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أفسسأهل رسالة بولس الرسول إلى 
مع هللاسّر المصالحة : االصحاح الثاني

َسَب َدْهِر َهَذا ايَا، الَّتِي َسلَْكتُْم فِيَها قَْبالً حَ َوأَْنتُْم إِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا بِالذُّنُوِب َواْلَخطَ "

وحِ  "  ْلَمْعِصيَةِ االَِّذي يَْعَمُل اآلَن فِي أَْبنَاِء اْلعَالَِم، َحَسَب َرئِيِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ

[1-2]

ة بسبب الخطيروحي حالة موت، موت في خطاياهم، أنهم في يصور األمم هنا -

لوقا -ه أبيكان ميتًا وهو منفصل عن الضال الذي كاالبن )أي منفصلين عن هللا 

ان حالة عبودية كاملة للشيطالموت هذه حالة كانت وقبل السيد المسيح (. 15

.هللافي معنى الحياة ولم نعرف وفساد كامل لجسدنا، إذ كنا نتمم شهواتنا 

القوى ال يسلك بحسب هللا منقاًدا لنعمته فهو حتًما سالك تحت تسلطومن -

.الهواء وروح العصيانسلطان العالم، رئيس : هلل وهيالشريرة المضادة 

،8-6: 1تكوين فهموا هذا من واليهود هو الشيطان رئيس سلطان الهواء -

يد الذى كان هذا اليوم هو اليوم الوح، خلق هللا الهواء واليوم الثاني للخليقةففي 

."حسنأنه .. هللاورأى "العبارة المتكررة في أيام الخليقة لم يذكر فيه هذه 
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يتبعه المعصية هي خطية الشيطان نفسه ومازال يعمل في من: أبناء المعصية-

.ناسروح إبليس المتمردة مازالت تعمل في بعض ال. بأن يجعله عاصيًا مثله

نًا من ال يؤمن بالسيد المسيح حتى اآلن فهو خاضع لسلطان الشر وابوكل -

ناء الطاعة أما أبالمعصية، وإبليس يجد مكانًا في أبناء . للمعصية وميت روحيًا

".يبالخطية ولدتني أم"وطبيعة المعصية هذه نرثها من آدم . فال يقدر عليهم

.ولكن في المعمودية تموت الطبيعة القديمة ويولد إنسانًا جديًدا-

3وأنه يوجد في له الهواء مسكنًا الشيطان اتخذ كان اليهود يعتقدون أن -

سان حيث يخاف اإلنالمياهموته، حيث تنطلق نفس اإلنسان بعد الهواء: أماكن

الشيطان نصرته علىيؤكد هللا ولكى . القاحلة حيث يهلك اإلنسانوالبريةالغرق 

ه، وقيل عرينفي معلقًا على الصليب ليهزمه الهواء صلب في ويطمئنهم فلقد 

( 17: 4تسالونيكي1)الهواء في السحب لمالقاة الرب إننا سنخطف جميعًا في 

صليبه فالسيد المسيح بعلى النفس المنتقلة، للشيطان سلطان ما عاد وبهذا 

حن بل نالماء اآلن مخيفًاولم يعد . القديس أثناسيوسكما يقول الهواء طهر 

لمسيح اهزم السيد بالنسبة للبرية فقد أما . المعموديةفي نولد من الماء والروح 

.يهيتشالقديسين كبرية أماكن الرهبان ، وأصبحت البرية البريةفي إبليس 

ْفنَا قَْبالً بَ الَِّذيَن " ِليَن َمِشيئَاِت ْينَُهْم فِي َشَهَواِت َجَسِدنَا، َعامِ نَْحُن أَْيًضا َجِميعًا تََصرَّ

ِذي ُهَو َغنِيٌّ فِي غََضِب َكاْلبَاقِيَن أَْيًضا، اهلَلُ الَّ اْلَجَسِد َواألَْفَكاِر، َوُكنَّا بِالطَّبِيعَِة أَْبنَاَء الْ 

ْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّتِِه اْلَكثِيَرِة الَّتِي أَ  [4-3" ]بَِهاَحبَّنَا الرَّ

