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  الخرق البالیة والثیاب
  
  ٥الفصل 

  ٥٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم الموضوعات الرئیسیة في رسالة أفسس: ھدف الدرس

لیس من أعمال كیال یفتخر . ھو عطیة هللا. ألنكم بالنعمة مخلصون، باإلیمان، وذلك لیس منكم" 
  )٩ -٨: ٢أف" (أحد
الذي منھ تسمى كل عشیرة في السماوات وعلى . بسبب ھذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا یسوع المسیح"  

  ) ١٦ -١٤: ٣أف" (لكي یعطیكم بحسب غنى مجده، أن تتأیدوا بالقوة بروحھ في اإلنسان الباطن. األرض
یُظھر كیف صَمم  سبق القول بأن رسالة أفسس ھي رائعة بولس عن موضوع الكنیسة، فقد أراد بولس أن

منذ البدء، اختارنا هللا لنكون أعضاء في كنیستھ، كشعب مدعووون لنحیا حیاة مقدسة . هللا كنیسة المسیح
  .  لم یكن العالم في حاجة إلى شھادة الكنیسة مثلما ھو اآلن في ھذا الزمان. ونكون شھوًدا لھذا العالم

كات الروحیة في السماویات التي نحتاجھا لنعیش في األصحاح األول، یخبرنا بولس أننا نملك كل البر
لیس كل ما في ھذه األبعاد . الرب موجود في األبعاد السماویة، ویمكننا أن نكون معھ. حیاتنا في المسیح

السماویة صالح، فھناك أیًضا توجد أجناد الشر، لكن یمكن للمؤمنین أن ینتصروا على ھذه القوى الشریرة 
  . بقوة الروح القدس

فعندما كان یسمع عن إیمان . أنھ كان رجل صالة شفاعیة قدیر ٣، ١ضح صلوات بولس في أصحاحي تو
  . أحدھم وانخراطھ في عمل الرب، كان یرفع صالة ال تنقطع من أجلھ

أراد بولس لألفسسیین أن یتذكروا كیف . في األصحاح الثالث، یعلن بولس أن الكنیسة ھي سر هللا األعظم
وفي األصحاح الرابع، .       یة، وروعة عطیة الحیاة الجدیدة التي أعطاھا الرب لھمسارت حیاتھم الماض

یشبِّھ بولس حیاتنا الروحیة بالمالبس،  فیقول أنھ علینا أن نخلع الخرق البالیة التي تمثل حیاتنا القدیمة 
الكذب، : القدیمة علینا أن نسلك ونحیا في المسیح كل یوم، نازعین طرقنا. ونلبس رداء الحیاة الجدیدة

والغضب، والمرارة، والصراعات، ونلبس بدالً منھا ثیاب القداسة، والبر، والحق، واالجتھاد، واللطف، 
ویوصي بولس المؤمنین أخیًرا بأن یمتلئوا بالروح وینقادوا بھ، وسوف یمنحنا الروح القدس . والمحبة

  . كانت الظروف المحیطة بناالقوة لنحیا ونسلك في األبعاد السماویة في المسیح، مھما 
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  .أفضل إجابة اختر

 . وضع هللا خطة وجود الكنیسة البدء،صواب أم خطأ؟ منذ  -١
 . صواب أم خطأ؟ صلَّى بولس باستمرار من أجل االحتیاجات لجسدیة لشعب الكنیسة -٢
مراعاة  صواب أم خطأ؟ كتب بولس أنھ یتحتم على المؤمنین أن ینصب اھتمامھم على السماء دون -٣

 . احتیاجات ھذا العالم
 . صواب أم خطأ؟ یعلن بولس أن الخالص بالنعمة فقط باإلیمان بیسوع المسیح -٤

 
 : لم یُذكر غیر ذلك اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما

  
 ): اختر كل ما یناسب(ما ھو غرض بولس من رسالتھ ألھل أفسس؟  -٥

 . لمعاقبة أھل أفسس على خطیتھم -أ
 . طة هللا للكنیسةلیوضح خ -ب
 . لیشجع كنیسة أفسس لتبقى كنیسة الرب یسوع المسیح الكاملة -ج
  . لیحث الكنیسة عبر القرون لتحیا في السماویات متمتعة بكل البركات -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(أٌي من ھذه العبارات صحیحة حول األبعاد السماویة؟   -٦
 . ھي عالم الروح غیر المنظور -أ

