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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  لوقا
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع    (. 02-00لوقا الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 22: 11يوحنا 

 

 . 05: 11يوحنا  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 55) تعليم 4

 المؤمنين والكنائس المسيحيةمضاعفة عدد المسيحيين 
 

: التّعليم الُمقدَّم في هذا الدرس يتعلَّق بتضاُعف أتباع المسيح وتضاعف الكنائس المسيحية والمجموعات ُمقّدمة

البيتية. سنستكشف في هذا الدرس مبدأ التضاُعف الروحي في الكتاب الُمقدس، وسنتعلّم من الكتاب الُمقدس 

ن تضاُعف خّدام المسيح، وعن عن تضاُعف الذين يأتون إلى المسيح، وعن تضاعف تالميذ المسيح، وع

 تضاعف الكنائس المسيحية والمجموعات البيتية. 

 

 مبدأ التضاُعف الروحي في الكتاب الُمقدَّس . أ

 

 من أجل ُمضاعفة الناس، ينبغي أوالا أن تربح الناس.  :ُمقّدمة

 لمضاعفة التالميذ، عليك أن تتلمذ. 

 



 31الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 .كانت الخدمة في العهد القديم خدمة ُمضاَعفة .1

 : معنى التضاُعف الروحي هو زيادة عدد الناس الذين يؤمنون باهلل ويطيعون كلمته. ُمقّدمة

 : كيف حدث التضاُعف الروحي في العهد القديم؟ شف وناق  اكتش  

 . 3: 1؛ يوئيل 8-3: 85مزمور  اقرأ

 .مالحظات

! ومن الثالثة األجيال التالية إلىكان التضاُعف الروحي في العهد القديم يتألَّف من نقل معرفة هللا وإرادته 

 الوقت الذي دعا هللا فيه شعب إسرائيل ليكون شعبه في العهد القديم أمَرهم بأن يتضاَعفوا روحياا. 

 : 8-3: 87مزمور  .أ 

يدّون لنا هذا المزمور كيف نقل شعب إسرائيل لألجيال الثالثة التالية كل شيٍء أخبرهم به آباؤهم عن هللا 

بل )الجيل الثاني(،  ال نكتمها عن أبنائنا ،)الجيل األول( معناها وعرفناها وحدثنا بها آباؤناسوإراداته. نقرأ: "

)الجيل  فيعلموها أيضا ألعقابهم ... عن قوة الرب وعجائبه التي صنع )الجيل الثالث( نخبر الجيل القادم

أعطى هللا اآلباء مسؤولية نقل " .فيضعون على هللا اتكالهم وال ينسون أعماله، بل يحفظون وصاياه، الرابع(

معرفة هللا وأعماله الرائعة العجيبة ووصاياه لألجيال الثالثة التالية، أي الذين كانوا أوالدهم وأوالد أوالدهم 

وأحفاد أوالدهم! وبهذه الطريقة كان كلُّ جيٍل في إسرائيل يحظى بفرصة أْن يعرف هللا وأعمالَه الرائعة ويطيع 

   وصاياه.

 : 3 :1يوئيل  .ب 

: "أخبروا بنيكم عنه )الجيل الثاني(، وبنوكم بنيهم )الجيل الثالث(،  أمر الرب يوئيل )الجيل األول( قائالا

ا آخر )الجيل الرابع(." كانت مسؤولية وعمل كل جيل في إسرائيل هما نقل معرفة هللا وإرادته  وبنوهم دورا

جيال الّصغار ومن خالل خدمة أنبياء العهد إلى عّدة أجيال تالية. وقد حدث هذا من خالل تعليم العائالت أل

ا )مزمور 9-1: 6القديم. أبناء كل جيل هم أبناء اإلنسان نفسه )تثنية   (. 80-81: 85( وأبناء اآلخرين أيضا
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    .كانت خدمةُ يسوع المسيح خدمةَ ُمضاَعفة .2

 .أ. يسوع والكرازة 

 : كيف ربح يسوع المسيح الناَس إليه؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ميالدية. وقد  06ربح يسوع الناس إليه. بدأ يسوع خدمته العلنية حول شهر كانون األول/ ديسمبر من عام 

 ربح الناس من خالل إدخالهم إلى حياته أو دخوله هو إلى حياتهم. 

