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إذ تتوفر لديه عوامل عديدة تجعلـه القـوة         .. الشباب ينبوع طاقات  
الفردى والعائلى والجمـاعى والمجتمعـى      : المحركة للنشاط اإلنسانى  

 .والعالمى، فجميع هذه النشاطات عصبها األساسى هو الشباب
 


 

 :هناك عدة أنواع للنشاط اإلنسانى مثل
 

١-  :      ،حيث يـذخر الـشباب بالحيويـة والحمـاس
والتطلع إلى المستقبل، والتخطيط للنجاح والتقـدم فـى كافـة           

. الروحية والذهنية والوجدانية والبدنية واإلجتماعيـة     : المجاالت
، ثـم   )فى سنوات التعلـيم الثـانوى      (الذات تكوينإنها مرحلة   

فـى   (ةالخـصوب ، ثم   )فى المرحلة الجامعية   (الصداقة الوثيقة 
ا متعددة مـن    ، حيث يثمر اإلنسان أنواع    )مرحلة ما بعد التخرج   

نجاب األطفال، أو النمو الدراسـى ونـوال        إالثمار، كالزواج و  
العـشرة مـع     شهادات تخصص، أو التقدم الروحى فى تعميق      

اهللا، واألرتباط األوثق بالكنيسة، والخـدمات المتنوعـة فيهـا،          
 ..والرهبنة والشماسيةوربما التكريس الكامل فى الكهنوت 

٢-  :        ،فالطاقات الكامنة فى من هم مـدعوون للـزواج
وهم السواد األعظم من البشر، تجعلهم يتزوجون ويبذلون أقـصى          
الجهد فى نجاح زيجاتهم، وتماسك أسـراتهم، وتربيـة أوالدهـم،         

والشك أن ما يـسمونه     . مستخدمين طاقات طبيعية وابداعية فيهم    
، يحتاج إلى جهود وأفكار ومـشروعات       "ن صناعة الطفل  ف"اآلن  

: وخدمات وخطط ناجحة، من أجل الوصول إلى أجيـال سـليمة          
روحياا وذهنيووجداني ا وبدنياا واجتماعي. 

 

إن األسرة الناجحة هى الخليـة األولـى فـى بنـاء الكنيـسة              
والمجتمع، أما األسرة الفاشلة فهى سر نكبات متتاليـة ومتنوعـة،     

لـذلك حـرص    .  المستويات الشخصية والعائلية والمجتمعية    على
مثل  (الناجح: الكتاب المقدس، أن يقدم لنا نماذج لكل من النوعين        

) مثل حنة وفننـة أو بنـات يعقـوب    (والمتنافس) العائلة المقدسة 
لكى نأخذ العبرة من كـل منهـا،    ).. مثل أخاب وإيزابل   (والفاشل

 .عمره الشخصىفمن درس حياة آخر أضاف عمره على 
 

٣-  :    والمقصود بهذا النشاط العديد من المجموعـات
مـستوى  علـى    (الجماعة الكنسية : ذات األهداف المشتركة مثل   

 :والجماعات السياسية ) الكنيسة المحلية أو اإليبارشية أو الكرازة     
 وإتحـادات ، )حـسب المهنـة   (والجماعات النقابيـة كاألحزاب،  

كما نراها فى الواليـات المتحـدة        (ت المصالح وجماعا،  الطالب
بل حتى مجرد نـشاطات     ).. األمريكية وهى تشكل سياسات األمة    

جماعات األصدقاء تشكل قوة دافعة ضخمة يمكن أن ينتج عنهـا            



 

 ٤٨ ٥١ 

ا الكثير من الشر، على مـستوى الفـرد         الكثير من الخير، وأحيانً   
مخـدرات  شباب إلى التدخين أو ال    ويستحيل أن ينزلق    . والجماعة

كمـا أن   .  أصدقاء الـسوء   أو المسكرات أو النجاسة إال من خالل      
الشاب المتطلع إلى الحياة المقدسـة، سـرعان مـا ينتمـى إلـى       

: لهـذا يقـول الحكـيم     . مجموعة تشاركه نفس السلوك والهـدف     
"اِيرساَلْم اءكَمالْح ِصيري ِكيمِفيقُ ،احراِل وهالْج رضي ". 

٤-  :   والمقصود به نشاطات الجماعة الوطنية المتحدة
 بـالوطن إلـى   فى الوالء واإلنتماء والهدف، من أجـل اإلرتقـاء    

ـ  ا وأقتصادي ا وسياسي وأخالقي اديني: مستويات أفضل  اا واجتماعي ..
وهذا النشاط له ميادينه ومحافله، كالنشاطات الحزبية داخل مجلس         

 ، أو النشاطات الوطنية داخل النقابات واإلتحـادات،       الشعب والشورى 
والتى تهدف بها أن يتبنى الوطن سياسات وطموحات وتوجهـات          

ومثـاالً  . عامة بناءه، على المستوى الوطنى أو األقليمى أو الدولى     
على ذلك نذكر مناصرة القضية الفلسطينية، ورفـض التـدخالت          

طالق الحريات البناءة   الخارجية، وتبنى التوجهات الديمقراطية، وإ    
والملتزمة، مثل حرية العبادة، والتفكير، والتعبيـر، واالجتمـاع،         

 .إلخ.. واإلنتخاب، والصحافة، والتعليم، واإلبداع
٥-  : وهــذا إزداد أهميــة بعــد ثــورة اإلتــصاالت

 والمعلومات، حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة، بل حتى إلى حجرة         
تر صغير، بل حتى إلى كمبيوتر شخصى فى الجيب أو          فيها كمبيو 

 المعصم، من خالله يتعرف اإلنسان على كل ما يحدث فـى            حول

 وأحـدث  .. العالم من أحداث سياسية وعسكرية وعلمية وطبيعيـة       
زلزال سومطرة المدمر واعصار ريتا، وكاترينـا       ما عايشناه كان    

 .أو العمليات اإلرهابية التى شملت كل المسكونة
 

وهنا تبرز األمم المتحدة كمنبر عالمى، ومكان للتفاعل بين الـدول           
والكيانات الدولية المجتمعة، وما يجب أن يقوم به الكل من جهة إنمـاء   
هذا الدور األممى، وما تمثله األمم المتحدة كضمير للعالم، وما تبنتـه            

ونحن نأمل أن يتعـاظم دور األمـم        . من ميثاق وقوانين شرعية دولية    
 .ا للعدالة والشرعية الدوليةحدة، فى مواجهة الدول الكبرى، دعمالمت
 

وها نحن نرى الشباب يتظاهرون ضـد مخـاطر العولمـة، كمـا             
تظاهروا ضد الحرب على العراق، فهم يخشون أن يتحول العالم إلـى            

 .غابة يأكل فيها الكبير الصغير، ويسحق فيها القوى الضعيف
 

??? 
 

ة المتنوعة هى رهن بالشباب فى العـالم،        إن هذه النشاطات اإلنساني   
وهم المعنيون بتطوير الحياة إلـى      .. فهم نصف حاضره، وكل مستقبله    

 .األفضل، ليستفيدوا هم وأجيالهم منها، على الوجه األمثل
 

من هنا كان إكتشاف طاقات الشباب وتفجيرها بطريقة بنـاءة، هـو       
اقة، هو القـدرة    ولكن األهم من تفجير الط    . الطريق إلى مستقبل أفضل   

فمن السهل أن تحرك موتور الـسيارة،       . على توجيهها الوجهة البناءة   
لكن األهم من ذلك أن تتحكم فى هذه الطاقة المنطلقة، من خالل عجلة             

 .، الذى يحدد لك الطريق، وإلى أين تتجه)الديريكسيون(القيادة 



 

 ٥٠ ٤٩ 

إن طريق األلـف ميـل     : "ولهذا فمع أن المثل الصينى الجميل يقول      
فى اإلتجـاه  "إال أننا يجب أن نضيف إليه عبارة     ".. يبدأ بخطوة واحدة  

 فما أخطر أن يسير اإلنسان ألف ميل فـى إتجـاه خـاطئ،             ".. السليم
 .وما أجمل أن يسير مائة ميل فقط ولكن فى اإلتجاه السليم

 

??? 


 

الزمنـى واألبـدى،    : لهذا يجب أن يعرف الشباب أن لهم مستقبالن       
ر كل الخطر يكمن فى أن ينشغل الشباب بمـستقبلهم الزمنـى            والخط

 .على هذه األرض، ويتناسون مستقبلهم األبدى فى الحياة اآلخرة
 

إن الطريق السليم واإلتجاه البنّاء يكمن فى أن يهتم الشباب بأمورهم           
كالدراسة، والعمل، والزواج، واإلنسال، والمستوى     : الحياتية األرضية 

شرط أن تكون بوصلة الحياة متجهة إلـى الخلـود،          ولكن ب .. المعيشى
سب اإلنسان الـدنيا ويخـسر      فما المنفعة أن يك   . إلى أورشليم السمائية  

 ماذَا َأو ؟نَفْسه وخَِسر كُلَّه الْعالَم رِبح لَو اِإلنْسان ينْتَِفع ماذَا" اآلخرة؟
 ." ؟نَفِْسِه عن ِفداء اِإلنْسان ىيعِط

 

رط أن تتحـرك  فلتتحرك الطاقات الكامنة فينا بكل قوتها، ولكن بـش  
 كُلُّهـا  وهِذِه ،وِبره اللَِّه ملَكُوتَ َأوالً اطْلُبوا لَِكِن" ..فى إتجاه الملكوت  

ادتُز لَكُم "..  
 

 ؟ترى ما هى أنواع الطاقات الكامنة فينا

 
 
 
 
 
 

: ابق عن أنواع النـشاطات اإلنـسانية مثـل        تحدثنا فى الفصل الس   
مثـل   (والجمـاعى ،  )األسـرة  (والعائلى،  )الشخصى (الفردىالنشاط  

) الخـاص بـالوطن ككـل      (والمجتمعى،  )مجموعات الصداقة الكنسية  
 )..الذى يمتد عبر العالم كله، فى زمن العولمة (والعالمى

 

أللـف  أن طريق ا  : "واقترحنا أن نضيف إلى المثل الصينى الشهير      
فمـا أخطـر أن    ".. فى اإلتجاه السليم   "عبارة" ميل يبدأ بخطوة واحده   

اإلنسان بكل طاقته، ولكن فى إتجاه خاطئ، ال يقوده إلى حيـاة     يتحرك  
ا لحيـاة أبديـة سـعيدة فـى         اهللا على هذه األرض، تمهيد     مقدسة مع 
 الزمنى على هذه األرض يجب أن يمتد فى إتجاه          فالمستقبل.. الملكوت
ما هى أنواع   : "ثم وصلنا إلى سؤال هو    . الملكوتبل األبدى فى    المستق

 ".؟الطاقات اإلنسانية
??? 


