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 يف امل�ل القادة
 تيمو� و�تمربقلم 

ما أيًضا. ت�من  دتها يف نقاٍش ت�ون قد ردّ  . ور�َّماما د يف نقاٍش سمعت هذه اللكمات ترتدّ  ر�َّماذلك؟"  قال"من 
 هل نْ مَ و االستماع إيله"احلق" يف  هل نْ مَ ص السؤال األسايس وهو أنها تلخّ  حقيقة أهمية هذه اللكمات البسيطة يف

هم يف هذا  نْ مَ االعرتاف ب أحد يفعدم رغبة  املشلكة يف ثقافتنا � إن هو القائد؟ و�الطبع، نْ . مَ يف اتّباعهاحلق 
خالق الكون بصفته مارس اهللا صالحياته  د، فقهذه املسألةسلطة. ول�ن كما نرى يف الدليه  نْ مَ باملنصب، أي 

د املدعوُّون ). كما يقدم ١٣سلطة احلكومة املدنية (رومية كذلك وضع اهللا لقيادة يف الكنيسة (الشيوخ). ل يلحدِّ
 السلطة داخل األرسة.  عنواضحة  أيًضا توجيهاتالكتاب املقدس 

 األزواج والزوجات:

�تمعنا. ول�ن عالقة أخرى يف عالقة الزوج والزوجة أ�رث من أي حول اغبًلا ما يوجد قدر كب� من سوء الفهم 
ثتت . أحد انلصوص الرئيسيَّة اليتجًدا واضحالكتاب املقدس  . يف ٥ح عن هذا املوضوع �ده يف أفسس وبوض حدَّ

ب� بما يف ذلك كيفيَّة اتلعامل ، املسيحياة اجلديدة يف عن احلة صحاح، �رشح بولس عدة تطبيقات عمليَّ هذا األ
 األزواج والزوجات. نبدأ من حيث بدأ بولس، بإلقاء نظرة ىلع دور الزوجة: 

نَّ الَْمِسيحَ 
َ
ِة َكَما أ

َ
ُس الَْمْرأ

ْ
نَّ الرَُّجَل ُهَو َرأ

َ
، أل َها النَِّساُء اْخَضْعَن لِرَِجالُِ�نَّ َكَما لِلرَّبِّ ُّ�

َ
ُس  أ

ْ
يًْضا َرأ

َ
أ

َكِنيَسِة، وَ 
ْ
َكِنيَسُة لِلَْمِسيِح، َكذلَِك النَِّساُء لِرَِجالِِهنَّ يِف لُكِّ ال

ْ
َْضُع ال

َ
ََسِد. َولِ�ْن َكَما خت

ْ
ُهَو ُ�َلُِّص اجل

ٍء. (أفسس   )٢٤-٢٢: ٥يَشْ

وسوء الفهم املتوافر ب�رثة عنه. من عدة سنوات،  التشو�هالكتايب، �ب أن ننتبه ل�م  انلصهذا  نتناولو�ن 
يف  يلة دل"تيم، وجدت اآلية املفضَّ  :مع أحد أصدقايئ قال يل حدييثة، أثناء بدأ دراسيت الالهوتيَّ و�ينما كنت أ

"، ما �؟" فأجاب� قائًال "حًقا" :فقلت هل .الكتاب املقدس" َها النَِّساُء اْخَضْعَن لِرَِجالُِ�نَّ ُّ�
َ
وتبع الكمه بضحكة  .أ

"الك" و�سلل مبتعًدا.  اكن من الواضح أنه لم يقرأ  :وهو يبدو متحً�ا؟" فأجاب� انلص بقية"هل قرأت  :حارة. فسأتله
 تمامها يف إطار الزواج.  إلالرجال والنساء ُديع عن األدوار املتاكملة اليت 

 أن الرجال والنساء �لوق� "
ً

ط ىلع التسلُّ ب ُملكَّف). و�هما ٢٧: ١" (ت�و�ن ىلَعَ ُصوَرِة اهللاِ �ب أن نالحظ أوال
الكرامة اليت يمنحها للنساء. ول�ن من املهم أن نفهم أن األزواج والزوجات باخلليقة. ينفرد الكتاب املقدس 

 دوار �تلفة يف الزواج. أل ونمدعو
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 الزوجات: اخلضوع باحرتام

