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 3الُملحق 

 خدمة المرأة في الكنيسة

 

حين تختار كنيسة ما نساًء للعمل والخدمة في الكنيسة، فعليها أن تختار نساًء يفين بالمتطلّبات الكتابيّة 

 وقادراٍت على القيام بالمهّمات الكتابيّة للخادمات المسيحيّات. 

 

 أ. النّساء والقيادة في الكنيسة المسيحيّة

 

تقلُّد المرأة مناصب قيادية موضوٌع محّل خالف وجدل بين المسيحيّين المؤمنين وفي الكنيسة المسيحيّة. 

وهدف هذا الُملَحق هو تسليط بعض الّضوء على هذا الجدل القائم. وينبغي لقادة كنيستك أن يأخذوا القرار 

 النّهائي بشأن هذا األمر في كنائسهم. 

 

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن وجود المرأة في مناصب قيادية؟ شف وناق  اكتش  

 

 .النّساء في سياق الكتاب الُمقدَّس التّاريخي والثّقافي )األسفار التاريخية(. 1

تعتبر بعض الكنائس المسيحيَّة تعليم الّرسول بولس محصوًرا في العالقة بين المرأة المتزّوجة وزوجها. ولكن 

كنائس أخرى تعتبر هذا التّعليم متعلّقًا بسلوك النّساء عموًما في االجتماعات العامة للكنيسة )خدمات العبادة في 

 يوم الّرب(. 

 

ب الّشيخ؟   أ. هل شغلت نساٌء منص 

 . 6: 1؛ تيطس 2: 3تيموثاوس 1 رأاق

يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن قادة الكنيسة الذين يتّم تعيينهم، أي الّشيوخ، كانوا جميًعا ذكوًرا. وقد كان ينبغي أن 

د تعيين نساء في أية مراكز قيادية رسميّة في  يكون الّشيُخ "بعَل امرأة واحدة". ال يبّرر الكتاب الُمقدس أو يؤكِّ

  الكنيسة.
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 ب. هل شغلت نساٌء منصب الّشماس؟  

 .11: 3تيموثاوس 1 اقرأ

يعلِّم الكتاب الُمقدس أيًضا أن الّشمامسة كانوا جميًعا ذكوًرا. التّرجمة الحرفية للنّص اليونانّي للكلمتين "كذلك 

هي "النّساء كذلك" أو "النساء حسب النّمط نفسه" )في اليونانية: "غونايكاس  11... النّساء" في اآلية 

 (. gunaikas hòsautòs –هوساوتوس" 

 

هذه الكلمات إلى منصب الّشّماسة الّرسمي، ألنّه لو كان هذا هو المقصود، لوجب ال يمكن أن تشير  -

 tas de –أن يكون النّّص اليونانّي "وكذلك الّشّماسات" )في اليونانية: "تاس ديه دياكونوس" 

diakonous.) 

لكاَن  وال يمكن كذلك أن تكون هذه إشارة إلى "زوجات الّشمامسة"، ألنّه لو كان هذا هو المقصود، -

؛ أو "غونايكاس gunaikas auton –النّّص اليوناني "زوجاتهم" )في اليونانية: "غونايكاس أَْوتون" 

(. ولو كان "زوجات الّشمامسة" منصبًا رسميًا، لعنى هذا guanikas echontes –إخونتيس" 

 2يتَين استبعاد منصب "زوجات الّشيوخ"، ولكّن النّص يذكر زوجات الّشيوخ والّشمامسة في اآل

 . 12و

ترجمة "وكذلك النّساء" تشير إلى نساء خاّصات أو نساء معاِونات أو خادمات، ألن الكلمة "كذلك"  -

 تشير إلى فئة من النّاس شبيهة بفئة الّشمامسة الّذكور، من دون أن يكونوا شمامسة. 

 

نَّ يقمن بخدمٍة خاّصة في ولذا، علينا أن نعتبر تلك النّساء مجموعة خاّصة من النّساء في كنيسة أفسس كُ 

 (. 16-3: 5تيموثاوس 1الكنيسة )انظر 

 

 ج. هل كانت فيبي شّماسة؟ 

 . 2-1: 16رومية  اقرأ

هذه هي المرة الوحيدة في العهد الجديد التّي فيها تُدعى امرأة "دياكونوس"، وهي الكلمة نفسها التّي تُترَجم إلى 

( ال يُستخَدم أبًدا بمعنى الخدمة كشّماس أو تقلُّد منصب diakoneo"شمَّاس". الفعل اليوناني "دياكونيو" )