 



 

 ٤٨ ٥١ 

أو  اا بـدني  هذه حقيقة مبدأية، فالكل عنده طاقات، حتى لو كان معوقً         
فاهللا فى محبته أعطى كل إنسان مواهب وطاقات، ربما تباينت          !! اذهني

ا فى النهاية موجودة فـى كـل إنـسان،    ولكنه.. فى أنواعها أو قدرتها   
ا، وال تتقاطع أو تتصارع     والمطلوب أن تتكامل الطاقات مع    ! مهما كان 

والكبـار يمثلـون    ،  الشباب يمثلون الحيوية  فمثالً  ! فتأتى إلى ال شئ   
حيويـة الـشباب وحكمـة      : والحياة تحتاج اإلثنين  ،  الحكمة والخبرة 

لين خبرة الكبار، ينحرفون،    ولو اكتفى الشباب بحيويتهم متجاه    . الكبار
وبـالعكس، إذا   "! دريكسيون"وربما يدمرون أنفسهم، مثل سيارة بدون       

أصر الكبار على اإلكتفاء بحكمتهم دون أن يعطوها للـشباب، سـتبقى    
 !!الحياة راكدة بال تقدم وال نمو

 

   مخزن طاقة "ا على كل إنسان أن يرى فى اآلخر         من هنا كان واجب "
وعلى الجميع  ".. خبرة كبار "أو  " حيوية شباب "لطاقة  سواء كانت هذه ا   

  ا كالجسد الواحد، الذى تختلف أعضاؤه، ولكنها تعمـل         أن يتكاملوا مع
ا لخير اإلنسان كلهمع. 

??? 


 

والشك أن كل هذه الطاقات هى من اهللا، فاهللا هـو الخـالق، وهـو          
إذ يقـول  . اتالمعطى، وهو مصدر كل ما فى حياتنا من مواهب ووزن  

. واِحـد  الروح ولَِكن موجودةٌ مواِهب فََأنْواع": معلمنا بولس الرسول  
اعَأنْوٍم وةٌ ِخدودجوم لَِكنو بالر اِحدو .اعَأنْواٍل ومةٌ َأعودجوم لَِكنو 

 ِإظْهـار  يعطَـى  واِحٍد ِلكُلِّ ِكنَّهولَ. الْكُلِّ ىِف الْكُلَّ يعمُل ىالَِّذ واِحد اَهللا
 "ِللْمنْفَعِة الروِح  .."فَاآلن اءضةٌ َأعكَِثير لَِكنو دسج اِحدو" 

 .."ِإلَه آبو اِحدلَى ىالَِّذ ،ِللْكُلِّ وِبالْكُلِّ الْكُلِّ عِف وىو كُلِّكُم" 
 .."ِسيالْمِف الْكُلُّ حالْكُلِّ ىو ". 

 

  ىالَّـذِ "إذن، فكل العطايا والوزنـات والمواهـب هـى مـن اهللا             
 فإذا مـا تـصور إنـسان       ..  "يعير والَ ِبسخَاٍء الْجِميع ىيعِط

ما أنه يملك طاقات أكبر أو أكثر أو أفضل من غيره، فعليه أن يتـذكر             
ـ  ىوَأ ؟يميزك من َألنَّه: "رسولتوبيخ معلمنا بولس ال     لَـم  لَـك  ٍءىشَ

؟تَْأخُذْه ِإنكُنْتَ و اذَا،  )هذه العطايا من اهللا   ( َأخَذْتَ قَدفَِلم تَفْتَِخر  كََأنَّـك 
؟تَْأخُذْ لَم "! .        أى لماذا تفتخر على إخوتك بمـا عنـدك مـن

ذت هـذا كلـه مـن اهللا،    مواهب أو وزنات أو طاقات، وتنسى أنك أخ  
 !وأنها ليست من عندك؟

??? 


 

  :اإلنسان مكون من
 

 . نفس تشعر وتحس-٢  . جسد يتحرك-١
 . روح تتصل باهللا-٤  . عقل يفكر-٣
 . عالقات إجتماعية تتفاعل-٥

 



 

 ٥٠ ٤٩ 

ولكل عنصر من هذه العناصر الطاقات الخاصة به، والتى تتصاعد          
 إلى نفسية، إلى عقلية، إلى روحيـة إلـى تفاعـل          من طاقات جسدية،  
 :ولنعطى بعض األمثلة. اجتماعى مع الناس


 

فهناك إنسان قوى البنية، وهذا هو الغالب لـدى الـشباب، حيـث             
يستطيع التحرك البدنى بنشاط وكفاءة، يمارس الرياضة، وينضم إلـى          

رى ويتسابق فى أنـواع  نشاطات كشفية، ويسير مسافات طويلة، بل يج 
" ويربيـهِ  يقُوتُـه "المهم أن يهتم بجسده،     . كثيرة من الرياضات البدنية   

   ًا فى هذه الطاقة الحيـة، التـى يمكـن أن          ، وال يهمل إطالق
 - لألسـف    -يستخدمها لمجد المسيح، وخدمة اآلخرين، والتى يمكن        

 !!منحرفأن يستخدمها فى الشجار أو العنف أو السلوك ال
 

الشباب المسيحى يعرف أن جسده هو وزنة مـن اهللا، وأن طاقاتـه             
البدنية أمانة يجب أن يحافظ عليها، ويستثمرها فيما هو بنـاء، سـواء             

ولذلك يرفض أن ينحـرف مـع       . لنفسه أو أسرته أو كنيسته أو وطنه      
 :فى إتجاهات مدمرة مثلأصدقاء السوء، 

 

 .بالذى يدمر الرئتين والقل: التدخين -
 .التى تحدث تآكالً فى المخ: والمخدرات -
 ..التى تقود إلى سرطان الكبد: والمسكرات -

. االتى تصل باإلنسان إلى األمراض المنقولة جنـسي  : والنجاسـة  -
)Sexually Transmitted Diseases (ا أو ما تسمى إختصار

STDsمثل السيالن والزهرى والهربس واإليدز والكاالميديا ،.. 
 

اب المسيحى يهتم بغذائه، وفترات الراحة، والرياضة، والنشاط        الشب
ا على العطاء، فيـسير     ا قادر ا على جسده ليكون صحيح    البدنى، محافظً 

        ا أو مـشلوالً، أو     مسافات ليفتقد فى المدن والقرى، أو يرعى مريـض
 .غير ذلك من الخدمات

 

 نَاِفعةٌ الْجسِديةَ رياضةَال َألن .ِللتَّقْوى نَفْسك وروض ":وشعارنا هو 
 الْحاِضـرةِ  الْحياِة موِعد لَها إذْ ،ٍءىشَ ِلكُلِّ نَاِفعةٌ التَّقْوى ولَِكن ،ِلقَِليٍل

 فالجسد الصحيح مفيد لإلنسان وهو على األرض،      . " والْعِتيدِة
 .االسمائية معفى الحياة األرضية وأما التقوى الروحية فهى مفيدة 

 


 

فالوجدان المسيحى سـخى فـى      .. ونقصد بها طاقة الحب المعطاء    
لهـذا أوصـانا    . الحب، يعطى بال حدود، إال حدود العقيدة والمبـادئ        

 "ِبـِشدةٍ  طَاِهٍر قَلٍْب ِمن ابعض بعضكُم فََأِحبوا": الرسول  ..
 طَـاِهرٍ  قَلْـبٍ  ِمـن (الحـب   " كيف"، و )ِبِشدٍة(الحب  " كم"نالحظ  وهنا  
 اَألخْـالَقَ  تُفْـِسد  الرِديةَ الْمعاشَراِت" الرسول أن    كما يوصينا )! ِبِشدٍة
 فَـاهرب  الـشَّباِبيةُ  الشَّهواتُ َأما": ، وينادينا قائالً   "الْجيدةَ
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 الـرب  يدعون الَِّذين مع والسالَم والْمحبةَ مانواِإلي الِْبر واتْبِع ،ِمنْها
نَِق قَلٍْب ِمنى" . ا قال الحكيموقديم: 
 

 ." معهم تَكُون َأن تَشْتَِه والَ ،الشَّر َأهَل تَحِسد الَ" -
 ." َأجسادهم متِْلِفينالْ بين ،الْخَمِر ىِشريِب بين تَكُن الَ" -
 ." يغْتَاظُ مشُورٍة ِبكُلِّ. شَهوتَه يطْلُب الْمعتَِزُل" -
- "اِيرساَلْم اءكَمالْح ِصيري ِكيمِفيقُ ،احراِل وهالْج رضي ". 

 اطفـه  لهذا يجب على الشباب أن يحفظ مـشاعره ووجداناتـه وعو          
فى نقاوة، ويوجهها الوجهة السليمة البناءة، فكم مـن شـاب وشـابة،             
أسرتهما الشهوات فتركوا المسيح، وانكروا اإليمان، ودخلوا فى طريق         

 .الهالك األبدى
 


 

فهناك شباب يتميزون بالذكاء والتحليل والـذاكرة والقـدرة علـى           
الطاقات العقليـة فـى النجـاح       وما أجمل أن يستثمروا هذه      .. البحث

فيقـودون   (والعملـى ، )فيحصلون على تقـديرات ممتـازة      (الدراسى
فيقومـون بدراسـات وبحـوث فـى         (والروحى،  )مشروعات ناجحة 

مجاالت دينية متنوعة، ويقدمونها ألخوتهم فى صورة محاضـرات أو          
 )..ندوات أو كتب

 

 الِْحكْمـةِ  كُنُوِز يعجِم ِفيِه الْمذَّخَِر"إن الرب يسوع مكتوب عنه أنه       
أى الحكمـة اإللهيـة   ".. اللوجوس"أو  " الكلمة"، فهو    "والِْعلِْم

 " الكلمـة "لهـذا دعـى     !! الالنهائية، غير المحدودة، وغير المدركـة     
)The Word ( بصيغة المذكر أى الكلمة الذاتى)وهو الـذى  )األقنوم ،

 الكلمة المنطوقـة أو  بصيغة المؤنث، أى) The word(أعطانا الكلمة 
وهـو  .. إنه العقل اإللهى غير المحـدود . المقروءة الخارجة من شفتيه  

الذى يفيض فى أوالده نشاطات ذهنية وفكرية بناءة، من خاللها ندرك           
 .إلخ.. ا عن الالهوت النظرى أو العقيدى أو المقارنشيًئ

عمـالً بوصـية    .. لذلك، فما أجمل أن يقرأ الشباب ويدرس ويفتش       
ـ  تَـشْهد  ىالَِّت ىوِه .َأبِديةً حياةً ِفيها لَكُم.. الْكُتُب فَتِّشُوا": بالر  "ىِل
. 

