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دام اليوم عن طريقة مضاعفة أعداد المـؤمنين والتالميـذ درس سوف نتحدث في  والخـُ
 التكاثُرِ الروحـي لكتاب المقدس عن مبدأ لَكن قبل ذلك، تعال بنا نرى ما الذي يعلِّمه ا . الكنائس و

 : هذا

 شتمل على مبدأ مضاعفة أعـداد األشـخاص ي نا في العهد القديم أنه ل تأم نرى من خالل
 عـن فقد كان ينبغي على كل جيٍل أن يعلِّم ما يعرفه عنِ اهللا و . الذين يؤمنون باهللا ويطيعون كلمته

 فمنذ أن اختار اهللا الشعب العبراني القديم ليكون شَعباً له، أوصاهم . الحقة مشيئته إلى ثالثة أجيال
 صـغَ ا " ): بحسب الترجمـة التفسـيرية ( ٧ - ١ : ٧٨ فنحن نقرأ في المزمور . أن يتكاثروا روحياً

 ٍل وَأنْطقُ بَِألْغَازٍ قَديمة جِداً، َأفْتَح فَمي بِمثَ . ياشَعبِي ِإلَى شَرِيعتي، َأرهفُوا آذَانَكُم ِإلَى َأقْواِل فَمي
 عـن قُـوة : الَ نَكْتُمها عن َأبنَاِئنَا بْل نُخْبِر الْجِيَل الْقَادم . سمعنَاها وعرفْنَاها وحدثَنَا بِها آباُؤنَا

نَعي صالَّت اِئبِهجعو بالر . نِلب اِئعطَى شَرَأع ا فَِإنَّهيهى فصَأو ،قُوبعي ةيِلذُر رامَأواِئيَل وري ِإس 
مهنَاءا َأبفُوا بِهرعي نَا َأناءا . آبوهلِّمعفَي ،دعوا بلَدوي لَم ينالَّذ نُونالْب ،ما الْجِيُل الْقَادرِفَهعي ِلكَي 

قَابِهِمضاً َألعلَ . َأيع ونعضفَي اهايصو فَظُونحْل يب ،الَهمَأع نونْسالَ يو مى اِهللا اتِّكَالَه " . 

 بهذه الطريقة، حظي كُلُّ جيٍل من الشَّعب العبراني القديم بفُرصته الكاملة لمعرفـة اهللا، و
 في سفْر يوئيـل ويتكرر مبدأ التكاثُر الروحي هذا . والتأمل في أعماله العظيمة، وإطاعة وصاياه

 . " َأخْبِروا بنيكُم عنْه، وبنُوكُم بنيهِم، وبنُوهم دورا آخَر " حيث نقرأ ٣ : ١

خالل ثُم نة يسوع األناجيل األربعة نَرى ممدخ مبـدأ علـى هي األخـرى اشتملت أن 
 ء إلى الجليل يكْـرِز ببشـارة أن يسوع جا ١٥ : ١ فنحن نقرأ في إنجيل مرقُس . التكاثُر الروحي

. " قَد كَمَل الزمان واقْتَرب ملَكُوتُ اِهللا، فَتُوبوا وآمنُوا بِاِإلنْجِيِل " : ملكوت اهللا ويقول



ه أن يسمح األولى هي : بطريقتين كان يسوع يجتذب الناس إليه  كمـا لهم باالقتراب مـن
 عـن واإلطِّالع على حياتـه مدان حيث أنه سمح لهما باالقتراب منه حدثَ مع تلميذي يوحنَّا المع

 وهذا هو ما حـدث حـين ذهـب . أما الطريقة الثانية فهي أن يقترب هو نفسه من الناس . قُرب
 يأتون إليه لسـماع ) عموماً ( في تلك الفترة، كان تالميذه و . في قانا الجليل إلى ذلك العرس يسوع

 . أن يتخلُّوا عن أعمالهم ووظائفهم التي كانوا يقومون بها عادةً تعاليمه دون

و سنةد نَحعة وبلنيخدمته الع نعا يسوع مجموعةً منةً ، ديعجال ليتبعوه بهـدف مالر نم 
ــي هلُم وراِئ " أنه قال لسمعان وأندراوس ١٩ : ٤ فنحن نقرأ في إنجيل متَّى . تدريبهم وتلمذتهم ـ 

