
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جمیع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

 دارس األحد لألطفالمل أساتذة مؤهل�

 ستيفن آدمزبقلم 

متطوع�. قد يبدو إ�اد متطوع�  أساتذةقادة الكنيسة أن �دوا  ُطلب من، حديثًااألحد  مدارسمنذ ظهور  
مدارس األحد لألطفال.  أساتذةل من املعاي�، باألخص املتعلقة بمناسب� أمًرا مستحيًال، فأصبح من املغري أن نقلِّ 

 ا؟صحيحً  هذالفلك نوح أو ألسوار أر�ا، أليس  اون صورً �ن فقط نلِّ وفُهم �رد أطفال، 

مؤهل� ملدارس  بأساتذةطالب نلمعرفة أنه ينبيغ أن �ث أنفسنا هذا ا أفضل. يتضمن أر�د أن أقرتح أنه هناك طر�قً 
 وشعب الكنيسة. قادةتشجيع من اليتضمن كما ابلالغ�،  وحىت ١٨األحد للك األعمار بدًءا من الصغار اذلين يف مىت 

بيعة، واتلدبّر املسييّح، وفًقا للقواعد نور الط"ترُتك إىل الكنيسة  متعلقة خبدمةمعينة  اظروفً  من اجليد أن نعرتف بأن
األحد، اليت ال يأمرنا بها أو ينهينا عنها الكتاب  ارسىلع مدهذا ). ينطبق ٦: ١وستمنسرت " إقرار إيمان العامة لللكمة

 . ومع هذا �ب أن �سىع للطاعة أينما اكن الكتاباتلطبيقاملقدس، وهكذا ينبيغ أن �سمح ببعض املفارقات يف 
ة اليت اتلعليم يُم�ن أن �ساعدنا يف حتديد بعض املعاي� الكتابيَّ  عنة واضًحا، ووفرة انلصوص الكتابيَّ  املقدس

 ظرف منأن نعلم أوالدنا جبدية يف أي  ٦ثنية يدعونا سفر اتلاألحد.  أساتذة مدارسمرااعتها عند اختيار  �ب
، و�فهموا، إرسائيل أوالً  أن �سمع ب�موىس تذك�  تتبع)، ل�ن الحظ أن هذه الوصية ٩–٥ اآلياتالظروف 

مون أوالدنا �ب أوال أن يعرفوا ناموس ). أوئلك اذلي سيعل٣–١ اآلياتووصايا اهللا ألنفسهم  فرائض �فظواو
 اهللا بأنفسهم.

أن األساقفة ال �ب  ٦اآلية يقول بولس يف  األمر. ٣تيموثاوس  ١يف  لألساقفة مؤهالت الرسول بولسأيًضا توضح 
ة اليت حتتاج اتلعليم �تاجون للمعرفة األساسيَّ امللكَّف� بهؤالء  أن ي�ونوا حدييث اإليمان. يرجع هذا جزئيًّا ألن

وصية تعليم األطفال  نمواحلكمة ألوئلك اذلين يتمِّ وعرفة إىل املاالحتياج أيًضا يمتد وقت يك تنمو. بدون شك، إىل 
م). باملثل، ٤: ٦؛ أفسس ٦: ٢٢أمثال  ؛٧: ٦تثنية  من ادلينونة العظيمة اذلي ستقع  اقو�َّ  ار�نا �سوع املسيح حتذيرً  قدَّ

حَ 
َ
ْعرَثَ أ

َ
َغاِر الُْمْؤِمِنَ�" مىت ىلع "َمْن أ تصبح املخاطر كب�ة تعليم لكمة اهللا، باألمر  يتعلَّقعندما  ).٦: ١٨َد هُؤالَِء الصِّ

فباألحرى �م  ،ر�اضياتل للقراءة والكتابة والؤهَّ غ� مُ ن كنَّا غ� راضي� عن أستاذ أهمية وثقل األمر. إ بقدر
ل يلُ ن مَ �ب أال نقبل   ة املختصة باإليمان املسييح؟ألمور األبديَّ اأوالدنا م علِّ هو غ� ُمؤهَّ

ينبيغ أن وسالم الكنيسة.  نقاءبالسيع وراء وعود  الكنيسة ىلعة عضو�َّ عهود ن بًلا ما تتضمَّ اغح، الُمصلَ  الالهوتيف 
حق يف  ستقدَّ أن ن ىلع احلق. اكن هذا هو اهتمام ر�نا �سوع املسيح قبل ذهابه للصليبوالسالم  هذا انلقاء رت�زي
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إن إتمام هذه العهود مؤهل�.  أساتذةإ�اد ب اا ضمنيًّ الزتامً  حىت يف عهودنا �ده ذللك ).٢٣-١٧: ١٧يوحنا لكمة اهللا 
املعاي� يف خدمة الكنيسة  �شجيع ىلعًضا أيينطوي الكنيسة وسالمها بل  نلقاءالشخيص  سعينافقط ىلع  ينطويال 

تيموثاوس  ١هذا السالم باتلعليم املنحرف ن لويعطِّ أوئلك اذلين قد  منالرسول بولس  رذ� .ءلفعل نفس اليش
الكنيسة وسالمها، �شجع ىلع نقاء و اكتابيًّ دلينا د اتلعليم يف فصول مدارس األح ليك ي�ون، و�اتلايل). ٥–٣: ٦

