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حقل االرسالية  -الذين من خمفيات أخرى
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الذين من خمفيات أخرى

نجد مثمين في الكتاب المقدس:

أ .حديث بولس ألىل أثينا حيث استخدام اقتباس من أحد شعرائيم عن أننا ذريتو ،وقد بدأ
الحديث بالمذبح المكتوب عميو إللو مجيول:
ِِ
ِ
ِ
َر ُك ْم ِم ْن ُك ِّل َو ْج ٍو َكأََّن ُك ْم
ون ،أ َا
وس َوقَا َل« :أَُّييَا ِّ
«فَ َوقَ َ
وس َب ُ
الر َجا ُل األَثينُّي َ
اغ َ
ف ُبولُ ُس في َو َسط أ َِرُي َ
ت أ َْيضاً َم ْذ َبحاً َم ْكتُوباً َعمَ ْي ِه:
َجتَ ُاز َوأ َْنظُ ُر إِلَى َم ْع ُب َ
ت أْ
وداتِ ُك ْم َو َج ْد ُ
ون َكثِي اًر ألََّننِي َب ْيَن َما ُك ْن ُ
ُمتَ َدي ُِّن َ
« ِإللَ ٍو م ْجي ٍ
ونوُ َى َذا أََنا أَُن ِادي لَ ُكم بِ ِوِ .
ق ا ْل َعالَ َم َو ُك َّل
اإللَوُ الَِّذي َخمَ َ
ونوُ َوأ َْنتُ ْم تَ ْجيَمُ َ
ول» .فَالَِّذي تَتَّقُ َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ب الس ِ
ما ِف ِ
اء واأل َْر ِ
يوَ ،ى َذا إِ ْذ ُى َو َر ُّ
وع ٍة بِاألََي ِادي َوالَ ُي ْخ َد ُم
ص ُن َ
ض ،الَ َي ْس ُك ُن في َىَياك َل َم ْ
َ
َ
َّم َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ٍ ِ
اس َكأََّنوُ م ْحتَ ٌ ِ
الن ِ
بِأََي ِادي َّ
صَن َع ِم ْن
يع َحَياةً َوَن ْفساً َو ُكل َش ْيءَ .و َ
اج إلَى َش ْيء ،إ ْذ ُى َو ُي ْعطي ا ْل َجم َ
ُ
ض ،وحتَم بِاألَوقَ ِ
َدٍم و ِ
ات ا ْلم َعَّيَن ِة وبِ ُح ُد ِ
ون َعمَى ُك ِّل و ْج ِو األ َْر ِ
الن ِ
ُم ٍة ِم َن َّ
ود
اح ٍد ُك َّل أ َّ
اس َي ْس ُك ُن َ
ُ
ْ
ََ َ
َ
َ
َ
ونو َفي ِج ُدوه ،مع أََّنو عن ُك ِّل و ِ
َّ
اح ٍد ِمَّنا لَ ْي َس َب ِعيداً .ألََّنَنا بِ ِو
َم ْس َكنِ ِي ْم لِ َك ْي َي ْ
طمُُبوا اهللَ لَ َعميُ ْم َيتَمَ َّم ُس َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ
َ
شعر ِائ ُكم أَيضاً :ألََّننا أَيضاً ُذِّرَّيتُو .فَِإ ْذ نحن ُذِّرَّيةُ ِ
اهلل الَ
َن ْحَيا َوَنتَ َح َّر ُ
َ ْ
ض ُ ََ ْ ْ
ُ
وج ُدَ .ك َما قَا َل َب ْع ُ
ك َوُن َ
َُْ
ينب ِغي أَن نظُ َّن أ َّ َّ
ض ٍة أَو حج ٍر َن ْق ِ ِ
ِ
اع إِ ْن َس ٍ
اختِ َر ِ
اع ِة َو ْ
َن الال ُى َ
ْ َ
ش صَن َ
وت َشبِيوٌ بِ َذ َى ٍب أ َْو ف َّ ْ َ َ
َْ َ
ان .فَاهللُ
اس ِفي ُك ِّل م َكا ٍن أَن يتُوبوا متَ َغ ِ
ِ
الن ِ
يع َّ
اضياً َع ْن أ َْزِمَن ِة ا ْل َج ْي ِل .ألََّنوُ أَقَ َام َي ْوماً ُى َو
َ
ْ َ ُ ُ
َ
ْم ُر َجم َ
اآلن َيأ ُ
يع إِيماناً إِ ْذ أَقَامو ِمن األَمو ِ
ِ ِ
يو م ْزِمع أ ِ
ِِ
ين ا ْلم ْس ُك َ ِ ِ ِ ٍ
ات».
ف ُ ٌ ْ
ونةَ با ْل َع ْدل ب َر ُجل قَ ْد َعَّيَنوُ ُمقَ ِّدماً ل ْم َجم ِ َ
َن َيد َ َ
َ ُ َ َْ
(أع.)17-22 :71

