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 الفصل األول
 حقائق أساسّية لطاعة قادتك

 تيّة مع قادتك؟احليا اختباراتكما هي  .أ
 مع قادته جعلتهم يشّكلون جزًءا من حياته.  حياتّية عاش كّل واحد مّنا اختبارات

رّمبا لديك قصص إجيابّية ومشّجعة جدًّا ختربها، أو رمبا جتلب ذكر�تك إىل ذهنك صورًا مؤملة ملواقف 
 تسّبب لك جروًحا عميقة.

ة وسنلقي نظرة فاحصة على الطرق يف هذا الدرس، سنعتمد على خرباتك الشخصّية املاضي
 اليت يريد يسوع أن تتجاوب هبا مع قادتك. واحلقيقة األساسّية هي أن هللا يريد أن تطيع قادتك. 

 إًذا، كيف كانت اختباراتك مع قادتك؟

 مسألة العصيان .1
 لقد تصارعنا مجيًعا مع مسألة العصيان إىل حدٍّ ما. وقد بدأت هذه املشكلة يف حياة معظمنا

 منذ أن كّنا أطفاًال رّضًعا. فلقد جئنا إىل هذا العامل ويف داخلنا ميل للسلوك يف العصيان. 
 وحّىت قبل أن نتعّلم الكالم، اكتشفنا  مهارة العصيان لدينا، وعملنا على إتقا�ا منذ نعومة أظافر�.

املراهقة. وغالًبا ما عاش الكثري من أبناء الشبيبة يف صراع دائم مع الوالدين والقادة خالل سنني 
يؤدي السلوك الدائم يف العصيان إىل عواقب مؤملة. وكّلما تقّدمنا يف السّن، ازدادت هذه العواقب 

 سوءًا. ويشار إىل أن الكثري من األشخاص البالغني قابعون اليوم يف السجن بسبب عصيا�م.
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 الصراع مع القادة .2
ط ابلعصيان؟ كثريًا ما حتتدم اجلداالت بني كم من الصراعات اليت كانت لك مع قادتك مرتب

املراهقني واألهل لتتحّول إىل صراعات كبرية تعود  مبعظمها إىل مشكلة العصيان. وإذا مل يتم حّل 
 هذه الصراعات، فقد تتسّبب اب�دام العالقات.

وميكن لعمل عصيان واحد أن يوقعك يف عمل عصيان آخر، وهكذا دواليك. ومن السهل أن 
 ’’أ� أعرف ما هو األفضل يل، ولن يغّري أحد رأيي!‘‘لنفسك: تقول 

رّمبا لديك ذكر�ت أليمة متعلقة بسوء معاملة قادتك لك. وإن كان بعض القادة غري جديرين 
ابلثقة، فهذا ال يعين أنه حيّق لك أن تتجاهل كل ما يقولونه. بل من واجبك أن تطيعهم كما كان 

 يسوع ليفعل لو كان مكانك.

 أن هللا أزاح القادة غري الكاملني كافة من حياتك، ملا بقي لديك أي واحد منهم. لو 
 وعندما تصبح أنت بدورك قائًدا، سيحرص على إزاحتك أنت أيًضا!

فاهلل يفيض برمحته علينا مجيًعا. وآ�ت الكتاب املقدس كافة اليت تدعو� إىل طاعة قادتنا معطاة 
  كاملني، ومع ذلك، هو يدعو� إىل طاعتهم.من هللا. فهو يعلم أّن قادتنا غري

 عادة العصيان .3
ميكن أن يصبح العصيان جزًءا اعتياد�ًّ من حياتك اليومّية لدرجة أّنك جتد نفسك متارسه بدون 

تفكري. وميكن للعصيان أيًضا، إذا استمررت يف السلوك فيه، أن يصري رّد فعل طبيعي لديك جتاه 
وال تعود تتعّمد أن تبذل جمهوًدا للوقوف يف وجههم. فمن السهل جدًّا أن قادتك، فيتحّول إىل عادة 

 ترتّسخ العادات السيئة يف حياتك.

كثريًا ما يستخدم قادتنا أساليب أتديب خمتلفة ليحاولوا تغيري�. فينجحون أحياً� ويفشلون 
 أحياً� أخرى.
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شاكل كافة يف حياة قادتك، إًذا، ما هو بيت القصيد؟ مل يرسلك هللا إىل األرض لتصلح امل
 لكّنه يريد منك أن تتعّلم أن تطيع قادتك غري الكاملني إكراًما له.

يتضًمن هذا الدرس تعاليم قاسية يتعارض الكثري منها مع أفكارك املتعّلقة ابلطاعة والقيادة. 
ة أفسس ويتناول الكتاب املقدس التغيريات اليت جيب أن حتدث بعد أن �ب حياتنا ليسوع. فرسال

 تتحّدث عن خلع أسلوب احلياة القدمي ولبس أسلوب احلياة اجلديد. 17-32: 4

ويقّدم هذا الدرس فرًصا كثرية خللع العادات واملواقف القدمية وتنمية مواقف جديدة ُتكرم 
 يسوع. فطريق القيام ابألمور وفق ما يرضي هللا هو الطريق األمثل لكي تسلك فيه طيلة أّ�م حياتك. 

 ما هو دور هللا يف حياتك؟ .4
إن تعّلم كيفّية طاعة قادتك يتأثّر أتثـّرًا كبريًا بعالقتك ابهلل. إن مل تكن حتب هللا وتسعى إىل 

 طاعته، فقد جتد صعوبة كبرية يف طاعة قادتك.

لكن إذا كنت قد سّلمت قلبك ليسوع وجعلته قائد حياتك، فأنت تسلك يف الطريق الذي 
هل بكثري. وهللا قادر أن مينحك القّوة لتتغّري لكي تتعّلم أن تطيع قادتك جيعل طاعتك لقادتك أس

 بطريقة تكرم هللا. 

 من هم القادة الذين جيدر بك أن تطيعهم؟ .ب
، يعلن هللا بوضوح أنّه وضع أشخاًصا يف السلطة وجعلهم مسؤولني 7-1: 13يف رسالة رومية 

ّد هللا أيًضا. لذا، من واجبك أن تطيع عنك. وابلتايل، إذا عصيت قادتك، فأنت بذلك تعمل ض
 مجيع األشخاص الذين سّلطهم هللا عليك.
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 احلّكام .1
عليك أن تطيع احلّكام يف بلدك بدًءا من رئيس اجلمهورية وصوًال إىل قادة احلكم احملّلي كافًة. 

الشرطة.  وتشمل قائمة احلّكام الرجال والنساء الذين يعملون حلساب هؤالء القادة، ومنهم عناصر
 كما جيب عليك أن متتثل للقوانني اليت يصدرها هؤالء القادة.

 ترمجة مسيث وفاندايك 2-1: 13رومية 

لَِتْخَضْع ُكلُّ نـَْفٍس لِلسََّالِطني  اْلَفائَِقِة ألَنَُّه لَْيَس ُسْلطَاٌن ِإالَّ ِمَن ِهللا َوالسََّالِطُني 
ىتَّ ِإنَّ َمْن يـَُقاِوُم السُّْلطَاَن يـَُقاِوُم تـَْرتِيَب ِهللا حَ  .اْلَكائَِنُة ِهَي ُمَرتـََّبٌة ِمَن هللاِ 

ُنونًَة.   َواْلُمَقاِوُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَنـُْفِسِهْم َديـْ

 

 ترمجة مسيث وفاندايك 14-13: 2بطرس  1

. ِإْن َكاَن لِْلَمِلِك َفَكَمْن هُ  َو فـَْوَق فَاْخَضُعوا ِلُكلِّ تـَْرتِيٍب َبَشِريٍّ ِمْن َأْجِل الرَّبِّ
، َأْو لِْلُوَالِة َفَكُمْرَسِلَني ِمْنُه ِلِالْنِتَقاِم ِمْن فَاِعِلي الشَّرِّ، َولِْلَمْدِح ِلَفاِعِلي  اْلُكلِّ
  اْخلَْريِ.

 ، Teen Challengeأمرت احملكمة إبرسالك إىل ملجأ أو مركز اتبع خلدمة  إذا
 الق السراح املشروط.فمن واجبك أن تطيع القاضي وضابط املراقبة أو ضابط إط

 الوالدان .2
 ضوح أنه جيب على األوالد أن يطيعوا والديهم. راِجع رسالة  يعلن الكتاب املقدس بو

. وال ميّيز الكتاب املقدس بني الوالدين املؤمنني وغري 12: 20، وسفر اخلروج 3-1: 6أفسس 
َنني. فاهلل هو من أعطاك إّ�مها املؤمنني. وإّمنا جيب عليك أن تطيع والديك حىت إذا مل يكونوا مؤم

 ومن واجبك أن تكّن هلما كّل اإلكرام واالحرتام واحملبة والطاعة.
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 ترمجة مسيث وفاندايك 3-1: 6أفسس 

َأْكرِْم َأاَبَك َوأُمََّك، الَِّيت ِهَي  أَيـَُّها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِيف الرَّبِّ َألنَّ َهَذا َحقٌّ.
  ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم َخْريٌ، َوَتُكونُوا ِطَواَل اَألْعَماِر َعَلى اَألْرِض. يٍَّة ِبَوْعٍد،َأوَُّل َوصِ 

 العمل ربّ  .3
 إذا كنت موظًّفا، من واجبك أن تطيع رّب عملك، أي الشخص الذي تعمل حلسابه. 

 واحرص على طاعته طيلة فرتة عملك لديه.

ما جيدر بك القيام به إذا طلب منك قائدك القيام يف الفصل الرابع، سنلقي نظرة فاحصة على 
 أبمر تشعر أبنّه خطأ. لكن يف معظم األحيان، يطلب مّنا قادتنا القيام أبمور صائبة.

 راعي الكنيسة -القادة الروحيُّون .4
يف بداية إميانك، من املهّم جدًّا أن تنضّم إىل كنيسة حملية وأن تصبح عضًوا فيها. واحرص على 

القادة الروحّيني مثل راعي الكنيسة أو مساعده. وإذا كنت تتوّىل خدمة تعليمّية يف الكنيسة،  أن تطيع
 من واجبك أيًضا أن تطيع املسؤول عن التعليم املسيحي فيها.

 قادة املكان الذي تقيم فيه .5
. احلايل’’ بيتك‘‘إذا كنت تقيم خارج منزلك يف الوقت احلايل، من واجبك أن تطيع القادة يف 

 ، Teen Challengeعبارة عن مركز خدمة ’’ البيت‘‘ابلنسبة إىل البعض، قد يكون هذا 
أو مسكن الطالب يف اجلامعة أو أي مكان مماثل. ولدى جميئك إىل هنا، رّمبا طُلب إليك التوقيع 

 هنا، على اتفاق يُلزمك بطاعة قادة هذا املكان والقوانني املتّبعة فيه. وابلتايل، طيلة فرتة وجودك 
من واجبك طاعة املسؤولني يف هذا املكان، مبن فيهم املدير والعميد واألساتذة وأي أشخاص آخرين 

 ختضع لسلطتهم.
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يعمل من خالل كّل قائد يف حياتك. ميكنك  هللا وأحد أسرار تعّلم طاعة قادتك هو الثقة أبن
افة اليت أعّدها حلياتك. فالثقة قادتك لتحقيق األعمال الصاحلة ك هللا سيستخدم أن ختتار أن تثق أبن

 ابهلل هي املفتاح. وهللا قادر على العمل من خالل قادتك كافة، حّىت غري الكاملني منهم.

 بعد أن حّدد� القادة الذين جيدر بنا طاعتهم، فلنكتشف كيف ميكننا أن نطيعهم. 
 نا.إن الكثري من املعارك الرئيسية اليت خنوضها لطاعة قادتنا مرتبط مبواقف

 منّ مواقف الطاعة يف حياتك  .ت
 تتمّثل إحدى اخلطوات الرئيسية لتعّلم طاعة قادتنا بتنمية مواقف الطاعة يف حياتنا. 

 قد ختتلف هذه اختالفًا كبريًا عن مواقف العصيان اليت شّكلت جزًءا من حياتك لسنوات طويلة. 

صيص دقيقة إلجراء يف ما يلي بعض املواقف اليت تسّهل عليك عصيان قادتك. ميكنك خت
إىل ’’ 10‘‘، حيث يشري الرقم 10إىل  1تقييم شخصي حلياتك. قّيم نفسك على مقياس من 
 إىل موقف من النادر أن يظهر يف حياتك.’’ 1‘‘موقف تسلك فيه دائًما يف حياتك فيما يشري الرقم 

 دينونة (انتقاد)موقف ال____
 تمّردموقف ال____
 متناناالعدم موقف ____
 كسلوقف الم____
 ستياءموقف اال____
 عنادموقف ال____

ملواقفنا أتثري كبري على سلوكياتنا. إذا كنت تتّبع أحد مواقف العصيان هذه، فهو يظهر عادًة 
عندما تواجه موقًفا صعًبا مع أحد قادتك. وإذا مسحت ملواقف العصيان هذه ابلتحكم يف أفكارك، 

 د�ًّ من حياتك اليومّية. عندئٍذ، تصبح أعمال العصيان جزءًا اعتيا

وعندما تؤمن ابملسيح، إحدى النواحي الرئيسية اليت حتتاج إىل تغيري يف حياتك هي مواقفك. 
 يريد منك أن تتعّلم أن تطيعه وأن تطيع قادتك. فمواقف الطاعة ضروريّة لتغيري سلوكياتك. فيسوع 
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الَِّذي ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع  (املوقف) ْكرُ فـَْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلفِ ‘‘ 5: 2جاء يف رسالة فيلّيب 
ع من املواقف أبدى يسوع جتاه األشخاص الذين يف السلطة عندما كان على إًذا، أّي نو ’’.  أَْيضاً 

 األرض؟ فلنلِق نظرة على أربعة مواقف طاعة جيب علينا تنميتها يف حياتنا.

