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 مقدمــــــــة 
 

القيذذذادة الخادمذذذة. فمذذذا هذذذي القيذذذادة ؟ ومذذذا هذذذي سذذذيكولوجية ن هذذذذا الكتذذذا  عذذذ
 بمعناهذذذذا  Ministryتشذذذير كلمذذذة الخدمذذذة   ؟.القيذذذادة خادمذذذذةومذذذا هذذذي  الخدمذذذة؟ 

الواسذذإ إلذذخ الخدمذذة التذذي دعذذي إليهذذا ،ذذعب هللا بمجملذذو  سذذواء كذذ فراد أو كجماعذذة 
فالخدمذذذذة ليسذذذذئ فقذذذذق مسذذذذهولية القسذذذذو  بذذذذل هذذذذي  1محليذذذذة أو ككنسذذذذية عامذذذذة.  

مسذذذهولية جماعذذذة المذذذعمنين جميعذذذًا بذذذالرغم أننذذذا نذذذعمن أ  هللا يفذذذرز بعذذذ  األفذذذراد 
أيذذًا كانذذئ  – للتفذذرل للخدمذذة. تحتذذاج الخدمذذة فذذي الكنيسذذة إلذذخ الخذذادم المتخصذذ 

سذذذواء قذذذس أو أسذذذق. أو كذذذاهن..الا وتحتذذذاج أيضذذذًا إلذذذخ الخذذذدام غيذذذر  -التسذذذمية
 المحلية وهم العلمانيو .  المتفرغين الذين يعملو  جزءًا من الوقئ في الكنائس

 
ودور الخذذدام  تخصذذ  لالقسذذيس فذذي هذذذا الكتذذا  نذذتكلم عذذن دور الخذذادم الم

أ  بعذذذذ  ويالحذذذذ  العلمذذذذانيين فذذذذي تقذذذذديم خدمذذذذة مذذذذعثرة فذذذذي الكنيسذذذذة والمجتمذذذذإ. 
الكنائس تركز علخ مفهوم القيادة والقائد  أكثر من تركيزهذا علذخ الخدمذة والخذادم. 

  العذذودة إلذذخ المفهذذوم الالهذذوتي عذذن الخدمذذة فذذنحن فذذ   محذذاولتي فذذي هذذذا الكتذذا
 خدام ولسنا قادة. 

 
وإذا أردنا ربق كلمة قيادة بالخدمة فسذيكو  النذاتج رائعذًا جذدًا   أال وهذو القيذادة 

. وقد أضذفئ لعنذوا  الكتذا  كلمذة سذيكولوجية لكذي يكذو  واضذحًا أ  هذذا الخادمة
مفهذوم القيذادة وكيةيذة ت ثيرهذا  الكتا  يستعين بنظريات علم النفس االجتماعي عذن

ونفذذس علذذخ الجماعذذة. كمذذا قذذدمئ أيضذذًا المفهذذوم الالهذذوتي عذذن القيذذادة الخادمذذة. 

 
 .   64. ص  1984. بيا  ليما  المعمودية واالفخارستيا والكهنوت منشورات النور  1
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خذذذادم قائذذد . وأقصذذذد بالخذذذادم  الشذذيء ينطبذذذ  علذذخ الشذذذخ  القذذذائم بالخدمذذة فهذذذو 
ما هو  ومن يعاونونو في الخدمة.الخادم المتخص  لالقسيس  في الكنيسة القائد 

اة النذذذا  وفذذذي المجتمذذذإ؟ هذذذل دور  فذذذي الكنيسذذذة فقذذذق أم فذذذي فذذذي حيذذذدور الخذذذادم 
 المجتمإ أيضا؟ 

  سنتناول في هذا الكتا  الموضوعات التالية: 
 ما الفرق بين الخدمة والزعامة؟ الخدمة والقيادة؟ الخدمة والرئاسة؟ 

 ما هو مفهوم القيادة الخادمة عند السيد المسيح؟

 مناسب لكنائسنا اليوم؟ ما هي أنواع القيادة؟ وما هو النوع ال

 هو مفهوم الخدمة في العهد القديم ؟  ما

 وهل تغير هذا المفهوم في العهد الجديد أم ال؟ 

من هم الخدام في الكتا  المقد ؟ هذل هذم القذادة؟ هذل هذم الزعمذاء؟ هذل هذم 
 الرؤساء؟ أم أنهم يختلفو  عن كل هذ  المسميات؟ 

 هل لقب خدام يلي  بقيادات الكنيسة؟ 

 هو مفهوم الدعوة للخدمة؟ من هم المدعوين للخدمة؟ ما 

 ؟ الدينيةلخدمة للعمل في اهل المرأة مدعوة 

 
 صموئيل رزفي 
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 تمهيد
 لماذا هذا الكتاب؟

. وهو يعد الجذزء األول 2003صدر كتا  الرؤية في الكنيسة وحتمية التغيير 
يب وللدراسذة. من هذذ  السلسذلة. وقذد القذخ قبذوال واسذإ النطذاق فذي اسذتخدامو للتذدر 

وهذذذذا الكتذذذا  هذذذو الجذذذزء الثذذذاني مذذذن سلسذذذلة تذذذدريب الخذذذدام   وقذذذد أعذذذد خصيصذذذًا 
العلمذانيين الذراغبين فذي الخدمذة ممذا يذعهلهم للتفكيذر و الستخدامو في تدريب الخدام 

كمذذذذذذذذا لذذذذذذذذم يهمذذذذذذذذل الكتذذذذذذذذا  دور الخذذذذذذذذدام  فذذذذذذذذي القيذذذذذذذذادة الخادمذذذذذذذذة فذذذذذذذذي الكنيسذذذذذذذذة.
أمذذذورًا كثيذذذرة تخذذذ  دعذذذذوتهم  المتفرغينلالقسذذذس  حيذذذ  طرحذذذئ فذذذي هذذذذذا الكتذذذا 

 وتخ  خدمتهم. 
 

وسوف يتبإ هذا الكتا  كتب أخرى في مجال التدريب يجذد فيهذا الخذادم  
 الوسائل والطرق المطلوبة لتقديم تدريب متكامل وفعال. 
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 الفصـــل األول

 خدمــــــــة أم قيــــــادة 
 

المفذذذاهيم   مفذذذاهيم الخدمذذذة فذذذي الكنيسذذذة متنوعذذذة وال يمكذذذن أ  نذذذدر  هنذذذا كذذذل
ألننا عنذدما نتبنذ خ  ولكن سندر  بع  منها. إ   مفاهيم الخدمة أمر حيوي جدًا 

 مفهومًا معينا  ف نو سيعثر في الطريقة التي  نعدي بها  رسالتنا للنا . 
سذذنركز دراسذذتنا هنذذا علذذخ نوعيذذة الخدمذذة الكنسذذية: هذذل هذذي خدمذذة أم قيذذادة أم 

 قيادة خادمة؟
 

نالحذذ  أ  كلمذذة خدمذذة تختلذذ. عذذن كذذل مذذن الكلمذذات بذذادذ ذي بذذدء  البذذد أ  
التالية: قيادة  زعامة  رئاسة. ويجدر بنا أ  نقار  بذين كلمذة خدمذة وهذذ  الكلمذات 

 حتخ يتبيذ ن لنا أسلو  واتجا  ما نريد أ  نقوم بو في وسق النا . 
 

 أواًل: تعريفات
ها  كذذذي نبذذدأ بتعريذذف بعذذذ  الكلمذذات والتذذي تبذذذدو أنهذذا متشذذابهة فذذذي اسذذتخدام

يتضذذح الفذذرق بذذذين كذذل منهذذا  مثذذذل القيذذادة  الزعامذذة  اإلدارة  الرئاسذذذة  ثذذم القيذذذادة 
 الخادمة. 

 ما هي القيادة؟  .1
تعريف كلمة قيادة:    القيادة دور اجتماعي رئيسي يقوم بذو فذرد لالقائذد  أثنذاء 
و تفاعلو مإ غير  من أفراد الجماعة ل األتباع  . ويتسم هذا الذدور بذ   مذن يقذوم بذ

يكذذو  لذذو القذذوة والقذذدرة علذذخ التذذ ثير فذذي الخذذرين وتوجيذذو سذذلوكهم فذذي سذذبيل بلذذول 
هدف الجماعة. والقيذادة ،ذكل مذن أ،ذكال التفاعذل االجتمذاعي بذين القائذد واألتبذاع 
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وهنذذاأ أنذذواع عديذذدة مذذن القيذذادة منهذذا الفذذردي  2التبعيذذة . -حيذذ  تبذذرز ثمذذة  القيذذادة
وسذنتعر  بالتفصذيل لدراسذة هذذ  األنذواع  ومنها الذدكتاتوري ومنهذا الجمذاعيخالا

 في فصل أنواع القيادة. 
 
  ما هي الزعامة؟ .2

فالتبعيذة ،ذرض ضذروري مذن ،ذروض  3الزعامة  هذي القذدرة علذخ صذنإ األتبذاع. 
الزعامة. ففي الزعامة هناأ القائد والتابإ  كل ،خ  يعثر فيمن حولو   فيمذا هذم 

دة فذي بعذ  المجذاالت   بينمذا نكذو  ذا يعنذي أننذا نكذو  قذاهذبدورهم يعثرو  فيو.  
ومذذذذإ أ  القيذذذذادة موهبذذذذة   4أتباعذذذذًا فذذذذي مجذذذذاالت أخذذذذرى. كلنذذذذا إمذذذذا قائذذذذد أو تذذذذابإ. 

والتبعيذذة أيضذذًا يمكذذن أ  نعتبرهذذا موهبذذة  إال أننذذا فذذي الخدمذذة ال نكذذذ  و  أتباعذذًا مذذن 
فذ  إذًا الزعامذة ال توا البشر لكي يتبعونا  بل نسعخ لتكوين ،ركاء لنا في الخدمة.

  .عن مفهوم الخدمة يالفكر الالهوت
 
 Administration. ما هي اإلدارة 3

اإلدارة هذذذي  حسذذذن اسذذذتخدام كذذذل اإلمكانيذذذات  وينصذذذب اهتمامهذذذا علذذذخ جعذذذل 
المعسسذذذة تعمذذذل بصذذذورة فعالذذذة وبكفذذذاءة. ولتحقيذذذ  ذلذذذت فهذذذي تسذذذتخدم المعلومذذذات 

رق والمجموعذذات وتذذتحكم فذذي ال ميزانيذذات وتقذذيس واألفذذراد واألنظمذذة  وهذذي تبنذذي الفذذ 
تقدم وتبذادر باتخذاذ  اإلجذراءات التصذويبية متذخ لذزم لمستوى األداء وتراقب معدل ا

 
 .  185  184. حامد زهرا  من نبيل عبد الفتاح مرجإ سب  ذكر  ص  2
 
نور الدين الزويتنخ دار الجيل بيروت  . جو   . ماكسويل نظرات في مس لة الزعامة تعريب   3

 . 13. ص 1999طبعة أولي 

 .14. المرجإ الساب  ص  4
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األمذذر. وهذذذ  الو ذذائ. التشذذغيلية حيويذذة لنجذذاح المشذذروع  لكنهذذا ال تضذذيف ،ذذيهًا 
تختل. اإلدارة عن القيادة. وبالتالي فاإلدارة تختلذ. عذن الخدمذة.   5جوهريًا للقيادة 
مذانإ مذن اسذتخدام علذم اإلدارة فذي الخدمذة  فالخدمذة تصذبح فعالذة إال أنو ال يوجد 

 عندما نستخدم اإلدارة بطرق علمية صحيحة.
 
  Headshipما هي الرئاسة؟  .3

تفذذذ  رق الذذدكتورة انتصذذار يذذونس بذذين القيذذادة الرسذذمية وغيذذر الرسذذمية  فتذذرى أ   
وتسذذذذتمد  القيذذذادة غيذذذذر الرسذذذذمية هذذذذي القيذذذذادة التذذذذي تنشذذذذ  مذذذذن التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي

سلطتها من رضا الجماعة. أما القيادة الرسمية فهذي التذي تعنذي الرئاسذة أي ،ذغل 
مناصب و يةية معينة. فالرئيس يستمد سلطتو من القوانين واللوائح المحددة لذدور 
الذرئيس والمرتبطذذة بتنظذيم و يفذذي معذين فذذي معسسذة مذذا. أمذا القائذذد فذال يسذذتند فذذي 

ي اللذذوائح والقذذوانين التذذي تحذذدد العالقذذة بذذين أ -سذذلطتو إلذذخ هذذذا الجانذذب الرسذذمي
فالرئيس يستمد سلطتو من قذوانين المعسسذة التذي يعمذل بهذا    -6الرئيس والمرؤو 

 أما القائد ف نو يستمد سلطتو من رضا الجماعة التي اختارتو ليكو  قائدًا لها.
 

 
  القيادة خدمة وعلم وتخطيق ومواجهة رؤية جديدة لمبادذ القيادة في العهد الجديدتوم مار،ال .   5

 .6. ص 1998النا،ر للنسخة العربية مكتبة المنار 

 .234. ص 1991دار المعارف  السلوأ اإلنساني. دكتورة انتصار يونس  6
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 ثانيًا: الفرق بين الرئاسة والقيادة/ الزعامة
. تقوم الرئاسة نتيجة لنظام    1ة الفرق كالتالي:  ويحدد الدكتور لويس مليك

تحقي   في  الشخ   بمساهمة  األفراد  التلقائي من جانب  االعتراف  نتيجة  وليس 
ل ؛  الجماعة  تحدد   2أهداف  ال  أى  لمصالحو    طبقًا  الهدف  الرئيس  يختار    
ل ؛  نفسها  مشترأ 3الجماعة  عمل  أو  قليلة   مشتركة  بمشاعر  الرئاسة  تتميز    

لضهيل   ؛  معين  لهدف  الرئيس 4تحقيقًا  بين  كبير  اجتماعي  تباعد  يوجد    
علخ   الجماعة  إلرغام  كوسيلة   بو  االحتفاظ  األول  يحاول  الجماعة    وأعضاء 

ل ؛  مصالحو  القائد  5تحقي   فسلطة  السلطة    مصدر  في  هو  فرق  أهم  لعل    
م فهي مستمدة  الرئيس  أما سلطة  الجماعة    أفراد  تلقائيًا  عليو  ن سلطة  يخلعها 

الجماعة   مفهوم    7خارج  عن  القيادة  مفهوم  استخدام  يفضل  مليكة  أ   نالح  
الزعامة حي  أ  القيادة طبقًا لمفهومو تتمتإ بمساحة من مشاركة الجماعة للقائد.  
كما أ  القائد يحصل علخ سلطتو من الجماعة وعن طري  هذ  السلطة يستطيإ 

الرئاسة والقيادة فما الفرق بين الرئاسة  إذا كا  هذا هو الفرق بين  القيام بمهامو.  
 والزعامة. 
 

 الفرق بين الرئيس والزعيم
 . الرئيس يسوق العمال   الزعيم يهيههم ل يعلمهم   •
الذذذذرئيس يعتمذذذذد علذذذذخ السذذذذلطة   الذذذذزعيم يعتمذذذذد علذذذذخ الشذذذذعور  •

 الودي.
 الرئيس يثير الخوف   الزعيم يثير الحما . •
 الرئيس يقول  أنا  الزعيم يقول نحن. •

 
الجزء األول الهيهة المصرية العامة  سيكولوجية الجماعات والقيادة  . د. لويس كامل مليكة  7

 .218م. ص  1989للكتا  
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لذرئيس يسذذارع إلذذخ التذذوبيا علذذخ التقصذذير  الذذزعيم يسذذارع إلذذخ ا •
 اإلصالح .

 الرئيس يعرف كيف   الزعيم يشرح كيف. •
 8الرئيس يقول  انصرف  الزعيم يقول لننصرف.  •

 
قد تبدو صورة الذزعيم متفوقذة عذن صذورة الذرئيس  ولكذن صذورة الخذادم تتفذوق  

القائذذذذد أو الذذذذزعيم أو فالخدمذذذذة فذذذذي الكنيسذذذذة ال تجذذذذدي معهذذذذا صذذذذورة  علذذذذخ الكذذذذل 
قصارى القول كلمة القيادة ترتبق بالسلطة والسيادة  وعمليذة القيذادة تعتمذد الرئيس.  

وقذد تكذو  الرةبذة فذي  9بشكل عام علذخ أسذا  نفسذي وهذو الخضذوع أو السذيطرة. 
الخضذذوع مذذن جانذذب الذذبع  والرةبذذة فذذي السذذيطرة مذذن جانذذب الذذبع  الخذذر لهذذا 

 أسا  فطري .   
 

تذذذذذرتبق بالسذذذذذيادة واللذذذذذوائح والتباعذذذذذد االجتمذذذذذاعي بذذذذذين الذذذذذرئيس  وكلمذذذذذة رئاسذذذذذة
مذا الخذادم فمذن المفذرو  أ  ال يكذو  لذو أتبذاع  أل  الخذادم يكذذ  و  والمرؤوسين. أ

أتباعذذًا و وللكنيسذذذة ولذذذيس لذذذو ،خصذذذيًا. ولذذذيس معنذذذخ هذذذذا أ  يصذذذبح الخذذذادم بذذذال 
 الخادمة.  صالحيات  فالخادم قائد وهذا ما يمكن أ  نطل  عليو القيادة 

 
  Servant leadershipثالثًا: ما هي القيادة الخادمة 

القيذذادة الخادمذذة هذذي قيذذادة ولكذذن ب سذذلو  الخدمذذة أي أنهذذا تحتذذوى علذذخ سذذلطة 
الخدمذذة وتذذرتبق بالعطذذاء والبذذذل والتضذذحية عذذن طريذذ  المحبذذة بذذين الخذذادم و،ذذعبو 

م يبذذذذل ،ذذذيهًا   فالمحبذذة التذذذي بذذين الخذذذادم ومخدوميذذذو مبنيذذة علذذذخ أسذذذا  أ  الخذذاد
 

 .   18   17. المرجإ الساب  ص  8

 .232يونس مرجإ سب  ذكر  . ص   انتصار.   9
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يبذذذل نفسذذذو ل،خذذذرين  فهذذذو يعطذذذي إيمانذذذو وحبذذذو وإخالصذذذو وغيرتذذذو  ليذذذزداد إيمذذذا  
فالمحبة بذين الخذادم و،ذعبو هذي  10النا  وحبهم وإخالصهم و ولبعضهم البع  

أسذذا  العطذذاء والبذذذل  وهذذي ،ذذرض ضذذروري لنجذذاح الخدمذذة ألنذذو ال يوجذذد خدمذذة 
 حقيقية تقدم بدو  حب وبدو  تضحية. 

 
تحتوى علذخ السذلطة فذي العمذل الرعذوي  السذلطة التذي   القيادة الخادمة  أ كما  

. وأفضل سلطة هذي التذي تنبذإ مذن الجماعذة حيذ  تنبإ من النا  لشخ  الخادم
يسذذذذتطيإ الخذذذذادم مذذذذإ مجلذذذذس الكنيسذذذذة أ  يكذذذذو  لهذذذذم سذذذذلطة فذذذذي اتخذذذذاذ القذذذذرارات 

 مهامها.  المختلفة في الخدمة. وبدو  هذ  السلطة ال تستطيإ الكنيسة إنجاز
لهذا خول دستور الكنيسة السلطة إلخ المجمإ الكنسي كجماعذة  وإلذخ مجلذس 
الكنيسة  و،ح المسيح كنيستو وقادتها بسلطة روحية. وهذذ  السذلطة كائنذة فذي كذل 
جسم الكنيسة جاعلذة إيذا  ملكوتذًا روحيذًا متميذزًا عذن السذلطا  المذدني ويمذار  هذذا 

وهذذذ  السذذلطة نابعذذة مذذن رضذذا  11لكنسذية السذلطا  عذذن طريذذ  المجلذذس والمجذذامإ ا
النذذذا  بذذذدور مجلذذذس الكنيسذذذة ثذذذم المجمذذذإ. وتمذذذار  هذذذذ  السذذذلطة علذذذخ أعضذذذاء 
الكنيسة  ا  دائرة اختصاص الكنيسة تشمل فقق أولهت الذين هم ضمن عضذويتها 

 12وتقتصر علخ ،هونهم  وواجباتهم   الروحية بصفة كونهم تالميذ المسيح 
 

 
طبعذذذذذة الرابعذذذذذة ديذذذذذر القذذذذذديس األنبذذذذذا مقذذذذذار ال الخدمذذذذذةمتذذذذذي المسذذذذذكين األ  .  10

 .  12ص  . 1982

 .  54. مادة 1985. دستور الكنيسة اإلنجيلية دار الثقافة   11
 .55. المرجإ الساب  مادة  12



 سيكولوجية القيادة الخادمة 

 

14 

أكثر من في كنائسنا األيام علخ كلمة قائد وقيادة  هذ بع  الدارسين  قد ركز 
وبالتالي انتشر هذا الفكر في كنائسنا فهناأ قائد تركيزهم علخ كلمة خادم وخدمة. 

 لمدار  الجمعة لمدار  األحد    وقائد للفتيا    وآخر لشبا  جامعة  ...الا . 
 

م ،ذعبها منهذا  ومإ أنني أ،ذجإ أ  الكنيسذة تنفذتح علذخ العلذوم المختلفذة  ليذتعل
إال أننذذي أخذذذاف فذذذي نفذذذس الوقذذذئ مذذذن اسذذتخدام كلمذذذة قائذذذد وقيذذذادة بذذذدال مذذذن خذذذادم 

لهذذذذا نحتذذذاج إلذذذخ العذذذودة إلذذذخ المفذذذاهيم الالهوتيذذذة التذذذي تسذذذاعدنا أ  نقذذذدم وخدمذذذة. 
خذذدمتنا ل،خذذرين بذذدو  أ  نذذزعم ألنفسذذنا العظمذذة والسذذلطا  المسذذتمد مذذن اسذذتخدام 

  فرديذذة تبغذذي التسذذلق. بذذل خذذدام هذذدفنا ة لبسذذلطةكلمذذة قيذذادة. فذذنحن إذًا لسذذنا قذذاد
بتواضإ. وقد أوكل الر  لنا مسهولية خدمة النا  وليس ونقوم بها     األول الخدمة

 مسهولية قيادتهم.  
 

والبذذد مذذن إضذذافة كلمذذة تحذذذير عنذذد هذذذ  النقطذذة .  القيذذادة  مفهذذوم تشذذترأ فيذذو 
المفهذوم المسذيحي للقيذادة  الكنيسة والعالم. ويجب علينا أال نفتر   ب ي حال  أ 

والمفهوم غير المسيحي لها متماثال . وال ينبغي علينذا أيضذًا أ  نتبنذخ نمذاذج مذن 
اإلدارة الدنيويذذذة قبذذذل إخضذذذاعها أواًل إلذذذخ التمحذذذي  المسذذذيحي الذذذدقي . لقذذذد أدخذذذل 
السيد المسيح طرازًا جديدًا من القيذادة بمعنذي الكلمذة وهذذا الطذراز يمكذن أ  نسذميو 

لخذادم القائذد. وقذد عبذر عذن الفذرق بذين الطذراز القذديم والطذراز الجديذد بهذذذ  بكلمذة ا
 10 وأنتم تعلمو  أ  الذين يحسبو  رؤساء األمم يسذودونهم ...  ل مذر العبارات:  

وسنتناول هذ  الفكرة بالشرح فذي فصذل الحذ . لهذذا سذنحاول فذي   13. 45–  42:  
أل  فكذرة الخدمذة هذي األقذر   الفصول القادمة التركيذز علذخ فكذرة الخدمذة والخذادم

 
. ص  1990ترجمة نجيب جرجور ار الثقافة المسيحية والقضايا المعاصرة . جو  ستوت  13

340  . 
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. ولكذي نبنذي بنذذاءك متكذاماًل حذذول هذذا المفهذذوم واألنسذب لرسذالة الخذذدام فذي الكنيسذذة
مفهوم نطوعها إلخ حتخ نستطيإ أ  أواًل سنحاول التطرق لمفاهيم القيادة المختلفة 

 الخدمة.   
 

نتيجذذة فقذذد يذذنجح مذذدير معسسذذة مذذا ألنذذو اسذذتطاع أ  يسذذيطر علذذخ مرؤوسذذيو 
ولكذذذن النجذذذاح فذذذي الخدمذذذة إداري محكذذذم  ونتيجذذذة لتنفيذذذذ القذذذوانين اإلداريذذذة.  جهذذذاز

يبنذي يختل. عن النجاح في المعسسات اإلدارية  أل  النجاح في الخدمذة الكنسية  
علي التضحية من جانب الخادم للمخدومين. والتضحية لها أ،كال متنوعة فيمكن 

أحيانذذا تكذذذو   شخصذذذية...الا.و بالراحذذة الاو بالمذذذال اأ  تكذذو  التضذذذحية بالوقذذئ 
التضحية فردية من الخادم فقق وأحيانًا تكو  أسرية من أسرة الخذادم للشذعب  كمذا 

سذذنحاول فذذي  أنهذذا قذذد تكذذو  جماعيذذة أي جماعذذة تضذذحي مذذن أجذذل بقيذذة األفذذراد. 
بقيذذة هذذذا الكتذذا  معالجذذة الكثيذذر مذذن الموضذذوعات فذذي الخدمذذة فذذي الكنيسذذة مذذن 
ة.خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل فكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة القيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادة الخادمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 رابعًا: مقارنة بين القيادة  الرئاسة  القيادة الخادمة
 

المقارنة  
 من حي  

القيادة 
Leadership 

الرئاسة
Headship 

 القيادة الخادمة 
Servant 

Leadership 

من حي  
 الهدف 

تحذذذذذذذذذذذدد الجماعذذذذذذذذذذذة 
الهدف وتسعخ لتحقيقذذو 

 وتغير  عندما تريد  

الذذذذذذذذذذذرئيس هذذذذذذذذذذذذو 
الذذذي يختذذار الهذذدف 
 ويغير  عندما يريد

ادم والجماعة معذذًا الخ
يتفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعال  نتيجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
االحتياجذذذذذذذذذات ويضذذذذذذذذذذعا  

 الهدف معاً 

من حي  
 التفاعل

يذذذذذذذذذذذذذذذذذتم التفاعذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديناميكي بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين 
الجماعذذذذة وهذذذذذا يسذذذذاعد 
علذذذذذذي  هذذذذذذور القيذذذذذذادة. 
فالقيذذذذذادة تظهذذذذذر نتيجذذذذذة 

 لمساعدة الجماعة. 

التفاعذذذذذذذذل قليذذذذذذذذل 
جذذذذذدًا بذذذذذين الجماعذذذذذة 
ويكذذو  بقذذدر الهذذدف 
 الموضوع أمامهم.  

الخذذذذادم التفاعذذذذل بذذذذين 
والشذذذذذذذذعب وبذذذذذذذذين األفذذذذذذذذراد 
وبعضذذذذذهم الذذذذذبع  ،ذذذذذرض 
ضروري لبقاء الخذذادم فذذي 
الكنيسذذذذذذذذذة  أل  التفاعذذذذذذذذذل 
يسذذذذذذذذذذذاعد علذذذذذذذذذذذي خدمذذذذذذذذذذذة 
 المجتمإ وخدمة الكنيسة.

من حي  
 السلطة 

يوجذذذذذد لذذذذذدى القائذذذذذد 
سذذذذذذذذلطة مذذذذذذذذن اعتذذذذذذذذراف 
الجماعذذة بذذو كقائذذد وقذذد 
تذذذذذزول السذذذذذلطة عنذذذذذدما 
يضذذذذذذذذذذذذذذذذذع. اعتذذذذذذذذذذذذذذذذذراف 

 الجماعة بالقائد.  

يحذذذذذذذذتف  الذذذذذذذذرئيس 
لسلطة كاملة في يذذد  با

للسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيطرة علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 
المرؤوسذذذذذذين   وقذذذذذذد ال 
ترغذذذذذب الجماعذذذذذذة فذذذذذذي 
سذذذذذلطة الذذذذذرئيس ولكذذذذذن 
سذذذيطرة الذذذرئيس علذذذيهم 
 يجعلهم يخضعو  لو. 

يتمتذذذذذذإ الخذذذذذذادم بسذذذذذذلطة 
ممنوحذذذذذذذة لذذذذذذذو مذذذذذذذن الشذذذذذذذعب 
الذذذذذذذي يقذذذذذذوم بخدمتذذذذذذو وهذذذذذذذ  
السذذلطة ستسذذتمر مذذن خذذالل 
تواضذذذذإ الخذذذذذادم ولذذذذيس مذذذذذن 
خذذالل البحذذ  عذذن مزيذذد مذذن 

مفرو  علذذذذذي السذذذذذلطة. فذذذذذال
الخذذذذذذذذذذذذذادم أ  ال يبحذذذذذذذذذذذذذ  أو 
يطالذذذب بسذذذذلطة   بذذذل يخذذذذدم 

 بتواضإ.  
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من حي  
االستمرار في  

 العطاء 

يسذذذذذذذذتمر القائذذذذذذذذد فذذذذذذذذي 
عملذذذذذذذو حسذذذذذذذب رضذذذذذذذي 
الجماعة عليو  وقد يذذتم 

 اختيار بدل للقائد.

يستمر الذذرئيس فذذي 
عملو بحسب اللوائح 
والقذذذذذذذذذذذوانين والذذذذذذذذذذذنظم 
فذذذذذذذذذذذذالرئيس يسذذذذذذذذذذذذذتمد 
سلطانو مذذن القذذوانين 
الموجذذذذذذذذذذذذذذذذذودة فذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

 معسسة ما.

يسذذذذذذذذذذتمر الخذذذذذذذذذذادم فذذذذذذذذذذي 
الخدمذذذذذذذذة نتيجذذذذذذذذة احتذذذذذذذذرام 
النذذذذا  وتقذذذذديرهم لخدمتذذذذو 
فهذذذذو يسذذذذذتمر فذذذذذي العمذذذذذل 
بنذذذذاء علذذذذخ رةبذذذذة النذذذذذا  
في الخدمة التي يقذذوم بهذذا 
ولذذذيس بنذذذاء علذذذخ قذذذرارات 
إداريذذذذة أو لذذذذوائح. فعامذذذذل 
الحذذذذذذب والعالقذذذذذذة الطيبذذذذذذة 

ــ ثر ــدور المـــــ هذذذذذذذذي  والـــــ
الضذذذذذذذذذذذذمانات السذذذذذذذذذذذذتمرار 
الخدمذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذإ جماعذذذذذذذذذذة 

 معينة.  

