التعليم المسيحي
التعليم المسيحي ھو واجب مھم وجاد من واجبات الكنيسة .فالكنيسة تحرص على أن يحصل
أوالدھا )رجال ونساء المستقبل( على التعليم المسيحي السليم ،لضمان جيل مسيحي قادم يتوارث
عاداتنا وإيماننا ،كما حافظنا عليه نحن أكثرمن  2000سنة .كما أن التعليم يساعد كثيراً في بناء
عائالت مسيحية مواظبة في المستقبل أو حتى دعوات كھنوتية ورھبانية أو حتى علمانية.
التعليم ھو موھبة من المواھب السبع للروح القدس ،فموھبة التعليم تك ﱢمل جسد المسيح )الكنيسة –
جماعة المؤمنين( وال تقل أھمية عن باقي المواھب.

ضا ِء لَھَا َع َم ٌل َوا ِح ٌد ،ھ َك َذا نَحْ ُن
ْس َج ِمي ُع األَ ْع َ
ضا ٌء َكثِي َرةٌَ ،ول ِك ْن لَي َ
" فَإِنﱠهُ َك َما فِي َج َس ٍد َوا ِح ٍد لَنَا أَ ْع َ
َرَ .ول ِك ْن لَنَا َم َوا ِھبُ
يحَ ،وأَ ْع َ
ْضُ ،كلﱡ َوا ِح ٍد لِآلخ ِ
ا ْل َكثِ ِ
ضا ٌء بَ ْعضًا ِلبَع ٍ
يرينَ َ :ج َس ٌد َوا ِح ٌد ِفي ا ْل َم ِس ِ
ب النﱢ ْع َم ِة ا ْل ُم ْع َ
اإلي َما ِن ،أَ ْم ِخ ْد َمةٌ فَ ِفي ا ْل ِخ ْد َم ِة ،أَ ِم ا ْل ُم َعلﱢ ُم فَ ِفي
ُم ْختَلِفَةٌ بِ َح َس ِ
طا ِة لَنَا :أَنُبُ ﱠوةٌ فَ ِبالنﱢ ْسبَ ِة إِلَى ِ
ور .اَ ْل َم َحبﱠةُ فَ ْلتَ ُك ْن
التﱠ ْعلِ ِيم ،أَ ِم ا ْل َوا ِعظُ فَفِي ا ْل َو ْع ِظ ،ا ْل ُمع ِ
ْطي فَ ِب َسخَا ٍء ،ا ْل ُم َدبﱢ ُر فَبِاجْ تِھَا ٍد ،الرﱠا ِح ُم فَبِ ُس ُر ٍ
َصقِينَ بِا ْل َخي ِْرَ .وا ﱢدينَ بَ ْع ُ
ض ُك ْم بَ ْعضًا ِبا ْل َم َحبﱠ ِة األَخ َِويﱠ ِةُ ،مقَ ﱢد ِمينَ
ار ِھينَ ال ﱠشرﱠُ ،م ْلت ِ
بِالَ ِريَا ٍءُ .كونُوا َك ِ
بَ ْع ُ
وح ،عَابِ ِدينَ الرﱠبﱠ  ،فَ ِر ِحينَ
ض ُك ْم بَ ْعضًا فِي ا ْل َك َرا َم ِةَ .غ ْي َر ُمتَ َكا ِسلِينَ فِي االجْ تِھَا ِدَ ،حا ﱢرينَ فِي الرﱡ ِ
ْ
ْقُ ،موا ِظبِينَ َعلَى ال ﱠ
ت القِدﱢي ِسينَ ،
صابِ ِرينَ ِفي ال ﱢ
فِي ال ﱠر َجا ِءَ ،
صالَ ِةُ ،م ْشت َِر ِكينَ فِي احْ تِيَا َجا ِ
ضي ِ
ْ
ْ
ﱠ
ار ُكوا َعلَى ال ِذينَ يَضْ َ
ار ُكوا َوالَ تَل َعنُوا".
عَا ِكفِينَ َعلَى إِ َ
ضافَ ِة ال ُغ َربَا ِء .بَ ِ
ط ِھ ُدونَ ُك ْم .بَ ِ
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