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  القائد يسوع

  )29: 11متى (.لِنُـُفوِسُكمْ  رَاَحةً  فَـَتِجُدوا اْلَقْلبِ  َوُمتَـَواِضعُ  َوِديعٌ  ألَنِّي ِمنِّي َوتـََعلَُّموا َعَلْيُكمْ  نِيِري ِاْحِمُلوا
 يقتصر نا ملوفدائه ل. عظيم حلياتناالفداء هو الاملسيح ح لكي نقتدي به وحبياته، إن هكذا تكلم إلينا إهلنا ومعلمنا يسوع املسي

لكي حييا معنا  ختار أن يتجسد ويأيت إىل عاملنا بكل تواضع وإخالءوت الصليب والقيامة ولكن منذ أن افقط على م
  .المنا وأفراحنا وشكوكنا وكل معاناتنا ، شاركنا حىت موتنا وقام لكي يقيمنا آ يءويشاركنا كل ش

  
الضوء على مشهد الصليب خمتزلة فيه تلك القيمة العظيمة واحلياة املبذولة سلط والكنيسة اليوم يف تعليمها عن اخلالص والفداء تُ 

منوذج حي حقيقي نستطيع  ،ذلك الدور االجيايب الرائع وتلك احلياة الذي عاشها املسيح لكي يعطي لنا الفداء .حىت املوت
بداية من القدرة على  ،ليت أخذناها منهبقوة الفداء ا وإمنا ولكن ليس بقوتنا .خريندركه وحنياه حنن ايضاً لكي نفدي آأن ن

التجسد والعطاء واحملبة وبذل الذات والثورة على الشر والتواضع واخلضوع وأن أعرف أن أكون إنسان حقيقي على صورة اهللا  
  .كما صنعنا كاملني فيه 

بقوة ووضوح عن حياة علم تُ على الكنيسة اليوم أن  يف مشوار خالصنا، لذلك يتحتم مهمة جداً  جوانبكل هذه االشياء كانت 
 لنكونعطى لنا النموذج الذي نتغري إليه وأ ،يم الذي غري وجه التاريخ ووجه اإلنسانية بتعاليمه وحياتهيسوع ذلك القائد العظ

ا الكنيسة وشعب اهللا اليوم لكي  .قادة حقيقيني لذلك سوف نتكلم عن بعض من صور هذه القيادة اليت البد أن تتمثل 
  .درب احلبيب نسري على 

  
  :يسوع الثوري 

يسوع ثائراً وعلى مثال الثائرين ، الرب ن لقد كا. لظلم موت الصليب ، ولكنه مل خيضع ل  حىتاملسيح األملالسيد لقد شاركنا 
نه ظل كان من املمكن أن يلتزم بعض احلكمة والتعقل كما يردد الكثري منا اليوم يف الكنيسة ولك.دفع حياته مثناً غالياً لثورته 

  .آمني لثورته حىت النهاية 
برص الذي ا حرة خارج سجن اخلطية ، وشفى األدانة واحلكم على املرأة الزانية فأطلقهكسر حواجز وقيود اإل يسوع ثائراً  كان

  .به كل املتاجرين بإسم اهللا  ذي نبذه اجلميع ، وجدل سوطاً ليجلينبذته الشريعة والعادات، ونظر إىل زكا ال
دعوه نهذا اخلروف الضائع الذي ليس من حظريتنا والذي  ،) 10: 18مىت ( ح ثائراً من أجل هذا الصغري الضائع كان املسي

  .أخل...  اخلاطئ وامللحد والوثينب
  .وانتقاداته وشكوكه ، امسعوا إىل أرائهبؤسهو  سهأاملسيح ال حتتقروه أصغوا إىل صراخ يالسيد هذا هو الصغري الذي قال عنه  

اة إىل لعازر ميان اليت كانت يف قلبه أعادت احليفثورة اإل ،"سيقوم أخوك"ى املوت عندما قال ملرمي ومرثا املسيح ثائراً عل دالسي كان
  .دون ثورةإميان ما من ف .كلنا أحرارا من املوتوهي الثورة اليت أقامتنا يف النهاية  . )11يوحنا ( فخرج من القرب حياً 

م ثورة من ،هي ثورة حب ، ليست من أجل بلوغ املنصةاملسيح السيد لقد كانت ثورة    .أجل إسعاد اآلخرين وخالص حيا
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ًة حترير بل ايضا ثور  جلميع فلم تكن ثورته داخلية فقط،املسيح صورة للقائد الثوري الذي يبذل نفسه عن االسيد لقد  قدم لنا 
فإن كانت شريعيت هي احملبة فال . سمياً إياه قرييباملسيح أن احبه كنفسي مالسيد خر الذي دعاين عن اآل اً وشفاء ودفاع