. أدخل يسوع كثيرين إلى حياته وخدمته. فذهب إلى الجليل وأعلن 23-39: 1؛ يوحنا 15: 1مرقس  اقرأ

: "بشارة إن ." أشرك الناس في قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت هللا. فتوبوا وآمنوا باإلنجيلجيل هللا للناس قائالا

حياته من خالل كرازته ببشارة اإلنجيل لهم ومن خالل تشجيعهم على أن "يتوبوا )يغيّروا اتجاههم الفكري 

: "تعاليا وانظرا" كيف   عاش ومن ثّم "يتبعانه" في ما كان يعمله. والحياتي( ويؤمنوا"! وقد دعا الناس قائالا

، ذهب إلى عرس، وإلى األعياد 0-1: 0يوحنا  اقرأ . انخرط يسوع في حياة اآلخرين اليومية العادية. فمثالا

الدينية اليهودية في أورشليم، وإلى االجتماعات االعتيادية في المجامع. ذهب يسوع إلى بيوت الناس وأكل 

ديين في الشوارع، وحادث الناس في ظروفهم اليومية االعتيادية وهم في العمل، مثل معهم، وكلّم الناس العا

ا ما أتى تالميذه ليستمعوا إلى تعليمه، ولكنّهم مع هذا  الّصيد أو جمع الضرائب. وخالل هذه الفترة، كثيرا

 حافظوا على أعمالهم اليومية كصيادي سمك وجامعي ضرائب أو أي عمل آخر. 

 .والتدريبب. يسوع  

 : كيف دّرب يسوع تالميذه؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

دّرب يسوع المسيح تالميذه من خالل تثبيتهم في اإليمان المسيحي بتهيئتهم وإعدادهم للمهّمات. وبعد مرور 

 سنة، دعا رجاالا ُمعيّنين بغرض تدريبهم. 

 ." فأجعلكما صيادين للناسهيا اتبعاني، . قال يسوع الثنين من تالميذه: "19: 2متّى  اقرأ
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 ايذا دّربهم ليكونوا تالمو. اختار يسوع بعد الصالة اثني عشر رجالا 12-13: 3؛ مرقس 13-10: 6لوقا  اقرأ

له. دّربهم بجعلهم "معه" معظم الوقت حتى يروا حياته وخدمته، ويسمعوا تعليمه وإجاباته، ويختبروا كيف 

 ء الرجال مع يسوع أثَّر بهم عميقاا! تغيّر الناس ونالوا المساعدة. وجود هؤال

. دّربهم يسوع بإرسالهم اثنين اثنين للكرازة باإلنجيل ولخدمة احتياجات الناس. ومن ذلك 16-1: 12لوقا  اقرأ

ا، تبعه تالميذه كل الوقت.   الوقت فصاعدا

ا مع . خالل اليومين األخيرين في خدمة يسوع العلنية، قضى يسوع معظم وقت52: 11يوحنا  اقرأ ه وحيدا

 تالميذه ليعلّمهم ويدّربهم من أجل خدمتهم المستقبلية. 

 .ج. يسوع واإلرسال 

 : ألي سبب دّرب يسوع تالميذه؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 أرسل يسوع تالميذه كخّدام أو ُمرَسلين إلى العالم أجمع.

 . قبل موت يسوع على الصليب، قال إن إنجيل ملكوت هللا سيُكَرز به لكّل األمم في العالم.12: 02متّى  اقرأ

. بعَد ثالث 5: 1 الرسل ؛ أعمال01: 02؛ يوحنا 29-22: 02؛ لوقا 15: 16؛ مرقس 02-15: 05متّى  اقرأ

ذه في الكرازة للناس وتعليمهم سنوات ونصف من التعليم والتدريب وتقديم يسوع المسيح نفسه مثاالا لتالمي

وشفائهم، مات يسوع المسيح على الصليب ثّم قام من الموت. وبعد قيامته أعطى تالميذه المأمورية العظمى. 

ن األناجيل األربعة المأمورية العظمى وتُظِهر أن يسوع كّرر مأموريته تلك مراٍت عديدة لتالميذه في  تدوِّ

: " 02-15: 05ظروف وسياقات مختلفة. وفي متّى  إلي  عَ فِ دُ ‘مهم قائال: يسوع وكلّ  مَ فتقدَّ أوصى تالميذه قائالا

دوهم باسم اآلب واالبن والروح فاذهبوا إذن، وتلمذوا جميع األمم، وعمِّ  .كل سلطان في السماء وعلى األرض

 " .موهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل األيام إلى انتهاء الزمانوعلِّ ؛ القدس

. ذهبت مجموعة التالميذ الصغيرة إلى كل مكان، وقد قلبت فعالا اإلمبراطورية 8-6: 18 الرسل أعمال اقرأ

ا على عقب.  الرومانية رأسا
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 كانت الخدمةُ في العهد الجديد خدمةَ ُمضاَعفة.    .3

 : كيف حدث التضاُعف الروحي في العهد الجديد؟ شف وناق  اكتش  

 ضاَعف يسوع التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيين والخّدام المسيحيين.  . أ

. علَّم يسوع عن التضاُعف الروحي في العهد الجديد لتالميذه ولكل األجيال التالية من 02-19: 05متّى  اقرأ

ذه الوصايا للتالميذ ه وإحدىالتالميذ! فأمَر تالميذه بأن يعلّموا التالميذ الُجُدد بأن يطيعوا كل ما يوصي به. 

