
  الرسالة إلى مؤمنى أفسس
  

  معًا فى المسيح 
  

   الحياة حسب غنى ميراثـنا فى يسوع المسيح
  

  الكاتب وتاريخ الكتابه 
  

  .  م 62 – 60الكاتب هو الرسول بولس ، وذلك خالل فترة سجنه فى روما ما بين عامى 
  الغرض من الكتابة 

   
لتشجيعهم على أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة ) . ع فيما يعرف اآلن باسم ترآيا وهى مدينة تق( تبت هذه الرسالة إلى المؤمنين فى أفسس ُآ

أو ممارسات جنسية غير سليمة أو بفلسفاتهم دًال من تلك الروابط التى آانت تربطهم بممارساتهم السابقة من عبادة أوثان فب. جديدة تمامًا 
  . أى شعب له شخصية جديدة تمامًا " يح فى المس" الغبية ، يريدهم بولس أن ينظروا إلى أنفسهم آأناس 

  
  

  رسالة أفسسآيف تقرأ 
  

مع شخص رائع ، بل هى أعظم مغامرة فى الحياة ليست هى رحلة السفارى المثيرة ، وال النجاح المدوى فى العمل ، وال هى عالقة حب 
وقد " لماذا أنا هنا ؟ : " سأله رجال ونساء عديدون وهذه الرسالة تجيب على السؤال الخالد الذى ي. آتشاف الهدف من حياتنا فى الحقيقة إ

القيام باألعمال الصالحة وهدفنا هو أن نتعاون مع اهللا بينما يمكننا . قنا لنحيا فى تجانس مع إلهنا ومع إخوتنا المؤمنين ِللقد ُخ! ذهلك اإلجابة ُت
  . فالمغامرة مازالت فى بدايتها .  تعرف ؟ اقرأ ما هو هدفنا ؟ هل تريد أن. لعالم فنكشف بذلك عن شخص اهللا ل ) 10 : 2( 
  

اهللا لطلبك بأن يكشف فتوقع أن يستجيب .  مكافآت سخية - وأنت تتأمل الكلمات السامية فى هذه الرسالة –ستعاين " رسالة أفسس " بقراءتك 
وشارك بولس فى تقديم الشكر والتسبيح هللا على آل ما نلته  ) . 21 – 15 : 3 ، 23 – 17 : 1( قاس لك عن شخصه وعن حبه الذى ال ُي

 لك نتيجة لعمل اهللا َبِهقد ُو ) 8 : 3" ( غنى المسيح الذى ال يحد " أن وتجاوب فى عبادتك مع إدراآك  ) . 14 – 3 : 1" ( فى المسيح " 
وابحث عن الحقيقة المبهجة المعلنة فى األصحاح . عض القوى المستحق الحمد الذى بحث عن أبناء شعبه وجمعهم معه ومع بعضهم الب

 من جسد ًافبغض النظر عن جنسيتنا أصبحنا جزء. وعطاياه عطيا حقًا متساويًا للوصول إلى الرب  واليهود قد ُأالثالث التى توضح أن األمم
 تتكلم عن غنى المؤمنين الذى فى المسيح ؛  )3 – 1( األصحاحات من . وتنقسم هذه الرسالة إلى ثالثة أقسام . واحد فى المسيح يسوع 

وأثناء دراستك لهذا . تتحدث عن حرب المؤمنين الروحية  ) 24 – 10 : 6( تتحدث عن سلوك المؤمنين ؛ ومن  ) 9 : 6 – 1 : 4( ومن 
يرية ليصف بها الكنيسة والحظ آيف يستخدم بولس آلمات تصو. السفر ستتعلم عن مقاصد اهللا لشعبه ، وستكتسب الرؤية لطبيعة الكنيسة 

   . عملية للحياة فى اتحاد مع اهللا ومع بعضنا البعض ويقدم النصف األخير من السفر نصائح . يف يرآز على وحدة آل المؤمنين وآ
  
  
  
  
  


