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 أفسس رسـالة في دراسة

 

 االصحاح الثالث

تابعت معنا األسابيع الماضية رحلتناالدراسية في رسالة بولس 

الرسول إلى أهل أفسس ، ففي االصحاح األول كانت الدراسة 

األزلية لخالص العالم ، وفي االصحاح    اآلبعن مقاصد اهلل 

يتمم هذه الخطة فيحيينا من موت الخطية  االبن ىالثاني نر

ليقيمنا معه ويجلسنا في السماويات ليبني الكنيسة هيكاًل مقدسـًا 

 مع الروح القدسوننتقل لالصحاح الثالث فنتقابل . في الرب 

ساننا الداخلي الذي يعلن لنا هذه المقاصد مؤيًدا لنا بقوة في إن

 .لندرك نصيبنا ونمتلئ إلى كل ملء اهلل 

 وينقسم هذا االصحاح إلى ثالثة أجزاء

يتكلم عن األمم الذين صاروا شركاء في الميراث : ولالجزء األ

وتكليف اهلل لبولس حتى يعلن لهم هذا .في الجسد في الموعد 

 ( 11 – 1االعداد من )

بولس أن يدركوا المجد  الرغبة الصادقة في قلب:  الجزء الثاني

االعداد من )الذي لهم ، ويعبر عن ذلك في صلوات من أجلهم 

11 – 11 ) 

ملخص لالصحاح كله في صورة تسبيحة تعلن : الجزء الثالث

 ( .11 – 12االعداد من )صالح اهلل 

مم بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع ألجلكم أيها األ

 ( 1: 1ف أ)

 يبدأ ذإ  11هذا العدد مقدمة للصالة التي رفعها بولس في عدد 

خير الجزء األ على هذا ويعود الضمير" بسبب هذا" حديثه قائاًل

الروح القدس عن اتحاد اليهود عالن إ)من االصحاح السابق 

 (..ا هلل في الروح ـًمسكن ًاواحد اا بناًءـًمم ليصيرا معواأل

ات وقع عليه اضطهاد من اليهود ومن أجل الكرازة بهذه اإلعالن

تى إنه ح(  11: 12،  11: 11،  12: 11أع )نقرأ عنه في 

فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا  يقول وأما أنا أيها اإلخوة

 والحظ معي أنه كان يلقب نفسه(  11:  5غال )اضطهد بعد 

سجنه لقيصر د كان في سجن روما لكنه ال ينسب فق  أسير

رغم من وجوده في الأسير المسيح يسوع ، وبولكن يقول أنا 

وإذ يكتب رسالته (  1:  1تي 1)السجن إال أن كلمة اهلل ال تـُقيد 

ويرى أن (  12فل)وهو في السجن ويربح نفوس للمسيح 

:  1اف )تؤؤل لمجدها (  11: 1كو)متاعبه من أجل الكنيسة 

فهو بعيد كل البعد ( . 12:  1تي 1)وألجل المختارين (  11

ن االنحصار في ذاته ، وال يشفق على نفسه رغم كونه شيخـًا ع

بل على العكس ، ألن عينيه ، وأيضا اليحمل في قلبه مرارة 

مثبتة على رئيس اإليمان ومكمله يسوع ، الذي تألم مجربـًا في 

كل شئ ويقدر أن يعين ، استطاع أن يثبت عينيه أيضـًا على 

 .الهدف األسمى وهو خدمة الرب 

 : توقف لسؤال شخصي لك وهنا ن

تجاه الظروف واألحداث  أنت إيجابي ولك نظرة إيمانيةهل 

التي تمر بها ، وترى أن كل االشياء تعمل معـًا للخير للذين 

 يحبون اهلل ؟

هل تخدم الرب وتشترك في احتمال المشقات كجندي صالح 

 ليسوع المسيح ؟

 تم بتدير نعمة اهلل المعطاة لي ألجلكم ن كنتم قد سمعإ

 ( 2:  3ف أ)

أعتقد أنكم سمعتم بالدعوة : يترفق الرسول في حديثه معهم قائاًل

لألمم  كون رسواًلإذ قد دعاني اهلل أل ..ليهادعيت إالتيُ  العجيبة

 ( 15:  1ع ، أ 11: 11رو )

 ماهو تدبير نعمة اهلل ؟

أصلها اليوناني بمعنى  وتجئ الكلمة في.  التكليفالتدبير هو 

  موره التدبيريةمن يسهر على إدارة منزل واإلشراف على أ

فقد كلف الروح القدس الرسول بولس  بمهمة توصيل نعمة اهلل  

 .مملأل
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 ماهي نعمة اهلل لألمم ؟

في  -في الجسد  -صاروا شركاء في الميراث  -1

 (  6: 3أف )الموعد 

 16:  2أف )تصالحوا مع اهلل اآلب بالصليب  -2

) 

 ( 11:  2أف )صار لهم حق االقتراب لآلب  -3

لهي للهيكل البناء اإلصاروا ضمن  -4

 ( 22:  2أف ")الكنيسة "الجديد

 أنه بإعالن عرفني بالسر كما سبقت فكتبت باإليجاز
( 3:   3ف أ)  

 
وهذا  ، مورتحدث الرسول في االصحاحين السابقين عن هذه األ

هذا العدد يتناول الحديث وفي . يجازما يقصده بتعبير كتبت باإل
ذ إ ( 1 ، 11: 1غال )عالن المباشر الذي استقبله من اهلل عن اإل

ا عنها ـًيضأ أاالعالنات التي تقر ىعل ةترتكز مكانته الرسولي
 ( 11:  11 ، 15:  1ع أ )في 

 ما هو االعالن ؟؟

و تعليم ، ال يأتي بمجهود شخصي أهو توضيح مباشر من اهلل 

استقبال الشخص لمعرفة جديدة ونور جديد ولكن هو ، معين 

متي  جاء ذاك روح الحق "وذلك بعمل الروح القدس .مر ما أل

:  12يو )"  إلى جميع الحق ويخبركم بأمور آتيةفهو يرشدكم 

11). 