 موقف االحرتام .1

 ما هو موقف االحرتام؟ .أ

رتام يعين إكرام القائد. وإذا كنت تكّن االحرتام لقائدك فهذا يعين أن تعامله إن إبداء االح
 بلطف ولياقة.

 كيف تنّمي موقف االحرتام جتاه قادتك؟ .ب

تتمّثل إحدى أهّم الطرق لتنمية موقف احرتام جتاه قادتك ابإلدراك أن هللا يعمل يف حياتك من 
 خالل قادتك.

دتك لكي جيعل منك اإلنسان الذي يريد منك أن جيب أن ترى أن هللا يعمل من خالل قا
 اليت توّجهك وتقودك.’’ يد هللا‘‘تكونه. وانظر إىل قادتك ابعتبار أّ�م 

 تنظر إىل قادتك ابعتبار أّ�م ميثّلون هللا يف حياتك، عندئٍذ، تستطيع أن تثق أبن هللاوعندما 
م يستحقون االحرتام، وإّمنا ألن حترتم قادتك، ليس أل� سيعمل من خالهلم ملساعدتك. ميكنك أن

 فأنت تظهر هلل فعًال أّنك تكّن له كّل االحرتام.هللا يستحق احرتامك. وعندما حترتم قادتك، 
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 موقف اخلضوع .2

 ما هو موقف اخلضوع؟ .أ

لن أمسح ألحد أبن ‘‘من السهل أن منّيز املوقف املعاكس للخضوع. كم مرّة قلت لنفسك: 
 من السهل أن تقاوم املسوؤلني عنك، خصوًصا إذا كانوا صعيب املراس.  ’’ميلي علّي ما سأفعله!

 السيطرة على موقف االستقاللّية هذا.  عليك لكن جيب

. قادتكلطاعتك تطيع هللا من خالل  سّيد نفسك، وأّنكيعين اخلضوع أن تدرك أّنك لست 
سعى فوق كّل شيء إىل . عندما تسلك يف اخلضوع، فأنت تبّني أّنك ت23: 3كولوسي رسالة  إقرأ 

 كسب استحسان هللا يف كّل ما تفعله. وطاعة قادتك هي إحدى طرق القيام بذلك.

وختتار أن تقبل ’’. أن أطيع قائدي أريدأ� ‘‘تقول:  بذلك فأنت ،عندما تسلك يف اخلضوع
ن بتحّمل هذه املسؤولّية. وتوافق على أهذا الشخص قائًدا لك، وتوافق طوًعا على أن تسمح له 

 القواعد والقوانني تشّكل جزًءا مهمًّا من حياتك وتقبل أن تطيع القوانني اليت ميليها عليك قائدك.

. فهو أطول 119رائًعا عن اخلضوع للقواعد والقوانني، إقرأ املزمور إذا أردت أن ترى مثًال 
للقوانني اليت فصل يف الكتاب املقدس وأحد املواضيع الرئيسية فيه هو اعتماد موقف حمبة واحرتام 

 وضعها هللا.

 كيف تنّمي موقف اخلضوع يف حياتك؟ .ب

أ� أختار أن أخضع لقاديت وأن ‘‘عرب القول لنفسك:  أنت تنّمي موقف اخلضوع يف حياتك
 وختتار أن تضع نفسك حتت محاية قائدك.’’. أطيعهم

بكّل  د يسوعوإذا متّسكت بي’’. أ� أثق أبن هللا سيحميين عندما أخضغ لقاديت‘‘ُقل لنفسك: 
 .واثًقا أبنه سيساعدك يف كّل موقف تواجهه تنعم ابلسالم يف قلبكعندئٍذ، ميكنك أن  ،ثبات

حقيقيًّا يف طاعة أن جتد فرًحا ، واخَرت لطاعة قادتكحبث عن طرق ُتظهر فيها استعدادك وا
ا أن هذا ما يريد هللا منك فعله.

ً
 قادتك عامل
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دك على اعتماد موقف خضوع يف قلبك فتقتضي أن تسأل أّما االسرتاتيجية األخرى اليت تساع
هذا الشخص يعتمد موقف خضوع كان لو كنت أ� القائد، كيف ميكن أن أعرف ما إذا  ‘‘نفسك: 

 ’’يف قلبه جتاهي كقائد له؟

دعه يقود بنفسه ورّكز على ال حتاول القيام بعمل قائدك. وال تسلب منه مسؤولّياته القياديّة. 
 يتخذه بدون أن تنتقده.قرار  طاعة كلّ 

أعّد قائمة ابألمور اليت تتوّقع من قادتك القيام هبا، وصّل رافًعا هذه و إرفع توّقعاتك إىل هللا. 
 التوقعات إىل هللا. وبينما تضع ثقتك يف هللا هو يعطيك كل ما تشاء. 

 موقف االمتنان (موقف الشكر) .3

 ما هو موقف الشكر؟ .أ

 ر للقادة الذين وضعهم هللا يف حياتك.قلب شاك ديكموقف االمتنان أن يكون ليعين 

عندما يكون لديك قلب شاكر وممّنت، يغمرك فرح حقيقي وتشعر بتقدير ملا يفعله قادتك، و 
 أن تكونه.إلنسان الذي يريد اوتدرك أن هللا يعمل من خالهلم ليجعل منك ا

 كيف تنّمي موقف االمتنان يف حياتك؟ .ب

 تك وتشكر هللا ألجلهم كّل يوم. ن عندما ختتار أن تفرح بقادميكنك أن تنّمي موقف االمتنا

 ترمجة مسيث وفاندايك18: 5تسالونيكي  1

اْشُكُروا ِيف ُكلِّ َشْيٍء، َألنَّ َهِذِه ِهَي َمِشيَئُة ِهللا ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ‘‘
 ’’.ِجَهِتُكمْ 

مون لك النصائح أو يقومون واشكرهم عندما يقدّ  ،عّرب عن تقديرك الصادق لقادتك كّل يوم
 بتقوميك.
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 موقف اهلدوء .4

 ما هو موقف اهلدوء؟ .أ

ا اجلواب جيب أن تتعّلم اهلدوء يف عّلم أن تكون هاداًئ! . يعين موقف اهلدوء أن تتبسيط جدًّ
 .) نربة صوتك2م الذي تقوله، و(مقدار الكال) 1(جمالني: 

أ� مضغوط ‘‘مرّة تسمع أحدهم يقول: كم   قالًبا.وقلًبا يعين ذلك أيًضا أن تكون هاداًئ 
تتعّلم هتدئة أفكارك أن  دوء. وجيبابهل على عدم متّتعكعالمة  الشعور ابلضغط’’ جدًّا!!!

 ومشاعرك.

 تعّلم أن تكون يف سالم مع قادتك.التمّتع بروح هدوء يعين أن ت

 ترمجة مسيث وفاندايك 4: 3بطرس  1

اْلَعِدميَِة اْلَفَساِد، زِيَنَة الرُّوِح اْلَوِديِع اْهلَاِدِئ، الَِّذي ُهَو  َبْل ِإْنَساَن اْلَقْلِب اْخلَِفيَّ ِيف 
اَم ِهللا َكِثُري الثََّمِن.  ُقدَّ

هذه اآلية موّجهة إىل الزوجات يف ما يتعّلق مبواقفهن جتاه أزواجهن. لكن هذا املبدأ ينطبق 
وديع واهلادئ يف قلوبنا ألنّه كثري الثمن على كل إنسان. جيب علينا مجيًعا أن نسعى إىل تنمية الروح ال

 قّدام هللا. وإذا قال هللا إنه يعترب اهلدوء كثري الثمن، جيب علينا أن نوليه القيمة نفسها يف حياتنا.

 اهلدوء يف حياتك؟ كيف تنّمي موقف .ب

 عرب تعّلم طاعة قادتك من دون أن جتيبهم بقّلة احرتام.  ءاهلدو  ميكنك تنمية موقف
 ستعداد لتطيع ألنّه طُلب إليك القيام بذلك ببساطة.ُكن على ا

يف حياتك.  غري الكاملني لكي حيّقق مشيئتهِثق ابهلل وهو قادر أن يعمل من خالل قادتك 
 ترى فيها قادتك خيفقون ويرتكبون األخطاء.ِثق أبن هللا سيفعل ذلك يف األوقات اليت و 

 هم يطلبون منك القيام أبمر ما قبل أن تطيع.وال تطلب تفسريًا للسبب الذي جعل همال تتجادل مع
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 خالصة
 قف الطاعة يف حياته. ابينما تدرس حياة يسوع، ستكتشف أنّه استطاع تنمية مو 

 يف عالقته ابهلل.كما   وهو أظهر طاعته يف عالقته بقادته

لك. مبساعدتنا إذا طلبنا ذ دُ عِ هللا يَ  تنمية مواقف الطاعة األربعة هذه. لكنّ  جّدا من الصعب
زم بناءها على أساس الصداقة أّما اخلطوة األساسّية اليت تساعد على تنمية مواقف الطاعة هذه فتستل

 .املعينّ  القائد مع

 الطاعة هذه يف حياتك. ين عليه مواقف عالقتك ابهلل هي أفضل أساس تبلكن 
 ى تنمية مواقف الطاعة هذه جتاه قادتك. دافع حيّثك علوحمّبة هللا هي أفضل 

ط امنأجزًءا مهمًّا من  قرارك وختتار أن جتعلهاخذ تتّ كّون مواقف الطاعة هذه يف ذهنك عندما تت
وعندما تنّمي مواقف الطاعة هذه يف حياتك، جتد أنّه من األسهل جدًّا أن بقادتك.  ةتفكريك املتعّلق
 تطيع قادتك.

 طاعة اإلنسان مبنيّة على أساس احملبّة .ث
 لقادتك.  تكا كبريًا على مدى سهولة أو صعوبة طاعما جيري يف داخلك يؤثّر أتثريً 

 ’’قاديت؟هي دوافعي وراء طاعيت لما ‘‘اسأل نفسك السؤال اآليت: 

 اخلوف من العقاب؟ •

 احلصول على استحسان قائدك؟ •
 وقت متأخر قد أمتكن من السهر مع أصدقائي حّىت فإذا أطعت أمي اليوم، ‘‘

 ’’.الليلة

 الشعور ابلذنب؟ •
خطأ ما، وصرت شديد احلرص على السلوك يف الطاعة راجًيا أن  رمبا ارتكبتَ 

 عندما ُيكشف أمرك. يتّم ختفيف العقاب حبّقك
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 احملبة؟  •
 على درب الطاعة. للبقاءأفضل دافع  إّ�ا

ينطبق األمر نفسه طاعة هللا مبنية على أساس احملبة. هذا أفضل أساس تبين عليه حياتك. إّن 
أو الواجب أو اإلكراه. لكن احملبة هي أفضل دافع تطيع بدافع اخلوف ميكنك أن على طاعة قادتك. 

 ك على طاعة قادتك. فاحملبة هي مفتاح الطاعة. حيثّ 

قد يبدو مستحيًال ن من طاعتهم. ستتمكّ ف ،األشخاص املسؤولني عنك وإذا  تعّلمت أن حتبّ 
يضع يف قلبك حمّبة  . لكن ال يوجد أمر مستحيل لدى هللا. فهو قادر أنكقادت يك أن حتبّ عل

 لقادتك.

سهل عليك أن تقاوم التجارب وإذا كانت احملبة هي الدافع وراء طاعتك لقادتك يصبح من األ
هل تريد أن تبين عالقة شخصية  -تك لقادتك تبدأ خبيارحمبّ  . لكنّ حتّثك على عصيا�ماليت 

 بقادتك؟ هل تريد أن تتعّلم أن تطيعهم؟

 رين كنفسكهللا أوصاك أبن حتّب اآلخ .1
قال يسوع إن حمبة اآلخرين هي الوصية العظمى الثانية يف �موس هللا. وحمبة هللا هي الوصية 

السلطة. عندما تطيع هذه الوصية هللا مبحبة األشخاص الذين يف  أمر� قدالوحيدة اليت تفوقها أمهية. و 
 39: 22ألشخاص. أنظر مىت فأنت تطيع أيًضا القواعد والقوانني األخرى كافة اليت يعطيها هؤالء ا

 . 31: 12ومرقس 

 يسوع أوصاك أبن حتّب اآلخرين مثلما هو حيّبك .2
. عليك أن حتب 12: 15، و34: 13وردت هذه الفكرة بوضوح شديد يف إجنيل يوحنا 

 السلطة مثلما حيّبك هللا. وحتتاج إىل مساعدة هللا لتقوم بذلك.  األشخاص الذين يف
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 يث فاندايكترمجة مس 34: 13يوحنا 

ُتْم  ُتُكْم َأَ� حتُِبُّوَن أَنـْ َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَ� ُأْعِطيُكْم: َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعضاً. َكَما َأْحبَـبـْ
  أَْيضاً بـَْعُضُكْم بـَْعضاً.

