـا؟ ولكـن لـيس 
معني ذلك أن نتهم أنفسنا باستمرار لكي نعالج حيلة التبريـر فـي 
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لكـي  حياتنا بل علينا أن نكتشف أين النقاط اإليجابية في خـدمتنا
 نشكر هللا من أجلها، وأين النقاط السلبية لكي نقوم بتعديلها. 

 
 Projectionاكسقاط  . 2

إلى غيره من   الشخص  ينسب  أن  ما هو اإلسقاط؟ اإلسقاط هو 
الناس أو األشياء أمور غير مقبولة فهو ينسب عيوبه أو تقصيره  
القلم   رداءه  إلى  الخط  سوء  ننسب  "كأن  إليهم.  معين  أداء  في 
الذي   المضرب  إلى  اللعب  في  الهزيمة  ونعزو  له.  نكتب  الذي 

إ العمل  عن  التأخر  ونرجع  به،  المواصالت"نلعب  سوء     20لى 
ومن يقع في فخ اإلسقاط ينسب الحب لنفسه والكراهية لآلخرين.  
لنفسه   التواضع  وينسب  لآلخرين.  والبخل  لنفسه  الكرم  ينسب 
هذه   في  الصحيح  هو  العكس  وبالطبع  لآلخرين.  والغرور 
بأي   يعترف  ال  تجده  اإلسقاط  طابع  عليه  يغلب  فمن  األمور. 

ى نفسه نظرة تسامي وتعالي على  بل ينظر إل تقصير في حياته 
 اآلخرين.  

   
السحري على   الفانوس  الصورة من  بإسقاط  فاإلسقاط شبيه 
ناصعة   العرض  شاشة  إلى  تنتمي  ال  فالصورة  العرض،  شاشة 
البياض بل إلى الفانوس السحري. وهذا يوضح اإلسقاط كعملية  
ال   ما  شخص  على  المسقطة  الصفات  أن  حيث  دفاعية،  نفسية 

لهذا الذي    تنتمي  الشخص  إلى  األساس  في  تنتمي  بل  الشخص 
أسقطها. كما أن اإلسقاط يلعب دوراً في تكوين مفاهيمنا الخاصة  
الشخص ضمير صارم بصفة   لدي  عن اآلخرين وعندما يكون 
على   قوى  بشكل  معتمدا  لذاته  تقديره  يكون  وعندما  أساسية، 

 اعتقاده بأنه مختلف أو بأنه أرفع منزلة من اآلخرين.  
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يمارس اإلسقاط تجده "ينظر إلى العيب البسيط الذي    فمن
 21يوجد عند غيره من الناس أما عيوبه الضخمة فال ينظر إليها" 

اإلسقاط هو إدانة اآلخرين قال السيد المسيح "ولماذا تنظر القذى  
أم   لها.  تفطن  فال  عينك  في  التي  الخشبة  وأما  أخيك.  عين  في 

ينك وها الخشبة في  كيف تقول ألخيك دعني أخرج القذى من ع 
تبصر   وحينئذ  عينك.  من  الخشبة  أوالً  اخرج  مرائي  يا  عينك. 

(. "يصور  5-3:  7جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك". )مت  
أن   يريد  فهو  ذلك  ومع  خشبة،  عينه  في  إنسان  صورة  يسوع 
تثير ضحكة في   الصورة  إن هذه  القذى من عين غيره.  يخرج 

حاال إلى العقل. إن كثيرين    نفوس السامعين، لكن رسالتها تصل 
لالعبين،   نقدهم  في  يسرفون  المباريات  يحضرون  الذين  من 
لكنهم لو نزلوا إلى الملعب فإنهم سيلعبون أسوأ لعب. وهكذا في  
الكنيسة وفي العالم نري الناقدين الذين ينتقدون غيرهم، بينما ال  

   22يتصورون أنفسهم في الموقف عينه" 
 

ي هذا القول إلى عادة الناس في  فالمسيح  وقد أشار السيد  
إدانة غيرهم من البشر. فاإلنسان يتنبه لعيوب غيره ويغفل عن  
القذى )أي ما   بين  المقابلة  القول  نفسه. ونالحظ في هذا  عيوب 
الصغير،   الذنب  إلى  تشير  وهي  دقيق(  غبار  من  الهواء  يحمله 
والخشبة والتي تشير إلى ذنب كبير. والمالحظ أن هذه الصورة  

الكنيسة ألنفسهم  ما زالت تكرر حيث ينظر بعض األعضاء في 
على أنهم أرفع شأنا من باقي الناس فهم أكثر قرباً من هللا وأكثر  
حباً له وأكثر التزاما في الخدمة من اآلخرين. ولو أخذ اإلنسان  
وقتا إلصالح نفسه من "الخشبة" أي من الذنب الكبير لما وجد  

في ذنوبهم الصغيرة. والغريب أننا    وقتا وال نية على إدانة الناس

 
 . 94،  93. الدكتور عبد الرمحن عيسوي دراسات يف علم النفس االجتماعي مرجع سابق. ص.  21
 . 285.  ص  1982القس فايز فارس دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية.  وليم ابركلي إجنيل مىت اجلزء األول ترمجة    22
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نجد من يحمل خطايا كثيرة وهو الذي يدين ومن يحمل آثام قليلة  
 هو المدان.   

 
يوضح مثل الفريسي والعشار في العهد الجديد الذي ذكره  

)لوقا   اإلسقاط  حيلة  المسيح  ذكره  12-9:  18السيد  والذي   .)
رار، ويحتقرون  السيد المسيح "وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أب

ع   المثل"  هذا  تقدما  9اآلخرين  شخصين  المسيح  السيد  ذكر   .
ديني متشدد( واآلخر عشار   )يتبع مذهب  للصالة واحد فريسي 
السيد   ويصف  ليصلي،  وقف  منهما  كل  للضرائب(  جابي  )أي 
في   فوقف يصلي  الفريسي  "أما  كالتالي  الفريسي  المسيح صالة 

ت مثل باقي الناس الخاطفين  نفسه هكذا. اللهم أنا أشكرك إني لس
الظالمين الزناة وال مثل هذا العشار. أصوم مرتين في األسبوع  

 (.  12،  11:  18وأعشر كل ما أقتنيه." ) لو  
 

نظر الفريسي لنفسه في هذا المثل على أنه أفضل بكثير  
مدقق  دارس  متدين،  فهو  الضرائب(  )جابي  العشار  من 

رس الصوم أسبوعيا، يقدم  للشريعة، يطبق الوصايا الكتابية، يما
هلل العشور. أما عامة الناس فهم خاطفين، وزناة، وكان العشار  

لشعب أمين  غير  المحاكمة،  يستحق  خاطئ،  نظره  ألنه    هفي 
المستعمرة   الرومانية  للدولة  ويعطيها  منهم  الضرائب  يحصل 
هلل.   باالحتياج  شعور  دون  بالذات  االفتخار  نجد  صالته  "وفي 

في   محصورة  "أنا"  فصالته  المتكلم  ضمير  استخدم  فلقد  ذاته. 
باستمرار. وعندما ذكر أناساً معه في صالته ذكرهم لكي يقارن  
نقرأ   دعونا  ولهذا  واألفضل.  األحسن  هو  أنه  ويؤكد  بهم،  نفسه 
"أنا"   إني  أشكرك  أنا  اللهم  "أنا".  المتكلم  ضمير  وبها  صالته 

 " الزناة وال  الظالمين  الخاطفين  الناس  باقي  مثل  مثل  لست  أنا" 
هذا العشار. أصوم "أنا" مرتين في األسبوع وأعشر "أنا" كل ما  
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)لو   باآلخرين    23(." 11:  18أقتنيه  تهم  والصق  نفسه  مدح  فقد 
 مثل الخطف، الظلم، الزنا. 

 
صالة العشار "وأما العشار فوقف من بعيد ال يشاء أن يرفع  

أن اللهم ارحمني  قائالً  السماء بل قرع على صدره  ا  عينيه نحو 
(. وبالرغم من أنه كان شيئا عادياً أن  13:  18الخاطيء" ) لو  

عيني اإلنسان  هللا    ه يرفع  أمام  أنحني  العشار  ولكن  فوق  إلى 
ووصف نفسه بكلمة الخاطئ فوضع نفسه تحت رحمة هللا. أكد  
يسوع على تبرير العشار دون الفريسي الذي أسقط كل العيوب  

بالقول "أقول لكم إن  على غيره، وعبر يسوع عن هذه الحقيقية  
هذا نزل إلى بيته مبرر دون ذاك ألن كل من يرفع نفسه يتضع  

( . فالفريسي مارس اإلسقاط أما  14ومن يضع نفسه يرتفع" )ع 
وهكذا    24العشار فمارس االعتراف بالضعف واالحتياج للغفران 

في   حقيقتها  على  نفسه  يري  ال  أن  في  اإلنسان  اإلسقاط  يخدع 
فاإلسق ولذا  يري  الواقع  ال  أن  اإلنسان  تخدع  خداعية  حيلة  اط 
 العيوب في نفسه.  

 
 Repressionالكبت  . 3

مـــا هـــو الكبـــت؟ "الكبـــت هـــو العمليـــة الـــال إراديـــة 
والالشعورية التي تنتقـل األفكـار والخبـرات بواسـطتها مـن 
دائرة الشعور والوعى إلى دائـرة الالشـعور حيـث ال يمكـن 

ويمكـن أن    25ا"في األحوال العاديـة اسـترجاعها أو تـذكره
نضع تعريفاً آخر للكبت فهو "..استبعاد مادة ما مثيرة للقلـق 

 
. القس صموئيل رزيف إبراهيم التعامل يف دائرة امللكوت يسوع والفئات املختلفة سلسلة الدراسات الكتابية   23

 .  90. ص  1996.احملرر القس إميل زكي دار الثقافة   22جزء 

 . 91. املرجع السابق. ص  24

السيكوابثولوجي )شرح سر اللعبة(. دار الغد للثقافة والنشر.     حيي الرخاوي دراسة يف علم . الدكتور 25
 . 77. ص 1979القاهرة.
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كالدوافع واالنفعاالت واألفكار الشعورية المؤلمـة والمخيفـة 
يكبت الفرد ما    26والمخزية، وطردها على حيز الالشعور"

يسبب له الضيق أو ما يتنافي مع أخالقيـات المجتمـع أو مـا 
 جرح لكرامته من حوله. يسبب له إحراج أو ما يسبب 

 
ويالحظ أن "الكبت حيلة تسبق أو تصاحب أو تغلف كل 

فحيلة الكبت غير قائمة بذاتها بل تتـداخل   27الحيل األخرى"
مع باقي الحيل الدفاعية األخرى. ومع أن الكبت متداخالً مع 
باقي الحيل األخرى إال أنه يوجـد فـرق بـين الكبـت والقمـع 

Suppression ــو ا ــالقمع ه ــبعض "ف ــاء اإلرادي ل إلقص
الدوافع أو لبعض الـذكريات مـن الظهـور فـي الشـعور. لـذا 
فهو طريقة يتحكم بها الفرد في دوافعه وانفعاالته وذكرياتـه 
ويعالجها معالجة وقتيه. أما الكبت فيتم بطريقة أوتوماتيكيـة 

وهنـا تكمـن الخطـورة فـي أن   28دون أن يفطن الفـرد إليـه"
ــت دون  ــارس الكب ــى اإلنســان يم ــاج إل ــذا يحت ــدري له أن ي

 المساعدة من متخصص ليستطيع أن يعبر عن ما في نفسه. 
 

وقد ينجح الكبت أحياناً في التخلص من الصراع ولكنـه 
يفشل في معظم األحيان في تحقيق التوافق، وخاصة إذا كان 
الدافع المكبوت دافعاً أساسياً فيؤدي في هذه لحالة اضطراب 

وري لتطـور الشخصـية، ومـع أن الكبـت ضـر  29الشخصية
وكــل فــرد يســتخدمه لكــي يســتطيع الموائمــة مــع المجتمــع 
ــاول  ــت مناســب لتن ــت بصــورته الصــحية هــو "توقي "فالكب

 
 . 247. الدكتور أمحد حممد عبد اخلالق أصول الصحة النفسية . مرجع سابق. ص   26

 . 87. الدكتور حيي الرخاوي دراسة يف علم السيكوابثولوجي. مرجع سابق. ص  27

 .  57ر حممود فتحي عكاشه الصحة النفسية بدون انشر. بدون اتريخ. ص  . الدكتو  28

 .  57. املرجع السابق. ص  29
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األحداث، كمـا هـي" ولـيس مجـرد إلغـاء نهـائي لجـزء مـن 
ــي  ــى النفس ــازاً العم ــمي مج ــذي يس ــر ال ــذات األم ــع  –ال م

ولكــن  30التجــاوز، حيــث أن األعمــى يبصــر فــي العــادة(."
دامه بكثرة يعيق نمو الشخصية. حيث يضـع الشـخص استخ

أمــور كثيــرة فــي الالشــعور وبالتــالي ال يشــعر أنــه يحتــاج 
 للتغيير في هذه األمور. 

 
 Reaction Formationالعكسية )التكوين العكسي(  .4

التكوين العكسي هـو "محاولـة ال شـعورية للتمويـه علـى 
فـل دافع بغيض بأن يظهر الشخص على عكس مـا يـبطن، كالط

الذي يرفض العطف وهو يحن بشدة إليه، ومن يهاجم الخرافات 
وهكذا   31ويؤمن بها، أو شخص يكره آخر فيغدق الحب عليه..."

نجد سلوكيات من الناس غير مقصودة تظهر لنا. حيث   أنيمكن  
يلجأ الفرد إلى هذه الحيلة شـعوريا أو ال شـعوريا ليخفـي رغبـة 

 ع. غير مقبولة في داخلة عن أعين المجتم
 

وتوضــح لنــا العكســية فــي الســلوك أن نمــتحن ســلوكيات 
الناس. "فالشخص الذي يشعر بالنقص يبدو كما لو كان واثقاً في 
نفسه فخورا بها، كذلك فـإن الشـخص الجبـان يحـاول أن يظهـر 
بمظهر الشجاع البطل. والشخص الحساس للنقـد قـد تجـده غيـر 

تجده يبـاهي ميال به. والشخص الذي يحب أن يثني عليه الناس  
باســتعداده لتقبــل نقــدهم. كــذلك فــإن التظــاهر بالزهــد قــد يكــون 

ندرك   أنويمكن    32تفسيرا حقيقيا عن تغطية الميل نحو الشهوة"
أحوال الناس في الكنيسة مـن هـذه العمليـة فمـن ينـادي بالعطـاء 

 
 . 78. الدكتور حيي الرخاوي مرجع سابق. ص  30

 .  249. الدكتور أمحد عبد اخلالق أصول الصحة النفسية مرجع سابق. ص  31
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والسخاء قـد يخفـي البخـل، ومـن يحـاول التركيـز علـى إظهـار 
 لك.....الخ. الصدق في المعامالت هو غير ذ 

 
ين والكتبة الـذين مارسـوا السـلوك يعلم السيد المسيح الفريس

(. حيـث واجههـم السـيد 39-13:  23في حياتهم ) مت    العكسي
المسيح وانتقدهم ووجه إلـيهم ثمانيـة ويـالت كـل منهـا أظهـرت 

 خطأ معين: 
 

 غلق الملكوت والتظاهر بالروحانية الخطأ األول:
لكم أيهـا الكتبـة والفريسـيون   قال السيد المسيح "لكن ويل

المراؤون ألنكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس فال تدخلون 
(. المقصود بالملكوت 13أنتم وال تدعون الداخلين يدخلون" )ع  

هو ملكوت هللا، وقد أغلق الفريسيون الملكوت ألنهـم لـم يؤمنـوا 
كان برسالة المسيح كما أنهم منعوا غيرهم من اإليمان. "وعندما 

الناس يحاولون أن يجدوا طريقهم إلـى ملكـوت السـموات، كـان 
الفريسيون يواجهونهم بتشريعاتهم المتعددة، وكأنهم بذلك يغلقون 
باب الملكوت في وجوههم، كان الفريسيون يفضلون رأيهـم فـي 
الديانة على هللا، ولقد فكرهم حقيقية هامة، وهي أنه لكـي تكـون 

ــب  ــرين، يج ــاً لآلخ ــاً نافع ــتعلم معلم ــى هللا لت ــغي أوال إل أن تص
ذكر البشير لوقا المعني بطريقة أخـري "ويـل لكـم أيهـا   33منه."

ــتم،  ــتم أن ــا دخل ــة. م ــاح المعرف ــذتم مفت ــم أخ ــيونأل ألنك الناموس
(. فرح الناس عندما سـمعوا 52:  11والداخلون منعتموهم" )لو  

(. ولكــن بســبب 37: 12المســيح يــتكلم عــن الملكــوت )مــر 
ن أغلقـــوا ملكـــوت ياإليمـــان ألن الفريســـي ين رفضـــوايالفريســـ

السموات بسوء تعليمهم، وسـوء سـمعتهم ثـم مضـايقاتهم للنـاس 

 
ركلي تفسري إجنيل مىت اجلزء الثاين ترمجة القس فايز فارس دار التأليف للكنيسة األسقفية بدون  . وليم اب 33
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يسوع "ولهذه األسباب قال لهم السيد "تغلقون   إتباعالذين حاولوا  
 ملكوت السموات" 

 
 : ظلم األرامل وإطالة الصالةالخطأ الثاني

قــال الســيد المســيح "ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون 
المراؤون ألنكم تأكلون بيوت األرامل. ولعلة تطيلون صلواتكم. 

. "تـأكلون بيـوت األرامـل" 14لذلك تأخذون دينونـة أعظـم" ع  
كتابة الوصـايا الخاصـة بـالميراث فاسـتغلوا مكـانتهم   إليهموكل  

، هنوظلموا األرامـل الالتـي لـم يسـتطعن أن يـدافعن عـن أنفسـ
 الصالة “ولعلةها بإطالة  وبدال من االعتراف بهذه الخطيئة أخفو

( أن هذه العلة 7-5:  6تطيلون صلواتكم". "ويظهر لنا من )متى  
هي الظهور بمظهر التقوى أمام الناس. وفي هذه الحالة ال تكون 
الصــالة رفــع أشــواق القلـــب المتضــع أمــام هللا، بــل تصـــير 

النـاس، وهـذا أسـوأ انحـراف يمكـن أن   أمـاماستعراضا للتقـوى  
وسائط النعمـة والعبـادة، فـإن المصـلي يكـون   تتحول إليه أسمى

وبهذا استحقوا دينونة هللا. وهذا   34تفكيره أبعد ما يكون عن هللا"
ينطق على البعض اليوم فكثرة الصالة بل قد تكون أحياناً هربـاً 

 من الواقع. 
 

 لجهنم يزهشخص ما ثم تجه الكتساب : الكرازة الخطأ الثالث
لتكسـبوا دخـيالً واحـداً. "...ألنكم تطوفـون البحـر والبـر  

(. 15ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا" )ع 
كانوا يبحثون عن شخص دخيل أي غير يهودي األصـل بسـبب 
غيرتهم الطائفية يقبل أفكارهم الدينيـة وعنـدما يقبلهـا يصـنعونه 
مثلهم "ابنا لجهنم أي يستحق الدينونة مثلهم. كـان عـدد الـدخالء 

ت السيد المسيح إال أنهم كانوا شديدي التعصب أكثر قليل جداً وق
ين لم يكونوا يريدون أن يكسبوا نفسـا يين ألن الفريسيمن الفريس
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هلل إال لمذهبهم. ونالحظ هذا الخطأ فـي أيامنـا المعاصـرة حيـث 
يعتقد البعض أن طائفته هي األفضل وهي األصح لهذا يقاوم أية 

 طائفة أخري. 
 

 " 22-16لقسم وعدم الوفاء به "ع : أهمية االخطأ الرابع
هناك أنواع من القسـم نـوع يلتـزم بـه اإلنسـان وآخـر   إنعلموا  

يمكن لإلنسان أن ال يلتزم به. فمن حلـف بالهيكـل أو بالمـذبح ال 
يلتزم الوفاء به. ومن حلف بذهب الهيكل أو بالقربان الذي علـى 

هب المذبح يلتزم به. بالرغم من أن الهيكل هـو الـذي يقـدس الـذ 
والمذبح هو الذي يقدس القربان الذي يقدم عليـه. فكـأنهم علمـوا 
الناس عندما يقسمون على شيء مـا يفكـروا فـي طـرق للتحايـل 
حتى ال يوفوا بما وعدو به. حاول الفريسيون تبريـر تصـرفاتهم 
عن طريق إظهار التمسك بحرفية الشريعة ليتجنبوا ما تدعو إليه 

صر يحاول أن يجدد ما يبرر روح الشريعة. واإلنسان في كل ع
 أخطائه بأمور كثيرة حتى ال يلتزم بمبادئ كثيرة في حياته. 

 
 : ترك جوهر الدين والتركيز على أمور بسيطة الخطأ الخامس

ن كــانوا يكانــت فكــرة العشــور مهمــة ألن الالويــ 24-23"..ع 
ين ييحصـلون علـى العشـور لكــي يعيشـون منهـا. إال أن الفريســ

لعشـور مـن النباتـات البسـيطة وتركـوا الحـق نادوا باسـتخراج ا
والرحمة واإليمان. ثم يصفهم يسوع بأنهم يصفون عن البعوضة 
ويبلعون الجمل. فكال من البعوضة والجمل نجـس فـي الشـريعة 

كانوا يصفون البعوضة عند صناعة الخمر ألنها نجسة.   أنهمإال  
وفي نفس الوقت يبلعون الجمل والقضية هنـا هـي قضـية فقـدان 
اإلحساس بالتناسب بين األشياء. فيدققون فـي األمـور الصـغيرة 

 ويتركون األمور الكبيرة. 
 

: االهتمام بالطهارة الطقسـية علـى حسـاب تنقيـة الخطأ السادس
 القلب.
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االهتمام بتنقية خارج اإلناء على حساب داخل اإلنـاء "ع 
ــراً 24-26 ــاء مــن الخــارج تطهي ــر اإلن " كــانوا يهتمــون بتطهي

حيث ال يكون نجس وبالتالي يـأكلوا مـا فـي اإلنـاء "فقـد طقسياً ب
يحصل الواحـد مـنهم علـى الطعـام الـذي فـي داخـل اإلنـاء عـن 
طريق الغش أو الخداع أو السرقة والخطف...وقد يكون الطعـام 
نفسه تعبيراً عن البذخ واإلسراف والشراهة، لكن كل هـذا لـيس 

طعـام طـاهرة بذي بال في نظهرهم مادامـت اآلنيـة التـي فيهـا ال
طقسيا. هنا نجد مثاال آخر للتنبير على التوافـه وإهمـال األشـياء 

اآلن فـي   حتىوقد يبدوا األمر بسيطاً إال إننا نجده    35الجوهرية"
الكنائس فهناك كثير مـن المشـكالت سـببها أمـور تافـه جـداً فقـد 
تحدث مشكلة في الكنيسة نتيجة اختيار لون لـدهان الحـوائط. أو 

 طرق لممارسة الفرائض..الخ.  نتيجة اختيار
 

 السلوك  ازدواجية: الخطأ السابع
ــداخلي  ــم الـ ــاء اآلثـ ــاهري إلخفـ ــدين الظـ ــتهروا بالتـ اشـ

" لمـس القبــور كــان يعــد شــيئا نجســاً لهــذا اهــتم 28، 27......"
ض القبور قبل أيام عيد الفصح ياليهود في أيام السيد المسيح بتبي

تراك في عيد الفصـح. ال يلمسها الناس ويحرمون من االش  حتى
فكان شكل القبـور مـن الخـارج جمـيالً أمـا مـن الـداخل فمملـوء 
عظام األموات والتـي كانـت تعتبـر نجسـة طبقـا للشـريعة "أخـذ 
يسـوع هــذه الصـورة ووصــف بهـا جماعــة الفريسـيين. فحســب 
الظاهر هم غاية في التدين والتدقيق، لكن قلوبهم كانـت مملـوءة 

وقد يبتسم اإلنسان ويعلن عن كلمات  36من الرياء والشر واإلثم"
ً في منتهي الرقة لآلخرين ولكنه يكـون خب  مـن الـداخل، وقـد يثـا

 يحاول إظهار التواضع ولكن قلبه مملوء احتقار لآلخرين. 
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 : تزين مقابر األنبياء إلخفاء جرائمهم. الخطأ الثامن
ــة بتــزين مقــابر 30، 29"ع  " أعتنــي الفريســيون والكتب

لما قتلنا األنبياء ولكـن يسـوع   اآلباءلو عشنا أيام    األنبياء وقالوا
أكد لهم أنهم يهتمون بقبور األنبياء ولكنهم مثل سابقيهم مـازالوا 
ــى  ــل إل ــل هابي ــد حملهــم يســوع مســئولية قت ــاء وق ــون األنبي يقتل
مسئولية قتل زكريا لماذا ذكر السيد المسيح هذين الشـهيدين ألن 

لتكـوين وزكريـا مـذكور هابيل مذكور في أول سفر وهو سـفر ا
في آخر سفر في العهد القديم طبقـا للترتيـب العبـري وهـو سـفر 
األخبار. لذا حملهم يسوع كل الذين استشهدوا من أول سفر إلـى 

 آخر سفر في العهد القديم. 
 