بولس يف هذا السياق " واليت استخدمها اْخَضْعنَ ة. تأىت جذور لكمة "بَّ الزوجة مدعوة أن حترتم قيادة زوجها الُمحِ إن 
 ات.القرار يقوم باختاذ �ب أن ي�ون هناك شخصسليم،  تؤدى أي مؤسسة دورها ىلع �وٍ  ليك .من فكرة "انلظام"

امل�ل. يف اهلدف من هذا الرتتيب ليس أن يقوم الزوج بإعطاء األوامر، ول�ن يلكون هناك نظام وترتيب إن 
د  ."األول ب� متساو�ن" هذه العبارة تع�هذه ادليناميكيَّة.  )primus inter paresالعظيمة ( العبارة الالتينية جتسِّ

 .  اليت ُديع الزوج أن يقوم بهاطبيعة القيادة  الحًقاسوف نرى 

، الزوجةعن دور الساخر  التشو�هم بعض دعنا �طِّ ول�ن 
ً

ة. عن ادلونيَّ  الزوجها ليس تعب�ً  الزوجةخضوع إن . أوال
ا أن الطرف اذلي �ضع هو أقل شأنًا. ُطلب من أحدهم اخلضوع ألخر، فذلك يع� تلقائيًّ  يعتقد ابلعض أنه إذا

فقد اكن موجوًدا منذ األزل  .ذا األمر هو الرب �سوع املسيح نفسههل فاملثال األ�رث عمًقال�ن ليس هذا هو احلال. 
 ب والروح القدس يف �د السماء. ول�ن يقول بولس من جهة رس اتلجسد:مع اآل

ْن 
َ
ِي إِْذ اَكَن يِف ُصوَرِة اِهللا، لَْم َ�ِْسْب ُخلَْسًة أ

َّ
ْخَ� َ�ْفَسُه، آِخًذا ُصوَرةَ  يَُ�ونَ اذل

َ
ُمَعاِدًال ِِهللا. لِكنَُّه أ

َطاَع َحىتَّ الَْموَْت مَ 
َ
وَْت َ�بٍْد، َصائًِرا يِف ِشبِْه انلَّاِس. َو�ِْذ وُِجَد يِف الَْهيْئَِة َكإِ�َْساٍن، وََضَع َ�ْفَسُه َوأ

ِليِب. (فيلىب   )٨-٦: ٢الصَّ

هدف من أجل خضوعه ب. اكن أقل شأنًا من اآل اه لم ي�ن يومً ب، ولكنَّ جاء �سوع إىل العالم يف خضوع وطاعة لآل
 ىلعر عن خطايانا باتلمام د، �فَّ . و�� املتجسِّ عنَّا م انلاموس بالاكمل بدالً د، تمَّ حتقيق الفداء. اك� املتجسِّ 

 ماكنةٍ ه لم ي�ن يوًما يف د اكن من أجل غرض مع�، ولكنَّ جسُّ اتلب يف رادي لآلإن اخلضوع املسيح اإلالصليب. 
 أقل شأنًا.   

إقرار للخضوع خلطة اهللا من جهة انلظام يف ة، بل هو كذلك احرتام الزوجة لقيادة زوجها ليس تعبً�ا عن ادلونيَّ 
ر أن بطرس وصف . تذكّ واتلعايل ةالعائلة. إنه خلطأ فادح أن �سئ الزوج تفس� دوره يف القيادة كموضع لألفضليَّ 

َيَاِة" (نهم "الزوجات بأ
ْ
يًْضا َمَعُ�ْم نِْعَمَة احل

َ
.  قائًال: ). كتب بولس٧: ٣بطرس  ١اَكلَْواِرثَاِت أ "لَيَْس َ�ُهوِديٌّ َوَال يُونَاِ�ٌّ

يًعا َواِحٌد يِف الَْمِسيِح �َُسوَع" (غالطية  نَُّ�ْم مَجِ
َ
نىَْث، أل

ُ
. لَيَْس َذَكٌر َوأ فرق بيننا  ). ال يوجد٢٨: ٣لَيَْس َ�بٌْد َوَال ُحرٌّ

عمل املسيح،  بفضلع باألمان يف الرب�ت واتلمتُّ  رش��ان متساو�انماكنتنا يف املسيح. فالزوج والزوجة ب فيما يتعلَّق
  أدوار �تلفة.   إىل  فيها �ن مدعوونول�ن الزواج هو رشاكة 

