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 صفات القاِئد المسيحي يتعلَّم عن التلميذُ
____________________________________________________________ 

ى . يعلِّمنا العهد الجديد أن المسيح هو مؤسس الكنيسة ورأسها  فنحن نقرُأ في إنجيـِل متـَّ
 إذاً، المسـيح ...". كَنيستي َأبني َأنْتَ بطْرس، وعلَى هذه الصخْرة " : على ِلسانِ المسيحِ ١٨ : ١٦
وه قيقيالح سالمؤس قيقيل والباني الح ةبنى، بـل . لكَنيسالم دفإنَّنا ال نَقْص ةنِ الكنيسع نتكلَّم وحين 

 : أي [ وهـو : " ١٨ : ١ كولوسـي كما أننا نقرُأ في رسـالة . وع المسيحِ نَعني جماعةَ المؤمنين بيس
 المحليـة والكنيسـة هو رأس الكنيسة المسيح وهذا يرينا أن ". ... الْكَنيسة : الْجسد رْأس ] المسيح

في العالَمِ كُلِّه ةعواء الجامس دعلى ح . لطانَهس يستخدم سيحخـالِل الكتـابِ والم نم ةفي الكنيس 
ةالكَنيس ةسِ، وقادوحِ القُدسِ، والرقدنبغـي . المةَ التـي  يالمبادَئ األساسي عضالذي و وه كما أنه 

أن ةبها على كُلِّ كَنيس و تَلْتَزِم بِها أنبموج لُكتَس . 

 ، فال بد من وجود قادة في الكنيسة المحليـة إلدارة وحيثُ أن إلَهنا هو إله تَنْظيمٍ وتَرتيبٍ
ةها واالهتمامِ بالرعيشؤون . نا إلى وهذا يقود ديثالح نقَ ع ةالكَنيس ةما الشُّـيوخُ - اديفقـد . وال س 

 مـانَتهِم، ومخـافَتهِم ِهللا، مؤمنين يتم اختيارهم بناء على نُضجِهِم، وأ في العهد القديمِ كان الشيوخُ
 نقرُأ في العهد القديمِ كيـفَ أن فكما . وحكْمتهِم لكي يرأسوا الشَّعب ويخْدموا كقادة وقُضاة للشَّعبِ

موسى أن هدبع راَهللا أم نيعد يـدـفْرِ الع١٧ و ١٦ : ١١ شُيوخاً على الشعبِ حيثُ نقرُأ فـي س : 
 اجمع ِإلَي سبعين رجالً من شُيوخِ ِإسراِئيَل الَّذين تَعلَم َأنَّهم شُـيوخُ الشَّـعبِ : الرب ِلموسى فَقَاَل "

كعم نَاكفُوا هقاعِ فَيمتاالج ةمِإلَى خَي َأقْبِْل بِهِمو ،فَاُؤهرعنَـ . وه كعم َأتَكَلَّمذَ فََأنْزَِل َأنَا و  اك، وآخـُ
كدحُل َأنْتَ ومبِ، فَالَ تَحقَْل الشَّعث كعم لُونمحفَي ،هِملَيع عَأضو كلَيي عوحِ الَّذالر نم ." 

 تَعيين شُيوخٍ في الكنائسِ المسيحية لكـي يهتمـوا كان يتم كَيفَ في العهد الجديد ثُم نقرُأ
دمالكنائسِ بأمورِ الخ في تلك ـِل . ةسفْرِ أعمـاِل الرنقرُأ في س وفقـاً ل ( ٢٣ : ١٤ فنحن لترجمـة 

ةوبرنابا ) التفسيري الرسوَل بولُس أن " : ـةيسي كُلِّ كَنوخاً فشُي يذنَا ِللتَّالَميالرسـوَل " . ع كمـا أن 
ا تَركْتُك في كرِيتَ ِلكَـي تُكَمـَل تَرتيـب من َأجِل هذَ : " ٥ : ١ بولُس يقوُل في رسالته إلى تيطُس



تُكيصا َأووخًا كَمشُي ينَةدي كُلِّ مف يمتُقو ،ةصورِ النَّاقَل ". اُألمسر رينا أنسيحِ وهذا يسـوا المأس 
م كنائس لوا إليهصكانٍ وة في كُلِّ مإل ، سيحي نوا شيوخاً في كل كنيسةيها واالهتمام وعشؤون دارة 
 من الشيوخِ وليس شيخاً واحـداً مجموعةً كُلَّ كَنيسة محلية كانَتْ تَضم ومن الواضحِ أن . برعيتها

 . فقط

 أو " نـاظر " أو " راعٍ " قد تأتي في العهد الجديد بمعنـى " شَيخ " ويجِب أن نُنَوه إلى أن كَلمةَ
 بعبارة ُأخرى، فإن الشيوخَ . وذلك لإلشارة إلى طَبيعة المهامِ التي يقوم بِها هؤالء الشيوخِ " ف أسقُ "

يقومون ةالمحلي ةُل في الكنيساً تَشْمجِد ةبأمورٍ كثير ةَ المهامةَ الرعويةَ والتعليميواإلداري . 