ب .أبولس ُيفحم الييود بأن ىذا بالحقيقة المسيح الرب مستخدماً الكتب التي بين أيدييم
ِ
ود َج ْي اًر ُمَبيِّناً بِا ْل ُكتُ ِب أ َّ
يح» (أع .)21 :71
َن َي ُسو َ
ان بِا ْشتِ َد ٍاد ُي ْف ِح ُم ا ْلَييُ َ
ع ُى َو ا ْل َمس ُ
«ألََّنوُ َك َ
من ىذين المثمين نتعمم درس ىام :عمينا أن ندرس ما يؤمن بو الذين ىم من خمفيات مختمفة
حتي نستطيع من خالل ثقافتيم وخمفياتيم أن نثبت صحو الكتاب المقدس الذي بين أيدينا،
ومن ىنا ننطمق لنخبر عن اإلنجيل ورسالتو األبدية ،فمن األرضية المشتركة يمكن أن ننطمق
إلى رسالة اإلنجيل.
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مدى استعدادهم لممصالحة مع اهلل

( مثل الزارع )

ىناك تقسيمة أخرى لمناس نفيميا من مثل الزارع
فمثالً (الخاطي الشرير) :نجد أن الناس في النوع الواحد ىم عمى أبعاد مختمفة من اهلل ولكي

نفيم ذلك دعوني أرسم ىذا الرسم التوضيحي:
قبول المسيح
باإليمان

المبكت
المقتنع
المحايد
الرافض
ففي قصة المرأة الخاطئة نراىا عاىرة لكنيا عمى سمم المبكت وقبل أن تغادر البيت صارت
مؤمنة .والرجل الغني الذي جاء إلى يسوع كان مقتنعاً لكنو غير مبكت عمى خطية ،وىكذا
مضى حزيناً.

قام أحدىم بتقسيم أنواع الناس في صورة أخرى وىي من  71-إلى 71+
في ىذا الرسم نجد الناس عمى مسافات مختمفة :تحت الصفر متعادل

5+

تحت الصفر :الناس عمى مسافات مختمفة من العداوة هلل.

4+

فوق الصفر :الناس عمى مسافات مختمفة من اإليجابية نحو اهلل

3+
2+

ونحن نخدم اآلخرين عمينا أن نميز أمرين
نوعية الشخص أي خمفيتو كما ذكرنا من قبل.



1+

0

وأين ىو عمى ىذا السمم حتى نساعده بخمفيتو عمى التقدم خطوة



او أكثر لقبول الرب يسوع رباً ومخمصاً لحياتو.

فمثالً :


مع الرافض تحتاج أن تصمي كثي اًر جداً من أجمو وأن تحبو بغ ازره أكثر بكثير
من الكالم عن الرب

12345-



ال
أما المحايد فيو عمى استعداد أن يسمع وليذا عمينا أن نسمعو أو ً



والمقتنع احتياجو الشديد ىو لمصالة من أجمو حتى يفتح الرب عينيو وأن تُازل من أمامو
العقبات التي تقمق قمبو امام التوبة وااليمان .ومناقشة الموانع والحسابات الخاصة.



أما المبكت فال يحتاج الي الحديث عن شر الخطية ونتائجيا ألنو يشعر بيا ويئن تحتيا

قبل أن نكممو حتى نجيبو عمى تساؤالتو فال ندفعو لمخمف بل لألمام.

بل يحتاج الي التشجيع ليقبل باإليمان عمل المسيح الكفاري عنو وغفران اهلل األكيد
لخطاياه وسكني الروح القدس بداخمو.
أما المؤمن الجديد فيحتاج إلى:
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تأكيد بنوتو
كيف يستمر في الحياة الجديدة

