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 مقدمة
 

ة علننى مننر كننان ومننا زال موضننوع الرؤيننة يشننكل عصننب الحيننا
وقد أثبت التناري  أننه ال يمكنن لفنرد أراد الحيناة منن أجنل   العصور.

اآلخنرين االسننتغنان عننن الرؤيننة والتنناري  يثبننت أيضنناً ب نننه ال قنندرة 
الستغنان عن الرؤية. فالرؤية واإلنسان عنصران الجماعة أو ألمة ما  

مترابطان. ألنه حيث يوجند اإلنسنان  توجند الرؤينة، وحيثمنا وجندت 
 ية كان اإلنسان.الرؤ
 
والرؤية إن وجدت غيرت العالم إن كانت رؤيةً عالمية، وغينرت  

مستقبل الفرد لو أنهنا رؤينةش شخصنية، وغينرت مسنتقبل الجماعنة إن 
ومنا نعنيف فينه الينوم منن تقندم فني شنتى  الرؤيةَ جماعةش منا.  خصت

العلوم كان سببه رؤى من سبقونا ب حالمهم وبرؤاهم ألجنل البشنرية. 
من الناس َمن تبنى رؤى تخص الندين وهنناك منن كنون رؤى فهناك  

 تخص العلم وآخرون كونوا رؤى في السياسة ...ال  .
 
س حاول في هذا الكتاب التركيز على الرؤية التني تخنص رسنالة  

الكنيسة في العنالم و علنى كيفينة دمجهنا فني المجتمنع بغنرض ت دينة 
سننان وآخننر. رسننالتها والتنني هنني خدمننة الجميننع دون تمييننز بننين إن

ومحاولتي هذه ستنجز من خالل اإلجابة على الكثير من األسئلة التني 
تشغل فكرنا ونحن نفكر أو ندرس موضوع الرؤية. أذكنر منهنا علنى 

 سبيل المثال ال الحصر األسئلة التالية:  

 ما هو مفهوم الرؤيا في الكتاب المقدس؟   •

تنان وما هو الفنر  بنين الرؤينا ألبناأللف ي وبنين الرؤينة ألبال •
 المربوطةي؟ 

؟ وما هي الرؤينة؟ كينف تن تي الرؤينة ؟ كينف تتشنكل وتنمن •
 كيف تتحقق؟  

من المسئول عن الرؤية، الخادم أم الشعب بمعنى أخر الفنرد  •
 أم الجماعة؟  

 هل التفكير في المستقبل يعمق الرؤية؟   •
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إن كان المستقبل مضمون في يند هللا فهنل التفكينر فينه ضند  •
 اإليمان؟  

 مستقبل ضد إرادة هللا؟ وهل التخطيط لل •

 هل يمكن أن يعيف فرد بدون رؤية؟   •

 هل يمكن أن تعيف جماعة بدون رؤية؟   •

 هل يمكن أن تؤدي الكنيسة رسالتها بدون رؤية؟  •

 ما هي الرؤى التي يجب أن تفكر فيها الكنيسة هذه األيام؟  •

وما هي الرؤى التي فكرت فيها الكنيسة األولى وغيرت عن  •
 ؟   طريقها خريطة العالم 

هل للرؤية مخاطر؟ وإن كان نعنم فمنا هني هنذه المخناطر؟  •
 وكيف نتعامل معها؟ 

هننل الفكننر الالهننوتي يشننجع علنني وجننود رؤى شخصننية  •
وأحالم شخصية؟ أم أن الفكنر الالهنوتي يشنجع علنى االكتفنان وعندم 

 الطموح؟  

 هل االكتفان وعدم الطموح من اإليمان؟   •

ر النذي يننتع عنن هل الرؤية تحنتم التغيينر؟ ومنا هنو التغيين •
 الرؤية؟  

 ؟  هوكيف نهيئ أنفسنا ل  للتغييركيف نهيئ اآلخرين   •

هننل التغييننر يواجننه عقبننات؟ مننا هنني هننذه العقبننات وكيننف  •
   ؟ نواجهها؟ ما هو أفضل أسلوب للتغيير

 ما هي األشيان المطلوب تغيرها في الناس؟   •
 

إن هذه األسئلة وغيرها هي مثار نقاف حاد في كنائسنا هذه األينام 
. ألّن األسئلة المتعلقة بالرؤى عادة منا الكتابوهي بالتالي محور هذا  

تكون متعلقة بالقدرة على تكوين رؤى وبالقدرة على تنشئة جيل يرى 
الرؤينة رى ما لم يره غيره من البشر. إن موضوع يما ال ُيرى. جيل  

 فما هي هذه التحديات؟    يطرح أمامنا تحديات كثيرة 
طرح أفكار متعددة لعلنا نصل إلنى إجابنة   في هذا الكتاب سنحاول

 لهذه األسئلة.  
 رزفي إبراهيمصموئيل  
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 الفصل األول 
 الرؤيا في الكتاب المقدس 

 
هناك فر  بين كلمة رؤية بالتان المربوطة وبين كلمة رؤيا باأللف 

البشننري المبننني علننى التفكيننر والتخطننيط  فنناألولى تعننني العنصننر
 للبشننر. إلعننالن اإللهنني لإلنسننانطة لواسننللمسننتقبل. والثانيننة تعننني 

لرؤيا في الكتاب المقدس باإلعالن اإللهي للبشر. وكان معننى ترتبط ا
انقطاع الرؤيا في العهد القديم االنحدار الروحي "وصارت لكنم رؤينا 
الكل مثل كالم السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ 

ي. "تاخت في  12،  11:  29ألإف    هذا فيقول ال أستطيع ألنه مختوم"
األرض أبوابها. أهلك وحطم عوارضها. ملكها ورؤساؤها بين األمم. 

: 2مراثني ألال شريعة. أنبيائها أيضاً ال يجدون رؤيا منن قبنل النرب" 
لذلك تكون لكم ليلة بال رؤيا. ظنالم لكنم بندون عرافنة. وتغينب "ي    9

النراؤون ويخجنل   الشمس عن األنبيان ويظلم عليهم النهنار . فيخنزى
ميخنا ألالعرافون ويغطون كلهم شواربهم ألننه لنيس جنواب منن هللا " 

أم أل بال رؤيا يجمن  الشنعب. أمنا حنافظ الشنريعة فطوبناه ""ي.    6:  3
  ي18: 29

 
 الرؤيا في العهد القديمأوالً: 

يستخدم العهد القنديم كلمتنين للداللنة علنى الرؤينا . الكلمنة األولنى 
الكلمة األولنى تسنتخدم للتعبينر "ونالحظ أن  "    "حزون" والثانية "رأه 

عن إعطان الرب النبي كلمتنه المقدسنة، فموضنوع الرؤينا طبقناً لهنذا 
يذكر إشنعيان   1المعنى ليس شيئاً يرى بالعين ، ولكنه كلمة هللا نفسها"

التي رآها"رؤيا إشنعيان بنن آمنوص ، التني رآهنا علنى يهنوذا   االرؤي
هي كلمة هللا نفسها. كما يؤكند  اه الرؤيي. هذ 1: 1وأورشليم ...أل إف 

عاموس نفس الفكرة "أقوال عاموس الذي كان بين الرعناة منن تقنوع 
ي.  1:  1قننارن أل ميخننا  ي. 1:  1أل عننا  "التنني رآهننا عننن إسننرائيل

ألنبيان على فهم أسرار هللا. "هللا عمل بقنوة فني روح ا  ساعدت الرويا

 
 . 399. ص  1986دار الثقافة  علم التفسري . د.ق. فهيم عزيز  1
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 2إرادته ومقاصده "النبي وقلبه لكي يعطيه الكلمة، ويعلن له 
 

الكلمة الثانية "رآه" فهي تعني رؤيا حقيقية ، لها موضوع ملمنوس 
ي إذاً في هذه الرؤينا نجند   12،    11:    1فإرميا رأى قضيب لوز ألإر  

لقد رأى إرميا شنيئاً ملموسناً وهنو قضنيب لنوز "ثنم   3إعالن ووحي"
ت :" أننا صارت كلمة الرب إلّي قائالً : "ماذا أنت ران يا إرميا ؟" فقل

ران قضيب لوز" فقال الرب لني "أحسننت الرؤينة ، ألنني أننا سناهر 
 ي. 12،  11:   1على كلمتي ألجريها" أل

 
 خمس رؤى:رؤية عاموس النبي  

"هكذا أراني السيد الرب وإذا هو يصننع جنراداً رؤيا الجراد   .1
 ي.  3- 1:   7في أول طلوع خلف العشب . أل 

دعننا للمحاكمننة بالنننار. "..وإذا السننيد الننرب قنند رؤيننا النننار  .2
 ي . 6-4:   7ألعا  ف كلت الغمر العظيم واكلت الحقل.."

"هكذا اراني وإذا الرب واقف علنى حنائط وفني رؤيا الزيع   .3
:  7أل يده زيع. فقال لى الرب ما أنت ران يا عناموس. فقلنت زيجناً.. 

 ي. 9 -7
"هكننذا أراننني السننيد ي. 3-1:  8رؤيننة سننلة القطنناف أل عننا  .4

 ي. 1:  8قطاف "أل  الرب وإذا سلة لل
-1: 9أل "رأيت السيد قائماً على المنذب  فقنال.."ؤيا المذب   ر .5
ي. وكان غرض هللا هنا أن يري عاموس أشيان مرئية بالعين ولكن   4

ورانها رسالة للشعب. "تختلف الرؤيتان األولي والثانية عنن النرؤى 
 الثالث الباقية فني النهاينة والخاتمنة إذ نلمن  فني النرؤيتين رحمنة هللا

ي أمنا فني النرؤى النثالث الباقينة فننرى  6،   3:    7ونجاح الشنعب أل  
ي. فني النرؤيتين نجند 4-1:    9،    3:    8،    9:    7غضب هللا ونقمته أل  

صالة يرفعها النبي من أجل شعبه ليرجع عن حمو غضبه وهنذه هني 
لقنند كانننت الننرؤى مؤلمننة  .طبيعننة وجننوهر رسننالة األنبيننان: الرحمننة

 
 . 399. املرجع السابق . ص  2

 . 399. املرجع السابق. ص  3
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   4ب شعبه وبالده"وقاسية على نفس نبي أح
 

إذاً تختلف عن اإلعالن اإللهي "وهنا ينبغني أن يالحنظ أّن   افالرؤي
الرؤيا ليست هني اإلعنالن ولكنهنا واسنطة اإلعنالن، فقضنيب اللنوز 
الذي رآه ارميا لم يكن هو اإلعالن لكنه كنان الواسنطة لنذلك ، ولهنذا 
ا، فعندما فسره الرب على أننه يعنني ب ننه سناهر علنى كلمتنه ليجريهن

وض  ب ن التفسير لم يكن منصباً علنى قضنيب اللنوز وكنذلك  الحنال 
في رؤيا الرب وبيده زيع. فالرؤيا ال يمكن أن تفسر حرفياً على أنهنا 

ويمكننا أن نالحظ افر  بنين النرؤى   5اإلعالن، ولكنها هي الواسطة"
رؤى العهند القنديم، كاننت "في العهد القنديم والعهند الجديند حينث أن  

يم رسالة للناس والشعب كله ، أما الرؤية  في العهد الجديند تهدف لتقد
كنو  2،  17:    22،    5:    11،    10:    10فهي للرائي نفسه أل أعمنال  

   6ي." 7،   1:  12
  
للرؤيننا وقننت محنندد لكنني تنن تي فيننه . ألنهننا فنني الكتنناب  م يكنننولنن

المقدس أتت في أوقات مختلفة لقد أتت الرؤيا في الشواهد التالينة فني 
أتنننت  .ي 9: 16، 3: 10 10: 9أع  7: 10ت اليقظنننة ألدا لحظنننا

وأتنت لبطنرس كنذلك فني النهنار   3:    10لكرنيليوس أثنان النهار أع  
ي. قنند تنن تي  21:  46ي. أتننت فنني الليننل ليعقننوب ألتننك  9: 10ألأع 

 ي 9: 4، دا   13: 4، أي  6:  12الرؤيا أيضاً في األحالم ألعد  
 

 سفر األعمالفي   ياالرؤثانياً:  
:   9كلمة رؤيا في أكثر من موضع في سفر األعمنال ألأع    وردت 
سننننندرس منهننننا ي  17:  22،  9:  18 ، 17 ، 3: 10 ، 12 ، 10

المنالنة المليئنة باألطعمنة  ارأي الرسنول بطنرس رؤينرؤيا بطرس.  
"...فننرأي السننمان مفتوحننة وإنننان نننازالً عليننه مثننل مننالنة عظيمننة 

كنان فيهنا كنل دواب مربوطة ب ربعة أطراف ومدالة علي األرض. و

 
 .  78،   77. ص  1980دار الثقافة املدخل إيل األنبياء الصغار  س مكرم جنيب  . الق 4

 .  400، 399. املرجع السابق. ص  5
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األرض والوحوف والزحافات وطيور السمان. وصار إليه صوت قنم 
 ي. 13-11:  10يا بطرس أذب  وكل"أل أع  

وكننان رد الرسننول بطننرس الننرفض ألن هننذه الحيوانننات نجسننة 
بالنسبة له. ولكن الدرس الذي تعلمه أن كل خليقة هللا طناهرة "فصنار 

. والجنندير ي15ع ألأنننت"  إليننه صننوت ثانيننة مننا طهننره هللا ال تدنسننه
لنم تكنن عنن نوعينة الطعنام هنل هنو مقندس أم   ابالذكر أن هذه الرؤي

نجنس بنل كاننت عنن النناس. كانننت دعنوة لقبنول األمنم فني اإليمننان 
 المسيحي.  

 
التوجه المسنيحي لنيس إلنى اليهنود فقنط بنل ا  لقد غيرت هذه الرؤي

لقلنة منن  نقلت المسنيحية منن دينن محلني اإلى األمم أيضاً. هذه الرؤي
الننناس إلننى ديننن عننالمي لكننل العننالم. فالديانننة اليهوديننة كانننت ديانننة 
مرتبطة بشعب معين ش نها ش ن الديانات األخرى التني لنم تنرتبط إال 
بشعب واحد. الدين اليهودي كان دين القلة من الناس، هو دين الشعب 

فلنم الواحد ألنه يشبه الندين القبلني للقبيلنة أو العشنيرة. أمنا المسنيحية 
ترتبط بشعب معين بل لم تربط نفسها بمدينة معينه. ولهنذا فالمسنيحية 

أصب  لها السبق في التفكر فني التي رآها بطرس    ارؤيالوعن طريق  
صار لها الفائدة الكبرى فني   اأناس خارج حدود الم لوف. وهذه الرؤي

 رؤية الكنيسة وخاصة أنطاكية في الوصول لألمم.   
   

 ذه األيامثالثاً: الرؤى في ه
 هل الرؤى في هذه األيام لها صلة بالرؤى في الكتاب المقدس؟ 
عنن يّدعي البعض بن ن هللا يعطني فني هنذه األينام رؤى ل خنرين 

فهل هذا حقيقي؟ هل مازال هللا يكلنم البشنر بنرؤى كمنا كنان   طريقهم 
في القنديم؟ هنل انتهنى عصنر النرؤى أم منازال باقيناً ؟ كينف يمكنننا 

إن كانننت مننن هللا أم مننن رغبننات البشننر ونتيجننة الت كنند مننن الننرؤى 
لشعورهم بالنقص واإلسقاط؟ لقند سنبب هنذا الموضنوع عنند  بعنض 

دعونا اآلن ندرس ونمتحن بعنض النرؤى التني   الناس تشويشاً كبيراً.
 يّدعي البعض ب نه أستلمها من هللا؟ 

 
هل هللا يكلمننا منن خنالل اآلخنرين؟ اإلجابنة  فني الحقيقنة ليسنت ف
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كننن يمكنننا القننول نعننم ولكنن هللا يكلمنننا ويرشندنا مننن خننالل سنهلة، ل
 اآلخرين ومن خالل الظروف التي نمر بها ومن خالل إمكانياتنا.  

الرؤيا كإعالن من هللا أمر انتهى وال يمكن إلنسان أن يّدعي   
بهذا المفهوم قد انتهنى عصنرها. أمنا   النفسه اإللهام من هللا ألن الرؤي

قبل وهني ال تقنل أهمينة عنن الرؤينة السنابقة، الرؤية كتخطيط للمسنت
فهي شغلنا الشاغل وبدونها ال نسنتطيع التقندم فني الحيناة، والمسنئول 

هني التني عنها ليس اآلخرين بنل نحنن  فالرؤينة كتخطنيط للمسنتقبل  
نرى بوضوح فيها دور اإلنسان وهللا معاً.  وعلى الرغم من ذلنك فقند 

ونننراهم يخبننرون بهننا  ،نسننمع مننن بعننض األفننراد بنن نهم رأوا رؤى 
الننناس ويؤكنندون ب نهننا صننوت هللا فهننل فعننالً أرشنندهم هللا إلننى رؤى 

قبنل أن نقنيّم منا قند أسنماه النبعض رؤى دعوننا   ليخبروا بها غيرهم؟ 
 أوالً نرى بعض األمثلة لما قد يسمونه برؤى هذه األيام:  

 

تفنر  فتنرك عملنه و  .قال أحدهم لشاب الرب يريندك للخدمنة •
منع العلنم بن ن هنذا الشناب كنان ينرفض تمامناً الكنسية،    فوراً للخدمة

ولم يكن عنده االسنتعداد الكنافي للتعامنل الكنسية  لخدمة  التفر  لفكرة  
س، فمناذا يفعنل هنل يخضنع لصنوت هللا النذي أتني إلينه عنن مع النا

   طريق اآلخرين أم يرفض؟ 

، هنل تقبنل هنذه الفتناة امعينن  اصوت آخر لفتاة أن تتزوج شاب •
أم ترفضه مع العلم ب ن هذا الشاب ربمنا ال يناسنبها فمناذا   هذا الشاب

 تفعل هل تقبل أم ترفض؟  

صوت آخر كان لشناب أن يتنرك وظيفتنه ليعمنل فني وظيفنة  •
 أخرى مع أنه ال يمتلك المهارات الالزمة لها فهل هذا صوت هللا؟  

 
من الدروس األولية التي عادة ما يجب أن ن خذها فني هنذه الحيناة 

ذ قراراً ألحد. ألن أخذ القنرارات عنن اآلخنرين ومنن أجنل أن ال ن خ
على كال الطرفين، على من أخنذ   اآلخرين فيه خطورة شديدة وكبيرة 

ألجلهم القرار وعلى من اتخنذ القنرار. وهنذه الخطنورة نجندها تنؤثر 
على من اتخذ ألجلهم القرار في أنها تعلمهم االعتماد علنى الغينر فني 

في الحياة وهذا يمنع تعلمهم االعتماد علنى   اتخاذ القرارات المصيرية
أنفسهم وبهذا يصب  هؤالن غير مستقلين عنن اآلخنرين بنل معتمندين 
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عليهم في كل شئ وهذا لألسف ما قد يسعى وينادي إليه بعض النناس 
الذين يؤمنون بهذا النوع من التفكير.  نجند أيضناً خطنورة علنى منن 

ن تلقيه اللوم من الذين أخنذ اتخذ القرار ألجل اآلخرين وهي تظهر أثنا
من أجلهم قرارا إذا جان هذا القرار بنتنائع سنلبية. وإذا اتفقننا إلنى أّن 
أخذ القرار ل خرين فيه مخاطرة كبيرة فما بالك ب خذ قرار ل خنرين 

هننا  النذي  يسنميه  النبعض إرشناد هللا.  هنذا –مدعوم من فكر ديني 
ادة منا يقناد النناس ألمنر األمر يتحول ليصب  في غاية الخطورة إذ ع

 قائد يدعي اإللهام والرؤى من هللا. 
 

بل يكلمنا من خالل إذاً وألّن هللا ال يكلمنا من خالل اآلخرين فقط،  
لذلك عليننا التوقنف قدراتنا ورغباتنا ومواهبنا على عمل شين معين. 

الرسالة اإللهية ما يسميه البعض بكون  يمر، فقد  أي أوالتفكير لفحص  
الننذي يرغنب فنني توجيننه ن رغبنة مريضننة داخننل اإلنسنان عبنارة عنن

 .اآلخرين بالقوة 
 
أن ما يحدث هذه األيام من ما يسنميه النبعض رؤى لألسنف   
رؤى علنى اإلطنال  ألّن الرؤينة هني تلنك األهنداف التني يريند ليس  

اإلنسان تحقيقها ألجل الجماعة التي يعمل معها وألجل المجتمع النذي 
 البعض رؤى قد تكون أحالم يقظة ال غير.  يعيف فيه، إن ما يسميه 

 
أصنحاب رؤى فني هنذه األينام بعض الناس ممنن يندعوا أنهنم  إّن  

يعبرون فقط عما يشعرون به ك فراد، وما يشعروا به بالتالي ال يعبنر 
والسبب يرجنع .  وبالتالي ال يصل  لقيادة حياة اآلخرينإال عن أنفسهم  

الرؤينة تعتمند علنى ة، ألن إلى أن هذا الفكر ال يمكنن أن نسنميه رؤين
، كما أن الرؤية واإلبداع في التخطيط  ،القدرة على اإلبداع في التفكير

الحقيقية تعتمد على دور هللا الذي ينير الطريق أمامننا لنفكنر ونخطنط 
ونبدع في خدمتنه وفني خدمنة اآلخنرين عنن طرينق اختينار أسناليب 

 جديدة وطر  جديدة بها نستطيع أن نصنع المستقبل.  
 

الرؤية ال تسير في طريق مجهول يرسنمه النبعض لننا بنل   كما أن
 تسير في طريق واض  يمكن التنبؤ به ومعرفة نهايته.  
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الرؤيننة هنني القنندرة علننى رؤيننة المسننتقبل والتخطننيط لننه ب فضننل 
األساليب. فما مر من أمثلة ال يمكننا تسميته رؤيةً ألنه وبكنل بسناطة 

ل األول  الننذي طرحتننه كمثننال عننن ال فكننر فيهننا أو تعقننل . والسننؤا
التفر  للخدمة يحتاج إلى صراع طويل ووقت طويل يقضيه صناحب 
هذا السؤال . فهل هو راغب فعالً للتفر  للخدمنة؟ هنل يشنعر بندعوة 

؟ هل يستطيع المدعو للخدمة تحمل ما بها من أزمات وأتعناب؟ هللا له
ع النناس؟ أن وهل يمتلك المدعو للخدمة المهارات الالزمة للتعامنل من

الدعوة تحتاج إلي تفكير متفاعنل بنين اإلنسنان وبنين هللا. كمنا تحتناج 
التفكير في كيفية استخدام المواهب التي منحهنا هللا لإلنسنان. فناد قند 
خلق اإلنسان بقدرات عظيمنة، إذا اسنتخدمها يمكنن أن يعنيف أفضنل 

 حياة.   
ريق رغبتنه م عن طالدافع للخدمة هو تنفيذ رغبات اآلخرين؟ أهل  

 الحقيقية لممارسه الخدمة.  
 

المثننال الثنناني أو السننؤال الثنناني الننذي أوردتننه والننذي كننان عننن 
الزواج فما أريد قولنه هنو: أّن النزواج  قنرار شخصني بنين طنرفين 
وبين أسرتين وال يمكن السنماح بتندخل منن لنديهم رؤى حلنم أو منن 

اج قنرار لديه رغبة شخصية في التحكم في تصرفات اآلخنرين. النزو
فقنرار النزواج ال بدون إرادتننا.  مصيري ال يصل  ألن يتخذه لنا أحد  

بمساعدة األهل واألصدقان منن حنولهم. وأن بد أن يؤخذ من الطرفين 
مساعدة األهل واألصدقان سيكون لها أكبنر األثنر فني ت كيند إرادة هللا 

 في الزواج.  
 

للعمنل فني   أما المثال الثالث وقند كنان سنؤاالً عنن تنرك الوظيفنة  
أخرى فما أراه فعالً هو أنه أحياناً ما تكنون هنناك رغبنة حقيقينة منن 
الشخص نفسه في تغير وظيفته إلى أخرى. وي تي إلى أخذ منا يسنمى 
بالرؤية أو باإلرشاد الذي يحقق رغبته هذه فني التغينر فيشنعر وكن ن 

وأنا هنا ال أرفض أن يغير اإلنسان عمله إلى عمنل آخنر   هللا قد كلمه.
وقد يكون هذا العمل هو التفر  لخدمة هللا. لكن ما ال أستري  لنه هنو 
توجيه بعض القيادات للناس ممن يروا في أنفسهم أنهم أكثر روحانينة 
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من اآلخرين. هنذا التوجينه قند ال يتوافنق منع مواهنب وتطلعنات منن 
 يطلبوا اإلرشاد.  

 لهذا على اإلنسنان أن يندرس إمكانياتنه وأهدافنه ويستشنير آخنرين
ويصننلي طالبنناً إرشنناد هللا عندئننذ نسننتطيع أن نقننول أنننه فنني الطريننق 

 الصحي  التخاذ القرار.
 

إّن اتخاذ أي قرار هو من األمور المهمة في حياتننا فقنرار التفنر  
للخدمة أو قرار الزواج أو تغير الوظيفة كل هذه أمور مصيرية التني 

بكاملهنا، فنال تواجه حياتننا ربمنا لينوم أو لشنهر أو قند تواجنه الحيناة 
 يفضل أبداً أن نترك مصائرنا يتحكم فيها اآلخرين كما يشانوا. 
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 الفصل الثاني 
 ما هي الرؤية 

 
ننتقل اآلن من مفهوم الرؤيا ألبناأللفي فني الكتناب المقندس والتني 

ألبالتننان  Visionإلننى مفهننوم الرؤيننة  درسننناها فنني الفصننل السننابق
الهامة، ليس فقط  في لرؤية للمستقبل من الموضوعات  المربوطةي. فا

حياة األفراد بل في حياة الشعوب والدول أيضاً. لقد اهنتم علنم اإلدارة 
بموضوع الرؤية، وتناوله بالدراسة من حيث التخطيط وكيفينة وضنع 
األهننداف وكيفيننة قننرانة المسننتقبل وكيفيننة تحقيننق األهننداف. كننذلك 
 الجيوف العسكرية اهتمنت بوضنع الخطنط واإلسنتراتيجيات الحربينة
لمواجهة أية أخطار متوقعة منن الندول األخنرى هنذه اإلسنتراتيجيات 

 يمكن أن نسميها رؤى. 
 

فالرؤية هي سبب رئيسني لتقندم الندول ولتقندم الشنركات العالمينة 
الكبنرى . مثننل شننركات صنناعة السننيارات أو شننركات الكومبيننوتر، 

الرؤية الحقيقة تجعل الشركات تقدم   وشركات صناعة الطيران...ال .
، بسننعر مناسننب عننن طريننق الننرؤى تجننذب هننذه  فضننل مننا لننديهاأ

الشركات الزبائن إليها. وعدم وجنود رؤينة لألسنف ينؤثر علنى عندم 
تقدم الشعوب مثالً فال تستطيع الدول التي لم تضنع رؤى لهنا مواكبنة 

 العصر فتعيف في تخلف علمي واقتصادي.   
 

ة وذلنك واآلن إن كنت معي في أّن الرؤينة مهمنة إلنى هنذه الدرجن
ألنها تصنع المستقبل فني حيناة األفنراد وفني الشنركات ومنع الندول، 

 فهل هي مهمة وإلى هذه الدرجة للكنيسة؟  
هل يمكن للكنيسة أن تتوجه للمستقبل دون المرور ببوابنة الرؤينة؟ 
الجواب هو: ألّن الرؤى جزن مهم من رسالة الكنيسنة لنذلك فالكنيسنة 

فقط في ليست جزنا مهماً والرؤى   ال يمكن لها االستغنان عن الرؤى.
أنه ال يوجد خدمة فني الكنيسنة يمكنن رسالة الكنيسة بل إن شئت فقل  

ألّن الكنيسنة ال يمكنن أن تتقندم أبنداً بندون النرؤى أن تتم بدون رؤية  
"والمؤسسننات التنني ال تنشنند الننرب  ال توجنند إال مننن أجننل مهمتهننا. 

حيناة الفنرد. فهني   ووجودها مقصود به إيجاد تغيير في المجتمع وفي
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والمقصنود هننا أّن الكنيسنة وجندت لتحقينق   7توجد من أجل مهمتهنا"
 رؤيتها في المجتمع.  

 
لهذا السبب سنركز في هذا الكتاب على النرؤى الخاصنة بالكنيسنة 
وعلنننى كيفينننة تفاعلهنننا منننع أعضنننائها وإعننندادهم اإلعنننداد العلمننني 

ى تفعيننل والالهننوتي للتعامننل مننع المجتمننع وهننذا بننالطبع سننيؤدي إلنن
رسالتها وجعلها رسالة قوية فنال تخندم الينوم فقنط بنل تخطنط لخدمنة 

 المستقبل القريب والبعيد.  
 
 للرؤية عدة تعاريف س ورد فقط بعضاً منها:   

 الرؤية والتفكير الممكنالتعريف األول: 
أي رؤينة منا هنو ممكنن فني النناس   التفكينر الممكنن،الرؤية هني  

ن فني النناس وفني المواقنف المتبايننة ورؤية الشين الممك  والمواقف.
ليس باألمر الهين بل هو في غاية الصعوبة، يحتاج إلى تدريب للعين 
وللبصيرة على رؤية هنذا الممكنن ألّن عندم رؤيتنه تحولنه إلنى غينر 
ممكننن. والننناس لألسننف عننادة مننا يننرون مننا هننو غبننر الممكننن وفنني 

لكننن رؤيننة  المواقننف المختلفننة دائمنناً مننا يننروا الجانننب السننلبي فقننط،
 الممكن هي رؤية اإليجابيات وسط المعطيات والتحديات السلبية.  

 
لكن كيف يمكن أن نرى اإليجابيات وسط المعطينات السنلبية التني 
بننين أينندينا؟ بمعنننى آخننر كيننف لنننا أن نكننون رؤى وسننط التحننديات 

 الصعبة؟ لإلجابة عن هذا السؤال دعونا ننظر إلى النموذج التالي:
 

أحذية مندوبان للخارج لبيع منتجاتهنا منن األحذينة. أرسلت شركة  
طلب األول بعد أسبوع أن يرجع إلى الشنركة ألّن النناس فني المكنان 
الننذي أرسننل إليننه ال يرتنندون أحذيننةً. أمننا الثنناني فقنند أرسننل فاكسنناً 
مسننتعجالً يطلننب فيننه أثننني مليننون حننذان ألّن الننناس يحصننلون هنننا 

 بصعوبة شديدة على األحذية.  

 
ترمجة نكلس نسيم دار الثقافة  إدارة املؤسسات اليت ال هتدف للربح املمارسات واملبادئ  . بيرت ف. دوركر  7

 . 60. ص  1997
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ب ّن هناك إمكانية الرتدان الناس لألحذينة إذا منا تنم الثاني  أى  لقد ر

توفيرها لهم . فالثاني رأى ما لم ينره األول رأى وسنط كنل السنلبيات 
إيجابيننة وقننام بتحليننل المشننكلة بطريقننة مختلفننة. أمننا األول فقنند رأى 
الواقع وشعر بالفشل واإلحباط رأى ب ّن النناس ال يرتندون أحذينة لنذا 

مفادها أن الناس في هذا المكنان ال حاجنة لهنم لألحذينة.   خرج بنتيجة
الثنناني رأى نفننس الواقننع ال يرتنندي الننناس األحذيننة هنننا لكنننه حلننل 
المشكلة بطريقة أخرى، السبب هو في عدم توافرهنا لهنم. فنإن قامنت 

الرؤينة إذاً وكمنا .  الشركة بتوفيرهنا لهنم فبالت كيند سنيرتدون األحذينة
 اإليجابيات وسط المعطيات السلبية.      أسلفنا هي محاولة لرؤية 

 
قننال جننورج برنننا رد شننو"يرى بعننض الننناس األشننيان كمننا هنني 
ويس لون لماذا؟ أما أننا فن رى العكنس أرى أشنياًن لنم توجند وأتسنانل 
لماذا هي غير موجودة" الرؤية أيضاً هي القدرة على رؤية أشنيان لنم 

 ها حقيقة في الواقع.توجد بعد والتفكير في طر  فعلية إليجادها وجعل
عادة ما يجد القادة صعوبة كبيرة في مساعدة الناس ألن يروا منا هنو 

 موجود فعالً من برامع ورؤى وأهداف.
 

والمهمنة سنرعان منا تصنب  أكثنر صنعوبة عنندما يحناول الخندام 
وتخينل أشنيان غينر موجنودة والتعامنل معنا منا  مساعدة الناس لرؤية  

القندرة علنى التخينل فني   إليجادهنا؟ وك نها موجودة والتخطيط أيضناً  
الرؤية موهبة تحتاج إلى تطوير وتنمية. والتخيل يساعد اإلنسان على 
أن يرى أشياًن غير موجودة بالفعل وك نها موجنودة. قند تكنون رؤينة 
خطط غير موجودة وك نها موجودة مهمة صنعبة للغاينة، ولكنهنا فني 

يرغننب فنني نفننس الوقننت ليسننت مسننتحيلة. هننذه الرؤيننة ممكنننة لمننن 
التنندرب علننى رؤيننة األشننيان غيننر الموجننودة. ورؤيننة األشننيان غيننر 

 الموجودة تحتاج لكي توجد إلى تدريب الناس على كيفية رؤيتها. 
 

 علينننا أن ننندرب كنائسنننا اليننوم ألن تحلننم ولتضننع رؤى وأحننالم 
وذلك ألّن وجود رؤى أصنب  أمنراً حتميناً وضنرورياً بعند   ،للمستقبل

 .فكار السطحية سوان من الموروث أو من الوافندأن غزت كنائسنا األ
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فلألسف بعض الموروث من تراثنا الحضاري لم يشجع علنى التفكينر 
في المستقبل، وكذلك بعض الوافد علينا من الخنارج لنم يشنجع أيضنا 
على أي طموح بل على العكس لقد قتل الطموح فينا وقادنا إلنى تنرك 

عله وهنذا تفكينر غينر واقعني كل األشيان، بزعم أن ما يرينده هللا سنيف
وال يمكن أن نجد له أية مرجعينة الهوتينة. فنالالهوت يعلمننا بن ن هللا 

وهللا دائمنناً يرينند أن  ،يفعننل مننا يرينند لكننن مننن خاللنننا نحننن البشننر
 يستخدمنا لخدمته ولخدمة العالم.  

 
إذاً وكما قلنا فبسبب هذه األفكنار السنطحية صنارت كنائسننا الينوم 

ن والعننالم اآلتنني. لقنند تركنننا األحننالم والتخطننيط تحلننم فقننط بالسننما
لقند لجن   للمستقبل ولج نا إلى الترانيم التي تكلمنا عن اآلخرة السنعيدة.

أيضاً بعض الوعاظ  إلنى النتكلم فني عظناتهم عنن االسنتعداد للمنوت 
ول خرة وللتكلم عن العذاب األبدي. وك ن كنل التوجنه الفكنري وكنل 

أنا لست ضد االستعداد للموت واآلخنرة   األهداف متركزة في األبدية.
ولكن األبدية تبدأ من هنا علنى األرض ونحنن لنن نصنل إليهنا إن لنم 

فمع أن األبدية هبة من هللا لنا، إال أن األبدية لها ثمنار نخدم اآلخرين.  
  البد وأن تظهر في خدمتنا ل خرين.  

 
هنوم وأينن مف  مفهوم بذل الجهد والمثابرة في الفكنر المسنيحي؟ أين  

العمل؟ أين مفهوم االهتمنام بالمسنتقبل؟ لمناذا لج ننا إلنى التفكينر فني 
أننا أتسنانل أينن  . الُملنك األلفني كننوع منن االغتنراب عنن المجتمنع

ً خنندمتنا لهننذا العننالم؟ ألننم يقننل السننيد المسنني  للتالميننذ و لنننا   أيضننا
""فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمندوهم باسنم اآلب واالبنن والنروح 

وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كنل   القدس.
ي. هل هذا األمنر 20-19:    28األيام إلي انقضان الدهر. آمين"أل مت  

من السيد المسي  يحكي عنن اآلخنرة أم أننه يمنس رسنالتنا الينوم فني 
العالم؟ بال شك أن دعوة المسي  لننا تمنس رسنالتنا فني العنالم، تمنس 

للمسننتقبل. إّن التخطننيط للمسننتقبل بننرؤى الرؤيننة وتمننس التخطننيط 
وأحالم يجعل من األجيال القادمة مرفوعة النرأس قنادرة علنى خدمنة 
هللا والناس لها إمكانينة خدمنة الكنيسنة والمجتمنع أفضنل خدمنة ألنّنه 

 بالتخطيط نصل إلى مستقبل أفضل.
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 الرؤية وعدم الرضاالتعريف الثاني:  
ر إلى تغيير األوضاع في الرؤية هي عدم الرضا عن الواقع والنظ

فالرؤيننة فعننل ينندل علنني إبصننار وإدراك تخيلنني لألشننيان، المسننتقبل. 
وربط التبصر بالنظر في العواقب. وهى مكونة من عدم رضا عمينق 
عما هو كائن وإدراك واض  لما يمكنن أن يكنون. إنهنا تبندأ بالسنخط 
 على الوضع الراهن وتنمو لتصنب  مطلبناً جندياً لوجنود رؤينة بديلنة.
وهذا ما فعله الرب يسوع رأى المرض والفقر فقابله بعدم رضا وقدم 

فالرضا عن كل شئ دون بذل   8البديل وهو الحنو والشفان والتعاطف
أية محاولة للتغير يعد أمراً سلبياً في الحيناة " فنإذا كننا ننؤمن أن أهنم 
معوقات الحياة هو الشعور بالرضى مما ال شك فيه فإن الهندف النذي 

المرن لمستقبله هو معوقات الشعور بالرضى في الحيناة ولكنن يحدده  
تحديد الهدف وحده ليس هو الغاية وإنما الوسيلة التي تقودنا إلى عمل 

 9أكثر وإنتاج أوفر لبلو  هذا الهدف"
   
فالرؤية تبدأ بعدم الرضا عن الواقع مع وجود األمل فني إمكانينة   

نسان صاحب الرؤية إلنى تطويره في المستقبل. وعدم الرضا يقود اإل
التغيير لمستقبل أفضل. إّن عدم الرضا يقود الشخص إلى التفكير فني 

إّن الرؤينة هني   .اصنع المستقبل سوان أكان مستقبالً فرديناً أم جماعين
ضد الشعور بالرضنا ألنهنا الشنعور أصنالً بعندم الرضنا فهني تنظنر 

بالرضنا للمستقبل ، تنظر إلى الطموح أكثنر ممنا تنظنر إلنى الشنعور 
   عن الحاضر.

 
لكن ال يفكنر ولنو للحظنة فني صننع ، وقد يبدأ البعض بعدم رضا 

فالذي يبدأ بعدم رضنا وينتهني بعندم رضني هوتنذمر ولنيس مستقبله.  
وهذا يختلف عن الرؤية ألّن الرؤينة تبندأ بعندم رضنا وتنتهني رؤية.  

