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 موقع وتاريخ أفسس عبر العصور (1)
 
 
 
 
 
 

- :ع ـــــــــــــــــــالموق ( أ)
 .أفسس كلمة يونانية بمعنى مرغوبة  -
 .هي عاصمة آسيا  -
 .تقع على الشاطئ األيسر لنهر الكايستر  -
أميييات تقييع فييي الوسييط بييي  م ينيية  3هييي شييرب البليير المتوسييط بمسييافة  -

 .باً سميرنا شماالً وميلتس جنو
 .هي ملتقى الطريب التجاري بي  روما والشرب  -
ألجت أهمية موقعها بني لها مرفأ صناعي مما جعلها ميناء بليري هياف فيي  -

 .العصور الوسطى 
 

 -:ا ــــــــتاريخه ( ب)
 
  -:تاريخ آلهتها أرطاميس ( 1

اشتهرت بهيكلها أرطاميس هيي أصي ً هلهية كانيت عني  اللعييي  عبيار  عي   -
 . اء وهي ترمز للطبيعة التي تعطي الخبرات لإلنسا  فتا  كعير  األش
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أرطاميس هي آلهة القمر عن  اليونا  وتسمى  يانا عن  الروما  وهي أخيت أبولليو ويعتقي و  هلي   -
 .تمعلها نزت م  السماء

 

- :تاريخ الم ينة عبر العصور ( 2
عشيير والييية خاصيية باتلييا   ف التلهييا األيييونيي  وكانييت م ينيية تابعيية ل عنييى. ب  11قيير  الـييـ لفييي ا  -

 .واليتهف وصارت عاصمة أيونيا 
 .س ملك لي يا ف سقطت تلت لكف كريسب. ب  555في  -
 .سقطت فيما بع  تلت اللكف الفارسي  -
 .وفي عه  االسكن ر األكبر خضعت لللكف المق وني اليوناني  -
 .الروماني وصارت عاصمة والية آسيا  فف خضعت لللك. ب  133وفي  -
 .ف  مرت بواسطة زلزات وأعا  بنائها طباريوس قيصر  22في و -
 

 تأسيس كنيسة أفسس  (2)

 
   بشرهف معلمنا بولس في نهاية رللت  العانية في زيار  قصير  ليث كرز في مجمعها اليهو ي أل

أع ) ف وترك أكي  وبريسك  يكم   عمل   55اليهو  هناك لهف الجنسية الرومانية وكا  ذلك سنة 
 .وذهب هو هلى أورشليف (  11-21: 11
  في غيبة معلمنا بولس بع  رللت  العانية جاء أبلوس هو يهو ي اسكن ري الجنس نا ى بمعمو يية

ع بمعرفية ناقصيها فأخيذك أكيي  وبريسيك  وعلمهميا طرييب اليرب بيأكعر ويولنا وتكلف ع  ربنا يسي
 ( . 22-25: 11أع ) ت قيقاً 

 

  ف وهنيياك ليي عت  55تيي  العالعيية فييي خرييي  هلييى أفسييس فييي  رللعييا  معلمنييا بييولس
- :األل اث التالية 

 لنا ولت عليهف الروح الق س وتكلميوا وعم  بعض الت ميذ الذي  كانوا ال يعرفوا سوى معمو ية ي
 ( . 2-3: 12أع ) بلغات 

    أشهر لك  قاوموك اليهو  هناك  3وعظ معلمنا بولس في مجمع اليهو  لم. 
  وقاف بالوعظ في م رسة بترانيس لم   سنتي  لتى سمعت الكراز  في  اعتزت معلمنا بولس اليهو

 ( . 12-1: 12أع ) كت آسيا سواء م  اليونانيي  أو اليهو  
 بلغت الكيراز  هليى ، (  11:  12أع )  كانت نتائج الكراز  في أفسس هيما  كعير م  اليهو  واألمف

هللا قوات على ي  بولس غير المعتا   أيضاً صنع ، (  11:12أع ) كت آسيا خ ت عاصمتها أفسس 
أليي  ميي   51وآميي  كعييير ميي  السييلر  علييى ييي ك ولرقييوا كتييبهف التييي قيي رت بـييـ (  11:  12أع ) 

 ( . 12:  12أع ) الفضة 
 انهيييارت عبيييا   أرطييياميس مميييا أ ى هليييى عيييور  صيييناع الفضييية هنييياك وعليييى رأسيييهف  يمترييييوس 

 ( . 22-25: 12أع )  
 رجمية السيليمة هيف اليذي  اسيت عاهف معلمنيا بيولس وخياطبهف خطابي  كا  ألفسس أساقفة لسب الت

 ( . 22: 21أع ) الو اعي 
  كما أرسلت رسالة هلى (  3:  1تي  1) عه  معلمنا بولس بكنيسة أفسس هلى تلميذك تيموعاوس ،

 .كنيسة أفسس على ي  تيخيكس مع رسالة كولوسي 
 (  7-1:  2،  11:  1رؤ )  7فسيس الـيـ كا  الق يس يولنا مقيف في أفسس وكا  يرأس كنيائس أ

 .كما تنيح هناك 
   لالياً أفسس عبار  ع  قرية صغير  اسمها أفيس ال يوج  بها مسيليو. 
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 كاتب الرسالـــــــــــة  (3)
 

 .هو الق يس بولس الرسوت 
 .الشها ات ال اخلية  (1)
 .الشها ات الخارجية  (2)

 

- :ة ـــــــــــا ات ال اخليـــــــــالشه (1)
 
 ( . 12،  15: 1أ  ) لرسالة روح بث الرجاء والتشجيع والشكر هلل تلمت ا 
   ( . 1:  5أ  " ) األسير في الرب " ، (  1:  3أ  " ) أسير المسيح يسوع " ي عو نفس 
 ( . 7،  3:  3أ  ) ع  سر المسيح المعل  ل  شخصياً  يكتب 
 ك بيت يرفيع أنظيارهف هليى  ائ يلمت اللب العملي لم  يكتب هليهف ويطلب هليهف أ  ال يكليو بسيبب شي

 ( . 13:  3أ  ) ب ي المج  األ
  ( . 21-15: 3أ  ) يصلي ويتشفع في م  يرست لهف الرسالة بروح االتضاع 
  ( . 21-17:  5أ  ) ككارز ألمف ي عوهف لترك فكر األمف الباطت ويج  وا ذهنهف 
  ( . 12،  11: 2أ  ) بروح االتضاع يطلب منهف أ  يصلوا عن  وع  كت الكنيسة 
 ( . 25،  23:  2أ  ) لية وسكعا ت  يختف بالبركة الر 
  جاءت االفتتالية مطابقة لرسالتي كولوسي والرسالة العانية ألهت كورنعوس. 

  لكت رسائل  هيكت الرسالة مطابب: -
 .تلية افتتالية وشكر  -1
 .ل يث عقي ي  -2
 .ل يث سلوكي  -3
 . تلية ختامية وبركة ختامية  -5

 

- :ة ــــــــلخارجيا ات اــــــــالشه (2)
 
 ن س الروماني يمكلاقتبس منها الق يس ه. 
  والق يس أغناطيوس األنطاكي. 
  والق يس بوليكاربوس أسق  سميرنا. 
  وكتاب الراعي لهرماس. 
  ال ي اكية " وكتاب تعاليف الرست االعنى عشر. " 
  ( .ف  111) وذكرها القانو  الموراقوري 
   وكيي  لف باسف الرسالة هلى ا 151األسفار القانونية ولتى مركيو  الهرطوقي ذكرها ضم  . 
 

- :االعتراضات والر  عليها  (3)
 

- :أنواع م  االعتراضات  5هناك 
  خاص بلغة الرسالة وطابعها. 
  خاص بالجانب األ بي. 
  خاص بالجانب التاريخي. 
  خاص بالجانب التعليمي. 
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 -:االعتراضات الخاصة بالجانب اللغوي وطابع الرسالة  (1)
 

 -:بعض االعتراضات  Good Speedق ف 
 .ف يستخ مها الرسوت في سائر رسائل  لكلمة يونانية  32وجو   -1
 .كلمة يونانية لف تستخ ف في العه  الج ي  كل   52وجو   -2
للتعبييير عيي   سييتا  لييت علييى هييذا باسييتخ اف كلميية  يفييت بيي ت مييا كييا  يعتييا  علييي  باسييتخ اف كلميية  -3

 .الشيطا  
 .ن س الروماني هلى رسائت هكليم عها ولغتها أقربطاب -5
 

  الر و  على االعتراضات: -
يرجع اخت   بعض المفر ات هلى اخت   طابع الرسالة ع  باقي الرسائت فهيي رسيالة ليتورجيية  -1

 .تلمت بعض م  التسابيح الكنسية أل  موضوعها هو الكنيسة 
تي  فكا  يملي رسائل  على معلمنا بولس كا  في سجن  في روما في البيت الذي استأجرك لم   سن -2

 .ع   نساخ فق  يكو  راجع ذلك هلى اخت   النساخ 
ني س هيو يمالرسالة تلمت بصمات معلمنا بولس الرسيوت فيي كيت شيئ وأيضياً قي  يكيو  معلمنيا هكل -3

 .الرسالة أخذت عن   تالذي أخذ ع  الرسالة ألنها سابقة ل  وليس
 

- :االعتراضات الخاصة بالجانب األ بي للرسالة  (2)
 

 و  ــــــات المعترضــــــق: -
  فكيير متجيي  كلميية بيي  رسييالتي أفسييس وكولوسييي والرسييوت بييولس صييالب  13يوجيي  تشيياب   فييي  (1

 .فكي  يكو  هذا 
استخ ف كلمات في الرسالة بمعنى وأخرى بمعنى آخر معت كلمية سير فيي كولوسيي بمعنيى المسييح  (2

 .وفي أفسس بمعنى اتلا  اليهو  واألمف 
 .أل  الرسالة م  وضع عصر ما بع  الرسوت بولس مباشر   Good SPeedستخلص او
 
 
 
 
الرسيالة هليى أفسيس رسيالة  وريية هليى كييت كنيائس آسييا الصيغرى لكنهيا سيميت باسيف أفسييس أل   -1

كيية و أل  ال(  12:5كيو ) ار هليهيا فيي كييي  المشيو  أفسس عاصمتها فهي نفس الرسالة هليى ال
 .قريبة م  أفسس وكولوسي 

 كيية و أ  تتبا ت الكنيستي  أفسس أو التي كولوسي وأفسس هو تيخيكس فم  الطبيعي لامت رسال
 .وكولوسي الرسالتي  

  الرسالتي  أفسس وكولوسي يتكلموا ع  موضوعي  متكاملي  في كولوسي المسييح رأس الكنيسية
 .وفي أفسس الكنيسة جس  المسيح 

 .يت على أ  الكاتب هو معلمنا بولس وجو  كلمات مشتركة بي  هذك الرسالة والرسائت األخرى  ل -2
ع فكير الرسيوت بمعنيى مختلفيي   لييت عليى اتسيا( أ  كيو ، ) استخ اف كلمة وال   فيي الرسيالتي   -3

فكلمة سر في كولوسي ليث يقص  بها المسييح رأس الكنيسية أميا فيي أفسيس يقصي  بهيا الكنيسية 
 .سواء م  أصت أممي أو يهو ي المتل   بالمسيح 
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- :اصة بالجانب التاريخي خاالعتراضات ال (3)
 

يقوت المعترض على الجانب التاريخي أ  هذك الرسالة كتبت بع  عه  الرسوت بولس و ت على هيذا أ  
 .في كت الرسائت كا  الصراع بي  اليهو  واألمف في الكنيسة قائف لي أما في هذك الرسالة ق  استقر 

 
 
 
 
الييذي نقييض (  12-15: 2أ  ) ت الصييليب تكلييف الرسييوت عيي  المصيياللة بييي  اليهييو  واألمييف خيي  -1

اللاجز المتوسط بينهما وكا  هذا اللاجز ما زات قائف في الهيكت في أورشليف وهال كا  ق  ذكر هذك 
ف فمعيرو  أ  معلمنيا بيولس استشيه  سينة  71اللا عة معلمنا بولس وهي سيقوط أورشيليف سينة 

 .ف  21
 .العصر الرسولي غياب الل يث ع  اضطها  القراء يجعت الرسالة في  -2
 
 

- :االعتراضات م  الجانب التعليمي والر  عليها معها ( 5)
 
تبيياي  الخييط التعليمييي فييي أ  معلمنييا بييولس يقيي ف تعليييف خيياص بالكنييائس المللييية ويهييتف بمشيياكلها  -1

الة هليى أفسيس نجي  أني  ييتكلف العقي ية والعملية ويق ف تليات خاصة بخ اف ألباء عاملي  في الرسي
فرفع الرسيالة فيوب سة مللية بت الكنيسة الجامعة بوج  عاف التي تمعت جس  المسيح ع  كنيليس 

 !!مستوى المشاكت المللية بت واالرض في الكنيسة في الرسالة هلى أفسس هي السماء عينها 
اعتبر البعض توفير الرسالة للرست واألنبياء يكو  ذلك بع  عه  الرست هذ هف رق وا لك  يخيب أ   -2

كنيسة م  الب اية في أنها توفر رست المسيح واألنبياء ولتى الميؤمني  العيا يي   عيتهف هذا فكر ال
 .ق يسي  

اخت   الل يث ع  الزواج في هذك الرسالة هذ يعطيي  كسير مقي س معلميا تتلي  الكنيسية بالمسييح  -3
؟ فنيير  أ  فييي الرسييالة هلييى كورنعييوس كانييت هجابيية عيي  تسيياؤالت (  7كييو  1) وهييذا لييف يكيي  فييي 

مؤمني  لك  في أفسس هيو يشيرح السير سير الكنيسية فيي ارتباطهيا بعريسيها ربنيا يسيوع معلميا ال
 ( . 33-21: 5أ  ) يرتبط الرجت بالمرأ  في سر الزيجة 

 

 ت ؟ــــــ  أرسلـــــــلم (5)
 

 .نظرية الرسالة ال ورية  -1
 ( .أفسس . ك ) فكر الرسالة هلى أعضاء م  األمف آمنوا في  -2

 

- :أنها رسالة  ورية  (1
  في المخطوطات اليونانيية الق يمية ال توجي  كلمية أفسيس ولهيذا رأى ال ارسيي  أنهيا رسيالة  وريية

 .فسس أفسس فأعتبرت أنها الرسالة هلى أ أرسلت هلى كنائس آسيا الصغرى وأل  عاصمتها
  ة مللية أسسها معلمنيا بيولس يكنسوألجت هذا ال توج  فيها أي تليات شخصية أو شئ ع  كونها

 .لمشاكت كنسية  أو معالجة
  رأى مرقيو  الهرطوقي أنها مرسلة هلى ال وكيية فعيارض آبياء الكنيسية معيت ب  2في القر  الــ .

