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 اختيار وتَعيين قادة الكنيسة
____________________________________________________________ 

ـة " قادة الكنيسة " لهذا اليوم هو درسنا موضوعالتهم، وكيفيمـؤه ـنحيـثُ سـنتعلَّم ع 
 . اختيارهم وتعيينهم كقادة للكنائس المحلية

يسوع أن لَمنَع الكنيسة، يجب علينا أن قادة ننبدأ بالحديث ع قبل أن المسيح سهو المؤس 
والماِلك تَّى قد قال ف ، للكنيسة الحقيقيس في إنجيل مطْرى " ١٨ : ١٦ يسوع لب  َأنْتَ بطْرس، وعلـَ

ـِــي  ". كَنيستي هذه الصخْرة َأبن

حيثُ يقوُل يسو كما أن ةالكنيس هو رأس سيحالم الرسوُل ع ـس بولُس١ في رسالة أفس : 
٢٢ اهللا اآلب إن " هيمتَ قَدتَح ءكُلَّ شَي عمي [ َأخْضتَ قَدسيح أي تَحَل ] المعج اهِإيا ، وْأسقَ رفَـو 

ةيسِللْكَن ءكُلِّ شَي ." 

مؤس وه يسوع ها إذاً، الربوماِلكُها، ورأس ،ةالكنيس لطانَ . سمارس سوهو ي في الكنيسة ه 
 المؤمنين، ومـن خـالل شـيوخ العامِل في من خالل الكتاب المقدس، ومن خالل الروح القُدس

 . تكلمون بحسب كلمة اهللا أيضاً الذين ي وخُدامِ الرب الكنيسة

س ثُم٢٠ - ١٩ : ٢ نقرأ في رسالة أفس " ينيسدالْق عةٌ ميعْل رالً، بنُزو اءبغُر دعِإذًا ب تُمفَلَس 
 وهـذا ". ، ويسوع الْمسيح نَفْسه حجر الزاوِية مبنيين علَى َأساسِ الرسِل واَألنْبِياء وَأهِل بيت اِهللا،

 رسـُل ال فقد كـان . معنى الذي كان سائداً في زمنِ الرسل األوائل بال يرينا أنه لَم يعد هناك رسٌل
األموات شهود نيانٍ على قيامة يسوع المسيح مع . كما أن مطاهعلنـوا اَهللا أعةً لكي يةً خاصمعن 

نوا هذا الحودقَّ في بداية تاريخ الكنيسة، ولكي يد الجديد، قَّ الحهسـوا في أسفار العولكـي يؤس 
. الكنائس األولى



 . وقد اشتمل هؤالء الرسل األوائل على التالميذ االثني عشر باإلضافة إلى الرسول بولُس
 يهـوذا ليحـلَّ محـلَّ " متياس " يخبرنا سفْر أعماِل الرسِل أن الرسَل اختاروا تلميذاً أميناً اسمه و

االسخريوطي ديوشَنَقَ نفسه الذي خان س ه . 

 لم يكُن لهؤالء الرسل خُلَفاء ألنه ال يمكن ألحد سواهم أن بحسب تعليم الكتاب المقدسِ، و
 ، أن يكون واحداً من أوالً : أال وهما ٢٢ - ٢١ : ١ في سفْر أعمال الرسل يفي بالمطْلَبين الواردين

د ( سنوات الثالث لخدمة يسوع الجهارية التالميذ الذين رافقوا الرسل طوال ال تَمـنـذ أنِ اعأي م 
 ، أن يكون لديه االستعداد للشهادة عـن ثانياً ). على يد يوحنَّا المعمدان إلى يوم صعوده إلى السماء

 شخص أن يدعي الرسولية أو أن يتصـرف كشـخصٍ لهذا، ال يجوز ألي . قيامة يسوع المسيح
 . اناً مماثالً للسلطان الذي ُأعطي للرسل األوائل يمتلك سلط

 ٢٣ : ١٤ سـفْر أعمـال الرسـل ؟ نقرُأ فـي على من تَقَع مسؤولية قيادة الكنيسة إذاً،
 بتعيـين من يمثِّلُهم أنه عندما تأسستْ الكنائس المسيحية، قام الرسل و ٥ : ١ والرسالة إلى تيطُس

