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 : أهمية دور المرأه في الكنيسه

الخليقة وكيف خلق الرب آدماً وحواء وما هي التوصيات  في أول سفر في الكتاب المقدس يعلمنا الكتاب المقدس عن قصة

 .بدون تفريق أو تمييز والميزات التي أعطاها لكل منهما

 :نجد أن الروح القدس يعلمنا األمور التالية

  (72:  1 تك)اً وأنثى( على صورته كمثاله )ذكرالرب خلق االٍنسان 

 فالمسؤولية على ويكثروا ويمألوا األرض ويخضعوها ويتسلطوا عليها. ان يثمروا -وليس للرجل فقط-قال الرب لكليهما 

   (72:  1تك )للرجل وللمرأة معاً  على إتمام هذه الوصية، كالهما

لنا بكل وضوح بأن آدم ليس أكثر شأناً من المرأة  ظيره. أن كلمة نظيره تبينالرب االٍله قرر أن يصنع للرجل )آلدم( معيناً ن

االٍله آلدم  . لم يعط الرب ( 12:  7 تك )كالهما متشابهين ومتساويين بالتمام والكمال وال المرأة أقل شأناً من الرجل بل

 ( 71:  7تك  )الرجل هذه العطية الثمينةيحتقر  بحاجته لهذا المعين وذلك لئال -الرجل–معيناً نظيره قبل أن يشعر هو 

أكثر الرجال تقرباً منه أن يمارسوها. فها  ففي العهد القديم نرى أن الرب سمح للنساء أن يعبدنه بطريقة لم يستطع حتى + 

كانت قائدة للترنيم في شعب الرب وسبحت الرب  -رون رئيس الكهنةاوه أخت موسى قائد شعب الرب- مريم النبيةهي 

فاخذت مريم النبية اخت هرون الدف  "( 71و 72:  11 خر) مرنمة نشيدها المعروف في بدفها ورقصت أمامه

أنها كانت  كما يقول الكتاب وهذا يعني نبية..وليس هذا فقط بل كانت   "وراءها بدفوف ورقص بيدها.وخرجت جميع النساء

يسمعون ما يقوله الرب بالروح القدس على  كثيرين آخرين كانوافي االٍجتماعات الرسمية لشعب الرب تتنبأ بحضور رجال 

 .فمها

لشعب الرب وكذلك  دبورة النبية والقاضيةالعهد القديم يحتوي على شخصيات نسائية كتابية عظيمة جداً مثل  كما نرى أن+ 

وبفضل تدخلها انقذ  التي أصبحت ملكةأستير الجسد. وهناك  ممن دخلتا في نسب المسيح حسب راعوث وراحاب الزانية

 هامان. الرب شعبه إسرائيل من عدوهم

يكفي ان ننظر الى  بالروح القدس مريم العذراءللمرأة هو مجيء الرب يسوع من  في العهد الجديد فأول إكرام عظيم + 
كيف جعل منها  ولمريم المجدليةالسيدة مريم العذراء كيف جعل منها هللا اما لسيدنا يسوع المسيح فكان لها كل الفخر ..

 المسيح تلميذة طاهرة بعد ما كانت خاطئة ..فاالنجيل يعلمنا كيف ان هللا ينظر الى القلوب دون ان يميز بين رجل وامراة

المثل السامي ال لتقديس جنس  القديسة مريموجود إمرأة يمكن أن تكون بين الرسل، فقد كانت  السيد المسيحولم يعدم 
  النساء بل لتقديس كل جنس البشر، إذ فاقت الكل

 
تفارق الهيكل بصلوات وأصوام وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مشيرة على تحقق  كانت نبية ال بنت فنوئيل والنبية حنة + 

 المكتظ بالعابدين رجاالً ونساءً  أورشليم)تعليم وتوجيه( مع جميع المنتظرين فداًء في أورشليم وهذا كان في هيكل  النبوات
مع زوج سبع  وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط اشير.وهي متقدمة في ايام كثيرة.قد عاشت ( "62 – 63:  7 لو)