 أن يسوع قضى الليل كُلَّـه فـي ١٣ - ١٢ : ٦ كما نقرأ في إنجيل لوقا . " فََأجعلُكُما صياديِ النَّاسِ
 واختار منهم اثني عشـر رجـالً لتـدريبهم جميعاً وفي صباح اليوم التالي، دعا تالميذه . الصالة

دوام، ويتعلَّمـون منـه، ومنذ ذلك الحين، أصبح تالميذه االثنا عشَر يرافقونه ع . وتلمذتهم  لى اـل
 وهكذا، فقد قضى يسوع وقتاً طويالً خالل السنتين األخيرتين مـن خدمتـه . ويتَتَلمذون على يديه

 . العلنية في تدريب تالميذه وإعدادهم للخدمة المستقبلية

ف، مات يسوع على الصليب ثُمصة التي دامت ثالث سنوات ونلنيدمته العبعد خ نقام م 
 وبعد قيامته، أعطى يسوع تالميذه ما يعرفُ بالمأمورية العظمى حيـث . األموات في اليوم الثالث

 دفع ِإلَي كُلُّ سلْطَانٍ في السـماء وعلَـى " ٢٠ - ١٨ : ٢٨ قال لهم حسب ما ورد في إنجيل متَّى
 وعلِّمـوهم . ممِ وعمدوهم بِاسمِ اآلب واالبنِ والروحِ الْقُدسِ اَألرضِ، فَاذْهبوا وتَلْمذُوا جميع اُأل
بِه تُكُميصا َأوم يعمفَظُوا جحي رِ . َأنهالـد اءضامِ ِإلَى انْقكُلَّ اَألي كُمعا َأنَا مهـلَّ . " وح ومـا أن 

 برسالة الخالص في كُـلِّ سين، حتى بدأوا بالمناداة الروح القُدس على تالميذ المسيح في يوم الخم
 ! وفي الحقيقة أنهم قلبوا اإلمبراطورية الرومانية رأساً على عقب . مكان

 بالطبع، فإن هذه المأمورية العظمى لم تَكُن موجهة إلى تالميذ المسيح األوائـل فحسـب،
 لذلك، يجب على كل جيـٍل مـن . كل زمانٍ ومكان بل هي موجهة إلى جميع تالميذ المسيح في

ي حيـاتهم تعاليم المسيح ووصاياه يطَبقوا أن هم تالميذ المسيح أن يتَلْمذ أجياالً ُأخرى وأن يعلِّم  ـف
. فبهذه الطريقة، سوف يستمر تالميذ المسيح في التكاثُر نوعاً وعدداً . الشخصية



 واحداً مـن تالميـذ فقد كان بطْرس . إلى الرسول بطْرس – على سبيل المثال – فلننظر
 كانت محصورة في ورغم أن خدمته . ين وقد كَرز بطْرس برسالة الخالص وعلَّم الكثير . المسيح
 . ليم في بادئ األمر، إالَّ أنها توسعت بعد ذلك أورشَ

 ، وكـارزاً باإلنجيـل، لميذاً للمسيح ت فقد أصبح برنابا . أيضاً برنابا هذا هو ما حدث مع و
ى أنطاك لهذا، فقد أرسله الرسـل . وقد كان يمتلك موهبة التشجيع . لمؤمنين الجدد ومعلِّماً ل  ة يـ إـل

 كما أنـه هـو . قد كان لبرنابا دور بارز في تشجيع بولُس بعد اهتدائه و . لتشجيع المؤمنين هناك
 . في الخدمة معه كاً ة وجعله شري ي إلى أنطاك الذي أحضر بولُس

 كثيـراً، سافر كما أنه . قام بولُس بالخدمة هو أيضاً حيث راح يعظُ ويعلِّم المؤمنين الجدد
 وزرع كنائس جديدة في آسيا وأوروبا، ودرب العديد من الخُدام المسيحيين وأرسـلهم للكـرازة

