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 األمناء م  ااخلدَّ 
 ب�ك بارسنس بقلم 

كب� يف القيادة، ول�ن أيضا بالكراهية     هذه احلقبة بفراٍغ لقد دخلنا حقبة جديدة من اتلار�خ احلديث. وتتم�َّ 
  ، إىل ال�اهة  نيفتقرو  هموبوا أنفسهم  ذلك، هناك اجتاه مزتايد �تيف بالقادة اذلين نَصَّ   ةً عالو جتاه مفهوم القيادة ذاته.  

عقود. إن القادة الشجعان    ار ىلع مدتهم  هت نزا ثبتاذلين    ،و�هينهما  رب سنً األ�  دة األمناءا لقا  هذا االجتاه  و�تجاهل
�بو�ون. �ن نعيش اآلن يف    تنازالتمون  قدِّ ا القادة املساومون واذلين يُ مَّ أرون من انلاس  تقَ ُ�   نااعتهلم قواذلين  

من املم�ن احتمال ذلك إذا اكن   اكن .و�نستون �رششلمن   مثل نيفيل �شامربل� و�سخر أشخاصىلع  ث�يُ اعلم 
 واقع حقييق يف الكنيسة و� ابليت. ذا أيًضا ، ول�ن لألسف هفقط يف العالم هذا واقع حقييق

ساس، مقرتح� أن  من األ  كتايب  تصنيف� ذهبوا إىل حد اتللميح إىل أن القيادة ليست  بعض املسيحيِّ   حىت أن 
  ه� ال �لق معضلة زائفة فحسب، بل يُ   االفرتاضمع ذلك، فإن مثل هذا  �ل مفهوم القيادة. و�ب أن حتل  اخلدمة  

ن هم حتت  ىلع مَ و�ب  ،  باجتهادالقادة    أن يقود . �ب   من اهللا ع�َّ مُ منا أن دور القائد  علِّ س، اذلي يُ قدَّ الكتاب المُ 
ىلع الرغم    ).٢٤– ٧:  ١٣  ؛ عرباني�٢٨:  ١٢كورنثوس    ١؛  ٨:  ١٢  وميةر (  لوا بهموأن �ضعوا هلم و�تمثَّ   عوهم أن يطي  ةادقال 

 إليف بعض األحيان    ضنا تعرَّ ضعف القيادة و   ا من أننا الحظنا مجيعً 
َّ

أن  �ب    نا ن أساءة استخدام القائد للسلطة، إال
  �ب ، ال  �مؤمن ما�ن العمل، واملدرسة، والكنيسة، وامل�ل. كأ و  ،واحلكومات  ، قادة يف العالمنُدرك أن اهللا قد ع�َّ 

ُ   السماح نصنعها    يف مستنقع سلطتنا اليت  نغرقوترت�نا  لك سلطة  ك يف  شكِّ ألنفسنا بالوقوع يف فخ السخر�ة اليت �
كما �ضع مجيع القادة لسلطان  ا ، تمامً أمامهم ءلة�ضع للمسا سلطان، ودلينا مجيعا قادة حتت  يًعا ن مج�بأنفسنا. 

 . هايةانلاهللا و�ضعون للمساءلة أمامه يف 

 ف.  رض�ليسا متعا   القيادة واخلدمة
ً

أهم ام اهللا اذلين �دمون من خالل القيادة. إن  وقبل لك يشء خدَّ   القادة هم أوال
تواضع مقائد  هو    األم�يف الشجاعة والرمحة والقناعة. القائد    حلقييق  اتلواضع او�تج�َّ   ،اتلواضعة للقيادة �  صف

  ض كيف يُفوِّ   األم� القائد يعرف أن �به اجلميع.    األم�القائد  ال يهتم ة، وليس اخلوف.  يقود قبل لك يشء باملحبَّ 
  يش �عيعرف عيو�ه وخطاياه و   األم� لقائد  ب هل الفضل. ا نسَ ن سيُ ضهم، وال يهتم بمَ �ثق يف اذلين يُفوِّ و ،  اآلخر�ن

 ليسوع املسيح، اذلي قادنا خبدمته نلا بتواضعٍ   أم�تابع  هو  األم�  ، القائد  األساس باتلو�ة واملغفرة. يف  حياة تتم�َّ 
 وتضحية وفرح. 
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حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز  هو رئيس   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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