 
إ  سبب المقارنة في الجدول الساب  بين القيادة  الرئاسة  القيادة الخادمة هو  
القيادة وكن ما يصلح   أ  نري أ  الخدمة في الكنيسة ال يصلح فيو الرئاسة أو 
داخلها   النا   حياة  في  معثر  دور  للكنيسة  يكو   لكي  الخادمة.  القيادة  فيها 

ي الصدد كيف  هذا  في  المهم  والسعال  داخلها وخارجها.  معثرًا  دورًا  للكنيسة  كو  
 وخارجها وهي تتبإ نموذج القيادة الخادمة؟  

 القيادة الخادمة تهتم بالتالي:
يمكن  الهدف:   .1 محددة  أهدافًا  تضإ  عندما  المعثر  الدور  الكنيسة  تمار  

تنفيذها في أوقات محددة. وهذا ما نسميو رؤية الكنيسة للمستقبل  حي  تستطيإ  
 مجتمإ من خالل وضإ أهداف متجددة أمام ،عبها.  الكنيسة أ  تخدم ال
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التفاعل بين أعضاء الكنيسة بعضهم البع  في غاية األهمية التفاعل:  .2
الكنيسة  بديناميكية  االهتمام  معنا   التفاعل  الخطورة.  غاية  في  التفاعل  وعدم 

في الكنيسة. التفاعل معنا  الرةبة الشديدة في   ةكجماعة وتطبي  معاني الديناميكي
 لعمل معًا كجماعة وليس ك فراد. ا

السلطة وكما أسلفنا بالقول أنها سلطة جماعية تمارسها مفهوم السلطة:  .3
الجماعة علخ بعضها البع . فهي إذًا سلطة جماعية تحمي الجماعة من سطوة  

 الفرد. بحي  ال يكو  هناأ صراع علخ األدوار.  
العطاء:   .4 في  اساالستمرارية  بال  جماعة  أي  أ   في  المالح   تمرارية 

االستمرارية   هذ   تضمن  الخادمة  والقيادة  مستقبل.  بال  فهي  والعطاء  الخدمة 
فالخادم والكنيسة والمجمإ المسهول كلهم عناصر فاعلة في خدمة المجتمإ وفي  

 خدمة الكنيسة من خالل القيادة الخادمة.   
 

ي حياة  خالصة القول في فكرة الدور المعثر هو أ  يكو  للكنيسة دورًا فعال ف 
النا  الدور المغير لحياتهم. كما أ  الدور المعثر يكو  في بناء قيادات جديدة  
الت ثير في   في الكنيسة وينبغي أ  يمتد الدور المعثر للكنيسة خارج جدرانها أي 
 المجتمإ من خالل خدمة عملية مثل بناء مستشةيات  مدار   جمعيات خيرية. 
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 الفصل الثاني 
 يسوع الخادم 

 
السيد المسيح علخ فكرة الخادم في مواضإ كثيرة في األناجيذل. اسذتخدمها أكد  

علخ نفسو  وطب  نفس الفكرة علخ التالميذ  وقد تعدي السيد المسذيح التعلذيم عذن 
الخدمة إلخ مرحلة الممارسة عمليذًا مذإ تالميذذ  فذي مواقذ. كثيذرة نذذكر منهذا علذخ 

بذذذل عيذذذد الفصذذذح األخيذذذر فذذذي سذذذبيل المثذذذال غسذذذل السذذذيد المسذذذيح أرجذذذل التالميذذذذ ق
لمجذرد أ  يتذرأ لهذم مثذااًل عمليذًا عذن مفهذوم التضذحية والتواضذإ  وإنمذا ال     توحيا

 إ تعودنا أ  نرى في هذا الذن  بعذدًا وعظيذا  إال .  ليوضح معنخ القيادة الخادمة
 البعد التعليمي يتضح أيضا من قرينة الن   وهذا ما سنبح  فيو: 

 
 (20-1:  13) يو المسيح أرجل التالميذ؟  أواًل : لماذا غسل السيد

اإلجابذذة علذذخ هذذذا السذذعال مهمذذة للغايذذة وال يمكذذن أ  يكذذو  السذذبب الوحيذذد هذذو 
اتسذذاأ أرجلهذذم مذذن الطريذذ  الذذذي سذذاروا فيذذو. فهذذل هنذذاأ أسذذبا  أخذذرى؟ حاولذذئ 
حصذذذر بعذذذ  األسذذذبا  التذذذي جعلذذذئ السذذذيد المسذذذيح ينحنذذذي علذذذخ أرجذذذل التالميذذذذ 

 نها:واليت بع  م  ويغسلها 
 
أعذذد صذذاحب البيذذئ الذذذي اتفذذ  معذذو السذذيد : تمســك  ــل مــنهم بم انتــ  .1

المسذيح مكانذذًا لذو ولتالميذذذ  ليذ كلوا الفصذذح األخيذر معذذًا. ف عذد المنشذذفة  والمغسذذل  
والماء وتوقإ أ  يذ تي السذيد المسذيح ومعذو تالميذذ  وخادمذو لعبذد خذاص لخدمتذو  

عذو ألنذو لذم يصذطحب عبذدًا ليقوم بغسل األرجل. ولكن السيد حضذر بذدو  خذادم م
 معو لخدمتو  كما أ  صاحب البيئ لم يوفر خادمًا من عند . 
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هذذل سذيقوم واحذذد مذذن التالميذذذ بهذذذ  المهمذذة؟ أم  فمــن يقــوم باســل األرجــل  ذًا؟
 أنهم سيستعينو  بعبد من العبيد من منزل آخر؟ 

 وألنذو تعذذذر علذذخ السذذيد المسذيح إحضذذار عبذذد لغسذذل األرجذل فكذذا  مذذن المحذذتم
أ  يقوم واحد من التالميذ بهذ  المهمة. ولكن لم يقم أحد من التالميذ بهذ  المهمة 
أل  كل واحذد مذنهم تمسذت بمكانتذو.  يجذدر بنذا أ  نسذ ل  لمذاذا لذم يغسذل التالميذذ 
أرجل بع ؟ لم يكن هذذا بسذبب أنهذا كانذئ مهمذة قذذرة  بذل ألنهذا مهمذة وضذيعة؛ 

وعنذدما رأى السذيد  14فهي مهمذة العبيذد كانئ مهمة تعبر عن المكانة المنخفضة  
المسذذذيح مذذذوقفهم هذذذذا مذذذإ بعضذذذهم الذذذبع  قذذذام هذذذو بغسذذذل أرجلهذذذم لذذذيعلمهم كيذذذف 

 يخدمو  بعضهم بعضًا. 
 

وهنذذا نسذذتطيإ أ  نقذذول أ  السذذيد المسذذيح  أضذذاف لمسذذة جديذذدة لمفهذذوم القيذذادة 
الخادمذذة. لقذذد كذذا  لذذدى يسذذوع وجهذذة نظذذر خاصذذة عذذن مفهذذوم القذذوة والسذذلطة فهذذو 

  15الملت وقد كا  صولجانو المنشفة التي اتزر بها  وعر،و هو طسئ الماء 
 

مذذذا فعذذل فذذذي غسذذل األرجذذذل  رجذذإ إلذذذخ  خبعذذدما علذذذ م يسذذذوع تالميذذذ  عذذذن معنذذ
موضوع الهوية  من هو  وقال لهم  أنتم تدعونني معلمًا وسيدًا وحسنًا تقولو  ألني 

القائذذد. وإ  كذذا  وهذذو السذذيد كذذا  يذذدرأ تمامذذًا أنذذو هذذو المعلذذم و . 13ع أنذذا كذذذلت  
المعلذذذم قذذذام بهذذذذا العمذذذل فهذذذو يذذذ مر تالميذذذذ  أ  يقومذذذوا بهذذذذا العمذذذل مذذذإ بعضذذذذهم 
البع .  ألني أعطيتكم مثذااًل حتذخ كمذا صذنعئ أنذا بكذم تصذنعو  أنذتم أيضذًا بهذم 

وكذذ   يسذذوع يقذذول لهذذم أنذذا الذذذي لذذدي  الحذذ  كذذل الحذذ  أ  تغسذذلوا قذذدمي   15ع 
 

 . 109مرجإ سب  ذكر . ص  توم مار،ال .   14

15  . Grag Ogdan The New Reformation Returning the Ministry to the 

People of God. Zondervan Grand Rapids, Michigan 1990 . p. 175 . 
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لتذ مين حقذوقي. إ  نمذوذجي فذي الحيذاة هذو أ  ال أطلذب ولكن لم استخدم مكانتي  
 ما أستح . 

 
يذكر البشير يوحنا كلمة مهمة عن يسذوع قبذل غسذل أرجذل :  علم من هو .2

التالميذذذ.  يسذذوع وهذذو عذذالم أ  ال  قذذد دفذذإ كذذل ،ذذم إلذذخ يديذذو وأنذذو مذذن عنذذد هللا 
الفقذرة  الشذم األول الذذي ألحظذو فذي هذذ   . 3:  13خذرج وإلذخ هللا يمضذي. ل يذو 

قذذوة يسذذوع المحيطذذة بكذذل ،ذذيء وسذذلطانو. ف سذذا  خدمتذذو اإلدراأ الحقيقذذي لقوتذذو 
وهذو  عذالم ؟ كذا  يسذوع يذدرأ وقد عبذر عذن هذذ  اإلدراأ بكلمذة   16ومركز  وهيبتو 

مذذن هذذذو فهذذو ابذذذن هللا الذذذي خذذذرج مذذذن عنذذد ال  وال  سذذذيرجإ ثانيذذة عذذذن طريذذذ  
حياتذو أال وهذي أزمذة المذذوت  الصذلب وهذذا العلذم ت كذد وهذذو يواجذو أخطذر أزمذة فذذي

  . 27:  12ل يو  نفسي قد اضطربئ  التي يقول عنها في مواجهتها ال  
 

فالسيد وهو في قمة المجذد  مجذد العذرإل اإللهذي الذذي كذا  ينتظذر    مثذل هذذا 
الفكر  كا  يمكن أ  يمأل  بالكبرياء واالستعالء. ولكنو أخلخ عنو كذل ،ذم  وفذي 

والعبذد   وغسذل أرجذل تالميذذ . وفذي الوقذئ الذذي كذا  اتضاع اتخذذ مركذز الخذادم 
ممكنذذذًا أ  يرتفذذذإ فيذذذو إلذذذخ أسذذذمخ درجذذذات اسذذذتعالئو   وصذذذل إلذذذخ أقصذذذخ درجذذذات 

تنازل السيد المسيح إلخ أدنخ عمل  ليقذدم للتالميذذ مثذااًل عذن العظمذة   17اتضاعو 
   .الحقيقية وعن التواضإ الحقيقي

 

 
 . 34. ص  2002ترمجة إدوارد وديع دار الثقافة أكرب عشرة أخطاء يرتكبها القادة . هانز فنزيل  16
دار النشر األسقةية   ترجمة الدكتور عزت زكخ الثاني الجزء  ،رح بشارة يوحنا . وليم باركلخ  17
 .277ص  19
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بهذذذا العمذذل  إ  يسذذوع لذذم يصذذر  ونحذذن نسذذ ل هذذل صذذار يسذذوع إلهذذًا عنذذدما قذذام
إلهًا ألنو أطاع وقام بعمل العبيد هذا   بل قام بهذا العمل ألنو إلو   وألنذو متسذلق 
علذذخ كذذل العذذالم . فعملذذو هذذذا لذذم يكذذن فقذذق مثذذااًل للتالميذذذ ولكنذذو كذذا  إعالنذذًا لمجذذد 

 ألنو ال يستطيإ أحد أ  يقوم بعمل وضذيإ كهذذا أ  لذم يكذن لديذو ثقذة  18األلوهية. 
 في نفسو وثقة في من هو  وثقة في أهدافو في الحياة.

 
إذًا نسذذتطيإ القذذول أ  يسذذوع أ هذذر مجذذد هللا مذذن خذذالل عمذذل كهذذذا  ففذذي أقذذل 
وأتفو األعمال واأل،غال يمكن أ  يظهذر جذالل هللا .. فمذن يسذتطيإ إذًا أ  يحتقذر 

.. إ   أي عمل مهما كذا  صذغيرًا فيذو يسذتطيإ الفذرد أ  يظهذر مجذد حيذاة هللا فيذو
أي عمل مهما كا  صغيرًا ؟ فيو يستطيإ الفرد أ  يظهر مجد حياة هللا فيو .. إ  

 8كورنثذو   2عمل السيد المسيح هو أسذا  عملنذا وتفكيذر  هذو الذدافإ لتفكيرنذا ل 
فهناأ خذدمات قذد نظذن أنهذا بسذيطة وبسذبب بسذاطتها ال ننجذذ  للقيذام  19 .  9:  

نذذا يمكذذن أ  نمجذذد هللا مذذن خذذالل مثذذل تلذذت بهذذا. ولكننذذا نذذتعلم مذذن غسذذل األرجذذل أن
الخذذدمات والتذذي تبذذدو بسذذيطة بالنسذذبة لنذذا. هكذذذا أ هذذر السذذيد المسذذيح مجذذد  مذذن 

 خالل غسل أرجل التالميذ. كما أنو علمهم كيف يخدمو  بعضهم بعضًا. 
 

 ثانيًا. السيد المسيح وإخالء الذات 
ذي إذ كذا  فذي صذورة  فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضذاً. الذ

هللا لم يحسب خلسة أ  يكو  معاداًل و لكنو أخلذخ نفسذو آخذذاً صذورة عبذد صذائراً 
في ،بو النا . وإذ وجد في الهيهة ك نسا  وضإ نفسو وأطذاع حتذخ المذوت مذوت 

   .8-5: 2الصليب  ل في 
 

 . 623. ص   1980دار الثقافة المدخل إلخ العهد الجديد . الدكتور القس فهيم عزيز   18

 .623. المرجإ الساب  . ص  19
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لقذذد تجلذذي الرسذذول بذذولس فذذي ،ذذرح فكذذرة كيذذف ؟ كيــأ أخلــي يســوع ذاتــ  .1

يح صذذذورة عبذذذد؟ أي صذذذورة إنسذذذا  بشذذذرى خذذذادم للبشذذذرية. طلذذذب أخذذذذ السذذذيد المسذذذ
الرسول طلبة لشعب كنيسة فيلبي في غاية الروعة واألهمية في آ  واحد أال وهذي 

 فلذذيكن فذذيكم هذذذا الفكذذر الذذذي كذذا  فذذي  5 لذذيكن لهذذم فكذذر المسذذيح  فيقذذول لهذذم ع 
فكذذر ثذذم مذذا هذذو  ؟يجذذب علينذذا أ  نعذذرف ال  مذذا هذذو الفكذذر المسذذيح يسذذوع أيضذذاً 

 ؟السيد المسيح حتخ يكو  فينا
 

مذذذذا هذذذذو الفكذذذذر؟ الفكذذذذر هذذذذو االتجاهذذذذات الداخليذذذذة فذذذذي اإلنسذذذذا   واالتجاهذذذذات 
الداخليذذة أكثذذر مذذن المعتقذذدات قذذوة أل  المعتقذذدات تعبذذر عذذن وجهذذات نظذذر عقليذذة 
نتمست بها ولكن في الغالب ال تعثر علخ أسلو  حياتنا. أمذا االتجاهذات الداخليذة 

 فهي تتكو  من:
 .صر إدراكي  أي المعتقدات العقيلةعن .1
 .عنصر نفسي  أي المشاعر التي تتكو  تجا  ما نعتقد .2

عنصذذر اختيذذاري  وهذذو يمثذذل ردود األفعذذال السذذلوكية نتيجذذة مذذا نعتقذذد أنذذو  .3
  20صوا  أو خط  

ما هو الفكر الذي كا  في المسيح؟ ولماذا يطلب الرسذول بذولس أ  يكذو  إذًا  
ا  فذذي المسذذيح  فكذذر اإلخذذالء. بمعنذذخ التنذذازل مذذن لنذذا هذذذا الفكذذر؟ الفكذذر الذذذي كذذ

مكانة أعلخ إلخ مكانة أقل  تذم اإلخذالء فذي حالذة السذيد المسذيح بدرجذة كبيذرة عذن 
 ما كا  عليو وما صار إليو. 
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فقذذد كذذا  السذذيد المسذذيح فذذي صذذورة هللا  فهذذو كذذا  معذذاداًل و  كذذا  يسذذوع  فذذي 
مذذذال والتمذذذام  وكانذذذئ األلوهيذذذة فذذذي صذذذورة هللا  وهذذذذا يعنذذذي أنذذذو كذذذا  ابذذذن هللا بالك

طبيعتذذو وكينونتذذو. جعذذل مذذن ذاتذذو ال ،ذذم أو حرفيذذًا  أخلذذخ نفسذذو  وهذذو ،ذذم فعلذذو 
المسذذيح ب رادتذذو وإدراكذذو وقصذذد  وتصذذرفو. أخلذذخ نفسذذو مذذن أ،ذذياء معينذذة وأخذذذ فذذي 

  21ذاتو أ،ياء أخرى 
 

نذو أخذذ يسذوع  طبيعذة الخذادم  وهذذا يعنذي أ  لكنو أخلي نفسذو أخذذًا صذورة عبذد
كذذا  خادمذذًا بالطبيعذذة بكذذل مذذا تعنيذذو الكلمذذة مثلمذذا كذذا  هذذو هللا بالطبيعذذة أيضذذًا. لذذم 
يكن فقق يتصذرف كخذادم أو يقذوم باأل،ذياء التذي يقذوم بهذا الخذدم  بذل كانذئ صذفة 

لهذذذا لذذم يعلذذم عذذن الخدمذذة فقذذق بذذل مارسذذها وسذذق  22الخدمذذة مندمجذذة فذذي طبيعتذذو 
دمة فعالة ألنها نبعئ من حياتو ومذن المجتمإ ومإ التالميذ  وجاءت ممارستو للخ

 أعماق نفسو المتواضعة ف ثر في حياتنا لنمار  مفهوم الخدمة الحقيقة.   
 
الفكر الذي يجب أن نكون عليه هو  ما الفكر الذي يجب أن نكون عليه؟   .2

أخلى   البشرية.  الخدمة  إلى  المجد  الذات من  إخالء  فكرة  أي  المسيح  السيد  فكر 
ص آخذاً  وتواضع  يحتوي نفسه  بالقول  أسلفت  كما  والفكر  البشر.  مثل  عبد  ورة 

 على معتقدات، ومشاعر، وإرادة أي جانب إرادي اختياري.  

 
فذذذالفكر هنذذذا ال بذذذد وأ  يتكذذذو  مذذذن معتقذذذد عقلذذذي عذذذن موضذذذوع كيةيذذذة إخذذذالء 
الذذذذات. يجذذذب أ  يتذذذوفر فذذذي الفكذذذر عنصذذذر المشذذذاعر تجذذذا  مذذذا نعتقذذذد عذذذن إخذذذالء 

تضذذذحية عنذذذدما تكذذذو  إيجابيذذذة. فالمشذذذاعر تذذذدفإ الذذذذات. هذذذذ  المشذذذاعر سذذذتدعم ال

 
 .  93المرجإ الساب . ص .   21
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اإلنسذذذا  إلذذذخ تبنذذذي قضذذذية معينذذذة يعذذذي  مذذذن أجلهذذذا. والفكذذذر يحتذذذوي علذذذخ جانذذذب 
 اختياري إرادي وهو عبارة عن ردود أفعالنا وسلوكنا تجا  ما نعتقد. 

 
لتوضيح ذلت لو أ  إنسانًا ما يتطلإ إلخ الرئاسة والزعامة علخ الخرين  

ادة أو الخدمة  ف ننا سنجد أ  كل مشاعر  تجا  النذا  يو  القفهذا معتقد  في أسل
تتمحور في كيةية رؤيتهم خاضعين لسلطتو. وستجد أنو يعتقد في فكرة أنذو البطذل 

 والسيد والنا  هم العبيد أو هم األقل منو. 
 

أمذذذا لذذذو رأى ،ذذذخ  آخذذذر أ  فكذذذرة التواضذذذإ وإخذذذالء الذذذنفس مذذذن أجذذذل  
د معتقد  في حياتو هو إخذالء الذنفس أي التنذازل الخرين هو منهاج خدمتو  فستج

من أجل الخرين. وسذيتبنخ أيضذًا مشذاعر إيجابيذة تجعلذو يعذي  فذي وسذق النذا  
لهذذا  فالقيذادة الخادمذة تتطلذب أ  يحاول تقديم خدمة لهذم بكافذة الطذرق والوسذائل. 

نجلذذذذس ونبكذذذذي مذذذذإ أولهذذذذت الذذذذذين يبكذذذذو  داخذذذذل معسسذذذذاتنا. إنهذذذذا تتطلذذذذب التنذذذذازل 
هذذذا  23تعذر  التسذذاأ المالبذس عنذذدما تذذدعو الحاجذة لذذذلت إلنجذذاز عمذل ،ذذاق وال

الفكذذر سذذيتبعو سذذلوأ إرادي يجعذذل اإلنسذذا  يفكذذر فذذي هذذدف يعذذي  مذذن أجلذذو بذذل 
ويمذذوت مذذن أجلذذو فذذي بعذذ  األحيذذا . وهذذذا مذذا فعلذذو السذذيد المسذذيح  أخلذذي نفسذذو 

لبشذرية. وعاإل ك نسا  بل عاإل كعبد أي أقل مذن اإلنسذا  العذادي ومذات ألجذل ا
إذا قضية الفكر هنا التي يطلبها لنا الرسول بولس  ليكن فيكم هذا الفكر..  قضية 

 مصيرية ألنها قضية العمر كلو.  
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إ  قضية الفكر قضية مهمة جدًا  وقضذية تغييذر الفكذر مذن أهذم األمذور  
في حياة اإلنسا . أل  الفكذر يهذتم بذالتغيير الذداخلي لننسذا . والتغييذر فذي حياتنذا 
يجذذب أ  يكذذو  تغييذذر الشذذخ  أواًل حتذذخ يتغيذذر الفكذذر إلذذخ فكذذر السذذيد المسذذيح. 
وهذا التغيير في الفكر ي تي عن طري  الروح القد  في داخل اإلنسا  وي تي عن 
طريذذ  الجهذذد البشذذري والرةبذذة فذذي التغييذذر. فهنذذاأ حريذذة يمكذذن أ  تسذذتخدم فرصذذة 

يمكذذن أ  تكذذو  الحريذذة للجسذذد أي للسذذعي لحذذب الذذذات دو  التفكيذذر فذذي الخذذر و 
 ال تصذذذيروا الحريذذذة فرصذذذة للجسذذذد بذذذل بالمحبذذذة اخذذذدموا إبذذذداعًا فذذذي خدمذذذة البشذذذر 

بعضذكم بعضذذاً. أل  كذذل النذذامو  فذذي كلمذة واحذذدة يكمذذل. تحذذب قريبذذت كنفسذذت  ل 
 .       14-13:  5غل 
 
 كيأ نخلي أنفسنا وهل لدينا شئ يم ن أن نتر   ألجل هللا؟   .3

لنسذذبة للسذذيد المسذذيح قذذد كلفذذو الكثيذذر  حيذذ  صذذذار مذذن المعكذذد أ  اإلخذذالء با
كلمذذذة هللا جسذذذدًا بالتجسذذذد وحذذذل بيننذذذا. فقذذذد تذذذرأ المجذذذد وصذذذار فذذذي صذذذورة إنسذذذا  
احتمذذل المضذذايقات مذذن البشذذر واحتمذذل طريقذذة المذذوت مصذذلوبًا وهذذي الطريقذذة التذذي 
كانذذذئ تعذذذد عذذذارا فذذذي القذذذديم حيذذذ  كانذذذئ تسذذذتخدم طريقذذذة إلعذذذدام أ،ذذذد المجذذذرمين 

لمجتمإ. فالسيد المسيح فعذاًل أخلذخ نفسذو مذن صذورة هللا إلذخ صذورة عبذد إضرارًا با
بشري. أما نحن فعلينا أ  نخلي أنفسنا عن مذا يعطلنذا عذن محبذة المسذيح  ومحبذة 

 الخرين والتضحية من أجلهم.
  .فقد نتخلخ عن مركز لنا •
  .وقد نتخلخ عن مكانة معينة •
  .وقد نتنازل عن ما نمتلت من معرفة ومن علم •
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قذد نتنذازل عذن المذذال لننفقذو فذي خدمذة النذذا  الذذين قذد يكونذذوا و  •
أقل منا في المستوى. وهذا هو أسذلو  القائذد الخذادم أي الذذي 

 يصبح فيو السيد عبدًا.  
 

خالصذذة القذذول نحتذذاج اليذذوم إلذذخ هذذذا المفهذذوم عذذن الخدمذذة  أ  نخذذدم النذذا  
هو القائد الذي يحتل  بتواضإ وليس سعيًا وراء الشعور بالعظمة. إذا فالخادم ليس

الصذفوف األماميذذة فذي كذذل ،ذم  ولذذيس هذو الذذرئيس الذذي يريذذد أ  يحكذم الجماعذذة 
باألوامر والقرارات   وليس هذو الذزعيم الذذي يكذذ  و  األتبذاع ولكنذو هذو الخذادم الذذي 
يذدفإ العمذذل ويشذذجإ النذا  علذذخ المضذذي إلذخ األمذذام . وبهذذذا تسذتمر خدمذذة السذذيد 

ة  فالكنيسذذة منظمذذة حيذذة عليهذذا أ  تقذذوم بخدمذذة الفذذداء المسذذيح مذذن خذذالل الكنيسذذ
للعالم أي الخدمة المضحية ألجل الخذر. أل  الكنيسذة تسذلمئ الخدمذة مذن السذيد 
المسيح خدمة الشذفاء  خدمذة التعلذيم خدمذة المصذالحة مذإ هللا ومذإ النذا   فعليهذا 

لنذذا  بذذل أ  تترجمهذذا إلذذخ الواقذذإ المعاصذذر. فرسذذالة الكنيسذذة ليسذذئ التسذذلق علذذخ ا
 خدمتهم. 

 



 سيكولوجية القيادة الخادمة 

 

28 

 الفصل الثالث
 مفهوم القيادة الخادمة عند يسوع

 
ارتبق مفهوم القيادة في وقئ السيد المسيح بالسلطة والتسلق علخ حياة النذا  
كمذذا ارتذذبق أيضذذًا بالحصذذول علذذخ المكانذذة االجتماعيذذة ذات المسذذتوى العذذالي فذذذي 

بذذالفخر والتعذذالي علذذخ المجتمذذإ. وكذذا  مفهذذوم الخدمذذة بالنسذذبة للفريسذذيين الشذذعور 
 النا . والسعال هل تبنذ خ يسوع نفس النموذج أم قام بتغيير   ولماذا؟ 

 
 أواًل : مفهوم الم انة لدى يسوع

 10    ل مذر  28-20:  20ل مذئ في المواضذإ التاليذة ،رح السيد المسيح  
فكذذرة البحذذ  عذذن المكانذذة عنذذدما طلبذذئ أم ابنذذي زبذذدي منذذو منصذذبًا    35-45: 

 حينهذذذ تقذذدمئ أم ابنذذي زبذذدي مذذإ ابنيهذذا وسذذجدت وطلبذذئ منذذو ،ذذيهاً. فقذذال هذذا البني
لهذذذا يسذذذوع مذذذاذا تريذذذدين. فقالذذذئ لذذذو قذذذل أ  يجلذذذس ابنذذذاي هذذذذا  واحذذذد عذذذن يمينذذذت 

 ف جذذا  وكذذا  جذذوا  يسذوع للشذذابين   . 21  20:  20والخذر عذذن يسذذارأ  مذئ 
  التذذي سذذذوف أ  تشذذذربا الكذذ يسذذوع وقذذال لسذذتما تعلمذذذا  مذذا تطلبذذا . أتسذذتطيعا  

  22ع أ،ربها أنا وا  تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا. فقاال لذو نسذتطيإ ل
23.   

 
فبالرغم من أ  السيد المسيح لذم يعذد هذذين التلميذذين بشذيء ممذا طلبذا  إال أ  

عنذدما   24 فلما سمإ العشرة اغتا وا من أجل األخذوين  ع باقي التالميذ غضبوا  
رح لهم مفهوم المكانذة ومفهذوم السذلطة. فمذا فكذر فيذو ابنذا اغتا وا دعاهم يسوع و،

زبذذذدي بخصذذذوص الحصذذذول علذذذخ منصذذذب  فكذذذر فيذذذو أيضذذذًا بقيذذذة التالميذذذذ لذذذذلت 
. فوجهذذوا بطموحذذاتهم الشخصذذذية تتعذذر  لخطذذر التذذدمير والتجاهذذذلألنهذذم اغتذذا وا 
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اعتر  بقية التالميذ علخ كذالم السذيد المسذيح البنذي زبذدي ألنهذم  نذوا أنذو وهذب 
 ما مكانة أعظم منهم. له

 
 فذذدعاهم يسذذوع وقذذال لهذذم انذذتم تعلمذذو  أ  لذذذا ،ذذرح السذذيد لتالميذذذ  هذذذا األمذذر 

الذين يحسبو  رؤساء األمم يسودونهم وأ  عظمذاءهم يتسذلطو  علذيهم. فذال يكذو  
هكذذذذا فذذذيكم بذذذل مذذذن أراد أ  يصذذذير فذذذيكم عظيمذذذاً يكذذذو  لكذذذم خادمذذذاً. ومذذذن أراد أ  

يذذإ عبذذدا. ال  ابذذن اإلنسذذا  أيضذذا لذذم يذذ ت ليخذذدم بذذل يصذذير فذذيكم أوال يكذذو  للجم
  45– 42: 10ليخدم وليبذل نفسو فدية عن كثيرين لمر 

 
فلقذذد علذذم يسذذوع تالميذذذ  أ  يذذروا فذذي و يفذذتهم خدمذذة ال رئاسذذة  فرؤسذذاء األمذذم 

ثذذذم . يطمعذذذو  فذذذي السذذذيطرة علذذذخ النذذذا   أمذذذا هذذذم فينبغذذذي أ  يكونذذذوا مثلذذذو خذذذداماً 
   فال يكو  هكذا فيكم فهوم القيادة بقولو لهم دعاهم لتغيير جذري في م

  . ال يكو  فيكم حب السيادة والتسلق.26:  20ل مئ 
 
أعطخ السيد المسذيح مفهومذًا جديذدًا للعظمذة   ونجذد هذذا فذي الشذواهد التاليذة:  

 فال يكو  هكذا فيكم. بل من أراد أ  يصذير فذيكم عظيمذًا يكذو  لكذم خادمذًا. ومذن 
:  9مذر ل     44   43:  10مذر أواًل يكو  للجميإ عبدًا  ل  أراد أ  يصير فيكم

 .  وقذذال لهذذم مذذن قبذذل هذذذا  12:  23 .  وأكبذذركم يكذذو  خادمذذًا لكذذم  ل مذذئ  35
الولد باسمي يقبلني. ومن قبلني يقبل الذي أرسلني. أل  األصغر فيكم جميعذًا هذو 

  .  48:  9لو يكو  عظيمًا  ل 
 

  يصذذيبنا بذذالحيرة  ألنذذو يبذذدو  44 -43:  10إ  الذذن  الذذذي ورد فذذي ل مذذر 
أ  يسوع كا  يحذاول أ  يذربق معذًا  لذيس فقذق دوريذن مختلفذين عذن بعضذهما  بذل 
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دورين متناقضين تمامًا. وفي النهاية  فالقادة يقودو   والخدام يخذدمو . إذا صذار 
   24القادة خدامًا فالخدام ماذا يفعلو   ومن الذي سيقوم بالقيادة عندئذ؟ 

 
 ومذذذن مذذنكم لذذو عبذذذد خذذدام يخذذدمو  وهذذذا مذذذا ذكذذر  يسذذوع فذذذي موضذذإ آخذذر فال

يحرث أو يرعخ يقذول لذو إذا دخذل مذن الحقذل تقذدم سذريعاً واتكذم  بذل أال يقذول لذو 
أعدد مذا أتعشذخ بذو وتمنطذ  واخذدمني حتذخ آكذل وأ،ذر  وبعذد ذلذت ت كذل وتشذر  

   . 9   7:  17أنئ ل لو 
  

لمسذذيح فذي إنجيذذل البشذير مذذرقس ل مذذر هذل يوجذذد تنذاق  بذذين مذا ذكذذر  السذيد ا
  عذذن أ  القذذادة خذذدام ومذذا ذكذذر  السذذيد المسذذيح فذذي إنجيذذل البشذذير  42-45:  10

   عن أ  العبيد لالخدام  هم خدام.  9   7:  17لوقا ل 
 

هذذذذا  النصذذذا  غيذذذر متناقضذذذين  بذذذل مكمذذذال  بعضذذذهما الذذذبع . ذكذذذر السذذذيد 
ث بالفعذذل مذإ العبيذذد الذذين كذذانوا المسذيح فذي الذذن  الذوارد فذذي إنجيذل لوقذذا مذا يحذد

يخدمو  سادتهم. كا  العبد يعمل طوال النهار وعندما ي تي إلذخ البيذئ كذا  عليذو 
أ  يقوم بخدمة سيد  أيضًا. فالعبد هنا هو العبد مهما كذا  متعبذًا فذي عملذو طذوال 

 النهار فالعبد وجد ليخدم.
 