 المستقبل.  بتغيير صورة  
 

 
 .334. ص   1990ترمجة جنيب جرجور دار  الثقافة  يحية والقضااي املعاصرة املس. جون ستوت   8

دار الثقافة للطباعة والنشر  دراسات يف اتريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي  . د. حممد متويل  9
 . 518،  517. ص  1985
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 الرؤية واإلستراتيجيةالتعريف الثالث:  
ؤيننة هنني الهنندف، هنني البرنننامع، هنني اإلسننتراتيجية. يسننميها الر

خبران اإلدارة األهداف، التي تنقسم بدورها إلى أهنداف بعيندة المندى 
وأخرى قريبة المدى. ويسنميها السياسنيون البرننامع االنتخنابي النذي 
يؤهل العضو للنجاح فني االنتخابنات ضند الخصنم، أمنا قنادة الجنيف 

اإلستراتيجية في المعنارك هني التني تجعنل و  فيسمونها اإلستراتيجية.
جيشاً ما ينتصر وآخر ينهزم. إذاً أياً كان تعريف الرؤية أو أيناً كاننت 
تسميتها فالرؤية ترتبط بخطة وبهدف للمستقبل فمن ذا النذي يسنتطيع 

 العيف بدونها؟  
 

الرؤيننة تضننيف معنننى جديننداً لحينناة اإلنسننان منننا فنني هننذا العننالم. 
إذ البند لننا   فيد من كل لحظة منن لحظنات حياتننا،وتجعلنا "نفيد ونست

من أن نشعر ب نّنا أحيان وأن نُشنعر منن حولننا بقيمنة الحيناة وثمنهنا، 
فقيمنة الحيناة العظمنى   10لكن لألسف قليلون هم النذين يفعلنون ذلنك"

هي تقديم الفائدة ل خرين عن طريق الرؤينة التني نتبناهنا فني الحيناة 
 نخلص لها. والتي نحاول أن نعيشها وأن

 
موضنوع الرؤيننة يفننرض علينننا أيضنناً أن نفكننر فنني معنننى الحينناة 
فالحياة ليست فقط الم كل والملبس والم وى يقول نارمان فتسننت بنل: 
"الحياة هي العمنل والحرينة والنمنو والطاقنة والحركنة إنهنا الشنعور 
بالحياة ذاتها، ثم هي بعد ذلك القدرة التي يجب أن تتنوفر لكنل إنسنان 

ستطيع التغلب على مشناكل الحيناة ومتاعبهنا ومصناعبها تنرى حي لي
   11كم واحد منا أدرك هذا المعنى الكبير للحياة"

لذلك ونحن اآلن إذ نعيف فني األلفينة الثالثنة ال يصنل  أبنداً لننا أن 
نترك كنائسنا تعيف اليوم وتتجاهل الغد، تعنيف الينوم وال تفكنر فيمنا 

ن علنى السناحة فني مسنتقبل يحدث حولها أو كيف يؤثر ما يحدث اآل
 خدمتها بل في مستقبل وجودها؟ 

 
 .  517. املرجع السابق. ص  10

 .  517. املرجع السابق. ص  11
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 الفصل الثالث 
 كيف تأتي الرؤية 

 
إن كاننت للرؤيننة أهننداف يضننعها اإلنسنان فنني حياتننه ليصنننع بهننا 

وإن كاننت الرؤينة  صنع مستقبل اآلخرين. مستقبله وليساعد أيضاً في
ي فنني الكنيسننة هنني النظننرة المسننتقبلية المرتبطننة بخدمننة الكنيسننة فنن

كيفف تفأتي الرؤيفة سفواف للففرد أو :  المجتمع. فالسؤال المهم هنا هو
 للجماعة؟ 

  
للرؤية عدة طر  نحصل من خاللها عليها ، وبعد الحصول عليها 

ألالقسننيسي ليحنناول مننع الجماعننة  المتخصننصتبقننى مسننئولية الخننادم 
تشكيل الرؤية لتصب  مالئمة للواقع الفعلني حتنى ينتحمس لهنا النناس 

 تنفيذها.    ويعملوا على
 

 : الرؤية وكيفية الحصول عليهاأوال
قد ت تي الرؤية من عدة مصادر، قد ت تي من داخنل اإلنسنان، وقند 

 ت تي من خارجه في الوقت نفسه.  
 
 من داخل اإلنسانالرؤية  تأتي   .1

تنبننع الرؤيننة فنني كثيننر مننن المننرات مننن داخننل اإلنسننان،         
وعبقريتنه. كمنا قند   ويكون مصدرها علمنه وبحثنه وفطرتنه وإلهامنه

تكون الرؤية ناتجة عن القندرة علنى التخينل ورؤينة المسنتقبل البعيند 
ألّن "القدرة على التخيل، ملكنة يتمينز بهنا اإلنسنان، ومجالهنا العقنل. 
والخيال إطار االختبار. كما أن الخيال هو مجال الرؤى بعيندة المندى 

قنة واإلبنداع فني . ففي خيال اإلنسان، ينتقل اإلنسان إلي المهنام الخال
شننتى شننئون الحينناة، مننن خننالل اختبننار اإلنسننان ومجاالتننه الفكريننة. 
فاإلنسان يرى في خياله ما يريد أن يحققنه. واإليمنان يعناون اإلنسنان 

 12أن تكون له رؤيته"

 
 .  53. ص  1997دار الثقافة الصالة حوار يغري احلياة يب . د. القس صموئيل حب  12
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اإليمان مهم فني تكنوين الرؤينة، ألننه يسناعد اإلنسنان علنى الثقنة 

إليقنان بن مور ال تنرى " فيها. "وأما اإليمان فهنو الثقنة بمنا يرجنى وا
ي. إذاً اإليمان مرتبط بالرجان في المستقبل أي بالرؤينة  1:   11ألعب  

في المستقبل. واإليمان الذي يؤثر على الرؤية هو ذلك اإليمنان النذي 
يجسد طريقة فهمنا لبعض العقائد، فقد يفهم شخص ما بن ن االسنتعداد 

يعمننل جاهننداً، للمسننتقبل والتخطننيط لننه هننو مننن اإليمننان، لهننذا تننراه 
 -اإليمان هنا صار سبب تقدم له. وقد يفهم شخص آخر ب ن التواكنل  ف

منن اإليمنان محنوالً اإليمنان إلنى عنائق   -مسمياً إياه االتكال علنى هللا
 يعيقه عن تكوين رؤية في حياته.  

 
كما قد تنبع الرؤية من ت ثير التنشئة للشخص صاحب الرؤية. فمن 

وح فني الحيناة يسنتطيع أن يعنيف بهنذا نش  في بيئة تعتمد علنى الطمن
الطموح عندما يدخل مرحلة اإلنتاج الفعلني أي مرحلنة العمنل. ومنن 
نش  في بيئة ال تعترف إال بننقص اإلنسنان وبعجنزه لنن يفكنر إال فني 
الحاضر فقط. لهذا فالتنشئة الجيدة أمر ضروري فني مجنال التربينة، 

قنادر علنى التفكينر لذلك على الكنيسة أن تساعد في تنشئة جيل جديند  
في صنياغة رؤى جديندة وتطلعنات جديندة جينل قنادر علنى أن يحلنم 
أحالمه ومدرك لكيفية تحقيقها وهذا ما سنناقشه فني دور الكنيسنة فني 

 التربية في فصل الحق.
  

 تأتي الرؤية من خارج اإلنسان   .2
الكنيسنة، الخدام مع شنعب من خالل معايشة  يمكن أن ت تي الرؤية  

ى ع الفعلي للكنيسة المحلية يسناعد علنى تكنوين رؤينة. فننرففهم الواق
واقننع الكنيسننة وواقننع ومبننني علننى حقيقنني مننن احتينناج نننابع  الرؤيننة

االحتياج فيها. أيضاً ال يمكن أن نغفل هنا عن دور الواقع العملي فني 
دفع اإلنسان للتفكير في رؤية معينه تساعده هذه الرؤية بدورها تعمل 

ع إلنى واقنع يرضنى عننه الفنرد وترضنى عننه على تغينر هنذا الواقن
الجماعة وتقندره. والرؤينة التني تنبنع منن االحتيناج تعتبنر منن أقندر 
الرؤى ألنها تنبع من رغبة فعلية وهذه الرغبة وهذا التو  فني تسنديد 

 االحتياج الفعلي يدفع الناس إلى محاولة التغيير لألفضل.   
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ؤيتنه منن كنيسنة فكنرة رالحصنول علنى  الخادم قنادر أيضناً علنى  
أخننرى. لكنننه يحتنناج أن يتبنننى رؤيننة مناسننبة إلمكانياتننه وإمكانيننات 

 .الكننائس التني منن حولنناعلنى اإلنفتناح علنى  هذا يشجعنا  وكنيسته.  
نستمع إلى رؤاهم وخططهم للمستقبل وسنجد الكثير من رؤاهم التني ف

ستساعدنا علني تكنوين رؤى خاصنة لننا. إن االنفتناح علنى الكننائس 
رة ودراسة عملها وخططها يساعد علنى القضنان علنى العزلنة المجاو

التي فرضتها كنائسنا في هذه األيام على نفسها. لألسف فقند أصنبحت 
كل كنيسة مستقلة بذاتها فنال تعناون بنين الكننائس وال دراسنة لخطنط 

   .الكنائس األخرى، ألّن كل كنيسة صارت مستقلة
 

ين يعملنون معنه "قند يمكن للخنادم أيضناً أن ي خنذ الرؤينة منن النذ
يكون القائد هو الذي انتقى الصورة من بنين منا كنان متاحناً فني ذلنك 
الوقت، وأخذ يفصلها ثم أعطاها الشكل الذي هي عليه وأضفى عليهنا 
شرعية، واجتذب إليها األنظار. ولكن نادراً ما يكون القائند هنو النذي 

حندياً للتفكينر يقندم لننا ت  كالم هذا ال  13ابتدعها بخياله في المحل األول"
فيه إال وهو أّن الرؤية قد ت تي لنا من خالل اآلخرين لهذا نحتناج ألن 
نفت  القلب والفكنر آلران اآلخنرين النذين يعملنون معننا. ألّن األفكنار 
والرؤى الجديدة للمستقبل يمكن أن ت تي من خنالل منن نعمنل معهنم. 

تي منن هذا التحدي يضنع أمامننا حقيقنة مهمنة وهني أّن الرؤينة ال تن 
مصدر واحد وهو القائد أو الخادم بل لها عدة مصادر منها من نعمنل 

 معهم. 
   

يمكن أن ت تي الرؤية أيضاً من خالل الزائرين للكنيسنة. فقند ينرى 
بعض الزوار العمل والخدمة في الكنيسة بطريقة موضنوعية ويمكنن 
 ،أن يقترحوا أفكاراً جديدة تصل  ألن تكون بداية لرؤى جديدة للخدمة
و قد تكون هذه النرؤى فعالنة وجنديرة بناالحترام. لنذا فعلنى أعضنان 
الكنيسة المحلية أن ينفتحوا على اآلخرين من الزائنرين وأن يسنتمعوا 
إلى اقتراحاتهم. فالكثير من تعليقات الزوار ال تكنون بهندف النقند بنل 

 
اجلزء الثاين ترمجة حممد احلديدي الدار الدولية  ثورة يف عامل اإلدارة "كيف تتغلب علي الفوضى ". توم بيتزر   13

 . 614. ص  1995للنشر والتوزيع 
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يكون هدفها تنمية الخدمة، وبعض هذه االقتراحات تجده مفيد جداً في 
 الخدمة الكنسية بالمكان.   تطوير
 

 ثانياً: مسئولية الخادم صاحب الرؤية  
 . تشكيل الرؤية1

فني اختينار علنى الخنادم مسئولية بعد الحصول على الرؤية، تقع ال
ما يتناسب مع برنامع الجماعة التي يخدم معها. وهذه المسئولية تمنع 

ن تنفينذ الخادم من نس  الرؤية ونقلها من مكان إلى آخر كما تمنعه من
رؤى اآلخرين بندون تنروي، وتمنعنه أيضناً منن تنفينذ حتنى رغباتنه 

   الشخصية. فالمسئولية هي كيفية اختيار الرؤية.
 
بعد اختيار الرؤية  تبقى علينه مسنئولية أخنرى وهني إضنافة منا و

يتناسب مع رؤيته أو حذف ما ال يتناسنب حتنى تصنب  الرؤينة ك نهنا 
. ألن الرؤيننة ال بنند أن تنبننع مننن ولينندة بالكامننل مننن الكنيسننة المحليننة

حاجة الكنيسة وأن تكون في إطار قدرات أعضائها، كمنا أنهنا ينبغني 
أن تمتنند إلننى تسننديد احتياجننات المجتمننع المحلنني ألّن الكنيسننة ليسننت 
مدعوة فقط لخدمة أبنائها بل لخدمة المجتمنع النذي أوجنده هللا بعنايتنه 

 وأراد منا أن نرعاه.
   

موضنوع الرؤينة مسنئولية فردينة بنل هني   وليست المسنئولية فني
تبقى المسئولية بعد الحصول على فكرة الرؤينة علنى عناتق جماعية ف

الجماعة التي فكرت فيها، فدورها اآلن هو تشنكيل هنذه الرؤينة طبقناً 
الحتياجاتهننا حتننى تكننون معبننرة عننن آمننال الجماعننة. وعلننى الخننادم 

فهنم النرؤى   صاحب الرؤى الدور في مسناعدة القنادة اآلخنرين علنى
الحالية وتندريبهم علنى كيفينة التفكينر فني المسنتقبل منن أجنل وضنع 

 رؤى أخرى.  
 

يقضي كثير من القنادة الوقنت الطوينل لمحاولنة اإلجابنة عنن هنذا 
ويتسننانلون لمننا ال  السننؤال "كيننف ال يننرى الننناس مننا يرونننه هننم ؟"

يستجيب الناس لما هنو واضن ؟ فني الحقيقنة منا هنو واضن  بالنسنبة 
غينر واضن  بالنسنبة للنبعض يمكن أن يكنون الذين لديهم رؤى   للقادة 
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اآلخر الذين ال يرون سوى الماضي. فمن اعتاد على رؤينة الماضني 
    فقط ال يمكنه رؤية ما يراه القائد صاحب الرؤية.

 
أصحاب الرؤى ليسوا جميعاً قادة لكن على القادة أن يكونوا جميعاً 

الرؤينة منن شنخص عنادي أصحاب رؤى. بمعنى آخر يمكن أن تنبع 
في الكنيسة حتى وإن لم يتمتع بالصنفات التني عنادة منا تنطبنق علنى 
القادة. إال أنه وفي ذات الوقت ال بد من أن يكون القادة كلهم أصنحاب 
رؤى، أي يتبنون رؤى غينرهم ويبندعون هنم أيضناً فني إيجناد رؤى 

 هننا قند نجند أهمينة ربنط القينادة بالرؤينة،و  أخرى لصال  الجماعنة.
اس يحتنناجون مننن قننادتهم القنندرة علننى تتمننيم وتحقيننق  وذلننك ألّن النننّ

قند اعتنناد الننناس السنير وران مننن يقنننعهم  صنناعة الننرؤى للمسننتقبل.
ائمناً منا يحتناج النناس لقنادة د"  برؤى تؤكد أهمية دورهنم فني الحيناة 

 14يتمتعون بالرؤية المسبقة والقدرة علي رسم المسار لهم"
 
 الثقة في الرؤية. 2

لية أخننرى تقننع علننى عنناتق القننادة أصننحاب الننرؤى وهنني مسننئو
مسئولية الثقة بما يخططون، وهذا معنناه الثقنة أوالً فني الرؤينة التني 
يدعون لها. يلي ذلك السير وفقها والحيناة فيهنا أي أن يعيشنوها حتنى 
يتمكن اآلخرون من الثقة هم أيضناً فنيهم وفني النرؤى التني يفكنرون 

ى تنفينذها "إّن جنوهر القينادة ذاتنه هنو أن فيها فيعملوا هم بالتالي علن
تكون لديك رؤية البد من أن تشرحها وتفصلها بوضوح وقوة في كل 

إن ثقنة اإلنسنان فني   15"مناسبة. ال يمكنك أن تد  طبالً ال ثقة لك بنه
رؤيته يجعل اآلخنرين يثقنون فيهنا، ويعملنون علنى تحقيقهنا معنه. ال 

بعه. فثقة الشخص في يوجد شخص يعلن عن رؤيته بشك ويجد من يت
رؤيته أوالً هي الخطوة األساسية لتحقينق الرؤينة. وثقنة اإلنسنان فني 
رؤيته تجعله يوجه كل طاقاته للهدف الذي وضعه لنفسه "قنال رئنيس 
شركة جنرال إلكتريك جاك ويلنف ذات منرة مؤكنداً: إن القائند الجيند 

 
صر الدوابرة اإلجنيلية  ترمجة د. أوسم وصفي كنيسة ق واحد وعشرون قانوان للقيادة . د. جون ماكسويل  14

 . 52. ص  2000

 . 603. توم بيرتز مرجع سبق ذكره. ص   15
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هو الشخص الذي يظل ينرى الهندف واضنحاً ومركنزاً فمنن يسنيطر 
   16اتجاهه أفضل ممن يترك نفسه للري " على
   

يكتب لي روي إيمس في كتابه "اكتشف بنذور القينادة فينك" القائند 
ينننرى أكثنننر منننن اآلخنننرين وأبعننند منننن اآلخنننرين وقبنننل أن ينننرى 

نعم يستطيع الخادم أن يرى أكثنر وأبعند وقبنل اآلخنرين  17اآلخرون"
خنادم فقنط بنل إذا أنصت للناس وتعلم منهم ألّن الرؤية ال تن تي منن ال

 لها مصادر كثيرة.  
 

فعلنى سنبيل المثنال قند ينرى الخننادم فني الرينف وهنو فني كنيسننة 
صغيرة جداً ب ّن الكنيسة هني أقندر مكنان علنى التن ثير فني البلند منن 
غيرها لهذا يبدأ في التفكير والتخطيط ألن تمتد خدمة الكنيسنة خنارج 

القائند النذي و جدرانها لتصل إلنى اآلخنرين النذين يحتناجون للخدمنة.
يفعل ذلك عادة ما يكون قد رأى ما لم يره الناس من قبله، لربمنا رأى 
الناس من قبلنه صنغر حجنم الكنيسنة وصنغر حجنم المنوارد الكنسنية 

 فتقاعسوا وحدوا خدمتهم فكانت لبعضهم البعض فقط.   
 

الخادم إذاً ليس للرؤية مصدر واحد ت تي منه بل عدة مصادر. لذا ف
ومنن أن يلتقط الرؤية في أي زمنان وفني أي مكنان  المدرب يستطيع  

وأن ينندرب عينيننة وبصننيرته علننى أن يننرى مننا ال يننراه أي إنسننان 
 اآلخرون.  

 

 
 . 53. جون ماكسويل مرجع سبق ذكره. ص  16

 . 53. املرجع السابق. ص  17
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 الفصل الرابع 
 رؤى كنيسة إنطاكية 

 
ظهرت كنيسة إنطاكية في سوريا في القرن األول الميالدي وكنان 

 نشر المسيحية خارج حدودها.  لها رؤية في 
 

 محلية  أوال: رؤية كنيسة  
فني بداينة عندما حندث ضنيق كبينر علنى المنؤمنين فني أورشنليم  

نطاكية في سوريا وهكنذا أهاجر عدد كبير منهم إلى  تاري  المسيحية ف
. ألأي اليهنود النناطقين باليونانينةي امتدت خدمتهم إلى اليونانيين هنناك

بنندأ التبشننير فنني إنطاكيننة األمميننة جماعننة األمننم "ولكننن كننان منننهم 
روانيننون الننذين لمننا دخلننوا أنطاكيننة كننانوا يخنناطبون قبرسننيون وقي

اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكاننت يند النرب معهنم فندمن عندد 
ي. وهننا ننرى شننيئاً  21، 20:  11كثينر ورجعنوا إلنى النرب" أل أع 

غريباً في أن الكنيسة تخطو لألمم عن طريق أولئك غينر المنذكورين 
انيون وقبرسيون هؤالن حملنوا ب سمائهم. فكل ما ذكر عنهم أنهم قيرو

الرسالة إلي الناس في أنطاكية وهم يعدون طليعة الفكر المرسلى إلني 
 األمم. ثم تتوالي الرؤية لنشر المسيحية في أماكن أخري. 

  
 . برنابا يعمق الرؤية1

عنن نجناح الكنرازة إلنى أورشنليم  من أنطاكية  لقد وصلت األخبار  
صناحب رؤينة ومنفنت  لنروح هللا   الً هنا رجنمن، ف رسلت الكنيسة  هافي

:  4ولخدمننة اآلخننرين أال وهننو برنابننا لقنند كننان الوينناً قبرصننياً أل أع 
لمنؤمنين بالمسني  أل عدداً كبيراً منن انطاكية ووجد  أي. وصل إلى  36
ي. ورأي ب ّن هناك حاجنة إلنى رجنل آخنر يندرك 24–  22:    11أع  

فكنر برنابنا الرؤية الجديدة وهي الخروج إلى األمم برسالة المسني . ف
آنذاك فني بنولس الرسنول بعند أن فهنم فني وقنت سنابق قندرة بنولس 
وتكريسه لنفسه لتوصيل الرسالة إلى األمنم لقند ذهنب إلينه وأحضنره 

تسع سنوات لم   طرسوسنطاكية. قضى بولس في  أمن طرسوس إلى  
فني حيناة بنولس برنابنا  ولكن عندما ظهنر  .  شيئا يذكر  هيسمع احد عن

 غة رؤيته للوصول لألمم.   على صيا  ه ساعدالرسول  
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نطاكينة بعند أن أقنام فيهنا ألقد بدأ بولس الرسول بنشر دعوتنه فني 

لقد امتلنك رؤى كثينرة  برؤى طموحة،  مليئةعاماً كامالً. كانت حياته  
ولكنه كان يحتناج إلنى كانت قد تشكلت بعد إيمانه بالرسالة المسيحية. 

بنا النذي سنعي إلينه نقطة البداية الصنحيحة والقوينة فوجندها منع برنا
وأحضره إلى إنطاكية سوريا وفيما بعند يبندأ معنه أول عمنل تبشنري 

فني كنل مكنان المسنيحية  نشنر الرسنالة  الرسنول بنولس  ف راد  لألمم.  
 يمكننا النظر إلى تحركات الرسول بولس حسب الخط التالي:و

 
في دمشنق الوعظ ي. 19-1:    9تجديده في الطريق إلى دمشق ألأع  

إلني العنودة ي.  17:  1إلى العربية ألغل الذهاب  ي.  25-20:    9أل أع  
ي. أراد اليهنود قتلنه  18:  1دمشق ويمكث فيها ثالث سننوات أل غنل 

ي  23:  9في دمشق فهرب من الصور متدلياً في زنبيل أل سنل يأل أع 
ثم صعد إلي أورشليم. عندما وصل الرسول بولس إلي أورشليم كنرز 

أهملنت مننذ استشنهاد اسنتفانوس   لليهود اليونانيين وهي الخدمنة التني
ي. هنرب بنولس  29-26:  9ولكنه واجه معارضة شديدة هناك أل أع  

ي قضني   30:    9الرسول إلي قيصرية ثنم توجنه إلني طرسنوس ألأع  
الرسول بولس تسع سنوات في طرسوس في الخدمة من وقت هروبه 

 25:  11إلي طرسوس إلي وقت استدعان برنابا له ليعمل معنه ألأع  
 ي. 
 
لكن الرسول بولس كان يحلم بتحقيق رؤينة المسني  فني حياتنه ، و

حنانيا بعد أن تحول إلي المسيحية بعد ما اختبر وهي التي سمعها من  
أل أع تبشنير األمنم  وكانت تلك الرؤينة  في الطريق إلي دمشق  اإليمان  

. ولكن كيف يتحقنق ذلنك؟ لنم يسنتطع الرسنول بنولس ي16،  15:    9
أتني إلينه برنابنا يطلبنه للخدمنة فني أنطاكينة تحقيق الرؤية إال عنندما 

ومن هناك بدأ الروح القدس يساعده علنى التقندم منن موضنع سوريا.  
 إلى موقع. 
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 وتشير األمم   الرؤية العجيبة. 2
ن أرشند هللا جماعنة المنؤمنين ابينما كان بولس وبرنابنا يخندم     

غينر إنطاكينة برسالة وبرؤية أخنرى وهني النذهاب إلنى مكنان آخنر  
"وكنان فني أنطاكينة فني الكنيسنة هنناك أنبينان ومعلمنون للتبشير فيه  

برنابا سمعان النذي يندعى نيجنر ولوكينوس القيروانني ومنناين النذي 
تربى مع هيرودس رئيس الربع وشناول. وبينمنا هنم يخندمون النرب 
ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابنا وشناول للعمنل النذي 

ذ وصنلوا ووضننعوا علننيهم األيننادي ثننم دعوتهمنا إليننه. فصنناموا حينئنن
 . ي 3-1:  13ألأع  أطلقوهم"  

 
الرسنالة بحمنل  وبعد صوم وصالة أرشد النروح القندس المنؤمنين  

نطاكينة منرغمين أنطاكينة. فلقند أتنى المسنيحيون إلنى  أخارج حندود  
نتيجة االضطهادات التي وقعت علنيهم وبالتنالي بعند أن وصنلوا إلنى 

هننناك كنتيجننة طبيعيننة لوجننودهم فنني نطاكيننة بنندنوا التبشننير فيهننا أ
وهنا نجد الكنيسنة وقند فكنرت فني أن تخنرج خنارج حندود   نطاكية.أ
نطاكية كما خرجت قبالً خارج حدود أورشليم. وهنذا األمنر فني حند أ

ذاته يعد إنجازاً رائعاً لها ألنها فكرت مننذ البداينة فني توصنيل الحنق 
رهنا أن توصنل لألمم. "قررت الكنيسة المسنيحية أخطنر قنرار باختيا

رسننالة اإلنجيننل إلننى العننالم كلننه. وقنند اتخننذت الكنيسننة هننذه الخطننوة 
الجريئة بإرشاد الروح القدس. ومن الحقائق الهامة في تاري  الكنيسنة 
األولى أّن رجالها لم يعملوا ما شانوا بل كانوا يعملون دائماً ما يرينده 

قند بندأت فني وهكذا نجد أّن الرحلنة التبشنيرية األولنى لألمنم   18هللا "
حياة الكنيسة. إنها حقاً لرؤينة عجيبنة أن ال تفكنر الكنيسنة فني نفسنها 

 وداخل جدرانها فقط بل في أن تفكر برسالتها تجاه اآلخرين.  
 

 ثانياً: الرحالت التبشيرية
ليس هدفي في هذا الجنزن تقنديم دراسنة مستفيضنة عنن رحنالت  

ينة التني تبناهنا الرسول بولس التبشيرية ، لكن هدفي هو دراسنة الرؤ
 وهي توصيل الرسالة إلى األمم. ومعه برنابا الرسول بولس  

 
 . 159. ص   1975ترمجة جوزيف صابر تفسري العهد اجلديد سفر األعمال . وليم ابركلي  18
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 لبولس )وبطلها برنابا(  األولى  التبشيرية  الرحلة  . 1

س توقف عند بعنض المحطنات الهامنة فني رحنالت بنولس والتني 
أرى ب نها تخدم الموضوع الذي أريد تقديمه من خالل هنذه الدراسنة. 

  ونبدأ من الرحلة األولى.  
 
 قبرص بلد برنابا  ا.  

كيننف بنندأت فكننرة تبشننير األمننم؟ إجابننة هننذا السننؤال فنني منتهنني 
الصعوبة، إذا لم ن خذ الطريق السهل ب ن السيد المسي  أرسنل الرسنل 
إلى كل العالم وذهنب الرسنل إلنى العنالم كلنه. ولكنن يمكنن أن نتتبنع 
الطريق كيف بندأت الكنيسنة تبشنير األمنم. مفتناح اإلجابنة علنى هنذا 
السؤال توجد في أعمال الرسل "فهنذان إذ أرسنال منن النروح القندس 

 13انحدرا إلى سلوكية ومن هناك سافرا في البحر إلنى قبنرس" ألأع  
ي كان التوجه األساسي إلى قبرس "وال شك أن برنابنا كنان خلنف 4:  

ي وهنو أمنر   36:    4هذا التخطيط. ألننه كنان قبرصني الجننس أل أع  
فهنو يريند أن يشنرك أهنل وطننه فني طبيعي لكل من عرف المسني   
توجه برنابا القائد فني الرحلنة األولنى  19الكنز الذي عثر علية يسوع"

وهننناك آمننن  ي.12-6:  13ومعننه بننولس الرسننول إلننى بننافوس ألأع 
الوالي الروماني وهو سرجيوس بنولس، لقند كنان  إيمنان سنرجيوس 

ة ، فحندث بولس حدثاً هاماً جدا ً لبولس وبرنابا ولهنذه الرؤينة الجديند
س علنى إيمان سرجيوس بولس ال يقل أهمية عن حدث إيمان كرنيليو

  .ي 10يد بطرس الرسول في أل أع 
 

لقد تشجع الرسول بولس بإيمنان هنذا الرجنل، فإيماننه جنان ت كينداً 
هنذا هنو أول أممني فعلى الرؤية الجديدة في نشر الرسالة بين األمنم. 
أممنني تنطلننق إليننه  يتجنندد خننارج إطننار المجمننع اليهننودي وهننو أول

ليسمع منه. أمنا سنرجيوس سعي لبطرس الكنيسة لتبشره. فكرنيليوس 
لهنذا أوكند أن الرحلنة   بولس فقد سنعى إلينه كنل منن برنابنا وبنولس.

 التبشيرية األولي بطلها برنابا.  

 
 .   162.املرجع السابق. ص   19
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 في برجة بمفيلية  ب.  

بعد هذا النجاح العظيم الذي أحرزه هنؤالن الرسنل تركهمنا يوحننا 
ي. ألمنر النذي   13:    13ن قد بدأ معهما الرحلنة. ألأع  مرقس الذي كا

سبب مرارة وشعور باإلخفا  للرسول بولس لقند ظهنر هنذا الشنعور 
عندما بدنوا الرحلة الثانية، وهذا ما سنناقشه أثنان التعليق على بعض 

 النقاط الهامة في الرحلة الثانية.  
 

 لماذا تركهما مرقس؟  
د يحتمنل صنعوبة الرحلنة. بما أنه كان صغير السن ولم يعر  
أنه وكما هو مرج  أكثر ب ن مرقس كان يخشى المقاومنة الشنديدة   وأ

من كنيسة أورشنليم نظنراً ألنهنم سنارعوا بتبشنير األمنم مباشنرة فلنم 
 يرض ب ن يزج نفسه في هذا األمر.

 
 تلمذة تلميذ  ج.  

لقد تلمذ الرسول بولس في هذه الرحلة تيموثاوس فهو من مواطني 
ي. وقد وصفه الرسول بنولس ب ننه " ابننه الحبينب 6:    14ع  لستره ألأ

ي كمنا وقند اعتناد أن يكتنب إلينه   17:    4كنو  1واألمين في الرب" أل  
. وفنني عننودة ي 2:  1تنني  1ألبلقننب "االبننن الصننري  فنني اإليمننان" 

الرسول بولس إلى لسترة كان تيموثاوس في لقنانهم "ثنم وصنال إلنى 
 ي.  1:    16سنمه تيموثناوس" ألأع  دربة ولسترة وإذا تلميذ كان هناك ا

لقادة كان من أحند أهنداف الرسنول بنولس فني حياتنه لقند ا  إّن تدريب
درب هذا الرسول تالميذً حملوا لوان الخدمة معه ومن بعده أيضاً. إّن  

 تدريب القيادات تعد فكرة رائدة لحمل الرؤى من جيل إلى آخر.   
 

 بشير األمم يصبح قراراً جماعياً  تد. 
يجة لتبشير كنيسة إنطاكية لألمم بقينادة الرسنول بنولس ثنار كنت    

اليهود على بولس وبرنابا، لذلك قامت كنيسنة إنطاكينة بإرسنال بعثنة 
ي، وكنان 2:    15إلى كنيسة أورشليم على رأسها بولس وبرنابنا أل أع  

شنرعية الخدمنة المباشنرة منا مندى  من أهم القضايا المطروحنة هني  
 15ة. وكان جواب بطنرس واضنحاً أل أع لألمم دون المرور باليهودي
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ي فلقد كانت هناك خبرة لديه في حادثة إيمان كرنيليوس ممنا   6-11:  
جعله يؤكد المساواة بين األمم واليهنود وأّن الرسنالة المسنيحية  للكنل 

 وال تقتصر على قبلية أو شعب معين. 
 

وهكنذا فقد تنم الموافقنة علنى قبنول األمنم فني اإليمنان المسنيحي.  
اع الرسول بولس أن يحظى بت ييد كنيسنة أورشنليم علنى فكرتنه استط

بتبشير األمم، ف صب  قرار تبشير األمم قراراً جماعيناً تتبنناه الكنيسنة 
المسيحية بالكامل بشقيها في أورشليم وفي أنطاكية. األمر الذي جعنل 

  من جيل إلي جيل إلي يومنا هذا.  هذه الرؤية العجيبة تستمر  
 
 الثانية  شيرية  التبالرحلة  . 2
 

 ا. مشاجرة بين الرسول بولس وبرنابا
:  15بدأت الرحلة بمشاجرة بين برنابا وبولس حنول منرقس أل أع 

ي. رأي بولس الرسول: رفض الرسول بولس السماح لمرقس 36-40
بالسفر معهما الرحلة الثانية ألن مرقس كنان قند تركهمنا فني الرحلنة 

الذي لم يفكر إال فني العندل  األولي. وهنا تظهر طبيعة الرسول بولس
فمن فشل في موقف ال ينبغني أن نعطنى لنه فرصنة ثانينة، فقند حكنم 

 على مرقس ب نه غير نافع للعمل معهما. 
 

رأي برنابا: برنابا صانع ومدرب التالميذ كان له رؤية في مرقس 
لهذا طلب من بولس أن يعطي فرصة ثانية. فبرنابنا فكنر فني المحبنة 

أكثر من العقاب والمنع. وعندما لم يتفقا أخنذ برنابنا   والتقويم اإليجابي
ي. ولقد نجن  39:  15مرقس وذهب للعمل التبشيري في قبرص ألأع 

مرقس نتيجة جهود برنابا وكتب إنجيل منرقس النذي يعند أول إنجينل 
كتب في العهد الجديد. وبشر مرقس في مصر وأسس المسنيحية فيهنا 

 قبطية األرثوذكسية.  طبقاً لشهادة التقليد في الكنيسة ال
 

ي تنابع بعند هنذه   16أخذ بولس سيال وبندأ رحلتنه التبشنيرية أل أع  
المشاجرة لوقا كاتب سنفر األعمنال قصنة الرسنول بنولس ولنم يتتبنع 

كاننت خطنة قصة برنابا ومرقس ألنه كان مرافقاً لبنولس فني عملنه.  
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الرسول بولس ومن معه مواصلة الكرازة داخل حدود أسيا الصنغرى 
ّن الرب قادة إلى مكدونية وأخائية في جنوب شر  أوربا . وبعند إال أ

أن شدد الكنائس التي ت سست فني الرحلنة األولنى أراد النذهاب غربناً 
"وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غالطة منعهم لكن الروح منعهما  

الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا. فلما أتوا إلى ميسيا حناولوا 
 .ي7،  6:  16أل أع  إلى بيثينية فلم يدعهم الروح "    أن يذهبوا

  
 ب. الروح القدس يمنعهم من الخدمة  

ما معني منعهم الروح القدس؟ قد يكون مننعهم النروح القندس منن 
مواصلة الخدمة في آسيا الصغرى لكي يبدأوا عمالً جديداً في أوربنا. 

والتي بندأت   وهنا نقطة تحول كبيرة جداً في انطالقة الديانة المسيحية
في أوربا في مدينة صغيرة وهي فيلبي وأول من آمن في أوربا كانت 
امننرأة وهنني ليديننة بائعننة اإلرجننوان ألتنناجرة غنيننة جننداًي فلقنند بنندأت 
المسيحية بها ثنم سنجان فيلبني وهكنذا إلنى أن وصنلت المسنيحية منع 
الوقت إلى كل القارة األوربية. لهذا ننرى أن هنذا التحنول إلنى أوربنا 

 ً قوياً جعل الروح القدس يمنع الرسول بولس من مواصلة الخدمة   سببا
 في آسيا أو المدن الرومانية.

 
 ولكن كيف منعهما الروح القدس؟  

كيف كان الروح القدس يعطى بنولس تعليماتنه؟ ربمنا عنن طرينق 
أنبيان، أو رؤى أو عن طريق اقتناع داخلني. وقند يكنون وجنود لوقنا 

ي غيننر خننط سننير  10:  16أع الطبيننب والننذي نلمنن  وجننوده فنني أل
الرحلة بسبب مرض الرسول بولس والذي عبر عنه بكلمة شوكة فني 
الجسد في موضع آخر. فوجود لوقا الطبيب معه ليباشر عالجه جعلنه 

وهكنذا تغينر الحنال   20يغير توجهه في الكنرازة منن آسنيا إلنى أوربنا
"وكان يمكن وذهبوا إلى ترواس. وهناك في ترواس ستتض  الرؤية.  

ن يبحر بولس من ترواس في عدة اتجاهات، ولكن بنت فني المسن لة أ
بواسطة رؤيا رأى خاللها رجالً مكدونيا يل  عليه بالمجين إلى بالده 

 
،  195. ص 1975ري سفر أعمال الرسل نقله إىل العربية جوزيف صابر دار الثقافة . وليم ابركلى تفس 20

196 . 
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لمساعدتهم. كانت األحالم وسنائل معتنرف بهنا لالتصنال اإللهني فني 
 21األيام القديمة"

   
 ج. رجل مكدونى يوجه الخدمة  

. ي9:  16الً مكنندونياً ألأع لقند رأى الرسنول بنولس فني اللينل رجن
ترى من هنو هنذا الرجنل المكندوني؟  يجينب عنن هنذا السنؤال ولنيم 
باركلي، لقد كانت المنطقة التي رأى فيها بولس الرسول الرؤينة تعنع 
بالذكريات عن اإلسكندر األكبنر الرجنل المكندوني النذي غنزا العنالم 

ر األكبنر وثقفه بثقافة واحدة. ولقد تذكر الرسنول بنولس دور اإلسنكند
في نشر الثقافة اليونانية في العالم وما أراد بولس الرسول أن يقوم بنه 
كان كدور كرازي في مكدونية لغزو العالم وجعله عالماً واحداً تحنت 

هناك أيضاً رأي آخر: وهو أّن هنذا الرجنل المكندوني   22راية المسي 
ألكبنر كان لوقا نفسه. لكن أياً كان سوان أكان هذا الرجنل اإلسنكندر ا

أم كان لوقا الرسول،  المهم فني األمنر هنو حساسنية الرسنول بنولس 
وفهمه لتوجينه هللا لنه. لقند كنان مرهنف الحنس منشنغل بنالتفكير فني 
توصننيل الرسننالة إلننى أبعنند حنند ممكننن لهننذا اسننتطاع أن يننرى ذلننك 

 االحتياج الكبير في صورة الرجل المكدوني.
 
وني كدعوة إلهينة لقد فسر الرسول بولس رؤيته للرجل المكد  

للتبشير في مكدونية، وفعالً توجه هو وسيال إلى فيلبي التني  صنارت 
ي. لقد حول الرسول   40-11:    16فيما بعد أول كنيسة مكدونية أل أع  
ربنط الرؤينة اإللهينة بالرؤينة   أيبولس هذه الرؤيا إلنى واقنع عملني  

ي منع اإلنسانية وهنا نكتشف عظمة الرؤية عندما يتحد الدور اإلنسنان
 فماذا فعل الرسول بولس بعد هذه الرؤيا؟    الدور اإللهي.

 
 كدونية بدف الكرازة والخدمة في مث.  

بعد هذه الرؤية تحول ضمير الغائب إلى ضنمير المنتكلم ممنا يندل 
على وجود لوقا البشنير معهنم فني هنذه الرحلنة. فبندأت هنذه الكنيسنة 

 
 .  272. ص  1992ترمجة جنيب جرجور دار الثقافة  التفسري احلديث سفر األعمال  . هوارد مارشال  21

 . 196. ابركلي مرجع سبق ذكره ص  22
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الفكنر المسنيحي   وعن طريق هذه الرؤيا في التقدم إلى أوربا لت سنيس
عواصنف المسنيحية واجهنت لقند هناك وكان للكنيسة ما أرادت. نعنم 

شديدة أضعفتها في أسيا الصغرى لكنهنا انتشنرت فني أوربنا وهناهي 
 اآلن تعد أقوى الديانات في أوربا.  

 
 ة الثالثةالرحل. 3

دأها الرسول بولس بغالطينة ب، م  54بدأت هذه الرحلة حوالي سنة 
بعندها ذهنب إلنى   ي.16:  21-23:    18ينة ألأعمنال  الشمالية ثنم فريج

أفسس ومكث فيها ثالث سنوات. كتنب فني أثننان هنذا الرحلنة أربعنة 
رسائل: رسالة غالطية، رسالتي كورنثوس األولى والثانية ثم رسنالة 

وهنا نجد رؤينة الرسنول بنولس فني الكنرازة تكتمنل فهنو لنم   رومية.
ن كتنب منن رسنل يكرز فقط بل كتب رسنائل للكننائس وكنان أول من

السيد المسي ، وكانت رؤيته عميقة جداً فرسائله لم تشجع فقنط أولئنك 
 الذين كرز لهم بل شجعت وما زالت تشجع الناس حتى اآلن.  