 .هيريناؤس والقانو  الموراقوري . هكليمن س السكن ري والع مة ترتليا  ب 
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- :رسالة هلى األمف الذي  في أفسس  (2
  نها رسيالة  وريية هيو فكير لرغف أ  فكر أالرسالة ال ورية با وأصلاب هذك الفكر  معارضي  لفكر

آبييائي أرعوذكسييي ، لكيينهف قييالوا أنهييا مرسييلة ليسييت لكنيسيية أفسييس ككييت لكيي  لييبعض األعضيياء 
 .األمميي  الذي  آمنوا على ي  الرسوت 

   لك  هذا الرأي صعب اعبات  فإ  كا  لجماعة أممية في أفسس لماذا لف يذكر أسمائهف هيت خيا  أ
ذوي األصت اليهيو ي وهيت معلمنيا بيولس ذا القليب المتسيع ال يهيتف بكيت أهيت يقات أن  يميزهف ع  

أفسس ويهتف بجماعة أممية م  الكنيسة فقط  فأصلاب هيذا اليرأي أوقعيوا نفسيهف فيي ورطية مي  
 .الصعب أ  يعبتوا فكرهف 

   لك  الرأي الصائب أنها أرسلها كرسالة  ورية وأرا  أيضياً أ  يكيو  لشيعب أفسيس أو غيرهيا مي
التي ترفع فوب الع قات الشخصية أو الكنائس المللية نائس آسيا الصغرى فكر الكنيسة الجامعة ك
.   

 
 
 

 -:ا ــــــــــخ كتابتهـــــتاري (5)
 

 .كنسي واآلخر رأي ير  علي  لتقلي  الهناك رأيا  وال  هو رأي ا
 .كتابة رسائت األسر في روما  (1
 .كتابة رسائت األسر في قيصرية  (2
 

 

- :ئت األسر م  روما كتابة رسا (1
- :ويقتصر هذا الفكر على 

  (  . 21:2؛  1:5؛  13:1؛  1:3أ   )أ  معلمنا بولس كتبها وهو أسير 
 استأجر بيت في روما لم   سنتي  وكا  ل  لرية كبير  ليبشر بالرغف أني  أسيير وهيذا ميا ذكير فيي   

 ( . 21،12: 2، أ   25،  12:21أع  )
ليث كتب رسائت األسر وهي كولوسي ، أفسس ، فيلبي ، فيلميو  " ف  23فيكو  تاريخ الرسالة سنة 

. " 
 

- :كتابة رسائت األسر م  قيصرية  (2
رائهيف الربعية ميع ر  وسينعرض آ s sReu  ،Mayerم  أصلاب هذا اليرأي 

  -:على كت رأي 
أن  م  السهت على عبي  معيت أنسييمس أ  يهيرب هليى قيصيرية  Reuss   ،Mayerرأي هؤالء  -1

 .روما التي لها مسافة طويلة عن  هلى 
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س سي قي  سي ك فيلمو  ويقتل  أما روما هرب هليها أنسيمه  ير  على هذا أ  قيصرية م ينة صغير  
 .س سيمس م  السهت أ  يج  فيها فيلمو  أنلي لي 15فبعي   وواسعة لها 

 
 هييذا اسييتقرلكيي  بعيي  (  2:5كييو ) س قيصييرية هلييى كولوسييي تيخيييكس وأنسيييملمييت الرسييالة ميي   -2

 .يشير هلى االعني  في رسالت  هلى أفسس س في قيصرية ولف يذهب تيخيكس هلى أفسس فلف أنسيم
 
 
 
 
 .س فيها آسيا الصغرى ف  لاجة لذكر أنسيمأ  رسالة أفسس رسالة  ورية لكت كنائس   -
 
  عليى أ Reuss   ،Mayerفيي لت (  21:2أ  " ) ولك  لكيي تعلميوا أنيتف أيضياً اليوالي " في  -3

 .تيخيكس ذهب م  قيصرية وليس روما هلى كولوسي عف هلى أفسس 
 
 
 
 
 
 
 
أ  رسالة كولوسيي كتبيت أوالً ولمليت هليى  كولوسيي وهيي تلميت أخبيار عي  المنطقية ككيت بينميا  -

رسالة أفسس أوضح معلمنا بولس أنها تلمت أخبار ج ي   يلملها هليهف تيخيكس لذلك عن ما كتبت 
 .ذكر كلمة أيضاً 

 .وهذا يعني أن  بالقرب م  قيصرية (  22غت ) لمنا بولس م  فيلمو  أ  يع  ل  منزالً طلب مع -5
 
 
 
 
 
 .لف يل   معلمنا بولس أ  يع  ل  منزالً في أي مكا   -
 .ال تشير هذك العبار  هلى مجئ سريع  -
 

 -:موضوع الرسالة وه فها  (2)
 
 ةــــموضوع الرسال : -

علي  عي  ى تهصيلالات األولي 3س لعريسها المسييح ، فاليـ هي الكنيسة وع قتها بالمسيح فهي العرو 
عل  ع  ول   اإليما  والق اسة والسيلوك وأ  األخير  ت 3و ي كما لألممي والــ عمومية الخ ص لليه

 .أسللة المؤم  الرولية تمارس م  خ ت الكنيسة و اخلها 
 

 ة ـــــــــه   الرسال: -
 .لذي هو ربنا يسوع هي تهيئ شعب مسياني كجماعة مق سة لرأس ا

 دالــــــر

 الــــــرد

 الــــــرد
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 -:ة ـــــــات الرسالـــــــسم (7)
 
هي رسالة التسبيح الكنسي ليث يتهلت الرسوت هذ ييرى اللياجز بيي  اليهيو   (1

 .واألمف أزيت بالصليب 
-15،  11،  7-5: 2،  15-3: 1: ) فلهذا جاءت الرسالة ليتورجيية تسيبيلية ومي  أمعلية التسيابيح 

 ( . 27-25،  15،  2:5؛  13-11،  2-5: 5؛  21-21،  5:3؛  21-22،  11

- :كعرت األفعات فيها ع  األسماء عنها في باقي الرسائت فمع ً 
 .اسف  151فعت و  231في أفسس  -
 .اسف  212فعت و  132في غ طية  -
 .اسف  377فعت و  323في رومية  -
 " .معت ، أل  ، هكذا " كعر  لرو  الجر معت  -
 " .الذي ، في  ، خ ل  " ال يذكر اسف هللا بت يكتفي بالقوت  -
 " .أبينا ، ربنا ، باركنا ، اختارنا " همكانيات الفائ   م  هللا  ائماً تأتي بصيغة الجمع  -
 
 

- :لق وس اآلب واالب  والروح الق س بي  الكنيسة هي عمت العالوث ا (2
 ( . 17:1) فاهلل اآلب كمجي   -
 ( . 12:1) فاهلل اآلب كق ير  -
 . ( 5:2) فاهلل اآلب كرليف  -
 ( . 3:1) في المسيح تنات الكنيسة كت بركة سماوية  -
 ( . 5:1) وفي  تف اختيارها  -
 ( . 2ص ) وفيها أعل  قو  صليب   -
 ( . 11:5؛  1:5؛  5:3؛  11:2) كما أبرز عمت الروح الق س في الكنيسة  -
 

- :سماويات أو عربونها فمع ً لني بالكنيسة أو الليا  الكنسية اع   (3
 ( . 3:1) " ويات اربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكت بركة رولية في السممبارك هللا أبو "  –
كمييا قيياف الييرأس وهييو (  2:2،  21:1) ويات اأقاميي  ميي  األمييوات وأصييلب  عيي  يمينيي  فييي السييم"  –

 " .ف الجس  وهو الكنيسة لتلمي عربو  القيامة م  خ ت الليا  الكنسية قيالمسيح ي
ويات بواسيطة الكنيسية بلكمية هللا المتنوعية اوالس طي  في السملكي ي عر  اآل  عن  الرؤساء "  –

 .ويات افجها نا ض  الشياطي  هو ألجت السم(  12:2،  11:3" ) 
 .بي  معلمنا بولس ق يسي  الكنيسة كليا  مع المسيح فائقة العلو لكنها معاشة وواقعية  –
ركييزت علييى ربنييا يسييوع  اللييظ ال ارسييي  أ  هييذك الرسييالة  و  غيرهييا ميي  رسييائت معلمنييا بييولس –

الممج  ال المتألف كأ  الرسوت في السماء ليث تترجى أ  تعيش الكنيسة هنياك فييذكر لمي ح مجي ك 
 ( . 15،  12،  2:1) مرات  3

 
 

 -:ة ــــــــاف الرسالــــــــأقس (1)
 

 :ة هللا ــــــــــسر خط (1
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  1الكنيسة وسر المعرفة ص . 

  2الكنيسة وسر المصاللة ص . 

 3ر المسيح ص الكنيسة وس . 
 

 :الليا  الكنسية العملية  (2
  5الول   والتراف المواهب ص . 

  5العبا   والسلوك ص . 

  2الجها  الرولي ص . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- :ة ـــــة الرسوليـــــالبرك (1)
 

 ائماً مق مات معلمنا بولس تتناسب مع موضوع الرسالة التي يكتبها للكنيسة فموضوع رسالة أفسيس 

 -:وفي هذك المق مة جامعة ، هو الكنيسة ال
 

  مرات لماذا ؟ 2بمشيئة هللا 
 ة هنسيا  لكي  بمشييئة هللا وهيذا متواجي  فيي كيت الرسيائت لكي  يذكر الرسوت أن  رسوت ليس بمشيئ

مرات وهيذا بسيبب أني  ييتكلف عي  الكنيسية الجامعية التيي تضيف  2العجيب أن  ذكر كلمة مشيئة هللا 
 .أسها وهو رسولها اليهو  واألمف والذي ربنا يسوع ر

  وكلمة مشيئة ال تعني مجر  هرا   لكنها قرار ولركة لب  نلو البشرية!! 
 

   مر   15! ق يسي! 
  معلمنيا بيولس فيي رسيالت  ألفسيس أكعير مي  أي رسيالة عي ا روميية عليى كلمية ق يسيي  لييث  أك

ميي ليصييروا لكي يتسع مفهوف الق اسة لكي ال تشمت األعضاء ذوي األصت األم!! مر   15كررها 
 .هف أيضاً مق سي  ل  

   شملت الق اسة جميع المؤمني  م  رجات ونساء وأطفات وعبي. 
  نات المؤمني  ليا  الق اسة بالمعمو ية لكي ينمو اإلنسا  فيها كما قات الع مة أوريجانوس. 
 