 لإلجابة عن هذا مؤمنٍ أن يكون شيخاً في كنيسته؟ هْل يمكن ألي : " وهنا، قد تتساءُل
 مدعو للخدمة في كَنيسته ومجتَمعه في مجاِل هو السؤاِل، يجِب علينا أن نُدرِك أن كُلَّ مؤمنٍ

بِهومواه هراتقُد . نٍ أنمؤم ألي نكمي تاتاً أنهني بعهذا ال ي نلَك ةشَيخاً أو قائداً في الكنيس كوني . 
ناكالتٌ فهؤهنَةٌ ميعها في مينبغي توافُر ةشيوخِ الكنيس . ،التالمؤه فَ على هذهولكي نَتعر 

ةشُيوخِ الكنيس التمؤه نع سقدالم الكتاب ما يقولُه سرَأ ونَدنَقْر علينا أن جِبي . 

 ِإنِ ابتَغَى َأحد : صادقَةٌ هي الْكَلمةُ : " ٧ - ١ : ٣ ي رسالة تيموثاوس األولى فنحن نقرُأ ف
 فَيجِب َأن يكُون اُألسقُفُ بِالَ لَومٍ، بعَل امرَأة واحدة، صاحيا، . اُألسقُفيةَ، فَيشْتَهِي عمالً صاِلحا
يفًا ِللْغُرضا، ممتَشحالً، ماقيمِ، علا ِللتَّعاِلحص ،اءنِ بمدم رعٍ غَيالَ طَامابٍ، ورالَ ضرِ، والْخَم 

الَدَأو نًا، لَهسح تَهيب ربداِل، يِللْم بحالَ ممٍ، وخَاصم را، غَييملْل ححِ الْقَبِيحِ، ببوعِ بِالري الْخُضف 
 ِإن كَان َأحد الَ يعرِفُ َأن يدبر بيتَه، فَكَيفَ يعتَني بِكَنيسة اِهللا؟ غَير حديث وِإنَّما . بِكُلِّ وقَارٍ

يسلِإب نُونَةيي دقُطَ فسلَّفَ فَيتَصانِ ِلَئالَّ ياِإليم . مه ينالَّذ ننَةٌ مسةٌ حادشَه لَه تَكُون ا َأنضَأي جِبيو 
نم يسلفَخِّ ِإبيرٍ ويي تَعقُطَ فسخَارِجٍ، ِلَئالَّ ي ." 

 تَركْتُك في " : ) كَما ورد في الترجمة التفسيرية ( ٩ - ٥ : ١ كما أننا نقرُأ في رسالة تيطُس
 مدينَة، مثْلَما َأمرتُك؛ علَى جزِيرة كرِيتَ ِلكَي تُكَمَل تَرتيب اُألمورِ الْباقية، وتُقيم شُيوخاً في كُلِّ

 يتَّهمون َأن يكُون الْواحد منْهم برِيئاً من كُلِّ تُهمة، زوجاً المرَأة واحدة، َأباً َألوالَد مْؤمنين الَ
درالتَّمو ةبِالْخَالَع . كُوني َأن جِبي رالنَّاظ َألن ذَِلكالَ و ،يالً ِللهكو ارِهبتبِاع ةمكُلِّ تُه نرِيئاً مب 

سيسِ؛ بْل معجباً بِنَفْسه والَ حاد الطَّبعِ، والَ مدمن الْخَمرِ، والَ عنيفاً، والَ ساعياً ِإلَى الْمكْسبِ الْخَ



 قياً، ماِلكاً ِلطَبعه، ملْتَصقاً بِالْكَلمة الصادقَة الْموافقَة ِللتَّعليمِ، مضيافاً، محباً ِللصالَحِ، رزِيناً، باراً، تَ
ينارِضعامِ الْملَى ِإفْحعيحِ وحيمِ الصلبِالتَّع نينْؤملَى تَشْجِيعِ الْمراً عقَاد كُونِلي ." 