ح قذدم رؤيذة جديذدة أما الن  الذي ورد في إنجيل البشذير مذرقس فالسذيد المسذي
 وهي أ  يصبح القادة خدامًا بمعنخ أ  يصبح السادة عبيدًا لخدمة الخرين. 

 

 
 .81المرجإ الساب  ص .   24
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وهذذذذذا يوقعنذذذذا فذذذذي حيذذذذرة ويجعلنذذذذا نتسذذذذاءل ألذذذذيس هذذذذذا ضذذذذد الطبيعذذذذة البشذذذذرية؟ 
واإلجابذذذة نعذذذم هذذذذا ضذذذد الطبيعذذذة البشذذذرية األنانيذذذة. ولكذذذن عنذذذدما تصذذذبح الطبيعذذذة 

د المسيح  فلن يكو  هذا الفكر ضد الطبيعة البشرية طبيعة خادمة كما قدمها السي
بذذذل سذذذيكو  حذذذافزًا علذذذخ التضذذذحية والخدمذذذة وسذذذيحدث تغييذذذر فذذذي المجتمذذذإ عنذذذدما 

 يصبح الرئيس خادمًا ومسهواًل عن ،عبو.  
 

فذذذال يمكذذذن إذا فذذذي مفهذذذوم السذذذيد المسذذذيح أ  يكذذذو  اإلنسذذذا  عظيمذذذًا بذذذالقوة أو 
قذد يركذز الذبع  علذخ امتيذازات  النا  بل ببذذل نفسذو وخدمتذو لهذم.  السيطرة علخ

الخدمذة بقذذولهم نحذن نخذذدم هللا فقذذق  فيطلبذو  أ  يرحذذب بكذذل مذا يفعلذذو  وا  يقبذذل 
حتذذخ ولذذو كذذا  مذذا يرغبذذو  ال تسذذتريح الجماعذذة إليذذو.  النذذا  كذذل مذذا يفكذذرو  فيذذو

القيذذادة الفرديذذة وبهذذذا فهذذم يفرضذذو  سذذلطا  وبالتذذالي ال يسذذتطيإ أحذذد أ  يحاسذذبهم 
 اً خاصذ اً كا  لذدى يسذوع مفهومذ .يستطيعو  ممارسة مفهوم الخدمةال  و علخ النا   

مفهوم المكانة فالعظيم لدى النا  في وقئ السيد المسيح كا  الذرئيس والقائذد عن  
 والبطل  أما يسوع فقد ساوى بين العظمة والخدمة. 

 
 .لذذم يعكذذد يسذذوع أبذذدًا سذذلطة تالميذذذ  علذذخ الغيذذر بذذل أكذذد علذذخ خذذدمتهم للغيذذر

يسوع لم يكن علخ سلطة الحاكم القائد بل علخ تواضذإ الخذادم القائذد.   ولكن ت كيد
بهذذذا ليسذذذئ النفذذذوذ بذذذل  القيذذذادي  دور الخذذذادم فذذذي الكنيسذذة إ  السذذلطة التذذذي يمذذذار  

 المحبة وليسئ القوة بل القدوة وليسئ اإلكرا  بل االقتناع العقلي. 
 

جذودًا لذدى األمذم وكا  لدى يسوع نموذجاك بديال في مفهوم القيادة الذي كا  مو 
 لقد اخبرنا السيد المسذيح عذن مذا يعنذي القيذادة الخادمذة  عنذدما قذار  بذين السذلوأ 
الذذذي يتوقعذذو مذذن اتباعذذو مذذإ نمذذوذج األمذذم واليهذذود فذذي القيذذادة  ولقذذد رفذذ  السذذيد 
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المسيح مفهوم األمم عن السلطة ألنو فيو سيادة  يسودنهم  وطلب من التالميذذ أ  
ذج. ودعاهم أ  يتبنوا مفهومو الجديد عن الخدمذة. ونالحذ  أ  ال يتبعوا هذا النمو 

كلمذذة  يسذذود  كلمذذة تعنذذي السذذيطرة الشذذديدة. اسذذتخدمئ عذذن سذذلطة السذذيد المسذذيح 
ألنذذو لهذذذا مذذات المسذذيح وقذذام وعذذاإل لكذذي يسذذود علذذخ بسذذبب قيامتذذو مذذن األمذذوات  

السذذيطرة   . وتشذذير الكلمذذة فذذي العهذذد الجديذذد إلذذخ 9:  14ل رو األحيذاء واألمذذوات 
أ  النذذامو  السذذلبية وقذذد اسذذتخدمها الرسذذول بذذولس ليشذذير إلذذخ سذذيطرة النذذامو .  

 . ويسذذذتخدم الرسذذذول بطذذذر  نفذذذس  1:  7لرو  يسذذذود علذذذخ اإلنسذذذا  مذذذا دام حيذذذاً 
..وال كمذن يسذذود كلمذة يسذود لكذي ينصذح الرعذاة بذذ   ال يسذودوا علذخ حيذاة النذا   

   3:  5بق  1علخ األنصبة بل صائرين أمثلة للرعية  ل 
  

 ثانيًا : مقارنة بين نموذج الفريسيين ونموذج يسوع
جلسذوا علذخ كرسذي موسذخ   . 7-1:  23انتقد يسوع القذادة الفريسذيين ل مذئ 

أي استخدموا سلطة موسذخ ألنهذم يحملذو  التقاليذد. ولقذد أطلقذوا علذخ أنفسذهم لقذب 
واستطاعوا أ  فريسي بمعنخ المنفصل   وقد حفظوا أنفسهم منفصلين عن النا   

يجذذذذدوا وصذذذذايا فذذذذي النذذذذامو  لكذذذذل تفاصذذذذيل الحيذذذذاة اليوميذذذذة. صذذذذاموا مذذذذرتين فذذذذي 
األسذذذبوع  بذذذالرغم أنذذذو ال يوجذذذد إال وصذذذية بصذذذوم يذذذوم واحذذذد فذذذي السذذذنة وهذذذو يذذذوم 

 الكفارة. 
 

مذذا هذذو النمذذوذج السذذذلبي الذذذي كذذا  يشذذو  قيذذذادة الفريسذذيين والذذذي طلذذب منذذذا 
ين فذذذذي القيذذذذادة يشذذذذوبو الريذذذذاء  والفخذذذذر يسذذذذوع أ  نسذذذذتبعد ؟ كذذذذا  نمذذذذوذج الفريسذذذذي

   11-1:  23الروحي  وحب األلقا .ل مئ 
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 فكل ما قالوا لكم أ  تحفظو  فذاحفظو  وافعلذو . .قال السيد المسيح     الرياء .1
فصذذذلوا مذذذا بذذذين   3ولكذذذن حسذذذب أعمذذذالهم ال تعملذذذوا ألنهذذذم يقولذذذو  وال يفعلذذذو   ع 

جيذذذدًا يقولونذذذو ولكذذذن حيذذذاتهم ضذذذد مذذذا  التعلذذذيم والسذذذلوأ. فهذذذعالء القذذذادة لذذذديهم ،ذذذيهاً 
يقولذذذو . فهنذذذاأ تعذذذار  بذذذين مذذذا يقولذذذو  وبذذذين ممارسذذذة حيذذذاتهم اليوميذذذة. أل  مذذذا 
يقولونو ،م خاص بالنا   وما يفعلونذو ،ذم خذاص ب نفسذهم  فهذم يذ مرو  النذا  
بالوصذذايا وال ينفذذذونها علذذخ اإلطذذالق. فهذذم غيذذر جذذديرين بالثقذذة. لهذذذا قذذال السذذيد 

يحزمذذو  أحمذااًل ثقيلذذة عسذرة الحمذذل ويضذعونها علذذخ أكتذاف النذذا    فذ نهمالمسذيح 
  . 4:  23وهم ال يريدو  أ  يحركوها ب صبعهم  ل مئ 

 وكذذل أعمذذالهم يعملونهذذا لكذذي تنظذذرهم النذذا . فيعرضذذو  . الفخــر الرو ــي. 2
الذذذي  الروحذذيكذذانوا يفتخذذرو  بالمسذذتوى .5عصذذائبهم ويعظمذذو  أهذذدا  ثيذذابهم ع 

 سوا األعمال لكي يروهم النا  ويمدحونهم.  وصلوا إليو. فمار 
ــاب 3 ــأل األلقـ  يحبذذذو  المتكذذذ  األول فذذذي الذذذوالئم والمجذذذالس األولذذذي فذذذي . .  ـ

 .  7  6ع ل المجامإ. والتحيذات فذي األسذواق وأ  يذدعوهم النذا  سذيدي سذيدي  
كذذذانوا يحبذذذو  األلقذذذا  والتحيذذذات فذذذي األمذذذاكن العامذذذة لكذذذي يعكذذذدوا سذذذلطانهم علذذذخ 

 كننا ال  أ  نستنتج من تعاليم السيد المسيح أ :مويالنا . 
 القيادة الخادمة ال تقا  بكم عدد النا  الذين يخدمو  القائد. .1
 القيادة الخادمة ليسئ هي السيطرة عن طري  األوامر. .2
 علخ ما يريد القائد. النا  جبار إلوهي ال تستخدم   .3
 وهي ال تنتظر معاملة مختلفة أو منفصلة عن باقي النا .  .4
 25وال تنتظر القيادة الخادمة اإلكرام الزائ. الذي ال يكو  من القلب  .5

 
25 . Ibid,. p. 171, 172 . 
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لهذا رفذ  السذيد المسذيح كذال مذن النمذوذج اليهذودي واألممذي  قذائاًل  ال يكذن  
 هكذا في وسطكم . ودعا يسوع لتغيير جذري في مفهوم القيادة. 

 
هبذة  لذيكن كذل واحذد بحسذب مذا أخذذ مو إ  الغر  من الخدمة تمجيد اسذم هللا 

يخدم بها بعضكم بعضاً كوكالء صالحين علذخ نعمذة هللا المتنوعذة. إ  كذا  يذتكلم 
أحد فك قوال هللا. وإ  كا  يخدم فك نو من قذوة يمنحهذا هللا لكذي يتمجذد هللا فذي كذل 

   10:  4بق 1،م بيسوع المسيح الذي لو كل سلطا  إلخ أبد البدين. آمين  ل 
11  .  

إ المعانذذاة عذذن النذذا  الذذذين يهنذذو  تحذذئ وطذذ ة ويمجذذد اسذذم هللا عذذن طريذذ  رفذذ
بهذذا المعنذذي نحذن نخذذدم هللا . هذذدف الكنيسذةوهذذا هذو   األلذم والمذر  والمشذذكالت

ونخدم البشر. فالخدمة ليسئ و فقق بل للنذا  أيضذا. ألنذو كيذف أخذدم هللا بذدو  
ح أ  اخدم النا  الذي خلقهم هللا علذي صذورتو وعلذخ مثالذو. ألذم يقذل السذيد المسذي

ألنذذي جعذذذئ فذذ طعمتموني. عطشذذذئ فسذذقيتموني. كنذذذئ غريبذذاً فذذذ ويتموني. عريانذذذاً  
فكسذذوتموني. مريضذذاً فزرتمذذوني. محبوسذذاً فذذ تيتم إلذذي  ...فيجيذذب الملذذت ويقذذول لهذذم 
الح  أقول لكذم بمذا أنكذم فعلتمذو  ب حذد إخذوتي هذعالء األصذاغر فبذي فعلذتم  ل مذئ  

مذذة هللا والنذذا  معذذًا  فمذذإ أنذذو اسذذتطاع الذذر  يسذذوع الجمذذإ بذذين خد .  35-40: 
 ر  الجميإ صار خادمًا للنا . 
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 الفصل الرابع

 نظريات في مفهوم القيادة 
 

كمذذا سذذبقئ وأكذذدت أننذذي ال أفضذذل اسذذتخدام كلمتذذيل قائذذد وقيذذادة  فذذي الكنيسذذة 
لوقيذذادة   فذذنحن لسذذنا قذذادة بذذل خذذدامًا. ولكنذذي أفضذذل اسذذتخدام كلمذذة لقائذذد خذذادم 

دراسة هذا الفصل لذبع  مذن تعذاريف القيذادة ثذم نعذر  خادمة . وسنتعر  في 
بعضًا من نظريات القيادة حتخ يتبين لنذا اإليجابيذات والسذلبيات فذي كذل نذوع علذخ 

 علخ الجماعة.  سلبيحدة  وحتخ ال نستخدم نوعًا منها قد يكو  لو ت ثير 
 

 أواًل : ما هي القيادة؟ 
ل واحذد منهذا يركذز علذذخ سنقتصذر علذخ ذكذر ثالثذة تعذاريف لمفهذذوم القيذادة  كذ

 جانب معين في مفهوم القيادة.
 

القيذذادة مذذن حيذذ  هذذي أهذذداف ووسذذائل تحقيذذ  تلذذت األهذذداف : 1تعريــأ رقــم 
فهذذذي  الوسذذذائل التذذذي يسذذذاعد بهذذذا ،ذذذخ  أو أكثذذذر الجماعذذذة فذذذي وضذذذإ األهذذذداف 

يسلق هذا التعريذف الضذوء علذخ قذدرة فذرد  أو أكثذر   26واختيار الوسائل لتحقيقها. 
أهذذداف مذذا لخدمذذة غذذر  الجماعذذذة ثذذم قذذدرة هذذذا الفذذرد علذذخ اختيذذذار علذذخ وضذذإ 

 الوسائل المناسبة لتحقي  أهداف الجماعة ومن ثم تصبح هذ  العملية قيادة. 
 

الجماعة والعمل :  2تعريف رقم   باحتياجات  القيادة من حيث هي اإلحساس 
عنها    على تحقيقها فهي من هذا المنظور "..اإلحساس بمطالب الجماعة والتعبير

 
 .233يونس  مرجإ سب  ذكر   ص   انتصار.   26
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لها"  المحققة  الجهود  لتحقيقها وتجميع قوى األفراد وراء  الوسائل  هذا    27وإيجاد 

التعبير   على  والقدرة  الجماعة  بمطالب  اإلحساس  على  الضوء  سلط  التعريف 
عنها. وهذا اإلحساس هو مقدرة ال يمتلكها كل فرد بل هي عبارة عن إلهام معين 

الجماع باحتياجات  أكثر  أو  ما  فرد  ة ويعبرون عنه بطريقة واضحة.  فيه يشعر 
هذا اإلحساس ال يأتي من فراغ بل يصل إليه األفراد الذين يمارسون الخدمة عن  
في   الجهود  دفع كل  ثم  احتياجاتها. ومن  في  والتفكير  للجماعة  طريق معايشتهم 
التي   الوسائل  سبيل تحقيق هذه االحتياجات عن طريق وضع األهداف واختيار 

 تحقق هذه األهداف.  

 
رقم    في :  3تعريف  أكثر  أو  فرد  بين  متبادل  تأثير  هي  حيث  من  القيادة 

معين. نحو    موقف  ويوجه  معين  موقف  في  يمارس  متبادل  تأثر  "عملية  فهي 

لهذا التعريف القيادة    28تحقيق هدف أو أهداف من خالل عملية االتصال."  طبقاً 

تمرار بل هناك  عبارة عن تأثير متبادل، أي ال يوجد فرد يؤثر في اآلخرين باس
تأثير فكري متبادل بين فرد أو أكثر ويمارس هذا التأثير في موقف معين، وفي 
فإن   سبق،  ما  خالصة  فينا.  وتؤثر  فيها  نؤثر  ما  قيادة  إلى  نحتاج  الموقف  ذلك 
المقدرة   أنها  لتحقيق تلك األهداف. كما  القيادة هي وجود أهداف وابتكار وسائل 

و الجماعة  بمطالب  اإلحساس  أيضاً  على  وهي  صحيحة.  بطريقة  عنها  التعبير 
 ممارسة التأثير المتبادل بين األفراد بعضهم البعض.  

 
 ثانيًا : نظريات في القيادة

 هذذذذرت نظريذذذذات كثيذذذذرة لتفسذذذذير  ذذذذاهرة القيذذذذادة وكذذذذل منهذذذذا لهذذذذا مذذذذا يبررهذذذذا. 
 وسنعر  بعضًا منها ونحاول تطبي  ما نعرضو علخ الخدمة في الكنيسة.

  
فكذذرة هذذذ  النظريذذة : Great Man Theoryلعظــيم نظريــة الرجــل ا .1

تستند إلخ مفهذوم القائذد هذو الرجذل العظذيم أو البطذل.  وهذخ مذن النظريذات األولذخ 

 
 233. المرجإ الساب  ص  27
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فذذي القيذذادة وتفتذذر  أ  التغيذذرات فذذي الحيذذاة االجتماعيذذة تتحقذذ  عذذن طريذذ  أفذذراد 
ترتبق هذذ  النظريذة بالمجتمعذات البدائيذة حيذ   29ذوى مواهب وقدرات غير عادية 

ال يسذذمح ألحذذد للوصذذول إلذذذخ مركذذز القيذذادة إال مذذن كذذذا  عظيمذذًا ومذذعثرًا فذذي مذذذن 
حولو  إ  فكرة القيادة في يد  الرجل العظيم  فكرة معروفذة فذي المجتمعذات البدائيذة 
والمجتمعات النامية. إنها أسلو  األسرة القديم   فالقادة في العصذور البدائيذة كذا  

ن حذذدث تطذذور فذذي أسذذلو  القيذذادة فذذي العصذذور أسذذلو  قيذذادتهم أيضذذًا بذذدائيًا . لكذذ
الحديثة . تميل المجتمعات البدائية   والنامية   إلخ تحويل  القائد  من مجرد  قائد 

ويمكن أ  نرى في بع  المجتمعذات أ  القائذد  30جماعة  إلخ  زعيم   و  بطل   
 يتحول إلخ بطل أو زعيم في حياتو أو بعد مماتو. 

 
ئد أ  يكو  قائدًا في كذل المجذاالت حتذخ التذي ال يجيذد هذ  النظرية تسمح للقا

كما وأ  هذ  النظرية ال تعطي مكانًا للقدرات الفردية. ف   صذار ذلذت "فيها القيادة 
الرجذذل العظذذيم قائذذدًا فذذي مهمذذة ال يعرفهذذا ولذذم يختبرهذذا لفشذذل فشذذاًل ذريعذذًا . والقائذذد 

ال يعرفهذا وهذذ  الحالذة البطل يجد نفسو مسوقًا أل  يذدفإ نفسذو فذي مجذاالت عمذل 
تعذذذذر  الجماعذذذذة ألخطذذذذار عديذذذذدة وأخطذذذذاء كثيذذذذرة ودفذذذذن لقذذذذدرات أفذذذذراد الجماعذذذذة 

يظذل القائذد قائذدًا وحيذدًا ولذن يسذمح بظهذور قذادة آخذرين بجذوار  فنذرى   31وكفاءاتهم 
القائذذد فذذي هذذذ  النظريذذة يقلذذل مذذن ،ذذ   ومذذن قذذدرات الجماعذذة التذذي يقودهذذا حتذذخ ال 

 و الوحيد الذي يمتلت كل المواهب. يظهر قائد آخر بجوار  فه
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سمات في الركزت هذ  النظرية علخ ت:  Trait Theoryنظرية السمات   .2
،خصذذية القائذذد التذذي تعهذذل بعذذ  النذذا  للقيذذادة دو  سذذواهم. هذذذ  السذذمات مثذذل 
الذذذذكاء  والثقذذذة بذذذالنفس  والتكامذذذل فذذذي الشخصذذذية. وهذذذذ  النظريذذذة ذات اتجذذذاهين: 

ائ  الفذذرد بمعنذذخ أ  هنذذاأ سذذمات معينذذة تجعذذل األول  القيذذادة خاصذذية مذذن خصذذ
مذن الفذرد قائذدًا ....ويتلخ  الثذاني فيمذا يسذمي بنظريذة الرجذل العظذيم . وتفتذر  
أ  هناأ أ،خاصا ذوى مواهب فذة تمكنهم من التحكم فذي مجذرى التغييذر ومجذرى 

بذذالرغم مذذن تمتذذإ بعذذ  القذذادة  32التذذاريا   وكذذال االتجذذاهين قذذد جذذاوز الصذذوا . 
تميذذزهم عذن غيذذرهم  إال أ  مواهذب القيذذادة ال تنمذذو مذن فذذرال بذل تنمذذو مذذن  بمواهذب

خذذالل ممارسذذة القائذذد مذذإ الجماعذذة ومذذن خاللهذذم  بالتذذالي فنظريذذة السذذمات عليهذذا 
عالمذذات اسذذتفهام كثيذذرة  أل  اإلنسذذا  لذذم يولذذد قائذذدا بذذل ينمذذي موهبذذة القيذذادة فذذي 

 ذاتو.
 

هم بطريقذة تقتذر  مذن مفهذوم هذذ  قد اختار الشعب في العهد القديم أول ملت ل
النظرية حي  تم اختيار أطول ،خ  وكذا  ،ذاول الملذت. وتذم اختيذار  بنذاء علذخ 
قوة البنية الجسدية حسب العادة التي كانئ متبعة قديمًا في اختيار الملت . يصفو 

 وكذذا  لذذو ابذذن اسذذمو ،ذذاول ،ذذا  وحسذذن ولذذم يكذذن رجذذل فذذي بنذذي سذذفر صذذموئيل 
:  9صذم  1ل  كتفو فما فوق كا  أطول مذن كذل الشذعب  إسرائيل أحسن منو. من

 . فلذم يكذذن رجذذل أحسذذن منذو وال أطذذول منذذو ولهذذذا تذم اختيذذار . فقذذد قذذال الشذذعب  2
 1ل   ...يقضذذي لنذذا ملكنذذا ويخذذرج ويحذذار  حروبنذذا لصذذموئيل عذذن الملذذت المرتقذذب 

  . 20:  8صم 
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رجذذة كذذ   الشذذعب وال يمكننذذا إال أ  نتسذذاءل لمذذاذا البحذذ  عذذن السذذلطة بهذذذ  الد
يقذول لصذموئيل   امذنح ملكذذًا أو قائذدًا سذلطة ومكانذة وسذذيكو  هذو بمفذرد  المسذذهول 
عن النتائج إذا نجح  يرتبق بو الشعب ويصير جزءًا من هذا النجاح ب قل قدر من 

وهذذذذا مذذذا حذذذدث  33المجهذذذود والتكلفذذذة. بينمذذذا إذا فشذذذل  يتحمذذذل وحذذذد  كذذذل اللذذذوم.. 
حولذذذو الشذذذعب بالكامذذذل وعنذذذدما فشذذذل وجذذذو إليذذذو لشذذذاول فعذذذاًل عنذذذدما نجذذذح التذذذ. 

 صموئيل القاضي اللوم والمو الشعب كلو. 
  

يتم اختيار القائد في هذذ  النظريذة طبقذًا لسذمات الشذخ  : نقد نظرية السمات
 إ  االختيار هنا يتوق. أساسذا علذخ  الشذخ   و  العظمذة  التذي يتميذز بهذا . إ  

الفذرد وال يتذرأ مكانذًا للجماعذة. والجماعذة النظام كلو في هذ  النظريذة يعتمذد علذخ 
فذذال يوجذذد  34بالنسذذبة لذذو سذذلبية  وال عمذذل لهذذا إال التجذذاو  والخضذذوع والطاعذذة . 

مكا  للجماعذة فذي القيذادة ألنهذا تسذلم الدفذذ ة لمذن يمتلذت سذمات أكثذر مذنهم  ولمذن 
 يستطيإ أ  يقدم لهم ما ال يستطيإ آخر أ  يقدمو.  

 
ة تركيذذز علذخ المهذذارات األخذذرى الالزمذة للقيذذادة حيذذ  ال يوجذد فذذي هذذ  النظريذذ

تعتمد هذ  النظرية أساسًا علذخ  الصذفات  ال علذخ قذدرة الشذخ  علذخ أ  يتعامذل 
لكنذذو عنذذدما يتعامذذل مذذإ و مذذإ الجماعذذة  وقبذذول الجماعذذة لذذو. هنذذاأ ،ذذخ  قذذوى  

وال يذتقن العمذل الجمذاعي المشذترأ مذإ يستطيإ أ  يعمذل بمفذرد   الجماعة يفشل.  
كذذذم مذذذن أنذذذا   لذذذم يذذذدل مظهذذذرهم علذذذخ التمتذذذإ والعكذذذس أيضذذذًا صذذذحيح لخذذذرين. ا

قياديذذة لكذذنهم يثبتذذوا المقذذدرة القياديذذة عنذذدما تتذذاح لهذذم فرصذذة مذذإ الجماعذذة.  بقذذدرات
نسذذيئ هذذذ  النظريذذة أ  . المظذذاهر ليسذذئ دائمذذًا حكمذذًا صذذحيحًا علذذخ اإلنسذذا إذًا ف
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سن بذل يحتذاج إلذخ تفاعذل متبذادل التعامل مإ البشر ال ي تي بالقوة أو المظهر الح
 وقبول متبادل. فالعمل مإ الجماعة فن يحتاج إلخ إتقا . 

 
كمذا أننذذا ال يمكذن أ  نجذذد سذمات نسذذميها سذمات ،خصذذية القائذد ونجذذد سذذمات 
نسميها سمات ،خصية التابإ. فهناأ من يكو  قائدًا في موق. وتابعًا فذي موقذ. 

وجذد تذابإ فذي كذل المواقذ. وإال لتحولذئ آخر  فال يوجد قائد في كل المواقذ. وال ي
الحيذذاة إلذذخ جمذذود. وأمذذام هذذذ  األمذذور تنهذذار نظريذذة السذذمات مذذن أساسذذها  فالحيذذاة 
متغيرة ولذن يبقذي القائذد قائذدًا والتذابإ تابعذًا. فالقيذادة عبذارة عذن فذن ومهذارة التعامذل 

 مإ النا  أواًل قبل مهارة إنجاز األهداف. 
 
ــة  .3 ــة الموق يـ سذذذميئ هذذذذ  النظريذذذة : Situational Theoryالنظريـ

بالموقةيذذذة نسذذذبة لوجذذذود موقذذذ. معذذذين يظهذذذر فيذذذو القائذذذد  إذا كانذذذئ نظريذذذة  الرجذذذل 
العظيم  و   نظرية السمات  ترجذإ كذل منهمذا القيذادة أساسذًا إلذخ ،خصذية القائذد   
فعل العكس منهما تمامًا  النظرية الموقةية  التخ تستند أساسًا إلخ المنهج البيهخ . 

ضوء هذ  النظرية ال يمكن أ  يظهر القائد إال إذا تهي ت الظروف الستخدام   وفي
مهاراتذذذذو وتحقيذذذذ  مطامحذذذذو   أى أ   هذذذذور القائذذذذد يتوقذذذذ. علذذذذخ قذذذذوى اجتماعيذذذذة 

  35خارجية ال يملت اال سيطرة قليلة عليها أو ال يملت مثل هذ  السيطرة 
 
  المهمذذة تظهذذر فقذذد يظهذذر موقذذ. معذذين يذذدفإ القائذذد القيذذام بمهمذذة معينذذة هذذذ 

كفاءة هذ  الشخ  أ  يكو  قائذدًا.  تعتمذد هذذ  النظريذة علذخ البيهذة. إ  القائذد ال 
يظهر ما لم تظهر المواق. التي تدفعو إلي الظهور. فلو أ  العالم  هر قبل وقتو 
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ما صار عالمًا . ولو أ  القائد  هذر فذي وقذئ غيذر وقذئ المعركذة مذا صذار قائذدًا 
التوقيذذئ لصذذياغة ،خصذذية القائذذد  ومذذإ أ  التوقيذذئ مهذذم تطذذرح هذذذ  النظريذذة  36. 

جذدًا فذذي ذلذت إال أننذذا يمكذن أ  نجذذد الكثيذر مذذن األسذبا  التذذي تصذنإ القائذذد. فمذذن 
صنعو موق. معين أعتقد أنو سيكو  قائدًا في ذلت الموق. فقق وينتهي دور  فيما 

 بعد  فقلما يكمل دور  القيادي في مواق. أخرى. 
 

،ذذذذخ  معذذذذين لذذذذو أسذذذذبا  كثيذذذذذرة   وال  فذذذذيالقيذذذذادة  إ  تذذذذوافر مهذذذذارات 
نسذذذتطيإ أ  نختزلهذذذا فذذذي موقذذذ.  وفذذذي ضذذذوء هذذذذ  النظريذذذة   ال يمكذذذن أ  يظهذذذر 
القائد إال إذا تهي ت الظروف الستخدام مهاراتذو وتحقيذ  مطامحذو . أي أ  عضذوًا 
فذذذي الجماعذذذة قذذذد يصذذذبح قائذذذدها فذذذي موقذذذ. يمكنذذذو مذذذن القيذذذام بالو ذذذائ. القياديذذذة 

يكذذذو  قائذذذدًا فذذذي موقذذذ. قذذذد ال  الذذذذيلهذذذذا الموقذذذ. . ومعذذذروف أ  الفذذذرد  المناسذذذبة
يكذو  قائذدًا فذي موقذ. آخذذر. فقذد يصذلح الفذرد لقيذذادة الجماعذة فذي وقذئ الحذذر    

فالنظريذة الموقةيذة تعتذرف بالقائذد فذي  37بينما ال يصلح لقيادتها في وقئ السلم... 
لقائد بوجو عام ال يجذب أ   موق. وال تحسبو قائدًا في موق. آخر. إال أ  نجاح ا

يرجذذإ إلذذخ عامذذل الموقذذ. أو البيهذذة فقذذق  أل  القيذذادة تحتذذاج إلذذخ مهذذارات عديذذدة 
لهذذذا  فالنقذذد األساسذذخ الذذذى يمكذذن أ  يوجذذو للنظريذذة الموقةيذذة هذذو أنهذذا تنسذذب إلذذخ 
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إال أننا يمكن أ  نجد ،يهين إيجذابيين   38المجال البيهوى وحد  خاصية مولد القائد 
 ظرية: في هذ  الن

الشذيء األول: فكذرة وجذود موقذ. صذنإ القائذد وهذو عبذارة عذن حذافز للشذذخ  
لكي يكو  قائدًا. والشيء الثاني: هو وجود بيهة تدفإ وتشجإ علخ القيذادة. فوجذود 
احتياج ووجذود تشذجيإ همذا مجذرد عذاملين أساسذين فذي صذناعة القائذد إال أنهمذا ال 

 يمثال  كل ما يتعل  بالقيادة.  
   
