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ـَاِئِدِصفَـاتُ ِصفَـاتُ  ـَاِئِدالق    الِمثـاِلى الِمثـاِلىالق
 

(Arabic – Who is “The Ideal Leader”?) 
 

ـَاِئِدِصفَـاتُ الِصفَـاتُ ال :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ ـَاِئِدق    الِمثـاِلى الِمثـاِلىق
 

 متى  إنجيلوِمناألصأاح حنقر الِعشْرين دداِدالعشْوالِعس ين السرينشْابع والِع والسرين  : 
 

 "ممنأأ  نررادأأ  ادننيكون يكون فيكم فيكم ع ظيماًظيماً عفليكن فليكن لكم ماًماًاِداِد خَ خَ لكم . .ومومنأأ  نررادأأ  ادننيكون يكون فيكم أأ   فيكموالًالًوفليكن فليكن لكم لكم ع ع ب١."داًداًب 
 

 ُئِطخْيم ني ظن النّأن اسنو عان بعضهميقود وب عآخَ ضري ولِك.نقاد نالح نْ اإل خلقَ اَهللاقيقة أنسلان ذ أخُي
مكانالقي ولِكِةاد ى نفس الوقِت ِفنيلز مهأن أخُ يالخُذ مكان غَوع ِلضِمرِهي القن فِت.ةاد لكطبيع ة الحاِةيالم كلِّ ِلِةلزم 

ِفٍدفر ى المع وذِلجتمكلي فيِهس اختي ارد ألح.ولن تستقيم و أمرأى  إال إذا أخٍَدفر ذ دورهاِسنَ المى الوقِت ِفب 
بالطريقِةِباِسنَالم نَ المةاسب. ليقومبم ِةهمغَِة قياد ورِهي  أنيغَ ِلاهيئهرِهيبم حوإخٍْةب اونالص وتع . ِصإنفة القية اد
ة ا قاد فكلنَ.ىءِس ينا وفينا مهامدتخْ اسنِسح ينا م فينَن ولِك.زراِئر الغَاِئأن سا شَأنه شَنسانا اإل بهولدة يريزغَ

بحوٍددتتطلب ها طبيعة أحوكلنَ.انَاِلو ا يحِلتاج قيٍةادبح وٍددتتطلب ها طبيعاِتوِفة الظراجالِت واالحتي ى نمر٢.ا به  
 

 انَى طفولِتِف ا احتجنَلقدإلى قي ِةاداألب وِف. واألم ى محلِةرالد راحتجنَِةاس ا إلى قيكٍَةاد ما تدرى ِفانَبِتلك  
المعلى ارسد أسلوبالقي ِمِةاد نثل وأنْ مِماٍطم نِم ِة القادنهالكفْم وِمء نهاألقلُّم ة كفاء.وبالر خْوع إلى شَجاِتصي 

 مهطاء أخْنبا نتجتنَ فشلوا ليٍةقادى ِلر أخْلٍة وأمِثا بهم تمثلنَذا لوبح اي وواح نجٍةقادة ِلعتنولة م أمِثجدس نَقد المالكتاِب
ونتحِمذر نالس ر ياِلهمعلى ِمنو.ِلا األمثُلثلنَ وم نتبعه و وعسيالم سيحفه القاِئو ثاِل الِمدقاَل.ى  باألصن ِماح الثاِمحن 

أنَأنَ" :اوحنّإنجيل يا ها هوونور نور الع الع الم مالم مننيتب عِنعِن يتبى فال يى فال يمى ِفى ِفشِِشمى الظلمبْل بْلةِِةى الظلم يكون يكون له له نور نور الح الح يِه لتالميِذ وقاَل."اِةاِةي: "أنتمأنتم  
نورنورالع ف ف..المالم الع ليئْْئضِِضلينور نور كمهكَ هكَكم ذا قدذا قدامكَكَاس ِلاس ِل النّ النّامىىي ي ررووا أعا أعممالكمالكمالح الح سنَنَسة وية ويممججددوا أبوا أباكمى ِفى ِف الِذ الِذاكمى السى السمواتاتمو".  إنالرب 

يسوع ونَانَنور حنم طالبينأن نوراً نكون .ولقد كتب ب طرسالر ى ِفوُلسِهالِت رساألولى ع نالر بي ستاركاًتاركاً": وع  
 :ىثاِل الِمِدلقاِئ ِلٍةريهوع جب ساٍتف ِصص نستخِل اِهللاِةمى كِلل ِف وبالتأم٣."هِِهاِتاِتطوطووا خَوا خَعع تتب تتبىىكَكَثاال ِلثاال ِلا ِما ِملنَلنَ
 

