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 أفسس رسـالة في دراسة

 

 االصحاح الثالث

سنكمل مًعا حديثنا األسبوعي ، فسنتناول االعداد التي تتكلم عن 

ي أ)النعمة الغنية التي دعت بولس ليصير حاماًل إلنجيل الغرلة 

:  2غال ((.األمة اليهودية ) نجيل الختان، كما بطرس إل( مم األ

7 ( 

موهبة له حسب  نا خادمًاالذي صرت أ

نعمة اهلل المعطاه لي حسب فعل قوته 

 ( 7:  3اف )

ال يملُ بولس في حديثه عن التكلم عن النعمة التي افتقدته ونقلته 

من الظلمة إلى النور ليصير خادمًا لالنجيل ، لذا ُيكرر هذا 

،  9:  2،  11 – 11:  1غال )كثيرة التعبير في كتاباته مرارًا 

وإذ ُيركز في حديثه عن النعمة ، (  11:  11كو 1،  1:  1رو 

ليس أننا كفاة من أنفسنا : نجده ُيعلن ذلك بطريقة أخرى قائاًل 

أن نفتكر شيئًا بل كفايتنا من اهلل الذي جعلنا كفاة أن نكون خدام 

يفتخر أيضًا  كما نجده(.   1:  4،   6  -1: 1كو 2)عهد جديد 

فبكل سرور أفتخر بالحري في "  وهي ضعفاتهبأمور أخرى ، 

وكأنه (  9:  12كو  2" )ضعفاتي لكي تحل علّي قوة المسيح

 ..يقول  من يتكل علي النعمة ال ينحصر  في ضعفاته

مصادر القوة التي اعتمد عليها الرسول في  إذًاماهي 

 خدمته ؟؟

في مواضع كثيرة  ويتحدث عنها: قوة الرب العاملة فيه -1

،  29:  1كو )" بقوة  الذي يعمل فّي"سبيل المثال  ىعل

شكر المسيح يسوع أ" يضًاأويقول  ( 19 و 11:  11رو

 (.12- 11:  1تي 1)" الذي قواني

ذ إ: مم التي دعاها له الرب كرسول لأل تمسكه بالدعوة -2

نحو  ىسعأ"يضا أويقول "موهبة نعمة اهلل "يسميها 

 1في " )العليا  في المسيح اهلل دعوة جل جعالةالغرض أل

 :14 .) 

يها وتضع لإعيت الدعوة التي ُد يضًاأنت أقدّرـهل ُت
 ن ؟؟نفسك تحت نير الرب الهي

عين ضعفك وأن يمان أن الروح القدس ُيإهل لك 
 النعمة قادرة بل وأكثر من كافية لكل احتياج لديك ؟

مهما مور التي كلفك بها الرب نت أمين في األأوهل 

 .؟ ةكانت قليل

أعطيت هذه  صغر جميع القديسينأ ناألي 

المسيح  ىمم بغنألا النعمة أن أبشر بين

 ( 9:  3ف أ)   ستقصيالذي ال ُي

جميع  صغرأمن  هي صغرلي أنا أ في الترجمة األصلية

نه صورة للمقارنة بينه وبين القديسين  والنفهم هذا على أ

 ( 14- 11:  1غال ) ةالسابقخطائه لكنه إذ يرى أ.المؤمنين 

الذي ال ، المسيح  النعمة الغنية التي أعلنت له غنى ويجد

ذخر فيه الُم"الذي يقول عنه  ، هذا الغنى دركفحص وال ُيُي

ومن ملئه نحن " ( 1:  2كو " ) جميع كنوز الحكمة والعلم 

 (. 19:  4في  ، 16:  1يو )  "   أخذنا نعمة فوق نعمة جميعًا

فحقًا .المعنى قد ُاعطي لبولس ليكرز به بين األمم إعالن هذا 

يالعمق غنى اهلل وحكمته ، إذ يختار اواني خزفية ضعيفة ، 

فهل . ويعلن لها غناه ومجده ، ليكون فضل القوة هلل ال منها 

 تصدق هذا ؟؟

حاسبين بعضكم "وهل تسلك في حياتك العملية بوصية االنجيل 

 ( 1:  2في ")البعض أفضل من أنفسكم 

عطي نعمة للمتواضعين وهل تتواضع تحت يد اهلل القوية ألنه ُي

 ( 1: 1بط 1)

وأنير الجميع في ما هو شركة السر 

هلل  خالق الجميع المكتوم منذ الدهور في ا

 ( 9:  3ف أ)بيسوع المسيح 

أوصى الرب يسوع تالميذه أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا 

ذوا أيضًا جميع األمم معلنين لهم باإلنجيل للخليقة كلها بل ويتلم
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 24، لو  19:  21، مت  11:  16مر )التوبة ومغفرة الخطايا 

 :47 .) 

الذي كان غامضًا وغير ُمعلن في األزمنه  نجيلوهذا هو سر اإل

ين في الظلمة ضئ على الجالسالسابقة فجاء المسيح نور العالم لُي

 .لحياتهم  ويستنيروا بقبوله مخلصًا

اآلن عند الروساء والسالطين لكي ُيعرف 

في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة 

 ( 01:  3أف )اهلل المتنوعة 

المقصود بالرؤساء والسالطين المالئكة القديسين المقتدرين قوة 

(  2:  6إش )الواقفين أمام كرسي السيد (  21:  111مز )

 11كو 1)فالرسول الذي يعتبر نفسه أصغر الجميع وآخر الكل .

