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رحلتي في القيادة
ا غير الناضجة وجدانيًّ

نشأُت يف أرسٍة أمريكيَّة من أصٍل إيطايلٍّ يف ضاحية من ضواحي والية نيوجرييس 
تبُعُد أقلَّ من كيلومرَتين عن منطقة ناطحات السحاب يف ماهناتن )نيويورك(. ومع 
فإنَّ حياَتنا كانت  ًعا،  َتنوُّ العامل  ُمدن  أكثر  دقائق من إحدى  ُبعد  نعيش عىل  كنَّا  نا  أنَّ
تتميَّز بضيق األُفق الشديد- ِعْرقيًّا واجتمعيًّا وروحيًّا. عندما ِصُت يف سنِّ العارشة 
تقريًبا، أذُكُر أنَّ أيب ألقى ذات يوٍم ُمالحظة عابرًة قائاًل إنَّنا أرسٌة كاثوليكيَّة تعيش يف 
مدينة أغلبيَّتها الساحقة من البِيض اآلنغلوساكسون الپروتستانت )WASP(. شُعرت 
ب الشديد؛ ألنَّ كلَّ أصدقائنا كانوا من الكاثوليك وأغلبهم كانوا إيطاليِّني.  بالتَّعجُّ

فمذا ُيمكن أن يكوَن املرُء غري ذلك؟ 

ي مل تُكن كذلك. كانت ُتبُّ الَغَجَر  ٍة إىل الكنيسة، لكنَّ أمِّ كان والدي ُمنتمًيا بشدَّ
عة من اخلرافات  وقراءَة الطالع وبِطاقاِت التاروت، عالوًة عىل جمموعٍة أخرى متنوِّ
التي جرى تناُقُلها من جيٍل إىل جيٍل يف أرسهتا اإليطاليَّة. مثاًل، عندما كنَّا نمرض، 
 ،)Fat Josie( ‘‘البدينة’’  جوزي  اسمها  بسيِّدة  تتَّصَل  أن  هو  ي  أمِّ تفعُله  أمر  َل  أوَّ كان 
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والتي كانت وسيطًة روحانيَّة تتلو بعَض الصلوات علينا لتعرَف ما إذا كنَّا قد ُأِصْبنا 
يرة’’، أي أنَّ أحَدُهم وضَع علينا لعنًة. ثمَّ كانت ُتعطي َتفاصيل اخلطوات  ‘‘بعني رشِّ

ة إلزالة ‘‘الطالع السيِّئ’’ من علينا.  الرضوريَّ

حدٍّ  عىل  اإليطاليَّة  واخلرافات  الكنيسة  نرفُض  األكرب  وأخوايت  وإخويت  كنُت 
ة  سواء. يف مرحلة مراَهَقتي، ترَك َأخي أنطوين اجلامعة والتحق بالكنيسة التوحيديَّ
سها سون ميانغ مون )Sun Myung Moon( الذي أعلَن  )Unitarian Church( التي أسَّ

السادسَة  بلغُت  فعندما  أنا  ا  أمَّ ي.  وأمِّ أليب  ًرا  مدمِّ هذا  وكان  للعامل.  مسيًحا  نفُسه 
ذاهتا.  أخي  ُخطى  سأتبع  كنُت  فإينِّ  وإالَّ  متاًما،  ا  الأدريًّ أصبحُت  قد  كنُت  عرشَة 
ت إىل يومنا هذا،  وضَعْت هذه اخليارات الباكرة ِكَلينا عىل بداية رحلة روحيَّة استمرَّ
ا أنا  ة، أمَّ وإْن كنَّا وقتها ال ندري ذلك. ظلَّ أخي عضًوا ملتزًما يف الكنيسة التوحيديَّ

ة يف حيايت.  الت جذريَّ فقد اجَتزُت يف توُّ

الت ة ذات أربعة تحوُّ رحلة روحيَّ

الت يف حيايت، فإنَّني أعني ذلك حرفيًّا. يف  عندما أقول للناس إينِّ اجتزُت أربعة توُّ
ت َمساَر َحيايت متاًما. َ الت دراميَّة َغريَّ واقع األمر كانت توُّ

ل: من شخٍص الأدريٍّ إلى قائٍد مسيحيٍّ غيور  ل األوَّ التحوُّ

مثل كثريين من أصدقائي، أمَضيُت معَظم سنوات مراَهَقتي أبَحُث عن احلُبِّ املثايلِّ 
يف كلِّ األماكن اخلطأ. لكنَّ كلَّ يشء َتغريَّ يف السنة الثانية يف اجلامعة عندما دعاين 
أحد أصدقائي إىل َحفٍل موسيقيٍّ يف كنيسة مخسينيٍَّة صغريٍة قريبٍة من احلََرم اجلامعّي. 
م قائد التسبيح دعوًة إىل َمن يريدون أن يقبلوا املسيَح، وطلَب  ويف هناية احلفل، قدَّ
ة فإينِّ عادًة ما أقول:  أن يرفَع َمن يرغبوَن يف ذلك أيادَيم. عندما أروي هذه القصَّ
َمت الدعوة  ‘‘لقد رفع اهلل يدي دون استئذاين’’. هذا بالتأكيد ما شعرُت به. عندما ُقدِّ
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ة، اندفعت من كرسيِّي كالربق وركضُت إىل األمام رافًعا َيديَّ كلَتيهم. مل أُكن  املنربيَّ
أعرف الَفرَق ما بني العهَدين القديم واجلديد، لكنَّ كلَّ ما أعرفه هو أينِّ كنُت أعمى 
ين وسكَب حمبََّته يف قلبي. ويف  َ واآلن ُأبِص. كم أينِّ عرفُت أنَّ اهلل، دون شّك، قد َغريَّ
نٍة من ستِّني طالًبا، ُأقود  غضون تسعة شهور، أصبحُت رئيًسا ملجموعٍة مسيحيٍَّة مكوَّ

وُأَعلِّم ما ُكنُت قد تعلَّمُته يف األسبوع السابق.

العميق عىل حمبَّة يسوع الذي  بالعرفان  كان هذا عام 19٧6م. شعرُت عندئٍذ 
ة مع  عاَش وماَت بالنِّيابة عنِّي، حتَّى إينِّ مَل أستطْع إالَّ أن ُأشارَك هذه األخبار السارَّ
َلَديه استعداٌد لالستمع، بم يف ذلك ُأرسيت. لقد كانت يل مع أيب حواراٌت  كلِّ َمن 
ة يف عطلة هناية األسبوع، كنَّا جالَسني يف غرفة املعيشة عندما  روحيٌَّة طويلة. ذات مرَّ

ًكا. ًة ُأخرى أن أشارَكه باملسيح، لكنَّه ظلَّ متشكِّ حاولُت مرَّ

‘‘يا پيت )خمتص اسمي( إذا كان ما تقوله حقيقًة، فلمذا مل أسمع من قبل عن 
ُثمَّ استَطعُت أن أحلََظ مزجًيا من  موضوع العالقة الشخصيَّة هذا؟’’. صمَت قلياًل، 
الغضب واحلُزن عىل وجهه وهو ينظر من خالل نافذة غرفة املعيشة قائاًل: ‘‘ملاذا مل 
ًة  َر ُأرسَتنا؟’’. ثمَّ َنَظَر إيلَّ َمرَّ َر حياَته...وقبل أن ُيدمِّ يتكلَّم أَحٌد إىل أخيك قبل أن ُيدمِّ
أخرى وأشاح بيده، وقال: ‘‘أين كلُّ هؤالء املسيحيِّني الذين تتكلَّم عنهم؟ كيف مل 

ا منهم حتَّى اآلن بعد أن بلغُت السادسة واخلمسني؟’’. أقابِْل أيًّ

مل أُقل شيًئا؛ ألينِّ كنُت أعرف اإلجابة. أغلب املؤمنني باملسيح، وال سيَّم الذين 
نعيش  الذي  اإليطايلِّ  العامل األمريكيِّ  كانوا معزولني عن  إنجيليَّة،  بيوت  نشأوا يف 
فيه. وُرغَم أنَّ والدي قد َسلََّم حياَته للمسيح يف وقٍت الحق، فال يمكُن أن أنسى 
أن  عاتقي  عىل  فأخذُت  احلني،  ذلك  منُذ  ِعظامي  يف  ناًرا  أشعل  فقد  احلوار،  ذلك 
ة، وأشارك اإلنجيل مع كلِّ َمن لديه استعداٌد ألن يسمع. أصنَع جرًسا فوق تلك اهلُوَّ

ْت مسرييت يف اخلدمة والقيادة املسيحيَّة عندما انَضَممُت إىل فريق عمل  استمرَّ
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وهي   ،)Intervarsity Christian Fellowship( اجلامعيِّني  املسيحيِّني  ب  الطالَّ رابطة 
خدمة مسيحيَّة عابرة للطوائف تعمُل ما بني الطلبة اجلامعيِّني. ويف أثناء عميل هذا، 
سافرُت ما بني نيوجرييس ومدينة نيويورك للوعظ يف األماكن املفتوحة، ولتشجيع 
الطلبة املؤمنني عىل مشاركة املسيح مع أصدقائهم وزمالئهم. ويف السنوات الثالث 
ة بَعَمل  التي ُكنت فيها يف فريق العمل هذا، شهدُت حياة كثريين تتغريَّ بصورة جذريَّ
ل ُتاَه الكنيسة. كنُت أتساءل  املسيح يسوع. ويف الوقت نفسه، أصبح ينمو داخيل َتَثقُّ
ة اللَذين كنُت أرامها يف خدمة الطلبة  عمَّ يمكن أن حيُدَث إذا ما انتقل الغنى واحليويَّ
يَّة وخرباهتا. كيَف ُيمكن أن ينترَش جمُد املسيح إىل ما  اجلامعيِّني إىل حياة الكنائس املحلِّ

ت كنيسٌة بأكملها وناَلِت التشجيَع بكافَّة مراحلها العمريَّة؟ هو أبعد إذا تغريَّ

ْت ثالث سنوات ما بعد  كُت لكي ُأِعدَّ َنفيس للقيادة الَكنَسيَّة بدارسٍة امتدَّ فتحرَّ
كونويل  وغوردون   )Princeton( پرنستون  الهوت  كّليََّتي  يف  البكالوريوس  مرحلة 
)Geri( التي كانت صديقتي  جُت بجريي  )Gordon-Conwell(، ويف أثناء ذلك، تزوَّ

التي  اجلامعيِّني  ب  الطالَّ رابطة  يف  للخدمة  َغت  َتفرَّ قد  وكانت  سنوات،  ثمين  ة  مدَّ
يََّتِي الالهوت بقليل، انتقلنا إىل كوستاريكا )يف أمريكا  ج يف كلِّ كنُت فيها. وبعد التخرُّ
ة سنة لدراَسِة اإلسپانيَّة. لقد كانت رؤيتي أن نعود إىل نيويورك لنبدأ  الوسطى( مدَّ

ة الكثرية املوجودة هناك. كنيسًة تتجاَوُز احلواجز الِعرقيَّة والثقافيَّة واالقتصاديَّ

ة سنة راعًيا ُمساعًدا يف كنيسة للمهاجرين  وعندما ُعدنا إىل نيويورك، خدمُت مدَّ
باإلسپانيَّة  املوادِّ  فيها  س  ُتدرَّ الهوت  يَّة  كلِّ يف  س  أدرِّ وكنُت  باإلسپانيَّة،  الناطقني 
أيًضا. يف أثناء تلك السنوات، أتقنُت وجريي اللغة اإلسپانيَّة، كم انغمسنا يف عاملٍ 
وصادقنا  العامل،  حول  ة  عدَّ أماكن  من  رسميَّة  أوراق  دون  مهاجٍر  مليويَن  يُضمُّ 
رات يف كولومبيا،  أشخاًصا هربوا من فرق اإلعدام يف السلڤادور، وعصابات املخدِّ
الدومينكان.  ة  املكسيك ومجهوريَّ امُلدقع يف  والفقر  نيكاراغوا،  األهليَّة يف  واحلرب 
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َس الكنيسَة التي أردناها  بط اإلعداُد الذي كنَّا نحتاج إليه كي نؤسِّ لقد كان هذا بالضَّ
)Queens( يف  الثقافات يف حيِّ كوينز  دة  العاملة متعدِّ الطبقة  يف القسم الذي تقطنُه 
ان هذا احليِّ البالغ عددهم 2.4 مليون  مدينة نيويورك، حيث أكثر من ٧0% من سكَّ
نسمة، مولودين خارج الواليات املتَّحدة األمريكيَّة. كم أنَّ هذا الوقت أيًضا عمَل 
األغلبيَّة  تعلَِّمه  أن  ُيمكن  ما  ومقدار  والكنيسة،  اإلنجيل  ِة  لقوَّ فهِمنا  تشكيل  عىل 

ة يف أمريكا الشمليَّة. شة للكنيسة الثريَّ الفقرية املهمَّ

ل خدمة عبادة  يف أيلول/سپتمرب سنة 198٧م، حرَض مخسٌة وأربعون شخًصا أوَّ
ٍة يف تلك السنوات األوىل، ومل يُمرَّ وقٌت  ك اهلل بقوَّ لكنيسة ‘‘احلياة اجلديدة’’. وقد ترَّ
طويٌل قبل أن تنمَو الرعيَّة لتصَل إىل 160 شخًصا. وبعد ثالث سنوات، بدأنا يف 
مبنى الكنيسة نفسه اجتمًعا باللغة اإلسپانيَّة. وبحلول هناية السنة السادسة، وصل 
ة إىل 400 شخص، واإلسپانيَّة إىل 2٥0 شخًصا. عدد احلضور يف اخلدمة اإلنكليزيَّ

املسيح،  إىل  يأتون  الناس  كان  شاّب.  لراٍع  عة  وُمشجِّ مثريًة  خربًة  كانت  لقد 
َيظَهرون  القادة  من  املزيد  كان  ُمبدعة.  جديدٍة  بأساليَب  اخلدمة  ون  يتلقَّ والفقراء 
دين، ونزرع كنائس جديدة. لكْن  ُنطِعُم املرشَّ تتكاثر، وكنَّا  الصغرية  واملجموعات 

مل يُكن كلُّ يشء عىل ما يرام تت السطح، ال سيَّم يف حيايت الشخصيَّة.

ة ة الوجدانيَّ ل الثاني: من الَعَمى الوجدانيِّ إلى الصحَّ التحوُّ

كانت روحي تتَقلَّص وتنكمش.

لنقوم  الوقت  من  والقليل  نفعَله،  أن  جَيُب  ممَّا  الكثري  لدينا  بأنَّ  نشعر  دائًم  كنَّا 
بذلك. ومع أنَّ الكنيسة كانت مكاًنا مثرًيا للفرح واحلمسة، فلم يُكن هناك أيُّ فرٍح 
كر. وبعد العمل، مل  وسَط فريق القيادة. واجباٌت ال تنتهي، ومسؤوليَّاٌت ال َتلقى الشُّ
يُكن لديَّ ما يكفي من الطاقة ألكوَن أًبا لطفلَتيَّ الصغريَتني، أو أن أستمتع بالوجود 



ا14 القائد الناضج وجدانيًّ

ا كنُت أحُلم بالتقاُعد، ومل أُكن قد تاوزُت منتصَف الثالثينيَّات من  مع زوجتي. ورسًّ
عمري. ويف الوقت نفسه، صارت تراوُدين كلُّ ألوان الشكوك يف القيادة املسيحيَّة. 
ّب؟  هل يتحتَُّم عىل القائد املسيحيِّ أن يكوَن بائًسا ومضغوًطا حتَّى خيترَب آخرون فرَح الرَّ

فهذا ما كنُت أشعُر به.

يتمتَّعون  كانوا  الذين  عاة  الرُّ من  غريي  من  والَغرية  احلََسد  مع  أصارُع  ُكنُت 
برعيَّاٍت أكرب، ومباٍن كنسيَّة أمجل، وحاٍل أسهل. مل ُأِرد أن أكوَن ُمدمنًا عىل العمل 
ضا  بالرِّ أشعر  أن  أريُد  كنُت  أعرفهم.  كنُت  الذين  اآلخرين  الرعاة  أو  والدي  مثل 
ل الذي كان يميُِّز خدمة يسوع. لكنَّ السؤال  ّب، وأخِدَم باإليقاع غري امُلتعجِّ يف الرَّ

املطروح كان: كيف؟

بدأ قاُع حيايت ينهار يف خريف عام 1994م عندما انَفَصَلِت اخلدمة اإلسپانيَّة 
ًة. ال ُيمكن أن أنسى الصدمة التي شعرُت هبا يوم دخلُت هذه  لتكوَن كنيسًة مستقلَّ
اخلدمَة ألجد مئَتي عضٍو غري موجودين؛ إذ مل يبَق منهم إالَّ مخسون. لقد غادروا كي 
سوا كنيسة جديدة. أشخاص ُقدهُتم إىل املسيح وتلَمذهَتُم وكنُت راعَيهم عىل  يؤسِّ

مدى سنوات- مَضوا كلُّهم دون أن يقولوا كلمة.

قاَدْت  التي  املشكالت  اء  جرَّ اللَّوم  كلَّ  يُت  تلقَّ االنقسام،  ذلك  حدَث  عندما 
كشاة  ام،  االهتِّ عند  الصمت  يف  يسوع  نموذج  أتَبع  أن  حاولُت  االنقسام.  ذلك  إىل 
ْل يا پيت. لو كان  بح )إشعياء ٥3: ٧(. وكنُت أقول لنفيس مراًرا: ‘‘حتمَّ ُتساُق إىل الذَّ
َل األمَر’’. لكنِّي كنُت يف الوقت نفسه أضجُّ باملشاعر املتضاربة  يسوع مكانك، لتحمَّ
قاد  الذي  امُلساعد  الراعي  من  والغضب  العميق  باجلرح  شعرُت  لقد  وامُلتصارعة. 
االنفصال. مثل كاتب املزمور، شعرُت بأمل اخليانة ممَّن كنُت أحسُبه ‘‘إلفي وصديقي، 
الذي كانت تلو لنا الِعرشة’’ )مزمور ٥٥: 14(. لقد كنُت ممتلًئا بالثورة والكراهية، 
وهي مشاعر مل أستطِع التَخلُّص منها مهم حاولُت أن أترَك وأغفَر وُأطِلق. وعندما 



1٥ ا رحلتي في القيادة غير الناضجة وجدانيًّ

الشتائم خترُج من فمي بصورة تكاد تكون  كنُت أصري بمفردي يف سيَّاريت، كانت 
عفوية. ‘‘إنَّه ]شتيمة وشتائم[’’.