الّشّماس. فهو دائًما يعني الخدمة المتمثّلة بالعناية باحتياجات النّاس. والمعنى األساسي لالسم اليوناني 
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 ال تشير إلى فيبي باعتبارها شّماسة بالمعنى المقصود في 1: 16"دياكونوس" هو "خادم" ال شّماس. ورومية 

 ، بل باعتبارها خادمة! 7-1: 6 الرسل أعمال

 

كانت كنخريا إحدى مينائَي مدينة كورنثوس. فكانت في هذه المنطقة كنيسة مسيحيّة، وكانت فيبي خادمةً في 

، ألنّها كانْت تساعد وتعتني 6 الرسل تلك الكنيسة. ولكنَّ خدمتها كانت تشابه خدمة الّشمامسة في أعمال

( كثيرين، بَمن في ذلك بولس prostatis -وتحمي )الكلمة "مساعدة" في اليونانية هي "بروستاتيس" 

الّرسول. والّراجح أنّها كانت تستضيف كثيرين من الذين كانوا يسافرون ما بين الّشرق والغرب. ربما كانت 

(، أو 3-1: 8(، أو النّساء اللواتي ُكّن يخدمن يسوع وتالميذه )لوقا 15: 16 الرسل مثل ليديا في فيلبّي )أعمال

(. ومع هذا، فإن 11-9: 5تيموثاوس 1مثل النّساء في أفسس اللواتي ُكّن يقمن بخدمات خاّصة في الكنيسة )

 تأدية هذه الخدمات ال يعني أن تلك النّساء ُعيِّنَّ في منصب الّشّماس في الكنيسة.  

 

 .سياق الكتاب الُمقدَّس التّعليمي )األسفار التّعليميّة( النّساء في. 2

 . 38-33: 11كورنثوس 1؛ 11-11: 2تيموثاوس 1 اقرأ

 يقّدم هذا المقطعان الكتابيان تعاليم ذات سلطة، وليسا وصفًا تاريخيًا فقط. 

اًء أخريات في ما نس يعّلمن ويدّربنأّن الّرسول بولس يعطي النّساء سلطة ألن  5-3: 2تُظِهر رسالة تيطس 

أن الّرسول بولس يعطي النّساء حقًّا بأن  5-3: 11كورنثوس 1يتعلَّق بحياتِهنَّ األسريّة في البيت. ونرى في 

 يتنبّأن )يعلّن كلمة هللا( خارج االجتماعات الّرسميّة للكنيسة. 

 

ليم، وهو أن يعرف الّسبب وراء ما يقّدمه من تع 16-15: 3تيموثاوس 1ولكّن بولس الّرسول يوّضح في 

المؤمن "كيف ]يتصرَّف[ في بيت هللا، الذي هو كنيسة هللا الحّي عمود الحق وقاعدته." وهو يعطي تعليمات 

(، ورجاٍل آخرين في منصب الّشّماس 7-1: 3تيموثاوس 1بشأن تعيين بعض الّرجال في منصب الّشيخ )

 تيموثاوس1)

فوا بها في كلِّ مكان (. كما أنه يعطي تعليًما بشأن الطّريق8-13: 3 ة التّي ينبغي للّرجال والنّساء أن يتصرَّ

(. ويقول الّرسول بولس ضمن المقطع األخير: "ولكْن لسُت آذن للمرأة )في اليونانية: 15-8: 2تيموثاوس 1)

(، بل تكون في سكوت anèr -( أن تعلِّم وال تتسلّط على الّرجل )في اليونانية: أنير" gunè -"غونيه"

 (. 12)خضوع(" )اآلية 
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( Bauerلباور ) A Greek-English Lexicon of the New Testamentبحسب قاموس 

(، فإن الكلمة اليونانية "أنير" في هذا المقطع تشير إلى "كل ذكٍر Gingrich( وغنغريتش )Arndtوأرندت)

يه" في هذا المقطع فتشير إلى "كل امرأة بالغة"، وليس بالغ"، وليس للرجال المتزّوجين فقط. أما الكلمة "غون

فقط النّساء المتزّوجات! وبهذا، فإن الّرسول بولس ال يحصر تعليمه هنا في النّساء المتزّوجات، بل يقّدم تعليًما 

 ذي سلطة لكلِّ النّساء. 

 

ة العبادة الّرسميّة في تعليًما يتعلّق بترتيب ونظام خدم 38-26: 11كورنثوس 1ويقّدم الّرسول بولس في 

الكنيسة. فكان بعض الّرجال واألنبياء يشاركون بترنيمة أو كلمة تعليم أو إعالن أو لسان أو ترجمة للّسان. 