 أوالّالّأو : :المالمححبوِه ....ةةبىُل أود رس نتعلمِمه ا األمثلنَِد قاِئنالر بي سوع.والقي ادِم خلتْة إن ننْ عصر المحِةب 
أصبتْحقي لةة فاِشاد. إنم حةبي سوعالم ِلسيح شَلبر محبة عمةليقد تب ربالِفتْنَه اِءدكتَ.جيب الع بب ولس الروُلس 

  سيحسيح الم الماتَاتَطاة مطاة م خُ خُددعع ب بننحح ونَ ونَهها ألنّا ألنّ لنَ لنَتهتهببحح م مننيي ب ب اَهللا اَهللاننولِكولِك": س يقوُلاِماح الخَحصٍْة األومي رىِنؤِم م إلىِهالِتى رسِف
 ألجل  ألجل هه نفس نفسدد أح أحععضض ي ي هذا أن هذا أننن ِم ِمظمظم أع أعبب ح حدٍٍد ألح ألحسسليلي": وعس يب الر قوَلنجيلِهإى  ِفشيرا البوحنّ يجَلس و."اانَنَألجِلألجِل
أحبهِِهاِئاِئأحب".باأل وكتب صِثاح الثاِلحشَ عرع نالر بي سإذ كَإذ كَ": قاِئالً وعانانقد قد أح أح بخَ خَب اصاصتهتهالذين ِف ِف الذين ى العى العالم أحالم أحببهم إلى م إلى ه
المالمنتهىىنته".لّ وعمالر بالً قاِئ تالميذه :"بهذا يبهذا يعرفُرفُعالج الج ميعميعأنكم ىى تالميِذ تالميِذ أنكمإن كَ كَ إن انانلكم لكم ح ح ببب ب عِل ِلضاًضاًع ببع٤."ضضع  

 

 ىِنؤِم مول إلىس الرولس بالِة برساء جفقد .اس فينَوح القد الررا ثمه إنّ.ة؟بحا الم تأتينَن أين ِمنولِك 
 الِة برساءا جم كَمه يقودن ومِد القاِئني ب"الالمماط الكَاط الكَربرب"ى  ِهةبح الم إن."ةةببحح م موووح فهوح فه الر الرررا ثما ثموأموأم": ةالطيغَ

فال فال " .مه يقودنة وماعم الجِد قاِئني باناًأمقة وى ِثِط تعى وِه.ث الثاِلاححاالص ىكولوِسبولس الرسول إلى مؤِمِنى 
 ِةاي على رع اُهللاهنَى ائتم الِذد القاِئجة تتوبح الم إن."ارجارج إلى خَ إلى خَفَفَوو الخَ الخَححلة تطرلة تطراِماِمة الكَة الكَببحح الم الم بْل بْلةِِةببححى المى الم ِف ِففَفَووخَخَ

ث اح الثاِلحصنثوس األى كورِنؤِمول األولى إلى مسولس الرب الِة برساء جفلقد .ِةرالنص بإكليل ِةيزالنفوس العز
شَعذِلر النّك ص :"فالمفالمححبة الة الب  تستسقط أبهاإنّ. "داًداًقط أبأع ظمالو صا كَايا قاَلمالر بي سوع.ولي ِمس كاإلثم  آفٍةن ليفَِعض 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                                  ٢٧ – ٢٦: ٢٠متى   إنجيل١
   ١٢: ٤ موثاوس إلى تي األولى رسالة بولس الرسول٢
  ٢١: ٢  ،    رسالة بطرس الرسول األولى  ١٥ – ١٤: ٥متى       ،    إنجيل١٢: ٨ إنجيل يوحنا ٣
  ٣٨: ٢٢متى  إنجيل  ،  ٣٥ & ١: ١٣  &  ١٣: ١٥       ،    إنجيل يوحنا      ٨: ٥سول إلى مؤمنى رومية رسالة بولس الر ٤
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المحةبذكَ فلقد رمتى الب األنجيلِهإى  ِفشير صحشْابع والِعاح الرقوَلرين الر بي سوِلوِل": ِهتالميِذ ِلوعكثرةِِةكثراإلثم تب اإلثم تب رردد  
ممححببة الكثيرينالوا نَ بآثاِمعترفُا نَ ليتنَ."ة الكثيرين نكتمِفا فاُهللاه ى مِهِتحبِفغ يلنَر ا ودمي سوعن اِهللا ابي ا ِمنَطهرخَ كلِّن ١.ٍةطي 
 

  ونونممأتفهأتفه" :م له قاَل ثمِه تالميِذَلج أرسَل غَوعس يب الرأن: نجيلِهبإ شيرا البوحنّ يذكر ي....االتضاعاالتضاع: : ثانياًثانياً 
مما قدصنَ صنَا قد عتُتُعبكم أأ  ..؟؟ بكمنتمنتمتد تد عنِِنونَونَعى مماًماًعِلعِلى موس وس يداًداًيوح وح سناًناًستقولون ا كذِلا كذِلى أنَى أنَ ألنِّ ألنِّ تقولونكك..فإن وأنَ وأنَتُتُ كنْ كنْ فإن ا السا السييددوالم عِلعِل والمممقد سلتُسلتُ غَ غَ قد  