 
 رؤيته لكنيسة رومية

كتب الرسول بولس رسالته إلى رومية أثنان إقامته فني كورنثنوس 
رسننالة فنني  ي. 33 – 17:  15وقُبيننل عودتننه إلننى أورشننليم أل رو 

رومية كنان هندف الرسنول بنولس النذهاب إلنى إسنبانيا بعند زيارتنه 
لرومية، إذاً لقد كنان لنه هندف بعيند األمند وهنو النذهاب إلنى إسنبانيا 
وهدف قريب وهو الذهاب إلى رومية أوالً. نعنم لقند وصنل الرسنول 
بولس إلى روما أخيراً لكن ال كمبشر بل ك سير و أست جر بيتناً لنفسنه 

فيه خدمته عن طريق مبعوثيه. لقد كتب وهنو فني هنذا   هناك ليمارس
السجن أو في هذه اإلقامنة الجبرينة بعنض رسنائله ."وبحسنب النرأي 

رسننائل فني رومننا تسننمي  4السنائد بننين الدارسنين أن الرسننول كتنب 
إذ تقابنل   23رسائل السجن وهي أفسنس وكولوسني وفليمنون وفيلبني"

أبفنراس،   وهنم ئس  إلنى الكنناحملوا رسائله  معه ثالث أشخاص هناك  
 أبفروديتس.  وأنسيمس،  

 

 
 . 351. ص 1980دار الثقافة   املدخل إيل العهد اجلديد . د. ق. فهيم عزيز  23
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ما قدمته سالفاً ما هو إال عبارة عن  ملخنص سنريع لرؤينة رجنل 
، يعتبر أهم شخصية ظهرت فني تناري  المسنيحية بعند السنيد المسني 

. رؤيننة رجننل الرجننل الننذي سنناعده وصنننعه برنابننا صننانع التالميننذ
كما أننه  استطاع أن يحول رؤية كنيسة إنطاكية إلى رؤيته الشخصية،

استطاع أن يقنع الكنيسة برؤيته الشخصية. فنحن إذاً أمام عمال  منن 
عمالقة التاري . فهو الرجل الذي استطاع أن يفهم خطنة سنيدته تمامناً 
وينفذها من خالل نشر الرسالة وت سيس الكنائس وتندريب قينادات ثنم 

 .  األفكار الالهوتيةكتابته لرسائل أضافت للفكر المسيحي أروع 
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 لفصل الخامس ا
 كيفية وضع رؤية 

يبدأ التخطيط أوالً لوضع رؤينة منا منن خنالل عمنل دراسنة علنى 
أرض الواقع لمعرفة االحتياجات الفعلية لوجنود هنذه الرؤينة بالنذات، 
ثننم عمننل دراسننة لإلمكانيننات المتننوفرة والتنني ستسنناعد علننى تكننوين 

 الرؤية. التفكير في وضع إطار عام لهذه الرؤية.  
 

 للرؤيةسة االحتياج  دراأوالً: 
خنالل هنذه الدراسنة تنتم دراسنة الماضني والحاضنر الخناص من  

بالمكان المنراد وضنع رؤينة لنه، ثنم التفكينر فني التخطنيط للمسنتقبل 
الرؤى الفعّالة عادة تؤسس على الماضي مع أنها تتطلع إلنى صنياغة 

إّن منن ينزود  المستقبل "قال واحد من الفالسفة األلمنان المعاصنرين"
  24رة ويشكل المفاهيم، ويفسر الماضي، سوف يرب  المسنتقبل"الذاك

دراسة الماضي مهمة جنداً لوضنع رؤينة للمسنتقبل. دراسنة الماضني 
تعني دراسة ماضي الجماعة التي يعمل معها القائد من حينث طريقنة 
تفكيرها وطريقة استقبالها لألساليب الجديدة في الخدمة. كمنا أننه منن 

يناج للرؤينة وتبصنير النناس بهنذا االحتيناج المهم أيضناً دراسنة االحت
"البنند مننن عمننل دراسننة شنناملة ، لإلمكانيننات المتاحننة، وللظننروف 
المحيطة، داخلية أو خارجية حتى يمكن اختيار وتحديند األهنداف فني 

      25رؤية شاملة"
فإن وضعت جماعة ما أهدافاً بعيدة عن حاجة الكنيسنة ستنفصنل   

الكنيسة تحتاج أن تفكنر فني المجتمنع  في رؤيتها عن الكنيسة. كما أنّ 
الذي تعيف فيه، ألّن المجتمع عادة ال يتعناون منع جماعنة ليسنت لهنا 
أية أهداف للتعاون معه. "إن األهداف، ال يجنوز أن تنبنع منن فنرا ، 
بل يلزم أن تكون نابعنة منن حاجنة البيئنة، وأولوياتهنا، كمنا يلنزم أن 

 ت التي تتمكن الجماعة مننتكون في دائرة قدرات الجماعة، أو القدرا
 26ا"الحصول إليه

 
 . 611. توم بيتزر مرجع سبق ذكره . ص.  24

 .  57. املرجع السابق. ص .   25

 . 60. ص  1988دار الثقافة اإلدارة الكنسية . د. ق. صموئيل حبيب   26



  

 

40 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

دراسة لإلمكانيات خطوة  تتبعها    ،بعد دراسة االحتياج لوجود رؤية
المتاحننة واإلمكانيننات التنني يمكننن توفيرهننا. إّن اإلمكانيننات الماديننة 
والبشرية لهي في غاينة األهمينة لتتمنيم الرؤينة. فهنل لندينا إمكانينات 

كنان لندينا تلنك اإلمكانينات المادينة وإن   مادية لتحقينق رؤيتننا أم ال؟ 
إّن دراسننتنا  والبشننرية، فهننل لنندينا قننادة يؤمنننون بالرؤيننة أم ال؟ 

لإلمكانيات أمر مهم جداً للسير في خطوة نحو وضع الرؤية ومحاولة 
 تحقيقها.  

 
 ض الرؤيةاالبتعاد عن أمراثانياً:  

للرؤية أمراض معينة يجب تجنبها عنند التفكينر فني وضنع رؤينة 
 الكنيسة. س ركز هنا على ثالثة منها: داخل  
 
 . المثاليةا

وما أقصنده بالرؤينة المثالينة البد من أن تبتعد الرؤية عن المثالية. 
هنا هي الرؤية التي ال يمكن تنفيذها أو تقيمها ألنهنا لنم توجند إال فني 

ة تحلنق فني تجعنل الرؤينبهنذا المعنني  المثالينة  خيال من يفكر فيها. ف
في بعنض الكننائس عنن رؤى تمجند هللا فمنا معننى قد نسمع    .السمان

ال يمكن قياسها وبالتالي ال يمكنن تقيمهنا التي  هذا؟ في الحقيقة الرؤية  
تعد رؤية "إن األهداف لكني تكنون لهنا قيمنة عملينة هل تحققت أم ال  

وإذا لم تكنن موضنوعة   Measurableيجب أن تكون قابلة للقياس  
رقام وزمنن فإنهنا تصنب  أي في شكل أ  Quantitativeبشكل كمي  

-شعارات أو على األكثر مجرد "نوايا حسنة". وحسنن النينة ال يكفنى
فني اإلدارة. فاألهنداف ليسنت شنعارات أو كالمناً -بالرغم من أهميتنه

ولكنها "نتائع" مطلوب تحقيقها. ومن الضنروري وضنعها فني شنكل 
    27رقمي بحيث بعد التنفيذ معرفة ما إذا كان قد تم تحقيقها من عدمه"

 
لهذا نقول عند وجود رؤى ما ال يمكن قياسنها وال يمكنن ترجمتهنا 

هي إذاً ليسنت بنرؤى بنل هني عبنارة عنن أحنالم فإلى أهداف واقعية  
وعن كلمات قد تنفع لكن ليس لتصف الرؤية. قد تفكر مثالً كنيسة في 

 
 . 36.  ص   1982مكتبة عني مشس   األدارة األصول واألسس العلمية. د. السيد اهلوارىي  27
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هننا عليننا أن  رؤية الكرازة والوصول برسالة اإلنجيل إلى كل العالم.
ي هذه الرؤية؟ وكيف يمكننا تحقيقها؟ ومتى سيتم إنجازها؟ نس ل ما ه

وإذا س لنا هذه األسنئلة سنكتشنف أن هنذا الكنالم ال يعبنر عنن وجنود 
 رؤية. 

 
نعم قد تجد تلك الكنيسة التي لنديها رغبنة فني الكنرازة لكنل العنالم 
لكن ليس لديها ثمنن تنذكرة لشنخص واحند للسنفر للخدمنة وإن تنوفر 

الرغبة في الكرازة. إّن المثالية أثنان وضنع النرؤى   المال قد ال تتوفر
لألسف مرض يجب أن تحذر منه كنائسنا. فشعار بعض الكنائس هنو 
"ضع رؤية كبيرة رؤينة باإليمنان وهللا قنادر علنى تحقيقهنا". وتكنون 

. وإن نحننالنتيجة هي الفشل ألننا نضع على هللا ما يجب أن نقوم بنه 
أي أن تتحقق الرؤية؟ الرؤى المثالينة   تركنا ما علينا عمله كيف يمكن

معناهنا الرؤى التي تضع أهدافاً غير محددة المعالم وال يمكن قياسها.  
عدم التفكير في الواقع، وعدم التفكير في قدرات النناس واحتياجناتهم. 
فالتفكير في قدرات الناس واحتياجناتهم جنزن هنام فني وضنع الرؤينة 

تكنون الرؤينة مسنئولة وواقعينة.   وفي كيفية تحقيقها. إذ ال بند منن أن
مسئولة أي يمكنن تحقيقهنا علنى مراحنل متعنددة عنن طرينق أهنداف 

 متعددة.  
 

 ب. الضحالة
فني و ،إن كانت هناك فعالً رؤينة جنادة فحتمناً سنتؤثر فني النناس 

البسناطة. ألضنحالة الفكنري المستقبل. لهذا يجب أن تبتعد الرؤينة عنن 
ثير سياستهم ورؤاهنم فني النناس فالقادة الحقيقيون يستطيعون رؤية ت 

الرؤينة ضنحالة ليس فقط فني الحاضنر بنل فني المسنتقبل أيضناً.  إّن 
فلو علنم كنل فنرد  .ليس للغد البعيدمعناها أن تفكر بذهن مغلق لليوم و

فينا ب ّن رؤيتنه قند تنؤثر فني مسنتقبل اآلخنرين لفكنر ألنف منرة قبنل 
 . قد تكون ضحلة تفتقر للعمق  ةالتصري  برؤي

 
لرؤية معناها المستقبل والمسنتقبل يحتناج إلنى حسنابات دقيقنة إّن ا

وليس إلى حسابات بسيطة. فعلى سبيل المثنال لنو أّن عندد المتعبندين 
اليوم في كنيسة منا ال يزيند علنى الخمسنين فنرداً وأردننا بننان مكنان 
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قند نقنوم ببننان  عميقنةالغينر للعبادة لهذه الجماعة. فعن طريق الرؤية 
سع لمائة فرد، وسنكتشف بعد أعوام قليلنة بن ن المكنان مكان للعبادة يت

قد ضا  بالعابدين وسنعود للتفكير في بنان مكان آخر قند يتسنع لمائنة 
وخمسون وهكذا وبعد عدة سنوات سننعود لنكتشنف نفنس االكتشناف. 
الرؤية الحقيقية ستقوم بحساب عدد الزيادة في عضنوية الكنيسنة عنن 

الزينادة عنن طرينق الهجنرة منن  طريق حساب عدد المواليد؟ و عندد
وكمينة وعندد الزينادة المتوقعنة منن الخنارج أي منن   أماكن أخنرى؟ 

الناس الذين سينضمون للكنيسة ألول منرة؟ وبهنذه الطريقنة يمكنن أن 
 نقرأ المستقبل وأن نخطط له. 

 
 ج . السطحية الفكرية

التفكيننر السننطحي مننرض مننزمن لنندى الننبعض، فهننم ال يننرون 
ا فهننم يننرون الغنند فقننط أي المسننتقبل القريننب وال المسننتقبل وإن رأو

يرون المستقبل البعيد .لقد انتشرت لألسف السطحية الفكرية وبالتنالي 
انتشننرت السننطحية الدينيننة. لقنند ربننط الننبعض أيضنناً بننين السننطحية 
واإليمان. فاإليمان عند البعض هو االتكال الكامل على الروح القندس 

تفكينر فني حند ذاتنه ضند الرؤينة . وهنذا الئالذي سيقوم بعمل كل شن
الحقيقة فالرؤية الحقيقة مفادها أن يخطط اإلنسان وأن يسنعى لتحقينق 

 رؤاه هو و هللا معاً. 
 

إن السطحية الفكرية طريق سنهل فمنن يسنلكه لنن يجند صنعوبات 
يتحدى فكره أو يطوره. وسيعيف بندون رؤينة شئ  ألنه لن يواجه أي  

أما من يعنيف   دمة في هذا العالم.حقيقية لنفسه وبدون رؤية حقيقة للخ
برؤى وأحالم فقد يجد الكثير من المتاعب واآلالم ولكنه يكفيه شنرف 

 أنه عاف لتحقيق رؤية ما في الخدمة.
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 الفصل السادس 
 مخاطر ومعوقات الرؤية 

 
    كالتالي: الرؤية الحقيقية كثير من المخاطر والمعوقات تواجه  

 أوالً: مخاطر الرؤية  
 رؤية مثل الخوف، إستبعاد الدور اإلنساني.  التواجه  هناك مخاطر 

 خوف من المخاطر ال .1
عننندما نفكننر فنني رؤى جدينندة نحننن نفكننر إذاً فنني فننرص جدينندة، 
والفننرص الجدينندة عننادة مننا تحمننل مخنناطرة قنند تسننبب لنننا بعننض 
المشكالت أو بعض التحديات "وهناك مخاطرة يمكننا تحملها. فإذا ما 

ع عنهنا بخسنارة قليلنة. وهنناك القنرار فشلت يكون من السهل الرجو
الذي ال يمكن الرجوع عنه، وإذا ما فشنل ينؤدي إلنى خسنارة كبينرة. 
وأخيراً هناك القنرار النذي يتضنمن مخناطرة كبينرة، ولكنن ال يمكنن 

وهننا أقنول ب نننا إن خفننا منن المخناطر لنن   28ذه"أن يتخلإلنسان إال  
ولنن يكنون بإمكانننا   نستطيع أبداً التفكير في رؤى وأحنالم للمسنتقبل،

أخذ أينة قنرارات. إّن الخنوف المرضني منن المخناطر نتيجتنه دائمناً 
الفشل إذاً علينا دراسة المخاطر ومحاولة تجنبها أو تحملهنا فني حنال 

ندرس المخاطر التي نقوم بتوقعها نستطيع أن نمضي عندما  ، فوثهاحد
 إلى األمام في تحقيق رؤى المستقبل بدون خوف.

 ى األفضل رغم المخاطرل إلصوو. ال2
إّن الرؤيننة سننوف إن محاولننة الوصننول لألفضننل فيننه مخنناطرة "

إال باإلقننندام علنننى  إلينننهتوضننن  جينننداً إّن "األفضنننل" لنننن نتوصنننل 
هذه العبارة توض  لنا ب ن هذا األفضل لن نحصل عليه   29المخاطرة"

ونحن نشعر باألمان والسكينة، فاألفضل لن نصل إليه ونحنن كسنالى 
ئاً. فالجندي لنن يحقنق النصنر لبلنده بندون مخناطرة علنى ال نعمل شي

حياته وقد تكلفه حياته، والطالب الكسول لن يصل إلى أفضنل منا فني 
المستقبل. لذا فمخاطر الرؤية ال تخيفنا ألنها جزن منن األفضنل النذي 
نسعى إليه في حياتنا. ال يوجد رؤية تتحقق بدون دفع الثمن. فإن أراد 
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بنذل الجهند فني الدراسنة، باإلضنافة إلنى  والدينه   التلميذ التفو  عليه
 اللذين يبذالن  الجهد والمال من أجل تفوقه.  

 الدور اإلنساني  . استبعاد3
ال أكتب عنن القدرينة إن استبعاد الدور اإلنساني أدى إلي القدرية.  

كفكر ديني بنل أكتنب عنهنا كفكنر شنعبي ينؤمن بنه كثينر منن النناس 
وتصرفاتهم. واإليمان بالقدرينة بمعنناه   لدرجة أنها تؤثر على سلوكهم 

كننل شننئ يحنندث يرجننع إلننى إرادة هللا فننال دخننل لإلنسننان بننالرز  أو 
عدمه. فاإلنسان في ظل القدرية ال يسيطر علنى حياتنه ألن كنل شنئ 

" المكتنوب علنى الجبنين الشنعبية    ت بعنض األمثنالمن هللا. ولقد نش 
لنصنيب " فالقدرينة وا" والمكتنوب" ،"والمقندر و    الزم تشوفه العين"

وهننو اإلبننداع . وقنندرة اإلنسننان علننى  الرؤيننةتلغنني جانبنناً مهمنناً فنني 
التفكير وتحليل األمور. فاإلنسان في القدرية غير مسنئول عنن إبنداع 
أو فشل فكل شئ ب مر هللا. وبالتالي ففي القدرية على اإلنسان أن يقبل 

 أية كارثة ت تي عليه ألن هذا مكتوب أن ي تي عليه.  
 
لهننذا تلغنني القدريننة المسننئولية البشننرية فنني الحينناة والتخطننيط و

للمستقبل. وإن كنا ال نننادي بالقدرينة فني منرات كثينرة ولكنن نننادي 
، ودون باإلرشاد اإللهي وهو عند البعض االتكال على هللا دون تفكير

هننذا يعنند سننطحية فنني التفكيننر الروحنني. القيننام بالمسننئولية البشننرية ف
هر ألناس ال يفكرون بل تظهر ألناس يتممنون الندور فإرادة هللا ال تظ

 الذي عليهم ويعملون بجد ونشاط ليستخدمهم هللا ب كثر قوة.
 

لذا علينا اإلدراك بن ّن هنناك دور إنسناني ودور إلهني فني تحقينق 
الرؤية، والدور اإلنساني ال يقل أهمية عن الندور اإللهني فني تحقينق 

ته و أن تسنعى لتحقنق رؤيتهنا الرؤية. وعلى الجماعة أن تقوم بدراسن
بالجهنند والعننر . وأن تكننون مسننتعدة لنندفع كامننل الننثمن لتحقننق هننذه 

إّن استبعاد الدور اإلنساني يحبط الناس ويجعلهم غينر فعّنالين الرؤية.  
في رؤيتهم، فإن كانت الرؤية ستتحقق سنوان قمنت بندوري أولنم أقنم 

وهنذا  قينق الرؤينة به، فإذاً ليس من المهم القيام به والصالة تكفي لتح
واألمل في نفوس   الرؤية تخلق اإليمان.  معناه استبعاد الدور اإلنساني

 .تغلب على العقباتللالطاقة خدمة، وتعطي من يقومون بال
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 ثانياً: معوقات الرؤية

هناك الكثير منن العوامنل التني تعينق الرؤينة منهنا عوامنل مادينة 
إيمنان اإلنسنان برؤينة   ومنها عوامل تتعلق بالفكر اإلنسناني وبدرجنة

دون أخننرى وبدرجننة تفكيننره فنني رؤى مننن سننبقه. غالبنناً مننا تختلننف 
 معوقات الرؤية من مجتمع لمجتمع ومن فرد إلى فرد.

 محدودية األفق لدى القادة .1
عادة ما يفتقر القائد المحدود األفق أساساً إلى وجود رؤينة لدينه    

ة التي يعمل معهنا. ومن ثم ال يستطيع توصيل هذه الرؤية إلى الجماع
كما أّن القائند المحندود األفنق لألسنف يقناوم أينة رؤينة قند ت تينه منن 
الجماعة التي يعمل معها. وهنا نرى ب ّن القائد المحدود األفق يرتكنب 

التفكينر فني رؤى فعلينة للخدمنة.  خط ين األول: هو عدم قدرته علنى
يعمنل   والثاني: هنو مقاومتنه لمنن يفكنر فني رؤى فني جماعتنه التني

معها. في الوقت الذي كان من النالزم علينه أن يكنون خادمناً مشنجعاً 
لمستقبل. و إذا ما أفتقر الخنادم نفسنه للنرؤى فمنن تجاه الرؤى جديدة  

المؤكنند بنن ّن كننل الجماعننة ستصنناب بالفشننل. ألّن محدوديننة األفننق ال 
تشجع على والدة رؤية، فالرؤية تحتاج القدرة على رؤية األشيان قبل 

وجد وقبل أن تظهر والمحدود األفق ال يمكنه أن ينرى الغند ألننه أن ت
ال يفكنر فينه. فالرؤينة عملينة ذهنينة يسنتخدم فيهنا الفكنر، والشنخص 

 المحدود األفق من النادر أن يفكر أو أن يستخدم فكره. 
 فشل  الخوف من ال .2
التغيينر ان بالكامل تجناه الخوف من الفشل يشل أيضاً حركة اإلنس 

عن أي إبداع .فالناس النذين يخنافون منن فشنل متوقنع فني أو التعبير  
المستقبل تراهم يتجنبون محاولة تحقيق رؤى جديدة في حياتهم.  كمنا 
قد ينظر العديد من األشخاص إلى فشنلهم فني الماضني فنال يحناولون 
طر  باب النجاح من جديد خوفاً من الفشل فني الحاضنر. فيصنب  و 

في البداية، فام  كل أثر علنى أننك لألسف شعارهم "إذا أنت لم تنج   
حاولت." االرتباط بالفشل في الماضي يحول الحياة إلى مجموعة منن 

الكنائس يرددونه عنن وهذا ما نجد شعب  اإلحباطات والفشل المتكرر  
ّن  فشنل إ  حالهم يقنول جربننا هنذا ولنم يفلن .  أية خطة جديدة و لسان

تفكيننر التنني تقننود إلننى الماضنني يبقننى مقيننداً لننإلرادة ومقيننداً لحريننة ال
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الرؤية. فلو خاف الطفل من السقوط على األرض في كل مرة يحاول 
ولنو خناف اإلنسنان منن   .لن يتعلم السير أبداً علنى قدمينه  فيها المشي

 الفشل فلن يفكر أبداً في تحقيق أّي حلم في حياته.    
 التقيد بالتقليد. 3

اص بنه، لكل مجتمع تقليد خاص به، بنل لكنل فنرد نمنط معنين خن
والتقيد بالتقليد يعيق تكوين رؤية للمستقبل. والشخص التقليدي يخناف 
التجديد ويخاف من تكنوين رؤينة جديندة ألننه ال ينرى العنالم إال منن 
خالل خبرته هو، كما أنه يعتقد ب نه ال يحتاج إلى رؤية جديدة فنرؤى 

اثننا، نعم التقليند مهنم جنداً لننا ألننه تر  اآلخرين الذين يتبعهم تكفي له.
     لكن ال ينبغي أن نجعل من التقليد سجناً للفكر.

 تشاؤم  . ال4
يطلقنون نبنرة التشناؤم فني .."فالمتشاؤمون  التشاؤم قاتل الرؤى     

كنل اتجنناه، كمننا أّن الظنالل الكثيفننة تخننيم علنى تصننوراتهم. نظننرتهم 
حالكة باستمرار، وأوضاعهم المالية حرجة باستمرار، وهم فني حالنة 

أحننب المثننل  30ار. ال شننئ ينمننو لننديهم أو ينتشننر"ضننمور باسننتمر
الصننيني الننذي يقننول عننن شننئ ب نننه "لننن يتحقننق" أال يقنناطع عمننل 

والمقصننود بهننذا المثننل أن يمتنننع  الشننخص المنهمننك فنني تحقيقننه.
الشخص عن محاولة إعاقة اآلخرين فني منا ال يرغنب عملنه. فقند ال 

ي الحيناة. أتحمس لشئ ما يتحمس له غيري ويجده رسالته الحقيقينة فن
إن معوقات الرؤية أكثر بكثير جداً مما ذكرت فقد ت تي المعوقات فني 

ومن البيئة المحيطة من أساليب التربية ومن أساليب التعليم  مجتمعاتنا  
"أهم معوقات اإلبداع في عالمنا العربي: الخوف من الفشنل، وتجننب 
المخنناطر، واالعتينناد علننى األمننور، وعنندم تننوفر الحريننة، ومقاومننة 
التغيير، وجمود القوانين، وانخفاض الدعم الجماعي، وفقدان التحفيز، 

 31والتوبي  العلني، والعقاب في حال الفشل"
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 الفصل السابع 
 كيف تتحقق الرؤية 

        
لكي تتحقق الرؤية تحتناج أن تكنون مفهومنة منن النناس كمنا أنهنا 

دى. ف بعيدة المدى وأهداف قريبنة المناتحتاج منا ألن نضعها في أهد
لكني ولكي تتحقق الرؤية تحتناج إلنى الفنرد كمنا إلنى الجماعنة معناً.  

 تتحقق الرؤية تحتاج إلى التالي:  
 أوالً: تهيئة الناس لقبول الرؤية

 تحتاج الرؤية إلى تهيئة الناس، إشراك الجماعة، وبذل الجهد.
 اشرح الرؤية   .1

شرح الرؤية مرة ومرات من جاننب المسنئولين أمنر مهنم للغاينة، 
"إّن األهنداف هني الرؤينة وإدراكهنا  لى فهنم  عا الشرح يساعدون  هذف

الرؤية، التي تريد الجماعة، بإرشاد روح هللا، أن تحققها. لنذلك، فإننه 
مننن الضننروري أن تكننون الرؤيننة واضننحة، ومفهومننة، لكننل أفننراد 

   32الجماعة، لكي يتمكن الجميع من العمل معاً لتحقيقها"
 

 ً أمر في غاينة الضنرورة فالشنرح  إّن شرح الرؤية للناس هو أيضا
يوض  لنا سنبب وجنود هنذه الرؤينة بالنذات، والشنرح يوضن  لمناذا 
اختير هذا التوقيت بالذات، وشرح الرؤية يجعل الجماعة التي فهمتهنا 
تتبناها، فالخادم الناج  يحتاج بعد أن يثق الناس فيه إلى القينام بشنرح 

رؤينة فردينة.  رؤيته لهنم كني تصنب  الرؤينة جماعينة بعند أن كاننت
شرح الرؤية يعطي أيضاً فرصة للجماعة ألن تضيف ما تراه مناسنباً 
وتحذف ما تراه غينر مناسنب فني الرؤينة. فالشنرح يعطني الجماعنة 

 الفرصة ألن ترى ما يراه القائد في الرؤية.   
 

مباشننرة دون  رؤيننة منناقنند يجننرب بعننض الخنندام محاولننة تطبيننق 
ال طبينق رؤينة بهنذا الشنكل  وتالمرور على الجماعنة وشنرحها لهنم.  

 ها.يحفز الجماعة على تحقيقها بل يشجع الجماعة على الوقوف ضد
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هذا األمر ينطبنق علنى الرؤينة المفروضنة علنى الجماعنة وعلنى 
الرؤية الفردية، ويفسر سبب مقاومة الجماعة للرؤية كونهنا لنم تتسنع 

هنند لتنتقننل مننن الفننرد إلننى الجماعننة. لننذا يحتنناج الخننادم أن يبننذل الج
المضاعف لشرح رؤيته للجماعة حتنى يت كند ب نهنا مفهومنة ومقبولنة 

 من الجميع.  
 تهيئة الجو للرؤية  . 2
بمعنى إعنداد النناس ،  ما نحتاجه أيضاً هو تهيئة الجو للرؤية    

لتقبل الرؤية وفهمها. وهذا اإلعداد عادة ما يتم للناس في الكنيسة عنن 
ق المنبننر مباشننرة طريننق المحاضننرات والمننؤتمرات أو عننن طرينن

بننالوعظ . إّن إعننداد الجماعننة لقبننول الرؤيننة ال يقننل ب يننة حننال مننن 
األحوال أهمية عن وضع الرؤية نفسها. وماكسويل يقدم لنا المسنتوى 

أي تهيئنة فكنر   ،الثاني لتحقينق الرؤينة وهنو تهيئنة المحنيط المناسنب
إلنى   الناس وتهيئة ما يحيط بهم للتفكير في تنفيذ الرؤية. وهنذا يحتناج

 بذل الجهد.  
 

يحتناج صناحب الرؤينة إلنى معرفنة النناس حتنى ينتمكن منن لهذا  
ثم يقندم  لننا ماكسنويل الخطنوات التالينة ،  2المرور إلى مستوى رقم  

سنر جنبنا إلنى جننب معهنم "  ويضعها تحت المسنتوى الثناني فيقنول:
أطلعهم على قلبك قبل أن تطلعهم على أمانيك ، فهم ال يهتمون بمندى 

حتى يروا مدى اهتمامك بهم." ثم أكد ماكسويل منن جديند أّن ما تراه  
الناس بحاجة إلى الثقة فني القائند قبنل اعتننا  رؤيتنه  ومنن ثنم الثقنة 
بالرؤية."كن شفافاً وصبوراً، اجعلهم نقطة انطالقك بالنظر من خنالل 

إّن الثقنة المتبادلنة بنين   33عيونهم، حناول معرفنة أمنانيهم وأحالمهنم"
 الرؤى.  وتنفيذ  مين تفت  الطريق لتقبل  الخادم والمخدو

 إشراك الجماعة في التخطيط والتنفيذ .2
"الخطة" للنناس   يحتاج الخادم عبر خدمته ليس إلى رسم المسار   

بل لرسم المسار مع الناس. فالفر  واض  وجلني بنين التعبينرين ألّن 
رسننم المسننار للننناس معننناه التخطننيط الفننردي، الخننادم هننو المسننئول 

ن وضع الخطط والرؤى. أما رسم المسار مع الناس فمعنناه الوحيد ع
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"فللجماعنة التخطيط معهم وبذلك تكون الرؤية جماعية وليست فردية.
دور كبير في حياتنا، حيث تؤثر في الفرد، وتعطيه أن يعيف ب هداف 
مجتمعننه، فيكننون هننناك أهننداف مشننتركة بننين أعضننان الجماعننة. 

منن أنجن  ف  34يطنين بنه.."فاإلنسان يكتشف منن هنو منن خنالل المح
ثنم العمنل علنى ،  الرؤى هي التي تتحرك كل الجماعنة لوضنعها أوالً 

 ً فتصب  هذه الرؤية رؤينة جماعينة بعند أن كاننت رؤينة   ،تحقيقها ثانيا
فردية " ومما ينجم عن المشاركة فني التخطنيط منن مزاينا أّن أولئنك 

اتهنم الذين يشتركون في وضع الخطة يتحمسون لها ألنها تنبع منن ذو
، ويتحرون الدقة في تنفيذها لفهمهم العميق لها. ويتحقق التعاون فيمنا 
بينهم ألّن كال منهم يعرف واجبه وواجبات غيره حيالها ويقتنع بكافنة 

 35محتوياتها.."
    

النتعلم مهنم فني وضنع ألن    ،نحتاج في الرؤى التعلم من اآلخنرين
 جنائزاً فني بعنضاإلداري لقرار رؤى للمستقبل "وإن كان االنفراد بنا

فإننه ال ينبغني أن يكنون فني الحاالت التني تحتناج إلني قنرار سنريع  
التخطيط بالذات. فالخطة هي أسناس العمنل فني المسنتقبل، وال محنل 
للمخاطرة بتكوينها على أساس من التعصب لنرأي أو االنفنراد بفكنر، 
وإال تعننرض العمننل كلننه لالنهيننار إذا احتننوت الخطننة علننى بعننض 

 36تضمن ما يواجه كافة احتماالت المستقبل"الثغرات ولم ت
  

لهذا يجب أن تكون الرؤية جماعية ألّن الرؤية الجماعية تفكر فيها 
والرؤية الجماعية تشنبه  الجماعة وتصيغ أهدافها وتعمل على تنفيذها.
الجماعينة هني عملينة   ة إلى حد كبير القيادة الجماعية حيث أن "القيناد

ب للقيننادة حيننث أن القننرار الننذي تفاعننل اجتمنناعي وهنني أنجنن  أسننلو
يصدر من الجماعنة تكنون الجماعنة قند درسنته واقتنعنت بنه وآمننت 

إذاً مشناركة اآلخنرين مهمنة ألنهنا  37بفكرتنه وصنممت علنى تنفينذه"
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تحافظ على اإلنسان من خداع الذات، فربما فكر إنسان منا فني رؤينة 
  قد تدمره وقد تدمر من يعمل معه.

 
التنني تشننارك فنني صننياغة الرؤيننة وفنني أمننا المشنناركة الجماعيننة 

تنفيذها تحافظ على التنوازن الكنائن فني الحاضنر وعلنى منا نريند أن 
نكون عليه في المستقبل "إّن القادة الواقعيين يتمينزون بموضنوعية ال 
تدع مجاالً لألوهام. ويفهمون أن خداع النذات يمكنن أن يكلنف المنرن 

عب إيجناد التنوازن يته ب كملها. في بعض األحيان يكون منن الصنؤر
بين التفاؤل والواقعية وبين الحدس والتخطيط وبين اإليمان والحقنائق 

 الخنادم النناج  يعنرف إلنى أينن يسنير،  38ولكن هذا هو المطلوب..."
فصاحب الرؤية يدرك تماماً ب ن الكنيسة بدون رؤينة هني كنيسنة بنال 

تحنول وعندئذ ت  .أهداف والكنيسة التي بدون أهداف لن يرتبط بها أحد
الكنيسة لتصب  كنيسة جسم بنال عقنل ألّن الرؤينة هني  بمثابنة العقنل 

 الواعي المدرك في الكنيسة للظروف التاريخية التي تعيف فيها. 
 

بال رؤية يترك الناس الكنيسة ليتحولوا إلى أخنرى قنادرة علنى أن 
وعندم وجنود رؤينة أالن يعند مرضناً مزمنناً   رؤى جديندة.توفر لهنم  

فكما أن هناك خطنورة فني عندم وجنود رؤينة األيام.    للكنيسة في هذه 
وهنا يوجد خطورة أيضاً عند وجود رؤينة بندون مشناركة الجماعنة.  

  مع من يعم معهم:   هو دور صاحب الرؤية
 ألّن هذا ينمي لديهم روح المغامرة. -آمن بهم  
 ألّن هذا يبني االحترام. –ارعهم 
 ألّن هذا يقوي العالقات. –أحببهم 
  هذا يجعلهم يتطورون بشكل حميمي.ألنّ  –اعرفهم 
 هذا يعزز نموهم.   -علّمهم 
 ألّن هذا يطور والنهم. –ثق بهم 

 ألّن هذا يطرح التحديات من أمامهم.  -وسع آفاقهم  
 39ألّن هذا يجعل النتائع مضمونة."– رقّيهم  
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إننا نحتاج أثننان وضنع رؤيتننا إلنى إشنراك اآلخنرين معننا ممنن  
المستقبل البعيد والقريب. ألّن رؤينة المسنتقبل لديهم القدرة على رؤية 

 يحتاج إلى عيون كثيرة لتنرى وترصند الهندف وتصنمم علنى تنفينذه.
    وهذا ال يتوفر إال في إطار العمل الجماعي.  

 بذل الجهد . 4
لكنني تتحقننق الرؤيننة البنند مننن بننذل الوقننت الكثيننر وبننذل الجهنند   

فقننط لكنهننا بهنا ن الكبينر. والننرؤى لنن تتحقننق بواسننطة أُنناس يحلمننو
وال يوجند أيضناً رؤينة تتحقنق بالتخناذل .  تحتاج إلى مزيد من الجهند

والكسل، فالرؤية تحتاج إلى جهد كبير "عرف توماس أديسن مخترع 
منن   %1بعض األجهزة الكهربائية العبقرية هذا فقال: إنها تتكون منن  

وهننا نسنتطيع القنول طبقناً لمنا قالنه   40منن العنر ." %99اإللهام و 
لرؤينة اوالدة عبنارة عنن فكنرة   %1أديسن،  ب ّن الرؤينة تتكنون منن  

من الجهد والكد والمثابرة على تحقيقها. لهنذا   %99نفسها وتتكون من  
فقط من الرؤية والبناقي هنو   %1من المهم أن ال نحلم فقط فالحلم هو  ف

 بذل الجهد والعر  لتحقيق الرؤية.  
 

الم كثينرة ولكنهنا ال وقد نجند الكثينر منن النناس لنديهم رؤى وأحن
تخرج إلى حيز التنفيذ والسنبب هنو عندم إضنافة الكند والمثنابرة إلنى 

الرؤية. تحقيق الرؤى طريق طويل يحتاج إلى بنذل الجهند كمنا فكرة  
يحتاج إلنى دراسنة علنوم أخنرى مثنل علمني اإلدارة والتخطنيط إلنى 

مر رؤيتنا أمن أجل تحقيق  جانب العلوم الالهوتية. أن نكّد وأن نعر   
فنناألهم هننو العننر  الرؤيننة مهمننا كانننت أهميننة وفنني غايننة األهميننة 

الرؤية بندون اجتهناد لنن تكتمنل أبنداً.   واالجتهاد لتحقيق هذه الرؤية.
ألّن الروية تحتاج إلى  المجهود الشخصني والمجهنود الجمناعي كني 

 تتحقق.
 
وفي هذا قال كاتنب األمثنال:  "أرأينت رجنالً مجتهنداً فني عملنه.  

ي. فالرجننل 29:  22لننوك يقننف ال يقننف أمننام الرعنناع." ألأم أمننام الم
ربنط أيضناً الحكيم    لى الملوك بسبب اجتهاده . كما أنالمجتهد يصل إ

 
 . 337. ق. جون ستوت مرجع سبق ذكره . ص   40



  

 

52 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

بين الغني وبين بذل الجهد إذ قال: "العامنل بيند رخنوة يفتقنر. أمنا يند 
أيضناً قنال: " الرخناوة ال تمسنك  ي. 4:  10المجتهدين فتغنني." أل أم  

 نسان الكريمة فهي االجتهاد."  صيداً. أما ثروة اإل
 ي.    27:   12م  أأل 
 

 ضع أهدافاً  ثانياً : 
إّن كلمة رؤية تحوي في معناها علنى أّن هنناك أهندافاً موضنوعة 
تسننعى الجماعننة علننى تنفيننذها "إن تحدينند األهننداف، يننرتبط أساسنناً 
بالرؤية التي للجماعة، في وجودها الحقيقني، فني المسنتقبل البعيند أو 

الرؤية الفكرية لدور الجماعة، هي التي تدفع الجماعة للعمنل القريب.  
   41المشترك البنان، لخدمة هللا والوطن"

   
ووضع أهداف للرؤية يساعد على امتحان كيفية تحقيقها أو بمعننًى 
آخننر وضننع األهننداف يسنناعد علننى إمكانيننة قينناس درجننة تحقيننق 

بمعننى أنننا األهداف. فالرؤينة ال بند لهنا منن أن تكنون قابلنة للقيناس 
قادرين على معرفة كم هدف قد تحقق معنا وكم هدف با  لننا نحتناج 
ألن نحققه حتى تنتهي الرؤية أو الخطة التني وضنعناها. إّن المشنكلة 
الكبرى التي تواجهنا عادة أثنان تحقيق الرؤية هي مشكلة عندم وجنود 
 تقيم لها إذ نضع رؤى غينر قابلنة للقيناس وغينر قابلنة للتقينيم. وكن نّ 
المجتمع الديني يهرب منن التقينيم فكنل شنئ فني يند هللا ونحنن نعمنل 

 كمتطوعين لهذا لن يحاسبنا أحد.  
 

رؤية بدون أهداف ليست رؤية، ورؤية بدون أهداف تقناس ليسنت 
رؤية. ألّن الرؤية تتكون فني مضنمونها منن أهنداف قريبنة وأهنداف 

مند، أو بعيدة "لكل جماعة أن تضع خطة قصيرة األمند، أو طويلنة األ
كليهما معاً. إن أي جماعة تبندأ فني وضنع خططهنا، تحتناج ألن تبندأ 
بخطط قصيرة األمد، تتعلم منها الخبرة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تضع 

إّن التندرب علنى وضنع الخطنط و األهنداف   42خططاً طويلة األمد"
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القصننيرة األمنند لننرؤى يسنناعد المبتنندئين فنني التنندرب علننى تحقيننق 
ساس بالنجاح ومن ثم التقدم ووضع رؤى أخنرى األهداف وعلى اإلح

 قد يكون لها أهداف بعيدة وأخرى قريبه.  
 
 أنواع األهداف. 1

 هداف قريبة المدى ا. أ
الخطة القصيرة األجل، هني الخطنة التني تتعلنق ب عمنال ينبغني  "

ثالثة شنهور أو سنتة أو  اإنجازها في المستقبل القريب، قد يكون مداه
كنذلك توضنع الخطنة القصنيرة األمند لمواجهنة تسعة أو سنة كاملنة.  