ْم ايَا، الَّتِي َسلَْكتُ َواْلَخطَ الذُّنُوِب "بعدما شرح لليهود واألمم في اآليات السابقة عن -

معكم اليهود سقطنا أي نحن "يعًاَجمِ الَِّذيَن نَْحُن أَْيًضا "، عاد فقال لألمم "قَْبالً فِيَها 

ر بأننا أسمى تحت الخطية وُحسبنا معكم أبناء معصية، فال نستطيع كيهود أن نفتخ

اليهودأن قد شكونا ألننا . البتةكال اذاً، أنحن أفضل؟ فماذا "قال منكم، كما 

زمور  م-ليس بار وال واحد أنه : مكتوبكما هو . الخطيةتحت واليونانيين أجمعين 

.(10-9: 3رومية " )3: 53ومزمور 3: 14

عة، ، لذا وجب علينا أن نخرج من هذه الطبي"أبناء الغضبكنا بالطبيعة "فقد -

ا نكون قد بهذ(. في مياه المعمودية)طبيعة اإلنسان العتيق، ونلبس اإلنسان الجديد 

أبينا الجديد انطلقنا من بيت أبينا القديم الذي خضعنا له في مذلة العبودية إلي بيت

واته مشيئات الجسد وشه"بل " الجسد"موتنا وعصياننا هلل ليس علة . القدوس

ت أبيهم كانوا في بيألنهم أبناء الغضب إنهم يقول القديس بفنوتيوس . "وأفكاره

نه، الذي سحبهم إلى أسفل، لذا وجب على الكل أن يخرجوا م" إبليس"القديم أي 

.العليامرتفعة أنظارهم إلي بيت أبيهم الجديد، أي أورشليم 
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يته خليقة مقدسة من عمل هللا الصالح القدوس، لكنه إذ انحرف عن غاالجسد -

. وأفكار مقاومة لعمل روح هللا" مشيئات متضاربة"وترك خضوعه صارت له 

لكنه فسد حين ، (14: 1يوحنا " )جسًداالكلمة صار "ليس شًرا، فقد الجسد -

حساب صار آلة إثم تعمل لحساب الشهوات؛ إن تقدست تتحول إلى آلة بّر تعمل ل

: 12رومية )هلل " ذبيحة حية"كيف يمكننا أن نقدم أجسادنا إذن . ملكوت هللا

نسلك بالروح بل ، [3]مشيئات الجسد وأفكارنا الذاتية إن كنا ال نعود نتبع ؟ (1

.(16: 5غالطية)وال نتمم شهوات الجسد 

أكّد محبة هللاالعصيان، أن تحدث عما بلغة الكل من يهود وأمم بسبب بعد -

لَِّذي ُهَو َغنِيٌّ اهلَلُ ا": الفائقة نحو اإلنسان وترفقه به حتى بعد السقوط، إذ يقول

ْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّتِِه اْلَكثِيَرِة الَّ  رحمة " غنى"وقد أكد ، [4]" تِي أََحبَّنَا بَِهافِي الرَّ

.هللا، مكرًرا هذا التعبير خمس مرات في هذه الرسالة

ني في هللا ليس رحيًما فحسب وإنما هو غ: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

: 69مز " )إليّ مراحمك التفت ككثرة ": الرحمة، وكما قيل في موضع آخر

" ارحمني يا هللا كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امح أثمي": وأيًضا، (16

[.(1: 51/50مزمور )

َوأَقَاَمنَا . ونَ بِالنِّْعَمِة أَْنتُْم ُمَخلَّصُ -حِ أَْمَواٌت بِاْلَخَطايَا أَْحيَانَا َمَع اْلَمِسيَونَْحُن "

[6-5]" يح يسوعالمسالسََّماِويَّاِت في َمعَهُ، َوأَْجلََسنَا َمعَهُ فِي 

:  خطاياقال بعدما كنا أمواتاً بالعمليًا، لكي يوضح القديس بولس رحمة هللا -

لقد تحنن علينا ال بكلمات ، أي "َمعَهُ نَا أَقَاَمنَا َمعَهُ، َوأَْجلَسَ ... أَْحيَانَا َمَع اْلَمِسيحِ "