  مرات  7النعمة والس ف! 
  ي والذي  م  أصت أممي مرات لكي ما تلتلف الكنيسة الذي  م  أصت يهو 7يكرر الس ف . 
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   النعمة والس ف ينميا  في اإلنسا  الرولي ال يتجم ا!! 
  كما أكي  أ  النعمية والسي ف متسياويا  كمصي ر بيي  اآلب واالبي  لكيي يمليو الفكير الغنوسيي اليذي

يفرب بي  اآلب واالب  ليث اعتبروا هللا اآلب هلي  العهي  القي يف قاسيي أو عيا ت أميا االبي  فهيو هلي  
 .عه  الج ي  فهو لنو  ال

 

- ( : 3:1أ  ) تسبلة كنيسة  (2)
 

مبيييارك هللا أبيييو ربنيييا يسيييوع المسييييح اليييذي باركنيييا بكيييت بركييية روليييية فيييي " 
 (  3:1  أ) " ويات في المسيح االسم

 
اقتبس معلمنا بولس الرسوت هذك العبار  م  تسيبلة الكنيسية فيي عصيرك ويقيوت بعيض ال ارسيي   -

عي  بنوتنيا هلل وعي  غفيرا   5معمو يية لييث ذكرهيا بعي ها فيي عي   أنها تسبلة كانت تقات فيي ال
 . 13وختف الروح في ع    15وع  التمتع بالميراث في ع    7الخطايا في ع   

 

 ارك ــــــــــــــمب: -
- :تعل  هذك الكلمة ع  البركة أصبلت رولية ولف تع  جس ية كالعه  الق يف فلنقار  بينهما 

 

 ف ـــــ  الق يـالعه: -
  " ( . 13:7تث " ) يبارك ويبارك عمر  جس ك 

  " ( . 2:21تث " ) ويبارك في خروجك ويبارك في  خولك 

  " ( . 12:1هش " ) تأكلو  خير األرض 

  " ً ( . 1:3خر " ) هلى أرض  تفيض  لبناً وعس 

  " ( . 13:7تث " ) يبارك الرب أرضك 
 

  أما العه  الج ي  في  البركات الرولية: -
 .، أبناء ، متبرري  ، أخو  ، شركاء في الميراث  لري خال ي  ،  فق  صرنا

 ( . 32:1رو " ) كي  ال يهبنا مع  أيضاً كت شئ " 
 ( . 23:15يو " ) ه  ألبني أل  يلفظ ك مي ويلب  أبي وهلي  نأتي وعن ك نصنع منزالً " 
 ( . 1:5مت " ) طوبي ألنقياء القلب ألنهف يعاينو  هللا " 
 ( . 11:5مت " ) اكي  بالروح أل  لهف ملكوت السموات طوبى للمس" 
 ( . 21:3في " ) فإ  وطننا نل  هو في السماء " 
 ( . 2:3كو " ) اهتموا بما فوب ال بما على األرض " 

 .وص  البركات بأنها رولية نسبة للروح الق س المعطى م  اآلب لنا خ ت اتلا نا مع ابن  
 

 ( 5:1أ  ) ح ــــــــفي المسي : -
يتلي ث عي  الهوتييات تلخص هذك العبار  الفكر ال هوتي لمعلمنا بولس الرسوت ع  ربنا يسوع لييث 

ت أو سلوكيات خاصة أو ع قات أسرية أو اجتماعية هنما خ ت النظير  أننيا فيي المسييح كيأ  اأو كنسي
ررت بمعنى في  أو ربنا يسوع منطبع فينا في سلوكنا وفكرنا وليات  كمعات نتمعت ب  في كت شئ وق  تك

 .مر   31في الملبوب أكعر م  
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 -( : 5:1أ  ) اإلختيار واللرية اإلنسانية  (3)
 
  اإلختيار هنا م  جانب هللا ليس هلزامياً أو بي و  لريية لكي  أل  هللا بسيبب معرفتي  يسيعى لخ صينا

بي  اخو  أل  الذي  سبب فعينهف ليكونوا مشابهي  صور  ابن  ليكو  هو بكراً " لكي نتجاوب مع  
كعيري  والذي  سبب فعينهف فهؤالء  عاهف أيضاً والذي   عاهف فهؤالء بررهف أيضاً والذي  بيررهف 

 ( . 31،22: 1رو " ) فهؤالء مج هف أيضاً 
  شب  الق يس اكليمن س السكن ري الع قة بي  لرية اإلرا   في اإليما  وبي  النعمة اإللهية ب عب

يمسيك بيالكر  واللعيب بهيا ه  ليف تقيذ  هليي  هكيذا الينص هيذا الفكير كر  الق ف الذي ال يسيتطيع أ  
 .ك أوريجانوس هذ يعر  أ  اإليما  هبة م  هللا وأيضاً لإلنسا  اللرية في القبوت والرفض ذتلمي

 

 ف ــــــتأسيس العال: -
وسيقوط  مي  عليو شياهب مقارنية بسيمو هللا العيالي مي  كلمة تأسيس ت ت على انلطاط مستوى العالف 

 .جهة الطبيعة 
 
 
 

  ( : 2،5: 1أ  ) ما هو ه   أو غاية اإلختيار -
 " .لنكو  ق يسي  وب  لوف ق ام  في الملبة ( "  5:1أ  ) يجيب الق يس معلمنا بولس في 

 

- :ة ـــــــــالق اس -1
  هني أنا الرب هلهكف فتتق سو  وتكونو  ق يسي  ألني أنا " في العه  الق يف في سفر ال ويي  يقوت

 ( . 55:11ال " )  وس ق
   ( . 12:1بط  1" ) ألني أنا ق وس ق يسي  ألن  مكتوب كونوا " وفي العه  الج ي 
  فكأ  هللا كما كانت الذبيلة ب  عيب وب  لوف مق سة هكذا نكو  نل  لك  ليس بمفر نيا لكي  خي ت

 .اتلا نا مع الذبيح ربنا يسوع فالق اسة مرتبطة باللب كتق مة وذبيلة 
 

- :  ـــــلوف ق امب   -2
   يطلب هللا ال فقط أ  ال نكو  خاليي  مي  الشير لكي  هيذا يكيو  أمامي  ولييس أمياف النياس أي يكيو

بين  وبي  هللا لباً  اخلياً وانجذاب  اخلي معت العروس مع عريسها فصيعب عليى العيريس أ  ييرى 
 .عريسها عروس  بوجهي  وج  فرح أماف الناس وكئيب مع  هكذا نل  مع هللا كعروس ل

 

- :ب  لوف في الملبة  -3
  الق اسة كفضيلة ال تتلقب هال خ ت الملبة الباذلة معلما عمت ربنا يسوع بذت ذات  ألجلنا. 
  أ  الفضيلة ب و  اللب ليس لها معنى وال تخلص أل  " يولنا ذهبي الفف . كما يقوت ب. " !! 
 

- :ة ـــــــــــــفي الملب -5
  "ع المسيح لنفس  لسب مسر  مشيئت  لم ح مج  نعمت  التي أنعف بها هذ سبب فعيننا للتبني بيسو

 ( . 2،5: 1أ  " ) علينا في الملبة 
  ملبة هللا جعلتنا أبناء ل  فصار لنا شركة الميراث. 
  لك  شتا  بي  بنو  االب  الولي  الذي هو هل  باللقيقة وبيننا نل  أبناء بالتبني. 
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- :ح ــــــيــوع المسسبي -5
  ربنا يسوع فاهلل اآلب سبب  فعيي  واالبي  هيو  ال تتلقب هال م  خ ت ربنا يسوع أو خارجأي نعمة

 .تقرب هلينا فلف يرست عبي اً مع أن  مرست العبي  لكن  يتل  هو بنفس  ليصير قريب منا  الذي
 

- :لسب مسر  مشيئت   -2
مسيرت  خ صينا لكي   هنا فرب بي  مسر  هللا وهي خ صينا مي  خي ت ملبية هللا وبنوتنيا لي  فهيذك هيي

 .السماح هو أ  هللا عن ما يرانا مصري  على الشر يتركنا أو يسقطنا كعمر  طبيعية لفسا نا فنهلك 
 

- : ك ــــــــــــــــلم ح مج -7
هللا غير ملتاج لم ح م  اإلنسا  أو لتى الم ئكة لك  هذ  نل  م لنا نعمت  نز ا  تقوى وغير  ولهذا 

 .وبنا إلز يا  ملبة هللا في قل
 
 
 
 

- ( : 1،7: 1أ  ) فاعلية النعمة فينا  (5)
 

- : اء ـــــــــــــــــالف -1
  فييي العهيي  القيي يف كييا  الخيي ص ميي  فرعييو  كييا  خارجيياً عيي  اإلنسييا  أمييا فييي العهيي  الج ييي  فأننييا

متل ي  مع الملرر وهيو ربنيا يسيوع ننيات مني  غفيرا  للخطاييا ميع كيت لكمية سيماوية وهيذا كلي  
 .ي كت هذك البركات يكو  بفيض وغنى ف

 

- :ة ــــــــسر المعرف -2
   ألنهف يب لو  اإليما  بالمعرفة وهنا تختل  المعرفة ع  ما فهم  الغنوسيو. 
  لك  معرفتنا باهلل هي خ ت اتلا نا ب  كعريس يعر  عروس  مكنونات قلب  وسر مشييئت  وسيماها

 .هللا للنفس البشرية  هبة أو أعم  ما يق م " المعرفة " آباء م رسة اإلسكن رية هي 

 
- ( : 11،2: 1أ  ) لت بير كت األزمنة ليجمع كت شئ في المسيح  -3

- :فمعنى هذك العبار  معنيي   Chronosليست بسيطة معت  soKairكلمة 
أن  بع  الف اء أصبح للسمائيي  واألرضيي  رأس وال  هو ربنا يسوع بع ما كا  يعياني السيمائيي   -1

 .م  عصيا  األرضيي  
 .في ربنا يسوع تجمعت وقطعت كت النبوات التي مه ت لمجئ ربنا يسوع بمجيئ  وف اءك أن   -2
 

- ( : 13-11: 1أ  ) النصيب والميراث لليهو  واألمف  -5
 ربنا يسوع فلهذا لما جاء وآم  منهف البعض وهذا الذي يقص  بي  فيي  ولو  ترجوا مجئاليهو  األ

ع ن  بالنبوات وأنواع وطرب كعير  نال  األمف باإليما  العبار  نل  هذا الذي أخذ زماناً طوي ً في ه
 .باإلنجيت 
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   هذ كا  اليهو  ملكوا أرضاً عبر األر   بالقرعة لف يك  لهف فضت فيها هكيذا الميؤمني  سيواء يهيو
أو أمف نالوا ميراعياً فيي ربنيا يسيوع  و  فضيت مينهف لكي  لييس اعتباطياً لمي  ال يسيتلب بيت لليذي  

 .الذي يعمت كت شئ لسب رأي مشيئت  أختيروا لسب قص ك 
 

- ( : 15:1أ  ) ف ـــــــــــــالخت -5
 ألن  ق يماً  –ف نالوا ختف الروح الق س ع مة الملكية وذلك بالمعمو ية مم  سواء اليهو  أو األهذ آ

 .كا  الوعنيو  يختموا أنفسهف بختف لسب اإلل  الذي ينتموا هلي  
 في شعب هللا وشرط م  شروط أكت خرو  الفصح   الق يف وكا  الختا  ع مة العضوية في العه. 
  والراعي المالك لقطيع  كا  يعلم  لكي يعبت ملكيت  على الخرا  التي يمتلكها. 
   النفس بع  تركها للجس  ه  لف تك  مختونة بالمعمو ية بالروح الق س تصيير فيي الهيواء ال ي عير

 ( .يوس النيصي هغريغور. ب !! ) م  يمتلكها ف  تكو  في رالة 
 
 
 
 
 
 
 

- :( 12،15: 1أ  ) شفاعة الرسوت لنوالهف سر المعرفة  (5)
 
 .فهو يصلي ويشكر هللا على هيمانهف وهو  ائماً يذكر الجوانب الطيبة في مخ ومي  ويشجعهف  -1
يييربط بييي  اإليمييا  والملبيية للكييت هذ يلييب اإلنسييا  هللا ويييؤم  بيي  فيتييرجف هييذا عملييياً بملبتيي  لكييت  -2

 .عضو فيها  الكنيسة وكت
فهو يصلي لكي يعرفوا هللا نفس  وأ  يهيبهف هللا روح اللكمية ولييس معرفية أسيرارك لكي  معرفتي   -3

 .هو 

 -:هذ يطلب هليهف م  خ ت سر اإلستنار  هو سر المعمو ية أ  ي ركوا اآلتي  -5
 .رجاء  عوت  هذ يصيروا أعضاء في جس ك وورعة مع المسيح فيمتلئوا رجاء  -
ننيات عربييو  المييراث األبيي ي المعي  للق يسييي  خ ليي   الق يسيي  بالمعمو ييية غنيى مجيي  ميراعي  فييي -

 .نختبر الغنى األب ي 
 .ق رت  نلونا هذ يقيمنا م  موت الخطية ويهبنا البنو   ش  عظف  -
 .اإلستنار  وهي المعمو ية هي معينة الضعفاء مساهمة النور  -
الجييوهر فالييذي يعمليي  اآلب يعمليي  االبيي  هذ كييا  عمييت هللا اآلب هييو قياميية االبيي  وذلييك  ليييت وليي    -5

وأجلس  في السماء وجعل  فوب كت رئاسة عبر كت األزمنة هكذا ارتفيع بجسي ك اليذي هيو الكنيسية 
فالكنيسية هيي مي عو  هليى هيذا العليو بي و  انفصيات  هلى معت هذا العلو فإذا كا  الرأس في السيماء

 .ع  الرأس 
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ف هذا اإلصلاح هلى قسيمي  القسيف األوت يمعيت عارضية الصيليب الرأسيية التيي تمعيت ليب وع قية ينقس
أما القسف العاني فيمعيت العارضية األفقيية التيي تمعيت ليب الكنيسية بيي  (  11-1: 2أ  ) الكنيسة باهلل 

 ( . 22-11: 2أ  ) بعضهف البعض أعضائها 
 

 القسف األوت الذي يمعت لب الكنيسة هلل -1
 (  11-1: 2أ  ) 

 
  نقاط  11أوضح ذلك معلمنا بولس في: -

بي  لالة الموت التي كا  فيها اإلنسا  وبي  عمت النعمية بإقامتنيا مي  ميوت  -1
- :الخطية 

لكي يوضح معلمنا بولس عمت النعمة في ليا  اإلنسا  سواء م  أصت يهو ي أو أممي أوضح ميا  -
و ية والفسا  لك  عني  هيذا أظهير هللا رلمتي  لالة الموت والعب اً مبرزكا  علي  اإلنسا  م  خطية 

 .المجانية تتج  لملبت  فبذت نفس  ألجلنا ونيام  عنا على عو  الصليب ووهبنا الخ ص بنعمت  
فيي (  15ليو ) وق  عق  البعض مقارنة بي  ما كنا علي  وما عمل  هللا معنا في هذا االصلاح على  -

 -:معت االب  الضات 

 

 مقدمــــــــــة
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- :المقاب ت بي  ضع  اإلنسا  وعمت هللا وق رت  العجيبة  -2
  ( . 5ع ) يقيم  م  ج ي  " هللا " والعاني (  1ع ) يبلغ هلى الموت " اإلنسا  " األوت 
  2ع ) يرفع  هليى السيموات " هللا " والعاني (  3ع ) ينلط هلى شهوات الجس  " اإلنسا  " األوت 

 ). 
  ير ك ليصير أهت بييت هللا " هللا " والعاني (  12ع ) يهرب م  هللا وم  الناس " اإلنسا  " األوت

 ( . 15ع ) وال  مع أخي  (  12ع ) 
 

- :عو   صور  اإلنسا  األولى  -3
 الخطية انطمست الصور  هذ خلب اإلنسا  على صور  هللا في البر والق اسة واللرية وغيرها لك  ب

 .اإللهية فجاء ربنا يسوع ليعي  الصور  على ما كانت علي  م  شب  ع  طريب الصليب والقيامة 
 

- :غلب هبليس  في عرين   -5
  أماك  لهذا ال يستطيع اإلنسا  أ  يستقر بهف أوالً الميياك  3كا  يعتق  اليهو  أ  هبليس موجو  في

الهيواء عني ما تفيارب اليروح اإلنسيا  والعاليث هيي البريية  ليث يغرب هبليس اإلنسيا  والعياني هيو
 .عن ما يتعرض اإلنسا  للجوع والعطش 

   وفي الع عة انتصر ربنا يسوع كنائب عنا ليهبنا النصر: -

 15لو  2أ   ف
 

1 
 

 
 الييذي هييو غنييي فييي الرلميية ميي  أجييت هللا

(  5:2أ  ) ملبت  الكعير  التي ألبنا بها 
. 
 