أرأرجلكمجلكم..فأنتم فأنتم ي ي جبجبعليكم غِْسَل عليكمي غِْسَل أني أن ب ب ععضضكمكمأر جَلجَل أرب ب عضضع". ذكَوقد رمتى الب قوَلنجيلِهإى  ِفشير الر بي سوع :
"تعلمى ألنِّى ألنِّنِّنِّوا ِموا ِمتعلمى وى وديعديعومتو اِضاِض ومتوعكَ." القلب القلبع ا كتَمبب ولسالر ؤِمِنى إلى وُلسمى يقوُل فيلب :"فليكنفليكنفيكم هذا الِف هذا الِف فيكم كركر  

  ذاًذاً آِخ آِخهه أخلى نفس أخلى نفسههنّنّ لِك لِك ِهللا ِهللاالًالًاِداِدعع م م يكون يكونة أنة أنلسلس خُ خُببسِِسحح ي ي لم لم اِهللا اِهللاةِِةورورى صى ص ِف ِفانانى إذ كَى إذ كَ الِذ الِذ..ضاًضاً أي أيوعوعسسسيح يسيح يى المى المى ِفى ِفالِذالِذ
صصورةَةَورع ع بدٍٍدبص ِف ِفراًراًاِئاِئ ص ى شباساس النّ النّهِِهى شب..وإذ و وإذ و جدِف ِفجد ى الهيئِةيئِةى الهكإنس كإنس ان وان وضضععنفس نفس ههوأطاع وأطاع حتى الم حتى الم وتَتَوم م و٢." الصليِب الصليِبتَتَو 

 

 ونسِح يمعلهج ي بْل.مه يقودن مني وبهنَ بياجزاً حعضي  ال الحكيمد القاِئ إن....ةةورورشُشُ والم والمةةاركَاركَشَشَالمالم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 .اِتون األمي بن ِمهقيم يأن َل قبرازعر ِل قبدنْ ِع"وعوعسسى يى يبكَبكَ"  لقد.هماِحفر ألحوا ويفر إذا تألم يتألم.مهنْ ِمبقربِه

 تْعى اجتموع الِتماع الجب إشْةَجزع موعس يرىج يل أن قبه أنّرشَس عاِماح الخَحص األنجيلِهى إ ِفشيرى الب متروذكَ
ا ا  م ممم له لهسسى وليى وليعِِع م ممكثونمكثونام يام ي ثالثة أي ثالثة أيمم له له اآلن اآلنع ألنع ألنمم على الج على الجقُقُى أشِفى أشِفإنِّإنِّ": م له وقاَلا تالميذهع د.ِه إليعِمتستَِل
ييأكلونأكلون..ولس تُتُ ولسأريد أريد أن أن أص أص رفهرفهممص اِئاِئ صمينِل ِلمين ئال يخُخُئال يورو."ى الطريقى الطريقوا ِفوا ِفور وُل كتبسولس الرِف بِهالِتى رس ى ِنؤِمإلى م

باألومية رصاح الثاِنحشَى عالً قاِئر :"فرحاًحاًفرم م عالفَ الفَع رحينرحينوب كَكَ وباءاءم م ععالب الب اكيناكينم م هتمينهتمينب ب ععضضكمكملب لب ععض اهتماماًاماًض اهتمو ٣."داًداًاِحاِح و 
 

 رابعاًابعاًر : :البالبذل والتضذل والتضحيةةحي....إن الر بي سبصليبِهوع ج ذبقلوب ب لصليِب فعلى ا.رشَاليين البذَل بنفس هع ن 
ى ة ِهقيقية الحظم الع أن تالميذهملّ ع ولقد.رتِه قدِةاء بكلمشي األل كّلاِم وحرِههوم جس ور اِهللاِدج ماءه بوهو العالم

  ادادررأأ  ننوموم  ..ماًماًاِداِد خَ خَ لكم لكم فليكن فليكنظيماًظيماً ع ع فيكم فيكم يكون يكونننأأ  ادادررأأ  ننمم": م له إذ قاَلالذاِتار  وإنكَِةحي والتضطاِءذل والعى البِف
 ٤."ثيرينثيرين كَ كَننة عة عييدد ِف ِفهه نفس نفسلََلذِِذبب ولي وليممددخْخْ لي لي بْل بْلممددخْخْ لي ليأِتأِت ي يان لمان لمنسنساإلاإل  نن اب ابا أنا أنممكَكَ  ..داًداًبب ع ع لكم لكم فليكن فليكنالًالًووأأ   فيكم فيكم يكون يكونننأأ