كنُت  ملا  الالهويتُّ  التفسري  لديَّ  يُكن  مل  تَّام’’.  الشَّ ‘‘الراعي  اآلن  أصبحُت  لقد 
امُلفرتض  ونوحي.  ُحزين  يل  يرشُح  الذي  الكتايبُّ  اإلطار  لديَّ  كان  وال  أختربه، 
عاة املسيحيِّني اجليِّدين أن حُيِبُّوا اآلخرين ويغفروا هلم. لكنِّي مل أُكن  وامُلنتظر من الرُّ
عاة، كانوا خيَشون عيلَّ أن أكون عىل  كذلك. عندما شاركُت حالتي مع ُزمالئي الرُّ
شفري السقوط يف هاوية بال عودة. لقد ُكنُت ُأدِرُك أينِّ غاضٌب وجمروح، لكنِّي ظَلْلُت 
عىل مستًوى أعَمق غري واٍع بمشاعري احلقيقيَّة وبحقيقة ما جيري يف حيايت الداخليَّة. 
بل  الكنيسة،  يف  حدث  الذي  االنقسام  توابع  ليس  حينها  الكربى  ُمشكلتي  كانت 
رة، وال أستطيع أن  ب وخترج منِّي بأساليَب مدمِّ كانت أنَّ مشاعر األمل راحت تترسَّ
َم فيها. كنُت بغضٍب أنتقُد الراعي امُلساعد الذي ترَك الكنيسَة آخًذا معه مئَتي  أتكَّ
عضو. وُقلُت جلريي إينِّ مل أُعد واثًقا ما إذا كنُت أريُد أن أظلَّ راعًيا لكنيسة، بل مل 
يُتها يف  أعد أثُق بأينِّ أريُد اإليمَن باملسيح حتَّى! كانت النصيحُة األكثُر فائدًة التي تلقَّ

ذلك الوقت هي أنَّ عيلَّ أن أذهَب إىل ُمشري مسيحّي.

كالطفل  وامَلهانة  لِّ  بالذُّ أشعُر  ُكنُت  لكنِّي  وذهبنا،  موعًدا  جريي  مع  حجزُت 
املشري،  أمًرا خطًأ. يف جلسايت مع  املدرسة ألنَّه فعل  إىل مكتب مدير  يذهَب  الذي 
تعقيدات  من  أو  حدثت،  مشكالت  من   ، يفَّ ليس  ما  كلِّ  عىل  باللوم  ألقي  ُكنُت 
اخلدمة يف مكان مثل كوينز، واملطالب التي ال تنتهي خلدمة زرع الكنائس، وجريي، 
وأطفالنا األربعة، واحلرب الروحيَّة، والقادة اآلخرين، وغياب غطاء الصالة. ومل 

خيُطر ببايل بعد أن أصل املشكالت موجود يف داخيل أنا. 

ًة لسنٍة أخرى قبل أن  استطعُت بصورٍة ما أن أحافظ عىل احلياة واخلدمة مستمرَّ
الثاين/يناير، 1996م، قالت يل جريي  الثاين من كانون  أرتطَم بالقاع احلقيقّي. يف 
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براءيت  عن  لديَّ  كانت  التي  األوهام  هناية  هذه  كانت  لقد  الكنيسة.1  سترتك  ا  إهنَّ
الكنيسة  ما حيدث يف حيايت من فوىض. أخربُت شيوخ  وعدم مسؤوليَّتي عن كلِّ 
الشيوخ  اقرتح  ذلك.  بعد  حيُدَث  أن  جيب  بم  يقيني  بعدم  واعرتفُت  جريي،  بقرار 
فحزمنا  األمور.  ترتيب  ملحاولة  أسبوع  ة  مدَّ مكثَّفة  خلوة  يف  جريي  مع  أشرتَك  أن 
منَّا. لقد كان  القريبة  املراكز  ام كاملة مع ُمشرَيين يف أحَد  أيَّ حقائبنا وأمَضينا مخسة 
هديف يف ذلك األسبوع أن أجد طريقًة رسيعًة ُأصِلَح هبا ما حَدث جلريي، وأضَع 
وجيِّ كي نعوَد برسعٍة إىل املسار املعتاد للحياة واخلدمة.  هنايًة ألملنا الشخيصِّ والزَّ

ْعه فهو أينِّ كنُت عىل موعد مع لقاء مع اهلل ُمغريِّ للحياة.  ا ما مل أتوقَّ أمَّ

ل، لقد اختربُت حقيقَة أينِّ  َبه باألوَّ يل الثاين، وكان كثري الشَّ لقد كان هذا هو توُّ
كنُت أعمى وبغتًة نلُت البصرية. لقد فتح اهلل عينيَّ كي أرى أينِّ كائن إنسايّن، ولسُت 
الغضب واحلُزن.  الصعبة مثل  باملشاعر  بأن أحسَّ  َسَمح يل  ممَّا  إنسايّن،  فاعٍل  د  جُمرَّ
لقد صُت أدرُك التأثري الكبري لألرسة التي نشأُت فيها يف حيايت وزواجي وأسلوب 
الوعُي اجلديد  بالصدمة ملواجهة كلِّ ذلك، فقد جعَلني  قياديت. وُرغَم أينِّ شعرُت 
ًة جديدة. لقد توقَّفُت عن التظاُهر بم هو ليس حقيقتي، وأخذُت اخلطوات  يَّ أخترُب حرِّ
األوىل كي أشُعَر بالراحة يف شخصيَّتي احلقيقيَّة ‘‘پيت سَكزيرو’’ اإلنسان الذي لديه 
ة ونقاط الضعف واملشاعر. واكتشفت وجريي  تلك املجموعة الفريدة من نقاط القوَّ
حقيقَة أنَّ املحبَّة هي مقياس النضج احلقيقيِّ وليس العمل، وأعدُت ترتيَب أولويَّايت 

كي أضَع زواجي قبل خدمتي.2

بعَد  ُأنكرها  أن  أستطِع  مل  مؤملًة  أواجُه حقائَق  الثاين جعَلني  ل  التحوُّ لكنَّ هذا 
هناك  كانت  لقد  روحيِّني.  وآباًء  هاٍت  أمَّ أريبِّ  أن  أحاول  وجدانيًّا  إينِّ رضيع  اآلن. 
مناطق كربى من حيايت ظلَّْت بعيدًة من ملسة يسوع املسيح. مثاًل، مل أعرف كيف أقوم 
بيشء بسيط كأن أكوَن موجوًدا وأستمَع بُعمٍق حقيقيٍّ لشخٍص آخر. ومع أينِّ كنُت 
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يََّتْي الهوت مرموقَتني،  يُت تدريًبا يف كلِّ الراعَي املسؤوَل يف كنيسٍة كبريٍة ونامية؛ وتلقَّ
ٍس  باع أمنٍي وُمكرَّ وحرضت أفضل مؤمترات القيادة، وصاَر يل سبع عرشة سنة يف اتِّ

للمسيح، فقد كنُت ال أزال قزًما روحيًّا ونفسيًّا.

َي الروحيَّ  ن النفيسَّ لنُموِّ وعىل مدى عرشين سنة تقريًبا، ظللُت أتاهُل املكوِّ
ست  ولعالقتي باهلل. مهم كان عدد الُكتب التي ُيمكن أن أقرأها، أو املدى الذي َكرَّ
وعدم  األمل  من  رة  املتكرِّ الدورات  تلك  يف  عالًقا  أظلُّ  فسوف  للصالة،  نفيس  به 
ال  التي  حيايت  يف  األموَر  تلك  ُيغريِّ  بأن  املسيح  ليسوع  أسمَح  حتَّى  وذلك  النُّضج 

طح. تزال تت السَّ

لقد اكتشفُت أنَّ حيايت ُتشبه كثرًيا جبل اجلليد؛ إذ كنُت أدرُك فقط جزًءا بسيًطا 
منه، يف حني يقُع اجلزء األكرُب تت سطح املاء، دون أن أدرَي شيًئا عنه. وهذه الُكتلة 
الغاطسة هي ما يتسبَُّب يف كلِّ االضطرابات التي تدث يف أرسيت وكنيستي، وتؤثر 

يف حيايت بوصفي زوًجا وأًبا وقائًدا مسيحيًّا.

ما  الوثيقة  العالقة  أكتشف  أن  ممكنًا  يُكن  مل 
قبل  الروحّي،  والنُّضج  الوجدانيَّة  ة  حَّ الصِّ بني 
بعُد   َ غريَّ قد  يُكن  مل  املسيح  يسوع  أنَّ  أفهم  أن 
غري  من  وأنَّ  حيايت،  من  الَعميقة  نات  املكوِّ هذه 
أزال  ال  وأنا  روحيًّا  ناضًجا  أكون  أن  امُلمكن 
التي  والسنني  الشهور  ويف  وجدانيًّا.  ناضج  غري 
الطريقة  جهة  من  كثرًيا  وجريي  ُت  تغريَّ َتَلت، 
التي نعيش ونخُدم بحسبها. بدأنا أن َنعَمُل َفَقط 

قبل. وقد أصبحت  اعتدنا من  ام ونصف كم  أيَّ ِستَّة  وَليس  األُسبوع  ام يف  أيَّ مَخَسة 
والضعف،  باالنكسار  العميق  شعورنا  من  نابعًة  قيادًة  نقوَد  أن  َة  املحوريَّ قيمنا  من 

نموذج جبل الجليد
ما يقع تحت السطح
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ٍة ننجُزها يف عملنا من أجل اهلل. أبطأنا قلياًل من  وأن تكون املحبَّة احلقيقيَّة أبرَز مهمَّ
إيقاع اخلدمة يف َكنيستنا- ‘‘كنيسة احلياة اجلديدة’’. ويف الوقت الذي كنَّا فيه نغوص 
عميًقا تت السطح يف حياتنا التي ُتشبه جبل اجلليد الغاطس، كنَّا أيًضا ندعو كلَّ 
القادة ألن يفعلوا اليشَء نفَسه، وكانت النتيجة ثورًة شاملًة يف طريقة النَّظر إىل كلِّ 
يشء. وهكذا ازدهَرْت رحلُة إيمين وتكرييس للمسيح، وانسحَب األمر ذاته أيًضا 

عىل أرسيت وخدمتي يف الكنيسة.

ية ة المتأنِّ ل الثالث: من النشاط المحموم إلى الروحانيَّ التحوُّ

يف بداية حيايت املسيحيَّة، كنُت شغوًفا بمحبَّة يسوع. كان وقت خلويت معه هو أغىل 
أن  )أي  النشاط  َحلَّ  ما  رسعان  لكْن   . وُأصيلِّ س  املقدَّ الكتاب  أقرأ  حيث  أوقايت، 
يلِّ من حيايت )أي أن ‘‘أكون’’ مع يسوع(.  ‘‘أعمل’’ من أجل يسوع( حملَّ اجلانب التأمُّ
يَّة وقت الصالة والعبادة اليومّي،  لقد َتَعلَّمُت منذ وقت باكر من حيايت املسيحيَّة أمهِّ
اليوميَّة  اخللوة  يُكْن وقت  مل  املسيحيَّة،  والقيادة  اخلدمة  َدَخلُت حياَة  أن  بعد  لكنِّي 
كافًيا. مل يمِض وقٌت طويٌل َقبل أن انخرطُت يف امَلزيد من النشاط من أجل اهلل أكثر 

ممَّا يستطيع أن حيتمل الوقت الذي ُكنُت أمضيه مع اهلل.

وجريي،  مُت  تقدَّ عندما  و2004م،   2003 العاَمني  يف  الثالث  يل  توُّ حدَث 
سنوات  منذ  الرهبانيَّة  احلركات  عن  أقرأ  كنُت  شهور.  أربعة  ة  مدَّ سبتيَّة  بإجازة 
الكافَِيني ألتعلَّم  واملساحة  الوقت  لديَّ  الالهوت، واآلن صار  يَّات  كلِّ دراستي يف 
والكاثوليكيَّة(،  واألرثوذكسيَّة  )الپروتستانتيَّة  األدِيرة  من  الكثرَي  ُزرنا  عنها.  املزيد 

س. ل يف الكتاب املقدَّ واعتنْقنا اإليقاعات الرهبانيَّة للصمت والصالة والتأمُّ

ًة لإلبطاء من إيقاع حياتنا  وعندما انتهت إجازُتنا السبتيَّة أجَرينا تعديالٍت جذريَّ
املحموم. وأصبح قضاء الوقت يف الصمت واالختالء، والربنامج الروحيِّ اليومّي، 
والسبت األسبوعّي، متثُِّل أساَس انضباطاتنا الروحيَّة. لقد اختربنا الكثري من الفرح 
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ة يف مسريتنا مع املسيح، ويف عالقتنا الزوجيَّة حتَّى إنَّنا صنا نتساءل ما إذا  يَّ واحلرِّ
كان اهلل يدعونا كي نرتك تلك احلياة ذات اإليقاع امُلتسارع يف نيويورك، وننتقل إىل 
ٌة لنا  مكان أكثر هدوًءا. لكْن رسعان ما صاَر جليًّا لنا أنَّ هذه االنضباطات رضوريَّ

كي نستطيع البقاء يف كوينز واالستمرار يف قيادة الكنيسة.

ا هتدئة إيقاعنا  ُفها بأهنَّ ليَّة )التي أعرِّ وعندما بدأنا يف التعليم عن الروحانيَّة التأمُّ
ة الوجدانيَّة،  بط ما بينها وبني كلِّ ما كنَّا ُنعلِّمه عن الصحَّ كي نكون مع يسوع(، والرَّ
ٌة روحيٌَّة عظيمة. يف كلِّ خدمة- من املجموعات الصغرية إىل  اجتاحت كنيسَتنا ُقوَّ
عالقتهم  يف  جديدًة  دفَعًة  الناس  اخترب  التدريبيَّة-  األحداث  إىل  األحد،  خدمات 

باملسيح، واختربُت أنا دفعًة جديدًة يف قياديت للكنيسة.

توقَّفُت عن الصالة هلل كي ُيبارك أهدايف، وبدأُت ُأصيلِّ من أجل مشيئته هو.

تعلَّمُت أن أنتظَر الربَّ من أجل الربِّ نفسه، وليس من أجل بركته.

، يف حني يعمُل اهلل أكثر. كنُت أعمُل أقلَّ

وتبنَّيُت رؤية أكثر اتِّزاًنا هلل القريب البعيد، امُلتنازل وامُلتسامي، وأدركت عمله 
انا يف الوقت نفسه. وبدأُت أقيُس نجاح  الذي يعمُله فينا، والذي يعمله ُمتجاوًزا إيَّ
فقط  الناس، وليس  الذي حيدُث يف حياة  والعميق  احلقيقيِّ  التغيري  بمقدار  اخلدمة 
ّي. وكان التأثري ُمدهًشا حتَّى إينِّ شعرُت بأينِّ مدفوٌع ألن  بعدد احلضور والعطاء املادِّ
أكتب عمَّ يعمله اهلل ما بيننا. وكانت النتيجة هي أْن ُنرِش كتايب ‘‘الروحانيَّة الناضجة 
وجدانيًّا’’* )Emotionally Healthy Spirituality( عام 2006م. كانت الكنيسة تنمو، 
ة يف الشخصيَّة ويف األداء املهنّي. لكْن  . وشعرُت بمزيٍد من القوَّ وحياة الناس تتغريَّ

ظلَّت هناك منطقة غري ملموسة يف جبيل اجلليدّي، وهي القيادة نفسها.

*   هذا الكتاب من منشورات أوفري للطباعة والنرش )النارش(.
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ة إلى األمانة في القيادة طحيَّ ل الرابع: من السَّ التحوُّ

ة، فقد ظلَّ هناك قدٌر كبرٌي من االنفصال  مع أنَّ الكنيسة كانت تزدهر عىل مستوياٍت عدَّ
القياديِّ من جهٍة  ة الروحيَّة والوجدانيَّة من جهة، ودوري  بني ما تعلَّمته عن الصحَّ
أخرى بصفتي راعًيا مسؤواًل للكنيسة. فمع أينِّ كنُت ُأطبِّق مبادَئ الروحانيَّة الناضجة 
وجدانيًّا يف حيايت وأرسيت واملجموعات الصغرية وجمهودات التلمذة يف كنيستنا، فلم 
أُكن ُأطبِّق املبادئ نفسها يف قياديت. وأصبحُت أشُعر باحلاجة ألْن أغرَس الروحانيََّة 
القيام  كيفيَّة  أدِر  مل  لكنِّي  يّس،  املؤسَّ النظام  يف  أعمق  مستًوى  عىل  وجدانيًّا  الناضجَة 
أغلب  أنَّ  عندي  جليًّا  صار  دراسيَّة،  حلقات  وحرضُت  ُكُتًبا  قرأُت  وعندما  بذلك. 
القادة مل يستطيعوا القيام بذلك، كم مل أستطْع أنا ذلك أيًضا، عىل مدى سنوات طويلة.

الفريق  إدارَة  أو  العمل،  فريق  أعضاء  بشأن  القرارات  اَذ  اختِّ أتنَُّب  كنُت 
ْص  عني الرئيسيِّني، ومل أكتب وصًفا وظيفيًّا دقيًقا لكلِّ الوظائف، كم مل أخصِّ واملتطوِّ
اٍت  الوقَت للتخطيط لالجتمعات، وال عملُت عىل متاَبعة َتفاصيل املشاريع. ويف مرَّ
د بالغ. كنُت أرى بوضوح  نادرة، عندما كنُت أفعُل هذه األمور، كنُت أفعُلها برتدُّ

األموَر التي جيب أن ُتفعل، لكنِّي كنُت أريد أن أترَكها لشخٍص آخَر ليفعَلها.

)عظات،  هبا  واالهتمم  َعَمُلها  جيب  إذ  تغمرين  كثريًة  أموًرا  بأنَّ  شعرُت  ألينِّ 
ة، أحداث تدريبيَّة للقادة، أَزمات ما بني القادة والرعيَّة(، كنُت أندفُع  قرارات رعويَّ

وُأؤدِّي مسؤوليَّات القيادة األصَعب بصورٍة سطِحيٍَّة عابرة.

صعبًة 	  ستكون  ا  أهنَّ أعرف  كنُت  التي  االجتمعات  أتنَُّب  كنُت 
وضاغطة.

دَق التامَّ يف التعبري عن احلقيقة عندما يكون ذلك 	  كنت أتنَُّب الصِّ
صعًبا وغري مريح. 

كنُت أتنَُّب تقييمت األداء عندما يكون أداُء أَحِدهم ضعيًفا. 	 
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مل أطَرِح األسئلَة الصعبَة، ومل أتكلَّم بوضوح عندما يكوُن يشٌء 	 
ما خطًأ.