فهي في تلك  .تفارق الهيكل عابدة باصوام وطلبات ليال ونهارا وهي ارملة نحو اربعة وثمانين سنة ال .سنين بعد بكوريتها
 اورشليم" وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في الساعة

  (6 –1:  2لو بشكل اكبر وأكثر وذلك بما يخبرنا إنجيل) أكرم المرأة ــ والرب يسوع المسيح
 
ارواح  االثنا عشر.وبعض النساء كّن قد شفين من على اثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت هللا ومعه"

سوسنة وكيل هيرودس و ويوّنا امرأة خوزي وامراض.مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. شريرة
 ".اموالهنّ  وأخر كثيرات كّن يخدمنه من

 التي يسميها الرسول بولس  بريسكيال التي آمنت بالرب أضافت الرسل في بيتها وأعتنت بهم وخدمتهم، وكذلكوليديا + 
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كانت في بيتهم أي أنها كانت تقوم مع زوجها بمهام القس والراعي  العاملة معي في خدمة الرب هي وزوجها وأن الكنيسة
 ( 4و  6:  13رو  (  و)7:  12 عاالمنطقة وهذا مذكور في سفر)  للمؤمنين في تلك

خادمة الكنيسة التي في  التي هي فيبياوصي اليكم باختنا  " (1:  13رو  )كما يوصي الرسول بولس في رسالته إلى أهل
في اي شيء احتاجته منكم.النها صارت مساعدة لكثيرين  كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها 7كنخريا 
المحبوبة التي تعبت رسيس التاعبتين في الرب.سلموا على ب وتريفوسا تريفينا"سلموا على  (17:  13)رو  ايضا" ولي انا

 .الرب" كثيرا في

وبين عبد وحر او بين ابيض وأسود وبين كبير وصغير،  الرب يعلمنا أيضاً أنه ال فرق في المسيح يسوع بين رجل وإمرأة

 إلى جنس المرء أوالً ، فإذا كانت إمرأة يرفض إعطائها موهبة ما أو أكثر من هذه فالرب عندما يعطي مواهبه ال ينظر

ة وتمجيد إسمه بطاعة تامة موتعلي ر إلى القلب ويرى مدى إشتياق الشخص لخدمتهالمواهب الخمس القيادية، بل الرب ينظ

 .إمرأة للكلمة بغض النظر عن كونه رجالً أو

 ... األم تحترم وتقدر من ربنا ومن الكنيسة+ 
 اإللتزامات والمسئوليات الجسيمة وهى بدورها أيضا يلقى على كاهلها الكثير من

، وهذا منتهى التكريم لألم حيث أنه ال يوجد ربنا يشبه محبته لإلنسان بمحبة األم ألبنائهانجد أن أعظم تشبيه لألم هو أن  -
 محبة أعظم من محبة هللا للبشر.

 (. 16: 33")أشكإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفى أورشليم تعزون" :  ويقول الكتاب المقدس

 فالكنيسة هى أمى األولى وأمى الثانية هى السيدة العذراء ، أما  األم البشرية هى التى تحتل المرتبة الثالثة  + 
 هذا معناه أن األم مثل الكنيسة ومثل أمومة السيدة العذراء.

 : دورها أن تقودنى إلى الخالص ومعرفة ربنا. وهذا دور األم ايضاً...فالكنيسة 
و تخاذلت وتقاعست عن القيام بالدور المنوط لها كما يجب أن يكون من الممكن أن يتأثر األوالد فل دور األموهنا يكمن 
 ويضيعوا.

 سنة. 17شهر األولى للطفل يتعلم من خاللها ما يمكن أن يتعلمه خالل  17أنه فى ال 
 ألم فى كل تصرف وكل موقف..فمن الممكن الطفل ال يتكلم ولكنه يرى بعينيه ويخزن فى الذاكرة... وهذا ُيزيد من حرص ا

 :فنحن نرى فى التاريخ أمثلة عديدة على سبيل المثال ال الحصر
: مثال أمه لم تمكث معه اإل سنوات قليلة ال تذكرولكنه من خالل تلك السنوات القليلة أصبح نبُى  القديس موسى النبى+ 

 عظيم.
أن يتم عامه الثانى أختطف من الروح.. ولكنها كانت أماً بارة  : هو أيضاً أمه لم تمكث معه كثيراً . وقبليوحنا المعمدان+ 

 خالل األيام والشهور التى قضيتها معه.

