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 اخلضوع للسلطة
 بقلم أر. يس. سربول 

لكما أقرأ الكتاب املقدس، خاصة العهد اجلديد، أجد موضواًع يتكرر مراًرا وت�راًرا حول قبول املسييح اخلضوع  
فزع�. �سهل للغاية انتهاج سلوً� يضعنا يف ي  فإن ذلك نا هذا،عرصلمرد اتلروح ل ونظًرا  .الُسلطات أنواعملختلف 

 عل� لسلطان اهللا.  حتدٍ 

 :١٧-١١: ٢بطرس  ١ ننظر إىلدعونا 

َهواِت   عن  تمتَِنعوا  أنْ   ونَُزالَء،  كُغَر�اءَ   إيَلُ�مْ   أطلُُب   األِحبّاُء،  أيُّها  ارُِب   اليّت  اجلََسديَّةِ   الشَّ
ُ

  انلَّفَس،   حت
َممِ   بَ�َ   سَ�تُُ�مْ   ت�ونَ   وأنْ 

ُ
،  كفايلِع   علَيُ�مْ   يَفرَتونَ   ما   يف  ي�ونوا،  ليَكْ   َحَسنًَة،  األ دونَ   رَشٍّ   ُ�َمجِّ

  ِمنْ  �رََشٍيّ  ترتيٍب   للُكِّ  فاخَضعوا . يُالِحظونَها   اليّت احلََسنَةِ  أعماِلُ�مُ   أجلِ  ِمنْ  اِالفِتقاِد، يومِ   يف اهللاَ 
،  فوَق   هو  فكَمنْ   للَمِلِك   اكنَ   إنْ .  الرَّبِّ   أجلِ  ،  فايلِع   ِمنْ   لِالنِتقامِ   ِمنهُ   فكُمرَسل�َ   للُوالةِ   أو  اللُكِّ ِّ  الرشَّ

توا   اخلَ�َ   تفَعلوا   أنْ :  اهللاِ   َمشيئَةُ   �  هكذا  ألنَّ .  اخلَ�ِ   لفايلِع   ولِلَمدِح  . األغبياءِ   انلّاِس   َجهالَةَ   فتَُسكِّ
ينَ  وليس  كأحراٍر،

ّ
، ُسرَتٌة  ِعنَدُهمْ  احلُّر�َّةُ  اكذل ِّ .  اإلخَوَة  أِحبّوا . اجلميعَ  اِهللا. أ�ِرموا  كَعبيدِ  بل للرشَّ

 . الَمِلَك  أ�ِرموا . اهللاَ  خافوا 

ناس حتت وطأة اضطهاد وحيش ورشس وعنيفيتحدث 
ُ
داخلنا وهذا االضطهاد يم�ن أن يث�  —  بطرس إىل أ

اكنوا ضحايا كراهية  نْ بطرس مَ  ناشدوابلغضة. ل�ن هنا ي ،واالستياء ،يف الغضب أسوء رد فعل م�ن يتمثّل
العيش    بأن �اولرة بعد األخرى  . نادى بولس باملطلب ذاته مالُمراقب  حبسن الس�ة أمام العالم  أن �سلكوا ثقافتهم  

 �سالم ب� اجلميع قدر الُمستطاع. 

. فعلينا اخلضوع للمراتب البرش�ة. ملاذا؟  الُمراقب  توضيًحا رئيسيًا للس�ة احلسنة أمام العالم  ١٢" يف اآلية  ليَكْ تقدم "
الطاعة   ت�ون الرب. ل�ن كيف من أجلالرسول يف رضورة خضوعنا  حتذيرأجد اإلجابة مذهلة ورائعة. يتمثل 

بأي شلك من   املسيح تُفيد  ة حكومللأو  ،أو رؤسايئ ،الرب؟ و�يف طاعيت ألساتذيت  من أجل للمراتب البرش�ة 
 ؟األشاكل

و� معضلة اخلطية. يتمثل   —لك الكتاب املقدس تعامل معها ياملعضلة األعمق اليت  أ ندرك لفهم ذلك علينا 
. إن  اإلثموضعه. فاملعضلة الكربى هلذا العالم �  لَمنجوهر اخلطية يف كونها عمل تمرد وعصيان لقانون أىلع و

هو    وما إىل ذلك  قةتل والرسجرائم الق، والسبب يف  روب يف احل و�شو�ههم    ،وقتلهم  ،السبب يف االعتداء ىلع اآلخر�ن
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لة يف اخلليقة مجعاء � فنحن نعىص ناموس اهللا قبل أي يشء. فاملعضلة املتأصِّ . غ� خاضع� لرش�عة اهللاأننا 
 ل يف اهللا ذاته. سلطة الكون العليا تتمثَّ و .انلاموس وحتدي السلطة  ىلع عدياتل