 . الرسائل إلى الكنائس من األماكن، وكتب العديد من كثير باإلنجيل في ال

 عنِ النُمو الروحي والعـددي فـي ٨ - ٤ : ١ نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي
 عاِلمين َأيها اِإلخْوةُ الْمحبوبون مـن اِهللا اخْتيـاركُم، َأن " : تسالونيكي حيث يقول الرسول بولُس

 الْكَالَمِ فَقَطْ، بْل بِالْقُوة َأيضا، وبِالروحِ الْقُدسِ، وبِيقينٍ شَديد، كَما تَعرِفُون ِإنْجِيلَنَا لَم يصر لَكُم بِ
كُملَأج نم نَكُميال كُنَّا برِج يرٍ . َأييق كَثي ضةَ فمالْكَل ِإذْ قَبِلْتُم ،ببِالربِنَا و ينثِّلتَمم تُمرص َأنْتُمو ، 

 َألنَّه من . بِفَرحِ الروحِ الْقُدسِ، حتَّى صرتُم قُدوةً ِلجميعِ الَّذين يْؤمنُون في مكدونيةَ وفي َأخَاِئيةَ
 َأيضـا قَـد ذَاع قبلكُم قَد ُأذيعتْ كَلمةُ الرب، لَيس في مكدونيةَ وَأخَاِئيةَ فَقَطْ، بْل في كُلِّ مكَـانٍ

 . " ِإيمانُكُم بِاِهللا، حتَّى لَيس لَنَا حاجةٌ َأن نَتَكَلَّم شَيًئا

 وحين رأى أهل . كان بولُس وسيال وتيموثاوس قد كَرزوا برسالة الخالص في تسالونيكي
 هم قُـدوة تسالونيكي حماستهم وقُدوتهم الحسنة، آمنوا هم أيضاً بيسوع المسيح وصاروا هم أنفسـ

دعى  حسنة لكل المؤمنين في مقاطعتهم التي تُدعى مكدونية وفي المقاطعـة المجـاورة التـي تـُ
 هم بالمسيح معروفـاً كما أنهم راحوا يكرزون باإلنجيل في هاتين المقاطعتين وصار إيمانُ . أخاِئية

. لدى الجميع



 : سول بولُس تلميذه تيموثاوس قائالً ، يوصي الر ٢ : ٢ وفي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس
 . " يضـا وما سمعتَه منِّي بِشُهود كَثيرِين، َأودعه ُأنَاسا ُأمنَاء، يكُونُون َأكْفَاء َأن يعلِّموا آخَرِين َأ "

 يـاٍل إلى ثالثة أج الثمين توصيل هذا اإليمان كان حريصاً جداً على أن الرسول بولُس وهذا يرينا
 . إلى آخرين ثُم إلى ُأناسٍ ُأمناء، ثُم ، أوالً إلى تيموثاوس : أيضاً

ـنظمى الواردة في األصحاح الثامن والعشرين مة العالمأموري نَعرف أن يجب علينا أن 
 فحيث أن . ذ إنجيل متَّى تُعلِّم أن التكاثُر الروحي ال يقتصر على فئة معينة من المؤمنين أو التالمي

يددالع النُمو ة ولسان، فإنكُلِّ قبيلة وُأم نم لجميع الناس مقَدم نطبق على جميـع خالص الربي 
 . المؤمنين المسيحيين دون استثناء

 كذلك، فإن النُمو العددي للمؤمنين يقتضي زيادةً في أعداد الكنائس واالجتماعات البيتيـة
 مـن سـفْر الثالث عشر والرابع عشر ونجد مثاالً جيداً على ذلك في األصحاحين . مكان في كل

 وحيث أن الوقت ال يتَّسع هنا لقراءة هذين األصحاحين، فإننـا نرجـو منـك أن . أعمال الرسل
 بعض الحقائق التي يشتمل عليهمـا هـذان باإلشارة إلى وسوف نَكتفي هنا . تقرأهما بنفسك الحقاً

