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 الخاطئ وشخصية الملحد شخصية – اإلرسالية حقل
 

 تابع مواصفات الُمرسل 
 ممتمئ من الروح القدس

 « ُشُيوٌد َوَأْن ُيْكَرَز ِباْسِمِو ِبالتَّْوَبِة َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا ِلَجِميِع اأُلَمِم ُمْبَتَدًأ ِمْن ُأوُرَشِميَم. َوَأْنُتْم
ُتْمَبُسوا ُقوًَّة ِمَن . َفَأِقيُموا ِفي َمِديَنِة ُأوُرَشِميَم ِإَلى َأْن َمْوِعَد َأِبيِلَذِلَك. َوَىا َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم 

  .(24 -24: 42)لو« اأَلَعاِلي
  « َمْوِعَد اآلِب »َيْنَتِظُروا َوِفيَما ُىَو ُمْجَتِمٌع َمَعُيْم َأْوَصاُىْم َأْن اَل َيْبَرُحوا ِمْن ُأوُرَشِميَم َبْل 

وِح اْلُقُدِس لَ  ْيَس َبْعَد الَِّذي َسِمْعُتُموُه ِمنِّي أَلنَّ ُيوَحنَّا َعمََّد ِباْلَماِء َوَأمَّا َأْنُتْم َفَسَتَتَعمَُّدوَن ِبالرُّ
ا ُىُم اْلُمْجَتِمُعوَن َفَسَأُلوُه: «. َىِذِه اأَليَّاِم ِبَكِثيرٍ  ُمْمَك ِإَلى َيا َربُّ َىْل ِفي َىَذا اْلَوْقِت َتُردُّ الْ »َأمَّ

َلْيَس َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا اأَلْزِمَنَة َواأَلْوَقاَت الَِّتي َجَعَمَيا اآلُب ِفي ُسْمَطاِنِو »َفَقاَل َلُيْم: « ِإْسَراِئيَل؟
وُح اْلُقُدُس َعَمْيُكمْ َلِكنَُّكْم  يَم َوِفي َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُيودًا ِفي ُأوُرَشمِ  َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ

َلى َأْقَصى اأَلْرضِ   (8-2: 1)أع« ُكلِّ اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة َواِ 
أن يشيد عنو لى قوة الروح القدس الذي يستطيع إفنحن نحتاج  ،د لممسيح نشيد عنوننا شيو أل

حتى نستطيع  ءلى الملإفنحن نحتاج  .عنده لكننا نعمل معوننا ال نعمل وأل .بقوة وتأثير ىائل
 .ق أن نعمل معو بقوتو ومحبتو وحكمتو ىوبح

، الذي قالو نانيالو ح الرب رسلأي مع المسيح في الطريق الى دمشق بعد لقاء شاول الطرسوس
 لو:



 ِلَكْي تُْبِصرَ َأيَُّيا اأَلُخ َشاُوُل َقْد َأْرَسَمِني الرَّبُّ َيُسوُع الَِّذي َظَيَر َلَك ِفي الطَِّريِق الَِّذي ِجْئَت ِفيِو »
وِح اْلُقُدسِ   (14: 4)أع «َوَتْمَتِمَئ ِمَن الرُّ

حتى يكون لو  ،كان اىتمام الرب ببولس ال أن يؤمن بو فقط بل أن يمتمئ من الروح القدس
 ًا بكممة الحياة ورسالة اإلنجيل.وكارز  اً شاىد

 
 رساليةحقل ال خامسًا: 

جميم جاء المسيح لكي يطمب أفيؤالء ىم الذين من  ،احترام اهللو  ةالبشر ىم موضوع محب
لى ،ويخمص ما قد ىمك في  .حضن اآلب إلىرسمنا المسيح لنعود بيم أىذه النفوس الغالية  وا 

  :ىذا الفصل نركز عمي جانبين ىامين
         نواع الناس كما عممنا الرسول بولسأ -1
 )مثل الزارع(استعدادهم لممصالحة مع اهلل         ىمد -4

  :لمبدأ التجسد وكممات بولس الرسولوىنا نعود من جديد 
َكَأنِّي َتْحَت النَّاُموِس أَلْرَبَح الَِّذيَن  َتْحَت النَّاُموسِ َكَيُيوِديٍّ أَلْرَبَح اْلَيُيوَد َوِلمَِّذيَن  ِلْمَيُهودِ َفِصْرُت »

َمَع َأنِّي َلْسُت ِباَل َناُموٍس ِلمَِّو َبْل َتْحَت  -َكَأنِّي ِباَل َناُموٍس  َوِلمَِّذيَن ِباَل َناُموس  َتْحَت النَّاُموِس 
َعَفاءِ أَلْرَبَح الَِّذيَن ِباَل َناُموٍس.  -َناُموٍس ِلْمَمِسيِح  َعَفاَء. ِصْرُت  ِصْرُت ِلمضُّ َكَضِعيٍف أَلْرَبَح الضُّ

 (44-42: 4كو1) «ْوماً مَِّص َعَمى ُكلِّ َحاٍل قَ ِلْمُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء أُلخَ 
 :دركأن أ ىربح النفوس لممسيح عمأفمكي 

  واًل: من هم؟أ 
بعقميتو بثقافتو  نسان بمغتو التي يفيمياكل إن أكمم حتى أستطيع أ ؟وثانياً: أين هم من اهلل

ىذا التقسيم الذي سوف و    Identification)صرت لكل واحد كما ىو( وىذا ما نسميو الـ
 لكنو نسبي لمغاية لمساعدتناعمى الفيم فقط: مطمقاً نتعرض لو ليس 

 نواع الناسأ
 الممحد   الذي ال يؤمن بوجود اهلل -
 الفاجر )الخاطي البعيد( -



 المتدين -
 ... الخوثان ) ديانات أخري( كالييودي أو عبدة األ ىأخر  ةخمفيالذي من  -

 
 .ىناك الكثير من األنواع  بين ىذا وذاكوبالطبع، 

 يؤمن بوجود اهلل)الممحد( الذي ال  .1
 (1: 12)مز «َلْيَس ِإَلوٌ  :َقاَل اْلَجاِىُل ِفي َقْمِبوِ »ة ن نبدأ الحديث باآليأال يمكن 

 .ن نبدأهأالحديث قبل  ينتيألنو في ىذه الحالة ي
 ن نثبت لو وجود اهلل وصحو الكتاب المقدسأن نستخدم آيات الكتاب قبل أكننا ال يمأيضًا، 
 :ثبات وجود اهلل طبقًا لنوعيو الشخص نفسوىناك مداخل متعدده إللكن 
 ثبات العمميال ىناك  ةعمميإن كان الشخص من خمفية  . أ

  ثبات الفمسفيال ىناك  ةفمسفي ةن كان من خمفيا  و   . ب
الكتاب  ةوالتي من خالليا نثبت صح ثبات التاريخيال وان كان من خمفيو قانونيو ىناك  . ج

 المقدس بسيولة )راجع دراسة إثبات وجود اهلل(
 

 (الفاجر)الخاطي البعيد .2
 المسيح محب العشارين والخطاة ىالتركيز ىنا عم 
 نسان وتحريره الغفران الكامل وقدرة المسيح عمى تغيير اإل ىز عمالتركي 
 بديالتعامل مع الشعور بالذنب والخوف الحالي واأل 
  إنيا روتينية ومممة. مع اهلل ةعن الحيا ةالمشوى ةالتعامل مع الصور 
  وممذات ىذا العالم. والسرور بدون النجاسةالشبع 
 

 
 
 