ــة .4 سذذميئ هذذذ  النظريذذة : Functional Theoryالوظي يــة  النظري

بالو يةيذذة ألنهذذا تركذذز علذذخ و يفذذة القيذذادة  وو يفذذة القيذذادة هذذي القيذذام باألعمذذال 
واألنشطة التي تصل بالجماعة إلخ غاياتها مإ رفإ درجة التفاعل بين األفراد كما 

عديهذا فذرد أو تعمل علخ المحافظة علخ تماست الجماعة واستقرارها. وبالتذالي قذد ي
 عدد من األفراد.

 
تعتمد هذ  النظرية علخ أ  القائذد لذيس هذو أفضذل الموجذودين  فقذد يكذو  أقذل 
من الخرين ولكنو يقوم بدور التفاعل مإ الجماعة لت دية عمل معين. وتعتمد هذ  
النظريذذذذة علذذذذخ فكذذذذرة توزيذذذذإ األدوار فكذذذذل عضذذذذو فذذذذي الجماعذذذذة لذذذذو عمذذذذل معذذذذين. 

تفاعلذذة فذذي العمذذل   متجاوبذذة إيجابيذذًا فذذي كافذذة مجاالتذذو   فالجماعذذة هنذذا جماعذذة م
مشتركة فعاًل في تنفيذ  . ودور القائد هنا   دور التنظيم   والمتابعة   والتذدريب   
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والعمذذل مذذإ الجماعذذة   إلذذخ جانذذب ت كذذد  مذذن قيذذام كذذل واحذذد بذذدور    وإنجذذاز كذذل 
 39مهمة في موعدها 

 
ن أول وهلة أ  ال ةبار عليها  إال أ  تبدو هذ  النظرية م  تقييم هذه النظرية:

المشذذكلة فذذي هذذذ  النظريذذة إنهذذا تتطلذذب مجتمعذذًا متذذدربًا علذذخ الديمقراطيذذة  والعمذذل 
المشذذذذترأ   ولذذذذو إمكانيذذذذات مواجهذذذذة المشذذذذكالت والمواقذذذذ. المتغيذذذذرة معذذذذًا ب سذذذذلو  
ناضذذذج . ولهذذذذا فذذذ   أى مجتمذذذإ أو جماعذذذة   تريذذذد أ  ت خذذذذ هذذذذ  النظريذذذة أسذذذلوبًا 

  تحتذذذذذاج أ  تجتذذذذذاز فتذذذذذرة انتقذذذذذال   تتذذذذذدر  فيهذذذذذا الجماعذذذذذة علذذذذذخ العمذذذذذل لعملهذذذذذا 
تحتذذاج هذذذ  النظريذذة تذذدريب قيذذادات فكريذذة علذذخ أعلذذخ مسذذتوي  حتذذخ  40المشذذترأ 

يفهذذم كذذل فذذرد ذاتذذو وي خذذذ دور  القيذذادي ويفهذذم متذذي ينجذذز األهذذداف ومتذذي يعطذذي 
عنذدما نسذتطيإ  مكانًا لغير . يمكن أ  نطب  هذ  النظرية علخ الخدمة في الكنيسة

توزيإ المسهوليات علخ أفراد معينين ونتابإ إنجاز هذ  األعمال. كما يمكن تدريب 
القيادات أ  تدر  بعضها البع  حتخ ال تكو  القيادة حكرًا علذخ فهذة قليلذة جذدًا 

 من النا .  
 
إذا كانئ نظريذة الرجذل : Interaction Theoryالنظرية التفاعلية  .5

أو الذذذزعيم  وإذا كانذذذئ نظريذذذة السذذذمات ركذذذزت علذذذخ  العظذذذيم ركذذذزت علذذذخ البطذذذل
،خصذذذية القائذذذد  وإذا كانذذذئ الموقةيذذذة ركذذذزت علذذذخ الموقذذذ. الذذذذي يصذذذادف القائذذذد 

 تقذذذوم علذذذخ اسذذذا  والو يةيذذذة ركذذذزت علذذذخ و يفذذذة القائذذذد  فذذذ   النظريذذذة التفاعليذذذة 
التفاعذذذل االجتمذذذاعي والتكامذذذل بذذذين المتغيذذذرات الرئيسذذذية فذذذي القيذذذادة سذذذواء أكانذذذئ 

لذذذذذذذ  بشخصذذذذذذذية القائذذذذذذذد وسذذذذذذذماتو  أو تتعلذذذذذذذ  ب عضذذذذذذذاء الجماعذذذذذذذة وحاجذذذذذذذاتهم تتع
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ومشكالتهم  أو تتعل  بكيا  الجماعة من حي  أهدافها وبنائها  أو تتعل  بذالواق. 
  41االجتماعية المختلفة 

 
علذذخ أسذذا  التكامذذل بذذين أمذذور كثيذذرة فذذي القيذذادة التفاعليذذة فذذي الكنيسذذة تقذذوم 

  وثقتذذذذو فذذذذي أعضذذذذاء الجماعذذذذة واسذذذذتعداد  دمالخذذذذا ،خصذذذذية القائذذذذد القيذذذذادة وهذذذذي:
الشخصذذذي التخذذذاذ القذذذرار بمفذذذرد  أو باال،ذذذتراأ مذذذإ الجماعذذذة. كمذذذا تشذذذمل أيضذذذًا 

 توقعاتو من الجماعة  ومدى إدراكو ألدوار .
االتبذذاع: اتجاهذذاتهم  حاجذذاتهم ومشذذكالتهم وفهمهذذم ألهذذداف الجماعذذة وتوحذذدهم 

رار. الجماعذة نفسذها مذن حيذ  بنذاء معها  ما هي توقعاتهم للمشاركة في اتخاذ القذ
العالقذذات بذذين أفرادهذذا  مذذا هذذي قذذيم الجماعذذة وتقاليذذدها  مذذا مذذدى تماسذذكها وسذذيادة 
وحذدة الهذدف بذين أعضذذائها. المواقذ. كمذا تحذدد مذذن طبيعذة العمذل  ومذن العوامذذل 

 42األخرى 
 

أرى أ  النظريذذة التفاعليذذة هذذي األقذذر  لمفهذذوم القائذذد الخذذادم الذذذي نحذذاول أ  
و علذذذخ صذذذفحات هذذذذا الكتذذذا   وتعذذذالج هذذذذ  النظريذذذة الثغذذذرات المختلفذذذة فذذذي نقدمذذذ

النظريات السابقة وتركز علخ التناس  والتكامل بذين جميذإ عناصذر موقذ. القيذادة 
من حي  ،خصية القائد   ونوع المقودين وأ،كال العالقات القائمة بذين األعضذاء 

الذذي هذو جذزء منذو. وهذذا    والموق. بما يتضمنو من نوع العمذل واإلطذار الثقذافي
ولم تغفل النظرية التفاعليذة أهميذة بعذ  المذعثرات األخذرى مثذل مذدى إدراأ القائذد 

تذذدر  هذذذذ   43للجماعذذة وإدراأ الجماعذذة لذذو ثذذذم إدراكهذذم جميعذذًا للموقذذذ. وهكذذذا.. 
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النظرية ،خصذية القائذد  كمذا تذدر  التفاعذل بينذو وبذين الجماعذة مذن خذالل إدراأ 
حي  أ   األتباعماعة للفرد. كما لم تهمل العالقات بين القائد و الفرد للجماعة والج

 العالقات تعتبر حجر األسا  في وجود قيادة فعالة ومعثرة. 
 

المهم فذي القيذادة التفاعليذة  هذو إدراأ القائذد لنفسذو   وإدراأ الخذرين لذو  
     وإدراأ القائذذذذذذد لهذذذذذذعالء الخذذذذذذرين   واإلدراأ المشذذذذذذترأ بذذذذذذين القائذذذذذذد والخذذذذذذرين

فهنذذاأ إدراأ واع مذذن القائذذد لنفسذذو ول،خذذرين فذذي عمليذذة القيذذادة. هذذذا  44وللموقذذ. 
النذذذوع مذذذن القيذذذادة عبذذذارة عذذذن  تفاعذذذل اجتمذذذاعي . فالقائذذذد عضذذذو فذذذي الجماعذذذة   
يشذذذذاركها مشذذذذكالتها وأهذذذذدافها وآمالهذذذذا ومعاييرهذذذذا   ويوطذذذذد الصذذذذلة مذذذذإ أعضذذذذائها 

يهم للعمذل علذخ تحقيذ  أهذداف ويحصل علخ تعاونهم. ويزيد من مستوى الذدافإ لذد
الجماعة ويحسن من مستوى كل القرارات ويخلذ  روح الفريذ  ويذدعم تنميذة األفذراد 

 45واستعدادهم لتقبل التغير 
 

تعطذذي هذذذ  النظريذذة دورًا للجماعذذة فذذي إ هذذار القائذذد بطريقذذة قانونيذذة ترتضذذيها 
،ذذخ   الجماعذذة حيذذ   يتوقذذ. انتخابذذو للقيذذادة علذذخ إدراأ األعضذذاء لذذو ك صذذلح

للقيام بمطالب هذا الدور الجماعي   وهي مطالب تتغيذر مذن موقذ. لموقذ. ومذن 
عمذذذل لعمذذذل . فالقيذذذادة إذًا   تتوقذذذ. علذذذخ الشخصذذذية وعلذذذخ الموقذذذ. االجتمذذذاعي 
 46وعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ التفاعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بينهمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
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 لفصل الخامسا
 أنواع القيادات 

 لذذو نظذذذام خذذاص فذذذي ممارسذذة دور القائذذذد بذذين النذذذا القيذذادة أنذذذواع  وكذذل نذذذوع 
ويعثر في الجماعة التي يعمذل معهذا. ،خصية القائد يعثر في فلسفة وبالتالي فهو  

الفرديذة ونذكر بع  من أنواع القيادات علخ سبيل المثال ال الحصذر مثذل القيذادة 
لكذي نكتشذ. مذا هذو أفضذل   .الكرزماتيذة  والجماعيذة  و الديمقراطيةو     الدكتاتوريةل

  لخدمة الكنيسة. 
 

 فردية  أوالً: القيادة ال

 

ما هي القيادة الفردية  هي تلت القيادة التذي تتمركذز حذول القائذد كفذرد . يشذعر 
القائد في القيادة الفردية أنو مسهول عن كل ،م. فهذو يفعذل كذل ،ذم وال يسذتطيإ 

 .أحد أ  يفعل أي ،م بدو  أذ  خاص منو
هذذذو القائذذذد الذذذذي يفذذذر  خطذذذة معينذذذة علذذذخ الجماعذذذة ويلزمهذذذا بالتنفيذذذذ. إنذذذو  
سذذلطة الوحيذذدة  يتصذذرف بمفذذرد   وال يخضذذإ ألحذذد  ويلذذزم الجميذذإ أ  يخضذذعوا ال

لو. قد تصح  تصرفاتو في مواق. معينذة  وقذد ال تكذو  كذذلت فذي مواقذ. أخذرى. 
خطذذوات واسذذعة نحذذو اإلصذذالح إ   -مذذن خذذالل سذذلطتو الدكتاتوريذذة  -وقذذد يخطذذو

دث تجذذاو  صذذادق أراد ذلذذت  لكنذذو فيمذذا يقذذوم بذذو ينفذذرد بالسذذلطة  وبالتذذالي ال يحذذ
إ  الخطذذذورة فذذي القيذذادة الفرديذذة هذذذي عذذدم الحصذذول علذذذخ  47أصذذيل مذذإ التذذابعين

التجذذذاو  مذذذن الجماعذذذة. وحيذذذ  ال يوجذذذد التجذذذاو  مذذذإ الخذذذادم فذذذي خدمتذذذو فهنذذذاأ 
 االنتقادات واالعتراضات والشعور بالفشل واإلحباض. 
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ابة أل  النذا  إ  القيادة الفردية قد تظهر للنا  أنها سريعة في إنجازاتها وجذ
ال يرغبو  في الكثير من األحوال فذي تحمذل أيذة مسذهولية. ولذذلت فذ    هذذا النذوع 

القائذد سذيقوم بكذل األدوار معذًا. فهذو يفكذر أل  قذد يبذدوا مريحذًا للذبع  من القيذادة  
   ويقرر وينفذ.

 
مذذذن هنذذذا نذذذدرأ أ  القيذذذادة الفرديذذذة لهذذذا مخذذذاطر كثيذذذرة منهذذذا أنهذذذا ال تعبذذذر عذذذن 

ماعة بل تعبر عن رأي القائد فقق. والقائد الفردي يرف  أيذة توجيهذات رةبات الج
 من الجماعة  لذلت ففكر  يعبر عن ما يفكر فيو بمفرد  فقق. 

 
القيذذذادة الفرديذذذة ال تعمذذذل فذذذي اتجذذذا  بنذذذاء الخذذذرين. ألنهذذذا ببسذذذاطة عبذذذارة عذذذن 

بنذاء جيذل تصرفات فرد فقق  فهي إذًا ال تبني الجماعة. القيادة الفرديذة تذنجح فذي 
اعتمادي يعتمد علخ القائد  سواء كا  القائد في األسرة  كالمسذهول عنهذا  أو سذواء 

 القائد في الكنيسة. 
 

احذد يسذتطيإ أ  و ال و يشعر القائد في القيذادة الفرديذة أنذو فذي قمذة النجذاح ألنذو 
أل   يفعذل أي ،ذم بذدو  مشذورتو ولكذن فذي الحقيقذة هذذا ال يذدل علذخ نجذاح قمذة 

د لم يشارأ المسهولية مإ آخرين. فهو دكتاتور يتصذرف بمفذرد   ونالحذ  هذا القائ
أ  الذذذذدكتاتور بطبيعتذذذذو يجتذذذذذ  إلذذذذخ نفسذذذذو مجموعذذذذة مذذذذن المنذذذذافقين  فذذذذ ذا حذذذذاول 
المخلصذذو  لذذو توجيهذذو  فذذ   كبريذذاؤ  ال يعاونذذو علذذخ ذلذذت. وربمذذا يصذذل بذذو الحذذال 

يستطيإ وعية ال إ  القائد من هذ  الن 48إلخ أنو يصعب أ  يكتش. من هو مناف 
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حذذذب النذذذا   وإذا أتيحذذذئ الفرصذذذة ليعبذذذر النذذذا  عذذذن رأيهذذذم لمذذذا اختذذذارو   إكتسذذذا 
  خادما مرة أخرى.

 
صذار وقفذًا  علذخ   الذذيفالقيادة الفردية تقتل االبتكذار واإلبذداع فذي حيذاة النا  

القائذذد أو الذذزعيم. ففذذي  ذذل القيذذادة الفرديذذة ال أهذذداف للجماعذذة وال مسذذهوليات بذذل 
فرد ومسهولية فردية. القيادة الفردية تعطل طاقات النذا  فذي كنائسذنا لذذلت أهداف  

نحتذذذذاج أ  نغيذذذذر مسذذذذارها لنعمذذذذل معذذذذًا ألنذذذذو ال يوجذذذذد فذذذذرد يمكذذذذن أ  يمتلذذذذت كذذذذل 
 المواهب.

 
 ثانيًا: القيادة الديمقراطية 

القيادة الديمقراطية هي قيادة ألكثر من فرد حي   يتفاعل القائد مذإ الجماعذة  
دًا منها. حتخ ك نت ال تكاد تميذز بذين القائذد والتذابعين  تصذدر قذرارات ويصبح واح

الجماعذذة الديمقراطيذذة مذذن صذذميم الجماعذذة نفسذذها  وفذذي الجماعذذة يحذذس كذذل فذذرد 
ويظهر نجاح هذ  القيادة في إحسا  كل فرد ب نو مهم لدى   49بمكانتو ومسهوليتو 

 وير الجماعة. الجماعة حي  يمكن أ  يشارأ ب رائو وبفكر  ليساهم في تط
 

إال أ  هذذذذذذ  القيذذذذذادة لهذذذذذا عيوبهذذذذذا حيذذذذذ  تصذذذذذلح فذذذذذي األمذذذذذور السياسذذذذذية وفذذذذذي 
الحكومات أكثر من غيرها. حي  أ  القرار السياسي متخ تم باإلجماع  ال بد وأ  
تخضذذإ الجماعذذة لذذو. كمذذا أ  الحكومذذات الديمقراطيذذة تسذذمح بمشذذاركة النذذا  فذذي 

ا أنهذذذذا تسذذذذمح بالتعدديذذذذة الحزبيذذذذة الحكذذذذم وتذذذذداول السذذذذلطة بذذذذين أفذذذذراد الشذذذذعب  كمذذذذ
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وهذذا يعذد والدينية...الا  وتسمح بالرأي والرأي الخر  فهنذاأ حريذة التقيذيم والنقذد. 
 قوة في األمور السياسية أو في األمور اإلدارية. 

 
أمذا فذذي أمذور الخدمذذة فذي الكنيسذذة فقذذد نجذد للقيذذادة الديمقراطيذة بعذذ  العيذذو  

إلخ فوضخ   ما لم تكن النظم التخ تربق الجماعذة  إال أ  الديمقراطية  قد تتحول 
محكمذذذة . فذذذخ إطذذذار العمذذذل الجمذذذاعخ هنذذذاأ مجذذذال لالنقسذذذامات والخالفذذذات التذذذخ 
تد  بصورة واسعة   وأحيانًا تظهر الخالفات بين كبذار السذن مذن جانذب وصذغار 
السن من جانب آخر   وأحيانًا يظهر من لو ،عبية أكبذر   أو مذن لذو القذدرة علذخ 

الخرين   فيحصل علذخ تجذاو  سذريإ أكثذر مذن غيذر  وقذد يكذو  مصذيبًا   كسب  
وقذذذد يكذذذو  صذذذاحب مصذذذلحة . كمذذذا أ  الديمقراطيذذذة بحكذذذم نظامهذذذا تعطذذذي فرصذذذة 

قد تستغل الديموقراطية في الخدمة فذي   50ألصحا  األغرا  الشخصية بالتجمإ 
ين الكنيسذذة حيذذ  يذذتم حشذذد الجماعذذات ضذذد فكذذر أفذذراد معينذذين قذذد يكونذذوا مخلصذذ

أكثذذر مذذن غيذذرهم فذذي الخدمذذة. كمذذا أ  صذذوت األكثريذذة لذذيس دائمذذًا علذذخ صذذوا  
 فهناأ أكثرية تجتمإ لمجرد تنفيذ فكرهم الشخصي ال أكثر وال أقل.  

 
 ثالثًا: القيادة الكارزماتية

تشذذير  charismلكلمذذة كارزمذذا كلمذذة يونانيذذة تعنذذي موهبذذة.  لفظذذة الموهبذذةل 
لقذذد  إلذذخ كذذل عضذذو فذذي جسذذد المسذذيح مذذن أجذذل إلذخ العطايذذا التذذي يهبهذذا الذذروح ا
  51بناء الجماعة وإتمام دعوتها 
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عذذذذن المواهذذذذب األولذذذذي : بنيوماتيكذذذذا   يسذذذذتعمل العهذذذذد الجديذذذذد كلمتذذذذين للتعبيذذذذر
Pneumatika   وهي تعبر عن طبيعذة المواهذب فهذي مواهذب روحيذة. ثذم الكلمذة
ها الذروح   وهذي تعبذر عذن أصذل المواهذب ومصذدر  Karismaالثانيذة  كارسذما  ل

إذًا كلمذة   52القد  والمواهذب تعنذي عطايذا هللا فهذي عطايذا مجانيذة وليسذئ مشذترا  
 رها الروح القد .دمصو مجانية هللا الكارسما تعني عطايا 

 
وقد ورد في الكتا  المقد  مواهذب عديذدة يمنحهذا هللا للبشذر ليخذدموا بعضذهم 

يطلذذذ  أبذذذدًا كلمذذذة ولذذذم بعذذذ  ومذذذن ضذذذمن هذذذذ  المواهذذذب موهبذذذة الخدمذذذة والقيذذذادة. 
 كارسما علخ موهبة القيادة كموهبة فردية. 

 
  وتذم دراسذة هذذا البعذد فذي علذم إال أ  كلمة كارزما قد اكتسبئ بعذدًا اجتماعيذا

أل  هذذذا . وتركيذذزي هنذذا لذذيس علذذخ مواهذذب هللا لنذذا فذذي الخدمذذة الذذنفس االجتمذذاعي
ماتيذذة وسذذ تناول علذذخ مذذا يسذذمي بالقيذذادة الكارز يتطلذذب مجذذااًل أوسذذإ.ولكني سذذ ركز 

فلذم تعذد فكذرة القيذادة وعلذم الذنفس االجتمذاعي وجهة نظر علم االجتماع     هذا من  
 الكارزماتية قاصرة علخ الدين فقق بل امتدت إلخ نواح كثيرة من الحياة. 

 
استخدمئ الكلمة في  :  القيادة الكارزماتية من وجهة نظر علم االجتماع.  1

القيادة واإللهام بفضل ما يتمتإ بو من  علم االجتماع لتعني قدرة الشخ  عل خ 
قوة ،خصيتو. وال يعتمد القائد الكارزماتي علي جهاز إداري يساعد  علخ القيادة 
ألنو يعتمد علخ قوتو الشخصية وت ثير  في النا   إ  ت ثير  وقوتو ال تستمد  من  

والتفا النا  وإرضائهم  قدرتو علخ كسب  تستمد من  ما  بقدر  القانونية  فهم  النظم 
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فيو  تتوفر  الذي  الشخ   هو  مثال  الديني  فالزعيم  لرسالتو.  وخضوعهم  حولو 
الصفات الكارزماتية طالما أ  مركز  القيادي هذا ال يعتمد علخ ثروتو أو جبروتو  

فالقائد الكارزماتي يمتلت سلطة الت ثير في الخرين للدرجة    53أو جهاز  القانوني.  
أ مناقشة  دو   النا   يتبعو  فيها  يقدم  التي  القيادة  من  النوع  هذا  اعترا .  و 

التام   الخضوع  عليهم  بل  التفكير  منهم  المطلو   فليس  للنا   الجاهزة  القرارات 
 للقائد.  
 

 أوال: فهذي دعذوى إلذخ   ويذكر فيبر عالم االجتمذاع سذمتا  للقيذادة الكارزماتيذة:
فذذي الطبيعذذة اإلنسذذانية وبمعنذذي آخذذر فذذ    Non-rationalالعنصذذر غيذذر العقلذذي 

طاعذذذة اتبذذذاع القائذذذد الملهذذذم أو تالميذذذذ  نابعذذذة مذذذن  الحمذذذا  وقائمذذذة علذذذي أسذذذا  
التذذي تثبذذئ الموهبذذة اإللهيذذة لديذذو. ولهذذذا فذذ   القائذذد الكرزمذذاتي   Signsالكرامذذات

غيذذر مشذذروض مذذن أتباعذذو. ثانيذذًا: تتسذذم الكارزمذذا بكونهذذا خارجذذة علذذخ -يطلذذب والء ك
ن السذذذذلطتين البيروقراطيذذذذة الطبيعذذذذة العاديذذذذة  ولهذذذذذا فهذذذذي تعذذذذار  بشذذذذدة كذذذذل مذذذذ

أي تذذرف  أ  يكذذو  هنذذاأ نظامذذًا تقليذذديًا فذذي القيذذادة  وبذذالرغم 54    والتقليديذذة... 
 من رفضها النظم إال أنها هي تعد نظامًا قائمًا بذاتو فيو الزعيم وفيو االتباع. 

 
فالقيادة الكارزماتية إذا  تفتر  أ  التغيرات في الحياة الجماعية واالجتماعيذة 

قذذ  عذذن طريذذ  أ،ذذخاص ملهمذذين وذوي مواهذذب وقذذدرات غيذذر عاديذذة   وتجعذذل تتح
هذذذذ  العبقريذذذة مذذذنهم قذذذادة بغذذذ  النظذذذر عذذذن المواقذذذ. االجتماعيذذذة والمهذذذام التذذذي 

   55يواجهونها. 
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والسعال ال  كيف تنتقل القيادة الكارزماتيذة مذن جيذل إلذخ آخذر؟ ونالحذ   أ  

ن تعليمهذذا أو نقلهذذا فذذ   سذذلطتها الكارزمذذا بطبيعتهذذا صذذفة اسذذتثنائية  حيذذ  ال يمكذذ
كيف يمكن لمثل هذ  السذلطة أ  تسذتمر إذا مذا –تصبح مصدرًا لصعوبات. أعني 

حذذدث وأ  اختفذذخ قائذذدها الكرزمذذاتي؟ يذذذهب فيبذذر إلذذخ أ  هذذذ  السذذلطة يعذذين لهذذا 
فردا آخذر وذلذت بوسذائل متنوعذة مثذل التمتذإ بصذفات معينذة  الثذورة  يعذين كخليفذة 

يعذذذين مذذذن التالميذذذذ أو الورثذذذة وهذذذذا مذذذا يسذذذميو فيبذذذر بتعاقذذذب  مذذذن القائذذذد األصذذذلي 
سذلق هذذا االقتبذا  الضذوء علذخ  Charismatic Succession  .56الكرزمذا

أ  القيذذادة الكارزماتيذذة قيذذادة اسذذتثنائية محصذذورة فذذي ،ذذخ  القائذذد ومذذن الصذذعب 
تذداولها أي نقلهذذا مذذن ،ذذخ  إلذخ آخذذر. ولكذذن يمكذذن أ  تنتقذل القيذذادة عذذن طريذذ  

ورة أي انقال  من القائد الجديد ضد القديم   ويمكن أ  تنتقل عذن طريذ  تعذين الث
مذذن القائذذد األصذذلي  أو تذذورث. ونالحذذ  أ  الطذذرق الذذثالث ال تصذذلح فذذي الخدمذذة 
الدينية. فالخدمة الدينية تمار  الثورة ضد القائد بعذد جهذد كبيذر  كمذا أنهذا تذرف  

لقائذذذذد الكارزمذذذذاتي. كمذذذذا أ  فكذذذذرة تعذذذذين الشذذذذخ  الغيذذذذر المناسذذذذب لمجذذذذرد رضذذذذا ا
 الطريقة الثالثة غير مقبولة أل  الخدمة ال تقبل توري  األدوار.  

 
إ  الفهم الخاطم لمعنذي كلمذة كارزمذا :  القيادة الكارزماتية في الكنيسة .2

دفإ البع  أ  يصنعوا من أنفسهم مركزًا تتمحور حولو الجماعة فيعطذوا ألنفسذهم 
خاذ قرارات مصيرية في ،هو  غيرهم كما أنهذم ال ح  التفكير نيابة عن غيرهم وات

. وهذذذ  ميعمنذذو  بفكذذرة التخطذذيق وكثيذذرًا مذذا يكذذو  لذذديهم حساسذذية تجذذا  كلمذذة نظذذا
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الصذذذذور تعبذذذذر عذذذذن الواقذذذذإ الفعلذذذذي الذذذذذي خلقذذذذة هذذذذعالء القذذذذادة الكارزمذذذذاتيين داخذذذذل 
 الكنيسة. 

 
أمذذذا الخدمذذذة الذذذدعوة الكارزماتيذذذة لهذذذا نهايذذذة أي نهايذذذة وجذذذود القائذذذد أو الذذذزعيم و 

 فليس لها نهاية وال يمكن أ  نربق الخدمة الثابتة ب مور ترتبق ب مزجة فردية.
 
هذذذذا النذذذوع مذذذن القيذذذادة ال يبنذذذي الجماعذذذة بذذذل يبنذذذي الفذذذرد القائذذذد فقذذذق. وعلذذذخ  

 وأالقائذذد وتنفيذذذ أوامذذر  إذا كذذا  قائذذدًا سياسذذيًا  إتبذذاعالجماعذذة فذذي  ذذل هذذذا القيذذادة 
   بذذادعذاء القائذد  إلذذخقائذذد فذي المجذال الذذديني يسذتند أحيانذًا وتنفيذذ رةبذات ال .دينيذاً 

الطاعذذة والخضذذوع فذذال  هذذا   فعليوبالتذذالي لذذم ير،ذذد الجماعذذةالذذروح القذذد  أر،ذذد  
 مجال لالعترا  عليو أل  من يعتر  عليو يعتر  علخ الروح القد .      

 
  Supernaturalويعامل القائد الكارزماتي  علخ أنو يملت قوى فذوق طبيعيذة

أو علخ األقل قوى خاصة محددة أو صفات      Superhumanأو فوق إنسانية
مثل هذ  القوى أو الصفات ليسذئ فذي متنذاول الشذخ  العذادي ولكذن ينظذر إليهذا 

أو قذذذدوة وعلذذذخ أسذذذا  هذذذذ  الصذذذفات أو القذذذوى فذذذ     divineعلذذذخ أنهذذذا مقدسذذذة 
وبذذالرغم  rLeade  .57الشذذخ  المتمتذذإ بهذذا يعامذذل أو ينظذذر إليذذو علذذي أنذذو قائذذد

مذذن أ  بعذذ  القذذادة ال يمتلكذذو  قذذوى عاديذذة وبالتذذالي فهذذم ال يمتلكذذو  قذذوي غيذذر 
عادية كما يدعو   إال أ  بع  النا  من حذولهم يتفذاخرو  بهذم للدرجذة التذي ال 
يسذذذتطيإ القائذذذد أ  يذذذرى حقيقذذذة ذاتذذذو. فذذذيمكن أ  نقذذذول أ  القائذذذد الكارزمذذذاتي مذذذن 

 صنإ النا  ال أكثر وال أقل.

 
 . 170القيم ص  اعاجتم. دكتور محمد أحمد بيومي علم   57



 سيكولوجية القيادة الخادمة 

 

54 

 
فمذا الذذي يحذدث عنذدما  .نا ال نحتاج إلخ مثل هذ  القيذادة التذي تغيذب العقذلأن

  أ  ،ذذذعب الكنيسذذذة لننتقذذذادنتبنذذذي قيذذذادة ال تعطذذذي الفرصذذذة للتفكيذذذر أو للتقيذذذيم أو 
سيتعر  لكارثة فكرية و ال سيما الشبا  علخ وجو الخصوص. لذلت نحتاج إلخ 

 قل في أمور الحياة كافة. نوع من القيادة يساعدهم علخ التفكير وإعمال الع
 

 ثالثًا: القيادة الجماعية
مما سب  رأينا خطورة كل من القيادة الفردية والقيادة الدكتاتورية علخ الخدمة  
إيجابية  التي رغم ما تتميز بو من نقاض  الديمقراطية  القيادة  الكنيسة. وكذلت  في 

إذا ما طبقناها في    ومنها االهتمام برأي النا    إال أنها ال تخلو من السلبيات
محكم الكنيسة والسبب أ  الخدمة في الكنيسة المحلية ال يوجد فيها نظام إداري  

كما أ  كنائسنا ال تسير برأي األغلبية    .فيو نطب  كل القرارات بطريقة ديمقراطية
الحقيقي في يد  لها. والدور  أل  األغلبية في كثير من كنائسنا مهمشة وال دور 

فما الحل؟ هل  مكن أ  يتقل  دورها إذا طبقنا القيادة الديمقراطية.  األقلية والتي ي
يوجد نوع آخر من القيادة نستطيإ أ  نتبنا  في الكنيسة. نعم هناأ نوع آخر وهو  

الجماعية.   القيادة  أال وهو  ال    الفصل  الذي نحن بصدد   في  وهذا ما ندرسة 
 التالي. 