 

 مهزوعي  ال.ٍءى شَى كلِّ ِفلوناِم كَمه أنّمهوا أنفس ظنُّمه فشلوا ألنٍّة قادن ِممكَ  ....ةِِةلقادلقاد ِل ِلوعوعضضالخُالخُ: : ساًساًاِماِمخَخَ 
 عتبر ي لم إن.هماِئِحصنَ ِلونعضخْ يٍةقادِل  أو. بهموندسترِش ياءمكَن حديِشر إلى مٍةاجى حوا ِفس ولي.ِةر الخبن ِمءىشَ

د د العناح الثاِمحص األنجيلِه بإشيرا البوحنّ ير ذكَلقد .اجحاً نَداً قاِئ يكون لنهدِشر ويهحنص ينم ِلحتاجاً مه نفسدالقاِئ
 ."ى أبىى أبىنِِنا علما علممم بهذا كَ بهذا كَ أتكلم أتكلمى بْلى بْل نفِس نفِسنن ِم ِم شيئاً شيئاً أفعُل أفعُلتُتُلسلس": وعس يب الر قوَلرينشْن والِعالثاِم

 

 سساًساًاِداِدس : :القدالقدووة الصاِلاِلة الصحالقاِئ::ةةح ىثاِل الِمد لوِكِه الشّخِْصىِفى سعِط يى ماآلخَحتذيِهثال ي رون.إن   ولسب
ى ى  ِف ِفماًماًقِدقِد وم ومال الحسنِةال الحسنِةممة لألعة لألعوو قد قدءٍٍءىى شَ شَى كلِّى كلِّ ِف ِف نفسك نفسكماًماًقدقدمم": ى يقوُلاح الثاِنحص األ إلى تيطسِهالِتى رسِفالرسوَل 

التعليم نقاوالماًالماً وكَ وكَالصاًالصاً وإخْ وإخْة ووقاراًة ووقاراًالتعليم نقاوص غَ غَحيحاًحيحاً ص ييركَكَملوم ِلملوم ِل  رىىي خْخْ يززى المى المضضادادإذ لي إذ لي سسله شً شً له ىىءءر دِِد رىءىءيقوله نك يقولهنك عع م٥."م 
 

 سالقاِئالقاِئ: : ابعاًابعاًسدثاِلثاِل الِم الِمدى يتعلمِم ِمى يتعلم ننتج ارِبارِب تجالقاد ةِِة القاد....اِل السفينوالم اِصعاِهللااِءبنَأ رين الذين تم يزىوا بالتقو. 
  اجاجررسِِس": داود ِلِةاَئ الِمدع برشَع عور التاِسمز بالماءا ج مهارع ِش.سوح القد الرِةادبقي سلكي و بكالم اِهللادسترِشيو
ى  ِفِهثاِلة على ِم قاد نكونفَ كي.وعس يب الرانَِد قاِئن ِم نتعلم إلى أنةاج حا فِىسنَلأو ."ىىسبيِلسبيِل ِل ِل ونور ونورككالمالمى كَى كَرجِلرجِللِِل

البالِذ ِتيى نرعوِف.اه ى العل الِذماِشى نبرِفو .هِةى الكنيسم عى الِخ وِف. اِهللابيِد عدالِتِةم ا اُهللاننَى ائتمعلي ؟اه.  
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب.. أشكرِمك أجل تنَن ازل االبفاِد .حيدن الوى 
ِصخِلومى وربى يسوعسيح الم. منأح ِنبى إلى المنتهى مِمحياًض كَ ِلثاالًا ِم لنَتاركاً .ى أجِلنىنتب خَع أ .هاِتطو رفع

 وعسم يالِتى ِفى اسصارتِكالً على. البؤِمناً ومم ِدكعقلتَ.ق الِصادو نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلري أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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 ١٢ :٢٤ متىإنجيل ، ٨: ١٣،  األولى إلى كورنثوس١٨: ٤  األولى، يوحنا١٤: ٣، إلى كولوِسى ٢٢: ٥ رسالة بولس إلى غالطية ١
                 ٨ – ٥: ٢ فيلبىرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى                       ،  ٢٩: ١١،   إنجيل متى    ١٣ – ١٢: ١٣ إنجيل يوحنا ٢
                   ١٥: ١٢ روميةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ،                      ٣٢: ١٥ متى            ،   إنجيل٣٥: ١١ إنجيل يوحنا ٣
              ٢٨: ٢٠متى  إنجيل    ،   ٣: ١رانيين الرسالة إلى العب ٤
  ٨ – ٧: ٢رسالة بولس الرسول إلى تيطس  ٥
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