لمسيح امع السيد لطيفة أو مشاعر رقيقة وإنما بنزوله إلينا لنشاركه، فنحيا 

في ونجلس معه (20: 15كورنثوس 1)باكورة الراقدين ونقوم معه ألنه 

بته عطية مجانية، فاهلل من محهي النعمة : مخلصونأنتم بالنعمة . السماويات

أي خطاة،مات عنا ونحن بعد فالسيد المسيح ، والحياة مجانًاأعطانا الخالص 

ذا؟ هفمن كان يستحق . عليناالقدس أي استحقاق منا وبالمثل حل الروح دون 

م لكان كل ما أخذناه علينا الروح القدس؟ عمل نعمله به نستحق أن يحل وأي 

.محبته" غني"من هللا أعطانا مقابل أعمال صالحة عملناها، ولكن يكن 

ي ولو كانت عطايا هللا هي مقابل أعمال صالحة، فما هي األعمال الصالحة الت-

بعد أن ندخل اإليمان، يجب أن: ولكن. عملها األمم حتى يعطيهم هللا الخالص

استهتار أما من يحيا في. نعمل أعماالً صالحة حتى تستمر النعمة منسكبة علينا

.فهو غير مستحق للنعمة
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ألَنَُّكْم . يحِ يَُسوعَ ئَِق بِاللُّْطِف َعلَْينَا فِي اْلَمسِ ِليُْظِهَر فِي الدُُّهوِر اآلتِيَِة ِغنَى نِْعَمتِِه اْلفَا"

 أَْعَماٍل َكْيالَ لَْيَس ِمنْ . ُهَو َعِطيَّةُ هللاِ . ْنُكمْ بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإِليَماِن، َوَذِلَك لَْيَس مِ 

[9-7]" يَْفتَِخَر أََحدٌ 

تعني ، وإنما"إظهار"أو " الكشف عن"مجرد في اليونانية ال تعني : ِليُْظِهرَ -

نى المسيح وجلوسه في السماوات هما برهان أكيد لغفقيامة السيد "... البرهان"

.بهاتحادها خالل الدهورخالل بِاللُّْطِف َعلَْينَالحساب الكنيسة نعمة هللا الفائق 

ال أي لكي " ُمَخلَُّصونَ بِالنِّْعَمةِ ألَنَُّكْم "يقول : ]يوحنا الذهبي الفميشرح القديس -

مان حتى اإلي... عظمة البركات الموهوبة نحو التشامخ، الحظ كيف نزل بكتدفعك 

ان يمكننا كيف كيدُعنا، ولو لم ( السيد المسيح)، ألنه لو لم يأِت عندياتناليس من 

.  ليس من أعمالإنه عطية هللا، . عمل اإليمان نفسه ليس من ذواتنا!... أن نؤمن؟

تى اعترف أنك بالنعمة تخلص، ح... ربما تقول هل يكفي اإليمان لخالصنا؟ كال

عن تكون مكافأتنا( أعمالنا الصالحة)فإن أسندنا هلل ... تشعر أن هللا هو الدائن

لو كانت النعمة ال تنتظر ما ... تواضعنا أعظم من المكافأة عن األعمال نفسها

من جانبنا يتحقق من جانبنا النسكبت بفيض في كل النفوس، لكنها إذ تطلب ما هو

 يشترط تسكن في البعض بينما تترك البعض اآلخر، وال تظهر في البعض، ألن هللا

[.السابقأوالً االختيار 

ْد َسبََق هللاُ حِ يَُسوَع ألَْعَماٍل َصاِلَحٍة، قَ ألَنَّنَا نَْحُن َعَملُهُ، َمْخلُوقِيَن فِي اْلَمِسي"