الُجُدد هي بأن "يذهبوا إلى العالم أجمع ويتلمذوا"، وبأن "يعلّموا هؤالء التالميذ بأن يطيعوا كل ما أوصى 

"! وهكذا كانت مسؤولية وعمل كل جيل من تالميذ يسوع بما في ذلك هذه المأمورية العظمىيسوع به، 

ُجُدد بأن يطيعوا كل وصايا يسوع المسيح وتعاليمه! وبهذا المسيح هي تلمذة آخرين وتعليم هؤالء التالميذ ال

 الطريقة، لم تأِت نهاية ألجيال التالميذ الُجُدد والخّدام المسيحيين، بل استمّر وجودهم ويستمّر! 

 ضاعف بطرس التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . ب

. كان بطرس أحد تالميذ يسوع المسيح. وقد كرز بطرس بدوره ببشارة اإلنجيل 13: 2 الرسل أعمال اقرأ

لكثيرين وعلّم التالميذ الُجُدد بأن يصيروا تالميذ يسوع المسيح. في البداية، خدم بشكٍل رئيسيٍّ في أورشليم، 

 سائل إلى الكنائس. ولكنّه الحقاا سافر وانتقل إلى أماكن أخرى، وزرع كنائس جديدة، وزار كنائس وكتب ر

 ضاعف برنابا التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . ج

ا للمسيح في خدمة بطرس. وهو بدوره كرز ببشارة 06-19: 11 الرسل أعمال اقرأ . صار برنابا تلميذا

ليسوع المسيح. سافر برنابا إلى أنطاكية وساعد  اإلنجيل لكثيرين، وعلّم المؤمنين الُجُدد بأن يصيروا تالميذ

 الكنيسة المسيحية الناشئة في أن تنمو. 

 ضاعف بولس التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . د

في . أحضر برنابا بولس من طرسوس )الكائنة اآلن 12-12: 3تيموثاوس 0؛ 5-5: 1تسالونيكي 1 اقرأ

تركيا(، وأشركه في خدمته في أنطاكية )في سوريا(. وبولس بدوره كرز ببشارة اإلنجيل لكثيرين، وعلّم 

ا، حيث قام بأربع رحالٍت كرازية على  التالميذ الُجُدد بأن يصبحوا تالميذ ليسوع المسيح. سافر بولس كثيرا

ا سيا وأوروبا. وزاآاألقل، وزرع كنائس جديدة )كبيرة أو بيتية( في  ر الجماعات المسيحية، ودّرب خّداما
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لجماعات لوكتب رسائل للكنائس ومسيحيّين، وأرسل هؤالء الخّدام ليكرزوا باإلنجيل في أماكن كثيرة، 

 المسيحية. 

كيف حدث التضاُعف الروحي في مدينة تُدعى "تسالونيكي".  5-5: 1تسالونيكي 1بولس في  الرسول يصف

فقد كرز بولس مع مساعديه العاملين معه، سيال وتيموثاوس، ببشارة اإلنجيل في تسالونيكي. وسكان تلك 

يعيشون بينهم  أنهم كانوا ورأواكيف كرز بولس وشريكاه ببشارة اإلنجيل بقوة وإقناع عظيم،  سمعواالمدينة 

الرب يسوع المسيح، بالرغم من األلم  تابعينبهؤالء الخّدام  يتمثّلونألجلهم. وهكذا، بدأ التسالونيكيون 

لكل المؤمنين في مقاطعتهم، مكدونية، بل وفي  مثاالا واالضطهاد الشديدين. والتسالونيكيون بدورهم صاروا 

ا! فكرز هؤالء بب شارة اإلنجيل في كّل مكاٍن في هاتين المقاطعتَين، وصار المقاطعة المجاورة، إخائية، أيضا

 إيمانهم باهلل معروفاا في كلِّ مكان. 

ضاعف تيموثاوس التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات  . ه

 المسيحية. 