 لذلك، يجب أن تتم قيادة كل كنيسة محلية بواسـطة مجموعـة مـن . يسة محلية شيوخٍ في كل كن
األولى إلى تيموثاوس و . الشيوخ وليس بواسطة شيخٍ واحد في الرسالة درما و بس١٤ : ٤ ح فإن 

 ةُ َئـ ي ه " أو " يوخ الكنيسـة شُ س ل ج م " ويمكن تسميتها أيضاً . " المشْيخَة " مجموعة الشيوخ هذه تُسمى
 ونرى من خالل تعاليم العهد الجديد أن الكنائس المحلية كانت مستقلَّة في سلطتها ". الكنيسة يوخِ شُ

 . رغم أن جميع الكنائس كانت تدعم إحداها األخرى وتؤازر إحداها األخرى وإدارتها

 يطْلَـقُ ونون لهم ا ك مع أن شيوخ الكنيسة كانوا يتولُّون قيادة الكنيسة، كان هنا وفي حين
 وفقاً لحاجـات معينة مات د ويقتصر دور الشماس في الكنيسة على القيام بخ ". شَمامسة " عليهم اسم
 ويجب اختيار هؤالء الشمامسة وفقاً لمؤهالت خاصة سنأتي على ذكرها بعـد . محلية كل كنيسة

 . قليل

ى ؟ مؤهالت شيوخ الكنيسة واآلن، ما هي  يجب عدم اختيار شيوخ الكنيسـة بنـاء عـل
 بل يجب اختيارهم بناء على مـؤهالتهم . مناصبهم، أو نفوذهم، أو ثروتهم، أو مكانتهم االجتماعية

ى رسالة ال نقرُأ عن مؤهالت شيوخ الكنيسة في . الشخصية والروحية وقُدراتهم القيادية  األولى إـل
: ل بولُس حيث يقول الرسو ٧ - ٢ : ٣ تيموثاوس



 فَيجِب َأن يكُون اُألسقُفُ بِالَ لَومٍ، بعَل امـرَأة واحـدة، صـاحيا، عـاقالً، "
 غَير مدمنِ الْخَمرِ، والَ ضرابٍ، والَ محتَشما، مضيفًا ِللْغُرباء، صاِلحا ِللتَّعليمِ،

ْل ححِ الْقَبِيحِ، ببعٍ بِالراِل، طَامِللْم بحالَ ممٍ، وخَاصم را، غَييمل تَـهيب ربـدي 
 وِإنَّما ِإن كَان َأحد الَ يعرِفُ َأن يدبر . حسنًا، لَه َأوالَد في الْخُضوعِ بِكُلِّ وقَارٍ

 ِلَئالَّ يتَصلَّفَ فَيسقُطَ فـي غَير حديث اِإليمانِ بيتَه، فَكَيفَ يعتَني بِكَنيسة اِهللا؟
يسلِإب نُونَةيد . ـنم ـمه ينالَّذ ننَةٌ مسةٌ حادشَه لَه تَكُون ا َأنضَأي جِبيو 

يسلفَخِّ ِإبيرٍ ويي تَعقُطَ فسخَارِجٍ، ِلَئالَّ ي ." 

 - ٦ : ١ الرسالة إلى تـيطُس المؤهالت األخرى لشيوخ الكنيسة وردتْ في بعض وهناك
 . ٥ - ١ : ٥ ، وفي رسالة بطرس األولى ٩

 : يقومون بها أال وهي رئيسية مهامٍ ، فهناك أربع شيوخ الكنيسة مهام ب أما فيما يتعلَّق

 : ٢٠ فنحن نقرأ في سفْر أعمـال الرسـل . أن يكونوا رعاةً ونُظَّاراً على رعية اهللا أوالً،
 يسـةَ زوا اذًا َألنْفُسكُم وِلجميعِ الرعية الَّتي َأقَامكُم الروح الْقُدس فيها َأساقفَةً، ِلتَرعوا كَن احتَرِ " ٢٨

هما بِدي اقْتَنَاهطرس األولى ". اِهللا الَّت٤ - ١ : ٥ كما نقرأ في رسالة ب " ـنَكُميي بةَ اِهللا الَّتيعا روعار 
 ". ارا نُظَّ