 ترمجة مسيث وفاندايك 12: 15يوحنا 

ُتُكْم.َهِذِه ِهَي َوِصيَِّيت َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َكمَ    ا َأْحبَـبـْ
 وهو وعد مبساعدتنا يف وقت ضعفنا.يوصيك يسوع ابلقيام أبمر يستحيل عليك القيام به. لن 

 حتّب قادتك، لن تقدر أن تطيعهمتكن إذا مل  .3
 آخرين.  مثة أشخاص يف السلطة يسهل عليك أن تطيعهم، فيما يصعب عليك أن تطيع

ابستمرار، جيب أن تتعّلم أن حتب املسؤولني عنك.  ني وهللاوإذا أردت أن تطيع قادتك األرضيّ 
 احملبة جتعل الطاعة أسهل. أساس فالعالقة املبنية على

وإذا كنت تكره األشخاص الذين يف السلطة، فسيصعب عليك كثريًا أن تطيعهم. فالطاعة 
ا ن من فستتمكّ وإذا كنت تثق ابألشخاص الذين يف السلطة  .لثقةمرتبطة ارتباطًا وثيًقا اب

ً
طاعتهم عامل

أّ�م يعرفون ما هو أفضل لك. أّما إذا كنت تكره قادتك، فسيصعب عليك أن تثق هبم. وتنطبق 
 . 24-23، 21: 14ويوحنا  10: 15مبادئ طاعة هللا على قادتنا األرضيني أيًضا. إقرأ يوحنا 

 مبادئ توجيهية ملساعدتك على طاعة قادتك مبحبّة .ج
هل سبق لك أن املسؤولني عنك؟ ة والديك أو األشخاص هل واجهت صعوبة أحياً� يف طاع

رّمبا أنت ال تفهمهم. فلنلِق نظرة فاحصة على بعض ’’ أ� أعلم أّ�م ال يفهمونين!‘‘قلت أحياً�: 
 يف السلطة. تساعد� على فهم األشخاص الذين األمور اليت
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 على الرغم منتعّلم أن حترتم األشخاص الذين يف السلطة  .1
 معيوهب

عيوب ونقاط ضعف ومشاعر خوف وقلق ومشاكل خمتلفة.  تكب مجيًعا األخطاء ولدينان نر حن
ليس قادتك كاملني، لكن احرتمهم بغض النظر عن عيوهبم. وإذا مل تكّن االحرتام والطاعة إال 

 ًما لقادتك بقراراتبدي احرت حترتم أحًدا. فأنت  عيوب، ففي �اية املطاف لنلألشخاص اخلالني من ال
، 17: 2ألوىل وال ميكنك أن تلوم اآلخرين على قلة احرتامك لقادتك. يف رسالة بطرس اك. من

 .يوصينا هللا إبكرام اجلميع واحرتامهم

 ترمجة مسيث وفاندايك 17: 2بطرس  1

  َأْكرُِموا اْجلَِميَع. َأِحبُّوا اِإلْخَوَة. َخاُفوا َهللا. َأْكرُِموا اْلَمِلَك.
 هم. وستجد صعوبة أيًضا يف طاعتهم.ب عليك أن تفهمهم وحتبّ مل حترتم قادتك سيصع إن

 يعمل هللا من خالل القادة لتوجيهك ومحايتك .2
هللا مسح للقادة أبن يكون هلم سلطان عليك. بوضوح شديد أن  2-1: 13تبّني رسالة رومية 

ل منك اإلنسان اليت جتع’’ يد هللا‘‘لقد وضعهم هللا يف حياتك لتوجيهك ومساعدتك ومحايتك. إّ�م 
بشكل مباشر.  ك أنتقد أعطى هللا قادتك مسؤوليات عدة تشملأن تكونه. و هللا منك الذي يريد 

وما دمت تطيع قادتك وهللا، فإّنك تظّل حتت محايته. وسيعمل هللا من خالل قادتك لكي يوّجه 
 خطواتك. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 17: 13عربانيني 

ُْم َسْوَف يـُْعطُوَن َأِطيُعوا ُمْرِشِديُكْم َواخْ  ُْم َيْسَهُروَن َألْجِل نـُُفوِسُكْم َكَأ�َّ َضُعوا، َأل�َّ
  ِحَساابً، ِلَكْي يـَْفَعُلوا َذِلَك ِبَفَرٍح، الَ آنَِّني، َألنَّ َهَذا َغْريُ َ�ِفٍع َلُكْم.
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حتت يقول هللا إّنك تصبح عندما ختتار أن تطيع قادتك، 
ذلك ابلوقوف حتت املظّلة يف  محايتهم، ومحايته. ميكن تشبيه
 فأنت تقف حتت مظّلتهم.  يوم ممطر. عندما تطيع قادتك

وما دمت تطيعهم، ال ميكن أن تتبلل أبًدا، لكن إذا اخرتت 
 السلوك يف التمرد والعصيان فأنت تبتعد عن محايتهم. 

إلظهار كيفّية اآلخر الذي ّمتت االستعانة به  املثلأّما 
اللذين تك فهو مثل املطرقة واإلزميل عمل هللا من خالل قاد

يعمل هللا من يتم استخدامهما لتشكيل حبة أملاس مجيلة. 
خالل قادتنا ليكونوا مثل املطرقة واإلزميل للتخلص من 

العصيان يف حياتنا. وعندما تسمح له ابلقيام بذلك، يظهر 
 اجلمال الداخلي العميق الذي وضعه هللا يف داخلك. فالطاعة 

 الذي جيعلك تصبح كل ما يريد هللا أن تكونه. هي الطريق

 ماذا لو مل تكن تثق بقادتك؟ .3
ينتابه هذا ؟ أحياً� كثرية، من ’’أ� ال أثق هبذا القائد‘‘أو ’’ أ� ال أثق بوالديّ ‘‘كم مرة قلت: 

 مسؤولية مل تُعَط له.  سند إىل نفسهمن أالشعور هو 

ؤولية تقييم القائد الذي يف السلطة. إنه يتحقق جند عادًة أن هذا الشخص أخذ على عاتقه مس
فعلى األرجح من عمل كل قائد لريى ما إذا كان حيسن أداء وظيفته. إذا سبق لك أن فعلت ذلك، 

 لقول: عي إزاء هذا االكتشاف يتمّثل ابوجدت أن قادتك يرتكبون األخطاء. ورّد الفعل الطبي
مشاكل عاطفية، إخل...)، فمن األفضل يه عيوب و كانت لدإذا  إذا كان قائدي يرتكب األخطاء (‘‘

 ’’! لذا ال ميكنين الوثوق به!يء إيلأن أتوخى احلذر. فهو قد يس

يسند إليك مسؤولية تقييم  جتد صعوبة كبرية يف طاعتهم. فاهلل ملتفقد احرتامك لقادتك، عندما 
واجباتك جتاه هللا وقادتك. لذا، رّكز على تتميم شخاص آخرين. قادتك، لكّنه ّمحل هذه املسؤولية أل

 أِطع قادتك واحرتمهم وأحّبهم.
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 الفصل الثاين
 ثالثة مستو�ت من الطاعة

نمّو عملية تعّلم طاعة قادتك على ثالثة مستو�ت (خطوات أو مراحل) مهّمة من ال تنطوي
 أن تفهمها وتطّبقها يف حياتك.  والتقّدم يف الطاعة ينبغي عليك

املدرسة االبتدائية، املستوى  -لطاعة الثالثة ابملدرسة. (املستوى األولميكن  مقارنة مستو�ت ا
اجلامعة). جيب عليك إمتام املرحلة االبتدائية من الدراسة  -املدرسة الثانوية، املستوى الثالث -الثاين

 قبل أن تنتقل إىل املرحلة الثانوية، إخل.

 . ملستوى الذي يسبقهث مبّين على أساس اوكل مستوى من مستو�ت الطاعة الثال
عليك تطبيق املستوى األول قبل أن تنتقل إىل املستوى الثاين. وعليك تطبيق املستويني األول والثاين 

 قبل االنتقال إىل املستوى الثالث. 

 ألنه طُلب منك أن تطيعأِطع املستوى األول. 
 حياتك. يف من السهل أن تفهم املستوى األّول من الطاعة، لكن يصعب عليك ممارسته

. إليك بعض االقرتاحات حول هو أمر يتناىف مع طبيعتنافقيامنا ابلطاعة ألنه طلب منا أن نطيع 
 كيفية تطبيق ذلك يف حياتك.

 15-14: 2ال تتذمر. فيليب  .أ

 17: 13ال ُجتب قائدك بقلة احرتام أو تتجادل معه. عربانيني  .ب
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 23: 3ُقم بعملك أبفضل طريقة ممكنة. كولوسي  .ت

 ستمتع ابلطاعة.تعّلم أن ت .ث

ك تضع نفسك على الطريق الذي نّ إف عندما تسعى إىل السلوك يف هذا املستوى من الطاعة،
ان الذي يريد هللا منك أن تكونه. يتوقف األمر على اختيارك أن تطيع يساعدك لتصبح اإلنس

يف األمر. التفكري ، ومل تكّلف نفسك عناء قادتك عصى تعليماتاخرتت يف املاضي أن تقادتك. رّمبا 
اليت  تعامل مع املواقف اليومّيةعليك أن تلكن إذا أردت أن تتبع يسوع، وأن جتعله قائد حياتك، 

ابلطريقة اليت ترضيه. وطاعة قادتك هي إحدى الطرق الرئيسية اليت ُتظهر من خالهلا أّنك  تواجهها
 تريد أن تتبع يسوع.

طاعة والتخلص الصتك لتنمية مواقف من الطاعة، تكون هذه فر  عندما تسلك يف هذا املستوى
 يف الطاعة.السلوك ختتار  مواقف العصيان يف حياتك. وتبدأ طاعة قادتك يف ذهنك، عندمامن 

ويف كّل مرّة ختتار أن تطيع قادتك، فأنت تتخذ خطوة  وأحياً�، تشعر أبن معركة تدور يف داخلك.
  أن تكونه. إضافّية حنو األمام لتصبح اإلنسان الناضج الذي يريد هللا

’’. أريد أن أطيع قاديت‘‘وإذا أردت تنمية مواقف الطاعة يف حياتك، جيب أن تقول لنفسك: 
 يقولون: . لكن مثة أشخاص تدور معركة يف داخلهم. هذا ما تعنيه تنمية رغبات ترضي هللا

 ’.’إذا قلت إين أريد أن أطيع قاديت، فإنين أكذب، ألنين ال أريد أن أطيع هذا القائد‘‘

 يطلب منك قائدك القيام أبمر ما، تكون هذه فرصة متاحة أمامك لتختار. يف كل مرة 
وحّىت إذا مل تكن ترغب يف الطاعة، ميكنك أن ختتار ’’. سأطيع قائدي‘‘ميكنك أن تقول لنفسك: 

 أن تطيع، وأن متلي على نفسك ما جيب أن تفعله.

 ، ’’سأطيع‘‘ك الطبيعي هو القول: جيب أن تنمو إىل أن تبلغ مرحلة يصبح فيها رّد فعل
 عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر ما.
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 الطاعة العمياء
تفّكر أن بل إنه يستلزم أن تشّغل ذهنك و لكن املستوى األول من الطاعة ليس طاعة عمياء. 

 أن تلجأ إىل يسوع طالًبا منه أن يساعدك على . كما وجيبالذي جتد نفسك فيه الوضع خمرج من يف
 ري مطيعة تّتبعها يف احلاضروهي أمناط تفكالطاعة وعلى تنمية مواقف الطاعة يف حياتك،  لسلوك يفا

 واملستقبل.

أّما الطاعة العمياء، فهي توقع السالكني فيها يف مآزق خطرة. ذات مرّة، طلب أحد القادة من 
لطاعة، الحظ وجود يهّم لتلبية الطلب وا’’ دوغ‘‘إيصال رسالة إىل أحدهم. وفيما كان ’’ دوغ‘‘

القائد وسرعان ما غّري ’’ هل تطلب مين أن أكذب على فالن؟‘‘مشكلة. فرجع إىل قائده وسأله: 
 إىل الكذب.’’ دوغ‘‘تعليماته لئال يضطر 

بل إّ�ا تتجاهل متاًما ’’ هل جيوز فعل هذا األمر؟‘‘فالطاعة العمياء ال تتوّقف أبًدا للسؤال: 
 النظر يف عواقب الطاعة. 

فهم أحياً� األسباب اليت دفعت ة. قد ال نظة وذكيّ طاعة متيقّ  لب هللا طاعة عمياء بليط ال
إىل أن يطلبوا إلينا القيام أبمر ما. ومع ذلك، جيب أن نتعامل مع الوضع ويف داخلنا رغبة يف  تناقاد

 الطاعة.

ليك قائدك ابع، سنلقي نظرة فاحصة على ما جيدر بك القيام به عندما يطلب إيف الفصل الر 
 القيام أبمر تعتربه خاطًئا. 

جيد الكثري من املؤمنني صعوبة يف السلوك يف الطاعة، ليس ألن قادهتم أشرار وإمنا بسبب 
اترخيهم احلافل ابلعصيان. فهم ال يريدون أن ميلي عليهم أحد ما سيفعلونه، بل يريدون اّختاذ قراراهتم 

تقّدمت يف طاعتك يف حياتك لكي يساعدك. وكّلما  أبنفسهم. لكن احلقيقة هي أن هللا وضع قادة
 ، استطعت أن تنمو بشكل أسرع لتصبح اإلنسان الذي يريد هللا منك أن تكونه.إّ�هم
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إًذا، النقطة الرئيسية يف املستوى األول من الطاعة هي اختيار السلوك يف الطاعة. أّما اخليار 
ك، فأنت على الطريق الصحيح الذي جيعلك اآلخر فهو عصيان قادتك. وإذا اخرتت أن تطيع قادت

 تتقن هذا املستوى من الطاعة. 

نقطة االنطالق وعلينا  ملستوى األول. فاملستوى األّول ليس سوىلكن الطاعة ال تقف عند ا
 مجيًعا االرتقاء إىل املستوى الثاين.