َها ِلَكْي نَْسلَُك فِيَها [10]" فَأََعدَّ

لمح هنا إنه ي. الحظ الكلمات التي استخدمها: ]الفميقول القديس يوحنا الذهبي -

لي إننا ُوجدنا من العدم إ. إلى الميالد الجديد، الذي هو بالحقيقة خلقة ثانية

نا عليه ما صر. فما كنا عليه قبالً، أي اإلنسان العتيق، إنما كنا أمواتًا. الوجود

.  ىإذن، بالحق هو عمل خلقة، نعم خلقة أنبل من األول. اآلن لم يكن لنا من قبل

ففي األولى صار لنا الوجود، أما باألخيرة هذه فنلنا ما هو أعظم وأفضل، أال

ليس :"دََّها ِلَكْي نَْسلَُك فِيَهاَصاِلَحٍة، قَْد َسبََق هللاُ فَأَعَ ألَْعَماٍل "... وهو صالحنا

نا في فقط لكي نبدأ وإنما لكي نسلك فيها، فإننا نحتاج إلي صالح يبقى مع

ؤدي كان علينا أن نسافر في طريق يإن ... الطريق ويرافقنا حتى يوم الممات

ب من إلى مدينة ملوكية، وعبرنا الجانب األكبر منه ثم جلسنا وتراخينا بالقر

يفرح ألننا ألنه ال " ةٍ ألَْعَماٍل َصاِلحَ "فرجاء دعوتنا . المدينة جًدا، فال ننتفع شيئًا

خدم فإن كان لنا خمس حواس يلزمنا أن نست. تممنا عمالً واحًدا بل كل األعمال

[.كثيرةجميعها في الوقت المناسب، وهكذا يلزم أن تكون لنا فضائل 
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يَن ُغْرلَةً ِمنَ ِلَذِلَك اْذُكُروا أَنَُّكْم أَْنتُُم األَُمُم قَْبالً فِي ا" اْلَمْدُعّوِ ِختَانًا ْلَجَسِد، اْلَمْدُعّوِ

ْجنَبِيِّيَن َعْن ي َذِلَك اْلَوْقِت بُِدوِن َمِسيحٍ، أَ َمْصنُوًعا بِاْليَِد فِي اْلَجَسِد، أَنَُّكْم ُكْنتُْم فِ 

"  ي اْلعَالَمِعِد، الَ َرَجاَء لَُكْم، َوباِلَ إِلٍَه فِ َرَعِويَِّة إِْسَرائِيَل، َوُغَربَاَء َعْن ُعُهوِد اْلَموْ 

[11-12]

الب ، ال يحملون عالمة الميثاق مع هللا التي ط(في الغرلة)كان األمم بال ختان -

على أن اليهود . إنهم بال عهد معه، (14-9: 17تكوين )بها إبراهيم وبنيه 

ها لكنهم لألسف نالوها في الجسد دون أن تكون ل،العالمةوإن كانوا قد نالوا 

ال تحمل اتجاًها داخليًا، إي، "بِاْليَِد فِي اْلَجَسدِ َمْصنُوًعا "أعماق داخلية، إذ يقول 

اليهودي ألن": وكما أوضح في رسالته إلى رومية. وال تمييًزا حقيقيًا عن األمم

ل في الظاهر ليس يهوديًا، وال الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانًا، ب

ان، اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الخت

.(29-28: 2رومية )" الذي مدحه ليس من الناس بل من هللا

هُ، َمْخلُوقِيَن نَْحُن َعَملُ ": بقولهالكلأن عرض عمل نعمة هللا الفائقة في بعد -

مجال الفتخار اليهود بختان الجسد، الذي هوبعديوجد، ال[10]"اْلَمِسيحِ فِي 

"!ريةصنع اليد البش"و" عمل هللا"شتان ما بين . "صنع اليد"ليس إالَّ من 

ختنتم ": يقولنال الكل ختانًا جديًدا، ليس مصنوًعا باليد في الجسد، وإنما كما -

ونين معه ختانًا غير مصنوع بيٍد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدف

"  مواتاألمن أقامه في المعمودية، التي فيها أقمتم أيًضا معه بإيمان عمل هللا الذي 

هكذا ال وجه للمقارنة بين ختان الجسد الرمزي وبين . (12-11: 2كولوسي)

.الختان الجديد في مياه المعمودية

نَبِيِّيَن أَجْ "لم يقل الرسول إنهم معزولون بل : ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