ة دون متضية وقٍت كاٍف ألستوضَح 	  كنُت أحرض االجتمعات املهمَّ
اُذها. ًيا يف القرارات التي جيب اختِّ ر جيًِّدا ُمصلِّ َأهدايف منها، أو ُأَفكِّ

كنُت 	  أينِّ  يعني  ما  التزامايت،  ملتابعة  الكايَف  الوقَت  س  ُأَكرِّ أُكن  مل 
أترُك الكثرَي من األمور دون متابعة، وكان هذا يمثُِّل صعوبًة عىل 

موا أفضَل ما عندهم. الفريق أن يقدِّ
الصمت وااللتصاق 	  الالزم من  الوقت  كنُت أصارُع كي أميض 

ة للتخطيط  ام العصيبة التي فيها اجتمعات مهمَّ بيسوع يف أثناء األيَّ
االسرتاتيجيِّ للخدمة.

ات املؤملة أنَّ حيايت 	  ولعلَّ أسوأ الكلِّ أينِّ كنُت ال أنتبه إىل املؤرشِّ
وخدمتي ليست عىل املستوى الذي كنُت أرجوه وأختيَّله.

ٌة  عْت أحداٌث مهمَّ وصَلْت كلُّ هذه األمور إىل ذروهتا عام 200٧م عندما تمَّ
ة لَتكرِسَ اإلنكار الذي كنُت أتبنَّاه ُتاه ُأسلوب ِقياديت والذي استمرَّ عرشين سنة.  عدَّ
الكنيسَة نفَسها ارتطَمْت بجدار.  أثناء تلك السنوات، كان عيلَّ أن أعرتَف أنَّ  ويف 
وحانية  والرُّ الوجدانيَّة  ة  الصحَّ َتضمني  عىل  وعملنا  زاَد،  األعضاء  أعداد  أنَّ  فمع 
السابق.  يف  هي  كم  كانت  للكنيسة  ة  اإلداريَّ الفاعليَّة  فإنَّ  َشعبِنا،  َحياة  يف  ليَّة  التأمُّ

وصاَر واضًحا اآلن أنَّ مواجهَة ذلك الفشل جيب أن يبدأ من عندي.

’’، وُينِجَز العمَل  غري أينِّ كنُت أريُد أن يأيت شخٌص آخر و‘‘يرتِّب البيت الداخيلَّ
السخيَف املختصَّ بالتوظيف، والَفصل من العمل، وإعادة التوجيه، وقيادة الكنيسة 
َز عىل األمور املمتعة مثل الوعظ والتعليم. لكْن  يف أثناء التغيريات املؤملة، حتَّى أركِّ
ور القيادّي، كانت أماَنتي  نة يف الدَّ عندما اخرتُت أن أَتنَّب هذه األمور الصعبة امُلتضمَّ
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وأمانة الكنيسة عىل املحّك. ويف النهاية اعرتفُت لنفيس باحلَقيقة: أنَّ العقبة الكربى 
ًة أخرى، كان عيلَّ أن  التي كانت متنُع الكنيسة أن تكوَن ما قصده اهلل هلا هي أنا. ومرَّ
ة كان عيلَّ أن أنظَر إىل األمل  أنظَر إىل ما هو أعمق من السطح يف حيايت- يف هذه املرَّ
ُر يف التغيريات التي عيلَّ القيام  والفشل املتعلَِّقني بَدوري أنا القائد. وما إْن بدأُت أفكِّ
ليَّة  ة الوجدانيَّة والروحانيَّة التأمُّ هبا، حتَّى أدَركُت أنَّ من شأن تطبيق مبادئ الصحَّ
يَّة- أن يكوَن أكثر تعقيًدا ممَّا ختيَّلت. لقد  سيٍَّة صحِّ عىل مهامِّ القيادة وبناء ثقافٍة مؤسَّ
كانت مسريًة قاَدت إىل استكشاف ُمستمرٍّ ومؤملٍ حليايت الداخليَّة، وقادت يف النهاية 

ٍل رابٍع يف حيايت. إىل توُّ

َض القائُد آخرين  هناك حكمة شائعة ومرتاكمة يف جمال القيادة، وهي أن ُيفوِّ
هتم. لكنِّي ُكنُت  يف األمور التي ُتعدُّ من نقاط ضعفه، ويف الوقت نفسه من نقاط قوَّ
أعلُم أنَّ هذا ليس ما أحتاُج ألن أفعَله. عىل الَعكس، لقد َجَعلُت من نقطة الضعف 
مسؤوليَّات  بإضافة  وذلك  َعميل،  يف  تركيزي  بؤرة  ة،  القياديَّ مواهبي  يف  األكرب 
لكنِّي  كذلك؟  أليس  جنون.  ة.  الرعويَّ مسؤوليَّايت  إىل  رسميًّا  التنفيذيِّ  الراعي 
ألغيُت  الوقت.  من  ة  مدَّ األقلِّ  الدور، عىل  هذا  أداء  كيفيََّة  أتعلَّم  أن  ًم  ُمصمِّ كنُت 
سُت َفريًقا للتعليم، َرَفضُت ُعقوَد  ارتباطات الوعظ والتعليم خارج الكنيسة، وأسَّ
العميقَة يف  العوائق  ُمكثَّفة كي أكتشَف  ُكُتب، واشرتكُت يف منهاج مشورة  تأليف 
شخصيَّتي التي ُتسبِّب ذلك االنسداَد يف حيايت- كلَّ ما كان َيعوُق طريقي كي أكوَن 

ال. يَّ والَفعَّ القائَد الصحِّ

ة، والكثري منها مل يكن سهَل  ويف السنَتني التاليَتني، َتَعلَّمت بعض املهارات املهمَّ
التعلُّم. ويف أثناء تلك املسرية، ارتَكبُت أخطاًء َجَرَحت بعض الناس. ويف الوقت 
ومتابعة  صعبة،  مناقشات  خلَوض  واستعداٌد  أكرب  شجاعٌة  عندي  صاَرْت  نفسه، 
أنَّ  أدركُت  لقد  ة.  املهمَّ القرارات  اذ  اختِّ قبل  واحلقائق  املعلومات  ومَجع  التزامايت، 
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الكنيسَة  آخرون  يرتك  أو  خطًأ،  بعضهم  يفهمني  أن  من  أهمُّ  واملصداقيَّة  األمانة 
بسبب قرارايت. ورغم أنَّ هذه األمور كثرًيا ما كانت مؤملة، فقد تعلَّمُت ليس فقط أن 

أعرتف باحلّق، بل أن أسعى أيًضا يف سبيله، مهم كانت النتائج.

ا موهوًبا، وال صُت كذلك. لكنَّ اهلل استطاع، بم استثمرُته  مل أكن راعًيا تنفيذيًّ
إىل  تتاج  كانت  شخصيَّتي  يف  أموٍر  مع  يتعامل  أن  الزمن،  من  ة  مدَّ املجال  هذا  يف 
َن اهلل من ختلييص من  م. وبواسطة بوتقة القيادة، متكَّ تغيري حتَّى ُيتاح للكنيسة أن تتقدَّ
فة، وعلََّمني الكيفيَّة التي استخدَم هبا ذلك التغيري العميق يف  طبقات من الذات املزيَّ

حيايت لتطوير قدرايت القياديَّة.

ي ستشُعر بالتحدِّ

يل  توُّ بعد  اختربهُتم  اللذين  والنموِّ  الصاع  من  الكثري  َرِحم  من  الكتاب  َهذا  ُولَِد 
الرابع عام 200٧م. وعىل مدى السنوات الثمين املاضية، احتفظُت باليوميَّات التي 
ل، أسئلتي وصاعايت الداخليَّة مع  اًل بأوَّ ل فيها، أوَّ كنُت أكتُبها، والتي كنُت ُأسجِّ
بَِعزٍم أالَّ أؤلَِّف هذا  اهلل، وأخطائي، ونجاحايت من حني إىل آخر. غري أينِّ حاولُت 
الكتاب. لسُت سوى رفيٍق يعاين االنكسار الذي يعانيه كثريون. أنا أكُتُب انطالًقا 
من الدروس الصعبة التي تعلَّمُتها من خربات فشيل. وأمتنَّى لو تعلَّمُت هذه األمور 

يف العرشينيَّات أو الثالثينيَّات أو األربعينيَّات من عمري.

القائد  ا  أيُّ فيك،  ر  ُأفكِّ وأنا  الكتاب  هذا  صفحات  من  صفحٍة  كلَّ  كتبُت  لقد 
عن  وأسألك  القهوة،  نحتيس  الطاولة  إىل  أمامك  جالًسا  نفيس  وأختيَُّل  املسيحّي. 
مع  حوارايت  وبعد  القيادة.  يف  ياتك  وتدِّ صاعاتك  عن  فضاًل  وأحالمك  آمالك 
مُت إليهم املشورة عىل مرِّ  عاة والقادة الذين ساعدهُتم وتلمذهُتم وقدَّ الكثري من الرُّ

السنني، فإينِّ أختيَُّل أنَّك يمكن أن تقوَل أموًرا مثل اآلتية:
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ق إىل التَعلُّم، لكني ال  أريُد أن أكوَن قائًدا أفضل. أنا ُمنفتح ومتشوِّ
أدري أين جيب أن أبدأ.

أعلم أنَّ هناك خطًأ ما، وأشعُر بأنَّ املسألَة مسألُة َوقت، َقبل أن يقَع 
أمٌر سيِّئ.

ال أستطيُع امُلواَصلة هبذه الطَّريقة. لقد ارتطمُت بجدار، وأحتاُج إىل 
َن من العودة والنهوض من جديد  املساَعدة ألعرَف أين اخلطأ ألمتكَّ

ألقوَد بطريقة ُمتلفة.

بيئٍة سلبيٍَّة  ٌط يف  ُمتوسِّ قائٌد  أنا  تغيريها.  بيئٍة ال أستطيُع  أنا عالٌق يف 
وأشعُر بالعجز عن تغيريها.

أفعل كلَّ ما يف ُوسعي، لكْن ليس يل تأثري. أدير برامَج وال أساعد 
عىل تغيري حياة الناس. أشعر باجلفاف والركود.

باحلياة-  االستمتاع  أستطيع  ال  إينِّ  حتَّى  يغمرين  هائٌل  عمٌل  لديَّ 
بسبب  احلياة  ُمتع  إىل  أفتقد  أنا  اهلل، ومع نفيس، ومع اآلخرين.  مع 

املطالب الضاغطة للقيادة.

ٌل  هل تشعر بأنَّ مثل هذه العبارات تصف حالتك؟ إذا ُكنَت كذلك، فأنت مؤهَّ
بامتياز ألن تتَّخَذ خطواتك املقبلة يف النموِّ والتغيري يف القيادة.

أرجو عندما تبدأ بقراءة الصفحات املقبلة، أن تواجَه احلقائَق املؤملة عن نفسك 
وعن قيادتك، لكنِّي ال أريدك أن تيأس من إمكانيَّة التغيري يف املستقبل. أنا مثاٌل َحيٌّ 
عىل إمكانيَّة متزيق األساليب القديمة للتفكري يف القيادة املسيحيَّة، وإتاحة الفرصة 
ألساليَب جديدة. أريدك أن تنمَو ومتتدَّ الهوتيًّا ووجدانيًّا وروحيًّا، عندما تكتشف 

س حلياتك وأسلوب قيادتك. أفكاًرا ثاقبًة جديدًة من الكتاب املقدَّ
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ة، فسيتطلَّب الكثري منك: َعَمٌل شاٌق، وُمثاَبرة،  يَّ إذا أخذت هذا الكتاب بِجدِّ
ي،  بالتحدِّ ستشعر  أنَّك  املؤكد  من  للتغيري.  واستعداد  وتواضع،  وأمانة،  وشفافيَّة 
ة  ي قدٌر ُمكافئ من الرؤية الواضحة وامُلِلحَّ لكنَّ صاليت هي أن ُيرافق ذلك التحدِّ
جاَعة التي سَتسمُح  ذَت اخلياراِت الشُّ للكيفيَّة التي جيب أن تتغريَّ إليها األمور إذا اختَّ

ر يف أمور مثل:  َ حياَتك وقيادَتك. أرجو أن تبدأ رسيًعا تفكِّ هلل بأْن يغريِّ

ا ممَّا ختيَّلت. كم ُيمكن أن تكوَن القيادة أفضل جدًّ

ابة أخذتني إىل عاملٍ جديد ال أريُد العودة منه. أشُعُر بأينِّ خطوُت يف بوَّ

لكنَّ  املايض،  يف  َبعُتها  اتَّ التي  الفاشلة  األساليب  مواجهة  الصعب  من 
ًدا أينِّ قادٌر من جديٍد عىل القيادة بأسلوب جديد. لديَّ رجاًء ُمتجدِّ

ك نحَو واقٍع جديد، وال أريُد  أخرًيا أشُعُر بأينِّ أنمو. أشُعُر بأينِّ أحترَّ
العودَة إىل األسلوب الذي كنُت أعيش به يف السابق.

قائًدا يضطِرمان  إليها بوصفي  بأنَّ رغبتي يف اخلدمة وشوقي  أشُعُر 
من جديد.

َم  أقدِّ التي تعلَّمتها عىل الطريق، أرجو أن  تي والدروس الصعبة  بمشاركة قصَّ
يَّة عىل  إليك رًؤى فريدًة وشخصيًَّة من راٍع كان ُمنخرًطا انخراًطا كبرًيا يف كنيسة حملِّ
مدى أكثر من ثمنية وعرشين عاًما، خدمُت فيها بصفة راٍع مسؤوٍل ستًَّة وعرشين 
ا. إنَّ كنيستنا يف كوينز،  عاًما، ويف السنَتني األخريَتني صُت راعًيا ُمعلًِّم وراعًيا عامًّ
نيا األفقر، وهي تضمُّ مهاجرين من سبعة وثالثني  طة الدُّ نيويورك، متثِّل الطبقة املتوسِّ
ة حاٍل من األحوال، لكنَّها كانت حقاًل غنيًّا وخصًبا  ا ليَسْت بيئًة سهلًة بأيَّ بلًدا. إهنَّ

للنموِّ والتغيريـ عىل املستوى الشخيصِّ وعىل مستوى القيادة.

لقد ُوِضَع هذا الكتاب انطالًقا من َشَغٍف حقيقيٍّ أن أرى الكنيسة خُمِلصًة وُمثِمرًة 
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ة عن  يف إرساليَّتها عىل املدى البعيد. لكنَّنا إذا كنَّا نأمل يف تغيري العامل باألخبار السارَّ
يسوع، فيجب أن نبدَأ برحلة شخصيَّة تقودنا إىل تغيري حياتنا بتغيري املناطق األعمق 
من السطح يف شخصيَّاتنا. يف الصفحات املقبلة، أضُع بني يَديك خريطة طريق هلذه 
دة والواضحة التي من شأهنا أن ُتساعدك  الرحلة بم فيها األفكار واملمرسات املحدَّ
عاة،  ا خريطُة طريق ليس فقط للرُّ عىل متييز اخلطوات اآلتية التي يريدها اهلل لك. إهنَّ
ا،  بل جلميع القادة املسيحيِّني كلٌّ يف مكانه- سواء كنَت راعًيا مسؤواًل، أم راعًيا تنفيذيًّ
جملس  يف  عضًوا  ًسا  شيًخا/شمَّ أم  الكنائس،  إحدى  يف  اخلدمة  فريق  يف  عضًوا  أم 
كنيسة، أم قائَد جمموعٍة صغرية، أم قائَد إحدى اخلدمات، أم عضًوا يف فريق عمل يف 
ا كنت  يَّة أو هيئة مسيحيَّة غري كنسيَّة، أم ُمرساًل، أم قائًدا يف جمال العمل- أيًّ كنيسٍة حملِّ
بني هؤالء، فإينِّ أصيلِّ أن تَد يف هذا الكتاب حقائَق وإرشادات ليس فقط تساعدك 

َ أيًضا عىل املستوى الشخيّص. لتكوَن أكثر تُأثرًيا يف دورك، بل لتتغريَّ

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

ل عىل احلياة الداخليَّة، والثاين عىل  ُز األوَّ مُجِّعْت فصوُل هذا الكتاب يف قسَمني: يركِّ
ل، سأستكشف أربع َمهامَّ أساسيَّة للحياِة الداخليَّة  احلياة اخلارجيَّة. يف القسم األوَّ
كنت  إْن  والقيادة  )الظِّّل(،  منك  امُلظلم  اجلزء  مواجهة  ُينجَزها:  أن  قائٍد  كلِّ  عىل 
ل لتحقيق الَوحدة باملحبة، واختبار ُمتعة السبت. إذا كنَّا  ًجا أو عازًبا، والتَمهُّ متزوِّ
َر هذه املمَرسات والِقَيم بُعمق  ًة، فيجُب أن تؤثِّ نرجو أن نبنَي خدماٍت وهيئاٍت قويَّ

يف روحانيَّتنا.

يف اجلزء الثاين، سنبني عىل أساِس احلياة الداخليَّة الناضجة وجدانيًّا أربَع َمهامَّ 
املسيحيَّة.  القيادة  مسرية  أثناء  يف  )روتينيًّا(  بانضباٍط  معها  نتعاَمُل  ة  حموريَّ خارجيَّة 
لطة  والسُّ الفريق،  وبناء  الثقافة  وتنمية  القرارات،  اَذ  واختِّ التخطيط  ُن  تتضمَّ وهي 

يَّة، والنهايات والبدايات اجلديدة. واحلدود الصحِّ
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إنَّ هذا الكتاب ليس من الكتب التي ُتقرأ عىل َعَجل، بل امَلقصود أن يقرَأه املرء 
اسة  كرَّ أو  القراءة،  أثناء  يف  يوميَّاتك  بدفرت  تتفَظ  ألن  اآلْن  أدعوَك  ًيا.  ُمصلِّ بعنايٍة 
فاِرغة وَتكُتُب أسِئَلَتَك وُمالحظاَتَك بينم يتكلَُّم اهلل إليك. إذا ُكنَت تريد تعظيم تأثري 
عك أن تدعَو عىل األقلِّ َشخًصا آخر، واألفضل أن تفعل ذلك مع  ما تقرأه، فأشجِّ

فريقك بأكمله، كي يقرأوا ويدخلوا معك الصاع نفسه.