قائدك أِطع واكتشف السبب الرئيسي الذي جعل  . املستوى الثاين
 م أبمر مايطلب منك القيا

يشمل املستوى الثاين من الطاعة أكثر من جمّرد إظهار الطاعة. ففضًال عن طاعة قائدك، 
عليك أن تفّكر مليًّا. فاملستوى الثاين من الطاعة يتطلب تفكريًا. لذا، تعّلم أن تطيع وحاول أن تفهم 

 ما. يطلب منك القيام أبمر هأسلوب تفكري قائدك. واكتشف السبب الرئيسي الذي جعل

كيف ميكنين اكتشاف السبب الرئيسي الذي جعل قائدي  .أ
 يطلب مين القيام أبمر ما؟

 .مكان قائدك وانظر إىل الوضع من وجهة نظرهَضع نفسك  )1

 اسأل قائدك عن السبب الذي جعله يطلب منك القيام ابألمر. )2

 تطرح هذا السؤال على قائدك. كيفومىت انتبه  حتذير: 

تنتظر حىت وقت الحق لتطرح هذا السؤال عادًة، من األفضل أن مىت؟ 
أن تبادر  قبلعلى قائدك. فإذا سألته عن السبب الذي دفعه إىل الطلب 

 إىل طاعته، فقد يعترب أّنك تتحّدى سلطته.

احرص على طرح السؤال على قائدك بطريقة تبّني له من خالهلا كيف؟ 
جيعله يظّن  أّنك تريد أن تتعّلم أن تطيعه بشكل أفضل. وال تسأل أبسلوب
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ملاذا جتد أنّه من الصواب القيام هبذا ‘‘أّنك تتحّدى سلطته. ُقل له: 
 ’’ملاذا جيب أن أقوم هبذا األمر؟‘‘ال تُقل: و ’’ األمر؟

قيام هبذا األمر. منك ال هللا تكتشف السبب الرئيسي وراء طلب حاِول أن )3
ا لك من اليت حياول هللا أن يكشفهما هي البقعة احملجوبة (نقطة الضعف) 

من خالل ما هي امليزة اليت حياول هللا ترسيخها يف حياتك و خالل قادتك؟ 
 قادتك؟

 اسأل قادتك عن األهداف اليت وضعوها لك. )4

كان دانيال ال رّمبا  يتضّمن الكتاب املقدس أمثلة عّدة عن أشخاص اختاروا أن يطيعوا قادهتم. 
 فيها يتدّربّمت اختياره لرياتد مدرسة خاّصة ، يزال يف سّن املراهقة عندما ُسيب إىل بلد آخر. هناك

اإلدارة احلاكمة. ومنذ اليوم األول، واجه مشكلة كبرية؛ فالطعام الذي أعطي له على العمل يف 
 كان يشّكل انتهاًكا للقوانني اليت أعطاها هللا لشعبه. ليأكله  

لسبب الرئيسي وراء إصدار بطريقة تعاجل اوأبدى دانيال اهتماًما كبريًا يف التعامل مع األمور 
قادته بدون أن خيطئ إىل هللا. إذا أردت معرفة املزيد وامر. فوجد طريقة مبدعة لالستجابة لتلك األ

 عن هذه القصة، إقرأ الفصل األول من سفر دانيال.

أكتشف السبب الرئيسي وارء طلب قائدي مّين أن ملاذا جيب  .ب
 القيام أبمر ما؟

ي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر ما لكي تتمّكن السبب الرئيسجيب أن تكتشف 
 من االرتقاء إىل املستوى الثالث وتطيع من تلقاء نفسك بدون أن يُطَلب منك ذلك. 

تمّكن من التعلُّم املستوى الثاين من الطاعة هو الالسبب الرئيسي الذي يستلزم أن تسلك يف 
 عندما تتعّلم أن ترى املواقف ميكنك أن تفعل ذلكو اعة. والنمّو. فاهلل يريد أن تكّون فهًما أفضل للط

 من وجهة نظر قائدك.
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واملستوى الثاين من الطاعة يتيح أمامك فرصة تنمية مواقف طاعة. عليك أن تقول لنفسك 
وراء طلبهم منك القيام أبمر ما، وعندما تكتشف السبب الرئيسي ’’. أريد أن أطيع قاديت‘‘ابستمرار 

 االستجابة أبفضل طريقة ممكنة. كيفيةأن تفهم بشكل أفضل  عندئٍذ، تستطيع 

د خيتلف قائد أسبااًب مقنعة ليطلب منك القيام أبمر ما. ويف بعض األحيان، ق ال ميلك كلّ 
منك القيام أبمر ما عّما كان يسوع ليفعله لو كان مكانه. لكن على الرغم  السبب الرئيسي وراء طلبه

ال إذا كان هدفهم الرئيسي إيقاعك يف اخلطية. نتحدث عن هذا من ذلك، عليك أن تطيع قادتك إ
 يف الفصل الرابع من هذا الدرس.املوضوع بشكل أكثر تفصيًال 

إذا رفض قائدك أن يناقش معك األسباب الرئيسية وراء طلبه منك القيام أبمر ما، تقّبل رّد 
علقة هبذه األسباب قبل أن ختتار أن طلق أحكاًما متيُ  ضًيافعله واستمّر يف طاعته. ال تعّني نفسك قا

فهم األسباب الرئيسية حّىت إذا رفض قائدك على  ي طالًبا من هللا أن يساعدكتطيع. ميكنك أن تصلّ 
 مناقشتها معك.

. فاملستوى الثاين من الطاعة عبارة عن خطوة إىل األمام رّكز ابستمرار على منّوك الشخصي
عند املستوى الثاين بل احرص على  تكونه. لكن ال تقفريد هللا أن لكي تصبح اإلنسان الذي ي

 االنتقال إىل املستوى الثالث من الطاعة.

 املستوى الثالث. أِطع من تلقاء نفسك
 دف فعل الصواب. هباملستوى الثالث من الطاعة هو الطاعة من تلقاء نفسك 

نواحي حياتك أن تتعّلم الطاعة من تلقاء نفسك يف  -جيب أن تضع هذا اهلدف نصب عينيك
ك تطيع ألّنك تريد فعل الصواب. تطيع ألنّ  إّنك ، بلكافة، أن تطيع بدون أن يُطَلب منك ذلك

 تعلم أّن هذا هو الصواب الذي جيدر بك فعله.

مع بعض التنقيحات البسيطة. يريدون أن  -ا فورًا إىل املستوى الثالثيريد البعض أن يقفزو 
ة هبم وأن يفعلوا ما يريدونه. لكن ليس هذا ما قوانني خاصّ  وأن يضعوايتصرّفوا من تلقاء أنفسهم 
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 تظلّ  الطاعة، جيب أنيقتصر عليه املستوى الثالث من الطاعة. فعندما تسلك يف هذا املستوى من 
 ظهر طاعتك قبل أن يطلب منك القائد القيام أبمر ما.حتت سلطة قائدك، لكن أحياً� كثرية تُ 

الثالث من الطاعة يسارع إىل الطاعة وال جيعل منها خياره  إن اإلنسان السالك يف املستوى
ينسجم مع إنّه ’’ كيف ميكنين أن أطيع؟‘‘األخري. هو ال يبطئ يف الطاعة لكنه يظّل متيقظًا ويقول: 

 ويعريهم كّل االهتمام.من حيث األفكار واآلراء  قادته

وهي تعبري عن احلرية احلقيقية. ضبط النفس. يزة مب كعلى متّتع كتدّل طاعة املرء من تلقاء نفس
 فمفهوم هللا للحرية ال يعين أن تفهم ما حيلو لك بل أن تفعل طوًعا ما يريد هللا منك أن تفعله.

 هو إنسان كامل.  يف النواحي كافة يف حياته واإلنسان الذي يطيع من تلقاء نفسه
 يفمجيًعا ته. حنن فشلنا حيا أّ�م ويسوع وحده استطاع أن يسلك يف هذا النوع من الطاعة كلّ 

ميكننا السعي إىل حتقيق هذا اهلدف. وكّلما أطعت من تلقاء نفسك،  السلوك يف الطاعة، لكن
تسلك يف هذا النوع  حتتاج إىل مساعدة من الروح القدس لكيلكنك صرت أكثر شبًها ابملسيح. 

 .طيع من تلقاء نفسك. وهو جاهز ملساعدتك ومنحك القّوة لكي تمن الطاعة

تطيع من تلقاء نفسك بدون أن حيدث تغيري حقيقي يف داخلك،  كلة هي أّنك قداملشلكن 
. ة املطاف تعيش يف مستوى أدىن من املستوى الذي يريد هللا أن ترتقي إليهفتجد نفسك يف �اي

يريد أن يراك تنمو وتنّمي فهو لكّن هللا يطلب املزيد. تطيع لتفادي عواقب العصيان  أنميكنك 
 الداخلية اليت تشّكل عالمة حقيقّية على كونك واحًدا من أتباع يسوع.  مزا�ك

صفات التقوى يف داخلك. لكن جيب أن تدرك حتيط الطاعة حياتك حبدود صحية بينما تنّمي 
يريد أن يبين عالقة شخصية عميقة هو أن هللا يطلب ما هو أكثر من سلوك يف الطاعة. فاهلل حيبك و 

 بك.
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 الفصل الثالث
 يف  قادتكتتجاوب مع كيف جيب أن 

 ؟أثناء حتّدثك معهم
هم.  كثرية يف مواقف تستلزم أن تتجاوب معجتد نفسك أحيا�ً ضمن إطار عالقتك بقادتك، 

؟ هقولالذي  جيدر بك  ؟ ماامؤمنً بصفتك إنساً� قادتك  لتجاوب معما هي الطريقة الصحيحة ل
 ؟هن تقولب أوكيف جي

محور جزء كبري من الصراعات يتقادتك.  لطريقة املناسبة للتجاوب معتفهم ااملهم جدًّا أن من 
 ز�دة الوضع سوًءا؟  إىل قائدك حول هذا املوضوع. كم مرّة أّدت طريقة جتاوبك مع مع القادة 

 بطريقة غري الئقة، ميكن أن تزيد الوضع سوًءا. اوبت جتزيت على النار. وإذا فكان األمر أشبه بصّب 

 دئ التوجيهية اليت تساعدك على التخطيط ملا ستقوله لقادتك. أحياً�، إليك بعض املبا
بضع أخرى، ال جتد أمامك سوى أّ�م أو ساعات للتخطيط ملا ستقوله. وأحياً�  يكون لديكقد 

ثواٍن أو دقائق لتقرر ما ستقوله. عندما تتعّلم أن جتيب قادتك بشكل الئق، تستطيع أن تنسجم 
 ح من األسهل عليك أن تطيعهم. معهم بشكل أفضل، فيصب
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 ال تُدن قادتك وال تنتقدهم .أ
 ’’يف... لقد أخطأتَ ‘‘طاعة. ال تقل: القادتك بروح  احرص على التجاوب مع

 قائدك بطريقة تظهر من خالهلا أّنك تتمّتع بروح قابلة للتعّلم. مع تكّلم الاحرص على بل 
 من مسؤوليتك أن تصّحح قائدك. فليس 

قائدك، ميكنك أن تسأله ما إذا كان  أن حتّدد الطريقة اليت ستتجاوب هبا معوبينما حتاول 
 ما إذا كان يسمح لك بتقدمي اقرتاح.  م به، أويسمح لك بطرح سؤال حول ما طلب منك القيا

 وإذا أجاب ابلرفض، ابدر إىل القيام مبا طلبه منك. 

هل ميكنك أن تساعدين ألفهم بشكل ‘‘طرح السؤال اآليت: وميكنك أن تستهّل الطلب ب
 ’’أفضل...؟

 رأيك الشخصيّ على أساس إبِن جتاوبك  .ب
 وال تبدأ ابلقول: ’’. برأيي...‘‘، أو ’’أعتقد أن...‘‘كالمك ابلقول:   إستهلّ 

 ’’.املنطق يقول إن...‘‘أو ’’ الكّل يعلم أن هذا هو الصواب الذي جيب فعله...‘‘

 قة تساعد قائدك على حتقيق أهدافهبطريقُل ذلك  .ت
ًدا، ليتك تفّسر ‘‘ جيب أن خنرج ’’. ابلعمل بشكل صحيح لكي أمتّكن من القياميل األمر جمدَّ

 ’’من عاملنا اخلاص لكي نرى ما جيري من منظور أكرب. ما الذي حياول قائدك حتقيقه؟

الرئيسي الذي جعلين برأيك ما هو السبب ‘‘كانت فتاة مراهقة تتحدث مع والدها، فسأهلا: 
 ’’.أنت حتاول أن جتعل حيايت ابئسة‘‘ففّكرت لدقيقة وقالت: ’’ أرفض طلبك؟

وصارت تعتقد أن السبب الوحيد الذي قد قد اعتادت على نيل مرادها كانت تلك الفتاة 
 يدفع أحدهم إىل منعها من فعل ما تريد هو ببساطة رغبته يف أن جيعل حياهتا أكثر بؤًسا.
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االحرتام لقادتك وأن تدرك أّ�م يف معظم  األحيان لديهم أسباب مقنعة  كلّ   ديجيب أن تب
 ليطلبوا منك القيام أبمر ما.

 ومثّة طريقة أخرى تساعدك على كسب فهم عملّي هلذه املسألة، وتتمّثل بسؤال نفسك: 
أن يتجاوب  لو كنت أ� القائد، ملاذا كنت ألطلب من فالن القيام هبذا األمر؟ وكيف كنت ألريد‘‘

 تساعدك هذه األسئلة على اكتساب نظرة جديدة حول كيفية طاعة قادتك.’’ مع قياديت؟

 لدى مواجهة مشكلة معينة ا متعلّقة بكيفية التجاوبَضع أهدافً  .ث
 هتم واملسائل اليت تثري غضبهم. إن العيش مع بعض القادة مينحك فرصة معرفة أولو�ّ 

تساعدك على ، إحبث عن طرق عملية ’’قاديت أن يتغريواجيب على ‘‘وبدًال من القول لنفسك: 
وال حتاول تغيري  طريقة جتاوبكابملسيح. عندما جتد صعوبة يف الطاعة، رّكز على  مقتد�ً  التجاوب
 قائدك.

