دراسـة في رسـالة أفـسـس

دراسة في رسـالة أفسس

الذي منه تسمى كل عشيرة في السموات
وعلى األرض (أف ) 41 : 3

االصحاح الثالث

نعنى كلمة عشيرة أي عائلة .أنا كلمة منه فهي تعود على اهلل
اآلب فهو نصدر لأصل لننشأ األبو ،لها فكل عائلة سواء
نن البشر أل المةائكة تنا أذمية اسمها نن اإلنتساب لآلب
لذه اآلية ترسم لنا صورة األسرة الواحدة التي تستمد كيانها
نن اهلل اآلب ليجمع كل شئ في المسيح (أف  ) 9: 1انظرلا
أية نحبة أعطانا اآلب حتى نُدعى ألالد اهلل (1يو  ) 1: 3نعم
نحن ألالد اهلل بالتبني .

من عدد 14- 41
بسبب هذا أحني ركبتي لدي أبي ربنا
يسوع المسيح (اف )41: 3
قابلنا في األصحاح األل نن ذه الرسالة صةا ،رفعها بولس
نن أجل المؤننين لكي يعطيهم الرب روح الحكمة واالعالن
في معرفته (أف .) 41 : 4

سؤال :هل تؤمن وتتمتع بأبوة اآلب ل
منتسب لآلب نفسه الذي يحب ؟

وهل تممنن أن

لكي يعميكم أن بحسب غنى مجده أن
تتأيدوا بالقوة بروحه في اإلنسان الباطن
(أف ) 41 : 3
تحتوي ذه الصةا ،على أربعة عناصر نتشابكة نعاً :

 -1طلب القو،

 -1طلب العمق

 -3الفهم لاالدراك

 -4االنتةاء

ليبدأ ذها الجزء نن الدراسة بعبار ،نؤثر ،إذ نرى فيها قائد
للكنيسة ال يهتم بالتعليم الرلحي فقط بل أيضاً يرفع ألجلهم
صةا ،صادقة من أجل قوة الروح القدس التي تنعش اإلنسان
الداخلي نثل الريح التي تدفع السفينة التي أبحرت فتسير بقو،
لتدخل لتُـحمل إلى األعماق .

ولكن هل تتسأل ما هو االنسان الباطن ؟؟

ليالها نن شهاد ،نؤثر ،لسجين يحني ركبتيه في خضوعٍ تامِ
أنام اهلل طالباً قوة لإلنسان الباطن (الداخلي ).

إنه الخليقة الجديد ،بالرلح القدس في اإلنسان  -أي أنه
الجزء الرلحي (الداخلي حيث يسكن اهلل ليعمل)

لإذا قارنت ذه الصةا ،بالصلوات األخرى التي صلى بها
الرسو بولس في سجنه نن أجل كنائس أخرى نثل كنيسة
كولوسي لكنيسة فيلبي (كو , 11-9: 1في  ) 11-9: 1ستجد
أنها تهتم بنفس األنر .

ماهي سمات ومالمح االنسان الباطن ؟

لالحظ نعي كلمة "بسبب هذا " ترتبط بعدد 1نن نفس
األصحاح الهي بدلر يتعلق بما قيل قبله في األصحاح الثاني
كما أن ذه الصةا ،موجهة هلل االّب (أبي ) بمعالنة الرلح
القدس الهي يشفع فينا ليعطينا أن نُصلي بحسب نشيئة اآلب
(رل  ) 18 – 12 : 8رلح القو ،لالمشور( ،أش ) 3: 11
لكي يهبهم القو ،لالنصح ليمألذم إلى كل نلء اهلل.

-1
-2
-3
-4
-5

يتجدد يوماً فيوم (2كو ) 11 : 4
يتغذى على كلمة اهلل  ،الصالة  ،العبادة (عب : 5
 ، 14- 12مت ) 4 : 4
يتذوق (مز ) 8 : 34
يسمع (مت ) 9 : 13
يرى (مز ) 18 : 119
إذن اإلنسان الباطن (الداخلي "الجديد") له
حواس ويتجدد وينمو ويقوى .
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نعود نر ،أخرى لصالة بولس فهو يطلب نن اآلب أن يعطيهم
أي يمألذم بقو ،الرلح القدس التي نحتاجها نحن أيضاً اليوم
.فهو يطلب لهم قو ،جديد ،إضافية أي تُصاف لما نالو سابقاً
ولكن ما الهدف أو ما هو االحتياج لمثل هذه القوة التي تُعطى
بحسب غنى اهلل..
ذه القو" ،قو ،الرلح القدس" تًمتلك اإلنسان الداخلي ليصير
تحت سلطان اهلل بالكانل لأيضاً تقودنا للنقطة التالية
ليحل المسيح باإليمان في قلوبكم (أف 3
) 41 :
إن القو ،في الحيا ،الرلحية نصدرذا ال قوانين خارجية بل حيا،
داخلية .لإذ يصلي بولس نن أجلهم لكي ينالوا اختبار أعمق
فيدخل المسيح نن باب اإليمان المفتوح ليسكن في قلوبهم
ليحل في داخلهم ليغيرذم إلى تلك الصور ،عينها (1كو : 3
 ) 18لحينئه لن تكون حياتك سطحية إذ يتخذ المسيح قلب
مسكناً له سيخرج نن حياتك كل نا ذو للعالم لللخطية لياله
نن انتياز أن يسكن نلك السماء في قلبك .ليقو ذه ذي
راحتي .ذنا أسكن ألني اشتهيتها (نز  ) 14 : 131فهه
السُكنى ال تأتي إال باإليمان بالرب بملئ الرلح القدس.
سؤال  -هل تُلبي دعوة الرب يسوع :إن عمش أحد
فليقبل إليّ ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري
من بمنه أنهار ماء حي (يو ) 33 - 31 : 1
هل ترحب به ليتخذك مسكناً وموطناً لراحته؟
وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة
حتى تستميعوا أن تدركوا مع جميع
القديسين ما هو العرض والمول والعمق
والعلو (أف ) 43 : 3
إن ذه األنور الرلحية ليست قاصر ،على فئة قليلة نختار،
للكنها للجميع فنةاحظ نعاً أنه عمل جماعي نع جميع القديسين
فةا بد أن يكون النمو جماعي لإذ نمتأل بقو ،الرلح في
اإلنسان الداخلي ليحل المسيح في قلوبنا باإليمان البد لأن
نكون نتمتعين بالتأصل لالتأسس  ..وماذا يقصد بهما ؟
التأصل  :يقودنا للحديث عن الثبات .فالشجر ،التي تمد أصولها
في أعماق التربة تحصل على الغهاء لالثبات لذكها المؤنن