 
وهذ كييا  لييف يييزت بعييي اً رآك أبييوك فتليين  

ليييو ) وركيييض ووقيييع عليييى عنقييي  وقبلييي  
21:15 . ) 

 
2 

 
(  1:2أ  ) وأنتف هذ كنتف أمواتاً بالذنوب 

. 

 
لييييو ) أل  ابنييييي هييييذا كييييا  ميتيييياً فعيييياش 

25:15 . ) 
 

 
3 

 
(  13:2أ  ) الذي  كنتف قب ً بعي ي  أنتف 

. 

 
 ( . 15:15لو ) وسافر هلى كور  بعي   

 

 
5 

 
 ( . 12:2أ  ) الذي  هذ هف فق وا اللس 

 
لييييو ) أخرجييييوا اللليييية األولييييى وألبسييييوك 

22:15 . ) 
 

 
5 

 
لكييي ال نكييو  فيمييا بعيي  أطفيياالً مضييطربي  
) وملمولي  بكت ريح تعليف بليلية النياس 

 .(  12-15: 2أ  
 

 
فغضيييب وليييف يييير  أ  يييي خت فخيييرج أبيييوك 

 ( . 32-21: 2لو ) يطلب هلي  
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  ( . 5مت  ) فق  جرب في البرية وانتصر 

  واعتم  في نهر األر   و اس على هبليس. 

 لهيواء لهيذا يصيرح معلمنيا بيولس أننيا سينقابت وصلب على الصليب وانتصر عليى رئييس سيلطا  ا
 ( . 17:5تس  1) اللرب في الهواء في المجئ العاني لتعبيرك على نصرتنا على هبليس 

 

- :هبليس شريكاً لنا في الخطايا هذ كنا أبناء المعصية  -5
 هنياك شيريك  أ  لكي يخف  الرسوت وطئة لزنهف على خطيتهف وأ  كلها هي م  عن ياتهف أوضيح

يطا  الذي يعير البشير عليى الشير لكي  هذ وجي  لي  موضيعاً فييهف هذ كيانوا أبنياء معصيية ه  هو الش
 .مخالفي  هلل لك  هذ وج هف أبناء طاعة هلل ف  يق ر أ  يقتلمهف كانوا 

 

ليث كنا في بيت أبينا األرضي هلى " يهو  وأمف " تصرفنا قب ً لسب الجس   -2
- :البيت السماوي 

 ألمف سيلكوا لسيب مشييئة الجسي  وهنكيارك لكي  اليهيو  المسيتلمي  الشيريعة تكلف معلمنا بولس أ  ا
والعهو  والذبائح لف يكونوا ألس  لات م  األمف فهف أيضاً سقطوا تلت نفيس الخطاييا فليف يعيو وا 
يفتخروا لك  عن ما جاء ربنا يسوع بف اءك وم  خ ت المعمو ية نقلنا م  بيتنيا األرضيي مي  بييت 

 .عينها هلى أورشليف السمائية هبليس هلى السماء 

- :  ـــــــات الجســـــمشيئ -7
  عيارت فيي  شيهوات الجسي  واشيترك العقيت معي  ينلي ر ويصيبح  جس  اإلنسا  ول   وال   فهو ه 

ويات فيشيترك الكيت اكل  شراً أما اإلنسا  الرولي ال يقبت شهوات الجس  ويترفيع بالعقيت هليى السيم
 .في السمو 

 سيماوية وعقيت يشيترك را   فيإ  كانيت هنياك شيهوات جيي   ت  لسب ما اإلفالجس  ليس شر في ذا
مع  فيكو  الكت مرتفع وه  كانت فعبر عنها بمشيئات الجسي  لكي  لسيب هرا   اإلنسيا  هميا تكيو  

 .للخير أو للشر 
 

- :ة هللا ــــــــــــــــــــرلم -1
 يسيمى بمشييئات الجسي  ذكير  فبع ما ذكر كي  يعمت اإلنسا  ه  انل ر بشهوات الجسي  والعقيت بميا

 ( . 1:51مز ) مرات ليؤك  رلمة هللا لإلنسا  في  5غنى رلمة هللا 
 

- :ألياناً مع  أقامنا مع  أجلسنا مع   -2
   هذ كا  الرأس لي وهو ربنا يسوع فالجس  لي = أليانا مع. 

   فالرأس ربنا يسوع قاف فالجس  سيقوف لك  = أقامنا مع:- 
وإلبنية ييايرس وابي  أرملية (  11ييو ) را تنا معلما عمت ربنا يسيوع للعيازر هناك قيامة للجس  ب و  ه

 .نايي  أما قيامة النفس فتكو  بإرا تنا ونعيش عربونها في هذك الليا  

   فالرأس ربنا يسوع جلس بالجسي  اليذي أخيذك مي  العيذراء أي أخيذ عينية نائبية عي  = أجلسنا مع
ويات ه  السنا وهي  عو  أننا سيو  نجليس فيي السيمويات فكأننا نل  جاالبشرية جلست في السم

 .لافظنا على لبنا وجها نا هلل 
ويات هكيذا ايعقوب سج  ليوس  وخلف  زوجت  هكذا نل  هذ كانت الرأس جلست في السيم فق  قيت ع 

 .الجس  الذي هو الكنيسة 
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ألنكيف بالنعمية مخلصيو  باإليميا  ... ليظهر في ال هور اآلتية غنى نعمت   -11
- :ليس منكف ليس م  أعمات كي ال يفتخر أل  وذلك 

  يبره  في ال هور اآلتية عن  قيامت  = يظهر. 
   لتى ال يفتخر اإلنسا  بعمل  بت بالنعمة تعمت العمت وعن ما تمي ح عليي  = ألنكف بالنعمة مخلصو

ذا قي  يقبيت يعلمنا هذا االتضاع ألننا ليس بقوتنا لك  النعمة هي التي تعمت لكنها تلتياج إلرا تنيا لهي
 .البعض وال يقبت البعض فتعمت النعمة ليث يقبت البعض بإرا تهف عملها فيهف 

 

  مخلوقي  في المسيح يسوع ألعمالنا الصاللة: -
كلمة مخلوقي  ع  المعمو ية هذ هي خلقة ج ي   هكذا فهمت الكنيسة األ؟ولى هذا النص فيالمي    فبي 

 .األوت فس نا فإلتجنا مي   عاني 
 

  هللا فأع ها لنسلك فيها سبب: -
فالص ح لنب أ ب  ويكمت معنيا معلميا مسيافر هليى م ينية ملوكيية مياذا ينفعي  هذ اقتيرب مي  الم ينية لكني  

 !! جلس مكان  ولف ي خت 
 
 
 

القسف العاني وهو سر المصاللة بي  البشر معاً وهي  -2
 ( 22-11:  2أ   ) عارضة الصليب األفقية 

 

- ( : 12،11: 2أ  ) صور األمف قبت المسيح  ( أ)
 -:كا  األمف ب  عهو  مع هللا -1
لكينهف صياروا (  15-2: 17تيك ) فق  كا  شعب هسرائيت ل  عه  مع هللا بالختا  كما أمر هبراهيف في  

فتسياوى ميع األميف اليذي  بي  (  11ع ) لهف الع مة الخارجية أي الختيا  المصينوع باليي  مي  الخيارج 
ختا  القلب وليس الخارجي مي   الختا  اللقيقي هو الذي يلمت(  22،21: 2رو ) ختا  وق  ذكر في 

 .صنع ي  هنسا  وليس عمت هللا 
 

- :صار األمف أجنبيي  ع  رعوية هسرائيت  -2
أي ال يلملوا المواطنة اإلسرائيلية وغرباء ع  المواطنة السماوية لك  برغف هذا صيار هسيرائيت لييس 

ي  هللا لهف ، فاألمف لف يك  لهف أبناء وال شريعة وال ذبائح أجنبيي  بت غير مستلقي  ع  ههمالهف لمواع
 .أما شعب هللا فأهمت بالرغف كت ما أعطاك هللا ل  

 

- :ب  هل  في العالف  -3
 ( . 5:5تس  1) مقصو  بهذا التعبير ليس أنهف ملل ي  أو منكري  لوجو  هللا هنما ال يعرفوا هللا 

 

- ( : 22-13: 2أ  ) صور  البشرية بع  صلب ربنا يسوع  ( ب)
  فصيار بميوت ربنيا يسيوع (  1:25خير ) هذ كا  اليهو  لهف عه  الختا  ميع اليذبائح أي عهي  الي ف

 .لهف كما األمف عه  ب ف ربنا يسوع فصاروا قريبي  
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 بوصييات يمنييع  خييوت األمييف  3وال اخلييية لييائط ارتفاعيي   كييا  فييي الهيكييت بييي  اليي ار الخارجييية
 .على الفتة تشير هلى هذا  C.clermont ف1171 فيواليونانيي  

  هييذا السييياج أ ى هلييى تهييو  بعييض الييوعنيي  إللساسييهف بنجاسيياتهف والييبعض اآلخيير ألييس أ  هييذا
 .السياج نوع م  التعصب 

  أ  ربنا يسوع بصلب  جعت االعني  وال  م  خ ت سر التناوت ليث ضف في (  15ع  ) ويشير في
 .الكتبة اليهو  واألمف 

  أل هما فضة واآلخر رصاص أذيبا وصنع م  ذهب أو اب  وعبي  جعي  االعنيي   معل  اآلباء بمعالي
 .وارعي  وابني  

  ( . 2:5هش ) ا ت العزلة بي  اليهو  واألمف والفرائض التي زمعنى السياج يشمت الناموس 
  أزات الع او  بي  اليهو  واألمف وأذابها بالنار والماء. 
   أخرى وقتت الع او  بينهما لكي ال تقوف مر. 
  فصار بهذا الصلب بميوت المسييح ربنيا يسيوع كيت مي  البعيي ي  وهيف األميف واليذي  اتلي ا معياً فيي

 .المسيح وصنع هذا بذبيلة نفس  صانعاً س ماً ليس ع  طريب مرست بت بنفس  
  هلى اآلب بالروح الق س " اليهو  واألمف " وجعت صنع الس ف خ ت تجس  ابن  واقتراب  بهف. 
 و  واألمف كنيسة وال   مبنيي  على أساس لجر الزاوية ربنيا يسيوع والرسيت واألنبيياء فصار اليه

 .ولف يعو وا أساساً في بناء هيكت العه  الق يف 
   فلهذا قيت علي  لجر " األمف " والمجوس " اليهو  " ولهذا عن  مي   ربنا يسوع جاء هلي  الرعا

 . الزاوية الذي يربط لائطي  في اتجاهي  مختلفي 
 
 
 
 
 

 !!ع   عو  األمف بأكعر تفصي ً (  2أ   ) بي  هذا االصلاح ويشرح ما ق  قال  في 
 

 (  3-1: 3أ  ) سيح و عو  األمف سر الم (1)
 

بسبب هذا يقوت معلمنا بولس أن  أسير ألجت الكراز  لألمف كميا لليهيو  فيإ  كيا  سيي ك  -1
المسييح يسيوع لكيي ربنا يسوع صلب ألجلكف فق  صار هو مربوط وسيمى نفسي  أسيير 

يكييو  األمييف ألييراراً ميي  رجاسيياتهف مييع تركيييز علييى كلميية أنييا ليييس بمعنييى الييذات لكيي  
 .بمعنى التأكي  

 صرت أسير ألجت كرازتي بأ  األمف شركاء لليهيو  فيي المييراث األبيوي وفيي جسي   كأن  يقوت لهف
 .الكنيسة 

   م  ض  المسيح هلى كارز ب  كعيراً أيضاً ما يكرر كلمة ش   قوت  مركزاً أن  جذب  ولول. 
 