  .يدي أقف مكتوف األبينما ويظلم ميكنين أن أرى قرييب هذا تنتهك حريته ويعتدى عليه 
من قبلي واليائسني واملنبوذين دون أن اثور مثلما ثار  ،واجلائعني واملظلومني ،والربص واملقيدين ،وال ميكنين أن اسري جبانب العميان

  .بإخالص وشرف وفاعلية اً مندد فقد ثار ،يسوع
، الكنيسة اليت ال تثور يت ختون رسالتها عن خوف أو مصلحة، الكنيسة الال تقوم بإرساليتها لتتجنب اإلضطهادإن الكنيسة اليت 

  .كنيسة جاحدة خانعة  .كنيسة ال تعكس صورة مسيحها،وغياب الضمري ، هي كنيسة بال قوةيف وجه الظلم واجلهل 
  

  :ع الخادم يسو 
  
 ُمَعاِدالً  َيُكونَ  َأنْ  ُخْلَسةً  َيْحِسبْ  َلمْ  اِهللا، ُصورَةِ  ِفي َكانَ  ِإذْ  الَِّذي :أَْيضاً  َيُسوعَ  اْلَمِسيحِ  ِفي الَِّذي اْلِفْكرُ  َهَذا ِفيُكمْ  فَـْلَيُكنْ (

 َحتَّى َوَأطَاعَ  نـَْفَسهُ  َوَضعَ  َكِإْنَساٍن، اْلَهْيَئةِ  ِفي ُوِجدَ  َوِإذْ  .اسِ النَّ  ِشْبهِ  ِفي َصاِئراً  َعْبٍد، ُصورَةَ  آِخذاً  نـَْفَسُه، َأْخَلى َلِكنَّهُ  .ِللَّهِ 
 9-5: 2فليبي  )اْسمٍ  ُكلِّ  فَـْوقَ  اْسماً  َوَأْعطَاهُ  أَْيضاً، اهللاُ  َرفـََّعهُ  ِلَذِلكَ  .الصَِّليبِ  َمْوتَ  اْلَمْوتَ 

ال صورة له وال مجال تلك اليت تبهر  ،أخلى نفسه من كل شيء فقد ،منوذج للقائد الذي خدم اجلميع حىت املنتهى يسوع ملقد قد
م ونفوذهم ومعرفتهم ،الناس يف عاملنا بقاء الرعية حتت اجلهل اهؤالء يعملون على . فنرى القادة اليوم يعتمدون على سلطا

م   . احلكمالعمل أو يف الكنيسة أو يفسواء يف  بعض قادتنا اليومحال وهذا  .والعبودية حىت تستمر قياد
يسوع مع الرب كان جيلس   كماالباكني واحملزونني والذين حيتاجون إلينا، ونبكي مع لب أن جنلسإن القيادة اخلادمة هي اليت تتط

  .)15لوقا (فقراء وكل املنبوذين يف اجملتمع العشارين واخلطاة وال
خادم للجميع لكي يعلمنا أن  اختار أن يكونبل  ،مل يكن يسوع متعسف يف استخدام سلطته رغم أنه كان له كل السلطان
وقال  .شفة وغسل أرجل التالميذنفخلع ثوبه ، وأخذ م .السلطان احلقيقي والسلطة املؤثرة هي احلب والبذل وخدمة اآلخرين

  ) .13يوحنا ( بكم اصنعوا أنتم ايضا بعضكم لبعض هلم كما صنعت أنا 
م  .لكي تظهر مواهبهم اً ذعشر تلمي وع اخلادم الذي أعطى الفرصة إلثينيس تاركاً هلم مساحة من احلرية حىت تتبلور شخصيا

  .تلك املساحة اليت وصلت مداها اىل قبلة يهوذا وإنكار بطرس  .ويكتسبون الثقة
  

  يسوع ال يلجأ إلى القدرة
  

نسان ومبا أن اإل .فائق والسطوةيدخل إىل عاملنا بشكل من القدره والسلطان الأن  وكان يف استطاعته. ، بل كلى القدرةاهللا قدير
مكن أن يستخدم اهللا من املكان ولقد  .نفسه بنفسه  ، فهو ال يقوى على ختليصضعيف بال قدرة بعد أن سقط يف اخلطية

شرط  لفنرى أن أو . ، ولكن اهللا رفض أن خيلص االنسان عن طريق القدرةطته يف إرغام االنسان على تبعيتهقدرته وسل
  .)38: 1لوقا (مرمي دعوته السيدة العذراء اريخ اإلنساين كان أن تليب لدخول اهللا إىل الت
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ففي نظر العامل كان املسيح حجر عثرة فلم يفهم الناس أن القدير يتجرد من قدرته ويظهر أمام الناس ضعيفاً ، مكبال، مضطهداً، 
لذين نعرفهم يف التاريخ اجلبابرة ا ولكن تلك القوة ليس هلا عالقة بقوة" كلي القدرة " مصلوباً ومع ذلك كان يسوع 