 

  Displacementاكزاحة أو التحويل  . 5
أو   العمليات  إحدى  التحويل  أو  النقل  أو  باإلزاحة  "ويقصد 

العق استجاباته  الحيل  موضوع  الفرد  فيها  يغير  التي  لية 
االنفعال"  نفس  إليه  يحول  آخر  بموضوع  أو     37األصلي 

مواقف   من  له  تعرضت  ما  تعكس  أن  هي  آخر  بمعني 
ومشاكل مع الغير على من هم دونك مرتبة. وتعد اإلزاحة  
والكبير   الطفل  الكل  يمارسها  التي  النفسية  الدفاعيات  من 

ض للضرب من والديه ال يستطيع  أيضا. فالطفل الذي يتعر
اآلخرين   األطفال  بالضرب على  يعتدي  لذا  عليهم  االعتداء 
يقصد  انه  مع  األطفال  إلى  غضبه  موضوع  يحول  فهو 
توجيه الغضب لوالديه. وقد يحول الطفل غضبه إلى لعبه أو  
من   ألهانه  يتعرض  الذي  والموظف  حيواناته...الخ.  إلى 

تجا الغضب  ويشعر  العمل  في  يستطيع  رئيسه  ال  ولكنه  ه 
التعبير عن غضبه تجده يحول هذا الغضب إلى شخص آخر  

 قد يكون مرؤوساً له أو فرد من أفراد أسرته.   

 
 . 98ص.  . الدكتور عبد الرمحن عيسوي دراسات يف علم النفس االجتماعي .رجع سابق. 37



  

 

42 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 
وقد تحدث مشكلة كبيرة في البيت سببها اإلزاحة. فإن سألنا  
ذلك  فعلت  لماذا  برجله  الطعام  طبق  ضرب  الذي  الطفل 

وا بالضرب  عليه  أمه  اعتداء  بسبب  أنه  لتعنيف.  الكتشفنا 
تستطع   لم  ألنها  الطفل  ضربت  لوجدناها  األم  سألنا  وإذا 
توجيه غضبها لزوجها. وإذا سألنا الزوج لماذا ثرت غاضبا  

  سه في وجه زوجتك الكتشفنا أنه غضب في العمل من رئي
أو تعب في المواصالت ولم يجد إال الزوجة لتوجيه شحنة  

اإلز  موضع  الكنيسة  في  الراعي  يصبح  إليها.  احة  الغضب 
فمن ال يستطيع توجيه اللوم إلى والديه يوجهه إلى الراعي.  
إلى   يوجهه  الكنيسة  مجلس  اللوم  توجيه  يستطيع  ال  ومن 
لتوجيه   هروبية  حيلة  تعد  اإلزاحة  فحيلة  إذا  الراعي...الخ. 
لوم   حيل  هي  هذا  الحقيقي.  مصدرها  إلى  الغضب  مشاعر 

استجابة    اآلخرين والتي تعد هروبا من تقييم الذات وهي تعد 
 سلبية النتقادات.   

 
 هروبية ثانيا: حيل 

ــا  ــا فيه ــة ورأين ــل خداعي ــابقة حي ــرة الس ــي الفك ــنا ف ــاء إدرس لق
المسئولية على اآلخر دون تحمل أيـة تبعـات. وفـي هـذه الفكـرة 
نتعرض إلى نوع آخر من الحيل النفسية وقد أطلقنـا عليـه حيـل 

 اليقظة هروبية مثل: االنسحاب، النكوص، التثبيت، وأحالم
 

 Withdrawalاالنسحاب . 1
االنسحاب "هـو الهـروب واالبتعـاد عـن عوائـق إشـباع 
الدوافع والحاجات وعن مصادر التوتر والقلق وعن مواقف 

ــاط والصــراع الشــديد. واالنســحاب ســلوك ســلبي"  38اإلحب
يحدث االنسحاب في مـرات كثيـرة عنـدما يواجـه الشـخص 
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مواجهـة النـاس.   انتقادات كثرة جداً فيفضل أن ينسحب مـن
وتكمن الخطورة هنا في أنه إذا انسحب الخادم الكنسـي مـن 

 التعامل مع الناس فسيتعرض النتقادات أكثر. 
 

ونالحظ أن الكثير من االنتقادات التي توجه للخـدام فـي 
الكنائس توجه لنظام الخـدام فـي الخدمـة أو نظـام اإلدارة أو 

فقد ننسى هـذا  طرقهم في اتخاذ القرارات وليس لهم أنفسهم.
ونفتكر أن الناس يهاجمونـا فنهـاجمهم. فالحقيقـة ال نسـتطيع 
أن نرضي كل النـاس ومـن هـذا المنطلـق ال بـد مـن وجـود 
أناس يختلفون مع طريقة عملنا فال تتوقف عند رثاء النفس، 
بل قم بعمل إيجابي لتغيـر الواقـع. كمـا أن الخـادم النشـط ال 

دون التفكيــر فــي رؤى يســتطيع أن يهــدأ يومــاً مــن األيــام بــ
جديدة وأحالم جديـدة واالنسـحاب ال يـوفر الحمـاس الـالزم 

 لمواصلة هذه الرؤى بل يحبطها.
 

وقد ينسحب بعض األفراد نتيجة لدخولهم في صراع ما 
نتيجة التعامل المباشر مع الناس أو من العمل المباشر نحـو 
تحقيق هدف معين. وبهذه الطريقة يتقوقع الفرد حـول نفسـه 

حاوالً الحد مـن نشـاطاته التـي تجلـب لـه االنتقـادات مـن وم
. وهنــا تكمــن الخطــورة فــي االنســحاب فقــد يقــرر 39النــاس

الشخص أن ال يفكر في خطط جديدة لئال تجلب عليه الكثير 
من االنتقادات والتحديات. ونالحظ أن بعض األعضـاء فـي 
الكنيسة يتركـون خـدمتهم ويفضـلون البقـاء فـي منـازلهم أو 

كنيسة واالرتباط بأخرى عندما يوجه لهم أي تصحيح ترك ال
أو أي أراء قــد تكــون نافعــة لخــدمتهم. وهــذه طريقــة غيــر 
مجدية ألن االنسحاب يقلـل مـن الـوالء للكنيسـة ويقلـل مـن 
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الخدمة ويحرم المجتمع الكنسي والمـدني مـن خدمـة بعـض 
 األفراد الذين قد يكونوا أكفأ من غيرهم في الخدمة. 

 
   Regressionالنكوص  . 2

النكوص هو العودة إلى السلوك القـديم الـذي كـان مناسـب 
لفترة سابقة في نمو اإلنسـان النفسـي. ويحـدث النكـوص عنـدما 
يواجه الفرد مواقف عصـيبة فيلجـأ إلـى طـرق غيـر سـليمة فـي 
التعامل معها. يحدث النكوص للطفل الـذي ولـد لـه أخ أو أخـت 

ود إلـى سـلوكيات فيجد نفسه لـم يعـد مركـز اهتمـام األسـرة فيعـ
سابقة كان قـد توقـف عنهـا مثـل قضـم األظـافر، والتبـول علـى 
نفسه. ويحدث النكوص للشـخص الـذي فقـد وظيفتـه بـأن يـدمن 
الخمور أو النوم الكثير. ويتيح النكوص للفرد خالصاً مؤقتا مـن 
القلــق الــذي تســببه المشــكلة التــي يعــاني منهــا. ومــن مظــاهره 

  40لغيرة والحنين إلى الماضيالصراخ والتمارض، والحسد، وا
 

وهنــاك عوامــل تــؤدي إلــى النكــوص عنــد األطفــال "ومــن 
العوامـل التـي قـد تـؤدي بالطفـل إلـى انتهـاج النكـوص كوسـيلة 
للهــروب مــن مواجهــة المشــكالت موقــف اآلبــاء أو أســلوب 
معــامالتهم للطفــل. فاألســلوب الــذي يعتمــد علــى اإلســراف فــي 

تلبيـة رغباتـه كلمـا بكـى أو التدليل واإلذعـان لمطالـب الطفـل و
صاح. مثل هذا األسلوب يجعل الطفل أنانيا كما يجعله مياال إلى 
ــدا عـــن تحمـــل  ــة بعيـ ــا الطفولـ ــل طفـــال بمزايـ أن الطفـــل يظـ

  41المسئولية"
 

وال يشمل النكـوص األطفـال فقـط بـل يمتـد إلـى مراحـل 
مختلفــة مــن العمــر "وقــد يمتــد النكــوص ليشــمل جميــع جوانــب 
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، وقد يظل قاصـرا علـى ناحيـة واتجاهاتهوله شخصية الفرد ومي
معينة وفي حالة االرتداد الشامل  يكون الفرد ناضجا من الناحية 
الجسمية ومتأخرا من الناحية السلوكية ومعني ذلك وجود فاصل 

 42بين النمو الجسمي والنمو  السلوكي"
 

وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق اآلباء واألمهات في 
لنفسي ألبنائهم وبنـاتهم أي تحـررهم مـن التبعيـة قضية الفصام ا

لألسرة دون تفكير، فيشب الفرد وهو عاجزاً عـن الـتخلص مـن 
ــتطيع  ــه ال يس ــذي في ــي ال ــاط المرض ــرة االرتب ــه باألس ارتباط
الشخص اتخاذ أية قرار. فتري الشخص يلجأ إلى أسرته في حل 

 مشكالته، وفي التفكير في مستقبلة.
 
 Fixationالتثبيت   . 3

ف التثبيـت بأنـه التركيـز علـى اهتمامـات مرحلـة مـن يعر
مراحل النمو مدة طويلة مـن الـزمن. والهـدف تجنـب  اإلحبـاط 
والفشـل الــذي قـد يواجــه الفـرد إذا مــارس أنشـطة أو ســلوكيات 
جديدة "ويؤدي التثبيت إلى أن يواصل الفـرد االحتفـاظ بـالطرق 

راً للخـوف للحياة، والتشبث بما هو مـألوف، نظـ  المعتادةالقديمة  
مـن الفشـل أو مـن عـدم الـتمكن مـن مواجهـة مطالـب المواقــف 

 عهالجديدة، مثال ذلـك طفـل السـابعة الـذي يواصـل مـص أصـاب
يمـارس التثبيـت   43ويخاف من الذهاب إلى أي مكان دون أمه."

في لكنيسة في مقاومة أي جديد ألن القديم قد أثبت راحـة نفسـية 
 الفشل. في ممارسته والجديد يجلب المخاوف من
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  Daydreamsأحالم اليقظة . 4
أحالم اليقظـة عبـارة عـن رغبـات وأحـالم يحلـم بهـا الفـرد 
لنفسه وال يستطيع تنفيذها في عالم الواقـع. فالضـعيف يحلـم 
بالقوة والفاشل يحلم بالنجاح ومن ال يجد عمل يحلم أنـه فـي 
اسمي األعمال. وأحالم اليقظة مهمة إلى حد ما فكـل إنسـان 

لنفسه وهذه األحالم لهـا أهميـة فـي بنـاء رؤى يتخيل ويحلم  
للمستقبل إال أنها إذا زادت عن حدها واستغرق اإلنسان فيها 

وأحـالم النـوم مثـل صارت سبباً في إعاقة تقدم الشخصية.   
. مكبوتـةأحالم اليقظة هي إرضـاء وهمـي خيـالي لرغبـات  

 فالحلم أثناء النوم هدفه حراسة النوم فقد يحلم اإلنسان الجائع 
بالخبز أو العطشان بالشرب فيأكل الجـائع ويشـرب الظمـآن 

مـا عالقـة أحـالم   44دون حاجة أن يستيقظ ليأكل أو يشرب.
اليقظة في موضوع تقبل االنتقادات أو رفضـها فـي الخدمـة 
الكنسية. يستغرق الشخص في أحالم اليقظة عند وجود خطأ 

 معين فيهرب من المسئولية الموضوعة عليه. 
 

ة ال تبنـي شـخص يتحمـل المسـئولية وال تنبــي أحـالم اليقظـ
شخصاً يستطيع تطوير ذاته باستمرار. فهي إذا نوع مـن الحيـل 
النفسية الهروبية. يهـرب فيهـا اإلنسـان مـن الواقـع الفعلـي إلـى 

 الواقع الخيالي. 
 

    االستبداليةثالثاً: الحيل 
حيل   إلى  يلجأ  قد  اإلنسان  يواجهها  التي  للضغوط  نتيجة 

المقبول إلى سلوك ال  استبدالي السلوك السوي  ة أي فيها يستبدل 
 سوي مثل التقمص، العدوان: 
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  Identificationالتوحد أو التقمص  . 1
ما هو التقمص "التقمص هـو عمليـة يسـعي فيهـا الفـرد 
آلن يتوحـد مـع شخصــية أخـري، وينتحــل صـفاتها ويشــعر 

 يتعلم الفرد دون شعور منـه  45بالسعادة نتيجة لهذا االنتحال"
بأن يقلد شخص آخر في سلوكياته أو طريقة كالمـه. ويميـل 
اإلنسان في التوحد إلى التوحد مع شخص آخر مشهور بـأن 
يقلد بعض من سلوكياته حتى تصبح بعض السمات المأخوذ 
من شـخص آخـر صـفة أساسـية فـي الشـخص. وقـد يتوحـد 
الفــرد بــاألب أو األم أو بالمــدرس..الخ. "ويميــز التحليــل 

نوعين من التوحد: التوحد األولـي الـذي يحـدث النفسي بين  
فــي الشــهور والســنوات األولــى مــن مراحــل نمــو الطفــل، 
فيتوحــد الطفــل بوالديــه، ولهــذه العمليــة أهميــة قصــوى فــي 
تكوين األنا األعلى، أما التوحد الثانوي فهو يحدث فيما بعد، 

خفض التوتر وتجنب األلم، وهو هنا حيلة  إليهويكون الدافع 
  46"دفاعية
 

والمالحظ أن هناك فرق بين التقليد والتقمص حيث "يختلف 
التقمص عن التقليد ألن التقليد عملية شعورية، حيث يقلـد الفـرد 
ما يراه من سلوك ومواقف. أما التقمص فانه عملية ال شـعورية 
تتضمن اندماج الفرد اندماجا تاما في شخصـية أخـري. ويعتبـر 

قمص، فقـد يصـل الحـب إلـى الحب من الدوافع القويـة علـى الـت
إال أنـه   47توحيد اآلراء واألفكار والمشاعر والرغبات للحبيبين"

إذا زاد التوحد عن حده يصبح حيل من الحيل الدفاعية تـدفع بنـا 
 إلى عدم النمو المستقل عن اآلخر. 

وقد يصل اإلنسـان فـي التوحـد إلـى التوحـد مـع جماعـة أو 
مـا لتلـك   بنـىقدات حيـث يتطائفة توحدا شديداً في اآلراء والمعت
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الجماعة مـن فكـر يعتنقـه ويعـيش بـه. وبهـذا المعنـي ال يصـبح 
تقمصاً بل تباهياً وفخراً بالجماعة التي يرتبط بها. وعلى العكس 
تماما قد يتوحد الفرد مع شخص مستبد أو عنيـف فيسـلك بـنفس 

 سلوكه. 
 

والسؤال اآلن كيف يحدث التوحد في الكنيسة؟ يحدث التوحد 
ا يتوحد بعض من شـعب الكنيسـة مـع راع سـابق للكنيسـة عندم

ويحاولون فرض رؤية الراعـي السـابق علـى الراعـي الحـالي. 
وهنا يصبح التوحد بإنسان غير موجود بالمكان مما يسبب سوء 

 تفاهم وتعطيل اإلنجاز في الكنيسة. 
 

 Aggressionالعدوان  . 2
 

ليهما وهو  العدوان "هو إيذاء الذات أو الغير أو أو ما يرمز إ
منها   شتي  صور  وللعدوان  الغضب.  بانفعال  دائماً  يقترن 
بالكيد   العدوان عن طريق العنف الجسمي والعدوان باللفظ. 
عصيان   مثل  أخف  أشكاالً  يتخذ  وقد  والتشهير  واإليقاع 
وإسرافه  تالميذه  على  المعلم  وتضييق  والديه  أوامر  الطفل 

ال أو  الغمز  في  العدوان  يبدو  أو  عقابهم.  تنم  في  حين  تندر 
  48النكتة الالذعة عن دفين. وهذا هو العدوان المباشر" 

 
يوجه العدوان إلى آخر في حالة استحالة توجيه إلى من  
إيقاع   يستطيع  وال  الغاضب  فالطفل  غضبه.  في  تسبب 
ضد   أو  األثاث  ضد  غضبة  يوجه  قد  والدية  ضد  عدوانه 
قد  رئيسه  من  يظلم  الذي  العمل  في  والموظف  أخوته. 

ما    يغضب  أوالده وهذا  أو على  بعدوان شديد على زوجته 
 يمكن أن نسميه البحث عن كبش فداء.  
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يلجــأ اإلنســان ؟  Scapegoatingفمــا هــو كــبش الفــداء. 

للدفاع عن نفسه بإلقاء المسئولية على اآلخرين أو لوم اآلخرين. 
الم عنــد حــدوث خطــأ مــا يُـ حيـث يبحــث اإلنســان عــن شــخص 

حمل الخطأ حتـى ولـو لـم يرتكبـه. وبمعني آخر نبحث عن من ي
ــع  ــلوك ودواف ــاطئ لس ــير الخ ــى التفس ــراد إل ــل األف ــث "يمي حي
اآلخرين. يزيد هذا الميل في مواقف الصراع. ومـن ثـم، عنـدما 

نكون أكثر احتماالً  ،تسير األمور على غير ما يرام في الجماعة
إللقاء اللوم على اآلخرين، بينما الميل إلى صدور أحكام جـائرة 

األفراد، األحـداث  واألفعـال، مـن األمـور الطبيعيـة، ومـع على  
ذلك، فإن لها آثاراً سلبية كبيرة على الجماعة واألفراد الذين وقع 

وال يقتصـر أألثـر السـلبي علـى مـن وقـع   49عليهم هذا الجـور"
عليهم اللوم بل يشمل أيضاً اإلنسان الـذي تعـود أن يتنصـل مـن 

 المسئولية. 
 

المسـئولية علـى اآلخـرين"    إلقاء طالح " والجدير بالذكر إن اص 
Scapegoating    مأخوذ من المصـطلح الكتـابي فـي العهـد القـديم

والذي أطلق عليه تـيس عزازيـل فـي   Scapegoat"كبش الفداء" 
"ومتى فرغ مـن التكفيـر  ( تيس عزازيل  16القصة الواردة في )ال  

عن القدس وعن خيمة االجتمـاع وعـن المـذبح يقـدم التـيس الحـي.  
ضع هرون يده على رأس التيس الحـي ويقـر عليـه بكـل ذنـوب  وي 

إسرائيل وكـل سـيآتهم مـع كـل خطايـاهم ويجعلهـا علـى راس   بني 
  ( 21-20:    16التــيس ويرســله بيــد مــن يالقيــه الــى البريــة" ) ال  

فالتيس هنا يحمل ذنوب الشـعب، فلـم يعـد الشـعب لديـه خطايـا بـل  
وث خطـأ مـا فـي  وضعها على تيس البرية. وبهذا المعني عنـد حـد 

وسط غير ناضج يلقـي بـاللوم علـى شـخص غيـر الشـخص الـذي  
 ارتكب الخطأ.  
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فــاللوم عبــارة عــن طريقــة قــد يلجــأ إليــه النــاس فــي عــالج 
المشكالت. وقد يعكس اللوم عدم تحمـل المسـئولية عنـد حـدوث 

عادة التفتيش عن شخص بـرئ لنحـول إليـه اللـوم   إنخطأ ما. "
ــا أو لنوجــه إليــه  ثــورة غضــبنا عنــدما ال نســتطيع عــن أخطائن

توجيهه إلـى مصـدر الغضـب الحقيقـي هـو إجـراء مـألوف فـي 
الطفل يقوم بتحويل غضـبه إلـى ألعابـه إذا مـا  إنالحياة العادية.  

ويعد أسلوب اللـوم   50كان سبب الغضب من والديه أو أصدقائه"
أسلوباً شائعاً بين الخدام في الكنيسة، وبين الناس، فالخطـأ خطـأ 

وأنــا غيــر مســئول عنــه. نلصــق ســبب ضــعف الكنيســة اآلخــر 
بالراعي أو بالمجلس ويمكن أن نجد ما يحمل أخطائنا. وإن تبني  
الخادم  مفهوم لوم اآلخر فلن يقبل االنتقاد ألنه يري الخطأ خطأ 
اآلخـر، فيلقـي بـاللوم علــى اآلخـرين فـي كــل مـرة يواجـه فيهــا 

 انتقادات. 
 

المسئولية عن أي عجز أو   فما البديل للوم؟ البديل هو تحمل
أي ضعف يحدث. البديل هو "أن نقول مباشـرة وبوضـوح : إن 
كل أعضاء ، وكل قادة الجماعة مسئولون عـن حـاالت فشـل أو 

إن الثقة بالنفس من جانب الخـادم والثقـة فـي   51نجاح جماعتهم"
الرسالة التي يحملها يجعالنه يراجع نفسه باسـتمرار وال يحـاول 

بها اآلخرين بل يتحمل المسئولية عنـدما يوجـد إيجاد طرق يلوم  
 خطأ ما.

 
خالصة هذا الفصل، يمكن أن يكون االنتقاد موجه إلـى حياتنـا  
الشخصــية كخــدام أو إلــى مســئولياتنا. وســيكون موقفنــا ضــعيفاً إذا  
حاولنــا تبريــر أشــياء ال يمكــن تبريرهــا أو حاولنــا تبريــر أنفســنا.  

مقـاتلين عنـد ظهـور أي اقتـراح    "يكون القادة في العادة دفاعيين أو 
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  52يفيد أن أداءهم كان من الممكـن أن يتطـور بعمـل هـذا أو ذلـك" 
بالرغم من أن الحيل النفسية تحمـي اإلنسـان مـن االنهيـار النفسـي  
عند وجود كوارث معينة في حياته إال أنها لها جوانب سلبية كثيـرة  

للضـغط  "ال يقف الفـرد موقفـاً سـلبياً تجـاه المواقـف التـي تعرضـه  
العمل على حلهـا. ويتوقـف ذلـك    –في العادة    –النفسي، بل يحاول  

على قدراته، وإطاره المرجعي للسلوك ومهاراته في تحمـل التـأزم  
فأسـلوب الحيـل لدفاعيـة ال ينقلنـي أبـداً إلـى    53والضغط النفسـي" 

 رؤية موضوعية لالنتقاد لكي أصحح ما أقوم به أو أفعله.  
 

ــول فــي ظــل الح ــة تغيــب ويمكــن أن نق يــل النفســية الدفاعي
الموضــوعية وإن غابــت الموضــوعية ســيكون مــن الصــعب 
تصحيح بعـض األخطـاء فـي حياتنـا الشخصـية أو فـي خـدمتنا. 
حيث يرى الشخص أن ما يقوم بـه علـى صـواب واآلخـر علـى 
خطأ، لهذا ال يمكن أن يعترف الشخص المـدافع عـن خطـأ بأنـه 

دفاعية والتي تعـد هروبـا المسئول عنه. هذا هي الحيل النفسية ال
من تقييم الذات وهي تعد استجابة سلبية النتقادات. ولكن لم ينته 
الموضوع عند هذا الحد بل هناك اسـتجابة إيجابيـة للتعامـل مـع 

 االنتقادات في الفصل التالي.    