المشنناكل الطارئننة التنني يحتمننل أالّ تسننتغر  معالجتهننا مننا يزينند عننن 
 43أسبوع أو أشهر مثالً"

  
 أمثلة للخطة القصيرة في الكنيسة

فننت  بعننض المشننروعات المهمننة للكنيسننة لمسنناعدة الشننباب  •
و، على إيجاد فرصة عمل مثل التدريب على أعمال الخياطنة والتريكن

   .التدريب على بعض الحرف األخرىأو  الكومبيوتر،  أو 

 ما.اجتماع العبادة في تدريب بعض الشباب على كيفية قيادة   •

 التدريب على الوعظ. •

 أو للتعبد أو للتثقيف.عمل مؤتمرات للتدريب   •

 للتوعية عن موضوع معين.عمل مؤتمرات  •
 

 مميزات الخطة القصيرة في األجل
سنهولة "فنالتنبؤ بمنا سنوف يحندث فني الينوم يمكن التنبؤ بالنتائع ب

التالي يكون بطبيعة الحال أقرب إلى الصواب منن التنبنؤ بمنا يحتمنل 
أن يقع بعد عام أو أكثر. لذلك فالخطط القصيرة تكون في العادة أكثنر 

 44إحكاماُ، كما أّن نتائجها تقرب مما كان يتوقعه واضعها"
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 ب. أهداف بعيدة المدى
المدى، هي تلنك الخطنة التني توضنع لتطبنق  الخطة الطويلة في "

خالل فترة زمنية طويلة، في نهايتها يتحقق الغنرض المنشنود. وهني 
في العادة تستغر  ما بين ثالث سنوات وخمس فني قطناع األعمنال، 
وما بين خمس سنوات وعشر في مجنال اإلدارة العامنة. وفني بعنض 

شر سنوات، األحوال قد يطول أجل الخطة فيصل إلى ما يزيد على ع
وبخاصنة إذا اسنتهدف التخطنيط مرامني بعينندة مثلمنا هنو الحنال فنني 

 45خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية"
   

 أمثلة عن هذا النوع من األهداف
تندريب القيننادات و الننذي يسننتغر  عننادة مننا بننين سنننتين أو ثننالث 

 سنوات:  

   .في كل قطاعات الكنيسةتدريب القيادات   •

 ما بين الخمس إلى العشر سنوات.التخطيط لعمل تنموي   •

إقامنننة منشنننئات جديننندة تسنننتوعب الزينننادة فننني األنشنننطة  •
 والخدمات.  

 التفكير في إنشان كنيسة جديدة في جهة جديدة.   •

التفكيننر فنني إنشننان مستوصننف إن لننم تكننن الخدمننة الطبيننة  •
 متوفرة.  

 إنشان حضانة لألطفال لمساعدة األمهات العامالت.  •

 رضى.  إنشان مستشفى لعالج الم •

 . إن أمكنمدارس لتعليم األطفال التفكير في إنشان   •
 
 ما األفضل الرؤية القصيرة األهداف أم البعيدة األهداف؟  . 2

يفضل غالبية الناس النرؤى القصنيرة ألنهنم سنرعان منا يتمتعنون 
ل بنتائجهننا السننريعة، إال أّن أصننحاب الننرؤى ال مجننال لننديهم لتفضنني

ى كليهمنا معناً. فالخطنة القصنيرة إلنرؤية عن أخنرى فالحاجنة دائمناً 
األهداف نتائجها ت تي سريعة ويمكن أن ترى بالعين وهنذا منا يشنجع 
األعضان علنى العمنل ويحفنزهم علنى اإلنجناز. أمنا الخطنة الطويلنة 
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األجل فهي بمثابة النور النذي يكشنف لننا نهاينة الطرينق النذي نسنير 
ا ضنمن فيه. والخطة الطويلة تلخنص أهنداف الكنيسنة فني مرحلنة من

 فترة معينة طويلة زمنياً.  
 

واألهداف القصيرة هي المؤدية بطبيعة الحال إلى األهداف البعيندة 
المدى. وفي هذه الحال نستطيع تقسيم الخطة البعيدة إلى أهداف قريبة 
فتكون مثل السلم الذي يتكون من عدد كبير من الندرجات كنل واحندة 

فنرد مننا إلنى قمنة السنلم فيه تؤدي إلى األخرى وفي النهاينة يصنل ال
إذاً لنيس األمنر أيهمنا األفضنل بنل األهنم هنو   الذي يمثل قمة الخطة.

وجود رؤية تسعى الكنيسة إلى تحقيقها. ولنيس المهنم طنول األهنداف 
 .أو قصرها، لكن المهم هو الوجود الفعلي لها

 
النرؤى القنادرين   إلى أصنحاب  لكنسيةلذا فنحن نحتاج في خدمتنا ا

سننتقبل. كمننا نحتنناج أيضنناً إلننى معرفننة وإلننى دراسننة علننى قننرانة الم
لماضي والحاضر، ونحتاج وبشكل خاص إلى توقع ما سوف يحندث ا

ليس  في المستقبل القريب، لكنن كنذلك فني البعيند "قنال جنون دينوي 
الشاعر والفيلسوف الديني في القرن السابع عشنر "ال تبندأ بالغند كني 

يهنا بخطنوات صنغيرة."ثم تصل األبدينة. فاألبدينة ال ينتم الوصنول إل
علق بيتر دوركايم عن هذه المقولة بالتالي" ولذلك نبندأ دائمناً بالمندى 

   46الطويل، ثم نستعرض النتائع السابقة ونقول: ما الذي نعمله اليوم"
إّن األهننداف الطموحننة تحتنناج لخطننط طموحننة تمكننننا مننن الوصننول 

مننن إليهننا. فلننو وضننعنا أهنندافاً طموحننة وخطننط ضننعيفة لننن نننتمكن 
 لن نستطيع تحقيق رؤيتنا.   والوصول إلى أهدافنا  

 
ولكنهنا إسنتراتيجية تعينر فالرؤية ليست أوهاماً أو مجرد خياالت،  

عن االحتياج الفعلني للجماعنة والنذي يجسند تحنديات فعلينة تواجههنا 
فهني   أفضل في المستقبل.الجماعة إلى ما هو  والرؤية تقود    الجماعة.

ي ا سنيحدث فينه ولنيس هنذا فقنط بنل هنصناعة المستقبل والتنبنؤ بمن
سنوف يحندث أي النتحكم فني النتنائع المرجنو الوصنول   فيمناتحكم  ال

 
 . 61. بيرت ف. دوركم مرجع سبق ذكره. ص   46



  

 

56 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

ل الترتيبنات التني توضنع فني علنى أنهنا كنالرؤية  تظهر  إليها. وبهذا  
 الحاضر لكي تحدث تغيراً جوهرياً في المستقبل.   
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 الفصل الثامن 
 الرؤية والقدرات الشخصية 

 
ة أفنراد متمينزين وبواسنطة جماعنات ت تي الرؤى وتتحقق بواسط

متميزة. ونحن نفكنر فني موضنوع النرؤى سننجد أنواعناً منن النناس 
ساهموا في صنعها. فمنهم من يكون أول من فكر فيهنا وهنو الرائني، 
ومنهم من يكون قد سهر على تنفيذها، ومنهم من تمتنع بفوائندها دون 

الرؤينة تعب فني إيجادهنا أو تحقيقهنا. ومننهم منن ال يعنرف منا هني 
أصالً وما هو الطريق إليها. لذا فعندما ت تي الرؤينة تقسنم النناس إلنى 
أنواع، وعندما ت تي الرؤية وتتحقق تحندث تغينراً فني حيناة منن فكنر 
فيها ومن تبناها وحققها. سندرس في هذا الفصنل فكنرتين رئيسنيتين: 
األولى عنن أننواع النناس ورد فعلهنم منن الرؤينة. والثانينة عنن منن 

يصنع الرؤينة أم الرؤينة هني التني تصننع   الذين، القائد هو  يصنع م
 القائد؟  

   
 أنواع الناس في الرؤية   الً:أو

أنواع من الناس في موضوع الرؤية، فهناك أناس لديهم هناك 
القدرة على الرؤية، وهناك أناس ليست لديهم هذه المقدرة، وهناك 

 المقاومون للرؤية.   
 ة  أناس لديهم القدرة على الرؤي .1

ولنديهم القندرة علنى رؤينة   هؤالن لديهم القدرة على تكوين رؤينة،
قادرون على تشنجيع اآلخنرين فهم  المستقبل بطريقة خالقة ومبدعة.   

ألن يروا المستقبل وألن يعملوا على تنفينذ الرؤينة التني تقنودهم إلنى 
هذا الننوع منن النناس لألسنف ننادر الوجنود فني هنذه   ذلك المستقبل.
وقد نجده   تاج ألن نبحث عنه وسط الكنيسة والمجتمع.األيام ونحن نح

وسط الصامتين ممن ليس لهم دور ظاهر في الكنيسة أو وسط النناس 
الذين ال يحبنون الظهنور والتظناهر أمنام اآلخنرين. البحنث عنن هنذا 
النوع من الناس يحتاج إلى وقت طويل لكنه لنيس ضنياعاً للوقنت بنل 

ا هنذا سننجد اإلنسنان القنادر علنى هو استثمارا لنه، ألنّننا نتيجنة بحثنن
رؤية المستقبل والتخطيط له والتنبؤ به، وهذا ما نحتاج إلينه فني هنذه 

 األيام.
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هذا الننوع منن النناس عنادة منا يمتلنك القندرة علنى تكنوين رؤينة 

تتحقننق الننرؤى عننن طريننق قننادة و .وتشننجيع اآلخننرين لتنفيننذ الننرؤى
فننائلون، فالتفنناؤل القننادة أصننحاب الننرؤى متمثننل هننؤالن. ف متفننائلون

. المتشننائم يننرى الصننعوبات فنني أي يضننعفهم التشنناؤم يصنننع القننادة و
 فرصة أم المتفائل فيرى الفرص في كل صعوبة. 

 
المتفائل لديه القدرة على تحويل العقبات إلى فرص لتحقيق الرؤينة 
التي يريد تحقيقها. المتفائل ينظر إلنى األمنور بإيجابينة، أمنا المتشنائم 

 ألمور بسنلبية. المتفائنل جسنور وجنرل، المتشنائم حنذر.فينظر إلى ا
المتفائل ينظر إلى وعود المستقبل أمنا المتشنائم فينظنر إلنى الماضني 

يهننرب مننن وويعننيف مقيننداً بفشننل الماضنني. لننذا يخنناف المسننتقبل 
 التخطيط له.

 
 للقادة الناجحين ثالث مستويات للنظر:"

 ين الواقع.. اإلدراك: وهو النظر إلى الحاضر بع1المستوى  
 . االحتمال: وهو النظر إلى المستقبل بعين البصيرة.2المستوى  
 . اإلمكان: أي النظر إلى الممكن بعين الرؤية.  3المستوى  

المستقبلي يعيف المستوى الثالث فقط ، والمتكهن يعنيف المسنتوى 
 الثاني فقط، والتابع يعيف المستوى األول فقط.

وى الثالننث، ويقننود حسننب لكننن القائنند عننادة يعننيف حسننب المسننت 
المسننتوى الثنناني، وينصننت حسننب المسننتوى األول... و الغريننب أّن 
تشكل الرؤية ال يبدأ من المستوى  الثالث، بل من المستوى األول وال 

   47يتحقق إال بممارسة الت ثير في المستوى الثاني"
 
ينبغي التساؤل في هذه المرحلنة عنن كيفينة "الثالث  في المستوى  و

اص إلى مستوى الرؤية. هناك خطنوات كثينرة علنى قائند رفع األشخ
اتخاذها. أولها البحث عن العناصنر الفعالنة وضنمها إلنى   3المستوى  

 
يب نور الديني دار الجيل بيروت طبعة أولى  تعرنظرات يف مسألة  الزعامة  . جون ماكسويل   47

 . 152ص  .1999
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مجموعته. وفيما يلي الخاصيات التي ينبغي لهذه العناصنر الفعالنة أن 
 تتميز بها: 

 أن يكونوا أقل حساسية لالختالف والرفض. •

 أن يفكروا من "القاعدة". •

 ى المهمة اآلتية.أن يركزوا عل •

 أال يعتقدوا باألوهام . •

 أن يرفضوا معادلة الفشل بقيمة الذات. •

 أن يقبلوا التحديات بتفاؤل.و  أن يروا الصورة الكبرى. •

 48أن ال يهدروا الوقت في التفكير العقيم." •
 

لينمننوا ويتقبلننوا  مننع الننناس،يحتنناج القائنند بعنند ذلننك قضننان وقننت 
ى كيفينة التغلنب عليهنا. ليسنيروا المشاكل التي تواجههم ويتدربوا علن

ألننه تندرب   ،قيناداتقادر على تدريب  النوع  هذا    بالرؤية إلى األمام.
أن يهننب لغيننره البصننيرة. فمهمننة تنندريب خنندام آخننرين علننى عمليننة 
صناعة الرؤية ليست باألمر السهل بل هني أمنر شنا  جنداً. ويحتناج 

ا الننوع وكما أسنلفت فنإّن هنذ إلى مهارات خاصة من جانب المدرب.
الرؤى ألننه كنان   كيفية صياغةمن الناس أهل لتدريب اآلخرين على  

وعظمنة الخنادم النناج  تقناس عنادة   قد تدرب قبالً على هذه الكيفينة.
 بمن دربهم على الخدمة والرؤية.

 
علنى الرؤينة خينر من التالمينذ القنادرين  فمن يترك للناس ميراثاً   
د نجن  عنندما تنرك وهنا هنو موسنى وقن  ترك أي ميراث آخر.يممن  
ً ميراث  إسنتمرار   اً قنادرالذي كنان  أال وهو يشوع تلميذه  من هذا النوع    ا
التي بدأها موسى. لقد نج  إيليا أيضاً عندما ترك أليشع تلميذه   الخدمة

الذي ملك غيرة كبيرة على عمل هللا مثل إيليا ولربما أكثر. كمنا نجن  
وغيرهمنا ممنن بولس في صناعة تالميذ له مثل تيموثناوس وتنيطس  
 طلب إليهم حمل رسالة اإلنجيل إلى أماكن أخرى.
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اآلن قد أدركنا أهمية التدريب في صنع الرؤية فهذا النوع منن و   
جنداً تندريب لنذا فمنن المهنم  الناس لم يولد رائي بل تدرب على ذلك.  

 الناس على القدرة على التفكير السليم، والتخطيط ووضع األهداف.
 

ي ت تي لنا عن طرينق التندريب المسنتمر لنذا علنى هذه الملكات الت
واضعي الرؤية في الكنائس أن يهتمنوا بتندريب الخندام فني كنائسنهم 
المحلية . التدريب هو الذي يصنع خدام من هنذا الطنراز. هنؤالن هنم 
القادرون فقط على تدريب الناس، وليس كل من تعلم إلقنان محاضنرة 

رؤية "ولمنا كنان التندريب لناس على تكوين وتشكيل  التدريب  يصل   
يختلف عن التعليم في أننه لنيس مجنرد نقنل معلومنات إنمنا يسنتهدف 

ن وتنميننة قنندراتهم فنني مجننال عملهننم، فإنننه مننن أهننم لييتغييننر العننام
واجبات المدرب أن يكون على دراية كافية بالموضوع الذي يتناولنه، 

تثيراً وأن يعمل أثنان التدريب على تركيز انتباه الدارسنين حولنه، مسن
 49رغبتهم في العلم والتزود بالمعلومات.."

 
إّن اختيننار المنندرب الجينند ال يقننل أهميننة عننن اختيننار برنننامع 
التدريب، اختيار المدرب هو من أهم عناصر التندريب للرؤينة، ألنّنه 

قننادراً علننى صننناعة الننرؤى وعلننى تعلننيم أن يكننون علننى المنندرب 
ه وتندريبهم علنى كيفينة المتدربين كيفية النظر للمستقبل واإلحساس بن

 قرانة المستقبل ووضع الخطط الالزمة لمواجهة ما سوف يحدث.
 
 أناس ليست لديهم القدرة على تكوين رؤية  .2

هؤالن الناس ال قدرة لديهم على تكوين رؤية، لكنهم قادرون علنى 
ي فنفني  إلنى هنؤالن النناس  نحتاج  .مشاركة اآلخرين في تنفيذ الرؤينة

إلنى كنال   واقنعنحن نحتناج فني الفن  التنفينذ.والمشاركة فني    ،التخطيط
التننابع فنني وإلننى  فنني النننوع األول، النننوعين مننن البشننر إلننى الرائنني

فنحن خلقنا حاملين لصنفات مختلفنة ومتنوعنة وأيضناً ت ثرننا الرؤية.  
ذي يكنّون بالبيئة كان بطر  مختلفة ومتنوعة. لنذلك نحتناج للحنالم الن

 سهر على تنفيذها.  ونحتاج للتابع الذي ي  ،الرؤى واألحالم 
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 أناس يقاومون الرؤية   .3

تسنتطيع وضنع رؤينة ال  المجموعة الثالثة هي تلك الجماعنة التني  
وال تستطيع تنفيذها، وكل ما تريد أن تقوم به هو المقاومة. فهؤالن ال 
يمكننا مطالبتهم بالتفكير في رؤى للمستقبل البعيد ألنهم ال يسنتطيعون 

هنؤالن النناس تعلمنوا االكتفنان بندون   التفكير حتى فني الغند القرينب.
منن فطموح. فإن لم يسنتطع الشنخص مننهم التفكينر فني رؤى لنفسنه 

الخطنورة إذاً أن نطلنب مننه التفكيننر فني رؤى لمسنتقبل الكنيسننة "إّن 
والمعننى  50أكثر الناس اتصافا بنالعمى هنم منن ال يريندون أن ينروا"
ان لننذا فننال هننا أن هننناك أننناس يرفضننون وبنإرادتهم أن يننروا األخطنن

 يمكنهم معها رؤية الصواب.  
 

 ثانياً: هل الرؤية تصنع القائد، أم أّن القائد يصنع الرؤية؟  
الرؤية ت تي أوال فماكسويل قنال: "إننني أومنن أن    عضقد يرى الب

ب ّن الرؤية ت تي أوالً، ألنني أعرف قنادة فقندوا سنلطتهم كقنادة ألنهنم 
رى ب ّن السنؤال يحتناج ألكثنر رى أنا شخصياً ألكنني أ  فقدوا رؤيتهم.

من إجابة: فطبقاً لماكسنويل الرؤينة تصننع القائند وهننا يمكنننا طنرح 
كيف يمكنن أن تن تي الرؤينة لشنخص لنم يعند بطريقة أخري.  السؤال  

للقيادة، وللتفكير في ما هي الرؤية؟ ينرى  النبعض اآلخنر بن ّن القائند 
أو الكنيسنة   هو الذي يصنع الرؤية، ألّن وجنود الخبينر فني المؤسسنة

هو الذي يحركها ويصنع رؤى لهنا فالرؤينة ال تن تي منن ذاتهنا. لكنن 
أعتقد أنه من األفضل أن نرى وجهي العملة معاً بمعنى أنه قد يصننع 
قائد رؤية ما وآخر قند تصننعه رؤيتنه "فاإلنسنان ال يصننعه التناري  

 51فقط، بل إنه عامل فعال في صناعة التاري  "
 

  لكننهم فني نفنس الوقنت صننعوا التناري  العظمان صنعهم التناري
وأضافوا للعالم إضافات جديدة لم تكن لتخرج بدونهم إلى حيز التنفيذ. 

 
إبراهيم فهمي سلسلة عامل املعرفة العدد  د. مصطفي   ترمجةاجلينوم السرية الذاتية للنوع البشري . مات ريديل   50

   . 32. ص  2001. نوفمرب  275
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إذاً ليس للسؤال إجابة واحدة لندى جمينع األفنراد وفني كنل المواقنف. 
فقنند يوجنند مننن صنننعوا رؤى وأحننالم للبشننرية فكننانوا صننناع رؤى. 

مهنم منن يصننع منن ويوجد من تبنوا رؤى فصنعتهم الرؤى. وليس ال
بل المهم وجود قادة قادرون على صنع رؤى لمسنتقبل أفضنل للعمنل 

 في كنائسنا والنهوض بها.   
 

ضننع نصننب عينيننك هننذه المسننائل الننثالث: البقننان والنجنناح "لهننذا 
والمعنى، هل أنت تصارع ألجل البقان فقط؟ أم أنك تحلم بالنجناح؟ أم 

لكني أنا بندوري  52ياة؟"أنك تحاول إضافة شئ جديد ذا معنى إلى الح
وهننني ى. خنننرأأرى ب ننننه علنننى الخنننادم االلتنننزام بنننثالث مسنننائل 

االستمرارية واألماننة والمعننى ، فاالسنتمرارية فني خدمنة النناس ال 
يُفهم منها ما يفهم من كلمة بقان ألّن البقنان لألقنوى وقند يكنون البقنان 
 خاص بمن يبقى حتى ولو خسر غيره ورب  هو أما فني الخدمنة فلنن
نبقى على حساب األضعف بل سنبقى عناملين علنى تقوينة األضنعف 

 ليصب  أقوى.  
 

حنافظ علنى األماننة فني الخدمنة ولنيس كما أن المطلنوب مننا أن ن
، ألنّه إن ربط كل خادم بقائه فني الخدمنة بالنجناح وقنارن فقط  النجاح

نفسه باآلخرين فلن يبقى ولو ليوم واحد فني الخدمنة، فناد دعاننا ألن 
نجد أيضناً  أمنان في خدمته سوان أكان نجاحنا كبيراً أم صغيراً.نكون 

فرقاً ما بين األمانة في الخدمة والنجاح فيها. فقد ي تمنا هللا على خدمة 
ال يوجنند فيهننا نجنناحش كبيننرش بننالمفهوم البشننري لكننن بهننا أمانننة كبيننرة 

لخدمنة فمعنناه هنو فني حياتننا فني ابالمعنى اإللهي. أما وجود معننى  
ة إضافة شيٍن جديٍد إليها ولها. صحي  أنّه ال يمكن لإلنسان أن محاول

يضيف دائماً الشين الجديد للخدمة إال أنّنه بإضنافته ألي شنين جديند 
 يضيف شيئاً ذا معنًى في حياته وفي خدمته. 
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 الفصل التاسع 
 الرؤية الشخصية 

 
هننل المسننيحية تشننجع علننى الطمننوح واألحننالم الشخصننية، أم أّن 

قند نسنتمع فني بعنض حالم الشخصية ليسا من اإليمنان؟  الطموح واأل
األحيان إلى بعض العظات تُدين التقدم العلمي والدراسة كما قند تندين 

ويننادي النبعض اآلخنر عنن أيضاً محاولة الكد وبذل الجهد البشنري.  
عن االكتفنان بمنا نملنك ألنناس فقنران يحصنلون بالكناد علنى رغينف 

ر الكسننب والمننال ألُننناس هننناك عظننات تحنندثت عننن شننروو الخبننز.
لقد حاول هذا النوع   محدودي الدخل أو إن شئت فقل معدومي الدخل.

من التعليم جذب انتبناه النناس إلنى عنالم اآلخنرة حينث ال ينفنع هنناك 
طموح وال أحالم أو أموال إلى درجة أنه صور السنمان أشنبه بمكنان 

و للمفكنرين للجهلة والفقران وكارهين المال فال مكان لألغنينان فيهنا أ
 القادرين على تغيير العالم عن طريق تفكيرهم وعن طريق مالهم.

  
لألسف الشديد هذا االتجاه النديني سيقضني علنى محاولنة التفكينر  

في المستقبل أو التخطيط له بل سيحّرمه. كما أّن الوعظ عن الشنعور 
ضند الشنعور ليس معنناه أننني  هذا    بالرضا سيقود الناس إلى السلبية.

ضا والشكر واالكتفان ولكني ضد التركيز على هذه الكلمنات دون بالر
التطر  إلى الكلمات األخنرى التني ستسناعد بندون شنك علنى التقندم 
وعلى تكوين رؤى جديدة في حياتنا الشخصية. لهذا فلسان حالي تراه 
يردد دائماً ب ّن الطموح أمر هام جنداً فني المسنيحية، فلنيكن فيننا هنذا 

 هذه األحالم والرؤى من أجل صناعة مستقبلنا.  الطموح ولتكن لنا
 

 رؤية يوسف لنفسه: أوالً 
   ، فهل هذا رؤية نتعلم منها؟ حلم يوسف أحالماً وسعي إلى تحقيقها

 ما معنى ومغزى أحالمه؟ . 1
كان يوسف رجل أحالم وكان مفسرا لألحالم أيضناً لكنننا سننركز 

لنم يوسنف في دراستنا هنا على يوسف صاحب النرؤى لنفسنه. لقند ح
 ي.   37حلمين سطرا في ألتك  
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الحلم األول "فقال لهم اسنمعوا هنذا الحلنم النذي حلمنت. فهنا نحنن 
حازمون حزماً في الحقنل. وإذا حزمتني قامنت وانتصنبت فاحتاطنت 
حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوتنه ألعلنك تملنك عليننا ملكناً أم 

جنل ألحالمنه ومنن تتسلط علينا تسلطاً. وازدادوا أيضاً بغضاً له من أ
 ي.8-5:   37أجل كالمه" أل تك 

الحلم الثاني "...فقال إني قد حلمت حلماً أيضاً وإذا الشمس والقمنر 
وأحد عشر كوكباً ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوتنه. فنانتهره 
أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت. هنل نن تي أننا وأمنك وإخوتنك 

 ي 10-9 : 37لنسجد لك إلى األرض" أل تك  
 

رئيسناً علنى يوسف  يصب   أن  ، أال وهو  معنى واحدللحلمين  وكان  
علننى فننالحلم األول أن يكننون رئيسنناً  .جميعننااخوتننه ومتفوقنناً علننيهم 

الثاني أن يكون رئيساً لكل األسرة. وهكذا كان ليوسف رؤية إخوته. و
 شخصية لنفسه فماذا فعل بالرؤية؟  وماذا فعلت به األيام؟  

 
 راهية من إخوته. يوسف والك2

ما أن فهم اخوة يوسف أحالمه حتى ملئت نار الغيرة قلنوبهم عبنر 
  :  مراحل أربع

خنوة، وهنم أوالد إلكانت العنداوة قاصنرة علني أربعنة منن ا .1
كننان يرعننى مننع ...ألنننه نقننل نميمننتهم إلننى أبننيهم " بلهنة وأوالد زلفننة

تني إخوته الغنم وهو غالم عند بني بلهة وبنني زلفنة امرأتني أبينه. وأ
 ي.  2:   37يوسف بنميمتهم الرديئة إلي أبيهم" ألتك 

أخننوة يوسننف بسننبب تمييننز أبيننه لننه العننداوة كننل شننملت  .2
"فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوتنه أبغضنوه .عنهم 

 ي.   4:  37ولم يستطيعوا أن يكلموه بسالم" أل تك  
زادت عداوة أخوته له بسبب أحالمه "فقال لنه إخوتنه ألعلنك  .3

تملك علينا ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً. وازدادوا أيضناً بغضناً لنه منن 
 ي.  8:  37أجل أحالمه ومن أجل كالمه"أل تك  

هل ن تي أنا وأمك   .."وقال له    بعد الحلم الثاني  انتهره والده   .4
اكتملنت عزلتنه ي ف  10:    37وإخوتك لنسجد لك إلنى األرض" أل تنك  

 ين باألحالم لنفسه.   وتُرك وحيداً في عالمه الخاص المل
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من جانب إخوته ومن جاننب لكن يوسف لم يكن يعلم ما قد حدث  و
لقند ي.  11:  37تنك أل " فحسده اخوته. وأما أبوه فحفظ األمنر."    أبيه

كرهننه أخوتننه وأرادوا الننتخلص منننه والسننبب يعننود إلننى أّن يوسننف 
 هنذا أمنر هنام   ففشنل.،  حاول تقديم رؤيته لهم بالفخر والتباهي بالذات

علينا أخذه بعين االعتبار ومالحظته عند وجود رؤينة شخصنية لندينا 
فال يحناول الشنخص مننا تحقيقهنا لذاتنه ليفخنر بهنا علنى أقراننه وإال 

 سيواجه ما واجهه يوسف من الفشل والكراهية.  
 

من المؤكد ب ن يوسف تعلم درساً قوياً فني حياتنه. وهنو أن يصنبر 
قق فيه أحالمه، لكن وفي الوقنت وأن يثق ب نه سي تي اليوم الذي ستتح

 نفسه تعلم ب ن أحالمه يجب أن تكون لصال  اآلخرين.  
 

 ً  : يتعلم دروساً جديدةثانيا
تعلم يوسف دروساً جديدة منها أنه تعلم من المواقف الصنعبة التني 

   مر بها، واستخدم مواهبة لخدمة الناس.
 تعلم من المواقف الصعبة .1

تعلم منهنا كينف يصنغ الرؤينة مر يوسف بمواقف صعبة جداً لكنه  
 ؟وكيف يعبر عنها؟ ومتي يعلنها؟ 

:   37طرح  في البئر لنتخلص مننه أل تنك   •
 ي. 22-24

 ي. 28-26:  37بيع كعبد أل تك   •

:  39عمل كعبد فني بينت فوطيفنار أل تنك  •
 ي.1-2

سجن في السجن بسبب تهمة لم يرتكبهنا أل  •
 ي. 20:  39تك  

ب كثر قنوة. وهنذا   هذه الظروف الصعبة ساعدته في تحقيق أحالمه
ما أدركه يوسف بعد أن وصل إلى قمة مجده في الوضع االجتماعي. 
أن اآلالم التي نواجهها في الحياة قد تكون صانعة المسنتقبل لننا. وقند 
تكون من هللا ليدربنا على مواجهة التحديات والمخاطر التي يمكنن أن 

مكنن أن نواجهها عندما نصل إلى مكانه معينة. ليس كل ألم شنر بنل ي
 يستخدم األلم بطريقة خالقة يمكن للشخص أن يستفاد به.  
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 . استخدم مواهبه لنفع اآلخرين2
 
استخدم يوسف موهبته فني تفسنير األحنالم لصنال  منن معنه فني  

فسر الحلم لرئيس السقاة ب نه سنيرجع إلنى  ي.22-1:  40السجن ألتك 
ع  ي. وفسننر الحلننم لننرئيس الخبننازين ب نننه سننيموت أل3منصننبه أل ع 

ي. وعندما خنرج رئنيس السنقاة منن السنجن لنم ينذكر يوسنف بنل 19
يوسف أحالم فرعون حيث فسر    استخدم مواهبة لنفع الملككما  نسيه.  
ي عنندما حلنم فرعنون أحالمنه ولنم يجند منن يفسنرها تنذكر   41ألتك  

ي. عندئنذ خنرج 13-9رئيس السقاة يوسف وذكنر اسنمه لفرعنون ألع 
بطريقنة جعلنت فرعنون يثنق يوسف من السجن وفسر أحالم فرعون  

فيه ويثق في تفسيره فاختاره ليشرف على تنفيذ تفسير الحلنم أي إنقناذ 
 البالد من المجاعة القادمة عليها.  

 
 ً  : يوسف وتحقيق الرؤيةثالثا

 سجين إلى وزيرمن   .1
يمكن أن نقرأ في مرات في الصحف من وزير إلنى سنجين. فعنند 

جن ولكن هننا نحنن أمنام حدوث خلل في نظام الحكم يدخل الحكام الس
ألتك:   في السجن إلي وزير في االقتصاد  موقف قلما يتكرر من سجين

عين يوسف ليدير شئون هذه األزمة التي كشنف عنهنا ي.  41:37-44
فنني تفسننيره ألحننالم فرعننون. ف صننب  ليوسننف المكانننة الكبننرى فنني 

لم يصر رئيسنا إلخوتنه فقنط بنل صنار فتحققت أحالم يوسف  مصر.  
فني أكبنر دولنة فني ذاك الوقنت لقند صنار حاكمناً علنى   أيضاً وزيراً 

فاسنتخدم يوسنف بنذلك   أرض مصر متصرفاً في شئونها االقتصادية.
رؤيته لصال  البلند التني عناف علنى أرضنها. لقند تقابنل منع إخوتنه 
أخيراً لكنه بعد أن فهم ب ن رؤيته ال يمكنهنا أن تتحقنق بندون مصنر، 

وقند تكلنم بإيجابينة عنن وجنوده بدون التجارب التي مر بها، لذا نراه  
وهو إذ تكلم عن شندة قسنوة اإلسنانة البشنرية إال أنّنه فني   في مصر.

 ذات الوقت تكلم عن مشيئة هللا في وجوده في أرض مصر. 
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 . شر البشر يتحول إلي خير في عيني صاحب الرؤية2
قنند ن سننف علننى غنندر البشننر وعنندم اعتننرافهم بنننا وبننالرؤى التنني 

أن نننري أن الصننفعات التنني ي خننذها صنناحب  نحملهننا. ولكننن ينبغنني
الرؤيننة يمكننن أن تكننون لخيننره. فقنند يجنند راعنني مننا فنني كنيسننة مننا 
مشكالت تجبره على ترك المكان وعندما يتنرك المكنان وينذهب إلنى 

 آخر يكتشف إرادة هللا خلف هذا األلم.  
 

قنال يوسنف ألخوتنه بعندما كشنف عنن وهذا ما حدث مع يوسنف  
تت سفوا وال تغتاظوا ألنكم بعتموني إلى هننا.  شخصيته لهم: "واآلن ال

سننتخدم ي. ا 5:  45تننك أل ألنننه السننتبقان حينناة أرسننلني هللا قنندامكم." 
هنذه المنرة أيضناً لنيس لنفسنه كمنا كنان يحلنم فني بداينة يوسف رؤاه  
للمجتمننع الننذي عنناف فيننه وأخلننص لننه. فقنند عمننل خطننة  حياتننه، بننل

قنذ بهنا أيضناً العنالم اقتصادية نجنى بهنا مصنر منن المجاعنة، كمنا أن
المحيط بمصر والذي كان محتاجاً لمصر آنذاك. ورؤينة يوسنف هنذه 
المرة لم تواجه مشكالت كالمرة األولى عنندما شنارك إخوتنه وسنبب 
هذا ألنه استخدم رؤيته الشخصية في التفو ، لخدمة اآلخرين و لنيس 

   .لمجد نفسه فقط كما كان يحلم وهو صبي صغير
 

مل في طياتها رسالة مهمة تقنول أنّنه ال إّن قصة يوسف تح" 
الحسد وال الغينرة وال الظلنم وال االضنطهاد وال أي شنئ يسنتطيع أن 
ل مخطط هللا. إّن قدرة هللا تجعل كل شئ يؤول لخير الذين يحبون  يُفّشِّ

ل إنسناناً   53هللا" وأنا أضيف ب ّن الظنروف الصنعبة ال يمكنهنا أن تُفشنِّّ
إذا ال  كما حدث فني قصنة يوسنف. آمن برؤيته ألجل صال  اآلخرين

عيب في أن تفكر في رؤية شخصية لك . فن حلم لنفسنك منا شنئت أن 
ألجنل   تكنون أحالمنكتحلم وأرغب لنفسك ما تريد. لكن فكنر فني أن  

اآلخرين وألجل خدمتهم وليس لرغبة التسلط علنيهم فالنناس ال تحنب 
 من يتسلط عليها بقدر ما تحب من يرعى شئونها ويخدمها.  
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ألن هننذا اإليمننان سننيكون السننبب فنني مننن بقنندراتك الشخصننية آ
بقدراتنه وبرؤيتنه، إّن أكبنر بناد وفسبب نجاح يوسف إيمانه نجاحك،  

مشننجع لإلنسننان لتحقيننق رؤاه البنند أن يكننون إيمانننه بهننا وب هميننة 
 تحقيقها.  

 
الرؤية تحتاج لمن يؤمن بها أوالً. لنذا فإننه منن المفتنرض أّن أول 

هذا يعطيه الحافز على إقناع غينره صاحبها وإيمانه من يؤمن بها هو  
بها. رؤية بدون إيمان صاحبها ال تساوي شيئاً، وصاحبها غينر قنادر 
على إقناع اآلخرين بها. ربما تكون هذه الرؤى كثينرة جنداً لكنهنا لنن 
تتحقق إذ  تفتقد ألول شرط من شروط الرؤية الحقيقية وهني تصنديق 

ى الخادم صاحب الرؤينة أن ينؤمن بن ّن وإيمان صاحبها بها. عادة عل
رؤيته ليست ممكنة فقط بل واجبنة التحقينق. لنذا فهنو يبنذل قصنارى 

وشننرحها ل خننرين، والعمننل علننى  فنني صننياغتهاجهننده فنني التفكيننر 
تنفيذها طوال حياته. وبعد أن تتم يرى ما قد رآه يوسف وهنو أّن  هللا 

 استخدمه لخير البشرية.   
 
 بيق الشخصي  . رؤية يوسف والتط3 

هل لديك رؤية لنفسك؟ ما هي هذه الرؤية؟ هل ستستخدمها لنفسنك 
 هل الظروف الصعبة تفشل رؤيتك لنفسك أم تثقلها؟    أم لنفع اآلخرين؟ 

هننل تنندربت أن تنتظننر لتحقيننق رؤيتننك أم أنننك قلننق وال ترينند 
 االنتظار؟ 

ماذا كان سيحدث ليوسف إذا حناول تحقينق رؤيتنه وهنو فني بينت 
 أبيه؟  
  
فني يند مضنمون المسنتقبل تعلم من يوسف أن نخطط للمسنتقبل، فن
وهللا نفسه ترك لنا الحرية ألن نصننع   .  الذين يخططون لهألولئك    هللا

مستقبلنا ب نفسنا وطلب منا أن تكون لنا رؤى وأحالم شخصنية نسنعى 
إلى تحقيقها. فال عيب إذاً في التفكير في الرؤى الشخصية بنل العينب 

في المستقبل. ألّن غاية هللا منا أن نكون علنى أفضنل هو عدم التفكير  
صننوره فنني العلننم والفكننر والثقافننة لنننتمكن مننن تقننديم أفضننل خدمننة 

 من خالل رؤية يوسف لنفسه.وهذا ما رأيناه  ل خرين.  
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 الفصل العاشر 
 يوسف النجار رؤية 

 
 أوالً: من هو يوسف النجار

دس عنن يوسنف بالرغم من قلة الشواهد التي أوردهنا الكتناب المقن
النجننار إال أّن مننن ينندقق فنني المواقننف التنني وردت عنننه فنني الكتنناب 
المقدس يجد العظمة الحقيقية التي كان يتمتع بها هذا الرجل بَندناً منن 
موقفه الذي وقفه بجنوار خطيبتنه إلنى موقفنه الندائم النذي عاشنه منع 

درك ما لم يدركه منن وصنل أألنه  لقد تجلت عظمته  أسرته فيما بعد.  
ى قمة العلم في عصره "المدقق في قصته يكتشنف أننه أمنام إنسنان إل

كان أعظم من النناس علنى األرض، وأننه وإن كنان قند عناف فقينراً 
حقاً، يكاد يبلغ من المادة حد العدم، لكنن هنذا الرجنل الفقينر كنان منن 
أنبل النفنوس وأشنرفها، وهنو واحند منن أولئنك النذين يسنتطيعون أن 

يكفني  54ال يقاس أبدأ بالمتاع أو يوزن بالنذهب"موا الغير أن النبل  ليع
 " بار".أن يصفة الكتاب المقدس بالقول أنه 

 
ي ثنم 18:    2-18:     1وردت قصة الميالد في إنجيل متنى أل منت  

ي وقد كتب لوقنا إنجيلنه   20-1:    2:    38-26:    1في إنجيل لوقا أل لو
من وجهة نظر مريم أما متى فقد كتبنه منن وجهنة نظنر يوسنف. لقند 
احتنوت قصنة متننى علنى المجنوس القننادمين منن الشنر  والمتننابعين 
للنجم إلى بيت لحم، جانوا  قدموا هديةً للطفنل وبعندها نزلنت العائلنة 
المقدسننة إلننى مصننر. أمننا قصننة لوقننا فنناحتوت علننى قننرار أغسننطس 
قيصر باالكتتاب الذي جعل يوسف يذهب لبيت لحم حيث ولند الطفنل 

 55"يسوع و زارتهم جماعة من الرعاة 
    

 ً  : يوسف ينقذ حياة مريم   ثانيا
لقد واجه يوسف أصعب موقف يمكن أن يواجهه إنسان في حياته، 

 
 . 8. ص 1983الثقافة  اجمللد الثالث داررجال الكتاب املقدس . القس إلياس مقار  54

55  . John  Scbwarz. An Introduction to the Christian Faith. Tabgha 

Foundation 1995, p. 62. 
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ب نها حبلى منن النروح القندس.   في أن يجد خطيبته حبلى وهي تقول:
دعوننا نتعنرف . وقبل أن نرى كيف تصرف يوسف مع هنذا الموقنف

 .على مفهوم الخطوبة والزواج عند اليهود
ً . مفهوم الخطو1    بة عند اليهود قديما

األولى: مرحلنة   كان الزواج في اليهودية عادة يمر بثالث مراحل:
اتفا  األهل أهل الفتى وأهل الفتاة حنول الموافقنة علنى االرتبناط فني 
المستقبل .فقد اعتقد اليهود ب ن الزواج موضوع خطير و البد منن أن 

لينة وهني ت كيند لثانية: كانت الخطبة الفعا  يقرره األهل وليس الشباب.
لالتفننا  السننابق ومنندتها سنننه وال تفسنن  إال بننالطال  أو مننوت أحنند 
 الطننرفين وفنني حالننة مننوت الخطيننب كانننت الخطيبننة تنندعى أرملننة.

 الثالثة: هي الزواج الذي يتم عادة بعد سنة من الخطبة.  
 