التعبير مؤثر جًدا يدل . يةنصيب في هذه الرعولهم ، إي ليس "َعْن َرَعِويَِّة إِْسَرائِيلَ 

س ليلكن اإلسرائيليون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعوية . على عزل واسع جًدا

ين كغرباء بل عن إهمال، لذلك سقطوا عن العهود، ال كأجنبيين بل كغير مستحق

[.لها

، أي ال يحملون المواطنة [12" ]أَْجنَبِيِّيَن َعْن َرَعِويَِّة إِْسَرائِيلَ "كان األمم -

اإلسرائيلية، وبالتالي كانوا غرباء عن المواطنة اإللهية، األمر الذي أفقدهم 

شارت الرجاء، ألنهم لم ينالوا الشريعة اإللهية وال تمتعوا بنبوات األنبياء التي أ

ال يعني أنهم : "لَمِ َوبِالَ إِلٍَه فِي اْلعَا"وقوله . مخلص العالمالمسيابقوة عن مجيء 

مم كاأل"كانوا ملحدين أو منكرين لوجود هللا، وإنما كانوا بال معرفة عنه، كقوله، 

.(5: 4تسالونيكي1" )الذين ال يعرفون هللا
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 قَِريبِيَن بَِدِم ُكْنتُْم قَْبالً بَِعيِديَن ِصْرتُمْ َولَِكِن اآلَن فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، أَْنتُُم الَِّذينَ "

يَ ألَنَّهُ ُهَو َسالَُمنَا، الَِّذي َجعََل اإلثْنَيْ . اْلَمِسيحِ  َط، ِن َواِحًدا، َونَقََض َحائَِط الّسِ اجِ اْلُمتََوّسِ

نَْيِن فِي ا فِي فََرائَِض، ِلَكْي يَْخلَُق اإلثْ ُمْبِطالً بَِجَسِدِه نَاُموَس اْلَوَصايَ . أَيِ اْلعََداَوةَ 

[15-13]" نَْفِسِه إِْنَسانًا َواِحًدا َجِديًدا، َصانِعًا َسالًَما

ا بدم العهد القديم صار اليهود قريبين هلل، ال بعالمة الختان فحسب، وإنمفي -

م هوذا د": الذبائح أيًضا، كقول موسى النبي حين أخذ الدم ورش على الشعب

أما في ؛ (8: 24خروج )" العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه األقوال

.مسيحالخالل ذبيحة السيد قريبين إلي هللا البشر جميعاً العهد الجديد فصار 

حائط ونقضضمنا معه في رباط وحدة، حب، المسيح نفسه ذبيحة إذ بذل السيد -

.غريبالذي أقامه اليهود حول الهيكل حتى ال يعبره السياج المتوسط 

بوصات يفصل 3المؤرخ أن هذا الحائط الحجري كان يرتفع يوسيفوسيخبرنا -

ل الدار الخارجية للهيكل عن الدار الداخلية، ُوجدت عليه عالمات تهدد بالموت ك

-Clermontبها وفي الحفريات التي قام . أجنبي يتعداه Ganneua

ال يجوز لشخٍص : "ُوجدت إحدى هذه التحذيرات، جاء فيها1871عام بأورشليم 

لى من أمة أخرى أن يدخل في المنطقة المسّورة حول الهيكل، ومن يُمسك يحكم ع

".نفسه بالموت

َط - يَاجِ اْلُمتََوّسِ مم، والفصل الكامل بينهما، ال العداوة بين اليهود واأليمثل َحائَِط الّسِ

من جهة عدم العبور إلى الهيكل اليهودي فحسب، وإنما اعتزال اليهود الحياة 

.  همبرجاساتاألممية، واالنفصال عنهم في كل اتجاهات الحياة، حتى ال يتدنسوا 

البعض أُعجب بنقاوتهم من الرجاسات : األممفي اتجاهينالحاجز خلق هذا -

اليهود ضد الوثنية فقبلوا التهود، والبعض اآلخر حسبوا هذا تعصبًا فامتألوا مرارة

يهود ينقض حائط السياج الحجري لكي يدخل األمم مع اللهم، فلذلك لم واحتقاًرا 

سده، إلي هيكل أورشليم، وإنما نزع العداوة بدمه ليدخل بالكل إلى العضوية في ج

تلك العداوة التي كانت بين ، [15]" ِديًداإِْنَسانًا َواِحًدا جَ فِي نَْفِسِه اإلثْنَْيِن فيَْخلَُق "