 قيادة الكنيسة المحلية هي مسؤولية مجموعة من الشيوخ الـذين فإن وكما قُلنا قبل قليٍل،
 لهذا، يجب عليهم أن يهتموا بالرعيـة، وأن ". نُظَّاراً " أو " أساقفةً " أو " رعاةً " يسميهم الكتاب المقدس

 وأن يهتموا بنُموهم الروحي وثبـاتهم فـي عاية، الغذاء الروحي، والحماية، والر رعيتهم يوفروا ل
 . كما يجب على شيوخ الكنيسة أن يحترسوا من المعلِّمين الكذبة وأن يحموا الرعية مـنهم . اإليمان

 أيضاً اليتامى واألرامـل والمـؤمنين الجـدد، والمسـنِّين، م ض أن الكنيسة تَ يفوتُنا أن نَذْكُر وال
 . ممن يحتاجون للرعاية واالهتمام والزيارات والمرضى

 فنحن نقـرأ فـي . على بيت اهللا ُأمناء أن يكونوا وكالء المهِمة الثانية لشيوخ الكنيسة هي
ي " ٥ : ٣ الرسالة األولى إلى تيموثاوس تَنـعـفَ يفَكَي ،تَهيب ربدي رِفُ َأنعالَ ي دَأح كَان ا ِإنِإنَّمو



 َألنَّه يجِب َأن يكُون اُألسقُفُ بِالَ لَومٍ كَوكيِل " ٧ : ١ كما نقرُأ في الرسالة إلى تيطُس ". كَنيسة اِهللا؟ بِ
 ". اِهللا

 يهتمـوا الكنيسة هم وكالء على بيـت اهللا، فينبغـي علـيهم أن شيوخَ ن حيث أ وهكذا،
 د مرةً أخرى أن هذه المهام هي مهام شيوخ الكنيسة ونؤكِّ . بممتلكات الكنيسة، وأنشطتها، وإدارتها

 يبتعدوا عنِ التسـلُّط فـي في الوقت نفسه، يجب على هؤالء الشيوخ أن . وليست مهام الشمامسة
 فـي حـال أن أحـد و . تهم، ولمجتمعهم للخُدام اآلخرين، ولرعي صالحةً وأن يكونوا قُدوةً القيادة،
 فيجـب عنِ التوفيق بين خدمته وعائلتـه، إدارة شؤون بيته، أو جزاً عن أصبح عا الكنيسة شيوخ

 وتشتمل مهام مجلس شيوخ الكنيسـة علـى إدارة اجتماعـات العبـادة . عليه أن يتْرك المشْيخَةَ
ى المسـتويين رازي وتنظيمها، وعقْد الدورات التدريبية لقادة الكنيسة، واالهتمام بالعمل الكـ  عـل

 . والعالمي المحلي

 نقرأ فـي . بها أن يكونوا معلِّمين لكلمة الرب وواعظين المهِمة الثالثة لشيوخ الكنيسة هي
 .... صاِلحا ِللتَّعلـيمِ ... فَيجِب َأن يكُون اُألسقُفُ " ١٧ : ٥ و ٢ : ٣ الرسالة األولى إلى تيموثاوس
 يحسبوا َأهالً ِلكَرامة مضاعفَة، والَ سيما الَّذين يتْعبون فـي الْكَلمـة َأما الشُّيوخُ الْمدبرون حسنًا فَلْ

 مالَزِمـا ... َألنَّه يجِب َأن يكُون اُألسـقُفُ " ٩ و ٧ : ١ كما نقرأ في الرسالة إلى تيطُس ". والتَّعليمِ
 وهكـذا، يجـب ". عليمِ، ِلكَي يكُون قَادرا َأن يعظَ بِالتَّعليمِ الصحيحِ ِللْكَلمة الصادقَة الَّتي بِحسبِ التَّ

 وصايا إطاعة مشيئة اهللا، و عن معرفة على شيخ الكنيسة أن يستخدم الكتاب المقدس لتعليم الرعية
 يـر المـؤمنين، كما يجب عليهم أن يستخدموا كلمة اهللا لتوصيل رسالة الخالص لغ . السيد المسيح

 تحذيرهم، ومناقشة العقائد المهمة، ودحض و ومساعدة الرعية على النُمو في اإليمان، وتشجيعهم،
 . التعاليم الباطلة والزائفة