 
توم مارشال القيادة خدمة وعلم وتخطيط ومواجهة رؤية جديدة لمبادئ القيادة في  .   52

 .88. ص. 1998ة العربية مكتبة المنار العهد الجديد الناشر للنسخ

 .344. الدكتورة انتصار يونس مرجع سبق ذكره.  53



  

 

52 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 



  

 

53 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 الفصل الرابع 
 

 االستجابة لالنتقادات بطرق إيجابية 
 

الدفا الحيل  السابق  الفصل  في  االنتقاد  درسنا  لمواجهة  عية 
الفصل   هذا  في  وندرس  الحقيقية.  من  هروبية  حيل  تعد  وهي 
االستجابة لالنتقادات بطرق إيجابية. والرد اإليجابي معناه تقييم  
ونرى   نحللها  أن  نستطيع  لكي  إلينا  توجه  التي  االنتقادات 
نره   لم  للموضوع  أبعاداً  نرى  فربما  فيها  الموضوعية  الجوانب 

وربما   قبل  إلى  من  نحتاج  لذا  ما  لمشكلة  مبتكرة  حلوالً  نرى 
"إن   حيث  الضغوط  ولمعني  االنتقادات  لمعني  جديد  تفسير 
أو سيئاً، على الرغم من   الضغوط ليست بالضرورة شيئاً سلبياً 
أن ذكرها يعني دائماً ذلك المعنى، إال أنها من الجانب اآلخر لها  

فرصة  بمثابة  تعتبر  فهي  أيضاً،  اإليجابية  تؤدى    قيمتها  عندما 
كبيرة"  واالنتقادات   54لفائدة  الضغوط  يستخدم  أن  للخادم  يمكن 

االستجابة   نري  أن  ويمكن  خدمته.  في  الضعيفة  النقاط  لتقوية 
 لالنتقادات بطرق إيجابية التالية:  

 
 أوالً: ماذا يحتاج المنتقدون؟

له   ونوجه  نواجهه  أن  وعلينا  خاطئ  هدفه  منتقد  كل  ليس 
كثير   هناك  بل  الخدمة اللوم.  في  أسلوبنا  تنتقد  التي  الناس  من 

أمناء ولهم وجهات نظر مختلفة ولهم احتياجات مختلفة وإليك ما  
 يحتاج إليه المنتقدون:   

 
للناس:   . 1 إلى من  اكصغاء  االنتقاد  اإلنسان موجه  يحتاج 

هو   االنتقاد  يأتي  عندما  نفعله  أن  بد  ال  شئ  فأول  يسمعه، 
الذي  الناس  إلى  فاإلصغاء  قد  اإلصغاء.  نظر  وجهات  لهم  ن 
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ينتقدوننا   فقد  األهمية.  منتهي  في  نظرنا  وجهات  عن  تختلف 
بكنيستهم   الناس  من  الكثير  "يهتم  الخدمة  في  مثلنا  أمناء  ألنهم 
وحتى نقدهم ال يأتي بناء على روح حقد بل يأتي من اهتمامهم."  

أن ننصت    55 لكن علينا  االنتقاد  أن ال نرفض  الضروري  فمن 
ال وجهات  محب  ونتفهم  صديق  من  يكون  فقد  األخرى.  نظر 

غرضه مصلحة الخادم والخدمة. فال يمكن أن نعتبر أن كل من  
 وجه انتقادات للخدمة نعتبره غير محب لها.  

 
منهم   نتعلم  فقد  الحب  بروح  الناس  إلى  ننصت  أن  نحتاج 
الكثير "يصغي القائد الخادم بصورة دائمة ألنه يريد أن يعرف  

مباشرة فقط، ألنه يتحدث بصورة غير    أن هللا ال يتحدث بطرق 
لتلقي   متفتح  الخادم  فالقائد  لذا  األشخاص،  طريق  عن  مباشرة 

والنصح"  فقط    56النقد  ننصت  ال  فإننا  الناس  إلى  ننصت  عندما 
نصح   طريق  عن  هللا  إرادة  ندرك  أن  يمكن  بل  كبشر  إليهم 
سمع   لقد  موسى،  مع  حدث  ما  وهذا  لنا.  وإرشادهم  اآلخرين 

ي نصيحة  قبل  موسى  فقد  القضاء  في  أسلوبه  تغيير  حول  ثرون 
الخدمة   في  معه  آخرين  وأشرك  حماه،  يثرون  نصيحة  موسى 
وكانت النتيجة رائعة وهي تدريب رؤساء آخرين حملوا المشقة  

 في القيادة مع موسى.  
 

ونالحظ أن اقتراح يثرون لتطوير خدمـة موسـي مـن العمـل 
علــى شخصــية  الفــردي إلــى الجمــاعي ال يعــد انتقــادا وهجومــاً 

موسـى. ألنـه أتـى مـن إنسـان مختبـر طـرق أخـري فـي الحكــم 
وإدارة الناس لم يختبرها موسي من قبل. فحاول مـع موسـى أن 
يختبر طريقة توزيع المسئوليات على قادة آخرين. "تمتع موسى 
بمرونة كبيرة فـي التفكيـر فكـان قـادراً علـى نقـد وتقيـيم الـذات 

 
55.. David Pyches Leadership for New Life Hodder & Stoughton 1998. p. 134.   
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س واستطاع بعد ذلـك أن يغيـر فاستطاع أن يقيم ما عمل مع النا
طريقة قيادته. طور موسى مـن مفهـوم القيـادة بعـد مقابلتـه مـع 
يثرون حميه حيث تفرغ هو للتفكير في وضع رؤى أمام الشعب 
وتفرغ للقضايا الكبـرى وتـرك بـاقي العمـل لرؤسـاء يشـاركونه 
العمل والخدمة. تعلـم موسـى فـي القيـادة الجماعيـة أن يثـق فـي 

هم معــه فــي الخدمــة. تعلــم أن يــري مواهــب اآلخــرين ويشــارك
 57اآلخرين من شعبه لذلك أعطى لهم مسئوليات كبرى"

 
يمثل    فهذا  وقوية  ناجحة  وجدها  موسى  أختبرها  وعندما 

سيساعده   لخادم  تقوله  شئ  "فأي  الخادم  حياة  في  فكرياً  نضجاً 
على أداء مهمته بصورة أفضل سيرحب به ألنه مع نهاية اليوم  

ه النتائج  ال  فإن  المدح  الخادم  ذلك  وسينال  تحتسب  التي  ي 
له    58التوبيخ"  ومساعداً  للقائد  االنتقاد مصححاً  يكون  أن  فيمكن 

أن يغير من خططه أو يطور منها وفي كلتا الحالتين هناك فائدة  
 من تقبل االنتقادات، إذا كان هناك إصغاء بدون حيل دفاعية. 

 
بإهمال:   . 2 شعروا  بمن  أاهتم  من  النقد  يكون  ناس  وقد 

يهتم   أن  للخادم  تنبيهاُ  هذا  فيكون  بهم  االهتمام  بعدم  يشعرون 
الخدام صعوبة في   وقد يجد  المتساوي.  بالقدر  الكنيسة  بأعضاء 
نستمع   يجعلنا  وهذا  الخدمة  في  األعضاء  بين  التمييز  عدم 
لوجهات النظر األخرى والتي تساعدنا على رؤية تقصيرنا في  

يكو  أن  يراعي  ولهذا  الناس.  بعض  برنامج  حق  هناك  ن 
بينهم.   المساواة  تظهر  بطريقة  الناس  مع  والعالقات  للزيارات 
يشعر   وعندما  باهتمام،  يشعر  ال  شخص  من  تأتي  فاالنتقادات 

 باهتمام سيقل االنتقاد.  
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يحتاج الخادم أن يتدرب على الصبر وسياسة النفس الطويل  
  وهذا يخلق روح التفاهم بينه وبين الناس لكي ينصت إلى تقييم 

تأتي   فقد  انتقاد.  كل  وراء  من  الغرض  اكتشاف  ويحاول  الناس 
االنتقادات ويكون غرضها إصالح العمل وقد تأتي لتعديل رؤية  
بالتفهم والصبر   االنتقاد؟  وما غرض  أين  تحليل من  هو  فالمهم 

 والمحبة نستطيع التعامل مع االنتقادات ونوجهها لخير الخدمة.  
 
اجه االنتقادات علينا أن  ونحن نوإمكانية صحة االنتقاد:   . 3

ثبت   ولو  صحيحاً  االنتقاد  يكون  فقد  االنتقادات.  صحة  نفترض 
نستطيع   لكي  الدافعية  مبدأ  تحدي  علينا  فيجب  االنتقاد  صحة 
نستطيع   هل  السؤال  يأتي  االنتقاد  صحة  إمكانية  وأمام  التغيير. 
نرفض   أننا  أم  الخدمة؟  في  عليها  تعودنا  التي  األساليب  تغيير 

يتقبل التصحيح فيكون "لسان    التغيير. الذي  للخادم  اتجاه  فهناك 
اتخاذ   يساعدني على  تدلني على شئ  أن  بإمكانك  كان  إذا  حاله 
قرارات أفضل سواء اآلن أو في المرة القادمة، فأنا أرغب في  

أعرفه"  بحرية    59أن  بآرائهم  اإلبداء  اآلخرين على  يشجع  وهذا 
إمكا في  نفكر  عندما  بها.  يرحب  الخادم  االنتقاد  ألن  صحة  نية 

من   نطور  أن  يساعدنا  هذا  االنتقاد  رفض  في  التفكير  قبل  أوال 
طرق تفكيرنا، ونطور من األساليب التي نتبعها في الخدمة. إن  
مبدأ إمكانية صحة االنتقاد سبب تقدم الواثقين من أنفسهم الذين  
يبغون التطور والتقدم. ومن المهم أن ندرك أنه ليس كل أسباب  

وفي  االنتقادا صحيحة  تكون  أن  يمكن  انتقادات  فهناك  سلبية  ت 
 صالحنا.  

 
 ثانياً: دور الخادم مع المنتقد

الحوار:  1 آداب  ركز على  الجماعة  .  تدريب  الخادم  يحتاج 
ونعلمهم طرق   الناس  نعظ  نحن  وتوقيته.  التقييم  كيفية  على 
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الحوار   آداب  بتعليمهم  نهتم  قلما  ولكن  هللا  لعبادة  خالقة 
توجيه   تعلم  وآداب  إلى  الكنيسة  في  فاالحتياج  االنتقادات. 

آداب الحديث. من حيث االستماع إلى اآلخر، والرد بطريقة  
مقبولة من اآلخر. وحرية التعبير عن اآلراء المختلفة. كما  
لقبول الرأي الذي يتفق مع   أن التنازل عن اآلراء مهم جداً 

 هدف الجماعة.  
 

لكل شئ. أن توجيه  وعلى الناس أن يتعلموا أن هناك وقتاً  
الشخص  تساعد  الطريقة  ألن  مهمة جداً  مقبولة  بطريقة  االنتقاد 
طريقة   إن  موضوعية.  بطريقة  يراه  أن  االنتقاد  إلية  الموجه 
توجيه االنتقاد فن وتوقيته فن آخر لذلك نحتاج أن نتدرب عليهما  
ألن االنتقاد يشبه العملية الجراحية فقد يجرح اآلخر وقد يستخدم  

ه أن وجه بطريقة سليمة. كم من خادم جرح من الناس  في شفائ
تحتاج   طويل.  زمن  بعد  إال  جرحه  يشف  ولم  االنتقادات  نتيجة 
إلى آخر   للكنيسة من وقت  المسئولة أن تشرح رؤيتها  الجماعة 
الناس.   يريح  والوضوح  االنتقادات،  كثرة  يسبب  الغموض  ألن 

 ت. ألن معرفة الناس بأمور الكنيسة يقلل من االنتقادا
 
عند وجود االنتقاد ماذا يفعل القائد؟ وماذا  . واجه المشكلة:  2

تشجعنا   والمواجهة  المواجهة.  هو  شيء  أفضل  الجماعة؟  تفعل 
تسبب   االنتقادات  أن  من  فبالرغم  االنتقاد  آالم  من  نخفف  أن 
وتجعلنا   التكبر  من  تحفظنا  فهي  فائدة  لها  أن  إال  آالماً  أحياناً 

 نطلب هللا من كل قلوبنا. 
 

ال   شيئاً  تقل  :ال  االنتقاد  لتجنبك  ذهبية  كلمات  ثالث  هناك 
تعمل شيئاً ، ال تكن شيئاً. بمعني ال تبدي بأرائك وال تقوم بعمل  
شيء ما وال تضع لحياتك هدفاً. بمعنى آخر ال أسمع ال أتكلم ال  
نفذ   لو  حتى  انتقادات  سيواجه  أنه  مسئول  ألي  هنا  وأكد  أرى. 
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السلبية وعدم المخاطرة باتخاذ أي    هذه القاعدة التي تحض على
 قرار. سيواجه انتقادات بسبب عدم وضوح  رأيه الخاص به.  

 
كل   الخادم  يرضي  أن  المستحيل  لمن  أنه  المالحظ  ومن 
ينتقد فيها   الخدمة. وهناك ثالث حاالت  لدوره في  الناس، نظراً 

 الخادم: 
 "ينتقد إذا أخذ قراراً خاطئا  

 ً    وينتقد إذا أخذ قراراً صحيحا
اإلطالق"  علي  قرارا  يأخذ  لم  إذا  ال    60وينتقد  معناه  وهذا 

 يمكن تجنب االنتقادات.   
 

البحث عن األسباب مهارة  . ابحث عن األسباب:  3
الحقيقي   السبب  معرفة  الخادم  استطاع  ولو  جيدة. 
االنتقاد.   لهذا  يستجيب  كيف  لعرف  االنتقاد  وراء 

 وهناك أسباب متعددة لالنتقادات منها: 

 ن التغيير الخوف م  •

 الخوف من المستقبل  •

 عدم إدراك أهداف الجماعة أو عدم فهمها  •

 عدم وجود اتصاالت جيدة بين الناس  •

 اإلحباط واليأس من الصعوبات  •

ومحاولة   • مناقشتها  إلى  تحتاج  الكنيسة  داخل  الخالفات 
 حلها. 

 الجروح التي تسببت فيها القيادة الحالية أو القيادة السابقة.   •

الخاطئة  • والغيرة    االتجاهات  الحسد  مثل  األعضاء  بين 
 والنزاعات. 
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البناء   ألن  البناء  واالنتقاد  الهدام  االنتقاد  بين  نميز  أن  علينا 
غرضه المصلحة العامة فوق كل شيء. وسيصل بنا إلى التقدم  
وإلى الحلول الخالقة. لهذا اسأل أسئلة لكي تفهم غرض االنتقاد.  

بة إذا جربنا هذا الحل  واسأل عن البدائل، وما هي النتائج المرتق
كم   اعرف  تقول"  "الناس  ما:  شخص  يقول  عندما  ذلك.  أو 
نفسه؟   عن  يتكلم  أنه  أم  حقيقيين،  أناس  عن  يتكلم  هل  عددهم؟ 
معناه   ما  وكذا  كذا  تقول  فالناس  الناس.  كل  على  القول  ويعمم 

 ومن هم الناس؟ ولماذا قالوا ذلك؟
 

التفكير:   . 4 في  موضوعياً  الموضوعية  كن  معني  "أول  ما 
كون لدى المرء روح نقدية . ومعنى  يمعنى للموضوعية هو أن  

يتأثر بالمسلمات الموجودة أو الشائعة ، وأن ينقد نفسه   ذلك أال 
اآلخرين."   النقد من  الضوء على    61ويتقبل  االقتباس  هذا  سلط 

قدرة اإلنسان أن ينتقد نفسه ويتقبل رأي اآلخرين فيه وفي دوره  
االنتقا قبول  الخدمة.  للتفكير  في  الوصول  محاولة  معناه  د 

الموضوع   نحلل  أن  هو  الموضوعي  والتفكير  الموضوعي. 
إذاً  الموضوعي  فالتفكير  ألشخاص،  التعرض  دون  المطروح 

 عكس التفكير الشخصي.  
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 الفصل الخامس 
 

 كيف نقلل من االنتقاد
 

بالرغم من أننا أكدنا أن هناك حتمية من وجود االنتقادات إال  
ن نقلل منها، أو نقلل من تأثيرها السلبي على نفسية  أننا يمكن أ 

المسئول وعلى الجماعة. فليس معنى وجود االنتقادات أن نقف  
بل   معها،  نتعامل  ثم  االنتقادات  تأتي  حتى  األيدي  مكتوفي 
وجودها معناه أن نخطط لتقليصها إلى أدنى درجة ممكنة. وإليك  

 بعض األفكار حول ذلك: 
 

 ائرة الضوء أوالً: االبتعاد عن د
في   الدوائر  كل  مركز  أو  الضوء  دائرة  في  نفسه  يضع  من 
كل   مركز  عن  واالبتعاد  االنتقادات.  من  الكثير  يصيبه  الخدمة 
مركزاً   هم  ليكونوا  فرص  اآلخرين  إلعطاء  جداً  مهم  الدوائر 

 لبعض الدوائر.  
يتعرض الشخص إلى  . ال تجعل من نفسك مركز الدائرة:  1

ي  عندما  الدائرة  كل  يتعرض  ضغط  وهكذا  مركزها.  في  وجد 
في   نفسه  يضع  عندما  الناس  كل  لضغوط  الكنيسة  في  الخادم 
كل   ودائرة  الناس،  كل  اهتمام  دائرة  أي  الدائرة  مركز 
اإلنجازات. ويمكن أن نري مكانة الخادم في المركز في كل من  
القيادة الفردية، والكارزماتية، حيث نجد القائد كفرد مسئول عن  

يادة، فإذا نجح القائد ينبهر به الكل ويفرح به الكل.  النجاح في الق 
فتطلب   ذلك  غير  حدث  وإذا  واإلعزاز.  بالفخر  الخادم  ويشعر 
كل   لضغط  الخادم  يتعرض  حيث  الخادم  محاسبة  الجماعة 
الجماعة. إذا فوجودك في مركز دائرة االهتمام ليس امتيازا بل  

 ك الذم.  عيباً خطيراً. فبالقدر الذي يأتي لك المدح يأتي ل
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أضحي الوجود في مركز االهتمام في أيامنا المعاصرة سمة  
يتسم بها بعض الخدام في كنائسنا. ولكن هذا له ثمنه فإذا حدث 
يستبعده   أن  القائد  يحاول  قد صنعه، وإن حدث فشل  فهو  نجاح 
ولكن الجماعة تحمله المسئولية بالكامل. لهذا من المهم أن يكون  

ط عن  يتم  جماعياً  القيادة  العمل  فكرة  "وترتبط  الجماعة  ريق 
وإتاحة   األفراد،  على  المسئوليات  بتوزيع  أساساً  الجماعية 
الفرصة للجماعة أن تعمل وتنطلق. ولهذا فالجماعة تبدع وتبتكر  
الشعور   يزيد  الجماعي  فالتحرك  حدود.  بال  خدمة  في  وتنطلق 
ديمقراطياً يتصف بالحرية والتعبير عن   بالمسئولية ويخلق جواً 
العمل   من  أعظم  جماعة  طريق  عن  يتم  الذي  والعمل  الرأي. 
أن   كما  متعددة.  نظر  وجهات  لها  الجماعة  ألن  بكثير،  الفردي 

 ً معا تكاتفها  خالل  من  ذاتها  تبني  أن  تستطيع  فالجماعة  العمل  . 
كفريق"  العمل  عن  عبارة  حوار    62الجماعي  مركز  فيكون 

وألجل   الكنيسة،  ألجل  والخدمة  العمل  هو  المجتمع،  الجماعة 
 وليس القائد بكل نجاحاته أو بكل فشله. 

 
المشاكل:  2 في  السريع  التدخل  لعالج  .  السريع  التدخل 

أكبر   مشاكل  من  والخادم  الجماعة  يحمي  الصغيرة  المشكالت 
إلى   االحتياج  من  تنقذنا  وقتها  في  "غرزه  يقول  مـَثـَل  وهناك 

همل  تسعة غرز" فقد يحتاج الثوب إلى غرزه واحدة ولكن إذا أ
سيحتاج إلى تسعة. فإذا أتت الغرزه في وقتها فهي تنقذ االحتياج  
تحل   ال  ألنها  المشكالت  تترك  فال  األخرى.  غرز  التسع  إلى 
نفسها، بل تدخل أنت سريعا لكي توقف نموها. فالمشكالت أشبه  
بالنبات إذا ترك سيتحول من نبات إلى شجر كبير، والمشكالت 

كب إلى  من مشكالت صغيرة  الحل.  تتحول  عليه  يعصي  قد  يرة 
معها   التعامل  يتم  لم  وإذا  انتقاد  أو  بتذمر  المشكالت  تبدأ  فقد 

 ستتحول إلى أمور يصعب التعامل معها.   
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فقد نواجه أحد أعضاء الكنيسة إذا لم ينفذ ما وعد به. أو قام  
والقواعد   الشروط  أحدهم  تجاهل  أو  مقبول.  غير  بشيء  أحدهم 

ر أفكاراً متضاربة مع فكر العقيدة  الموضوعة في الخدمة، أو نش
يعنيهم   التدخل مع من  إلى  المجلس، كل هذا يحتاج  أو مع فكر 
المشاكل   القادة  يترك بعض  نفسها.  تحل  ال  إذاً  فالمشكلة  األمر. 
تتفاقم على أمل أنها ستنتهي بدون تدخل وهذا هو رأي نابليون  

نا  حيث قال "الرسالة ستجاوب نفسها بعد ستة شهور" المعنى ه 
لو أتت رسالة لك ولم ترد بعد فترة سيفهم مرسلها الرد . تبنـَّى  
يتدخل   لم  ولو  حتى  نفسها  المشاكل  ستحل  األسلوب  نفس  هتلر 

وقد دخلت في مجتمعنا بعض الكلمات والتصرفات مثل    63أحد"
"الطناش" أو "دع القافلة تسير والكالب تنبح" أو "كبر دماغك"  

   بمعنى ال تهتم بآراء اآلخرين. 
 

الفكر؟   هذا  الكنيسة  في  الخادم  اتبع  لو  ماذا  أتساءل  وأنا 
ينفع   ال  مشكلة  أثار  فمن  بالمرة.  مرضية  غير  ستكون  النتيجة 
ما.   شئ  لعمل  التدخل  من  بد  فال  اإلنكار.  أو  التجاهل  معه 
وأفضل الطرق لحل المشكالت هو المواجهة، فالمواجهة تساعد  

قدرة على التفكير في  الخادم على فهم مصدر المشكلة ومن ثم ال
األفضل   من  مشكالت  هناك  اآلخر  الجانب  من  وحلها.  تحليلها 
عدم التدخل فيها فعلى الخادم أن يتحسس الموقف هل يتدخل أم  
ال يتدخل. ويتكون هذا الحس لدي الخادم بعد فترة من التعرف  
 على الناس وفهم طبيعتهم، ومشاركة المسئولين معه في الخدمة. 

 
ط  وقتاً  فعلينا  سنقضي  المشكالت  حل  وفي  الرعاية  في  ويالً 

مواجهة   في  والهدوء  للصبر  نحتاج  بل  لذلك  نندهش  ال  أن 
المشكالت والتعامل معها. وفي الخدمة علينا أن ال ندرب الناس  

 
63 . David Pyches Leadership for New Life Hodder & Stoughton 1998. p. 126.   
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عمل   كيفية  على  يتدربوا  بل  فقط،  بأنفسهم  مشكالتهم  حل  على 
مشكلة   لكل  حياتهم.  في  المشكالت  حدوث  يتفادى  لكي  وقاية 

اجهنا عدة أطراف، فتأكد أن ال تقول شيئا ـُيفهم على أنه انتقاد  تو
أوال.   األمر  يعنيهم  من  مع  المشكلة  ناقش  اآلخرين.  فعله  لما 
هل   نفسك  واسأل  لهم.  بالنسبة  مقبوالً  وتدخلك  كلماتك  أجعل 

 الطريقة التي تستخدمها مقبولة بالنسبة للناس أم ال.  
 