(. والحقاا، 15: 3؛ 5: 1ثاوس تيمو0. في البدء تعلّم تيموثاوس الكثير من جّدته وأّمه )0: 0تيموثاوس 0 اقرأ

أربع عشرة سنة. وتيموثاوس بدوره  ىكان مصدر معظم ما تعلّمه هو الرسول بولس، إذ تبعه وخدم معه حوال

 كرز ببشارة اإلنجيل وعلّم التالميذ الُجُدد أن يصيروا تالميذ ليسوع المسيح. 

والتعاليم التي سمعتها مني قول له: "، يوصي بولس تيموثاوس بأن يتضاَعف روحياا، في0: 0تيموثاوس 0في 

." بحضور شهود عديدين، أودعها أمانة بين أيدي أناس جديرين بالثقة، يكونون قادرين على تعليم اآلخرين

يقول الرسول بولس إن تيموثاوس مسؤول عن أْن تُنقَل معرفة يسوع المسيح ووصاياه إلى الجيل التالي من 

الذين يمكن االعتماد عليهم. وهؤالء بدورهم، وكونهم أكفاء يُعتَمد عليهم، الرجال والنساء األمناء األكفاء 

ا!   مسؤولون عن نقل اإليمان المسيحي إلى الجيل التالي أيضا

ظ أن خدمة يسوع المسيح شملت بطرس. وخدمة بطرس شملت برنابا. وخدمة برنابا شملت بولس. الحِ 

عن مأمورية يسوع  )الجيل األول( بأنه مسؤول ل بولسوخدمة بولس شملت تيموثاوس. وقد شعر الرسو

: تجاه تيموثاوس )الجيل الثاني(، وتجاه الرجال األمناء األكفاء تجاه الثالثة األجيال التاليةالمسيح العظمى 

ا )الجيل الرابع(!   )الجيل الثالث(، وتجاه اآلخرين أيضا
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 .نوعية الناس الذين ينبغي أن يتضاَعفوا .4

 : ما نوعية الناس الذين ينبغي أن يتضاعفوا في هذه الخدمات المسيحية المتضاعفة؟ عّلم

، فال يكونون مجّرد متحّولين دينياا. يضاعفوا التالميذ المسيحيينأن على المسيحيّين المؤمنين أن  05يعلّم متّى 

 يسوع. "التالميذ" مسيحيون مؤمنون ناضجون يعرفون تعاليم يسوع المسيح ويطيعون وصايا 

األمناء واألكفاء الذين يمكن أن على المسيحيّين المؤمنين أن يضاعفوا المسيحيين  0تيموثاوس 0علِّم تو

 على أن يعلِّموا آخرين.  االعتماد عليهم والمؤهَّلين والقادرين

 . ضمن أفراد عائالتهمأن على المسيحيّين المؤمنين أن يضاعفوا المؤمنين  85يعلّم المزمور 

في مقاطعتهم والمقاطعات وتروي رسالة تسالونيكي األولى قصة مضاعفة المسيحيّين المؤمنين للتالميذ 

ا  . المجاورة أيضا

في كل أّمة أو أن على المسيحيّين المؤمنين أن يضاعفوا التالميذ  5: 1 الرسل وأعمال 05و 02ويعلّم متّى 

 .(9: 5 يوحنا في العالم كله! )انظر رؤيا مجموعة بشرية

 

 تضاُعف الجماعات والكنائس المسيحية . ب

 

معنى التضاُعف الروحي هو زيادة عدد الكنائس المسيحية )سواء أكانت كنائس كبيرة أو مجموعات  :ُمقّدمة

 بيتية( في كل مكان. 

 : كيف تأتي الكنائس المسيحية )سواء الكبيرة أو المجموعات البيتية( إلى الوجود؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يأخذ هللا المبادرة في تاسيس كنيسة مسيحيّة جديدة.  .1
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. يمكن لروح هللا أن يدعو البعض في كنيسة مسيحيّة محلّية لخدمة خاّصة. ولذا، 2-1: 13 الرسل أعمال اقرأ

دعا بولس وبرنابا للذهاب وإعالن بشارة اإلنجيل في مدٍن ومقاطعاٍت وبالٍد كثيرة. كما أنّه أمَر الكنيسة 

 المحلية بأن تطلِق هؤالء الخّدام لذلك العمل. المسيحية 

 يربح الخّدام المسيحيّون مؤمنين ويتلمذونهم.    .2

أعلن بولس وبرنابا كلمة هللا. فقد كرزا بيسوع  .00-1: 12؛ أعمال الرسل 50-13، 5: 13 الرسل أعمال اقرأ