 


 

وهى المتصلة بالروح اإلنسانية، التى استودعها اهللا فـى اإلنـسان،          
وح هذه الـر  . " حيةً انَفْس آدم فَصار".. حينما نفخ فى التراب   

العاقلة التى يتميز بها اإلنسان عن سائر المخلوقات، هى التـى تقـوده       
أى ماذا  (إلى اهللا، وتجعله يفكر فى اإللهيات، والالنهاية، والماورائيات         

وراء الطبيعة؟ وماذا وراء المادة؟ وماذا وراء الـزمن؟ ومـاذا بعـد             
ـ           ). الموت؟ ى وبهذه الروح الكامنة فى اإلنسان، بدأ اإلنـسان يفكـر ف

 التقليـد الـشفاهى   وجاء  .. األبدية، وفى وجود اهللا، وفى الحياة اآلخرة      
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، أى  التقليد النبـوى  ثم  .. منذ القديم ليقود فكر اإلنسان إلى اإليمان باهللا       
 فـى الكتـاب المقـدس       الوحى المكتـوب  ثم  .. تعاليم األنبياء للشعب  

لكى يقود اإلنسان إلى طريق الخـالص بالمـسيح، والحيـاة          .. بعهديه
 .ألبدية معها

 

وحين تشبع الروح بالصالة، والتسبيح، وقراءة كلمـة اهللا، والكتـب     
الروحية، وحضور اإلجتماعات الروحيـة، والـصوم، والمناسـبات         

 تتأهــل بنعمــة اهللا أن تخــدم اآلخــرين، لتقــودهم فــى .. الكنــسية
 .طريق الملكوت

ـ             ا وحين ينمو اإلنسان فى هذه الحياة الخادمة، ربمـا يتفـرغ تمام
إنهـا طاقـات إلهيـة       ..للخدمة فى الكهنوت أو الرهبنة أو التكـريس       

 .مقدسة، تنفع اإلنسان ومن حوله
 


 

فالشخصية اإلنسانية هى نتاج التفاعل بـين اإلنـسان والمجتمـع،           
الروحية والعقلية والنفسية والبدنية، يتفاعـل      : واإلنسان بطاقاته األربع  

:  عن هذا التفاعل طاقات اجتماعية متنوعـة مثـل         مع المجتمع، وينتج  
القدرة على تكوين عالقات محبة داخل وخـارج الكنيـسة واألسـرة،            
والقدرة على تكوين مجموعات وقيادتها فى طريق الخيـر والبنيـان،           

 .والقدرة على التفاهم، وإجراء مصالحات بين الناس
 

المجتمع، بل  إن السيد المسيح لم يطلب منا أن ننعزل عن الناس أو            
     ا أمناء لـه، محبـين للكـل، وخـادمين          طلب منا أن نبقى فيه، شهود

 الْعالَِم ِمن تَْأخُذَهم َأن َأسَأُل لَستُ": فهو الذى قال بفمه الطاهر    . للجميع
: ومع أنه قال عـن تالميـذه      ..  "الشِّريِر ِمن تَحفَظَهم َأن بْل
من حيـث   ،   "الْعالَِم ِمن لَستُ َأنَا ىَأنِّ كَما ِمالْعالَ ِمن لَيسوا"

مـن جهـة    (أن طبيعة تالميذ المسيح مختلفة عن طبيعة أهل العـالم           
: إال أنه سرعان ما قـال     ) اإلهتمامات والمشاغل والنشاطات واألهداف   

أى أن  ..  "لَِمالْعـا  ِإلَى َأنَا َأرسلْتُهم الْعالَِم ِإلَى ىَأرسلْتَِن كَما"
     المؤمن الحقيقى سيظل فى العالم، خادم ا لـرب المجـد،   ا أمينً ا، وشاهد

وناشربالكلمة، وبالقدوة: ا بإنجيل المسيحا للخير والمحبة، ومبشر. 
وهنالك طاقات اجتماعية كثيرة يمكن أن يستثمرها اإلنـسان لمجـد           

الذى يذوب دون   " الملحك"المسيح وامتداد ملكوته فى القلوب، إذ يكون        
الـذى يـشهد    " السفير"الذى يهزم فلول الظلمة، و    " النور"أن يضيع، و  

 .التى تخمر العجين كله" الخميرة"للمسيح مرسله، و
 

??? 


 

وهذا ما ذكره لنا معلمنا بولس الرسول فى اإلصحاح الثانى عـشر            
مواهـب المختلفـة     مـثالً لل   ١٢من رسالته إلى رومية، حينما أعطانا       

 :وهىوالمتنوعة، التى يعطيها الرب ألوالده، لخدمة الكنيسة والمجتمع، 
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١-  :  ــسوح ــوعظ المم ــستقبل، أو ال ــاء بالم  وهــى اإلنب
 .بالروح القدس

٢-  :  ا من افتقاد الفقراء إلـى المرضـى        وهذه متشعبة جد 
 .إلخ.. إلى المعوقين إلى الصم والبكم ومكفوفى البصر

٣-  :       فى مدارس األحد واجتماعات الشباب واإلجتماعـات
العامة، ليتعرف الناس على كلمة اهللا ووصاياه، وعلـى سـير           

 ..القديسين، وعقائد وطقوس وتاريخ الكنيسة
٤-  :    ًا من الهـالك، كمـا قـال        وهو الحث على التوبة خوف

 . "تَهِلكُون كَذَِلك فَجِميعكُم تَتُوبوا لَم ِإن" :الرب
٥-  :        للفقراء والمحتاجين، وبسخاء، سواء عطاء المـال أو

 .الجهد أو المحبة أو المساعدة العلمية أو العملية
٦-  :       ومقصود به اإلدارة الكنسية للمشروعات والحـسابات

 .والخدمات المختلفة
٧-  :  ــات ــالفقير وذوى اإلحتياج ــام ب ــة اإلهتم الخاص

 ..والمسجونين والمظلومين والمديونين
٨-  : أى خــدمات اإلفتقــاد والرعايــة ولقــاءات 

 ..األغابى والشركة
٩-  :أى المشاركة فى الصلوات والقداسات والتسابيح.. 
١٠-  :      ـ ا أو  أى مراعاة احتياجات الفقـراء مادي

 .خدام كلمة اهللا

١١-  :التى بها استضاف أبونا إبراهيم الثالثة مالئكة. 
١٢-  :      الفرح مع الفرحين، والبكاء مع البـاكين .

فالمشاركة فى الفرح تضربه فى اثنين، والمشاركة فى األلـم          
 ..تقسمه على اثنين

 

 هذه هى بعض أنواع الطاقات اإلنسانية الكامنة فينـا، وهنـا يـأتى           
 ".؟كيف أكتشف طاقاتى: "السؤال
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          ا أن لكل إنسان مواهب وطاقات، فإلهنا المحب العادل، لم يحرم أحد

         ـ  من البشر، من عطايا تميزه عن غيره، وتجعله عـضو ا فـى   ا نافع
، يكفى أن وجودهم يجعلنا     احتى من نتصور أنهم معوقون ذهني     . الجسد

 ا فى روح المحبـة،    ، وأن نتعاطف معهم إنساني    نشكر اهللا على نعمة العقل    
ونسدد لهم كل احتياجاتهم، فنستفيد أننا أصبحنا إخوة للرب مثلهم، ألن           

 !!ما يفعله أحد بهؤالء األصاغر، فقد فعله مع رب المجد نفسه
 

 :وإن كانت الطاقات اإلنسانية متنوعة مثل
 

١-  :  ـ  الـسهر  - التأمـل  -الصالة  -ى   الروح
 .. اإلرشاد والخدمة الفردية واألسرية-التسبيح  الكلمة 

٢-  :  ــراءة ــة والق ــث والدراس ــروح البح  ك
 ..والتحليل واإلستنتاج

٣-  :     وتكـوين   -كالمشاركة فى األفراح واآلالم 
 .. وخدمة اإلفتقاد-عالقات محبة 

٤-  :   خدمة القرى والنجوع البعيـدة،     كالمساعدة فى
 ..وأنواع النشاط الحركى المتعددة

٥-  :       كإنشاء عالقات محبة مع المواطنين فـى
 .خارج المجتمع الكنسى، وعالقات مع المسئولين والشخصيات العامة

 

فإن هذه الطاقات كلها موزعة بين بنـى البـشر، والمهـم هـو أن           
، ثـم يـستثمرها لبنيـان نفـسه، وأسـرته،       يكتشف كل إنسان طاقاته   

 .وكنيسته، ومجتمعه، لمجد اهللا المحب، الذى أعطاها له
 

 ؟كيف أكتشف طاقاتى: والسؤال اآلن هو
??? 


 

 ، يمكن أن يكتشف اإلنسان طاقاته مـن خـالل قنـوات متنوعـة            
 :نذكر منها

 


 

 يعرفنا ما استودعه فينا من طاقات       فحينما نصلى ونطلب من اهللا أن     
وعطايا، يكشفها لنا روح اهللا الساكن فينا من ويرشدنا وينبهنـا إليهـا،             

ولكن هذه الوسيلة وحدها، وبدون إرشاد روحـى،       . فنبدأ بأن نستثمرها  
، إذ يتصور أن عنده ما ليس فيـه،         خداع: قد تجعل اإلنسان يسقط فى    

كـل العطايـا والمواهـب، أو       ، إذ ينحصر فى ذاته كأن فيه        ذاتيةأو  
 إدانـة ، حينما يحس أنه قادر على عمل ما، وبصورة متقنة، أو            كبرياء

صـغر  حينما يقارن نفسه بآخرين، يتصور بأنهم أقل منه كفـاءة، أو            
، حينمـا يتـصور أن      اكتفائية حينما ال يرى ما أعطاه اهللا له، أو          نفس

 .. منهمضلوأف عن الجميع، متميزعنده ما ال أحد يملكه، وأنه 
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 :وهى، لذلك تأتى الوسيلة الثانية كضمان هام
 


 

فالشك أن أب اإلعتراف، أو خادم اإلجتماع، لديهما إمكانية أفـضل          
فى التعرف على ما لديك من طاقات وقـدرات إبداعيـة، ويمكـن أن            
يلفتوا نظرك إليها، وكيف أنها عطايا مـن اهللا، ولـيس منـك، حتـى         

 .لمجد اهللا، وخالص نفسك، وفائدة اآلخرينتستثمرها 
 

هـم   ،الذين بـال مرشـد    إن  : "لهذا نصحنا اآلباء منذ القديم قائلين     
: وقـال لنـا سـليمان الحكـيم       ".. ايسقطون سريع  ،كأوراق الخريف 

"الْخَالَصِة وِبكَثْر ِشيِرينالْم"  .   ذلك ألنه"دطَِريقٌ تُوج  ـرتَظْه 
 وتَكُـون "، ولكن    "الْموِت طُرقُ وعاِقبتُها ،ستَِقيمةًم ِلِإلنْساِن

نَاكطَِريقٌ ِسكَّةٌ هقَاُل وا يةُ الطَِّريقُ لَهسقَدالْم. .نم لَكالطَِّريِق ىِف س 
 . "يِضلُّ الَ ،الْجهاُل حتَّى

 

إلعتراف، وللمسئولين فى   لذلك يحسن بنا أن نسلم أنفسنا آلبائنا فى ا        
الخدمة، فهم األقدر على اكتشاف طاقاتنا، ثـم اسـتثمارها باألسـلوب         

 ...وهناك طريقة ثالثة إلكتشاف الطاقات وهى. األمثل
 


 

وهو أسلوب غاية فى األهمية فى اكتشاف طاقات الناس، فمن خالل           
 واآلخر موهبـة    الحوار سيظهر أن هذا اإلنسان عنده موهبة موسيقية،       

بحث، والثالث موهبة إفتقاد، والرابع موهبة قيادية، والخامس موهبـة          
. إلـخ .. إبداع، والسادس موهبة مسامرة، والسابع موهبة إدارة وتنظيم       

لهذا ينبغى على قائد المجموعة أو اإلجتماع أن يتحاور مع األعـضاء            
مـل، ألن  بإستمرار، فى كل فكرة أو اقتراح أو نشاط أو مسئولية أو ع           

 .هذا الحوار سيكشف عما لدى األعضاء من طاقات وقدرات ومواهب
 

تكلم يا ابنى حتـى  : "ا قال سقراط لواحد من تالميذه الصامتين  وقديم
لهذا فالقائد الـذى يـتكلم وال يعطـى فرصـة للـسامعين أن         "!! أراك

 لن يتعرف ال علـى احتياجـاتهم، وال علـى تـساؤالتهم،            .. يتكلموا
الحوار هو لغـة التواصـل      . اقات المختزنة فى كل منهم    وال على الط  