 صنِّفَ مؤهالت شيوخِ الكنيسة في ثـالث يمكنُنا أن نُ ، في ضوء هذينِ المقْطَعينِ الكتابيينِ
فئات ةرئيسي : 

هتتتعلَّقُ بشخصي ةخِ الكنيسشَي التنَبيهاً، . الفئةُ األولى لمؤه ةشيخُ الكنيس يكون أن فيجب 
 وغير مولَعٍ بالماِل، وال ساعياً إلى وعاقَالً، ومهذَّباً، ومضيافاً، وغير مدمنٍ على الخَمرِ، ولطيفاً،

هباً بنفسجعحِ القَبيحِ، وال مبالر . 

ةالعائلي هتتعلَّقُ بحيات ةخِ الكنيسشَي التوالفئةُ الثانيةُ لمؤه . ـةشيخُ الكنيس يكون أن فيجب 
 أما إذا كـان . دبير بيته وتربيةَ أبناِئه أميناً لزوجته، وأن يكون زوجاً المرأة واحدة، وأن يحسن تَ

 المؤمن غير متزوجٍ، فيجِب أن يكون قُدوةً تُحتَذى في الطهارة والعفَّة واألخالق الرفيعـة لكـي
ةشيخاً في الكنيس يكون َل ألنيتأه . 

 يكون شـيخُ الكنيسـة ال فيجب أن . قُدراته الفئةُ الثالثةُ لمؤهالت شَيخِ الكنيسة تتعلَّقُ ب أما
 كما يجب أن يكون ملتصقاً بالتعليمِ الصحيحِ لكلمة اِهللا، وأن يكون . لئال ينْتَفخَ تَكَبراً حديثَ اإليمانِ

 . قادراً على استخدامِ الكتابِ المقدسِ في وعظ اآلخرين وتعليمهم وإرشادهم

رتَع أن دعـهِم، بصبِحوا شُيوخاً في كنائسلكي ي المؤمنين نم ةطْلوبالم التفنا على المؤه 
 . الكنيسة المحلية في شيوخِ ال تَعيين كيفَ يتم تَعاَل بِنا نَرى

 لتـي ، يجِب أن يتم اختيار شيوخِ الكنيسة بناء على المؤهالت التي تُبينُها كلمةُ اِهللا وا أوالً
 فيجب أن يكون شيخُ الكنيسة نَبيهاً، وعاقَالً، ومهذَّباً، ومضـيافاً، وغيـر . استَعرضناها قَبَل قليٍل

ـهباً بنفسجعحِ القَبيحِ، وال مبولَعٍ بالماِل، وال ساعياً إلى الرم رِ، ولطيفاً، وغيرنٍ على الخَممدم . 
تأميناً لزوج يكون أن وتربيـةَ كما يجب هبيت بيرتَد نسحي وأن ،واحدة زوجاً المرأة يكون وأن ،ه 

أبناِئه . أ أيضاً ويجب ال ن رتكبديثَ اإليمانِ لئال يح يكون على اآلخَرين . أن يكـون كمـا يجـب



قادراً على استخدامِ الكتابِ الم اِهللا، وأن يكون لتصقاً بالتعليمِ الصحيحِ لكلمةم ـظعسِ فـي وقـد 
 . اآلخرين وتعليمهم وإرشادهم

ة الجديـدة باختيـارِ ثانياً سو الكنيسـمؤس غالباً ما يقوم ،ديدةفي ما يتعلَّقُ بالكناِئسِ الج ، 
ختلفةالم ةواألمورِ اإلداري ةلالهتمامِ بالرعي الناضجين المؤمنين نم ةجموعا في ما يتعلَّـ . مقُ أم 

 والرعيةُ بتعيينِ الشُّيوخِ والخُدامِ الجدد في الكنيسة بإجماعِ بالكنائسِ القائمة، فغالباً ما يقوم الشيوخُ
 . واتِّفاق الرعية بكاملها

 ، يجب على الرعية أن تَحتَرِم الشيوخَ وأن تُصغي لَهم طالما أن ما يقولونَه يتوافَـقُ ثالثاً
سِ مقدتعليمِ الكتابِ الم سِ أو . عقـدخالفاً لتعلـيمِ الكتـابِ المتَعليماً م علِّمونالشيوخُ ي ا إذا كانأم 