التبرير  -المسيح وبموته وقيامته، وأعلنا غفران الخطايا بيسوع المسيح، أي التبرير باإليمان بيسوع المسيح 

. وحين كانوا يتعرَّضون لالضطهاد، كانوا يهربون إلى مدن أخرى  من كل أمٍر لم يتبّرر الناس منه قبالا

كرازة ببشارة اإلنجيل هناك. حثّوا الناس على أن يتركوا أوثانهم الباطلة ويعودوا إلى هللا ويستمّرون في ال

ا من التالميذ في مدٍن عديدة. وفي أعمال ا كبيرا نقرأ أنه بعد مرور  01: 12 الرسل الحّي. وقد ربحوا عددا

شركاءه إلى مجموعات بعض الوقت، حيث ُسنِحت الفرصة ألتباٍع ُجُدٍد للمسيح بأن ينموا، عاد بولس و

 التالميذ المسيحيّين هؤالء لتقويتهم وتشديدهم وتشجيعهم. 

 يعيّن الخّدام المسيحيون شيوًخا في كل كنيسة مسيحيّة محلية.    .3

 . 03: 12 الرسل أعمال اقرأ

 .أ. زارعو كنائس جديدة 

ا بولس وبرنابا، اللذان كرزا لتلك المجموعات الجديدة من المسيحيين المؤمنين  وتلمذاهم، عيّنا )انتخبا( شيوخا

في كل كنيسة مسيحيّة محلّيّة، ثم استودعاهم بالصالة لعناية وحماية الرب يسوع المسيح. الكلمة "انتخب" 

ا، كان على هؤالء  و"استودع" ال تعنيان "الرسامة" بالمعنى الحديث للكلمة. لكن من تلك اللحظة فصاعدا

ا 2: 2تيموثاوس 1؛ presbuterion :في اليونانية -)"المشيخة" شيوخ الشيوخ كمجموعة أو هيئة من ال ( معا

مسؤولين عن قيادة المجموعات المسيحيّة المحلّيّة. وقد كانت معظم المجموعات المسيحية المحلية تجتمع في 

 البيوت، وكانت مجموعات شركة بيتية حقيقية. 
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 .ب. الشيوخ 

ا، وكانوا قادةا مقتدرين للكنيسة. presbuteros :الراجح أن الشيوخ )في اليونانية ( كانوا الرجال األكثر نضوجا

مع أن هؤالء ُعيِّنوا الستالم مراكز القيادة في الكنيسة المسيحية المحلية، فإنّهم بشكٍل عام لم يكونوا متفّرغين 

 (. 18: 5تيموثاوس 1لهذا العمل، ولم يُكن يُدفَع لهم مقابل تلك الخدمة )انظر 

 .الشيوخج. مهّمات  

وكالء أو مديرين على الكنيسة المسيحيّة المحلّيّة، وأن يكونوا  رعاةا لشعبكان عمل الشيوخ هو أن يكونوا 

في الكنيسة المسيحيّة المحلّيّة. ال يعني هذا أن  معلّمي كلمة هللاالكنيسة المسيحية المحلّيّة، و أنشطة وأمالك

يتهم ورعايتهم، بل ينبغي لهؤالء أن يخدموا الناس. الّشيوخ عليهم أن يسودوا على الذين استوِدعوا إلى عنا

مسؤولون ومساءلون مباشرةا أمام الرب يسوع المسيح، الذي هو رأس كل كنيسة مسيحيّة محلية ورأس كل 

 (. 2-1: 5بطرس 1؛ 35-18: 02 الرسل الكنيسة المسيحية في كل العالم )أعمال

 يبقى للخّدام المسيحيّين تأثير مستمّر في الكنائس المسيحية الجديدة.   .4

 . 18: 5تيموثاوس 1؛ 16-12: 2كورنثوس 1 اقرأ

بولس يقوم بزيارات للكنائس المسيحية بنفسه بين فترٍة وأخرى. وكان يُرِسل بعض شركائه في الرسول كان 

الخدمة إلى تلك الكنائس لتشجيعهم وخدمتهم، ال للتّسيُّد عليهم. وكتب رسائل لتلك الكنائس، وتشكِّل هذه 

ا من الكتاب الُمقدَّس اليوم. ولكن بولس لم يحاول السيطرة على ا لكنائس المسيحية المحلية أو الّرسائل جزءا

مجموعات الشركة البيتية أو تنظيمها، إذ لم تكن هذه مسؤوليته بل مسؤولية شيوخ الكنيسة المحلية. وتعلّم 

