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 (32– 91االعداد )االصحاح الثاني 

ونحن نقترب من نهاية هذا االصحاح نالحظ استخدام الرسول 

إنسانا  -  واحدافي أكثر من مرة ،  جعل االثنين  واحد لكلمة

ـريد أن يمأل نه ُيوكأ . واحدفي روح  -واحد في جسد  -ً واحدا

ذ قد اً  ، إجديد ً مرا، أن الرب يسوع صنع أ أعيننا بفكرة هامة

ليوضح هذه  ً تعبيرات مختلفة مستخدما ً، معا ً جعلنا واحدا

(  91:  2ف أ) ، أمة واحدة ، فيقول نحن رعية واحدة ةالحقيق

ف أ)للرب  ً امقدس ً واحدا ً هيكال (هل بيت اهلل أ)عائلة واحدة 

2  :22 – 22 )  

هل بيت ، غرباء ونزالء بل رعية مع القديسين وأفلستم بعد "

 ( 91:  3ف أ" )اهلل

ُيـكِمل القديس بولس حديثه الموجه إلى كنيسة أفسس قائال لهم ، 

لقد صرتم معدودين من شعب اهلل ، فنحن رعية واحدة ، ننتمي 

واهلل ( . 22:  3في )لنفس العائلة ، سيرتنا هي في السماويات 

فلسنا بعد أجنبيين (. 6:  4أف )نفسه أبونا أب واحد للكل 

." ، ومن أفرادها األساسيين  صرنا  عائلة اهللومنبوذين بل 

 (. 26:  3غال )ألنكم جميعاً  أبناء اهلل بااليمان بالمسيح يسوع 

 من معاني ؟ غرباء ونزالءولكن ماذا تحمل كلمة 

في وقت كتابة الرسالة كان لهذه الكلمات دالئل خاصة ، فكلمة 

في مكان ما  لفترة قصيرة ، تصف الشخص القادم ليقيم  غريب

فيها بممارسة نشاطات ، ولكن ليس باسمه ألن  ليس وُيـسَمح له 

( الرسمية)له الحق في االشتراك في المهام والوظائف العامة 

وليس له حرية التدخل في شئون البلد الجديد المقيم فيه ، بل 

 .يخضع للقوانين السارية فيها  

في مكان آخر  ليستقرفتطلق على كل من جاء  كلمة نزيلوأما  

 .كانه  األصلي بديالً  عن م

قبل اإليمان بالمسيح غرباء عن ملكوت اهلل  جميعاً وهكذا كنا 

ولكن بعد ما تمت المصالحة بالصليب ، صرنا شركاء  . ونزالء

:  4أف )في الميراث والجسد لنوال موعده في المسيح باالنجيل 

6 .  ) 

الذين يتحدث عنهم في هذا  من هم القديسين: وهناك سؤال آخر

نهم المؤمنين عامة الذين ولدوا من الماء والروح  العدد ؟ إ

" اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا"

ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من اهلل وبراً  "

فبهذه المشيئة نحن " "لكي يقدسها مطهراً  إياها" "وقداسة وفداء

:  9،  92: 6كو 9)" مقدسـون بتقديم جسديسوع مرة واحدة 

 ( 92:  92، عب  26:  5، أف  32

فهل تحيا إذاً  ولك هذا اإليمان أنك قديس ، و تنتمي لعائلة ربها 

هو اهلل ، وأفرادها هم أهل اإليمان  ؟ أم الزلت تشعر أنك 

 غريب ؟؟

مبنيين على أساس الرسل واألنبياء ويسوع المسيح نفسه "

 ( 32:  3أف " )حجر الزاوية

قد ذكرنا سابقاً  أن مدينه أفسس وأهلها ذات شهرة عالية ، 

ولهذا ( هيكل ديانا الشهير)ومهارة فريدة ، فقد كان عندهم 

استخدم الرسول هذه التشبيهات الهندسية ليقرب لهم الحقائق 

فهو يريد التركيز على أمر هام ، أن الكنيسة ليست . الروحية

أساسها هو ولكن . الناسمبنية على فلسفات بشرية ، أو تقاليد 

 .تعاليم الرسل واألنبياء

فإنه اليستطيع أحد أن يضع أساساً  غير الذي ُوِضع ، الذي هو 

فالرب أرسل تالميذه ليعلموا (  99:  3اكو )يسوع المسيح 

ل تكلم أناس اهلل نسان بئة إت نبوة قط بمشيفلم تأ". ويتلمذوا

 ( 39:  9بط 3) "مسوقين من الروح القدس القديسون

 هميته ؟ولكن ماهو حجر الزاوية وما أ

وكانت المباني قديماً  مقببة )إنه أهم جزء في البناء المقبب 

فهو أكبر الحجارة ، وشكله مختلف عنهم ، ويكون في (.الشكل

الرأس من أعلى ويمسك الحجارة معاً ، وترتكز الحجارة معاً  

يضاً ،  ومن هنا وترتكز عليه الحوائط والحوائط الحاملة أ

فلو كان صغيراً  وغير ثابت يكون المبني غير .جاءت أهميته 

 يسوع عن شخص الربوقد استخدم هذا التعبير لإلشارة .آمن 
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 29مت .)كما استخدمه هو بنفسه للحديث عن رفض اليهود له 