وبسلطانه الّرسولي يحّدد ما يجوز أن يحدث في االجتماعات الّرسميّة للكنيسة حتّى يحصل كلُّ شيٍء بنظاٍم 

بألسنة والتّنبُّؤ وكالم المرأة في االجتماعات الّرسميّة، فيكتب قائالً: "كما في  وترتيب. فنراه يحّدد إطار التّكلُّم

جميع كنائس القّديسين، لتصُمت نساؤكم )في اليونانية: "غونيه" بصيغة الجمع( في الكنائس، ألنّه ليس مأذونًا 

تّصف بالخضوع خالل واضٌح أن النّساء في كورنثوس لم يكن سلوكهّنَّ ي لهنَّ أن يتكلّمَن بل يخضعن."

خدمات العبادة الّرسميّة، وكنَّ يردن أن يكنَّ مثل الّرجال ويعملن ما يعمله الّرجال. فأردَن أن يعلّمن كلمة هللا 

ويعظن بها ويتنبّأن بسلطان في االجتماعات الّرسميّة للكنيسة. ولكّن الّرسول بولس ال يسمح بهذا. وهو يقول 

(. وهو يحذِّر الكنيسة بأّن الّربَّ سيتجاهل الّشخص الذي يتجاهل هذه 37" )اآلية إّن ما يكتبه هو "وصايا الّرب

(! واضح أن هذه المسألة ال تخّص العالقة بين الّرجال والنّساء عموًما في 38-37: 11كورنثوس 1الوصايا )

ات العالم وفي كلِّ األزمنة االجتماعات الّرسميّة للكنيسة. وألنَّ هذه وصية كتابية، فإنّها ذات سلطة في ُكّل ثقاف

 واألوقات! 

 

 . النّساء في الكتاب الُمقّدس متساويات مع الّرجال، ولكنَُّهنَّ مختلفات عنهم. 3

 . 5-3: 2؛ تيطس 16-1: 5؛ 11: 3تيموثاوس 1؛ 6-1: 16؛ رومية 3-1:8لوقا  اقرأ

 

 عينَي هللا! أ. النّساء والّرجال متساوون في القيمة واألهميّة والقدرة والنّفع في

(. على كليهما أن يخدما بمواهبهما الروحيّة بشكٍل 28: 3الّرجل والمرأة متساويان في جسد المسيح )غالطية 

 (. 11: 1بطرس 1متساٍو في الكنيسة )
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 ب. المهّمات والوظائف الموَكلة للنساء مختلفة عن تلك الموَكلة للرجال.

لتّي يعطيها هللا للرجال مختلفة عن تلك المعطاة للنساء! أعطى ومع هذا، فإن األعمال والوظائف والمهّمات ا

: اجتماعيًا(؛ 15: 2تيموثاوس 1؛ 16: 3: إنجاب األطفال )تكوين جسديًاهللا النّساء وظائف ومهمات مختلفة: 

: دورها في وروحيًا(؛ 6-1: 3بطرس 1؛ 18: 3؛ كولوسي 21-22: 5دورها في العالقة الّزوجيّة )أفسس 

أعطى هللا مهّمة القيادة في الحياة الّزوجية، كما في الكنيسة، للرجال ال للنساء. كما أعطى هللا مهّمة  الكنيسة.

: 6 الرسل الكرازة وتعليم الكتاب الُمقدَّس بسلطة في االجتماعات الّرسميّة للكنيسة للّرجال ال للنّساء )أعمال

 (. 9: 1؛ تيطس 5-1: 1اوس تيموث2؛ 17: 5ب؛ 2: 3تيموثاوس 1ب؛ 12: 5تسالونيكي 1؛ 1

 

 

 

 

 ج. المرأة عنصٌر أساسيٌّ ال غنى عنه في الكنيسة.  

يدّون الكتاب الُمقّدس أسماء وأعمال نساٍء كثيرات، أّدين خدماٍت وأنجزن أعماالً بالغة األهمية وذات قيمة 

؛ 15: 16؛ 36: 9 الرسل ؛ أعمال18-17: 21؛ 39: 1؛ يوحنّا 3-2: 8؛ 17-11: 7عظيمة في الكنيسة )لوقا 

 (.13-12: 16؛ 6: 16؛ 3: 16؛ 2-1 :16رومية 

  

فين التّاليين:    د. ينبغي تجنّب الموقفين المتطرِّ

يظهر أحد الموقفين المتطّرفين حين تعيّن الكنائس المسيحيّة نساًء في مناصب في الكنيسة دون دعم كتابي 

 لجواز عمل هذا. 

