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 خ زوجات الشيو 

 بقلم آيفر مارتن 

. فعندما يدعو الرب رجًلا إىل القيادة،  3تيموثاوس    1جيب أال يفاجئنا أن حتتل زوجات قادة الكنيسة ماكنة بارزة يف  
يسلِّم بوجود مهمة حيتاج    20:  2يدعو زوجته معه يك ترافقه وتدعمه. وإن دور "املعني" اذلي نقرأ عنه يف تكوين  

د اهلل هذا االحتياج عن طريق خلق رفيق برشي  الرجل فيها إىل املساعدة، و ال يقدر أن يؤديها بمفرده؛ وباتلايل، سدَّ
مثايل. صحيح أن مهاراتها ليست مثل مهاراته، لكنها جزٌء مما حيتاج إيله يلتمم اتللكيف اذلي لكَّفه به اهلل. ومن  

الكنيسة، حيث يمكن للشيخ، عن طريق   ، يتضح نلا أن هذا اثلنايئ "اتلاكميل" يتجَّلَّ يف11:  3تيموثاوس    1خًلل  
ا إذا جتاهله. فربما يرتكها  إرشاك زوجته يف شؤون الكنيسة، أن ينتفع من منظور آخر خمتلف عنه، سيكون أمحقًّ
باملزنل عندما يذهب حلضور اجتماٍع للشيوخ، لكن يف اغبلية األحيان، بينما يتمم مسؤويلاته املعتادة، تكون يه  

د اهلل الشيوخ والشمامسة بزوجات يكملنهم يف الشخصية واملواهب.  جبانبه تللعب دوراا   حيويًّا. فقد وحَّ

يف   املذكورة  النسائية  الفضائل  أن  جيدة ورضورية،  كنتيجة  افرتضنا،  زوجات    11:  3تيموثاوس    1إذا  ىلع  تنطبق 
ا، فإن الصفات املطلوبة جيب إذن أن تكون متطابقة يف لكتا املجموعتني    الشيوخ كما ىلع زوجات الشمامسة أيضا

ا أن الصفات املجتمعة الًلزم توافرها يف الشيوخ، والشمامسة،   من الزوجات. ويكشف هذا انلص املفتايح أيضا
وزوجاتهم متشابهة ىلع حنو الفت للنظر. وبدالا من أن نقوم بترشيح لك صفة منسوبة إىل الشيوخ، أو الشمامسة،  

صورة اعمة جميدة عن "َبيِْت اهلِل"، اذلي ترشف عليه    3تيموثاوس    1ل إىل  أو إىل زوجاتهم، ربما ترى انلظرة األشم
ا، يلخدموا يف راعية مستمرة، وطبيعية، ورعوية. صحيح أن العزوبية   جمموعة من الرجال املختارين، مع زوجاتهم أيضا

ا أمام تويل وظيفة الشيخ )بل يف بعض الظروف تكون العزوبية مزية(، لكن ب وجه اعم، "ِاثْنَاِن َخْْيٌ  ال تشِّكِّ اعئقا
" )اجلامعة  ْجَرةا تِلََعِبِهَما َصاحِلَةا

ُ
نَّ لَُهَما أ

َ
 (. 9: 4ِمْن َواِحٍد، أل

ٍء"   ِمينَاٍت يِف لُكِّ ََشْ
َ
يمكن وصف صفات الزوجات من خًلل أربع صفات: "َذَواِت َوقَاٍر، َغْْيَ ثَابِلَاٍت، َصاِحيَاٍت، أ

نتظر من زوجة الشيخ ال يقل عن ذلك املنتظر من زوجها. فعَّل لكيهما أن يكون  (. إن الوقار امل11:  3تيموثاوس    1)
مثاالا للنضوج يف الرب، وأن يسلاك يف طول أناة، متمثلَني باملسيح. مثل هذا السلوك يتضح باألكرث يف أوقات الضغط  

ليم واملتسق لذلين يف منصب  واتلوتر الشديد، حيث يُغَوى الشخص باتلفاعل يف اندفاع وانفعال. لكنَّ السلوك الس
ا سيشِّك الفارق يف كثْي من األحيان بني الوحدة واتلفكك، وبني السًلم واالضطراب.  وزوجاتهم أيضا
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( مغتابات"[  "غْي  ]أي  ثَابِلَاٍت"  "َغْْيَ  الكمهما:  يف  وحذرين  متحفظني  يكونا  أن  وزوجته  الشيخ  ىلع    1كذلك، 
ا أ11:  3تيموثاوس   ر أن  (، األمر اذلي يعين قطعا ا أن نتذكَّ ن لكماتهما تمثل أهمية عظىم. من املثْي لًلهتمام دائما

ا جُيَرى دون تفكْي، أو شائعة واحدة فارغة، يمكن أن تشِّكِّ لك الفارق بني الوحدة واخلراب. فالرضر   حديثاا واحدا
تعامل الشيوخ  اذلي يمكن أن يلحق حىت ألقوى رشكة مؤمنني بسبب تعليق عفوي هو رضر ال حُيََص. فعندما ي

وزوجاتهم بعضهم مع بعض، فإن حتفظهم معناه أن يتسموا باتلميزي واحلكمة يف معرفة ما جيب قوهل، ومىت جيب  
 اتلحدث، ومىت جيب الزتام الصمت. 

