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 2تيطس حسب امرأة  تلصبيح
 بقلم سوزان هانت

  .قليب وخيايل 5-3: 2، أرس اتللكيف الكتايب املوجود يف تيطس ثالثني اعًمامنذ 

الَْكِثرِي، ُمَعلَِّماٍت َكذلَِك الَْعَجائُِز يِف ِسرَيٍة تَِليُق بِالَْقَداَسِة، َغرْيَ ثَاِِلَاٍت، َغرْيَ ُمْستَْعبََداٍت لِلَْخْمِر 
اَلٍت  ، ُمتََعقِّ ْوالََدُهنَّ

َ
ْن يَُكنَّ ُُمِبَّاٍت لِرَِجالِِهنَّ َوُُيِْبْْبَ أ

َ
اَلَح، ِلََكْ َينَْصْحَن اْْلََدثَاِت أ ، َعِفيَفاٍت، الصَّ

َف ََعَ  ، ِلََكْ اَل ُُيَدَّ ، َصاِْلَاٍت، َخاِضَعاٍت لِرَِجالِِهنَّ  ََكَِمِة اهلِل. ُمالَِزَماٍت ُبيُوَتُهنَّ

لإلجابة  امليل دليَّ ؟ 2تيطس  حبسبمرأة ابعد  واآلن، وأنا يف سن السابعة والسبعني، مازلت أتساءل هل أصبحُت 
كربياء، وذلك حسب جمموع أرقام هذا الأو  إىل ايلأسدائًما يؤدِّي هذا  .َع هذا السؤال عن طريق تقييم أدايئ

اتلفكري  ملساعديت يفة عالمات إرشاديَّ  . فهو يُظهر يلأثناء قراءيت للكمة اهلل د الروح القدس ذهيناتلقييم. ثم ُيدِّ 
 كتايب.   بشكٍ 

نَْت..." : بولس تيطس قائاًل  خيرباألوىل،  اآليةيف 
َ
ا أ مَّ

َ
 يتلمذن اْلدثاتأن الكبار يف السن  للنساءإن فعل األمر "َوأ

ة وحتت إرشاف ومتابعة من ُمعطى للقادة يف الكنيسة. فهذه اخلدمة ُيب أن تتم يف إطار اْلياة الكنسيَّ  من النساء
 سة. يالكن قادة

 : 1ة رقم العالمة اإلرشادي  

" ) خاضعةكوين لة، وبرسور ملفهوم السلطة الكنسيَّ خاضع هل قليب  ْجِل الرَّبِّ
َ
( هلؤالء الذلين 13: 2بطرس  1"ِمْن أ

ْجِل نفيس )عربانيني 
َ
 (؟ 17: 13يَْسَهُروَن أل

ِحيِح" :يواصل بولس فيقول يف إطار اتلعليم الصحيح،  2تيطس  حبسبتتم اتللمذة  ."َفتلََكَّْم بَِما يَِليُق بِاتلَّْعِليِم الصَّ
 حياتهن. ومواقف  عالقاتهن َعاتلعليم  تطبيقَع  نساءبمساعدة  نساءحيث تقوم 

 :2رقم ة اإلرشادي  العالمة 

" املوجود يف َكمة اهلل حىت أتمكَّ تغذَّ تم روح قابلة للتعل   يَّ هل دل َعاُم الَْقوِي  ن من انلمو يف اإليمان ى َع "الطَّ
 (؟ 2: 2بطرس  1؛ 14: 5)عربانيني 
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م . يقدِّ للجيل القادمجمتمع العهد انلابض باْلياة، حيث يعكس اجليل اْلايل جمد اهلل  10-2: 2تيطس رسالة صف ت
ا " أيًض "املتحدين بيسوع املسيح رأسهمإقرار إيمان وستمنسرت وصًفا مذهاًل لرشكة القديسني هذه، حيث يرشح أن 

وهم ُملَزمون بأداء تلك الواجبات،  هلم رشكة يف مواهب ونَِعم بعضهم اِلعض،، متحدين أحدهم باآلخر يف املحبة"
 ."العامة واخلاصة، مما يؤدى إىل خريهم املشرتك، سواء يف اإلنسان ادلاخيل واخلاريج

 :3ة رقم العالمة اإلرشادي  

ديناملسيح ب حتادياهل أدرك أن  ألشارك مواهيب إيلها أوالده باتلبين؟ هل أحب اعئلة العهد اليت داعين اهلل ب يوحِّ
 اليت أتمتع بها مع اآلخرين؟   انلعمو

. من النساء ؤتمن َع راعية اْلدثاتتُ  الاليت النساءبعض الفضائل اليت ُيب أن تتحىل بها  3: 2تيطس رسالة رسد ت
تصري ْلظات اْلياة كيف من النساء لحدثات ل يظهرن( 10"يَُزيِّنُوا َتْعِليَم ُُمَلِِّصنَا اهلِل" )اآلية إن النساء الاليت 

 يف ضوء مجال اإلجنيل.  ة حيَّ العادية والعالقات 

 :4ة رقم العالمة اإلرشادي  

اَم اهلِل َكِثرُي اثلََّمِن" ) هل قليب ُمزين بـ ي ُهَو قُدَّ ِ وِح الْوَِديِع الَْهاِدِئ، اَّلَّ  (؟ 4: 3بطرس  1"ِزينََة الر 

م" وِلََكْ َينَْصْحَن اْْلََدثَاِت "العجائز  النساء 4: 2تيطس رسالة دعو ت حتتاج ة اليت بعض ادلروس العمليَّ َع  أمثلة تقدِّ
-7: 2 تسالونيَك 1يصف بولس هذا انلوع من اتللمذة يف  اتلوضيح أو اإلظهار. انلصح يعين.  تتعلَّمهاأن  اْلدثات