 فنحن نقرأ في إنجيل متَّى . لناس ل أن يكونوا خُداماً هللا و المهِمة الرابعة لشيوخ الكنيسة هي
٢٨ - ٢٥ : ٢٠ " سي ماهعقَاَل فَدو وع : ’ ـاءظَمالْعو ،مونَهـودسـمِ ياُألم ـاءَؤسر َأن ونلَمتَع َأنْتُم 

هِملَيع لَّطُونتَسي . يكُمهكَذَا ف كُونا، . فَالَ يمخَاد لَكُم كُنا فَلْييمظع يكُمف كُوني َأن ادَأر نْل مب ـنمو 
 كَما َأن ابن اِإلنْسانِ لَم يْأت ِليخْدم بـْل ِليخْـدم، وِليبـذَل َأراد َأن يكُون فيكُم َأوالً فَلْيكُن لَكُم عبدا،

يرِينكَث نةً عيدف هطرس األولى ". ‘ نَفْسوخِ " ٤ - ١ : ٥ كما نقرأ في رسالة بِإلَى الشُّي َأطْلُب ينالَّـذ 
،لَنعي َأن يدتالْع دجالْم شَرِيكيحِ، وسآلالَمِ الْم دالشَّاهو ،ميقَهفخَ رَأنَا الشَّي ،نَكُميـةَ اِهللا بيعا روعار



 والَ كَمن يسود علَى نَشَاط، الَّتي بينَكُم نُظَّارا، الَ عنِ اضطرارٍ بْل بِاالخْتيارِ، والَ ِلرِبحٍ قَبِيحٍ بْل بِ
ةيعلَةً ِللرثَأم اِئرِينْل صب ،ةبلَى . اَألنْصبي الَ يالَّذ دجيَل الْمِإكْل تَنَالُون اةعالر ِئيسر رتَى ظَهمو ." 

 مـوا باألعمـال وهكذا، حيث أن شيوخ الكنيسة هم خُدام هللا وللناس، فيجب عليهم أن يقو
 وقُـدوتُنا . وهذا هو ما يميز القادةَ المسيحيين عن غَيرِهم . التي تَعود بالفائدة والنَّفْع على اآلخرين

ـنع ـهَل نفسوليبـذ مخْدبل ِلي ،مخْدلي نفسه إنه لم يأت ند المسيح الذي قال عفي ذلك هو السي 
 أن يقـودوا قُدوة حسنَة للرعية والخُدام اآلخـرين، و وخ الكنيسة لهذا، يجب أن يكون شي . كثيرين
ى وعوضاً عن أن يطلبوا من اآلخرين أن يخدموهم، يجـب . قيادةً مرضية أمام اهللا الرعية  عـل

 . بكل محبة وتواضع اآلخرين يخدموا أن شيوخ الكنيسة

 مـؤهالت الشَّمامسـة الكنيسة ومهامهم، فماذا عـن وإن كانَتْ هذه هي مؤهالتُ شيوخِ
 ؟ والمهامِ التي يقومون بها

ى مكـانتهم  إذا دعت الحاجةُ لتعيين شمامسة في الكنيسة، فيجب اختيارهم ال بنـاء عـل
 ونقـرأ عـن . االجتماعية، أو ثرائهم، أو نفوذهم؛ بل بناء على مؤهالتهم الشخصية والروحيـة

 : حيث يقول الرسول بولُس ١٣ - ٨ : ٣ هالت الشَّمامسة في الرسالة األولى إلى تيموثاوس مؤ

" ينـولَعم رنِ، غَيانَيقَارٍ، الَ ذَوِي ِلسةُ ذَوِي وسامالشَّم كُوني َأن جِبي كَذِلك 
 . سر اِإليمانِ بِضميرٍ طَاهرٍ ولَهم بِالْخَمرِ الْكَثيرِ، والَ طَامعين بِالربحِ الْقَبِيحِ،

 كَذِلك يجِب . وِإنَّما هُؤالَء َأيضا ِليخْتَبروا َأوالً، ثُم يتَشَمسوا ِإن كَانُوا بِالَ لَومٍ
ءي كُلِّ شَـيف ينَاتَأم ،اتياحص ،اتثَاِلب رقَارٍ، غَيو اتذَو اءالنِّس تَكُون َأن . 