- :يبرز أ  عمل  كا  بت بير هلهي  -2
  هذهب أل  " أي كا  عمل  كارز ألمف كانت نبو  ذكرها هللا عن  عن ما ظهر للنانيا أسق  أورشليف

 وأيضييياً كميييا قيييات فيييي ( 15:2أع " ) هيييذا ليييي هنييياء مختيييار ليلميييت اسيييمي أمييياف أميييف ومليييوك 
وأيضياً ميا ذكيرك عي  ظهيور ربنيا يسيوع لي  فيي  ألنيي ليف أقبلي  مي  عني  هنسيا ( "  12:1غ  )  

 " .هذهب فإني سأرسلك هلى األمف بعي اً " (  21:22أع ) قيصرية في 
  وسبب أ  ذكر هذا بإيجاز ق  يكو  معناك: -
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 .في سر المسيح ع  جمع اليهو  واألمف أو السمائيي  مع األرضيي  في المسيح  -
 .أو سر المسيح في هل ى رسائل  غير أفسس  -
 .أو بصفة عامة  -
 

- ( : 2-5: 3أ  ) الذي لف يك  معروفاً بوضوح سابقاً صار معلوماً في العه  الج ي   -3
   بالرغف أ  األنبياء عرفوا سر قبوت األمف في العه  الج يي  وأعلنيوا عني  وربنيا يسيوع نفسي  أعلي

بالرغف م  كلميات ربنيا يسيوع أنهيف ولتى الرست (  32:5، يو  52:5يو ) معت عن  مرات كعير  
يكرزوا هلى جميع األمف م  السامريي  هلى أقصيى األرض لكينهف ليف يعرفيوا هيذا السير هال بياإلع   
كما ل ث مع معلمنا بطرس وقصة هيما  كرنيليوس وهع   الم ء  لمعلمنا بطرس وللوت الروح 

 ...الق س على عائلة كرنيليوس قبت عما هف 
 

وهي بني البشر لرسيل  الق يسيي  وأنبيائي  غريبية (  5:3أ  ) يرى البعض أ  كلمات  -5
 .على أسلوب معلمنا بولس فهي في الغالب تسبلة كنيسة استخ مها معلمنا بولس 

 
أمامهيا جي اً ليف ينسيى  عن ما ظهرت نعمة هللا للق يس بولس للكراز  بي  األمف تصاغرا -5

 وأيضييياً كمعيييت السيييقط(  13:1تيييي  1) مفتريييياً  عيييى نفسييي  مضيييطه اً وخطايييياك بيييت 
، أما هنا فلف ي عي نفس  معت هذا بت أصيغر لييس مي  جمييع الرسيت (  1:15كو  1)  

لكيي  ميي  أصييغر الق يسييي  فلهييذا كمييا يقييوت القيي يس يولنييا ذهبييي الفييف أل  البنيياء وهييو 
هب بيينهف كوالي  مينهف يكيو  شيا" معلمنيا بيولس " الكراز  بي  األميف لييث  خيت هيو 

 .يعوزك عمب كبير أي اتضاع كبير وأيضاً لكي يكسب اليهو  بهذا االتضاع 
 

 ( 11-2: 3أ  )  عو  هلهية  (2)
 
لألمف ليعل  لهف عي  هذ أنارت نعمة هللا عيني معلمنا بولس بسر  خوت األمف شعر بالتزام  للكراز   -1

 .هذا السر المكتوف منذ ال هور 
رفتهف مل و   كأرواح فالكنيسية هيي التيي عرفيت الم ئكية لف يعر  بهذا السمائيي  هذ الم ئكة مع -2

 .بعمت هللا ب خوت األمف في جس  الكنيسة لنوات نفس المواعي  والميراث مع ذوي األصت اليهو ي 
 .يميز هنا بي  الرؤساء والس طي  الذي  لف يكونوا م ركي  لسر المسيح هو  خوت األمف  -3
 

 (  12:3أ  )  عو  أكي    (3)
 
  م  أسرك لكن  كا  يلس باللرية في انتشار االنجيت على الرغف. 
  وعلى الرغف م  هذا لنا جراء  أو لرية ليس كأسرى بت كأشخاص يطلبو  المغفر  معتم ي  على

 .هيمانهف متهللي  ب  
 

 (  13:3أ  ) تاج هلى جها  و  تل ع (5)
 

 ح لك  م  جانب لف هذ كا  معلمنا بولس ليس ل  فضت في  عوت  ليبلغ رسالت  ألمف ع  سر المسي
يوضح لهف أي ألمف أي عمت عمل  هللا ألجلهف وأي جها  هو  سلبياً بت جاه  لتى السج  فلهذا يك 

 .جاه  ألجلهف ال ليكلوا بت ليكونوا مجاه ي  في هيمانهف 
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 ( 15،15: 3أ  ) لرسوت ع  الكت شفاعة ا (5)
  

 ييي  فييي الصيي   ألجييت األمييف يلنييي ركبتسيييماني فهييو هذ تمعييت الرسييوت بربنييا يسييوع فييي بسييتا  جع
 .والكراز  بها ليلمت صليب هذك الكراز  

 يلمييت كيي ف معلمنييا بييولس أ  هللا خلييب كييت عشييائر سييواء الم ئكيية أو البشيير ويرييي  أ  االعنييي  و
 .يصيروا كشئ وال  لرأس الذي هو ربنا يسوع 

 

   ( : 11-15: 3أ  ) طلبات الرسوت في صلوات -
نسيا  البياط  هيذك القيو  هيي بعميت رولي  القي وس وهيي التيي تؤهيت أ  يتأي وا بقو  مي  جهية اإل -1

باإليما  أي يلت ربنا يسوع في القليب ، وهيذا هيو سيبب كيت الملاربيات مي  صيوف أو غيير  ليليت 
 .المسيح في القلب 

 -:يطلب أ  ملبة المسيح تستمر فوب كت شئ لي ركوا  -2
 .العلو الذي هو رجاء ال عو  والخيرات العتي    -
 .المعابر  وطوت األنا   الطوت هو -
 .العرض لبنا للناس والعمت الصالح  -

عمييييييت  العميب هيو كيت  -
وبيييييي   خفييييييي بيننييييييا 

 .هللا 
 
 
 
 
 

- ( : 3-1: 5أ  ) الول   وول انية الروح  (1)
 
   سر الول   يلزم  تنازالت كعير  م  نالية اإلنسا. 
  يعتبر معلمنا بولس ق ف لتى األسر كتنازت من  لمعرفة ربنا يسوع. 
   ي ي معلمنا بولس أجمت م  الي ي  المزينة بالذهب ألنها مزينة بالس ست واآلالف كا. 
  علت معلمنا يولنا ذهبي الفف أ  اسف الكنيسة يعني الولي   رغيف وجيو  كنيائس كعيير  منتشير  فيي

 .مواضع كعير  
   مس فيإ  األشييعة الكعييير  للشييالكنيسية واليي   معييت أشييعة الشيمس أو الشييجر  ذات الفييروع الكعييير

 .على األرض كأ  الكنيسة تغطس في نور هللا تتجمع في أصت وال  وينعكس هذا النور 
  ذكر معلمنا بولس أ  أسرك كا  ألجت الرب وليس لسبب آخر. 
  ييذب معلمنييا بييولس خيي ت القيييو  بينمييا يلييث تكلييف معلمنييا بييولس أميياف أغريبيياس لكييي يجذبيي  كمييا ج 

سيي  هيذا أل  المليوك ينفيروا مي  القييو  ومي   يانية العبرانيي  عليى االلتميات ميع المق سيي  كمق 
 .تعظف اآلالف 

  كا  معلمنا بولس كجن ي شيجاع بجيوار المليك ربنيا يسيوع فكميا يكيو  منظير الجني ي ميبهج وهيو
 .بجوار ملك  هكذا كا  معلمنا بولس خصوصاً عن ما كا  يعلف وهو أسير 

  ع قيو ك ملبة في القيو  واآلالف يولنا ذهبي الفف ع  شهي  اسم  بابي س  ف  م. تكلف ب. 
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   تكلف معلمنا ذهبي الفف أ  اإلنسا  الرولي يلتزف بتقيي  فكيرك وقلبي  بيالرب فمي  ال يقيي  نفسي  عي
 .العالف سيق ك العالف  و  هرا ت  

 

   كيفية السلوك في ال عو! 
 

 ع ــــــبكت تواض: -
  وملبييي  لليبعض لتييى أعيي ائنا أو التواضيع أ  نعامييت الكييت بالتميات وال نكييو  خشييني  ميع الييبعض

 .الملتقري  
  االتضاع هو أساس جميع الفضائت. 
 عت أل  .لب لكي نعو  نتل  مع اآلب برول  الق وس جت ول تنا فاالب  تنازت وتجس  وص  االتضاع ج 
  االتضاع أ  تلمت الو اعة والملبة كأساس للفظ ول انية الروح. 
  "( : 2:5أ  " ) الس ف  مجته ي  أ  تلفظوا ول انية الروح برباط -
  يتكلف معلمنا بولس أ  الول   تأتي باالتباط بالملبة فبالملبة اربط نفسك بأخيك لتلتمليوا كيت شيئ

 .بسهولة 
  الروح الق س هو عاميت الولي   بعي ما عرفيت البشيرية كيت أنيواع الفرقية بأسيباب كعيير  فأصيبلت

 .األشياء المختلفة متقاربة بسبب عمت الروح الق س 
 

 ف ـــــــــاط الســــببر : -
    ( . 3:3كو  1) الس ف هو ينبوع الول   فليث الخصاف واالنشقاب ال تكو  الول 
   شب  اآلباء كي  أ  الملبة تربط بعضنا بعض معت نار تشتعت في ألواح خشبية تلرقها هكذا تكو

 .الملبة تجمع الكت أما هذ وج  مياك ف  تشتعت لوجو  برو   في الملبة 
 ي الملبة أ  نلتصب بأخينا وأ  يلتصب أخينا بنا فهو رباط مز وج ف!! 
   الرباط باالخو  قو  فالقوي الذي يربط نفس  بضعي  يصير الضعي  قيوي ويعيي  القيوي الضيعي

 ( . 12:11أف " ) عض  أخ أخاك صارا م ينة لصينة هذا " ف  يهلك 
 ة التي تمعت كنيسية األميف لييث جمعيت كيت ال خ ص خارج االرتباط بالملبة معت بيت رالاب الزاني

 !! أهلها في بيتها والذي يخرج  م  على رأس  
 

 (  2،5: 5أ  )    ــــــــــات الولــــــــأشك 
 

- :  ـــــــــ  والــــــــــجس (1
تعني ليس انفصات الجس  ع  الروح هنما يقص  بها يلمت جميع األعضاء رولياً والي اً وهيو اليذي  -1

 .ظيف الخارجي وليس العكس يؤعر على التن
تكو  هذك الروح م  خ ت األسيرار المق سية بعميت اليروح القي س خصوصياً سير االفخارسيتيا كميا  -2

 .تورجيات الق يمة معت ال ي اكية يذكرت الل
 هو ما قبت ربنا يسوع معت األنبياء أل  ه فهف هو ربنا يسيوع معيت كيت أنبيياء ورجيات العهي  القي يف -3

 .ضاً في أعضاء جس  الكنيسة في العه  الج ي  كما أي(  52:1يو )  
 .ال يكو  ع ف التقار بي  األعضاء العظيمة ألعضاء صغير  وال أ  تلس  الصغير  الكبير   -5
 

- :  ــــــــــــــــــروح وال (2
  الروح الوال  هو عمت الروح الق س روح الشركة. 
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 الكت هليى والي  هذ عير  الكيت طرييب  في الق يف تبععر الكعيري  بينما في للوت الروح الق س تجمع
 .الخ ص 

 

- :  ـــــــــاء والـــــرج (3
  الرجاء هو الليا  األب ية والميراث األب ي ولهذا الذي يبلث ع  السيماء ال يهمي  ميا عليى األرض

 .وكراماتها 
  أكمت الرسوت رجاء  عوتكف الوال  أي الكت  عى م  نفس  اإلل  وبنفس الطريقة وبينفس الوسيائت

. 
 

- :  ــــــــــــــــرب وال (5
    ال تنفصيف هكيذا يينعكس الرب الوال  هو العالوث أو هللا المعلث األقانيف فمعلما هف والي   فيي ولي

 .كيرلس الكبير . هذا على الكنيسة معلما  قات ب 
 

- :  ـــــــــــا  والـــهيم (5
 كبرييانوس بييت اإليميا   اإليما  الوال  موجو  فيي مكيا  والي  هيو الكنيسية التيي سيماها القي يس

 .وهيرنياؤس تكلف ع  أ  الكنيسة هي مكا  اإليما  الولي  
   معلها الع مة أوريجانوس بكت بييت يهيو ي مي هو  بالي ف فكيا  كأني  بالفصيح الخي ص وكميا كيا

 .بيت رالاب مكا  للخ ص هكذا ال يكو  مكا  آخر فالخ ص وال  لإليما  الوال  
 

- :   ـــــة والـــمعمو ي (2
  أي المعمو ييية المبنييية علييى اإليمييا  المسييتقيف و فيي  مييع المسيييح والقياميية معيي  ليييث تصييير كييت

 .أعضاء الكنيسة عروساً وال   لعريس وال  

- :  ــــــــــهل  وأب وال (7
  أب وال  للكت الذي على الكت وبالكت وفي كلكف " يقوت معلمنا بولس " 
 وقات وي ير المسكونة هو على الكت أي هو أعلى م  الكت أي المخلل. 
  وبالكت أي يعمت م  خ لنا كأعضاء في جس  المسيح. 
  وفي الكت م  خ ت اإليما  وعمت الروح الق س ليث يتصور ربنا يسوع فينا. 
 