ما حدث مع مريم هنا كان في فترة الخطوبة أي فني آخنر مرحلنة 
خينرة وهني فتنرة اإلعنداد للنزواج. والخطبنة قبل الزواج في سننة األ

طريقة رسمية معترف بها للتعارف ككانت تعني أكثر مما تعنيه اليوم  
وللفهم المتبادل بين الخطيبين. أما الخطبة التني كتنب عنهنا متنى فني 
إنجيله فلها معنى آخر وهو "عقد ملنزم، ال ينتهني إال بنالموت ألحينث 

  كمننا هننو الحننال بالنسننبة تصننب  الخطيبننة أرملننةي أو تفسنن  بننالطال
للزواج الفعلي . عندها يصب  الرجل زوجاً ألرجلهاي فنور الخطبنة إال 
أنها تظل في بيت أبيها. ويعتبر الزواج قند كمنل عنندما ي خنذ النزوج 

 56ي"4:1خطيبته إلى بيته في احتفال علني ألمت 
 
 . كيف أنقذ مريم2

بنة دون كانت مريم خطيبته وهو رجلها وليس بإمكانه فسن  الخطو
اللجننون للقضننان لطلننب شننهادة طننال  فهنني زوجتننه حسننب الشننريعة 
اليهوديننة. فكيننف لننه أن يتصننرف وهننو يحبهننا حبنناً كبيننراً. وألنننه لننم 

 يستطع تقبل األمر بسهولة فقد كان أمامه حالّن اثنان:
كانت عقوبة الزنا قبل الزواج فني العهند القنديم :  الحل األول . أ

 
نقله للعربية أديبة شكري دار الثقافة  التفسري احلديث للكتاب املقدس تفسري إجنيل ميت  . ر. ت. فرانس  56
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ي كان سيحدث لو أّن يوسف تمم ي. فما الذ21-13:    22الرجم أل تث  
هذا الحل أي اإلبال  عن خطيبته وتسليمها للسلطات؟ كانت السلطات 
الدينية سنتطبق عليهنا قنانون الشنريعة النوارد فني سنفر التثنينة وهنو 
الرجم. وهذا الحل هو من حق يوسف طبقاً للشنريعة الموسنوية، ولنو 

ل أراد صنيانة كان قد فعل هذا لكان قد صار بطالً في وقته ألننه رجن
شرف أسنرته . ولنو فعنل ذلنك السنتحق وسناما ألننه قتنل تلنك التني 

وهنا كانت منريم قند ماتنت ومنات   كسرت عهد الزوجية قبل أن يبدأ.
معها الطفنل، وماتنت قصنة الفندان قبنل أن تولند. لكنن يوسنف فضنل 
التروي ف خذ يفكر فيما يفعل وربما قام آنذاك بطرح عدة حلول وهنذا 

نه وجده قاسياً، وما استحق يوسف بذلك أن يذكره أحد، واحد منها، لك
 بدون تروي في ذلك الوقت.ألامرأتهي فكم رجل قتل خطيبته  

 
لقند فكنر يوسنف فني حنل يجلنب :  تركهفا سفراً الحل الثفاني   .ب

خسارة أقل من الحل األول وهو تركها سنراً أمنام اثننين منن الشنهود 
ه"فيوسنف رجلهنا إذ حسب قانون المشنا، وهذا ما اختار فعنالً أن يفعل

ي.  19:  1" أل منت سنراً  كان باراً ولنم يشن  أن يشنهرها أراد تخليتهنا
"وكلمة يشهرها" استخدمت عنن عمنل المسني  ضند الشنر "أشنهرهم 
جهاراً ظافراً بهم فيه" والكالم عن الرياسات والشياطين. وهني نفنس 

 أل ومعنى اإلشهار هنا أّن كل أهل بينت  الكلمة في لم يرد أن يشهرها،
لحم بالكامل كانوا سيسمعون قصتها، وكانوا سنيتحاورون فيمنا بيننهم 
عن هذا الحدث، زنا خطيبته قبل الزفاف و كسنرها للعالقنة الزوجينة 

 قبل أن تبدأ.  
 

وقد رأى يوسف ب ّن هذا الحنل صنعب جنداً علنى منريم وعلنى 
م يرد أن يؤذيها لذا رفضه وفكنر فني لعالقته بها ألنه أخلص لها ف

منا  .ني تخليتها سراً. لقد فكر بهذا الحل ألنّنه "كنان بناراً"الحل الثا
معنى كلمة بار هنا؟ لقد استخدم يوسنيفوس المنؤرا اليهنودي هنذه 

بناراً   57الكلمة بمعنى "مطيع لوصية هللا" "مستقيم" "إنسان أخال "
ألنه لم يحكم عليها بدون إعطائهنا فرصنة لتبنرل نفسنها ولتشنرح 
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هو مستقيم في عيني هللا. بنره هنذا جعلنه موقفها. بارش ألنه عمل ما 
 يفكر في الحل الثاني وهو تركها سراً. 

األول كنان تطليقهنا وهنو يعلنن برانتنه   ؟ ا الفر  بنين الحلّنينم
منها. فتحكم عليها المحكمة بالرجم. الثناني ال يتهمهنا بهنذه التهمنة 
أبداً بل يطلب طالقها ألنّنه لنم يعند راغبناً فني النزواج منهنا، لكنن 

لقند اختنار الحنل الثناني وهنو  طفل سيكتب باسمه وسينسب إلينه.ال
 تخليتها سراً مع االعتراف بالطفل المولود ب نه ابنه.  

 
النذي دام أيامناً أو ربمنا الصنراع  :  الحل اإللهيالحل الثالث   .ت

من المؤكد ب ن صراع يوسف أخذ وقتاً طنويال. مناذا سنيفعل شهوراً.  
أن ة فتقتنل بواسنطة المحكمنة؟ أم بها؟ يقتلها أم يطلقها حسنب الشنريع

ً   اهناك طريق "ولكنن جان الحل الثالث في حلم لهذا الرجنل البنار ؟  ثالثا
وفيما هو مفتكر في هذه األمور إذا مالك الرب قد ظهنر لنه فني حلنم 
قائالً يا يوسف ابنن داود ال تخنف أن ت خنذ منريم امرأتنك. ألن النذي 

د كنان رجنالً لقن  ي.  20:    1أل منت  .  حبل فيها هو من النروح القندس"
 حساساً للغاية وكان منتظراً لرسالة من هللا وإلرشاده ب ية طريقة.

 
وما أن جانه الحلم حتنى آمنن بعظمنة هنذا الطفنل وب هميتنه للعنالم 

"ويكفني أننه صنمد أمنام تجربنة لنم   أجمع. فبدأ باالهتمام به ورعايتنه
رغنم   تحدث قط لغيره من البشر، تجربة الثقة في صد  كالم العذران

أن هذا الكالم لنم يحندث مثيلنه مطلقناُ ولنن يخطنر منرة أخنرى علنى 
الننذهن البشننري، وإن كنننا ال نعلننم كننم هنني الفتننرة التنني عاشننها فنني 
الصراع النفسي، إال أنّنا نعلم أنه اجتاز، وهو مرفوع الرأس والنفس، 

   58عاصفة من أقسى العواصف التي اجتاحت قلوب الناس.."
  

فاد عن طرينق   لروح القدس في الخلق "..فلقد آمن يوسف بدور ا
ففي البدن كان روح هللا يرف علنى وجنه   -روحه مارس عمله كخالق

:   1المياه، فصارت األرض الخربة الخالية، عالماً جميالً منسقاً أل تك  
: "بكلمنة   ..يذكر أيضاً المرنم فني مزمنوره هنذه الفكنرة فيقنول  -ي  2
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ي.   6:  33ودهننا ألمننز الننرب صنننعت السننموات وبنسننمة فيننه كننل جن
"روح هللا    3:    104"ترسل روحنك فتخلنق . وتجندد األرض " منز  

ي. للروح القدس دور في   4:    33صنعني ونسمة القدير أحيتني أل أي  
فننالروح هننو خننالق ومعطنني " 59ي14-1:  37إعننادة الخلننق أل حننز 

فني  -ففي يسوع إذاً دخلت إلى العالم قنوة هللا لإلحينان والخلنق  -الحياة 
دخلت إلى العالم قوة هللا نفسه ...القوة التي جعلنت منن المنوت   يسوع
 60فنحن ال نكون أحياًن فعالً إال إذا دخل يسوع حياتنا"  -  حياة 
 
اسننتطاع يوسننف القصننة أضنناف هللا للننروح القنندس دوراً جديننداً   

وهو إعطان الحياة البنه المبنارك. اسنتطاع  يوسنف و بمعوننة هللا أن 
رغم من أنها كانت فكنرة جديندة، لقند آمنن أيضناً يؤمن بهذه الفكرة بال

بدور هذا الطفل الصغير في تغيير العنالم، لنذا حناول إنقناذه منن كنل 
 المخاطر.  

 
 يوسف ينقذ الطفل   ثالثاً:
اية الطفل الذي سيكون المسيا لينقذ شعبه وينقنذ يوسف في حمفّكر  

البشرية جمعان. لهذا كرس حياته لمريم والطفل وأعطنى للطفنل اسنم 
يسوع الذي يعني المخلص ليعطي يسوع لنه بالتنالي الحيناة فيمنا بعند 
"وارتبط اسنم يسنوع بالرجنل فني السنجالت الرومانينة، وفني الحيناة 

لقد عرف يسوع فيما بعند   61"البيتية، وفي الخدمات الخاصة والعامة
باسننم يوسننف فنني المجتمننع المنندني الننذي عاشننوا فيننه" إال أّن السننيد 

 المسي  أعلن فيما بعد بنوته د"  
    

خاطر بحياته أمام الملك هيرودس بعند أن سنمع منن المجنوس منا 
يريد هيرودس أن يفعله بالطفل إذ رفض المجوس اإلبال  عن الطفنل 

لم أن ال يرجعوا إلى هيرودس انصنرفوا فني "ثم إذ أوحى إليهم في ح

 
ترمجة القس فايز فارس دار التأليف والنشر األسقفية طبعة اثنية  تفسري إجنيل ميت اجلزء األول  . وليم ابركلي  59

 . 29،  28ص 
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 ي.   12:  2طريق أخرى إلى كورتهم" أل مت 
بعد تفكير يوسف في كلمات المجوس عنن تهديند الملنك لهنذا فكنر 
في إنقاذ الطفل من الموت بعدما انصرف المجوس من عنده "وبعندما 
انصرفوا، إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف فني حلنم قنائالً: "قنم وخنذ 

أمنه واهنرب إلنى مصنر، وكنن هنناك حتنى أقنول لنك. ألّن الصبي و
 ي.13:   2هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه" ألمت 

 
هرب يوسف إلى مصر، إلى البلد اآلمن لكل منبنوذ منن مجتمعنه  

وقد اختار هللا مصر ألنها كانت آنذاك تحت الحكم الروماني ولم تكنن 
مننن اليهننود كننانوا  تابعننة لهيننرودس. باإلضننافة إلننى أّن عنندداً كبيننراً 

موجودين في مصنر وخاصنة فني اإلسنكندرية. وهننا تجندر اإلشنارة 
ونحن في صدد الحديث عن مصر بن ّن مصنر كثينراً منا كاننت ملجن ً 
للشعب اإلسرائيلي في فترات طويلة عبر التاري  القديم: فقند لجن  كنل 
من إبراهيم ، يعقوب، يربعام، ويوحننان ورفقائنة، إرمينا، ثنم يوسنف 

   .لة المقدسةوالعائ
 

ما أن اكتشف هيرودس ب ّن المجوس لم يخبروه بمكان الطفل قتنل 
كل األطفال في بيت لحم منن سنن سننتين فمنا دون، عسنى أن يكنون 
الطفل يسوع واحداً منهم. لقد قتل هيرودس الكثير من الناس حتى أنه 
قتل ثالثة من أبنائه فليس غريباً عليه إذاً قسوته في قتنل األطفنال فني 

،   19:    2منت  ألثم أمره الرب بالعودة بعد موت هينرودس    يت لحم.ب
إلى فلسطين مرة أخرى، إال أنه لم يعد إلى بيت لحم خوفاً منن ي.    20

لكنه عاد إلى الناصرة فني ننواحي ، ابن الملك هيرودس الملك الجديد  
الجليل والتي كانت تحنت حكنم انتيبناس. لقند قنام يوسنف بندور األب 

ومع أننا نؤمن بعناية هللا وحفظنه ليسنوع   ال حياته.طوالفعلي للمسي   
ألنه ابننه، ولكنن منع ذلنك ال يمكنن لننا إال أن نقندر الندور اإلنسناني 

همنا كلفنه هنذا الواض  في رؤية  يوسف في المحافظة علنى الطفنل م
كتب عنه ب نه ابن العلي يندعى. وأننه سنيخلص   امن ثمن، فقد آمن بم

 البشرية جمعان من خطاياه.  
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ً را  : يوسف النجار ينقذ البشرية  بعا
آمن يوسف بالطفل وحماه منن بطنف هينرودس، بعندها كبنر هنذا 
الصغير ونضع وبدأ خدمته. لقد ساعده هللا في هربه إلى مصنر وفني 
عودته. كبر الطفنل يسنوع وننادى بن عظم رسنالة تضنحية فني العنالم 

 فكاننت تضنحيته مثناالً منن قاطبة أال وهي الموت من أجل اآلخرين.
أجل التضحية ألجل اآلخرين. وأصب  حبه للبشرية الخاطئنة نموذجناً 

 لنا في حب اآلخرين بدون قيد أو شرط.
 
. فقد تكلنم إشنعيان النبني عن يسوع  بفكر إشعيان النبييوسف  آمن   

 1:  11، 7-6:  9أل إف للعنالم  سابقاً عن والدة طفل سيكون مخلصاً  
حقنق ممنا قالنه إشنعيان ....ي من المؤكد بن ن يوسف قند ت14:    7إف  

ي وربمننا تحقننق أيضنناً عننن 21:  1يسننوع أل مننت الطفننل عننند تسننمية 
 ي.  18:  1أصله وتسميته أل مت 

 وم المسيا في الفكر اليهودي.. مفه1
لقند ربنط   مخلنص سياسني:فني الفكنر اليهنودي يعنني  المسيا  كان  

اليهود بنين السياسنة وفكنرة المسنيا، فالمسنيا بالنسنبة لهنم كنان يعنني 
وكانوا كلما واجهوا   لص مخلصهم من الظلم والعدوان الروماني.المخ

أية محن انتظروا المسيا المخلص لهم من الظلنم السياسني. لقند كاننت 
األمة تنتظر المسيا للخالص من االستعمار الرومناني "ولهنذا السنبب 
أيضاً كانت القوات الرومانية تضرب بال رحمة وبال شفقة كل إدعنان 

تعلنم أن كنل حركنة مسنيانية سياسنية خطنر علنى   إذ  كانت  مسياني،
خطورة أخرى يمكنننا أن نجندها وهني تصنور   62سياستها ووجودها"

الشعب اليهودي آنذاك ب نهم سيسودون العنالم وسنيكونون أفضنل منن 
األمم المحيطة بهم. وحسنب هنذا المنظنور كاننت هنناك خطنورة فني 

 المناداة بفكرة المسيا.  
 

الجننو الملننين باألفكننار السياسننية ولنند السننيد المسنني  فنني هننذا 
واالستعمارية وتحت ضغوط صعبة جعلت من الشعب ينتظر وبشو  

 
. ص    1981اجمللد األول دار الثقافة  . د. ق حنا اخلضري اتريخ الفكر املسيحي يسوع عرب األجيال  62

134 . 
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مجين المسيا. ولعل يوسف النجار واحد ممن آمننوا بخنالص اليهنود 
فقند حفظنه وخناطر على يد الطفل يسوع ابن هللا العلني "المسنيا" لنذا  

هنا منن الملك بل خناطر بولم يخف على نفسه من    .بحياته بالهرب به
كننان يوسننف النجننار منتظننراً المسننيا تمامنناً مثننل بقيننة . أجننل المسنني 

الشعب اليهنودي ووفقناًً  لتفكينرهم. ففني القنديم كنان الشنعب ينتظنر 
المسيا مولوداً والدة طبيعية. ويوسف أيضاً شاركهم هذه القناعنة. فقند 
كتب الدكتور القس حنا الخضري ما يلني: "واليهنود لنم ينتظنروا فني 

انتظاراتهم المختلفة المتنوعة مسياً فائقاً للطبيعنة بنل كنانوا   كل تاري 
يتوقعننون ظهننور المسننيا ووالدتننه كإنسننان بطريقننة طبيعيننة، فقولننه 
"…لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى 

ي. يعتبنر جدينداً بنل وغريبناً علنى  18:   1من الروح القدس "أل منت  
كننننا القننول بن ّن هننذا الفكننر كننان صنندمة لننذلك يم  63الفكنر اليهننودي"

ليوسف النجار الذي لم يقرأ عنه في تقاليده الدينية ولم يتهي  له مطلقناً، 
 كما لم يتهي  له المجتمع اليهودي الذي من حوله.

 
  ه،هنذا اإليمنان النذي جعلنوبندور المسني  فني العنالم  أمن يوسنف  

هنذا   لناصنرة.يعيف غريباً عن بلدته بيت لحم ومتغرباً بنين مصنر وا
كنان هنو حاضنن "  اإليمان الذي قاده ليخاطر بحياته إلى هذه الدرجة.

"المسيا" ومربيه. وقد فاز بيتنه الفقينر بهنذا الشنرف الرفينع النذي لنم 
لذا أرى يوسف كبطل لقصة     64يُمن  ألصحاب القصور في األرض"

، ألنه فهم وأدرك السر اإللهي النذي لنم يكنن يدركنه ىالميالد المعجز
وتندعوا اسنمه   ..ثيرين في وقته، فهو قد دعا اسم الصنبي يسنوع "الك

 ي.   21:  1يسوع ألنه يخلص شعبه من خطاياهم" ألمت 
 
 مستقبل الطفل يسوعويوسف . 2
ربما اعتقد يوسف و رأى فيه ذلك المخلص السياسي النذي سنينقذ  

إسرائيل من االستعمار. وهو بذلك التفكينر شنارك آمنال عصنره فني 
هذا المفهوم الذي لنم   ينقذ الشعب من االستعمار السياسي.وجود مسيا  
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يوافق عليه السيد المسي  في أن يكون مسيا سياسيا "ومن هنذا يظهنر 
ب ّن يسوع لم يشارك معاصريه في مفهومهم للمسيا، فإن هؤالن كانوا 
ينتظرون مسيا يحطم أعندان شنعب هللا ويسنحقهم سنحقاً، كمنا أنّنه لنم 

فني تخنيالتهم المسنيانية بخصنوص سنلطان يشارك معاصريه أيضناً  
وهنا  يجدر بننا أن نفنّر   65شعب هللا على األمم واتساع ملك داود.."

. النرببين مفهوم المسيا في الفكر اليهودي ومفهنوم المسنيا فني فكنر 
ففكرة المسيا في الفكر اليهودي آمن بها يوسف النجنار كمنا آمنن بهنا 

 مة معه.تالميذ السيد المسي  عندما بدأوا الخد
 

لقد أخذ السيد المسي  وقتاً طويالً مع تالميذه ليقنعهم بغير ما تربوا 
عليه وانتظروه، كما أنه لربما شرح لهم منراراً وتكنراراً بن ّن الهندف 

ومنا أراه أننا فني يوسنف النجنار  من حياته ليس كما كانوا يفكنرون. 
جلنه كرجل له إيمان وثقة في إلهه، ب نه وثق في هذا الطفل وعناف أل

موفراً له كل ما يحتاج معلماً إياه حرفة ليكسنب منهنا المنال ويعنيف.  
مع أّن يسوع ما أن بدأ خدمته حتى ترك كل شئ ورانه ألجل الهندف 
الموضوع أمامه والذي لم يفهمه أحد غيره وهو الصليب ثم االنتصار 

 في القيامة لفدان البشرية.  
 

لنذي آمنن بنه وأهنتم رؤية يوسف لم تخب أبداً في الصغير يسوع ا
رؤينة يوسنف   بتنشئته للمجتمع ولرسالة سنامية ألجنل كنل البشنرية.

النجار كانت رؤية عميقة جداً فاقت أية رؤية بشرية أخرى. فقد انبثق 
من بيته الصغير خالص للعالم أجمع. فالمخلص، مخلص العالم النذي 

ربى بنين صال  العالم مع هللا قاتال كل عداوة بين هللا والبشر هو من ت
فهنل كنان يوسنف  يديه. رؤية يوسف فاقت كنل رؤينة بشنرية سنبقته.

هنو مؤسنس  مدركاً تماماً ب ّن الطفل الذي نش  في بيته هو ابن العلني.
أعظنم شنخص ، والكنيسة في العالم، هو أعظنم معلنم عرفتنه البشنرية

 من حيث كثرة المؤلفات التي كتبت عنه.  
 

 ل يسنوع وقنت المنيالد:وهذا وض  من أقنوال النذين مندحوا الطفن
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بسنالم. فسمعان الشي  قال: "اآلن تطلق عبندك ينا سنيد حسنب قولنك  
ألّن عيننني قنند أبصننرتا خالصننك . الننذي أعددتننه قنندام وجننه جميننع 

 - 29:    2الشعوب. نور إعالٍن لألمنم ومجنداً لشنعبك إسنرائيل" أللنو  
ي. وقالت أليصابات بعد أن امنتألت منن النروح القندس. صنارخة 32

"باركة أنت في النسان ومباركة هي ثمرة بطننك. فمنن   بصوت عظيم 
أين لي هذا أن ت تي أم ربي إلّي. فهوذا حين صار صوت سالمك فني 

كنان  ي. 44-41:  1أذني ارتكض الجنين بابتهناج فني بطنني" أل لنو 
كان طفالً واحداً لكننه غينّر لقد  ليوسف رؤية في تنشئة الطفل يسوع،  

قت ميالده والعالم يلهنث وران تعليمنه. فالتاري  يؤرا بو  العالم أجمع.
 والملوك يحكمون باسمه.

  
نتعلم من يوسف النجار الدرس في أن نربي أوالدنا متبنيين رؤينة ل

لهم في المستقبل واثقين ب ّن منهم من سيكون عالماً ومنهم من سيكون 
مدرسنناً ومنننهم مننن سيصننب  سياسننياً ومنننهم مننن سننيغير العننالم. قنندم 

نا وهو أن االهتمام بتربية الننفن أعظنم وأنجن  يوسف أعظم درس ل
    من االهتمام بكنوز الدنيا.

 
الطفل منتظراً الينوم النذي سنيراه فينه ملكناً عظيمناً يوسف  لقد نش   

وفعالً عندما كبر هذا الصغير ومات وقام صار ملكناً  يحرر إسرائيل.
علنى  على كل العالم ملكاً يملك ُملكاً روحياً على قلوب البشنر والُملنك

هنذه هني رؤينة  القلوب أشق وأصعب من الملك في السياسة والحكنم.
يوسف النجار فيا ليتنا كنا كلنا نجارون شرط أن تكون لنا رؤية مثلك 

 يا نجار.  
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 الفصل الحادي عشر 
 نحميا والرؤية ألجل المجتمع 

 
كان نحميا مثال القائد النناج  النذي اسنتطاع أن يحقنق رؤيتنه منن 

وكانت لدينه خطنةً عنن كيفينة إعنادة بننان سنور   عهم.خالل الناس وم
المدينة وإعادة بنان قيادات محلية فيها. وما يهمنا بالتحديد في دراستنا 

هو رؤية نحميا في تكوين قيادات محلية. فيمكن أن نقنول لهذه الرؤية  
أن رؤية نحميا كانت تندريب أنناس كنانوا غينر أكفنان للعمنل فندربهم 

فنحمينا جندد مفهنوم العمنل منع الجماعنات ماً.  فعملوا معه عمالً عظي
وجدد مفهوم مع من يعمل من الناس. لقد عرف كيف يعمل مع الناس 
العاديين و القيادات الكبرى على السوان "لقند لعنب نحمينا دوراً هامناً 
وعظيماً في بنان األمة اليهودية بعد السبي، فعن طريق غيرتنه للنرب 

والتجديند اسنتطاع أن يغينر شنكل وحاسته ونشاطه في العمل والبننان  
المدينة الحصينة والشعب المبتعد المتمنرد الينائس فني أحيناٍن كثينرة، 
إلننى شننعب عامننل نشننط تملننؤه وتحركننه مننن جدينند اآلمننال المسننيانية 

المبنادل التني  بعنضفمنا هني  66القديمة بملك يملنك علنى إسنرائيل."
 ؟  حوتها خطة نحميا

 
 أوالً: نحميا واإلعداد للرؤية

هنني بنننان الهيكننل وبنننان أسننوار فنني األسنناس رؤيننة نحميننا كانننت 
أورشليم، وقد عاف بها سنوات عمره بكاملها، إلى أن أتي ذلنك الينوم 

فقد كنان لهنذه الرؤينة وقتهنا  الذي بدأ فيه خطوات تحقيق هذه الرؤية.
المناسب للبدن فيها وهذا حنال كنل رؤينة. فلنيس كنل وقنت ينفنع ألن 

 يق الرؤية.  يكون مناسباً للبدن في تحق
 
 االحتياج للرؤية .1

سمع نحميا عن األزمات التي يعيشها شعبه وهنو بعيند عننهم. فقند 
 . م. وعمننل هننناك سنناقيا  586سننبي إلنني بابننل فنني السننبي البننابلي 

للملك. ولقد تنابع نحمينا أخبنار أورشنليم وهنو فني السنبي منن خنالل 
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 بعض الناس وعلى رأسهم حنانى يقول نحمينا واصنفاً منا حندث "أننه
جان حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فس لتهم عن اليهود 
الذين نجوا من السبي وعن أورشليم. فقالوا لي إن البناقين النذين بقنوا 
من السبي هناك في البالد هم في شر عظنيم وعنار. وسنور أورشنليم 

ي.  ت كد نحميا هنا منن   3،  2:    1منهدم وأبوابها محرقة بالنار" أل ن   
ي أن يكون له دور"لقد كان نحميا متعلقاً ب ورشنليم وقند سنمع أنه ينبغ

عن محاولنة عنزرا لبننان السنور، وربمنا لنم تكنن المحاولنة األولني، 
وربما علق آماالً على نجاح عزرا، لكن أنبان فشل عزرا وصلت إلى 
نحميا مع حنانى والرجال النذين معنه، ممنا كنان لنه دور فني تشنجيع 

الجاد فني األزمنة ومعايشنتها، فهنو لنم يهنون نحميا والدفع به للتفكير  
إن إدراك االحتيناج لوجنود رؤينة منا هنو أول   67منها ولم يبالغ فيها"

خطوة فعلية تجاه تكوين رؤينة. لقند أدرك نحمينا بعندما سنمع تقرينراً 
 عن الشعب أنه في احتياج لرؤية بنان المدينة وبنان القيادات.  

  
 صلى نحميا قبل أن يبدأ في العمل .2
صننالة الحقيقيننة تسنناعد علننى تشننكيل رؤيننة الشننخص وتسنناعد فال

 .... "العمنل  اإلنسان على اكتشاف ما يريد فعله ومن أينن لنه أن يبندأ
. الصنالة صنراع وحنوار فكنري 4:    2فصليت إلى اله السنمان" نن   

دائم مع هللا لتشكيل الرؤية الحقيقية للخدمة وللحياة الشخصية. الصالة 
كنون بالصنمت كمنا فعنل نحمينا هننا النذي قد تكون بالكلمنات، وقند ت

لكن من المؤكد بن ّن نحمينا صنلى منن قبنل منن   صلى صالة صامتة.
أجل هذا األمر مرات و مرات كثيراً ولمندة سننين حتنى تشنكلت هنذه 
الرؤيننة داخلننه وبعنندها أعننّد نفسننه للكننالم مننع الملننك. فصننالة نحميننا 

وال  ألولنىالقصيرة و التي رفعها بعد سنؤال الملنك لنم تكنن صنالته ا
:  2،  11-4:  1األخيرة، فقد كان للصالة مكانة كبرى لدي نحميناأل  

 ي.14:   13،  14،   9:  6،   19:  5،   5- 4
 

"التفكير المسئول صالة "كيف يكون التفكينر المسنئول صنالة؟ إن 
اإلنسان يضيف إلى مسئوليته أمام الغير بعداً آخر أو طرفناً آخنر هنو 
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نحنو الغينر أمنام هللا النذي يفحنص أعمنا    هللا. فهو يشعر بمسنئوليته
بهنذا  68القلوب، وبذلك تصير المسئولية حقيقية ال يمكن التهرب منها"

صننلى نحميننا الصننالة المسننئولة بمعنننى الصننالة مننع الرغبننة المعنننى 
لنت منل نحميا دمع الصالة مع توقينت العمنل. . فالشديدة في بدن العمل

س يوجند الكثينر منن النناس الصلوات التي ترفع يوم األحد فني الكننائ
يطلب طلبات ال يريد أن يكلف نفسه فيهنا شنئ فنالمطلوب منن هللا أن 
يستجيب وال دور لنا. رأي نحميا في رؤيته هذه أن يصلي طالبناً منن 

وهنذا فني حند هللا العون وفي ذات الوقت بحث عن دوره في العمنل.  
نبحنث عننن ذاتنه جنزن مننن تنفينذ إرادة هللا فني الصننالة. إذاً عليننا أن 

 .  ما نصلي ألجلهدورنا في تنفيذ  
 
 اختار نحميا الوقت المناسب .3

أن عامل تحديد الوقت لكل رؤية في غاية األهمينة. فلنو بندأنا فني 
رؤية ما قبل الوقت لماتت ولما تحمس لها الناس. ولو بندأنا فيهنا بعند 

نحميننا اختيننار فننوات األوان مننا عننادت علينننا بالفائنندة المطلوبننة. فقنند 
شرطاً ضرورياً لنجاح رؤيتنه. فلقند سنمع والذي كان المناسب    الوقت

د بن ّن  عن خراب المدينة لكننه لنم يتحنرك، إال أنّنه تحنرك عنندما ت كنّ
الوقننت قنند صننار مناسننباً. "وفنني شننهر نيسننان فنني السنننة العشننرين 
الرتحشستا الملك كانت خمر أمامه فحملت الخمر وأعطينت الملنك و 

ال لي الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غينر لم أكن قبل مكمداً أمامه. فق
 ي. 2-1:   2مريض ما هذا إال كدبة قلب فخفت كثيراً جداً" ألن  

 
لقد اختنار نحمينا وقتناً يناسنب الملنك ليسنمع لنه، ونجن  فعنالً فني 

كما أنه اختار الملك المناسنب اختنار الملنك اختيار التوقيت المناسب.  
احشنويرف المنذكور فني ارتحشستا األول وهنو االبنن الثالنث للملنك  

ي. وقنند اختنناره نحميننا ألنننه  23-7:  4سننفر أسننتير، وعننزرا أل عننز 
 وواله على أورشليم والياً.  ، وقد  عرف عنه بالتسام  مع اليهود
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 النفسية للرؤية  حساب التكلفة .4
لكل رؤية تكلفة وال أعني التكلفة المادينة هننا بنل أعنني منا تكلفنة 

ادفه. أن الحقيقننة الواضننحة ال الرؤينة لصنناحبها مننن مخنناطر قند تصنن
يوجد رؤية بال ثمن يدفع. وكلما زادت الرؤية فني عظمتهنا كلمنا زاد 

حسنب نحمينا الثمن أي المخاطر التي يتعنرض لهنا صناحب الرؤينة. 
وهني  التكلفنة النفسنيةأيضناً  بنل  فقط التكلفة المادية  التكلفة فعالً، ليس  
 جانبين: . فقد كان نحميا معرضاً للخطر مناألخطر واألهم 

 
الجانب األول: لم يكن مسموحاً لشخص مثنل نحمينا أن يعلنن عنن 

. فعلينه االبتسنام حتنى وإن ألنه كنان سناقي الملنك    غضبه أمام الملك
كان حزيناً. ولهذا خاف نحميا عندما س له الملك "فقال لي الملك لمناذا 
وجهك مكمد وأنت غير مريض. ما هذا إال كدبنة قلنب. فخفنت كثينراً 

فقد الحظ الملك عالمة الحنزن الشنديد علنى وجهنه. ي.  2:  2ن   جداً"أل
كان خوفه من الكالم عن بنان المديننة ألّن الملنك كنان :  الجانب الثاني

قد أوقف العمل قبل ذلك. "فاآلن أخرجوا أمراً بتوقيف أولئك الرجنال 
لقند  ي 21: 4فال تبنى هذه المديننة حتنى يصندر منني أمنر." ألعنزرا 

يفقد سلطانه على تلنك المنطقنة فمننع البننان فيهنا. خاف الملك من أن  
بنفسه فالمس لة ليست فقط عملية بنان أو عدم بننان لكنهنا نحميا  خاطر  

وكان مس لة حياة أو موت. لقد حسب نحميا التكلفة أثنان ت دية خدمته.  
من الممكن أن تكلفة هذه الرؤية حياتنه بالكامنل، ولكنن نحمينا حسنب 

 لها.  التكلفة وكان مستعداً 
  

 حساب التكلفة المادية للرؤية   .5
لكننل رؤيننة تكلفننة ماديننة لكنني تتحقننق. وأنننه مننن الحكمننة دراسننة 

وقد تمنم اإلمكانيات ومحاولة توفير البعض منها قبل بدأ تنفيذ الرؤية. 
 نحميا واجبه بشكل نهائي عندما عنرف مسنتلزمات بننان هنذه المديننة

ئل إلنى والة عبنر "وقلت للملك إن حسن عنند الملنك فلنتعط لني رسنا
النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا. ورسالة إلى آساف حارس 

ني أخشاباً لسقف أبنواب القصنر النذي للبينت طيفردوس الملك لكي يع
: 2الذي أدخل إليه. ف عطاني الملك حسب يد إلهي الصنالحة علني" أل  
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منّرت فالخطة أعدها وفكر فيها من قبل فلم ت ت وليدة اللحظنة بنل  
فكاننت   عليها أعوام حتى نضجت وأخينراً خرجنت إلنى حينز التنفينذ.

رؤية قوية استطاع أن يقننع اآلخنرين بتنفينذها سنوان الملنك نفسنه أو 
أفراد الشعب الذين ذهب إليهم ليقنعهم برؤيته. أن التكلفة المادية تقنف 

  عائقاً لتحقيق الكثير من الرؤى إذا لم يتم اإلعداد لها جيداً.    
 
انت التكليف المادية كبيرة جداً لذلك فكر نحمينا أن يقنوم بتوزينع ك

التكلفة المادينة علنى النناس. فقند طلنب منن الملنك أخشناباً، ورسنائل 
تصري  لكي يعبر بها إلى أن يصل إلى يهوذا. وعنندما وصنل طلنب 
 من كل شخص أن يبني أمام بيته إلى أن اكتمل السور إلى النهاية.  

 
 فيذ الرؤيةثانياً: نحميا وتن

 شرع في التنفيذ كالتالي:    ،بعد أن أعد نحميا الرؤية
 
1.  ً  قام نحميا بواجبة تماما

درس نحميا اتجاهات الملك الدينية: من يعبد؟ وكيف يقوم بالعبادة؟ 
لهذا استخدم كلمات يستري  لها الملنك فعنندما سن ل عنن سنبب حزننه 

وجهنني  "وقلننت للملننك ليحيننى الملننك إلننى األبنند. كيننف ال يكمنندأجاب
 3:  2والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها الننار." نن   

مننن الجنندير بالمالحظننة هنننا بنن ّن نحميننا لننم يننذكر اسننم المدينننة أل  أل
 أورشليمي لما لهذا االسم من حساسية شديدة على الملك أثنان  السبي.ي

ملنك آبائي ي ليستميل عطنف البيت مقابر لكنه استخدم هذا التعبير أل .  
   69عليه، هذا الملك الذي كان يعبد أجداده كجزن من العبادة الفارسية.

 
 عمل نحميا مع الناس .2

عندما سمع نحميا عن أحوال الناس لم يرسل أحنداً. ولنم يفكنر فني 
خطننة ينفننذها وهننو فنني فننارس بننل طلننب أن يننذهب إلننى الننناس فنني 

 
69  . Raymond Bakke The Theology as Big as the City InterVarsity 
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ون مواقعهم وعندما زار المواقع جمع النناس وقنال لهنم: "...أننتم تنر
الشنر الننذي نحننن فينه كيننف أّن أورشننليم خربنة وأبوابهننا قنند أحرقننت 

 ي. 17:  2أل   بالنار. هلم فنبني سور أورشليم وال نكون بعد عاراً."
  

لقند غينّر نحمينا مكننان إقامتنه ليكنون وسننط النناس. فيعنيف معهننم 
"فجئننت إلننى أورشننليم  ، ويشنناركهم العمننل بيديننه . ويختبننر معاننناتهم 
لنم ينذهب نحمينا إلنيهم ليندلي ي .    11:    2ينام." أل  وكنت هناك ثالثة أ

لكنننه ذهننب ليعمننل معهننم. ، ولننم يننذهب ليعمننل مننن أجلهننم ، بنصننائحه
آخنر يطلنب منن و.  وهو بعيدوالفر  كبير بين إنسان ينص  اآلخرين  

  .ويطلب من الرب مباركة العملوهو معهم الناس أن تعمل 
 

لبننان السنور   فلم يستسلم نحميا للواقع الصعب ولنم ينتظنر معجنزة 
"االستسنننالم للواقنننع وانتظنننار المعجنننزة إيمنننان تنننواكلي مرفنننوض. 
واالعتمنناد علننى القنندرة البشننرية فقننط إيمننان باإلنسننان دون هللا. أمننا 
اإليمان الحقيقي فهو الثقة في هللا أنه قادر على استخدام طاقة اإلنسان 
ثنم وذكانه لتحقيق المعجزة وهذا هنو إيمنان نحمينا، لقند وثنق فني هللا 

وثق في شعبه، رفع عينه إلى السمان ووضع يديه على أكتناف شنعبه 
دعننم نحميننا روح وبالتننالي فقنند  70واسننتخدم قدراتننه أفضننل اسننتخدام"

لقد ركز نحمينا علنى قندرة النناس   لنقم ونبني"""  المشاركة بين الناس
علننى البنننان والعمننل ولننيس علننى ذاتننه أو علننى الملننك. ووضننع ثقتننه 

القنادة الموجنودين. فاسنتطاع بحكمتنه اسنتخدام  الفعلية في الناس وفي
   71المجتمع المحلي.من قياداٍت  

  
ومع أّن القيادات التي كانت موجودة ومتاحة لنم تكنن مؤهلنة بعند  

ت بقينادات منن الخنارج بنل للقيام بهذا العمل، إال أنه وثق فيها ولم ين 
لنم ينشنغل كمنا ينشنغل النبعض   بدعوا ونجحوا.فالفرصة  م أعطى له

دة في البحث عن قيادات خارج المكان بحجنة عندم وجنود قينادات عا
 متاحة لكنه بحث عن القيادات التي احتاجها داخل المكان فوجدها.  
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 اختبر نحميا الخطة .3

لم يكتف نحميا بنالتفكير والصنالة منن أجنل نجناح الخطنة بنل قنام 
لكني يندرك حجنم  ة حيث زار المواقع المقصنود  قبل التنفيذ.  باختبارها

. فقد كان يعلم تمام العلم ما المطلوب منه ي16-13:  2أل ن     ليتهمسئو
وشرح للناس حجم العمل المطلوب منهم."ولقند   عندما تكلم مع الوالة.

كانت عظمة نحميا ال في إخفان السر عن األعدان بل حتى عن الكهنة 
واألشراف، فقد كانت الرؤيا في ذهنه أكبر من كل هؤالن وأكثنر منن 

كان أعلن لهم كنل منا فني ذهننه ألثنار األصندقان قبنل   احتمالهم، ولو
األعننندان. إنننننا نحتننناج إلنننى قنننادة يعرفنننون متننني يتكلمنننون ومتننني 

 تحتاج الرؤية أو الخطة إلى االختبار قبل بدأ التنفيذ.    72يصمتون"
 

فكثير من الخطط يكون مقبوال من الناحية النظرية ولكنن ال يمكنن 
حمينا بخطنة جناهزة ولكننه زار تطبيقها علي أرض الواقع. لم يحلنم ن

 الموقع لكي يعرف احتياجاته وكيف يقوم بتدبيرها.  
 

إن اختبار الرؤية شئ رائنع جنداً ألننه يتوسنط بنين مرحلنة وضنع 
الرؤية وبين التنفيذ. ويمكن أن تكون هناك مرونة فني اختبنار الخطنة 

 فيمكن تعديلها أو حذفها أو حذف جزن منها أو إضافة جزن جديد.  
 