آثامكم "كما قال سابقاً هللا وبين اليهود كما األمم، بكونها حائًطا متوسًطا كانت 

هذا الحائط لم يُنقض حين ُوجد . (2: 59إشعياء)" صارت فاصلة بينكم وبيني

:  4رومية" )ألن الناموس ينشئ غضبًا": كقولهالناموس بل بالعكس تقّوى، 

حيط لي" سياًجا"، أي كان الناموس سياًجا، ُعمل ألجل الحماية، ولهذا ُدعي (15

."آثامكم"داخله وسبب الغضب هو بما هو في 

عطينا السالم وإال كان ولم يقل ي"ألَنَّهُ ُهَو َسالَُمنَا"وأكد القديس بولس ذلك بقوله -

وصارت (. 20: 2غالطية)السيد المسيح خارًجا عنا، بل صار فينا، يحيا فينا 

.حياته فينا مصدر سالمنا وخالصنا، بل صار كل شيء لنا
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ِليِب، قَاتاِلً اْلعََداَوةَ بِ هللِا بِ َويَُصاِلَح ااِلثْنَْيِن فِي َجَسٍد َواِحٍد َمَع " فََجاَء . هِ الصَّ

[17-16]" ِريبِينَ َوبَشََّرُكْم بَِسالٍَم، أَْنتُُم اْلبَِعيِديَن َواْلقَ 
مسيح جديد، والسيد القد خلقا من اليهود واألمم فكال هذه اآليات هي تكملة لم سبق، -

فهو . احدالوجسده في ، وصالح بينهما وبين هللا، ووحدهما الشعبين معًابموته صالح 

.العداوة بينهمابهذا الجسد أزال 

توجد كلمات حاسمة وقوية أكثر من هذا ال : ]الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

ِليِب، قَاتاِلً اْلعََداَوةَ بِهِ " لقد جرحها . قتل العداوةأن موت السيد المسيح، إذ "بِالصَّ

حل "ل لم يق. وقتلها، ال بتكليفه آخر ليعمل ذلك، وال خالل عمله فقط وإنما خالل ألمه

تين ما دمنا ثاب... ، حتى ال تقوم ثانية"قتلها: "بل ما هو أقوى" أبطلها"أو " العداوة

رسل السيد لم ي... المسيح ومتحدين معه، ال تقوم العداوة بل تبقى ميتةجسد السيد في 

ما على يد آخر، وال أعلنها لنا خالل الغير، وإن( المفرحة)المسيح إلينا هذه األخبار 

بل كان األمر... لم يرسل مالًكا وال رئيس مالئكة ليتمم هذا األمر. جاء بشخصه

ه كان السيد المسيح قد دفع ثمن هذه المصالحة في جسدفإن [. مجيئهيستدعي 

شََّرُكْم بَِسالٍَم،فََجاَء َوبَ ": المبذول عنا، فإنها مصالحة مفرحة ومبهجة للكل، لذلك يقول

للبعيد وللقريب، قال الرب سالمسالم ": تحقيقاً لنبوة الكتاب، "َواْلقَِريبِينَ أَْنتُُم اْلبَِعيِديَن 

.(19: 57إشعياء)" وسأشفيه

اَء َونُُزالً، بَْل فَلَْستُْم إِذًا بَْعُد ُغَربَ . اآلبِ ألَنَّ بِِه لَنَا ِكلَْينَا قُُدوًما فِي ُروحٍ َواِحٍد إلى"

يِسيَن َوأَْهِل بَْيِت  [19-18" ]هللاِ َرِعيَّةٌ َمَع اْلِقّدِ

سيد جسد البالصليب في اليهود واألمم تحققت التي تتم بين المصالحة -

ألَنَّ "العمل، فقوله لكن لآلب والروح القدس دورهما اإليجابي في هذا . المسيح

خالل تجسد االبن اقترب عني أنه ي" بِِه لَنَا ِكلَْينَا قُُدوًما فِي ُروحٍ َواِحٍد إلى اآلبِ 