 : األصحاحان

 يدعو بعض هو الذي فالروح القُدس . اهللا هو المبادر في تأسيس الكنائس المحلية أوالً،
 مثلما حـدث مـع ( المؤمنين في الكنيسة المحلية للقيام بعمل معين أو خدمة معينة في ملكوت اهللا

 . لخدمـة ل فَرز الخُـدام ل الكنيسة المحلية هو الذي يدعو الروح القُدس فإن كذلك، . ) بولس وبرنابا
 فنحن نقرأ في األصحاح الثالث عشر من سفْر أعمال الرسل أن الروح القُدس دعا بولس وبرنابا

 . للمناداة ببشارة الخالص هناك بعض المدن إلى للذهاب

 س وبرنابا كلمـة اهللا وتحـدثوا فقد أعلن بولُ . يتلمذون المؤمنين الجدد الرب خُدام ثانياً،
 . كما أنهم نادوا بالتبرير من خالل اإليمـان بيسـوع المسـيح . عن أعمال يسوع وموته وقيامته

 وقـد . وعندما واجها االضطهاد، هربا إلى مدنٍ أخرى واستمرا في المناداة بالخبر السار هنـاك
 وقـد أثْمـرت . الحقيقـي الحـي وااللتفات إلى اهللا كانا يشَجعان الناس على تَرك عبادة األوثان

. شكراً هللا . خدمتهما حيث أن الكثيرين في تلك المدن آمنوا بيسوع المسيح



 فبعد أن نادى بـولُس وبرنابـا . يعينون شيوخاً في كل كنيسة محلية الرب خُدام ثالثاً،
 وقد كانـت غالبيـة تلـك . وخٍ في كل كنيسة محلية بالخبر السار وتلمذا كثيرين، قاما بتعيين شي

 وهكذا، فقد كان بولُس وبرنابا يستودعان هؤالء الشيوخ بـين . الكنائس المحلية تجتمع في البيوت
 - ١٧ : ٢٠ وحسب ما نقرأ في سفْر أعمال الرسل . يدي اهللا القدير ويصلِّيا ألجلهم وألجل خدمتهم

 أن ، كان يجب على هؤالء الشيوخ أن يرعوا المـؤمنين، و ٤ - ١ : ٥ ورسالة بطرس األولى ٣٥
 لم تَكُن الصفة المميزة لهؤالء الشـيوخ هـي . يعلِّموا كلمة اهللا أن يدبروا شئون الكنيسة المحلية، و

 قد كان هؤالء الشيوخ مسئولين بصورة مباشرة أمام يسوع المسيح الذي هو ل . السلْطَة، بل الخدمة
 . س الكنيسة رأ

 استمر بولُس في زيارة الكنـائس المحليـة . خُدام الرب يتابعون الكنائس المحلية رابعاً،
 المـؤمنين وفي حال عدم تَمكُّنه من ذلك، كان يرسل خُداماً آخرين لتشـجيع . بين الحين واآلخر

 ال لرسائل فـي كونهـا جـزءاً وتَظهر أهمية هذه ا . كما أنه كان يكتب الرسائل لهم . مؤازرتهم و
 لكن بولُس لم يحاول يوماً أن يهيمن على أي كنيسة محلية أو أن يـديرها . من العهد الجديد يتجزأ
ى . فهذه لم تَكُن مسئوليته هو، بل مسئولية شيوخ الكنيسة . بنفسه  فنحن نقرأ في الرسالة األولى إـل

 . الكنيسة هم المسئولون عن إدارة شئون الكنيسة المحلية أن شيوخ ١٧ : ٥ و ١٤ : ٤ تيموثاوس

 ، فعندما أكمل بولُس وبرنابا خـدمتهما . عن خدمتهم خُدام الرب يقَدمون تقارير خامساً،
م . بدعوة كنيستهما المحلية وأطلعا الجميع على ما فعله اهللا من خاللهما قاما  ونُالحظ هنا أنهما ـل

 قد أعطيا كُلَّ المجد ف بعبارة أخرى، . منين عن ما فعاله، بل عن ما فعله اهللا بواسطتهما يخبرا المؤ
 . هللا