 المعارضةواجه  .4

الرؤينة معناهننا إحننداث تغييننر. وال يوجند تغييننر بنندون معارضننة. 
والنجاح الحقيقي يقدر حجنم المعارضنة ودراسنة كيفينة التغلنب علنى 

أل نن  المعارضة بنجاح  نحميا  واجه  العقبات التي يمكن أن ت تى منها.  
"وقنند جننانت السننخرية مننن السننامريين ويمننثلهم ي. 6-4، ص 10: 2

نيين ويمثلهم طوبيا، ومنن العنرب ويمنثلهم جشنم. سنبلط ، ومن العمو
وكانت السخرية منصبة علي ضعف اليهود وعدم قدرتهم على إكمال 
البنننان، وهننل تتننركهم الشننعوب المجنناورة ليبنننوا ويننذبحوا ويحيننوا 
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فني نجناح نحمينا السنبب  ويرجنع    73الحجارة بعد أن غطاها التنراب"
:  2رضننين أل لمواجهننة المعارضننة فنني التننالي: عننرف مننن هننم المعا

 الناس معه.  ةشاركي. واجه المعرضة بم19
 

لم تكن المعارضة ضده شخصياً بل كانت ضد عمل كنل منن كنان 
فوقننف مننن كنانوا يعملننون معننه ضند المعارضننة لينندافعوا عننن  معنه.

لننو أّن نحميننا عمننل بمفننرده لكننان قنند واجننه  خطننتهم وعننن عملهننم.
يركز ولم يشنجع   المعارضة من الخارج والداخل أيضاً. لكن نحميا لم 

من معه من الناس في التركيز على المعارضة بل ساعدهم في تثبينت 
نظرهم على العمل والنجاح قائالً: "إله السنمان يعطيننا النجناح ونحنن 

وأنننا أرى هنننا بنن ن بيننت الشننعر ي.  20: 2 أل عبيننده نقننوم ونبننني."
 الصيني الذي س ذكره ينطبق على حالة نحميا.

 أذهب للناس عف معهم  "
 تعلم منهم أحبهم 

 ابدأ من حيث يعرفون
 ابني على ما لديهم 

 وأفضل القادة هم ذووك الذين يكملون هدفهم وينجزون عملهم.
هنذا المثنل الصنيني   74"فيقول النناس منن معهنم قند فعلنناه ب نفسننا

 كيفية وضع رؤى : في الرعاية وفي بعض األفكار يلخص  
 

هم. ألننه ننذهب للنناس لنعنيف معهنم فني بيئنت.  اذهب للناس •
، أكثر منن تقنديمنا   وبسبب رغبتنا في العيف معهم سيؤثر عملنا فيهم 

 النص  لهم ونحن نعيف بعيداً عنهم.

الحقيقي هو من ينتعلم أوالً منن النناس قبنل الخادم   تعلم منهم •
أن يعلمهم. ألنه من يقبل التعلم من الناس سيجد الناس بالتالي سامعين 

دى القائند الكثينر منن العلنم، لندى له ومتعلمين منه. حتنى وإن كنان لن
 الناس الخبرة.  

 
  . املرجع السابق. ص 76.  73
74  . Wayne L. Gordon Real Hope in Chicago Zondervan Puplishing 

House Grand Rapids, Michigan 1995. p. 99 
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لنيس ضنرورياً فقنط   م حب الخنادم لمنن يعمنل معهن  أحببهم. •
 لصنع العالقات اإلنسانية، لكنه ضروري أيضاً إلنجاح الخدمة.

 

. فنقطننة البدايننة فنني غايننة األهميننة ابففدأ مففن حيففث يعرفففون •
وى النناس ير. والبداية عادة ما تتحدد بمسنتيوالت ثير في موضوع التغ

التعليمي والحضاري. ومن دواعي أهمينة نقطنة البداينة أننه إن فشنل 
القائنند فنني اختيارهننا سيخسننر مننن سننيعمل معننه مننن الننناس. والبدايننة 
الصحيحة والحقيقية كما أسلفنا، هني منن حينث يعنرف النناس ال منن 

عليننا أن ال نسنبقهم بخطنوات قند ال يسنتطيعون  الخنادم.  عرفيحيث  
 .  الوصول إليها

عليننا أن نبنني علنى منا لنديهم. فكنل .    بني علي مفا لفديهما •
جماعة من الناس قيم ومبادل يجنب أن نبنني عليهنا حتنى وإن كاننت 

فهناك خطورة شنديدة إن لنم نعتنرف بمنا   غايتنا تغيير ما لديهم تباعاً.
ينر بهندم منا لندى يوأن بندأنا التغ  يملكه الناس من حقنائق فني الحيناة.

ن شين، وإن بنينا فسي تي يوم سيقوم آخنرون الناس فلن نتمكن من بنا
بهدم ما قد بنينا كما فعلنا نحن مع منن سنبقونا. منن المهنم أن نعنرف 
ب نه يوجد لدى أي جماعنة مهمنا كنان نوعهنا شنيئاً مهنم عليننا البننان 

إن هندمنا منا  عليه، ومن ثم نبدأ بالتطوير ونقنعهم بنالتغيير والتجديند.
يننه، إننننا نحتناج إلننى أسنناس وهننذا لندى الننناس لننن يبننق شنئ نبننني عل

 األساس البد من أن نجده عند الناس لنستطيع التجديد والتغيير.
 

: قند فعلناهنا ب نفسننا وهنذا هذا فعلناه بأنفسفنا  سيقول الناس •
قمة النجناح فالكنل أنجنز عملنه فعنالً ، بعند أن سنبق واقتننع بالخطنة 

نند إتمنام و المعدة من الجماعة. قد نسمع الكثير من الناس ينرددون ع
وربما يقول البعض نحن لنم نسنمع  إنجاز عمل ما، هذه مشورة فالن.

لكّن زبدة القول هني:   عن هذا من قبل، أوقد يقول آخر هذا ال يناسبنا.
أّن أفضل القادة من يتوحد منهم منع النناس لدرجنة  ينرى بهنا النناس 

 أنفسهم ب نهم هم من حقق هذا الهدف.  
 
 
 



  

 

88 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

 
 
 



  

 

89 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

 الفصل الثاني عشر 
 رؤية والتغيير ال

 
الرؤية أمر ضروري في الحياة فهي ليست من كماليات هذا العنالم 
المعاصر بل هي من األمور المصيرية. وألن الرؤية أمنر ضنروري 

لرؤينة إن لنم تحندث التغينر فني افال توجد    فوجودها سيسبب التغيير،
ر ال يحدث عادة بسهولة، بل بصعوبة كبينرة، وقند يحياة الناس والتغي

أحياناً ارتباكاً في حياة الناس.  إال أنّه أمر البد منه على النرغم يسبب  
من المخاطرة نحن ال نطالب بالتغيير ألجل التغيينر بنل ننرى التغيينر 

عندما ال يكون من الضروري التغيير فالضنروري هنو ف  شرط للبقان.
 .عدم التغيير

  
حنديات من أجل نمو الكنيسة. والتغيير ين تي بالتنحتاج إلى التغيير  

فتولد التحديات عدم راحة لدى بعض الناس فماذا نفعنل؟ هنل نتوقنف 
عن التغيير كي نتجنب الصدام؟ أم نستمر في إحداث التغيير كي تنمو 

 الفصل.رؤانا إلى األفضل؟ هذا ما سندرسه في هذا  
 

 حتمية التغييرأوالً : الرؤية و
أصحاب النرؤى الحقيقينة ال يتوقفنون عنند وضنع رؤى وأهنداف، 

 .منشئات فقنط، بنل يصنلون بنرؤاهم إلني تغيينر النناس أنفسنهم تغيير  
حتمية التغيينر تطنرح عليننا أمنراً ضنرورياً، وهنو منثالً التفكينر فني 
األنظمة واألفكار السائدة لسنين طويلة هل ستبقي على الساحة أم أنها 
تحتاج إلى تغيير "لحظة التغيير المبندع موقنف يصنادف كنل إنسنان، 

 ً معقنداً يصنعب فهمنه، لكننه قند يكنون موقفناً غريبناً   وهو ليس موقفنا
يحتاج إلى تجاوب، وهذا التجناوب يجنب أن تسننده قناعنة ب ننه لنيس 
بالضننرورة أن األفكننار السننائدة لسنننين طويلننة هنني الصننواب، وإال 

فلننو أبقينننا فنني  75فسننوف تتحجننر الحينناة ويصننيبها الفقننر والضننعف."
من ي تي بعندنا وينرى فيننا الحياة على كل فكرة ولم نجدد شيئاً سي تي 

الشننديد. فالرؤيننة للتغييننر تطننرح علينننا مراجعننة للنننفس  ضننعفال

 
 .  1999ديسمرب  –( نوفمرب 1النسور نشرة غري دورية العدد ) التغيري املبدع حلظة . ق. أندرية زكي مقال  75
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ومراجعة للفكر لنحتفظ بما يساعدنا على اإلبداع في الحياة وتنرك منا 
 يعو  تقدمنا.

 
لتطنوير قصة اإلنسان في سعيه الدائم  أمامنا  قضية التغيير تطرح  ف
. لتغييننرفعننه لونقصننه وهننذا النننقص يد، قصننوره حيننث ينندرك . ذاتننه

يعطي اإلنسان إنسانيته، ويضفي بالتالي على قصنته الذي  هو  والتغيير
 76التغيير تتجمد الحياة حالوة وإثارة، وبدون 

     
تسم عصرنا اليوم بسرعة التغيير المستمر، فالتغيير صار بصمة و

إن  .اإلنسننان العصننري، وال مفننر منننه فنني ظننل عصننر المعلومننات
فقند اكتسنب التغيينر "...    ود رؤية في الحياة لفعال يرتبط بوجالتغيير ا

في العصر الحديث أبعاداً جديدة تمثلت فني سنرعة التغيينر وغزارتنه 
وكثافتننه حتننى تكنناد تصننب  القنندرة علننى التغييننر المسننتمر والننتالؤم 
واالبتكار من خصائص اإلنسان الحديث، ودونها قند ال يفقند اإلنسنان 

يفقند اإلنسنان  77نيته أيضناً."فقط مكانه في السنبا ، بنل قند يفقند إنسنا
إنسانيته إذا تجّمد ورفض التغيير. فالتغيير يساعد اإلنسان على البقنان 
 والتقدم والشعور بإنسانيته. وأمام تحدي التغيير علينا إذاً التفكير فيه.

 
أننه لنيس كنل قنديم هنو وفي وضع رؤية للتغيينر عليننا أن نندرك  
لنيس الجديند هنو الجيند شين ردين يحتاج إلى تغيينر.  وبالضنرورة 

فالتغيير مع شدة أهميتنه إالّ أنّنه يحتناج  دائماً فنبقيه دون تمحيص فيه.
إلى تدقيق. فهناك مثالً قيم يمكن أن نغيرها وقيم يجب أن نبقني عليهنا 
لذا فتحري الدقة في القيم التني نريند تغيرهنا واجنب عليننا ومراجعنة 

 -فنال ننندفع بسنمة العصنر القيم التي نريد االحتفاظ بها أمر البد مننه.
فنغير قيماً قد نكون فني أمنس الحاجنة إليهنا "والواقنع   -سرعة التغيير

أنّه كلما ارتقى المجتمع، وتعددت مصالحة أدرك ب ّن أمامنه مسنئولية 
أولها: العمل على نقل العناصر الطيبة في تراثه وما حققتنه   -مزدوجة

لعناصنر الجيندة المنتقناة األجيال السابقة فيه. وثانيهما: استخدام هنذه ا

 
 . 22. ص  1998دار الشروق مكتبة األسرة  التغيري من أجل اإلستقرار . حازم الببالوي   76

 . 23. حازم الببالوي مرجع سبق ذكره ص   77



  

 

91 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

 78لبنان مستقبل أفضل"
   

 ثانياً : الرؤية وطريقة التغيير
إال أنننه  -التغييننر السننريع  -نعننم إّن عصننرنا يتسننم بهننذه السننمة 

ولألسف يوجد الكثير ممن يرفضون التغيير في المجتمع النديني ففني 
الكنيسة منثالً قند نجند النبعض يقناوم هنذه السنمة بحجنة أنهنا بالنسنبة 

لبعض ليست سمة دينية. لذا فالخادم الناج  هو من يهتم بالتفكير فني ل
أي عننند التخطننيط لوضننع رؤيننة جننران أي تغييننر إهننذه األمننور عننند 

 في بعض األمور في الكنيسة:معينه 
 
 ال تغير األمور بسرعة: 1

يشنعر النناس  لنئالليس من الحكمنة تغيينر األمنور بسنرعة كبينرة 
ينر، وفني يأن نفكنر فني برننامع زمنني للتغبعدم األمان. إذاً البد منن  

ير في الكنيسة، فهذه الخطة ستساعدنا على إحداث يخطة واضحة للتغ
ر ينالتغيير بطريقة متدرجة وعلى مراحل متعددة. وبهنذا نتفنادى التغي

السريع الذي سيشعر النناس معنه بعندم األمنان ألننه عنادة ال يعطنيهم 
ير وال في التفكير فني حتمينة الوقت الالزم في التفكير في أهمية التغي

 ير.  يالتغ
 
 ضع رؤى في أوقات متباعدة: 2

ليس من الحكمة تغيينر أمنور كثينرة فني أوقنات متقاربنة ألن هنذا 
األمر سيشعر الناس بعدم األمان واالرتبناك. فعنادة منا يحتناج النناس 

يننر فنني كننل مرحلننة مننن المراحننل، يإلننى التمتننع بمننا أحننرزوه مننن تغ
. لنذا فعلنى ه متقاربنة ال يمكننهم منن رؤينة فوائندوالتغيير فني أوقنات 

الخادم أيضاً أن يضع خطة للتغيينر عبنر مراحنل متباعندة علنى قندر 
نعنم قند  اإلمكان ، ليستطيع منن بعندها النناس اسنتيعاب هنذا التغيينر.

يدفعنا نجاحنا في إجنران أول تغيينر باالسنتمرار السنريع فني إحنداث 
 تغيير ثان وثالث..ال .  

 

 
 . 92. ص 1962مكتبة األجنلو املصرية الرتبية والتغري الثقايف . د. حممد اهلادي عفيفي  78
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 ك الناس برؤى كثيرة في وقت واحد: ال ترب3
يس من الحكمة تغيير أشيان كثيرة في وقت واحند سيشنعر النناس ل
 ً بعندم األمنان وسنيتحولوا إلنى سناخطين علنى التغيينر. التغيينر   أيضا

السريع يشعر النناس بعندم األمنان واالرتبناك والشنك والسنخط علنى 
بنه، وب نهنا القائد. فنإن شنعر الخنادم فني الكنيسنة بن ّن النناس ال تثنق  

ساخطة عليه، لن يكون قادراً على تكميل خدمته. وسنبب ذلنك يرجنع 
إلى رغبته في التغيير السريع النذي أشنعر النناس باالرتبناك وافقندهم 
الثقة. للتغيير ثمن ولكن ال ينبغي أن يدفع فني البداينة، يحتناج الخنادم 

عملينة التغيينر ثنم يسنتوعبوا  صاحب الرؤى الصبر على الناس حتى  
البهننا بنندخر وهكننذا. والتغييننر المننرتبط بالنندين عننادة مننا يواجننه يط

 صعوبات كثيرة وخاصة إذا تم بدون إعداد كاٍف للناس .  
 

ً ثالثاً:    ؟  متى يكون التغيير سلبيا
يكون التغيير سلبياً إذا فرض علنى النناس وإذا تنم بندون إعندادهم 

 اإلعداد النفسي لتقبل التغيير كالتالي: 
 ض على الناسالتغيير المفرو  .1

فالتغيير بهذه الطريقنة ال يصنل  باإلجبار يكون التغيير سلبياً إذا تم 
إال في األمور السياسية والعسكرية .ففي األمور السياسية والعسنكرية 
يكون هناك احتياج ضروري إلى أخذ قرارات سريعة والزمنة تكنون 

رؤينة وفني صنال  ال  معها النتيجة النهائية إيجابية وفي صال  التغيينر
لكننا ال يمكن لنا تعميم كل تغيينر نجن    .الموضوعة من قبل الجماعة

في مجال ما على جميع المجاالت. فما صلُ  في مجال السياسنة وفني 
المجننال العسننكري ال يصننل  فنني المجننال الننديني والعكننس صننحي  . 
فالتغيير باستخدام القوة والذي يفرض علنى النناس تغيينراً إلزاميناً، ال 

مجال الديني وهو غير مقبول ألّن النناس عنادة منا تقناوم يصل  في ال
التغيير الذي لم يكن جزناً منهنا حينث أّن التغيينر المفنروض لنم يعند 
بواسطة الكل. لذا يرى الناس ب ّن التغيير بالقوة مؤٍذ لهنم وغينر الئنق 
بهنم وب ننه ال يصنل  فنني الكنيسنة. فهنذا الننوع مننن التغيينر عنادة مننا 

 المرؤوسين. يمارسه الرئيس على
 

 :أمثلة عن التغيير المفروض على الناس



  

 

93 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

فني نظنام العبنادة بندون إعنداد مسنبق وبندون موافقنة تغيير   •
 الناس يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة لدى بعض الناس.

لنظام المالي للكنيسة مثالً بدون أي تمهيد سنابق يقنود اتغيير   •
لصرف ..الن  كتغيير أمين الصندو  أو تغيير نظام ا،  إلى عدم رضا  

 . 

إلننى تننرك يننؤدي بنندون اقتننناع فنني الكنيسننة تغييننر القيننادات  •
القيادات القديمة لمواقعها مما يتسبب في فشل القينادات الجديندة ألنهنم 

 .  بذلك قد يواجهون مقاومة من القيادات السابقة لهم 

تغيير دور المرأة من الهامشية إلى دور متعمق في الخدمنة.  •
ة ال بنند أن يتغيننر لألفضننل ال بنند أن ت خننذ أن دور المننرأة فنني الخدمنن

المرأة دورها كالرجل تماماً في حمل مسنئوليات الخدمنة فني الكنيسنة 
ولكن هذا الدور النذي طمنس عبنر السننيين يحتناج إلنى إعنداد شنديد 

  للناس حتى يتقبلوه.  
 
 التغيير بدون إعداد. 2

م وإعنالن وأعنال  ،دراسنة،  التغيير الفجائي والذي يتم بندون إعنداد
للناس عادة ما تكون أضراره كثيرة على الجماعة التي يقع عليها هذا 
التغيير "… التغيير الفجائي يعتبر قفزة في الظنالم وفني ذات الوقنت 
يودي إلى نتائع غينر حاسنمة وفني بعنض األحينان قند تكنون مفتعلنة 
وأفضل صور للتغيير بن ن كنل مجتمنع يجنب أن يمنر تندريجياً ومنن 

   79"راحلخالل سلسلة من الم
 

لكي يكون التغيير قوياً ال بد من أن تنبع رغبنة التغيينر منن داخنل 
الجماعننة مضننافاً عليهننا رغبننة المجتمننع الخننارجي، أو قبولننه لهننذا 
التغيينر. فقند يبندأ الخنادم بننالتغيير دون إعنداد للنناس لنه فيسنبب هننذا 
التغيير ردة فعنل إلنى النوران فتقناوم الجماعنة التغيينر بشندة ألننه تنم 

ن إعدادهم له. إّن كل تغيينر يحتناج إلنى فتنرة إعنداد كبينرة حتنى بدو
 من تذوقه واستساغته والمطالبة به.  الناس  يتمكن 
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ويمكن إعداد الناس للتغيينر باسنتخدام طنر  كثينرة: منهنا النوعظ 
عن الموضوع المراد تغييره، وتقديم الحافز الالهوتي للتغيير ممنا قند 

ن أيضناً إعنداد النناس عنن طرينق يساعد الناس على تقبلنه. كمنا يمكن
إجننران المقننابالت الفرديننة والزيننارات والحننديث معهننم فنني بيننوتهم، 
لمناقشة أمر التغيير معهم. كما أنه باإلمكان عمل نندوات ومنؤتمرات 
عن األمر المراد تغييره ليتم بحثه ودراسته بشكل متن ني. لكنن المهنم 

ذا كما قلنا وكررنا لنن أن ال نقوم بهذا التغيير دون إعداد مسبق ألّن ه
 يري  الناس لتقبل التغيير.   

 
 متى يكون التغيير إيجابياً؟  رابعا:  

 يكون التغيير إيجابياً عندما يكون باإلقناع ويكون مع الناس.  

 عندما يكون باإلقناع .1
ينرتبط  فكنر. ألّن تغيينر الفكراألسلوب القهري في تغيير الال ينفع  

ناع لهذا ف فضل طريقة للتغير هني تلنك بالناس والناس تحتاج إلى اإلق
فالكنيسنة وهذا ما نمتلكنة ككنيسنة،  التي تتبع نظرية التغيير باالقتناع.  

. علنيهم تمتلك فقط العمل على تغيير الناس بنإرادتهم ولنيس بالضنغط  
وعلينننا أن نطالننب بننالتغيير وأن نعطنني الوقننت الكننافي لننه ألننننا فنني 

تني تنرتبط بالندين "وبالنسنبة الكنيسة نعمنل فني مجنال تغيينر القنيم ال
للقيمة االجتماعية الخاصة بالدين ليس من السهل اتبناع نظرينة القهنر 
وااللتنزام إلحننداث التغييننر ونظريننة القهنر التنني تشننير إلننى اسننتعمال 
التهديد ال تصل  لتغيير المفاهيم التي شوهت القيمنة الدينينة وطمرتهنا 

غيير بالقوة أو بناألمر كمنا فالت  80"فال بد هنا من اتباع نظرية االقتناع
أسلفنا يصل  مع من يمتلك السلطة، لكنه يسنتخدم منع أنناس ال تمتلنك 

وفاعلية التغيير بالقوة والطاعة له عادة ما تسنتمر باسنتمرار   السلطة.
وجود هذه السلطة، لكن ما أن تغييب هذه السلطة حتى يرجع كل شئ 

 . عليهإلى ما كان 
 

ل  فني المجنال النديني أو فني مجنال هذا النوع من التغيينر ال يصن
فنني المفنناهيم عمننل تغييننر ن. ألننننا فكننر ووضننع رؤى للخدمننةتغييننر ال
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نحن نحتاج إلى االقتناع كوسيلة له. نعم هذا يحتاج إلنى وقنت ف  ةدينيال
أطول وإلى صبر أكبر لكنه ُمجدي. التغيير يحتناج إلنى وقنت "وكمنا 

ني عقائند جديندة داخلنه يقول علمان النفس ال يمكن أن يتغير إنسان ليب
إال لنو قضنى منندة متوازننة يحننارب العقائند القديمنة فنني نفنس الفتننرة 

هذه العبارة تضع في أذهاننا ما يحتاجه التغيير من وقت   81الزمنية "
 .  الذي أحدثه التغيير  الناس للتكيف مع الوضع الجديدليساعد  

 
 نراعي األتي:  وعند إحداث تغيير  

لننه ة عننن األخننرى، وكننل مجتمننع مختلفننلهننا ظننروف كننل كنيسننة 
ير الذي قد يجد نجاحاً فني مكنان يمختلف عن اآلخر. لذا فالتغظروفه  

لنذلك عليننا مراعناة البننان الثقنافي   ما، قد يجد الفشل في مكنان آخنر.
ثقافي وإيماني ن  والحضاري واإليماني لكل كنيسة. ألّن لكل كنيسة بنا
ان الكنسنية وفهنم وحضاري يمكن إدراكه من خالل التعامل مع أعض

حضارتهم وطر  تفكيرهم. قد يكنون البننان الثقنافي والحضناري فني 
المكان النذي أردننا التغيينر فينه قند تكنّون عبنر السننيين ومنن خنالل 

 عادات وتقاليد مختلفة.  
 :  فإن كان للكنيسة كما أسلفنا بنان إيماني

 فكيف إذاً تُفهم العقائد الدينية فيها؟  •

 والدراسات الكتابية ؟    من المسئول عن التعليم  •

 من المسئول عن الوعظ في الكنيسة؟   •

سوان   الرؤيةوهل يؤثر بنان الكنيسة اإليماني على موضوع   •
بالرفض أو بالقبول؟ أال يمكنن أن يكنون البننان اإليمناني أو العقائندي 
للكنيسة قد تكّون من خنالل عقائند كنسنيّة مختلفنة منن خنالل رعاتهنا 

 زائرين من الوعاظ على فكرها. السابقين أو من ت ثير ال

إّن فهم هذه البنانات يشجع على معرفة متى ومن أين سننبدأ  •
 بالتغيير؟ وكيف سنبدأ به؟  

وما الذي يصل  لهذه الجماعنة ومنا النذي قند يشنجعها علنى  •
 التغيير؟  

 التغيير أم ال؟ هل ترفضه؟  تحب  هذه الجماعة هل  •
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تفعنل أبنداً؟ هل هي طموحة و تفكر في المسنتقبل أم أنهنا ال   •
باإلضافة إلى وجوب فهم ودراسة المجتمنع الخنارجي النذي تقنع فينه 

 هذه الجماعة أو هذه الكنيسة.
  

والتغيير في الكنيسة هو ملنك عنام، ملنك للمجتمنع بالكامنل ولنيس 
ر منا يملكاً للكنيسة فقط. لذا يجب المراعاة أثنان التفكير في إجران تغي

 أم سننيوافق سننيعارض المجتمنع عالقنة هننذا التغيينر بننالمجتمع، وهنل
وهل سيجني الفائدة منه أم سيجد الخسنارة منن ورانه. عليننا   ؟ التغيير

أيضنناً فهننم المراحننل التنني تحتاجهننا عننادة كننل كنيسننة فنني موضننوع 
التغيير. فما يعتبر مرحلة متقدمة في التغيير فني كنيسنة منا قند يعتبنر 

 مرحلة مت خرة في كنيسة أخرى.
 

   التغيير مع الناس .2
كن أن يصير التغيير عنصراً مهماً جنداً فني بننان الكنيسنة وفني يم

بنان المجتمعات إذا ما تم مع الناس ومن خالل الناس مع مراعاة عدة 
 عوامل وهي: 

 الوقت   . أ
فربمننا يكننون وقننت التغييننر غيننر  علينننا اختيننار الوقننت المناسننب،

مناسب ألنه أتي بعد تغييرات كثيرة فلنم يعند النناس يسنتطيعون تقبنل 
وقند غيير آخر. أو قد يكنون التغيينر قند تنم بندون تمهيند مسنبق لنه.  ت

نستطيع تقدير عامل الوقت عندما ندرس منع النناس الوقنت المناسنب 
 رؤية.  ةألي تغيير وألي

 فهم الناس  ب.  
يسنناعدنا علننى إدراك مننا يرغبننون ومننا ال  فهننم طبيعننة الننناسن إ

ما يفهنم القائند وهل الناس يحبون التغيينر أم يخافوننه؟ فعنند  يرغبون؟ 
طبيعة الناس يستطيع تشجعيهم على التغيير متغلباً على الخوف النذي 

نحتنناج إلنى فهننم  دور المجتمننع كمننا  قند يصنناحب موضننوع التغيينر.
المحيط بالكنيسة، إن كان سيجد نفعاً من هذا التغيير أم سيتضرر بنه؟ 

مننا دور القننادة الموجننودين داخننل  هننل سيعارضننه أم سيشننجع عليننه.
وهل يتم التغيير عنادة بواسنطة كنل القنادة أم   سة في هذا التغيير؟ الكني

بواسطة عدد محدود منهم؟ وهل تت ثر وحدة الكنيسة ورسنالتها إذا منا 
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القادة فيهنا فيندمر هنذا التغيينر وحندة الكنيسنة؟ هنذا بعض  تم استبعاد  
 يؤثر لى وحدة الكنيسة ت جيله أفضل.النوع من التغيير الذي  

 
 عند تنفيذ الرؤيةات الناس  استجابخامساً:  

للرؤينة فني كنل مراحلهنا والتني منرت بننا منن تخينل بعد التمهيد  
الفكرة إلي التفكينر فيهنا إلني التخطنيط لهنا ...إلن  يبقنى أمنام واضنع 

يمكننن أن يتوقنع القائنند الرؤينة االسننتعداد السنتجابات الننناس للتغيينر. 
 ردود أفعال من ثالث مجموعات:

 
 لى التغييرع  ةالموافق  جماعةال. 1

وتساعد علنى  التغيير ألنه فكرة قيمة  ىلعقد توافق هذه المجموعة  
ساند الخادم فني التغيينر سنوان أكنان ت اأو ألنهالتجديد وسط الجماعة.  

خط ً أو صواب وهذه المجموعة هني أول مجموعنة عنادة منا تظهنر 
فعند طرح فكرة جديدة أول جماعنة تظهنر فني    .صاحب الرؤيةأمام  

الجماعة التي تنادي بالتغيير وتنادي بوضع رؤى جديندة الصورة هي  
 لخدمة الكنيسة.  

 
 للتغيير  ةالرافض  جماعةال. 2

ترى هذه المجموعنة أو هنذا الحنزب ب نّنه ال لنزوم للتغيينر، وبن ّن 
هذه الجماعنة ال يسنتهان بهنا ألننه تنرفض التغيير فكرة غير صائبة.  

كنون خوفناً منن النتيجنة. التغيير قد يكون خوفاً من التغيير ذاته وقند ي
   .ةكنيسالن هذه الجماعة في صاحب الرؤية عدداً غير قليل موسيجد  

 
 الجماعة التي تتميز باالمبااله. 3

هذه المجموعة تشكل الغالبية في الكنيسة وهي عادة مجموعة غير 
مت كدة من فاعلية هذا التغيير فتراها مشوشة وتحتاج أن تفهنم التغيينر 

ذل الخادم وقته مع المجموعة الثانية لوجد القليل منن كي تسانده. فلو ب
هنذه   التشجيع، أما مع المجموعة األخيرة فسيجد الكثير منن التشنجيع.

الجماعة تحتاج إلى فهم الغرض من وضنع رؤى للتغيينر. إن الوقنت 
فنني صننال  تنفيننذ رؤى جدينندة سننيكون المبننذول مننع هننذه الجماعننة 

 للخدمة.  
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 من التغيير؟ سادساً: لماذا يخاف الناس  
يخاف كثير من النناس التغيينر وقند يبننوا نقندهم علنى إحندى هنذه 

 العوامل:
 الجماعة الناقدة بحثاً عن االهتمام الشخصي. .1

لنمنو لقد يفقد الراعي الصلة الشخصنية بنالكثير منن النناس نتيجنة  
لكنيسنة أو لكثنرة مشنغوليته. فتظهنر هنذه الجماعنة التني الضروري ل

بالرعاينة واالهتمنام الشخصني منن جاننب   شعرت ب نها لم تعند تحنظ
الخادم لتقاوم التغيير، ُوتظهر ذلك ب ن تقف موقفاً سلبياً تجاه أي عمل 
يعمله الراعي. أو قد يتطور بهم األمنر إلنى مننع الندعم المنالي النذي 

يند منن تحتاجه خطة التغيير. هذه الجماعنة عنادة منا تحتناج إلنى المز
قة كما كانت، وإن أمكنن التغلنب العالإرجاع  االهتمام الشخصي وإلى

 على مشاكل هذه الجماعة فستكون أداة طيعة في التغيير.  
 
 الجماعة الباحثة عن السيطرة .2

تقاوم هذه الجماعة التغيير ألنها تشعر ب نها تمتلك الكنيسة فنإذا منا 
حندث أي تغيينر فيهنا، وكبننرت األنشنطة قند يفقنندوا جنزناً هامناً مننن 

سنبب لهنا ياومون التغيينر. التغيينر النذي  دورهم في الخدمنة لنذلك يقن
سي تي بخطط جديدة وبنماذج جديندة قند ال تتناسنب منع ألنه  االرتباك  

هنذه الجماعنة إلنى تنرك مواقعهنا   إمكانياتها في الخدمنة ممنا يضنطر
 وهذا ما قد ال ترغب فيه.   ،آلخرين

 
 الجماعة الباحثة عن الراحة .3

التغيير بسنرعة، وحركنة في اعتقاد هذه الجماعة ب ّن القائد يُجري  
ظنرون مناذا توين  بمفرده التغيير كثيرة جداً لذا فهم يتركون القائد يغير  

سيحدث. في الحقيقة هذه الجماعة ال ترغنب فني التغيينر ألّن التغيينر 
يسبب عبئاً عليها وعدم راحة، وهم يبحثون عنن الراحنة واالسنتقرار 

   لذا يقاومون هذا التغيير.
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 الفصل الثالث عشر 
 الرؤية وكيفية التغيير 

 
. عليننك أن تفكننر فنني كيفيننة تنفيننذها إن كنننت ترينند تحقيننق الرؤيننة

فهناك طر  تساعد الناس على تقبل الرؤية والعمل على تفعيلها. لكي 
يكون هناك تغيير حقيقي ليس فقط في الخطنط بنل فني طريقنة تفكينر 

 الناس.  
 

 أوالً: كيفية إعداد الناس
 كثيرة منها وضع المؤثرين فني المقدمنة، ي خذ إعداد الناس أشكاالً 

 كما يحتاج الناس أن يتعال القائد مع مخاوفهم.
 كن مستعداً للتغيير .1

التغيير عملية شاقة وصعبة جداً لذلك أننت تحتناج ابدأ بنفسك، ألن  
 .القدوة في التغيينروأن تبدأ بنفسك فتكون إلى تعليم الناس عن التغيير  
د طالنب النناس بنالتغيير ورفنض التغيينر ألّن القدوة مهمة فكم من قائ

بكل صوره. وكم من قائد ظن ب ّن التغيير مهمة الناس فهم المطالبون 
إن لنم تكنن لندى القائند القندرة واالسنتعداد فنبه ودوره فقط المطالبنة.  

للتغيير فلن يتغير الناس. ال تطالب الناس بالقرانة والتثقينف وأننت ال 
االلتزام بالمواعيننند وأنننت ال تبننندأ تقننرأ كتابننناً. ال تطالننب النننناس بنن

اجتماعاتك في مواعيدها. ال تطلب من الناس الحضنور إلنى الكنيسنة 
في الميعناد وااللتنزام وأننت غينر ملتنزم. كنّون االسنتعداد الشخصني 

عندئننذ سننتتمكن مننن تكوينننه لنندى وضننع رؤيننة لننذلك ولننديك للتغييننر 
ك لننه اآلخننرين. وعننندما سننيرى الننناس إيمانننك بننالتغيير واسننتعداد
 وحماسك به سيطلبون هم أيضاً التغيير ألنفسهم وسيسيرون فيه.

 
 ضع األشخاص المؤثرين في المقدمة .2

صنغيرة منؤثرة فني مندى قند تكنون  يوجد في كل كنيسة مجموعة  
. وهنذه الجماعنة عنادة في التخطيط لرؤى جديندة   وكيفية اتخاذ القرار

الهامننة  منا تكننون منؤثرة إلننى حنند كبينر فنني إقننناع النناس بننالقرارات
بل ضنعهم فني المقدمنة . لذا ال تتجاهل هؤالن الناس بالرؤى الجديدة و

وقند تكنون هنذه الجماعنة فني .  الرؤينةلموضنوع    نوأننت تهنيمعك  
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فاستخدامك لقدرات هذه موضع المسئولية المباشرة أو غير المباشرة.  
 همقبولنلرؤينة يجعنل ارؤينة معيننة  تنفيذالجماعة في إقناع الناس في  

 نسبة للجميع.  بال ةوسهل
 

إقنناعهم بنذلك تنفيذ الرؤية الناس في  مشاركةعلى القائد أيضاً قبل 
حتى يكون التغيير مؤثراً وفعناالً. فعنندها سنيكون القنادة القنائمين بنه 
مقتنعين تماماً ولديهم الحرية الكاملة لإلبدان بدرائهم. كما أننه سنيكون 

   لديهم الحرية في قبول التغيير دون فرض من أحد.
 

 تنفينذ الرؤينةإّن وجود المؤثرين في المقدمة يجعل البقية تسير في  
ابحننث عننن هننؤالن وال  .أو خننوف مننن الفشننلبنندون قلننق أو ارتبنناك 

وقند تجند   تتجاهل وجنودهم ألّن تجناهلهم سنيعطل موضنوع التغيينر.
هؤالن المؤثرين بين كبار السن وأحياناً بين غينر المتعلمنين. فنالمؤثر 

     حمل شهادة جامعية. ليس بالضروري أن ي
  

 تعامل مع مخاوف الناس من التغيير   .3
ال يوجد تغيير ال يثير المخاوف لبعض الناس ألّن التغيير عادة منا 
يرتبط بإمكانية الفشل أو النجاح. لنذا اتنرك فرصنة ليعبنر النناس منن 

منن  خاللها عن مخاوفهم عند البدن بنالتغيير. فنالتعبير عنن المخناوف
يعني علنى القائند أن يتوقعنه وأن يتندرب علنى كيفينة أمنر طبالتغيينر 

أن يكوننوا التعامل معه. فالناس ال يقصدون عند التعبير عن مخاوفهم 
 ، لكنهم يعبرون عن أمر طبيعي يجري في داخلهم.ضد التغيير

 
فحيث يوجد تغير يوجد خوف ويوجد قلق شديد أمنام الجديند النذي 

الناس القلقة من التغيير إنمنا سيحدثه لذا التعبير عن المخاوف من قبل 
يفعلون ذلك الحتياجهم لفهم طبيعة التغيير وفهنم فوائندة بالنسنبة لهنم. 

"زود السناهرين يحتاج الخادم بث الحماس لدي القائمين علنى التغيينر
علننى تنفيننذ التغييننر بالحمنناس والعننون والتقنندير، واحننرص علننى 
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   82االعتراف بالجميل"
   

 ثانياً: الثقة المتبادلة  
ال يتم التغيير بطريقة آليه بل تتم عن طريق العالقات وأساس العالقات 

 الثقة المتبادلة بين من صاحب الرؤية وبين المنفذين الرؤية.  
 ثق بالناس ليثق الناس بك  . 1

سيقوم الناس بالتغيير عندما يطمئننوا للقائند، ويقتنعنوا بن ّن التغيينر 
ل معهم وال يسنتخدمهم فقنط جان لصالحهم، ويت كدوا من أّن القائد يعم

ألجل التغيير. إّن وجود الثقة بنين الخنادم والنناس مهنم جنداً إلحنداث 
فوجود الثقة المتبادلة مهنم لموضنوع التغيينر "شنئ رائنع أن   التغيير.

يثق النناس بالقائند، وشنئ أروع أن يثنق القائند بالنناس. حنين يتحقنق 
ما ازدادت ثقة النناس األمران معاً تكون النتيجة هي تبادل الثقة، إذ كل

 83في القائد أصبحوا أكثر استعداداً لتقبل أفكاره حول التغيير"
  

لهذا فعلى الخادم الطمنوح أن ال يغينر كنل شنئ فني سننوات بداينة 
خدمته. ألّن التغيير يحتاج إلى الثقة المتبادلة بين الخنادم والمخندومين 

القنة الخنادم وهذه الثقة ال ت تي في أيام أو في الشنهور األولنى منن ع
بالناس. هذه الثقة ت تي بعد عدة سنوات لهنذا ف فضنل تغيينر هنو ذلنك 
الذي يتم بعد توافر الثقة المتبادلة. فالناس لن يتغيروا بواسنطة قائند ال 

هذه الثقة المتبادلة ال تلغي إتاحة الوقنت الكنافي لموضنوع   يثقون فيه.
وقننت لعننرض التغييننر فعننندما يكننون التغييننر كبيننراً فهننو يحتنناج إلننى 

األفكار المختلفنة وإعطنان فرصنة للنناس لتعبنر عنن مشناعرها تجناه 
 التغيير الحادث وهذا سيطور الثقة في القائد وفي التغيير.

 
 اجعل التغيير ملكاً للجميع  . 2
ر يينالتغيير ليس ملكاً لفرد بل ملكاً للجميع. ألنه عنندما يكنون التغ 

، وإن خنرج فسنيجد مقاومنة ملكاً لفرد واحد لن يخرج إلى حيز التنفيذ

 
. ص  1999. جون س. ماكسويل نظرات يف مسألة الزعامة تعريب نور الديين دار اجليل بريوت طبعة أوىل   82
79 . 
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شديدة من الجميع ، ولكن عندما يكون التغير ملنك الجماعنة فسنيكون 
هنداف التغيينر ضنرورياً إلنجناح مشاركة النناس فني ألذا فإّن    حتمياً.
ير، بل األكثر من ذلنك منن األفضنل وضنع أهنداف التغيينر منع يالتغ

 ً  فنرض الجماعة "ولذلك فإن إتاحنة الفرصنة للتغيينر ال تتطلنب دائمنا
تصورات أو نمناذج معيننة بمقولنة أنهنا تتفنق منع العصنر، بقندر منا 
تحتاج في كثينر منن األحينان إلنى وضنع الشنروط المناسنبة إلطنال  

 84قوى التغيير والتطوير"
  
وألّن التغيير ملك الجمينع لنذلك قنم بشنرح فوائند التغيينر للجمينع  

يمكننك شنرح  واشرح أيضاً الفوائد المنتظرة منن هنذا التغيينر. فمنثالً  
. إلن  ...الفوائد التي ستعود على الكنيسنة منن تندريب قينادات جديندة 

قد تكون الفوائد كالتنالي: إيجناد قينادات جديندة فني ميندان الخدمنة ، و
ثقل مواهب اآلخرين، والت كيند علنى كهننوت جمينع وورؤًى جديدة ،  

د المؤمنين، اتساع دائرة الخدمة ألّن وجود قينادات جديندة معنناه إيجنا
 فرص أخرى للخدمة.  