ال تع� خضوع لك امرأة للك  ة اخلضوعمسئويلَّ فخضوع الزوجة لزوجها يف أطار الزواج هو أمر إرادي. إن ثانيًا، 
لك، مهم جًدا للمرأة أن ذلة فر�دة مؤسسة من أجل تفعيل انلظام داخل األرسة يف الزواج. ولكنها ديناميكيَّ . رجل
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عندما تفكر يف الزواج. هل الرجل اذلي تنو�ن الزواج به شخص حترتم� قيادته و�مكنك  االعتباريف ذلك تأخذ 
 بإماكنهن ، تظن النساء أنهيف أغلب األحيانليس الرجل املناسب لِك.  إذن هوف ،إن لم ي�ن كذلكاخلضوع هل؟ 

 الرجل بعد الزواج. ال تعو� ىلع ذلك.   تغي�

باع قيادة زوجها أحد خضوع الزوجة لزوجها هلو تعب� عن خضوعها للمسيح. بالنسبة للزوجة، يعد إتِّ إن ثاثلًا، 
" (أفسس " :ي�تب بولسباعها املسيح. اجلوانب اهلامة التِّ  َها النَِّساُء اْخَضْعَن لِرَِجاِلُ�نَّ َكَما لِلرَّبِّ ُّ�

َ
ال  .)٢٢: ٥أ

أحد الطرق اليت جتعل الزوج إن  .الرب" جتاه"كما لو اكن زوجك هو الرب"، ول�ن "كجزء من الزتامك   هذا:يع�
الرب، كأزواج �ب أن �سأل  جتاهام الزوجة اخلضوع هو الزت يف ح� أن ته.عدم احرتام قيادجًدا هو  عنيًدا و�بًطا
 دور الزوج.      إىل دراسةيقودنا هذا  كما قصد الرب.ا نقود ا �رتم� و�ن كنَّ أنفسنا إن كنَّ 

 بمحبةاألزواج: القيادة 

م ادلور سيكون أ�رس ب�ث� إن  ا، ول�ن تنفيذ هذصعبالزوجة مدعوة دلور إن   وف�زوجها مسئويلته يف تتمَّ
أر�ع� لكمة بينما خاطب األزواج ببولس خاطب الزوجات نالحظ أن قيادة بمحبة. من املث� لالهتمام أن ال

َها ٢٥يف عدد  �ة اآلية املفتاحيَّ و .يصف دور األزواج يف الزواج ٣٣-٢٥: ٥لكمة. يف أفسس  ١١٥مستخدًما  ُّ�
َ
: "أ

َحبَّ الَْمِسي
َ
ِحبُّوا �َِساَءُ�ْم َكَما أ

َ
ْجِلَها"الرَِّجاُل، أ

َ
ْسلََم َ�ْفَسُه أل

َ
َكِنيَسَة َوأ

ْ
يًْضا ال

َ
 .ُح أ

�  ةبمحبإنها قيادته اخلادمة  ية.الرب �سوع املسيح الُمضح �بةاملوضوع أمام األزواج؟ إنه  حبةما هو مقياس امل
 تهم. املثال ملحبة األزواج لزوجا حة. دعونا نرى كيف تقدم �بة املسيللزوجات للتبعيَّ  ناخاملتوفر  اليت

 ،
ً

 انلقيضىلع  .ب �بة املسيح نلاأي يشء �ستحق أو يتطلَّ وأنت ال يوجد فينا أنا ف�بة املسيح غ� مرشوطة. إن أوال
ُْن َ�ْعُد ُخَطاةٌ تماًما "

َ
نَُّه َو�

َ
َ َ�َبَّتَُه نَلَا، أل ْجِلنَا" (رومية  اَهللا بَ�َّ

َ
). ليس فقط أننا لم ن�ن �به، ٨: ٥َماَت الَْمِسيُح أل

من أجل هذا  .ة للحب غ� املتبادلاحلالة الالكسيكيَّ  هذه � .ا �س� يف االجتاه املعاكس يف خطاياناكنَّ  ابل أيًض 
 نعمته.  بفقط  �فعالقتنا به 

ألننا خطاة.  ينهار التشبيهأن هذا  يف ابلداية نا أن نعرتف�ب أن ت�ون �بتنا لزوجاتنا غ� مرشوطة أيًضا. علي
 اهرة، االهتمامات، حىت املظالشخصيَّ  بما يف ذلك" جذبتنا إىل زوجاتنا رشوط�ب أن نعرتف بأنه اكنت هناك "