 يصـغوا إلـيهم ألنهـم يقدمون مشورةً ال تَتوافَقُ مع ما تقولُه كلمةُ اِهللا، فيجب على المؤمنين أالَّ
طاهلطانِ الذي أعالس اه أساؤوا استخداماُهللا إي م . وصي الشـيوخَ بـأني سقدالم الكتاب أن غْمور 

 أن كُلَّ مؤمنٍ مسؤوٌل شخصياً عن قَراءة الكتـابِ يعلِّموا كلمةَ الرب باستقامة، إالَّ أنه يعلِّمنا أيضاً
 عنِ المؤمنين فـي ١١ : ١٧ لهذا نقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسِل . المقدسِ، ودراسته، ومعرِفَة الحقِّ

 وكَان هُؤالَء َأشْرفَ من الَّذين في تَسالُونيكي، فَقَبِلُوا الْكَلمةَ بِكُلِّ نَشَاط فَاحصين الْكُتُب كُلَّ : " بيرية
 " هْل هذه اُألمور هكَذَا؟ : يومٍ

 . فَتْرةً زمنيةً معينَةً لبقاء شيوخِ الكنيسة في هـذه الخدمـة ال يحدد المقدس ، الكتاب رابعاً
 في اختيارِ الترتيبِ الذي تَراه مناسباً في ما يتعلَّقُ الكاملة الحرية تتمتَّع ب كُلَّ كنيسة يعني أن وهذا

 لفترة معينَة لكي يفْسحوا المجاَل أمـام مـؤمنين آخَـرين فقد يبقون . بفترة خدمة هؤالء الشيوخِ
 . للخدمة، وقد يبقون سنَةً تلو األخرى طالما أن الكنيسةَ تَرى ذِلك مناسباً وفعاالً

 : المهامِ التي يقوم بِها شيوخُ الكنيسة نأتي إلى

 فنحن نقرُأ فـي سـفْرِ أعمـاِل . رعوا كَنيسةَ اِهللا هِمةُ األولى لشيوخِ الكنيسة هي أن ي م ال
 احتَرِزوا اذًا َألنْفُسكُم وِلجميعِ الرعية الَّتي َأقَامكُم الـروح الْقُـدس فيهـا : " ٣١ - ٢٨ : ٢٠ الرسِل
 وهذه : " ٣ - ١ : ٥ ُأ في رسالة بطرس األولى كما نقر ". كَنيسةَ اِهللا الَّتي اقْتَنَاها بِدمه ِلتَرعوا َأساقفَةً،

ميقاً لَهفخاً ري شَيفَتبِص ،نَكُميب ينوخِ الَّذي ِإلَى الشُّيتيصا ... وـوعار ،ـنَكُميي باِهللا الَّـذ يـعقَط



 يد اُهللا ، والَ رغْبةً في الربحِ الدنيء، بـْل كَحراسٍ لَه، الَ بِدافعِ الْواجِبِ، بْل بِدافعِ التَّطَوعِ، كَما يرِ
بِنَشَاط ةمدي الْخةً فغْبـْل كُونُـوا . رب ،يكُمدَأي نيانَةً باُهللا َأم هعضي ويعِ الَّذلَى الْقَطلَّطُوا عالَ تَتَس 

ةً لَهوةَ األولى للشيوخِ في ال ". قُدهِمالم إذاً، فإن ـيه ةالمحلي ةعـوا كنيسري أن اِهللا، وأن بشَـع 
،مدوهرشي وأن ،الروحي مهفي نُمو مدوهساعي وأن ،في كُلِّ شَيء اآلخَرين ةً للمؤمنينويكونوا قُد 

والمؤمنين حتاجينِل واأليتامِ والمهتموا باألرامي ةَ، وأنالمحب مظْهِروا لَهي د وأندالج . كما يجـب 
 . على شيوخِ الكنيسة أن يحموا الرعيةَ من التعاليمِ الخاطئة والمعلِّمين الكَذَبة

 يدبروا بيـتَ اِهللا تـدبيراً حسـناً وأن يخْـدموا هِي أن فَ لشيوخِ الكنيسة الثانيةُ المهِمةُ أما
 الْمـدبرون حسـنًا َأمـا الشُّـيوخُ : " ١٧ : ٥ يموثاوس األولى رسالة ت فنحن نقرُأ في . كوكالء ِهللا