ف صعبة مع عندما تواجه مواقاليت ستتجاوب هبا  طريقةالمليًّا يف للتفكري وقًتا  وخّصص
 عندما أغضب، ‘‘، قائدتك. مثًال 

 ’’سألزم الصمت )1(
 ’’سأحاول اكتشاف سبب غضيب )2(
 ’’سأحاول رؤية الوضع من وجهة نظر قائدي )3(

 د موعًدا �ائيًّا للتكلم مع قائدكحدّ  .ج
من السهل جدًّا أن متاطل هنا، إىل قائدك لكي تكّلمه. تستلزم أن تذهب مواقف معينة  مثّة

ال تنتظر ظروفًا مثالّية. ’’. لكي أكّلمهسأنتظر حّىت تصبح الظروف مؤاتية ‘‘وأن تؤّجل اللقاء قائًال: 
 بل ختّل عن كرب�ئك واحرص على تسوية األمور أبسرع وقت ممكن. 

 ’’مباشرًة بعد الفطور، سأكّلم قائدي عن... وهذا ما سأقوله له...‘‘ُقل مثًال: 
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 أطلب من هللا أن مينحك القوة للقيام ابألمر ابلشكل الصائب .ح
قادتك ابلطريقة الصائبة أي الطريقة اليت يريدها م التجاوب مع و لك مستحيًال أن تتعلقد يبد

قد جتد صعوبة أمناط العصيان. وأحياً�، تنّمي حياتك كّلها  أّوًال، جيب أن تدرك أّنك أمضيتهللا. 
 هذه العادات القدمية.كبرية يف تغيري 

 يصف بولس هذا الصراع يف حياته يف الفصل السابع من رسالة رومية.

 ترمجة مسيث وفاندايك  25-14: 7رومية 
 فَِإنـََّنا نـَْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروِحيٌّ َوَأمَّا َأَ� َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َحتَْت اْخلَِطيَِّة.14-16
ُه    َعُل َما أُرِيُدُه َبْل َما أُْبِغُضُه فَِإ�َّ َعُلُه ِإْذ َلْسُت َأفـْ َألّينِ َلْسُت َأْعِرُف َما َأَ� َأفـْ
عَ  َعُل َما َلْسُت ُأرِيُدُه فَِإّينِ ُأَصاِدُق النَّاُموَس أَنَُّه َحَسٌن.  ُل.َأفـْ   فَِإْن ُكْنُت َأفـْ
َعُل َذِلَك َأَ� َبِل اْخلَِطيَُّة السَّاِكَنُة ِيفَّ.  17-20 فَِإّينِ َأْعَلُم أَنَُّه   فَاآلَن َلْسُت بـَْعُد َأفـْ

 َصاِلٌح. َألنَّ اِإلرَاَدَة َحاِضَرٌة ِعْنِدي َوَأمَّا َأْن لَْيَس َساِكٌن ِيفَّ َأْي ِيف َجَسِدي َشْيءٌ 
َعَل اْحلُْسَىن فـََلْسُت َأِجُد. َعُل الصَّاِلَح الَِّذي أُرِيُدُه َبِل الشَّرَّ الَِّذي  َأفـْ َألّينِ َلْسُت َأفـْ

َعُل. ُه َأفـْ ُه  َلْسُت ُأرِيُدُه فَِإ�َّ َعُلُه فَِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأرِيُدُه ِإ�َّ َعُل فـََلْسُت بـَْعُد َأفـْ َأفـْ
  َأَ� َبِل اْخلَِطيَُّة السَّاِكَنُة ِيفَّ.

َعَل اْحلُْسَىن َأنَّ الشَّرَّ َحاِضٌر    21-23 ِإذاً َأِجُد النَّاُموَس ِيل ِحيَنَما ُأرِيُد َأْن َأفـْ
َوَلِكينِّ َأَرى َ�ُموساً آَخَر  .فَِإّينِ ُأَسرُّ بَِناُموِس ِهللا ِحبََسِب اِإلْنَساِن اْلَباِطنِ  ِعْنِدي.

  ِيف َأْعَضاِئي ُحيَاِرُب َ�ُموَس ِذْهِين َوَيْسِبيِين ِإَىل َ�ُموِس اْخلَِطيَِّة اْلَكاِئِن ِيف َأْعَضاِئي.
! َمْن يـُْنِقُذِين ِمْن َجَسِد َهَذا اْلَمْوِت؟  24 ي َأَ� اِإلْنَساُن الشَِّقيُّ   َوحيِْ
َيُسوَع اْلَمِسيِح رَبَِّنا! ِإذاً َأَ� نـَْفِسي ِبِذْهِين َأْخِدُم َ�ُموَس ِهللا َوَلِكْن َأْشُكُر َهللا بِ   25

  اِبْجلََسِد َ�ُموَس اْخلَِطيَِّة.
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رّمبا من السهل عليك القول إّنك متّر يف الصراع نفسه الذي يصفه بولس يف هذا املقطع من 
هو يرى أن املتمرد ه جيد نفسه يفعل العكس متاًما. الكتاب املقدس. فهو يريد أن يفعل الصواب، لكنّ 

يف قلبه ليس الشيطان بل اخلطية الساكنة فيه اليت جتعله يفشل وتسلب منه القوة اليت تساعده على 
 السلوك يف قراراته الصائبة. 

عليك التوصل إىل االستنتاج نفسه اليت توّصل إليه بولس. ال ميكنك أن تطيع بقّوتك اخلاصة. 
ك حتتاج إىل قّوة هللا اليت تساعدك على طاعة قادتك. وقد وعد هللا مبنحك القوة اليت حتتاج بل إنّ 

 إليها عندما تكون ضعيًفا. 

 ترمجة مسيث وفاندايك  9: 12كورنثوس   2

 ». َتْكِفيَك نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف الضُّْعِف ُتْكَملُ «ِيل:  (هللا) فـََقالَ 

 ث وفاندايكترمجة مسي  19: 4فيليب 

  فـََيْمألُ ِإهلَِي ُكلَّ اْحِتَياِجُكْم ِحبََسِب ِغَناُه ِيف اْلَمْجِد ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.
فهو أعّد لك دائًما قّوة أكثر هللا سيمنحك كّل القوة اليت حتتاج إليها لتطيع قادتك. ِثق أبن 

دوًما ملساعدتك.  جاهز هللا  ترضي هللا لكن اليت طريقةوقد جتد صعوبة يف السلوك ابلمن كافية. 
 . ذلك منه ليس عليك سوى أن تطلب

 خالصة
املشاكل، زيد من جعلها حياة مليئة مبوابلتايل  أو صعوبة،أكثر سهولة إن مفتاح جعل حياتك 

 قادتك أن جتلب السالم إىل حياتك أو العكس. جتاوبك مع موجود بني يديك. وميكن لطريقة 

وأحد أفضل األمور ن أمنياتك ورغباتك والرتكيز على يسوع. ع ما عليك فعله هو رفع نظرك
دي ئقاأجتاوب مع � يسوع، كيف تريد مين أن ‘‘اليت ميكنك أن تدّرب نفسك عليها هو السؤال: 

 تتخّيل ما كان يسوع ليفعله لو كان مكانك يواجه الوضع نفسه. نحاول أ’’ يف هذا الوضع؟
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 الفصل الرابع
 يطلب منك قائدك  دماماذا جيب أن تفعل عن

 ؟القيام أبمر خاطئ
أي  أن تتخّيل اآلن ميكنك ؟اطئهل سبق أن طلب منك شخص يف مركز سلطة القيام أبمر خ

 ’’ماذا لو طلب مين قائدي القفز من الطابق العاشر؟ هل جيب أن أطيعه؟‘‘وضع افرتاضي مثل 

يف معظم األحيان،  خاطئ؟لكن فلنواجه الواقع. كم مرّة طلب منك أحد قادتك القيام أبمر 
) 1/10000أو  1/100طُلب منك القيام أبمور صائبة! لكن رّمبا حدث هلم يف حاالت �درة (

 .اطئأن طلبوا منك القيام أبمر خ

نيال. من سفر دا 3و 1من دليل الدراسة حيث يتم تناول الفصلني  5و 3راِجع املشروعني 
ويبيّنان كيفية  اطئشخاص القيام أبمر خمن بعض األ فيها طُلب يصف هذان الفصالن حاالت

 تجاوب مع قادتك بطرق تكرم هللا.ّية التبّني كيفجتاوهبم مع قادهتم. يشّكل هؤالء الرجال أمثلة عملّية 

 ما طُلب منك القيام به قيّم بدقة .أ
 بدًال من الرّد فورًا على قائدك، ُخذ نفًسا عميًقا والزم الصمت وال تتفوه بكلمة. فّكر، 

 اطلب من هللا أن يساعدك للتجاوب مع هذا الوضع ابلشكل املناسب.مثّ 
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 أتّكد من أّنك مسعت جيًدا ما طلبه منك قائدك .1
طلب منك القيام أبمر تعتربه  ه. إذا كنت تعتقد أنّ قائدك جّيًدا ما قاله ال تفرتض أّنك مسعت

 ه حياول إيقاعك يف اخلطّية.أن قائدك خمطئ وأنّ  فّكر مليًّا وال تسارع إىل االستنتاج، اطًئاخ

ما تظن أّنك على طرح السؤال بطريقة تذكر فيها  حتّقق مع قائدك من صّحة ما مسعته واحرص
 مسعته يقوله، بدون أن تدينه أو تنتقده. 

إىل قائده ملناقشة مشكلة يواجهها يف العمل. فطلب القائد من ’’ دوغ‘‘يف أحد األ�م، اجتمع 
يف مليًّا ’’ دوغ‘‘دة إىل الشخص املعّين بتلك املشكلة. لكن بعد أن فّكر نقل رسالة حمدَّ ’’ دوغ‘‘

ه جليًّا أن عليه أن يكذب على الشخص املعين ابملشكلة. اليت طُلب منه إيصاهلا، اّتضح لالرسالة 
 ’’هل تريد مّين أن أكذب على فالن؟‘‘فالتفت حنو قائده وسأله: 

ال شيء يضمن أن يتم حّل مشكلتك ابلسرعة لرسالة. ري مضمون اعندئٍذ، سارع القائد إىل تغي
من  اطلب توضيحً وأن ت عليك أن حتذو حذو هذا األخري لكن ’’. دوغ‘‘اليت ّمت هبا حّل مشكلة 

 قائدك.

أنك ال حتاول أن تكون متمرًدا. وإذا كنت قد أسأت اطرح السؤال بطريقة جتعل قائدك يرى 
إذا كنت قد مسعته جيًدا منذ املرّة األوىل، وكنت تعتقد أنّه فهم قائدك، ُحتَّل مشكلتك بسرعة. أّما 

 ، عندئٍذ عليك أن تتبع املبادئ التوجيهية الواردة يف هذا الفصل.اطئيطلب منك القيام أبمر خ

ال ختف أن تسأل قائدك ما إذا كنت قد أحسنت فهم ما قاله. وإذا افرتضت أّنك أحسنت و 
 ة.يؤدي األمر إىل عواقب مأساويّ مساعه وكنت خمطًئا يف تقديرك، فقد 

يف صباح يوم أحد، كانت زوجة الراعي تعزف على آلة األرغن قبل بداية اجتماع الصالة يف 
الكنيسة. فجاءت إليها إحدى املرمنات يف اجلوقة وسألتها عن إحدى الرتانيم اليت كانت ستنشدها يف 

 ’’ إذهيب إىل جيم‘‘قالت هلا زوجته: ذلك الصباح. ومبا أن الراعي كان يتوىل قيادة االجتماع، 
فخرجت من املكان ويعرتيها ’’. إذهيب إىل اجلحيم‘‘(وهو اسم زوجها). فظنت املرمنة أّ�ا تقول هلا: 

 غضب شديد وراحت تذيع الشائعة بني أعضاء الكنيسة قائلة إن زوجة الراعي قالت هلا: 
 ’’.إذهيب إىل اجلحيم‘‘
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عي عّما إذا كانت قد أحسنت مساعها، لتّم حّل املشكلة برّمتها لو أن املرمنة سألت زوجة الرا
على الفور. لكن مبا أّ�ا مل تفعل ذلك، تسببت العواقب املأساوية لشائعتها أبمل شديد ومشّقة ضمن 

خدمة الراعي وزوجته. وابلتايل، كان الضرر الناتج عن سوء التفاهم املذكور كبريًا جدًّا، ما اضطر 
 إىل ترك الكنيسة.   الراعي وزوجته

 خطّية منك القيام به هوحّدد ما إذا كان األمر الذي ُيطَلب  .2
 فعًال 

ما هي قوانني هللا اليت ستخالفها؟ فها، قّيم بدّقة ما ُميلى عليك من أوامر أو قواعد. إذا أطعت
وجهة  هل تبدو هذه القاعدة غري منصفة؟ رّمبا جتدها غري منطقّية. تبدو هذه القاعدة سيئة من

 نظرك. وتعتقد أنّه توجد طريقة أفضل للقيام ابلعمل. وتشعر أبن قائدك ارتكب خطأ كبريًا. 

لنفرض على سبيل املثال أنّه يتوّجب عليك وعلى هل تبدو هذه القاعدة غري منصفة؟ 
لكن العمل الذي مت األشخاص املقيمني معك يف املكان نفسه إمتام أعمال معينة يف البيت كّل يوم. 