 .القائد والمخدومين والعمل نفسه: اإلنسانى الذى ينمى الجميع
 


 

بمعنى أن ال يقوم القائد بالعمل بمفرده، بل عليه أن يشرك اآلخرين            
فهذا العمل الجماعى، أو روح الفريـق       . معه، فى عمل جماعى منظم    

Team work قادر على أن يكشف مواهب وطاقات األفراد، كل فى ،
 :ا منهاوالمشاركة فى العمل لها بركات كثيرة جد. تخصصه

 

 !!وما أكثرها..  -أ
 فالمشاركة باإلنجليزية  .."" -ب

وهنـاك  ". جـزء " أى Part، من كلمة   Participationمعناها  
فرق شاسع بين عضو سلبى ال يحس بأنه جزء مـن العمـل،             

 .وآخر إيجابى يحس بدوره وإسهامه فى الخدمة
 ففرق بين أن يعمل القائد بطاقته الواحـدة،    ..  -ج

 .مهما تعاظمت، وبين أن يعمل بطاقات عديدة مع أعضاء المجموعة
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سواء فى .. ت أعضاء المجموعةمن خالل إبداعا  ..  -د
 ...شكل العمل أو مضمونه

فلن تهتز لغياب القائد أو مرضه، بل ستستمر        ..  - ه
الصف الثانى، والـصف الثالـث،      : من خالل الصفوف التالية   

 .لملء الفراغ المؤقت
فلن تعتمد الخدمة فيما بعد على القائـد، فهـو    ..  -و

مة، وعضو فى فريق، إذا غـاب لـسبب مـا،           جزء من منظو  
استطاع الفريق سد العجـز، واسـتكمال العمـل علـى نفـس           

 .المستوى، لملء الفراغ الدائم
 

 رغم استغنائه بالهوته عن     -وهذا ما مارسه رب المجد مع تالميذه        
 فاختار اإلثنى عشر، ثم السبعين، حتى صـاروا         -كل مساعدة بشرية    

لقدس عليهم فى العليـة يـوم الخمـسين،         مائة وعشرين، حّل الروح ا    
 !وتوزعوا فى كل أنحاء األرض، ونشروا اسم المسيح فى كل مكان

 


 

فالشك أن أى طاقة أو موهبة تكون مثل المادة الخام، التى تحتـاج             
وهذا دور القائـد، لـيس    .. إلى صقل وتدريب وتهذيب ومتابعة وإنماء     

 كل فى   -م أكثر منه خبرة، إذ يستعين بهم        لوحده، بل من خالل من ه     
: مجـال الـروح   لتدريب الطاقات الخادمة معه، سواء فى -تخصصه  

مجـال  الدراسـة والبحـث، أو      : مجال العقـل  الصالة والتسبيح، أو    
الرياضة والكـشافة،  : مجال البدناإلفتقاد والعمل الفردى، أو  : الوجدان

إن ... لنـشاطات المجتمعيـة  العالقات العامة وا: المجال اإلجتماعى أو  
لكل من هذه األمور متخصصون دارسون، قـادرون علـى تـدريب            

 .اآلخرين، حتى يتم صقل المواهب وإنماؤها، لمنفعة الفرد والجماعة
 


 

 والـرأى   بالكلمةفلو تركنا لكل األعضاء فرصة التعبير عن أنفسهم         
 المتنوعـة، كالتمثيـل     نـشطة واأل واألشغال الفنيـة واآلداب      والرسم

فالشك أنه ستظهر مواهب عديـدة      .. والكورال واألوبريت، وغير ذلك   
كما الحظنا حينما أعطينا فرصة تسابق بين مواهـب الطفولـة فـى             

 طفل وطفلة من أنحاء الـبالد، يتلـون         ٢٠٠األلحان، فحضر حوالى    
اب وكذلك حينما تسابق الـشب .. أصعب األلحان وأطولها، وبكفاءة جيدة  

فـشاهدنا فرقـة    .. فى مجاالت الدراسات والفنون واآلداب والكمبيوتر     
كل يعزف على اآللـة     )  طفالً ٦٠حوالى  (عازفين من أطفال بورسعيد     

، "مهرجـان الكـرازة المرقـسية     "التى يهواها، وحينما شاهدنا فـى       
أعماالً ممتازة فى التأليف واإلخراج والتمثيـل،       " مهرجانات النيروز "و

أو حتـى   ).. فى شبرا والمعادى ودمنهـور    " (ح العرائس مسر"كما فى   
  فى المعوقين بدني وكيف استطاع الخـدام أن يخلقـوا مـنهم         .. اا وذهني

 !!أعضاء منتجين ونامين وسعداء
??? 

 

.. هذه بعض الوسائل التى من خاللها نكتشف الطاقات فيمن حولنـا          
 ".؟كيف نوظف هذه الطاقات بأسلوب سليم: "وهنا يأتى السؤال
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ولكن إذا تحركـت    .. السيارة، فهى قوة محركة   " موتور"الطاقة مثل   

 مـن  " موتـور "وكلمـة   !! يوجههـا " دركـسيون "السيارة فالبد مـن     
 مـن  " دركـسيون "وكلمـة   ".. حركة" أى   Motionاإلنجليزية  الكلمة  
 فالحركة بدون تحكـم فـى اإلتجـاه،      ".. اتجاه" أى   Directionالكلمة  

فـى حاجـة إلـى قـوة دفـع          " الدركسيون"كما أن   .. تقود إلى كارثة  
 !!اليثمر شيًئ" الموتور"

 

 من توظيفها لكى تكون     - بعد إكتشاف المواهب     -من هنا كان البد     
 !!مثمرة، وكذلك البد من قيادتها وضبطها لتكون النتائج سليمة

 

 :بما يلى - بعد اكتشاف الطاقات - وهذا يحتاج أن نقوم
 


 

يخطئ القائد، سواء فى مجموعة صغيرة من المخـدومين، أو فـى            
 عمل أو مصلحة حكومية، أو حتى فى مجـال األسـرة الخاصـة، إذا     

لهـذا  . ما أكتشف الطاقات ولم يوظفها ويجعلها طاقات فاعلة ومثمـرة       
تختلف أنواع القيادات عن بعضها البعض، كما تختلف ثمارها ونتـائج         

 :من القياداتهناك عدة أنواع ارة أن ويقول علماء اإلد. عملها


 

وهو الذى يفكر ويقرر كل شئ، دون التشاور مع أحد من أعـضاء             
وهـذا  . المجموعة، ويأتى ليعلن قراره، ويطلب من الجميع اإللتزام به        
 :النوع من القادة يعطينا ردود أفعال فى أعضاء المجموعة مثل

 

كون القائد يتـصرف، دون أن يتحـاوروا        الذين يتر :  -أ
 ..معه، أو يقدموا له آراءهم فيما يراه هو من قرارات أو أنشطة

الذين يتضايقون من أسلوب القائد، ولكنهم يكتمون       :  -ب
آراءهم ورؤاهم، وال يعبرون عما فى صدورهم من ضـيق أو          

 ..رأى مخالف
اتورى للقائـد،   الذين يرفـضون األسـلوب الـدكت      :  -ج

 ..ا، وربما بأسلوب عنيفويحتجون عليه علنً
الذين يتفاعلون مع القائد بمحبة وهدوء، شارحين له        :  -د

وهـذا  . وجهة نظرهم، ومقدمين له اقتراحات أخـرى إيجابيـة        
   ر      األسلوب هام للغاية، فغالبا يستجيب القائد ألفكارهم، وربما يغي
بهم السليم فى النقد، وموضـوعيتهم،      قراره وفكره، بسبب أسلو   
 .وروحهم الودودة المتواضعة

 


 

وهو نوع آخر من القادة، يفكر ويقرر بمفرده، ولكنه حينمـا يعلـن            
قراره، يعلنه فى جلسة محبة، يحاول فيها إقنـاع المجموعـة برأيـه             

راحات أو آراء   وقراره، ويدافع عنه بكل قوة، وال يقبل أى أفكار أو اقت          
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أى أنـه يخفـى   !! إنه دكتـاتور مقنَّـع  .. أخرى، ولكن بأسلوب هادئ  
 ديكتاتوريته تحت قناع الحوار الذى لن يفضى إلى أية نتيجـة، غيـر             

وهذا النوع من القادة، لـن يوظـف طاقـات أعـضاء            !! يرى هو ما  
 . ولن تتجاوز ثماره جهده الشخصى، وفكره الوحيدالمجموعة،

 

 والشك فى أنه خطر على الطاقات     !! قمعى، ولكن بهدوء  لهذا فهو قائد    
 !الكامنة فى أعضاء المجموعة، حيث أنه يحبطها وال يطلقها أو ينميها

 


 

 تميز، والقـادر علـى كـسب الكثيـرين        وهو القائد الموهوب والم   
على كـل   ) أى موهبته وجاذبيته  ( له، ولكنه يطغى بكارزميته      كمريدين
ه، وال ينمى أعضاء مجموعته، بطاقاتهم المتنوعة، ليـسهموا         من حول 

ـ  وهو بذلك يكون قائد   . فى العمل  ا وراءه،  ا، ال يفـرخ صـفوفً     ا عقيم
وعلى هـذا القائـد الموهـوب أن        !! لتتحمل المسئولية، وتنمى العمل   

يالحظ هذه النقطة فى حياته وعمله، ويعطى أعضاء المجموعة فرصة          
اركة فى صنع القرار، والمساهمة فـى تنفيـذه         التفكير والتعبير، والمش  

وتطويره، فهو بهذا يعطى مجاالً لظهور طاقات جديدة، تجدد العمـل،           
 !، وتستمر به، حتى بعد سفر القائد أو غيابه ألى سببةوتدعمه، وتنمي

 

وهكذا كان الرب يسوع، الذى رغـم المـسحة اإللهيـة الجذابـة،             
أنه كان يرعى البراعم الـصغيرة،      والشعبية الهائلة التى تمتع بها، إال       

لهذا اسـتطاع   . ويسند القصبة المرضوضة، وال يطفئ الفتيلة المدخنة      
     أمناء، فتنوا المـسكونة، ونـشروا       اأن يخلق من تالميذه ورسله خدام 

اإلنجيل، ونادوا باسم المسيح فى كل العالم المعروف وقتئـذ، مـع أن             
 !!وسائلهم كانت بدائية وشاقة

 


 

ا بمفرده، بل يطرح مـا يـراه علـى          وهو القائد الذى ال يقرر شيئً     
المجموعة، ويحاورهم بأسلوب منظم وهادئ، ويترك لهم كل الحريـة          

لقد جاء إلى   . فى الوصول معهم إلى القرار المناسب، واالختيار السليم       
اإلجتماع بفكرة فى ذهنه، ولكنه يخرج من اإلجتمـاع بـالفكرة التـى             

 .ليها أغلبية الحاضرين، سواء كانت فكرته أو فكرة أخرىأجمعت ع
 

وهذا النوع من القادة هو القادر أن يفجر الطاقـات الكامنـة فـيمن          
ا أن لدى كل إنسان مواهب وقـدرات متنوعـة، وأن كـل             حوله، واثقً 

ـ          ا كأعـضاء  عضو فى الجماعة محتاج إلى األعضاء األخـرى، تمام
ن اآلخر بل يتضافر الكـل لبنيـان        الجسد الواحد، ال يستغنى أحدها ع     

 وهذا النوع من القادة هـو القـادر علـى           ..الجسد، وسالمته، وإثماره  
 العمـل "قناع أعـضاء المجموعـة بمـا يـسمى          إتشغيل الطاقات، و  

ويقول بعض أسـاتذة  ). Team Work" (عمل الفريق"، أو "الجماعى
: األولى من جملـة    يمكن أن تكون الحروف      Teamأن كلمة   : اإلدارة

Together Each Achieve More أى أننا ،"ا، فكـل حين نعمل مع 
ا أكثر مما لو عمل بمفردهفرد منا سيحقق ثمار.." 