فَةاعضم ةامالً ِلكَروا َأهبسحتيطُس ". فَلْي ـقُفُ : " ٧ : ١ كما نقرُأ في رسالةاُألس كُوني َأن جِبي َألنَّه 
ة أنه ينبغي على شيوخِ الكني وهذا يعني ". كَوكيِل اِهللا بِالَ لَومٍ ال سـ ـةالكنيس ـديروا شـؤوني أن 

 . كأشخاصٍ متسلِّطين على الرعية، بل كوكالء صاِلحين على الرعية التي اْئتَمنَهم اُهللا عليها

 ينَظِّمـون وفي إطارِ خدمة الشيوخِ كمدبرين لبيت اِهللا وكوكالء علـى بيـت اِهللا فـإنهم
ة، وعشـاء ، واجتماعات الصالة، المقدسِ الكتابِ دروس اجتماعات العبادة، و عموديـالم ماتدوخ 

 كما أنهم يشَجعون أعضاء الكنيسة على الخدمة، والشَّهادة، والصالة، ويـديرون . غيرها الرب، و
تالميذَ للرب إلعداد ةةَ في الكنيسالتدريبي جالبرام . 

ى إلى جانبِ  هذا كُلِّه فإن شيوخَ الكنيسة يدبرون شؤون الكنيسة من خالِل اإلشراف عـل
 سالمة العالقات بين أعضاء الكنيسة، وتشجيعِ المؤمنين على إظهارِ المحبة بعضهم تجاه بعـضٍ،

 الشيوخُ إلى تـوبيخِ المـؤمنين فـي وقد تأتي أوقاتٌ يضطَر فيها . والصالة بعضهم ألجِل بعضٍ
ةالكنيس . مونقدةَ كما أنهم يالمشور جروحينوالم تألِّمينالم للمؤمنين . 

شْـرِفوني الذين مالشيوخَ ه فإن ،جتمعِ المحليةُ فاعلةً في المةُ المحليالكنيس وعندما تكون 
ةالكنيس هامِ على أعضاءعلى توزيعِ الم ةبِهِم الروحيهِم ومواهوفقاً لقُدرات . سـاعدونكما أنهـم ي 

. المؤمنين على اكتشاف مواهبِهِم الروحية واستخدامها استخداماً فَعاالً



ةُ الثانيـةُ . لشيوخِ الكنيسة هي أن يرعوا كنيسةَ اِهللا المهِمةُ األولى إذاً، لشـيوخِ والمهِمـ 
يه ةِهللا الكنيس كالءموا كوخْدي ناً وأنسروا بيتَ اِهللا تدبيراً حبدي أن . 

 رسـالة نقرُأ في . يعلِّموا كَلمةَ اِهللا هي أن أال و لشيوخِ الكنيسة ثالثة ال مهِمة نأتي اآلن إلى ال
 حسبوا َأهالً ِلكَرامة مضاعفَة، والَ سيما َأما الشُّيوخُ الْمدبرون حسنًا فَلْي : " ١٧ : ٥ تيموثاوس األولى

ةمي الْكَلف ونبتْعي ينيمِ الَّذلالتَّعإلى تيطُس ". و خِ ٩ : ١ كما نقرُأ في الرسالةشَـي التمـؤه ـنع 
ةالكنيس يكون أن جِبي أنه " : قَةادالص ةما ِللْكَلالَزِمم سي بِحظَ الَّتعي ا َأنرقَاد كُوني يمِ، ِلكَيلبِ التَّع 

ينضنَاقخَ الْمبوييحِ وحيمِ الصلسـتخدم ". بِالتَّعي أن ـيه ةهامِ شُيوخِ الكنيسدى مإح وا وهكذا، فإن 
ةَ اِهللا لتعليمِ المؤمنينمعوا ل كَلخْضي شيَئة اِهللا أنطيعوا وصايا المس و مي يحِ أن . 

 فَمن الخطِأ أن نَعتقـد أن . يخْدموا اَهللا والرعيةَ هِي أن فَ لشيوخِ الكنيسة الرابعةُ المهِمةُ أما
أشخاص مه ةبتوزيعِ شيوخَ الكنيس كْتَفونهامِ يالم اتوالمسؤولي اآلخَـرين لى المؤمنينع أن دون 

هِمموا بأنْفُسخْدي . غْمفر م أن سؤولين كَثيرين ،إلى القيامِ بـذِلك ميلوني والمؤسسات في الشركات 
 إالَّ أن هذا ال ينْطَبِقُ على شيوخِ الكنيسة ألن إحدى المهامِ التي ينبغي عليهم القيام بِها هي خدمـةُ

ةاِهللا والرعي . هلَّمما ع وذا هه كان وقد وعسي تَّـى لتالميذفي إنجيِل م محيثُ قاَل لَه ٢٥ : ٢٠ ه - 
٢٨ : " هِملَيع لَّطُونتَسي اءظَمالْعو ،مونَهودسمِ ياُألم اءَؤسر َأن ونلَمتَع َأنْتُم . ـيكُمهكَذَا ف كُونفَالَ ي . 

