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 الكنيسة
 ثامنةالحمقة ال

 
 & submissions unity :وحدة الخضوع  (3)

 :لدوائر محددة في العالقات اإلنسانية ونرى دعوة لمخضوع (ج) 
 :الزوجة لمزوج -
َلِك ْن وَ  .رَّبِّ م اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما لِ  ،يَُّيا النَِّساءُ أَ »( 24، 22: 5أف )

ْمَمِسيِح، َكَذِلَك النَِّساُء ِلِرَجاِلِينَّ َكَما َتْخَضُع اْلَكِنيَسُة لِ 
 .«ِفي ُكلِّ َشْيءٍ 

 
 :األوالد لموالدين -
 .«أَلنَّ َىَذا َحق   ،يَُّيا اأَلْواَلُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرَّبِّ أَ »( 1: 6أف )
 

 :العبيد والخدام لمسادة -
يُ  ْم َيْس  َيُروَن أَلْج  ِل ْخَض  ُعوا، أَلنَّ اَأِطيُع  وا ُمْرِش  ِديُكْم وَ »( 17: 13ع  ب )

ُنُفوِسُكْم َكَأنَُّيْم َسْوَف ُيْعُطوَن ِحَسابًا، ِلَك ْي َيْفَعمُ وا َذِل َك 
 . «ِبَفَرٍح، اَل آنِّيَن، أَلنَّ َىَذا َغْيُر َناِفٍع َلُكمْ 

َأيَُّيا اْلُخدَّاُم، ُكوُنوا َخاِض ِعيَن ِبُك لِّ َىْيَب ٍة ِلمسَّ اَدِة، لَ ْيَس »( 18: 2بط 1)
اِلِحيَن اْلُمَتَرفِِّقيَن َفَقْط، َبْل ِلْمُعَنَفاِء َأْيضاً لِ   «مصَّ

 :تعريف الخضوع #
 .ومن ىنا نجد أن الخضوع مرتبط بكل نواحي الحياة المختمفة
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فالخض   وع ل   يس مج   رد طاع   ة األوام   ر . بالتواض   ع والح   بفي   و م   رتبط 
 أس معكوى و أن أك ون راغب ًا م ن ك ل أمب ي أن  اتجاه داخم ي لمقم بلكنو 
م ا تري د ألح افظ  أن أفعل برضىبما تقول، فأستطيع  ألأتنع أفيمكوأن 

 .بروح التواضع وفي مخافة اهلل المحبة، و الوحدةعمى 
َناٍة، ُمْحَتِمِميَن َبْعُض ُكْم َبْعض ًا أَ ُكلِّ َتَواُضٍع، َوَوَداَعٍة، َوِبُطوِل بِ »( 3، 2: 4أف )

وِح ِبِرَب    اطِ مُ . ِف    ي اْلَمَحبَّ    ةِ   ْجَتِي    ِديَن َأْن َتْحَفظُ    وا َوْحَداِنيَّ    َة ال    رُّ
 .«لسَّاَلمِ ا

ُم   وا َفَرِح   ي َحتَّ   ى َتْفَتِك   ُروا ِفْك   رًا َواِح   داً فَ »( 3، 2: 2ف   ي ) َوَلُك   ْم َمَحبَّ   ٌة َواِح   َدٌة  ،َتمِّ
ِبُعْجٍب،  َأوْ  بٍ َشْيئًا ِبَتَحزُّ  الَ ِبَنْفٍس َواِحَدٍة، ُمْفَتِكِريَن َشْيئًا َواِحدًا، 

 .«ِيمْ َض َأْفَضَل ِمْن َأْنُفسِ عْ َبْل ِبَتَواُضٍع، َحاِسِبيَن َبْعُضُكُم اْلبَ 
َكَذِلَك َأيَُّيا اأَلْحَداُث اْخَضُعوا ِلمشُُّيوِخ، َوُكوُنوا َجِميعًا َخاِضِعيَن »( 5 :5بط 1)

ُم َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض، َوَتَسْرَبُموا ِبالتََّواُضِع، أَلنَّ اهلَل ُيَقاوِ 
 .«اْلُمْسَتْكِبِريَن، َوَأمَّا اْلُمَتَواِضُعوَن َفُيْعِطيِيْم ِنْعَمةً 

ومن ىذه الشواىد الكتابية نرى أن الخضوع وصية محورية في دوائر 
الحياة المختمفة فحياتي ىي الدائرة الكبيرة التي تحوي في داخميا كل 

ة لمرب ألنو خاضع( الحياة كميا)الدوائر األخرى، وىذه الدائرة الكبيرة 
 .  «اخضعوا هلل»ىو السيد والممك عمى حياتي 

.. دائرة البيت)لكن داخل ىذه الدائرة الكبيرة نجد دوائر أصغر ومحددة 
 (إلخ.. الكنيسة.. الحكومة.. المدرسة

وفي كل دائرة أحتاج لممارسة الخضوع كاتجاه أمب يعبر عن 
 .تواضعي ومحبتي وتمسكي بعالأاتي باآلخرين

 (.ة دائرة ميمة جدًا أمارس فييا الخضوع باستمراروالكنيس)
 ...والى المقاء في الحمقة القادمة

 