نفسك،  لرؤية  متاًما  جديٌد  أسلوٌب  فيه  باًبا  الكتاُب  هذا  لك  يفتُح  أن  رجائي 
وجديٌد مَتاًما للقيادة. وكم ُدِعَي أبونا إبراهيم، فإينِّ أومن بأنَّ كالًّ منَّا مدُعوٌّ ليرتَك 
األرَض التي اعتاَدها ليتبَع دعوًة اهلل له إىل أرٍض جديدة- مآلنة باملواعيد. صاليت 
َفحات،  أن تلَتقي اإللَه احليَّ بوسائَل جديدٍة ومنعشة يف أثناء ارتالك بني هذه الصَّ
جديًدا  غنًى  لك  لُيِعدَّ  ُمك،  يتقدَّ الربَّ  أنَّ  إبراهيم،  أبينا  حال  حاُلك  ُمكتشًفا، 

ك، وُتَغريِّ أيًضا َمن تقوُدهم. َ وإعالناٍت من شأهنا، أن ُتغريِّ
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ر يف القائد غري الناضج وجدانيًّا؟ أو ربَّم  ما الذي َيِرُد إىل ِذهنَك مبارشًة عندما تفكِّ
عندئٍذ؟  ذهنك  إىل  يرُد  الذي  الشخص  َمن  السؤال:  يكوَن  أن  األفضل  من  يكوُن 
أهو ُمديرك يف الَعَمل، أم عضٌو يف فريق العمل الذي يعمل تت قيادتك، أم زميٌل 
لك؟ أو ربَّم أنَت َنفسك؟ كيف ُيمكنك أن تصَف مثل ذلك الشخص؟ أهو شخٌص 
بالصدق  يتَّسُم  ال  متجنِّب،  ربَّم  أو  وعنيف؟  وُمسيطر  ُمزمن،  نحٍو  عىل  غاضٌب 
واألصالة وسلبّي؟ رغم أنَّ القيادة غري الناضجة وجدانيًّا كثرًيا ما ُتعربِّ َعن َنفِسها 
الناضج  غري  للقائد  األسايسَّ  التعريَف  لكنَّ  وغريها،  األساليب  هذه  كلِّ  بواسطة 

َعه: وجدانيًّا ربَّم يكوُن أبسط، ويف الوقت نفسه، أعقد ممَّا ُيمكن أن تتوقَّ

ٍة  ُف يف حالٍة مستمرَّ القائد غري الناضج وجدانيًّا هو شخٌص يتصَّ
وإىل  النفيسِّ  النُّضج  إىل  مفتقًرا  والروحّي،  الوجداينِّ  الَعجز  من 

‘‘الوجود مع اهلل’’، ومها ما حيتاج إليهم ‘‘للعمل من أجل اهلل’’.
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عندما نتكلَُّم عن القادة املسيحيِّني غري الناضجني وجدانيًّا، فإننا ُنشري إىل حالة 
من العجز يف النُّضج النفيسِّ والروحيِّ تؤثِّر يف كلِّ نواحي احلياة. ويظهر هذا العجُز 
نقاط  إدراك  باملشاعر، وعدم  الوعي  إىل  افتقاٍر شامٍل  الوجداينُّ بصورٍة أساسيَّة يف 
ِهم، والطريقة التي  ة، والكيفيَّة التي يؤثِّر هبا ماضيهم يف حارِضِ الضعف واملحدوديَّ
م يفتقرون أيًضا إىل القدرة واملهارة الالزمَتني  خيَترب هبا اآلخرون العالقة هبم. كم أهنَّ
للدخول بعمٍق يف مشاعر اآلخرين، وإدراك منظورهم لألمور. وهم حيملوَن عدَم 

سوهنا وكلِّ ما يفعلونه. ُنضجهم هذا إىل الِفَرق التي يؤسِّ

من جهة أخرى، فإنَّ العجَز الروحيَّ يظهُر يف صوَرِة النَّشاط الزائد عن احلَّد، 
حيث ينخرُط القادُة غري الناضجني وجدانيًّا يف أنشطة أكرَب ممَّا ُيمكُن أن حَيَتمَله 
خمزوهُنم الروحيُّ والنفيسُّ واجلسدّي. إهنم ُيعطوَن من أجل اهلل أكثر ممَّا يأخذون 
منه، وخيدموَن اآلَخريَن َكي ُيشاركوا يف َفَرِح املسيح، لكنَّهم كثرًيا ما يفشلون يف 
االختبار احلقيقيِّ والعميق لذلك الفرح. كم أنَّ مطالَب القيادة وُضغوطها تعل 
التي  اللحظات  للحياة. ويف  ا  ثابًتا ومسَتِقرًّ إيقاًعا  سوا  يؤسِّ أن  امُلستحيل هلم  من 
يكونون فيها أكثر صدًقا وأمانة، يعرتفون أنَّ كأَس حياهتم الروحيَّة مع اهلل ممُتلئ 
التي  واملحبَّة  اإلهليِّ  بالفرح  فائًضا  بتاًتا  يكوُن  وال  تقدير،  أحسن  عىل  نصفه  إىل 

ُيعِلنوهَنا لآلخرين.

ٍه سطحّي. وبدَل أن يتبعوا  ُس هؤالء القادة خدماهتم بتوجُّ ونتيجًة لذلَك، يؤسِّ
يف  وَينجح  َيبقى  ما  كلَّ  مستخدًما  خدمَته  يبني  كان  الذي  بولس  الرسول  نموذج 
ة أو احلجارة الكريمة )1كورنثوس 3:  ي الزمن والضغوط، كالذهب أو الفضَّ تدِّ
م يرَضوَن بأموٍر مثَل اخلشب والَقشِّ والطني، ويستخدمون موادَّ  10-1٥(- فإهنَّ
مواَجهة  تثبُت يف  ا ال  أهنَّ كم  املقبل،  اجليل  إىل  تبقى  أن  تستطيُع  وثباًتا ال  قيمًة  أقلَّ 
يقولون  الذي  املسيح  مجاَل  حَيجبون  املسرية،  تلك  أثناء  ويف  ة.  األبديَّ الدينونة  ناِر 
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م يريدون أن ُيظهروه للعامل كلِّه. ال يُدُف أيُّ قائٍد ذي نيَّات طيِّبة أن يقوَد هبِذِه  إهنَّ
الطَّريقة، غري أنَّ هذا ما حَيُدُث َطواَل الوقت.

ر يف هذه النمذج التي قد يسهُل أن متيَِّزها يف حياِة القادة. فكِّ

امُلساعدة،  إىل  وتتاج  تغُمُرها  اخلدمة  َمطالب  بأنَّ  تشعُر  شبيبة  خادمة  سارة: 
عني الذين  لكنَّها دائًم ما تُد سبًبا جيعلها تتجنَّب تكوين فريق من الراشدين املتطوِّ
يمكن أن خيدموا بجانبها كي متتدَّ اخِلدَمة. ال تفَتِقُر سارة إىل مهارات القيادة، لكنَّها 
دفاعيَّة يسهُل أن تشعَر باإلهانة عندما خيتلف اآلخرون معها. وهكذا فإنَّ جمموعة 

الشباب الذين ختدمهم خيتربون الركوَد الروحيَّ ويتناقص عدُدهم.

ره وافتقاره إىل  عني دائًم بسبب تأخُّ يوسف: قائُد ترنيٍم نشيط، لكنَّه خيرس املتطوِّ
التخطيط. ال يرى كيف أنَّ ‘‘أسلوَبه’’ مع من لَديِم سمت شخصيَّة خمتلفة، ُيشِعُرهم 
أو  أخرى  أساليب  يستوعب  أو  تغيريات  جُيرَي  أن  ا  مستعدًّ ليس  إنَّه  باالغرتاب. 
وأمينًا  ‘‘حقيقيًّا’’  يكون  أن  حياول  بذلك  أنَّه  ويُظنُّ  عنه،  خمتلفة  أخرى  شخصيَّات 
إىل  الناس  قيادة  وفاعليَّة  املوسيقيِّ  األداء  نوعيَّة  تتناقُص  الوقت  مع  لذا  نفسه.  مع 
عون ذوو املوهبة  حمرض املسيح يف فرتات التسبيح يف االجتمعات. وهكذا بدأ املتطوِّ

املوسيقيَّة والتنظيميَّة يرتكون فريق العبادة.

ٌع يف خدمة املجموعات الصغرية يف كنيسته. وتت قيادته،  ق متطوِّ يعقوب: منسِّ
الثالثة  الشهور  يف  جديدة  جمموعات  أربع  ست  تأسَّ إذ  باالزدهار؛  اخلدمة  بدأت 
 ، األخرية. صار مخسة وعرشون شخًصا، مل يُكْن هلم من قبُل اتِّصاٌل باملجتمع الكنيسِّ
جيتمعون اآلن كلَّ أسبوَعني، ويشاركون بشؤون حياهتم، وينمون مًعا يف املسيح. لكْن 
خلف مشاعر اإلثارة امُلصاحبة لذلك النجاح، بدأت تظهُر الشقوق. قائد املجموعة 
اه  وا حديًثا إىل الكنيسة، ويبدو أنَّه يأخذ املجموعة إىل اتِّ ا هو ممَِّن انضمُّ األرسع نموًّ
خمتلف عن ُعموم املجتمع الكنيّس. بدأ يعقوب يشعُر بالقلق، لكنَّه يتجنَّب احلديث 
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أنَّ  ِذكًرا عابًرا  إليه خشية أالَّ يسري احلوار َسرًيا حسنًا. كم ذكَر قائد جمموعة أخرى 
هناك عضًوا يف جمموعته يتكلَّم كثرًيا، ويسبِّب إزعاًجا للمجموعة. وبدأت املجموعة 
تفقُد أعضاَءها. طلب قائد املجموعة مساعدَة يعقوب، لكنَّ يعقوب يتجنَّب مواجهة 
املشكلة. لذا فمع أنَّ يعقوَب حمبوٌب كثرًيا من اجلميع، فهو ممَّن يتجنَّبون املواَجهة. يف 
ٍل منه. ويف  ا لو أنَّ امُلشكالت تلُّ نفَسها بنفِسها دوَن تدخُّ الواقع، يتمنَّى يعقوُب رسًّ

غضون الشهور الستَّة التالية، توقََّفت ثالٌث من املجموعات األربعة اجلديدة.

يمكن أن تطوَل وتطوَل قائمُة األمثلة، لكنِّي أعتقُد أنَّك أدركَت ما أريد َقوَله. 
س أنفسنا ملحاولة الوصول إىل العامل برسالة املسيح يف حني نتجاَهُل يف  فعندما ُنكرِّ
يصري،  قيادتنا  أسلوب  فإنَّ  الشخصيَّة،  والوجدانيَّة  الروحيَّة  تنا  صحَّ نفسه  الوقت 
عىل أفضل تقدير، قصرَي النظر. وعىل أسوأ تقدير، نصرُي ُمهِملني، ونجرح اآلخرين 
ُن الكثري من  دون داٍع، وُنعرقل رسالة اإلنجيل بواسطتنا. القيادة صعبة، وهي تتضمَّ
ة من أجل اإلنجيل كم يصُف  املعاناة. لكنَّ هناك َفْرًقا كبرًيا ما بني املعاناة الرضوريَّ
ة التي تنتج  بولس الرسول يف رسالة تيموثاوس الثانية 2: 8، واملعاناة غري الرضوريَّ

ية. َي بأمانٍة َمهامَّ القيادة الصعبة واملتحدِّ من عدم استعدادنا ألن نؤدِّ

ا أربُع سماٍت للقائد غير الناضج وجدانيًّ

ُر عيوب القادة غري الناضجني وجدانيًّا، يف واقع األمر، يف كلِّ ناحيٍة من نواحي  تؤثِّ
حياهتم وقياَدهِتم. لكنَّ الرضَر يكوُن واضًحا ال سيَّم يف أربع سمت: ضعف الوعي 
بالنفس؛ َوضع اخِلدَمة قبَل األرُسة/أو حياة العزوبة؛ العمل من أجل الربِّ أكثر من 

الالزم؛ الَفَشل يف ممارسة إيقاع العمل والراحة )السبت(.

الوعي الُمنخفض بالنفس 

داخلهم.  جيري  بم  واعني  غرَي  يكونوا  ألن  يميلوَن  وجدانيًّا  الناضجني  غري  القادة 
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م َيفشلون يف التعاُمل معها أو  ة مثل الغضب، فإهنَّ حتَّى عندما يشعرون بمشاعر قويَّ
التعبري عنها بأمانٍة وطريقٍة سليمة.

اإلرهاق  مثل  أجساُدُهم-  ُترسلها  التي  الوجدانيَّة  الرسائل  يتجاهلون  م  إهنَّ
داع، أو  واملرض الناتج من الضغوط النفسيَّة، أو زيادة الوزن، أو ُقرحة املعدة أو الصُّ
م ال ُيدركوَن الطريقة التي ُيمكن أن تكوَن رسالة اهلل هلم بواسطة  االكتئاب. كم أهنَّ
التي  األسباب  عن  وا  ُيعربِّ أن  عليهم  الصعب  من  أنَّ  كم  ‘‘الصعبة’’.  املشاعر  هذه 
اخلربات  من  نابعًة  احلارض  يف  فيها  املباَلغ  تعبرياهُتم  وتكون  االنفعال،  إىل  تدفُعهم 

وا هبا يف املايض. الصعبة التي مرُّ

التي  الشخصيَّة  اختبارات  من  يستفيدوا  أن  يمكن  القادة  هؤالء  مثل  أنَّ  ومع 
 )Myers-Briggs( ‘‘مايرز بريغز’’  القادة مثل اختبار  خيوضوهنا يف إطار اخلدمة وإعداد 
اختبار  أو  الشخصيَّة،  ة  قوَّ مناطق  تديد  اختبارات  أو  الشخصيَّة،  أنمط  د  حُيدِّ الذي 
م يظلُّون غري واعني بالطريقة  أنمط الشخصيَّة املعروف بِاسم ‘‘ديسك’’ )DISC(، فإهنَّ
التي تؤثِّر هبا أموٌر من طفوَلتِهم واألرَُس التي نشأوا فيها يف حالتهم احلاليَّة. ويمتدُّ هذا 
الفقر يف الوعي الوجداينِّ أيًضا إىل عالقاهتم الشخصيَّة واملهنيَّة حيث ال يستطيعون 
قراءة العامل الوجداينِّ لآلخرين والتفاُعل معه. يف الواقع، ُهم عادًة ما ال َيَروَن تأثرَيهم 
ة سام. ة. ربَّم سُتالحظ ذلك يف قصَّ الوجداينَّ يف اآلخرين، وال سيَّم يف أدوارهم القياديَّ

ُنموُّ  توقََّف  لكنيسٍة  املسؤول  الراعي  وهو  واألربعني،  السابعة  سنِّ  يف  سام: 
. اليوم هو الثالثاء صباًحا، وسام جالٌس إىل رأس  عدد احلضور فيها عند حدٍّ معنيَّ
الطاولة حيث ُيعقد االجتمع األسبوعيُّ لفريق العمل. وهناك حول الطاولة أيًضا 
وراعي  الشباب،  خدمة  ومدير  املساعد،  والراعي  اخلدمات،  لشؤون  سام  مساعد 
الصالة  للكنيسة. وبعد  اإلداريُّ  واملدير  والتسبيح،  العبادة  وقائد  األطفال،  خدمة 
االفتتاحيَّة، يبدأ سام بتحديث معلومات الفريق بشأن أرقام احلضور، والوضع املايلِّ 
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يف الشهور التسعة املاضية. لقد كان هذا املوضوُع عىل جدَول األعمل من قبل، لكن 
ة يف أسلوب سام، ويستطيع كلُّ اجلالسني  ة أن ُيالَحَظ بعُض احلدَّ يمكن يف هذه املرَّ

يف الغرفة أن ُيدركوا أنَّه غري سعيد. 

تساَءل سام: ‘‘كيف سنستطيع رشاَء مبنًى جديٍد كي نصَل إىل املزيد من الناس 
ٍر حدَّ  برسالة املسيح، إذا كنَّا ال ننمو اآلن؟’’ صمَت اجلميع إذ لوِحَظ وجوُد جوٍّ ُمتوتِّ
األمل يسود املكان. وأضاف سام: ‘‘لقد أضفنا فقط عرشين شخًصا منذ بداية العام، 

وهذا ال يكاد يقرتب من هدفنا أن نخدم مخسة وسبعني راشًدا يف هنايته’’.

لقد شعَر اجلميع بقلق سام وإحباطه. وبدأ ُمساعده حياول ختفيف التوتُّر بالقول 
ام  َتني أيَّ ة يف الشتاء املايض كاد يؤدِّي إىل غلق الكنيسة متاًما مرَّ يَّ إنَّ سوء األحوال اجلوِّ
ًقا  ا سام فرفَض هذا التعليق رسيًعا، ُمعلِّ األحد، وبالتأكيد هلذا تأثريه يف األعداد. أمَّ
أنَّ القضيَّة أعمق بكثري من ذلك. ورغم أنَّه مل يُقْل ذلك بوضوح، فإنَّ اجلميع شعروا 

بأنَّه يلوم فريق الَعَمل عىل ذلك الفشل.

ه أن يطرَح األسئلَة الصعبَة ويواجه احلقائق الواقعة، وكان  شعر سام بأنَّ من حقِّ
ُأمناء عىل موارد  أن أساعَد اجلميَع كي نكون وكالء  إينِّ فقط أحاول  نفسه:  يقول يف 
ة وَوعي كي  يَّ نا نتقاىض رواتِبنا من عشور الناس، ونحتاج مجيعنا ألْن نعمَل بِجدِّ اهلل. إنَّ
عون يبذلون ما بني عرش ساعاٍت ومخَس عرشَة  نستحقَّ ما نتقاضاه من مال. هناك متطوِّ
هشة من كمِّ الغضب  ساعة أسبوعيًّا دون أن يتقاَضوا شيًئا! لكن حتَّى ُهو يشُعر بالدَّ

الذي يشعُر به، والَقسوة التي كان يتكلَّم هبا.