فالروح القدس . لجميع المؤمنين  وتلك هي نعمة اهلل الغنية 

ن لذلك تشجع أ ( 1-1: 11ش إ) فهمـا  ُيـًيضوأ.ذكرـُي ، علمـُي

يه ليرشدك وتعتمد عل ةتطلب الروح القدس في حياتك اليومي

 .فكاره ويعلن لك مشورة الرب وأ

فهي كشف اهلل ألمور كانت في زمن معين  كلمة سرأما 

وبناء الكنيسة ، ولكنها  قبول اهلل لألمممحتجبة وغامضة مثل 

إذًا الروح القدس كشف لبولس . تصير واضحة ومعلنة للجميع 

بوضوح فكر اهلل تجاه قبوله لألمم وخالصهم واشتراكهم في 

إمتيازات الخالص حتى يحمل هذه األخبار السارة لهم والذي 

 (. 15:  12رو )   إنجيلييسميه 

الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر 

 ( 4:  3أف )المسيح  

 ما هو سر المسيح ؟؟

عن شخص المسيح ولكن ليس المقصود به أمور غامضة 

 -:يقصد أموًرا صارت معلنة لنا في المسيح ومنها 

أنتم البعيدين صرتم "  األمم صار لهم قبواًل في المسيح-1

نه هكذا أحب اهلل العالم حتى أل( " 11:  1أف " )قريبين 

  ( 12:  1يو ) ".بذل ابنه الوحيد 

:  1اتي ) اهلل ظهر في الجسد ىهو سر التقو عظيٌم -1

12 ) 

رجاء المجد  المسيح فيكمظهر وهو السر المكتوم قد أ -1

 ( 12:  1كو )

ن الروح القدس وهب أفالمعني المقصود من العددين السابقين 
مور الخاصة بالمسيح من جهة استنارة خاصة لبولس ليفهم األ
 . مملأل نه كان رسواًلاألمم وخالصهم ليعلنها لهم أل

 
علن بني البشر كما قد أأجيال أخر لم يعرف به الذي في 

 (5:  3ف أ) نبياء ن لرسله القديسين واألاآل

نسان كما ذكر الرب ة لم تكن معلنة بوضوح لإلالحقائق السابق
فهذا السر كان (  11:  12لو )و  ( 11:  11مت )يسوع في 

(  11:  1بط 1) وفتش عنه القدماء  ( 15:  12رو )ا ـًمكتوم
مت )لجديد بالروح القدس عهد انبياء ورسل العلنها الرب لألوأ

 (11:  1ف ، أ 11:  11
 

لجسد ونوال مم صاروا شركاء في الميراث واأن األ

( 6:  3ف أ )نجيل موعده في المسيح  باإل  

يشرح بولس الرسول قوله هذا بعبارة هكذا نحن الكثيرين جسد 

فالسر  ( 5:  11رو )عضاء بعضنا لبعض أواحد في المسيح و

، ألن خالصهم تحدث عنه بعض لم يكن فقط في خالص االمم 

(  11- 11 : 12 ، 12 – 11:  1رو ) نبياء في القديم األ

ويكونوا مع  ولكن السر المختبئ هو أن يصيروا خليقة جديدة

قد اعتمدنا "د المسيح اليهود كنيسة العهد الجديد التي هي جس

 ،12:  1كو ) انتهت الفوارق  (11:  11كو 1" )بروح واحد

 ا فوارث هللـًن كنت ابنإ"فصرنا شركاء في الميراث   (11

براهيم في المسيح يضا بركة اأولنا (  1:  1غال )بالمسيح 

ولكن هل (  11:  1غال )يمان موعد الروح يسوع لننال باإل

 في القديم ؟؟ ةلم تكن موجود هناك امتيازات أخرى
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 : نعم هناك الكثير مثل 

 (  6:  1رؤ )بيه ا وكهنة هلل أـًجعلنا ملوك -1

 ( 16:  3كو 1)صرنا هيكل هلل وروح اهلل يسكن فينا  -1

متلك المواهب التي يعطيها ن نمتلئ جميعنا من الروح  ونولنا أ

لنا في المسيح ونأخذها باإليمان شياء الروح وكل هذه األ

(  12:  1رو )ن يؤمن نه قوة اهلل للخالص لكل مباإلنجيل أل

 ( 15:  1كو 1)نجيل المسيح باإل نا ولدتكم فيوكما يقول ألني أ

فهل تعطي اإلنجيل وقتـًا كافيـًا للقراءة والتأمل والدراسة ؟هل 

 تتغذى بكلمة الرب والوعود العظمى والثمينة التي لك ؟ 

 

 

 

 

 :أسئلة للدراسة الشخصية

 ما هو االعالن ؟  -1

الرسل ابحث عن من خالل قراءتك لسفر أعمال  -1

 اإلعالنات التي أعطيت لبولس ولبطرس ؟

 ما هو السر المكتوم  وصار معلنـًا اآلن ؟  -1

  11:  11مز : سبوعأمل هذا األالشاهد الكتابي للت

 (11: 11مز " ) عظم جودك الذي ذخرته لخائفيكأ ما"

  12:  11مز  : ة و التأمـل هذا األسبوعموضوع الصال

  ( 16: 31مز " )ضئ بوجهك عي عبدكأ"

 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسال يمكنك
 

salam_akeed@yahoo.com 
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