 

??? 
 

 "..تنسيق الطاقات"فماذا عن 
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ديو، وطلب منى أن    يدخل أحد األصدقاء إلى مكتبى، يحمل شريط ف       
فأحـضرنا  . ة دقـائق  أشاهد هذا الشريط، الذى ال يستغرق سوى عشر       

 فماذا كان يحوى؟.. اا، وشاهدنا الشريط معا صغيرتليفزيونً
 

 مدير شركة كبرى على مكتبه، وحولـه أربـع أجهـزة تليفـون،             
وهو متوتر وفى غاية العصبية، يرفع سماعة تلو األخـرى، ويقطـع            
المكالمة فى التليفون األول، ليرد على الثانى، فيرن جـرس التليفـون            

يستأذن من محدثه السابق، ويتحدث إلـى صـاحب التليفـون       الثالث، ل 
 ..وهكذا فى توتر مستمر.. إلخ.. الجديد

 

ولكـن  .. وإذ بأحد مساعديه يدخل ليسأله فى شئ يخـص العمـل          
ثم يدخل ثـاٍن    .. ا منه الحضور فى وقت آخر     فيه طالب " يشخط"المدير  

 الغـذاء   ثم تتصل به زوجته فيعتذر لها عن التأخر عن        .. وثالٍث ورابع 
 .وهكذا.. لكثرة العمل

 

إلى أن زاره صديق عزيز، ورآه فى هذه الحالة، فطلـب منـه أن              
يجب أن توزع   : يسكت أجراس التليفون لمدة خمس دقائق، قال له فيها        

األعمال على مسئولى قطاعات، وتشرح لكل منهم عمله، وهو بالتـالى   
وهكذا فـى  . .يجتمع بمساعديه، ويضع الخطة الالزمة، فى هذا القطاع     

.. اثم تجتمع أنت بمسئولى القطاعات مـرة أسـبوعي        .. بقية القطاعات 
 وال تحمـل أنـت  .. ثم المتابعة .. يطرحون كل واحد خطته، وكيفية التنفيذ     

 ا، يتابع العمـل   ا مبتسم وبمجرد أن فعل المدير ذلك، نراه هادئً      .. الحمل كله 
. إلـخ .. رحلةبدون توتر، ثم يتحدث مع زوجته بهدوء حول زيارة أو           

 ).Delegation( التفويض: ما يسميه علماء اإلدارةوهذا 
 


 

الروحية والعلمانية، مبدأ   : من أهم أساسيات العمل فى كل المجاالت      
ـ         ا لهـا، ثـم     التفويض، أى تكليف أناس بمسئوليات، يـضعون خططً

 .يقومون بتنفيذها، مع متابعة جماعية للعمل
 

 ا من الكتاب المقدس، حين جاء      الفكرة مأخوذة أساس   والحقيقة أن هذه  
يثرون لزيارة موسى النبى، ورأى أن موسى جلس ليقضى للـشعب،           

 هـذَا  مـا ": فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء فقال له         
رَأنْتَ ىالَِّذ اَألم اِنعِب صا ؟ِللشَّعم الُكب اِلساج كدحو ِميعجبِ  والـشَّع 
 ىيـْأتِ  الشَّعب ِإن :موسى قال". ؟الْمساِء ِإلَى الصباِح ِمن ِعنْدك واِقفٌ

 الرجـلِ  بـين  ىفََأقِْض ىِإلَ يْأتُون دعوى لَهم كَان ِإذَا. اَهللا ِليسَأَل ىِإلَ
 اجيـد  لَيس :نيثرو فقال .وشَراِئعه اِهللا فَراِئض وُأعرفُهم ،وصاِحِبِه

رَأنْتَ ىالَِّذ اَألم اِنعص ..ذَا َأنْتَ تَِكلُّ ِإنَّكهو بىالَِّذ الشَّع كعم ِميعاج، 
َألن راَألم ظَمَأع الَ. ِمنْك تَِطيعتَس َأن  هنَعتَـص  كـدحو .اَآلن  عـماس 

 وقَـدم  ،اِهللا َأمـام  ِللشَّعِب َأنْتَ كُن. معك اُهللا فَلْيكُِن. فََأنْصحك ىِلصوِت
 الطَِّريقَ وعرفْهم ،والشَّراِئع الْفَراِئض وعلِّمهم ،اِهللا ِإلَى ىالدعاِو َأنْتَ



 

 ٥٠ ٤٩ 

 الـشَّعبِ  جِميِع ِمن تَنْظُر وَأنْتَ. يعملُونَه ىالَِّذ والْعمَل ،يسلُكُونَه ىالَِّذ
 علَـيِهم  وتُِقـيمهم  ،الرشْـوةَ  مبِغِضين ُأمنَاء ،اَهللا خَاِئِفين قُدرٍة ىذَِو

اءَؤسُألُوٍف ر، اءَؤسرِمَئاٍت و، اءَؤسرو اِسينخَم، اءَؤسراٍت وشَرع، 
ونقْضِب فَيِحيٍن كُلَّ ِللشَّع .كُونيو اِو كُلَّ َأنعةِ  ىالدالْكَِبيـر  ِجيُئـوني 

 عـن  وخَفِّـفْ . ِفيهـا  هم يقْضون الصِغيرِة ىالدعاِو وكُلَّ ،ِإلَيك ِبها
نَفِْسك، مفَه ِملُونحي كعم .لْتَ ِإنذَا فَعه راَألم اكصَأواُهللا و  تَِطيعتَـس 
امكُلُّ. الِْقيذَا وِب هالشَّع ضْأِت اَأيكَ ِإلَى ىيالَِم اِنِهمِبالس ". 

 

المهم أن موسى النبى لم يقل فى نفسه، من هو هذا األممى، حتـى              
ألن يثرون زوج   ( حِميِه ِلصوِت موسى فَسِمع"ينصح نبى اهللا؟ بل إنه      

 جِميـعِ  ِمن قُدرٍة ىذَِو موسى واخْتَار. قَاَل ما كُلَّ وفَعَل،  )موسى ابنته 
اِئيَلِإسر ملَهعجو ُؤوسلَى ارِب عالشَّع: اءَؤسُألُوٍف ر، اءَؤسرِمَئاٍت و، 

اءَؤسرو اِسينخَم، اءَؤسراٍت وشَرع" .   وهكذا استراح 
 .الشعب، وسارت أمور القضاء والمنازعات فى سالم ويسرو موسى

 


 

ا كثيرة مـن هـذه القـصة        يع أن نستخرج دروس   الشك أننا نستط  
 :الجميلة منها

 

أمـا  . ، ويعطل العمـل يتعب ويتعب اآلخرين   القائد الفردى  أن   -١
القائد الجماعى الذى يكتشف الطاقات، ويوظفها وينسقها، فإنـه         

 .يستريح ويريح اآلخرين

القائد الجماعى، فيفجر  يحبط طاقات من حوله، أما القائد الفـردى   -٢
 .، ويجعلها تعمل بقوةاقاتالط

 وهى أصـالً    Administration أصالً، فكلمة    اإلدارة علم كنسى   -٣
 = to Ad، minister  serve=: التينية، مكونة من مقطعين هما

ـ  يمكن أن تعنـى راع     ministerوكلمة  ".. يخدم"أى   ـ  ي ا، ا خادم
اوممكن أن تعنى وزير. 

وجوهر أساسى مـن   معروف منذ القديم،   Delegation التفويض -٤
معطيات اإلدارة، أن يعطى القائد بعض سـلطاته إلـى الـصف            

 :وهكذا يتحقق ما يلىالثانى، 
 

 يستريح القائد من زحمة العمل، فيستطيع التفكيـر والتخطـيط،           -أ
 .والتعامل بهدوء

الصف الثـانى والـصف     : ا من المساعدين   يربى القائد صفوفً   -ب
الثالث، فيكون قائدا ولوداا ومثمر. 

 . ينتشر العمل بصورة أكبر بسبب كثرة الطاقات العاملة-ج
  يستمر العمل بنفس القوة حتى لو غاب القائد لظرف ما، أو تركـه             -د

انهائيا على شخص واحد، وذلك بسبب عدم اعتماد العمل كلي. 
 

، كما طلب يثرون من موسى      أهمية التعليم واإلعداد الجيد للقادة     -٥
ا ويدربهم، ويشرح لهم الفـرائض اإللهيـة،        سالنبى، أن يختار أنا   

 .وكيفية تصريف األمور
أو  ، حتى ال ينحرف أحد منهم،     أن يتابع القائد القادة المساعدين     -٦

 .يستغل نفوذه، أو يحابى بالوجوه، أو يأخذ رشوة، أو يعوق اآلخرين



 

 ٤٨ ٥١ 

، حتـى ال تحـدث   ينسق القائد عمل القـادة المـساعدين      أن -٧
فتكون هنـاك مواعيـد قـضاء لرؤسـاء         تقاطعات فى العمل،    

.. األلوف، غير تلك التى لرؤساء المئات والخماسين والعشرات       
وحتى ال تحدث إزدواجية فى المواعيد والمسئوليات، أو تعطيل         

 .فى مختلف النشاطات المطلوبة
 


 

 ، أثناء العمل، وربما   اتنسيق، من ضرورة توقع تقاطعها مع     التنبع أهمية   
 وهذا التقاطع سوف يجهض العمل كله، حينما نـضيف        . بسبب الحماس الزائد  

أرقاما أكبر، فتكون النتيجة سلبيةا إلى أرقام، ثم نطرح من المجموع رقم! 
 