َة عالقٍة بالرسالة اإللكرتونيَّة  مل خيُطر ببال سام أنَّ لشعوِره املتزايد باإلحباط أيَّ
التي وصلت إليه يف اليوم السابق. فقد أرسل إليه شخٌص من خارج املدينة رسالًة 
تتوي عىل رابط ملقالة عن النموِّ الرسيع لكنيسة مزروعة حديًثا، تبُعد عن كنيسته 
اجلديد.  الراعي  ذلك  يعرف  كان  إْن  سام  املرِسل  وسأل  فقط،  كيلومرًتا   16 نحو 



3٥ ا القائد غير الناضج وجدانيًّ

شعَر سام عندئذ بتقلُّص يف معدته وشدٍّ يف عضالت كتفه عندما قرأ هذه املقالة. لقد 
كان يعرف جيًِّدا أنَّ عليه أالَّ يعطي جمااًل للمقاَرنة وال يشعَر باملنافسة عندما يتعلَّق 
الراعي اجلديد والنجاح  باالستياء من  أن يشعَر  إالَّ  لكنَّه مل يستطع  باخلدمة،  األمر 
َقه. وُرغم أنَّه ال يستطيع أن يعرتَف لنفسه بذلك، فقد شعَر أيًضا بالتَّهديد،  الذي حقَّ
اجلديدة  الكنيسة  تلك  إىل  وتنضمَّ  كنيسَته  احلديثة  األرُس  بعُض  ترتَك  أن  واخلوف 

ا. األكثر إثارة واألرسع ُنموًّ

ثالثة  دوا  حُيدِّ كي  أسبوع  ة  مدَّ مهلًة  الطاولة  إىل  اجلالسني  كلَّ  أعطى  أن  وبعد 
بغتًة، دون  ينهَي االجتمع  أن  ر سام  قرَّ أداء اخلدمة وبراجمها،  رون هبا  ُيطوِّ أساليب 
أنَّ  سام  ُيدرك  ال  االجتمع.  أجندة  عىل  املطروحة  النقاط  من  ى  تبقَّ ما  يف  اخلوض 

َر سلًبا فيه، ويف فريق عمِله، ويف الكنيسة أيًضا. افتقاره إىل الوعي بالنفس أثَّ

ة أو حياة العزوبة ة على حياته الزوجيَّ يعطي الخدمة أولويَّ

يَّة  أمهِّ دون  يؤكِّ م  فإهنَّ عازبني،  أم  جني  متزوِّ وجدانيًّا  الناضجني  غري  القادة  كان  سواء 
أو  الزوجيَّة  حلياهتم  رؤيًة  يملُك  منهم  قليلني  لكنَّ  العالقات،  يف  يَّة  الصحِّ احلميميَّة 
موها إىل  ة للعازبني بينهم، بوصف تلك احلياة العطيََّة األعظَم التي ُيمكن أن يقدِّ الفرديَّ
اآلخرين. وبخالف ذلك، هم يَروَن أنَّ زواَجُهم أو حياة العزوبة التي يعيشوهنا، هي 
الة، التي هي يف  ، ينطلقون منه إىل أمٍر آخَر أهّم، وهو بناء خدمة فعَّ أساٌس ثابٌت وُمستقرٌّ
تهم القصوى. ونتيجًة لذلك، هم يستثمرون أفضل أوقاهتم وُجلَّ طاقتِهم  الواقع أولويَّ
يف سبيل جعل أنُفِسهم قادًة أكفأ، ويستثمرون فتاَت َوقتهم يف تنمية زواجهم وحياهتم 

ة متى كانوا عازبني، مع أنَّ تلك احلياة هي الوعاء األهمُّ إلعالن يسوع للعامل. الفرديَّ

يف  )سواء  الشخصيَّة  حياهتم  تقسيم  إىل  وجدانيًّا  الناضجني  غري  القادة  يميُل 
ة أو عالقتهم باملسيح. مثاًل، ُهم  الزواج أم يف العزوبة( وفصلها عن أدوارهم القياديَّ
ًة بَدورهم بوصفهم قادًة دون التفكري يف التأثري املمَتدِّ لتلك  يتَّخذون قراراٍت خمتصَّ
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أفضَل  سون  يكرِّ م  إهنَّ واستقامتها.  ة  الفرديَّ أو  الزوجيَّة  حياهتم  نوعيَّة  يف  القرارات 
طاقتهم وتفكريهم وقدرهتم اإلبداعيَّة من أجل قيادة اآلخرين، لكنَّهم يفشلون يف 

ة لويس. االستثمر يف خلق حياة شخصيَّة )زواجيَّة أم فردية(. فلننُظْر مثاًل إىل قصَّ

لويس: راعي الشباب يف سنِّ السابعة والعرشين، وخيدم يف فريق عمل كنيسة 
من  الكنيسة  حضوُر  نم  األخرية،  الثالث  السنوات  ويف  النمّو،  متسارعة  صغرية 
1٥0 إىل نحو 2٥0 شخًصا. الوقت اآلن بعد العارشة مساًء ليلة اخلميس، ولويس 
ة األوىل بالتأكيد. انتهى منذ ساعة  ر، وهذه ليَسِت املرَّ مازال يعمل حتَّى وقت متأخِّ
تقريًبا اجتمُع درس الكتاب للطلبة الذي يعلُِّم لويس فيه، لكنَّه ال يزال جالًسا إىل 
رة. فعالوًة عىل عمله امُلعتاد، وضَع عىل  مكتبه يقرأ ويبعث رسائل إلكرتونيَّة متأخِّ
ما  إطار  يف  املجتمع  يف  ة  الكرازيَّ امُلبادرات  من  عدد  إطالق  مسؤوليَّة  أيًضا  عاتقه 
حسَبه متابعَة َمن حرضوا الكنيسة يف خدمة عيد القيامة. عندما بدأ لويس بالعمل 
يف الكنيسة منذ ثالث سنوات، كان يظنُّ أنَّ إيقاع العمل سيهدأ بعد ذلك، لكنَّ هذا 

مل حيُدث؛ إذ كان اإليقاع يتساَرع.

حيبُّ لويس عمله، وال ُيمنع يف العمل عىل هذه املشاريع اإلضافيَّة، لكنَّ تزاُيد 
أربع سنوات،  قبل  ج بصوفيا  تزوَّ أن  البيت. فمنذ  العمل أصبَح قضيًَّة يف  ساعات 
عيه؛ فهي تعرتف بمواهبه، وتدفُعه ألن يتبَع دعوة اهلل  كانت زوجته من أكثر ُمشجِّ
ا تعرتف  له للخدمة. لكنَّها يف اآلونة األخرية مل تُكْن مساندًة له بالقدر نفسه، بل إهنَّ
ا تشعر بالَغرية من عمله، وتتساَءل ما إذا كان حُيبُّ الكنيسة أكثر ممَّا حُيبُّها  أحياًنا أهنَّ
ل، وقد  ا مرَهقٌة ليس أكثر؛ فهي يف الشهر الثالث من محلها األوَّ هي. يعتقد لويس أهنَّ

يَّة عمله. كان مَحاًل صعًبا، وربَّم هذا هو ما جعَلها تفقُد رؤيتها ألمهِّ

م أفضَل ما لديَّ للكنيسة، يف حني يتعلَّق األمر بحياة  يتساءل لويس: كيف ال أقدِّ
حاسوبه  لويس  يغلق  أخرًيا  األمر.  ذلك  صوفيا  تفهَم  أن  جيب  تِهم؟  وأبديَّ الناس 
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برؤيٍة  صوفيا  قلب  أشِعْل  رّب،  يا  رجاء  بصالة:  د  ويتنهَّ األنوار،  ويطفئ  ال  النقَّ
يَّة ما أفعُله يف هذه الكنيسة. وال ُيدرك أنَّه جيرح زوجَته، وأنَّ هذه الصالة  جديدٍة ألمهِّ

َ هذه احلقيقة. لن تغريِّ

ة به ا تحتمل عالقتهم الشخصيَّ ب أكثر ممَّ يعملون من أجل الرَّ

يفعُل القادة غري الناضجني وجدانيًّا أكثَر ممَّا تسمُح به طاقتهم وذلك بصورٍة ُمزمنة. 
ون يف القبول  م يستمرُّ ورغم أنَّه تكون لديم عادًة مهامُّ أكثر ممَّا يسمح به وقتهم، فإهنَّ
التلقائيِّ لكلِّ ما ُيطَلب إليهم، وما ينفتُح أماَمُهم من ُفرص للخدمة، قبل أن حياولوا 
لة- أو القيادة  أن يُميِّزوا، بالصالة، مشيئَة اهلل. وُيعدُّ غريًبا هلُم مفهوم الروحانيَّة امُلتَمهِّ

لة- التي فيها جيب أن ينبَع ما يفعلونه من أجل يسوع من كوِنم مع يسوع. امُلتَمهِّ

م َيَرون أنَّ متضية الوقت يف اخللوة والصمت  وإذا خَطر األمُر بباهِلم أصاًل، فإهنَّ
هو رفاهية، أو يشٌء ُيناسب نوًعا آخَر من القادة، وليَس ُجزًءا من ممارساهتم الروحيَّة، 
سة، أو  تهم القصوى هي قيادة املؤسَّ ا لتحقيق فاعليَّتهم يف القيادة. أولويَّ أو رضوريًّ
الفريق، أو اخلدمة، بوصفها الطريقة الوحيدة للتأثري يف العامل برسالة املسيح. وإذا 
سألَتهم عن أهمِّ ثالث أولويَّات هلم يعتقدون أنَّ عليهم متضية وقتهم فيها بوصفهم 
باهلل  ة  تنمية عالقاٍت عميقة مغريِّ ة  أولويَّ قائمتهم  املتوقَّع أن تَد يف  قادًة، فمن غري 
واآلخرين. ونتيجًة لذلك، فإنَّ السمة التي تكاد تكون ‘‘طبيعيَّة’’ حلياهتم وعالقاهتم 
ة كاريل. هي الترشُذم واجلفاف والفراغ. ربَّم تُد نفسك أو تد شخًصا تعرفه يف قصَّ

عدد  يبلغ  كنيسة  يف  تسبيح  قائدة  وهي  والثالثني،  الرابعة  سنِّ  يف  كاريل: 
أعضاؤها 800 عضو. وصلت كاريل إىل هذا الدور بعد أن بدأت بوصفها موسيقيًَّة 
يبلغ 100 عضو. عالوًة عىل  عة منذ عرش سنوات عندما كان عدد احلضور  متطوِّ
عني، والتخطيط خلدمات الكنيسة يف هناية األسبوع،  قيادهتا لفريق تسبيح من املتطوِّ
هي ترشف عىل فريٍق مسؤوٍل عن اخلدمات اإلجتمعيَّة. وهو عمٌل ضخٌم يشرتك 
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غني، لكنَّها بصورٍة ما تعُل العمَل يبدو سهاًل.  عني، وأربعة متفرِّ فيه عرشاُت املتطوِّ
يف الواقع، هي تتقُن ما تفعله كثرًيا، حتَّى إنَّ باري )Barry(، الراعي املساعد املرشف 

اها كلَّ سنٍة أن تضَع عىل عاتقها املزيد من املسؤوليَّات.  عليها، يتحدَّ

لكْن يبدو يف اآلونِة األخرية أنَّ كاريل مل َتُعْد تستطيع أن تواصَل بالكفاءة نفسها. 
َتني املوعد النهائيَّ لتسليم بعض  رة، وتاَوَزْت مرَّ بدأت تصُل إىل االجتمعات متأخِّ
بأنَّ  تثُق  ا  أهنَّ غري  وصلتها.  ة  مهمَّ بمكاملاٍت  االتِّصال  ُتعاود  ومل  الصغرية،  املشاريع 
التي  اللحظات  الكنيسة يزدهر. لكْن يف  ُيرام؛ ألنَّ عملها يف  ما  األموَر ال تزال عىل 
تكون فيها أكثر أمانة وصدًقا يف مواجهة نفسها، تنتاهبا الشكوك يف نفسها: كيف ُيمكن 
أن تكوَن األمور عىل ما يرام من اخلارج، يف حني أشُعُر بأينِّ أموُت بالتدريج من الداخل؟

تقريًبا  ا  دوريًّ التي تُدُث  األزمات  الصباحيَّة، وحلِّ  االجتمعات  قيادة  بني  ما 
الكايف  الوقت  لكاريل  يُعد  مل  البيت،  يف  تدث  التي  واألمور  املختلفة،  الِفَرق  يف 
وُتَعدُّ  الكلمة.  أو  الصالة  اهلل يف  مع  وقًتا  طاقٌة كي مُتيض  لديا  ت  تبقَّ لنفسها، وال 
معركًة أسبوعيًَّة أن تستطيع الذهاب لرشاء أغراض البقالة، أو طهو بعض الوجبات 
عة  الرسُّ ا خمالفة  أمَّ املالبس.  أو غسيل  الرياضة،  بعض  أو ممارسة  يَّة،  الصحِّ نصف 
تها يف األسبوع املايض، فهي ُتعدُّ تعبرًيا واقعيًّا عن أسلوب حياهتا التي صاَر  التي تلقَّ
امُلبارش:  رئيسها  لباري  قالت  األخرية،  اآلونة  ويف  الالزم.  من  أكثر  رسيًعا  إيقاُعه 
‘‘أشُعُر بالغرق. أبني الكنيسة وأحاول أن أرتَِّب األجواَء لآلخرين كي يتقابلوا مع 
اهلل، لكنِّي أشعُر بأينِّ فقدُت يسوَع يف الطريق. أحتاج إىل ما جيعُلني أشعُر بالتواصل 

مع اهلل من جديد’’.

ًم، واقرَتَح عليها بعض الُكُتب التي ساعَدْته، وعرَض  كان باري ُمتعاطًفا وُمتفهِّ
يوجد  ال  لكْن  التسبيح.  لقادة  املقبل  التدريبيِّ  املؤمتر  حضور  تكاليف  هلا  يدفَع  أن 
كتاٌب أو مؤمَتٌر ُيمكن أن يتعامَل مع األمور العميقة يف حياة كاريل أو أن يمنَحها ما 
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ا؛ إذ إنَّ ما تتاُج إليه هو املزيد من الوقت كي ُتبطئ من إيقاعها حتَّى  تتاج إليه حقًّ
تستطيع التواصل مع اهلل واآلخرين، والتواصل مع نفسها أيًضا.

غياب إيقاع العمل والراحة )السبت(

كلَّ  ساعة  وعرشون  أربعة  وهو  السبت،  وجدانيًّا  الناضجني  غري  القادة  يمرُس  ال 
ّب، ونستمتَع  ذ بعطايا الرَّ أسبوع، نتوقَُّف فيها عن كلِّ أشكال العمل كي نسرتيح ونتلذَّ
من  نوٌع  حتَّى  أو  اختيارّي،  أمٌر  هو  السبت  يوم  حفَظ  أنَّ  حيسبون  ربَّم  معه.  باحلياة 
قون ما بني املمرسة الكتابيَّة  الناموسيَّة التي تنتمي إىل املايض السحيق. أو ربَّم ال ُيفرِّ
الروحيَّة للسبت، ويوم اإلجازة الذي يستخدمونه للقيام بأعمل حياتيَّة غري مدفوعة 
ق، وإهناء االلتزامات عىل اختالفها. وإذا  األجر مثل دفع الفواتري، والذهاب إىل التسوُّ
كانوا يمرسون السبت، فُهم يفعلون ذلك بصورة متقطِّعة وغري منتظمة، معتقدين أنَّ 
اًل االنتهاء من أعمهلم قبل أن ُيمرسوا السبت. أو عليهم أن يعَملوا باجتهاٍد  عليهم أوَّ

وا’’ الراحة. الِحْظ هذا األمَر يف حياة جون. شديد حتَّى ‘‘يستحقُّ

جون: يف سنِّ السادسة واخلمسني، وخيدم بصفِة قائٍد يف إحدى الطوائف حيث 
حقيقيَّة،  إجازة  عىل  سنوات  منذ  جون  حيُصل  مل  كنيسة.  ستِّني  من  أكثر  عىل  ُيرشُف 
يشء،  أيَّ  تكتُب  وال  اإللكرتونيَّة  الرسائل  فيها  تقرأ  ال  التي  اإلجازات  تلك  وأعني 
بت األسبوعّي. اليوُم هو السبت، وهو يتناول القهوة الصباحيَّة  كم أنَّه ال يمرُس السَّ
ٍة طويلة، قبل أن يتَّجه إىل مكتبه لُيتابع رسائله  مع كريغ، وهو راٍع صديٌق جلون ُمنُذ مدَّ

ويكتب تقريَره الشهريَّ الذي كان جيب أن يكتبه األسبوع املايض، لكنَّه مل يستطع.

عىل  فيها  حصلَت  ٍة  مرَّ آخَر  كانت  متى  ا.  جدًّ ُمتعًبا  تبدو  ‘‘جون،  كريغ:  يقول 
إجازٍة، ولو كانت يوًما واحًدا، لتسرتيَح بالفعل؟’’.

يَّة  ‘‘سنسرتيُح عندما نذهب إىل السمء. عىل األقّل، هذا ما كان يقوله يل أستاذي يف كلِّ
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الالهوت منُذ ثالثني سنة. اهلل يعمُل دائًم، وجيب أن نشارَكه العمل، أليس كذلك؟’’.

لكن كان من الواضح أن جون ُمتعب حدَّ االستنفاد الكامل.

أجابه كريغ: ‘‘أعلم أنَّك ُتِبُّ عملك، لكْن ماذا يوجد يف حياتك اآلن يعطيك 
الرسور والفرح؟’’.

قائاًل بصوٍت  أجاَب  رأَسه،  ًسا  ُمنكِّ فيها  الصمت، كان جون  بعد حلظاٍت من 
هذا  مثل  يف  ر  ألفكِّ الوقت  لديَّ  كان  أن  منذ  طويٌل  وقٌت  مرَّ  ‘‘لقد  واِهن:  خافٍت 

السؤال. ال أعرف ما عيلَّ قوله’’.

عاة  الرُّ كلُّ  أفعل؟  أن  ُيمكن  ‘‘ماذا  أضاف:  الصمت،  من  أخرى  حلظاٍت  بعد 
واملسؤولني الذين أعرفهم يعملون بالطريقة نفسها’’.

ا؟ أهذا هو ُعذُرك؟’’. أجاب كريغ بابتسامة لطيفة: ‘‘حقًّ

أجاب جون: ‘‘معك حّق. سأعود إىل عطلِة يوم االثنني’’.

ا  أهنَّ أدرك  نظرة عىل رزنامته  ألقى  املكتب،  إىل  بعد ساعة، عندما وصل جون 
ام االثنني الستَّة املقبلة،  مُمتلئة باملواعيد والواجبات التي عليه إهناؤها خلمسة من أيَّ
وبدأ يقول لنفسه: َمن أخدُع؟ إنَّ أْخَذ يوِم إجازٍة أسبوعيَّة ليس عمليًّا يل اآلن. سأحاول 
يسَمُح  لن  األرجح  عىل  لكْن  امُلزدحم.  جدويل  ذلك  يل  يتيح  عندما  يوًما  أخطَف  أن 
جدَوُل جون له بذلك. وحتَّى إذا حصَل عىل إجازِة يوٍم واحٍد من وقت إىل آخر، 
فلن يكون ذلك كافًيا له كي يستطيَع تأسيس إيقاِع العمل والراحة الذي حيتاُج إليه 

ال لفريقه وللكنائس التي ُيرشف عليها. كي يكوَن القائَد الصحيَح والفعَّ

يف بداية هذا الفصل، سألتك: َمن يتباَدُر إىل ذهنك عندما تتساءل عن القائد غري 
مت التي حاولنا استكشافها، مع أفكارك املبدئيَّة  الناضج وجدانيًّا؟ كيف تتَّفق هذه السِّ
الناضجة وجدانيًّا؟ هل وجدَت نفسك يف أيٍّ من هذه األمثلة؟ ربَّم  القيادة غري  عن 
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تقول يف نفسك: نعم، ُأشبه أغلَب هذه الشخصيَّات، ولديَّ الكثري من هذه السامت. وربَّم 
َوْضع  من  أسوأ  ربَّام  أشخاًصا  أعرف  القيادة.  طبيعة  هي  هذه  فتقول:  ًكا  ُمتشكِّ تزال  ال 
الون. صحيح أنَّ هذه السمت  ة الوجدانيَّة، لكنَّهم قادة فعَّ املذكورين يف ما يتعلَّق بالصحَّ
ة، لكْن بمرور الوقت سيدفُع هؤالء القادة واخلدمات حيث  والقصص ال تبدو مأساويَّ

يِّ دون فحص. خيدمون، ثمنًا باهًظا إذا استمرَّ هذا السلوك غري الناضج وغري الصحِّ

إذا كنَّا نتَّفُق عىل أنَّ النتائَج بعيدَة املدى للقيادة غري الناضجة وجدانيًّا هي خطٌر 
ملاذا  أنفسنا:  عىل  نطرَحه  أن  جيب  الذي  فالسؤال  وفاعليَّتها،  الكنيسة  ة  صحَّ عىل 
يَّة؟ ربَّم تعتقد أنَّ الكنيسة وقادهتا سيكونون دائًم  نستمرُّ يف مثل هذه األنامط غري الصحِّ
ون لفعل كلِّ ما ُيمكن لتحقيقها. لكنَّ  يَّة ومستعدُّ يف صفِّ القيادة الناضجة والصحِّ
احلقيقة هي أنَّ هناك أجزاًء من ثقافة القيادة الشائعة يف الكنيسة تعمل بعكس مفهوم 

القيادة الناضجة وجدانيًّا.

