
 دراسـة في رسـالة أفـسـس

 

سـوسـن ثابت. د هاأعدت  
 

 أفسس رسـالة في دراسة

 

 لسجين الُمسِبـحا

  ، ولصحاح األفسس األأدراستنا في رسالة   سنكمل معَا

  9-3 عدادسنتناول األ

بو ربنا أمبارك اهلل "  ةرائع ةوتسبيح ةصحاح بصالاأل أيبد

في  ةحيور ةكل بركبيسوع المسيح الذي باركنا 

 ةيوناني ةجمل 41 إلى 3 عداد األ........" السماويات

 .ت في الرسائل َبِتـُك ةواحد ةطول جملأوهي  ..  ةواحد

ستخدم في ـُت ة ،كلمة يوناني هي  euloga  مبارككلمة 

عن ،  عن اهلل وجيدًا ًان تتكلم حسنأومعناها  ، هلل اتسبيح  

وهذه . عن شخصه العظيم ، و عن صفاته، وعماله أ

 الكلمه تستخدم لتمجيد اهلل فقط 

فهي ، ة اهلل ئيو صانع لمشأنسان تقي إوال تستخدم لمديح 

التي استخدمها الرب يسوع "  ىطوب" ةعن كلم ةلفـمخت

 (. 2: 5مت )الجبل   ىعل ةفي الموعظ

في تسبيحات ترنم  ةمرات كثير" مبارك"ت  كلمة َمتخِداُس

نحميا وملكي صادق ، سليمان  يضًاأو، بها داود  للرب 

 (   423مز ،  22: 41تك ،  5:  9نح ،  49: 22مز)

للرب قائلين  منلنرمعي    هذه الشواهد وتوقف قلياًل أاقر

: 4لو )"  ألنه افتقد و َصنَع فداًء لشعبه... مبارٌك الرُب  "

86) 

 بها بولس وهو سجين فامتألمور التي تفكر ماهي اأُل

 ؟  ورنم مسبحًا قلبه فرحًا

  ةيهتف بولس للرب الذي  باركنا ووهب لنا بركات روحي

 ماهي  هذه البركات ؟، ففي ابنه يسوع  ةمجاني

ي اختارنا في  المسيح أ" اختارنا فيه :" االختيار -4

 متي اختارنا ؟ ....... يسوع 

نك أمعناه ما معني هذا ؟ " .....قبل تاسيس العالم "

مثلما قال الرب  ة ،زمننت في فكر الرب قبل األـُك

: 4ار) "قبلما صورتك في البطن عرفتك " رميا إل

1)  

ما اختار أ ....لهك إياك قد اختار الرب إيضا يقول أو

 ..نتم فجنس مختار أما أو.......اهلل فقراء هذا العالم

يع ،  28: 4كو 4،  3: 1مز ، 8: 2تث   يضًاأ أاقر)

 اً ذإ (9 : 2بط 4،  5: 2

ولم   ،له  ًاكن الرب اختارك لتصير  ملأ ًابدأ ىالتنس 

 ( 9:  14ش إ)  ... ًابدأولن يرفضك 

 بناء هلل؟؟أ كيف نصير"    سبق فعيننا للتبني ": التبني -2

عجازي  شاء فولدهم بكلمة هو عمل الروح القدس اإل

ة مولودين ثاني..من خالئقه ةلكي يكونوا باكور، الحق 

 ةبكلمة اهلل الحي ىبل مما اليفن ىال من زرع يفن، 

عطاهم أما كل الذين قبلوه فأو،  بداأل ىلة إالباقي

 أاقر)المؤمنين باسمه   والد اهللأن يصيروا أ سلطانًا

 ( 4 2:  4يو ،  22:  4بط  4مع  46:  4يع 

،  بناء اهللمسيح يسوع الذي ندخل به في عداد أيمان بالاإل

ب تبنانا بسبب فداء ابنه لنا  فالروح  القدس وألن اآل

و القلق بودية للخوف أيحررنا من روح الع" روح التبني "

ن ندرك أويساعدنا اهلل ،  رمحضإلى لنا  دِخُيو ، والتوتر 

عرش  ول إلىخاصة امتياز الدخ  ةوننتبه المتيازات البنوي

اهلل  وارثين للوعود  ثةيعلن أننا ورالروح يشهد والنعمة ، 

 ةوارثين للمجد وارثين للحياُأعطيت البراهيم  ، التي 

،  9:  44، عب  42:  43: 1، رو 2 9:  3غال )بدية األ

  ( 8:  3ف ،  أ42  – 43

 إلى جنب مع الدعوة اإللهية التبني يسير جنبًا

 ليكونوان الذين سبق فعرفهم أل )رير والتقديس بوالت

 ( ابنهمشابهين صورة 
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 ( 44 - 42: 8كو4مع 29: 6رو اقرأ......)للتبني 

ب في ابنه التبني مكانة ومقام سماوي عطية  من اآل

 بروحه

تق بدفع ـالِع:كلمة الفداء  ىمعن: الفداء – 3

الصليب  ىبموته عل دفع يسوع الثمن كاماًل....الثمن

 عنا بدياًل

-23: 3رو)عوزهم مجد اهلل وأن الجميع اخطاؤا أل

اء بيسوع والفد، أذن فالجميع يحتاج إلى الفداء  (21

 المسيح

قبلت  اذإو ماهى امتيازتك ماهي بركات الفداء أ

 الفداء

 ( 2: 4 فأ)غفران الخطايا  .4
 ( 5: 1 غال)بناء بالتبني أصرنا  .2
 (  43: 3غال )  لعنات االناموسمن  ةالحري .3
 ( 22-46: 4كو)  سالم مع اهلل .1
 ( 49: 8كو4) الروح القدس ىسكن .5

 

 

هذا األسبوع ابحث ،  الشخصي والبحث للدراسة أسئلة
 ......عن 

هام وهو  أن  ىمعن اختيار اهلل لنا يؤكد -1

الخالص يعتمد كلية على اهلل ال علي استحقاقنا 

ولكن إلهنا الغني في محبته ونعمته  اختارك  ؟  

 ما الهدف الذي ألجله اختارنا اهلل ؟

........................................................... 

ساس كان أي أ ىعل(  29،  2 - 4: 44رو)من 

 االختيار ؟

........................................................... 

 ةخيرحاديث األتحدث الرب يسوع مع تالميذه في األ

ه ذابحث عن ه 42يوحنا  إنجيل  من، ختيار عن اال

 الشواهد 

........................................................... 

 

هو  ىلولحديث عن دم المسيح في القرون األا - 2

الذي فيه لنا الفداء  - الطريق للحديث عن موت الرب

 ةهل تعرف شواهد كتابي ..... بدمه غفران الخطايا

 تتحث عن فاعلية  دم المسيح ؟  ىخرأ

........................................................... 

  

 ت يومك بتسبيح الرب ؟أهل بد

بركاته  ىن نسبحه علاآل تعال معي نقضي وقتًا

 التي وهبها لنا ةالسماوي

...........................................................
........................................... 

 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسـال يمكنك

akeed@yahoo.com_salam 
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