كليفك به يستغرق ثالثة أضعاف الوقت الذي تتطلبه األعمال املوكلة إىل اآلخرين، بدون إعطائك ت
 ’’. هذا خطأ‘‘أي تعويض أو مكافأة على ساعات العمل اإلضافية اليت تقوم هبا. فتقول: 
 ’’لكن هل هذه خطّية؟ هل ختالف �موس هللا عرب فعل ما طلب منك فعله؟

طلب منك القيام أبمر ما. ًصا إذا كّلمك بفظاظة عندما ك خصو أو رمبا أنت غاضب من قائد
  املسؤولية. لكن أسلوب تواصله معك ال مينحك احلق بعصيانه.ميعد هقد تشعر أبن

 إذا مل يكن األمر الذي طلب منك قائدك القيام به ُحيسب خطّية، فمن واجبك أن تطيعه. 
ينطبق على وضعك. ويتوجب عليك أن تطيع  إذا مل يكن خطية، فاجلزء املتبقي من هذا الفصل ال

 قائدك حىت إذا مل يعجبك األمر. حاول أن تناقش الوضع معه لكي تشرح له وجهة نظرك. 
 هذا الوضع. الثة اليت متت مناقشتها سابًقا علىهنا، تنطبق مستو�ت الطاعة الث

وإذا أمكن،  هذه فرصة لتطيع هللا، منك قادتك القيام أبمر ما، احسب يف كّل مرة يطلب
عليك أن ختتار َمن قادتك األرضيني أيًضا. وعندما يطلب منك قائدك القيام أبمر ُحيسب خطية، 
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فعل ذلك ألّنك اخرتت  إذا كان  عليك أن تعصى قائدك، أنت تإًذا، حىت ستطيع؛ هللا أم قائدك؟
 أن تطيع هللا.

 إذا طلب منك قائدك القيام أبمر ُحيَسب خطية،  .3
 هذه اخلطّية حّدد ماهّية

إذا كنت متأكًدا من أن قائدك يطلب منك ارتكاب خطّية، احرص على اإلجابة على السؤال 
 ’’عرب قيامي مبا يطلبه مين قائدي؟ اأخالفهس ي شرائع هللا اليتما ه‘‘اآليت: 

ال ميكن أن يكون ‘‘أحياً�، قد يطلب منك قائدك القيام أبمر تعتربه اتفًها. فتقول لنفسك: 
 إذا أطعت قائدك. ا قد ختالفهحّدد شرائع هللا اليت لكن’’ مر صائًبا. ال بّد أنّه خطّية!هذا األ

 هل يطلب منك سرقة شيء ما؟هل يطلب منك قائدك أن تكذب؟ 

يف العهد القدمي، كان يوسف يعمل يف بيت فوطيفار. وطوال أ�م، حاولت زوجة هذا األخري 
 يكن على يوسف أن يصلي ليكتشف ما إذا كان ما إغواء يوسف طالبًة منه مضاجعتها. هنا، مل

يُطَلب منه ُحيَسب خطية. بل كان يدرك جيًدا ما تطلبه منه زوجة فوطيفار، وكان يعلم أنّه سيخطئ 
 من سفر التكوين. 39إىل هللا إذا أطاعها. ميكنك قراءة القصة كاملة يف الفصل 

ام اكتشف السبب الرئيسي الذي جعل القائد يطلب منك القي .ب
 ا األمرذهب

ام أبمر هذا هو األمر األهم! إذا مل تفهم السبب الرئيسي الذي جعل القائد يطلب منك القي
 ابلشكل املناسب. ما، لن تتمكن من التجاوب

 ، اطئبعد أن تكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر خ
 العمل. قّرر ضمن أي جمموعة من اجملموعات األربع يندرج هذا 
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 ؟تقدمي األفضل لكهل السبب الرئيسي هو  .1
 سفر دانيال حني أراد رئيسه هل السبب الرئيسي ليس خطّية؟ إقرأ ما جاء يف الفصل األول من

مل حياول أن جيعل دانيال وأصدقاءه الثالثة يرتكبون  وتقدمي األفضل للشّبان اخلاضعني للتدريب. ه
 اعتربه الطعام األفضل لكي يتمّتعوا مجيًعا بصّحة جّيدة.اخلطّية. بل أراد أن يقّدم هلم ما 

 هل السبب الرئيسي هو إيقاعك يف اخلطّية؟ .2
من سفر التكوين والفصل الثالث من سفر  39مثلني على ذلك يف الفصل  ميكنك أن جتد

من سفر التكوين أن يوسف كان عبًدا يف بيت فوطيفار. فحاولت زوجة  39دانيال. نرى يف الفصل 
هذا األخري أن تغوي دانيال لكي يضاجعها. من الواضح أ�ا كانت تنوي ارتكاب فعلة تشّكل 

 خمالفة لناموس هللا.

يف الفصل الثالث من سفر دانيال، واجه شدرج وميشخ وعبدنغو عبادة الوثن. تلّقوا أوامر 
ب بوضوح وأدركوا أنّه ابلسجود وعبادة التمثال املصنوع إكراًما للملك. لكن هؤالء الشبان فهموا الطل

يشّكل خرقًا لناموس هللا. أما القادة يف تلك البالد فلم �هبوا ملا يقوله �موس هللا عن عبادة آهلة 
 أخرى.

 هل ميتحنك القائد لريى رّد فعلك؟ .3
 . 19-17: 11العربانيني  ويف الرسالة إىل 19-1: 22يف سفر التكوين  إقرأ ما جاء

 يقتل ابنه ويقّدمه ذبيحة هلل. لكن �موس هللا ينهينا عن القتل. طلب هللا من ابراهيم أن 
 أن هللا كان ميتحن ابراهيم. 1: 22مثّ نقرأ يف سفر التكوين 

 هل هذه مزحة من القائد؟ .4
ميزحون وال يريدون فعًال أن تقوم مبا طلبوه  منك القادة القيام أبمر ما فيما همأحياً�، يطلب 

 منك.
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رئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام إذا كان السبب ال .ت
هو تقدمي األفضل لك (وليس جعلك ترتكب اخلطية)، ما أبمر 

 همن واجبك أن تطيعف

 إحبث عن طريقة أخرى للقيام ابألمر بدون أن ترتكب خطية .1
احرص على اتّباع طريقة (بديل إبداعّي) حتقق أهداف قائدك. يف الفصل األول من سفر 

نيال طريقة أخرى للحفاظ على صّحته. وطريقته هذه مل تشّكل خمالفة لناموس هللا دانيال، أوجد دا
خالفًا لألمر الذي كان قد تلّقاه سابًقا. كن مبدًعا! وحاول أن جتعل طريقتك بسيطة قدر اإلمكان. 

 وصّل طالًبا من الرب أن يساعدك لتجد طريقة (بديل إبداعي) أخرى للقيام ابألمر. 

 دكتكّلم مع قائ .2
أحرص على إظهار مواقف طاعة ورغبة يف طاعة قائدك. ُقل له إّنك تريد مساعدته على حتقيق 

 هدفه.

اقرتح على قائدك طريقتك للقيام ابألمر وفّسر له السبب الذي جيعلك تريد أن تقوم به بطريقة 
  أخرى. واشرح له الوضع برّمته. وال تطلب منه أن يسمح لك ابلقيام ابألمر على طريقتك.

 ال ُتدنه وال تنتقده.

 انتظر أن يغّري هللا فكر قائدك .3
إذا أراد هللا أن يغّري فكر قائدك فسيمارس ضغطًا عليه. لذا ُكن مستعًدا لقيام قائدك مبمارسة 
ضغط عليك. فهذا الضغط يعمل خلريك ويساعد على صقل شخصيتك وتنمية صفات التقوى اليت 

 يريد هللا أن تتمّتع هبا.
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السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام إذا كان  .ث
 أبمر ما هو إيقاعك يف اخلطيّة، فمن واجبك أن تعصى أوامره

ميكنك إجياد مثل على ذلك يف الفصل الثالث من سفر دانيال. من املهم جدًّا أن تدرك أن نّية 
الثالث من سفر دانيال، قائدك الواضحة هي إيقاعك يف اخلطّية. عندما تقرأ القصة الواردة يف الفصل 

 ترى ثالثة شبان شجعان لكنهم أبدوا احرتاًما للملك.

اليوم، من الشائع أن يُطلب من املؤمنني ارتكاب اخلطية يف أماكن عملهم. يطلب منهم رب 
الغمل تغيري تقرير ما لإلحياء أبن كل شيء خبري وأبنه ال توجد مشاكل يف العمل. من الواضح جليًّا 

 من املؤمن فعله هنا هو الكذب. أّن ما يُطلب

أيًضا، يواجه املؤمنون وضًعا مماثًال يف جمال املبيعات حيث يطلب منهم رّب العمل الكذب 
 على الزبون إلقناعه بشراء سيارة أو أي منتج آخر يريد بيعه.

 تكّلم مع قائدك .1
جعله يطلب منك  أظِهر احرتاًما ومواقف طاعة جتاه قائدك.  واسأله عن السبب الرئيسي الذي

القيام هبذا األمر. واحرص على أن تفهم اجلواب. فقد يكون السبب الرئيسي خمتلًفا عّما ظننته، 
 وليس إيقاعك يف اخلطّية.

ويضطرك إىل عصيان أوامره. احرص  اطًئااشرح لقائدك السبب الذي جيعلك تعترب األمر خ
 على عدم إدانته عندما تفّسر له سبب عصيانك.

 أن يغّري هللا فكر قائدكانتظر  .2
إذا أراد هللا أن يغّري فكر قائدك فسيمارس ضغطًا عليه. لذا ُكن مستعًدا لقيام قائدك مبمارسة 
ضغط عليك. فهذا الضغط يعمل خلريك ويساعد على صقل شخصيتك وتنمية صفات التقوى اليت 

 يريد هللا أن تتمّتع هبا.
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 ترمجة مسيث وفاندايك 1: 21أمثال 

ُثَما َشاَء ُميِيُلُه.قـَْلُب ا   ْلَمِلِك ِيف َيِد الرَّبِّ َكَجَداِوِل ِمَياٍه َحيـْ
هذه آية يصعب تصديقها يف الكتاب املقدس ألنّنا كثريًا ما خنالف قادتنا الرأي يف القرارات 

 ’’.يوّجه خطوات قاديت، فال بد أن األمور اختلطت على هللاهو َمن إذا كان هللا ‘‘اليت يتخذو�ا. 

تعين هذه اآلية أن هللا يوافق على كل قرار يتخذه قادتك. لكن هذا الوعد يوضح أن هللا ال 
 اجتاه جداول املياه.هللا قراراهتم مثلما يغري  واساهر عليهم وهو قادر أن يوجههم ليغريّ 

والسماح له أبن يقّدم لك األفضل. حنن نريد  اليت تواجهها فتتمثل ابنتظار هللاأّما الصعوبة 
ا أن حيدث تغيري فوري يف حياة اآلخرين لكن من النادر أن حيدث هذا األمر. بدًال من ذلك، دائمً 

وهو قادر أن ميّدك  جيب أن نبحث عن طرق هللا لتجاوز هذا الوضع الصعب. فهو غّين ابحلكمة
 حبكمته.

 فعل الصواب على استعداد لتحّمل نتائجُكن  .3
 حول حتّمل نتائج فعل الصواب  عملية حةنتلّقى نصي 20: 2ة بطرس األوىل يف رسال
 يف عيّين هللا. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 20: 2بطرس  1

ُتْم تـََتأَلَُّموَن َعاِمِلَني  ُتْم تـُْلَطُموَن ُخمِْطِئَني فـََتْصِربُوَن؟ َبْل ِإْن ُكنـْ ألَنَُّه َأيُّ َجمٍْد ُهَو ِإْن ُكنـْ
  . هللاِ اْخلَْريَ فـََتْصِربُوَن، فـََهَذا َفْضٌل ِعْندَ 

التأّمل نتيجة هذه اآلية عن حالتني خمتلفتني: أّوًال، حتّمل عواقب ارتكاب اخلطأ. اثنًيا، تتحدث 
فعل الصواب من منظور هللا. وإذا رفض قائدك تغيري رأيه، فمن واجبك أن تعصى أوامره متحّمًال 

 العواقب بصمت.

العقاب خبسارة وظيفتك.  إن حتّمل العقاب بصمت ليس ابألمر السهل. فقد يتمّثل هذا
 حتّمل عواقب فعل الصواب بصمت. لىلب يسوع خري مثال عصَ ويشّكل 
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 إن التأّمل يعمل دائًما ملصلحتك. كيف ميكن خلسارتك وظيفتك أن تعمل ملصلحتك؟ 
. وهو قادر أن جيعل سّدد احتياجكعليك أن تنظر إىل الوضع من وجهة نظر هللا. أوًَّال، هللا هو م

 يعمل خلريك.هذا األمر 

 فعل، وحصلت على وظيفة براتب أدىن، قد يعطيك هللا وظيفة أفضل. لكن حّىت إذا مل ي 
ِثق متاًما أبن هللا معك. فالضمري املسرتيح أمثن بكثري من العيش يف اخلطية واحلصول على وظيفة 

 براتب أعلى.

تكون مؤمًنا �جًحا. يريد هللا أن يعمل من خالل هذه الظروف لينّمي فيك الصفات الالزمة ل
 أحياً� كثرية جند أنفسنا نتأمل، وكثريًا ما يعود األمر إىل ثالثة أسباب:

 مواقفنا السيئة .1
 افتقار� إىل اإلبداع .2
 عصياننا .3

 عندما نبذل كّل ما يف وسعنا لنطيع هللا، ميكننا أن نثق أبنّه سيساعد� على النمو. 
لكّنه وجد نفسه يف �اية املطاف مرميًّا يف السجن  أطاع يوسف هللامن سفر التكوين  39يف الفصل 

بسبب أفعاله. ومع ذلك، خدم يوسف هللا خالل الفرتة اليت قضاها يف السجن، ويف النهاية، 
 استخدمه هللا استخداًما عظيًما عندما أصبح مساعًدا لفرعون، ملك مصر. 