  ( : 5أ  ) ع عيات تكلف عنها الرسوت في هذا االصلاح  3هناك -
 .  جس  وال  ، روح وال  ، رجاء ال عو  الوال -:م  جهة الكنيسة  (1)
 .رب وال  ، هيما  وال  ، معمو ية وال    -:م  جهة اإليما   (2)
 .على الكت ، وبالكت ، وفي الكت  -:هللا لنا   وبم  جهة أ (3)

 

  ( 7:5أ  ) تنوع المواهب وهضرامها 
 

 (  7:5أ  " ) ولك  لكت وال  منا أعطيت النعمة لسب قياس هبة المسيح " 
 ال يي عو للييأس لصيالب المواهيب   لكي  هعطياء المواهيب هللا ال يميز أل  ع  اآلخر فاإليميا  والي

الفعلية وال اإلفتخار أل  الذي يأخذ أكعر يطالب أكعر مع أتعياب أو متاعيب أكعير فاليذي أخيذ وزنتيي  
 .أيضاً ربح خمس وبالخمس  زنتي  أخرتي  والذي أخذ خمس طولبكا  مطالب بهما وق  ربح و

 اهب كلها لبنيا  جس  الكنيسة أرا  معلمنا بولس بهذا أ  يبي  أ  المو. 
   والذي يجته  فيما عن ك م  مواهب ينات أكعر ليث يسكب الروح الق س مواهب  على المجته ي. 
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سبى سبياً وأعطى الناس عطايا ونيزت هليى أقسياف األرض السيفلى وصيع  هليى السيموات " 
- ( : 11-1: 5أ  " ) ورعا  ومعلمي   الكنيسة رست وأنبياء مبشري  وأقاف في

  ذكر كلمة سبي أل  البشر كانوا مسبيي  في الجليف بواسطة هبلييس بسيبب الخطيية فلهيذا لميا جياء
ربنييا يسييوع فيي انا ب ميي  وسييبانا ليي  فأصييبلنا بيي ت سييبي الشيييطا  بسييبب خطايانييا بيي ف ربنييا يسييوع 

 .مسبيي  أي يمتلكنا بسبب ف اءك لنا 
 فليف (  31:52تك )   الموت في العه  الق يف كا  تعبير النزوت هلى الجليف أو الهاوية هو تعبير ع

يضر ربنا يسوع شئ هذ نزت هلى الجليف وأخذنا م  ي ينا وصع  بنا هليى الفير وس هيذا عملي  ربنيا 
يسوع عن ما مات جس ياً على عيو  الصيليب لييث انفصيلت رولي  المتلي   ب هوتي  أيضياً ونزليت 

 .س رول  المتل   ب هوت  هلى الجليف وصع ت هلى الفر و
  ويعو  معلمنا بولس ويتكلف ع  هقامة رست وأنبياء ومعلمي  ورعا  ليس ألجيت أنفسيهف لكي  ألجيت

 .بنيا  الكنيسة 
 

- ( : 15-13: 5أ  ) الول   وبنيا  الكنيسة ( 2)
 

 ـــــــ   الولـــــــه   : -
 .هو بنيا  جس  الكنيسة سواء بنيا  الجماعة ككت أو كت هنسا  رولياً 

 

- :اعة ككت بنيا  الجم (1
  هللا لكيي تبنيي  سيامكيلسب معلمنا بولس أ  هي   المواهيب هيو بنييا  اآلخيري  لتيى ذهبيي الفيف

 .الغير لتى النبي أو الكارز أو الراعي ه فهف هو بنيا  اآلخري  
  لك  اله   ال يتلقب هال بكمات المعرفية معيت الكياملي  هكيذا نفيرب بيي  األطفيات اليذي  يلمليوا فكير

 .  في معرفة هللا عابتي  وهذا هو ما يري ك الرسوت منا تر   والكاملي
 

- :م  جهة كت عضو  (2
   ال ينفصت العضو ع  الجماعة وال الجماعة ع  الفر. 
  الفضيلة ت نات بالجها  وأيضاً ال نيأس في نوات الفضيلة. 
  كت عضو مطالب أ  ال يكو  طف ً غير ناضج بت يصت هلى متء قامة المسيح. 
 عضاء الذي  يعملو  معياً ببليار  سيفينة ه  ليف يعمليوا معياً ويتعياونوا معياً ال يقي روا شب  اآلباء األ

 .على مواجهة الرياح 
  األعضاء كبناء متكامت ه  تعرض لله ف تعرض الكت لله ف. 
 

 -( : 31-17: 5أ  ) الول   والليا  الج ي    (3)
 

ليياتهف بعي  المعمو يية تكلف معلمنا بولس ع  ليا  األمف قبت المعمو يية عيف عي  قيو  جي   
 .ولهذا هذا النص جزء م  ليتورجية العما  

 تـــــــــــــــــــــــمع : -
  " ( . 22:5أ  " ) تخلعوا اإلنسا  الق يف 
  " ( . 23:5أ  " ) تتج  وا بروح ذهنكف 
  "  ( . 25:5أ  " ) تلبسوا اإلنسا  الج ي 
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- :الليا  الق يمة قبت المعمو ية عن  األمف  .1
قبييت " هللا علييى ك ميي  لتييى  يسييتطيعوا أ  يقييارنوا بييي  الليييا  األممييية خييارج ربنييا يسييوع  ي شييه  -1

 .والليا  الج ي   بع  المعمو ية ومعرفة ربنا يسوع " المعمو ية 
كيا  األميف يسيلكوا قيب ً بباطييت ذهينهف وهيذا يعنيي اإلنشيغات باألباطيييت معلميا قيات سيليما  فيي سييفر  -2

لكي  خليقية هللا (  11-5: 2جيا ) ت سيليما  كيت ميا تشيتهي  نفسي  معومعلما (  2:1جا ) الجامعة 
 .غير باطلة لك  اإلستخ اف السئ والتعلب بها هو بط   الذه  وأيضاً التشامخ والكبرياء 

أ  هللا أسلمهف لذه  فسا  لك  لف يسلمهف أو يسمح بتسيليمهف لليذه  الفاسي  هال  تكلف معلمنا بولس -3
 .للفسا  أوالً فسمح هللا لهف بتسليمهف للفسا  ألنهف هف أسلموا أعضائهف 

أغسيطينوس أ  . تكلف معلمنا بيولس أ  وراء كيت فسيا  فيي السيلوك فسيا  فيي الفكير هكيذا قيات ب  -5
يولنيا ذهبيي الفيف أني  .   أي وراء الفكر الخاطئ سلوك خياطئ ، هكيذا قيات ب وراء كت هللا  شهو

بسهولة بسبب كعافة المياك هكذا م  يغطس فيي كما نغطس في المياك ال نستطيع أ  نعاي  الشمس 
 .مياك الشر واألفكار الشرير  والسلوك الشرير يكو  بعي  ع  هللا 

يولنيا ذهبيي . تكلف الرسوت ع  ع ف الطمع أي اسيتخ اف اإلمكانييات الطبيعيية باعتي ات كميا قيات ب  -5
ي مق ورك فيعطي  هللا اليذي مرقس الناسك أ  اإلنسا  يتمف وصية هللا التي ف. الفف ، وأيضاً قات ب 

في غير مق ورك فعن ما نضبط أنفسنا م  جهة الطمع فهيو يضيبط مشياعرنا وألاسيسينا بعيي اً عي  
 .كت نجاسة 

 

- ( : 23:12: 5أ  ) تسبلة ضم  ليتورجية العما   .2
تكلف معلمنا بولس بهيذك التسيبلة التيي كيا  يقولهيا المعمي و  فقيات أنهيف تعلميوا المسييح وليف يقيت  -1

لموا م  المسيح ففي الكنيسة يعلف ربنا يسوع  بذات  مي  خي ت خ امي  كميا تلميذ الرسيت وأيضياً تتع
ت رجت البشرية بالناموس الطبيعي أوالً عف الموسوي عيف ربنيا يسيوع أعطيى البشيرية لياتي  لتلييا 

 .بها م  بر ق است  
 اخلنا نكو  ميرتبطي   اللب في يسوع هذ قات ربنا يسوع أنا هو اللب فإذا كا  ربنا يسوع موجو  -2

 !!باللب أما ه  لف يك  موجو  فنكو  مرتبطي  بالباطت 
تهيي هليى ال شيئ أميا الليب تن باطيتيربط الرسوت بي  اإليما  اللب والسلوك اللب ، فالخطية هيي  -3

 . وف هلى األب  والبر فهما لب ي
 .يتكلف الرسوت ع  تج ي  روح الذه  ويعني بها اإلنسا  ال اخلي ككت  -5
 كلف ع  لبس اإلنسا  الج ي  المخلوب بلسب هللا في البر والق اسة ويعني هنا المعمو ية عف ت. 
  فاإلنسا  لسب قوت معلمنيا بيولس لييس فيي  وسيط هميا يليبس الفسيا  وأسيللة هبلييس أو الفضييلة

 .وأسللة البر هما أ  يتبع مملكة هبليس مملكة الظلمة أو مملكة النور 
 ميو الروليي اليذي نلبسي  كعيوب فلهيذا يقيوت ذهبيي الفيف ليتنيا نليبس يتكلف الرسيوت عي   يمومية الن

الفضيلة ليس يوماً أو اعنيي  هنميا هليى األبي  وال نعيو  نخليع الفضييلة معلميا نيرى هنسيا  عياري فيي 
 .اللمامات نقشعر هكذا م  يترك عوب البر 

 ب عيييؤ ور فييي عيي ف النمييو ال يعنييي سييوى التقهقيير هلييى الخليي  والرجييوع هلييى الييوراء هكييذا ذكيير اآل
 .مناظرات  مع يولنا كاسيا  

 

- ( : 32-25: 5أ  ) وصايا عملية للمؤمني  أو المعم ي  ل يعاً  .3
 -:ذبــــــــــــة الكــــــخطي -1

تكيذب العيي  عليى الرجيت عني ما تيرى لفيير  فقيط بيت تضير وتهي ف الجسي  كليي  فهيت التضير العضيو  -
 !!فيسقط الجس  كل  
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 -:ب ـــــــــــــــــــالغض -2
 .إلنسا  ضب خطية تجعت الشيطا  يلتت قلب اتكلف الرسوت أ  الغ -
فلهذا قات ال تغرب شمس اليوف وأنتف في لالة غضب لئ  يغرب منا شمس البير لهيذا قيات بعي ها ال  -

 .أو ع ث وينتهي األمر  2 وتعطوا مكاناً إلبليس ، فإ  غضب يكو  لساعة أ
الغضيب فيي  عي ف سييطر  وعي ف التميات فيخطيئ عطى ت رج فإ  غضب اإلنسا  ال يخطيئ أل  عف أ -

بمجموع م  الخطايا معت خطايا اللسا  واألفكيار الر يية ناليية مي  يغضيب مني  لكي  هللا كطبييب ال 
 .يترك الخاطئ الذي غضب ب و  ع ج لكي يشفي  

 

- :ة ـــــــــ ف السرقـــع -3
  اآلخري  بيت بياأللرى يتيوب عالج معلمنا بولس السرقة بأن  ال يعو  السارب يسرب ويظلف ويسلب

 .وع مة توبت  العملية أن  يعمت ويعطي الملتاجي  م  عمل  
 

- :ال تخرج كلمة ر ية م  أفواهكف  -5
  تكلف معلمنا بولس ليس فقط على الجانب السلبي بع ف خروج كلمات ر ية تكيو  للبنييا  فيإ  كانيت

 .لله ف فليصمت اإلنسا  أفضت 
  باب ولارسياً لكيي ال يفيتح اإلنسيا  فمي  بكيت كي ف بيت يفكير فيي الكي ف تكلف اآلباء أ  هللا جعت للفف

 ( . 22:21، سيراخ  3:3جا ) ويتكلف الك ف اللس  ويز  ك م  بعقل  عف يتكلف 
 
 
 

- :ال تلزنوا روح هللا الق وس الذي ب  ختمتف ليوف الف اء  -5
 لسياك  فيي  وقي  خيتف الفيف فيي الذي يشتف أخاك هو ال يشيتف األخ بيت هللا ويليز  روح هللا القي وس ا

المعمو ية ف  يعو  اإلنسا  هلى لالة اإلنسا  العتيب ويشتف أخاك ويضيع بصيمات اليروح مي  فمي  
 .أل  ختف الروح يميزنا كقطيع لملك الملوك 

 

ليرفييع ميي  بينييك كييت مييرار  وسييخط وغضييب وصييياح وتجيي ي  مييع خبييث  -2
املكف هللا وكونييوا لطفيياء بعضييكف نلييو بعييض شييغوفي  متسيياملي  كمييا سيي

- :أيضاً في المسيح 
 ايييا اللسييا  فيي  ينصييح فقييط بنزعهييا أي نييزع األشييواك ميي  أراضييي طالخطايييا المييذكور  هنييا كلهييا خ

قلوبنا بت لنزرع عوض عنها بذار نقية لئ  يطلع عشب يفس ها توضع ضي  كفية السيخط والغضيب 
ي  سيامح لتيى أعي اءك عليى اللط  وض  المرار  الشفقة والخبث العفو معطياً معال  ربنا يسوع ك

 . مرات في سبعي  مر  في اليوف  7عو  الصليب وكما قات نسامح أخينا 
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 -( : 2،1: 5أ  ) اإلمتعات بملبة هللا الباذلة  (1
 
  يقص  الرسوت اإلمتعات بملبية هللا الباذلية فيي ع قتنيا ميع اآلخيري  فكميا بيذت ربنيا يسيوع المسييح

 .بيلة عنا هكذا نق ف ذواتنا ع  اآلخري  ذ
  م  السهت أ  تسامح في ال يو  لك  األعظف أ  تسامح ع  الخطاييا الموجهية ضي ك فكميا التمليك

 .هكذا نغفر لآلخري   وغفر لكهللا 
  ولماذا نمتعت باهلل ألننا أوال ك األلباء. 
   بالملبة تنفذ لآلخري  فكما خصنا هللا بالملبة هكذا نل. 
  " يولنا ذهبي الفف . ب " ملباً لللب فب  ق  خلصت ، وب  صرت ابناً  ك. 
 

