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 أفسس رسـالة في دراسة

 

 ( 01-01عدد )االصحاح الثاني 

عمال صالحة قد ن عمله مخلوقين في المسيح يسوع ألننا نحأل"

 ( 01: 2ف  أ) "عدها لكي نسلك فيهاأسبق اهلل ف

، فبعد أن أحيانا وأقامنا  كمل الرسول بولس حديثه عن عمل اهللُي

خليقة فصرنا جدد طبيعتنا  ، جلسنا في السماوياتمع المسيح وأ

نسان الجديد مخلوق وهذا اإل.( 01: 5كو 2)بروحه  جديدة

 (. 24: 4ف أ )بحسب اهلل في البر وقداسة الحق 

هي نفس الكلمة التي استخدمت في  "عمله "ن كلمة الحظ معي أ

:  011مز )فنحن صنعته .( 21: 0رو )التعبير عن خلق العالم 

 ةعمال الصالحوأثمارها هي األ ثمرت وهذه الطبيعة الجديدة.( 3

ألن اهلل هو العامل فيكم أن تريدوا وأن ."التي يعملها اهلل فينا  

باهلل  فاألعمال الصالحة(. 03:  2في ) "جل المسرة تعملوا من أ

يو ) "ن نفعل شئقدر أألننا بدونه ال ن"،  ( 20:  3يو) ةمعمول

اذهبوا " عمال وصية الرب لتالميذهأمثلة هذه األومن  ( 5: 05

 (  35: 25،  21:  22مت ).." تلمذوا و..

 الت بر هللمقدمين أعضائنا آ ن نحياة تعني أالجديد ةوالطبيع

 03: 6رو ) ين في معرفة اهللمثمرين في كل عمل صالح ونام

كل ماعملتم  "كلمات الرسول بولس  والننسى.( 01:  0كو ، 

 (.  01:  3كو )"فاعملوا الكل باسم الرب يسوع ..

 ( 30:  01كو 0)"فافعلوا كل شئ لمجد اهلل "

 هل تسلك كما سلك هو ؟؟ ؟في النور تسلك هل : سؤال 

 نك صنعة يدي الرب ؟هل حياتك تشهد أ

 

************ 

 

 

 ( 01 - 00االعداد من ) المصالحة العظمى

من  غرلةوين في الجسد المدّع ً مم قبالأنكم أنتم األلذلك اذكروا 

 ( 00:  2ف أ)  "ً باليد في الجسد مصنوعا ً المدعو ختانا

 ما قيل سابقًا حتى يوجه األنظار إلى لذلكالحديث هنا بكلمة  يبدأ

:  0لو )لهنا وكيف افتقدتهم أحشاء رحمة إ. عن الحياة المظلمة

 . حسانات الرب معهم إن يحثهم لكي يتذكروا وهو يريد أ.( 12

وتتذكر "عناية الرب واحساناته عليك تذكرتن ً  فمن المفيد جدا

،  05: 5،  2: 2تث )لهك ل الطريق التي فيهاسار بك الرب إك

مع  ً فرح بالرب وتسبح له مترنماكيد ستأوبكل ت ( 05: 05

ي أ"  )يروح كوحفظت عنايت ةورحم ةحيا تني منح" يوب أ

01  :02 ). 

 ؟لنتسائل من هم الختان 00عن عدد نعود لنكمل الحديث **

 ؟ ةداللة الختان وما المقصود بتعبير الغرلوماهي 

من اهلل لالختيار  كعالمةعطي لهم وقد أ هل الختاناليهود هم أ

نهم أ  رهمولكن ليذّك، ال ليجعلهم مقبولين به لديه  ، والعهد

 طي خالصًاوالرمز اليُع .رمزفالختان هو  .عن العالم منفصلين

ويزدروا بهم  ، مم الباقيينولكنهم صاروا يحتقرون األ.

 ةالغرل معنىهووذلك ، بسبب عدم اختتانهم  ، معتبرينهم نجسين

يمان ة على اإلطالق بعد اإلروحي ، ولم يعد للختان أية قيمة

ننا نحن الختان أل" ختان القلبفالختان الحقيقي هو  .بالمسيح

 يح يسوع والنتكل علىونفتخر في المس الذين نعبد اهلل بالروح

 .( 22: 2رو )  "ختان القلب بالروح "(  3: 3في ) "الجسد 

يمان سنتكلم عن خمس حقائق تصف حالة األمم قبل اإل

 بالمسيح

 وال حتى، يماني به أي بال ارتباط إ: بدون مسيح -1

، فقد كانوا مظلموا الفكر  رجاء انتظار مجيئه

 4أف )وأعداء في الفكر في األعمال الشريرة 

 ( 11: 1كو ،  11:

نهم ال ينتمون أي أ  جنبيين عن رعوية اسرائيلأ -1

مم لم فاأل ة ،وليست لهم حقوق المواطن ، للبيت

متع بقوانين اهلل وامتيازات تفي ال تكن لهم أحقية
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 ةرعويكلمة  ىما معنشعبه في العهد القديم ، أ

 الجنسية فهي

 ؟وماهي عهود الموعد. غرباء عن عهود الموعد -3

 11،  11تك )نها مواعيد اهلل بمجئ المخلص إ

 ( 31 ار, ، 7صم 1و

ي شئ يترجونه في هذه ألم يكن لهم   بال رجاء -4

إذ أنهم لم و ينتظرونه فيما بعد الموت ، أ ةالحيا

خر ليست من هذه يعرفوا فكر اهلل أن له خراف أ

 ( 11: 11يو )تي بها ينبغي أن يأ ةالحظير

تعبدون ي جعلهم يُسقله حقيإ بالوكونهم  لهإبال  -1

 ..( 1: 4غال ) آّلهة ةين ليسوا بالطبيعذلل

 