 

ف اآلخر حين ت تجاهل الكنائس المسيحيّة االستفادة من الخدمات المهّمة والقيّمة التّي ويظهر الموقف المتطرِّ

 يمكن للنساء فيها تأديتها والقيام بها. 

 

 . هللا هو َمن يحّدد من له الّسلطة في هذه العالقات. 4

 (. 2-1: 13كل سلطة في األرض مصدرها هللا، الذي يحّدد لَمن تُمنَح هذه الّسلطة )رومية 
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 عالقات الّسلطة الّسبعة التّي يوِردها الكتاب الُمقدَّس هي: 

 (. 18: 1؛ كولوسي 23-21: 1؛ أفسس 3: 11كورنثوس 1هلل في المسيح سلطان على كلِّ البشر ) -

 (. 8-1: 8؛ مزمور 28: 1للّرجال والنّساء سلطان على خليقة هللا )تكوين  -

: 3؛ كولوسي 21-22: 5؛ أفسس 16: 3ته )تكوين للّرجال سلطان القيادة في عالقة الّزواج على زوج -

؛ 35-33: 11؛ 3: 11كورنثوس 1(، وفي االجتماعات الّرسميّة للكنيسة )6-1: 3بطرس 1؛ 18

 تيموثاوس1

2 :11-11 .) 

 (. 21: 3؛ كولوسي 3-1: 6للوالَدين سلطان على أوالدهم حين يكونون تحَت رعايتهم )أفسس  -

 (. 17-13: 2بطرس 1؛ 7-3: 13ين )رومية لحكومة البلد سلطان على المواطن -

-18: 2بطرس 1؛ 1: 1-22: 3؛ كولوسي 9-5: 6لصاحب العمل سلطان على العاملين لديه )أفسس  -

23 .) 

: 13؛ عبرانيين 12: 5تسالونيكي 1؛ 28: 21 الرسل للّشيوخ سلطان على أعضاء الكنيسة )أعمال -

17 .) 

 

 

 

 .ت هللاثقافة النّاس التّقليديّة وثقافة ملكو. 5

يعتبر بعض المسيحيِّين المؤمنين هذه التّعاليم التّي قدمها بولس تعاليم حّددتها الثّقافة التّي كانت سائدة في زمن 

 بولس، وبالتّالي فهي غير سارية وغير صالحة أليامنا هذه. هذه طريقة خطيرة في التّفكير! 

 

 .أ. تعريف "الثّقافة" 

ثقافة أيّة مجموعة من النّاس هي نظرتهم إلى الكون والحقائق والمعتقدات والخرافات والقِيَم التّي يعتنقونها 

ويعبّرون عنها في قناعاتهم واختباراتهم وتجاربهم الحياتيّة ومسلكهم وعالقاتهم ومؤّسساتهم المختلفة )العادات 

 والتّقاليد(. 
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  .دَّسب. الّسياق التّاريخّي للكتاب الُمق

واألجزاء الّتاريخية في لكلِّ مجموعٍة من النّاس على الّصالح والرديء.  الّثقافة الّتاريخيّة والّتقليديّةتحتوي 

تصف النّواحي الّصالحة باإلضافة إلى النّواحي الّسيئة في الثّقافات البشريّة في الوقت الذي فيه  الكتاب الُمقدَّس

 وصاف للثقافة البشرية ليست معيارية أو ذات سلطة. فٌر ُمعيّن. ولكّن هذه األُكتِب سِ 

 

  .ج. الّسياق الثّقافي للكتاب الُمقدَّس 

هي الثّقافة الوحيدة في كل بلد وبلدة ومجموعة سكانية في العالم! من  ثقافة ملكوت هللايريد هللا أن تصير 

ثقافة ملكوت هللا التّي ينبغي أن تصير وتشير إلى نواحي  األجزاء الّتعليمية في الكتاب الُمقدسناحية، تعلّم 

وكل األمثال المتعلِّقة بملكوت هللا(! ومن  7-5ثقافة كّل العالم في كل األزمان عبر التّاريخ البشري )انظر متّى 

تمنع النّواحي الّرديئة في كل ثقافة بشرية في كل العالم  األجزاء الّتعليمية في الكتاب الُمقدَّسناحية أخرى، فإن 

ر عصور تاريخ البشر. على شعب هللا أال يتعلّم تقليد األُمم الخاطئة في طرقها وممارساتها الكريهة )انظر وعب

 (. 13-9: 18تثنية 

 

تؤّسس األجزاء التّعليمية في الكتاب الُمقدَّس عالقة الّزواج المسيحي، والعالقة بين الوالَدين واألوالد، والعالقة 