والشهود. عهود الزواج يف حضور اهللا بول�ن �بتنا لزوجاتنا مؤسسة ىلع االلزتام اذلي قطعناه ىلع أنفسنا اجلميلة. 
 احلذر من تبليغ زواج طبًقا للظروف. �ب ىلع األ�ب أن ت�ون �بتك لزوجتك غ� مرشوطة بمع� أنها ال تتغ�َّ 

ة ىلع محبتنا مبنيَّ فة اليت جتاو�وا بها معهم ايلوم. أو ىلع الكيفيَّ ايلوم �بتهم هلم مبنية ىلع مظهرهم أن وجاتهم ز
 االلزتام وليس ىلع الظروف. 
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َكِنيَسَة �بوا زوجاتهم " �ب أناألزواج أن . كتب بولس ومضحية ، �بة املسيح باذلةثانيًا
ْ
يًْضا ال

َ
َحبَّ الَْمِسيُح أ

َ
َكَما أ

ْجِلَها" (أفسس 
َ
ْسلََم َ�ْفَسُه أل

َ
اكن ألجلها.  بالاكملأسلم نفسه لقد ). إىل أي مدى أحب املسيح الكنيسة؟ ٢٥: ٥َوأ

م�يئه ل يتعارض  .بعه يف خدمة زوجاتناة. يقال نلا كأزواج أن هذا هو انلموذج نلتَّ نفسه يف خدمة غ� أنانيَّ  يك يقدَّ
دَ فة. ميونلا الطبيعيَّ  هذا مع

ُ
ام بامل�ل، دَّ اخلُ  أولم خاصة بامل�ل. �تاج األزواج أن ي�ونوا جميعنا �ب أن �

 بامل�ل ومع األوالد.  رضوريمستعدين أن يعملوا ما هو 

ًرا إِيَّاَها اكنا " تضحيتهرنا بولس بأن �سوع اكن مهتًما بقداسة الكنيسة. فمحبته وخً�ا، يذكِّ أو َسَها، ُمَطهِّ ِليَكْ ُ�َقدِّ
ءٌ  ْو يَشْ

َ
يَدًة، َال َد�ََس ِ�يَها َوَال َغْضَن أ َها نِلَْفِسِه َكِنيَسًة َ�ِ لَكَِمِة، ِليَكْ ُ�رِْضَ

ْ
ثِْل ذلَِك، بَْل تَُ�وُن  ِمْن مِ بَِغْسِل الَْماِء بِال

َسًة َو�َِال َ�يٍْب" (أفسس   ليكبل  ،غفرانال ملجرد أن �صل ىلع�ن تذاته لم بتقديم �بة �سوع إن ). ٢٧-٢٦: ٥ُمَقدَّ
�ما يف دور و. املسيحنص� مقدس�. �ب أن ي�ون االهتمام األول للزوج هو �شجيع زوجته وأوالده يلنموا يف 

 للمسيح.  ة الزوججزء من طاع � القيادة بمحبة، كذلك أيًضا الزوجة

بأن لك من هذه  وجب أن نعرتفالقيادة بامل�ل.  كيف ينبيغ أن ت�ونمنا م وعلَّ يمكننا أن نبتهج ألن اهللا ت�لَّ 
قاألدوار ال  ن ة. من أجل ذلك، حتتاج بيوتنا أن ت�ون أما�نانيَّ طبيعتنا اخلاطئة األ�سبب �سهولة  وأا تلقائيًّ  تتحقَّ

د للتو�ة والغفران حيث   عندها فقط س�ى�يل وقوة الروح القدس. االت�ال ايلو� ىلع نعمة اإلو�ُمارس يتجسَّ
رس العالقة ب�  املقصودة، ووفًقا خلطة اهللا ،سوف يعكس زواجناوعندها فقط  .�يلأوالدنا يف وادليهم حقيقة اإل

 املسيح والكنيسة.   

 

واألستاذ  كنيسة القد�س ستيفن الُمصلحة يف هونلدا اجلديدة، بوالية بنسلفانيا. تيمو� و�تمر هو راىعادلكتور 
 �طط أرض اذلهنالرش� لالهوت العم� ب�لية وستمنسرت لالهوت بمدينة فيالديلفيا. وهو مؤلف كتاب 

)Mindscape (القائد الرايع )، و�تابThe Shepherd Leader   .(    

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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