نتم الذين كنتم قبال ن في المسيح يسو  أولكن اآل"

:  1فأ ) "عيدين صرتم قرييبين بدم المسيحبً 

13 ) 

صير البعيدين  فبدم كفارتهمحور هذا العدد  هو يسوع

 ..مسموح لهم باالقتراب هلل فصاروا قريبين هلل  "مماأل"

ونقض حائط  ُ الذي جعل االثنين واحدا.نه هو سالمنا أل"

بجسده ناموس الوصايا  ً مبطال ةي العداوأالسياج المتوسط 

 ً نسانا واحدافرائض لكي يخلق االثنين في نفسه إفي 

 (  05 – 04:  2أف )ً  سالما ً صانعا ً جديدا

فحسب بل صار هو سالمنا ففيه  ً لم يصنع المسيح سالما

 ( 02:  5كو  2)مع اهلل بموته  صالحنا ، ةتمت المصالح

 (مماأل)سالم سالم للبعيد "وجاء بسالمه للبعيد وللقريب 

  (2:  51ش إ) "شفيه ـأقال الرب وس (اليهود)والقريب 

ولكن ما هو حائط السياج المتوسط وما سبب  -س

 وجوده ؟

بداخل الهيكل وغير  ً هو حائط كان موجودا حائط السياج

 وهو أداة.لمحضر اهلل  ن يتخطوه ويدخلوامم بأمسموح لأل

بكل فرائضه  للفصل بين شيئين وهكذا ناموس موسى

مم حاجز يفصل بين طريقة حياة األ ، ةوترتيباته كان بمثاب

نهم هود يتعالوا وينظروا إلى األمم على أيفصار ال.واليهود 

بطل هذا ومن هنا نشأت العداوة ولكن الرب أ ، نجسين

 فقد لعداوةعور ازال بموته شً وأ ي حطمه تماماأالحاجز 

ً واحدًا  نسانال كل شئ في الصليب وبقيامته خلق إكمأ

ليس يهودي وال "  ةالجديد ً ويقصد به الطبيعة جديدا

 ً نكم جميعايوناني ليس عبد وال حر ليس ذكر وأنثى أل

ة الحقيقي ةفالوحد ( 22: 3غال ) "واحد في المسيح يسوع

 .حداً مم واليهود واالتوجد إال في المسيح ففيه قد صار األ

 الً بالصليب قات ويصالح االثنين في جسد واحد مع اهلل

 ( 06:  2ف أ)العداوة 

علنت ، وأنسان واهلل بالصليب انتهت العداوة بين اإل

 ً معا ً مم مع اهلل وصارا واحداة بين اليهود واألالمصالح

ن يصالح به وأ ( 05:  3كو ،  4:  4، أف  03: 02اكو)

ـلح بدم صليبه سواء ما كان على الُص ً الكل لنفسه عامال

 ( 21: 0كو)ما في السماويات م أاألرض 

 (01:  2ف أ)فجاء وبشركم بسالم أنتم البعيدين والقريبين 

، وبميالد المسيح هتفت فرح ـُمالخبر السار الهي  ةالبشار

 04:  2لو )رض السالم المالئكة ببشرى السالم وعلى األ

). 

وهو مصدر  ( 21:  06رو )له السالم إالرب يسوع هو 

عنه ال يوجد سالم حقيقي وسالمه  ً وبعيدا، السالم الوحيد 

 ( 1: 4في )يفوق كل عقل 

سالم مع اهلل عماقك ؟هل لك هل تتمتع بهذا السالم في أ

 ومع االخوة ؟

:  2ف أ)ً في روح واحد إلى اآلب  ن به لنا كلينا قدوماأل

01 ) 

طي للمؤمن جراءة ليتقدم يع (الروح الواحد)الروح القدس 

تعني بثقة في  بهوكلمة  ( 26،  05: 2رو )ب لمحضر اآل

:  01عب )ذ هو حي في كل حين يشفع فينا إدم المسيح 

يسوع هو  نكل من يؤمن أوهذا الدخول ل ( 25:  2،  02

يو )ال به الباب والطريق واليقدر أحد أن يأتي إلى اآلب إ

04  :06  ) 

أنك تدخل لمحضر اآلب حين تصلي ؟هل هل تصدق  -س

 نه يسمع لك ويستجيب ؟لك إيمان أ
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  :معاني بعض الكلمات 

 ةكقصيد، و تصميمه اليدوي ، أ تحفته  poiema عمله

 يكتبها فنان بخط يده 

ى ذ يناد،إلفظ رسمي يستخدم في قصور الملوك  ً قدوما

 وله حرية الكالم معه ، خذ لمحضر الملك ، فيؤاالسم  على

 : ة للدراسة الشخصيةسئلأ

مم بين اليهود واأل ةبطل يسو  العداوكيف أ .1

 وكيف صالحنا مع اهلل ؟

 -------------------------------------------------

خرين أقدامك تحمل بشرى السالم لآلهل  .1

ر الروح القدس في جمع اليهود ؟ما هو دو

 ؟ ً م معامواأل

-------------------------------------- 

عدها لك اهلل عمال الاالحة التي أماهي األ .3

 لتسلك فيها ؟

----------------------------------------------------- 

 سبوع  مل هذا األأالشاهد الكتابي للت

 ( 02:  66ش إ)  "كنهر ً سالما هأنذا أدير عليها"

 يمكنك ارسـال اإلجابات إلى البريد االلكتروني

akeed@yahoo.com_salam 
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