أن مجموعة الشيوخ، أو المشيخة المحلية، ينبغي أن توّجه شؤون الكنيسة  18: 5و 12: 2تيموثاوس 1

 شركة البيتية(. المسيحيّة المحلّيّة )الكنائس أو مجموعات ال

 يقّدم الخّدام المسيحيون تقريًرا بشأن خدمتهم.   .2

. حين أكمل بولس وبرنابا عملهما جمعا كنيستهما المسيحية المحلية وأخبرا شعب 08: 12 الرسل أعمال اقرأ

اللهما من خ هللاعماله بل بما عمله  هماظ أنهما لم يخبرا بما الكنيسة بما عمله هللا معهما ومن خاللهما. الحِ 

 بنعمته وقوته. فقد أعطيا كل المجد هلل على ما عمله! 
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 ج. تضاُعف أتباع المسيح )المسيحيّون المؤمنون( 

 

 كان. يقول يسوع في متّىمالميذ والخّدام المسيحيين في كل معنى التضاُعف الروحي زيادة عدد الت :ُمقّدمة

الخّدام إن الحصاد كثير، ولكن الفعلة قليلون! وبحسب يسوع المسيح، فإنّه ينبغي تضاُعف عدد  35-35: 9

، يزيد هللا من الخّدام المسيحيّين من خالل 9في الحصاد. كيف ينبغي أن يتضاعفوا؟ بحسب متّى  المسيحيين

يب وإرسال التالميذ المؤمنين إلى ، يزيد عدد الخّدام المسيحيّين من خالل التدر12الصالة! وبحسب متّى 

 العالم! 

 .تضاعف عدد الذين يؤمنون بالمسيح )من خالل الكرازة( .1

 .35-35: 2يوحنا  اقرأ

 : كيف يتضاعف المسيحيون المؤمنون الُجُدد؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يتضاعف عدد الذين يؤمنون بالمسيح من خالل الكرازة. 

يعلّم يسوع بوجود أنواٍع مختلفة من الخّدام في الكرازة. فيقول: "واحٌد يزرع وآخر يحصد." ففي بعض 

ا.   األحيان يكون عمل الكرازة زراعة، وفي أحياٍن أخرى يكون عمل الكرازة حصادا

 .الزارعون . أ

ا، كان الزارعون في هذا المقطع يسوع والمرأة السامريّة. فيسوع ربح نفس المرأة  السامريّة. وهي طبعا

بدورها انطلقت في ِربح نفوس الذين كانوا يسكنون بلدتها. وفي هذه األثناء، كلّم يسوع تالميذه وقال: "أما 

" كان الحصاد يبدأ عادةا في شهر نيسان/ إبريل، وهكذا نستطيع أن ؟تقولون: بعد أربعة أشهر يأتي الحصاد

السامرية كان شهر كانون األول/ ديسمبر. في شهر كانون  نعرف أن الوقت الذي التقى فيه يسوع بهذه المرأة

! وفي هذه وأما الحصاد الروحي للناس فلم يكن له موسم ُمحدَّدالثاني/ ديسمبر لم تُكن الحنطةُ جاهزةا للحصاد، 

الحالة، لم يكن هناك وقٌت طويل بين زرع بذور بشارة اإلنجيل وحصاد الناس للحياة األبدية! رأى يسوع 



 31الدَّرس -السابع الدليل
 

 

ا إلى الحقول، فهي قد انظروا مليّا "نحو البئر، فقال: السامريّين آتين من البلدة عابرين الحقول متَّجهين  جماهير

  ."نضجت وحان حصادها

 .الحّصادون . ب

كان الحّصادون هم التالميذ. وقد أشار يسوع بشكٍل واضح إلى أنَّه يرسل تالميذه ليحصدوا هؤالء الناس 

إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا، : "35: 2يسوع في يوحنا ويجمعوهم إلى ملكوته. يقول 

." كان يسوع والمرأة السامرية قد خدما وسط السامرين. خدم يسوع بشكٍل مباشر مع وأنتم تجنون ثمر أتعابهم

ذ لجمع السامرية، وهي خدمت بشكٍل مباشر وسط شعب مدينتها. واآلن الرّب يسوع المسيح يرسل التالمي

 حصاد الناس للحياة األبدية. 

