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 أفسس رسـالة في دراسة

 

  الرابعاالصحاح 

عن بعض النقاط في السلوك العملي  ةتحدثنا في المرة السابق

بين المؤمنين ورأينا كيف يحث الرسول بولس المؤمنين أن 

فالوحدة التعني التماثل ،  ن يكونوا في اتحاد معًاأيجتهدوا في 

فكونك عضو في جسد المسيح ال .  ، ولكن االنسجاموالتطابق 

لتنوع واالختالف اعن  هيودراستنا ...  يفقدك تميزك وانفرادك

لذا تابع معي موضوع  هذا  .في الروح القدس في نطاق الوحدة

 سبوعاأل

حسب عطيت النعمة ولكن لكل واحد منا أ

 (  7: 4أف )قياس هبة المسيح  

لكي يحيا كما  لكل مؤمن امكانيات وقدرات متعددة لقد منح اهلل

قد  ةلهين قدرته اإلأكما "ليها في الدعوة التي دعاه إ .يجب

فالهبات  (3:  1بط 2) " وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى

وقيمة هذه المواهب والعطايا ،  ليست من اختيارنا وال بأعمالنا

وهناك . عطيها ال في الكم بل في يد الرب القديرة التي تهبهاوت

و  22:  12كو 1و  11: 4ف أ)عنها في  مواهب متعدده سنقرأ

الحظ معي أنه ال يوجد عضو بال عمل  (  6:  12رو 

 ةقيمة الموهبانتبه  والتنسي أن  ىخرمرة أوموهبة روحية ، وأ

  جزلها لنافيمن أ

 سبيًا ى العالء سبىلإذ صعد إلذلك يقول 

وأما أنه صعد فما الناس عطايا  وأعطى

أقسام  ىلإ واًلأ يضًاأنزل  أنه الهو إ

ي نزل هو الذي صعد الذ األرض السفلى

الكل  فوق جميع السموات لكي يمأل أيضًا

 ( 01 – 8:  4ف أ)

تم الرب أفلقد  ..( 2:  62مز )جزء من هذه األعداد مقتبس من 

يسوع خطة الفداء والخالص بوصوله للسماء وجلوسه عن 

  .يمين اآلب

ما هو النزول ألقسام  ؟وماهو الصعود الذي يتحدث عنه 

 ؟وما هي العطايا التي أعطيت للناس بصعوده ؟االرض السفلى

 ما هذا السبي الذي يقصده ؟

 "الجحيم" الصليب والقيامة ذهب الرب للهاويةما بين  ةفي الفتر

- 12: 3بط1،  5-4: 2بط 2)رواح التي في السجن فكرز لأل

هيم براإحضن  المكان الذي يسمى إلى يضًاوأ ( 4-6:  4،  22

 ( 22: 16لو )البارة في العهد القديم  رواححيث انتظار األ

أما الصورة التي رسمها لنا الرسول ، بالنزول   هوهذا ما يقصد

 بد ومنتصرغالب لأل ، بولس فهي تعبر عن الرب كقائد حربي

، ولئك المؤمنين الذين كانوا في الهاوية ومسبيين ، يقود أ

هذا وقت تبع  ، متهومسبيين لحساب نع ، ليصيروا في الفردوس

" المواهب"هباتهي الالتي )منح العطايا أما ..  صعوده ونزوله

سكب  ..ذ ارتفع ليمين اهلل وإ (لخدمته دوار واأل واالمكانيات

فهو نزل وصعد لكي يملئ (. 33:  2أع )هذا الروح القدس 

 رضى األالكل سواء في السماء أو عل

 البعض أن يكونوا رساًل و هو أعطى

عض مبشرين نبياء والبأوالبعض 

 (00:  4ف أ)والبعض رعاة ومعلمين 

وهذه ..خر سواه ، وليس آ ىعطهو الذي أالرب يسوع نفسه 

 .ةالوظائف المنبري سمىُتما  الهبات كثيرًا

 ؟ما المقصود بكلمة رساًل

وهي تأسيس .ف في مهمة معينة ـّكلـهو الشخص الُم الرسول

بينما  عشر رسواًل وقد اختار الرب اثنى(  22:  2أف )الكنيسة 

حين قال  بخدمة رسولية جميعًاوقد كلفنا.تبعه تالميذ كثيرين 

 .( 21:   22يو )  "نا أرسلكم أكما أرسلني ااّلب  "

النبي ليس هو الشخص الذي يتحدث :في العهد الجديد  نبياءاأل

لهام بإ و عن كلمة اهلل بالروحيعلن  ولكنهعن المستقبل فقط 

فعمل ..( 1:  13كو 1،  22:  11ع أ)كل علم وفيتكلم بأسرار 

ذ يتكلم بكلمات النبوة التي هي كلمات للكنيسة إ نبياء مهم جدًااأل

 (  13:  14كو 1)الوعظ والتعزية والبناء 
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حاملين بشارة  ، خرالوعاظ المتجولين من مكان آل  المبشرين