مخَاد لَكُم كُنا فَلْييمظع يكُمف كُوني َأن ادَأر نْل ما، ا، بدبع لَكُم كُنالً فَلْيَأو يكُمف كُوني َأن ادَأر نمو 
يـرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو ،مخْدْل ِليب مخْدِلي ْأتي انِ لَماِإلنْس ناب ا َأنهـامِ ". كَمإذاً، إحـدى م 

 ففي ليلَـة . وقَد كان يسوع نَفْسه قُدوةً لنا في هذا األمرِ . موا ال أن يخْد .. الشيوخِ هي أن يخْدموا
 وبعد أنِ انتَهـى مـن . العشاء األخيرِ، قام يسوع بغَسِل أرجِل التالميذ رغْم دهشَتهِم واعتراضهِم

 َأتَفْهمون ما قَد صنَعتُ بِكُم؟ : " ١٧ - ١٢ : ١٣ غَسِل أرجلهِم قاَل لَهم حسب ما جاء في إنجيِل يوحنَّا
َألنِّي َأنَا كَذِلك ،نًا تَقُولُونسحا، وديسا ولِّمعي مونَنعتَد لْتُ . َأنْتُمغَس قَد لِّمعالْمو ديَأنَا السكُنْتُ و فَِإن 

َل بغْسي َأن كُملَيع جِبي فََأنْتُم ،لَكُمجضٍ، َأرعَل بجَأر كُمضتُ عـنَعا صتَّى كَمثَاالً، حم تُكُمطَيَألنِّي َأع 
 ِإنَّه لَيس عبد َأعظَم مـن سـيده، والَ رسـوٌل : اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم . َأنَا بِكُم تَصنَعون َأنْتُم َأيضا

هلسرم نم ظَمَأع . ملع ِإن وهلْتُممع ِإن اكُمهذَا فَطُوب تُم ."



ـبلجباً ينْصتْ مليس ةةَ في الكنيسيادالق رِفَ أنعي سيحِ أنللم على كُلِّ تلميذ جِبوهكذا، ي 
 . اً وتـأهيالً على صاحبِه الشُّهرةَ والراحةَ، بل هي خدمةٌ ومسؤوليةٌ كبيرةٌ تتطلَّب استعداداً وتدريب

 . كما أنها خدمةٌ تتطلَّب قَلْباً باذالً ومضحياً ألجِل اآلخَرين

 أن نَجتَهِد فـي دراسـة الكتـابِ – كتالميذَ للسيد المسيحِ – في الوقت نَفْسه، يجِب علينا
دراتنا المقدسِ، ومعرِفَة مواهبِنا الروحية، والصالة لكي يفْتَح لن  ا اُهللا باب الخدمة التي تُناسـب قـُ

ةبنا الروحيفـي . ومواه ـجنَنْمو ونَنْض نا أنريدنَبقى أطْفاالً في اإليمانِ، بل ي نا أنريدفاُهللا ال ي 
ذَةفي تَلْم منا لكي نُساهإيمان بِحوا مؤمنينصي إلى أن أي آخَرين مه ةمدللخ لينضاً مؤه . ـووهذا ه 

 فَتَقَو َأنْتَ يا ابني بِالنِّعمة الَّتي فـي " : ٢ و ١ : ٢ ما قالَه بولُس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس
وعسيحِ يسالْم . عي َأن َأكْفَاء كُونُوني ،نَاءا ُأمُأنَاس هعدَأو ،يرِينكَث ودنِّي بِشُهم تَهعما سموا ولِّم 
 . " آخَرِين َأيضا

 وفي الختامِ، صالتُنا ألجلك هي أن يعطيك الرب فَهماً ونُضجاً روحياً لكي تَكون بركَـةً
كعتَمجوم كتولكنيس اآلخَرين ةً . للمؤمنينـليمةً سنَظْـر الـرب عطيكي أيضاً أن كلوصالتُنا ألج 

 . للخدمة والقيادة المسيحية وفَهماً صحيحاً

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