  .، فسلطته تنبع من رفضه القوة كأداة للقهر االنساين
 9: 14يوحنا  )من رآني فقد رأى اآلب(إن سلطة وسلطان املسيح القائد اليت قدمها لنا كانت نابعة من وحدته مع اآلب 

تعاليمه وحياته، وحكمته، وتنبؤاته،  حمبته اليت تتجلى يفن يفرض نفسه بفضل مل يكن يفرض سلطانه بل كا ولكنه
  .ومعجزاته

وعندما استعمل املسيح القدرة . أمام الناس رأة الزانية مل يلجأ إىل القدرة، بل إىل كشفه ألقنعة ُمدينيهافعندما خلص املسيح امل
القناع الذي يلبسه  نتزاعوا، ويكتفي بإيقاظ ضمريه رية االنسان، فهو دائما حيرتم حمباشر كان ذلك ملقاومة الشياطني بشكل

ب السخي إن القدرة اليت قدمها املسيح هي قدرة احل.ويكشف له الظلمة داعيا اياه اىل طريق اخلالص ،فينري له قلبه
  .والتواضع

  
  :يسوع اإلنسان 

  
إنسان، بل ألن المسيح ال يخلق نموذج  أن تكون مسيحياً يعني أن تكون إنسانًا،(كتب الالهوتي األلماني الشهير بنهوفر 

 1)نسان بحد ذاتهاإل
عليه  يف نفس الدرب الذي سار مازالت تسرياليوم  ن الكنيسةأال إ .قدم لنا يسوع منوذج القائد االنسان عكس كل توقعاتنا

صبح االنسان وأ. اىل أصنام وأوثان للعبادةعطاه من أجل االنسان فقد حولوا كل تعاليم اهللا وفكره الذي أ. الناموس معلمي
  .القيمة العظيمة عبد للناموس  ذلك
وعلمنا   .نسانية اليت حطمتها اخلطيةالقيمة اإل كرسوالذي  .جيب ان تقتدي به الكنيسة منوذج القيادة الذي إلنسان قدماملسيح ا

يسوع هو الوحيد الرب صار ،  حديث اهللا معنا من اخلارج يعد فلم املسيح داخل الزمن  السيد جتسد .كيف نكون أبناء هللا
ودعانا ألن  وكل ما هو إنساين يف تزاوج عجيب ،مجع يف ذاته كل ما هو إهليحيث . ذي عاش إنسانا يف درجة الكمالال

  . 48: 5متى ) .َكاِملٌ  ُهوَ  السََّماَواتِ  ِفي الَِّذي أَبَاُكمُ  َأنَّ  َكَما َكاِمِلينَ  أَنـُْتمْ  َفُكونُوا(حنيا هذا الكمال 
خرين شارك اآلأإنسانية يسوع جتعلين  .اإلنساين يت، ترفع شأين، جتدد دماء تفكرييين بقيميسوع اإلنسان تشعر الرب إنسانية  

  .إنسانيتهم
  

ا رأينا نولكن .خرىهناك العديد من مظاهر القيادة األولكن ليس كل شيء ف ،يسوع الرب لقد استعرضنا بعض اجلوانب من قيادة
ل ما أعطيت من ساعية بكجيب أن تتأملها الكنيسة اليوم،  يةيسوع القائد هي ضرورة حتمالرب شخص هذه اجلوانب لأن 

بل ثار ثورة احلب  ،يسوع الذي مل يتقلد احملبة اليت ختفي اخلنوع واخلوفالرب صورة  إىل تلك الصورة عينها، قوة الروح للتغيري
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، فعل ذلك بكل خضوع ثورة التغيري على كل ما هو عادة ومألوف وموروث  .ي الذي حيرر ويطلق اجلميع أحراراحلقيق
ا عن  اً وتواضع بعيد رجل كان الطريق واحلق واحلياة فغسل أ.ننا منتلك احلقأ ىخرين بدعو لآلعني الكربياء اليت ننظر 

على صالبيه  هديه والعنيه وبكى على الصليب حزناً وغفر ملضط ،اجملادلني وجاوب على أسئلة ،وخدم حياة الفقراء ،يذالتالم
.   

وحنن  .عن أنانيتنا ومصاحلنا الشخصية ، اإلنسان الذي فقدناه حبثاً كما جيب ان نعيشهاإلنسان  عاش  .ليخلصنااملوت خضع حىت 
ساعدنا . اليوم بأمس احلاجة لكي نعود وجنلس حتت قدميه ونتالمس مع شخصه ونتعلم كيف حنيا ونتغري لنشابه صورته

 .رحلة التغيري.. يارب يف هذه الرحلة 
 

  أيمن صالح : بقلم 