 سيكولوجية القيادة الخادمة 

 

55 

 الفصل السادس 
 القيادة الجماعية في الخدمة

للقيادة الجماعية ت ثيرًا رائعًا في الكنيسة في بناء فرق قيادية  وفي العمل 
اإلداري حي  أ  موسخ استخدمو في تطوير خدمتو في سفر الخروج  كما أ  
 لها دور في بناء ،خصية األفراد  وترتبق ارتباطًا وثيقًا بفكرة القيادة الخادمة. 

  
 القيادة الجماعية وبناء الفريق أواًل:
فذذذرد معذذذين يكذذذو  قذذذادرًا علذذذخ دفذذذإ الجماعذذذة لقيذذذادة الجماعيذذذة هذذذي مسذذذهولية ا

أ  يحذرأ الجماعذة تجذا  تحيقذي  فهي مسهولية فرد بذاتذوالستخدام مواهبها للخدمة  
 القياديذذذذة الجماعيذذذذة هذذذذي عمليذذذذة تفاعذذذذل األهذذذذداف المتفذذذذ  عليهذذذذا ويمكننذذذذا القذذذذول 

يصذذدر مذذن الجماعذذة اجتمذذاعي وهذذي أنجذذح أسذذلو  للقيذذادة حيذذ  أ  القذذرار الذذذي 
 58تكذذو  الجماعذذذة قذذد درسذذذتو اقتنعذذذئ بذذو وآمنذذذئ بفكرتذذذو وصذذممئ علذذذخ تنفيذذذذ .  

وتذذذرتبق فكذذذرة القيذذذادة الجماعيذذذة أساسذذذًا بتوزيذذذإ المسذذذهوليات علذذذخ األفذذذراد  وإتاحذذذة 
الفرصذذة للجماعذذة أ  تعمذذل وتنطلذذذ . ولهذذذا فالجماعذذة تبذذذدع وتبتكذذر وتنطلذذ  فذذذي 

زيد الشعور بالمسهولية ويخل  جوًا ديمقراطيذًا خدمة بال حدود. فالتحرأ الجماعي ي
يتصذذ. بالحريذذة والتعبيذذر عذذن الذذرأي. والعمذذل الذذذي يذذتم عذذن طريذذ  جماعذذة أعظذذم 
من العمل الفردي بكثير  أل  الجماعة لها وجهات نظر متعددة. كما أ  الجماعة 

العمل الجمذاعي عبذارة عذن العمذل ف. تستطيإ أ  تبني ذاتها من خالل تكاتفها معاً 
 كفري . فالسعال  كيف نعمل بروح الفري  الواحد؟ 

 
 44. د. ق صموئيل حبيب مرجإ سب  ذكر  ص  58
 



 سيكولوجية القيادة الخادمة 

 

56 

 
العمذل كفريذذ  لذذيس بذذاألمر السذذهل فبذذالرغم مذن أنذذو مذذ مو  ولكنذذو يحتذذاج لوقذذئ 
ولجهد كثيرين  حتخ يتعود النذا  عليذو.  فذالفرق القياديذة أكثذر سذالمة مذن القيذادة 

كذذل  الفرديذذة لعذذدة أسذذبا : أواًل: أل  أعضذذاء الفريذذ  يكمذذل أحذذدهم األخذذر. ويشذذدد
منهم قوة الخر ويعو  كذل مذنهم ضذع. الخر...ثانيذًا: يشذجإ كذل مذنهم الخذر 
ويتعرف علي مواهبو ويحفز  لتطويرها واستخدامها...فالخدمة فذي المسذيحية ليسذئ 
لت كيذذد الذذذات بذذل تشذذجيإ الخذذرين علذذي ت كيذذد ذواتهذذم. ثالثذذًا: أ  كذذال مذذن أعضذذاء 

عمذذل يعنذذي اال،ذذتراأ فذذي المسذذهولية  الفريذذ  مسذذهول تجذذا  األخذذر. فاال،ذذتراأ فذذي ال
ي دنحذذذن نصذذذغي بعضذذذنا إلذذذخ بعذذذذ  ونذذذتعلم بعضذذذنا مذذذن بع ...فذذذالطري  الفذذذذر 

ينطب  عليو القول  طري  الجاهل مسذتقيم فذي عينيذو. العمذل الجمذاعي  أمذا سذامإ 
. الجماعذذذذذذة تسذذذذذذتطيإ أ  تتحمذذذذذذل المكسذذذذذذب  15:  12أم ل المشذذذذذذورة فهذذذذذذو حكذذذذذذيم
الخدمذة معذًا. أمذا الفذرد فيفذرح بالنجذاح ولكذن   تتحمذل أزمذات   والخسارة وتسذتطيإ أ

  59األزمات ال يستطيإ أ  يواجهها بمفردة 
 

القيادة الجماعية أساسها فكرة اإليما  بكهنوت جميإ المعمنين. أي كذل مذعمن 
كاهن عن نفسو وعن غير  وبالتالي فكل فرد في الكنيسة مسهول عن خدمة معينذة 

و مسذذهولية خدمذذة تجذذا  الجماعذذة  بمعنذذي فذذي الكنيسذذة وفذذي المجتمذذإ. فكذذل فذذرد لذذ
الخدمذذة التبادليذذة  الفذذذرد يخذذدم الجماعذذذة والجماعذذة تخذذذدم الفذذرد. لهذذذذا تهذذتم القيذذذادة 

 الجماعية ب يجاد فرصة خدمة ألكبر عدد من األعضاء. 
 

 موسى بين العمل الجماعي والعمل الفردي  ثانيًا:
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ي تعلمهذا القيذادة ين ومذن ضذمن األمذور التذيلقد تعلم موسخ بكل حكمة المصر 
الفرديذة  بعذد الخذذروج رأى فذي نفسذذو أنذو قذذادر علذي كذذل ،ذم فجلذذس ينظذر مشذذاكل 

 وحذذدث فذذي الغذذد أ  موسذذخ جلذذس ليقضذذخ للشذذعب . فوقذذ. الشذذعب طذذوال اليذذوم 
وعنذذذدما رآ    . 13:  18  ل خذذذر الشذذذعب عنذذذد موسذذذخ مذذذن الصذذذباح إلذذذخ المسذذذاء

ل  اسمإ لصوتي ف نصحت.  ايثرو  كاهن ميديا  وحما  في نفس الوقئ قال لو 
فلذيكن هللا معذذت. كذن أنذذئ للشذعب أمذذام هللا. وقذدم أنذذئ الذدعاوى ألذذي هللا ...ل خذذر 

18  :19 – 23    
 ما هي نصيحة يثرون: 

 أ  يكو  موسخ أمام هللا •
 أ  يعر  علخ هللا القضايا الكبرى. •

أ  يترأ مشاكل النا  لقادة آخرين لقائد العشرة  وقائد الخمسين  وقائذد  •
المائذذة  وقائذذد األلذذ. ثذذم موسذذخ  فهنذذاأ أربعذذة قذذادة قبذذل موسذذخ يعملذذو  
علذذخ حذذل مشذذكالت النذذا  وإذا لذذم يسذذتطإ األربعذذة قذذادة المسذذاعدة تذذ تي 

 المشكلة إلخ موسخ. 

 
فقام موسخ بتغييذر طريقتذو فذي حذل المشذكالت والعمذل مذن العمذل الفذردي إلذخ 

ال . واختذذار موسذذخ  فسذذمإ موسذذخ لصذوت حميذذو وفعذذل كذذل مذا قذذالعمذل الجمذذاعي 
ذوي قذذدرة مذذن جميذذإ إسذذرائيل وجعلهذذم رؤوسذذاً علذذي الشذذعب رؤسذذاء ألذذوف ورؤسذذاء 
مهذذذذات ورؤسذذذذاء خماسذذذذين ورؤسذذذذاء عشذذذذرات. فكذذذذانوا يقضذذذذو  للشذذذذعب كذذذذل حذذذذين. 
الدعاوى العسرة يجيهو  بها إلخ موسخ وكل الدعاوى الصغيرة يقضذو  هذم فيهذا ل 

ي التفكير فكا  قذادرًا علذخ نقذد تمتإ موسخ بمرونة كبيرة ف  .  26-24:    18خر  
وتقيذذيم الذذذات فاسذذتطاع أ  يقذذيم مذذا عمذذل مذذإ النذذا  واسذذتطاع بعذذد ذلذذت أ  يغيذذر 

 طريقة قيادتو. 
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طذذور موسذذخ مذذن مفهذذوم القيذذادة بعذذد مقابلتذذو مذذإ يثذذرو  حميذذو حيذذ  تفذذرل هذذو 
للتفكيذذذر فذذذي وضذذذإ رؤى أمذذذام الشذذذعب وتفذذذرل للقضذذذايا الكبذذذرى وتذذذرأ بذذذاقي العمذذذل 

ركونو العمذذل والخدمذذة. تعلذذم موسذذخ فذذي القيذذادة الجماعيذذة أ  يثذذ  فذذي لرؤسذذاء يشذذا
الخرين ويشاركهم معو في الخدمة. تعلم أ  يري مواهب الخرين من ،عبو لذذلت 

 أعطخ لهم مسهوليات كبرى.  
  فالعمل الجماعي هو:

 اإليما  بقدرات الخرين في القيادة والعمل علخ تطوير الجماعة.  •
  االعتذذذذراف بتنذذذذوع المواهذذذذب والمهذذذذارات لذذذذدي العمذذذذل الجمذذذذاعي معنذذذذا •

أعضذذذذاء الكنيسذذذذة الواحذذذذدة. والكنيسذذذذة تحتذذذذاج لهذذذذذا التنذذذذوع باسذذذذتمرار 
 لتستطيإ ت دية رسالتها. 

العمذذذل الجمذذذاعي هذذذو الصذذذورة المثاليذذذة لكنيسذذذة اليذذذوم حيذذذ  يذذذتم فيذذذو  •
تشذجيإ المواهذذب علذي الخدمذذة فذي كافذذة المجذاالت فذذي الكنيسذة وفذذي 

 المجتمإ. 

 
 القيادة الجماعية ودورها مع األفراد   ثالثًا:

تلعب القيادة الجماعية دورًا مهمذًا لذيس فقذق فذي قيذادة الخدمذة فذي الكنيسذة بذل 
يتعذذدى دورهذذا إلذذخ أمذذور عمليذذة فذذي حيذذاة الجماعذذة واألفذذراد. حيذذ  تسذذاعد القيذذادة 

 الجماعية األفراد علخ النمو سويًا نفسيًا واجتماعيًا. 
 
 اكتشاف الذات •

قيقة للجماعة تساعد الفرد علخ اكتشاف الذات. فالسعال الذي يبذدأ الخدمة الح
ومذا هذي رسذالتي فذي الحيذاة؟ يمكذن للجماعذة  ؟بو الشبا  في سن المراهقة مذن أنذا
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أ  تساعد الفرد علي اكتشاف مذن هذو أو مذن هذي. يكتشذ. اإلنسذا  نقذاض ضذعفو 
سذتمرار. لهذذا ونقاض قوتو عن طري  الخرين. كما أنو يكتش. كيف ينمي نفسو با

فالخدمذذة تبنذذي الخذذرين. وهنذذا نسذذتطيإ أ  نوسذذإ دائذذرة مفهذذوم الخدمذذة مذذن العبذذادة 
ومذذن تقذذديم بعذذ  المسذذاعدات  إلذذخ اكتشذذاف الذذذات. ومذذن ضذذمن اكتشذذاف الذذذات 
اكتشذذذاف المواهذذذب والقذذذدرات لذذذدى الفذذذرد. واكتشذذذاف الذذذذات بمذذذا فيذذذو مذذذن اكتشذذذاف 

هذو فذي غايذة الصذعوبة  يحتذاج إلذخ  اإليجابيات والسلبيات ليس باألمر السذهل بذل
 مجهود كبير ويحتاج إلخ وقئ أطول.  

 
 االنتماء  لى الكنيسة والمجتمع •

لمذذن أنتمذذذي فذذي هذذذذا العذذالم؟ أنتمذذذي إلذذذخ الجماعذذة التذذذي تشذذاركني حيذذذاتي وأنذذذا 
أ،ذذذذاركها أهذذذذدافها. أنتمذذذذي للجماعذذذذة التذذذذي تقذذذذوم برعذذذذايتي واالهتمذذذذام بذذذذي. فالرعايذذذذة 

علذذذذخ االنتمذذذذاء  كمذذذذا أنهذذذذا تسذذذذاعد النذذذذا  علذذذذخ تخطذذذذي الجماعيذذذذة تسذذذذاعد النذذذذا  
 األزمات التي تواجهها في الحياة.  

 
 لحياةلاكتشاف معنى  •

الخدمذذذة الجماعيذذذة تسذذذاعد الفذذذرد علذذذخ اكتشذذذاف معنذذذخ لحياتذذذو ومعنذذذخ لحيذذذاة  
الجماعذذذة. والمقصذذذود بذذذالمعنخ هنذذذا هذذذو الهذذذدف الذذذذي يعذذذي  اإلنسذذذا  ألجلذذذو فذذذي 

تصذل إليذذو الجماعذذة عذن طريذذ  اإلجابذة علذذخ هذذذ  الحيذاة. وهذذذا المعنذخ يمكذذن أ  
 األسهلة: من نحن؟ وما هي رسالتنا وكيف نقوم بها؟ وما هو هدفنا في الحياة؟  

كذذل هذذذ  األسذذهلة نجذذد إجاباتهذذا مذذن خذذالل الجماعذذة التذذي ننتمذذي إليهذذا  كمذذا أ  
 ة. الجماعة التي ننتمي إليها تعطينا األمل في الحياة من خالل المساعدة المتبادل

 
 اال ترام المتبادل  •
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القيادة الجماعية تساعد علذخ االحتذرام المتبذادل بذين أعضذاء الفريذ   فكذل فذرد 
يحتاج إلذخ مسذاهمة الخذر فذي الخدمذة فكذل فذرد مهذم فذي نظذر الخذر وبدونذو لذن 
تتم الخدمة علخ أفضل وجو. وعندما تتم الخدمة بالمشاركة الجماعية سذيوجد هذذا 

تبذذذذادل مذذذذن الجماعذذذذة لبعضذذذذها الذذذذبع  وهذذذذذا التقذذذذدير يذذذذدفإ التقذذذذدير واالحتذذذذرام الم
 الجماعة للعمل ولتحمل المسهولية. 

 
 و دة الرؤية •

مشذذاركة الخذذرين فذذي الخدمذذة تذذعدي إلذذخ وحذذدة الرؤيذذة بذذين أعضذذاء الجماعذذة. 
عنذدما تتفذذ  الجماعذذة علذخ رؤيذذة واحذذدة وتحققهذذا تشذعر بذذالفخر والسذذعادة واإلعذذزاز 

  اعتمذذذاد متبذذذادل بذذذين األعضذذذاء 2دف مشذذذترأ. ل. وجذذذود هذذذ1بنفسذذذها مذذذن خذذذالل  
لحاجذذة كذذل مذذنهم إلذذخ خبذذرات الخذذرين والتذذزام مذذن قبذذل الجميذذإ للعمذذل فذذي سذذبيل 

وعلذخ العكذس تمامذًا عنذدما يكذو  هنذاأ تعطيذل للعمذل الجمذذاعي  60هذدف مشذترأ 
 تتفكت الرؤية وقد تتصارع الرؤى بين األفراد. 

 د  القيادة الجماعية والخادم القائرابعًا: 

القائذذد الخذذادم هذذو الذذذي يجمذذإ بذذين القيذذادة كتوجيذذو والخدمذذة كتضذذحية بذذالنفس 
والوقئ والمال. وكما رأينا أ  هناأ صفات للذرئيس  وصذفات للذزعيم فهنذاأ أيضذًا 

 صفات للخادم القائد. 

 القائد الخادم يعيش بالتواضع   •
علذذيهم. تذذرتبق كلمذذة الخدمذذة بالرةبذذة العميقذذة فذذي خدمذذة النذذا  ال فذذي السذذيطرة 

فذذذدورنا ونحذذذن نخذذذدم ال أ  نسذذذود علذذذي حيذذذاة الخذذذرين بذذذل أ  نخذذذدمهم   األسذذذق. 
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عمومًا ال يترأ  من فذوق الكنيسذة بذل مذن داخلهذا ال كسذيد عليهذا بذل كعضذو أول 
فيها تكرمو باقي األعضاء   ألنو ال يعين علذي الكنيسذة ك نذو لذيس منهذا بذل يعذين 

ب هذذذا المفهذذوم مذذن الكنيسذذة وعنذذدما فالخذذادم بحسذذ 61فيهذذا ألنذذو أصذذاًل واحذذد منهذذا 
اختيذذذر خذذذادم فيهذذذا اختيذذذر بنذذذاء علذذذخ رةبذذذة النذذذا  ليكذذذو  معينذذذا لهذذذم ولذذذيس رئيسذذذًا 

 عليهم. 
 

لهذذذا فكلمذذة خذذادم تعطذذي اإلحسذذا  بالتواضذذإ قذذدام النذذا  وقذذدام هللا كمذذا أنهذذا 
تحفذذذز الخذذذادم علذذذخ محاربذذذة األنانيذذذة بكذذذل صذذذورها  الخذذذادم المذذذدعو مذذذن هللا ،ذذذديد 

ية ب نانيتو   وتجد  يترب  لنفسو في كل مذا يقذول ويعمذل   حتذخ يكتشذ. الحساس
االتجاهات التي تبرز فيها أنانيتو ويحاربها باالنتبا  والسهر والصذالة والذدموع أمذام 
هللا   والوقوف ضد نفسذو موقفذًا حازمذًا . ال يوجذد خذادم يخلذو مذن األنانيذة تمامذًا   

 62د اتجاهذذذات األنانيذذذة فذذذي ذاتذذذو . ولكذذذن أخطذذذر خذذذادم هذذذو الذذذذي لذذذم يكتشذذذ. بعذذذ
وعنذذذذدما يتواضذذذذإ الخذذذذادم يكتشذذذذ. أنانيتذذذذو  ويحاربهذذذذا فيكذذذذو  مثذذذذااًل لمذذذذن يريذذذذد أ  

 يكتش. ذاتو ويعي  بالتواضإ. 
 

إ  كلمة خادم وخذدام هذي الكلمذة المفضذلة فذي العهذد الجديذد فقذد أطلقذئ علذي 
بل هم خدام هللا  الرسل وعلي مساعديهم ولم تطل  عليهم ألقا  القيادة والسلطة. ف

في كل ،يم نظهذر أنفسذنا لخذدام هللا فذي صذبر كثذر فذي ،ذدائد فذي ضذرورات فذي 
إ  فكذذرت األخذذذوة بهذذذذا تكذذذو  خادمذذذاً  . وخذذذدام يسذذذوع   4:  6كذذذو  2ل ضذذيقات.. 

تذي  1  ل صالحاً ليسوع المسيح متربياً بكذالم اإليمذا  والتعلذيم الحسذن الذذي تتبعتذو
 2 لجعلنا كفذاة أل  نكذو  خذدام عهذد جديذد...   الذي . خدام عهد جديد    6:    4
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الذذذي صذذرت أنذذا خادمذذاً لذذو حسذذب موهبذذة نعمذذة هللا خذذدام اإلنجيذذل  و  . 6:  3كذذو 
  . 7:  3لاف المعطاة لخ حسب فعل قوتو 

 
 القائد الخادم يعمل على تماسك الجماعة •

يعمذذل الخذذادم القائذذد علذذي تماسذذت الجماعذذة مذذإ بعضذذها الذذبع  وعلذذي تكامذذل 
ر بذذذين أفذذذراد الجماعذذذة كمذذذا يوجذذذد التفاعذذذل الذذذذي يجمذذذإ بذذذين الجماعذذذة وبذذذين األدوا

األفذذراد  فيكذذو  التعامذذل مبنيذذًا علذذخ الحذذب والرةبذذة الحقيقذذة فذذي تواجذذد الخذذادم مذذإ 
 الجماعة. 

 
فذذي النظريذذة التفاعليذذة تركذذز الجماعذذة معذذًا علذذي فكذذرة التجذذاو  التذذي تعبذذر عذذن 

تجاو   تنبر علذي اختيذار القائذد بحكمذة وجود فكر جماعي في القيادة  إ  فكرة  ال
فهو ،خ  تقدر  المجموعة  تقدر فيو كفاءتذو  كمذا تقذدر فيذو تواضذعو. إ  وجذود 
تجاو   معنا  تماسذت الجماعذة  وارتباطهذا معذًا  رغذم اخذتالف الراء. ولهذذا  فذ   
التنبيذذذر األساسذذذي فذذذي هذذذذ  النظريذذذة هذذذو  القيذذذادة الجماعيذذذة  وهذذذي أرقذذذي األسذذذاليب 

أ  السلطة هنا ليسئ سذلطة فذرد بذل سذلطة الجماعذة  63قراطية في القيادة .   الديم
معذذًا. هذذذ  النظريذذة تحتذذاج إلذذخ تذذدريب مرتفذذإ للجماعذذة لتكذذو  مدربذذة علذذي الحذذوار 
وحرية االختالف فذي الذرأي وحريذة التعبيذر عذن الراء المختلفذة. كمذا أنذو ال بذد لنذا 

 :هاالخادم منالقائد من أ  نراعي بع  الشروض في 
أ  يكذذو  مذذدعوًا مذذن هللا لهذذذا العمذذل فهذذو يعمذذل بنذذاء علذذي رةبذذة حقيقيذذة تنبذذإ . 1

 من داخلو تجا  العمل الذي سيقوم بو. 
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أ  يقوم بخدمتو بناء علذخ رةبذة الجماعذة ففذي األمذور اإلداريذة قذد يذتم اختيذار .  2
فشذرض القائد بناء علذي مواهبذو وال يوجذد للجماعذة دور إال القبذول. أمذا فذي الخدمذة 

 لو.الجماعة قبول ضروري 

أ  يكو  لو القذدرة الخالقذة علذي قيذادة العمذل الجمذاعي الذذي يسذاعد الجماعذة .  3
 .علي التفاعل معًا والتماست معًا والخدمة معاً 

 أ  يكو  لديو رؤية لبناء الجماعة التي يعمل معها. .4

 بعالفصل السا
 مفهوم الخدمة الدينية في العهد القديم 

 
الدينيذذذة موجذذذودة عنذذذد العديذذذد مذذذن الشذذذعو  القديمذذذة قبذذذل كانذذذئ الخدمذذذة 

 هور ،عب إسرائيل في الوجود ك مة لها ممارسات دينية. يشرح لنا سفر التكوين 
بدايذذة الكهنذذذوت فذذي الشذذذعو  المجذذاورة إلسذذذرائيل فنقذذرأ عذذذن ملكذذي صذذذادق الكذذذاهن 

   .  20-18:  14والملت في نفس الوقئ ألور،ليم لتت 
 

 47   45:  41ي مصذر وقذئ حكذم الفراعنذة لتذت كما نقرأ عن كهنذة فذ
  . وكا  لهم مدرسة تسمخ  بيوت الحيذاة  خاصذة لتعلذيم الكهنذوت والسذحر   22:  

وكذذا  الكهنذذة يمارسذذو  عملهذذم طبقذذًا لمذذا تعلمذذو  فذذي تلذذت المذذدار . ولقذذد والطذذب. 
كا  الكهنة في مصر يمثلذو  الصذفوة المثقفذة فذي المجتمذإ  ألنهذم تعلمذوا ممارسذة 

ب والسذذحر والذذدين  كمذذا كذذا  لهذذم فذذي بعذذ  األحيذذا  دور سياسذذي مذذعثر. فلذذم الطذذ
دين مذن األديذا  القديمذة قبذل اليهوديذة مذن نظذام الكهنذوت. وجذد هذذا النظذام   وايخل

:  10مذل  2 . كمذا وجذد كهنذة للبعذل ل  2:   6صذم    1لدى الفلسطينيين قذديمًا ل  
  .5:  34صم  2  وكهنة للسواري ل  19
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كهنذذة للمذذديانيين وكذذا  يثذذرو  حمذذو موسذذخ واحذذدًا مذذنهم  كمذذا كذذا  هنذذاأ
 وكا  لكاهن مديا  سبإ بنات ف تين واسذتقين ومذأل  األجذرا  ليسذقين غذنم أبذيهن  

  والمذذديانيو  هذذم نسذذل إبذذراهيم  1:  18   1:  3 . أنظذذر أيضذذًا ل 16:  2لخذذر 
  . 4-1:  25من قطورة ل تت 

 
علذذذخ أكثذذذر مذذذن جانذذذب  فهنذذذاأ خدمذذذة تحتذذذوي الخدمذذذة الدينيذذذة فذذذي العهذذذد القذذذديم 

الكهنذذوت وخدمذذة األنبيذذاء. ولذذيس الهذذدف مذذن هذذذ  الدراسذذة تقذذديم دراسذذة وافيذذة عذذن 
الكهنذذوت واألنبيذذاء   بذذل  دراسذذة موضذذوع الخدمذذة  لهذذذا سذذنمر مذذرورًا سذذريعًا علذذخ 

 كال الموضوعين:
 

 أواًل: الكهنوت في العهد القديم 
ل تطذذذور فيذذذو مذذذن الكهنذذذوت مذذذر الكهنذذذوت فذذذي العهذذذد القذذذديم بعذذذدة مراحذذذ

العذذائلي والذذذي كذذا  فيذذو ر  األسذذرة يقذذدم الذبيحذذة ،ذذكرًا وعبذذادة و  إلذذخ الكهنذذوت 
 المنظم في سبق من األسباض. 

 
ــائلي1 األمذذم كهنذذة ونظذذام كهنذذوتي لذذدى وفذذي الوقذذئ الذذذي كانذذئ : . الكهنــوت الع

م مذذذذا يمكذذذذن أ  نسذذذذميو بنظذذذذا قبذذذذل تنظذذذذيم الكهنذذذذوت الذذذذالوي خذذذذاص  كذذذذا  ل،بذذذذاء 
الكهنذذذوت العذذذائلي أي أ  ر  األسذذذرة هذذذو المسذذذهول عذذذن تقذذذديم الذبيحذذذة ونذذذرى هذذذذا 

قذدم نذوح ذبذائح للذر  بعذد النجذاة مذن عدة مواضإ في الكتذا  المقذد . النظام في  
الطوفذذذا  حتذذذخ أ  الذذذر  وعذذذد أ  ال يبيذذذد األر  بمثذذذل هذذذذ  الطريقذذذة مذذذرة أخذذذرى 

ومذذذن كذذذل الطيذذذور الطذذذاهرة  وبنذذذي نذذذوح مذذذذبحاً للذذذر . وأخذذذذ مذذذن البهذذذائم الطذذذاهرة 
  . 22 -20:  8ل تت واصعد محرقات علخ المذبح وبني نوح مذبحاً للر ... 
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 ...فبنذي هنذاأ مذذبحاً للذر  بنخ إبذراهيم مذذابح عديذدة وقذدم ذبذائح عديذدة للذر  
 .  14-1:  22  تذت  18   4:  13  أنظذر ل  8:  12لتذت   ودعا باسم الذر  

 . تعبذذد 1:  46ل .وذبذذح ذبذذائح إللذذو أبيذذو إسذذح   ..وتعبذذد يعقذذو  بذذنفس الطريقذذة 
 وكانذذئ لمذذا دارت أيذذو  بذذنفس الطريقذذة فكذذا  هذذو الكذذاهن فقذذدم ذبذذائح عذذن أبنائذذو  

أيام الوليمذة أ  أيذو  أرسذل فقدسذهم وبكذر فذي الغذد وأصذعد محرقذات علذخ عذددهم 
  .  5:  1كلهم  ل أي 
 

  -الكهنذوت الخذاصتطور الكهنوت مذن الكهنذوت العذائلي إلذخ : .  هنوت هرون 2
أي الكهنذذوت الذذذذي اتبذذذإ نظامذذذًا معينذذذًا. وحذذذدث هذذذذا فذذذي عصذذذر موسذذذخ عنذذذدما تذذذم 
تنظيم الكهنوت في سبق الوي. واخت  بخدمذة الكهنذوت هذرو  ونسذلو مذن بعذد . 
كر  موسخ هرو  وأبناء  األربعة نادا  وابيهو وألعازار وإيثامار  وتقول الوصية 

  . 5-1:  28ل خر    وقر  إليت هرو  أخاأ وبنيو معو
 

فذذذي تقذذذديم نذذذار غريبذذذة علذذذخ المذذذذبح أخطهذذذا ومذذذات نذذذادا  وأبيهذذذو عنذذذدما 
وأخذا ابنا هرو  نادا  وابيهو كل منهمذا مجمرتذو وجعذال فيهذا نذاراً ووضذعا عليهذا  

بخذذوراً وقربذذا امذذام الذذر  نذذاراً غريبذذة لذذم ي مرهمذذا بهذذا. فخرجذذئ نذذار مذذن عنذذد الذذر  
 . ثم انحصذر الكهنذوت بعذد موتهمذا فذي 2-1:  10ل ال وأكلتهما فماتا أمام الر  
ولكن مات نادا  وأبيهذو أمذام الذر  عنذدما قربذا نذاراً غريبذة نسل أليعازار وإيثامار  

أمذذام الذذر  فذذي بريذذة سذذيناء ولذذم يكذذن لهمذذا بنذذو . وأمذذا ألعذذازار وإيثامذذار فكهنذذا أمذذام 
   .  4-1:  3ل عد هرو  أبيهما 

 
لخدمة في خيمذة االجتمذاع. وأصذبح لهذم كا  للكهنة دور كبير جدًا في ا

بعد بناء الهيكل في أور،ليم لتقديم الخدمة الكهنوتية  واستمر هذا الدور  دور أكبر 
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م . ولذذم يعذذد للكهنذذة وجذذود فذذي  70فذذي التعذذا م   إلذذخ أ  هذذذكدم الهيكذذل فذذي عذذام 
 الدولة العبرية. 

 
 2،ذيلو وقد ا،ترأ في الخدمة من البداية أبياثار مذن نسذل عذالي خذادم 

   وقام سليما  فيما بعد بعزل عائلتو من الخدمة الكهنوتية.  17: 8صم 
 

ثذذذم أتذذذخ صذذذادوق الذذذذي تذذذولخ الكهنذذذوت ثذذذم نسذذذلو مذذذن بعذذذد  حتذذذخ القذذذر  
. وهكذذا نذرى أ  الخدمذة فذي العهذد القذديم كانذئ تذتم عذن طريذ  قبل المذيالد  الثاني

د انحصذر الكهنذوت فذي أي دور الكهنذة واألنبيذاء. قذ-الكهنوت وعن طري  النبوءة 
نسذل هذرو    -أال وهو سذبق الوي وفذي نسذل معذين   العهد القديم في سبق معين 

 ونسلو من بعد . 
 
