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 لقادة المجموعات

 



 قدِّمةالم  

 

 ما هي الكنيسة؟

ا  في أحد البيوت )رومية الكنيسة، بمفهومها المحلي، هي جماعة ِمن المؤمنين المسيحيِّين الذين يجتمعون مع  

ا الكنيسة، بمفهومها األوسع، فهي جسد المسيح )أفسس 2: 6كورنثوس 6( أو في إحدى الُمدن )5: 61 : 6(. أمَّ

(. والكنيسة هي 62: 62كورنثوس 6(، وجميع المؤمنين المسيحيِّين هُم أعضاء في هذا الجسد الواحد )22-22

: 2)أفسس  مسكن ا يسكن هللا نفسه فيه بروحه( أو 5: 2بطرس 6ا )يَُعدُّ فيه كل مؤمن حجرا  حي    بيت روحي

(. وفي هذه العائلة فإن هللا هو األب الُمحب الذي 61: 2)أفسس  بيت هللا أو عائلته(. والكنيسة هي 26-22

 رعيَّة َتتبع راعي ا يمشي أمامهايعتني بجميع المؤمنين الذين يرتبطون معا  كإخوة وأخوات. والكنيسة هي 

ا 2: 5بطرس 6) تتألف من أناس اختارهم هللا ِمن جميع  أمة مقدَّسة(. والكنيسة هي 4: 5و  25: 2؛ انظر أيض 

التعبير المنظور عن الملكوت أو عن ُملك هللا (. والكنيسة هي 61-1: 2بطرس 6األمم والشعوب في العالم )

كنيسة لم تُصبح كيان ا كامال  بعد، إال (. ومع أن ال44-42: 26؛ 61-61: 61؛ 42-21: 62)َمتَّى  على األرض

ا 61-1، 2-6: 26عند مجيئه الثاني )رؤيا  العروس الكاملة للمسيحأنها ستكون  (. وِمن 7: 61؛ انظر أيض 

في العالم حيث يتصدِّى المؤمنون المسيحيِّون بثبات للهجمات العنيفة التي  كنيسة ُمحاربةجهة فإن الكنيسة هي 

(. وِمن جهة أخرى فإن 62-61: 62؛ رؤيا 61-61: 1؛ أفسس 61-61: 61دية )َمتَّى تُشنُّها القوى المعا

في السماء حيث أن أرواح المؤمنين الذين رحلوا عن هذه األرض تحيا في  الكنيسة الُمنتصرةالكنيسة هي 

 (. 64: 62؛ 24-22: 62؛ 61، 61: 66؛ عبرانيِّين 21: 4محضر هللا )غالطيَّة 

 لمسيح؟كنيسة ا ت بنَىكيف 

ُسل 61: 61المسيح يبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها )َمتَّى  (! في بادئ األمر، استخدم المسيح الرُّ

(. واآلن، يَستخدم المسيح 21: 2لوضع أساسات الكنائس التاريخية بين اليهود والسامريِّين واألمم )أفسس 

: 4المؤمنين الذين يحيون الحياة المسيحية القويمة )أفسس مؤمنين عاديِّين لبناء كنيسته. فهو يبني كنيسته على 

(، وعلى المسيحيِّين بمختلف فئاتهم ومواهبهم الروحيَّة 1-2: 4(، وعلى العقيدة المسيحية القويمة )أفسس 6-2

(. وهو يبني كنيسته عن طريق مساعدة المؤمنين الُجدد على أن يصيروا تالميذ )مؤمنين 62-7: 4)أفسس 

(، وعن طريق تأهيل هؤالء المؤمنين للعديد ِمن الخدمات العملية داخل الكنيسة 64-62: 4أفسس ناضجين( )

(، وعن طريق بناء مجتمع قائم على الحق، والمحبة، والتشبُّه بالمسيح، والنمو الدائم 62: 4وخارجها )أفسس 

ق جميع المؤمنين (. وتقع مسؤولية بناء كنيسة المسيح في وقتنا الحاضر على عات61-65: 4)أفسس 

 المسيحيِّين دون استثناء.



 هدف الُكتّيبات اإلرشادية األربعة لقادة المجموعات في بناء كنيسة المسيح

 يحّول هذا المساق مسألَة بناِء كنيسة المسيح إلى أمٍر عمليٍّ من خالل توفير األمور التّالية لقائد المجموعة: 

يحتوي كلُّ واحٍد من الُكتّيبات اإلرشادّية األربعة الُمخّصصة لقادة المجموعات والمتعّلقة ببناء الكنائس  .6
 على اثني عشر درًسا يمكن إتمام دراستهم في ثالثة شهور.  –

 تساعد الّشواهد الكتابية الّطاّلَب في الّتعرُّف على المسيح وكنيسته والكتاب الُمقدَّس.  .2

واردة في الخّط الغامق، مثل "اقرأ" و"اكتشف وناقش"، تساعد قائد المجموعة في معرفة الّتعليمات ال .2
 كيفية قيادة المجموعة. 

ًصا إلجابة كّل سؤال. تمّثل المالحظات إرشادات لقادة المجموعة.  .4  تقّدم "المالحظات" ُملخَّ

ّنا بشكٍل فرديٍّ أو في يعّلم المساق الّتدريبي منهجيات عملّية لبناء الكنائس ودراسة إنجيل يوح .5
 مجموعاٍت صغيرة. 

يشتمل كلُّ درس على واجباٍت ينبغي القيام بها تحضيًرا للجلسة الّدراسّية، ويمكن إعطاء هذه  .1
 الواجبات للّطاّلب. 

يسهل المشاركة بهذا المساق الّتدريبي مع آخرين. فبعد إكمال كلِّ واحٍد من المساقات، الّتي يتأّلف  .7
ن اثني عشر درًسا، فإّن الّطالب الذين سيعّلمون المساق الّتدريبي لمجموعة صغيرة كل واحٍد منها م

 أخرى يمكنهم الحصول على هذا الُكتّيب اإلرشادي، الذي يخّص قادة المجموعات. 

 

ب بأن يزيد من عدد الكنائس )الكنائس البيتي ة( في منطقتك! يقول يسوع: "أبني كنيستي،  نصل ي إلى الر 

ا! "ألن  منه وبه وله كلُّ األشياء. له المجد 61: 61حيم لن تقوى عليها" )مت ى وأبواب الج د  بُّ ممجَّ (! ليُكن الر 

 (.21: 66إلى األبد! آمين" )رومية 

 

 تلمذة

 (الثالثةالطبعة اإلنكليزية ) 2111

 

 



 حقوق الطَّبع

. يُسمح قانون المطبوعات والنشرمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى أي لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء وبتصوير هذه الكتب ألغراض التدريب. 

 لغات أخرى بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

ن الهدف إوأن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع

، فإننا نوصي بعدم وتأهيلهم مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح من الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن على نسخ من هذه الُكتب إالَّ توزيع  قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

ا؛  62الذي يحتوي على  بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبمن الدليل إالَّ من الدرس أو  تهيستلم نُسخ درس 

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم على أن يُبدي استعداده ل

 م الحظة

 اة(. اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحي

 

 