 واآلن، ماذا عنِ التكاثُرِ الروحي للخُدام المسيحيين؟ فكما أن الكتاب المقدس يعلِّمنا عـنِ
 منا أيضاً عنِ التكاثُرِ الروحي لخُدام الـرب التكاثُرِ الروحي للمؤمنين والتالميذ والكنائس، فإنه يعلِّ

 أو ( إن الحصاد كثير، لكن الفَعلَـه ٣٨ - ٣٥ : ٩ فالسيد المسيح يقول في إنجيل متَّى . في كل مكان
 لذلك، يجب علينـا . وهذا يعني أن الرب يسوع يريد المزيد من الخُدام في العالم . قَليلون ) الخُدام

 لَكن كيف يمكن لهذا التكاثُر الروحي أن يحـدث؟ . أن نُصلِّي ألجل المزيد من خُدام الرب اُألمناء
: هناك ثالثة أشياء تُساعد في ذلك



 عن وجود خُدامٍ متنوعين فـي حقْـل ٣٨ - ٣٥ : ٤ نقرأ في إنجيل يوحنَّا . أوالً، الكرازة
 وبالتالي، فإن عمـل . " ِإن واحدا يزرع وآخَر يحصد " فيسوع يقول ). ري أو العمل التبشي ( الكرازة

 . الكرازة يكون عن طريق الزراعة حيناً، والحصاد حيناً آخر

 المـرأة في بـادئ األمـر، ثُـم نرى أن الزارع هو يسوع ، في قصة المرأة السامرية ف
 . إلى اهللا الحي الحقيقـي السامرية المرأة البداية على اجتذاب يسوع في فقد عمَل . الحقاً السامرية

 وفي تلك األثناء، كان يسوع يتحـدث . بعد ذلك، قامت تلك المرأة باجتذاب أهل بلدتها إلى يسوع
 فقد كان الحصـاد " لْحصاد؟ ِإنَّه يكُون َأربعةُ َأشْهرٍ ثُم يْأتي ا : َأما تَقُولُون " : مع تالميذه ويقول لهم

 لكن يسوع تَقابل مع تلك المرأة في شهر كـانون ). أو إبريل ( في تلك المنطقة يتم في شهر نيسان
 وبالتالي، لم يكُن وقت الحصاد قـد . أو الشهر الثاني عشر من السنة السابقة ) أو ديسمبر ( األول
م ف ! له وقت معين وهذا يرينا أن الحصاد الروحي ليس . آنذاك حان  في حالة المرأة السامرية، ـل

 . بين زرع بذور اإلنجيل وحصاد الحياة األبدية طويٌل يكُن هناك وقتٌ

 ارفَعـوا " وحين رأى يسوع المرأة السامرية قادمة ومعها الكثير من الناس قال لتالميـذه
ا قَدقُوَل ِإنَّهوا الْحانْظُرو نَكُميَأع ادصتْ ِللْحضيعني . " ابرسل تالميذه لكـي بذلك وقد كان يأنه سي 
 . من خالل تعليمهم وتلمذتهم يحصدوا أولئك الناس في ملكوته

ا لَـم " ٣٨ : ٤ كذلك، فقد قال يسوع لتالميذه في إنجيل يوحنَّا وا مــدصِلتَح لْتُكُمسَأنَا َأر 
يهوا فبتَتْع . تَع ونآخَر بِهِملَى تَعع خَلْتُمد قَد َأنْتُموا وة بزراعـة . " بفقد قام يسوع والمرأة السامري 

 . ما لم يزرعـوه بأيـديهم وها هو اآلن يرسل تالميذه لكي يحصدوا . الكلمة في قلوب السامريين
 كمـا أنهـم . قلوب الناس وهكذا، فإن خُدام الرب كثيراً ما يحصدون ما زرعه خُدام آخرون في

 وهكـذا، . كثيراً ما يزرعون كلمة اهللا في قلوب الناس فيأتي خُدام آخرون ليحصدوا ما زرعـوه
 . عن طريق الكرازة باإلنجيل – أوالً – التكاثُر الروحي يحدثُ ف