: 5يهم، والعالقة بين الحكومة والمواطنين، وغيرها من العالقات )أفسس بين أصحاب العمل والعاملين لد

(. والكتاب الُمقدس يقّدم وصايا وتعاليم واضحة 7: 3-13: 2بطرس 1؛ 1: 1-18: 3؛ كولوسي 9: 22-6

جال (. كما أنهّ يحّدد إطار العالقة بين الرّ 18-21: 5بشأن المعايير األخالقية والجنسيّة ومعايير العدل )متّى 

(. كلُّ هذه العالقات معيارية 11-11: 2تيموثاوس 1؛ 35-33: 11؛ 3: 11كورنثوس 1والنّساء في الكنيسة )

 وثابتة في كل مكاٍن في العالم وفي كّل زماٍن! 

 

 

حيح في تفسير الكتاب الُمقدَّس  .د. المبدأ الصَّ

ال يجوز لثقافة شعبٍ ما أن تحّدد كيفية تفسير الكتاب الُمقدَّس، بل ينبغي لثقافة ملكوت هللا، في الكتاب الُمقدس، 

 أن تكون ما يحّدد ما ينبغي للّثقافات البشريّة أن تصير عليه في كلِّ مكاٍن وكل زمان! 

 

 ا. قّرر هللا ال أن يغيّر قلوب النّاس فقط، بل وحياتهم وثقافتهم أيضً 
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قوا بين األجزاء التّاريخية في الكتاب الُمقدَّس واألجزاء التّعليمية فيه.  على المسيحيِّين المؤمنين أن يفرِّ

في حياة وثقافات النّاس، سواء أكان صالًحا أم رديئًا. ليست هذه  ما حدث فعالً فاألجزاء التّاريخيّة فيه تصف 

بما ينبغي أن يحدث جزاء التّعليميّة فتعلّم وتعطي وصايا األوصاف وصايا تخّص الّسلوك المسيحّي. أما األ

 في حياة وثقافات النّاس. وهذه التّعاليم والوصايا معياريّة وواجبة لكلِّ سلوٍك مسيحّي في كّل مكاٍن ودائًما!  فعالً 

 

 ب. مؤّهالت الخادمات 

 

مَن المتطلَّبات الكتابية وأن يكنَّ قادراٍت على  حين تختار كنيسةٌ ما نساًء للخدمة فيها، فعليها أن تختار نساًء تتمِّ

 القيام بالمهمات الكتابية الخاّصة بالخادمات. 

 

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن مؤهاّلت النّساء الخادمات؟ شف وناق  اكتش  

 . 11: 3تيموثاوس 1 اقرأ

 

ي أن تكون النّساء الخادمات وقورات ويستحققن االحترام. ال يجوز أن يُكّن ثرثارات ومسيئات في ينبغ

، وينبغي أن يُكنَّ صاحيات، أي منضبطات في أذواقِهّن وسلوكهّن وأمزجتهّن. كما ينبغي أن يُكنَّ  كالمِهنَّ

 اس حياتهن وسلوكهن وقدراتهن. أمينات في كّل شيء. وهكذا، فإنّه حتّى الخادمات ينبغي اختيارهن على أس

 

 ج. مهمات وأعمال الخادمات 

 

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن مهّمات وأعمال ووظائف الخادمات؟ شف وناق  اكتش  

 . 5-3: 2؛ تيطس 16-9: 5تيموثاوس 1؛ 6-1: 16؛ رومية 3-1: 8لوقا  اقرأ

للشمامسة، خاّصة في أعمالهّن مع الفقراء  مساعدات أو معاوناتينبغي أن تُكون النّساء الخادمات 

-9: 5والمحتاجين. تقوم تلك النّساء بمهّمات تجيُدها النّساء أكثر من الّرجال. وتشير رسالة تيموثاوس األولى 

 إلى مجموعٍة من األرامل المتقّدمات بالّسّن في الكنيسة في أفسس كانت تقوم بمهّمات خاّصة.  16
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األولى أن تلك النّساء ُكّن يقمن باألعمال التّالية: ُكّن يقّدمن النّْصح والتّعليم للنساء يخبِرنا تاريخ الكنيسة 

الّشابّات، وُكّن يصلّين مع غيِرِهّن من النّساء، وُكنَّ يزرن المرضى، ويهيّئنَّ النّساء للمعموديّة ويصطحبنهُنَّ 

 ذين كانت الكنيسة تعولهم وترعاهم في رعاية الكنيسة. إلى العشاء الّربّاني. كما ُكّن يعتنين باألرامل واليتامى ال

 

 