"أنصت  بل  الناس  تالوم  ال  تدخلك  ال    وفي  يقولون.  ما  إلى 
تأخذ موقف الدفاع. اختبر رد فعلك بعناية. ولو أن هناك طرف  
له فال تتسبب في عثرته وأنت   ثالث يالم ولومه سيسبب جرحاً 

وسيقدر الناس لك هذا ألنك ال تتكلم على اآلخرين    64لم تسمعه." 
 في غيابهم.  

 
يسجل بعض الخدام كل نجاح  ال تكتب كل نجاح باسمك:  .  3
ال الخدمة  في  في  المسئوليات  بكل  قاموا  كأنهم  بأسمائهم،  كنيسة 

في الكنيسة. ولكن الحقيقية غير ذلك حيث يعمل أناس كثيرون  
نجاح   كل  ونكتب  نشاطهم  نغفل  وقد  الكنيسة  في  الخدمة  في 

 بأسمائنا نحن الخدام.  
كل   في  حدث  نجاح  كل  عن  مسئولون  الخدام  أن  يعقل  فهل 

مدارس األحد، وهو المسئول عن  اجتماع: الشباب، والسيدات، و
أحد خدم   يوجد  الميزانية..الخ وكأنه ال  الجديدة، وزيادة  المباني 

 ويخدم إال الخادم المتخصص )القسيس(. 
 

لذا فمن األفضل أن ننظر إلى كل شخص يتعب في الخدمة  
قام   الثناء على ما  له  نقدم  باسمه، ثم  الذي قدمه  النجاح  ونسجل 

نت ال  فنحن  وبالتالي  يعملون  به.  عندنا  كأجراء  الناس  مع  عامل 

 
64 . Ibid. p   .127  . 
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ليالً ونهاراً ونحن أصحاب النجاح. لكن نتعامل معهم على أنهم  
 شركاء في الخدمة وشركاء في النجاح أيضاً.  

 
نفسك:    .4 االنتقادات تقبل  موضوع  في  القول  خالصة 

وطرق االستجابة إليها قد يتلخص في السؤال التالي: كيف أتقبل  
مقاييس  ضوء  في  دائماً    نفسي  يتحداني  اآلخرين  نقد  اآلخرين؟ 

لكي أقيم ذاتي، فوجودي في وسط الجماعة يتطلب تقييماً لنفسي  
من وقت إلى آخر. كما أن قبولي لنفسي يحتاج إلى فهم مقاييس  
ضوء   في  لنفسي  تقبلي  مسألة  أن  معها.  أتعامل  التي  الجماعة 

ال أقبل فكر  فقد  الصعوبة  ناس  مقاييس اآلخرين مسألة في غاية 
عني وقد أرفضه تماماً. وفي كال الحالتين علٌي أن أمتحن آراء  
اآلخرين فٌي ألنهم يرون ما ال أراه في نفسي. وليس معنى ذلك 
التسليم الكامل بتقرير اآلخرين وبانتقاداتهم ألنه في مرات يكون  
رأي اآلخرين غير موضوعي ولكن علي أن أنصت وافحص ما  

قد  لي.  هو صالح  ما  وآخذ  أصلح    يقال  أن  لي  أمالً  هذا  يعطي 
إذا  ولكن  السنين.  عبر  شخصيتي  في  تكونت  التي  األخطاء 
معناه   فهذا  عني  اآلخرين  رأي  ورفضت  نفسي  على  أغلقت 
من   سلسلة  إلى  هذا  يعرضني  وقد  التغيير  عدم  علي  اإلصرار 

 االنتقادات ال نهاية لها. 
 

 ثانياً: أشرك الناس في حمل المسئولية 
نطالب باشتراك أكبر عدد من  الخدمة:  . أشرك الناس في  1

جميع   بكهنوت  نؤمن  ألننا  الخدمة  في  المحلية  الكنائس  أعضاء 
نفسه   عن  كاهناً  يكون  أن  الحق  له  مؤمن  كل  أن  أي  المؤمنين 
كخدام   معاً  العمل  في  مراراً  عليه  نركز  ما  وهذا  غيره.  وعن 
أعضاء   من  عدد  أكبر  إشراك  هنا  نناقش  أننا  إال  وكشعب. 

دائرة  الكنيسة   من  نقلل  لكي  القرار  اتخاذ  وفي  الخدمة  في 
طرقاً   يبتكرون  يجعلهم  الخدمة  في  الناس  إشراك  ألن  االنتقاد. 
انتقادات   هناك  كان  وإن  الخدمة.  في  جديدة  وأساليب  جديدةً 
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للجماعة المسئولة فيمكن لها أن تتحمله وتتعامل مع من أثاروه،  
تصحيح ستصحح  للوقوف على الحقيقة. وإن احتاجت الجماعة ال

على   تصر  أن  أو  الذات.  لتبرير  فردية  محاوالت  دون  نفسها 
 موقفها كجماعة فتحمي نفسها من االنتقاد.  

 
بك: .  2 فيثقوا  بالناس  وبين    ثق  بينك  الثقة  من  أقم جسوراً 

مع   تحدث  التي  المشكالت  مناقشة  إلى  الناس  يميل  فقد  الناس 
ت "عندما  كمسئول  إليك  تصل  أن  قبل  البعض  حدث  بعضهم 

يكون   فقد  األمر.  يعنيهم  ال  من  مع  أوالً  تناقش  فإنها  مشكالت 
القائد آخر شخص يسمع عن الصراع يا تري لماذا؟ هناك عدة  
لمواجهة   الفعل  رد  كيفية  البسطاء  الناس  يعرف  ال  أسباب: 
مشاكلهم فهم قلقون، لذلك يشاركون قلقهم مع آخرين ونحن نظن  

متذمرين م ولكنهم غير  متذمرون.  تكون  أنهم  قد  المشكلة  أن  ع 
أو   الفكرة  اختبار  من  كنوع  آخرين  يشاركون  ولكنهم   ، صعبة 
بكل   القائد  يخبروا  أن  التردد  من  نوع  هناك  أن  كما  الخطة. 
المشاكل الصغيرة. فقد يرغب الناس عدم إزعاج القادة بالمشاكل  
ال   أن  القادة  علي  لذلك  جداً.  مشغولين  القادة  ألن  الصغيرة 

باإلحباط المشكلة قد شارك    يشعروا  عندما يعرفون أن صاحب 
السابقة."  لألسباب  المشاركة  تكون  فقد  قبله  والسؤال    65آخرين 

إليه   تأتي  عندما  الخادم  دور  هو  ما  نظري  وجهة  من  المهم 
 المشكالت؟ هل له دور فعال أم دور هامشي.  

 
توجد   عندما  الكنيسة  وشعب  الخادم  بين  المتبادلة  الثقة  إن 

ال تبتعد عن  تذوب كثير من  قد  الناس  خالفات واالنتقادات. ألن 
إشراك القادة في المشكالت التي يواجهونها بسبب ما لديهم من  

الحقيقية   المشكلة  إهمال  في  أو  أو  سمعة  تبسيطها  محاولة 
 االستخفاف بها. 

 
65  . David Pyches Leadership for New Life Hodder & Stoughton 1998. p. 126.    
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الحاجة إلى المعارضة في الخدمة  إلى المعارضة:  . االحتياج  3

خدمة   على  دوركايم أفضلتساعد  يقول  جميع    .  أن  "الحظت 
كانوا    ، روزفلت  فرانكلين  من  بدءاً   ، البارزين  القرار  صناع 
بالنسبة   إجماع  لديك  كان  إذا  للغاية:  بسيطة  قاعدة  يتبعون 
لموضوع هام ، ال تتخذ القرار. أرجئه حتى يتاح لكل واحد قدراً 
  . الخطورة  تكتنفها  الهامة  فالقرارات   . فيه  للتفكير  الوقت  من 

هذا    66يصحبه تهليل معناه أنه لم يقم أحد بواجبه."   والتأييد الذي
ويحصل   باإلجماع  القرار  يأخذ  فقد  األهمية  منتهى  في  الكالم 

 على موافقة الجماعة وتكون الجماعة مندفعة في اتجاه خاطئ. 
 

لن    بدونها  ألنه  عليها  احرص  نعمة  البناء  فاالنتقاد 
واإل االبتكار  نستطيع  ولن  الحياة  في  التقدم  فال  نستطيع  بداع. 

جداً   مهم  فالتصحيح  أخطائه  تصحيح  من  يتعلم  لم  إنسان  يوجد 
لهذا يجب أن نتعامل مع االنتقاد على أنه موجه لنا ومنذر لنا في  
التي   االختيارات  ونمتحن  نفعل  ما  نفحص  أن  المرات  بعض 

"فطالما أنه ليست هناك طريقة لتجنب الضغوط فلماذا ال  أمامنا. 
لصالحن  تعمل  جعلها  الحق    67ا" نحاول  كل  أنفسنا  نعطي  ولماذا 

أن نهاجم األصدقاء واألعداء وال نعطي نفس الحق لآلخرين أن  
فبدون   من  ينتقدونا؟  ومن  التغير  يستطيع  منا  من  البناء  االنتقاد 

اآلخرين.   توجيهات  بدون  ينموا  أن  البعض  يستطيع  يفرح  قد 
ما على قرار ما ولكن الكالم هنا ينبهنا إ لى  عندما يجد إجماعاً 

 حتمية المعارضة وأهميتها.  
 

 
دوركيم    66 ف.  بيتر  الممارسة  .   للربح  تهدف  ال  التي  المؤسسات  إدارة 
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فالمعارضة هنا لها دور إيجابي في دراسة األمر وفي تحري  
ا وفي  بل    تخاذ الدقة  نقمة  ليست  فالمعارضة  المناسب.  القرار 

كلما    نعمة الصحيح  الطريق  على  وتصححنا، وتضعنا  توجهنا، 
بعض   في  سنجد  يوجهنا  من  إلى  نصغي  فعندما  عنه.  انحرفنا 

حق، وأن كان كذلك فعلينا أن نعدل من أسلوبنا  المرات أنه على  
 في معالجة بعض األمور.   

 
نتغير   أن  كخدام  نحن  علينا  بالتغيير،  الناس  نطالب  فكما 
باستمرار فنقلل من وسائل الدفاع عن عملنا وعن أنفسنا ونحن  
نتغير ونطور ونجدد في   أن  االنتقادات  االنتقاد. تساعدنا  نواجه 

المتنوع الخدمة  أن  أساليب  لنا  مهمة  رسالة  البناء  فاالنتقاد  ة. 
التغيير   وهذا  أنفسنا  تغيير  على  ونعمل  ونفحصها  إليها  ننصت 

 يقود بالفعل لإلبداع.  
 

ونحن ندرك أنه ال يوجد إبداع أو إنجاز حقيقي دون االنفتاح  
لخدمة   الطرق  أفضل  حول  معهم  حوار  وإقامة  اآلخرين  علي 

 الجماعة.  
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 الفصل السادس
 

 التفويض الخدمة و
 

ال يستطيع الخادم أن يقوم بكل األعمال في الكنيسة، كما أن  
الكنيسة ال تستطيع توفير المال الكافي لعدد كبير من الموظفين.  
معه   ليقوموا  آخرين  إلى  األعمال  من  الكثير  يفوض  لهذا 
بالمسئولية، وتفويض األعمال قد يكون تطوعياً وقد يكون بأجر.  

استخدا يعني  ال  يعني  والتفويض  بل  الخادم  لصالح  الناس  م 
تخدم   التي  الجماعة  قدراتها لصالح  استخدام  الناس على  تشجيع 
معها. وللتفويض قواعد وأصول على الجماعة أن تفكر فيها قبل  

 البدء في التفويض. 
 

 أوالً: التفويض وصعوباته 
التفويض؟:  1 هو  ما  أنه  .  على  التفويض  دوجالس  يعرف 

الدور الذي يمارسه اإلداري ، ليمنح مسئوليات وما لها من  …"
بها"  بالقيام  يكلفه   ، آخر  شخص  إلى   ، هذا    68سلطات  يتضمن 

ما.   بمهمة  إليه  للمفوض  الممنوحة  والسلطة  المسئولية  التعريف 
ألن تكليف الناس بالقيام بعمل بدون منحهم سلطة للتنفيذ ال يعد  

التي   هي  السلطة  ألن  قوياً  المفوضة  تفويضاً  الجماعة  تكسب 
في   التحكم  أو  االستبداد  بالسلطة  أقصد  وال  العمل.  في  الجدية 
لتأدية   ما  لشخص  تمنح  التي  بالسلطة  أقصد  بل  اآلخرين،  فكر 
المفوض أن ينجز   مهمة ما، فبدون قدر من السلطة ال يستطيع 

 مهمته.   
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التفويض:  2 التفويض في  . صعوبات في  بالرغم من أهمية 
لنجا من  الخدمة  الكثير  نواجه  به  نقوم  عندما  أننا  إال  حها 

 الصعوبات منها:  

ال   • ولكن  الناس  بعض  إلى  أعماالً  الخدام  بعض  يفوض 
يعطوا لهم الحرية في التنفيذ فهذا ليس تفويضاً بل تسخيراً. هذا  
من   في  يثق  ال  ولذلك  أنفسهم  في  إال  يثق  ال  الخدام  من  النوع 

 يساعدهم. 

بالتهديد   • الخدام  بعض  عندما  يشعر  مواقعهم  على 
 يفوضون أحداً للخدمة. 

يفوض بعض الخدام بعض الناس ثم يقوم الخادم بالمهام   •
 التي فوض آخر فيها وهذا يسبب نزاع على السلطة.  

األعمال   • بكل  للقيام  من هللا  مدعوون  بأنهم  البعض  يعتقد 
 لهذا ال يفوضون أحداً.  

لمن  تفويض أعمال لإللقاء بالمسئوليات على اآلخرين أو   •
إلى عدم   يؤدي  وهذا  المسئولية  التهرب من  هو  والدافع  يرغب 

 إنجاز. 

تفويض مهام يفضلها الخادم آلخرين "وجدت صعوبة في   •
شخصاً   أفوض  وأنا  بالغيرة  شعرت  األعمال.   بعض  تفويض 
للقيام بعمل  أنا أحب القيام به ، وشعرت بالغيرة عندما فوضت  

 69اآلخرين بأعمال ولم أجد ما أقوم به." 

المنصب هو   • لتـأمين  الطرق  أحد  أن  الخدام  يفتكر بعض 
بأي   للقيام  لآلخرين  فرصة  إعطاء  وعدم  األعمال  بكل  القيام 
تأمين   في  الرغبة  هو  التفويض  لقانون  واحد  رقم  "العدو  عمل 
ساند   هو  إن  بالقلق  دائماً  يشعر  الضعيف  فالقائد  المنصب. 

هناك    معاونيه وأعطاهم سلطة، سوف يأتي عليه وقت ال يصبح

 
69 . . David Pyches Leadership for New Life Hodder & Stoughton 1998. p. 141. 
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له."  مقدرة    70احتياج  زادت  كلما  تماماً  ذلك  عكس  والحقيقة 
الخادم على تفويض آخرين كلما زادت أهميته بالنسبة للجماعة  
ألنه سيصبح األقوى واألقدر على تشغيل مواهب الجماعة التي  

 يعمل معها.  

لآلخرين.   • الخادم  من  التفويض  الناس  من  الكثير  يرفض 
يقوم بما يحتاجون. وهذا يمثل عبئاً  فهم يفضلون أن الخادم نفسه  

 كبيراً على الخادم ألنه ال يستطيع القيام بكل األعباء.   
 

 ثانياً: من المسئول في التفويض؟ 
أي   إلى  العمل  ويتابع  ويقيم،  يحاسب  ومن  من؟  يفوض  من 
بأن   ينادي  من  هناك  التفويض؟  في  نرجع  أن  يمكن  إنسان 

وه المسئول  هو  اختالراعي  يستطيع  الذي  الناس  و  يار 
 ويفوضهم.  

لديه   من  أو  له  يستريح  من  الراعي  يفوض  األول:  الرأي 
هو الذي    والراعي  الكفاءة للعمل والخدمة من وجهة نظر الخادم.

مكافئة   و  المقصر،  محاسبة  يمكنه  حيث  التفويض  عملية  يتابع 
المسئول   هو  كفرد  الراعي  تضع  الفكرة  وهذه  عمله.  يتمم  من 

القيا  الذي يفوض، وهو  عن كل شئ كنوع من  الفردية، فهو  دة 
ومع   يحاسب.  الذي  األعمال، وهو  لهم  يفوض  يختار من  الذي 
في   يصلح  ال  أنه  إال  الكنسية  األعمال  بعض  في  جائز  هذا  أن 
الخدمة الجماعية وفي بناء الجماعة التي تتعبد معاً. فقد يستطيع  
الراعي تفويض أناس معينين ولكن قلما يستطيع محاسبة من ال  

 م التفويض الذي أوكل إليه.  يتم 
 

وهناك رأي آخر أال وهو الجماعة معاً تفوض شخصا ما أو  
جماعة معاً لغرض تحدده الجماعة. وهي التي تختار من تفوض  

 
إحدى وعشرون قانونا للقيادة من يبتعها يتبعه اآلخرون ترجمة د.  . جون ماكسويل  70
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العمل.   التي  إليهم  اللجنة  أو  الفرد  تحاسب  التي  هي  والجماعة 
وقد   إليها.  العمل  أو  فوضت  معينة  لجنة  هنا  الجماعة  تكون 

الكنيسة. من    مجلس  النوع  هذا  مميزات  أن  المالحظ  ومن 
على   منها  برضا  ويتم  الجماعة  باختيار  يتم  أنه  التفويض 
الشخص المفوض. كما أن الجماعة هنا هي التي تتابع وتحاسب  
على المهمة التي تم التفويض فيها، وبالتالي يكون هناك تعاون  
مع المفوض إليه األعمال لينجزها في وقتها. على أن يحدد مدة 
معينة ألي مهمة متى تبدأ ومتى تنتهي حتى تستطيع الجماعة أن  

 تجني ثمار العمل الذي ترغب فيه.  
 

 ثالثاً: أهمية التفويض 
بالرغم من وجود صعوبات في التفويض في الخدمة إال أننا  
ال يمكن أن ننكر أهميته في إنجاز المهام وفي تدريب آخرين في  

 ع الجماعة.  الخدمة وأيضاً في إشراك المسئولية م 
 

يمنح سلطة لآلخرين:  1 التفويض  الناس  .  نقود  الخدمة ال  في 
وأروع   الخدمة معاً  لتنفيذ سياسة شخصية بل نشترك معهم في 

ويؤكد كل من  .  نموذج هو الذي تشترك فيه الجماعة في السلطة 
وجون   سين  والري  الند  لين  القيادة،  بعلم  المختصين  المحللين 

ذي يقوم بالتفويض ومنح السلطة  ة التشايلدرس أن نموذج القياد 
هو النموذج الذي يبتعد عن نموذج "السلطة النابعة من المنصب  
قيادية   مناصب  على  الناس  كل  فيه  يحصل  الذي  النموذج  إلى 

لهم."  كفاءة  أقصى  المساهمة  من  يتمكنوا  فالخدمة    71حتى 
يد   الناس فال تكون في  التي يشترك فيها كثير من  الناجحة هي 

 بل في أيدي كثير من الموهوبين في أداء الخدمة.  واحد فقط 
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القيادات:   . 2 لتدريب  مهم  أفضل  التفويض  هو  فالتفويض 
فتدريب   العمل.  في  للمشاركة  الخدام  تدريب  في  عملية  طريقة 
التفويض   معينة.  لمسئوليات  للخدمة  تفويضهم  معناه  األعضاء 
الذين   لهؤالء  المناسب  التدريب  لتوفير  لنا  تحد  عن  عبارة 

ومون باألعمال. فقبل القيام بتفويض اآلخرين للخدمة علينا أن  يق
ال اإلعداد  لنعدهم  برنامجاً  الزم  يتطلب  اإلعداد  وهذا  لخدمة 

طويل األمد في التدريب. إذا تم التدريب سيكون التفويض مؤثراً  
إلى   دفعهم  يعني  تدريب  بدون  الناس  تفويض  ألن  الخدمة  في 

     الفشل في تأدية المهمة المطلوبة. 
 

ك عدد  توفير  التفويض  األفراد ويتطلب  من  ليكونوا    اف 
ممارسة   على  الناس  التفويض  يشجع  كما  للخدمة.  مؤهلين 
يجدون   ال  عندما  باإلحباط  يشعرون  األفراد  ألن  مواهبهم. 

انتماء    ا مكان كيفية  في  هذا  في  ونالحظ  مواهبهم.  لممارسة 
الذ  المكان  إلى  ينتمي  فالفرد  بعينها  لكنيسة  يشجعه  األفراد  ي 

 على تنمية نفسه من خالل تنمية مهاراته ومواهبه لخدمة هللا.   
 

يساعد التفويض الخدام على  . التفويض يساعد على اكنجاز:  3
التفرغ ألكثر األعمال أهمية لمساعدة الجماعة في تأدية عملها.  
فلو انشغل الخدام المؤهلون للخدمة بقضايا صغيرة لتوقف تقدم  

يزود اإلنجاز في أعمال كثيرة تهم الجماعة  الخدمة. فالتفويض  
بطريقة   البشرية  والقدرات  الطاقات  استخدام  تم  إذا  والمجتمع 

 أمثل. 
ليس من مسئولية الخادم في  مسئولية الخادم في التفويض:  .   4

األهداف   يرى  أن  مسئوليته  من  بل  األهداف  تحقيق  التفويض 
لجماعة بل  وضع األهداف ل  ليست   التي تحققت.  مسئولية الخادم

مسئوليته مساعدة الجماعة أن تضع أهدافها والسير معاً لتحقيق  
هذه األهداف. لهذا فمن الحكمة التي يجب أن يتحلى بها الخادم  
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من   يترك  بل  التنفيذ  كيفية  في  التدخل  عدم  هي  التفويض  عند 
 فوضهم ليقوموا بالتنفيذ.  

   
  يقلل التفويض من التفويض يقلل من انتقادات الجماعة:   . 5

في   آخرين  إشراك  هو  التفويض  ألن  للخادم  الجماعة  انتقادات 
التفويض عمل جماعي وهذا يحول االنتقادات   العمل بمعنى أن 
إلى إيجابيات والى دعم الخدمة. فعندما تعمل الجماعة معا ستقل  
ألن   الخدمة،  في  األعمال  من  الكثير  على  االعتراض  نغمة 

 الجماعة تقدر خدمتها. 
 
التفويض    . 6 والقدرة:  يحتاج  الرغبة  الناس  إلى  يفضل  ال 

القيام بأعمال ال يرغبون فيها. لذلك فمن المهم تفويض أشخاص  
نفوض   فعندما  إليهم.  الموكول  بالعمل  للقيام  الرغبة  لديهم 
لها   متحمسين  وغير  فيها  راغبين  غير  بمهمة  للقيام  أشخاصاً 
الراغبين   اختر  بالفشل.  سيواجه  فعملهم  حماس  دون  سيؤدونها 

على  الم الناس  يساعدان  والحماس  فالرغبة  ما  لعمل  تحمسين 
فيه   يتم  الذي  الجيد هو  التفويض  أن  يالحظ  بجدية.  العمل  تنفيذ 
يتم   حتى  ما  لعمل  تفوض  التي  الجماعة  أو  الفرد  مع  حوار 
أن   كما  بالذات.  المسئولية  بهذه  للقيام  جادة  برغبة  التفويض 

تت  فقد  العمل  على  المقدرة  إلى  يحتاج  في  التفويض  الرغبة  وفر 
العمل وال تتوفر القدرة أي المهارة للقيام بالعمل فتكون النتيجة  

 اإلخفاق في العمل. والمقدرة تكتسب بالتدريب لآلخرين.  
 