ــة3 ــيس الكهنـ كذذذا  رئذذذيس الكهنذذذة يقذذذدم الذبيحذذذة فذذذي يذذذوم الكفذذذارة : . رئـ

 . كذذذا  لذذذرئيس الكهنذذذة مكانذذذة كبذذذرى فذذذي  16العظذذذيم مذذذن أجذذذل كذذذل الشذذذعب ل ال 
لمنصذذذب بهذذذرو . وبعذذذد السذذذبي أصذذذبح مركذذذز رئذذذيس التذذذاريا العبذذذري  و بذذذدأ هذذذذا ا

الكهنة علخ قدم المسذاواة بالحذاكم. ومذإ بدايذة العهذد الجديذد تذدخل الرومذا  وعينذوا 
رئيس كهنة بجوار رئيس الكهنة المعين من سبق الوي. فكذا  هنذاأ رئيسذا  واحذد 

يو  65   57   3:  26من السلطة الدينية والخر من السلطة السياسية. ل مئ 
م. لذم يعذد للكهنذوت العبذري  70 . وبعد تذدمير الهيكذل فذي عذام  24    13:    18

 وجود واختفي من التاريا.
لذم يكذن كذل سذبق الوى كهنذة ألنذو تذم اختيذار نسذل :  . خدمة الالويـين4

هذذذرو  فقذذذق للكهنذذذوت. أمذذذا عمذذذل الالويذذذين فكذذذا  معاونذذذة الكهنذذذة فذذذي حمذذذل خيمذذذة 
  وكذا   9-8:  10  تذ  5-1: 18   9-6:  3  53-47:  1اإلجتمذاع ل ال 
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   19:  9   32   31:  6أأ  1مذذذذنهم بوابذذذذو  ومغنذذذذو  وموسذذذذيقيو  وخزنذذذذة ل 
  . 14:  8أأ  2   20   1:  26   1-7:  25   4-7: 16

 
وبذدأ الكهنذوت المذنظم فذي خيمذة االجتمذاع :  . م ان ممارسة الكهنوت5

قذإ إلذخ موقذإ فذي حي  استخدموا خيمة للعبذادة عنذدما كذا  الشذعب يرتحذل مذن مو 
حيذذذ  نذذذدما بذذذدأ ،ذذذعب إسذذذرائيل العبذذذادة بعذذذد خذذذروجهم مذذذن أر  مصذذذر عالبريذذذة. 

وضذذذإ موسذذذخ نظذذذام العبذذذادة فذذذي خيمذذذة االجتمذذذاع واسذذذتمروا يعبذذذدو  هللا فذذذي هذذذذ  
الخيمة طوال رحلذة التيذو فذي البريذة وبعذد االسذتقرار فذي األر  التذي احتلوهذا إلذخ 

فذي بنائذو .كمذا أننذا نالحذ  أ  العبذادة فذي أ  بنخ سليما  الهيكل بعدما فكر داود 
خيمة االجتماع كانئ وصية هللا التي أعطاهذا لموسذخ. والعبذادة فذي الخيمذة كانذئ 

 تتناسب مإ طبيعة الرحلة في الصحراء إلخ أ  امتلكوا األر . 
 

جهذذز مذذواد البنذذذاء ولكذذن سذذليما  هذذو الذذذي قذذذام و أراد داود بنذذاء الهيكذذل  
الهيكذل فكانذئ فكذرة داود   لكذن هللا قبلهذا أيضذًا وامتذدحها. ببناء الهيكذل. أمذا فكذرة  

 فلقذذد ،ذذعر داود ب هميذذة وجذذود بيذذئ للذذر  بعذذدما سذذكن هذذو فذذي بيذذئ. فعنذذدما قذذار  
بذين بيتذذو وخيمذذة االجتمذذاع ،ذعر بالفذذارق الكبيذذر. كيذذف يسذكن هذذو فذذي بيذذئ جميذذل 

خذر يتذرأ مزين بكل الزينات في عصر  ويترأ العبادة قائمة في خيمذة أو بمعنذخ آ
 أ  الملت قال لناثا  النبي أنظر أني ساكن فذي بيذئ مذن   64هللا يسكن في خيمة 

أرز وتذذابوت هللا داخذذل الشذذق  . فقذذال ناثذذا  للملذذت أذهذذب أفعذذل كذذل مذذا بقلبذذت أل  
  . 2:  7صم  2لالر  معت   
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وبعذذذد بنذذذاء الهيكذذذل ارتذذذبق الشذذذعب بالهيكذذذل لدرجذذذة كبيذذذرة   ف صذذذبحئ العبذذذادة 
وجهة نظر  البد أ  تكذو  فذي الهيكذل فقذق. وبذدأت فكذرة االتكذال المقبولة من  

علي الهيكل أكثر من االعتماد علخ هللا  وهذا الفكر كا  موجودًا قبل السذبي 
وهاجمذذو ارميذذا النبذذي. فبذذداًل مذذن أ  يصذذبح الهيكذذل مكانذذًا للعبذذادة أصذذبح هذذو 

   65األهم من المعبود في نظر النا  
 
  عناصر الخدمة المختلفة:. 6

كذذذا  الكذذذاهن يذذذرأ  طقذذذو  العبذذذادة أثنذذذاء : خدمـــة الطقـــوس .1
 . كمذذذذذذذا كذذذذذذذا  يقذذذذذذذدم  20   11:  23أعيذذذذذذذاد الشذذذذذذذعب ل ال 

   39:  1مذذذذل  1الذذذذذبائح فذذذذي العبذذذذادة. ويكذذذذر  الملذذذذوأ ل 
   8-6:  12  ويطهر المرأة ل ال  14ويطهر األبرص ال 

 
كا  للكهنذة دور فعذال فذي خدمذة الكلمذة فعنذد :  خدمة الكلمة .2

,  27, تذ   7:  24لعهد قرأ الكهنذة الشذريعة ل خذر تجديد ا
 . وقد  هر حز  الفريسيين في فترة السبي ومذا بعذد    8نح  

 وكا  لو السلطا  الكبير في تفسير الكلمة المقدسة.  
 

 ثانيًا: خدمة األنبياء في العهد القديم  
بذذذل كذذذا  لألنبيذذاء أيضذذذًا. وقذذذد تذذذم فقذذذق لذذم يكذذذن للكهنذذذة دور فذذذي الخدمذذة 

فلقذذد عمذذل فذذي خدمذذة األنبيذذاء بعذذد مذذا نظذذم صذذموئيل مجتمعذذًا منظمذذًا لهذذم. تحذذول 
صموئيل عمل القاضذي فذي بعذ  المواقذ. وعظذم دور  كقذا  عنذدما أنقذذ ،ذعبو 
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 . كمذذا عمذذل صذذموئيل كنبذذي فذذي مواقذذ. 12 -1: 7صذذم 1مذذن يذذد الفلسذذطينيينل 
ا أنذو أخرى  وهو بحذ  يعذد أول األنبيذاء فذي حيذاة الشذعب العبرانذي بعذد موسذخ كمذ

آخر القضاة الذين قضوا للشعب فتذرة مذن الذزمن قبذل اختيذارهم ملكذًا. كمذا يعذد فذي 
م دور األنبيذاء فذي حيذاة  نفس الوقئ أول من وضإ نظامًا لألنبياء  فهو الذذي عظذ 
الشذذعب العبرانذذي مذذن خذذالل ت سذذيس مدرسذذة لألنبيذذاء مذذن خاللهذذا رفذذإ مذذن مقذذدرتهم 

: 2مذذل 2 -12: 10صذذم 1  هللا ل علذذخ إعطذذاء النصذذح وإر،ذذاد النذذا  فذذي طريذذ
  .13: 17مل 2 -3
 

 ويعتبذذذذر صذذذذموئيل بت سيسذذذذو مدرسذذذذة األنبيذذذذاء صذذذذاحب نهضذذذذة نبويذذذذة كبذذذذرى  أل  
األنبياء من وقئ صموئيل كا  لهم دور اإلر،اد   ليس فقق فذي حيذاة الشذعب بذل 

وفذي  أيضًا في حياة الملوأ ففي أحيا  أرسل األنبياء إلخ الملذوأ ال إلذخ الشذعب.
صذذموئيل   اكتسذذبئ و يفذذة النبذذي  خلةيذذة ثيوقراطيذذة  بالنسذذبة لخذذدمتها فذذي  عصذذر

المملكة الجديدة. ومن الجانب الخر نجذد عذدد األنبيذاء يتزايذد  وعلذخ األخذ  إذا 
   66أضفنا إليهم جماعات األنبياء التي كانئ تلت. حول أنبياء كبار مثل صموئيل 

 
إرادة هللا للحكذذذذام. واألرجذذذذح أ   كذذذذا  لألنبيذذذذاء دور فذذذذي النصذذذذح واإلر،ذذذذاد وإعذذذذال  

األنبيذذاء الذذذين  هذذروا فذذي أيذذام داود كذذانوا تالميذذذ صذذموئيل مثذذل ناثذذا  النبذذي الذذذي 
  10 -5: 10صم 1لوبا داود علخ خطيتو وجعلو يفكر في التوبة. وجاد الرائي 

 . كا  صموئيل يجول للخدمة في أماكن كثيرة الفتقاد األنبياء 20: 19
  67   .17 -15: 7صم 1ل 

 
   308ص  1982ترجمة د. عزت زكي دار الثقافة  علم الالهوت الكتابي. جرهاردو  فو   66
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ونالحذذ  أ  األنبيذذاء لذذم يهتمذذوا فقذذق بالعبذذادة بذذل اهتمذذوا بتحقيذذ  العدالذذة 
االجتماعيذذذذة والمسذذذذاواة بذذذذين البشذذذذر  وكذذذذا  األنبيذذذذاء مهتمذذذذين أيضذذذذًا وبدرجذذذذة كبيذذذذرة 
بالعدالذذة االجتماعيذذة والبذذر. فقذذد كذذانوا ضذذمير إسذذرائيل  ويذذدعو  النذذا  إلذذخ التوبذذة 

لنائذب العذام  فذي المحكمذة المختصذة بعهذد كما أنهم عملوا كما لو كا  كذل مذنهم  ا
 68هللا. كما كانوا يواجهو   االستدعاءات  لألمة النتهاكها ،روض العهد مإ هللا 

 
كانذذذئ ،ذذذروض النبذذذوة الذذذدعوة مذذذن هللا فلذذذم يذذذرث األنبيذذذاء النبذذذوة كمذذذا كذذذا   

 1يحدث في الكهنوت بل أخذوها من هللا. بدأ إرميا خدمتو بعذد دعذوة مذن هللال إر 
 . وهكذا بدأ إ،عياء خدمتو بعد دعوة من هللا في سذنة وفذاة عزيذا الملذت   4-10:  

  .   6ل إإل ص 
 

تكلذذم األنبيذذاء نيابذذة عذذن هللا  وكذذا  األنبيذذاء يتكلمذذو  بسذذلطا  إلهذذي  أل  
هللا دعاهم بصفة خاصة ليكونوا المتحدثين باسمو. ولم يكونوا يرثو  و يفتهم  بذل 

ا،ذذذرة مذذذن هللا إلذذذخ جانذذذب قذذذوة الذذذروح القذذذد  كانتذذذا ولذذذم ينتخبذذذوا لهذذذا. فالذذذدعوة المب
وبهذذ  الطريقذذة فذتح المجذال أل،ذخاص لذم يكونذذوا  69تشذكال  أوراق اعتمذاد األنبيذاء 

 ف جا  عذامو  وقذال ألمصذيا. لسذئ أنذا نبيذاً وال من ساللة األنبياء مثل عامو   
ر  ابن نبي بل أنذا راع وجذاني جميذز. ف خذذني الذر  مذن وراء الضذ   وقذال لذي الذ

  15  14:  7لعا  اذهب تنب  لشعبي إسرائيل 
 

 
كتبة المنار  ترجمة نكلس نسيم سالمة م  حقائ  أساسية في اإليما  المسيحي. ر. أ. سبرول  68
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خالصة القول : أ   العهذد القذديم ميذذ ذزبين الخدمذة التذي يقذوم بهذا الكهنذة 
والخدمذذة التذذي يقذذوم بهذذا الشذذعب. فعنذذدما تحذذدث العهذذد القذذديم عذذن خدمذذة الكهنذذوت 

خذذر اسذذتخدم تعبيذذرات تعنذذي الخدمذذة وتقذذديم الذذذبائح ونجذذد هذذذا فذذي الشذذواهد التاليذذة ل
 8:  10تذذذ   2:  18   26:  8   31   6:  3  عذذذد  30:  29   43:  28
:  33   2:  15كذذذو  1   11:  8مذذذل  1   5:  21   5:  18   12:  17  
 . بينما اسذتخدم العهذد القذديم تعبيذرات تذدل علذخ تقذديم العبذادة و فقذق عنذدما   21

ب يقذذدم العبذذادة. وكذذا  تكلذم عذذن عامذذة الشذذعب. إذا فالكهنذذة يقذذدمو  الذذذبائح والشذذع
لألنبيذذاء دور كبيذذر فذذي خدمذذة تعلذذيم الشذذريعة وفذذي النصذذح واإلر،ذذاد للشذذعب. ولذذم 
تكذن خدمذة النبذوة متاحذذة للشذعب بذل كانذذئ مرتبطذة بشذروض معينذذة. وكمذا رأينذا فذذي 
فكذذرة الكهنذذوت أنذذو انحصذذر فذذي سذذبق ولذذم يكذذن مذذن حذذ  الشذذعب ممارسذذتو  حذذدث 

كذن متاحذة لكذل الشذعب ولكنهذا انحصذرت فذي نفس الشيء في خدمة األنبيذاء فلذم ت
فهة وكانئ تخضإ لشروض معينة. إذًا لذم يكذن الشذعب مسذهول عذن الخدمذة الدينيذة 

هذل حذدث تطذور فذي الخدمذة  رى في العهد القديم. وال  ننتقل إلخ العهد الجديد لن
أم حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدث اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتمرار لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنفس الفكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر.     
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 ثامنالفصل ال
 الخدمة في العهد الجديد

 
مفهذذوم الخدمذذة فذذي العهذذد الجديذذد تمامذذًا  فالكلمذذات التذذي كانذذئ  لقذذد تغيذذر

تصذذ. خدمذذة الكهنذذوت فذذذي العهذذد القذذديم اسذذتخدمئ لتصذذذ. المذذعمنين فذذي العهذذذد 
  يذذكر البشذير بطذر  الجديد فيص. العهد الجديد المذعمنين بذ نهم كهنذة و العلذي

بذذروا  وأمذذا أنذذتم فجذذنس مختذذار وكهنذذوت ملذذوكي أمذذة مقدسذذة ،ذذعب اقتنذذاء لكذذي تخ
 . ونجذد هذذا  9:  2بذق  1ل  بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلذخ نذور  العجيذب 

الذذي أحبنذا وقذد غسذلنا مذن خطايانذا الت كيد في سذفر الرؤيذا فذي أكثذر مذن موضذإ  
  ل نا ملوكاً وكهنة و أبيو لو المجد والسلطا  إلخ األبذد البذدين. آمذينلبدمو. وجع

  .  6:  20   10:  5 . أنظرل  6   5:  1رؤ 
 

ويجذذذدر بنذذذا أ  نسذذذ ل عذذذن كيةيذذذة اسذذذتخدام العهذذذد الجديذذذد لكلمذذذة كذذذاهن 
وكهنذذذوت. هذذذل ،ذذذابو العهذذذد الجديذذذد العهذذذد القذذذديم فذذذي ذلذذذت أم ال؟ اسذذذتخدم العهذذذد 

 لذذم يسذذتخدم العهذذد الجديذذد قذذق الجديذذد اللفذذ  ليشذذير إلذذخ السذذيد المسذذيح فذذي المقابذذل 
ير إلذذخ الخدمذذة المكرسذذة أو إلذذخ ليشذذ   hiereusلفظذذة  الكهنذذوت  أو  الكذذاهن  ل

الخادم المكر . ففي العهد الجديذد  ينفذرد باللفظذة  مذن جهذة   لكهنذوت المسذيح   
ومذذن جهذذة أخذذرى   لكهنذذوت المعمذذدين مهمذذة التضذذحية والتشذذفإ. كمذذا قذذدم المسذذيح 
نفسو  هكذا يقدم المسيحيو  ذواتهم  ذبيحة حيذة . وكمذا يشذفإ المسذيح أمذام ال   

لفظذة كذاهن فذي  نجذدلذم وهكذذا  70مسيحيو  للكنيسة ولخالص العالم هكذا يشفإ ال
العهذذد الجديذذد علذذي و يفذذة كنسذذية ألفذذراد. والسذذبب أل  يسذذوع هذذو الكذذاهن األعظذذم 
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غيذر   15:  13وجميإ المذعمنين هذم بالتسذاوي كهنذة يقذدمو  ذبذائح تسذبيح لعذب 
مذرة واحذدةل عذب ذبيحذة مطالبين بتقذديم ذبذائح العهذد القذديم ال  المسذيح قذدم نفسذو 

10  :12   26  .  
 

لتفسذذذذذير وال فريسذذذذذيين لكتابذذذذذة الشذذذذذريعة  أمذذذذذا يسذذذذذوع فلذذذذذم يختذذذذذر ال كتبذذذذذة 
بذذل اختذذار الشذذريعة  كمذذا كذذا  فذذي اليهوديذذة فذذي القذذر  األول المذذيالدي ومذذا قبلذذو  

اثني عشر تلميذًا حملهم مسهولية خدمة الكلمة ومسهولية نشر الرسالة إلذخ أقصذخ 
وأمذا أسذماء اإلثنذي عشذر رسذواًل  كالتذالي: شير متخ أسماءهم األر . وقد ذكر الب

فهي هذذ . االول سذمعا  الذذي يقذال لذو بطذر  وانذدراو  أخذو . يعقذو  بذن وبذدي 
ويوحنا اخذو . فيلذبس وبرثولمذاو . تومذا ومتذي العشذار. يعقذو  بذن حلفذخ ولبذاو  

:  10   ل مذذئالملقذب تذداو . سذذمعا  القذانوني ويهذوذا اإلسذذخريوطي الذذي اسذلمو
  . وكا  لو ما أراد منهم من نشر المسيحية في أرجاء المسكونة.  2-4

   

 أواًل: مصطلحات الخدمة في العهد الجديد
استخدم العهد الجديد مصذطلحات جديذدة يصذ. بهذا الخدمذة فذي سذياقها 

ولقد وردت في العهد الجديد عدة تعبيذرات عذن الخدمذة فذي اللغذة اليونانيذة   الجديد.
    مدلولو الخاص.كل منها لو 

  واالسذذذذذم diakonos  وديذذذذذاكونو   diakoniaلدياكونيذذذذذة   :الكلمـــــة األولـــــى
دياكونو  ويعني خادم. وتستخدم الكلمة فذي العهذد الجديذد اسذتخداما واسذإ النطذاق 

وكانئ تعني خدمة خادم الموائذد  النذادل  أو العبذد  طذوبخ ألولهذت سنحاول ،رحها.
 7:  17 . أنظر ل  37:  12دهم ساهرين...للو  العبيد الذين إذا جاء سيدهم يج

 . وقذذذد اسذذذتخدمها البشذذذير يوحنذذذا ليصذذذ. بهذذذا خدمذذذة مرثذذذا إلعذذذداد العشذذذاء ليسذذذوع 
وبذذذالرغم مذذذن   . 2:  12 فصذذذنعوا لذذذو هنذذذاأ عشذذذاء. وكانذذذئ مرثذذذا تخذذذدم...  يذذذو 
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استخدام اللف  علي خدمة خادم الموائد أو علخ خدمذة العبيذد إال أ  العهذد الجديذد 
 فمذذن هذذو بذذولس ومذذن هذذو مها ليعنذذي بهذذا خدمذذة الرسذذل فهذذم خذذدام المسذذيح اسذذتخد

 5:  3كذو  1أبلو . بل خادما  آمنتم بواسطتهما وكما أعطخ الر  لكذل واحذد ل 
 وأنذذا أ،ذذكر المسذذيح يسذذوع ربنذذا الذذذي قذذواني إنذذو حسذذبني ويقذذول الرسذذول بذذولس   .

  . 12:  1تي  1أميناً إذ جعلني للخدمة  ل
 

 ألنذذذو يفعذذل إرادة هللا أي الذذذي علذذخ الحذذاكم خذذادم هللا واسذذتخدمئ كلمذذة 
اسذذتخدم السذذيد المسذذيح الكلمذذة عذذن نفسذذو   . 4:  13خذذادم هللا للصذذالح... ل رو 

 ألنذذو مذذن هذذو أكبذذر. الذذذي يتكذذم أم الذذذي يخذذذدم. ليصذذ. عالقتذذو بالتالميذذذ فقذذال 
  . 27:  22أليس الذي يتكم. ولكني أنا بينكم كالذي يخدم ل لو 

 
 ردت كلمة دياكونية في العهد الجديد في اإلطار الكنسي بعدة معا : ولقد و 
إ  كذذذا  أحذذذد يخذذدمني فليتبعنذذذي. وحيذذذ  أكذذو  أنذذذا هنذذذاأ يكذذذو  التلمذذذة   .1

  . 26:  12ليو خادمي. وإ  كا  أحد يخدمني يكرمو ال  

 11:  4أف  15:  16كذذو  1   19:  21أع لخدمذذة أنشذذطة الكنيسذذة  .2
    .17:  4  كو 

  . 4:  6لأع   لتعليم بالكلمةالوع  وا .3

   .5:  12كو 1    7:  12رو لعطية روحية خاصة  .4

   12   8:  3تي  1   1:  1لخدمة الشما  في  .5

  .4   1:  6خدمات مادية الزمة للجماعة  لخدمة الموائد لأع  .6

: 15  رو  25:  12  29:  11فقذذراء ل أع الجمذذإ التبرعذذات مذذن أجذذل  .7
  .  13-12   1:  9   4:  8كو  2   15:  16كو  1  31
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وهذذذي تعنذذذي العامذذل البسذذذيق .كمذذذا تعنذذذي المسذذذاعد : trapezaisالكلمـــة الثانيـــة 
تحذذذئ إ،ذذذراف آخذذذرين. هذذذذ  الكلمذذذة تعنذذذي الخدمذذذة فذذذي مرتبذذذة أقذذذل. اسذذذتخدم يسذذذوع 

 أجذذا  يسذذوع مملكتذذي ليسذذئ مذذن هذذذا العذذالم. لذذو كانذذئ الكلمذذة ليصذذ. بهذذا تابعيذذو 
 18امي يجاهدو  لكذي ال أسذلم إلذخ اليهذود.. ليذو مملكتي من هذا العالم لكا  خد

 ولكذن كما افتخر الرسول بولس أ  يسذوع نذادا  بهذذ  الصذفة صذفة خذادم    .  36:  
قم وق. علخ رجليت ألني لهذا  هرت لت ألنتخبت خادمذاً و،ذاهداً بمذا رأيذئ وبمذا 

لفذ  الرسذول بذولس علذخ نفسذو ل . ويسذتخدم نفذس ا16:  26ل أع  س  هر لت بذو 
:  4كو   1 هكذا فليحسبنا اإلنسا  كخدام المسيح ووكالء سرائر هللا لر  الرسل  وغي
.  
 

 ال يقدر وهي تعني خادم أو عبد.  قال السيد المسيح   :doulosالكلمة الثالثة "
خذذادم أ  يخذذدم سذذيدين ألنذذو إمذذا أ  يذذبغ  الواحذذد ويحذذب الخذذر أو يذذالزم الواحذذد 

 . ويظهذذر العمذذل الرسذذذولي  9:  1 تذذس 1  ل  13:  16ويحتقذذر الخذذر...ل لذذو 
كخدمة في بداية سفر األعمال حي  ذكر الرسول بطر  كلمة خدمة وهو يصذ. 

 إذ كا  معدوداً بيننا وصار لو نصيب في هذ  الخدمة  خدمة يهوذا اإلسخريوطي 
 وال  يذذا وقذذد رأي المسذذيحيو  أ  قذذادتهم خذذدام و ويسذذوع  .  25   17:  1لأع 
  . 29:  4اتهم وامذنح عبيذدأ أ  يتكلمذوا بكذل مجذاهرة  ل أع إلخ تهديذدأنظر  ر   
بذق  1   24:  2تي  2   12:  4  كو  10:  1  غل  22:    7كو    1ل  أنظر  

  . 22:  6  رو  16:  2
 

:  1رو  ليقدم الرسول بولس نفسو أكثر من مرة بكلمة خذادم فذي افتتاحيذة رسذائلو 
س نفسذو خذادم ليذربح الخذذرين جعذل الرسذول بذذول  1:  1  تذي  1:  1تذي  1   1
تذي  1أطلقذئ علذي تيموثذاو   .أطلقذئ الكلمذة علذي أبذولسكما  .    19:    9كو    1
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.  كمذذا اسذذتخدم الرسذذول الكلمذذة علذذي المسذذيح نفسذذو  7:  1  وأبفذذرا  كذذو  6:  4
:  3  زأ  66-40أإل و  30-27:  4أع لوصذذ. المسذذيا كخذذادم  . 7:  2فذذي ل
كذذذا  ضذذذد الفكذذذر الفكذذذر ا الخذذذادم  وهذذذذا فهذذذم يسذذذوع دعوتذذذو كخذذذادم  المسذذذي  8-10
 .   الزعيم والقائد المنتقمو السائد عن المسيا المنتصر  يهوديال
 

ويمكن أ  نرسم صورة عن المسيا في الفكر اليهودي من خالل مذا جذاء 
فذذي األناجيذذل. نجذذد فذذي التجربذذة التذذي سذذجلها البشذذير متذذي هذذذا الفكذذر عذذن رسذذالة 

  . كمذذا  11-1:  4يشذذبإ الجذذائإ .ل مذذئ المسذذيا فهذذو صذذاحب المعجذذزات الذذذي 
أننا نجد هذا الفكر وقئ إ،باع الجموع   فقد رأوا فيذو المسذيا الملذت الذذي يسذتطيإ 

 إ،باعهم بالخبز المادي. 
 

رف  يسوع هذا الفكر وأعلن عن المسيا الخادم الذي جاء ليخدم وليبذل 
اء المرضذي   نفسو فدية عن آخرين. ولقد ،ملئ خدمذة السذيد المسذيح وعذ    ،ذف

خدمذذة المحتذذاجين   وقبذذول المنبذذوذين قذذدم يسذذوع خدمتذذو هذذذ  حتذذخ الصذذليب وأخذذذ 
نمذذوذج خدمذذة التواضذذإ وإنكذذار الذذنفس. دعذذي يسذذوع تالميذذذ  ليشذذاركو  فذذي الخدمذذة 

. وكمذذذذذذذا أرسذذذذذذذل ال  ابنذذذذذذذو  1:  12  رو  35-18:  20  أع  26:  12يذذذذذذذو ل
خالصة .   21:  20   18:  17يو لللخدمة كذلت أرسل االبن تالميذ  للخدمة 

أطلذ  ثذم علذخ الرسذل ثذم نفسو. القول إ  مفهوم الخادم والخدمة أطل  علخ يسوع 
 لهذا الكنيسة بها خدمة وخدام وليس قادة وقيادة.  .علخ خدام الكنيسة

 
 تصنيأ مواهأل الخدمةثانيًا:  
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وصذذ. وهذذب هللا أناسذذًا كثيذذرين مواهذذب متعذذددة للقيذذام بهذذذ  الخدمذذة. ولذذيس مجالنذذا 
المواهذب بالتفصذذيل فذي هذذذا الكتذا  بذذل مجالنذذا هذو التعذذرف علذخ المواهذذب بطريقذذة 

 سريعة  حي  نود التركيز علخ مواهب الخدمة التنظيمية. 
 
 . قوائم المواهأل في العهد الجديد1

 نجد في العهد الجديد أربإ قوائم عن الخدمة في العهد الجديد: 
ولكذن لنذا أيضذًا مواهذب مختلفذة ... أنبذو  : وردت في رسالة روميذة  القائمة األولى

فبالنسذذبة إلذذي اإليمذذا . أم الخدمذذة ففذذي الخدمذذة. أم المعلذذم ففذذي التعلذذيم. أم الذذواع  
  ففي الوع . المعطي فبسخاء. المدبر فباجتهاد. الراحم فبسرور 

  . 8-6:  12ل رو 
 

خذر كذالم  ألنو لواحذد يعطذي كذالم حكمذة. ول: وردت في كورنثو   القائمة الثانية
علم بحسب الروح الواحد. ولخر إيما  بالروح الواحد. ولخر مواهب ،ذفاء بذالروح 
الواحذد. ولخذر عمذل قولذئ ولخذر نبذذوة ولخذر تمييذز األرواح. ولخذر أنذواع ألسذذنة. 
ولخر ترجمذة ألسذنة... فوضذإ هللا أناسذاً فذي الكنيسذة أوال رسذاًل  ثانيذاً أنبيذاء  ثالثذاً 

:  12كذو  1ل عد ذلت مواهب ،فاء أعوانذاك تذدابير وأنذواع ألسذنة معلمين ثم قوات وب
8-10  28 .  
 

وهذو أعطذذي الذذبع  أ  يكونذذوا رسذذال والذذبع  : وردت فذذي أفسذذس  القائمــة الثالثــة
  .12  11: 4ل أف  أنبياء والبع  مبشرين والبع  رعاة ومعلمين 

واحذد بحسذب  لذيكن كذل  وردت فذي رسذالة بطذر  الرسذول األولذي  القائمة الرابعـة:
ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكالء صالحين علخ نعمذة هللا المتنوعذة. 
إ  كا  يتكلم أحد فك قوال هللا. وإ  كا  يخدم أحد فك نذو مذن قذوة يمنحهذا هللا لكذي 
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يتمجد هللا في كل ،يء بيسوع المسيح الذي لو المجد والسذلطا  إلذخ أبذد البذدين. 
  . 11-10:  4ل آمين  

 
  سذذبإ مواهذذب: نبذذوة   8-6: 12ورد فذذي رسذذالة روميذذةل : . عــدد المواهــأل2

خدمذة  تعلذيم  وعذ   عطذاء  تذذدبير  رحمذة. وورد فذي رسذالة كورنثذو  سذذبعة 
فنا المكذذرر والذذذي جذذاء فذذي رسذذالة روميذذة سذذنجد اثنتذذي ذعشذذر موهبذذة: وإذا حذذ

عشر موهبة وردت في رسالة كورنثو  هم: كذالم حكمذة  كذالم علذم  إيمذا   
،فاء  عمل قوات  نبوة  تمييز األرواح  السنة  ترجمذة ألسذنة  رسذل  أعذوا   
تدابير. وورد في رسالة أفسذس خمذس مواهذب: رسذل  أنبيذاء  مبشذرين  رعذاة  
معلمذذين. وقذذد فذذرق الرسذذول بطذذر  بذذين مواهذذب الذذتكلم ومواهذذب الخدمذذة. إذا 

عشذذرو  جمعنذذا كذذل هذذذ  المواهذذب وحذذذفنا منهذذا المكذذرر سذذنجد النذذاتج إحذذدى و 
موهبة وردت في القوائم السابقة. ولكن ال نذود أ  نحصذر عمذل نعمذة هللا فذي 
هذذذ  العذذدد المحذذدود مذذن المواهذذب. هذذذا معنذذا  أنذذو يوجذذد مواهذذب أخذذري نحتذذاج 

ويمكذن أيضذًا أ  نكتشذ. مواهذب جديذدة يعطيهذا  71اكتشافها في العهد الجديذد
 هللا للبشر طبقًا الحتياجات كل عصر. 

 
ويمكذن أ  نذري المواهذب التذي وردت فذي رسذائل :  مات التنظيميـة. مواهأل الخـد3

روميذذة وكورنثذذو  وأفسذذس وعذذددها إحذذدى وعشذذرو  موهبذذة كالتذذالي: كذذالم حكمذذة  
كذذالم علذذم  إيمذذا   مواهذذب ،ذذفاء  عمذذل قذذوات  نبذذوة  تمييذذز أرواح  أنذذواع ألسذذنة  

يم  عطذاء  ترجمة ألسنة  رسل  أنبياء  معلمو   قوات  أعوا   تدابير  خدمة  تعل
 رحمة  مبشرو   رعاة. 

