دراسـة في رسـالة أفـسـس

دراسة في رسـالة أفسس
فكرة عامة عن الرسالة
 -1هي إحدى الرسائل األربعة التي كتبها بولس الرسول في
سجنه وهم (فيلبي كولوسي فليمون وأفسس )
 -2يلقبها البعض بأنها تاج أو زهرة كل الرسائل
 -3من أغنى الرسائل في األمور العقائدية أو الموضوعية

ماذا تعرف عن مدينة أفسس وكيف وصلت لها بشارة
االنجيل
تقع مدينة أفسس في آسيا الصغرى وفي أخصب مقاطعة
منها
تتميز بالحياة المريحة وأهلها يتصفون بالثراء المادي
أهم ما يميز تلك المدينة هيكل ديانا إلهة الخصوبة وكان
جاذباً للناس من جميع أرجاء العالم  ،خاصة الفنانين
والمتعلمين  ،واستغرق بناء هيكل ديانا  222سنة ولكنه
احترق وأُعيد بناؤه ثانياً وفي النهاية هُدم بسبب زلزال
عظيم  ،و كانت الممارسات الجنسية إحدى أركان العبادة
في هذا الهيكل ..
افتقد الرب هذه المدينة فذهب إليها بولس في طريقه إلى
كورنثوس حوالي سنة  45ميالدية (أع ) 11: 11
دخل المجمع وبشر لليهود ولكنه لم يتطرق لألمم
وترك هناك بريسكال واكيال (اع  ) 22: 11ثم عاد
ليؤسس كنيسة أفسس (أع  ) 1: 11وبقي هناك ما
يقرب من ثالث سنوات

بشّـر لتالميذ يوحنا المعمدان بانجيل الخالص
وحلّ عليهم الروح القدس
قضي ثالثة شهور يناقش اليهود من جهة األمور
المختصه بملكوت اهلل
قضى سنتين يتلمذ ويُكرز حتى سمع كلمة الرب
جميع الساكنين في آسيا والرب يؤيد خدمته
بقوات غير المعتادة
****بدأت المقاومة على يد ديمتريوس فغادرها (اقرأ
أع  ) 1 :22ثم إلتقى بتالميذه للمرة األخيرة
وأعطاهم توصيات بخصوص الخدمة (أع 22: 22
– ) 32
****كنيسة أفسس هي إحدى الكنائس السبع التي كتب
لها يوحنا (رؤ) 7-1 : 2
بعد هذه المعلومات السريعه عن أفسس لعلك تتسأل
ما السبب الذي من أجله ُكتِبتْ هذه الرسالة ؟
أن تعرف الغنى الذي لك في المسيح  ،رسالة أفسس
تتحدث عن الكنيسة (جسد المسيح )

األصحاح األول من رسالة أفسس
رجاء قراءة األصحاح أكثرمن مرة واطلب معي أن
يُعطيك الرب فهماً واستنارة بالروح القدس
 .1االعداد 1و 2مقدمة وتحية
 15-3 .2جملة واحدة في األصل اليوناني هي
تسبيحة هلل الذي اختارنا وعيننا للتبني وباركنا
في المسيح
 23- 14 .3صلوات لكي ينتفعوا باالمتيازات التي
لهم

ما أهم أعمال الرسول بولس أثناء إقامته في مدينة
أفسس؟ أع 02-9: 91
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أسئلة للدراسة والبحث الشخصي ......
هناك بعض الكلمات التي تكررت كثيراً في رسالة أفسس ولها أهمية
كبيرة في حياتنا ابحث عنها ؟

 -1كلمة نعمة  ...رسالة أفسس هي رسالة النعمة

ماهي النعمة ؟

عادة ماتبدأ الرسائل باإلشارة إلى اسم الراسل ولقبه
والمرسل إليهم ثم التحية المعروفة باليونانية والعبرية
والحظ أن النعمة تسبق السالم.فقبل ان تختبر سالم
اهلل في حياتك البد أن تقبل عمل نعمته ..
قارن بين مقدمة الرسالة وبعض الرسائل األخرى
مثل (رو  ، 7-1:1كو  ، 3: 1وغال ) 3: 1

هي الحنان والتعطف والرحمة السخية التي تُعطى لنا
مجاناً من إله كل نعمة من إله المحبة

من قراءتك ألعمال  11اربط ما بين أعمال 11
وكلمات الرب يسوع في لوقا 11-3: 12

النعمة هي أن تأخذ كل شئ من اهلل مقابل الشئ

الحظ واكتب كيف كان بولس يسلك كسفير للرب
يسوع

كم مرة تكررت كلمة النعمة في الرسالة؟؟ وفي أي
اآليات وجدتها؟
...........................................................
...........................................
في انجيل يوحنا األصحاح األول حديث عن الرب
المملؤء نعمة  ،ابحث عن اآليات التي تتحدث عن
النعمة؟

أخيراً موضوع صالتنا هو أن تستنير عيون أذهاننا
لنعرف غنى النعمة
يمكنك ارسـال اإلجابات إلى البريد االلكتروني
salam_akeed@yahoo.com

 -2كلمة قديسين
معنى الكلمة مخصصين ومفرزيين  ،منفصلين للرب
ابحث عن اآليات التي تكررت فيها تلك الكلمة؟؟؟

..................................................
..............................
 -3في المسيح (فيه) تعبير واضح تكراره كم مرة يا
ترى ؟

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