اآلخرين:   . 7 بقدرات  اكيمان  معناه  نؤمن  التفويض  عندما 
يعني   ال  فالتفويض  مهمة.  ألعمال  نفوضهم  اآلخرين  بقدرات 

الخدمة لصالح  األعمال  بقدرة    إنجاز  إيماننا  يعكس  بل  فقط 
نؤمن   لم  إن  للبشرية.  الخدمة  طريق  مشاركتنا  على  اآلخرين 
التفويض   موضوع  في  التفكير  عدم  فاألفضل  اآلخرين  بقدرة 
ألننا لو فوضناهم ونحن ال نثق فيهم ال يتكون لديهم الرغبة في  
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يضعف   الخدمة  على  القائمين  الناس  في  الثقة  وعدم  العمل. 
 از األعمال المطلوبة منهم.   قدرتهم على إنج

 
اآلخرين:  ا . 8 بفضل  خطالعتراف  في  الخدام  بعض    أيقع 

كبير في موضوع التفويض وهو نسب كل األعمال التي أنجزت  
بعد    ىلهم شخصياً وكأنه ال يوجد من شاركهم في الخدمة. بمعن

إنجاز الكثير من األعمال التي تم التفويض لها يظهر الخادم في  
انه علي  نكون    المقدمة  أن  نريد  كنا  أن  األعمال.  هذا  كل  فعل 

ناجحين في عملية التفويض علينا أن ننسب إنجاز أي عمل إلى  
من قام به فعالً. وبهذه الطريقة نعترف بفضل اآلخرين في القيام  
الناس   يشجع  األمر  هذا  أجلها.  من  فوضوا  التي  باألعمال 
بفضلهم   يعترف  من  وجدوا  ألنهم  الخدمة  علي  ويحفزهم 

يأتي  وي أن  يمكن  اآلخرين  بفضل  واالعتراف  بعملهم.  عترف 
أو   به،  قاموا  الذي  والعمل  أسمائهم  عن  كاإلعالن  طرق  بعدة 
ننسب   ال  أن  المهم  معين.  عمل  إنجاز  عند  صغيرة  حفلة  عمل 
علي   القائمين  تشجيع  كخدام  دورنا  بل  به  نقم  لم  من  ألنفسنا 

 الخدمة ودفعهم إلي األمام.   
 

 التنسيق رابعاً: التفويض و
التنسيق عبارة   التنسيق؟  إلى تنسيق فما هو  التفويض  يحتاج 
الجماعة.   أمام  الموضوع  الهدف  لتحقيق  الجهود  تنظيم  عن 
هو   والمنسق  العملية،  بهذه  يقوم  الذي  الشخص  هو  والمنسق 
وينسق   المادية  والموارد  البشرية  الطاقات  ينسق  الذي  الشخص 

األفراد. بين  العمل  توزيع  عملية  يكون    أيضاً  أن  يجب  لهذا 
لمواهب اآلخرين ليعطي لهم مسئوليات   المنسق شخصاً مكتشفاً 
جداً،   شاقة  مهمة  التنسيق  والخدمة.  العمل  على  لمقدرتهم  طبقاً 
األعضاء   بين  التنسيق  لعمل  جداً  كبيرة  قدرة  يتطلب  ألنه 
تنفيذ   يضمن  فالتنسيق  الجماعة.  قبل  من  أعمال  لهم  المفوض 



  

 

76 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

لألف المفوضة  بعضها  األعمال  مع  األعمال  تداخل  دون  راد 
 البعض. إذا فالخادم كمنسق عليه األتي: 

 . تحديد المسئوليات على أفراد معينين. 1
البداية  2 أي  للتفويض،  يحتاج  أمر  ألي  توقيت  تحديد   .

 والنهاية. 
 مساعدة الجماعة في وضوح الرؤية أمامهم.  . 3
 . تشكيل لجان ورؤساء لجان لتنفيذ العمل. 4
 سير العمل وتقيمه مع الجماعة.  متابعة  . 5
اللجان األخرى  6 أو مع  الكنيسة  الخدمة مع مجلس  . متابعة 

 المعنية، حتى يتأكد أن كل األعمال تسير بطريقة صحيحة.  
 تقييم حجم الخدمة في نهاية كل مرحلة.  . 7
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 الفصل السابع
 

 الخدمة والروح المعنوية
 

في أي منظمة  العمل    ىللروح المعنوية تأثير نفسي كبير عل 
و مؤسسة،  فعندما    بالتالي أو  الكنيسة.  في  كبير  نفسي  تأثير  لها 

معاً   التعاون  في  الناس  يرغب  ال  المعنوية  الروح  تنخفض 
الكنيسة طعم   تعرف  الناس فال  بين  العالقات  في  تفكك  ويحدث 
يتشجع   الناس  بين  المعنوية  الروح  ترتفع  وعندما  االستقرار 

ال ويتسابق  معاً  للعمل  ألجل  الناس  والتضحية  التعاون  في  ناس 
 خدمة بعضهم البعض.  

 
 أوالً: أهمية الروح المعنوية في الكنيسة 

أهمية كبر   المعنوية  التي    ى في شت  ىللروح  المؤسسات 
أن   حيث  الكنيسة،  المؤسسات  هذه  ومن  للبشرية،  خدمة  تقدم 
الكنيسة قائمة على عالقات األعضاء بعضهم ببعض وعالقاتهم  

المحي كما  بالمجتمع  بهم.  في  أن  ط  المعنوية  بالروح  االهتمام 
الوالء   دافع  وتقوية  األعضاء  بين  الشركة  تقوية  معناه  الكنيسة 

 وتقديم عبادة هلل من قلب صاف خال من االضطرابات.   
نظر  :  1تعريف   المعنوية    Daniel Katz"في  الروح  أن 

الذي   الجماعة  أفراد  بين  السائد  النفسي  االتجاه  من  نوع  هي: 
من    يؤدي  قدر  بأقل  متماسك  كفريق  معاً  األفراد  عمل  إلى 

إل  للوصول  بينهم  والصراع  مشترك    ىالخالف  هدف 
بين  تفي تعريف كا  يظهر   72مرغوب."  السائد  النفسي  ز االتجاه 

أفراد الجماعة وهذا االتجاه عندما يكون إيجابياً سيشجع الجماعة  

 
 . 131. ص 1988عمر محمد التومي علم النفس اإلرادي الدار العربية للكتاب  . الدكتور 72
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إذا  العكس  وعلى  معاً.  التماسك  وعلى  المشترك  العمل  على 
تصدعت العالقات بين أفراد الجماعة في الكنيسة لن تكون هناك  

وت المعنوية  الروح  وستضعف  فعالة  الخالفات ظخدمة  هر 
 واالنتقادات من كل طرف لآلخر.   

 
بمعن:  2تعريف   المتزنة  واالنفعالية  العقلية  شعور    ى "الحالة 

، بل  هالفرد باالتزان العقلي واالنفعالي وعدم وجود صراع داخل
يإ من  نه  قدر  بأقل  متماسك،  كفريق  العمل  في  مع زمالئه  عمل 

للوصول  بينهم  والصراع  مشترك"   إلى   الخالف  هذا    73هدف 
التعريف سلط الضوء على الفرد وعلى درجة اتزانه مع نفسه.  

هذا أنه ال يوجد دور للجماعة في الروح المعنوية    ىوليس معن
التزان  بل لها دور كبير في مساعدة الفرد أن يصل إلى درجة ا

االنفعالي بحيث يستطيع أن يندمج مع الجماعة ويطور من نفسه  
 ويضع مع الجماعة أهدافاً مشتركة.  

 
المزاج  :   3تعريف   أو  الروح  "تلك  هي  المعنوية  الروح 

السائد بين جماعة من األفراد، الذين يتميزون بالشعور بالثقة في  
با الشعور  وكذلك  الجماعة  في  دوره  في  وبثقة  لوالء  الجماعة، 

أهداف   تحقيق  أجل  من  للكفاح  واالستعداد  الجماعة  تجاه 
الجماعة. وعلى ذلك فالروح المعنوية للجماعة تتكون من الروح  
المعنوية   الروح  وتشير  الجماعة.  هذه  أفراد  لمجموع  المعنوية 

وتماسكها"  ووحدتها  الجماعة  وظيفة  الروح    74إلى  تشمل 
المتبادلة  الثقة  التعريف  هذا  في  والجماعة،    المعنوية  الفرد  بين 

والوالء للجماعة، والسعي تجاه تحقيق أهداف الجماعة، والعمل  
 على وحدتها.  

 
 

 . 397. د. حسن محمد خير الدين وآخرون مرجع سبق ذكره. ص  73
 . 384 مرجع سبق ذكره.. الدكتور عبد الرمحن عيسوي .  74
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الخدمة  :  4تعريف   في  المعنوية  الروح  معا  ندرس  ونحن 
الكنسية ينبغي أن نفكر في وضع تعريف خاص بالخدمة الكنسية  

ك يكون  أن  شعور  ال ويمكن  أي  المتزنة  االنفعالية  الحالة  تالي: 
النفسية وهو يتعامل، ويتعبد، ويعمل  اإلن بالرضا، والراحة  سان 

بالمس وإحساسه  الكنيسة،  أعضاء  بقية  مع  ئومع  للعمل  بقية  لية 
نحو هدف محدد مع الجماعة التي يعيش  األعضاء كما أنه يحيا  

نفسه عن   يقدم  بل  والمال  الوقت  بتقديم  يكتف  ال  معها. وأحيانا 
 الجماعة التي يخدمها. 

 
على الخدمة هو عمل الجماعة في الكنيسة معاً  فالذي يشجع  

الجماعة   تعمل  أن  الكنيسة  في  والمهم  مرتفعة.  معنوية  بروح 
نقول   أن  فيمكن  البعض.  بعضها  من  مقبولة  هناك:  إ بطرق  ن 

 . ه جماعة ما لها هدف مشترك، مقتنعة به، وتسعى نحو تحقيق
 

الخدمة   في  المعنوية  الروح  رفع  في  جداً  مهم  شيء  هناك 
ية أال وهو وجود هدف مشترك للجماعة، واقتناع الجماعة  الكنس

الهدف  تحقيق  إلى  نصل  ولكي  تحقيقه.  نحو  والسعي  به، 
أمامها   الموضوع  بالهدف  الجماعة  نقنع  أن  علينا  المرغوب 

فكرأ واألفضل   التي  هي  الجماعة  تكون  الهدف   ت ن  ووضعت 
 .  هلل الصعاب أمام تحقيق ذ لكي تسعي إلى تحقيقه وت

 
ال فإذا  الروح  الكنيسة،  في  الخدمة  في  أهميتها  لها  معنوية 

الروح   تركانت  أن  للكنيسة  أمكن  مرتفعة  من    ىالمعنوية 
أعضائها اإلنجاز والتقدم والوالء والشعور بالتضامن "فالشعور  

إلى   يؤدي  قدرة    ارتفاعبالتضامن  زيادة  وإلى  المعنوية  الروح 
كيا يهدد  الذي  الخارجي  الخطر  مقاومة  على  ن  الجماعة 

الجماعة. وكلما زاد التشابه بين مشاعر الفرد ومشاعر الجماعة  
كيانه   من  جزءاً  وأصبحت  مبادئها  وتقمص  بها  توحد  كلما 

شخصيته   وأصبحت  الجماعة    مذابة الشخصي  شخصية  في 
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واحداً.."  شيئاً  يصبحان  وجماعته  أنه  هنا    75للدرجة  والذوبان 
 ا في حياته.  معناه اإلتحاد مع الجماعة التي يؤمن الفرد بقيمه

 
لهذا فارتفاع الروح المعنوية في الكنيسة مهم لتأدية رسالتها  
الروحية، فال يوجد جيش انتصر وحالته المعنوية منخفضة وال  
نفسية   وحالة  األسواق  تغزو  أن  تستطيع  إنتاج  شركة  يوجد 

الكنيسة كمجتمع يقود    ى عمالها منخفضة وهذا ينطبق باألكثر عل
ومءأعضا العبادة  إلى  ال  ه  فالكنيسة  البعض.  بعضهم  عايشة 

ها وفي داخلها  ءتستطيع أن تشجع المحيطين بها وتشجع أعضا
 عدم وئام وعدم حب.   

 
تأثيرها بالسلب   ىأما إذا كانت الروح المعنوية منخفضة فتر

االنتماء    ىعل روح  وتضعف  االنتقادات،  تكثر  حيث  الكنيسة 
ل هذا الجو  وتظهر الصراعات بين أفراد العائلة. ويظهر في ظ

المناصب القيادية في الكنيسة. وهذه األمور السلبية    ىالتنافس عل
إال  له  تؤثر في عمل الفريق الواحد فيصبح فريقا مفككاً ال هدف 

الصراع والتنافس. عندما تنخفض الروح المعنوية يصبح شعار  
 الجماعة التشاؤم واليأس والخوف من الفشل أمام كل جديد.  

 
علم النفس  . من دكتور صالح خميمر، د. عبده ميخائيل رزق، املدخل إىل 386. ااملرجع السابق. ص  75

 .  1968االجتماعي. مكتبة األجنلو املصرية.  
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 ل على رفع الروح المعنوية؟ ثانياً: كيف نعم 
 

من ضمن العوامل التي بها  . التقدير والتحفيز لمن يخدم:  1
الكنيسة   في  معاً  العمل  عنصر  هو  المعنوية  الروح  ترتفع 
التي   الناس  فتقدير  الكنيسة.  داخل  تعمل  التي  الطاقات  واحترام 
تعمل من األمور الهامة في الكنيسة "نحن ال نريد فقط أن نتميز  

أن  كأفراد   غير   . وتقديرها  بمساهمتنا  االعتراف  نريد  ولكن   ،
االهتمام عندما نخطئ    ىالعكس هو الشائع ألننا نحصل فقط عل 

وسخطنا   رضانا  عدم  مصادر  أكبر  من  يعتبر  بالطبع  وذلك   ،
سلط هذا االقتباس الضوء على أن الكثير من الناس ينتبهوا    76." 

األمور   إلى  ينجذبون  مما  أكثر  نخطئ  عندما  فينا.  لنا  اإليجابية 
بإنجازات قد ال نجذب   نقوم  فينا عدم الرضا وعندما  يثير  وهذا 
الناس وخاصة   اهتمامات  في  نجد زيادة  االنتباه وعندما نخطئ 

 في موضوع االنتقاد.   
 

إل االنجذاب  وهو  الخطأ  هذا  منا  الكثير  األخطاء    ىيرتكب 
الحاً  تربية األبناء قد ال نشجعهم عندما يفعلون شيئاً ص   ي فحتى  

تقدير للناس التي تعمل  إبداء الن  إ ولكن نعاقبهم عندما يخطئون.  
تساعد   التي  األمور  الكنيسة من  الخدمة في  لصالح  ونهاراً  ليال 

 ارتفاع الروح المعنوية.   ىعل
الناس  تساعد  كثيرة  وسائل  في  تفكر  أن  الكنيسة  على    على 

  خر وهذا يمكن أن نسميه آلاستعادة الحماس للخدمة من وقت   
" حماس  إ التحفيز  استعادة  هدفه،   ، عديدة  بوسائل  التحفيز  ن 

العودة إلى نفس    ى المعنوية ، ومعاونته عل  ه العامل ، ورفع روح
التي   العوامل  التحفيز يواجه  السابقة . إن  القوة  النشاط ، ونفس 

السأم والملل ، أو األسباب التي دفعت الشخص أن    ى دفعت عل

 
. روبرت ه . ووترمان ، االبن براعة اإلدارة في الشركات األمريكية ترجمة عال عبد   76

 .    17،   16. ص 1999المنعم عبد القوي الدار الدولية للنشر والتوزيع 
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األول محبته  كان   77" ى "يترك  وفي    وإذا  الشركات  في  العامل 
ن األفراد في  إ المصانع أو في أي مؤسسة يصاب أحياناً بالملل ف

الكنيسة معرضون لإلصابة بالملل أكثر حيث أنهم يخدمون وقد  
 ال يجدون التقدير والتحفيز من المسئولين على الخدمة.  

 
يأتي   أن  ويمكن  التحفيز،  أسلوب  نوفر  أن  المهم  فمن  لهذا 

خالل  من  البعض،   التحفيز  بعضها  مع  الجماعة  وإنجاز  عمل 
ويمكن أن يأتي أيضاً من تقدير كل واحد لآلخر. وهذا التحفيز  
الروح   رفع  إلى  ويؤدي  معا  الترابط  علي  األعضاء  يساعد 

   . المعنوية داخل الكنيسة 
 
عامل آخر يؤدي إلى  . تدريب خدام في الكنيسة المحلية:  2

المعنوية   الروح  فوهو  رفع  خدام  أناستدريب  لنجد  الكنيسة    اً ي 
عل الكنسية  بالخدمة  للقيام  تتم    ىمؤهلين  وعندما  وجه  أكمل 

إنجاز   من  عملوه  بما  األعضاء  يفتخر  الطريقة  بهذه  الخدمة، 
أعضاء   يساعد  كما  صافياً.  يكون  أن  العام  الجو  يساعد  وهذا 
الكنيسة أن يفتخروا بأجيال جديدة قادرة على حمل لواء الخدمة.  

تعمل معاً    ة خدام يساعد على وجود أجيال مدربحيث أن تدريب  
من   يوجد رضا  بل  تذمر  هناك  يوجد  فال  الواحد  الفريق  بروح 
الروح   ضعف  في  السبب  ألن  البعض.  بعضها  على  الجماعة 
تقوم   قيادات خادمة  المرات عدم وجود  الكثير من  المعنوية في 
  بالخدمة وتؤدي المهام على أكمل وجه. إذاً فوجود القيادات عن 

 طريق التدريب يساهم في زيادة الروح المعنوية في الكنيسة.  
عمل الكنيسة كأسرة واحدة يساعد  . وجود الحب األسري:  3

للكنيسة    ى عل تعريفا  بولس  الرسول  ذكر  المعنوية.  الروح  رفع 
تعلم كيف يجب أن تتصرف  أنها بيت أي أسرة    ىعل "...فلكي 

عمود   الحي  هللا  كنيسة  هو  الذي  هللا  بيت  وقاعدته" في     الحق 

 
 .  107. د. صموئيل حبيب. مرجع سبق ذكره. ص  77
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أن    14:    3تى    1)   فالكنيسة أسرة واحدة وعلى األعضاء   .)
يفكروا في هذا النموذج كثيراً. ألن الكنيسة تقود الناس للعبادة،  
والمطلوب أن تقدم الكنيسة العبادة بحب هلل وفي جو من الحب  
بين أعضاء الكنيسة هذا الحب يساعد األعضاء على التعبد معاً  

ن غاب عن الكنيسة هذا الحب األسري  إ الواحدة.  في جو األسرة  
ال تستطيع أن تقدم العبادة هلل وال الخدمة للناس. لهذا من المهم  

و  الكنيسة.  في  والروحية  النفسية  الناس  بحالة  نهتم  ن غاب  إأن 
الكنيسة هذا الحب األسري، سيسود الجماعة روح التذمر الشديد  

إظهار األخطاء    ى ضد من يقوم بالعمل. ويعمل بعض الناس عل
هذه   ظل  وفي  اإليجابيات.  إلى  النظر  محاولة  دون  والسلبيات 
وهذا   يعمل  ال  كمن  يعمل  من  ويصبح  التشجيع  يختفي  األمور 

 السلبية.   غذي  ي
 
ا4 المشاركة:  تخص  .  التي  القرارات  اتخاذ  في  لمشاركة 

المعنوية   الروح  معايير  "ومن  والتنفيذ.  التخطيط  في  الخدمة، 
ة وخاصة إذا كان تماسك الجماعة نابعاً من ذاتها  تماسك الجماع 

وليس مفروضاً عليها من سلطة خارجية. ومن العوامل الرئيسية  
المشاركة  كما أن     78المؤدية إلى تماسك الجماعة توحيد أهدافها" 

في   المعنوية  الروح  رفع  في  فعالة  مساهمة  تساهم  الوجدانية 
فرد أن يشعر بذاته وبأهميته لخدمة  الكنيسة. فالمشاركة تساعد ال

الجماعة، وعند شعور الفرد بأهميته للجماعة سيؤدي العمل بكل  
 طاقته وبرغبة صادقة في اإلنجاز من أجل اآلخرين. 

 
ما يقوي الروح المعنوية  النفس:    ن. اكحساس بالرضا ع5

ذ  بأنه  اإلنسان  شعور  عيني    و هو  وفي  نفسه  عيني  في  قيمة 
اإل  "إحساس  بالرضاآلخرين  ذلك    ى عل  ى نسان  يرتبط  نفسه. 

يعطي   مما   ، إنتاجه  عن  وبالرضا   ، تجاهه  اآلخرين  بإحساس 
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  . والروحي  النفسي  وبالشبع  نفسه  عن  بالرضا  إحساسه  الفرد 
عل  ى يعاون عل للفرد  المسئولين والجماعة  تقدير  الشعور    ى هذا 

عندما يصل اإلنسان إلى مرحلة عدم    79ما يقوم به من عمل ..." 
ذاته سيجد صعوبة كثيرة في التوافق مع الجماعة التي   رضا عن 

للفرد   المعنوية  الروح  على  سلباً  هذا  وسيؤثر  معها،  يخدم 
 وللجماعة. 

 
من أهم األمور    ًً ن العبادة والشركة معاإالعبادة والشركة:   . 6

في الكنيسة وما نركز عليه هنا وهو الرغبة في التعبد معاً وفي  
 وبعضهم البعض.   وجود شركة حقيقية بين األعضاء 

خالصة القول في الروح المعنوية في الكنيسة أنها تساعد الفرد  
أن يتوحد مع الكنيسة أي يتوحد مع فلسفتها، أهدافها، ومبادئها،  

 وعقائدها، ورسالتها للمجتمع.    

 
 .  108. د. صموئيل حبيب مرجع سابق. ص  79



  

 

85 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 
 الفصل الثامن

 
 ديناميكية العمل مع الجماعات 

 
كجم  الشعب  مع  العمل  هو  الكنيسة  أمام  يقف  آخر  اعة.  تحد 

فالكنيسة هي الجماعة المتعبدة هلل، والخادمة هلل وللمجتمع. وبما  
الجماعات   دراسة  على  ينطبق  فما  جماعة  الكنيسة  أن 
وديناميكيتها ينطبق على دراسة الكنيسة كجماعة. ليس المهم في  

فقط تكوينها  الجماعات  بعضها    ،  دراسة  مع  تفاعلها  المهم  بل 
فإ  التفاعل بين األعضاء  البعض ومع المجتمع من حولها.  ن تم 

بطريقة سليمة فإن ذلك سيؤدي  إلى تعاون الكنيسة كجماعة مع  
الديناميكية؟ وكيف   الجماعة؟ وما هي  فما هي  البعض.  بعضها 

 تتماسك؟   
 

 أوالً: الجماعة وتماسكها
 
الجماع1 تعريف  للجماعة،  ة.  تعريفات  عدة  توجد   :

"م هي  الجماعة  األول:  تعريفين:  على  من  وسنقتصر  جموعة 
األفراد ) اثنان فأكثر ( يتصلون ببعضهم البعض لتحقيق هدف  
إطار   في  ذلك  إلنجاز  والتبعية  القيادة  أدوار  ويتبادلون   ، معين 
القيم والمعايير السلوكية النابعة من ثقافة المجتمع الذي توجد فيه  

بهذا المعنى يمكن أن نعتبر الكنيسة جماعة حيث    80الجماعة..." 
الناس   بها  يجتمع  تحكم  قيم ومعايير  وللكنيسة  والشركة.  للعبادة 

هلل   العبادة  تمارس  كما  لتحقيقها  تسعى  أهداف  ولها  أعضاءها. 
بالدراسة  أخذنا  وإذا  المجتمع.  وخدمة  األعضاء  مع  والشركة 
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العلمية للجماعات وطبقناه على الكنيسة سنري خدمة أفضل ألننا  
 الكنيسة.   نستخدم النظريات العلمية في التعامل مع شعب 

 
التعريف الثاني للجماعة حيث يركز على درجة تفاعلها مع  
بين   الموجود  "بالتفاعل  الجماعة  وتتميز  البعض  بعضها 
نتيجة   وحدة  كل  معها  تتغير  بصورة  يتم  والذي  أعضائها، 
الجماعة،   بتغير  تتغير  أن  يحتمل  كما  الجماعة  في  لعضويتها 

الكلية . كما أن    وفي هذه الحالة يعتمد كل عضو على الجماعة
 العالقة بين أي عضوين تتأثر بالعالقات بين األعضاء اآلخرين  

وجد    إذا  إنسانية  جماعة  األشخاص  مجموعة  تصبح  وبذلك 
المكون الوحدات  بين  بعالقات   81لها"   ةالتفاعل  الكنيسة  وتتأثر 

أمكن   جيدة  العالقات  كانت  فإذا  بعض  مع  بعضهم  األعضاء 
عل بخدمتها  القيام  العالقات للكنيسة  كانت  وإذا  وجه.  أكمل  ى 

متوترة بين فرد أو أكثر لتوترت العالقات وتأثرت الخدمة فيها.  
أو إيجاباً   فالتفاعل بين أعضاء الكنيسة مهم جداً ألنه يؤثر سلباً 
األعضاء   بين  فقط  ليس  للتفاعل  ونحتاج  الكنيسة.  خدمة  في 

سة  بعضهم البعض بل بين األعضاء والخادم المسئول عن الكني
 وبين الكنيسة والمجتمع.  