 سنذكر على سبيل المثال :...  وفى الكتاب المقدس أمثلة كثيرة لألمهات الصالحات:
 : أم موسى النبى+
 أن تّوصله أن يكون أعظم نبى. . فقد تعلمت ما تعلمته من جدودها ومع هذا نجحت فىد عاشت بأمانة معه وق

 :+ أم صموئيل النبى
ويُقيم هناك إلى حنة لم تصعد ألنها قالت لرجلها متى ُفطم الصبى آتى به ليتراءى أمام الرب يقول لنا الكتاب المقدس لكن " 

 وكلنا نعلم أنه من أعظم قديسى العهد القديم.  األبد"
 : لرسوليقول له القديس بولس ا :لقديس تيموثاوساوعن 

 "ولكنى موقن أنه فيك أيضاً  جدتك لوئيس وأمك أفنيكىإذ أتذكر اإليمان العديم الرياء الذى فيك الذى سكن أواًل فى " 
 لو هناك حياة روحية عند األم سيكتسبها األوالد حتماً .

الم لكن لو رأى األوالد أن أمهم لكن األم التى تهتم بأشياء تافهة وتخلق المشاكل فإن بنتها أوأبنها بالتبعية ال يسمعون الك
 مضحية وتستطيع اإلستغناء عن األشياء حتى الضرورية من أجل سعادة بيتها وأوالدها هم أيضا سيكتسبون تلك الروح.

 فهى حافظت على أبدية أوالدها.. :القديسة دوالجى+ 
صعب جدا...ولكنه حينما نفكر فيها فلك أن تتخيل أم تتحمل أن يستشهد أوالدها على رجليها لكى تضمن أبديتهم فهذا 

 بالروح فهى تبحث عن أبديتهم وتريد أن تضمنها فقد خشت إذ هى أستشهدت أوال فمن الجائز أن يضيع األوالد.
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 أمرأة منوح+ 
 وكيف كانت إمرأة صالحة وبارة لذا أكرمها الرب وجعلها جدة للسيد المسيح. وراعوث أيضاً :+ 
 .أن تكسر غضب داود حكمتها أستطاعتوب :بيجايلأ+ 
 ستير وأليصاباتأ+ 

 كل هؤالء زوجات صالحات راعوا أزواجهن رعاية حسنة وراعوا أوالدهن رعاية روحية.
 القديسين قزمان ودميان وإخواتهم : أم+ 

 وأرتضوا أن يضحوا بحياتهم من أجله. الطب  هما وصال ألعلى درجات العلم فىوّصلت إليهم محبة المسيح رغم أن
 :القديسة مونيكا+ 

وهى أم القديس أوغسطينوس فقد كانت تصلى وتصرخ مثل المرأة الكنعانية التى ذهبت الى السيد المسيح تقول له أرحمنى 
 ...وأكيال –بريسكال يا سيد يا أبن داود أبنتى مريضة جدا وتصلى من أجلها. والكتاب يحكى أيضاً عن 

حتى  مارمرقسإنسانة تقية جداً جداً. أحبت الرب من كل قلبها. وفتحت بيتها للمسيح. فبذلك كان هللا يعد  مارمرقسأم  مريم† 

 يشب ويكبر وهو يرى ذلك أمام عينيه. مارمرقسبيتها للمسيح والتالميذ، و األمفي بيت تفتح فيه  مارمرقسينشأ 