تنتخبه النعمة ليصير رسواًل ، وُيعطى روح الحكمة (  9و 1: 

ع ِلِطاألمور التي تشتهي المالئكة أن تـواإلعالن ، فيتكلم وُيخبر ب

 (12:  1بط 1)عليها 

 ما معني تعبير حكمة اهلل المتنوعة وما هي حدودها ؟

ذ يقول المزمور علينا أن نصيغ تعريفها في كلمات إمن الصعب 

( 14:  114مز "  )ما أعظم اعمالك يارب كلها بحكمة صنعت"

ويقول (  17 : 1تي 1" )اهلل اإلله الحكيم وحده"دعوه أيضا وي

 من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل"عنه 

 ( 14 -12:  41ش إ" )تراب األرض  ووزن الجبال بالقبان

، كل شئ  أن هذا اإلله الحكيم القادر على هل تطمئن إذًا

هو وحده من يتحكم ويدبر كل  ،المتسلط في مملكة الناس 

 ؟؟احتياجاتك

في حسب قصد الدهور الذي صنعه "

 ( 00:  3ف أ" )المسيح يسوع ربنا

أف )اهلل له هدف ونية من جهة خالص اإلنسان وقد تحدثنا سابقًا 

لنها ويقول عنها اشعياء  التي أع.عن مقاصده ( 11،  9، , 4: 1

ي يرأ :مخبرًا منذ البدء باألخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائاًل"

وقد حلف رب الجنود كما قصدت " –" يقوم وأفعل كل مسرتي

 ( 24:  14،  11: 46إ ش " )يصير وكما نويت يثبت

 ماهي مقاصد اهلل ؟ -س

ال بمقتضي أعمالنا ("  21:  1رو )نحن مدعوين حسب قصده 

بل بمقتضي القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع 

وقد حقق اهلل مقاصده في (  9:  1تي 1" )منذ األزمنة األزلية

والرب مقاصده منذ (  4:  4غال )ملء الزمان في المسيح 

 وستتحقق في حياتنا(  1:  21أش )القديم أمانة وصدق 

يمانه عن ثقة الذي به لنا جراءة وقدوم بإ

 (01: 3أف )

يسوع هو الطريق والحق والحياة واليقدر أحد أن يأتي لآلب إال 

باإليمان بأننا صرنا أوالد ، صار لنا دخول (. 6:  14يو )به 

وحرية في الكالم دون خوف وخجل ، ونتقدم بثقة (  2: 1رو )

،  16: 4عب )إلى عرش النعمة ندخل إلى األقداس بدم يسوع 

  نا ويستجيب طلباتنا واثقين أن اآلب يصغي ل( 19:  9

لذلك أطلب أن التكلوا في شدائدي ألجلكم 

 ( 03:  3أف )التي هي مجدكم 

إن فهمك لطرق الرب وأفكاره ، وإيمانك بقيادته ، يعطيك الثقة 

والشجاعة القلبية لمواجهة المصاعب التي قد تجتازها من أجله  

أما "ومن أجل اإلنجيل بل ويجدد أيضًا قوتك ، وطاقتك الروحية 

 فحينئذ نثبت أيضًا(  11: 41ش إ)"منتظرو الرب فيجددون قوة 

 (16:  1صفنيا )ولن ترتخي يداك  ( 21:  14ع أ) يمانفي اإل

إذ تضع أمامك صورة و(  9: 6غال )فال تفشل في عمل الخير 

( 1-1: 12عب )سه مقاومة من الخطاة حتمل لنفالرب الذي إ

خرين وسيتشجع اآلل أكثر لمجده ورك ستؤوحينئذ تثق أن أم

 ( 14:  1في )يمانك إالذين حولك حين يروا 

ـشجع ذ ُيفي عبارته السابقة إ وهذا هو لسان حال الرسول

 1كو 2)عنهم يقبلها بفرح  المؤمنين أن اآلالم التي يجتازها بدآل

رهم بأن هذه المصاعب هي لمجدهم يخب ( 11، 1:  12،  6:

لهم يتألم من أجلهم بل  ًامحب أمينًا ن يجدوا خادمًاوافتخارهم أ

 .المه ألنها لمجدهم في آ ويفرح أيضًا

 :  ى بعض الكلمات اليونانيةمعن

كالم بدون خجل  أيضًا وتعني –حرية في الحديث =جراءة  

 وتحفظ بل ومجاهرة أيضا 
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 :أسئلة للدراسة الشخصية

هل . ستقصى ـماذا يقصد بغنى المسيح الذي ال ُي  -1

 ناه ؟ لك الرب ِغ تطلب في صالتك أن يعلن

 

معه  هل تحمل نير الرِب" احملوا نيري عليكم " -2

 فرح ؟؟ وتخدمه بقلٍب

 

ن نعمة ربنا فأنكم تعرفو": سبوعأمل هذا األالشاهد الكتابي للت

نتم يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أ

 "بفقره

  : موضوع الصالة و التأمـل هذا األسبوع

 (  85: 009مز " ) ترضيت وجهك بكل قلبي "

 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسال يمكنك
 

salam_akeed@yahoo.com 
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