 
الجماعة:  2 ديناميات  مع  .  الجماعة  ديناميكية  التركيز على 

كنيسة   في  الضرورية  العوامل  من  البعض  فما  بعضها  اليوم. 
؟يقصد بها" مجموعة الضوابط االجتماعية  المقصود بالديناميكية

أو تلك القوى أو المؤثرات التي تشكل إطار التفاعل االجتماعي  
والتي  واتخاذهم    ،  الجماعة  في  األفراد  سلوك  على  تؤثر 

الجماعي."  الفردي  المستوى  على  فديناميكية    82للقرارات 
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وفي   القرار،  اتخاذ  وطرق  التفاعل  طرق  في  تظهر  الكنيسة 
 ممارسة العبادة ذاتها.  

 
دينامية.   جماعة  هي   متجددة  بأهداف  تعيش  التي  الكنيسة 

التي ال يجمعها هدف  والجماعة الدينامية تختلف عن المجموعة  
إذاً   فهي  يعتمد كل  " مشترك  األفراد  ليست مجرد مجموعة من 

يدرون   الذين  ، ولكنها جماعة من األشخاص  منهم على اآلخر 
سيكولوجياً بالعالقات بينهم ، والذين يتحركون نحو هدف اتفقوا  
العالقات  من  نسيج  التفاعل  هذا  من  ويتكون   . جماعياً  عليه 

  83فراد تلقائياً إلى حد كبير أو قليل.." تحدث فيه أفعال األ
    
يختلف تماسك الكنيسة كجماعة عن أي  . تماسك الجماعة: 3

روحي.   برباط  الكنيسة  أعضاء  ارتباط  بسبب  أخرى  جماعة 
ندرس   أن  ينبغي  أننا  إال  القوي  الديني  الرباط  هذا  وبالرغم من 
التماسك   هذا  ألن  البعض  بعضها  مع  الجماعة  تتماسك  كيف 

إ على  يؤدي  تساعد  عوامل  عدة  وهناك  وانتماء.  تفاعل  لى 
 " منها  نذكر  الجماعة  الفردية    إشباع.  1تماسك  الحاجات 

( وللحب،  ولألمن  للوقاية  العاطفية  2المشتركة  الروابط  غلبة   )
 (  ، ) 3اإليجابية   ، المشتركة  واالهتمامات  المـُثل  من  4(  جو   )

( أعداء  6وتقاليد ، ) رمزي( نشاط جماعي  5العدل والمساواة، )
الجماعة."  يعمل على     84مشتركون خارج  ما  الكنيسة  في  نجد 

القرارات  في  الكنيسة  أعضاء  مشاركة  مثل:  كجماعة  تماسكها 
الهامة ، فالخدمة ليست مسئولية المجلس فقط، بل هي مسئولية  
أعضاء الكنيسة أيضاً وشعورهم بالرضا عن ما يحدث. التقويم  

الجم يساعد  الكنيسة  لخطط  إلى  المستمر  الوصول  على  اعة 
 أهدافها ومحاولة تعديلها إذا اقتضت الضرورة.  

 
 .398. الدكتور لويس كامل مليكة . مرجع سبق ذكره. ص  83
 .439. المرجع السابق. ص  84



  

 

88 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

 
"كلما زاد  الكنسية  الخدمة  بين األعضاء في  التعاون  وهناك 
التعاون بين أفراد الجماعة أدى هذا إلى تماسك الجماعة وزيادة  
جاذبيتها. فأعضاء الجماعة الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء يسود  

والتأيي التعاون  وضرورية  بينهم  هامة  الشخصية  فالعالقات  د، 
لتحقيق أهداف الجماعة في حين أن التنافس الشديد والصراع ال  

الجماعة"  يقبلون  األفراد  تماسك    85يجعل  على  يعمل  فالتعاون 
 الكنيسة.  

 
وإذا كان هناك أمور تساعد على تماسك الجماعة كما أسلفت 

 "  بالقول فهناك عوامل تهدد تماسكها: مثل
  بير دون قيد عن الدوافع ) الجماعية أو العدوانية أو ( التع1)

 كليهما،       
 ( التمركز لألفراد كل حول ذاته، 2)
 ( الغيرة والحسد المتطرفان، 3)
 ( استجابات )طرح( سلبية متزايدة ، 4)
 86( إحباط زائد ناتج عن مطالب القائد أو ميثاق الجماعة"5)

 جماعة أي يخل بتماسكها. وهنا يأتي دور الخادم عندما يصيب ال
 

 ثانياً: التفاعل االجتماعي مع الجماعة  
 
التفاعل؟:   . 1 هو  سلوك   Interactionالتفاعل  ما  هو 

مؤثر في اآلخر حيث "تشير كلمة التفاعل االجتماعي إلى ذلك 
مجموعة   بين  أو  وآخر  فرد  بين  يقوم  الذي  االرتباطى  السلوك 

في  االجتماعي  التفاعل  أن  أي   . األفراد  هو    من  معانيه  أوسع 
تأثر الشخص بأعمال وأفعال وأراء غيره وتأثيره فيهم ، بمعنى  
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  87أن هناك تأثراً وتأثيراً وفعال وانفعاالً في أي موقف إنساني. " 
الكنيسة ،   إلى  المنتمين  التأثير والتأثر يظهر بوضوح في  وهذا 
أعلى   على  األعضاء  بين  االجتماعي  التفاعل  يظهر  حيث 

تفاعل يحتاج إلى مزيد من الجهد والتفكير في  مستوى . وهذا ال
والتماسك   التفاعل  على  الجماعة  تساعد  التي  األمور  بعض 

 واالنتماء للجماعة.  
 

الناس على   التي يؤثر فيها  فالتفاعل االجتماعي هو "العملية 
بعضهم البعض من خالل التبادل المشترك لألفكار، والمشاعر،  

األفعال"  نشير     88وردود  أن  الكنسي حيث  ويمكن  التفاعل  إلى 
األفكار،   تقارب  خالل  من  البعض  بعضهم  في  األعضاء  يؤثر 
وتبادل المشاعر الطيبة واالشتراك في عقائد مشتركة، وأهداف  

لوجود    متقاربة  الفرص  زاد  كلما  أنه  ونالحظ  واحد.  ووالء 
 أهداف جماعية زاد تفاعل الجماعة مع بعضها البعض.  

 
فقط مسئولية   ليس  بل  والتفاعل  البعض  الجماعة مع بعضها 

أن يكون متفاعالً   القائد  "ينتظر من  الخادم حيث  القائد  مسئولية 
وتتميز   والمجاملة.  بالود  يعاملهم  لهم،  ومخالطاً  جماعته  مع 
لجميع   المناسبة  االنفعالية  واالستجابات  بالدفء  بهم  عالقاته 

 89يمر بها أعضاء الجماعة"  التي المواقف 
 
ليس كل تفاعل إيجابي فهناك  مقبوالً؟    . متى يكون التفاعل 2

تفاعالً   يكون  وعندئذ  منافسة.  أو  صراعاً،  ينتج  سلبي  تفاعل 
التفاعل   يجعل  الذي  األمر  هو  "ما  نتساءل  لذا  مرفوضاً. 
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وكريهاً   الحاالت،  بعض  في  متبادلة  بصورة  مقبوالً  االجتماعي 
في حاالت أخرى؟ يجد تيبو وكيللي أنه إذا كان كل المشتركين  

عاونين أو ودودين، أو إذا عبروا عن اتجاهات متشابهة، فإن  مت
من   يثاب  األطراف  كل  أن  حيث  باالستمرارية،  تبشر  العالقة 
خالل التفاعل. أما إذا زاد كل مشترك من قلق اآلخر أو أظهر  
تنتهي   قد  الناشئة  العالقة  فإن  مثالً(  التعاون،  )برفض  العداوة 

يج التي  االجتماعية  "التكلفة"  االرتباط" بسبب  فقد ال    90لبها هذا 
يجد الشخص ردود أفعال إزاء سلوكه ومن ثم ال يجد ما يدعم  

 تعامله باآلخرين فتتوتر العالقات وينتهي التفاعل.  
 

تكامل   التعاون  ومعنى  التعاون  إلى  بنا  يؤدي  الجيد  التفاعل 
عنه   مختلفين  أناساً  اآلخرين  في  المتعاون  يرى  "حيث  األدوار 

وا المقومات  عنه    في  متغايرون  واحدة  بكلمة  أو  لقدرات 
Heterogeneous    وقدراتهم مقوماتهم  لتوظيف  فيسعي 

وقدراتهم.   قدراته  بين  فيما  بالتكامل  مشتركة  أهداف  لتحقيق 
على   يتعاون  من  مع  التوافق  إلى  المتعاون  الشخص  ويسعى 

يوظف    91عكس المنافس الذي ال يحاول التوافق مع منافسه أبداً" 
اال بينما  المتعاون  الجماعة  أهداف  لصالح  القدرات  في  ختالف 

يرى المتنافس االختالف في القدرات على أنه صراع شخصي  
 معه.   

على   يقع  حيث  يوجه  أن  يجب  مقبوالً  التفاعل  يكون  ولكي 
عاتق الخادم مسئولية كبرى ليس فقط في إيجاد التفاعل بل أيضاً  

ت األعضاء  يدفع  الذي  التوجيه  إيجابياً  توجيهه  الهدف  في  جاه 
"عندما يكون األشخاص معاً في جماعات تظهر دائماً احتماالت  
التفاعل والحس المتبادل على الرغم من أن االستجابات المتبادلة  
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قد تنطلق بسبب الحيل الدفاعية المختلفة التي تكون على درجة  
كبيرة أو صغيرة من العمق أو االستمرار، وإن هذا ال يعنى من  

تأث أن  في  دينامية  الواقع  عملية  آخر  شخص  في  شخص  ير 
أساسية في خدمة الجماعة التحكم في عملية التفاعل االجتماعي  

 92الطبيعي وتوجيهه واستخدامه بطريقة عملية" 
 

أخرى   وجهة  يتجه  ربما  الجماعة  في  التفاعل  يوجه  لم  إذا 
الخادم   الجماعة  رغبت  إذا  الجماعة.  وجود  هدف  من  تغير 

تفاعل من  هذا  يزيد  الخادم.  وأحبته  ومع  البعض  بعضهم  مع  هم 
وبالعكس إذا وجد خادم غير مرغوب فيه تتفكك الجماعة ألنها  
احتياجات   أشبعت  إذا  التفاعل  ويزيد  إتباعه.  في  ترغب  ال 

 الجماعة فكرياً وروحياً واجتماعيا.  
 
 . عوامل تؤثر على التفاعل3

الهدف:  بوجود مجموعة من    ا. وحدة  تهتم  أن  الكنيسة  على 
فإن  األهدا "كذلك  معين  زمني  جدول  وفق  إنجازها  تحاول  ف 

أهداف الجماعة عامل من عوامل تماسكها ، فاشتراك الفرد مع  
غيره في هذه األهداف يقوي الروابط االجتماعية بين األفراد .  
واألكثر من ذلك أن وحدة الهدف بين األفراد قد تكون سبباً في  

الجماعة."  كني   93تكوين  أمام  األول  ال  فالتحدي  أنه  اليوم  سة 
يوجد أهداف وأن وجدت األهداف ال يوجد إجماع عليها وإذا لم  
تفقد   وبالتالي  الكنيسة  في  مشكالت  تحدث  عليها  إجماع  يوجد 

 الفرحة عند تحقيق األهداف.     
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وعند وجود   وتفاعلها  الجماعة  تماسك  تعمل على  فاألهداف 
بكلمة   ويتكلمون  أنفسهم  عن  األفراد  يعبر  مشترك  نحن  هدف 

قوة   وهو  هاماً  نفسياً  معنى  يتضمن  النحن  عن  كولي  "ومفهوم 
أهم   من  يعتبر  الذي  االجتماعي  والقبول  باالنتماء  الشعور 

عندما يتكلم البعض    94العوامل في بقاء الجماعة واستمرارها."  
في الكنيسة بالضمير "هم" و "أنتم" هذا معناه أنه لم يضع نفسه  

خارج هذه الجماعة وبالتالي    جزءاً من الجماعة فهو يرى نفسه 
 وهناك أسباب تسهم في تحقيق األهداف: فهو بعيد عن أهدافها.  

 درجة وضوح الهدف.  •

 ولة في تنشيط الجماعة  دور األعضاء وطاقاتهم المبذ  •
 أهدافها.  لتحقيق    

 درجة مساهمة األعضاء وتعاونهم في العمل واتخاذ   •
 القرارات.     

 ن جهودهم ونشاطهم. درجة التنسيق بين األعضاء وبي  •

 توفر اإلمكانات المالئمة لتحقيق األهداف.  •

 نوع بناء الجماعة وتماسكها، ودرجة كفاءة األعضاء   •
 95وكفاءة القيادة"      
تفاعلها.   .ب  على  الجماعة  حجم  يؤثر  الجماعة:  حجم 

تحتاج   لهذا  الكبيرة  من  أكبر  تفاعلها  يكون  الصغيرة  فالجماعة 
 لزيادة تفاعلها.    الجماعة لكبيرة إلى مجهود أكبر

جدد  . ج أعضاء  انضمام  نتيجة  النمو  يحدث  الجماعة:  نمو 
يساعد األعضاء على االفتخار بإنجاز كنيستهم في النمو. وهذا  

فقد تكون الجماعة    إليها،يتطلب رغبة الجماعة في ضم آخرين  

 
 .   214. المرجع السابق. ص  94
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منغلقة على ذاتها وال ترغب عملياً في ضم أعضاء جدد إليها.  
تر عدم  في  هذا  يتضح  في  وقد  جدد  بأفراد  األعضاء  حيب 

يترك   فيه  والرغبة  به  الترحيب  الفرد  يجد  ال  وعندما  الكنيسة، 
المكان ويذهب إلى آخر. فالرغبة في ضم أعضاء جدد تزيد من  

 تأثير الكنيسة على الناس وتزيد من التفاعل داخل الكنيسة.  
 

مما   الكنيسة  أعضاء  بين  قوية  فوجود عالقات  العالقات:  د. 
على األزمات،    يساعد  وقت  في  البعض  بعضهم  مشاركة 

قرب   إلى  يشتاقون  الناس  من  فالكثير  المبهجة.  واألوقات 
اآلخرين منهم. وعن طريق العالقات الكنسية نسدد هذا االشتياق  
واالنتماء لجماعة تسأل عني وأسأل عنها. إن مشاركة أعضاء  
الكنيسة لبعضهم البعض تساعد على االنتماء فكم فرد مر بأزمة  
بسبب وقوف أعضاء الكنيسة معه.   معينة وخرج منها منتصراً 
بالعكس كم فرد شعر باإلحباط عندما شعر بعدم اهتمام الكنيسة  

 به أثناء أزمة معينة.     
بين   تحدث  التي  المشكالت  تسوية  المشكالت:  تسوية  ه. 
بين   تحدث  التي  المشكالت  وتسوية  سرعة،  بأقصى  األفراد 

وى مرض يقتل االنتماء في الكنيسة  المسئول واألعضاء. أن أق 
وتدمر   وتقوى  فتنتشر  حلها  في  نسرع  ال  مشكالت  وجود  هو 
والعكس   الوالء.  يقلل  وهذا  الكنيسة  في  األفراد  بين  العالقات 
األفراد  مشكالت  حل  نحو  اإليجابية  الخطوات  فأخذ  صحيح، 

 يساعدهم على الوالء وتصفية األجواء بينهم. 
حر  و.  وتظهر  التعبير:  طريقة  حرية  خالل  من  التعبير  ية 

الحوار الحر بين أعضاء الكنيسة يساعد على التعبير عن اآلراء  
بحرية وأخذ ما ينفع لخطة الكنيسة. عندما يشعر العضو بأهمية  
بانتمائه   سيشعر  ناضج  حوار  أسلوب  خالل  من  للكنيسة  آرائه 
األعضاء   تساعد  الحر  الحوار  طريقة  سواه.  دون  المكان  لهذا 

اإلنص البعض.   على  بعضهم  من  والتعلم  البعض  لبعضهم  ات 
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الوصول   إلى  الجماعة  يساعد  الكنيسة  للخطط  المستمر  التقويم 
 إلى أهدافها ومحاولة تعديلها إذا اقتضت الضرورة.  

ز. إشباع حاجات أفراد الجماعة:  تمثل الحاجات أحد أسباب  
النفسية   الفرد  والكنيسة وجدت إلشباع حاجات  الجماعة.  تكوين 

 لروحية واالجتماعية.  وا
ومدرب   . ح قوي  كنيسة  مجلس  فوجود  قوية:  إدارة  وجود 

يعد أمر ضروريا إلدارة الكنيسة في العصر الراهن بحث تكون  
المرجعية   ويكون  الخدمة  أنشطة  كافة  تيسير  في  إليه  المرجعية 

 في حاالت وجود اختالف في وجهات النظر بين األعضاء .  
خ   . ط ضغوط  وجود  الخارجية:  يساعد  الضغوط  ارجية 

تماسك   على  تساعد  فالضغوط  معاً.  االرتباط  على  الجماعة 
أو   العقاب  من  كنوع  الضغوط  الناس  يرى  كما  وليس  الجماعة 
القائد   حول  الجماعة  تلتف  خارجي  ضغط  وجود  فعند  التهديد. 

 وترتبط بقوة كجماعة تحاول أن تتعامل مع الضغوط.  
 

يتم من أعلى إلى  نالحظ من األفكار السابقة أن "التفاعل ال  
بالندية   التفاعل  يتم  بل  األضعف،  إلي  األقوى  من  أو  أسفل 
والمساواة بين المتفاعل والمتفاعل معه. ولكي يتجدد الوعي لدي  
غير   باألخذ  ال  اآلخرين  خبرات  من  يفيد  أن  عليه  فإن  المرء 
التفاعل   فإن  آخر  وبتعبير   . التفاعلي  بالنمو  بل   ، المشروط 

ل الرفض  أيضاً  بالموقف  يتضمن  الموجودة  العناصر  بعض 
البعض اآلخر منها."  الكنيسة    96وقبول  فالتفاعل في الخدمة في 

بين   يتم  تبادلية  ولكنه عملية  الخادم  من  يتم من طرف واحد  ال 
الخادم وأعضاء الكنيسة. إذا تم التفاعل بهذا الشكل سيكون هناك  
  تماسك وارتباط بين أعضاء الكنيسة بعضهم ببعض وبينهم وبين 

 الخادم.  
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 الفصل التاسع
 

 في الخدمة  االنتماء إلى أشخاص
 

من   كثير  في  موجودة  قضية  أشخاص  إلى  االنتماء 
في   ظهرت  وإذا  الكنيسة.  في  تظهر  أن  ويمكن  المجتمعات، 
الكنيسة تسبـِّّب االنقسامات بين الناس. وقد عالج الرسول بولس  

ثوس.  أشخاص في كنيسة كورن  إتباعاالنقسامات التي نتجت عن  
 فكيف حدث االنقسام؟ وكيف عالجه الرسول بولس؟  

 
 أوالً: االنقسام بسبب وجود أتباع   

أمم   من  كورنثوس  كنيسة  أمماً  تكونت  كنتم  تعلمون  "أنتم 
(.   2:   12كو  1" )  منقادين إلى األوثان البكم كما كنتم تساقون.

كما تكونت من اليهود فلقد كان في كورنثوس مجمعاً يهودياً وقد  
كز الرسول بولس خدمته فيه ونجح في اجتذاب رئيس المجمع  ر

( وقد تعرف الرسول بولس في كورنثوس على    8:    18) أع  
أع    ( معاً  تعاونا  وقد  وبرسكال  وعندما    3-1:    18أكيال   .  )

(.    6-4:    18قاومه اليهود ذكر لهم أنه سيذهب إلى األمم ) أع  
هناك   كنيسة  وأسس  ونصف  سنة  بولس  الرسول  حاول  مكث 

لطلبهم.   يسمع  لم  الحاكم  أن  إال  كورنثوس،  من  طرده  اليهود 
 ومن هنا نشأ العداء بين الرسول بولس واليهود في كورنثوس. 

 
وتشكلت الكنيسة من الفقراء واألغنياء: الفقراء "...بل اختار  
العالم   أدنياء  هللا  واختار  األقوياء  ليخزي  العالم  ضعفاء  هللا 

لي الموجود  وغير  كل  والمزدرى  يفتخر  ال  لكي  الموجود.  بطل 
ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة  

وقداسة وفداء." )   ( كما كان    31-26:    1كو    1من هللا وبراً 
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"ألن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في اآلكل  فيها األغنياء  
(.    22،    21:    11كو    1)    فالواحد يجوع واآلخر يسكر...."

بين  وبهذا   وجمعت  واألمم  اليهود  بين  وجمعت  الكنيسة  تكونت 
األغنياء والفقراء فكانت كنيسة رائدة في عدم التفرقة بين الناس.  
وهذا جانب إيجابي جداً في كنيسة كورنثوس هو الوحدة الحقيقية  
الجنس   النظر عن  بغض  البعض  بعضهم  المؤمنين  بين جماعة 

اختلفوا  أنهم  إال  االجتماعية.  الطبقة  كونوا    أو  عندما  وانشقوا 
وجود   وقضية  أتباع.  لهم  كان  بالقطع  والزعماء    أتباع زعماء، 

 كان لها بعض األسباب في كنيسة كورنثوس: 
 
الوثنية:   . 1 بالقادة  الديانات  واالرتباط  أتباع  وجود  قضية 

الوثنية،   الديانات  في  منتشرة  كانت  ولقد  الزمن.  قدم  قديمة  قضية 
معيناً ويفاخرون به ضد اآلخرين.  فكان بعض الناس يتبعون معلماً 

العادات   بعض  معهم  حملوا  عندما  كورنثوس  في  حدث  ما  وهذا 
هذه   ضمن  من  الكنيسة،  إلى  حياتهم   في  يتبعونها  كانوا  التي 
المتفشية   القديمة  العادة  تلك  ينسوا  "لم  معين  معلم  اتباع  العادات 
وسط المتعلمين حيث ينضوي كل واحد منهم تحت راية معلم من  

" ال  به.  اآلخرين  ويفاخر  التي    97معلمين  الكلمات  من  وواضح 
استخدمها الرسول بولس في عالجه للمشكلة مثل " الحكيم " و "  

ع    " حكمة   " و   " بجماعة  26الكاتب  ترتبط  األلفاظ  "هذه   .
لهم   وكانت   ، والمباحثة  المناقشة  على  تدربوا  الذين  السفسطائيين 

الغي  وإقناع  الخطابة  الفذة في  ولم  المقدرة   . يتبنونها  نظرية  بأية  ر 
همهم   كان  ولكن  معينة  فلسفية  مدرسة  السفسطائيين  لهؤالء  يكن 

تأثرت كورنثوس    98األول هو إقناع الناس بأي نوع من الفلسفة." 
اتباع،   بوجود  فنادوا  أيضاً  الفكر  بهذا  الكنيسة  وتأثرت  الفكر  بهذا 

الفلسف  في  أتباعاً  وليسوا  دينيون  اتباع  المرة  هذه  فخلطت  ولكن  ة. 
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الكنيسة األمور الفلسفية بالدين "أنها دعوة إدعاء الحكمة ، فخلطوا  
المسيحيين   المعلمين  ،بين  الهلينية  والحكمة  المسيحي  اإلنجيل  بين 

 99والسفسطائيين المحترفين ، بين أنفسهم وحكماء هذا العالم" 
      

للناس:  2 الفكري  المستوى  شخص  .  هو  باستمرار  التابع 
التفكير السليم فهو يتبع الزعيم عندما يقود أو  غير مدرب على  

التحزب   "إن  للتقييم.  أو  للفهم  منه  محاولة  أدنى  دون  يفكر 
لألشخاص واألسماء عالمة أكيدة على تدهور المستوى الروحي  
العبادة ويخرجها عن   المؤمنين ، ويعتبر ذلك وصمة على  عند 

الروحية."  العبادة  بك  100مفهوم  الناس  الرسول بولس  لمة  يصف 
كجسديين   بل  كروحيين  أكلمكم  أن  أستطع  لم  "وأنا  جسديين 

( . يرجع الرسول بولس االنقسام هذا  1كأطفال في المسيح. )ع  
فما   جسديين  بكلمة  ويسميهم  الكنيسة  في  الناس  مستوى  إلى 

 مفهوم الجسد بالنسبة لإلنسان المؤمن؟  
 

 ويصف الرسول بولس ثالثة أنواع من الناس:  
الطب1 اإلنسان  ما  .  يقبل  ال  الطبيعي  اإلنسان  "ولكن  يعي 

لروح هللا ألنه عنده جهالة. و ال يقدر أن يعرفه ألنه إنما يحكم  
)  روحياً. فيه   " 2(.    14:    2كو    1"  الروحي  واإلنسان  وأنا  . 