والعبادة، بالتأكيد  الكنيسةمثل هذه السيدة، تعرف الصالة و أمور ماذا سيصبح شخص نشأ في بيت مثل هذا به تص† 
يكفيها  أم تقية، مارمرقسنعرف أن وراء  مارمرقسلذلك عندما نتكلم عن †  . مارمرقسستكون شخصيته كمثل شخصية 

 .في السماء، أنها كرست حياتها من أجل ابنها " فهذا إكليلهامارمرقسأم  مريمفي السماء أنها "

 واألم فى الكتاب المقدس قد ُمنحت مكانة كبيرة+ 

 ( 13 – 31:  13ويتلخص ذلك فى سفر األمثال )أم 

 الصدق[ -اإلحتمال -التسامح –إمرأة فاضلة من يجدها ألن ثمنها يفوق الاللىء". وفاضلة هنا بمعنى أنها تملك فضائل كثيرة]المحبة " 
 كل هذه فضائل مسيحية تملكها. "بها يثق قلب زوجها فال يحتاج إلى إلى غنيمة " وهنا نرى أن الثقة ضرورية بين الزوجين. فعندما

 يدخل الشك قلب الزوج ويشعر إن زوجته ال تخاف عليه. مثال فقد توزع األشياء التى تخصه مثاًل على الغير وليس بالضرورة على
 قدر تعبه. وهنا بداية المشاكل . فعلى األم أن تكسب ثقة زوجها لكى يطمئن قلبه.األقرباء. وهى بذلك ال ت

 " تصنع له خيرًا ال شرًا كل أيام حياتها تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين"
 تعب من أجل أوالدهاوهنا الرضا يجب أن يكون موجودًا فإذا تعبت وبذلت مجهود وكانت راضية فهناك مكافأة من الرب فإن األم التى ت

 حتى ولو كانت ال ترى التقدير فى عيون اآلخرين وزوجها اليشعر بهذا التعب . فربنا يرى ويعلم.
 " هى كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد" يشبهها إنها تاجر يسعى لمسافات طويلة ليكتسب رزقاً.

يث أنها تساعد زوجها فى التفكيرو فى كيفية توفير متطلبات الحياة "وتقوم إذ الليل بعد وتعطى أكاًل ألهل بيتها وفريضة لفتياتها" ح
 ألسرتها وتدبيرها بأقل اإلمكانيات.

"تتأمل حقاًل فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرماً ُتنطق حقوقيها بالقوة وتشدد ذراعيها. "تشعر أن تجارتها جيدة. سراجها ال ينطفىء فى 
 صالة ورمزللبر والنشاط...الليل" أى بيتها مضاء ومنور وهذا رمز لل

 " تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة" أى تشتغل وال تمل وال تتعب سواء فى بيتها أو عملها.
 "تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. ال تخشى على بيتها من الثلج ألن كل أهل بيتها البسون حلاًل".

 جوان"." زوجها معروف فى األبواب حين يجلس بين مشايخ األرض"." تعمل لنفسها موشيات. لبسها بوص وأر
 " تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعانى." 

 "يقوم أوالدها ويطوبونها. زوجها أيضاً فيمدحها.بنات كثيرات عملن فضاًل أما أنِت ففقِت عليهن جميعاً."
 

( "  7: 11كو 1فى)  .لتشعربمدى المسئولية الملقاة عليها  كل أم تحفظها ولقد لخصها القديس بولس الرسول فى جملة واحدة ليت+ 
" بمعنى إنها هى التى يجب أن تساعده على الوصول إلى للمجد وهى التى أيضاً قادرة أن تسحب كل شىء وأما المرأة فهى مجد الرجل 

ئولياته كلما أحتاج إلى حياة مستقرة وبيت يسوده فالرجل كلما إزدادت مس قادرة أن ترفعه وأن تجعله يقع.  من تحت قدميه. فهى
 .السالم والفرح

 

  المرأة التي تستطيع أن تكون ذات قيمة في المجتمع وفي الكنيسة وفي البيت. هذه هي 

  .اياه كلمة الرب عن مكانة المرأة، وليكن الرب في كلمته صادقاً ً  هذا ما تعلمنا
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