حبكم منصب الشيخ يف الكنيسة، ستكون حبوزته يف بعض األحيان معلومات حساسة. ومسألة الرسية يه مسألة  
 الشيوخ اتلعامل معها باستخدام حكمتهم، وُحكمهم املتعقل ىلع األمور، ومنطقهم  شائكة ومعقدة، وجيب ىلع

ا، توجد مواقف حساسة للغاية من األفضل أال يُفَصح عنها ألحد ىلع اإلطًلق، ولكن   اذلي حبسب مشيئة اهلل. قطعا
أن من احلكمة عدم  تلك املواقف ستكون واضحة جليًّا، والزوجة احلكيمة ستقنع بعد معرفة ما حكم زوجها ب

 إفشائه.

نشكر اهلل أن مثل هذه املواقف نادرة. ويف واقع األمر، يمكن يف املعتاد حل املشالكت اليت من املحتمل أن تشِّك 
زوجاتهم،   بمساعدة  القادة،  يأخذ  عندما  الطبيعية،  اتلعامًلت  طريق  عن  مبكر  وقت  يف  املستقبل  يف  صعوبة 

ونموذجا  جيدة،  رعوية  عناية  مني  مقدِّ جد،  حممل  ىلع  فاتلأديب  مسؤويلاتهم  الراسخ.  املسييح  للزواج  منظوراا  ا 
أثناء  الطعام، أو يف  الكنيس الصيح ال يبدأ بتوجيه االتهامات، لكنه حيدث بصورة طبيعية ومستمرة ىلع طاولة 
احتساء القهوة، حيث يمكن لللكمات احلكيمة أن تشِّك الفارق بني الشفاء واألذى، وبني انلمو والسقوط. ويف 

 الوقائية، ال غىن ابلتة عن إسهام الزوجات الفريد.   هذه السيناريوهات

ا، مع أزواجهن ) (، إىل أن يكنَّ "َصاِحيَاٍت". تعِّبِّ هذه السمة عن حالة  3:  3تيموثاوس  1إن الزوجات مدعوات أيضا
ق  ذهنية صافية ومزتنة، وال سيما يف مواجهة اتلحديات غْي املتوقعة والصعبة، حيث يلزم حتقيق توازن هام عن طري

ا مزتناا وموضوعيًّا اعدة ما   من تقييما ا. فيف كثْي من األحيان، يمكن للزوجات أن يقدِّ اتلقاء فكر الشيخ وزوجته معا
 يكون حيويًّا ألجل حكم "متعقل" و"واٍع" ىلع األمور. 

" هن  اللوايت  الزوجات   كذلك، 
َ
الرعوأ أزواجهن  رؤية  يف  إجيابية  يف  سيشرتكن  ٍء"  ََشْ لُكِّ  يِف  للكنيسة،  ِمينَاٍت  ية 

واهتمامهم احلقييق بشعب كنيستهم. فيه ستوفر، مع زوجها، االستقرار واملوثوقية الذلين سيحافظان ىلع تركزيهما  
 منصبًّا ىلع مركزية الكنيسة وما تمثله.
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يف اتلعقيدات اليت تشهدها كنيسة ايلوم، اعدة ما تكون احلكمة املشرتكة للزوج والزوجة رضورية للغاية تلقديم  
شورة متوازنة، وال سيما يف شؤون العًلقات. فيف حني تُسنَد إىل الرجال "وظائف" قيادية معينة، الرجل األمحق هو  م

 اذلي يرفض أن يصيغ بعناية إىل حكمة زوجته اتلقية اليت أعطاها اهلل هل يك تكون رشيكته يف خدمة اإلجنيل. 

ر أن الزوجات تقع عليهن يف كثْي   من األحيان ضغوط غْي مبارشة ناجتة ال حمالة عن الصعوبات  أخْياا، جيب أن نتذكَّ
املرتبطة بالقيادة يف الكنيسة. عًلوة ىلع ذلك، مهما اكن حجم اتلضحيات املطلوبة من اذلين هم يف جمال اخلدمة،  

من تضحيات أكِّب، وذلك بتنحيتهنَّ اهتماماتهن وراحتهن جانبا  ا يف كثْي من األحيان تكون الزوجات هن من يقدِّ
 من أجل دعم أزواجهن. واهلل يرى ويًلحظ صمودهن وصِّبهن، ويؤكد هلن أن تعبهن ليس باطًلا يف الرب. 

 

هو مدير لكية إدنِّبة لًلهوت يف إسكتلندا، ويتوىل وظيفة شيخ قائد يف كنيسة إسك فايل بمدينة    القس آيفر مارتن 
 ميدلوثيان، يف إسكتلندا. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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