أيها األخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال  
المسيح." " 3(.    1:    3)    في  الجسداني  اإلنسان  بعد  أل .  نكم 

جسديين   ألستم  وانشقاق  وخصام  حسد  فيكم  إذ  فإنه  جسديون. 
(. فما معني هذه األنواع؟    3:    3)    وتسلكون بحسب البشر ." 

إنه    ، المتجدد  غير  المسيح  عن  بعيداً  اإلنسان  هو  "الطبيعي 
 (.   9:   8اإلنسان الذي يعيش في الجسد ) رو  

ي  الذي  المؤمن  اإلنسان  فهو  الروحي  اإلنسان  في  أما  حيا 
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الروح ، ويتحكم فيه روح هللا القدوس . ولكن بين االثنين يوجد  
الروح   في  إنه   ، المسيح  في  طفل  هو  الذي  الجسداني  اإلنسان 
ولكنه ال يخضع تماماً لروح هللا فهو ال يسلك بحسب الروح بل  
  . والغيرة  والحسد  االنقسامات  في حياته  تظهر   . البشر  بحسب 

أن يحيا بحسب الروح ، إنه يظهر  أنه في الروح ولكن ينقصه  
الجسد في حياته ."  بينهم يؤكد أن طبيعتهم    101أعمال  ما حدث 

الدنيا تسيطر عليهم ، ولهذا ما فعلوه ال يفرق عن أناس عاديين  
يع    ( الروح  (. وقد ظهرت هذه    14:    3ال يعرفون شيئاً عن 

ظهر   للجماعة  الوالء  من  فبدالً  كورنثوس  كنيسة  في  المشكلة 
بولس     الوالء الرسول  له  انقسام تصدى  عنه  تسبـَّب  مما  ألفراد 

"فأنا أعنى هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا ألبولس  
 (. 12عوأنا لصفا وأنا للمسيح ") 

     
 نالحظ في هذه اآلية أربعة أسماء يتبعهم أربعة أحزاب:  

فالرسول بولس االسم األول تبعته جماعة  التابعون لبولس :  
م )أع  ألنه  هناك.  الكنيسة  وأسس  شهراً  عشر  ثمانية  مدة  كث 

(. فالسيد المسيح قد دعاه ليكون رسوالً، واستطاع أن  11:  18
بأن   كورنثوس  في  جماعة  نادت  ولهذا  كثيرة.  كنائس  يؤسس 
مؤسس   فهو  نتبعه،  أن  علينا  معلم  أفضل  هو  الرسول  بولس 

 الكنيسة وأول معلم لها.  
ألبولس:   يهالتابعون  أبولس  على    أسكندرياوديا  كان  مدرباً 

الخطابة واإلقناع الشديد بما لديه من فكر. أخذه أكيال وبرسكال  
إلى   ذهب  وعندما  الرب.  طريق  له  وشرح  أفسس  في  وهما 
كورنثوس ساعد في إقناع اليهود بالفكر المسيحي فكانت خدمته  

(.    9-5:   3كو    1امتدادا لخدمة الرسول بولس في كورنثوس ) 
الجما نادت  يقنع  به  أن  ويستطيع  فصيحاً  كان  ألنه  الثانية،  عة 

شهادة   وهذه  والمجادلة،  الحكمة  طريق  عن  باإليمان  اآلخرين 
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(. فلقد رأوا  28،    25،    24:    18كاتب سفر األعمال عنه )أع  
اجتمعت   اسمه  وحول  الرسول  بولس  من  أكثر  الفصاحة  فيه 
؟   بشارته  هي  وما  ؟  هذا  بولس  هو  "من  الثانية.  المجموعة 

كو    2يست كلمات بسيطة خالية من الحكمة والفلسفة والعلم )  أل
ولرسالته    6:    11 قدراً  لنفسه  يعرف  كان  لو  عمل  وماذا  ؟   )

إن   كال  الفالسفة.  يفعل  كما  طائلة  أمواالً  ثمنها  لطلب  أهمية 
 102أبولس هو الرجل وهو المعلم والفيلسوف" 

 
لبطرس:   لبطرس  التابعون  بالتبعية  الثالث  الحزب  نادى 

أو  ال  بولس  مجيء  قبل  والمعروف  المشهور  التلميذ  فهو  رسول، 
أبولس للسيد المسيح. فهو أحق من وجهة نظرهم أن يتبع ويكون  
ما سمعوه   ولكن  كورنثوس  في  يروه  لم  ولو  حتى  باسمه حزب. 
بين   كبيرة  مكانة  له  فصفا  بتبعيته.  وينادوا  فيه  يثقوا  جعلهم  عنه 

(. كما أنه ضم    7:    2د ) غل  التالميذ ألنه اهتم بالعمل بين اليهو 
(. وكان هو الذي فتح    36-14:    2للكنيسة ثالثة آالف نفس ) أع  

(. وهو الذي فتح الباب لليهود أيضاً )    10الباب لتبشير األمم ) أع  
بولس    38،    10:    2أع   الرسول  سلطة  أنكر  الحزب  وهذا   .)

الرسولية زاعمين أنه ضد تعليم الرسول بطرس. وهذا الحزب قد  
ذلك   في  الكنيسة  في  كانت  التي  اليهودية  الجماعة  ضمن  يكون 

 الوقت.  
 

للمسيح:   المسيح،  التابعون  يسوع  باتباع  الرابع  الحزب  نادى 
لم   وهؤالء  نفسه.  للسيد  بل  لبشر،  يكن  لم  والءهم  أن  فاظهروا 
السيد   أدخلوا  أنهم  بسبب  السابقة،  المجموعات  من  أفضل  يكونوا 

د المسيح ال يريد أحزابا في الكنيسة بل  نفسه في االنقسامات. فالسي 
 يريد وحدة حقيقية بين األعضاء وبعضهم البعض.  
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 (. 3كو  1عالج الرسول بولس للمشكلة )ثانياً: 

 . خدام ال رؤساء  1
(. كما أظهر أن كل    4-1قد حامي الرسول بولس عن نفسه )ع 

)ع   أحزاب  رؤساء  ال  خدام  الكنيسة  في  وأنهم    7-5الخدام   .)
)ع  متساوو  واحد  حقل  في  فعلة  ألنهم  الكرامة  في  (.    9،    8ن 

وعليهم مسئولية كبيرة في بناء بيت الرب وسيحاسبون على نوعية  
(. كما أكد الرسول بولس على أنه ال  15-10البناء الذي يبنونه )ع  

المسيح   السيد  نضع  أن  أو    على يمكن  بولس  مع  المستوى  نفس 
لم ينقسم فاإليمان واحد    أبولس أو صفا أو أي إنسان آخر. فالمسيح 

 ( المسيح.  13:    1كو    1"  السيد  كان  ألجلهم  صـُلب  فالذي   .)
. ولم يشجع الجماعة  ن الرسول بولس لم يغذ اتجاه معين ونالحظ أ 

  1التي تبعته بل وقف وقفة حازمة لكي يؤكد أن األساس واحد " ) 
 (. فال انقسام في الكنيسة.  11:    3كو  

الرسول بولس رأيه في    الثالث فوصفهم    وشرح  اإلصحاح 
وشبـَّه    .( 3:4كو   1)بأنهم جسديين يحاولون االنقسام واالنشقاق  

" فمن هو بولس ومن هو  نفسه وأبولس معه بالتشبيهات اآلتية:  
لكل   الرب  أعطى  وكما  بواسطتهما  آمنتم  خادمان  بل  أبولس. 

(.  6،  5)ع  واحد أنا غرست وأبولس سقى لكن هللا كان ينمى "
الرسول   وأبولس  يعطي  غرس  فهو  الفالحة،  من  تشبيهاً  بولس 

سقى فلم يقلل من دور أبولس في الخدمة بل امتدحه. فالفضل ال  
يرجع في الزراعة لمن وضع البذرة في األرض وال لمن سقى  
بل لمن أعطاها سر النمو، والنمو هو الخلق نفسه وهو مسئولية  

(.  20:  15هللا. فبولس كان أول من بشر فهو الذي غرس ) رو  
أع   استخدم بولس    1:  19-27:    18وأبولس سقى  ( ولكن هللا 

وأبولس في توصيل الرسالة إذاً يبقى هلل وحده الفضل من حيث  
أنه يفتح قلوب الناس ليقبلوا الرسالة. فهو وحده الذي يستطيع أن  

 يخلق القلب من جديد.  
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ولقد عالج الرسول بولس المشكلة من كافة جوانبها، أكد أنه  
يجذب  يوجد   لم  أنه  كما  ينقسم،  ال  واحد  ومسيح  واحد  أساس 

أنه ال   نتعلم كخدام  المشكلة. ومن هذا  لنفسه وهو يعالج  االنتباه 
يصح أن نجذب األنظار إلينا، معلنين أننا أفضل من غيرنا. فما  

 نحن إال خدام نسقى ونزرع ولكن هللا هو الذي ينمى.  
 

 حكمة العالم هي جهالة عند للا  . 2
ض هللا حكمة العالم؟ أود أن أشير هنا أن الرسول  لماذا يرف 

العلمي بل   التفكير  تبني على  التي  بولس ال يرفض الحكمة 
تعرف   أن  تستطع  ولم  الطريق  ضلت  التي  الحكمة  يرفض 

)ع   هللا  السيد    21طريق  صـُلب  البشرية  فبالحكمة   ".)
من جهل"   الحكمة  إليه  وصلت  ما  على  دليل  وهذا  المسيح 

) 8:  2كو    1) حكمة  20،  19:  1كو 1(.  هللا  أعلن  لقد   .)
نرى   هكذا  لليونانيين.  وجهالة  لليهود  عثرة  فكان  الصليب 
الحكمة البشرية ليست إال مباحثات جاهلة أما حكمة هللا فهي  

(. يؤكد الرسول بولس هنا أن    4:  2معلنة بالروح القدس ) 
ألنها   فلسفية  تعقيدات  إلي  تحتاج  ال  المسيحية  الرسالة 

فه داعي  بسيطة،  ال  ولهذا  وممارسة.  قبول  إلى  تحتاج  ي 
وعندما  يعرف.  يعرف ومن ال  من  إلى  والتحزب  لالنقسام 
أتى الرسول بولس إلى كورنثوس نادى برسالة المسيح بكل  

 ( .   3-1:    2بساطة وخوف)  
 

دليل   وهذا  وغيرها  كورنثوس  في  كبير  عدد  آمن  هذا  ومع 
(. ثم    4يمان ) ع  على قوة روح هللا القدوس الذي قادهم إلى اإل 

يقول إن هللا لم يخترهم بناء على حكمة فيهم " انظروا دعوتكم  
كثيرون   ليس   ، الجسد  حسب  كثيرون حكماء  ليس  األخوة  أيها 

(. وتظهر مشكلة وجود    26:  1أقوياء ليس كثيرون شرفاء. )  
الناس،   اتجاهات  "فإن  للجماعة  االنتماء  يضعف  عندما  أتباع 

األ تجاه  تلقائياً  إلى  تنمو  تسئ  انقسامات  عنها  تنتج  مما  فراد، 
الجماعة . فإن ظهور جماعة تعطي والءها لبولس ) كورنثوس  
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 103( ، يقسم الجماعة ، ويزيد من التفرقة."  4-1األولي 
 

أن   في  يرغب  القادة  فبعض  اآلن  إلى  المشكلة  هذه  تواجهنا 
يلتف حوله الناس. ويكـِّّون البعض مجموعات ليسيطر بها على  

فمنهم من يحب أن ينادى به أنه أحكم من كل القادة وأنه    الكنيسة 
االجتماع   أو  الكنيسة  يقود  أن  يستطيع  آخر  يوجد  وال  أنضجهم 

 كما يفعل هو.  
 

وتظهر التبعية ألشخاص في وسط المجموعات التي ترفض 
االنضمام لكنيسة ما ألنهم يرون أنهم أفضل من غيرهم روحياً  

البيو في  العبادة  يمارسون  الكنائس.  لهذا  في  التعبد  رافضين  ت 
يكون المتعبدون في هذه االجتماعات أتباعاً، فيتبعون القائد دون  
في   أكثر  تظهر  أتباع  وجود  قضية  إن  يحدث.  لما  تقييم  أو  نقد 
الحركات الكارزماتية التي تصنع من الناس أتباعا. وبالرغم من  

إ كورنثوس  كنيسة  في  واألخالقية  الفكرية  الكثيرة  ال  المشكالت 
يعدلوا من   يفشل منهم ولكنه شجعهم لكي  لم  أن الرسول بولس 

 " فيها  قال  الرسالة  كتب  وعندما  في    سلوكهم  هللا  َكنيسةِّ  إلى 
وَدعاُهم   يَسوعَ  الَمسيحِّ  في  هللا  َقدَّسَهُمُ  الذيَن  إلى  ْنثوَس،  ُكورِّ

ِّن ِّ الذيَن يَْدعُوَن في ُكّلِّ مكاٍن باَسمِّ ربّ يسيَن مَع جميع ا  ليكونوا قِّّدِّ
 (.   2:   1كو   1)يَسوعَ ..."

 
أنهم جماعة قد دعاهم هللا وأطلق عليهم لقب قديسين. "أليس  
امتألت   كنيسة  عن  الكالم  هذا  كل  نسمع  حين  مذهالً  شيئاً  هذا 
انقسام حزبي واجتماعي وديني وعلمي   باالنقسام من كل نوع؟ 
وغيره ؟ بل عن كنيسة حدث فيها من خطايا وإفساد وكل ما هو  

حملوا معهم كل ما كان موجوداً في العالم ؟ كنيسة كهذه  محزن و
في   إنها   .. المسيح  في  بل   ، ذاتها  في  الرسول  إليها  ينظر  ال 
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العالم وقد دخل إليها ولكنها رغم ذلك هي كنيسة هللا التي يجب  
 فهم إذاً مقبولون لدي هللا.   104أن تشهد لعمله فيها." 

 
ً ثا  : انقسام بسبب المواهبلثا

الروح القدس في كنيسة كورنثوس فمن خدم    ظهرت مواهب 
أن   الكتاب  هذا  في  نستطيع  وال  بسببها.  أنقسم  ومن  من خاللها 
المواهب   تنوع  المواهب، ولكن سنتناول  وافية عن  دراسة  نقدم 
في   نقرأ  مشكلة  أحدثت  ولماذا  هللا.  وهو  مصدرها  وستناول 
يمارسوها   لم  المواهب  بهذه  تمتعوا  "الذين  عن  كورنثوس 

البغيض  بوجهه  التنافس  إلى  المواهب  هذه  قادتهم  بل  الصحيح  ا 
  ، طبيعية  غير  موهبة  يمتلكون  كانوا  من  وجميع  والكبرياء. 
كالشفاء والتكلم بألسنة وغيرها كانوا ينظرون إلى اآلخرين بعين  
مثل   الالمع  المظهر  لها  يكن  لم  هؤالء  مواهب  ألن  االحتقار 

ال غير  المواهب  أصحاب  شك  ولهذا   . في  مواهبهم  طبيعية 
  105اآلخرين وفي نوالهم عطية الروح القدس" 

 
 ورد الرسول بولس حول وجود المواهب: 

بخدمات   -  1 تقوم  ألنها  عديدة  مواهب  إلى  الكنيسة  تحتاج 
 ( ألنها  6:  12كو  1متنوعة  الكل  تحتوى  أن  الكنيسة  فعلي   .)

 ليست محدودة بنوع معين من الخدمات.  
المواهب واحد حيث يعطى هللا  -  2 للناس  مصدر  المواهب   

ال للفخر على اآلخرين والشعور بالروحانية أكثر من غيرهم بل  
كو  1يعطيها لخدمة اآلخرين. ولهذا ال فرق بين موهبة وأخرى )

12  :7-11  .) 
ال تقدر  ينبغي أن ال تقود المواهب لالنقسام والتفاخر. "    -  3

.. لليد  تقول  أن  )عالعين   " من 21.  كل  احتياج  معناه  وهذا  ا  (. 
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الجسد يحتاج لآلخر. فكما أن كل عضو   لآلخر فكل عضو في 
نحتاج   العالم  في  نحن  هكذا  اآلخر  للعضو  يحتاج  الجسد  في 
لآلخرين واآلخرين يحتاجون لنا. وبالتالي فال توجد موهبة تعمل  

 بمفردها.  
أعضاء الجسم كثيرة ولكن كلها تعمل في انسجام كامل.    -  4

انسجام مهما كان االختالف في  وهكذا على الكنيسة أن تعمل في  
اآلخر  عمل  احترام  إلى  يقود  واالنسجام  والتشكيل،    العضوية 

 (. والسبب ألننا سقينا روحاً واحداً فالمصدر واحد.  13)ع  
النفع    -  5 معناه  بل  االنقسام  معناه  ليس  المواهب  اختالف 

وفي   الفرح  في  لآلخر،  منا  كل  يحتاج  وهكذا  للكنيسة.  األكثر 
 اإليمان وفي الحياة العادية.  الحزن في 

البد أن تمتلك المواهب بالمحبة. ولهذا قال الرسول بولس    -  6
ع    ( أفضل"  طريقاً  المواهب  31"أريكم  في  التنوع  أن  نالحظ   )

للكنيسة   والبركة  العون  معناه  بل  االنقسام  معناه  ليس  واألدوار 
أل  اآلخرين.  لخدمة  مواهبنا  نستخدم  أن  استطعنا  إذا  ن  ولألفراد. 

 المواهب أعطيت لنا ال للفخر بل للخدمة.  
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 العاشر الفصل 
 

 الخدمة واالنتماء الكنسي
 

بالرب  المؤمنين  جماعة  هي  الكنيسة  الكنيسة؟  هي  ما 
مخلصاً   بالمسيح  وتعترف  هلل  تتعبد  جماعة  هي  المسيح"  يسوع 
لها من خطاياها. وهي كجماعة مؤمنة تسدد عن طريق خدمتها  

لكنيسة كتنظيم إلهي بشري يفخر الكثير من  احتياجات للناس.  وا
الناس باالنتماء له، حيث تستطيع الكنيسة إشباع غريزة االنتماء  

 لديهم. 
 

 أوالً: الكنيسة واحتياجات اكنسان
والروحية   النفسية  الفرد  حاجات  تشبع  كجماعة  الكنيسة 
يحتاج   كثيرة  احتياجات  ولديه  اإلنسان  يولد  واالجتماعية. 

والكني حاجات  إشباعها  إشباع  على  المقدرة  لديه  كجماعة  سة 
 اإلنسان نذكر منها علي سبيل المثال: 

بين  .  1  للقبول  اإلنسان  لدي  حاجه  هناك  للقبول:  الحاجة 
الناس في الكنيسة. وهذا يتم عندما يقبل الشخص أنظمة الكنيسة  
النفسي   باإلشباع  الفرد  ويشعر  تقدمها  على  ويساعد  المختلفة 

ونستطيع   "والشعور  والروحي.  باألمن  الشعور  هذا  نسمي  أن 
العطف   تضمن  اجتماعية  عالقات  وجود  على  يتوقف  باألمن 

 األصدقاء،وخاصة من أفراد األسرة وجماعة    واالحترام،والثقة  
اإلحباط   من  التحرر  يتطلب  االجتماعي    والتهديد. كما  والقبول 

األمن   له  يحقق  وبالتالي   ، االنتماء  إلى  حاجته  للفرد  يشبع 
 والكنيسة سباقة في تسديد هذا االحتياج للناس.   106طمئنان ." واال
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. الحاجة للصداقة: يتوفر في جو الكنيسة صداقات لكل سن  2
على حدة ألن الكنيسة بها اجتماعات تناسب كل األعمار. وهذا  
أنتمي   الذي يوجد به أصدقائي  المكان  يساعد على االنتماء ألن 

 إليه.  
ين: يشعر اإلنسان الكنسي أنه  . الحاجة إلى مساعدة اآلخر3

الشعور تجاوباً   يجب أن يوجه خدماته لآلخرين، وإذا وجد هذا 
 من الكنيسة يستطيع األفراد تقديم الخدمة للكنيسة وللمجتمع.  

. الحاجة إلى فهم اإليمان: تقوم الكنيسة بدور رائد في هذا  4
للناس، وخاصة في مرحلة   المجال وهو شرح اإليمان والعقيدة 

المفاهيم  الش بعض  حول  صراعات  يواجهون  فيها  والتي  باب 
 اإليمانية.  

. وأخيرا الحاجة إلي االنتماء: وهو موضوع دراستنا في هذا  5
والدافع هو الرغبة    Motiveالفصل. وهو هنا يمكن أن نراه دافعاً  

من   ومقبول  الفرد  لدى  كبرى  قيمة  له  هدف  تحقيق  في  الشديدة 
مي إليها الفرد. فاإلنسان يبذل قصارى  المجتمع أو الجماعة التي ينت 

  ، الصداقة   ، النجاح  مثل  حياته  في  دوافع  تحقيق  ألجل  جهده 
اإلنسان   يكرس  التي  الدوافع  اآلخرين ، ومن ضمن هذه  مساعدة 

االنتماء   دافع  لها  ووقته    The Affiliation Motiveنفسه 
بعدد من   يرتبط  أن  الشخص في  االنتماء عن رغبة  دافع  "ويعبر 

يجعلنا في  األف  الذي  الدافع  هذا  في ظل  ننشأ جميعاً  اآلخرين.  راد 
البداية نسعى لالرتباط بآبائنا ثم نكون عالقات صداقة مع اآلخرين  

ومن هذا التعريف نجد أنه من الصعب أن نجد فرداً    107فيما بعد." 
ينتمي بطريقة أو   المجتمع. فكل شخص  انتماء آلخرين في  بدون 

 حتياجاته.  أخرى لجماعة معينة تسدد ا 
 

كما أننا نجد هناك االنتماء المطلق وهو "التنازل الكامل عن  
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بفكر   والتلبس  اإلرادة،  وحرية  العاطفة  وحرية  التفكير  حرية 
خصاً  وعاطفة وإرادة من يحس المرء باالنتماء إليه سواء كان ش

شعاراً  أو  مبدأ  أم  جماعة  المطلق  أم  االنتماء  نعني  هنا  ونحن   ،
يبحث اإلنسان في االنتماء المطلق     108سبي." وليس االنتماء الن

تأخذ   فالحرية  يهمه هو شخصياً.  الجماعة وليس ما  يهم  ما  إلى 
معنى مختلفاً عندما أنتمي إلى جماعة فتصبح حرية مسئولة في  

 إطار فكر الجماعة التي أنتمي إليها. 
 