 لة والبعيدة الخالص للنفوس الضا

 أناس معينين ؟ علىهل هذا يعني أن التبشير قاصر :سؤال 

، عن حبه ، عن  أنت مكلف من اهلل أن تشهد عنه ..ال  قطعًا

، تشهد عن الجنس البشري  فدائه ، وموته على الصليب بدياًل

يقول  أنتم شهودي" ..السموات   عن قيامته وصعوده إلى

له  يموثاوس قائاًلبولس يوصي ت ىونر (12:  43ش إ)."الرب

 (  5:  4تي 2) "عمل عمل المبشرا"

ين الرعاة الذين هم معلم ةفي ترجمتها األصلي  الرعاة المعلمين

وهي وظيفة واحدة فال . وتختص خدمتهم بالكنائس المحلية

فالراعي ، يمكن أن تكون هناك رعاية سليمة بدون تعليم 

 (4-1: 5بط 1) عن تغذية القطيع بكلمة اهلل الحيةمسئول 

كون يخر ويجب أن آلمسئولية بناء الكنيسة يوم بعد اويحمل 

 ( 2:  3تي 1،  9:  1تي )ي صالح للتعليم الراع

 ( 01- 01:  4ف أ)النموفي الوحدة 

ألجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان 

 ( 01  4ف أ)جسد المسيح 

 :للمواهب والوظائف السابقة  أهداف ةثالثهناك 

عملية  ىليحتاج باستمرار إ المؤمن:تكميل القديسين   –1

 ، 1:  3عب  ، 12 : 5بط1) تصحيح واصالح لما هو ناقص

 ( 12:  3تس 1

 من عضاء ونفوس جديدةتضاف للكنيسة أ-:عمل الخدمة   -2

 لىخالل عمل القديسين وهذايؤول إ

في الرب   مقدسًا ليصير البناء هيكاًل :بنيان جسد المسيح-3

 ( 7-6: 4كو 1)

 ل تخدم الرب وتشارك في عمل الرب بالمواهب التي لك ؟ه

دانية اإليمان حى ولأن ننتهي جميعنا إ لىإ

 ىلمل إكانسان إ لىومعرفة ابن اهلل إ

 ( 01:  4ف أ)المسيح  ئقياس قامة مل

الروح القدس هو الهدف الذي يمان الواحد الذي يعطيه اإل

ما معرفة ابن اهلل فيقصد بها المعرفة أ..ليه جميعنا نسعي إ

نسان واإل .يمانى اإلوالتي تؤثر بقوةعل المتزايدة ، االختبارية

 ككل الكنيسة الكامل يقصد به

 فالرسول يريد القول أن هدفنا هو النمو الروحي وارتفاع في

صورة جسد مجده بحسب  البنايات التي للمسيح  لنكون على

  (21: 3في ) عمل استطاعته 

مضطربين  طفااًلالنكون في ما بعد أ كي

ل روح تعليم بحيلة الناس محمولين بك

  (04: 4فأ) مكيدة الضالل لىبمكر إ

 ماهي الطفولة الروحية؟ سؤال

وهو يشبه السفينة ،  الطفل الروحي هو المؤمن المتقلب روحيًا

مواج والرياح فتتحرك في ، تضربها األة فالتي تتحرك بدون د

ي هكذاالمؤمن الذي يتأثر بأ.  مواجهةدوامة وال تثبت في ال

كل شئ فيبتعد عن  ومصدقًا، نخدع بها فيفلسفات وتعاليم غريبة 

 .الحق الذي يعني الثبات 

صادقين في المحبة ننمو في كل شئ بل 

 4ف أ)إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح 

:01 ) 

 ن نتكلم الحق بعضنا مع البعض بمحبة  أالنضج الروحي هو 

 ىلإ .فاهلل يريدنا أن ننمو في كل أمور الحياة ( 6: 27 مأ)

 ..صورة المسيح الذي هو مثالنا ورأسنا 

 ومقترنًا معًا الذي منه كل الجسد مركبًا

بمؤازرة كل مفصل حسب عمل قياس كل 

ل نمو الجسد لبنيانه في جزء يحص

 ( 01: 4ف أ)المحبة 

ومن  ،يتحدث هذا العدد عن بناء الجسد وذلك في المحبة  

 فالجسد المتشابك ..البناء ىقدرات علمنه  نستمد  فقطالمسيح 

، ومتواصلة  ةوخطوات ثابت، ينمو في انسجام  والمنسوج معًا

خذ إشاراتها مباشرة أالتي تعضاء بط والمفاصل فهي األما الُرأ

 ..في المحبة الجسد كله لينمو عضاء معًااأل وتربط، س من الرأ
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وهل تحرص  ؟لهم  كهميتتك وأخرين لحيااآل ةهميفهل تشعر بأ

 خوية العديمة الرياء ؟على عالقات المحبة األ

نقل ى أيمان حتإن كان لي كل اإل -:الشاهد الكتابي للتأمل 

 (2: 13كو1) الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئًا

والرب " 01:  1تس 0 منسبوع موضوع الصالة هذا األ
 "بعضم لبعض وللجميع ويزيدكم في المحبة ينميكم

 
 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسال يمكنك

 
salam_akeed@yahoo.com 
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