   
كما أّن تندريب القينادات معنناه إعطنان خبراتننا آلخنرين وإشنراك 
اآلخرين معننا فني الخدمنة. هنذه بعنض الفوائند الناتجنة عنن تندريب 

ال يمكنن  يمكن االسنتغنان عنهنا؟  بنالطبع ال،قيادات في الكنائس فهل 
تغيينر حتنى لهذا يحتاج الناس ألن يروا الفوائد من ال  االستغنان عنها.

يتشجعوا ويغيروا من أساليب الخدمة التني اعتنادوا عليهنا. فالنناس ال 
تغيير أساليب قد اعتادت عليهنا سننين بسنبب عظنة قندمت لهنم، لكنن 
التغيير ي تي عندما ينتمكن النناس منن اإلدراك بن ّن التغيينر هنو ملنك 

 لهم. وأنّه بهم سيتم وسيكتمل.  
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 الفصل الرابع عشر 
 لتنشئة الرؤية وأهداف ا

 
إن صننناعة الرؤيننة تحتنناج ألننناس أكفننان قنند تنندربوا علننى كيفيننة 
صناعتها، بل وقند تحتناج إلنى خطنوة قبنل موضنوع التندريب وهنى 

لكنيسنة فني تربينة طريقة التنشئة مننذ الطفولنة. وأننا هننا أعننى دورا
تربينة جينل جديند علنى التفكينر الطمنوح وعلنى القندرة علنى النفن  

قف في هذا الفصل الرؤينة والتنشنئة بمعننى صناعة المستقبل. لهذا أنا
لصنننع أن يكننون للكنيسننة رؤيننة فنني تربيننة وتنشننئة األجيننال القادمننة 

 وللكنيسة وللوطن.  لهذه األجيال،  مستقبل أفضل  
 

 أوالً: التنشئة واإلبداع  
نحصنر فني تعلنيم بعنض ييجنب أن ال  لتنشنئة الكنسنية  إّن أهداف ا

يجنب أن تعمنل التربينة بل  فقط  القصص من الكتاب المقدس لألطفال  
علننى تربيننة شخصننية اإلنسننان بالكامننل التربيننة التنني تنمنني شخصننية 

مواطن مفكر. ولذا يجنب أن تكنون للتربينة الكنسنية و  ،مواطن صال 
أهداف أخرى بجانب الهدف الديني وس ذكر منهنا علنى سنبيل المثنال 

 بعض األهداف:  
 تربية مواطن صالح .1

ه "يكننون المتربنني مواطننناً ، لننه والن لوطنننتربيننة مننواطن صننال 
مخلصاً يعرف واجباته الوطنية فيؤديها من تلقان ذاته ويعرف حقوقنه 
 85فنال يتننازل عنهنا، يحسنن التوفينق بنين أنانيتنه وغيرتنه ووطنيتننه"

تغرس التربية هذا الوالن منذ البداية عن طريق التربينة السنليمة التني 
 ه. ال تضع الحواجز أمام والن اإلنسان لوطنه ولمجتمع

 
ما دخل الكنيسة بالتربية؟ أليست التربية مسنئولية وربما يس ل أحد  

المدارس والوالدين فقط؟ لماذا الكنيسة؟ هل للكنيسة دور في التربينة؟ 
مننن األفضننل لنننا أوالً وقبننل الحننديث عننن أي أمننر أّن نعننرف معنننى 
التربية حتى نستطيع اإلجابة على كل األسئلة التني طرحنت "ذلنك أن 

 
 . 39. ص    1983دار العلم للماليني   معامل الرتبية دراسات يف الرتبية العامة والرتبية العربية. د. فاخر عقل  85
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هنو أنهنا عملينة اسنتخراج إمكانينات  –ألصيل لكلمنة تربينة المعنى ا
الفرد في إطاره االجتماعي، وتكوين اتجاهاته، وتوجينه نمنوه وتنمينة 

التني هنو  –وعيه باألهداف التي يسعى إليها، والتني تعمنل الجماعنة 
بهنذا المفهنوم ننرى أّن للكنيسنة دور  86علنى تحقيقهنا"– عضو فيهنا 

ا الندور يجنب أن ي خنذ مننا األولوينة فعال في موضنوع التربينة وهنذ
 .الرؤيةموضوع ونحن نفكر في 

 
 تربية عقل مفكر لدى الطفل. 2

ال يمكن أن نوجد رؤية بدون تربية جيل لديه القندرة علنى التفكينر 
السليم. والرؤية هنا ترتبط باإلبداع أي محاولة إيجاد الشئ الجديد فنال 

نمية العقل يجنب أن تعنني " فإن تنهضة للفكر إال بوجود العقل المفكر
ال مجننرد الحصننول علننى المعلومننات فحسننب وإنمننا الحصننول علننى 
العادات العقلية والفكرية الصحيحة. وواض  أن مثل هذا الحصنول ال 
يتم إال على أساس من إيماننا بالعلم، إيماننا بالحقيقية، إيماننا باإلنسان 

فعقننل   87أفضننل" ووقدرتننه علننى أن يتقنندم ويتقنندم معننه نحننو مننا هنن
لكن هذه القوة تحتاج إلى التدريب عنن   اإلنسان صنعة هللا قوة جبارة،

 طريق تربية القدرة على التفكير المبدع في الحياة.  
 

وتربية القدرة على التفكير من األمور الهامة في مجتمعننا العربني 
بعد أن انتشرت األسناليب التعليمينة التني تقنوم علنى الحفنظ والتنذكر 

هذا الننمط منن التعلنيم أخنّر منن فكنرة   .ف الجاهزة واسترجاع المعار
اإلبداع والتفكير الخال  بل فني بعنض المنرات قتلهنا. إال أّن التربينة 
التي تحافظ على حرينة التفكينر تقنود إلنى إيجناد ننوعين منن التفكينر 
اإلبداعي والتفكير النقدي وكالهما نافع لتكنوين شخصنية قنادرة علنى 

 صناعة المستقبل.  
 
 ير اإلبداعيالتفك. 3

التفكير اإلبداعي نمط منن التفكينر ينؤدي ؟  ما هو التفكير اإلبداعي

 
 . 97. ص   1962مكتبة األجنلو املصرية الرتبية والتغري الثقايف . د. حممد اهلادى عفيفي  86
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لهنذا   88إلى اكتشناف حنل جديند أو حنل محسنن إلحندى المشنكالت "
السبب نجد أهمينة التفكينر اإلبنداعي فني موضنوع الرؤينة، ألن هنذا 

التفكينر النوع منن التفكينر يقنود إلنى رؤى جديندة لنم تكنن منن قبنل.  
ج إلى مجهود كبير من جانب المسئولين على التعليم. و اإلبداعي يحتا

فني تقلييند غينرهم عادة ما يواجه معطالت كثيرة منهنا رغبنة النناس  
وهذا ما يسمى بالمحاكاة أي برغبة الفرد فني التشنبه بغينره ومحاكناة 

 اآلخرين.  
 

إّن الحد من التفكير الحنر وممارسنة الرقابنة علنى اآلخنرين يعينق 
"وتصنب   . الرقابة غالباً في كبتها للحرينات الفردينة  اإلبداع.  وتتمثل

الرقابة الخارجية شديدة الوط ة عندما يصل بها األمنر إلنى مسنتوى " 
Brain washing   الننذي يقنوم بالحنند منن جميننع أنمناط التفكيننر "

المستقل ، وتجعل الفرد يتخلى عن معتقداته وآرائه ويتقبل نقندها دون 
 89اعتراض"

 
يل الدما  في نمط التربية الندكتاتوري النذي وهنا يحدث غس   

يقمع األبنان وال يسم  لهم في ظل هذا النوع من التربية التعبينر عنن 
وفني هنذا الننوع منن التربينة لنن يسنتطيع   ما لديهم من آران مغنايرة.

األبنان اإلفالت من القمنع حتنى يجندوا الوقنت المناسنب لتنرك البينت 
ارتبنناط ب سننرة أخننرى أو دون عننودة لننه سننوان تننم التننرك بسننبب 

 باالرتباط بعمل خارج المنزل.  
 

لذا نؤكد هنا وبشندة علنى تبنني التربينة التني تسناعد األبننان علنى 
الشعور باالستقاللية. "تؤكند الدراسنات المتعلقنة بالتنشنئة أّن الدافعينة 
العالية لإلنجاز توجد لندى األطفنال النذين يتمتعنون بالتندريب المبكنر 

والتشجيع على االعتماد على النذات، والتحنرر منن   على االستقاللية،
الضغوط والقيود. كل هذه األشنيان منن شن نها أن تولّند عنند األطفنال 

 
 . 507. ص  1998الشروق الطبعة الثالثة مقدمة يف علم النفس  . د. راضى الوقفي  88
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فالتربينة والتنشنئة لهمنا دور كبينر فني  90درجة عالينة منن الطمنوح"
زرع فكرة الطموح واإلبداع في عقل ووجدان األبنان وهذا لن يحدث 

بينة السنليمة التني تقنود األبننان إلنى إال من والدين يؤمنان بحتمية التر
 االستقالل.  

 
يحتاج اإلبداع أيضاً إلى حرية التعبير عنن اآلران دون خنوف منن 

فالتعبير بحرينة عنن اآلران يضنع أمنام الجماعنة مجموعنة منن .  أحد
اآلران أو من الحلول تختار منها الجماعة منا يناسنبها وهنذا المناسنب 

إليهنا المجموعنة وهني بالتنالي   يكون في الواقع أفضل فكرة توصنلت
 الفكرة الجديدة أو المبدعة.  

 
لهذا فاإلبداع ليس عملية فردية فقط بل هو عملينة جماعينة "يحفنز 
الموقف الجماعي على االنسياب الحر لألفكار، فالفرد العنادي عنندما 
يكون في جماعة ينتع أفكاراً تعادل ضعف ما ينتجه منها عندما يكون 

ر هذا الفرد تثير أفكاراً أخرى في ذاك والثالث وهكذا، وحيداً. إّن أفكا
بمعنى أّن الفرد يفيد من أفكار غيره ويتولد منهنا لدينه أفكنار منا كنان 

 91يمكن أن يخطر له لو كان وحيداً"
 
بصنوت عنال أن بفكنروا نحتاج في كنائسنا إلنى مسناعدة النناس    

ار مختلفنة دون خوف من أحد، كما أننا نحتاج إلى حماية من لهنم أفكن
من النقد والتجري . فالنقد والتجري  ال يساعد على وجود مناا فكري 

 يقدم فيه األفراد أفضل ما عندهم.  
 
 التفكير النقدي   .4

 ما هنو التفكينر النقندي؟ ف .ي تي التفكير النقدي بعد التفكير اإلبداعي
"إن األفكار واالقتراحنات التني تطنرح بنالتفكير اإلبنداعي ال بند وأن 

ضل بينها بنظنرة تحليلينة نقدينة لمعرفنة أصنلها وأنسنبها وأكثرهنا يفا
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 92كفاية ، وما إذا أمكن تطويرها وهذه هي وظيفة التفكير النقدي"
 

في العادة يستخدم التفكينر النقندي األسنلوب التحليلني لتحلينل كافنة 
األفكننار وتقيمهننا، والختيننار أفضننلها بعنند التقيننيم والفحننص النندقيق . 

إذاً "هننو  نمننط مننن التفكيننر قوامننه فحننص الحلننول  فننالتفكير النقنندي
المعطناة لمشنكلة منا لبيننان منا إذا كاننت هننذه الحلنول مقبولنة منطقينناً 

ومنن هننا يتبندن  ومناسنبة للمعطينات المعروفنة فني ميندان المشنكلة.
التفكير اإلبداعي بإلهام اآلخرين باآلران واالقتراحنات، بينمنا يُوظنف 

اني منه األفكار المطروحنة منن مظناهر التفكير النقدي الختبار ما تع
تحتاج الرؤى إلني التفكينر اإلبنداعي لكني   93الضعف وأوجه النقص"

توجند، كمننا أنهننا تحتنناج إلنني التفكيننر النقنندي لكنني يننتم تنقيننة األفكننار 
 للوصول إلي أفضل الرؤى المطروحة أمام الجماعة. 

  
عكننس فننالتفكير اإلبننداعي إذاً ال يصننل  بنندون التفكيننر النقنندي وال 

صننحي  فكالهمننا يحتنناج ل خننر. والتفكيننر اإلبننداعي يلهننم اإلنسننان 
يمكننننا األخننذ بكننل فكننرة جدينندة  األفكننار الجدينندة ، وحيننث أنننه ال

والذي يساعدنا علنى النقدي  وهنا نحتاج للتفكير  واعتبارها فكرة جيدة  
منن يمنارس التفكينر النقندي؟ يمنارس التفكينر .  النرؤىاختيار أفضل  

القدرة على تحليل األمور، ومن يمتلنك القندرة علنى   النقدي من يمتلك
 التفكير الموضوعي.  

 
 ثانياً: التنشئة الكنسية والنظر للمستقبل

 . إنسان قادر على التقدم1
تربية أجيال جديدة تؤمن بقدرة اإلنسان على التقندم والنمنو النذاتي 

قندم "أهمية تربية األجيال الجديدة على اإليمان بقدرة اإلنسان علنى الت
اإلنسنان لنم يخلنق فاسنداً   94بذاته، بوطنه وبالعالم إلى ما هنو أفضنل"

 كمنا عبننر فرويند فنني نظريتنه بننل ُخلنق ليكننون سناعياً تجنناه الكمننال.

 
 . 512. املرجع السابق. ص  92
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تجناه الكمنال يجعلننا ننؤمن بقدرتنه   ىلسنعاوإيماننا بقدرة اإلنسان في  
 من حوله.   آلخرينعلى تطوير نفسه وا

 
دة النناس علنى العمنل للكنسنية فني مسناعوهننا نكتشنف دور مهنم 

فالعمل يُكسب اإلنسان إنسانيته "فاإلنسان الذي ال يعمل ال يستطيع أن 
يلتذ بالحياة وال يتفهم معناها وال يرتفع إلى مستوى البشنر الحقيقينين. 
ولذلك فالعمل مع أننه كسنب للعنيف يعتبنر تحقيقناً إلنسنانية اإلنسنان، 

صنياغة لنفسنه. وإذاً وتنمية لشخصيته، وتكوينناً ألخالقنه وطباعنه، و
فكسب العيف يجب أال يُنظر إليه على أنه مجرد واجنب وإنمنا ننظنر 

   95إليه من حيث قيمته في تكوين اإلنسان"
 
 إنسان يحترم اآلخرين. 2

تربية إنسان يحترم اآلخرين ويقدرهم "إنسان يؤمن باإلنسنانية فني 
امنة ذاتنه وفني غينره و باإلنسنانية جمعنان، يحتنرم ذاتنه فيحتنرم الكر

النظنر عنن اللنون والعنر  والندين والطبقنة  غنضالبشرية في غيره ب
االجتماعية وغير ذلك من االعتبارات التي قند تتخنذ ذريعنة المتهنان 

فضنيلة  يحتاج المجتمنع الكنسني لإليمنان بهنذه الفضنيلة،  96اإلنسان"
احترام اآلخر نعم قد نعلم عنها الكثير ولكن بسبب التعصب الموجنود 

مارس الكنيسة ولألسف التعصب ضد من يختلنف عنهنا في مجتمعنا ت
دين. وما نرجوه هنا هو صياغة عقل الطفل حتنى في الأو   في الطائفة

ال يتعصب ضند اآلخنرين ويتجننبهم ألننه مختلنف عننهم فني إيماننه. 
فالتعصب غالباً ما يؤدي إلى تجنب اآلخنرين نتيجنة االخنتالف معهنم 

 في الفكر.  
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 الفصل الخامس عشر
 ة وتدريب قيادات الرؤي

 
ال يمكن أن تكون هناك رؤى مستمرة بدون تندريب أجينال تحمنل 
الرؤى لألجيال القادمنة. إن عظمنة الرائني تكمنن فني إيماننه بوجنود 

آخنرين أن ينروا   نتالميذ يتعلمون منه وينفذون الرؤينة معنه ويعلمنو
رؤى جدينندة باسننتمرار. فهننناك خطننورة علننى أي مجتمننع ال يطننور 

مة ويدربها، كما أنه هناك أمل ألي مجتمنع يضنع أمامنه األجيال القاد
هنندف إيجنناد الصننف الثنناني والثالننث فنني الخدمننة أي تنندريب كننوادر 
باسننتمرار. وهننذا الهنندف يننتم مننن خننالل تنندريب قيننادات تسننتطيع أن 

 تخطط للمستقبل القريب والبعيد.  
 

 أوال: األساس الكتابي لخدمة العلمانيين
المسيحي غير المتخصص في دراسة   كلمة علماني تعني في الفكر

العلوم الالهوتية. وهنا نقدم هذه الدراسة عن دور الشعب النرب ككنل 
فنني وضننع رؤى وأحننالم لمسننتقبل الخدمننة. فننال يقتصننر دور وضننع 
الرؤى على الخدام المتفرغين للخدمة ألرجنال النديني فقنط بنل البناب 

 مفتوح لشعب الرب بالكامل للتفكير والتخطيط للمستقبل.  
 

فكننرة كهنننوت جميننع المننؤمنين فنني سننفر الخننروج "وأنننتم بنندأت 
ي. وذكنر إشنعيان   6:    19تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة "ألخر  

 61نفس الفكرة "أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهننا ألإف 
وأطلق هذا اللقب في العهد الجديد علي كل المؤمنين "وأما أنتم   ي.6:  

ملوكي أمة مقدسة شنعب اقتننان لكني تخبنروا فجنس مختار وكهنوت  
ي  9:  2بنط  1بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلنى ننوره العجينب" أل

ثننالث مننرات "وجعلنننا ملوكنناً ا ووردت هننذه الفكننرة فنني سننفر الرؤينن
: 1وكهنة د أبيه له المجد والسلطان إلي أبند اآلبندين . آمنين"  أل رؤ  

 .  ي 6:  20،   10:  5ي. أنظر أيضاً ألرؤ  6
 

واستخدم الرسنول بنولس الفكنرة ليشنمل بهنا جمينع المنؤمنين فني 
ي. "كهنننوت جميننع 6-4:  12كننو  1مواضننع كثيننرة مننن خدمتننه أل 
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المنؤمنين معنناه أننننا لسننا كهننة أمننام هللا فقنط بنل كلنننا كهننة لبعضننا 
   97البعض وكهنة لخدمة العالم"

 
بعضنا يصف كهنوت جميع المؤمنين العالقة المتميزة مع هللا ومع  

يز بين جماعنة المنؤمنين وتقسنيمهم إلنى يالبعض. هذا معناه أنه ال تم
علمانيين وإكليروس. شعب هللا واحد أمنام هللا ويجنب أن يعملنوا معنا 

 ك سرة واحدة. فنحن كهنة في العالم وألجل العالم.  
 

"لم يظهر الفصل والتمييز بين العلمانيين واإلكليروس إال في وقت 
قننرن الرابننع عننندما تبنننت الكنيسننة نظننام عننالمي. متنن خر جننداً فنني ال

والتنني كانننت تشننير إلنني اإلدارة   clerksاسننتخدمت الكنيسننة كلمننةو
والتنني تشننير إلننى  leasالداخليننة لشننئون الدولننة اسننتخدمت كلمننة 

المحكومين في الدولة لتعني علمانيين. وقند اتسنعت الفجنوة فيمنا بعند 
لمنة علمناني بمنا وصارت كلمة إكليروس مرتبطة بما هنو مقندس وك

فمن المهم أن يجد شعب الكنيسة مكاننا فني الخدمنة وال   98هو دنيوي.
خنر فني كنيسنة المسني . وآيستبعدوا ألننه ال يوجند فنر  بنين إنسنان 

ليست الخدمة التي يقوم بها العلماني أقل من خدمة القسس ألننا "نحن 
د جميعاً كهنة د نتوجه إليه مباشرة، ويوجند هنناك رئنيس كهننة واحن

وهو المسي  يسوع قد فت  الطريق عن طريق تقديمه نفسه ذبيحة عن 
د يندعونا اف 99خطايانا وجلس عن يمين العظمة ليشفع فينا باستمرار"

جميعا دعوة متساوية في الخدمة ومتنوعة في المواهب ألنه ال يوجند 
 فار  في الدرجة بيننا.

 
التركينز  فالتركيز ال يجب أن يكنون علني الخندام الرعناة فقنط بنل

يجب أن يكون علي النناس الموهنوبين علمنانيين أو خندام مرتسنمين. 
فاد يستخدم كل مننا كقنناة لتوصنيل الرسنالة بإرشناد النروح القندس. 

القسننس.  ىالشننعب ولننيس علنن ىفننالتركيز فنني الكنيسننة المصننلحة علنن

 
97  .Ogden The New Reformation Zondervan Publishing House 

Grand Rapid, Michigan 1990,   p. 12. 
98 . Ibid, 66. 
99 . Ibid, 11 
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فالخدمة هي عمل شعب الرب بالكامل. ويجب أن تنتم بواسنطة جسند 
ضو مسئول أمام هللا عنن دعوتنه ليخندم هللا كمنا الرب الواحد. فكل ع

 أن كل عضو سيعطي حساباً عن خدمته.
 

"ونحن إذا أردنا نهضة حقيقية، علينا أن نحرر القسوس تماماُ منن 
األعمال اإلدارية والمالية علي مختلف المستويات، ليتفرغنوا للخدمنة 

تحمنل الروحية التي نذروا أنفسهم لها، وأن ندرب أفراد الشعب علني 
إن فكنرة تحرينر القسنوس منن األعبنان   100المسئولية في هذا األمنر"

اإلدارية معناه إعطنائهم مزينداً منن الوقنت للتفكينر فني الخدمنة وفني 
تصور رؤى جديدة وآمال جديدة. فالرؤى ال ت تي ألناس منهكنين فني 
أعمال أخري. فيمكن ترك األعمال اإلدارية للموهوبين فيها. وأنا هننا 

قول أن األعمال اإلدارية للشعب واألعمنال الروحينة للخندام ال أريد ال
. بل أريد القول ب نه يجب إشراك الشعب في كافة أمور الخدمنة ألنننا 

 .الخدمةخرين في آلنؤمن بكهنوت جميع المؤمنين بمعني إشراك ا
 

 ثانياً : تدريب خدام في الكنيسة المحلية
جة التني ينسني فيهنا يكون الخادم عادة مزدحماً ب عمال كثيرة للدر

علنى كيفينة وضنع رؤينة وعلنى   رسالته األصلية وهي تدريب الخدام 
تدريب الخدام شئ مهنم جنداً لنيس فقنط فني حمنل و.  كيفية تنفيذ رؤية

المسئولية عن كاهل الراعي بل هي مسئولية الهوتية أن يعمل شنعب 
الرب بكامله بالمواهب التي أخنذها منن إلهنه. فخلنق وتندريب الخندام 

الكنيسة يعطي الكنيسة أن تقف صامدة ال تتبنع قائنداً واحنداً بنل   داخل
تتبع الرب من خالل قادة يحملون لوان الرسالة المعطاة لهنم منن قبنل 

 الرب.  
 

يحتاج الراعي تدريب قينادات فني كافنة المسنتويات تندريب خندام 
علي الحوار السنليم، وتندريب قينادات للشنباب وللسنيدات، ولمندارس 

قطاعات الكنيسة. فالكنيسة بدون قيادات ستكون كنيسنة   األحد، ولكافة
 

 .  فايز دعوة للتغيير الكنيسة اإلنجيلية الثانية بالمنيا 1990. ص  27.  100 
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ضعيفة، وضعف الكنيسة معناه فقندان ت ثيرهنا فني المجتمنع. تندريب 
خدام آخنرين معنناه ضنمان اسنتمرار العمنل فني المسنتقبل. أمنا عندم 

الخنادم تدريب خدام معناه أن األمور ستبقي في يد واحد فقط أن غاب 
 ينتهي العمل.       عن العمل آلي سبب من األسباب س

 
 لماذا ندرب قيادات علي الرؤية؟ 

لم يولند النناس قنادة ولكننهم يحتناجون إلني تطنوير مهناراتهم ألنه  
ومواهبهم ليكونوا قادة. فالقيادة مع أنها تحتاج للمواهب الطبيعية فهني 
تحتاج للتدريب. يحتاج النناس الوقنت والفرصنة ليصنبحوا قنادة. كمنا 

ول المساعدة علني اكتشناف قينادات أخنري. يحتاج قيادات الصف األ
"بننالرغم مننن أن الننبعض يولنندون ولننديهم مواهننب طبيعيننة أكثننر مننن 
غيرهم إال أن القدرة علي القيادة هي في الواقنع األمنر مجموعنة منن 

 101المهارات ، يمكن لإلنسان أن يتعلم ويطور أغلبها"
 

ربوا على وتد  ال يولد الناس قادة ولكنهم يتدربون علي كيفية القيادة 
مهننارات الخدمننة القياديننة ألن  .كيفيننة صننياغة رؤى للخدمننة الكنسننية

متنوعة ، وهذه المهارات تحتاج للتندريب المسنتمر فنان القندرة علني 
 ال ت تي في يوم وليله بل ت تي عن طريق الممارسة.    الرؤية
  

تحتاج كنائسنا إلي قيادات جديدة وخاصنة قينادات منتصنف العمنر 
فقد نجد قادة صغار السن وقد نجند قنادة بعند سنن   65-40أي ما بين  

المعاف ولكن من النادر أن نجد قنادة فني فتنرة منتصنف العمنر. "إذا 
كننت ترينند مننن الننناس أن تنننتع فني مؤسسننة مننا ، عليننك أن تسننتخدم 

يجننب اسننتخدام شخصننيات الننناس  وال تؤكنند ضننعفاتهم...-إمكاننناتهم 
يند نحنن أن يكوننوا بالشكل الذي هي علينه ، ولنيس بالشنكل النذي نر

لتوضي  هذا المفهوم ينبغي أن نفكر فني منا يمتلكنه النناس    102عليه"
. أن تنمينة القنادة تجعلننا نؤكند ونمن مواهب أوالً وليس فيما ال يمتلك

علي ما لديهم ثم نتطلع إلي المزيد. وضعت جمعية معاقين في أمريكا 

 
 . 39س ماكسويل واحد وعشرون قانوناً للقيادة ص  جون.  101

 . 167ذكره ص   سبق. دروكم إمرجع  ف. بيرت فز    102
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عملنه،   ال يسنتطيعونعمنل  شعاراً لها "ال تست جر أشخاصاً من أجنل  
   103بل است جرهم من أجل ما يستطيعون عمله"

 
ونحنن نختنار ونندرب قينادات علينننا أن نضنع األمنور التالينة فنني 

. ال يوجد شخص يمكن أن يعتبر ال غنني عننه فني عمنل 1االعتبار "
. إن الناس قد ال يتعرفون علي قدراتهم القيادية إلني أن 2ملكوت هللا.  

. أن القيادة تبرز عندما يتقبنل 3يكتشفهم شخص ما فيعطيهم الفرص.  
. أن الناس يظهرون في مواقع القينادة 4الناس الفرص لتنمية أنفسهم.  
. أن معظم القادة يتعلمنون بممارسنة 5عندما يعرفون أنهم مطلوبون.  

الكنيسة ك ي مؤسسة أخري تحتناج إلني تندريب قينادات   104الوظيفة"
 .  للمستقبل وهي ما نسميه الصف الثاني في الخدمة

 
 ثالثاً: خطوات عملية في التدريب  

 من أين نبدأ خطة التدريب؟ والسؤال المهم  
 أختر بعض الناس. 1

الخطننوة األولنني فنني التنندريب هنني اختيننار بعننض الننناس الننذين 
يمتلكون مواهب معينة من داخل المجتمع المحلي. فقد ينظنر النبعض 
ت إلى قيادات منن خنارج المكنان وتظنل الكنيسنة معتمندة علني قينادا

خارجية، قد نلجن  إلنى القينادات المثقنل كاهلهنا ونطلنب مننهم المزيند 
والنتيجة أن قبلوا سيسنبب هنذا ضنغطاً علنيهم وعلني مسناحة الوقنت 
التي يخدمون بها في مجاالت أخري. ولكن من األفضل بننان قينادات 

"أن   Indigenous Leadersمن المجتمع المحلي وهو ما نسنميه
القيادة نفسها، ولم يصدر أمنراً إداريناً بعقند يسوع لم ينتظر حتى تقدم  

اختبننارات للمرشننحين للقيننادة، ولننم يعمننل مواصننفات معينننة لهننم، 
...ولكنه ببصيرته التي ال يمكن أن تخيب، رأي الطاقات الكامننة فني 

   105كل منهم . وقال لكل واحد منهم: "تعال، اتبعني "
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به فترة فقد اختار موسى يشوع من وسط الجماعة وعمل معه ودر
قد وثق فيه ودعاه يقود حرب مع عماليق وقند أنتصنر يشنوع   طويلة.

ي. واختناره موسنى منرة   16-8:    17بفضل تشجيع موسي لنه ألخنر  
ي. قبنل منوت   14-13أخري مع الجواسيس ألرض كنعان أل عد ص  

أرض  ىموسى دعاه هللا وطلنب مننه اختينار يشنوع ليقنود الشنعب إلن
 ي.9-1:    1 دعوته ليشنوع ألينف  ي . كرر هللا  20:    27الموعد أل عد  

تندرب منع قائند آخنر   ونالحظ بعض األمور الهامة في تدريب يشوع
قناد حنرب عمناليق وأنتصنر   فلم يحمل هو عبن العمل منرة واحندة.

فيهنا بفضننل تشننجيع موسننى لننه. رأي خننوف وفننزع الجواسننيس عننند 
تجسس أرض كنعان مكننه وقنف بجنوار موسنى منع كالنب بنن يفننه 

رأي التنذمرات التني تعنرض لهنا موسنى كمنا رأي   وشجعا الشنعب.
   كيف عالع موسي هذه التذمرات.

 
لو أن يشوع رش  للقيادة بعد موسى من غير تدريب لمنا اسنتطاع 
أن يقود الشعب يوماً واحداً ولكن عندما تدرب يشوع علي يند موسنى 
أستطاع أن يقود العمنل بقنوة. أنننا نحتناج إلني تندريب خندام الصنف 

 ام الصف األول لكي يكون هناك استمرار في الخدمة.  الثاني مع خد
 

قندم الرسنول بنولس مثنال .  مثل آخر بنولس الرسنول وتيموثناوس
عظيم في تدريب القيادات. لقند اختنار تيموثناوس كخنادم ليعمنل معنه 
وطلننب منننه أن يختننار آخننرين للخدمننة. فبننولس درب تيموثنناوس 

تنى   2لنك أل  وتيموثاوس درب آخرين كما طلب الرسول بولس مننه ذ
ي. فالخطوة األولى في تدريب خدام هي اختيار عدد من الناس   2:    2

الذين نري فنيهم مواهنب معيننة فعلني الجماعنة منع الخنادم المسنئول 
 اكتشاف المواهب التي لم يعلن أصحابها عنها. 

 
اختيننار المتنندربين عنصننر هننام نحتنناج أن نبننذل فيننه جهننداً كبيننراً 

يوجند أننواع ألنه ي العمل وفي الخدمة. لنصل إلي أناس لهم الرغبة ف
كثيرة من الناس في هذا المجال نوع يتقدم ويعلنن عنن رغبتنه العمنل 
ونوع آخر يفرض نفسه علي الموقع ونوع أخير يحتاج إلنى التشنجيع 

 والي آخر يكتشف مواهبه ويساعده علي ثقلها.   
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 من المهم أن ال تختار فقط من ترغب فيهم بل افنت  الفرصنة للكنل
في الكنيسة ليعبر كنل فنرد عنن رغبتنه فني الخدمنة فقند ين تي بعنض 
الناس لم نظن أبداً أن لهم موهبة في الخدمة ي توا ويخندموا ويكوننون 

 قمة النشاط والحيوية.  
 
 دربهم  .2

البرنننامع والخطننة الزمنيننة  ،بعنند االختيننار ينن تي التنندريب نفسننه
جنرب الخنادم للتدريب ونوع المحاضرات التي تقدم للمتندربين. فقند ي

المسننئول بنن ن يختننار مجموعننة مننن الننناس ويرسننلهم للخدمننة بنندون 
المتنندربون إلننى شننىن مننا يحتنناج  تنندريب مناسننب والنتيجننة الفشننل.

لتطوير مهناراتهم فني الخدمنة ليصنبحوا منؤثرين فني المجتمنع وفني 
يراعني فني   التدريب يحتاج إلي برنامع جيد ومدرب جيند.والكنيسة.  

سباً مع البيئة ومع الجماعة ومع الغرض النذي البرنامع أن يكون متنا
ال نستطيع أن ننس  برامع من أمناكن  ناوضع من أجله. وهذا يعني أن

أخري حتى ولو كانت هذه الكننائس فني القمنة فني تصنميم البنرامع، 
كن ينبغي أن يتم تغيرهنا ليمكن أن ن خذ بعض عناصر هذه البرامع و

أن يكنون التندريب ضنمن كمنا يراعني  ليتناسب منع الواقنع المحلني.  
 وليس منفصالً عنها.   ،الكنيسة المحليةرؤية 
 

وهننذا الجانننب يمكننن أن نسننميه "..الدراسننة النظريننة هامننة جننداً 
ك ساس لتكوين الفكر وأسلوب العمل، وإعداد الفنرد لندوره الهنام فني 
الممارسة الفعلية فني عملنه. وتكنون الدراسنة النظرينة ناجحنة، متني 

الحقيقينة المهمنة أن تندريب خندام فني   106ملي"كانت تعتمد تدريب ع
غاية األهمية بالنسبة للكنيسة ينبغي أن تهتم الكنيسة بالمادة التني تقندم 

من يقدمها؟ وكيف يقدمها؟ وما هني قندرات الخنادم وألبنائها الصغار  
الكنيسنة تصننع الشخصنية فوما هي إمكاناته. إلى أخر هنذه األسنئلة.  

 
،   18ص . طبعة رابعة .   1987دار الثقافة . صموئيل حبيب فن قيادة الجماعات د.  106

82 . 
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طريننق القينادات الموجنودة فنني  والشخصنية فني الكنيسننة تصننع عنن
المكان وأن أهملنا تدريب القيادات الموجودة في المكان فنال أمنل فني 

 تقبل في األجيال القادمة.    سالم
 
 لتطبيق. أعطى فرصة ل3

ال يقننل التطبيننق أهميننة عننن البرنننامع الدراسنني. فننالتطبيق هننو 
طبينق ممارسة البرنامع عمليا، والممارسة تحتاج لوقت ومتابعنة. والت

ال يخلننو مننن أخطننان مننن المتنندربين فعلنني المسننئول األول تحملهننا 
واحتوائها حتى ال يفشل المتدرب الجديد. يحتناج الخنادم المتندرب أن 

غيره الممارسة الحقيقينة للعمنل. فنإن كنان التندريب نظريناً يتعلم من  
فقط بدون خدمة عملية قند ال يفيند التندريب شنيئاً. فالتندريب النظنري 

اإلنسنان الصنيد وتعطني لنه األدوات ولكنن ال ترشنده إلنى   ك نك تعلم 
مكان الصيد نفسه فمن أين يمسك سمكاً. فالتطبيق مهم جداً كالبرننامع 

 تماماً وينبغي التركيز علي الجانبين دون إهمال األخر.  
 
 شجع التطوع. 4

ون الكنيسننة مننن ريدنجنند فنني الحقيقننة الغالبيننة مننن الننناس الننذين ينن
التطننوعي هنو مركنز الكنيسننة الفعالنة. ويحتنناج  المتطنوعين. فالعمنل

المتطوع إلي تشجيع من وقت آلخر وتقدير منن وقنت إلنى أخنر. فقند 
يعمل اإلنسان سنيناً هذا عددها ولم يقل له أحد كلمة شنكر، ولنم يقندر 

 أحد خدمته.  
 

التطوع هو خدمة الفرد جزن من الوقت بدون مقابل مادي. ونحنن 
الكنسي. ألن الكنيسة تحتاج وهي تخندم   نري أهمية التطوع في العمل

المجتمع إلني عندد كبينر منن األمننان. ويرجنع العمنل التطنوعي إلنى 
مفهوم الهوتي فكل مؤمن أعطي موهبة ليعمل بها ال لخدمة نفسه بنل 
ل خرين فكل فنرد مكلنف أن يعمنل منن أجنل اآلخنرين. فالكنيسنة ال 

تني تؤديهنا. تستطيع أن تخصص عاملين ب جور في كافنة الخندمات ال
لذلك تتجه في غالبية أعمالها إلي المتطوعين الذين يحبون أن يخدموا 

 عن حب واقتناع.   
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تشجيع التطوع مهم جدا الن كثير من الناس يريدون عمل شيئا منا 
فني   امختلف عن الروتين الينومي، وعنن منا يقومنون بنه بغينر رضن

 يمنارس النناس فني التطنوع دعنوتهم منن هللاحينث  بعض الوظنائف.  
لعمننل شننئ معننين. شننجع الننناس علنني اسننتخدام مواهبهننا فنني الخدمننة 

فننيمكن أن تجنند خبننران فنني اإلدارة واالقتصنناد إليجنناد رؤى جدينندة، 
والعمل مع األفنراد والجماعنات وحنب البنذل والتضنحية إلنى أخنره. 
يشجع الخادم المتطنوعين علني االشنتراك فني وضنع خطنط للكنيسنة 

  .  مصيريةوفي المشاركة في اتخاذ قرارات  
 

العمل مع المتطنوعين فني خدمنة الكنيسنة لنه إيجابياتنه وسنلبياته؟ 
وبالرغم من وجود سلبيات في العمل التطوعي إال أننا نجد فيه رسالة 
عظيمة من أجلها نحتاج أن نشجع الناس علي التطوع كما أننا نحتناج 

المسنئولية وااللتنزام فني النناس النذين يبنذلون الوقنت فني ت كييند  إلي  
. خاللهننا يكتشننف الخننادم فنني المتطننوعين المواهننب كمننا  لتطننوعا

 يساعدهم علي تنمية هذه المواهب.
 

ألننا نجد في مرات كثيرة منن يحتنل موقنع القينادة هنو منن أحنب 
السلطة والرئاسة أكثر من الخدمة. فهنذه مشنكلة قائمنة فني كثينر منن 

د مندة يمكن تحدينفكنائسنا، ولكي نستطيع أن نتغلب علي هذه المشكلة 
معينة لخدمة المتطوع، فمثال يمكن أن تكون الخدمة لمدة عام أو أكثر 
ويتم تغيير القيادة دورياً. وبهنذا نسنتطيع أن نجندد الخدمنة وأن ننجنز 
أكثر فال تبقي خدمة معينة في يد فرد واحند إلني األبند. وبنالرغم منن 

ات، أنه في التغيير سنلبيات إال أنننا نجند اإليجابينات أكثنر منن السنلبي
 حيث ال تبقي الخدمة في يد واحدة فقط.       

 
 مجال عمل المتطوع  

يمكن للمتطوع أن يعمل في مجاالت كثيرة مثنل الزينارات وقينادة 
، الكننرازة، الموسنيقي والتننرنيم، العمنل االجتمنناعي، الشننركة، العبنادة 

  ..ال .  المؤتمرات.
 دوافع التطوع



  

 

118 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

كنيسنة أو أي عمنل هناك دوافع عديدة للقينام بعمنل تطنوعي فني ال
. إن المتطوع يجد ما يشجعه متي وجد نوع العمل الذي تتفنق 1"عام  

. 3غينرة.  و. إحسناس اإلنسنان بمسنئوليته نحن2  مع ميوله وهواياتنه.
رغبة اإلنسان أن يشارك غيرة اختبارات ممتازة أجتازها، أو أعمناالً 

. متي أحس الشخص أن مجنال التطنوع سنيعاون فني 4طيبة عاشها.  
. إحساس اإلنسنان ب ننه يسنعد 5ه اليومية أو في تعلم شئ أفضل. حيات

. الشنخص 6متي خدم غينرة، وممارسنته ذلنك تدفعنه للخدمنة أكثنر.  
اإلنطواني المنعزل عن الناس، يجد صعوبة في االتصنال بناآلخرين، 

ه هنذا للتطنوع فني ننوع األعمنال التني ال تحتناج الحتكناك عنوقد يدف
. شنعور 7 نه متفاعنل منع المجتمنع. بالغير، وفي نفس الوقت يحس ب

اإلنسننان بنن ن تطوعننه سننيدفعه للتعننرف بشخصننيات هامننة، أو يشننعر 
      107ب همية شخصيته"

 
 . تمكين القيادات5 

ال يستطيع القادة تحمل المسئوليات المختلفة والقيام ب عبنان الخدمنة 
وتحمنل التحنديات المتوقعنة إال بواسنطة التمكنين. في الرؤى الجديدة  

ين معناه أن الناس يتعلموا كيف يساعدون أنفسهم، وهذا يقلل من التمك
فكرة االعتماد عي اآلخرين. "نحن نعمل تحت مبدأ ال يمكن أن نفعنل 
شيئاً إلنسنان يمكنن هنو أن يفعلنه بنفسنه. عنندما يفعنل اإلنسنان أمنراً 
إلنسان آخر يستطيع هو فعله لنفسه ال يعد هذا سلباً لكرامته فقط ، بل 

ا االعتمنناد علنني اآلخننرين. ينبغنني أن نسننتخدم المحبننة يخلننق أيضنن
 كالحازمة لنقول ل خر ال نستطيع مساعدتك ألننا نعنرف مقندرتك أنن

 108قادر أن تساعد نفسك"
 

من الصعب علي القادة أن يعلموا النناس أن يعتمندوا علني أنفسنهم 
في أخذ القرارات التني تخصنهم وتخنص الخدمنة. نواجنه فني منرات 

القننرارات. وهننذه  إتخنناذعلنني اآلخننرين فنني أسننلوب كثيننرة االعتمنناد 

 
   96،  95 صالسابق    ملرجع.  107

108 . Perkins, John M. ed. Restoring At-Risk Communities: Doing It 

Together and Doing It Right. Grand Rapids, Mic.: Bakker Books, 

1995. p 83. 
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مشنننكلة لهنننا شنننقان: الشنننق األول النننناس أنفسنننهم، فنننبعض النننناس 
فهنؤالن ال يستريحون عندما يجندوا منن ي خنذ القنرارات منن آجلهنم.  