وقد   الجماعة  صالح  في  أراها  ألني  معينة  خطة  أقبل  فقد 
نة ألن الجماعة قبلتها ووافقت عليها. ونؤكد  أوافق على أراء معي 

إلى   ينتمي  أن  إلى  بحاجة  حياته  أطوار  سائر  في  اإلنسان  "أن 
جماعة أو أكثر من ذلك ألنه كائن اجتماعي بطبعه ال يستطيع  
نفسه   الجماعات وهذا ما يجعله ينمي في  أن يعيش بمعزل عن 

الواجبات.....وا إنجاز  علي  كالقدرة  القدرات  من  لقدرة  العديد 
يسعى   التي  الحاجات  هذه  ومن  ويحبونه.  الناس  يحب  أن  على 
الحاجة   جماعة  في  العضوية  طريق  عن  إشباعها  إلى  اإلنسان 

    109إلى االنتماء.." 
 

يعيش   يستغني عن جماعة  أن  اإلنسان في حياته  يستطيع  ال 
به   تعترف  وتحترمه  يحترمها   ، وتقدره  يقدرها  وسطها  في 

جهودها. فالرد يرتبك بأسرته وهذا  وبمجهوداته ويعترف بها وبم
"إن   الفرد  فيها  ويعيش  يولد  التي  األسرة  إلى  االنتماء  يسمي 
الفرد،  هذا  عن  األسرة  مسئولية  أوالً  يعني  للعائلة  الفرد  انتماء 
بل    ، بأسرها  األسرة  عن  الفرد  هذا  مسئولية  أيضاً  يعني  كما 

المسئولية."   في  شركاء  االثنان  االنتما  110يصير  يكون  ء  وقد 
 

 .  10ه. ص  . ميخائيل أسعد مرجع سبق ذكر  108
 .  9. جابر عوض السيد مرجع سبق ذكره. ص 109
 . 43.ص  1999زكي مفهوم األسرة في الالهوت الكتابي دار الثقافة .  .القس أميل 110



  

 

108 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

الفرد   بعالقة  متعلق  وهذا  يضعف  وقد  المرات  بعض  في  قوياً 
 بالجماعة ورغبة الجماعة في وجود األفراد واالستفادة منهم.  

 
 ثانياً: أنواع االنتماء الكنسي 

الناس   أن  وحيث  بالناس،  ترتبط  غريزة  االنتماء  أن  وبما 
 مختلفون في طباعهم وأمزجتهم لهذا نجد أيضاً االنتماء أنواع.  

بالعاطفة:  .  1 واالنتماء  الوالء  الوالء  هو  بالعاطفة  الوالء 
طريقة.   عن  الكنيسة  إلى  ينضمون  الناس  من  وكثير  باالنسياق 
فاالنتماء   شيئاً  عنها  يعرف  وال  معينة  لطائفة  ينتمي  فالبعض 
التي   أو  األغلبية  تحبذها  التي  للجماعة  االنتماء  معناه  باالنسياق 

باالنسي والوالء  معينة.  سمعة  على  لها  يبن  لم  ألنه  يثبت  ال  اق 
 اقتناع كامل من الشخص للجهة المنتمي إليها.   

 
الصوفي:  2 االنتماء  متسماً  .  الديني  االنتماء  يكون  وقد 

فينصرف المرء عن الناس ويحب    التقشفية،بالنزعة الصوفية أو  
يكون   إنما  الدنيا  أمور  في  تشتت  أي  أن  معتبراً  والتأمل  العزلة 

  111التي سوف يقتنيها المرء في اآلخرة." على حساب المكاسب  
وبما هو   تعبدي  هو  بما  بما هو روحاني  التصوفي  الوالء  يهتم 
األيام   هذه  كثرت  لقد  بالدنيا.  يتعلق  شئ  أي  ويهجر  سماوي 
الذي   الروحي هو  يسمى روحي وجسدي واإلنسان  بما  المناداة 
ينكر ويتجاهل متطلبات الجسد حسب زعم البعض. وفي الحقيقة  

تطيع أن نكون والَء للسماء دون األرض وال للروح دون  ال نس
روحي   إلى  اإلنسان  تقسيم  نستطيع  ال  ببساطة  ألننا  الجسد. 
وجسدي. وال نستطيع المناداة بالسماء دون أن نحيا حياة ترضي  
هللا على األرض. فالسماء تبدأ من هنا على األرض وان كان لنا  

األر على  هذا  نثبت  أن  ينبغي  للسماء  نبدع  والء  أن  في  ض 
البشر.   وخدمة  هللا  لمجد  جديدة  وخدمة  جديدة  طرقاً  ونبتكر 

 
 .  187. ميخائل أسعد مرجع سابق ص   111



  

 

109 

 االنتقادات في الخدمة الكنسية  و  التحديات
 

فالوالء يجب أن يكون لدورنا الحيوي في هذا العالم لكي نعيش  
 الحياة المرضية أمام هللا وأمام الناس. 

 
بالفكر:  3 الوالء  فيه  .  اإلنسان  ألن  قوي جداً  بالفكر  الوالء 

تمام به  واقتنع  درسه  قد  شيء  إلى  تغييره  ينتمي  يمكن  فال  اً 
بسهولة. وهذا النوع قوي جداً، ولكن قلة يمارسونه في المجتمع  
لهذا   جيدة.  معرفة  إليه  ننتمي  الذي  الشيء  معرفة  يتطلب  ألنه 
والعاطفة.   باالنسياق  االنتماء  من  أعمق  هو  بالفكر  فاالنتماء 
االنتماء بالفكر ينشط الكنيسة ويقويها ويحتاج من الخادم مجهود  

داً في الرعاية حتى ال ينساق الناس بالعواطف وراء كل  كبير ج
عن   يكون  عندما  االنتماء  في  استقرار  هناك  يكون  بل  جديد، 

 طريق الفكر.   
 

 ثالثاً: أسباب ضعف االنتماء 
فالعالقات  المعاصر،  المجتمع  تواجه  االنتماء مشكلة  ضعف 
القديمة قد ضعفت والكل يلهث وراء المكسب المادي فال يوجد  

واالجتماعية.    وقت  النفسية  احتياجاتنا  في  نفكر  معاً  نجلس  فيه 
روح   أضعف  فقط  بذاته  الفرد  واهتمام  الفردية  ظهور  أن  كما 
االنتماء للجماعة، فالعصر الحديث جعل الفرد فاقد ذاته ويحتاج  
الجماعة   هذه  تكون  قد  معينة  لجماعة  واالنتماء  الوالء  إلى 

تكو وقد  الشلة  أو  األصدقاء  أو  هي  األسرة  الجماعة  هذه  ن 
إلى   االنتماء  ضعف  ويرجع  الكنيسة.  في  المؤمنين  جماعة 

 األسباب التالية:  
 

يضعف االنتماء للكنيسة  االهتمام بالمصالح الشخصية:  .  1
الشخصي دون   النفع  بالكنيسة لغرض  األفراد  يرتبط  عندما 
هذا   ونجد  استغالل.  إلى  االنتماء  ويتحول  الجماعة،  فائدة 

قصة   في  األعمالالتحول  سفر  في  وسفيرة   حنانيا 
ص   أع  تأمين    5)  لغرض  بالكنيسة  االرتباط  كان   .)
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 المستقبل فلم يكن انتماَء بل استغالل. 
 

الحياة   نوعية  فيه  تسهم  االنتماء  ضعف  في  فالمشكلة 
الكين  مارتن  أكد  "وقد  نعيشها.  التي   المعاصرة 

 Martin Lakin  يا  أن الحياة المعاصرة التي تسودها التكنولوج
البعيدة عن اإلنسانية تجعل الناس يحاولون  جاهدين أن يطمئنوا  

إنسانيتهم الحياة  -على  يبحثون عن فرديتهم وانتمائهم في  وكذلك 
من   تقلل  الناس  تحكم  التي  والنظم  الماديات  فيها  أصبحت  التي 
أن   المجتمعات  هذه  مثل  في  الناس  ويسعى  اإلنسان.  أهمية 

 112يعيشوا في جماعات." 
 
بال شك تؤثر األسرة  ور في ضعف االنتماء:  لألسرة د . 2

واالنتماء   الحب  من  جو  األسرة  يسود  فعندما   ، الكنيسة  على 
ستجد األسرة مجاالً للمشاركة في الخدمة والعطاء واالنتماء "إن  
ما نمارسه في بيوتنا من عمق انتماء بعضنا لبعض يظهر أيضاً  

ا لبعض. علينا  في كيان الكنيسة مملكة هللا ، إذ ننتمي كلنا بعضن
معاً،   الواحد  الخبز  فيها  نكسر  مرة  كل  في  جديد  من  نفكر  أن 
نفكر في شركة الجسد الواحد وفي األغصان الكثيرة التي تثبت  

    113في الكرمة الواحدة وتأتي بثمر كثير ويدوم الثمر." 
 

الكنسي:  .  3 المجتمع  بسلبيات  اإلنسان  الشعور  يشعر  عندما 
الكنسي   المجتمع  دور  بسلبيات من  أو عدم إعطائه  مثل تجاهله 

الموضوع   تجاه  واحدة  سلبية  عاطفة  وجود  "إن  الخدمة  في 
االنتمائي قد يكون كافياً لخنق جميع العواطف اإليجابية المعتملة  

فوجود مشكالت في الكنيسة بسبب األمور  اإلدارية    114تجاهه." 
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تؤثر   الكنيسة  في  المشكالت  إن  االنتماء.  في  ضعف  سيسبب 
الروح نفسها    على  العبادة  أنها تؤثر على  المعنوية لإلنسان كما 

 وكل هذا يضعف الوالء للكنيسة.  
 

الخدمة:  4 اكنسان من  دور  . حرمان  لإلنسان  يكون  عندما 
عن   أقصاه  الذي  للمكان  االنتماء  بضعف  يشعر  منه  ويحرم 
العمل. وهذا شائع في كنائسنا اليوم، فال يمكن أن يعمل العضو  

أ إذا  الكنيسة  بالقطع يختلف عن  في  خذ منه كل ما يعمل. وهذا 
الخدمة   لنجاح  باستمرار  عمله  ينبغي  والذي  القيادات  تغيير 
ترك   إجبار األعضاء على  أما موضوع  وتدريب خدام آخرين. 
مسئولياتهم ليعطيها المسئول لمن يرغب سيقتل الشعور بالوالء  

 من جانب العضو الذي حرم من عمله.  
 

العالقات:  .  5 باآلخرين  عند ضعف  العالقات  تضعف  ما 
معها   يضعف  ضعفت  إذا  الطيبة  فالعالقات  االنتماء،  يضعف 
االنتماء. لهذا من المهم مساعدة الناس على عمل عالقات طيبة  
العالقات  تضعف  التي  التوترات  عن  بعيداً  البعض  بعضهم  مع 
طريق   عن  تكون  أن  يمكن  الطيبة  والعالقات  األعضاء.  بين 

في   األعضاء  الزيارات  مشاركة  طريق  وعن  رحلة  أو  مؤتمر 
تتو ال  كما  البعض.  العمل    طد لبعضهم  طريق  عن  العالقات 

المشترك بين األعضاء حيث يفهم كل فرد اآلخر كل هذا يساعد  
على   يساعد  أنه  كما  المشترك،  الفهم  وعلى  العالقات  نمو  على 

 تضييق نقاط الخالف بين األعضاء.   
جديد:  6 انتماء  ا . ظهور  في  عند ظهور  جديد  كنسي  نتماء 

لها كل   التي كان  الكنيسة  إلى  حيز تفكير الشخص يقل االنتماء 
االنتماء. فمثالً عندما يتحول الشخص من طائفة إلى أخرى يقل  
نذكر   أن  علينا  يفوت  ال  وهنا  تركها.  التي  الطائفة  إلى  انتماؤه 
تشويه   ومحاولة  لألخرى،  كنيسة  من  األعضاء  خطف  أسلوب 

لبعضها   بناء  الكنائس  في  صحي  غير  أسلوباً  يعد  البعض 
 العالقات بين الطوائف. 
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فالصداقة مع الجماعة تقوي االنتماء.    . عدم وجود صداقة: 7
الجماعة   أفراد  بين  حب  وجود  على  الحقيقية  الصداقة  تساعد 

المسيح   السيد  قال  البعض  تحبوا  بعضها  أن  وصيتي  هي  "هذه 
أحببتكم   كما  بعضاً  يو  بعضكم   (15    :12    . عدم  (  وبالتالي 

 وجود صداقة حقيقية في حياة األفراد يقلل الشعور باالنتماء.  
 

 رابعاً: كيف ينمي االنتماء؟ 
)الجماعة    للكنيسة  ثم  هلل  أوال  نوجهه  عندما  االنتماء  ينمى 

التي أخدم معها(. الوالء للجماعة هو العالج الوحيد الذي يحمي  
هلل أوالً، وللجماعة  الكنيسة من أية انقسامات. "إن توجيه الوالء  

اختالف   رغم  وألفرادها  لذاتها  الجماعة  احترام  من  يزيد  ثانياً، 
واآلراء."  واألفكار  شعبه    115الرؤى  اختار  الذي  هلل  الوالء  إن 

معناه   للجماعة  واالنتماء  للجماعة.  الوالء  ثم  أوالً،  يأتي 
الواحد   خدمة  مسئولية  الكنيسة،  داخل  المشتركة  المسئولية 

 ة تنمية كل واحد لقدرات ومواهب اآلخر.  لآلخر. مسئولي
 

والمواهب:   . 1 كاملة  االنتماء  مسئولية  مسئولة  الجماعة 
عن تطوير قدرات ومواهب الفرد فيها. يزداد الشعور باالنتماء  
ومن   الجماعة.  وسط  في  الفرد  احتياجات  إشباع  زاد  كلما 
والمجتمع.   للكنيسة  خدمة  تقديم  إلى  الحاجة  الفرد  احتياجات 

لدافع لالنتماء عن رغبة الشخص في أن يرتبط بعدد من  "يعبر ا
األفراد اآلخرين. ننشأ جميعاً في ظل هذا الدافع الذي يجعلنا في  
مع   صداقة  عالقات  نكون  ثم  بآبائنا  لالرتباط  نسعى  البداية 

  116اآلخرين فيما بعد." 
 

ينتمي الطفل إلى ما تنتمي إليه األسرة  . االنتماء والشباب:  2
نجد   من  "وبينما  األسرة  إليه  تنتمي  ما  إلى  منتمية  الطفولة 
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وأحاسيس   بمشاعر  مندفعة  تنتمي  المراهقة  فإن  دينية،  مشاعر 
المجموعات التي تنخرط فيها. فالمراهق له شلته والمراهقة لها  

تعريف الشلة "تتكون عادة نتيجة تقارب في الجماعة    117شلتها." 
ية اآلخرين أو  نتيجة تقارب السن أو المزاج أو الصداقة أو كراه

والجماعات   وغيرها  الثقافي  المستوي  أو  الحيرة  إلى  الميل 
تضم   التي  الجماعات  في  خصوصاً  طبيعية  ظاهرة  الفرعية 

متجانسة."  غير  والتي     118عضوية  الشلل  الكنيسة  في  ونجد 
بنفس األسباب فنجد سن إعدادي وثانوي وجامعة كشلل   تتكون 

تتكون نتيجة الصداقة   نتيجة تقارب السن ، كما نجد شلالً أخرى 
هذه   مع  الكنيسة  دور  يأتي  وهنا  المشتركة.  االهتمامات  أو   ،
الجماعات وهو مساعدة هذه الشلل كي تخدم باقي األعضاء فال  
تكون شلة منفصلة تماماُ عن باقي الكنيسة بل مجموعة تمارس  
توزيع   خالل  من  هذا  ويتم  األم.  الكنيسة  إطار  في  خدمتها 

فة على اللجان المختلفة في الكنيسة فتكون  أعضاء الشلل المختل
تشكيل   في  الطريقة  وهذه  العناصر  مختلف  من  مكونة  اللجان 
اإلقالل   إلى  تؤدي  قد  الطريقة  هذه  مثل  "ألن  مهمة جداً  اللجان 
إلى ضمان   تؤدي  كما  الشلل  هذه  بين  يوجد  الذي  التعصب  من 

       119تأييد جميع األعضاء للبرامج." 
 

هق معتدلة دينياً فتساعده على التأقلم مع  وقد تكون شلة المرا
المتطرف   الديني  الحماس  لها  شلة  تكون  وقد  والوالدين  البيئة 
يندمج   ال  حتى  اإلرشاد  المراهق  يحتاج  العكس.  على  فتساعده 
طريقة   على  فتؤثر  التطرف  صبغة  لها  دينية  مجموعات  في 
الحياة.   مشكالت  مواجهة  في  وطريقته  معيشته  وطريقة  تفكيره 

قد  ويم لها. واالنتماء  االنتماء  الشلة على  أن تساعد  للكنيسة  كن 
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مرحلة   في  االنتماء  في  التغيير  يحدث  وقد  يتغير،  وقد  يثبت 
الشباب "وفي طور الشباب تبدأ األدوار اإليجابية في البزوغ ،  
ويبدأ الشباب في لعب أدوار إيجابية فعالة في األنشطة الدينية .  

والقدرة    التعمق، ل العقيدة يأخذ في  والتفهم لمشاك  ينضج،فالعقل  
وقوة   وبحماس  البزوغ.  في  تبدأ  التخطيط ألهداف جماعة  على 
الشباب يأخذ الشاب والشابة في تحمل المسئوليات سواء كانا في  

    120وضع التابعين أو في وضع الزمالء أو في وضع القادة." 
والوقت:  3 االنتماء  الوقت وقضية  .  بين حجم  عالقة  توجد 

ء، فكلما زاد الوقت المبذول في عمل ما زاد االنتماء "فإذا  االنتما
قال أحد األشخاص إنه يقضي ثالثة أرباع الوقت في القراءة ،  
فإني سأخلص إلى نتيجة شبه مؤكدة أن هذا الشخص ينتمي إلى  
األعمال   أحد  في  المرء  يقضيه  الذي  فالوقت   .... المثقفين  فئة 

انتمائه."   إلى  مؤشراً  ح  121يعتبر  في  ما  المبذول  الوقت  جم 
الخدمة في الكنيسة وخارجها. ما حجم الوقت المبذول في خدمة  
تطوعية بدون أجر. كم من الوقت أعطي للدراسة ألجل الخدمة؟  

 كم من الوقت أعطي للعالقات مع الذين أنتمي إليهم؟ 
 
يختلف تماسك الكنيسة كجماعة عن أي  . تماسك الجماعة: 4

أع  ارتباط  بسبب  أخرى  روحي،  جماعة  برباط  الكنيسة  ضاء 
وبرباط اجتماعي. وبالرغم من وجود هذا الرباط الديني القوي  
بعضها   مع  الجماعة  تتماسك  كيف  ندرس  أن  ينبغي  أننا  إال 
أهم   "ومن  قوى  انتماء  إلى  يؤدي  التماسك  هذا  ألن  البعض 
الدوافع في استقرار الجماعة وتماسكها الحاجة إلى االنتماء، ألن  

حيات في  إلى  الفرد  أو  أسرة  إلى  االنتماء  في  بالرغبة  يشعر  ه 
جماعة أصدقاء أو جماعة مهنية معينة ، ألن هذه الجماعة تمده  
بالسند. وإشباع الحاجة إلى االنتماء يتطلب قبول الفرد لجماعته  
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المعايير   يساير  أن  يحاول  هذا  في  وهو  له،  جماعته  وقبول 
   122تلفة." السائدة فيها ويحترم قوانينها وتنظيماتها المخ 

 
القرارات:  .  5 في  في  المشاركة  الكنيسة  أعضاء  مشاركة 

القرارات الهامة، فالخدمة ليست مسئولية المجلس فقط. بل هي  
في   مشاركته  بأن  الفرد  يشعر  وعندما  معاً  الجماعة  مسئولية 
التي   جماعته  أو  لكنيسته  بالوالء  سيشعر  مهمة  القرارات  اتخاذ 

بالمشارك والمقصود  إليها.  دعوة  ينتمي  هو  القرار  اتخاذ  في  ة 
الخادم للمجلس أو األعضاء للمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة  
بالرأي   لإلبداء  فرصة  بإعطائهم  تكون  والمشاركة  الكنيسة.  في 
والتشاور معهم في كيفية اتخاذ القرار. كما أن المشاركة تصل  
األفراد   لبعض  الجماعة  تفويض  في  ذلك  من  أبعد  عمق  إلى 

 لقرار المناسب.   التخاذ ا
خالصة القول: االنتماء الكنسي يحتاج إلى تشغيل المواهب،  

يشعر  عندما  بالرضا.  والشعور  الجماعة  األعضاء   وتماسك 
بالرضا داخل الكنيسة عن عملهم معاً سيقوى الشعور باالنتماء.  

كل فرد فيهم يتكلم بكلمة   إن شعور الجماعة بالرضا معاً يجعل
بدالً  كلمة   "نحن"  يستخدمهامن  التي  يهاجم   "هم"  عندما  الفرد 

   خطط غيره.  
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 الخاتمة 

 
الكنسية.   التحديات واالنتقادات في الخدمة  الكتاب  تناول هذا 
من   المجتمع  وتخدم  لتتعبد  تلتقي  البشر  من  جماعة  فالكنيسة 
الكنيسة   تبدأ  التي وهبها هللا ألعضائها. وعندما  المواهب  خالل 

عل بين أعضائها عندئذ تظهر التحديات  في الخدمة وتبدأ في التفا 
أن    قلناوالمشكالت. ألنه ال توجد كنيسة ال تتعرض  لالنتقادات،  

الخدام وهم يخدمون يواجهون انتقادات شديدة. فقد يشعر البعض  
إلى   اآلخر  البعض  يضطر  وقد  االنتقادات،  تلك  إزاء  بالفشل 
ال  للهروب  طرقاً  اإلنسان  يتبع  وقد  المواجهة.  من    الهروب 

تناولناها   والتي  الدفاعية  الحيل  مثل  ذاته  تطوير  على  تساعده 
 بالتفصيل. بينما نجد البعض اآلخر يواجهها ويقلل من حدوثها.  

 
وتعرضنا أيضاً ألهمية وجود التفويض  كفكر إداري وكفكر  
لصالح   الناس  استغالل  بين  التفويض  في  فرقنا  وقد  الهوتي. 

األعم التفويض إلنجاز  وفكرة  االهتمام  الخادم  على  وشددنا  ال. 
إال   رسالتها  تأدية  الكنيسة  تستطيع  فال  للناس.  المعنوية  بالروح 
أنه   فرد  كل  يفتخر  حيث  مرتفعة.  المعنوية  الروح  تكون  عندما 
ينتمي لهذه الجماعة دون غيرها. على الخادم أن يهتم وهو يخدم  
يجب   التي  والروحية  النفسية  الحالة  أي  المعنوية  بالروح  شعبه 

الكنيسة،    أن في  الخدمة  تقدم  على  وتأثيرها  الناس.  عليه  يكون 
الروح   تنخفض  المعنوية وعندما  الروح  المشكالت تخفض  ألن 
بنفس   خدمته  يؤدي  أن  في  القابلية  العضو  يجد  ال  المعنوية 

 راضية.  
 

كما تعرضنا لدراسة كيف يكون أعضاء الكنيسة أكثر تماسكاً  
ولم نغفل دور الخادم في    وأكثر تفاعالً مع بعضهم البعض. هذا
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مساعدة الناس على االنتماء هلل وللكنيسة وليس له هو شخصياً،  
وجود   نعلم    أتباعفقضية  أننا  إال  للخادم،  مغرية  تكون  قد  للقائد 

الناس أن ال يكون لها والء لنا كخدام بل أن يكون لها والء هلل  
 وللكنيسة بمعنى والء هلل ولبعضهم البعض.  

 
أن  نخلص  انتقادات وبهذا  بدون  ناجحة  خدمة  يوجد  ال  ه 

أننا   وحيث  وتحديات.  عقبات  بدون  تغيير  يوجد  وال  وتحديات. 
فمرحباً   إذا  تحديات  واجهنا  ولو  اآلخرين حتى  نخدم  لكي  خلقنا 
نتقبل   وكيف  للناس،  ننصت  كيف  عرفنا  إذا  باالنتقادات 

 االنتقادات، وكيف نواجهها، كيف نقلل منها.  
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