ةُ كُلٌّ ِليسامـنًا، كُنِ الشَّمسح موتَهيبو مهالَدَأو رِينبدم ،ةداحو َأةرَل امعب َألن
 الَّذين تَشَمسوا حسنًا، يقْتَنُون َألنْفُسهِم درجةً حسنَةً وثقَةً كَثيرةً في اِإليمانِ

وعسيحِ يسي بِالْمالَّذ ." 

 فالخدمـة . حظ هنا التشابه الكبير بين مؤهالت شَّيخ الكنيسة ومؤهالت شَماس الكنيسة نُال
والروحي النُّضج الشخصي ندرجةً عاليةً م تان . في الكنيسة تتطلَّبمهناك متان وهيقـوم رئيسي 

ةُ في الكنيسةسبهما الشَّمام :



 بالظروف الجديدة التـي قـد تطـرأ فـي االهتمام سة هي المهمة األولى لشمامسة الكني
 أن النُمو المتزايد للكنيسة دفَع الرسَل إلى اختيـار ٧ - ١ : ٦ نقرأ في سفْر أعمال الرسل . الكنيسة

 لكي يتفرغ الرسل للصالة وخدمـة وذلك سبعة رجال للقيام باألمور التدبيرية والمالية في الكنيسة
 ظروف جديدة يمكن أن تَحدثَ فـي ة وهكذا، فالغاية من تعيين الشَّمامسة هي االهتمام بأي . كلمة ال

 فـي أو ، قد يخْدم الشمامسة في قيادة مدارس األحد ف . الكنيسة نتيجة الكرازة بالكلمة ونُمو الكنيسة
 . أو غيرها ، اجتماعات الشبيبة

 . بفئات معينة من األشخاص فـي الكنيسـة االهتمام المهِمة الثانية لشمامسة الكنيسة هي
 أنه تَم اختيار مجموعة من الشمامسة ألن الرسل وشـيوخ ٧ - ١ : ٦ نقرأ في سفْر أعمال الرسل

 كـان على سـبيل المثـال، ف . كانت لديهم خدمات ومسؤوليات أخرى كثيرة يقومون بها الكنيسة
 ويوزعونها على األشخاص المحتاجين في الكنيسة وال سيما األيتـام الشمامسة يجمعون التَّقْدمات

 كما أنهم كانوا يشرفون على التبرعات المالية المخَصصة لمساعدة الكنائس األخـرى . واألرامل
 . المحتاجة أو لمساعدة الفقراء والمحتاجين في مجتمعهم

 يعلِّم الكتاب المقدس بوضـوحٍ أن ! والخدمة دور النساء في الكنيسة وربما تتساءُل عن
ى . القيادة في الكنيسة هي مسؤولية الرجال فقط  فالرسول بولُس يقول في الرسـالة األولـى إـل

 ى وهو هنا ال يشير إل ". ولكن لَستُ آذَن ِللْمرَأة َأن تُعلِّم والَ تَتَسلَّطَ علَى الرجِل " ١٢ : ٢ تيموثاوس
 كما أن الرسـول بـولُس يقـول فـي . ، بل إلى النساء والرجال عموماً فقط الزوجات واألزواج

ه لَـيس " ٣٥ و ٣٤ : ١٤ الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ِلتَصمتْ نساُؤكُم في الْكَنَـاِئسِ، َألنـَّ
 ولكن ِإن كُـن يـرِدن َأن يـتَعلَّمن . النَّاموس َأيضا مْأذُونًا لَهن َأن يتَكَلَّمن، بْل يخْضعن كَما يقُوُل

ـةيسي كَنف تَتَكَلَّم َأن اءبِالنِّس قَبِيح َألنَّه ،تيي الْبف نالَهرِج َألْنسًئا، فَلْيشَي ." أن رِكنُـد ويجـب أن 
الرسوَل بولُس كُنتحامالً على النساء، بل لم ياهللا م نبوحيٍ م إنه يتكلَّم . 