الناضجة وجدانيًّا، فستواجه  القيادة   إذا اخرتَت أن تسعى بتصميٍم إىل تقيق 
يه الوصايا  بعض ‘‘النريان الصديقة’’. وسيكون عليك أن تدخَل معارك ضدَّ ما أسمِّ

يَّة األربعة للقيادة غري الناضجة وجدانيًّا. غري الصحِّ

ا؟ إلى أيِّ مدى ُتعدُّ قيادُتك ناضجًة وجدانيًّ

ا ال يشء؛  ا الكلُّ وإمَّ ة )النضج( الوجدانيَّة للقيادة ليس مسألَة إمَّ عدم الصحَّ
إىل  البسيط  من  النضج  عدم  درجة  فيه  ترتاوح  ُمتَّصٍل  طيٍف  عىل  تقع  فهي 
ط إىل الشديد، وقد تتغريَّ من موسٍم يف احلياة إىل آخر ومن خدمة إىل  املتوسِّ
عدم  عن  ُتعربِّ  التي  اجلمل  من  اآلتية  القائمة  تستخدم  أن  ُيمكنك  أخرى. 
ة الوجدانيَّة للقيادة، وذلك كي تقيَِّم احلالَة التي أنت فيها اآلن. بعد كلِّ  الصحَّ
ْقم امُلناسب هلا من وجهة نظرك بحيث يكون الرقم: مجلٍة من اجلمل، اكُتب الرَّ
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٥ = صحيح دائًم.
4 = صحيح غالًبا.

3 = صحيح أحياًنا.
2 = صحيح نادًرا.

1 = ليس صحيح بتاًتا.

مثل . 1 معها،  والتعاُمل  الصعبة  امَلشاِعر  الختبار  كافًيا  وقًتا  أميض 
الغضب واخلوف واحلزن.

ُر هبا األموُر املتواَرثة من األرُسة . 2 أستطيُع أن ُأميِّز الكيفيَّة التي تؤثِّ
التي نشأُت فيها يف عالقايت وقياديت- سلًبا أو إجياًبا.

وطاَقتي . 3 َوقتي  هبا  أبذل  التي  الطريقة  تعكُس  ًجا(:  متزوِّ كنَت  )إذا 
تي القصوى. حقيقَة أنَّ زواجي- وليس قياَديت- هو أولويَّ

أبذل هبا وقتي وطاقتي  التي  الطريقة  ُكنَت عازًبا(: تعكس  )إذا 
هي  قياديت-  وليس  عازًبا-  بصفتي  يَّة  الصحِّ حيايت  أنَّ  حقيقة 

تي القصوى. أولويَّ
اد الذي . 4 ًجا(: أخترُب العالقة امُلبارشة ما بني االتِّ )إذا كنَت ُمتزوِّ

اد الذي بيني وبني زوجتي. بيني وبني يسوع، واالتِّ
اد الذي بيني  )إذا كنَت عازًبا(: اخترب العالقة امُلبارشة ما بني االتِّ

اد الذي بيني وبني أرسيت وأصدقائي. وبني يسوع، واالتِّ
َمهم كنُت مشغواًل، فإينِّ ُأمارس بانتظام انضباطايت الروحيَّة من . ٥

الصمت واالختالء.
كة مع اهلل . 6 س بانتظام، وُأصيلِّ كي أسَتمتَع بالرشَّ أقرُأ الكتاَب املقدَّ

وليس فقط من أجل اخلدمة والقيادة.

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ
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أمارُس السبت- أربٌع وعرشون ساعة يف األسبوع أتوقَُّف فيها . ٧
عن العمل وأسرتيح وأستمتُع بعطايا اهلل الكثرية.

الروحيَّة . 8 حليايت  ا  رضوريًّ روحيًّا  انضباًطا  السبَت  أحسُب 
وخدمتي وقياديت.

اذ . 9 واختِّ التخطيط  قبل  والتمييز  التفكري  يف  ًيا  ُمصلِّ الوقت  أميض 
القرارات.

اذ القرار بالقدرة عىل متييز مشيئة اهلل . 10 أقيُس نجاَح التخطيط واختِّ
وَعَملها )بدَل أن أقيسه فقط بالنموِّ يف أعداد احلُضور، أو َتطبيق 

الرَباِمج بامتياز، أو زيادة مساحة التأثري املنظور يف العامل(.
وقِت . 11 من  جزًءا  باستمراٍر  ُس  أكرِّ املبارشة،  قياديت  تت  للَّذين 

اإلرشاف عليهم ملساعدهتم يف حياهتم الداخليَّة مع اهلل.
أو . 12 أدائهم  بشأن  الفريق  عبَة مع أعضاء  الصَّ أتنَّب احلواراِت  ال 

سلوكهم.
يتعلَّق . 13 ما  يف  لطة  السُّ استخدام  عن  أتكلَُّم  عندما  بالراحة  أشعر 

بَدوري أو أدوار اآلخرين.
العالقات . 14 يف  بوضوٍح  عنها  ُت  وعربَّ يًَّة،  صحِّ حدوًدا  وضعُت 

واألقرباء،  األصدقاء  )مثاًل،  امُلتداخلة  باألدوار  تتميَُّز  التي 
َيشغلوَن  عون  ُمتطوِّ أو  ُموظَّفون  نفسه  الوقت  يف  هم  الذين 

ة...إلخ(. أداوًرا مهمَّ
أجزاًء . 1٥ وأراها  أَتقبَُّلها  واخلَسائر،  النِّهايات  مواجهة  تنُّب  بدَل 

أساسيَّة من الطريقة التي يعمل اهلل هبا.
أو . 16 عني  واملتطوِّ املبادرات  عن  أختىلَّ  أن  ًرا  ومفكِّ ًيا  ُمصلِّ أستطيع 

الربامج التي ال تعمُل جيًِّدا، وأفعل ذلك بوضوح وبِرفق.

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ
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ٍة أمامك؟ رغم  ص بضع دقائق مُلراجعة إجاباتك. ما الذي َيرُبُز بقوَّ خصِّ
الفصل هناك بعض  التقييم، ففي هناية  دة هلذا  نتيجة رقميَّة حمدَّ أنَّه ال توجد 

ة التي يمكن أن ُتساعَدك كي تفهَم َوْضَعك جيًِّدا. املالحظات العامَّ

ة  السارَّ األخباَر  فإنَّ  املجال،  هذا  يف  لنفسَك  اختبارك  نتيجُة  كانت  مهم 
َب لَتكوَن قائًدا ناضًجا وجدانيًّا عىل نحٍو متزايد.  َم وتتدرَّ أنَّك يمكن أن تتقدَّ
ل،  اها قدرًة كبريًة عىل التغريُّ والتحوُّ َل اهلل أجساَدنا وعقوَلنا ُمعطًيا إيَّ لقد شكَّ
حتَّى ونحُن يف التسعينيَّات من أعمرنا. وهكذا فإذا كانت مواجهة أسلوب 
يتعلََّم  القلق، فال تَزْن. إذا أمكَن شخًصا مثيل أن  قيادتك تتسبَّب يف بعض 
أن  منَّا  لكلٍّ  فيمكن  ارتكبُتها،  التي  واألخطاء  الفشل  خربات  كلِّ  يف  وينمَو 

ينمَو ويصبَح قائًدا ناضًجا وجدانيًّا.

ة  الوصايا األربع غير الناضجة )وغير الُمنطوقة( للقيادة الكنسيَّ

ة بم هو مقبول وغري مقبول أن  ‘‘وصايا’’، وهي تلك القواعد اخلاصَّ إنَّ لكلِّ ُأرَسة 
ب هذه الوصايا التي تُكم حياَة ُأرَسنا، وُنطيُعها طاعًة  ُيقاَل أو ُيفَعل. ونحُن نترَشَّ
ب  نا أماكَن للِدفء واألمان واالحرتام، فإنَّنا نترشَّ تلقائيَّة بينم نكرُب. إذا كانت ُأرَسُ
التي  والطريقة  ألنُفِسنا  َفهُمنا  ُل  وَيَتشكَّ نستنشقه.  الذي  اهلواء  مثل  السمت  هذه 
هو  ُأرسنا  يف  واملألوف  الطبيعيُّ  كان  إذا  ذلك،  خالف  عىل  العامل.  مع  هبا  نتفاَعُل 
طبيعيًّا،  الصفات  هذه  ُب  نترشَّ فإنَّنا  بالَكمل،  واهلََوس  واإلحباط  واخلزي  الربودة 

ُد لنا الطريقَة التي َنرى هبا أنُفَسنا وَنَتعامل بواسطتها مع العامل. وهي أيًضا تدِّ

لقد ُولِدنا روحيًّا بالطريقة نفسها يف أرسة الكنيسة التي هلا كذلك وصاياها غري 
الناضجة وغري املنطوقة. وإذا أَرْدنا أن نصرَي قادًة ناضجني وجدانيًّا، فسوف نحتاُج، 

آجاًل أو عاجاًل، أن نواجه ونقاوَم كلَّ تلك الوصايا أو بعًضا منها.
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ة األولى: ليَس النجاُح َنجاًحا إالَّ إذا كان األمُر أكَبَر وَأفَضل يَّ ة غير الصحِّ الوصيَّ

نا نقيُس  تَعلََّم أغلُبنا أنَّ مقياَس النجاح هو العالماُت اخلارجيَّة. يف إطاِر الكنيسة، إنَّ
الذين  وأعداد  ام  اخلُدَّ وعدد  احلضور  أعداد  مثل  بمقاييس  األموَر  ة  تقليديَّ بصورٍة 
العطاء  وِمقدار  الصغرية،  املجموعات  عدد  وكذلك  ة،  والعضويَّ ة  املعموديَّ نالوا 
ّي. ولنَُكْن واضحني هنا أنَّه ليس هناك ما هو سيٌِّئ يف األرقام، فإنَّ قياس تأثري  املادِّ
اخلدمة باألعداد هو أمٌر كتايّب. يوصينا يسوع أن َنصنَع تالميذ من مجيع األمم. وأكثر 
ة، يستخدم سفر األعمل لغة األرقام ليصَف تأثري اإلنجيل- أكثر من 3000  من مرَّ
إىل  ُيقبلون  كانوا  والنساِء  الرجاِل  من  كبرٌي  مجهوٌر   ،)4  :4 )أعمل  واعتمدوا  آمنوا 
‘‘ِسفر العدد’’.  س ُيدعى  14(. لدينا ِسفٌر كامٌل يف الكتاب املقدَّ اإليمن )أعمل ٥: 
من الطبيعيِّ أينِّ وكلَّ الرعاة الذين أعرفهم، نرغُب أن نرى كنائَسنا تنمو يف العدد 

وُتضيُف أشخاًصا ُجدًدا من أجل املسيح.

لكْن فلنَُكن أيًضا واضحني: هناك طريقٌة خاطئٌة للتَّعاُمل مع األرقام. فعندما 
فإنَّنا  باآلخرين ونتفاَخُر بحجِم كنائسنا وخدماتنا،  أنُفسنا  مُلقارنة  نستخدم األرقام 
أن  يوآَب  النبيُّ  داُوُد  َكلَّف  عندما  واخلطأ.  الصواب  بني  ما  الفاصل  اخلطَّ  نتجاَوُز 
جُيري َتعداًدا لكلِّ الرجاِل امُلحاربني، بدافع الكربياء، حيث توقََّف داُوُد عندئٍذ عن 
َوْضع ثقته باهلل، بل بحجم جيوشه، كان ُيعدُّ تركيُزه عىل األعداد رضًبا من الوثنيَّة، 
21؛  )1أخبار  اخلطيَّة  هذه  بسبب  ة  األمَّ كلِّ  عىل  دينونًة  شديًدا  وباًء  اهلل  وجلَب 

2صموئيل 24(. ومات سبعون ألَف شخص.

اه قيمًة ُمطلقة- األكرب  ة والتأثري، حاسبني إيَّ النموُّ العدديُّ هو ما يقِرُنه العامل بالقوَّ
سًة أكرب، فسوف يعطيك الناس قيمًة  هو دائاًم أفضل. إذا كنَت ُتديُر رشكة أو مؤسَّ
ُيعامَلك  ُع أن  تتوقَّ إذا كنَت مليونرًيا فسوف  أكرَب ممَّن يمتلك رشكًة صغريًة ناشئة. 
الناس باحرتاٍم وخضوٍع أكثر، مثاًل، من شخص يعيش عىل املعونة احلكوميَّة. وإذا 
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كنَت تعمل يف كنيسة، فإنَّ حجَم فريقك أو حجَم خدمتك، سيؤثِّر يف الطريقة التي 
ينظر هبا الناس إليك.

عندما يتعلَُّق األمُر بالكنيسة، فإنَّ املشكلَة ليست يف أنَّنا ُنجري العدَّ واإلحصاء، 
بل يف كوننا قد اعتنقنا بالكامل منظوَر العامل، يف أنَّ األكرب هو األفضل وأنَّ األرقام 
أصبحْت هي اليشُء الوحيد الذي نحسبه. فعندما ال يكوُن يشء ما أكرب وأفضل، فإنَّنا 
نحسَبه فاشاًل، وإذا حَكْمنا عىل أنفسنا هبذه الطريقة، فإنَّنا نحسب أنفَسنا قد فشلنا. 
دات  س عىل املحدِّ وما نغفُله يف كلِّ هذه احلسابات هو القيمة التي يضُعها الكتاُب املقدَّ

الداخليَّة. ومن َثمَّ فإنَّ ما حيسُبه العامل فشاًل، ليس دائًم هو كذلك يف كلمة اهلل.

يف  وإطعامهم  شخص  آالف  مخسة  تعليم  يف  ليسوع  املبهر  النجاح  فبعد  مثاًل، 
بداية األصحاح السادس من إنجيل يوحنَّا، نرى بعد فِقرات قليلة، فشاًل من الناحية 
ة. ‘‘من هذا اْلَوْقِت َرَجَع َكثرُِيوَن ِمْن َتالميِذه إىَِل اْلَوَراِء، َومَلْ َيُعوُدوا َيْمُشوَن  العدديَّ
َمَعه’’ )يوحنَّا 6: 66(. مل يبدأ يسوُع بالقلق والتساؤل عن أسلوبه يف الوعظ، بل ظلَّ 

راضًيا، عامًلا أنَّه يف َقلب إرادة اآلب، وكان لديه منظوٌر أكرب ملا يفعله اهلل.

ليس النجاح دائًم، ُكلُّ ما هَو أكرب وأفضل. 

 :1٥ يوحنَّا  )انُظْر  كثري.  بثمٍر  نأيت  وهكذا  فيه  َنثُبَت  أن  علينا  أنَّ  يسوع  علََّمنا  لقد 
ا أن نثُبَت يف يسوع.  ا أن ُنثِمر وإمَّ 1-8(. ليس األمُر مسألة اختيار يَشٍء بدَل آخر- إمَّ
دون  هبان املتوحِّ ا شكل الثبات واإلثمر، فيتوقَُّف عىل َدعوتنا الفريدة يف القيادة. الرُّ أمَّ
الذين ُيمضون أغلَب أوقاهتم يف الصالة وتقديم اإلرشاد الروحيِّ حيملون نوًعا وكمًّ 

خُمتلَفني من الثمر َعمَّ ُيمكن أن أمحَله أنا، راعَي كنيسٍة، يف نيويورك.

ربَّم نجُد املثَل الكتايبَّ األفَضل عىل ذلَك يف إنجيل البشري لوقا 10، حيث أرسَل 
النتيجة  بسبب  سني  ُمتحمِّ كانوا  رجعوا  وعندما  اثننَي.  اثننَي  تلميًذا  سبعنَي  َيسوَع 
يَّة  َد َيسوُع أمهِّ العدديَّة خلدمتهم، عالوة عىل أنَّ الشياطني كانت ختضع هلُم بِاْسمه. أكَّ
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رُهم أيًضا بأمٍر أهّم: ‘‘َولِكْن ال َتْفَرُحوا هِبَذا: َأنَّ األَْرَواَح خَتَْضُع  خدمتهم، لكنَّه ذكَّ
َمَواِت’’ )لوقا 10: 20(. بَكِلمت  َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا بِاحْلَِريِّ َأنَّ َأْسَمَءُكْم ُكتَِبْت يِف السَّ
روا أنَّ فرَحُهم يأيت من عالقتهم به وليس من إنجازاهتم  ُأخرى، كان يريدهم أن يتذكَّ

من أجله.1

كيَف يمكنُنا إًذا أن ُنقاوَم هذه الوصيَّة التي تقول إنَّ األكرَب دائًم أفضل؟ أعتقُد 
املحبَّة  من  عميقًة  عالقًة  ق  ُنحقِّ كي  حياتنا  إيقاع  ُنبطئ  أن  هو  الوحيد  الطريَق  أنَّ 
بعض  لنا  يكون  وأن  الرابع(،  الَفصل  يف  ذلَك  عن  املزيُد  )نجُد  بيسوع  اد  واالتِّ
َفقاء املوثوق هبم الذين نحمي أنُفَسنا من خداع الذات بواسطة املشاركة األمينة  الرُّ
ر بحسب طريقة ‘‘األكرب هو األفضل’’، فعادًة ما أطرح  معهم. عندما أجُد َنفيس ُأَفكِّ
نابعٌة من  اآلخرين،  إىل  أنقُلها  التي  تلك  النموِّ  رؤية  ‘‘هل  السؤال:  نفيس هذا  عىل 

طموحايت الشخصيَّة، أم من فم الرّب’’ )انُظْر إرميا 23: 20-16(.