 
71  . Charles V. Bryant .Rediscovering Our Spiritual Gifts 1991. p. 50-51.  
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الشــــيو  مذذذا يهمنذذذا أكثذذذذر فذذذي هذذذذ  الدراسذذذذة هذذذو مواهذذذب الخدمذذذذة التنظيميذذذة. 

أعطذخ الذروح القذذد  مواهذب مختلفذة ومذذن ضذمن هذذ  العطايذذا واألسـاقفة والرعــاة  
المواهب التدبيرية والتذي يقذوم بهذا الشذيوأ والرعذاة والشمامسذة  ولذذلت فذال يمكذن أ  

لبع  ب   مواهب الروح القد  التخ يطل  عليها اسم   كارسيما نواف  علخ رأى ا
  هخ فقق هذذ  المواهذب غيذر العاديذة كذالتكلم ب لسذنة وخالفذو  وال يمكذن أ  نوافذ  
علذذخ ا  اسذذتعمال الرسذذول فذذي كورنثذذو  لكلمذذة   بنيوماتيكذذا     يعنذذخ أنذذو يقصذذد 

كمذا -أما بقية الخذدمب   هذ  المواهب غير العادية   هخ وحدها المواهب الروحية 
ليسئ كذلت فهي خذدم وليسذئ مواهذب   كارسذماتت  .  أل  كذل المواهذب –يقولو   

هذذذذذا يعنذذذذي أ  الخذذذذدمات  72روحيذذذذة أل  مصذذذذدرها وطبيعتهذذذذا مذذذذن الذذذذروح القذذذذد  
التنظيميذذة أيضذذًا هذذي موهبذذة مذذن الذذروح القذذد  هذذذ  المواهذذب لهذذا دور فذذي الكنيسذذة 

 رعوي  نبوي  كهنوتي:  
 

فذذذذي االهتمذذذذام بالكنذذذذائس المحليذذذذة فهذذذذي تهذذذذتم بتعلذذذذيم العقائذذذذد  الــــدور الرعــــوي 
اإليمانية وتعليم السلوأ المطلو  ثم تشرف علي تسذديد احتياجذات النذا . وهنذاأ 

أي القيذذام بممارسذذذة الفذذذرائ  المقدسذذة مثذذذل المعموديذذذة  العشذذذاء  الـــدور الكهنـــوتي
ب  وهذو إعذال  لهذذ  المواهذ دور نبوي كما أ  هناأ    الرباني  خدمة الزواج...الا.

الح  اإللهي المتضمن في الكتذب المقدسذة. بذالرغم مذن انتهذاء النبذوة المبا،ذرة مذن 
هللا إال أ  هذذذذا الذذذدور مسذذذتمر فذذذي الكنيسذذذة مذذذن خذذذالل هذذذذ  المواهذذذب. لهذذذذا فهذذذذ  
المواهذذذذب تعذذذذد اسذذذذتمرارًا  للذذذذدور النبذذذذوي فذذذذي الكنيسذذذذة.  ومذذذذن هذذذذذا نعذذذذرف أ  هذذذذذ  

في   والمعلمين مل   فيها امتداد الخدمة والنبوةالخدمات   في كثير من نواحي الع
 

    369. ص مرجإ سب  ذكر الفكر الالهوتي في رسائل الرسول . دكتور القس فهيم عزيز  72
370 . 
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الكنيسة األولخ. نعم إ  الموق. يختل. فاإلعالنات اإللهية قد تمئ ولكنها تحتاج 
  73إلي ،رح وتفسير وتقديم للكنيسة والعالم. وهذ  الخدم هي التي تقدمها 

 
يذكر دستور الكنيسة اإلنجيليذة المشذيخية فذي مصذر عذن الخدمذة  نذعمن 

سوع المسيح رأ  الكنيسة وضذإ فيهذا خدمذة المصذالحة الرسذمية. وأنذو يذدعو ب   ي
أناسذذا لهذذذ  الخدمذذة بعمذذذل الذذروح القذذد  فذذي قلذذذوبهم وترتيبذذات العنايذذة. وا  الذذذذين 
يذذذدعو  هكذذذذا يفذذذرزو  بالرسذذذامة التذذذي بهذذذا ير،ذذذحو  بكذذذل وقذذذار وخشذذذوع بسذذذلطا  

والشيوأ والشمامسة هي إذا فخدمة القسو     74و يفتهم المقدسة وقواتها وواجباتها 
امتذذداد لخدمذذة الرسذذل فذذي العهذذد الجديذذد وهذذذ  الخدمذذة تقذذوم برعايذذة ،ذذعب هللا فذذي 
الكنائس المحلية. وتعثر هذ  الخدمة علي الكنائس في ما تنتهجو من منهجيذة فذي 
القيادة والخدمة والنظرة إلخ العلمانيين في الكنيسة وهذ  الدراسة ستقدم نموذج عن 

 هذ  الخدمة.  
 

 القساوسذة هذذم خذدام الكلمذة ولهذذم فذي الكتذا  المقذذد  تعريـأ بخدمـة القسوســية: 
 –معلمذو   –كذارزو   –ألقا  متعددة نسبة إلخ واجباتهم المتنوعة  مثل : سفراء 

وعنذذدما نذذدر   75،ذذيوأ  –رعذذاة  –نظذذار  –أسذذاقفة  –خذذدام  –وكذذالء سذذرائر هللا 
،ذذذيا  أسذذذق.  نذذذا ر  راع  ألقذذذا  الخدمذذذة فذذذي العهذذذد الجديذذذد نجذذذد اسذذذتخدام لقذذذب 

 قسيس جميإ هذ  األلقا  تشير إلخ خدمة واحدة بعينها وهي خدمة القسوسية. 
 

 
 .  378لساب  ص رجإ ام. ال 73

 .31. ص مرجإ سب  ذكر  . دستور الكنيسة  74

 .  58. المرجإ الساب . ص .  75
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ويشرح جو  كلفن هذ  الفكرة بذالقول  هذذ  األلقذا  أسذاقفة  ،ذيوأ  رعذاة هذم عبذارة 
عن مترادفات لو يفة واحدة لمن يقوم بخدمة الكلمة فلقد طلذب بذولس الرسذول مذن 

في كل مدينة ثم يتكلم الرسذول عذن صذفات األسذق. ل تذخ تيطس أ  يرسم ،يوخا 
 .  1:  1 . وفي فيلبي يحي عدد من األساقفة في مكا  واحذد ل فذي   7     5:  1

:  20وفي سفر األعمال دعي الشيوأ وفي حديثو معهذم لقذبهم بكلمذة أسذاقفة ل أع 
 احتذذرزوا إذا ولقذذب بذذولس الرسذذول قسذذو  كنيسذذة أفسذذس بكلمذذة أسذذاقفة   76 . 17
نفسذذكم ولجميذذإ الرعيذذة التذذي أقذذامكم الذذروح القذذد  فيهذذا أسذذاقفة لترعذذوا كنيسذذة هللا أل

طلذذذب الرسذذذول بذذذولس مذذذن تلميذذذذ  تذذذيطس أ   . 28:  20التذذذي اقتناهذذذا بدمذذذو ل أع 
يقيم ،يوخًا وتكلم معو عن ،ذروض األسذقةية وهذذا معنذا  أ  الشذيا هذو األسذق.  ل 

خ دعذوة خاصذة مذن هللا وهذذا مذا هذا وتحتاج خدمة القسوسية إل .    7     5:  1تي  
 سنتناولو بالشرح في الفصل التالي. 

 
 

 
76  . John Calvin Institutes of The Christian Religion Trnns. Henry 

Beveridge V. 2    . book four .Ch 3. p. 321  . 
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 تاسعال الفصل 
 وأهميتها الدعوة للخدمة الدينية

 
كذذل عمذذل يقذذوم بذذو اإلنسذذا  إلذذخ مذذعهالت خاصذذة بالعمذذل  فهنذذاأ يحتذذاج  

مذذذعهالت مطلوبذذذة فذذذي المهنذذذد  لكذذذي يقذذذوم بذذذدور . وهنذذذاأ مذذذعهالت مطلوبذذذة فذذذي 
أ معهالت مطلوبة في القسيس لكي يكذو  مذعهاًل للخدمذة. الطبيب ....وأيضًا هنا

ورغذذم أ  المذذذعهالت المطلوبذذذة مذذذن القسذذذيس كثيذذذرة جذذذدًا مثذذذل الدراسذذذات الالهوتيذذذة  
والعلوم اإلنسانية  واللغات..الا إال أننا سنركز هنا علخ موضوع الذدعوة: معناهذا  

 أهميتها  مكوناتها  وكيف يدعونا هللا لخدمتو؟ 
 

دمذذذة إلذذذخ دعذذذوة؟ نعذذذم الخدمذذذة تحتذذذاج إلذذذخ دعذذذوة مذذذن هللا هذذذل تحتذذذاج الخ
لخدمتو وخدمذة البشذرية. وهذذ  الذدعوة هذي التذي تسذاند اإلنسذا  فذي طريذ  الخدمذة 

 فيتحمل المسهولية وثقلها  برضخ وهو يعدي عملو.    
 

 ما هي الدعوة؟ أواًل: 
قذذد أقذذر دسذذتور الكنيسذذة اإلنجيليذذة فذذي مصذذر أنذذو  ال يجذذوز أ  يقبذذل فذذي 

دمذذة إال مذذن اقتنذذإ بالذذدعوة اإللهيذذة وقبلهذذا وقذذدم نفسذذو نذذذيرًا لهذذا   تحكمذذو قواعذذد الخ
النذر . وقواعد النذر هي أ  يقوم خادم الكلمة بخدمة تطوعية غير مقيذدة بشذروض 

فالذذذدعوة هذذذي اقتنذذذاع  77ماديذذذة   إذ أ  صذذذاحب العمذذذل هذذذو الذذذر  يسذذذوع نفسذذذو . 
من خالل إر،ذاد الذروح القذد  وقبذول اإلنسا  للقيام بعمل ما لخدمة هللا والخرين 

 الجماعة لهذ  الدعوة.

 
 .60بمصر  مرجإ سب  ذكر . ص   ةاإلنجيلي. دستور الكنيسة  77
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وقذذذد ذكذذذر جذذذو  كلفذذذن عذذذن الذذذدعوة المزدوجذذذة  التذذذي تذذذ تي باإلنسذذذا  إلذذذخ 
الخدمذذة: فالذذذدعوة السذذرية مذذذن هللا هذذذي ،ذذهادة القلذذذب الصذذذالحة بذذ   اإلنسذذذا  يقبذذذل 
الخدمة بخوف نقي مذن هللا  ورةبذة صذادقة فذي بنذاء الكنيسذة. وكعالمذة علذخ هذذ  

لذذدعوة  يجهذذز هللا خادمذذو بالمواهذذب الالزمذذة للقيذذام بالخدمذذة. والذذدعوة الخارجيذذة   ا
تصل إلخ الذين لهم التعليم السليم والحياة المقدسة بال عيب أو مذمة  والذين لهذم 

فالذذدعوة السذذرية هذذي بذذين المذذدعو  78المواهذذب التذذي تذذعهلهم لحمذذل مسذذهولية الخدمذذة 
 دمة المدعو لها. وهللا الذي يدعو  لكي يقبل نوع الخ

 
أي الذذذدعوة التذذذي فيهذذذا يحمذذذل اإلنسذذذا   مذذذن يذذذدعخ هذذذذ  الذذذدعوة السذذذرية؟
الشذخ  الذذي يذدعو  هللا هذذ  الذدعوة رسالة روحية للعالم ويتفرل للخدمة الكنسية. 

السذذرية ليكذذو  خادمذذًا لذذو  ال بذذد أ  يكذذو  مذذعهاًل بذذالتعليم السذذليم والحيذذاة المقدسذذة 
 في الكنيسة.   للقيام بالخدمة وكل المواهب األخرى الالزمة

 
وأ  كنذا نركذز علذذخ الذدعوة للخدمذة فذذي هذذا المجذال إال أننذذا نجذد الذذدعوة 
في مجاالت الحيذاة المختلفذة. فقذد تكذو  الذدعوة للقيذام بعمذل إداري  مشذورة  سذالم 
بين أطراف متنازعذة  أو قذد تكذو  الذدعوة للتخصذ  فذي علذم معذين فكذل ،ذخ  

د هللا منذو أ  يفعذل فذي حياتذو لذيس ألجذل نفسذو بذل ألجذل يحاول أ  يفكر ماذا يريذ
 الخرين. 
 

 
هارى ايبرتس مصلح في المنفي جو  كلفن موجز عن حياتو ومبادئو ترجمة وليم    . دكتور 78

   . 103. ص 1982وهبة بباوى دار الثقافة 
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فموسذذذذخ  كانذذذذئ دعوتذذذذو سياسذذذذية ودينيذذذذة فذذذذي نفذذذذس الوقذذذذئ. فذذذذدعي أوال 
إلخراج الشعب من مصر وتكذوين أمذة مذنهم  ثذم نظذم لهذم طذرق العبذادة وقذدم لهذم 
ل الشريعة ليسلكوا بها بعد ذلت. دعي نحميا  للقيم بعمل  سياسي  فقذد عمذل كرجذ

سياسة في بناء مجتمإ وبناء ،عب  وبالرغم من أنو استند فيما بعد علخ الشذريعة 
 إال أ  دعوتو كانئ العمل في السياسة.

  
كما يجب تسلم الخدمة من هللا المسذهول عذن الذدعوة السذرية كمذا أسذلفنا. 
والسذذبب فذذي هذذذا يرجذذإ إلذذخ أ  الذذدعوة للخدمذذة ليسذذئ ،ذذيهًا ،خصذذيًا ك بذذل لبنيذذا  

ح أي أعضذذذذاء الكنيسذذذذة  ألجذذذذل تكميذذذذل القديسذذذذين لعمذذذذل لبنيذذذذا  جسذذذذد جسذذذد المسذذذذي
  .   12:  4المسيح  لأف 

 
   الدعوة وم وناتهاثانيًا:  

 تتكو  الدعوة من عناصر ثالثة: هللا  اإلنسا   البيهة.
خلذذ  فينذذا هللا  هللا الذذداعي للخدمذذة عذذن طريذذ  إر،ذذاد الذذروح القذذد  لننسذذا . هللا: . أ

تنذذا ألجذذل أهذذداف سذذامية فذذي الحيذذاة  لهذذذا يذذدعونا هللا الرةبذذة كبشذذر أ  نكذذر  حيا
لخدمتو وخدمة البشرية. وقد دعا هللا موسخ ليكر  حياتذو ألجذل ،ذعبو فذي عمليذة 
الخذذذروج مذذذن مصذذذر. وقذذذد دعذذذا هللا إرميذذذا ليقذذذدم كلمذذذة تشذذذجيإ وتعزيذذذة وقذذذئ محنذذذة 

 ودعذذخ هللاالسذبي. كمذا دعذذا عذامو  ليقذدم خدمذذة جليلذة لشذعب المملكذذة الشذمالية. 
أيضذذًا بذذاقي األنبيذذاء والرسذذل فذذي العهذذد الجديذذد ليقذذدموا خدمتذذو للنذذا  ومذذازال يذذدعو 

 خدامو. 

  
 اإلنسا  المدعو لقدراتو وإمكانياتو   ودرجة تكريسو لهذ  الدعوة .: اإلنسان .ب
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فذذاي يحتذذاج لننسذذا  المذذدعو لخدمتذذو وخدمذذة البشذذرية. أل  هللا يخذذدم النذذا  عذذن 
فذذذي الكتذذذا  المقذذذد  أ  هللا اسذذذتخدم أنذذذا  كثيذذذرين طريذذذ  النذذذا . وهذذذذا مذذذا نجذذذد  

م محذددة فذي خدمتذو وخدمذة الرسذالة التذي أوكلذوا عليهذا. فذاي هذو موجذذ  و الت دية مه
الدعوة وال نستطيإ أ  نخدم بدو  ت ييد منو لهذذا ننتظذر دعوتذو لنذا. كمذا يوجذو هللا 

هللا ال يسذذتطيإ الذذدعوة لننسذذا  لخدمذذة أخيذذو اإلنسذذا . ولذذذلت فذذ   اإلنسذذا  بذذدو  
تكوين هدف واضح لحياتو وال يستطيإ تكريس نفسو لخدمة البذذل والتضذحية وفذي 
نفذذذس الوقذذذئ يمكذذذن أ  نقذذذول أ  هللا فذذذي حاجذذذة إلذذذخ اإلنسذذذا  لكذذذي يهذذذتم بخليقتذذذو 

 ويرعاها. 
 
البيهذة وهذي الجماعذة التذي يعذي  فذي وسذطها المذدعو ويمذار  خدمتذو البيئة:    ج.

 موجذ  و الدعوة فذي غايذة األهميذة واإلنسذا  منفذذ  ذ الذدعوة معها وألجلها. وأ  كا  هللا
لو أهميذة  ف يضذا البيهذة مهمذة للغايذة أل  فهمهذا سذيقود لخدمذة أعمذ . والبيهذة هذي 

 الجماعة التي يمار  في وسطها الشخ  المدعو خدمتو.
 

هنذذذاأ احتيذذذاج لفهذذذم البيهذذذة المحيطذذذة بالخذذذادم  لكذذذي نطذذذور مذذذن مفهومنذذذا 
 نسذذذتطيإ باسذذذم الذذذدعوة التذذذي وجههذذذا هللا  أ  نخذذذدم ونتجاهذذذل لخدمذذذة أفضذذذل. فذذذال

الجماعة التي نخدمها  فالبع  يرى أنو بما أ  هدفو هو خدمة  هللا  فذ    المهذم 
وكفذذذخ  ولذذذيس هنذذذاأ مذذذا يذذذدعو لدراسذذذة مذذذن هللا فذذذي الخدمذذذة هذذذو ،ذذذعور  بالذذذدعوة 

يكذو  عرضذة   ولهذذا والذذي يمثذل البيهذة التذي يخذدم فيهذا الخذادم  المجتمإ و روفذو
للفشذذل. لهذذذا فذذدور الجماعذذة فذذي ثقذذل موضذذوع الذذدعوة مهذذم جذذدًا ألننذذا ال نعمذذل فذذي 

. خالصذذة القذذول الذذدعوة عالقذذة مذذإ بشذذر يذذعثرو  فينذذا ونذذعثر فذذيهمنعمذذل فذذرال بذذل 
 تشبو ،كل مثل   حي  يحتل هللا قمة المثل  ثم يحتل اإلنسا  والبيهة ضلعيو. 
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 :  يأ يدعونا هللا لخدمة ما؟لثاً ثا
يحذذاول الذذبع  أ  يفهذذم دعذذوة هللا لذذو عذذن طريذذ  سذذب  أ  أسذذتخدمو هللا 

فمذثال يطلذب ،ذخ  مذا أ  هللا يعكذد دعوتذو   .مإ أحد الخذدام فذي الكتذا  المقذد 
ت كد من دعوة هللا لو. أو أ  يظهر لو كما  هر ف ذا حلم الحلم    لو في حلم معين

لنبذذذي. أو يذذذدهو  بطريقذذذة هللا ليعقذذذو . أو أ  يذذذدعو  بطريقذذذة تشذذذبو دعذذذوة إ،ذذذعياء ا
تشذبو دعذذوة بذذولس الرسذذول حيذذ  كانذذئ فذذي وضذذح النهذذر وأمذذام النذذا . فذذال ننتظذذر 
من هللا أ  يكرر طريقة قد استخدمها مإ أحذد النذا  فذي تذاريا الخدمذة. حيذ  أ  

 هللا يدعوا كل مدعو للخدمة بالطريقة التي تتناسب مإ ،خصية المدعو. 
 

دعوتذذو لذذو إذا حذذل مشذذكلة معينذذة وقذذد يطلذذب ،ذذخ  آخذذر أ  هللا يعكذذد 
بطريقذذة معينذذة مذذن الشذذخ  نفسذذو. ولكذذن هذذذ  الطذذرق وأ  كانذذئ حذذدثئ مذذرة فذذي 
التذذذاريا فهذذذي حذذذدثئ ألنهذذذا كانذذذئ مناسذذذبة مذذذإ األ،ذذذخاص الذذذذين دعذذذوا فذذذي ذلذذذت 

 الوقئ. 
 

مذن عليقذة المقذد  فذي سذفر الخذروج فاي دعا موسخ كما سذجل الكتذا  
ريقة لم تتكذرر فذي دعذوة ،ذخ  آخذر فذي الكتذا  وهذ  الطتتقد بالنار وال تحترق  

غذنم وانظذر إلذخ الرعذي أقذوم بفليس المطلو  منذي أ   أذهذب للصذحراء و المقد .  
،ذذجرة تتقذذد بالنذذار وال تحتذذرق. فهذذذا قذذد حذذدث مذذإ موسذذخ ولذذم يحذذدث مذذإ ،ذذخ  

 .   ولن يحدثآخر
 

كما دعي اليشإ دعوة متدرجة فقد تبإ إيليا في خدمتو وتعلذم منذو الكثيذر 
وبعذذد أ  انتقذذل إيليذذا حمذذل المسذذهولية بالكامذذل وعنذذدما طلذذب تشذذجيإ مذذن إيليذذا وافذذ  
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 10:  2مذل  2علخ طلبو  ف   رأيتني أخذ منت يكو  لت كذذلت وإال فذال يكذو  ل 
  . والطريقة التي دعي بها اليشإ لم تتكرر أبدًا.

 
كمذذا دعذذي إ،ذذعياء فذذي وقذذئ وفذذاة الملذذت  ألنذذو رأى عذذرإل المدينذذة فارغذذًا 

بنجاسذذتو وتطهذذر أمذذام هللا  هللا فشذعررأى ا  هللا عر،ذذو الذذذي يمذأل أي فذذرال. كمذذا فذ ر 
 . وهذذ  الطريقذة لذم تتكذرر مذإ أحذد فذي التذاريا أل  كذل  6وانطل  للخدمذة ل أإل 

إنسا  يحتاج إلخ طريقة معينة ليت كد من دعوتو و. فدعوة إ،عياء أتئ فذي وقذئ 
نذو كذا  قريبذًا مذن الملذت  ومذن أسذرتو  أزمة سياسية في الدولذة فذي ذلذت الوقذئ. أل

لهذذذا كذذا  مذذدركًا للفذذرال الذذذي خلفذذو مذذوت الملذذت. أتذذئ الذذدعوة إل،ذذعياء وقذذئ هذذذ  
األزمذذة السياسذذية الكبذذرى وفهذذم إ،ذذعياء صذذوت هللا لذذو وقذذئ المحنذذة. كمذذا أ  بذذولس 
الرسذول دعذي وهذذو يحذاول إبذادة المسذذيحيين إبذادة تامذذة فهذو لذم يذذذكدع وهذو يخذذدم أو 

د نفسذذو لدراسذذة كلمذذة هللا   ولكنذذو دعذذي وهذذو يحذذاول إبذذادة المذذعمنين وهذذذ  وهذذو يعذذ
 الطريقة لم تتكرر مإ أحد آخر. 

 
هناأ طرق كثيرة في الكتا  المقد  دعا هللا بها أنا  للخدمة لذم تتكذرر مذإ 
أحذذذد  لذذذذلت ال يذذذدعونا هللا بطذذذرق نحذذذددها نحذذذن أو بعالمذذذات نقذذذوم بوضذذذعها نحذذذن 

 ننتظذذر نذذارًا تشذذتعل أو إنسذذانا يصذذعد حيذذًا حتذذخ أت كذذد مذذن سذذواء لنذذا أو لغيرنذذا. فذذال
 دعوة هللا لي. 

 
  ذا  يأ يدعونا هللا لخدمة ما؟ 

يذدعونا هللا مذن خذالل مذا نمتلذت : يدعونا هللا من خالل قـدراتنا .1
مذذن مواهذذب وقذذدرات  طريقذذة أخذذرى إلر،ذذاد الذذروح القذذد  هذذي 
مذذذذن خذذذذالل اسذذذذتخدام األهذذذذداف والمعلومذذذذات. لذذذذو أردت صذذذذنإ 
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قذذذرارات حكيمذذذة  أجمذذذإ معلومذذذذات عذذذن مواهبذذذت  واهتماماتذذذذت  
هواياتذذذذت وأهذذذذدافت. عنذذذذدما تعطذذذذي حياتذذذذت للمسذذذذيح  سذذذذتعطي 
مواهذذذذب روحيذذذذة. حذذذذاول أ  تكتشذذذذ. مذذذذا هذذذذي مواهبذذذذت. يكذذذذافح 
بعذذذ  النذذذا  للتحقذذذ  مذذذن إرادة هللا لحيذذذاتهم   ولذذذم يذذذدركوا أ  
 إرادتو مكتوبة في حياتهم. فذنحن نجذدها فذي مواهبنذا الروحيذة  

عنذذذذدما نفكذذذذر فذذذذي الذذذذدعوة للخدمذذذذة  79وهواياتنذذذذا   واهتماماتنذذذذا  
علينا أ  نفذت  أوال علذخ مواهبنذا لنطورهذا وهواياتنذا لنسذتخدمها 
فالذذذدعوة هنذذذا تبذذذدأ مذذذن إمكانيذذذات اإلنسذذذا  فذذذافح  إمكانيذذذات 
ومواهبذذت لتذذرى هذذل هذذي كافيذذة للخدمذذة أم أنهذذا تحتذذاج للتطذذوير 

   من خالل الدراسة الالهوتية المتخصصة.
 

ــرين2 ــالل ا خـ ــن خـ ــدعوة مـ ــدنا هللا للـ ل،خذذذرين دور فذذذي : . يرشـ
حياتنذذذا علينذذذا أ  نسذذذ ل الخذذذرين المشذذذورة فذذذ راء الخذذذرين مهمذذذة لنذذذا 
ونحن نفكر في الدعوة وينتج عذن المشذورة قذرارات حكيمذة تذعثر فذي 
حيذذذاة الخذذذرين فذذذي المسذذذتقبل. أسذذذ ل المشذذذورة لمذذذن تعتبذذذرهم حكمذذذاء 

. يذكر سفر األمثال عن مشورة الخذرين ولديهم البصيرة لمساعدتت
 14:  11 مقاصد بغير مشورة تبطذل وبكثذرة المشذيرين تقذوم   ل أم 

 . وفذذي الت كذذد مذذن الذذدعوة للخدمذذة أسذذ ل المعارضذذين لقذذرارأ أيضذذا 
 ال تذهب للنا  الذين يدعمو  قرارأ الذي تفضلو فقق. لكن اس ل 

 نخ المذوافقيإلذعنذدما أنصذئ  80مشورة من النا  علخ نطاق واسإ 

 
ترجمة القس صموئيل رزفي دار    الصالة ألجل اإلر،اد كيف تكتش. إرادة هللا. رو  كنسيد  79

 .  31. ص 1998الثقافة 

 . 32. المرجإ الساب  ص  80
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معذذذي ف نذذذا أنصذذذئ إلذذذي مذذذا يذذذوافقني  ولكذذذن عنذذذدما أنصذذذئ لمشذذذورة 
 المختل. عني ف نا أنصئ إلخ وجهات نظر أخرى. 

 
هذو أو رفضذها الذدعوة قبذول قذرار : . القرار قرارك وأنـ  المسـئول3

الشخصذذذذي فهذذذذو متعلذذذذ  بحريذذذذة اإلنسذذذذا  وهذذذذذا يسذذذذب  إقذذذذرار قذذذذرارأ 
لهذذذا واقعيذذة الذذدعوة. الجماعذذة التذذي يخذذدم معهذذا الشذذخ  بصذذحة و 

علخ الشخ  أ  يفكر فيو جيدًا حتخ ال يلوم هللا أو يلوم إنسانًا ما 
فذذي حياتذذو  عنذذدما تختذذار اختيذذارا سذذيهًا  ال تلذذم هللا علذذي هذذذا وتنكذذر 
حريتذذت بذذذل تحمذذل مسذذذهوليتت واعتذذرف انذذذو كذذا  قذذذرارأ . ال تحذذذاول 

هذذا أو  هللا إخفاء قراراتت بتعبيرات دينية مثل  هللا اخبرني أ  أفعذل 
أرانذذذي أنذذذو ينبغذذذي أ  أفعذذذل ذلذذذت  أمذذذاًل فذذذي إقنذذذاع النذذذا  أ  هللا لذذذم 
يضذذإ أمامذذت االختيذذار فذذي مسذذ لة معينذذة. الكتذذا  واضذذح أ  هللا لذذم 

  81يقيد حريتت  وهو سيقودأ وير،دأ  لكن ال يخضإ قراراتت أبدًا 
 

اة. فذذ   قذذد وهذذب لنذذا هللا الحريذذة لنفكذذر ون خذذذ القذذرارات التذذي تريحنذذا فذذي الحيذذ
أخذذذذت القذذذرار بذذذالتفرل للخدمذذذة وهذذذذا يسذذذرأ فذذذاي سذذذيرحب بذذذو ألنذذذت تقذذذدم حياتذذذت 
لمسذذاعدة اخوتذذت فذذي الحيذذاة. أ  أخذذذت قذذرارًا بعذذدم التفذذرل وهذذذا يسذذرأ فذذاي سيسذذر 
بت ألنت لم تقبل ،يهًا مفروضًا عليت. ابح  عذن رغبتذت فذي الحيذاة مذاذا تريذد أ  

. وهللا ير،ذدنا مذن خذالل رةباتنذا يإ واإلر،ادتفعل وبعد قرارأ اطلب من هللا التشج
  ومن خالل الدعوة تتوحد رةبة هللا ورةبة اإلنسا  معًا.

 

 
 . 52. المرجإ الساب  ص  81
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فالذدعوة مذإ أنهذا دعذوة لخدمذة هللا إال أنهذا قذرارًا ،خصذيًا ففكذر فيذو جيذدًا ألنذذو 
قذذذرارأ وقذذذد يكذذذو  القذذذرار اسذذذريا إذا كذذذا  الشذذذخ  متزوجذذذًا وهذذذذا يحتذذذاج إلذذذخ رأي 

فعنذذد ،ذذعور الفذذرد بالذذدعوة . التوجذو للخدمذذة قبذذول أو رفذذ هذذة مذذن ج،ذريت الحيذذاة 
 االرتباض بشريت هو الخر يفكر في تكريس ذاتو للخدمة. بالنسبة لو من المهم 
 

فذذ ذا رفذذ  ،ذذريت الحيذذاة الذذدعوة لعمذذل معذذين بعذذد الدراسذذة ومشذذورة الخذذرين 
ولذيس مذا  .ةوالصالة فال ينفذإ الضذغق عليذو بذالقبول فذ رادة هللا هذي مذا يذريح األسذر 

يذذذريح فذذذرد فيهذذذا فذذذاي لذذذيس أنانيذذذا حتذذذخ يطلذذذب منذذذا أ  نخدمذذذو دو  موافقذذذة ،ذذذريت 
الحيذذذذاة. فذذذذالقرار ،خصذذذذي أو أسذذذذري أل  الذذذذدعوة للخدمذذذذة طريذذذذ  مذذذذلء بالصذذذذعا  

 ويحتاج للتشجيإ والتعضيد من جانب كل فرد في األسرة. 
 