 اليت تعّرضك لإلساءة ابتعد عن الظروف .4
كانت شابة يف سن احلادية والعشرين تعّرضهم لإلساءة.   نفسهم يف ظروفس أد الناأحياً� جي

تعيش مع والدها الذي اعتدى عليها جنسيًّا طوال سنوات املراهقة. وحىت عندما بلغت سن احلادية 
مل يتوّقف عن االعتداء عليها، مع العلم أنّه كان يف الوقت نفسه خيدم كشّماس يف والعشرين، 

 ام األعضاء فيها.الكنيسة وحيظى ابحرت 
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وكانت تقاليد العائلة يف ثقافتها وكنيستها تويل اهتماًما كبريًا إلكرام الوالدين. وعلى الرغم من 
إدراكها إلساءة والدها إليها، مل تتمّتع ابلشجاعة الكافية لفضح خطّيته. وحّىت عندما جلأت إىل 

 وإهانة والدها.مؤمنة طلًبا للمساعدة، مل تشأ االنفصال عن عائلتها  مرشدة

 يف هذا النوع من الظروف املسيئة؟ إن اخلطوات  على املرء أن يفعل عندما ميرّ ماذا جيب 
املذكورة يف هذا الفصل ال تنطبق على هذا النوع من اخلطا�. ليس عليك أن تبقى يف هذا النوع من 

 ’’.تنتظر أن يغّري هللا فكر اآلخر‘‘الظروف وأن 

تسمح  جيب فضح اخلطّية. وليست مشيئة هللا أبًدا أن -هذا الشأنالكتاب املقّدس واضح يف 
. إًذا، اخلطوة األوىل اليت جيب عليك اختاذها هي االبتعاد كضرببأو  اجنسيًّ عليك  العتداءلآلخر اب

عن الظروف املسيئة فورًا، ومن مثّ اّختاذ اخلطوات الالزمة حلماية نفسك من املزيد من اإلساءات. 
 خاص موثوقني يساعدونك على العيش يف أمان بعيًدا عن الظروف املسيئة.أِحط نفسك أبش

 خالصة
ا مسألة فائقة الصعوبة. نرجو أّال تواجه هذا النوع من املشاكل بشكل يف هذا الفصل، تناولن

هللا لكي تعاجلها ابلطريقة  من ساعدةاملصّل طالًبا  ،متكرر يف حياتك. لكن عندما تعرتض طريقك
 اليت تكرمه.

يوسف ودانيال مثلني واضحني على كيفّية عصيان القادة هبدف إكرام هللا. لقد كانت شّكل ي
هلذين الرجلني عالقة عميقة ابهلل ورغبة يف طاعته. وقد دفعتهما هذه الرغبة إىل اختيار عصيان 

ّل ك  نبذالكا� يمل يفعال ذلك بقلب متمّرد. فخالل الفرتة اليت عصيا فيها قادهتما،  قادهتما. لكّنهما 
 هللا. ما يف وسعهما ليطيعا

 حّىت عندما تواجه ظروفًا صعبة، إذا كنت ملتزًما بطاعة هللا مهما كان الثمن،  إًذا،
 فهو مينحك القّوة واحلكمة الختاذ القرارات الصائبة.  
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 الفصل اخلامس
 نتائج طاعة قادتك وعصيا�م

ك بطاعة قادتك أو عصيا�م. أحياً� كثرية قة لرتى نتائج قيامأن تقوم أبحباث دقيليس عليك 
ال نفّكر يف نتائج الطاعة والعصيان عندما نواجه ظروفًا حتثّنا على عصيان قائد ما يف حياتنا. 

 نتائج طاعة األشخاص الذين يف السلطة أو عصيا�م. ويتضّمن الكتاب املقدس أمثلة عدة على

 على طاعة قادتك. بقّوة ّثك حي نأ لتأّمل يف نتائج طاعة قادتك وعصيا�موميكن ل
 هذا غباء. لن أفعل هذا األمر. أ� أعرف ‘‘من السهل جدًّا أن تنظر إىل احلالة املباشرة وتقول: 

 ’’.جّيًدا ما هو األفضل يل

، ميكنك أن تالحظ أو عصيانك إ�ها لقادتك طاعتكلكن إذا توّقفت وأتّملت يف نتائج 
متنعك من رؤية الفوائد الطويلة األمد للطاعة ال تدع مشاعرك احلاضرة  النتائج الطويلة األمد لقراراتك.

 والنتائج املدّمرة للعصيان.

 نتائج طاعة قادتك .أ
عندما ختتار أن تطيع قادتك، غالًبا ما ترى نتائج هذا القرار احلكيم. ورّمبا أنت تعرف من 

لواقع، أحياً� تستلزم خالل خربتك أن طاعة قادتك ال جتعلك تتخّلص من مشاكلك كافة. يف ا
طاعة قادتك عمًال شاقًّا وتسّبب املزيد من املشاكل. وال يعد الكتاب املقدس أبن تعيش حياة مليئة 

 ابلسعادة والفرح جملّرد كونك أطعت قادتك.

 وقد تكون الطاعة سهلة يف البداية لكن الفوائد الطويلة األمد تتحّسن مع مرور الوقت.
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 ى عالقيت ابآلخرين؟الطاعة علكيف تؤثّر  .1
على عالقتك ابلكثري من األشخاص وليس القائد الذي طلب منك القيام أبمر ما  ةطاعالتؤثّر 

مثّ اطرح السؤال فحسب. فّكر يف موقف واجهته مؤّخرًا حيث كان عليك أن تطيع أحد قادتك. 
 ’’هبؤالء األشخاص؟كيف أثّرت طاعيت هلذا القائد على عالقيت ‘‘اآليت يف ما يتعّلق هبذا الوضع: 

 هللا .1
 والدّي وعائليت .2
 )ني واملستقبلّينيأطفايل (احلالي .3
 أصدقائي .4
 زمالئي يف العمل .5
  يف اجلواراألشخاص املقيمني .6

أحد أعظم الدروس اليت ميكنك تعّلمها يف حياتك هو أن الطاعة هي الطريق املؤدي إىل 
هدم العالقات. عصيان الذي يفًا للعالقات سليمة مع اآلخرين. فالطاعة تبين جسورًا مع الناس خال

 إًذا، الطاعة هي الطريق املؤدي إىل النضوج.

ينمو يف صغريًا �شًئا يف بيت والديه، يقول الكتاب املقدس إنّه كان عندما كان يسوع فىت 
 احلكمة والقامة والنعمة عند هللا والناس نتيجة سلوكه يف الطاعة. 

 ترمجة مسيث وفاندايك  52-51: 2لوقا 

يَع َهِذِه  مثَُّ نـََزَل َمَعُهَما َوَجاَء ِإَىل النَّاِصَرِة وََكاَن َخاِضعاً َهلَُما. وََكاَنْت أُمُُّه َحتَْفُظ مجَِ
ْلِبَها. َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن يـَتَـَقدَُّم ِيف احلِْْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة ِعْنَد ِهللا  األُُموِر ِيف قـَ

  َوالنَّاِس.
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 ف ينظر هللا إىل الطاعة؟كي .2
تفادي مشاكل كثرية من خالل طاعتنا لقادتنا.  نايبّني الكتاب املقدس بوضوح أنّه ميكن

 سُيطلب منك يف املشروع السابع من دليل الدراسة إعداد قائمة بنتائج طاعتك لقادتك.

 إليك بعض اآل�ت الكتابية اليت تبّني بعض نتائج الطاعة.

 24تكوين  .1
 23-8: 17ملوك  1 .2
 2-1: 2أمثال  .3
 24-20: 6أمثال  .4
 13: 13أمثال  .5
 7: 28أمثال  .6
 6-1: 13رومية  .7
 3-1: 6أفسس  .8
 8-5: 6أفسس  .9

 17: 13، عربانيني 9-8: 5عربانيني  .10
 17-13: 2بطرس  1 .11

يضع هللا تعّلمنا درس طاعة قادتنا  -يتضّمن الكتاب املقدس مقاطع كثرية تعّلم الدرس نفسه
 يبّني بوضوح أن هللا يعد أبن يباركنا إذا أطعنا قادتنا.على رأس أولو�ته. كما أنّه 

 كيف تغّري الطاعة حيايت؟ .3
، من هذا الدرس بينما تنّمي يف داخلك مواقف الطاعة اليت حتّدثنا عنها يف الفصل األول

يصبح من األسهل عليك أن تطيع قادتك. وأعمال الطاعة تصنع تغيريًا يف أسلوب عيشك، 
ك. فلنلِق نظرة فاحصة على اثنتني من هذه الصفات: صفات إجيابية يف حيات ك على تنميةوتساعد

 االنضباط الذايت والثقة. 
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 تنمية االنضباط الذايت .أ

جعل هذه يف الفصل الثاين، حتدثنا عن تنمية ثالثة مستو�ت من الطاعة. وبينما تسعى إىل 
 نمو يف جمال االنضباط الذايت. املستو�ت الثالثة جزءًا من حياتك اليومية، ميكنك أن تبدأ ابل

فتختار أن تفعل الصواب من تلقاء نفسك، ال لتجّنب العقاب املؤمل فحسب، وإّمنا ألّنك تعلم أنّه 
 ا أن الطاعة ترضي هللا.الصواب الذي جيدر بك فعله. فأنت تدرك جّيدً 

 ثالثة مستو�ت من الطاعة
 
 أِطع ألنه طّلب منك أن تطيع .1
 رئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر ماأِطع واكتشف السبب ال .2
 أِطع من تلقاء نفسك هبدف فعل الصواب .3

 
يعين االنضباط الذايت العيش ضمن احلدود اليت وضعتها أنت وقادتك لنفسك. وكّلما جنحت 

 والوقوع يف اخلطية.التجارب  ابت من األسهل عليك مقاومةيف تنمية االنضباط الذايت يف حياتك، 

 الثقةتنمية   .ب

ابهلل ِثق أبنه سيستخدم تساعد� الطاعة على تنمية ميزة الثقة يف حياتنا. وبينما تتعّلم أن تثق 
 طاعتك لقادتك ليساعدك لتتعّلم أن تصبح اإلنسان الذي يريد أن تكونه.

ميكنين أن أثق بقاديت ‘‘أن تقول فيها:  على النمو إىل أن تبلغ مرحلة تستطيع تساعدك الثقة
ثقة شديدة احلرص. وال يزال يتوجب عليك أن لكنها وليست هذه ثقة عمياء. ’’. ابهلل ألنين أثق

وعندما يرتكبون األخطاء، ما هي تلجأ إىل هللا طالًبا منه املشورة حول كيفية التجاوب مع قادتك. 
 أفضل طريقة للتعاطي معهم؟
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 ريقة أو أبخرى، بط األخطاء أو فشلهم نتيجة ارتكاب قادتك  حّىت عندما تواجه صعوابت
وبينما تطيع قادتك وتستمّر يف   ِثق أبن هللا مل يرتكب أي خطأ عندما مسح أبن متّر يف هذه الظروف.

 النمو، ميكنك أن تتعّلم أن تثق بقادتك مثلما يريد هللا أن تثق هبم.

 نتائج عصيان قادتك .ب
القانون رّمبا اعتربت  السهل جدًّا أن تربّر العصيان، خصوًصا إذا كانت أنَت من ميارسه!من 

ميكنك التفكري يف الكثري من األعذار لقائد غري منصف. أو كنت مقتنًعا أبن ااملفروض سخيًفا، 
كونك سلكت يف لتربير عصيانك. لكن هذه األعذار كّلها ال تغّري واقع   يقّدمها الناساملقنعة اليت 

جيعلنا خنالف ب منا قادتنا القيام أبمر وسبق أن حتدثنا عن تلك احلاالت النادرة عندما يطلعصيان. ال
 هللا. إحدى شرائع

 عادًة ترتّتب نتائج واضحة على عصيان القواعد والقوانني اليت يفرضها قادتنا. وأحياً�، 
 تكون النتائج فوريّة، خصوًصا إذا كانت الشرطة تبحث عن األشخاص الذي مل  يتوقفوا على 

 اإلشارة احلمراء. 

نتائج بشكل فوري، خيدع البعض أنفسهم عرب الظّن أن إبمكا�م أن ينجوا وعندما ال أتيت ال
 تصرف العصيان الذي قاموا به. ومثة أشخاص ال حيصدون نتائج عصيا�م.ب

وقد قال هللا بوضوح إنّه ال يتغاضى عن عصياننا. وإذا مل يَنل اإلنسان أتديًبا على خطيته يف 
 بعد مماته. هذه احلياة، فسيواجه حتًما دينونة هللا

 ما هي نتائج العصيان؟ .1
 أبعمال العصيان.  هناك أربعة أنواع خمتلفة من النتائج اليت غالًبا ما تكون مرتبطة

 جيب أن نلقي نظرة فاحصة على كل واحدة منها لكي نفهم كيفية ارتباطها ابلعصيان.
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 نتائج طبيعية .أ

ا‘‘يقول أب البنه:  إذا عصا الولد أابه وملس املوقد فإن ’’. ال تلمس املوقد. إنّه ساخن جدًّ
 إصبعه. عصيان هذا هي احتمال حرق النتيجة الطبيعية لعمل ال

عبارة عن  توهذه النتائج ليس النتائج الطبيعية هي ببساطة تلك العواقب التلقائية لعمل معّني.
 مرة أتديب أو عقاب. عندما تعصى قادتك، ستحصد النتائج دائًما. قد ال ُيكشف أمرك يف كلّ 

 عصيانك.عواقب لتعصى قادتك، لكن ستكون هناك دائًما 

مواقف جتعل عصيان قادتك سهًال ابلنسبة  اخلطرة للعصيان هي أن تبدأ بتنمية إحدى النتائج
 .10-7: 6إليك وتصّعب عليك طاعة قادتك يف مواقف مستقبلّية. إقرأ غالطية 

 أتديب  .ب

ينطوي على فكرة  والتأديباً� كثرية. أحيبادرونك إىل أتديبك عندما تعصى قادتك، سي
أّما اهلدف منه، فهو مساعدتك على العيش ابستقامة لكي ختتار أن تطيع يف املرة تصحيح مشكلة. 