ب  رتَّ  إن اهللا هو َمنْ حكومات �رش�ة. نعم  يقيم اهللا .، بما أنه يملك و��م لك خليقتهالسلطةل�ن اهللا يفوض 
إلكرام امللك والصالة من أجله، ودفع رضائبهم،   فاملؤمن� مدعّو�ن). ذللك ١٣الُسلطات يف املقام األول (رومية 

. فضًال عن أنه يتشارك السلطة  الُسلطات برتّ  نْ هو مَ  ألن اهللا —قدر املستطاع للُسلطات يف لك أمر  واخلضوع 
َّ   "ُدفِعَ الُمطلقة مع املسيح اذلي قال  

َ
ذلا، ما من    ). ١٨:  ٢٨األرِض" (مىت    وىلَع   السماءِ   يف  ُسلطانٍ   لُكُّ [من قبل اآلب]    إيل

أو�ها إيلهم اهللا ومسيحه ملك امللوك ورب األر�اب. و�اتلايل،  اليتحا�م يف هذا العالم يمتلك أي ُسلطة إال 
 الُسلطات احلاكمة.  عيّنا ة يعد عصيان واضح هللا وملسيحه ألنهما من  عصيان أوامر احلاُكم األرضي� القانونيّ 

مجيعنا و —ينا أن ن�ون �تلف�. فوقتما �د أنفسنا حتت أي ُسلطة ، ل�ن ينبيغ علاإلثمالعالم  حلَّ لقد است 
فاجلميع ال �ضعون حلا�م   .ينبيغ أن �ضع هلا. ما من إ�سان مستقل يف هذا العالم —حتت ُسلطات عديدة 

واحد وحسب، بل �ضعون لكث��ن. إن لك من أعرفهم، ومعهم أنا، خاضع� ال لشخص واحد، بل للك مراتب  
وأنك حتت ُسلطة، وأن هناك قوان�  ،لق حجًرا ىلع واجهة أي �ل، ستكتشف يف حلظتها أنك ُمَسائَلاالُسلطة. 

 . بالقوان� لضمان االلزتام  القانون ضباط تنفيذ هناك  أن ينبيغ االلزتام بها، و

كنا من جانب أحرار، يف املسيح، لكننا ال ينبيغ استخدام حر�تنا فرصة للخطية، ألننا حىت لو    إن املسيحي� أحرار
   .لكننا من جانب آخر نظل عبيد خاضع�

للرب �سوع املسيح. ذلا، حىت و�ن اكنت بقية العالم سائرة يف طر�ق مقاومة الُسلطة  �ن عبيًدا  .فنحن عبيًدا هللا
قانون  يوجد . �ن مدعوون للتدقيق للحفاظ ىلع انلظام. مسموح نلا أن ننضم إيلها وضد اخلضوع هلا، فنحن لسنا 

 ، ومن خالل اخلضوع الشاق  ، حىت ولو عرب األلمذلك  و�ن مدعوون للشهادة عن  .يف الكون  اهللا بذاته   مأقامه  ونظام
هذه   ه حىتحىت تلك اخلاصة بالُسلطات اليت ال تعرتف باهللا، ألنالرشعيّة وأحيانًا املؤلم للقوان�  ر�ح،وغ� امل

 اهللا. وضعها قد غ� املؤمنة الُسلطات 

  يل   اسمحوا   .حبدة  معها   �تلف  وأوامر  سلطة  �سبب  والغضب  بالصدمة  فيها   مررنا بتجارب شعرنا   مجيعنا   أن  أعتقد
  ، العادل�  وغ�  ،الطغاة  األشخاص  هؤالء   أو  ةالبرشّ�   املؤسسات  هذه  إىل  نظرنا   إذا  أننا   عملية،  من وجهة نظر  أقرتح  أن

بانلظر إيلهم يف ذواتهم،   مؤسيس،  حىت أو فردي  �شلك  هلم  للخضوع  والظامل� و� ما فيهم و�نتج عنهم، ساعي� 
وانلظر ملا  خالهلم، من انلظر أمكننا  إن ل�ن .حامل� أي استحسان �وهم اخلضوع  يف بالغة صعو�ة سنجد
سيسهل علينا  ذاته، املسيح أي  ة ُمطلقة،ُسلطة كونيّ  اآلب منحه اذلي الشخص  ونرى  ،وانلظر بتجاوزهم ،ورائهم
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  أنه  نعرف  ألننا  يح،�ضع للمس األمر نهاية يف أننا  معاناتنا للخضوع ح� ندرك  يف العون  سنجد . حينها اخلضوع 
 .�يسء معاملتنا أو �ستبدنا  لن

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

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