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 إيبارشية جنو�ي أمر��ا لألقباط األرثوذكس

 ٢٠١٩ ليو يو       ت�ن واملكرسارسالة الشهر�ة للمكرسال

 )١( ا�خضوع ماهية

ا�خضوع هو موقف إيجابـي متـزن ب�ن موقف�ن متناقض�ن هما التمرد وا�خنوع. وسوف نتناول �ل موقف من هذه املواقف    

  بالتفصيل فيما ي��:

: التمرد
ً
 أوال

التمرد هو الثورة ع�� السلطة، وعدم قبول أوامرها، وعدم طاع��ا. و�صدر التمرد عن قلب متك��، وذات عنيدة، و�رادة    

  )١١:١٧عاصية، ونفس شر�رة، كما يقول الكتاب "الشر�ر إنما يطلب التمرد فيطلق عليھ رسول قا�ىى" (أم

  )٢٣:٥هذا الشعب قلب عاٍص ومتمرد. عصوا ومضوا" (أررميا الن�ي ما �� التمرد من عصيان بقولھ "وصار لأولقد و�ح    

و�ر�ط الكتاب املقدس ب�ن التمرد وال�حر والعرافة وعبادة األوثان ع�� أ��ا جميعا من عمل الشيطان فيقول "ألن التمرد    

 )٢٣:١٥صم١كخطية العرافة والعناد �الوثن وال��افيم" (

 ومن أمثلة التمرد �� الكتاب املقدس:

 لك:شاول امل -١

يذكر الكتاب املقدس قصة التعدي ال�ي سقط ف��ا شاول امللك با�خروج ع�� ترتيب هللا والتعدي ع�� حقوق السلطة املفوضة 

من قبل الرب فيقول "مكث (شاول) سبعة أيام حسب ميعاد صموئيل ولم يأت صموئيل إ�� ا�ج�جال والشعب تفرق عنھ. فقال 

مة. فأصعد ا�حرقة. و�ان ملا انت�ى من إصعاد ا�حرقة إذا صموئيل مقبل فخرج شاول شاول قدموا إ��َّ ا�حرقة وذبائح السال 

للقائھ ليباركھ فقال صموئيل: ماذا فعلت؟ فقال شاول أل�ي رأيت أن الشعب قد تفرق ع�ي وأنت لم تأت �� أيام امليعاد 

ولم أتضرع إ�� وجھ الرب فتجلدت وأصعدت والفلسطينيون متجمعون �� مخماس فقلت اآلن ينـزل الفلسطينيون إ�� ا�ج�جال 

-٨: ١٣صم١اآلن مملكتك ال تقوم" (… ا�حرقة. فقال صموئيل لشاول قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك ال�ي أمرك ��ا 

١٤( 

 الذي و�الحظ أنھ رغم �ل هذه امل��رات ا�ج��ية ال�ي ذكرها شاول لكن ا�حكم �ان عليھ بأنھ ارتكب حماقة ألنھ �عدى ترتيب هللا

 فوض السلطة لصموئيل الن�ي ال�اهن فقط أن يقدم الذبيحة، ونتيجة لتمرده زالت مملكتھ.
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 مر�م وهارون: -٢

يذكر الكتاب املقدس أيضا قصة تمرد مر�م وهرون ع�� مو�ىى "فقاال هل �لم الرب مو�ىى وحده؟ ألم ي�لمنا نحن أيضا 

عن ا�خيمة إذا مر�م برصاء �الث�ج فالتفت هرون إ�� مر�م و�ذا ��  فح�ى غضب الرب عل��ما وم�ىى. فلما ارتفعت ال�حابة!!…

 �� وجهها أما �انت تخجل سبعة … برصاء 
ً
 اللهم اشفها فقال الرب ملو�ىى ولو بصق أبوها بصقا

ً
فصرخ مو�ىى إ�� الرب قائال

ع املتمردين ع�� السلطة ال�ي و�الحظ عدم ��اون هللا م )١٥-١: ١٢أيام؟ تحجز سبعة أيام خارج ا�حلة و�عد ذلك ترجع" (عدد

 �عي��ا.

 :قورح وداثان وأب��ام -٣

وهذه صورة أخرى من صور التمرد فقد أخذ هؤالء الثالثة "يقاومون مو�ىى مع أناس من ب�ى إسرائيل مائت�ن وخمس�ن رؤساء 

 ا�جماعة مدعو�ن لالجتماع ذوي اسم. فاجتمعوا ع�� مو�ىى وهرون وقالوا لهما كفاكما.

عة بأسرها مقدسة و�� وسطها الرب فما بالكما ترتفعان ع�� جماعة الرب ... و�لم الرب مو�ىى وهرون قائال اف��زوا إن �ل ا�جما

فنـزلوا هم و�ل ما �ان لهم أحياء إ�� الهاو�ة وانطبقت … وفتحت األرض فاها وابتلع��م … من ب�ن هذه ا�جماعة فإنـي أفن��م 

 ).٣٣-١: ١٦ددعل��م األرض فبادوا من ب�ن ا�جماعة) (ع

�ان هذا تمرد من قورح وداثان وأب��ام ضد ترتيب هللا الذي اختار مو�ىى الن�ي لتتميم هدفھ، وهكذا �انت عقو���م أي عقو�ة 

  تمردهم، إذ فتجت األرض فمها وابتلع��م وهم أحياء. 

  ديوتر�فوس : -٤

يذكر يوحنا ا�حبيب رسول ا�حبة قصة تمرد ديوتر�فوس هذا قائال "كتبت إ�� الكنيسة ولكن ديوتر�فوس الذي يحب أن ي�ون 

األول بي��م ال يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعمالھ ال�ي �عملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة و�ذ هو غ�� مكتف ��ذه ال 

ير�دون، و�طردهم من الكنيسة. أ��ا ا�حبيب (الشيخ غا�س) ال تتمثل بالشر بل با�خ�� ألن من  يقبل االخوة و�منع أيضا الذين

 )١١-٩ يو٣يصنع ا�خ�� هو من هللا ومن يصنـع الشر فلم يبصر هللا" (

 �� مواجهة تمرد هذ
ً
 �� �عب��اتھ شديدا

ً
 حازما

ً
  ا الرجل.واملالحظ أن القد�س يوحنا ب�ل ما عرف عنھ من رقة ومحبة نراه صارما

هذه �عض صور التمرد ال�ي أوردها الكتاب املقدس و�ت�ح م��ا روح الثورة ع�� السلطة �� عناد وعصيان وتك��. إنھ تطرف 

 .�ساري معارض

 

 

 

 

 

 