 .واحٌد يزرع وآخر يحصد .ج 

حتى : "38: 2النمط االعتيادي في العالم الروحي هو "الواحد يحصد ما زرعه آخر." فيقول يسوع في يوحنا 

" وكل خادم في ملكوت هللا هو "حّصاٌد" و"زارع" في الوقت .’واحد يزرع، وآخر يحصد‘يصدق القول: 

ا سيحصدها آخرون. ولذا، فإنّه في خطة هللا السيادية،  نفسه. فهو يحصد ما زرعه آخرون، وهو يزرع بذورا

ا هناك محصول يُحَصد ويُجَمع!   سيكون دائما

فينشرون رسالة بشارة اإلنجيل بكلِّ في بعض األحيان، يكون العمل الرئيسي للخّدام المسيحيّين هو الزراعة. 

 طريقٍة ممكنة. 

وفي أحياٍن أخرى، يكون العمل الرئيسي للخّدام المسيحيّين هو الحصاد، فيساعدون الناس على أن يقبلوا 

 المسيح في قلوبهم وحياتهم. 

ا بالدرجة األو لى، فإنّه سيكون في خطّة هللا السياديّة، سواء أكان عمل الخادم في الكرازة زراعةا أو حصادا

ا بأن عملهم وجهودهم في الرب ليست باطلة ) : 15كورنثوس 1هناك حصاٌد! ويمكن لخدام هللا أن يفرحوا دائما

(! فكلمة هللا ال تعود إليه فارغة، بل تعمل ما يرغب بعمله من خاللها، وتتّمم القصد الذي ألجله أرسلها 55

 (! 11: 55)إشعياء 
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  .المسيحيين المؤمنين )من خالل التلذة(تضاعف عدد التالميذ  .2

 .16-11: 2؛ أفسس 11-5: 3كورنثوس 1؛ 02: 05متّى  اقرأ

 : كيف يتضاعف ويتكاثر التالميذ؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 من خالل التلمذة.  ينيتضاعف عدد التالميذ المسيحيّين المؤمن

 تعاليم الرب يسوع المسيح إطاعةوذلك من خالل تعلُّمهم  ،اتالميذا ينمو المؤمنون الحديثون فيصيرون 

 . هووصايا

 .الخادم العامل وشركاؤه الخّدام العاملون . أ

ا مختلفة من الخّدام في ملكوت هللا. فيعيّن هللا بعض الخّدام لزراعة بذور  يعلّم الرسول بولس بأن هناك أنواعا

ا آخرين لس قاية النباتات، أي للعناية بالمؤمنين الُجُدد ولتلمذتهم. ولكن بشارة اإلنجيل، أي للكرازة. ويعين خّداما

في كل أشكال وأنواع العمل والخدمة، هللا هو الذي يعيّن ويحّدد المهمات المختلفة، وهللا هو الوحيد الذي ينّمي 

 كّل عَمل! 

للناس  الحياة الجديدةيعطي هللا . شركاؤه في العمل، والمسيحيّون المؤمنون ههم العاملوهكذا، يكون هللا هو 

ويعيّن كنى الروح القدس. في حياتهم الروحية من خالل سُ  يعطيهم النموّ من خالل التجديد )الوالدة الجديدة(، و

 لكّل خادم مسيحي.  ويحّدد األعمال والمهمات

 .طبقات األساس والبناؤون على األساس . ب

ه في العمل(، فإّن مهّماتهم وأعمالها ليست مع أن هؤالء المسيحيّين المؤمنين هم عاملون مع هللا )شركاؤ

نفسها. فبعض الخّدام يُعيَّنون لوضع األساس، الذي هو المسيح. فهو يكرزون من خالل الزرع والحصاد. 

ويُعيَّن خداٌم آخرون للبناء على هذا االساس، فيتلمذون المؤمنين ويساعدونهم على أن ينموا وينضجوا في 

ؤمنين الُجُدد في الحفاظ على عالقة شخصية مستمّرة مع يسوع المسيح، وعلى المسيح يسوع. فيساعدون الم
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أن تصير لديهم معرفة شاملة وعميقة لتعاليم وعقائد اإليمان المسيحي ليصيروا أكثر شبهاا بالمسيح في 

 شخصياتهم وسلوكهم، ومن خالل خدمتهم للمسيح. 

  .(تضاعف الخّدام المسيحيّين )من خالل اإلعداد والتأهيل .3

 . 10-11: 2أفسس  اقرأ

 : كيف يتضاعف الخّدام المسيحيّون؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يتضاعف عدد الخّدام المسيحيين من خالل إعداد المسيحيّين المؤمنين وتأهيلهم للخدمة. 