 -( : 15-3: 5أ  ) السلوك في نور القيامة  (2
 

خطايا بق ر متساوي أل  وال   منهف تفلت ملكوت السموات وهي الزنا وكت نجاسية  3التلرر م   -1
 .والطمع 

البطيات فيأي صيرخ هيو الكي ف جاسية على علية الزنيا والطميع والن البع  ع  ك ف السفاهة فإن  يق ف -2
علييى هفسييا  هنسيياننا اليي اخلي وهييو ع ميية الفييرا  اليي اخلي فيينل  فييي لاليية  وضييجيج وصييياح قييا ر 
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هنيي  وقييت للسييهر !! صييراع مييع عيي و الخييير فهييت عنيي ما ييي خت المصييارع الللبيية ينطييب بفكاهييات 
 .والجها  

مع بالليا  الم ئكية وهي ليا  الشيكر ق ف بع  ذلك معلمنا بولس ع ج الخطايا الزنا والقبالة والط -3
 .والتسبيح التي بها نسلك كأوال  النور 

 -:خطايا الزنى والنجاسة والطمع فهي تفلت أمامنا ملكوت السموات  3فق  تكلف ع   -5
 .فالزنى والنجاسة هي هل ت شهوات الجس  ملت ليا  الق اسة  -
نسا  للليا  األب ية لهذا ساوى بي  الطمع والطمع هو جعت المات واألمور الزمنية هلهاً ب ت لب اإل -

 .والزنى والنجاسة 
م  يسلك في الظلمة يصير كم  هو مص ر لها ومي  يسيلك فيي النيور يصيير كمي  هيو مصي ر لهيا  -5

 ( . 32-33: 11، لو  15:5مت ) وبركة في كت شئ 
عير  أ  السيلوك علينا أ  نسلك في النور كعمر  طبيعية للليا  مع هللا وليس بنوع م  اإلنفعات ون -2

في النور هو ليس م  ذواتنا هنما م  هللا كما ال ليا  بي و  شيمس هكيذا ال لييا  روليية لنيا بي و  
 .شمس البر 

سيلوك لنور هو عمت ميا هيو مرضيي هلل أميا كا  سلوك أوال  ا: مختبري  ما هو مرضي عن  الرب  -7
 .أوال  الظلمة عمت ما هو مرضي ألنفسهف أو للناس 

نسيا  عليي  عي ف بيخها وأيضياً ذكرهيا مي  العيار فاإلي أعمات الظلمة بت باأللرى توع ف اشتراكنا ف -1
خلط أعمات النور بأعمات الظلمة وعلي  السلوك في النيور وكيرك الظلمية وعي ف النكيوص أو العيو   

 .هلى أعمات الظلمة مر  أخرى 
ميية كمييا تضييئ عمييت الظل نييوبخأمييا عمييت النييور معميير فبيياأللرى أعمييات الظلميية هييي غييير مسييتمر   -2

مصباح في ظ ف فينير طبعاً الظلمة هكذا في سلوكنا ن ي  بالسيلوك وتيوبيخ األعميات ذاتهيا الظلمية 
 .وليس األشخاص 

هييي فييي الغالييب اقتبسييها معلمنييا بييولس ميي  تسييبلة  -:اسييتيقظ أيهييا النييائف ليضييئ لييك المسيييح  -11
ا  ع  ترك الخطيية لكيي يضيئ النصر  التي يقولها المعم  تابعة لليتورجية العما  فهي تلث اإلنس

 .علينا ربنا يسوع ونراك 
 

- :(  21-15: 5أ  ) الت قيب في السلوك والعبا    (3
 

 -:اء ــــــــمكوك كلـــــالسل (1
  اعتبر البعض اإليما  باإللي  المصيلوب معيت اليونيانيي  فيي  عي ف لكمية واليبعض اعتبير أ  االتكيات

ر معلمنيا بيولس هذ كيرز فيي كعيير مي  الرسيائت هيو على هللا فيي  تجاهيت للتفكيير واللكمية فكيا  فكي
استخ اف اللكمة والفهف لفهف ما هي مشيئة وهرا   هللا فبهذا نكو  لكماء بلكمية سيماوية وليسيت 

 .ذاتية 
 

- :مفت يي  الوقت أل  األياف شرير   (2
 ألب يية الوقت المفت ى يعني الليا  التي نلياها على األرض ه  لف تتلوت هلى جها  لرصيي  لياتنيا ا

 .ويضيع  هلى ال شئ بت يكو  علة ه ك  نكو  كم  يفس  الوقت 

   األياف شرير:-  
  تعني انجذاب اإلنسا  للزمنيات ونسيان  ال ينونة فيفاجئ بوقوف  أماف ال يا  العا ت. 
  هي شرير  ألنها نقضيها في التجارب والضيقات وأيضاً مباهجها زائلة. 
  هي شرير  بمقارنتها باألب ية. 
   األياف الشرير  هي م  صنع شر اإلنسا. 
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 يعنييي عيي ف انسييلابنا هلييى الغضييب وفقيي ا  اللكميية بسييبب العييالف : وك بالتيي قيب وفيي اء الوقييت لالسيي
 .وأيضاً ع ف طلبنا الكرامات الزمنية والسلطة واالنتقاف والتمات كت شئ 

  قتلي  أعطياهف ف يية مي  برجيت عني ك بييت كبيير فعني ما أرا  اللصيوص يولنا ذهبيي الفيف . معلها ب
 .وبهذا نلفظ لياتنا ه  لفظنا هيماننا " ويقص  بها هيمان  " خزائن  

 

- :ال تسكروا بالخمر الذي في  الخ عة بت امتلئوا بالروح  (3
 فأنجب م  ابنتي  موآب وعمو  وهؤالء هف الشعبي    الخمر ينتج مقاومة لعمت هللا ، كما سكر لوط

 .اللذا  قاوموا شعب هللا 
 ما الجن ي ينبغي أ  يتلفظ السيو  وسفك الي ماء هكيذا اإلنسيا  الروليي ينبغيي أ  ييتلفظ مي  فك

 .السكر 
    ( . 23:5تي  1) لف يعطى الخمر سوى للفائ   الطبية معت أسقاف المع 
   فعوض االميت ء بيالخمر يمتليئ اإلنسيا  بيالروح القي س خي ت التسيبيح فكميا أبنياء العيالف يمتلئيو

 .خ ت أغاني العالف الشيطانية بالروح النجس 
 مييتء اإلنسييا  بيييالروح القيي س يعطييي  قيييو  كمييا فعييت معلمنيييا بييولس عنيي ما قييياوف عليييف السيييالر 

 ( . 11،2: 13أع )  
 

شياكري  كيت ليي  عليى .... مكلمي  بعضكف البعض بمزامير وأغياني روليية  (5
- :كت شئ 

 ن  كعيراً معلمنا بولس الرسوت أوت معات على ليا  التسبيح في الكنيسة األولى الذي اقتط  م. 
  ( . 57،52: 2أع ) وكما كانت الكنيسة في سفر األعمات 
  فالتسبيح ينبع  ائماً طبيعيياً مي  عميت اليروح القي س  اخلنيا لتيى فيي وقيت الضييب كميا كيا  يفعيت

وكمييا روى يولنييا كاسيييا  عيي  األ ييير  المصييرية كييي  كييا  التسييبيح ال الشييه اء قبييت استشييها هف 
 .نها ينقطع م

 

  في قلوبكف للرب: -
  أي يكو  التسبيح خ ت االصيغاء الشي ي  والفهيف بيت والعميب في  يسيبح اإلنسيا  ويجيوت فكيرك هنيا

 .وهناك 
 

 ـــــــــــــشاكري  : -
  الشكر هو ألب شئ هلى هللا ويكو  عن ما تنسلب الخطايا م  اإلنسا  ونشكر هللا على كيت ليات "

 ( . 5:2سيراخ " ) ما تصير هلى لات أقت هقبت ما يلت بك بفرح وصبر لين
  شكرنا هلل يكو  بالعمت وليس بالقوت فقط. 
  نشكر هللا ألن  يلبنا أكعر م  وال ينا ألن  خلقنا ألن  يلبنا. 
 

- :خاضعي  بعضكف بعض في خو  هللا  (5
   الخضوع يكو  م  أجت الرب وفي. 
 وال  مائة عب  فهف ملزمو  بالعمت ف  يكو  هناك م  يجلسو  كألرار وآخري  كعبي  فإ  كا  ل

 !!أما م  كا  ل  أص قاء ويلبهف فهف يعملو  بلريتهف فأي الجانبي  أسع  
  هكذا عمت ربنا يسوع عن ما غست أرجت ت ميذك. 
 

 (  33-22: 5أ  ) سر الزيجة وسر المسيح  (5
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لكنيسية لهيذا يعقي  هيذا سر الزيجة هو ارتباط الرجت بالمرأ  هو يلمت أيقونة لسر ارتباط ربنا يسوع با

في ظت الصليب خ ت الكنيسة وم  خي ت سير التنياوت والختياف بالبركية كميا كيا  " سر الزيجة " السر 
 " .الزيجة الطقسية " يعق  سر الزيجة خ ت طقس الق اس 

 

  خضوع المرأ  للرجت: -
ي الجييوهر ألبييي  بييالرغف أ  االبيي  مسيياوي ألبييي  فييالخضييوع مسييتم  ميي  خيي ت خضييوع هللا االبيي   -1

 .فخضوع المرأ  ال يقلت م  كرامتها 
 .ابت المرأ  هذا اللب بالطاعة ل  الرجت م  اختصاص  أ  يلب المرأ  وبالتالي تق -2
 ( . 11:2لو ) النساء يتخذ  م  العذراء مريف معاالً عن ما ق مت ب يوس  النجار على نفسها  -3
 

   الرجت رأس المرأ: -
الرأس لييس معنياك السيلطة لكني  الليب البياذت فربنيا يسيوع بيذت معلما ربنا يسيوع هيو رأس الكنيسية في

نفس  وصلب على عو  الصليب ألجت الكنيسة هكذا يتعلف الرجت أ  يبذت لتى لو أمك  لياتي  مي  أجيت 
 .زوجت  معلما فعت ربنا يسوع 

 

  الشركة في الصليب: -
ا أ  ربنا يسوع سيلف نفسي   ائماً ع قة ربنا يسوع بالكنيسة هي ينبوع ع قة الزوج بزوجت  فمنه -1

(  5:13كيو  1) ألجت الكنيسة هكذا يفعت الزوج في لب  لزوجت  أل  الملبية ال تطليب ميا لنفسيها 
 .يلب زوجت  ألجت شخصها " الزوج " وهو 

غاية ربنا يسوع م  الكنيسة أ  يطهرها بالمعمو ية فعن ما يبلث الزوج ع  ق اسة زوجتي   ائمياً  -2
هذ (  12ليز ) وع م  عمت ربنا يسوع مع الكنيسة الذي شرل  بالتفصييت وق اسة بيت  يكو  الينب

لكي  هللا  –رأى هللا الكنيسة مطرولة ولف تقطع سرتها ولف تغست بالماء ولف تملح بملح وليف تميتط 
في زما  اللب بع ما كانت مطرولة في  مها فبسط عليهيا ذيلي  ولممهيا بمياء ومسيل  مر عليها 

 " .أي عم ها و هنها بالميرو  " بالزيت فصللت للملكة 

وهنا في نهاية ال هور عن ما يجئ ربنا يسوع في مجيئي  العياني سيلضير  :يلضرها هلى نفس   -3

فالق اسية هيي الرجيوع هليى  –الكنيسة في الهواء على السلاب وتكو  الكنيسة فيي كميات ق اسيتها 
 .ي الصور  التي خلقنا عليها هللا ب و  الخطية التي شوهت الجنس البشر

فالكنيسة هي العروس الولي   التيي طهيرت فيي جير  المعمو يية وولي ت  :بغست الماء بالكلمة  -5

 .وس وليس أبنائها أبناء لربنا يسوع رأبناء روليي  أما الهراطقة فليست هذك هي الع

اليرأس  –معيت المسييح والكنيسية الرجيت والميرأ   ع ث تشبيهات في ع قتنا ميع ربنيا يسيوع -5

 .والجس  
  ع قتنا مع ربنا يسوع هي اتلا نا ب  غاية. 
  يوضح معلمنا بولس ق سية الجس  أ  كت هنسا  يلب امرأت  كجس ك الذي يقوتي  ويربيي  فالخطيية

 افعة على شهوات الجس  ولييس الجسي  فيي ذاتي  فاإلنسيا  الروليي لييس ضي  جسي ك بيت يوجهي  
 .توجيهاً صليلاً 

ي  هذ يترك الرجت أباك وأم  ويتل  بامرأت  ليصييروا تكلف معلمنا بولس ع  اتلا  الزوج :الول    -2