أيضاً (نز  3-1 : 1إر .) 8-5 : 11لكلما تعمقت الجهلر
كلما ازدادت لثبتت الثمار.
التأسيس :ليتحدث عن البناء لكلما كان األساس قوي ذكها
سيكون البناء أيضاً (نت  ) 19- 14 :1إذن خةاصة العدد
لأنتم ثابتون لنتأصلون في المحبة التي يعطيها الرلح القدس
تستطيعوا نعاً أن تفهموا لتدركوا نحبة اهلل لتتمسكوا بها
لتمتلؤا إلى نلء اهلل .
وتعرفوا محبة المسيح الفائقة لكي
تمتلؤا الي كل ملء اهلل (أف ) 41 : 3
محبة المسيح تتجاوز وتعلو وتزيد عن أي معرفة قد عرفتها
أو اختبرتها .لقد دعانا اهلل أن نعرف ذه المحبة الفائقة فةا
تكتف بالفتات لال ترض أن تختبر القليل .لليكن لك إيمان أن
نحبة المسيح لك بةا حدلد ألن "اآلب نفسه يحبكم" (يو :12
 )11وأحببتهم إلى المنتهى .وأحببتهم كما احببتني (يو :11
 ) 13كن لاثقاً في ذلك ..ألن المحبة تطرح الخوف إلى الخارج
لليكن لك إيمان بمحبة المسيح الفائقة لك فةابد أن تعرف أن
المحبة لاإليمان يسيران نعاً .لها ذل تصدق أن اهلل يريدك أن
تمتلئ إلى كل نلئه..
والقادر أن يفعل فوق كل شئ أكثر جداً
مما نملب أو نفتكر بحسب القوة التي
تعمل فينا له المجد في الكنيسة في
المسيح يسوع إلى جميع اجيال دهر
الدهور أمين ( أف )11 – 14 : 3
ماذا تتوقع الكنيسة من اهلل ؟ وماذا ينتظر اهلل من الكنيسة ؟
قو ،اهلل عظيمة ..لليست قو ،نخزلنة بل ذي قو ،فعالة عانلة
في حياتنا لذي أكثر نن فائضة لتسمو على أفكارنا
لطلباتنا. .لاهلل قادر أن يفعل ألجلنا لفي حياتنا بحسب غنا
 ..ليتوقف ذها على شئ لاحد لذو مدى تجاوبنا مع الروح
القدس الهي يريد أن يطلق قو ،القيانة في حياتنا لها علينا ان
نصدق ذها لنؤنن به ولكن لماذا يشاركنا اهلل في قوته؟
اهلل يحبنا حباً عظيماً ويتوقع من الكنيسة أن تمجده على مر
السنين واألزمنة ....فهل تحيا حياة تمجد اآلب؟؟
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معنى بعض الكلمات اليونانية :
ليحل :يصير في موطنه – يستقر ويشعر أنه في بلده
وموطنه وهو ليس مجرد الدخول إلى .
تدركوا :تفهم شيناً للتمس به ليصير ملكاً ل

أسنلة للدراسة الشخصية:

الشاهد الكتابي للتأمل هذا األسبوع" :حبيب الرب يسكن لديه
آنناً يستر طو النهار لبين ننكبيه يسكن" ( تث )11 : 33

موضوع الصالة و التأمـل هذا األسبوع( :أف )19 - 14 : 3
يمكنك ارسا اإلجابات إلى البريد االلكترلني

salam_akeed@yahoo.com
- -1هل هناك وضع معين يجب أن تكون عليه الصالة
(اقرأ تك 1، 18 : 22مل 1 ، 22 : 8أخ ، 11 : 11
مت ) 39 : 21
- -2ما هو مقياس االمتالء (أف  11 -11 : 4وكو 9 :1
)9:2،
- -3ماذا يقصد بتعبير اإلنسان الباطن ؟
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