 فجسد . الرجل تماماً ك في نَظَر اهللا قيمتها وأهميتها لمرأة ل ف . من شأن المرأة ينْتَقص هذا ال
 كمـا أن . المسيح يتألَّف من المؤمنين في جميع أنحاء العالم من الرجال والنساء على حد سـواء

 فعلى الصعيد الجسدي فإن المـرأة . عةً في الكنائس والمجتمعات المحلية النساء يقُمن بخدمات رائ
ى . هي معـين الرجـل وعلى الصعيد االجتماعي فإن المرأة . وتُربيهم هي التي تَلد األبناء وعـل



 ة فـي البيـت القيـاد اهللا أوكََل وهكذا، فقد . ألطفال والنساء كلمةَ اِهللا ل تُعلِّم هي الصعيد الروحي ف
 ويجب علينا أن نَرضى بهذا الترتيب الذي وضعه اهللا لنـا كرجـاٍل . والكنيسة للرجال، ال للنساء

 . ونساء

 . وكما أن للشيوخ والشمامسة مؤهالت معينة، فإن للنساء الخادمات مؤهالتٌ معينةٌ أيضاً
ه يخْضـع لمـؤهالت بل أو اعتباطياً؛ فاختيار النساء للخدمة في الكنيسة ليس أمراً عشوائياً  إـن

نةعيم تطلَّباتفـي الترجمـة ( ١١ : ٣ نقرأ في الرسالة األولى إلـى تيموثـاوس . وم دركَمـا و 
 كُـلِّ كَذَِلك يجِب َأن تَكُون النِّساء َأيضاً رزِينَات، غَير نَمامات، نَبِيهات، َأمينَات فـي ): " التفسيرية

ءشَي ." 

 ؟ هناك مجاالت عديدة يمكن للمـرأة المهامِ التي تقوم بها النساء في الكنيسة وماذا عنِ
دام : مثل أن تخدم فيها في الكنيسة المحلية  تقديم المشورة للنساء، والصالة ألجـل الكنيسـة وخـُ

 ساعدة والعون لألرامل واليتامى، الرب، وزيارة المرضى، وتحضير النساء للمعمودية، وتقديم الم
 . ألطفال في مدارس األحد، وغير ذلك كلمة اهللا ل وتعليم

ى يعتمـد ؟ كيف يتم اختيار قادة الكنيسة وتعيينهم أخيراً،  اختيـار قـادة الكنيسـة عـل
 وأفضـل المرشَّـحين . المؤهالت الكتابية وعلى قُدرة هؤالء األشخاص على القيام بمسؤولياتهم

 الشخصي والروحي ى القيادية في الكنيسة هم المؤمنون الذين يظهرون نُضجاً على المستو للمهام
والقيادي . 

 وغالباً ما يدعى هذا القائـد . وقد تدعو الحاجة إلى وجود قائد متفرغٍ للخدمة في الكنيسة
 ال يجعلـه أفضـل مـن هـذا فإن لقيادة الكنيسة قد تَفَرغ ل أحد شيوخ وإن كان ". راعي الكنيسة "

 ليست وسيلةً لتحقيق الطموحات الشخصية أو إلشباع الرغبة فـي فخدمة الرب . الشيوخ اآلخرين
ج والتكريس هي ؛ بل لْطَة القيادة والسالنُّض نة كبيرة تتطلَّب قدراً كبيراً ممسؤولي . 

طريق التصويت؛ بل عن طريـق وغالباً ما يتم تَعيين الشيوخ والقادة في الكنيسة ال ع ن 
 . فالخدمة هي دعوة من اهللا قبل كل شيء . ) بصورة عامة لرعية أي عن طريق موافقة ا ( اإلجماع

ة، فيمكنه أندعوه لهذه الخدمة القيادية في الكنيسة المحلياهللا ي مؤمنٍ ناضجٍ أن أي كرلهذا، إذا أد



 وعندها، سوف يقوم هؤالء الشيوخ بفحص مؤهالت . ته في الخدمة يطْلع شيوخَ الكنيسة على رغب
 . موافقة الرعية عد أخذ هذا المؤمن وضمه إلى الخدمة ب

 ورغـم أن الكتـاب . ويجب أن تكون فترة خدمة قادة الكنيسة محدودة بعدد من السنوات
 نيسة أن تتخذ القرار الذي تـراه مناسـباً مكن لكل ك ي إالَّ أنه ، المقدس ال يحدد هذه الفترة الزمنية

 المجال أمام والهدف من ذلك هو منع أي شخص من إساءة استخدام سلطته، وإفساح . بهذا الشأن
 . لخدمة اهللا والناس لمؤمنين اآلخرين ا

 . وصالتُنا ألجلك هي أن يعطيك الرب قلباً تَواقاً لخدمته

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " يد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ جد
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