8 : 

ْوالََدَها، هَكَذا إِْذ ُكنَّا َحانِّنَي إيَِلُْكْم،
َ
فِِّقنَي يِف وََسِطُكْم َكَما تَُرِّبِّ الُْمرِْضَعُة أ ُكنَّا نَْرََض  بَْل ُكنَّا ُمرَتَ

ُتْم َُمْبُوبنَِي إيَِلْنَا. نَُّكْم ِِصْ
َ
يًْضا، أل

َ
ْنُفَسنَا أ

َ
يَل اهلِل َفَقْط بَْل أ ْن ُنْعِطيَُكْم، اَل إِجْنِ

َ
 أ

نها ليست أة كما ليست جمرد دراسة أكاديميَّ  يف إطار العهدفاتللمذة  .للنظر ةاألم الفتعن  الصورة التشبيهيَّةإن 
الصورة . إنها مزيج مجيل من مشاركة رسالة اإلجنيل ومشاركة حياتنا بعضنا اِلعض. استخدم يسوع عالقة جمرد

ورَُشِليُم، "األم عندما قال: عن  التشبيهيَّة
ُ
ورَُشِليُم! يَا أ

ُ
َجاَجُة ... يَا أ ْوالََدِك َكَما ََتَْمُع ادلَّ

َ
مْجََع أ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ٍة أ َكْم َمرَّ

 (. 37: 23فَِراَخَها حَتَْت َجنَاَحيَْها، َولَْم تُِريُدوا!" )مىت 
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 :5ة رقم العالمة اإلرشادي  

ص اَّلي ُيمعنا حتت محاية جناحيه؟ خلِّ عن المُ  نأخربهويف قليب ومزنيل  نساء؟ هل أمجع الجامعهل أنا شخص  
 أخريات؟  نساء، يشارك رسالة اإلجنيل وحيايت مع  وراٍع مرحٍب  قلٍب  إىل قليب األناين يغريَّ  أنللروح القدس  هل أصيل

ْت ف يف حياة اآلخرين: "قَْد َظَهرَ خيربنا بولس عن السبب اَّلي من أجله ُيب أن نقوم بمثل هذا االستثمار الُملكِّ 
 َوُُمَلِِّصنَا يَُسوَع الَْمِسيِح" نِْعَمُة اهلِل الُْمَخلَِّصُة، جِلَِميِع انلَّاِس، ... ُمنْتَِظِريَن الرََّجاَء الُْمبَارََك َوُظُهوَر جَمِْد اهلِل الَْعِظيمِ 

نصنع  ُيب أن وما بني ظهوره األول واثلاين .مجدٍ ب، وسوف يظهر ثانيًة نعمةٍ ب(. ظهر يسوع أواًل 13-11: 2)تيطس 
 هل.  اتالميذً 

 :6ة رقم العالمة اإلرشادي  

 لعمل اخلالص؟   االمتنانزين هو هل ما ُيفِّ 

ْجِلنَا، ِلََكْ  "]يسوع[رسالة اإلجنيل وليس تأثرينا.  هوس شعب اهلل قدِّ ويص لِّ خييؤكد نلا بولس أن ما 
َ
بََذَل َنْفَسُه أل

ْعَمال َحَسنٍَة" )تيطس 
َ
ا َغيُوًرا يِف أ َر نِلَْفِسِه َشْعبًا َخاصًّ  (. 14: 2َيْفِدَينَا ِمْن ُُكِّ إِثٍْم، َوُيَطهِّ

 :7ة رقم العالمة اإلرشادي  

  شعب اهلل؟ ريهطوت خلالصقوة اإلجنيل  أتكل َعهل 

ى 2إن اتللكيف الرائع املذكور يف تيطس   راعيةيفوق حدود العمر وادلور. يمكن لطاِلات اجلامعة فهو  .الزمن يتخطَّ
 تات. سواء اكنن لم ينجْب أن يصريوا أمهات روحيَّ مَ وغري املزتوجات ويمكن للنساء . اثلانويَّةسن يف فتيات ال

َف ََعَ ََكَِمِة ة أم غري رسميَّ رسميَّ  2العالقات املذكورة يف تيطس  ة، فإن الوصية واضحة وانلتيجة ُملزمة: "ِلََكْ اَل ُُيَدَّ
 (. 5اهلِل" )اآلية 

 قبلبوسيع فعله  أفعل ُك ما اكن. ال أستطيع ايلوم أن ، وفكرة تدعو للتغيريلة بالرجاءَكمة ُُممَّ يه  "أن تصبيح"
ظروف. فأنا أصبح وأتغري العمر أو ال تقترص َع ال ة اليت تعطيها َكمة اهللولكن العالمات اإلرشاديَّ  ،اتعرش سنو

وَرِة َعيِْنَها، ِمْن جَمٍْد إِ " .َع شاَكة ما أنظر إيله ُ إِىَل تِلَْك الص  ىَل نَاِظِريَن جَمَْد الرَّبِّ بِوَْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما يف ِمْرآٍة، َنتََغريَّ
وِح" )جَمْ   (. 18: 3كورنثوس  2ٍد، َكَما ِمَن الرَّبِّ الر 
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ة بأمريكا. ويه ة املشيخيَّ لكنيسة اإلجنيليَّ با النساءومديرة سابقة خلدمات  ،وجدة ،وأم ،نت يه زوجةاسوزان ه
اليت  ،(Titus 2 Tools) "2أدوات من تيطس "( وكتاب Spiritual Mothering) "ةاألمومة الروحي  "مؤلفة كتاب 

 .   2ة تلصميم وتنفيذ خدمة تلمذة وتدريب للقادة طبًقا تليطس م اقرتاحات عمليَّ تقدِّ 

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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