 ( 96:  22، إش  42:

أف ) "في الرب ً مقدساً  الذي فيه كل البناء مركبا معا هيكال"

3 :39  ) 

 ةمرتبط ً كحجارة حية ، وفيه نتحد معا ةيسوع هو حجر الزاوي

اهلل هو بانيه  -:وهذا الهيكل . للرب لنكون هيكالً  ة ،ومتالحم

كو 2)وهوهيكل اهلل الحي  ( 4: 3عب )الن باني الكل هو اهلل 

 ساس واحد هومبني على أ(  91:  3كو9)مقدس (  96:  6

لنقدم ذبائح روحية مقبولة عند (  92:  3كو 9)يسوع المسيح 

 (.. 5:  2بط 9)اهلل بيسوع المسيح  

ولكن احذر من خطر هام أن هذا الهيكل هو هيكل مقدس أي 

 ( 91:  2كو 9)أن الذي ُيفسد هيكل اهلل فسُيفسده اهلل 

 ولكن كيف ينمو هذا الهيكل ؟؟

ننمو في  بل صادقين في المحبة"يجيب علينا في الكلمات اآلتية 

س المسيح الذي منه كل الجسد كل شئ إلى ذاك الذي هو الرأ

 4ف أ)يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة ... ً معا ً مركبا

:  9بط 9)التي من قلب طاهر وبشدة  ةخوية األفالمحب(  95:

( المؤمنين ) ةالحي ةهي رباط الكمال الذي يجمع الحجار(  22

 .مكونين هيكل الرب  ً معا

 92رو ) ة التي تقدمهم قبلك في الكرامةتحب االخوة المحبهل 

 ونشجع ونعزي بها بعضنا البعض (  92: 

وفي  ( 99:  5،  92: 4تس 9) هل تبني اآلخر بتلك المحبة

 (. 94:  95رو ) ةخر حين يحتاج للتنبيه هل تنذره بمحبقت آو

أن هيكل الرب في العهد القديم أعدت  هامة وهناك نقطة أخرى 

ً مكونة هيكل  ثم جاءوا بها لتوضع معا رته كلٍِ على حدىحجا

في  ً عداد الرب لكل مؤمن ليصير مالئماى إلالرب وهذا يشير إ

للرب  ً مع الباقيين ليشكلوا هيكال  fitted togetherااللتحام 

تخضع ليد الرب وهي تشكل حياتك  فهل.يحل فيه بمجده 

 للسيد ؟ ً ناءك لتصير نافعاوإ

 

 

 3ف أ)هلل في الروح  ً مسكنا ً مبنيين معا ً يضاأالذي فيه انتم 

 :33 ) 

 ةالنهاي مسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلىن توبيته نحن إ

 ( 6:  3عب )

وهي مكان  ، هي جسد المسيح( جماعة المؤمنين )الكنيسة 

منا هيكل هلل  فكل واحٍد ، رضاستقرار الروح القدس على األ

والرب نفسه أكد هذا  ( 96:  3كو 9)وروح اهلل يسكن فينا 

كون في ة باسمي فهناك أحيثما اجتمع اثنان او ثالث" المبدأ

 ( 22:  92مت ) "وسطهم

واآلن بعد أن تابعنا معاً  اآليات في األصحاح الثاني هناك 

  -:بعض النقاط الهامة التي تلخص فيها أهم ما قيل 

اهلل الغنية وعطيته المجانية التي تقيم  إنها نعمة -9

الخاطئ من الموت وتنقذه من سلطان رئيس هذا 

 العالم 

الخالص هو عطية من اهلل تقبلها باإليمان الذي  -2

 يمنحه أيضاً  لنا 

 مكانتك هي مع المسيح في السماويات  -3

الرب له خطـة عظيمة لك ولحياتك فقد سبق و أعد  -4

 لتسلك فيها  ةعمال صالحلك أ

السالم فهل  ىنجيل يحمل بشرواإل.يسوع هو سالمنا  -5

:  5مت )طوبي لصانعي السالم .نت صانع السالم أ

1 ) 

صالحنا مع الصليب  ىبموته عل ةتم المصالحأيسوع  -6

حياء لكي يعيش األً  مم واليهود معاب صالح األاآل

كو 2)جلهم وقال بل لمن مات أل نفسهمال ألفيما بعد 

5 :95  ) 

ساس أ)والحق هو محور مناقشاتك نجيل هل اإل -1

ليه إهل هو مرجعك الذي ترجع ( نبياء الرسل واأل

  ً دائما

الكريم  ةالرب يسوع حجر الزاوي علىنظارنا ألنثبت  -2

 قام هيكلنا الروحي فعليه ُي

 ىهي مكان استقرار الروح القدس عل الكنيسة -1

 .رض األ

 -: بعض الكلمات اليونانية معني

  واحدة ةعائل=هل بيت اهلل أ
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حج ، 31: 4ع أ:سبوع موضوع الصالة والتأمل هذا األ

3 :1 

 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسال يمكنك
 

salam_akeed@yahoo.com 

 


