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 ىخر أالذين من خمفيات  -حقل االرسالية 

 ىخر أالذين من خمفيات  .1
 :نجد مثمين في الكتاب المقدس

حيث استخدام اقتباس من أحد شعرائيم عن أننا ذريتو، وقد بدأ  ثيناأحديث بولس ألىل  . أ
 :ذبح المكتوب عميو إللو مجيولمالب الحديث

َأيَُّيا الرَِّجاُل اأَلِثيِنيُّوَن، َأَراُكْم ِمْن ُكلِّ َوْجٍو َكَأنَُّكْم »َفَوَقَف ُبوُلُس ِفي َوَسِط َأِرُيوَس َباُغوَس َوَقاَل: »
: َمْكُتوبًا َعَمْيهِ َمْذَبحًا ُمَتَديُِّنوَن َكِثيرًا أَلنَِّني َبْيَنَما ُكْنُت َأْجَتاُز َوَأْنُظُر ِإَلى َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت َأْيضًا 

َفالَِّذي َتتَُّقوَنُو َوَأْنُتْم َتْجَيُموَنُو َىَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم ِبِو. اإِلَلُو الَِّذي َخَمَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ «. إِلَلٍو َمْجُيولٍ »
وَعٍة ِباأَلَياِدي َواَل ُيْخَدُم َما ِفيِو، َىَذا ِإْذ ُىَو َربُّ السََّماِء َواأَلْرِض، اَل َيْسُكُن ِفي َىَياِكَل َمْصنُ 

ِمْن  ِبَأَياِدي النَّاِس َكَأنَُّو ُمْحَتاٌج ِإَلى َشْيٍء، ِإْذ ُىَو ُيْعِطي اْلَجِميَع َحَياًة َوَنْفسًا َوُكلَّ َشْيٍء. َوَصَنعَ 
ِباأَلْوَقاِت اْلُمَعيََّنِة َوِبُحُدوِد َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمٍَّة ِمَن النَّاِس َيْسُكُنوَن َعَمى ُكلِّ َوْجِو اأَلْرِض، َوَحَتَم 

َبِعيدًا. أَلنََّنا ِبِو َمْسَكِنِيْم ِلَكْي َيْطُمُبوا اهلَل َلَعمَُّيْم َيَتَممَُّسوَنُو َفَيِجُدوُه، َمَع َأنَُّو َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس 
ُك َوُنوَجُد. َكَما َقاَل َبْعُض  يَُّة اهلِل اَل َأْيضاً  ُشَعَراِئُكمْ َنْحَيا َوَنَتَحرَّ يَُّتُو. َفِإْذ َنْحُن ُذرِّ : أَلنََّنا َأْيضًا ُذرِّ

ٍة َأْو َحَجٍر َنْقِش ِصَناَعِة َواْخِتَراِع ِإْنَساٍن. فَ  اهلُل َيْنَبِغي َأْن َنُظنَّ َأنَّ الالَُّىوَت َشِبيٌو ِبَذَىٍب َأْو ِفضَّ
ٍن َأْن َيُتوُبوا ُمَتَغاِضيًا َعْن َأْزِمَنِة اْلَجْيِل. أَلنَُّو َأَقاَم َيْومًا ُىَو اآلَن َيْأُمُر َجِميَع النَّاِس ِفي ُكلِّ َمَكا

«.  ِمَن اأَلْمَواتِ ِفيِو ُمْزِمٌع َأْن َيِديَن اْلَمْسُكوَنَة ِباْلَعْدِل ِبَرُجٍل َقْد َعيََّنُو ُمَقدِّمًا ِلْمَجِميِع ِإيَمانًا ِإْذ َأَقاَموُ 
 .(17-22: 71)أع



 يدييمأمستخدمًا الكتب التي بين  ُيفحم الييود بأن ىذا بالحقيقة المسيح الربأبولس  . ب
 .(21: 71 )أع «أَلنَُّو َكاَن ِباْشِتَداٍد ُيْفِحُم اْلَيُيوَد َجْيرًا ُمَبيِّنًا ِباْلُكُتِب َأنَّ َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيحُ »

 مختمفةن ندرس ما يؤمن بو الذين ىم من خمفيات أمن ىذين المثمين نتعمم درس ىام: عمينا 
 ،يديناأحتي نستطيع من خالل ثقافتيم وخمفياتيم أن  نثبت صحو الكتاب المقدس الذي بين 

، فمن األرضية المشتركة يمكن أن ننطمق بديةنجيل ورسالتو األىنا ننطمق لنخبر عن اإلومن 
 إلى رسالة اإلنجيل.

 ) مثل الزارع (استعدادهم لممصالحة مع اهلل         ىمد (2
 لمناس نفيميا من مثل الزارع ىخر أ ةتقسيم ناكى
بعاد مختمفة من اهلل ولكي أ ىعم أن الناس في النوع الواحد ىمنجد  :)الخاطي الشرير( مثالً ف

 :رسم ىذا الرسم التوضيحيأنفيم ذلك دعوني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبيت صارت ان تغادر أسمم المبكت وقبل  ىعمففي قصة المرأة الخاطئة نراىا عاىرة لكنيا 
، وىكذا خطية ىمقتنعًا لكنو غير مبكت عم كانوع يس إلىوالرجل الغني الذي جاء . مؤمنة

 مضى حزينًا.

 

 الرافض

 المحايد

 المقتنع

 المبكت

قبول المسيح 

 باإليمان



  71+إلى  71-وىي من  ىخر أصورة أنواع الناس في  حدىم بتقسيمأقام 
 

 في ىذا الرسم نجد الناس عمى مسافات مختمفة: تحت الصفر متعادل
 تحت الصفر: الناس عمى مسافات مختمفة من العداوة هلل.

 فوق الصفر: الناس عمى مسافات مختمفة من اإليجابية نحو اهلل
 

 مرين أن نميز أونحن نخدم اآلخرين عمينا 
 0أي خمفيتو كما ذكرنا من قبل.                        الشخص ةنوعي 
  ةتقدم خطو عمى الخمفيتو بساعده ن ىىذا السمم حت ىين ىو عموأ 
 .قبول الرب يسوع ربًا ومخمصًا لحياتولكثر أاو  

 فمثاًل :
 بكثيركثر أبغزاره  ن تحبوأن تصمي كثيرًا جدًا من أجمو و أتحتاج  مع الرافض 

 من الكالم عن الرب  
 والً أو ن نسمعأن يسمع وليذا عمينا أاستعداد  ىفيو عم ما المحايدأ 

 .مامنجيبو عمى تساؤالتو فال ندفعو لمخمف بل لأل ىن نكممو حتأ لقب
  مامو أل من از ن تُ أيفتح الرب عينيو و  ىجمو حتأحتياجو الشديد ىو لمصالة من ا المقتنعو

 . ومناقشة الموانع والحسابات الخاصة.امام التوبة وااليمانالعقبات التي تقمق قمبو 
 فال يحتاج الي الحديث عن شر الخطية ونتائجيا ألنو يشعر بيا ويئن تحتيا ما المبكتأ 

ليقبل باإليمان عمل المسيح الكفاري عنو وغفران اهلل األكيد  التشجيعبل يحتاج الي 
  .لخطاياه وسكني الروح القدس بداخمو

  إلى: يحتاجف المؤمن الجديدأما 
 تأكيد بنوتو -1
 الجديدة ةكيف يستمر في الحيا -2
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