 ٣٥ - =١٠٠ - ٢٠ + ١٤ + ١٥ + ٩ + ٧ :مثال
 

 :لذلك يجب مراعاة تنسيق الطاقات من حيث
 

ارب بعضها مـع     فال تتض  تنسيق مواعيد االجتماعات   ضرورة   -١
عداد إذاك اجتماع    و بعض، فهذا اجتماع دراسة الكتاب المقدس،     

 .البد من تنسيق المواعيد.. الخدام
، فالرحلـة إلـى ديـر       تنسيق مواعيد األنشطة   وكذلك البد من     -٢

مارمينا مثالً، مع نهضة مارمينا، مع مسرحية مارمينا، ربمـا          
 .تتعارض مواعيدها فيؤثر نشاط على نشاط آخر

 فال يدخل اجتماع على اجتماع آخـر فـى    تنسيق أماكن الخدمة  -٣
و تضطر مجموعات العمل أن تجتمع فى أركان        أنفس المكان،   

 .حجرة واحدة، يستحيل معها التفكير الهادئ والحوار البناء

 كذلك أمر هام، فال ينبغى أن نكتفـى بفكـر أو             تنسيق األفكار  -٤
ل اآلراء واألفكار   أثنين، دون أن نعطى فرصة مرتبة لسماع ك       

 .والمقترحات، وفى حوار هادئ وفعال، لنصل إلى الرأى األمثل
، فال تكون كل موضوعات االجتماع       كذلك تنسيق الموضوعات   -٥

شبابية لعدة شهور، دون تخصيص لقـاءات لدراسـة الكتـاب           
واإليمانيات، والعقائد، والطقوس، واآلبائيات، وسـير       المقدس،
 .ألخ ..القديسين

للغايـة، فهـذا يـتقن العـزف         هـام  تنسيق المواهب     أن  كما -٦
الموسيقى، وذاك يتقن التكنولوجيـا والكمبيـوتر، أو النـشاط          

 .ألخ.. الكشفى أو الرياضى
 

 هذا التنسيق يعطينا أكبر عائد، باقل جهد، مـع تنـوع كبيـر، دون         
بـل تـصير    .. فاقد يذكر، أو تكرار ممل، أو غياب ألهـداف هامـة          

كذلك خطة التنفيذ، والمشروعات المطلوبـة، مـع    األهداف واضحة، و  
 .متابعة جيدة، وتقييم بناء

 


 

ولو كان فـصل مـدارس   (يقول بعض علماء اإلدارة أن قائد العمل      
يجـب أن يهـتم بعـاملين       ،  ..)أحد، أو أسرة صغيرة، أو مـشروع      

 :أساسيين هما
 

 ..أى المنتج أو الثمرة.. العمل = ع -
 ..أى الخدام أو األعضاء العاملة مع القائد.. الناس = ن -



 

 ٥٠ ٤٩ 

 : من القادةارى هؤالء العلماء أن هناك أنواعوي
 

 ، أى ال يهـتم ال بالعمـل        - ن - هناك مـن يقـود بطريقـة ع        -١
 . يجنى، والناس غير مستريحةافال ثمار.. بالعاملينوال 

معـه،  ، أى أنه يدلل العـاملين  + ن-ع وهناك من يقود بطريقة   -٢
 .دون إهتمام بالعمل نفسه

، أى ال يهمه سـوى العمـل،        -ن+  وهناك من يقود بطريقة ع     -٣
 . واحتياجات العاملين معهبمشاعردون اهتمام 

  الـذى يهـتم بالعمـل والعـاملين معـه           =ن= ع وهناك القائد    -٤
 .بدرجة متساوية

، الذى يحاول الـصعود بالعـاملين     +ن+ ع واألفضل منه القائد     -٥
 ..تطويرهم، وتنمية العملمعه، و

 

??? 
 

إن تنسيق الطاقات أمر جوهرى، حتى ال يحدث فاقد فى الطاقة، أو            
وهكذا يمضى  . تقاطعات معطلة، أو إلغاء إحدى الطاقات لطاقة أخرى       

. العمل فى سالم وسالسة، ويثمر ثالثين وستين ومائة لمجـد المـسيح         
ا الروح القدس، تمام  هو موهبة من مواهب     " تَداِبير"ويكفى أن نعلم أن     

 ." المعاونة"مثل 
 

... وهكذا يعمل الجميع فى تناغم روحى، وإثمار مستمر، بنعمة اهللا         
 .لمجد اسم المسيح، وامتداد وملكوته

 
 
 

 
 

 ..طاقات الشباب المحيط بنا اكتشفنابعد أن  -
 .. بحيث تعمل وتنطلقوتوظيفهاثم حاولنا تفعيلها  -
، حتـى ال تجهـض      بتنسيقهابعضها مع بعض قمنا     فلما تقاطع    -

 .، لبنيان المجموعة كلهااها األخرى، بل تتكامل جميعها معإحدا
 ..متابعة الطاقاتيأتى دور  -

 

فالشك أن متابعة هذه الطاقات الفاعلة، تضمن لنا الكثير من النتائج           
 ..الجيدة، بينما عدم متابعتها يعرضها للذبول أو األنحراف

 


 

  ،)حينمـا نتابعهـا   (تنبع أهمية متابعة الطاقات من آثارها اإليجابية        
 )..حينما ال نتابعها(والسلبية 

 


 

ا منهاإن عدم المتابعة يعرض الطاقات ألخطار كثيرة نذكر بعض: 
 

١-  :      ـ اج إلـى مـن     فالطاقة تبدأ كامنة فى اإلنسان، وتحت
فإذا ما اكتشفناها ولم نتابعها سـتبقى خاملـة         .. يكتشفها ويفعلها 

 .ولن نستفيد منها.. كما كانت



 

 ٤٨ ٥١ 

٢-  :       ض الطاقـة للـذبولبمعنى أن عـدم المتابعـة يعـر
واإلنحسار، فبعد أن كانت تعمل بنشاط، لم تجد مـن يتابعهـا            

ـ         ة وهـذه خـسار  .. اوهكذا تبدأ فى الذبول حتـى تخمـد تمام
 . أو الجسد الواحدللمجموعة

٣-  :         إذا لم نتابع الطاقات العاملة معنا، فربما تنحرف عن
 يتكبـر مسارها اإليجابى، وتتجه نحو سلبيات كثيرة، مثـل أن          

  برأيـه أو بنفـسه      ينفـرد صاحب هذه الطاقـة النـشيطة، أو        
   فى أدائه بأن يخطئ فى اتجـاه        يفسدا، أو   وال يشرك معه أحد 

 ويـرفض   يتـصلف حب الذات أو المادة أو الخطيئة، أو        ما، ك 
 ليكـسب رضـا     يرائـى التوجيه وال يتحمل النقد البنـاء، أو        

يـسبب  مجموعة من التابعين، ويتجاهل مجموعة أخـرى، أو         
يرتفـع علـى    أو   فى المجموعة بين مؤيد ومعارض،       اإنقسام

 .ا الطاقات األخرىا مجده الشخصى، ومدمر طالبأنقاض غيره
 

: 
 

أورد لنا الكتاب المقدس أمثلة كثيرة لطاقات إنحرفت عن مـسارها           
 :نذكر منها بعض األمثلةالصائب، واتجهت إلى الهدم بدالً من البنيان، 

 

١-  :         الذى ذكره معلمنا بولس كمعاون له، وكان اسمه يسبق
مه بعـد  ، ثم جاء اس لوقا فى الرسالة إلى القديساسم  

 :، ثم بكى عليه الرسول قائالً القديس لوقا فى الرسالة إلى      
"َألن اسِديم كَِن قَدأ ذْإ ىتَربح الَمالْع اِضرالْح" . 

٢-  :   ا أمام شعبه فى    الذين كان يذكرهم مرار
ا إذ صـاروا  كي، وفى النهاية أصبح يذكرهم با    كنيسته

"اءدِليِب َأعِسيِح صالْم ". 
٣-  :      أنـه  : الذى رفض المتابعة، فقال عنه معلمنا يوحنا

 ،ذَِلـك  َأجِل ِمن .يقْبلُنَا الَ - بينَهم األَّوَل يكُون َأن يِحب ىالَِّذ"
 ِبـَأقْوالٍ  علَينَـا  اهاِذر ،يعملُها ىالَِّت ِبَأعماِلِه فَسُأذَكِّره ِجْئتُ ِإذَا

 اَأيض ويمنَع ،اِإلخْوةَ يقْبُل الَ ،ِبهِذِه مكْتٍَف غَير هو وِإذْ .خَِبيثٍَة
الَِّذين ونِريدي، مهدطْريو ِة ِمنالْكَِنيس "   إنهـا طاقـة 

 .إنحرفت فأصبحت طاقة مدمرة
 

??? 
 


 

إذا ما قمنا بمتابعة الطاقات، فإننا نكون بمثابة من يزرع بذرة، ثـم             
 :على األقل فيما يلىيتعهدها بالرعاية، 

 

 .، ويطمئن أنها تنال القدر الكافى من الغذاءيتعهدها بالتغذية -
فهناك فرق واضح بين غـصن تعـرض        .. وبتعريضها للشمس  -

 .اا وضعيفًت عنه الشمس، فصار أصفرللشمس، وآخر اختف
 .، فالماء سر حياة الكائن الحىوكذلك يتعهدها بالرى -
، التى يمكن أن تؤذى النبـات فـى         ويحميها من اآلفات الضارة    -

 ..مراحله المختلفة



 

 ٥٠ ٤٩ 

 :وهذا ما يجب أن يقوم به قائد أية مجموعة
 

ت، كفرص التسبيح والـصلوا   :  يقدم لها    -١
كلمة اهللا، واالجتماعات الروحية، والقراءات الروحيـة،      وقراءة  

 واالعتراف األمين، والتنـاول المنـتظم، وفـرص الـصوم،          
 .والتأمل والخلوة

فالقائـد ال يتـرك األمـور    :  ويقدم لها   -٢
 أن يوجه كل من     تجرى كما يحلو لها، ولكنه يحاول قدر طاقته       

ا، لمجد  القيادات المعاونة، ليكون سلوكهم روحي    حوله، وبخاصة   
 .المسيح، وامتداد ملكوته

 وحينما تدخل إحدى هذه الطاقات إلى مسار منحرف من تلـك            -٣
ا، فإن على القائد      التى ذكرناها سابقً   المسارات

حتى تستفيق وتعدل مسارها ،. 
، من أهم وسـائل اإلنمـاء        أن   والشك -٤

 ..لإلتجاهات اإليجابية
٥-         حتـى ال تنحـرف إحـداها ،

ـ  صخُور"أو  ،  " مرارٍة َأصُل "وتصير  والَِئِمكُـم  ىِف
، أو  "ثَمـرٍ  ِبالَ خَِريِفيةٌ َأشْجار"أو  " ماٍء ِبالَ غُيوم"، أو   "الْمحبيِة

"اجوٍر َأمحةٌ باِئجأو "ه ،"ومةٌ نُجتَاِئه" . 
، محـاوالً   ا يضطر القائـد إلـى        وأحيانً -٦

 إصالحها ولكن خارج المجموعة، حتى ال تكون سـبب عثـرة       
 .أو تدهور للخدمة


 

 :األمثلة الممتازة للمتابعة اإليجابية مثلالشك أن الكتاب المقدس مليئ ب
 

ثـم  " ليكونوا معه  "للتالميذ، حينما أقامهم   السيد المسيح  متابعة -١
"مِسلَهرلْيوا وكِْرزِلي "ا، بعد فترة تدريب لمدة عام تقريب. 