ا تكوُنه ة الثانية: ما تفعله أهمُّ ممَّ يَّ ة غير الصحِّ الوصيَّ

. ما نفعله ُمِهمٌّ بالفعل، لكْن إىل حدٍّ معنيَّ

ا، سواء كنَت ُعضًوا يف  إنَّ الكفاءَة واملهارَة للقيام بدوِرك يف الكنيسة مهمٌّ جدًّ
جملس اإلدارة أم راعًيا أم قائَد خدمٍة أو جمموعة صغرية، أم عضًوا يف فريق التسبيح، 
جَمال  يف  قائًدا  أم  األطفال،  ِخدَمة  يف  ًعا  متطوِّ أم  باآلخرين،  بون  يرحِّ الذين  من  أم 

َي مهاراتك وتزيَد فاعليَّتك. الَعَمل. ومن املرجوِّ أن تدرَك ذلَك، وُتريَد أن تنمِّ

ا ممَّا تفعله. ملاذا؟ ألنَّ حمبَّة يسوع فيك هي العطيَّة األعظم  لكنَّ ما تكونه أهمُّ جدًّ
التي جيب أن ُتعطيها لآلخرين. إنَّ حلقيقة كينوَنتك والكيفيَّة التي ُتبُّ هبا اآلخرين 
ا ممَّا تفعُله. وسيكون حلقيقِة كونك مع اهلل  تأثرًيا يف الذين حولك، عىل نحو أكرب جدًّ

)أو عدم كونك معه( الغلبُة دائًم عىل ما تفعله من أجل اهلل.
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إنَّ فاقَد اليشء ال يعطيه؛ فنحن ال نستطيع إالَّ أن ُنعطي ممَّا لنا بالفعل.

التغيري الروحيِّ واالستمتاع  يَّة  ُملِهمة َعن أمهِّ يمكننا أن ُنعطَي رسائَل َوعظيَّة 
بالرحلة مع املسيح. ُيمكننا أن نقتبَس الكتَّاب املشهورين، وَنعُظ بحقائَق َغنيٍَّة من 
نات ماهرة وتغريدات عميقة املعنى. لكْن  س، ونستطيُع أن نصوَغ مَدوَّ الكتاب املقدَّ
إْن مل َنِعش احلقائق التي ُنعلِّمها؛ وإْن مل َنخَترب َشخصيًّا التغيرَي احلَقيقيَّ الذي نكرُز 
ًما دائًم. أنا ال أقول هنا إنَّه لن  ل الروحيُّ ملن نخُدَمُهم ُمتقزِّ به، سيكوُن النموُّ والتحوُّ

َيكوَن ُهناَك أيُّ تأثري، بل أقول إنَّه سيكوُن تأثرًيا ضئياًل وَضحاًل.

ثِْق بأينِّ أعِرُف ما أقوُل، وَقد عشُته بنَفيس.

ُم عظاٍت مل يُكن لديَّ  لقد أمَضيُت السنواِت األوىل من ِخدَمتي بصفة راٍع ُأقدِّ
ل. ُكنُت أقول يف نفيس: كيَف ُيمكن أن  الوقت الكايف كي أعيشها بصرٍب وهدوء وتأمُّ
يستوعَب القادُة كلَّ احلقائق التي ُيَعلَّمونا أسبوعيًّا وكيف يمكنُهم أن يعيشوها، ويف 
الوقت نفسه يوفوَن بكلِّ املطالب التي تفرضها القيادة؟ مل أعمْل بِم َيكفي عىل حيايت 
فيها يف  نشأُت  التي  أثََّرِت األرسة  التي  الكيفيَّة  أستوعَب  أن  ُأحاِوْل  ومل  الداخليَّة، 
ا ألن أجلس مع قائٍد ناِضٍج روحيًّا أو ُمشرٍي ألنُظَر  حيايت بصفتي قائًدا. مَل أُكن ُمستعدًّ
الكنيسة،  بناء  الالزم يف  من  أكثر  ُكنُت مشغواًل  لقد  األعَمق يف حيايت.  األموِر  إىل 
وَجْعل كلِّ األمور العظيمة تُدث فيها. لقد أدركُت أينِّ ما دمُت أستخدم مواهبي 
من أجل اهلل، وثمر قياديت حقيقيَّة وواضحة، فكلُّ يشٍء عىل ما ُيرام- حتَّى لو كانت 

حيايت الداخليَّة تعجُّ بالفوىض والقلق.

لقد ُكنُت خُمطًئا.

ورسعاَن ما ظهرْت آثاُر حيايت الداخليَّة يف حيايت اخلارجيَّة وِخدَمتي. وكيَف 
ُيمِكُن أالَّ حيُدُث ذلك؟ وال سيَّم عندما مل أستطع أن ُأدرك أنَّ حقيقتي من الداخل 

مع اهلل كانت أهمَّ كثرًيا ممَّا أفعله من أجله.
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ٍة يف َكونِه حبيَب اآلب قبل أن يعمَل أيَّ يشء  سًة بقوَّ ة يسوَع مؤسَّ لقد كانت ُهِويَّ
من أجل اهلل يف حياتِه وخدمته العلنيَّة. يف السنوات الثالثني األوىل من حياة يسوَع، 
مل يفعل أيَّ يشٍء فائٍق للعادة. لكنَّه قبَل الَبدء بخدمته العلنيَّة، قال له اآلب: ‘‘أنت 

رُت’’ )لوقا 3: 22(. هو ابني احلبيب الذي به رُسِ

وم  َهها الشيطان إىل يسوَع بعَد أربعني يوًما من الصَّ والتجارب الثالث التي وجَّ
ة عىل قضيَّة الكينونة يف ُمقابل الَعَمل )متَّى 4:  زة بصورٍة خاصَّ ة كانت مركَّ يَّ يف الربِّ
1-11(. لقد بدأِت اثنتان من التجارب الثالث بجملة: ‘‘إْن ُكنَت ابن اهلل...]افعل 
كذا[’’. وعرَضِت الثالثة عىل يسوع رشوًة كي جيعَله الشيطان يسجد له ويعبده. لقد 
كونه مع اهلل- األساس حلياته  أعامل يسوع- بدَل  ًم أن جيعل من  يُر ُمصمِّ كان الرشِّ
ب هبا الشيطان  وخدمته. وأعتقُد أنَّ هذه دائًم ما تكون من أوائل التجارب التي جُيرِّ
نا نندفُع مبارَشًة يف مبادراٍت مل َيطُلب اهلل أن نفعلها،  كلَّ قائد. وعندما َنسَتسِلُم هَلا، فإنَّ

وشيًئا فشيًئا، ُنصبُح ُمنَفِصلنَي عن حمبَّة اآلب.

ما  ا  أمَّ أفعُله مهّم،  ما  ْد من بعدي:  الوصيَّة؟ ردِّ تأثرَي هذه  ُنقاوَم  ماذا نفعل كي 
راِقِب  اآلب.  مع  يكوَن  أن  كانت  يسوع  ة  أولويَّ أنَّ  دائًم  ر  َتَذكَّ بكثري.  فأهمُّ  أكوُنه 
العالماِت الداخليََّة التي خُتربك بأنَّك تاوزَت حدود ُقدراتك، وأنَّك تفعل من أجل 
ُة العالقة الشخصيَّة به )مثاًل، ُفقدان السالم والتوتُّر  اهلل أكثر ممَّا يمكن أن تَتِمَله قوَّ
ة القصوى واهلدف  ب وعمل مشيئته، األولويَّ واالندفاع(. اجعل من َطَلِب َوِجه الرَّ

ل حلياتك. األوَّ

ة ة السطحيَّ ة الثالثة: ال بأس بالروحانيَّ يَّ ة غير الصحِّ الوصيَّ

كنُت أفرتُض عىل مدى سنوات أنَّ أيَّ إنسان حيرُض الكنيسة بانتظام ويستمع للتعليم 
اًل روحيًّا. وافرتضُت  الكتايّب- يف كنيستنا ويف الكنائس األخرى- سوف خيترب توُّ
حياهتم  يف  املسيح  ُتاه  غف  بالشَّ يتمتَّعون  واملمسوحني  املوهوبني  التسبيح  قادَة  أنَّ 
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الَعَمِل  وفَِرق  عاَة،  الرُّ أنَّ  وافرتضُت  العلنيَّة.  العبادة  عليهم يف  يبدو  مثلم  ة،  اخلاصَّ
اهليئات  يف  ام  واخلدَّ الكنائس،  إدارات  جمالس  وأعضاء  واملرَسلون،  اإلدارّي، 
الشخصيَّة  عالقتهم  لتغذية  دائًم  تكريًسا  أنفسهم  سون  ُيكرِّ الكنسيَّة  غري  املسيحيَّة 

العميقة بيسوع.

لقد كانت افرتاضايت خاطئة. واآلن أنا ال أفرتُض شيًئا، بل أسأل.

عالقتهم  هبا  ون  ُينمُّ التي  الكيفيَّة  عن  خيربوين  أن  إليهم  وأطلب  القاَدة  أسأُل 
س لغري  باهلل. أطرُح أسئلًة مثل: ‘‘صف يل إيقاع حياتك. كيف تدرس الكتاب املقدَّ
قصد التحضري للِعظات؟ متى مُتيض مع اهللِ وقًتا بُمفَرَدك؟ وكم يبلُغ هذا الوقت؟’’. 
ت.  مهمَّ من  يفعلونه  ما  مع  اهلل  مع  أوقاهتم  هبا  ُينظِّمون  التي  الكيفيَّة  عن  وأسأهلم 
شعرُت  العامل،  حول  مسيحيِّني  وقادة  رعاة  عىل  األسئلة  هذه  مثل  طرحُت  وكلَّم 

بالقلق؛ فأغلب القادُة ليست لديم إجابات جيِّدة عنها.

عني  متطوِّ كانوا  )سواء  أدواَرُهم  يؤدُّون  غالًبا  القاَدة  ماداَم  أنَّه  هي  املشكلة 
فالكلُّ  َتنمو،  اخِلدمة  كانت  إذا  راضون.  فالكلُّ  األَجر(،  َمدفوعي  غني  متفرِّ أم 
سون. فمن نحن لنحُكَم ما إذا كانت عالقة أحدهم باملسيح َسطحيَّة أو فقرية؟  متحمِّ
التمييز.  ُنريد أن نكون قادرين عىل  الرغبة يف احلكم واإلدانة، لكنَّنا  أتَّفق مع عدم 
َد الكثرَي  نا نمتلُك املواهب واملهارات التي تعُلنا قادرين أن َنجَمع اجلُموع ونولِّ فألنَّ
نا نبني فعليًّا كنيسًة أو خدمًة تستطيُع أن تعَل الناس  أنَّ من النشاط، فهذا ال َيعني 
يتواَصلون بصورٍة محيمة مع يسوع. إينِّ ُأحبُّ وصيَّة الربِّ لصموئيَل النبّي: ‘‘َفَقاَل 
َكَم  َلْيَس  ُه  ألَنَّ َرَفْضُتُه.  َقْد  أليَنِّ  َقاَمتِِه  َوُطوِل  َمنَْظِرِه  إىَِل  َتنُْظْر  »ال  لَِصُموِئيَل:  بُّ  الرَّ
اْلَقْلِب«’’  إىَِل  َينُْظُر  ُه  َفإِنَّ بُّ  الرَّ ا  َوَأمَّ  ، اْلَعْيننَْيِ إىَِل  َينُْظُر  اإِلْنَساَن  ألَنَّ  اإِلْنَساُن.  َينُْظُر 
)1صموئيل 16: ٧(. بكلمت أخرى، جيب أالَّ ننظَر ببساطٍة إىل اخلارج، بل جيب أن 

هنتمَّ بالقلب، ُمبتدئنَي بقلوبِنا نحن.
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ل يف ذلك التارخيّي. يف القرن السابع، كانت الكنيسة يف املنطقة العربيَّة وشمل  تأمَّ
ل. كانوا غايًة  أفريقيا تبدو مزدهرًة ومثمرة. كان لديم تاريٌخ غنيٌّ يعوُد إىل القرن األوَّ
كانوا  كم  بِعْلمهم،  يفتخرون  وأساقفة  معروفون  قادٌة  بينهم  وكان  الهوتيًّا،  الدقَّة  يف 
ا يف الثقافة التي كانوا يعيشون فيها. ومع ذلك، فقد انترش اإلسالم  ُيمرسون تأثرًيا قويًّ
خي الكنيسة  ًبا عىل هذه الكنائس. ويتَّفق أغلُب مؤرِّ ة وجيزة متغلِّ يف هذه البالد يف مدَّ
ل  َتَتَحمَّ أن  تسَتطِع  مل  التي  السطحيَّة  بالروحانيَّة  مرضوبًة  كانت  عموًما  الكنيسَة  أنَّ 
يَّة َبعِضها عن َبعض بَسَبب  ين اجلديد. انَقَسَمِت الكنائُس املحلِّ ع الكبري لذلك الدِّ التوسُّ
ة َبسيَطة، وكانت كلُّ طاِئَفة ترُفض أن تعرتَف بحضور املسيح يف الطائفة  نِقاٍط عقائديَّ
س إىل العربيَّة، وهي اللغة  األخرى. وعالوًة عىل ذلك، فشلوا يف ترمجة الكتاب املقدَّ
السائدة يف ذلك الوقت. ونتيجًة لذلك، يف حني كان احلضور يف هذه الكنائس كثيًفا 
لني يف املسيح. وبسبب عدم وجود أساٍس  والعطاء املادِّيِّ مستقّر، مل يُكن الناس متأصِّ

ين اجلديد.2 روحيٍّ قويٍّ هلذه الكنائس، اهنارت برسعة أماَم انتشار الدِّ

كيف ُيمكننا أن نتغلَّب عىل خداع هذه الوصيَّة امُلميتة؟

يلِّ وكتابات قادة  باإلبطاء من إيقاعنا، وتكريس أنفسنا للتَّعلُّم من التقليد التأمُّ
الكنيسة يف هذا املجال عىل امتداد التاريخ، والتعلُّم من الكنيسة الواسعة، واملؤمنني 
ة، لكنَّ لديم الكثري ممَّا ُيمكن أن ُيعلِّمونا  الذين قد يكونون خمتلفني عنَّا يف أوُجٍه عدَّ
مت واالختالء واهلدوء أمام اهلل، بينم َنحِمُل رسالَة خالِص  اه عن أموٍر مثل الصَّ إيَّ

امَلسيح للعامل من حولنا.

ة الرابعة: ال ُتزعِزِع االستقرار، مادام العمل ُينجز يَّ ة غير الصحِّ الوصيَّ

م  ألهنَّ اهلل؛  شعب  قادَة  إرميا  النبيُّ  أدان  امليالد،  قبل  السادس  القرن  أواخر  يف 
حلاهلم  يرثي  النَبِيُّ  فكاَن  واألمان،  السالم  من  زائفٍة  حالٍة  مع  ُمتصاحلني  كانوا 
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َسالم’’  َوالَ  َسالٌم.  َسالٌم،  َقائلني:  َعَثٍم  َعىَل  َشْعبِي  بِنِْت  َكرْسَ  ‘‘َوَيْشفوَن  قائاًل: 
14(. أستطيُع أن أخَتيََّل أنَّ هؤالء القادة الُقدامى كانوا ُيشبهوننا إىل  )إرميا 6: 
والصاعات؛  املشكالت  ُوجوَد  ُينكرون  أيًضا  بل  يتجنَّبون،  كانوا  كبري.  حدٍّ 

م كانوا ال يريدون زعزعَة االستقرار.  ألهنَّ

وبعَد آالف السنني، مل يتغريَّ الكثرُي يف هذا الصَدد. تتَميَّز غالبيََّة الثقافة الكنسيَّة 
عىل  عالمًة  الصاَع  نحسُب  إنَّنا  الشديدة.  والسطحيَّة  الزائف  باللُّطف  امُلعاِصة، 
نتجاهَل  أن  ُل  ُنفضِّ لنَتجنََّبه.  ُوسِعنا  يف  ما  كلَّ  نفعُل  نا  فإنَّ لذلك  خطأ،  أمٍر  ُوجود 
الوقت  املشكالت مع  أن ختتفَي  الزائف، راجني  الم  بالسَّ الصعبة، ونرىض  األمور 

من تلقاء نفسها.

لكنَّ هذا ال حيدث.

كنُت أتعامى عىل مدى سنواٍت عن ُمشكالت َموجودٍة ما بني أفراد فريق الَعَمل، 
كان ينبغي أن أواِجَهها برسعٍة وبطريقٍة مبارَشة- بدًءا من التحضري الضعيف للَمهامِّ 
عب، إىل اإلدانة املَتباَدلة، إىل غياب  التي ينبغي إنجازها، إىل عدم كوهنم متاحني للشَّ
جيات التي مل تُكن بَخري. وليس هذا  ة وقضاء الوقت مع اهلل، والزِّ الروحانيَّة الفرديَّ
ل، أو هذا ما كنُت أفرتُضه، أن تظلَّ  إالَّ سوى قليٍل من األمثلة. كان اهتممي األوَّ
ا أن أخوض يف املياه املوِحلة  ك نحو األمام وتتزايد أعداد احلضور، أمَّ الكنيسُة تتحرَّ
َم  للصاعات واحلوارات الصعبة، فكان أمًرا ُيشِعرين بأينِّ أتوقَّف يف حني عيلَّ أن أتقدَّ
نحو األمام وال ُأبايل هبذه األمور. لكنَّني اكتشفُت أينِّ ال أستطيُع أن أبنَي كنيسة اهلل 
قد  تاَهلُتها  التي  األمور  أنَّ  اكتشفُت  لقد  َموجوًدا.  ليَس  بم  والتَّظاُهر  باألكاذيب 
انَفَجَرت يف هناية األمر، وصارت مشكالٍت كبريًة وَخطِرة. جيب أن نطرَح األسئلَة 

ُل تاُهَلها، وإالَّ فإنَّ الكنيسة ستدفُع ثمنًا باهًظا الحًقا. املؤملَة الصعبَة التي ُنفضِّ

َقطُّ زعزعَة االستقرار، وإقالَق املسرية حتَّى وسط  سول ُبطرس  الرَّ يتجنَِّب  مل 
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حقيقَتهم  ليس  هو  بم  تظاهرا  عندما  رية  وسفِّ حنانيا  واجَه  بل  النَّهَضة،  اجتمعات 
ع بكلِّ ثمنِه للَكنيسة، اقتدى حنانيا  )أعمل ٥: 1-11(. فعندما باَع برنابا حقاًل وتربَّ
لكنَّهم  املبلغ،  بكلِّ  عان  يتربَّ م  بأهنَّ تظاَهرا  م  أهنَّ بسيط:  فارق  مع  لكْن  به،  رية  وسفِّ
م  َ أهنَّ ا بجزء من املال ألنفسهم. وعندما واجَهُهم الرسول بطرس، تبنيَّ احتفظا رسًّ
كَذبا. لقد َتظاَهرا بأمٍر مل يُكْن حقيقَتهم، ودَفعا حياهَتُم ثمَن الَكذب، وماتا يف احلال 
ال للقادة، عن احلاجة إىل مواجهة  ا درٌس فعَّ ٍة َمريرة! غري أهنَّ يف الكنيسة. يا هَلَا من ِقصَّ

الصاع واحلوارات الصعبة بدَل اهلََرب منها.