ب، اقتراب لآل: بمعنى آخر المصالحة هي. البشر إلي اآلب بفعل الروح القدس

.خالل االبن المتجسد، وذلك في الروح

ا مع األمم بعمل الثالوث القدوس، فنزعت عنهم الغربة القديمة وصاروتمتع -

مفردها ]" َونُُزالً بَاَء فَلَْستُْم إِذًا بَْعُد ُغرَ ": هللا، إذ يقولبيت أهل رعية اليهود 

[.زائرمن ينزل في بيت أو فندق لوقت قصير، ضيف ،أي نزيل 

وحه األمم واليهود طفلين غريبين ضمهما السيد المسيح في جسده بركان -

يس ألحدهما فضل ، ل"أَْهِل بَْيِت هللاِ "القدوس في أخّوة ليصيرا ابنين لآلب من 

وق ذات حقبالسيد المسيح، بعد قبولهم اإليمان فقد صار لألمم، . على اآلخر

اء وحجر اليهود، إذ دخلوا في بناء الكنيسة الجامعة التي أساسها الرسل واألنبي

.المسيح، كما يشرح لنا في اآليات التاليةزاويتها السيد 
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ُسِل َواألَْنبِيَاِء، وَ " اِويَِة، يَُسوُع اْلَمِسيُح نَْفُسهُ َحَجرُ َمْبنِيِّيَن َعلَى أََساِس الرُّ  الزَّ

بِّ الَِّذي فِيِه ُكلُّ اْلبِنَاِء ُمَركَّبًا َمعًا يَْنُمو هَ  فِيِه أَْنتُْم أَْيًضا الَِّذي. ْيَكالً ُمقَدًَّسا فِي الرَّ

وحِ  ِ فِي الرُّ [22-20]" َمْبنِيُّوَن َمعًا، َمْسَكنًا ّلِِلَّ
ا معًا لقد تحقق باليهود كما باألمم بناء روحي واحد أساسه الرسل واألنبياء، يربطهم-

كرازة حجر الزاوية السيد المسيح، الذي فيه تحققت نبوات العهد القديم وباسمه تتم

ؤيا ر)" مسكن هللا مع الناس"كانت أورشليم العليا في حقيقتها هي إن . العهد الجديد

ها فقد شاهد القديس يوحنا أسماء الرسل االثني عشر مكتوبة على أساسات، (3: 21

(.12: 21رؤيا )وأسماء االثني عشر سبًطا على أبوابها ( 14: 21رؤيا )

ي ذلك حدث ف]: الزاوية، فيقولدور السيد المسيح كحجر أوغسطينوس القديس يشرح -

ى اليوم الذي هو يُدعى ميالده رآه الرعاة اليهود، بينما في هذا اليوم يليق أن يُدع

ية حقًا لقد ُولد كحجر زاو... سجد له المجوس األمميون" اإلعالن"أي " الظهور اإللهي"

يتبادالن هو حجر الزاوية إالَّ ربط حائطين ذوي اتجاهين مختلفين، وكأنهماما ... لالثنين

وة المختونون مع غير المختونين، أي اليهود مع األمم، اللذان كانا يحمالن عدا! القبلة

هللا مشتركة، ولهما أمور أساسية تعزلهما عن بعضهما البعض، فاليهود كانوا يعبدون

ون األولون كانوا قريبين واآلخر. الواحد الحق، واألمم كانوا يعبدون آلهة كثيرة باطلة

د الواحد، لقد قاد الفريقين إلي نفسه، ذاك الذي صالحهما مع هللا في الجس. كانوا بعيدين

[.[16]العداوة وذلك بالصليب قاتالً : القديس بولسوكما قال 

ي تعمل بحسب القوة الت،و نفتكرأمما نطلب كثر جداً أيفعل فوق كل شيء ن أالقادر 

.ينمآ. الدهوردهر أجيال جميع إلى له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع . فينا