يعلّم بولس بأّن الّرّب يسوع المسيح أعطى بعض الخّدام المسيحيّين موهبة ومهمة روحيّتَين خاّصتين هما 

إعداد كل المسيحيّين اآلخرين ألعمال الخدمة في الكنيسة والعالم! ومهّمة هؤالء هي أن يِعّدوا بعض 

 اآلخر على إعداد مزيٍد من الخّدام. المسيحيّين المؤمنين على الكرازة، وبعضهم اآلخر على التلمذة، وبعضهم 

ينبغي أن يوجد في كل كنيسة أنواع مختلفة من الخدمات. وباإلضافة إلى ما يُذَكر أعاله، فإن هناك خدمات 

أخرى مثل تعليم األطفال، وربح األحداث والشباب ليسوع المسيح، وأعمال الرحمة للفقراء والمرضى 

وتنظيف البيت أو المبنى الذي تستخدمه الكنيسة، وتعليم الناس قراءة  والمظلومين، وإدارة الكنائس المحلية،

 ، والصالة، والترنيم، وغيرها. هوفهم الكتاب الُمقدَّس

األمر الضروري الذي ينبغي لنا تذكُّره هو أن شيوخ الكنيسة المحلية مسؤولون عن ضمان تلمذة كل 

المسيحيّين المؤمنين الذين تحت رعايتهم من أجل أن ينموا ويتهيّأوا ألجل القيام بخدمة ما سواء أكان هذا في 

 . كنيستهم المحلية )الكنيسة أو شركة المجموعة البيتية( أو في مكان آخر

 د. جوهر خدمة التلمذة

 

ف عدد التالميذ المسيحيّين المؤمنين وعدد الخّدام المسيحيّين.   .1  خدمة التلمذة تضاع 
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إنها إعداد تالميذ : جوهر خدمة التلمذة هي تلمذة أشخاٍص يقومون بدورهم بتلمذة أشخاٍص آخرين! عّلم

! إنها تضاعف عدد التالميذ المسيحيّين الُجُدد، وتضاِعف عدد الخّدام مسيحيّين وخّدام مسيحيين )متلِمذين(

 المسيحيّين! 

الجموع، أخذته الشفقة  )يسوع( وعندما رأى: "35-36: 9ما سبب أهمية التضاعف؟ يكتب البشير في متّى 

 ر، والعمال قليلونالحصاد كثي‘عندئذ قال لتالميذه: . ال راعي لها دين كغنمٍ بين ومشرَّ عليهم، إذ كانوا معذَّ 

 .’" إلى حصادهفاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عماالا 

 

  .تصبح خدمة التلمذة حركةً  .2

: الخدمات التي يتضاعف فيها ومن خاللها عدد التالميذ المسيحيّين الُجُدد والخّدام المسيحيّين تصبح عّلم

حركة! وهذه الحركة ستمتّد داخل العائلة، وداخل دوائر الّصداقة، وداخل الجماعات المسيحية )الكنائس أو 

ى، وإلى مجموعات بشرية أخرى، مجموعات الشركة البيتية(، وإلى أماكن العمل، وإلى كنائس مسيحية أخر

وإلى مدن ومقاطعات أخرى بل وإلى بلداٍن أخرى! أمر يسوع: "اذهبوا وتلمذوا جميع األمم." وقد أُعطي 

يسوع كلَّ سلطاٍن في السماء وعلى األرض لتتميم هذه المهّمة! يدعو يسوع المسيح كنيسته في كل العالم 

 لم! وبنعمة يسوع المسيح وقوته ستستطيع كنيسته عمل هذا! للتضاُعف الروحي في كل بلٍد من بلدان العا

ا سهلين. عانى كثيرون االضطهاد بل والشهادة في  ا وإنجازا ال يعد الكتاب الُمقدَّس بأن هذا سيكون نصرا

معركتهم الروحية منُذ زمن يسوع المسيح. ومع هذا، فإن االنتصار النهائي أكيد ويقيني! هذا هو فحوى رسالة 

ثم يحاربون الحمل، ولكن الحمل يهزمهم، ألنه : "يوحنا فر رؤيا(، ورسالة سِ 39-05: 5انظر رومية رومية )

 (! 01-11: 19 رؤيا يوحنا ؛ انظر12: 18 يوحنا " )رؤيا رب األرباب وملك الملوك

 

 

 



 31الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 دقائق( 5) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن تضاعف المؤمنين والكنائسالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 مجموعة. 

استخدم . 3-1تيطس  ِمن يوميّاا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يومياا آخر خمس آيات 30: 10تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .2

  .كتابية حفظتَها

. استفد من منهجية 12حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .8 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ ن أيضا حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