:  لمن يختاروهم للخدمـة مثـل القديـسين        اآلباء الرسل  متابعة -٢
 ..تيموثاوس وتيطس

 ، الذى أعتذر الرسول بولس    مارمرقس وكذلك كاروزنا الحبيب     -٣
        ا مـشقتها،   لمعلمنا برنابا عن أخذه معه فى الرحلة الثانية، مقدر

وخشية أن ال يقدر عليها، فأخذه معلمنا برنابا فى رحلة قصيرة           
: ثم جاء يوم قال فيه معلمنا بولس عن مـارمرقس         . إلى قبرص 

 . "ِللِْخدمِة ىِل نَاِفع َألنَّه عكم وَأحِضره مرقُس خُذْ"
 


 

 إن المتابعة هامة ألى عمل، فهـى تعرفنـا تطوراتـه ونمـوه، أو              
 مشاكله واحتياجاته، وهكذا نقوم بالتعـديل المناسـب لخطـة العمـل،         

" واضـعو الـسياسات  : "لذلك يقـول  . بحيث نحصل على نتائج أفضل    
"Policy Making .."أن وضع سياسية لمشكلة ما تحتاج إلى: 

 

١- )Studing( :       أى أن ندرس المشكلة، وما هو حجمها؟
وما أهمية مواجهتها، وهل لها أبعاد مختلفـة ؟ فمـثالً مـشكلة     

دمان، فى سن معين، ما معدالتـه، مـا أكثـر المخـدرات             اإل
بالمـشكالت  شرار، وا، ارتباطه بالتدخين، وباألصدقاء األ انتشار

 .ألخ.. العائلية، أو ضعف تكوين الشخصية



 

 ٤٨ ٥١ 

٢- )Planing( :دمان البد أن تبنى الخطة علىففى مثال اإل: 
 

 الفتيـان حمالت ليصرف  : )Awarness building (التوعية -أ
دمان، ودوافعه، ونوعية القابلين له، وأهميـة       والشباب فخاطر اإل  

 ..عدم السقوط فيه
 بالبناء الروحى والنفسى واإلجتماعى الجيـد     :  )Protection (الوقاية -ب

 .للفتيان والشباب، حتى ال يسقطوا فريسة سهلة لهذا العدو الرهيب
طريقـة سـحب المخـدر، وأعـراض        :  )Therapy (العالج -ج

همية اإلرادة واإلصرار، ودور األسرة والخـدام       أاالنسحاب، و 
 .والصديق المحب البناء

التـى  وله مراكزه المتخصـصة   :  )Rehabilitation (التأهيل -د
 البدنية  تهدف إلى إعادة بناء وتربية الشخصية من كافة النواحى        

والنفسية والعقلية والروحية واالجتماعية ليتمكن المتعـافى مـن         
 ..دمان أن يبدأ حياة جديدة مع أصدقاء جدداإل

 

٣- )Projects (مثل: 
 

 .اجتماعات، عروض بالفيديو، بانوراما: توعيةمشروعات ال -أ
والفرديـة الناجحـة     الخدمـة الجماعيـة   : مشروعات الوقاية  -ب

وتشجيع بعضهم لبعض لالستمرار فى الطريق السليم، وتقـديم         
 .ألخ.. نواع أنشطة لهم، تغذيهم وتنميهمأ

التعرف على المصحات المتخصصة فـى      : مشروعات العالج  -ج
النوع الخاص أو الحكـومى، وتـدريب       هذا األمر، سواء من     

 .كوادر من األطباء ليمارسوا هذا الدور

 تخصيص مكان متسع لممارسة أنشطة جماعية     : مشروعات التأهيل  -د
 .وفردية، على مستوى الروح أو العقل أو الوجدانات أو البدن

 

٣- )Implementation(:       وهذا بالضبط مـا قـام ويقـوم  
 ، وفـى مركـز التأهيـل       "مدينة نـصر  رمرقس ب مركز ما "به  

 .فى وادى النطرون
٤- )Follow-up( :       أى استمرار الحصول علـى بيانـات

تنفيذ المشروعات المحددة، وماذا أنجز منها، وماذا لم ينجـز؟          
 .ألخ.. ولماذا؟ وكيف الحل

٥- )Evaluation( :     كل فترة يتم تقييم البرنامج من حيـث
عداد المستفيدة، وأنـواع االسـتفادة، ودرجـة        حصائيات باأل إ

 خـوتهم حتـى     أ االستفادة، واستثمار المتعـافين فـى توعيـة       
 .دمانال يسقطوا فى براثن اإل

٦- )Modification( :ن أظهر التقييم الحاجة إلى تعـديالت   أ 
 .معنية فى مهام األشخاص، وأسلوب العمل، وتفاصيل المشروعات

٧- )Re-evaluation and 

Remodification( :       ،حتى ال نصار بـالركود واإلسـتكانة
وهذه العمليـة تـستمر     .. فيتسلل إلينا الخمول والذبول والفشل    

 ..المزيد من التقييم، والمزيد من التعديل: على الدوام
 

 نصل إلى التفعيـل األمثـل   - بمعونة الرب وأمانة الجهاد    -وهكذا  
 . والثمار المرجوة منهاللطاقات،



 

 ٥٠ ٤٩ 

 
 
 

 
 

 ..دليل اإلنحدار.. عدم النمو
 

       ا من النمو، سـواء     هذه حقيقة نعيشها كل األيام، فالنمو يعطى مزيد
أما عدم النمو فهـو الطريـق إلـى         . فى الطفل أو النبات أو أى عمل      

 !الرجوع والتدهور
 

ـ    الرسول، مقـدم   لذلك يوصينا معلمنا بولس    ا لنـا، ا نفـسه أنموذج  
 " قُـدام  هـو  مـا  ِإلَـى  وَأمتَـد  وراء هو ما َأنْسى َأنَا ِإذْ": حين يقول 

 . 
 

فاإلنسان المسيحى ينـسى مـا هـو وراء، سـواء الـسلبيات أو              
 !!اإليجابيات، ويتطلع إلى ما هو قدام، إلى المستقبل، وإلى األفضل

 

 معِرفَـةِ  ىوِف النِّعمِة ىِف انْموا": وهى نفس وصية معلمنا بطرس لنا     
والنمو هنا له ركيزتان،    ..  "الْمِسيِح يسوع ومخَلِِّصنَا ربنَا

  :كما يتضح من اآلية
 

١-  :فى النعمة والثمار والفضائل. 
٢-  :فى الفهم والمعرفة والحكمة. 

 


 

فإذا ما زرعنا بذرة، وتعهـدناها      .. اهر الحياة هو النمو   لعل أهم مظ  
بالتغذية، وكانت األرض صالحة، وحرسناها مـن اآلفـات، سـنجدها      
تتحول إلى نبتة صغيرة، ثم أكبر وأكبر، إلى أن تصير شجرة تـورق،     

 !وتزهر، وتثمر
 

هكذا اإلنسان، وكل طاقاته، إذا ما تعهدناها بوسائل التغذية الروحية          
، وعرضناها لشمس البر، الرب يسوع المـسيح، وكـان لنـا     والفكرية

اليـأس  : القلب المستجيب والمثمر، وحرسناها من اآلفات الروحية مثل    
 - االكتفائية   - الغرور   - محبة المجد الباطل     - الصلف   - الكبرياء   -

فالشك أن هذه البذرة سـتتحول      . إلخ.. االحساس بالتميز أو األفضلية   
حيث .. اغصانهأ الظالل، تتآوى الطيور تحت      إلى شجرة مثمرة وارفة   

الظالل إشارة إلى حالوة عمل النعمة، والطيور إشارة إلى المخدومين          
 .المستفيدين من هذه الطاقة الخادمة

 

  :حين قال مثالً، وما أكثر ما حدثنا الكتاب المقدس عن النمو
 

-  :"تَىتْ مفَِه نَمى  ـرقُـولِ  َأكْبالْب"  ، 
مع أنها أصالً بذرة صغيرة، ولكنها بالنمو تتحول إلـى شـجرة            

 ..كبيرة خادمة
-  :"ُيقدو كَالنَّخْلَِة اَلصهزِز يىِف كَاَألر  نَـانـو  لُبنْمي "

    فالنخلة تعلو وتعلو، فى استقامة واتساق، ثـم تثمـر ،
 !!وتعطى ثمرها حتى لمن يرجها



 

 ٤٨ ٥١ 

- " :اِب َأمالصى و فَكَاننْمى  يتَقَـويوحِ  وِبـالر "

،             وهذا ال يتعارض مع قـول المعمـدان عـن الـسيد 
ـ  يِزيد ذَِلك َأن ىينْبِغ ":المسيح   ،" َأنْقُـص  َأنَـا  ىوَأنِّ

نعمـة عملهـا    فال نمو إال من خالل االتضاع، الذى فيه تعمل ال         
 .المجيد فى حياتنا

-  :"الِْبنَـاءِ  كُـلُّ  )المسيح فى( ِفيِه ىالَِّذ 
كَّبرام عو امنْمكَالً ييه سقَدىِف ام بالر" . 

-  :"ىالَِّذ ِد كُلُّ )من المسيح  (ِمنْهسفَاِصَل الْجـطٍ  ِبمبرو، 
تَومقْتَِرنً ااِزرمو اونْمي وانُم اِهللا ِمن" . 

-  :"ْكَانَتةُ وو اِهللا كَِلمتَنْم ددعالتَّالَِميـذِ  و  تَكَـاثَري 
اِجد".. . 

-  :"ِغنْبلَنَا ىي َأن ِحيٍن كُلَّ اَهللا نَشْكُر ِمن ِتكُمـ  ِجه هاَأي 
 ِمنْكُم واِحٍد كُلِّ ومحبةُ ،اكَِثير ينْمو ِإيمانَكُم َألن ،يِحقُّ كَما اِإلخْوةُ
ِميعاج ِضكُمعٍض بعِلب اددتَز" . 

-  :"ْلب اِدِقينـةِ  ىِف صبحـو  ،الْمـ  نَنْم   ىِف
  ِمنْـه  ىالَّـذِ  ،الْمـِسيح : الـرْأس  هـو  ىِذالَّ ذَاك ِإلَى ٍءىشَ كُلِّ
  حـسب  ،مفْـِصلٍ  كُـلِّ  ِبمَؤازرِة اومقْتَِرنً ،امع امركَّب الْجسِد كُلُّ

ـ  ِلبنْياِنـهِ  الْجـسدِ  نُمو يحصُل ،جزٍء كُلِّ ِقياِس علَى ،عمٍل  ىِف
 . "الْمحبِة

-  :"لُكُواا ِلتَسِحقُّ كَمي بكُلِّ ىِف ،ِللر ِرضى، ثِْمِرينىِف م 
 . "اِهللا معِرفَِة ىِف ونَاِمين ،صاِلٍح عمٍل كُلِّ

-  :"واِة ىِف انْممِف النِّعِرفَِة ىوعنَا مبخَلِِّصنَا رمو وعسي 
 . "الْمِسيِح

 


 

إن أمامنا أنموذج ممتاز للنمو، هو مـارمرقس الرسـول، كـاروز            
الديار المصرية، الذى حينما بدأ الخدمة مع الرسول بولس، لم يستطع            

 ِمـن  فَارقَهمـا "إكمال الرحلة، حينما أخذه ومعه القديس برنابا، ولذلك         
 فلما خرج الرسول بولس   .  "ِللْعمِل معهما يذْهب ولَم بمِفيِليةَ

 القـديس بـولس، أن   " إستحـسن "مع الرسول برنابا إلى رحلة طويلة،  
 معهما مرقس، ألن الرحلة شاقة، وخشى الرسول بـولس أن           ال يأخذا 

لكن القديس برنابا رأى أنه إذا لـم    . تكون ثقيلة على مارمرقس، فيفشل    
    ن الحل هو أن يفتـرق      لذلك كا . ايأخذ مارمرقس للخدمة فسيفشل أيض

 بولس عن برنابا، ويأخذ بولس الرسول سيال إلى الرحلـة الطويلـة،            
 أما القديس برنابا فأخذ معه مرقس إلى رحلة قصيرة، إلـى قبـرص              

. 
 