 ١١ - ٥ : ٣ فالرسول بولُس يعلِّم في رسالته األولى إلى أهـل كورنثـوس . ثانياً، التلمذة
 . أن هناك أنواعاً عديدةً من الخُدام في ملكوت اهللا ١٦ - ١١ : ٤ في رسالته إلى أهل أفسس أيضاً و

 كما أنه أوكـل ). أي الكرازة بالخبر السار ( فقد أوكل اهللا لبعض الخُدام مهِمة زرع بذور اإلنجيل
لكن يجـب علينـا أن ). د وتلمذتهم أي رعاية المؤمنين الجد ( للبعض اآلخر مهِمة ري هذه البذور



 يبارك كل عمل وخدمة، وهو الذي يعطي للخدمة، وهو الذي نُدرك أن اهللا هو الذي يدعو الخُدام
 الحياة الجديدة للذين يؤمنون به، وهو الذي ينَمي المؤمنين من خالل عمل الـروح القُـدس فـي

 . قلوبهم

م رغم أن جميع خُدام ال اهللا، إالَّ أنهم ال يقومون بنفس الخدمة، بـل هـ نون مدعوم رب 
 وكما ذَكَرنا قبل قليل، فإن بعض الخُدام . يخدمون بحسب مواهبهم وقُدراتهم التي منَحهم اهللا إياها

ـنبنون فوق تلك األساسات عام اآلخرين يطريق الكرازة، وبعض الخُد نعون األساسات عضي 
 طريق التعليم والتلمذة لمساعدة المؤمنين الجدد على النُّضج في إيمانهم والتشبه بالمسـيح أكثـر

 . وهكذا، فالتكاثُر الروحي يحدثُ عن طريق الكرازة، وعن طريق التلمذة . فأكثر

 س يقول فالرسول بولُ . للخدمـة المؤمنين تأهيل التكاثُر الروحي يحدثُ عن طريق ثالثاً،
 وهو َأعطَى الْبعض َأن يكُونُوا رسالً، والْبعض َأنْبِياء، " ١٢ - ١١ : ٤ في رسالته إلى أهل أفسس

نْيِلب ،ةمدِل الْخمِلع ينيسديِل الْقِل تَكْمَألج ،ينلِّمعماةً وعر ضعالْبو ،شِّرِينبم ضعالْبو د سـانِ ج 
يحِ الْمة لتدريب المـؤمنين اآلخـرين . " ساهللا أعطى بعض المؤمنين مواهب خاص عني أنوهذا ي 

 اآلخرين وصقل مهـاراتهم وقُـدراتهم لمؤمنين ا لهذا فإنهم يعملون على تدريب . وتأهيلهم للخدمة
 . بدورهم أيضاً إلى أن يصبحوا ناضجين وجاهزين للخدمة

 فهـذه هـي . هو إعداد تالميذ قادرين على تلمـذة آخـرين التلمذة وهذا يرينا أن جوهر
 . الطريقة الوحيدة لمضاعفة أعداد المؤمنين، والتالميذ، والخُدام، والكنائس، والخدمات المسـيحية

 أن نكون قُدوة حسنة لكي يسطَع نُور السـيد – كمؤمنين بالرب يسوع المسيح – لهذا، يجب علينا
 فالرب يسـوع . ئالتنا، وأصدقائنا، وأماكن عملنا، وفي كُلِّ مكانٍ نتواجد فيه المسيح في وسط عا

 . المسيح يدعونا للتكاثُر الروحي في كُلِّ مكانٍ في العالم

ة لعائلتـك روحيـ كَـةرب بـبس ةً لكي تكونمعن عطيك الربي وصالتُنا ألجلك هي أن 
ن١٦ : ١٥ وكما قال يسوع في إنجيل يوحنَّـا . حولك وألصدقائك ولجميع الناس م " َأنْـتُم سلَـي 

كُمرثَم ومديرٍ، وتَْأتُوا بِثَموا وبِلتَذْه تُكُمَأقَمو ،تُكُمْل َأنَا اخْتَري بونتُماخْتَر " .



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم اُأل ، " تلمذة " وإلى أن نَّا أطيبم ـات لكُموالتحي منيـات . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