األسباب اليت جتعل  11-7: 12املقبلة اليت تواجه فيها املوقف نفسه. وتفّسر الرسالة إىل العربانيني 
 قادتك يؤّدبونك.

 مسيث وفاندايك ترمجة 11-7: 12عربانيني 

بُُه أَبُوُه؟ ُتْم َحتَْتِمُلوَن التَّْأِديَب يـَُعاِمُلُكُم هللاُ َكاْلَبِنَني. فََأيُّ اْبٍن الَ يـَُؤدِّ َوَلِكْن  ِإْن ُكنـْ
ُتْم نـُُغوٌل الَ بـَُنوَن. ُتْم ِبالَ أَتِْديٍب، َقْد َصاَر اْجلَِميُع ُشرََكاَء ِفيِه، فَأَنـْ  ِإْن ُكنـْ

ِبَني، وَُكنَّا َ�َاهُبُْم. َأَفالَ َخنَْضُع اِبَألْوَىل ِجّداً َألِيب  مثَُّ َقْد َكانَ  لََنا آاَبُء َأْجَساِدَ� ُمَؤدِّ
َنْحَيا؟ ماً قَِليَلًة َحَسَب اْسِتْحَساِ�ِْم، َوَأمَّا َهَذا  اَألْرَواِح، فـَ َألنَّ ُأولَِئَك َأدَّبُوَ� َأ�َّ

َفَعِة، ِلَكْي َنْشرتَِ  َوَلِكنَّ ُكلَّ أَتِْديٍب ِيف اْحلَاِضِر الَ يـَُرى   َك ِيف َقَداَسِتِه.َفَألْجِل اْلَمنـْ
  أَنَُّه لِْلَفَرِح َبْل لِْلَحَزِن. َوَأمَّا َأِخرياً فـَيـُْعِطي الَِّذيَن يـََتَدرَّبُوَن ِبِه َمثََر ِبرٍّ لِلسََّالِم.
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يف هذا السياق. ’’ ديبأت‘‘بدًال من ’’ عقاب‘‘مة وردت يف بعض ترمجات الكتاب املقدس كل
ة، مل ميّيز املرتجم الفرق البسيط بني العقاب والتأديب الذي حناول إظهاره يف هذا يف هذه احلال

تشمل أي نوع كي ل للكلمة ابملعىن الواسع’’ عقاب‘‘ويف حاالت عّدة، ّمت استخدام كلمة الدرس. 
 من التأديب أو التقومي.

فهو يُعطى على أمل أن يؤّدي إىل تغيري إجيايب يف حياة حيمل التأديب يف طياته عنصر الرجاء. 
اإلنسان العاصي. أ�ًّ يكن شكل التأديب الذي يتم استخدامه، جيب أن تكون له آاثر واضحة وهي 

 جعل اإلنسان يفهم بشكل أفضل سبل العيش املستقيمة.

ودك على فالعصيان يقوكّلما تعّلمت دروس التأديب بشكل أسرع، ازدادت حياتك سهولة. 
 درب اهلالك فيما يهدف التأديب إىل إرجاعك إىل الطريق املستقيم، الطريق املؤدي إىل احلياة

 .احلقيقية

 عقاب .ت

كما نقوم بتعريفه هنا، حيمل يف طياته نوًعا من االختبار األليم الذي يُلقى على إن العقاب،  
جراء ليك العقاب حتّمل نتيجة أعمالك حيّتم عكاهل املرء ملعاقبته على أعمال العصيان اليت يقوم هبا. 

 قادتك. عصيانك ل

لك تدفع مثن وال يهدف العقاب دائًما إىل املساعدة على تصحيح املشكلة لكّنه يرّكز على جع
األخطاء اليت ارتكبتها. كما ويتمّثل أحد أهدافه جبعلك تشعر أبمل شديد فتقّرر وضع حّد لعمل 

 العصيان الذي تقوم به.

قاب ابلضرورة تعليم الطاعة، وهو اهلدف األساسي للتأديب. لكّنه يعتمد على وال يشمل الع
 ’’.األمل يدفع إىل التغيري‘‘املبدأ احليايت اآليت: 

، وقد تؤدي يف جمتمعنا، قد يرتتب عليك دفع غرامة إذا كسرت قوانني معينة مثل قانون السري
  السجن. أعمال عصيان أخرى إىل عقاب أكثر خطورة مثل قضاء فرتة يف
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 انتقام .ث

 أخاك الصغري، ’’ جيم‘‘إذا ضرب على جعل املخطئ يدفع الثمن.  الرتكيز االنتقام يعين
 أو تطلب من أحد أصدقائك القيام ابألمر ابلنيابة عنك. ’’ جيم‘‘بدورك بضرب  أنت تقوم

 ويعين االنتقام أن تتوىل بنفسك معاقبة الشخص املخطئ.

 لقادة احلرص على أتديب العاصي ابلشكل املناسب. أن من واجب اويتجاهل االنتقام 
 ما جيب على املؤمن فعله إزاء االنتقام. قال هللا:  21-17: 12وتفّسر رسالة رومية 

 ’’.يل النقمة أ� أجازي‘‘

 ترمجة مسيث وفاندايك 21-17: 12رومية 

يِع النَّاِس. ال ُجتَاُزوا َأَحداً َعْن َشرٍّ ِبَشرٍّ. ُمْعَتِنَني أِبُُموٍر َحَسَنةٍ   ُقدَّاَم مجَِ
يَع النَّاِس.  ُفِسُكْم أَيـَُّها  ِإْن َكاَن ُممِْكناً َفَحَسَب طَاقَِتُكْم َساِلُموا مجَِ َتِقُموا ألَنـْ الَ تـَنـْ

ِيلَ النـَّْقَمُة َأَ� ُأَجاِزي يـَُقوُل «اَألِحبَّاُء َبْل َأْعطُوا َمَكا�ً لِْلَغَضِب ألَنَُّه َمْكُتوٌب: 
. فَِإْن َجاَع َعُدوَُّك فََأْطِعْمُه. َوِإْن َعِطَش فَاْسِقِه. ألَنََّك ِإْن فـََعْلَت َهَذا َجتَْمْع  الرَّبُّ

  الَ يـَْغِلبَـنََّك الشَّرُّ َبِل اْغِلِب الشَّرَّ اِبْخلَْريِ.  ».َمجَْر َ�ٍر َعَلى رَْأِسهِ 
يد هللا فعله للتعامل مع فأنت بذلك تعيق ما ير إليك عندما تنتقم من األشخاص الذين أساءوا 

تضع هذه الظروف املؤملة بني يدي هللا قائًال: هذا الوضع. قد يكون األمر صعًبا جدًّا لكن تعّلم أن 
 ’’.� رب، أ� أختلى عن حقي ابالنتقام من هذا الشخص‘‘

 كيف يؤثر العصيان على عالقيت ابآلخرين؟ .2
 القائد الذي أعطاك تعليماته. أبشخاص كثر، وليس فقط يؤثر العصيان على عالقتك 

موقف مررت فيه مؤّخرًا، حيث  أحياً� كثرية، ال نفكر يف كيفية أتثري عصياننا على اآلخرين. فّكر يف 
 ’’كيف أثّر عصياين على عالقيت هبؤالء األشخاص؟‘‘مثّ اطرح السؤال اآليت: أحد قادتك. عصيت 

 هللا .1
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 والدّي وعائليت .2
 )تقبلّني  واملسأطفايل (احلالني .3
 أصدقائي .4
 زمالئي يف العمل .5
  يف اجلوارنياألشخاص املقيم .6

تبدأ إبظهار جمموعة من ردود عندما تعتقد أنّه ال أبس يف أن تعصى قادتك، فأنت بذلك 
ومبا أن العصيان يتسّبب بنزاعات يف العالقات الفعل. وغالًبا ما يتسبب العصيان ابملزيد من النزاع. 

 بعصيانك.  تمها خصوًصا إذا رفضت االعرتاف أبّنك أخطأفهو غالًبا ما يؤدي إىل ا�دا

 كيف ينظر هللا إىل العصيان؟ .3
 يتضّمن الكتاب املقدس أمثلة عّدة تبّني نتائج عصيان األشخاص الذين يف السلطة. 

يف املشروع الثامن من دليل الدراسة، يتعّني عليك إعداد قائمة بنتائج عصيان قادتك. إليك بعض 
 تابية اليت تبّني نتائج العصيان.املراجع الك

 39تكوين  .1
 14&  13صموئيل  1 .2
 13: 13أمثال  .3
 14-12: 5أمثال  .4
 10-9: 15أمثال  .5
 41-17: 5أعمال  .6
 6-1: 13رومية  .7
 6: 10كورنثوس   2 .8
 17-13: 2بطرس  1 .9

 عن العصيان؟ خرى يف الكتاب املقدس اليت تقّدم مثًال ما هي القصص أو اآل�ت األ
 �ت املذكورة أعاله.دّو�ا إىل جانب اآل
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يعصى هللا. وسبق أن حتدثنا عن االستثناءات القليلة قادته يقول هللا بوضوح إن من يعصى 
 املتعلقة هبذا املوضوع يف الفصل الرابع.

أعمال العصيان متجذرة يف منط تفكري مفاده: وغالًبا ما تكون يوّلد العصيان عمّى روحيًّا. 
 ’’!يل ولن يرغمين  أحد على القيام هبذا األمر السخيف فضلاألأ� أعرف جيًدا ما هو ‘‘

ا وإذا مل تضع حدًّ أنت تعصى هللا بعصيانك لقادتك وتنحدر يف طريق الضالل والظلمة. 
هل أ� أمسح للعناد يف ‘‘لذا افحص الواقع واسأل نفسك: لعصيانك فسيودي بك إىل طريق اهلالك. 

 ’’يل؟نعي من رؤية أفضل ما أعّده هللا حيايت مب

 احلاجة إىل التأديب والعقاب اليوم .4
 يغّري حياتك بشكل تلقائي. لقد أظهر� سبل طاعة إن جمّرد قراءة هذا الكتاب حول الطاعة ال

 النتائج السلبية للعصيان.عن منافعها و  القادة وحتدثنا عن

ا اختاذ قرار ليس جمّرد نظرية. فنحن نواجه مجيًعا مواقف يرتّتب علينا فيه لكن موضوع الطاعة
واالختيار ما بني الطاعة والعصيان. ليس عليك االنتظار ملدة سّتة أشهر أو سنة لتطبيق هذا الدرس. 

. ورمبا قبل ذلك فعلى األرجح ستتاح أمامك فرص تطبيقه يف حياتك خالل الساعات القليلة املقبلة
 فما الذي ستفعله؟

عصيان اليت تقوم هبا تعكس حاجتك إىل يف جمال الطاعة. وأعمال ال يصارع معظمناال يزال 
التأديب. لقد وضع هللا قادة يف حياتك تتمّثل إحدى مسؤولياهتم بتأديبك عندما متتنع عن الطاعة. 

قد يتمادى وقد يرفض بعض القادة املسؤوليات اليت تسّلموها من هللا عرب امتناعهم عن أتديبك. فيما 
 البعض ويعاقبونك بطريقة ال ترضي هللا.

ا، عندما تتعّرض للتأديب أو العقاب، اعَلم أن هذه فرصة أاتحها هللا أمامك لكي تتغّري إذً 
 وتنمو. اخليار لك. كيف ستتجاوب؟
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 ترمجة مسيث وفاندايك  11: 12عربانيني 

 َوَلِكنَّ ُكلَّ أَتِْديٍب ِيف اْحلَاِضِر الَ يـَُرى أَنَُّه لِْلَفَرِح َبْل لِْلَحَزِن. 
  اً فـَيـُْعِطي الَِّذيَن يـََتَدرَّبُوَن ِبِه َمثََر ِبرٍّ لِلسََّالِم.َوَأمَّا َأِخري 

ما هي طرق التأديب األكثر منفعة لك؟ جيد معظم القادة صعوبة يف اإلجابة على هذا 
ريات اإلجيابية اليت يريد هللا أن يالسؤال. كيف ميكنهم أتديبك بطريقة تساعدك على القيام ابلتغ

 يصنعها يف حياتك؟

ين، مثل أطفالك أو زمالئك يف ا كنت تشغل مركز قيادة وكان عليك أن تؤّدب اآلخر وإذ
 . كيف ميكنك أتديب هؤالء بطريقة ترضي هللا؟موكلة إليكل أو غريهم، فهذه مسؤولية مضافة العم

ألنّنا الل السنوات املقبلة خمثة أمر واحد أكيد وهو أن التأديب سيشّكل جزًءا من حياتك 
نا مبعظمنا ال نستويف معايري املؤسف القول إنّ ا فرًصا جديدة حتملنا على العصيان. ومن سنواجه مجيعً 

 الطاعة اليت وضعها هللا وسنحتاج إىل أتديب.

 الصةخ
 قد تكون طاعة قادتك أحد أصعب الدروس اليت جيب عليك تعّلمها يف احلياة. 

 .بطة هبات الربكات املرتاخترب ما سارعت إىل جعل الطاعة جزًءا اثبًتا من حياتك لكن كلّ 

 وتشّكل الطاعة جزًءا رئيسيًّا من النمو لتصبح اإلنسان الناضج الذي يريد هللا أن تكونه. 
. ورّمبا أنت تصارع كّل يوم لتختار اليوم معركة يف حياتك، ورمبّا ال تزال هذه املعركة قائمة لقد خضت

 بني الطاعة والعصيان.

ودك يف ّكد أّ�ا ستقستو�ت الثالثة من الطاعة يف حياتك، أتوبينما تسعى إىل السلوك يف امل
اء عالقات أفضل ابآلخرين. ال تكتِف مبا هو أقّل من األفضل الذي طريق اختبار سالم أعظم وبن

 أعّده هللا لك.
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