 . لمكان الذي یوجد فیھ الروح القدس فقطھي ا -ب
 . تحتوي على القوى الروحیة الصالحة والشریرة أیًضا -ج
  .ال یمكن للمؤمنین التواجد ھناك إال بعد الموت -د
  

  ما الذي یُطلق علیھ بولس سر هللا العظیم؟  -٧
 الخالص -أ

 الزواج -ب
 الكنیسة -ج
 الخلیقة -د
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ما ھي . زیة والتشبیھات لیصف كیف یجب أن یعیش المؤمنیناستخدم بولس بعض الصور المجا -٨
  ): اختر كل ما یناسب(بعض األمثلة التي أوردھا عن المالبس التي یجب علینا ارتدائھا؟ 

  البر                                 القداسة                               االجتھاد
  ظ                                  الغضبالمرارة                            الغی

  المشاحنات                       التشھیر                              الحقد
  اللطف                            الرحمة                                 الغفران 

  
  یتحتم على المؤمنین بنیان بعضھم البعض، كیف یمكن ذلك؟  -٩

 . الصالة من أجل بعضنا البعض -أ
 . االعتراف لبعضنا البعض بخطایانا -ب
 . استخدام كلمات التشجیع لبعضنا البعض -ج
 . الشركة المنتظمة مع بعضنا البعض -د
 

ماذا یقصد بولس " بالتدقیق، ال كجھالء بل كحكماء فانظروا كیف تسلكون): " ١٥: ٥أف(نقرأ في  - ١٠
  بقولھ أن نسلك بالتدقیق؟ 

 . أن ننتبھ كیف نعیش في عالم شریر -أ
 . ركز فقط على حیاتك المستقبلیة في السماء -ب
 . نركز على حیاتنا واحتیاجاتنا -ج
 . یجب أال نسیر في الظلمة -د

  

یرى المؤمنون الذین یعیشون في المسیح احتیاجات العالم ویتفاعلوا معھا، فالمستشفیات، 
ما ). ٨: ٥أف(متزوجات كلھا تُشیَّد بواسطة أناس یسلكون كأبناء  نور والمالجئ، ومساكن األمھات غیر ال

ھي الوسائل التي یمكنك أن تكرز بھا في مجتمعك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل یقودك الروح القدس فعالً؟ وما ھي . أال نسكر بالخمر بل نمتلئ بالروح) ٨: ٥أف(یوصینا بولس في 

ألسبوع؟ الوسائل التي یمكنك من خاللھا أن تسمح للروح القدس بأن یھیمن علیك ھذا ا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

احمده من أجل الحیاة .  من أجل الكنیسة ومن أجل خطتھ لھا في كیفیة عملھا في العالمأشكر هللا
أطلب منھ . أشكره ألنك تستطیع أن تحیا في المسیح من اآلن في األبعاد السماویة. الجدیدة في المسیح

 .  سبوعالمعونة لتكون أكثر شفقة على اآلخرین، وإرشاًدا عمن یمكنك تقدیم المساعدة لھ ھذا األ
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كل یوم؟ " تلبسھا"الحیاة الجدیدة؟ وكیف "ثیاب"ما ھي  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الحیاة العتیقة؟ وماذا یعني ارتدائھا كل یوم؟ " ِخرق"وما ھي  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. اشرح كیف ال یكون كالمك ھادًما، بل على العكس یكون مملوًءا بكلمات النعمة التي تبني السامعین -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، وكیف یمكنك تطبیقھا كل یوم؟ "اسلكوا بالتدقیق"ماذا تعني عبارة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ي یرید بولس من أھل أفسس أن یتذكروه؟ كیف یمكنك تطبیق األمر الذ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل یمكنك تطبیق األمر الذي یرید بولس أن یصل فیھ إلى قرار؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أنھم اُختیروا من قِبل هللا قبل تأسیس العالم؟ ) ٤: ١(كیف یمكنك تطبیق ما یكتبھ بولس لھذه الكنیسة في  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

  
  
  
  

 
 
 

  الذھاب إلى العمق