 ( . 25:2تك ) جس  وال  وق  اقتبسها معلمنا بولس م  
هكذا ربنا يسوع اتخذ لنفس  عروساً هي الكنيسة كم  ترك أباك بالرغف أن  لف ينفصت عن  هذ تيرك أمية 

 .م  خ ت أم  ليتل  بعروس  الكنيسة اليهو  التي أخذ جس اً 
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 -( : 5-1: 2أ  ) الع قات الوال ية  (1
 

اهتف الناموس ج ًا بوصية طاعة الوالي ي  لتيى أني  لي   عقوبيات صيعبة لهيا وتكليف عنهيا 
- :قبت ك م  ع  لفظ السبت 

 ( . 2:12ال " ) تهابو  كت هنسا  أم  وأباك وتلفظو  سبوتي ، أنا الرب هلهكف "  -
، ال  17،  15:21خير " ) وم  شتف أباك أو أمي  يقتيت قيت ً ...  ً م  ضرب أباك أو أم  يقتت قت"  -

2:21 . ) 
 ( . 12:27تث " ) ملعو  م  يستخ  بأبي  أو أم  ويقوت جميع الشعب أمي  "  -
 ( . 21:21أف " ) م  سب أباك أو أم  ينطفئ سراج  في ل قة الظ ف "  -
 غربييا  الييوا ي وتأكلهييا فييراخ النسيير العييي  المسييتهزئة بأبيهييا والملتقيير  طاعيية أمهييا تقورهييا "  -

 ( . 17:31أف ) 
 

تجس  ربنا يسوع ألجت  خ صينا أعطانيا ميعً  لطاعية هللا اآلب لك  في العه  الج ي  عن ما 
 .وأيضاً معااًل لطاعة وال   اإلل  أم  بالرغف أن  خالقها وأبي  بالتبني يوس  النجار 

 رب ـــــــــــفي ال: -
في كت شئ ع ا في شئ يلي  ع  هللا أي هذ أمر الوالي ي  أبنيائهف باإللليا  في   لق  ل   وسمح بالطاعة

 .يطاعوا أو أي شئ يخال  وصايا هللا 

 

http://coptic-treasures.com



 32 

 

أكييرف أبيياك وأمييك التييي هييي أوت وصييية بوعيي  لكييي يكييو  لكييف الخييير وتكونييوا طييوات "  -
 ." األعمار على األرض 

زوجيا  أ  ينبيوع اتلا هميا هيو معيات ما قبيت ذليك عني ما كيا  ييتكلف ميع ال يتغير أسلوب الك ف ع  -
لي يهف لكيي يكيافئوا اتلا  ربنا يسوع بالكنيسية فاألسيلوب هنيا بسييط ألني  يوصيي األبنياء بطاعية وا

 .على األرض هذ هف ال ي ركوا شئ ع  الملكوت أو السماء كما يجب بطوت األعمار 
 

 -" :نذارك أو أنتف أيها األباء ال تغيظوا أوال كف بت ربوهف بتأ يب الرب وه"  -
 .يجب أ  يسبب العقوبة اللب والرلمة ال الغيظ والغضب  -
يلرف بعض اآلباء األبناء م  الميراث الزمني لك  األفضت أ  يربوهف صاللي  فإ  كيانوا صياللي   -

ال يضرهف ه  كانوا فقراء وه  لف يكونوا فقراء فالص ح أوالً وما تبقى م  الوال ي  عانياً فأي غنى 
 .غير صالح يفي  االب  ال

 
 
 
 
 

 -( : 1-5: 2أ  ) الع قة بي  العبي  والسا    (2
 

لف يهاجف معلمنا بولس الوضع اإلجتماعي المنشيب هليى سيا   وعبيي  وليف يطاليب بعيور  مي  العبيي   -1
على سا تهف بت طالب العبي  بكسب السا   مي  خي ت تعياملهف اللسي  وليبهف القلبيي وأميانتهف فيي 

 .أصبح العبي  معلمي  لسا تهف اإلنجيت  معام تهف مع سا تهف وبذلك
 .تكلف الق يس أغسطينوس أ  اإلنسا  ال يلتقر م  هف أقت من  بت يطلب خ ص الكت 

 
اهتف معلمنا بولس بل يع  مع العبي  فكلمهف بل يث مطوالً ليس كالل يث مع األبناء ل يعاً مختصراً  -2

بالسمو عنهف وطلب ملكوت السموات كمكافأ  وبالرغف أن  طالبهف بطاعة السا   لكن  أيضاً طالبهف 
 .لهف وليس طوات األعمار كما كلف األبناء ، فرفع م  كرامتهف وفكرهف 

 
 -:بالرغف أ  الرسوت طالب العبي  بالطاعة بخو  ورع   لكن  أوضح شيئي   -3

 ت أ  العبو ية جس ية مؤقتية ال تطيوت تنتهيي بميوت الجسي  وفيي القيامية ال سيا   وال عبيي  بيت الكي
 .وال  

  أك  أ  السا   والعبي  هف جميعهف عبي  عن  سي  الكت وهو هللا. 
 
أوصى معلمنا بولس العبي  أ  يتخذوا م  ربنا يسوع معاالً لهف فهو وهو اإلل  تجس  وأخيذ صيور   -5

العبيي  فالعبيي  عنيي ما يعمييت كأنيي  يشييارك الييرأس وهييو ربنييا يسييوع وأيضيياً أوصييى العبييي  أ  يعيياملوا 
قلب أي ليس في خبث بأ  يظهروا لهف اللب ولك  يضمروا لهف الكرك بت ببساطة  سا تهف ببساطة

 .كم  يق موا خ مة للمسيح ذات  
 
أوصى الرسوت العبي  أ  يمارسيوا األمانية فيي العميت وعي ف هرضياء النياس عي  لريية ولييس عي   -5

 .ها بإرا تهف اللر  هضرار كمب أ لهف فيكونوا عبي اً بهذا للمسيح وألراراً في األمانة التي يعملون
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ق ف في النهاية معلمنا بولس المكافأ  للعبي  هي م  عن  الرب وليس م  سا تهف ، ويق ف لنا تاريخ  -2
الكنيسة أمعلة لية ع  عبي  كسبوا سا تهف للرب وصار السيا   ت مييذ لعبيي هف وصيار مي  هيؤالء 

 .العبي  كهنة وأساقفة 
 

 -:وصايا للسا    -7
ا   بالترفب بعبي هف وتركهف الته ي  وأ  الكت عبي  ل ى هللا وأني  بالكييت اليذي أوصى معلمنا بولس الس

يكيل  لعبي ك يكات لهف فإ  عاملهف لس  تعامت مع  هللا لسيناً وه  تعاميت بسيوء عاملي  هللا بسيوء معيت 
 ( . 32:11مت ) معت العب  الشرير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:(  25-11: 2أ  ) الجها  الرولي وأسللة الجها   (3
 
 -:ي ــــــــا  الرولــــــــالجه (1)
 
- " :عقوا في الرب وفي ش   قوت  "  يتكلف معلمنا بولس ع  الجها  هذ يقوت (1
هذا يعني أ  ع و الخير يعير ضي نا الليرب الروليية فيأخيذ كيت منيا موقعي  الي فاعي لسيب موقعي   -

لكياه  يلميت نيوع مي  جس  الكنيسة معت الزوج والزوجة لتى العبي  والسا   أو الكاه  فإ  كيا  ا
 .األبو  للكت لكن  يلمت نوع م  األخو  

 .يتكلف معلمنا بولس ع  ليس لروب هبليس العا ية الواضلة لك  خ ت الخ اع والمكاي   -
بي  معلمنا بولس مهار  ع ونا هبليس لكي يعير همة الجنو  الروليي  ألن  لف يسترسيت فيي مكايي   -

  .الع و لكي ال يصابوا باليأس 
 .معلمنا بولس أ  اللرب ليست عا ية م  أجت غنى أو غير  بت م  أجت السمويات  ضحأو -
 

أوضح معلمنا بولس أ  لربنا في ظاهرها مع وال  العالف والس طي  لكي  فيي اللقيقية  (2
هي مع الشياطي  وما هؤالء هال أواني يشعت فيهف الشيطا  نشاط ويستطيع أ  يسييطر 

 .على هرا تهف 
 .غير منظوري  لك  اللرب الرولية هي لرب ملموسة واضلة  ه  لربنا مع أع اء (3
أوضييح الرسييوت أ  اللييرب مييع هبليييس الشيييطا  الييذي ال يعيير  النييوف فلهييذا ينبغييي أ   (5

 .نسهر باستمرار 
قي ف معلمنيا بيولس أسيللة لربيية لكي  القيو  لييس فيي السي ح نفسي  لكي  بتجليي ربنييا  (5

 .يسوع في الس ح نفس  

http://coptic-treasures.com



 34 

للرب فاألرواح اإلنسانية الضعيفة يستخ ف معها أرواح شيرير  هبليس يت رج معنا في ا (2
مهما كانت طاقية اإلنسيا   نسا  استخ ف معها أرواح أشرس لك ضعيفة فإ  هزمها اإل

 .ال يستطيع أ  يجاه  بمفر ك فم  الضروري رلمة النعمة لنا 
نلذر  أعل  معلمنا بولس أن  م  الضروري أ  نعبت فإ  انتصرنا في يوف ما ينبغي أ  (7

لئ  نهزف في اليوف التالي ولهذا ينبغي أ  نعبت ليث يتلقب لنيا هي ك عي ونا الشييطا  
 .كلها  ويتكلف معلمنا بولس ع  العبات في اليوف الشرير أي الليا  اللاضر 

 

 -:ة ــــــة الروليـــــاألسلل (2)
 

- :فاعبتوا ممنطقي  ألقاؤكف باللب  (1
 أميياف أ  العبييات عيي    اخلييية ميي  غيرهييا ينهييار اإلنسييا   ائييف يقييوت فييي اللييروب الرولييية اعبتييوا كيي

 ( . 13:2، أ   1:5، في  3:12كو  1) اللروب الرولية 
  يولنا ذهبي الفف العبات مقار  بين  وبي  الم كميي  والمصيارعي  فيإ  أوت  رس يعطيى . شب  ب

 .لهف هو العبات أماف الخصف هكذا في مصارعتنا ض  ع و الخير 
 ني االستقامة فالمسيتقيف يعبيت ألني  عليى ليب ألني  غيير مشيوش أميا الغيير مسيتقيف العبات أيضاً يع

 .فيكو  مشوشاً بسبب الشهو  ولب المات 
   الجن ي الروماني يش  لقوي  بمنطقة جل ية بها قطع فوالذية تساع ك على سرعة اللركة وتعطيي

واإلنسيا  يمنطيب ذاتي   ص بة لظهرك ومعنى المنطقة الرمزي هو ضبط الشهو  الجس ية أي العفة
 .باللب أي برفض كت باطت فيكو  ربنا يسوع اللب ذات  هو الضابط ألجسا نا ومق سها 

 

- :البسي   رع البر  (2
  هو م  ما   لرشفية مع نية تغطى م  العنب هلى الركبتي  تلمي  مي  سيهاف أو سيي  العي و هكيذا

خترق  لهذا قات طوبى للجياع والعطاش م  يلبس البر أي الفضيلة الجامعة ال يق ر ع و الخير أ  ي
 .ألجت البر 

 

- :لاذي  أرجلكف باستع ا  هنجيت الس ف  (3
  تساع ك عليى تسيلب الجبيات  كرويةلذاء الجن ي الروماني يساع ك على ع ف اإلنزالب وب  مسامير

 .ويساع ك أيضاً على سرعة الجري 
  لربنا على ع و الخيير تنهيي لربنيا صراعنا ض  األرواح الشرير  تعطينا س ف مع ربنا يسوع أي

 .مع هللا 
 

- :لاملي  فوب الكت ترس اإليما   (5
  الترس يق  كلاجز ض  سهاف الع و. 
  فاإليما  يمعت اللاجز اليذي يسييطر عليى سيهاف العي و الشيرير  الملتهبية وصيفاتها ملتهبية بكونهيا

 .ات النفس وبهذا اإليما  يسيطر على شهوتمعت الرغبات الفاس   الشرير  والتجارب 
 

- :خذوا خوذ  الخ ص وسي  الروح الذي هو كلمة هللا  (5
  خوذ  الخ ص هو انشغات الفكر بالخ ص أل  الخوذ  تلمي الرأس. 

  سي  الروح: -
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   هي كلمة هللا التي تفصت بي  ما هيو فاسي  وبيي  ميا هيو هلل وألني  بي و  سيفك  ف ال تلصيت مغفير 
لخطايييا  اخلنييا سييواء بالقلييب أو بالجسيي  أو بييالفكر لتييى بسييي  كلميية هللا تقتييت  ف ا(  22:2عييب ) 

 .تتق س بالكامت 
 

- :ألجت جميع الق يسي  .... مصلي  بكت ص   وطلبة كت وقت في الروح  (2
 .بع ما بي  األسللة بي  كي  ننات تلك األسللة خ ت المعونة اإللهية التي ننالها خ ت الص   

ت م  يصلي يصلي ألجت الق يسي  فيلس أن  ليس بمعزت عي  هذ نجاه  كأفرا  لك  كجماعة مق سة فك
 .اآلخري  

 

- :ة ـــــــة الرسوليــــــالبرك (3)
 
 .خيكس ليس كلامت الرسالة فقط بت ليطمئنهف على ألوال  يأرست لهف ت -1
والطريب هو اإليما  يوصت للملبة وهذ وج ت الملبة وج  الس ف وهذ وج  السي ف وجي ت الملبية  -2

. 
  .في ع ف فسا  أي بطهار  شرط الملبة  -3
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