هذذذا تحذذرأ الشذذخ  مذذن طفولتذذو ففقذذد ال تذذ تخ فجذذ ة كمذذا أ  الذذدعوة للخدمذذة 
 أ  إلذخ باإلضذافةخلقذو واعذد  لخدمذة محذددة    أ منذذ   اإلنسذا   فيعمل روح هللا  

 المسذيحي اإليمذا صذلب  فذيالمعمنين مدعوو  كلهم لخدمة من نوع ما  فالخدمذة 
 .بشكل أو ب خر
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 الفصل العاشر 

 للخدمة والتحديات  الدعوة
 

 يسذتطيإ انسذا  مذذا رأينذا فذي الفصذذل السذاب  أهميذة الذذدعوة للخدمذة والتذي بذذدونها ال
 أ  يستمر في خدمة و. وهنا نتعر  إلخ ثالثة تحديات في الخدمة. 

 
 التحدى األول: متى تكتمل الدعوة؟

 
بداية الشعور بالدعوة ليس هو النهاية في الخدمة لكنو البداية. ويحتذاج  

الشذذذخ  المذذذدعو إلذذذخ إعذذذداد نفسذذذو يومذذذًا بعذذذد يومذذذًا. ولكذذذي تنضذذذج الذذذدعوة يحتذذذاج 
المذذدعو إلذذخ إعذذداد طويذذل يبذذدأ اإلعذذداد بقبذذول الذذدعوة ثذذم يسذذتمر فيهذذا مذذن  الخذذادم

قذذذذد تت كذذذذد الذذذذدعوة وقذذذذد تتغيذذذذر بحسذذذذب طبيعذذذذة  خذذذذالل الدراسذذذذة وممارسذذذذة الخدمذذذذة.
األعمذذال الموكلذذة للشذذخ   ودعذذوة هللا لننسذذا  ليسذذئ موقذذ. واحذذد ولكنهذذا عذذدة 

 مواق. لعدة خدمات. إذا ما معني نضج الدعوة؟ 
 

الذذدعوة نذذدر  بعذذ  نمذذاذج مذذن الذذدعوة فذذي متذذخ تكتمذذل فكذذرة عذذن ولكذذي تتضذذح ال
 الكتا  المقد :

،ملئ حياة موسخ ثالث مراحل كل منهذا :   16-1:  3ل خر  . دعوة موسى  1
األربعذين ،ملئ المرحلة األولي  أربعين سنة وكل منها لو أهمية في نضج الدعوة.

مصذذر وتعلذذم الكثيذذر مذذن  سذذنة األولذذي أعذذد فيهذذا موسذذخ أعذذدادًا علميذذًا وعسذذكريًا فذذي
فنو  القيادة والحكم والقضاء. وفي هذا نجذد ،ذهادة سذفر األعمذال  فتهذذ  موسذخ 
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:  7بكذل حكمذذة المصذذريين و كذذا  مقتذذدرا فذذي األقذذوال و اإلعمذذال لأعمذذال الرسذذل  
22  
 

وختمذذذئ هذذذذ  الفتذذذرة ب حبذذذاض ،ذذذديد عنذذذدما حذذذاول الصذذذلح بذذذين أثنذذذين مذذذن 
ث في تلت األيام لما كبر موسخ انذو خذرج إلذخ  وحدأحدهم وقال لو ف جا   أخوتو  

اخوتذذذو لينظذذذر فذذذي أثقذذذالهم فذذذرأى رجذذذال مصذذذريا يضذذذر  رجذذذال عبرانيذذذا مذذذن اخوتذذذو.  
فالتفذذئ إلذذخ هنذذا و هنذذاأ و رأى أ  لذذيس أحذذد فقتذذل المصذذري و طمذذر  فذذي الرمذذل.  
ثذذم خذذرج فذذي اليذذوم الثذذاني و إذا رجذذال  عبرانيذذا  يتخاصذذما  فقذذال للمذذذنب لمذذاذا 

حبت.  فقذذال مذن جعلذذت رئيسذا و قاضذيا علينذذا امفتكذر أنذذئ بقتلذي كمذذا تضذر  صذا
قتلذذئ المصذذذري فخذذاف موسذذذخ و قذذال حقذذذا قذذد عذذذرف األمذذر.  فسذذذمإ فرعذذو  هذذذذا 
األمذذر فطلذذب أ  يقتذذل موسذذخ فهذذر  موسذذخ مذذن وجذذو فرعذذو  و سذذكن فذذي ار  

  . 15– 1: 1 .ل  خر مديا  و جلس عند البهر
 

اأ انضذذم إلذذخ يثذذرو  كذذاهن مذذديا  والذذذي فذذر موسذذخ هاربذذًا إلذذخ أر  مذذديا  وهنذذ
 وكذذا  لكذذاهن مذذديا  سذذبإ بنذذات فذذ تين واسذذتقين ومذذأل  األجذذرا  تذذزوج مذذن ابنتذذو. 

ليسقين غنم أبيهن. ف تخ الرعاة وطردوهن فنه  موسخ وانجدهن وسقخ غنمهن. 
فلما آتين إلخ رعوئيل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليذوم.  فقلذن رجذل 

نا مذذن أيذذدي الرعذذاة وانذذو اسذذتقخ لنذذا أيضذذا وسذذقخ الغذذنم.  فقذذال لبناتذذو مصذذري أنقذذذ
وأين هو لماذا تركتن الرجل ادعونو لي كل طعاما.  فارتضخ موسذخ أ  يسذكن مذإ 
الرجذذل فذذ عطخ موسذذخ صذذفورة ابنتذذو.  فولذذدت ابنذذا فذذدعا اسذذمو جر،ذذوم ألنذذو قذذال 

لذذة الثانيذذة   .انتهذذئ هذذذ  المرح 22-16:  2لخذذر  كنذذئ نذذزيال فذذي ار  غريبذذة 
بدعوة موسخ مذن وسذق العليقذة وفيهذا نجذد حذوارًا مذإ هللا يعبذر عذن كبذر المسذهولية 

 الموضوعة أمام موسخ. 
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إذا ال توجد فترة قذد ضذاعئ مذن عمذر موسذخ أل  الذدعوة احتاجذئ لكذل 
هذ  الفترات لقد احتاجئ فترة التعلم في أر  مصر ولمصر الفضذل الكبيذر علذخ 

و  خبذرات أهذذ لتو أ  يقذود الشذعب بنجذاح. ولقذد احتذاج موسخ حي  استطاع أ  يكذ   
لشذذعب اإلذذخ الفتذذرة الثانيذذة ألنذذو فيهذذا عذذرف الطذذرق الصذذحراوية فاسذذتطاع أ  يقذذود 

 بعيدًا عن المواقإ العسكرية التي كانئ موجودة في المنطقة. 
فلقد سلت موسخ طريقًا آخر غير الطري  السريإ والممهد بسبب المواقذإ 

ا يرجإ إلخ خبرتو في الصحراء والتي اكتسبها وهو يعمل مذإ يثذرو  العسكرية وهذ
الكذذاهن. والفتذذرة الثالثذذة وهذذي قيذذادة الشذذعب فذذي البريذذة توجذذئ الذذدعوة وأكذذدتها. إذا 
دعذذذوة موسذذذخ لذذذم تنضذذذج وقذذذئ الذذذدعوة بذذذل احتاجذذذئ إلذذذخ الوقذذذئ السذذذاب  والوقذذذئ 

اج لمزيذذد مذذن الالحذذ  للذذدعوة. ونحذذن اليذذوم نذذتعلم مذذن دعذذوة موسذذخ أ  دعوتنذذا تحتذذ
 الوقئ قد ي خذ العمر كلو.

 
 . دعوة بولس الرسول2

عنذذذدما تكلذذذم بذذذولس الرسذذذول عذذذن دعوتذذذو قذذذال  ولكذذذن لمذذذا سذذذر هللا الذذذذي 
 . مذذا معنذذي هذذذا هذذل 15:  1افرزنذذي مذذن بطذذن أمذذي ودعذذاني بنعمتذذو لغالطيذذة  

دعذذي مذذن الذذبطن فعذذاًل وإذا كذذا  قذذد دعذذي مذذن وقذذئ مذذيالد  فكيذذف نفسذذر مذذا عملذذو 
اد للتالميذ؟ واإلجابة قد ت خذذ الذدعوة العمذر كلذو حتذخ تنضذج وتتضذح. من اضطه

فدعوتو كانئ لذو مذن زمذن بعيذد قبذل أ  يبذدأ الخدمذة  ولكنهذا اتضذحئ فذي طريقذو 
إلذذخ دمشذذ  عنذذدما سذذمإ الذذذدعوة بوضذذوح. وبذذالرغم مذذن وضذذوح الذذذدعوة إال أ  هللا 

 أعد  إعدادًا كبيرًا علي عدة مراحل أيضا:
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ي يذذذذذد غماالئيذذذذذل أحذذذذذد معلمذذذذذي الشذذذذذريعة وكذذذذذا  أحذذذذذد مرحلذذذذذة الذذذذذتعلم علذذذذذ
الالهذذوتيين اليهذذود المعذذروفين فذذي القذذر  األول المذذيالدي. كذذا  غماالئيذذل أول مذذن 
طلب رفإ القيود علي التالميذذ وذكذر قولذو المشذهور  ..وال  أقذول لكذم تنحذوا عذن 
ف هذذعالء النذذا  واتركذذوهم. ألنذذو أ  كذذا  هذذذا الذذرأي أو هذذذا العمذذل مذذن النذذا  فسذذو 
  ينتق . وإ  كا  من هللا فال تقدرو  أ  تنقضو . لذهال توجذدوا محذاربين و أيضذاً 

 . علي يذد هذذا الرجذل العظذيم أعذد هللا بذولس أعذدادًا كبيذرًا فذي  39-38:    5ل أع  
دراسذذة النذذذامو   وهذذذذا سذذذاعد الرسذذذول بذذولس علذذذي فهذذذم أعمذذذ  للنذذذامو  واألنبيذذذاء 

المسذهولية وتقذديم رسذالة اإلنجيذل لليهذود  وعندما أتذئ الذدعوة كذا  قذادرًا علذي حمذل
 واألمم علي السواء.

  
 فقذال وهذو مرتعذد ويص. لوقا البشير دعوة الرسول بولس بهذ  الكلمات 

ومتحير يا ر  ماذا تريد أ  افعل فقال لو الذر  قذم وادخذل المدينذة فيقذال لذت مذاذا 
ي سذذعال مهذذم  . كمذذا أنذذو بلذذور إحساسذذو بالذذدعوة فذذ10:  9ل أع  ينبغذذي أ  تفعذذل 

  ماذا تريد يا ر  مني أ  أفعل 
 

مرحلذذذة أخذذذري تقابلذذذو مذذذإ حنانيذذذا وهنذذذاأ ،ذذذجعو حنانيذذذا أ  يبذذذدأ الرسذذذالة 
 فمضخ حنانيا و دخل البيئ ووضإ عليو يديو و قال أيهذا األأ ،ذاول قذد والعمل  

أرسذذلني الذذر  يسذذوع الذذذي  هذذر لذذت فذذي الطريذذ  الذذذي جهذذئ فيذذو لكذذي تبصذذر و 
د . فللوقذذئ وقذذإ مذذن عينيذذو ،ذذيء ك نذذو قشذذور فابصذذر فذذي تمتلذذم مذذن الذذروح القذذ

الحال و قام و اعتمد. و تناول طعاما فتقذوى و كذا  ،ذاول مذإ التالميذذ الذذين فذي 
لأع  دمش  أياما. و للوقئ جعذل يكذرز فذي المجذامإ بالمسذيح أ  هذذا هذو ابذن هللا 

9  :17-20 .   
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در  ويعذد نفسذو ثم احتاج بولس إلخ مرحلة إعذداد فذذهب إلذخ العربيذة ليذ
ولكن لما سر هللا الذي افرزني من بطن أمي ودعاني بنعمتو. في الطري  الجديد  

أ  يعلذذن ابنذذو فذذي ألبشذذر بذذو بذذين األمذذم للوقذذئ لذذم استشذذر لحمذذا ودمذذا. وال صذذعدت 
إلي أور،ليم إلي الرسذل الذذين قبلذي بذل انطلقذئ إلذي العربيذة ثذم رجعذئ أيضذا إلذي 

إلذذي أور،ذذليم ألتعذذرف ببطذذر  فمكثذذئ عنذذد   دمشذذ . ثذذم بعذذد ثذذالث سذذنين صذذعدت
  . 16:  1خمسة عشر يوما  ل غل 

 
خذذدم الرسذذول بذذولس تسذذإ سذذنوات فذذي طرسذذو  واحتذذاج إلذذخ عذذو  برنابذذا 
الذذذي طلبذذو أ  يعمذذل معذذو فذذي أنطاكيذذا وهنذذاأ وضذذحئ الذذدعوة بالكامذذل فقذذد كذذر  

نوات وقذد حياتو لخدمة األمذم. إذا فالذدعوة تحتذاج إلذخ مزيذد مذن الوقذئ قذد ي خذذ سذ
ت خذ العمر كلو. ليس معني ذلت أ  نتوقذ. عذن الخدمذة حتذخ نفهذم كذل ،ذم أل  
هذذذا لذذن يحذذدث أل  الذذدعوة تفهذذم مذذن خذذالل العمذذل ومذذن خذذالل األمانذذة فذذي القليذذل 
فيكتشذذذذ. اإلنسذذذذا  أ  هللا قذذذذد دعذذذذا  للكثيذذذذر. كمذذذذا أ  الخطذذذذوة التاليذذذذة لذذذذن تتضذذذذح 

 . لثانية وهكذاثم ا لننسا  إال عندما يمار  الخطوة األولي
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 الدعوة واالعتذارات  ثانيًا:
 نجد موسخ يقدم خمسة اعتذارات لمحاولة رف  الخدمة. 

 
 جوا  هللا اعتذارات موسخ

 ال توجذذذد لذذذدى االعتذذذذار األول مذذذن أنذذذا 
 11: 3خر  القدرة 

االعتذذذذذار الثذذذذاني ال توجذذذذد لذذذذدى رسذذذذالة 
  13:  3  ماذا أقول لهم 

سذذذلطا   االعتذذذذار الثالذذذ  ال يوجذذذد لذذذدي
  1:  4  ال يسمعو  لقوليعليهم 

 
االعتذذار الرابذإ ال توجذذد لذدي بالغذذة أو 

 لسذذئ أنذذا صذذاحب فصذذاحة فذذي الكذذالم 
  10:  4خ 
 

االعتذذذذار الخذذذامس ال توجذذذد لذذذدى رةبذذذة 
  13:  4  أرسل بيد من ترسل 

بمعنذذذي ال أريذذذذد أ  أحمذذذذل هذذذذذ  رسذذذذالة  
 فيمكن أ  ترسل من ترا  صالحا غيري 

 

 فقذذذذال يذذذذرد بحضذذذذور  ووعذذذذد  . الذذذذرد هللا 
  12:  3 أني أكو  معت 

 أهيذذذذذو . الذذذذذرد يذذذذذرد هللا باسذذذذذمو وقوتذذذذذو 2
  14:  3 الذي أهيو 

. الرد هللا القادر علي كل ،م فيمكن 3
 4إ هار قدرة هللا عن طري  المعجزات 

 :2-9  
-11:  4. الذذرد هللا صذذانإ كذذل ،ذذم 4
12  
 
 
.الرد هللا قادر أ  يعطي اإلر،اد  5

 والكلمات 4 : 16-14  82 
رد هللا علذذي موسذذخ بهذذذ  الكلمذذات حتذذخ 

 يشجعو لقبول الدعوة.
 

 
 

82  . Merrrill F. Unger The New Unger’s Bible Handbook Moody Press 

Chicago 1985 p. 71, 72 .   
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قذذذدم موسذذذخ المزيذذذد مذذذن االعتذذذذارات والتذذذي قذذذد نراهذذذا غيذذذر منطقيذذذة اليذذذوم 

جسيمة في وقتها أ  يفكذر ،ذخ  كموسذخ أ  يعتذر  ملذت مسهولية ولكن كانئ  
 كفرعو .   

  
تشذذذاؤم الذذذذي يذذذدمر اعتذذذذارات اليذذذوم أكثذذذر تعقيذذذدًا مذذذن الماضذذذي فهنذذذاأ ال

كذذذذا وكذذذذاخ وأنذذذا ال توجذذذد لذذذذدى عذذذن اإلنسذذذا  فيذذذردد الفذذذرد منذذذا  أنذذذا غيذذذر را  
القذذدرات  وأنذذا غيذذر مذذدر   وأنذذا غيذذر كفذذع. كمذذا أنذذو هنذذاأ اعتذذذارات نتيجذذة الرةبذذة 
في الحرية أكثر حيذ  تضذإ الخدمذة قيذودًا علذي مذن يقبذل الخدمذة  كمذا أنذو هنذاأ 

باإلنسذذا  إلذذخ االعتذذذار عذذن الخدمذذة. وفذذي  رةبذذة فذذي الكسذذب المذذادي أكثذذر يذذدفإ
 قول و كما قال موسخ أرسل بيد مني من ترسل اختر غيري ف نا ال أريد. نالنهاية 

 
وبذذالرغم مذذن االعتذذذارات التذذي قذذدمها موسذذخ إال أنذذو اقتنذذإ بذذدعوة هللا لذذو 
وت كذذذد موسذذذخ مذذذن دعوتذذذو وأنطلذذذ  وحقذذذ  عجائذذذب مذذذإ ،ذذذعبو. وقذذذد نجذذذح موسذذذخ 

يني لشعبو وما زال ت ثير موسذخ كبيذرًا علذخ الفكذر الذديني لذيس ووضإ األسا  الد
فقق في اليهوديذة بذل فذي المسذيحية واإلسذالم أيضذًا. ثذم المرحلذة التاليذة وهذي التذي 

هم أمذذذة اسذذذتطاعئ احذذذتالل أر  نفيهذذذا خذذذرج الشذذذعب مذذذن أر  مصذذذر وكذذذو  مذذذ
 كنعاة علي يد يشوع بن نو .

 
 : الدعوة والثمنثالثاً 

التي تقذدم لنذا كبشذر هذي هذدف هللا مذن حياتنذا إال أننذا   بالرغم من الدعوة
نواجو أتعا  ونواجو صراعات ونحن نعمل  لذلت فالدعوة تتطلب ثمن منا لندفعو. 

طبيعذة المجتمذإ لفالدعوة لخدمة هللا ولخدمة اإلنسا  تواجو صراعات عديدة طبقا  
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ديمًا وحذديثًا.  للخدمذة قذونرى هذا مإ كل مذدعو  وطبيعة النا  التي نتعامل معهم.
 فقال لو الر  اذهب ال  هذا لذي أنذاء مختذار ليحمذل قال الر  لحنانيا عن بولس 

اسذذمي أمذذام أمذذم وملذذوأ وبنذذي إسذذرائيل ألنذذي سذذ ريو كذذم ينبغذذي أ  يتذذ لم مذذن اجذذل 
  .  16   15:  9ل اسمي 

 
فقد ت لم الرسول بولس وهو يقدم خدمتو للنذا  ولقذد بذدأت آالمذو النفسذية 

 و لمذذا ر وحذذاول أ  يلتصذذ  بالتالميذذذ ويصذذ. لوقذذا البشذذير هذذذا بذذالقول عنذذدما تغيذذ
جذاء ،ذذاول إلذذخ أور،ذذليم حذذاول أ  يلتصذذ  بالتالميذذذ و كذذا  الجميذذإ يخافونذذو غيذذر 

  فعذذذذدم تصذذذذدي  التالميذذذذذ والخذذذذوف منذذذذو كذذذذا   16:  9لأع مصذذذذدقين انذذذذو تلميذذذذذ  
د لهذذم أنذذو قذذد سيتسذذبب فذذي عزلتذذو عذذنهم لذذوال برنابذذا الذذذي أخذذذ  وقدمذذو للرسذذل وأكذذ

صار تلميذًا. كتب الرسول بولس عن ما واجهو في الخدمة مذن مشذكالت وأزمذات 
كثيرة. كما واجو إرميا آالم ،ديدة من ،عبو حتخ أنو لعن اليوم الذي ولذد فيذو لأر 

المشذذكالت مذذن خذذالل  . واليذذوم ال بذذد أ  نكذذو  مسذذتعدين لذذدفإ الذذثمن -14:  20
نا. وعن طري  األزمات النفسية التي يواجهها التي نواجهها ونتعر  لها في خدمت

الشذذذخ  فذذذي حياتذذذو. فيوجذذذد أزمذذذات نسذذذببها ألنفسذذذنا وهنذذذاأ أزمذذذات تذذذ تي لنذذذا مذذذن 
الغيذذذر. مذذذا نسذذذببو ألنفسذذذنا لذذذيس ثمنذذذًا للذذذدعوة ومذذذا يذذذ تي لنذذذا مذذذن الخدمذذذة هذذذو ثمذذذن 

  .الدعوة
 

 ماذا أفعل  ذا لم أستطع تحمل أعباء الخدمة؟ 
عال ال بد أ  نرجإ إلي األساليب والطرق التي تساعد  قبل اإلجابة علخ هذا الس

مشاعر   علخ  للدعوة  استجابتو  يبن  لم  وأنو  دعوتو.  من  الت كد  من  المدعو 
من  يتحق   أ   العمل  مجال  في  يمكنو  الفرد  أ   هذا  ومعني  داخلية.  وأحاسيس 
الدعوة ومن صحة فكرة وتوجهو وهنا ي تي السعال ماذا لو أنو اكتش. انو خدع  
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وابتدأ يحس أنو لم يكن مدعوًا أصاًل. هل يمكن أ  يكو  التراجإ حاًل وهل  ذاتو  
ح   في  رآهم  دينيين  قادة  من  السلوأ  هذا  مثل  لتقبل  مستعد  الكنسي  المجتمإ 

 الخدمة لفترة معينة فهل يغفر لهم هذا التراجإ؟  
 

اإلجابذة علذذخ هذذذا السذذعال ليسذذئ سذهلة فكذذل فذذرد مذذدعو مذذن هللا عليذذو أو 
القرار الذي يتناسب معو. ولكن من الجانب الخر علي  أ  أكو  أمينذًا عليها أخذ  

للخدمذة وأمينذذًا مذذإ نفسذذي وهذذذا يتطلذذب منذذي دراسذذة الموقذذ. بكذذل أبعذذاد  ويمكذذن أ  
أتذذذرأ الخدمذذذة أ  كنذذذئ ال أ،ذذذعر برةبذذذة عميقذذذة فيهذذذا. وأنذذذا هنذذذا أتكلذذذم عذذذن مذذذن ال 

 مة نهائيًا. الدعوة في الخدمة فيمكن أ  يترأ الخد الت كد من يشعر  
 

بسذذذبب نظذذذرة المجتمذذذإ بذذذالرغم مذذذن صذذذعوبة تذذذرأ مجذذذال الخدمذذذة الدينيذذذة 
حيذذذ  يذذذذرى النذذذذا  أ  الخذذذذادم البذذذذد أ  يبقذذذذي خادمذذذذًا طذذذذوال العمذذذذر مهمذذذذا واجهتذذذذو 

 صعوبات أو تحديات. 
 

هنذذاأ عذذدد لذذيس بقليذذل مذذن القساوسذذة تركذذوا مجذذال الخدمذذة عنذذدما تركذذوا 
لفكذذرة  ا ذكذرت سذذابقًا عذن نظذذرة المجتمذإبالدهذم إلذذخ بذالد أخذذري وهذذا راجذذإ إلذخ مذذ

. وإنذذخ أحمذذل فذي قلبذذي احترامذذا لمذذن قذام بتذذرأ الخدمذذة ألنذذو صذذريح الخدمذة الدينيذذة
مذذإ نفسذذو وأمذذين مذذإ إلهذذو  والذذر  سذذيفتح األبذذوا  المغلقذذة مذذإ مثذذل هذذعالء. فذذاي ال 

 .إذا ت كد أنو غير مدعو يعاقب من يرد أ  يعي  أميًنا معو ومإ نفسو
 

أفضل مذن ألنو غير مدعو من األصل لها قرارًا بترأ الخدمة فمن ي خذ 
الت كد من عدم جدية الدعوة عند ترأ الخدمة فالفشل في الخدمة واالستمرار فيها. 
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أفضل من االستمرار فيها بعدم رضا علي الخدمة وبعدم رضا علي لدي الشخ   
 النا . 

 
 وقد أعطخ لنا دستور الكنيسة طريقتين لهذا الترأ: 

اإلعفذاء مذن الخدمذة بنذاء ريقة األولي اإلعفـاء نتيجـة طلـأل الخـادم:  الط
علذذذخ طلذذذب القسذذذيس نفسذذذو  إذا طلذذذب قسذذذيس غيذذذر ملذذذوم أ  يعفذذذي مذذذن الخدمذذذة   
يجب أ  يوضإ طلبو تحئ النظذر والت مذل وقتذًا طذويال كافيذا للتحقذ  مذن البواعذ  

لذو أ  يعةيذذو  واألسذبا  التذي حملتذو علذخ االسذتعفاء. فذ ذا اقتنذإ المجمذإ بمذا يسذول
من عهذود نذذر  ورسذامتو يشذطب اسذمو مذن سذجل أعضذائو. ثذم يعطيذو ورقذة تخليذة 

   83ألية كنيسة محلية يريد االنضمام عضوا فيها 
 

ويجذذوز إعفذاء الخذذادم مذذن خدمتذذو  الطريقــة الثانيــة اإلعفــاء نتيجــة قــرار مجمعــي:
ي الحكذذم نتيجذذة قذذرار مجمعذذي حيذذ  أقذذر الدسذذتور  إذا تبذذين أ  قسيسذذا قذذد أخطذذ  فذذ

ب نو مدعو من هللا للخدمة الدينيذة التذخ يشذغلها   وأ  المجمذإ قذد أخطذ  كذذلت فذي 
رسامتو . فعلخ المجمإ أ  ينق  رسامة القسيس بعد االستماع لذ،راء المختلفذة . 
وبذذذلت يصذذبح القسذذيس مجذذرد عضذذو فذذي الكنيسذذة . ثذذم يشذذطب اسذذمو مذذن سذذجل 

كنيسذة محليذة يريذد االنضذمام إلذخ أعضاء المجمإ   وتعطي لو ،ذهادة تخليذة أليذة 
عضذذويتها . هذذذا العمذذل الخطيذذر يجذذب أ  ال يجذذرى إال بعذذد كذذل تذذرو وحذذذر   فذذي 

  84محضر هللا. 
 

 
 .73.ص 148. دستور الكنيسة اإلنجيلية في مصر مرجإ سب  ذكر  مادة  83
 .73.ص 147. المرجإ الساب . مادة  84
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طالمذذا أنذذو يت كذذد أنذذو علينذذا أ  نشذذجإ مذذن يذذرف  االسذذتمرار فذذي الخدمذذة 
مثلما نشجإ األ،خاص الذين يخدمو  تمامًا. أل  الخدمذة إذا فهم دعوة هللا خط    

رضذا مذن الشذخ  القذائم بهذا لذن تنفذإ بذل سذت تي بنتذائج عكسذية علذخ   تمئ بذدو  
 . الشخ  القائم بالخدمة وعلخ النا  الذين يحصلو  علخ الخدمة

 
الحقيقذذذة الغائبذذذة أ  دعذذذوة هللا متجذذذددة مذذذن مكذذذا  كيذذذف تتجذذذدد الذذذدعوة؟ 

لمكذذا  ومذذن نذذوع خدمذذة معذذين إلذذخ نذذوع آخذذر. وقذذد تكذذو  الذذدعوة لذذي لعمذذل معذذين 
فترة مذن الذزمن وهذذا مذا حذدث فذي الكتذا  المقذد  مذإ بعذ  األفذراد.   ويتغير بعد

فقذذد قبذذل موسذذخ فذذي البدايذذة دعوتذذو كقائذذد سياسذذي عليذذو إخذذراج ،ذذعبو مذذن مصذذر 
وتكوين أمة منهم. وبعد الخروج احتاج أ  ينظم القضاء ف ضاف إلخ دعوتذو ،ذيها 

لخ دعذوة . فقد يضاف إآخر وبعد فترة احتاج أ  يضيف عمال آخر وهو الكهنوت
اإلنسا  أمور أخري وقد تقتضي الضرورة أ  يحذف اإلنسا  ،يها من دعوتو وقد 

 تقتضي الضرورة أ  يترأ اإلنسا  الخدمة إذا رأى أ  دعوتو ألمر آخر. 
  

فالذذدعوة ليسذذذئ موقفذذًا ي خذذذذ وقتذذًا معينذذذًا وينتهذذي. بذذذل هذذي دعذذذوة متجذذذددة 
اتنذا. فالذدعوة ت خذذ العمذر حتذخ نفهذم قصذد هللا مذن حيفكذري  تحتاج منا إلخ صذراع  

بالكامل لكي تكو  واضحة. وقد تكو  الذدعوة للتفذرل لعمذل مذا وقذد تكذو  إلعطذاء 
جذذزء مذذن الوقذذئ. وقذذد تكذذو  إلعطذذاء جذذزء مذذن الحيذذاة أو كذذل الحيذذاة. وهذذذا يتطلذذب 
منا أ  نراجإ دعوة هللا لنا مذن وقذئ لخذر. فذنحن مذدعوو  ال لخدمذة هللا فقذق بذل 

أم ضذعفئ؟ . هذا يضإ أمامنذا تحذديًا أ  نمذتحن دعوتنذا هذل لخدمة اإلنسا  أيضاً 
 ؟ قوةمازالئ 
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 الخاتمة
 

الفرق بين الخدمة والقيادة من جهة  والخدمذة استعرضنا في هذا الكتا  
ورأينذذا كلمذذة خذذادم فذذي مقارنتهذذا مذذإ كلمذذة رئذذيس وزعذذيم . ى والزعامذذة مذذن جهذذة أخذذر 

ل كلمذذذة خدمذذذذة عذذذذن بذذذذاقي ذ  . ودرسذذذذنا دور الذذذذر  يسذذذوع كخذذذذادم  ولمذذذذاذا فضذذذذوقائذذذد
سذذلطة. كمذذا رأينذذا ركذذزو  علذذخ الور الخذذدام الذذذين يدالتذذي تصذذ.  األخذذرى الكلمذذات 

 أنذذذواع القيذذذادة ودرسذذذنا فيهذذذا أفضذذذل نذذذوع للخدمذذذة فذذذي الكنيسذذذة. وتوقفنذذذا عنذذذد مفهذذذوم
ة وخذادم تفضيل العهد الجديد لكلمذة خدمذوالحظنا  الخدمة في العهد القديم والجديد  

 فذذذنحن خذذذدام ولسذذذنا رؤسذذذاء   لهذذذذا فشذذذعار .فذذذي الكنيسذذذةيذذذادة قائذذذد وق عذذذن كلمتذذذي
 التضحية من أجل الخرين وليس التسيد عليهم.  الخدام

 
كمذا قذدمئ فذي وتعرضنا في دراستنا للقذائمين بهذذ  الخدمذة  ومذعهالتهم. 

هذا الكتا  أفكارًا عن دعوة الخادم من هللا ومن النا  أل  المعهل الالهوتي ليس 
حيد فذي تفذرل الخذادم للخدمذة فذي الكنيسذة بذل هنذاأ قذدرات ومواهذب هو المعهل الو 
    تحتاج للتطوير.
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