 هذه املهمة.ب س مؤهل� للقيامدر�باتل فونلكَّ المُ أوئلك  �ب أن ي�ون

�ة اإليمان املسييح سئلة وأجوأو ديائاتلعليم العقىلع ما،  بطر�قة، ةدروس مدارس األحد الكتابيَّ  �شمل ب أن�
يقدمه هذا ي اذلنسجم املنتظم وامليقاع اإل إىلطفال األ�تاج للكنيسة.  ةيَّ الالكسيك ة�ية املسيحيَّ أي الرت —

 نفوستعد ر اليت فكالأنماط اعدات و لكِّ �ش من شأنها أنسليمة لكمات ل �سىع جاهدين نلق�ب أن  اتلعليم.
 ا.ا واعطفيًّ ا وفكر�ًّ جسديًّ  وهم ينضجونأطفانلا للنمو الرويح 

أ�رث من االختالفات. مثل األطفال، �ن  كبارألطفال والب� ا وجه �شابهأهناك  ماذا عن ابلالغ�؟ يف احلقيقةو
حدييث اإليمان اذلين �شبههم الكتاب املقدس باألطفال اذلين  مثل. بما هو مر�ح االكتفاءُعرضة للنسيان و كبارال

حيث واتلكرار، ، ئلة وأجو�ة اإليمان املسييحمثل أس — �ن يف احتياج تلعليم سهل اهلضمهم، يف حاجة للنب أم
نلضوج يدفعنا إىل اثابت ملثل هذا اتلعليم غذايئ نظام إن اتباع مؤهل�.  قبل أساتذةمن  نقلهو ةبأمانيتم غرسه 

اآلباء  بينما �ستقبل �نعالوة ىلع ذلك،  ).٢٨: ١أنظر أيًضا كولويس  ؛١: ٦عرباني� يف املسيح  ىع إيلهداذلي نُ 
الُْمْعلَنَاُت نَلَا تعليم أطفانلا "د يف أن �تهدعوة أمانة بم أن نتمِّ �ستطيع ، ا سليمة ملدارس األحددروسً واألمهات 

�َعِة" تثنية  ِ
بَِد، نِلَْعَمَل جِبَِميِع لَكَِماِت هِذهِ الرشَّ

َ
 األ

َ
 ).٢٩: ٢٩َوبِلَنِينَا إِىل

�ب أن . ةوالكنسيَّ  ةديَّ ائعقاللزتامات اال ختالف ىلع أساساالة؟ هنا �د انلاحية العمليَّ  منيبدو هذا كيف 
ألي تلميح  و�نما، بعينهليس ألي شخص  اءإقصومحاية أطفانلا،  �سالمةق كما هو احلال فيما يتعلَّ هدفنا، ي�ون 
 ءسالم ونقا�ي الزتامنا للتلمذة اليت تقوِّ  أن �سىعنر�د  إننا .ةالرتابطيَّ  تناحدوو ةالالهوتيَّ قاوة انل د يزعزعتلعليم ق

 الكنيسة.

 ذةااألستة، نقوم بتقييم لك مرحلة عمر�َّ لمؤهل�  أساتذة دليناي�ون �د من أن يك نتأليف كنيسة سانت أندرو، 
، و، يدةالعقو، : العهد�االت ثالثيف  املرشح�

ً
�شلك لزتم� مأعضاء  األساتذة �ب أن ي�ونالعالقات. أوال

معاي� باألساتذة  يقر و�عرتف. ثانيًا، بعض انلظر عن السن، �ب أن ىلع األقل ملدة ستة أشهر يف الكنيسةجيد 
أن ي�ون  اأيًض نطلب ، لبالغ�األحد ل ارسبالنسبة ملدمعتمدة. دودة �استثناءات  ستمنسرت، معإيمان و اتإقرار

. ثاثلًا، فر�ق اخلدمةيف  أعضاءأو أو قسيس حتت اتلدر�ب، يف الكنيسة،  كنيسمنصب يف مر�سم�  إما ساتذةاأل
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ية لة الكنيسة املحإرسايلَّ م� بي�ونوا ملزت�ب أن  ؛كنيستنايف حياة  �ط�ش�ب أن ي�ون األساتذة املرشح� 
يتم  يتهافنا براعاليت لُكِّ املسيح  رعيةد أن اتلأ�ُّ نلا ح يتياملعاي� هذه ضمان توافر إن املسيح ر�نا.  ع��يل �سوو

 .الضاللمن محايتها ة ولكمة املسيح انلقيَّ  من اإطعامه

فإن ، ذللك .ةبتدائيَّ املرحلة االاألحد يف  فضول مدارس بما يف ذلك، يشءهو اغية لك ظيمه تع�د اهللا وأخً�ا، 
 يف اغية األهمية.اذلين �ستأمنهم ىلع أطفانلا هو أمر  األساتذة

 

 .فلور�دابوالية انفورد، س مدينة هو مسئول خدمة الشباب واألرسة يف كنيسة سانت أندرو يف ستيفن آدمز

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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