نة من مخسة  كثرًيا ما أتساَءل: ما الذي كان ليحُدَث لتلك الكنيسة الوليدة املكوَّ
أن  ُيمرَّ دوَن  بأن  الكذب  النوع من  َسَمح لذلك  قد  لو كان بطرس  آالف شخص 
التفاخر  مثل هذا  يمتدَّ  أن  أكان ممكنًا  االستقرار؟  َعَدم زعزعة  اه تَت شعاِر  يتحدَّ
والتظاُهر إىل األرَُس، واجتمعات القادة، وخدمات العبادة، ويؤثِّر أيًضا يف الوصول 
يف  تستمرَّ  كي  والنُّضج  الشخصيَّة  ة  بقوَّ ستتمتَُّع  الكنيسة  كانت  هل  املجتمع؟  إىل 
ُة الروح  طاعة مشيئة اهلل كم يصُف ِسفُر أعمل الرسل؟ هل كان ممكنًا أن تنطفئ قوَّ
وضَع  إذ  التخمني؛  إىل  نحتاج  ال  احلّظ،  حلُسن  الكنيسة؟  امتداُد  ويتعثََّر  الُقُدِس 
الرسول بطرُس، برفض مثل ذلك السالم الزائف، أساًسا صلًبا ُتبنى عليه االستقامة 

ُس عليه مستقبُلها. األخالقيَّة للكنيسة، ومن َثمَّ يؤسَّ

ل بفعل هذه الوصايا اخلاطئة غري  إذا سَمْحنا ألنفسنا ولنوعيَّة قياَدتنا أن تتشكَّ
املنطوقة، حتَّى كانت عىل نطاٍق ضيِّق- فذلك سُيزيد من احتمليَّة وقوع نتائَج كارثيَّة 
ا ونفسيًّا وروحيًّا، وعىل مستوى  ُر أنفَسنا جسديًّ عىل املدى البعيد. وحُيتَمُل أنَّنا سنُدمِّ
عىل  فقط  سيحُصلون  م  ألهنَّ وأصدقاءنا؛  ُأرَسنا  كذلك  ر  ُندمِّ وربَّم  أيًضا.  عالقاتنا 
ر َمن نخدُمهم. وسنتسبَُّب أيًضا  ًة أنَّنا سنُدمِّ ُفتات اهتممنا وطاقتنا، وما يزيُد الطنَي بِلَّ
يف رضِر َمن َنخدُمهم بالفشل يف مساعدهتم للوصول إىل النُّضج الروحيِّ والنفيسِّ 
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نُهم من تقديم حياهِتم للعامل. كان ُيمكُن أن أتنََّب الكثرَي من السنوات  الذي ُيمكِّ
يف  وقاَومُتها  الوصايا،  هذه  أدركُت  أينِّ  لو  داٍع،  لُه  يُكْن  مل  الذي  واألمل  الضائعة، 

السنوات األوىل من خدمتي.

ا الكثير من الوقت ُم أن تكوَن قائًدا ناضًجا وجدانيًّ ُب تعلُّ يتطلَّ

يف  هاب  للذَّ دعوٌة  هو  الكتاب  من  ي  املتبقِّ إنَّ  إًذا؟’’  اآلن  أفعل  ‘‘ماذا  تتساءل:  ربَّم 
ناضجًة وجدانيًّا  يبنَي خدمًة  أن  ُيمكن  قائًدا  ناِضًجا وجدانيًّا-  قائًدا  لتكوَن  رحلٍة 
رَت أن تسلَك هذا  من أجل املسيح يف العامل. هذا ليس هدًفا سهاًل. يف الواقع، إذا قرَّ
ا  الطريق، فسوف ختترب دون شكٍّ َفرتاٍت من احلَرية واالرتباك واخلوف واحلُزن. إهنَّ
حالٌة أعِرُفها جيًِّدا. وُيمكنني أيًضا أن أقوَل َلك إنَّ خَماِوَفَك ربَّم تتَّخُذ هيئَة مهساٍت 

من الذاِت الناقدة والصوت احلامي للنفس يف داخلك، يقول لك مجاًل مثل:

أنت ال تدري ما عليك فعله.

ذَت هذا الطريق؟  هل ُتدرك ما ُيمكن أن حيُدث إذا اختَّ

لن  لكن  وجدانيًّا،  ناضًجا  تكوَن  أن  حتاول  أن  ُيمكنك  شّك،  دون 
حيرتَمك أحٌد، وستضمحلُّ الكنيسة وتتالشى.

كذلك،  ليسوا  القادة  من  كثرٌي  الطريقة؟  هبذه  تقوَد  أن  ب  ُترِّ ملاذا 
م ناجحون وبخري! ويبدو أنَّ

واِجِه األمر: هذا لن َينفع معك. 

به الحًقا، عندما هتدأ األمور قلياًل. ليس لديَك وقٌت هلذا اآلن. جرَّ

هلذا  تستمَع  أالَّ  عليك  إنَّ  لك  أقول  عندما  يب  ثْق  جيًِّدا.  الصوَت  هذا  أعرف 
ة. يفهُم اهلل أيًضا أنَّ  الصوت. اعَلْم أنَّ اهلل يدعوك لتأخَذ فقط ُخطوًة واحدًة كلَّ مرَّ
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النموَّ والتغيرَي يتطلَُّب وقًتا. ومن خربيت الشخصيَّة، تتطلَُّب حتَّى التغيريات البسيطة 
’’ يف هناية  نسبيًّا سنواٍت أحياًنا كي ُتطبََّق بالكامل )انظر ‘‘مخس مراحل للتعلُّم والَتغريُّ
يات  هذا الفصل(. يرى اهلل أسلوَب قياَدتك احلايّل، والسياق الذي يتمُّ فيه، والتحدِّ
أيًضا كي  يات، بل  التحدِّ إليه، ليس فقط لتواجَه  امُلحيطة بك، وهو يعلُم ما تتاُج 
لكنَّ  أحياًنا،  بالَوحدة  تشُعر  ربَّم  يات.  التحدِّ تلك  بَفْضل  أقوى  قائًدا  لتصرَي  تنمَو 
هذا أيًضا ُيمكن أن يكوَن جزًءا من ُخطَّة اهلل لتعليمك أن تثَق به وتنتظَره. يمكنُك 
ني، وموارَد يف وقتها بالتَّمم، كي ُتساعَدك  َع أن يرسَل اهلل إليك أشخاًصا ُمهمِّ أن تتوقَّ
اذ اخلطوة املقبلة. لقد كان دائاًم يفعل ذلك معي. احِرْص عىل دعوة آخرين  عىل اختِّ

لُيصلُّوا معك وُيسانِدوك يف الطريق.

إىل  دائًم  فيك سرُيشدك  الذي  القدس  الروَح  أنَّ  دائًم  ر  تتَذكَّ أن  هو  أهمُّ يشء 
يف  أوقاٌت  يب  ت  مرَّ السنني،  مرِّ  وعىل  للطبيعة.  فائقًة  ًة  قوَّ لَك  ويضمُن  احلّق،  كلِّ 
ة شعرُت فيها بالعجز؛ ألينِّ كنُت أفَتِقُر إىل احلكمة وُنضج الشخصيَّة  مناسباٍت عدَّ
يات القيادة التي واجهتني وأتغلََّب عليها. ويف تلك  الذي أستطيُع به أن أواِجَه تدِّ
ع...عند الناس غرُي ُمستطاع، ولكْن  د وتشجَّ ُرين: تشدَّ األوقات بالتحديد كان اهلل ُيذكِّ

ليس عند اهلل، ألنَّ كلَّ يشٍء ُمستطاٌع عند اهلل )يشوع 1: 9؛ مرقس 10: 2٧(.

فلنبدأ.

ر م والتغيُّ المراحل الخمس للتعلُّ

فريق  تربويٍّ مشهور. عمَل مع  نفٍس  )Benjamin Bloom(، عامل  بلوم  بنيامني 
يف  الناس  هبا  يتعلَّم  التي  الكيفيَّة  َيصُف  بارٍع  تصنيٍف  عىل  رين  املفكِّ من 
ة يف  اٍت عدَّ َح هذا التصنيف، وجرت ُمراَجعته مرَّ املجاالت املختلفة. وقد ُنقِّ
السنوات الستِّني األخرية. ويظلُّ هذا التصنيف أشَبه باملقياس يف الكثري من 
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قيمٍة  معرفة  من  مستويات  مخسة  بلوم  يميِّز  العامل.3  حول  التعليميَّة  األنظمة 
أعرُف شيًئا،  بطريقٍة من طريقَتني:  َر  نفكِّ نميُل ألْن  ‘‘إدراكها’’، ونحن  أو  ما 
ُر قيمَة االهتمم بالُفقراء، أو  أو ال أعُرف شيًئا. مثاًل، ُيمكن أن أقول إينِّ أقدِّ
ر قيمَة االهتمم بالُفقراء، لكْن ما ال نفهمه دائًم هو أنَّ ‘‘إدراك’’ قيمٍة  إينِّ ال ُأقدِّ
يف  املتعاقبة.  الصغرية  اخلطوات  من  والكثري  وقًتا،  يتطلَُّب  أمٌر  هو  جديدٍة 

الواقع، يتطلَُّب األمر املروَر بخمسة مستويات ُمتميزة.4

فأْلرَشِح الطريقة التي سارت هبا رحلتي إىل أن وصلُت إىل إدراِك قيمِة 
ل وإبطاء إيقاع حيايت ألُميَض املزيَد من الوقت مع يسوع. التَمهُّ

الوعي: ‘‘فكرُة إبطاء اإليقاع فكرة مثرية لالهتامم’’. يف عام 1994م، كانت . 1
ة، وذلك عندما كنُت أخترُب  يَّ ر فيها يف هذا األمر بِجدِّ ة األوىل التي أفكِّ املرَّ

األمل يف حيايت الشخصيَّة ويف خدمتي بوصفي قائًدا. 
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ل وإبطاء اإليقاع’’. عندما بدأت . 2 ل: ‘‘ساِعْدين أن أفهَم املزيَد عن التَمهُّ التأمُّ
عن  كثرية  لرسائَل  استَمعُت  1996م،  سنة  الوجداينِّ  النضج  رحلُة 

ل ووعظت عنه يف عظايت. التَمهُّ

لوا’’. بدأُت يف ممارسة بعض . 3 التقدير: ‘‘أومن بأنَّ من امُلِهمِّ للجميع أن يتَمهَّ
السلوك مثل السبت واالختالء واخللوة ليوم واحد مع اهلل، لكْن مل تتغريَّ 

ة.  فايت وسلوكي بصورة كبرية، وعىل مدى سنواٍت عدَّ تصُّ

ل . 4 أمتهَّ أن  يل  يتسنَّى  حتَّى  ا  جذريًّ تغيرًيا  حيايت   َ أغريِّ ‘‘أن  األولويَّات:  وضع 
وُأبطئ إيقاعي ألكون مع يسوع’’. عندما ذهبُت يف عطلتي السبتيَّة الثانية 
وطاقتي،  وقتي،  أولويَّات  ترتيب  َأَعدُت  و2004م،   2003 بني  ما 
َة أربعة أشُهر كاملة.  َن تلك القيمَة اجلديدَة مدَّ وجدَول أعميل، لكي أضمِّ
واحلياة  للقيادة  جديدٍة  طريقٍة  يف  ًة  قويَّ بدايًة  أبدأ  أن  ذلك  ساعدين  لقد 

ا للحياة. ً انطالًقا من تلك القيمة. لقد كان األمُر مغريِّ

سًة عىل هذه القيمة اجلديدة’’. . ٥ االمتالك: ‘‘أصبحت كلُّ قرارايت وأفعايل مؤسَّ
ٍة ما بني ستِّ وثمين  ة إىل االمتالك، احَتجُت إىل مدَّ وكي أنتقل من األولويَّ
َق ما بني تلك القيمة ومطالب  سنوات. لقد كان عيلَّ أن أفعَل الكثرَي ألوفِّ
ور.  الدَّ ذلك  يات  وتدِّ اجلديدة’’،  ‘‘احلياة  كنيستي  يف  عوي  الرَّ ور  الدَّ
صاَر  يسوع،  مع  ألكون  ل  والتمهُّ اإلبطاَء  فإنَّ  أحياًنا،  أفشل  أينِّ  ورغم 
د كلَّ ما أفعله. لقد صاَر َجَسدي بأكمله ينتفُض كلَّم انتهكُت،  قيمًة ُتدِّ

أو انتهك شخٌص آخُر من حويل، ذلك املبدأ.

والرابع-  الثالث  املستوَيني  بني  ما  ة  اهلوَّ  ُ يبنيِّ اجلدول  هذا  أنَّ  سُتالحظ 
نقلٍة  إىل  تتاُج  التي  النقطة  هي  هذه  ألنَّ  ملاذا؟  األولويَّات.  ووضع  التقدير 
الروحانيَّة  أفكاَر  حُيبُّون  القادة  من  الكثري  صعبة.  تكوُن  ما  وكثرًيا  ة،  جذريَّ
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ك من تقدير قيمة اليشء، إىل حسبانه  الناضجة وجدانيًّا ومبادئها. لكنَّ التَحرُّ
ًيا رهيًبا. وأستطيع أن أفهَم السبب. ة يمثُِّل تدِّ أولويَّ

ليلٍة  بني  تنُشُدها  التي  التغيرياُت  تُدَث  لن  عك:  أشجِّ أن  أودُّ  لذلك 
نفَسك  ضْع  بُبطء.  واقرأ  وقًتا،  ْص  خصِّ حتًم.  ستحُدث  لكنَّها  وُضحاها، 
بني يَدي عناية اهلل، واطلب إليه أن يقودك إىل اخلُطوة املقبلة يف تلك املسرية. 
هناك آالف القادة حول العامل يسريون يف هذه املسرية معك، وقد بدأوا فعاًل 
أيًضا.  والقياديِّ  الشخيصِّ  املستوى  عىل  حياهتم  كلِّ  يف  ا  قويًّ اًل  توُّ خيتربون 
َمن  يظلَّ  ولن  أنت،  كم  تظلَّ  فلن  ُخطَوٍة؛  بعد  ُخطَوًة  ورُسْ  وثابِْر،  اسَتِمرَّ 

تقوُدُهم كم ُهم، إْن ُكنَت بالفعل ستسري يف هذا الطريق.

ة بوصفك قائًدا تك الوجدانيَّ تقييم مستوى نضجك وِصحَّ

إذا طبَّقَت اختباَر تقييم القيادة يف هذا الفصل، فها هي بعُض املالحظات التي 
من شأهنا أن ُتساعَدك لتفَهم بصورٍة أفضَل الوضع احلايلَّ لقيادتك.

غالًبا،  ناضجة  غري  قيادتك  فإنَّ  و2،   1 بني  ما  إجاباتك  أغلب  كانت  إذا 
قاسًيا،  يبدو  ذلك  كان  إذا  رضيع.  أو  طفٍل  مثل  وجدانيًّا  ُف  تتصَّ وأنت 
فُيمكنك أن تطمئنَّ وذلك عندما تعرف أنَّك لست وحَدك. لقد كانت هذه 
باملسيح،  التي وجدُت نفيس فيها بعَد سبعة عرش عاًما يف اإليمن  هي احلالة 
الرعاية  خدمة  من  سنوات  ثمين  ولديَّ  الالهوت،  يف  علميًَّة  درجًة  وأمحُل 
النموَّ  إنَّ  نفسه.  املكان  املشورة هلم، يف  م  أقدِّ الذين  عاة  الرُّ الكنسيَّة. وأغلب 
اٍم أو  َد أيَّ شد الروحيِّ والوجداينِّ يتطلَّب سنواٍت وسنواٍت، وليس جمرَّ إىل الرُّ

شهور، فُخذ نفًسا عميًقا واسرتخ؛ ألنَّك لسَت بمفَردك.
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إذا كانت أغلب إجاباتك ما بني 2 و3، فقد بدأت الرحلة بالفعل، لكنَّك 
ُف وجدانيًّا عىل ُمستوى املراِهق. حياُتك املسيحيَّة تتمحَوُر غالًبا حول  تتصَّ
الفعل، وليس الكينونة، وأنت تشعر بتأثريات ذلك يف روحك وشخصيَّتك. 
ل وإبطاء  ًة يف حياتك، مثل التَمهُّ ِقَيًم شخصيًَّة مهمَّ ال تزال تتاُج ألْن ُتطبَِّق 
ة لزواجك/أو حياتك  إيقاع حياتك كي تكوَن مع يسوع، أو أن تضَع أولويَّ
التي تقود هبا فريقك. لديك وعٌي  الطريقة  الشخصيَّة بوصفك عازًبا- عىل 
اتك، لكنَّك ال تزال تتاج إىل بعض الَعَمل يف  َتك وضعفك وحمدوديَّ بنقاط قوَّ
هذا املجال، واهلل يدعوك إىل حياٍة داخليٍَّة أقوى وممارسات روحيَّة أعمق حتَّى 
ُيمكنَك أن تأُخَذ فريَقك وخدمتك إىل مستًوى آخر. عندما تستمرُّ يف قراءة 
ياٍت عىل املستوى الشخيصِّ وعىل مستوى  ْع أن تواجَه تدِّ هذا الكتاب، توقَّ

ة.  ٍة عدَّ قيادتك يف جماالٍت مهمَّ

يَّة، وأنت  إذا كانت أغلب إجاباتك ما بني 4 و5، فقيادُتك ناضجٌة وصحِّ
يٌّ بنقاط  متارُس عىل األغلب القيادَة عىل مستوى الراشد. لديك ِحسٌّ ِصحِّ
معتقداتك  توكيد  تستطيع  قائًدا.  بوصفك  اتك  وحمدوديَّ وضعفك  تك  قوَّ
اهتا الصحيحة،  وِقيمك بعيًدا عن العدوانيَّة. تمي عالقاتك وتضُعها يف أولويَّ
أو  بأصدقائك  عالقتك  أو  ًجا(،  متزوِّ ُكنت  )إذا  الزوجيَّة  عالقتك  مثل 
ُأرَستك. لديك إحساٌس جيٌِّد هُبِويَّتك بوصفك قائًدا، وبالكيفيَّة التي تتعامل 
املتنَي  أساسك  تعَل  كي  السليم  الطريق  عىل  أنت  حولك.  ُهم  َمن  مع  هبا 
الوضوح  من  املزيَد  ِع  توقَّ اهلل.  مع  وجودك  هو  اهلل  أجل  من  تفعله  ما  لُكلِّ 
تطبيق هذه  تستمرُّ يف  تقودهم، حيث  مَلن  أم  والبصرية، سواء لك شخصيًّا 

املبادئ يف حياتك وقيادتك.