ـ         ـ   والمشاجرة هنا بين بولس وبرنابا لم تكن خالفً  ا، ولـم   ا أو عراكً
ـ         ـ    تكن صراع ذوات حية، بل كانـت اختالفً  ات النظـر،   ا فـى وجه

 واحد يخشى على مارمرقس من رحلـة طويلـة، واآلخـر يـشجعه             



 

 ٥٠ ٤٩ 

 فلما خدم مـارمرقس بأمانـة، وبـدأ ينمـو          . من خالل رحلة قصيرة   
 بولس الرسول من كنيـسة كولوسـى أن يقبلـوا            معلمنا وينمو، طلب 

ـ  الْمْأسور اِرستَرخُس علَيكُم يسلِّم": مارمرقس قائالً    ومـرقُس  ،ىمِع
نا خِْتأ ابنَابرأ ىالَِّذ ،بِلِه خَذْتُما َألجايصأ. وإ تَىآ ن كُملَـي  لُوهفَـاقْب"  

 .خُذْ": وقال للقديس تيموثاوس قُسرم هِضرَأحو  ـكعم  َألنَّـه 
ِة ىِل نَاِفعمِللِْخد "      وقال عنه معلمنـا بطـرس  :" قُسـرمو  
 ." ىابِن

 

 : ا، بـل يقـول    بولس الرسول أن ال نفشل أبـد      معلمنا  لهذا يوصينا   
"اَهللا َألن ِطنَا لَمعي وحْل ،الْفَشَِل رب وحةِ  رـةِ  الْقُـوبحالْمحِ  والنُّـصو" 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أن  - بنعمة اهللا وأمانـة الجهـاد        -إذا كان القائد الناجح هو القادر       
ينمى الطاقات التى فيه، والطاقات األخرى العاملـة معـه، فعليـه أن             

  :مثليستعين ببعض الوسائل المعينة، 
 


 

ومهما كان جهادنا   . فالشك أن النمو هو من عمل اهللا، معطى الحياة        
 .فهو بالثمر، ما لم يعمل اهللا معنا

 

  اَهللا لَِكـن  سـقَى  وَأبلُّـوس  غَرستُ َأنَا": لذلك يقول الرسول بولس   
نِْم كَاناِإذً. ىي سلَي ًئ الْغَاِرسالَ اشَياِق وِل ىالسـ  ىالَّـذِ  اُهللا ب  "ىينِْم

.         ألن مهم أن نغرس، وأن نسقى، اى أن نجتهـد ونعمـل  
"انوِن اِإليماٍل ِبدمتٌ َأعيم "  ـ ان، ، ولكن األعمال بـدون إيم

  وِن": لذلك قال الرب  . اهى ميتة أيضالَ ىِبد ونتَقِْدر لُوا َأنئً  تَفْعاشَـي "
   اَهللا": ، وقال الرسول واِمُل هالْع ِفيكُم وا َأنتُِريد َأنلُوا ومتَع 

ِل ِمنِة َأجرسالْم"          وقال عن نفسه وعـن خـدام الكلمـة ، :
"اِملُونع عمه" . 
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 أن يصلوا مـن كـل القلـب،         - وكل من معه     -لهذا يحتاج القائد    
ليعمل روح اهللا فيهم، وفى الكلمة، وفى المخـدومين، ألن إمكانيـات            
روح اهللا غير المحدودة، ستعمل حينئذ فـى تلـك األوانـى الخزفيـة              

 ." ِمنَّا الَ ِللَِّه الْقُوِة فَضُل ِليكُون"المحدودة، 
 


 

فنحن ال نبدأ من الصفر، وعلينا أن نسترشد بمن هم قادرون علـى             
أما المعتدون بذواتهم، والـذين لـديهم اإلحـساس         . تقديم خبراتهم لنا  

    كـذلك  . ا، إذ هم بال مرشد    باالقتدار والوصول، فإنهم سيسقطون سريع
طينـا خبـرات    فدراسة سير اآلباء الشهداء والقديسين والكـارزين، تع       

لذلك فأفضل خادم هو مـن      . أعمارهم، مضافة إلى خبراتنا المتواضعة    
، المعلـم  قداسـة البابـا شـنوده الثالـث     وأذكر أن   . شعر بأنه تلميذ  

، أجـاب   "نحن ندعو قداستكم البطريرك المعلم    : "والراعى، حين سئل  
 ".ألنى اتعلم كل يوم.. أما أنا فأدعو نفسى البطريرك التلميذ: "قائالً

 

 فباالتضاع ننمو ونكتـسب المزيـد مـن المعرفـة والمعلومـات           
 ..والخبرات

 

Brain storm
 

، )Brain Starm(وذلك من خالل ما يـسمى بالعـصف الـذهنى    
 وفـى  ، فى حضرة الـرب،  اتنا مع والذى فيه نطرح من آن آلخر خدم      

عـن  ن؟ مـاذا    أين نحن اآل  : روح المحبة والتفاعل، ونبدأ بأن نتساءل     

  واقع الخدمة اليوم؟ ما هى مستجدات الطريق؟ كيف التعامـل معهـا؟           
ما رؤيتنا نحو المستقبل؟ وكيف نحول هذه الرؤيا إلى خطـة عمـل،             

 وتوقيتات محددة، وتوزيع مسئوليات، ومتابعـة، وتقيـيم،      ومشروعات
 .إلخ.. وتعديل

 

هذا العصف الذهنى سـيحرك ركودنـا، ويرفعنـا مـن كـسادنا             
ا، بنعمة اهللا، وفـى      لكى نفكر فى المستقبل، ونخطط له جيد       فائيتنا،واكت

، "المستقبل هو الذى يلد الحاضر    : "وكما قال أحد األدباء   . تسليم كامل 
 للمستقبل، يبـدأ بـأن يخطـط        اتصوربمعنى أن اإلنسان حينما يضع      

: ولهذا قـال الحكـيم    .  ليسير فى اتجاه هذا المستقبل المنشود      الحاضر
" الشَّعب يسقُطُ تَدِبير الَ حيثُ"  ا ِبالَ"، وْؤير  ـحمجي  بالـشَّع "

..    ا لما نرجوه فى المستقبل نبدأ فـى         ونحن إذ نضع تصور
 .العمل والتحرك تجاه هذا الهدف

 


 

 ف سـو ،  ألن إضافة المزيد من األعضاء إلـى مجموعـة العمـل          
  : تضيف

 

       للعمـل،   اطاقات جديدة، وأفكار جديدة، وحلوالً للمشاكل، وانتـشار 
لذلك فالقائد الناجح يجب أن يجدد دماء المجموعة        .  فى الخدمة  اوتوسع
بعناصر جديدة، ومواهب متنوعة، وأفكار وآراء واقتراحات لهـا         ادائم 

 .دورها فى إنماء العمل
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  حـين   - غيـر المحـدودة       رغم قدرته  -وهذا ما فعله رب المجد      
" وِعـشِْرين  ِمَئٍة"اختار األثنى عشر، ثم السبعين، صاروا فى العنصرة  

    ِسِمَئِة "، وكانوا فى أحد الظهوراتَأٍخ خَم "  وآمن ،
، ولما حدث ضيق فـى      " نَفٍْس آالَِف ثَالَثَِة "فى يوم الخمسين  

" ِبالْكَِلمـةِ  مبشِِّرين جالُوا تُواتَشَتَّ فالَِّذين" أورشليم،    وهكـذا ،
، ونشروا المسيحية فى كل العالم المعروف        "الْمسكُونَةَ فَتَنُوا"

 .حينئذ، بإمكانيات بسيطة ومتواضعة، لكن بمعونة إلهية عظيمة
 


 

 أن يكون لدينا كمجموعة وكـأفراد روح تقبـل   وهذا يحتاج منا أوالً 
النقد، الذاتى والجماعى، وكذلك نية تعديل وتصحيح الفرد والمجموعة         

 .بحسب ما وجدنا من سلبيات
 

ولذلك إذ يجب أن تجتمع كل مجموعة عمل، وتراجع فـى محبـة             
الهدف، والخطـة، ووسـائل     : وإتضاع خط سيرها، وتسأل نفسها عن     

الخدمة، ليس كثمار خفية ال يعرفها سوى الـرب،  التحقيق، والعائد من   
 :ولكن كمؤشرات ظاهرة يمكن قياسها مثل

 

-  :      ،وصول الخدمة إلى كل مكان، حتى األطراف
 .فى المدن والقرى والنجوع وامتدادات العمران

-  :    وصول الخدمة إلى كل أسرة فى منزلهـا، مـن
أطفال، فتيـان،   : رى المنتظم، أو افتقاد الفئات    خالل االفتقاد الدو  

 .الخ.. ثانوى

-  :       ،شمول الخدمة لكل أعـضاء األسـرة  وظروفهـا
 .الخ.. الروحية واالجتماعية والمادية

-  :   اإلهتمام بكل نفس، وبخالصها، ونموها، فكل نفـس
 .مات المسيح من أجلها

-  :الـروح  :  كل إنسان، وكل احتياجات اإلنسانرعاية
 ..والعقل والوجدان والجسد والعالقات

-  :     النمو الروحى للمخدومين، كما يظهـر فـى حيـاة
 ..التوبة واالعتراف والتناول والشبع اليومى

-  :   النمو اإليمانى والثبات فى المسيح، ومعرفة الحقائق
وجود اهللا، الثالوث، التجسد، الفداء، ألوهية المـسيح،        : العظمى مثل 

 .عصمة الكتاب المقدس
-  :   فالطفل فى المهـد تتكـون      .. أى خدمة كل األعمار

لديه الثقة فى النفس وفى اآلخرين من خالل ما يلقاه من محبة، وفى             
، وفـى  نجـاز اإل: بتدائيةاإل يتعلم االستقالل، وفى المرحلة    الحضانة
وهكذا كل مرحلة لهـا أهميتهـا ويجـب أن     .. اإليمـان : اإلعدادية

 .نخدمها ونهتم بها
-  :      مدى كنسية الخدمة وارتباط المخـدومين بالحيـاة

الكنسية واألبوة الروحية، مع فهم ألصـول العقيـدة األرثوذكـسية           
 ..المستمدة من الكتاب المقدس واآلباء



 

 ٤٨ ٥١ 

-  :  ل فئات المجتمع؟ هل هنـاك خدمـة        هل نخدم ك
األطباء، : للقرويين، وللعمال، وللحرفيين، وألبناء المهن المتنوعة     

 .الخ.. المدرسون، المهندسون، المحامون
-  :  هل خدمتنا تحول المخدومين إلى خدام؟ فالـذى

ارتوى من نبع محبة المسيح، ال يستريح ما لم يبحث عن أحبائه             
 .هذا الحب الصافى المخلصليقدم لهم 

-  :       هل بدأت الخدمة تخرج مكرسين ومكرسـات
الكهنـوت،  : وذلك فى طرق التكريس المتنوعـة مثـل       .. للرب

 ..ةوالرهبنة، والشماسية المتبتل
 

??? 
 

العمل كبير، والمسئولية ضخمة، واالحتياجات متزايدة، لكن هتافنـا         
 ." َأحبنَا ىِبالَِّذ انِْتصارنَا يعظُم هاجِميِع هِذِه ىِف: "المتصل هو

 

"تَِطيعشَ كُلَّ َأسِسيِح ىِف ٍءىينِ  ىالَِّذ الْمقَـوىي"  ..  وهـو
 :نحتاج فقط أنالعامل فيما حولنا من طاقات ومواهب ووزنات، 

 

 . ننسقها-   .نوظفها -   .نكتشفها -
 . وننميها-   .نتابعها -

 

 وذلك كله بنعمة اهللا العاملة 
وأمانة الجهاد ، فى الجميع

 .والعمل الصالح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