يخاطرون ب خذ القرار ألن أخذ القنرار يكلفهنم عننان التفكينر ويكلفهنم 
 تحمل المسئولية بعد القرار أي النتيجة.  

 
لشق الثاني القادة أنفسهم ال يرغب بعض القادة في مساعدة النناس ا

علي االسنتقالل وأخنذ القنرارات ب نفسنهم. قند يظنن بعنض القنادة لنو 
نضع الناس واعتمندوا علني أنفسنهم لمنا طلبنوا المسناعدة مننهم لهنذا 

القنرارات   إتخناذيشجع بعضهم علي فكنرة اعتمناد النناس علنيهم فني  
 ن الناس في مواقعهم. يال يعملون على تمكلذلك  
 

التمكين من ابتكنارات العصنر الحنديث "ومنن االبتكنارات ويعتبر  
االجتماعية المهمة في اآلونة األخيرة مفهوم التمكين. وهو يؤدي إلني 
قدرة الناس علني ممارسنة مزيند منن االختبنار منن خنالل المشناركة 

كننين المباشنرة فنني عمليننة اتخنناذ القننرار والتنن ثير علننيهم. ويشننمل التم
إعطان الناس القدرة علي التعبير عن هويتهم الثقافنة المتطنورة وعنن 

اتهم. وتفصنن  فكننرة التمكننين عننن نفسننها علنني كننل عننآمننالهم وتطل
مستويات التفاعل االجتماعي. فنجدها في إعطان الصوت للمحرومين 
مننن التصننويت، وفنني السننماح للمستضننعفين بحيننازة األدوات التنني 

كمننا أن التمكننين يعننني الكثيننر  109رهم"يحتنناجون إليهننا لتقريننر مصنني
بالنسننبة للكنيسننة ألنهننا تعتمنند أساسننا علننى المتضننوعين فنني الخدمننة 

 والذين يحتاجون إلى ثقل مواهبهم باستمرار.  
 
 تعلم من القيادات الجديدة. 6

ون العملية كبل يتعلموا منهم فت  ،القادة العظام ال يعلمون الناس فقط
دم القائد من الناس حضارة وثقافنة المكنان التعليمية متبادلة. يتعلم الخا

الننذي يخنندم فيننه. كمننا يننتعلم الخننادم مننن الننناس كيننف يتعامننل مننع 

 
فة التنوع البشري الخالق تقرير اللجنة العالمية للثقاإشراف وتقديم : جابر عصفور  .    109

    98ص . 1997ترجمة د. محمد يحيى وآخرون . والتنمية
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المشكالت والتحديات. فعلي الخادم أن يكون شنعاره النتعلم باسنتمرار 
ليس فقط من الدراسات الالهوتية والعلمية بل يتعلم منن هنؤالن النذين 

علم. ف نت ال تعرف المعرفنة يخدم معهم. "تحتاج إلى تطوير مهارة الت
كنن تنتعلم منن خنالل الدراسنة، ومنن لالكافية لتكون راعيناً قنديرا ، و

خننالل األمانننة بمعرفننة محنندوديتك ، لهننذا تعطنني فرصننة آلخننرين 
 110ليعلموك من خبراتهم وحضاراتهم المتنوعة كيف تكنون راعنيهم"

إن التعلم منن اآلخنرين يفنت  البناب للنرؤى جديندة لنم تنرد فني ذهنن 
خادم من قبل وينينر الطرينق فينرى الخنادم آفنا  جديندة فني مجنال ال

تكون فضيلة في حيناة أن  الخدمة. إن فضيلة التعلم من اآلخرين ال بد  
 الخادم الناج  باستمرار.  

 
 علي اإليجابيات فيهم. أكد  7

الت كينند علننى األمننور السننلبية ونقنناط الضننعف ال يبننني القننادة بننل 
اجعننون عننن العمننل إذا واجهننوا يضننعفهم ويحننبطهم ويجعلهننم يتر

"تنذكر صعوبات لهذا يحتاج صاحب الرؤية الت كيند علنى اإليجابينات 
في كل مرة تنتقد الخدام المتدربين في نقطة معينة علينك أن تمتندحهم 

هنم أن ممنن الولكن  مكن  غير مأربعين مرة. يبدوا هذا غير متوازن و
س للبنننان نتجاهننل السننلبيات ونركننز علنني اإليجابيننات. يحتنناج النننا

   111والتمكين وليس اإلحباط"
 

للمسني . فني   االت كيد علي اإليجابيات مهم جداً ألننه يصننع تالمينذ
األماكن التي يركز الناس فيها علي السلبيات ننادراً منا نجند قنادة لهنم 

ال تمتدح أعمالهم، بنل تنتقندهم ووالن للكنيسة. ألن الكنيسة ال تقدرهم  
 وتحاول إظهار السلبيات فيهم.  

 
التشجيع للقادة من األمور الهامنة التني ينبغني التركينز علينة، آلن 
التشننجيع يمكننن الننناس مننن مواجهننة الظننروف المختلفننة فنني الخدمننة 

 
110 . Raymond Bakke, and Jim Hart. The Urban Christian : Effective 

Ministry in Today’s Urban World> Downers Grove, 111.: 

InterVasity Press, 1997.  p. 124. 
111 . Perkins, John Ibid,  p. 188.  
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ويتدرب كيف يتعامل معها. يحتاج الخندام إلنى تشنجيع ألننه مطلنوب 
منهم أن يشجعوا آخرين أيضاً في الخدمنة. التركينز علني نقناط القنوة 

 س أن تري الدور المتفرد لألعضان.  في الخدمة يساعد النا
 

التركيز علي نقاط القوة ينقل فكر الناس من التركينز علني منا هنو 
خط  إلى ما هو صواب وإلي ما هو ممكن. وهذا يحنرر الكنيسنة منن 
النظنرة التشناؤمية لألمنور والتني تشنل حركنة اإلبنداع فيهنا ألننه لنو 

لتفاؤلينة لنجحنت تحررت الكنيسة من النظرة التشاؤمية إلنى النظنرة ا
ونجحت فني إعنداد النناس للتخطنيط لنرؤى فاعلنة في ت دية رسالتها.  

أن محاولة نقل الناس من النظنرة السنلبية إلنى النظنرة   تجاه المستقبل.
اإليجابية يحتاج إلي وقنت وجهند قند يطنول إلني سننوات. ولكنن هنذا 
األسلوب يشجع كل فرد فني الجماعنة أن ي خنذ دوره ألجنل الجماعنة 

 أن الجماعة تدفعه إلي األمام ألجل تحقينق أهنداف سنامية فني شاعراً 
 الحياة.  
 



  

 

122 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  



  

 

123 

 الرؤية يف الكنيسة وحتمية التغيري  

 الفصل السادس عشر 
 دور هللا في الرؤية 

 
بننالرغم مننن أن الرؤيننة هنني عبننارة عننن خطننط بشننرية لصننياغة 
المستقبل إال أننا ال يمكن أن نصننع رؤى بندون هللا النذي ينتحكم فني 

ار عنن دور هللا فني مسار التاري  البشنري. وقند درسننا بعنض األفكن
موضوع الرؤية في الفصول السنابقة إال أنننا هننا نحتناج إلنى تركينز 
أكثر فيا ترى ما هو دور هللا مع اإلنسان الذي يصنع الرؤى؟ وما هو 
دور هللا في الرؤية ذاتهنا؟ ومنا هنو دور هللا فني الكنيسنة التني تضنع 

فني رؤى وأحالم في خدمتها؟ بال شنك هنناك دور إلهني فني الرؤينة  
الكنيسة ال يمكن أن نتجاهله، بل ال يمكن أن نعنيف بدوننه فني حياتننا 

 ونحن نصيغ رؤانا. ويمكن أن نرى دور هللا في الرؤية كالتالي: 
 

 أوالً : يهب هللا الرؤية من خالل الصالة
، الصنالة المسنئولة يمكنن أن عبر وخالل الصالة الفعالة المستمرة 

مكن أن تكون عامالً فعاالً في صنع فالصالة المسئولة يت تي الرؤية ،  
رؤية للمسنتقبل. علنى أن تكنون الصنالة نابعنة منن قلنب يرغنب فني 

وأن تكنون منن قلنب  مجتمعه.، وتطوير وتطوير كنيسته،  تطوير ذاته
د وبمنا حولنه منن يسعى للتفكير والتخطنيط للمسنتقبل بنذهن مفتنوح  

ب الفكنر عنن . من المهم أيضاً أن ال تكون الصالة لتغينمعطيات بيئية
األهداف في المستقبل ألّن "الصالة اتجاه حيناة. الصنالة قنول وفعنل. 
الصالة حوار منع هللا وتفكينر مسنئول منن اإلنسنان. الصنالة أسنلوب 

   112يصاحب مسيرة الحياة. وبذلك تصب  الحياة كلها صالة"
  

ت تي الرؤية من خالل الصالة ألّن تعلمنا اختيار األهداف والخطط 
ة اإلنسان، تقوم بتحليل األحنداث وعرضنها أمنام هللا، األفضل "فصال

وأمام عقل اإلنسان في وقت واحد. ومن خالل تحليل المواقف يختنار 
إن كانت الرؤية ت تي من خالل الصالة   113اإلنسان الطريق األفضل"
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فإذاً يمكننا القول "إن الصالة الحقيقة ليست هروباً منن الواقنع، لكنهنا 
 114وشفقة على من يواجهون مختلف الظنروف"معاناة وفكر واهتمام  

فعن طريق الصالة التي تفكر في اآلخرين ومعاناتهم يمكنن أن نضنع 
 الرؤية.  
 

وهناك رابط قوي بين الصالة والعقل والفكر "عقل اإلنسان صنعه 
هللا ، قنوة جبننارة . الفكنر هننو صنانع التنناري . والصنالة عنصننر مننن 

ن يعنيف الواقنع ، وتعاوننه عناصر الفكر. فالصنالة تندفع اإلنسنان أل
 115لكي يحمل مسئوليته تجاه ذاته. فالصالة مسئولية لصاحبها"

 
فالصالة مهمة للغاية في موضوع الرؤية ومهمنة إلظهنار دور هللا 
 –في الرؤية "وهنا ي تي دور الصالة في اإلدارة. فان العمل اإلداري  

دورا هامنا في صميمه استخدام لمواهب هللا لإلنسان. لذا فإن للصنالة  
في إرشاد وتوجيه العاملين في األجهزة اإلدارينة، ليعرفنوا إرادة هللا، 

فالصالة مهمنة جنداً لنيس فقنط فني العبنادة بنل  116ويحفظوا مقاصده"
 وفي اإلدارة فعن طريقها نضع الرؤى طبقاً إلرادة هللا.  

 
 ثانياً : يهب هللا الرؤية باإلرشاد اإللهي

 إرشاده له بطر  متنوعة. يساعد هللا اإلنسان عن طريق 
 . هللا والحرية البشرية  1

قد رسم هللا لنا خطة عامة لحياتنا وهني عبنارة عنن قبنول اإليمنان 
والتمتع بالخالص. وقد أعطي هللا لنا الحرية في كثينر منن القنرارات 
التي تواجهنا في الحياة أعطي هللا لنا الحرية في أمور حياتنا المختلفنة 

ار العمل الذي نريده، وحرينة فني اختينار مكنان فهناك حرية في اختي
اإلقامة واختيار الخدمنة ونوعيتهنا "..أعطني هللا لننا الحرينة. والعهند 
الجديد واض  تماماً فني هنذا. فناد لنم يسنلب حرينة إيماننك، وهنو ال 
يمنع حريتك في االختيارات األخرى. وأنها لسذاجة أن تس ل اإلرشاد 
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ففني اإلرشناد اإللهني   117فيها الحرينة"من هللا في مجاالت أعطي لنا  
 يقول هللا أني وهبتك الحرية في قرارات كثيرة.  

 
"عنندما تختنار أن موضوع الحرية يضعنا أمام مسنئولية قراراتننا  

اختيارا سيئاً ، ال تلوم هللا علي هذا وتنكر حريتك بل تحمل مسئوليتك 
دينينة وأعترف انه كان قرارك. ال تحاول إخفنان قراراتنك بتعبينرات  

مثل "هللا اخبرني أن أفعل هذا أو "هللا أراني أنه ينبغي أن أفعل ذلنك" 
أمالً في إقناع الناس أن هللا لم يضع أمامك االختيار في مس لة معيننة. 
الكتاب واض  أن هللا لم يقيد حريتك، وهو سيقودك ويرشدك، لكنن ال 

   118يخضع قراراتك أبداً"
 
 الحكمة وطلب مشورة اآلخرين. 2

ي هللا الحكمننة التخنناذ القننرارات المصننيرية ويقننول الرسننول يعطنن
يعقننوب عننن الحكمننة اإللهيننة "وإنمننا إن كننان أحنندكم تعننوزه حكمننة 
فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسنخان وال يعينر فسنيعطى لنه" أل 

ي. ولننو طلبننت إرشنناد هللا "..يمكننن أن يقننول لننك هللا أنننا  5:  1يننع 
. أعطيتنك كلمتني، عقنالً سنليماً، أعطيتك كنل اإلرشناد النذي تحتاجنه

وأصدقان موثو  بهم. قد أخبرتك بقصدي. واآلن قرر أننت منا يجنب 
يرشنندنا هللا عننن طريننق كلمتننه المقدسننة، وعننن طريننق  119أن تفعلننه"

العقل السليم، وعن طريق مشورة اآلخرين من حولنا. يقندم اآلخنرين 
الشنعب.   لنا المشورة التخاذ القرارات السليمة "حينث ال تندبير يسنقط

ي. "مقاصنند بغيننر  14:  11أمننا الخننالص فبكثننرة المشننيرين" أل أم 
 ي.  22:  15مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم" أل أم  

 
ل خرين دور فني حياتننا عليننا ألن  يرشدنا هللا من خالل اآلخرين  

أن نس ل اآلخرين المشورة فدران اآلخرين مهمة لننا ونحنن نفكنر فني 

 
ترمجة القس صموئيل رزيف دار الثقافة  الصالة ألجل اإلرشاد كيف تكتشف إرادة هللا . رون كنسيد  117

 .  18. ص  1998

 .  25. املرجع السابق ص  118
 .  22 املرجع السابق ص .   119
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المشورة قنرارات حكيمنة تنؤثر فني حيناة  وينتع عنموضوع الرؤية  
اآلخرين في المستقبل . أس ل المشنورة لمنن تعتبنرهم حكمنان ولنديهم 

عارضنين مأسن ل الصوت هللا لننا البصيرة لمساعدتك. وفي الت كد من 
لقرارك أيضا "ال تذهب للنناس النذين يندعمون قنرارك النذي تفضنله 

عننندما  120فقننط. لكننن أسنن ل مشننورة مننن الننناس علنني نطننا  واسننع"
أنصت إلي الموافقين معي ف نا أنصت إلي منا ينوافقني، ولكنن عنندما 
 أنصت لمشورة المختلف عني ف نا أنصت إلي وجهات نظر أخري.  

 
 ثالثاً: هللا يهب الرؤية من خالل المواهب

يظهر دور هللا في موضوع الرؤية في أنه الواهب للبشر المواهب 
ؤى. فلقند منن  النرب مواهنب إلتي يستخدمونها في إيجناد وتنفينذ النر

عديدة لنا وعندما نستخدمها فإننا نشهد بدور هللا في صناعة المسنتقبل 
عن طريق رؤى متجددة قال الرسول بطرس "ليكن كل واحد بحسنب 
ما أخذ موهبة، يخدم بها بعضكم بعضا كوكالن صنالحين علنى نعمنة 

دم أحد فك نه هللا المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فك قوال هللا. وإن كان يخ
من قوة يمنحها هللا لكي يتمجد هللا في كل شين بيسنوع المسني  النذي 

 ي.   11،  10:   4بط  1له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدين. آمين" أل 
 

وينص  بولس الرسول تلميذه تيموثناوس باسنتخدام موهبتنه بن كثر 
ضنع قوة "فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضاً موهبة هللا التي فيك بو

يدي. ألن هللا لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصن " 
ي. ونصحه في موضع آخر أن ال يهمل الموهبنة   7،    6:     1تي    2أل  

ال تهمل الموهبة التي فيك المعطناة لنك بنالنبوة منع وضنع "التي لدية  
أيدي المشيخة. اهتم بهذا . كن فيه لكي يكون تقندمك ظناهراً فني كنل 

ظ نفسك والتعلنيم وداوم علنى ذلنك . ألننك إذا فعلنت هنذا شين . الح
 ي. 16-14:  4تى  1تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً"أل  

 
وهننب هللا عطايننا ومواهننب للننناس جميعنناً ، وهننو يطلننب منننهم أن 
يستخدموها في حياتهم، واستخدام هذه العطايا معناه وجنود هللا الفعنال 
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لناس ، للنبعض كنالم "حكمنة " في حياة الناس "فان كانت عطية هللا ل
فهننناك مواهننب "  .ي 13وللننبعض كننالم "علننم" أل كورنثننوس األولنني 

نظريننة " وهننناك مواهننب عمليننة، األولنني تتجننه للتخطننيط واإلدارة 
والتنظيم والدراسة العلمية، والثانية تتجنه للعمنل، والنشناط، والخدمنة 

 121اإلنسانية"
 

رشناد النروح القندس هللا من خالل قدراتنا "طريقة أخرى إليكلمنا  
هي من خالل استخدام األهداف والمعلومات. لو أردت صنع قرارات 
حكيمة، أجمع معلومات عن مواهبك، واهتماماتك، هواياتك وأهدافك. 
عننندما تعطنني حياتننك للمسنني ، سننتعطي مواهننب روحيننة. حنناول أن 
تكتشف منا هني مواهبنك. يكناف  بعنض النناس للتحقنق منن إرادة هللا 

م يدركوا أن إرادته مكتوبة في حيناتهم. فننحن نجندها فني لحياتهم، ول
عننندنا نفكننر فنني  122مواهبنننا الروحيننة، وهواياتنننا، واهتماماتنننا "

علينا أن نفتف أوال علني مواهبننا لنطورهنا موضوع اإلرشاد اإللهي  
افحص فنن كبنندأ مننن إمكانياتنن ينندعوك أن توهواياتنننا لنسننتخدمها فنناد

لموضنوع الرؤينة أم هل هي كافينة مواهبك لترى اكتشف  و  كإمكانيات
سنعيك إلنى المزيند منن الخبنرات تطنوير منن خنالل  أنها تحتاج إلنى  

 ات التي تؤهلك أن تفكر في رؤى جديدة.الدراسو
 

 رابعاً : يهب هللا الرؤية من خالل العقل
خلق هللا اإلنسان وخلق فينه العقنل المفكنر. وعنندما يسنتنير العقنل 

تحقيقها، وسيعيف ألجلها ويكنرس   برؤى لخدمة البشرية سيعمل على
كل الحياة عمالً على تنفينذها. ويعتبنر دور العقنل المفكنر بطرينق أو 
بدخر هو دور هللا في حياة اإلنسان. فقد هي  هللا اإلنسنان فني أن يفكنر 
في الخير وفي خدمة اآلخر ويحقق ذلك عن طريق التفكير فني رؤينة 

 هو دوره في حياة اإلنسان؟  ما. إن كان العقل مهماً بهذه الطريقة فما 
 

للعقننل البشننري دوراً كبيننراً للغايننة فنني حينناة البشننر، فهننو الموجننه 
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للطاقات والمرشد لإلنسان في حياته فبدون العقل المستنير ال يستطيع 
اإلنسان أن ينجز شيئاً فني مجنال الرؤينة والتخطنيط لمسنتقبل أفضنل 

مالً الخينال. الفكنري لالنسنان، شنا  –"يحتوي العقل على كل االطنار  
وخيال اإلنسان طاقة هائلة، يعاون اإلنسان على االنطال  من الحدود 
المتاحة، إلى قدرات الخلق واإلنشنان والتكنوين إن عقنل اإلنسنان هنو 
الذي يصنع معجزات العلم الهائلة، وهو الذي يكتشف الفضان وصننع 

ن إ 123الكثير من المستحيالت. لقد خلقنه هللا واتناح لنه هنذه القندرات"
عقل اإلنسان هبة منن هللا القندير لإلنسنان لهنذا فاإلنسنان يسنتطيع أن 
يفكر في خطط متجددة ألن هللا سبق ف عطاه ملكة التفكير السليم ليقنود 

 مستقبله ومستقبل آخرين معه. 
 

يمتلك العقل الفكر ويمتلك الخيال "كما أن الخيال هو مجال الرؤى 
ل اإلنسنان إلني المهنام الخالقنة بعيدة المدى. ففي خيال اإلنسان ، ينتقن

واإلبداع في شتى شئون الحياة. من خنالل اختينار اإلنسنان ومجاالتنه 
الفكرية. فاإلنسان يرى في خياله ما يريد أن يحققنه. واإليمنان يعناون 
اإلنسننان علننى أن تكننون لننه رؤيتننه. فالصننالة الفعالننة توجننه الخيننال 

 124وتعاون اإلنسان على اتخاذ القرار المناسب"
  

اسننتنارة الننذهن تسنناعد علننى فهننم اإليمننان وفهننم دعننوة هللا للبشننر 
"مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هنو رجنان دعوتنه ومنا هنو غننى 

ي.  ويصف الرسنول بنولس   18:    1مجد ميراثه في القديسين" أل أف  
العبنادة ب نهنا عبنادة عقلينة أي مؤسسنة علنى الفكنر وال بند أن تشنمل 

 طلب إليكم أيها األخوة برأفة هللا أن تقندموا أيضاً على تجديد الذهن "ف
أجسننادكم ذبيحننة حيننة مقدسننة مرضننية عننند هللا عبادتننك العقليننة. وال 
تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا منا 

 . ي 2،   1:  12هي إرادة هللا الصالحة المرضية الكاملة" أل رو 
  

القننديم الموهبننة العقليننة مننع يوسننف "ولقنند اسننتخدم هللا فنني العهنند 
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هنل نجند مثنل ...ودانيدل لتفسير األحالم ، وقال فرعون عن يوسف "
ي. فناد   9:    4ي أل قنارن دا    38:    41هذا رجالً فيه روح هللا" أل تنك  

يستخدم اإلنسان أكثر عنندما يفكنر ويخطنط...إن قضنية عندم إعمنال 
مجتمعاتنننا اليننوم  العقننل وبالتننالى المعاننناة مننن السننطحية التنني تواجننه

انعكسننت علننى أسننلوب التفكيننر فنني داخننل الكنيسننة بنندعوى الحينناة 
الروحية. مع أن العكس هو الصحي ، فالروحانينة ال يمكنن أن تكنون 

إن الروحانية الحقيقية هي التني نسنتخدم   125بدون عقل وبدون تفكير"
فيها الفكر اإلنساني ونطلب فيهنا معوننة هللا. بمعنني آخنر نندمع فيهنا 

 اإلنسان مع دور هللا.  دور
 

 خامساً: إتحاد دور هللا ودور اإلنسان
قد يستبعد كثير من الناس الدور اإلنساني في الرؤية، فينكرون كل 
جهد بشري وكل تخطيط بشنري. وهنذا الننوع منن التفكينر يقلنل منن 
الدور اإلنساني وهذا يعد خطراً علني التفكينر فني وضنع رؤينة. فنإن 

ؤينة بتقلنيص الندور اإلنسناني فنالخطر كان هناك خطر فني وضنع ر
األكبر استبعاد الدور اإللهني. فقند نضنع كنل خططننا معتمندين علني 
أنفسنا فقط أي علي الدور اإلنساني متناسين الدور األكبر وهو الندور 
اإللهي. فاد هو المرشد والمحرك لحركة التاري  في العنالم. وعنندما 

تقبل ونخطنط جينداً سنيكون نطلب إرشاد هللا لنا في صنع الرؤى للمس
 لدينا رؤى طموحة مبنية على اإلرادة اإللهية والفكر البشري.

 
خدمننة لتنفيننذ رؤيتننه فنني هللا يحتنناج لإلنسننان فاإلنسنان يحتنناج د و

"منن يريند أن يعتمند  البشرية. ألن هللا يخدم الناس عن طرينق النناس
حقنق أمناالً على هللا وحده، هللا لن يعمل وحده. واإلنسان الكسول لن ي

وال طموحنننات فننني الحيننناة. اإلنجينننل ال يحنننرر اإلنسنننان بطريقنننة 
أتوماتيكيننة. اإلنسننان يتحننرر مننن خننالل الجهنناد والكفنناح، ونعمننة هللا 

وهذا منا نجنده فني الكتناب المقندس أن هللا أسنتخدم أنناس   126ترافقه"
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م محنددة فني خدمتنه وخدمنة الرسنالة التني أوكلنوا اكثيرين لت دية مه
 عليها.  
 

وال لإلنسننان فنني العمننل الننذي يقننوم بننه،  هننو موجننه النندعوة فنناد
لنا. كمنا يوجنه هللا توجيه  نستطيع أن نخدم بدون ت ييد منه لهذا ننتظر  

الدعوة لإلنسان لخدمة أخيه اإلنسان. فاد يستخدم اإلنسنان فني خدمنة 
اإلنسان فاإلنسان بدون هللا ال يستطيع تكوين هدف واض  لحياتنه وال 

يس نفسه لخدمة البذل والتضحية وفي نفس الوقنت يمكنن يستطيع تكر
 أن نقول أن هللا في حاجة إلي اإلنسان لكي يهتم بخليقته ويرعاها. 

 
ويوجد العديد من الشواهد الكتابية التي تؤكند إتحناد الندور اإللهني 
مع الدور اإلنسناني ويعند فصنل أحندهما عنن اآلخنر تعطينل لتحقينق 

هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملنوا منن الرؤى للمستقبل. "ألن هللا  
ي. "واثقناً بهنذا عيننه أن النذي ابتندأ 13،  12:    2أجل المسنرة" ألفنى  

ي.  6:  1فننيكم عمننالً صننالحاً يكمننل إلنني يننوم يسننوع المسنني " أل فننى 
ويعمل هللا في اإلنسان وبه من خالل عمل الروح القدس النذي يسنكن 

 127ي. 9:  8  أل رو في جماعة المؤمنين ويرشدهم الطريق الصحي
 

نننرى مننن خننالل الشننواهد الكتابيننة السننابقة أن هللا يعمننل أعمنناالً 
عظيمة من خالل اإلنسان، وأعظم رؤينة تكنون عنندما يتحند دور هللا 
مننع دور اإلنسننان "لننذا كننان مننن الواضنن  أن هللا يعمننل مننن خننالل 
اإلنسان. واإلنسان يعمل من خالل إعمنال العقنل ، والجهند البشنري. 

القنندس موجننود، يسننتمر فعلننه فنني الحينناة اليوميننة للبشننرية.  فننالروح
واإلنسان قائم يفكر ويعمل. ولذا، فاإلنسان شريك د في الخليقنة. فني 

يعنند اإلنسننان أعظننم شننريك د فنني االهتمننام  128تنظيمهننا وإدارتهننا"
 يديره ويعتني به. أن اإلنسان  وعلى   بالعالم. فاد خلق العالم 

 
قوة منن خنالل الفكنر البشنري المسنتنير ، إن الروح القدس يعمل ب
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وكلما انفت  فكر اإلنسان لروح هللا كلما استخدمه روح هللا بن كثر قنوة 
في إيجاد رؤى جديدة في الكنيسة. وكلما اهتم اإلنسان بتحديث أفكاره 
وبتطويرها باستمرار كلما اسنتخدمه النروح القندس أيضناً بقنوة "منن 

حقيقني للعقنل البشنري . إن روح هللا هذا ال بد لنا أن نكتشف الندور ال
يعمل من خنالل العقنل. إن هللا يتحندث إليننا عنن طرينق أفكارننا. إن 
العقنل الشنرير يننرفض هللا أو يتمنرد علنى إرادتننه، بينمنا يقنوم العقننل 

فناد يتحندث إليننا  129الروحي، بالدور البنان، متجاوباً منع روح هللا "
اتنا من خالل خبراتنا التني عن طريق األفكار التي نمتلكها ويوجه حي

نحصل عليها منن الحيناة. وهنذا يعتبنر تحنذير لننا لكني نهنتم بتجديند 
أفكارنا باستمرار ألن هللا يستخدم ما نمتلنك منن فكنر ومنن ومواهنب 
ومن إمكانيات وبالطبع ال يستخدم ما ال نمتلنك منن قندرات. منن هنذا 

ل النذي المنطلق فدور هللا واض  في صناعة الرؤينة منن خنالل العقن
 خلقنا به ومازال يستخدمه في صياغة مستقبل البشرية.  
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 الخاتمة 
 

رأينا في هذه الدراسة موضوع الرؤية، والتي ثبت علمياً، وعملياً، 
والهوتياً، أننا ال يمكن االستغنان عنها. فما منن أمنة أرادت أن يكنون 
اً لها ش ناً وكان لها بدون رؤية. ومنا منن فنرد أراد أن يكنون لنه شن ن
وكان له بندون رؤينة. وقند حاولنت فني هنذه الدراسنة تقنديم إجابنات 

 لألسئلة التي أثرتها في المقدمة.  
 

وقد تطرقنا ونحنن نجينب عليهنا إلني الرؤينة الشخصنية وأهميتهنا 
للفرد، والرؤية األسرية وأهميتها في تربية جيل يري ما ال يري. كما 

بننا عنن أسنئلة تشنغل قدمنا دراسة شاملة عن الرؤية في الكنيسة. وأج
بننال الكثيننرين منننا مثننل: كيننف تنن تي الرؤيننة؟ وكيننف تتحقننق؟ ومننن 
المسئول عنها؟ وكيف ندرب قيادات للمسنتقبل فتكنون الرؤينة حقيقينة 
تحمل للمجتمع من خالل أجيال كثينرة؟ فمنا منن رائني عناف لنفسنه. 
ألن الرؤيننة إن ماتننت مننع الشننخص ولننم تنتقننل إلننى اآلخننرين ال تعنند 

قدمنا فني الفصنل األخينر دور هللا فني الرؤينة ألننه بندون   رؤية. وقد
دور د فنني حياتنننا ال نسننتطيع وضننع رؤى يمكننن أن تخنندم الننناس. 

 ورأينا أن هناك إتحاداً بين دور هللا ودور اإلنسان في الرؤية.  
  

كما حاولت تدعيم هذه الدراسة بدراسة منن الكتناب المقندس وعلنم 
وفعلنت هنذا عنن قصند لكني تخنرج   النفس وعلنم اإلدارة والتخطنيط.

فكرة الرؤية إلي حد ما مكتملة لكي تحفنز اإلفنراد للتخطنيط لمسنتقبل 
 أفضل . كما تحفز الكنيسة أن ال تبقي يوما واحداً بدون رؤية. 

 
 ماذا جرى لكنائسنا هذه األيام ؟  وإني أنسأل : 

 
لقد انحصرت رؤانا في كنائسننا فني الوقنت الحاضنر فني المبناني 

لسكن الراعني ..الن . والغرينب إذا أو  سوان أكانت بناًن للعبادة  فقط ،  
أعلن الخادم في الكنيسة عن أي مشروع آخر غير المبناني فنإّن النرد 

أمنا إذا أعلنن عنن احتيناج لمبننى سننجد  سيكون ال يوجد دعم منالي .
جمع المال وقد تم بسهولة وبيسر. هنا نجد الخطنورة التني تكمنن فني 
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ألّن الرؤى انحصرت ولألسف في عض األوقات،  في بخدمة الكنيسة  
إقامة المباني الكنسية سوان أماكن للعبادة أو أماكن بند واحد فقط وهو  

 للمشروعات الكنسية.  
 

 : و إني أتسانل اآلن

 أين رؤى الكنيسة لخدمة اإلنسان كمخلو  على صورة هللا؟   •

يننن رؤيننة الكنيسننة لخدمننة التعلننيم مننن فننت  منندارس إلننى أ •
 ام باألطفال في مراحل التعليم  االهتم

 المختلفة؟  

أيننن رؤى الكنيسننة فنني خدمننة الشننفان مننن فننت  مستشننفيات  •
 وخدمات طبية؟  

   أين رؤى الكنيسة لخدمة الحي الذي تقع فيه؟  •

أين رؤى بنان اإلنسان روحياً واجتماعينا ونفسنياً. أينن رؤى  •
 بنان اإلنسان المؤمن في اإليمان وفي كل عمل صال ؟  

 
يد القول ب ّن هناك خطورة كبيرة فيمنا لنو عاشنت الكنيسنة من المف

بنندون رؤيننة واضننحة عننن المسننتقبل، ألنهننا سننتواجه العدينند مننن 
المشكالت كونها وببساطة ال تعرف الغرض من وجودهنا فني الحني 

 أو في المكان الذي أقيمت فيه.
 
التيقظ والسهر ألنّه بدون رؤينة لنن يسنير في الكنيسة  على الخدام   

نننا "القننادة أصننحاب الننرؤى يعرفننون أيننن يسننيرون. وعننندما أحنند مع
يعننرف القننادة أيننن يننذهبون سينضننم إلننيهم الكثيننر مننن الننناس الننذين 
يرغبننون فنني السننير فنني نفننس االتجنناه، كمننا يسننتطيع القننادة إقننناعهم 

   130بالرؤى التي لديهم ويحصلون على تشجيعهم"
جد مفنرده ألنّنه إن وجند فسنيوبال يوجد خادم صاحب رؤى سنار   

من يسير معه ألّن الرؤية تحفز الجماعة على السنير معناً فني طرينق 
 الخدمة.

 
130 . David Pyches.Leadership for New life Hodder& Stroughton. 

1998. p. 53.  
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فالرؤية إذا حلم شخصي، وحلم كنسيي، وحلم وطني. فاحلم لنفسك 

 ولكنيستك ولوطنك.  
 

ومن يحلم ال بند أن يسنعى لتحقينق أحالمنه. سننواجه مصناعب ال 
حصر لها في تحقينق النرؤى، ولكنن النرؤى تسنتحق أن نعناني لكني 
نحصل عليها، ونعاني في وضعها كخطنط قصنيرة، وخطنط طويلنة، 

 ونعاني من أجل تحقيها.  
 

 فهل نقبل المعاناة؟ 
 

إن قبلنا الرؤى سنقبل المعاناة وسنصل بال شك في نهاينة الطرينق 
إلي تحقينق منا يرينده هللا مننا، يريند هللا مننا الكثينر. فهنل منن صنالة 

 بدأ الرؤية وحتمية التغيير.  مسئولة لكي نعرف ماذا يريد هللا منا؟ لن
أرجوا أن ال تعتبر هذه الكلمات خاتمة لهذا الكتاب، ألننا نحتاج أن 
نبنندأ الرؤيننة الجننادة فنني كنائسنننا وفنني حياتنننا الشخصننية مننن اآلن 

 فصاعداً.  
 

 فهل نبدأ؟؟؟ 
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. ترجمة د. محمد يحيى وآخرون لتنميةتقرير اللجنة العالمية للثقافة وا

1997 .  
ترجمنة د.  واحد وعشرون قانوناً للقينادة  ماكسويلجون س.  .9

 .1998أوسم وصفي كنيسة قصر الدوبارة اإلنجيلية  
تعريب ننور   نظرات في مس لة الزعامة  ماكسويلجون س.   .10

  .1999الديني دار الجيل بيروت طبعة أولى 
دار  ن أجننل االسننتقرارالتغييننر منندكتننور البننبالوي حننازم  .11

 . 98الشرو  مكتبة االسرة  
تناري  الفكنر المسنيحي دكتنور قنس  الخضنري  حنا جرجس   .12

 .  1981المجلد األول دار الثقافة    يسوع عبر األجيال
 التفسير الحديث للكتناب المقندس إنجينل متنىفرانس  ر ، ت   .13
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 .  1990نقله إلى العربية أديبة شكري دار الثقافة  
الشرو  الطبعة   مقدمة في علم النفسر  راضي الواقفى دكتو .14
 .1998الثالثة  
الصالة ألجل اإلرشناد كينف تكتشنف إرادة هللا رون كنسيد    .15

 .  1998دار الثقافة  ترجمة القس صموئيل رزفي 
اإلبننداع اإلداري فنني ظننل زننندة اليننافي الزهننري دكتننور  .16

 2002مارس –يناير   30عالم الفكر المجلد  البيروقراطية  
النظرينة االجتماعينة ودراسنة شناب دكتنور سامية محمد الخ .17
 . 1982دار المعارف الطبعة األولى األسرة  
مكتبة اإلدارة األصول واألسس العلمية  سيد الهوارى دكتور   .18

 1982عين شمس 
الصالة حنوار يغينر الحيناة دار   صموئيل حبيب دكتور، قس .19
 .   1997الثقافة  
فننة دار الثقا اإلدارة الكنسننيةصننموئيل حبيننب دكتننور، قننس  .20
1988. 
دار الثقافننة فننن قيننادة الجماعننات دكتننور صننموئيل حبيننب  .21
 . طبعة رابعة  1987
معاً على الطريق أننا واآلخنر صموئيل رزفي القس إبراهيم   .22

  . 2000دار الثقافة  
معالم التربية دراسات فني التربينة العامنة فاخر عقل دكتور   .23

 .1983دار العلم للماليين    والتربية العربية
أسس السلوك اإلنساني مدخل إلنى موسى    فتاحعبد الفارو    .24

 . 1985ار عالم الكتب للنشر والتوزيع  د  علم النفس العام 
دار الثقافنة طبعنة االقتنراب إلنى هللا فايز فارس دكتور قنس  .25
  .1987ثالثة  
الكنيسة اإلنجيلية الثانية   دعوة للتغييرفارس دكتور قس  فايز   .26
1990. 
 . 1986ار الثقافة  دعلم التفسير  دكتور قس  فهيم عزيز  .27
دار الثقافنة   المدخل إلي العهد الجديند  دكتور قس  فهيم عزيز .28
1980 . 
مايكل يوسف اسلوب يسوع فني القينادة ترجمنة القنس بناقي  .29
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 . 1989صدقة دار الثقافة  
ترجمنة د.   الجينوم السيرة الذاتية للنوع البشنريمات ريدلي   .30

نننوفمبر  275مصننطفي إبننراهيم فهمنني سلسننلة عننالم المعرفننة العنندد 
2001 . 
مكتبنة   التربينة والتغينر الثقنافيدكتنور    عفيفي الهادي  محمد .31

  1962األنجلوا المصرية  
أصنول سنالمة محمند، عبند المننعم  محمود عساف دكتنور و .32

 .1974مكتبة عين شمس   اإلدارة والتنظيم 
دراسننات فنني تنناري  مصننر السياسنني  محمنند متننولي دكتننور .33

  1985باعة والنشر  دار الثقافة للط واالقتصادي واالجتماعي
دار الثقافنة   األنبينان الصنغارالمدخل إلنى  مكرم نجيب القس   .34
1980. 
التفسير الحديث تفسير سفر األعمال ترجمنة هوارد مارشال   .35

 . 1992نجيب جرجور دار الثقافة  
األعمنال ترجمننة  تفسنير العهند الجديند سنفربناركلي  ولنيم  .36

 .   1975دار الثقافة  جوزيف صابر  
الجزن األول ترجمنة القنس ير إنجيل متى  تفسباركلي    وليم  .37

 .1982  فايز فارس دار الت ليف والشر األسقفية طبعة ثانية
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