دراسـة في رسـالة أفـسـس

دراسة في رسـالة أفسس

 ) 48 : 4والرحمة (لو  ) 31 : 1هل أنت رائحة سرور للرب
(0كو ) 14 : 0؟؟

لنسلك في النور (االعداد ) 11 - 3
وأما الزنى وكل نجاسة أو طمع فال ُيسمى
بينكم كما يليق بالقديسين (أف )3 :5

االصحاح الخامس
كان الحديث في األصحاح الرابع عن األمور التي يجب أن
نسلك فيها .وهذا االصحاح يركز على السلوكيات التي البد أن
نتجنبها  ،وأيضاً يُـشجع على السلوك في المحبة  ،في النور ،
في الحق

لنسلك في المحبة (االعداد  1و) 2
فكونوا متمثلين باهلل كأوالد أحباء
واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح
أيضاً وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحة
هلل رائحة طيبة (أف) 2-1 : 5
**يأتي هذا العدد بعد تحذير من وجود مرارة أو غضب في
القلب  ،بل أكثر من هذا يوصينا أن نتسامح كما سامحنا اهلل في
المسيح .وال يكتفي بهذا المستوى  ،بل يحث المؤمنين أن
يصيروا مقلدين وتابعين صورة اهلل  ،كأبناء له في الحب ..
فالتمثُل باهلل هو مفتاح النجاح في الحياة الروحية  ،واهلل محبة
(1يو ) 8 : 4وكما أحبنا المسيح أيضاً وبذل نفسه الجلنا
..بالموت بدالً منا  ،هكذا نحن أيضا البد أن نتمثل بيسوع البكر
 ،كمثل أعلى في الحبً .فنحب بعضنا بعض من قلب طاهر
وبشدة (1بط  ) 8 ، 7 : 4بل وتصير أمورنا كلها في محبة
(1كو  ) 14 : 11فوصيته هي أن نحب بعضنا بعض (1يو : 3
 )02 : 4 ، 13وكما قدم يسوع نفسه قرباناً ذبيحة الرضاء
الرب (ال ..) 17 ، 13 ، 9 : 1هكذا نحن ل ُنـقدِم ذواتنا من أجل
األخوة واحتياجاتهم ولنكن قدوة أيضاً في المحبة (كو 14 : 3
و1تس .) 9 : 4
أنت ابن اهلل (يو 1 ، 10 : 1يو  )0 ،1 : 3فهل تحرص -في
حياتك -أن تتمثل باهلل في القداسة (ال  ) 44 : 11والكمال (مت

كأن الرسول كان يعلم األخطار التي يتعرض لها قارئيه ،
فانتقل في الحديث عن محبة المسيح إلى ضرورة السلوك كأبناء
للنور إذ صرنا مخصصين للرب وال ننتسب للعالم فيما بعد
(1بط ..) 9: 0فال يصح وال يليق بالقديسين أن ينغمسوا في
خطايا العالم ..وهو يحذر من الممارسات الجنسية الشاذة
والبعيدة عن حدود الزواج  ،إذ كانت أمور شائعة بين الوثنين ،
ودائماً ما نجد الطمع مرتبط بالممارسات الالخالقية .إذ أن
االنغماس فيها يؤدي للجشع وطلب المزيد  ،وقد تحدث الرسول
في رسائل أخرى عن هذه األمور قائالً :ال تقدموا أعضائكم
آالت إثم للخطية (رو 1 ، 13: 1كو1 ، 9: 1 ، 1 : 4تي : 4
 ، 3عب  ، 3 : 13كو  ، 4 : 3غال ) 17 : 4كما حذرنا الرب
يسوع من أفكار الزنى التي تخرج من القلب (مت ، 19 : 14
مر ) 01 : 7
وال القباحة وال كالم السفاهة والهزل التي
ال تليق بل بالحري الشكر (أف ) 1 : 5
كالم القباحة هو الكالم الوقح المُخز والقباحة معناها القذارة
ال أنها سمًا ُمميتا
..وهي لغة العالم التي يُـحذر منها يعقوب قائ ً
(يع  ) 8 :3أما كالم السفاهة هو الكالم الملوث  ،كالم الدعابة
والمزاح الذي يحمل تعبيرات جنسية  ،تُـقال بقصد جذب انتباه
السامعين وكالم الهزل هوكلمات ساذجة بلهاء ال تبني وال ترفع
 ،وهي ما تـُسمى بكالم الجهال أو كالم الباطل وهو ينبع من
قلب شرير (مت  ، 34 : 10أم  ، 0 : 14 ، 03 : 10جا : 12
..) 14 – 10وسوف يعطي اإلنسان حساب عن كل كلمة بطالة
(مت . ) 31 : 10
ماهي إذن الصورة السليمة لألحاديث ؟؟
النعمة في القلب تنبع نعمة في الكالم (كو  1 ، 11 : 3بط : 4
 11وعب ) 1 : 13
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هل الحياة الروحية تعني االنعزالية والصمت ؟
كال  ..ولكن للسكوت وقت وللكالم وقت (جا ) 7 ، 1 : 3
وتهتم المسيحية بحياة الشركة بين المؤمنين (أع ) 41 : 0
وحتى أيضاً إضافة الغرباء يوصي بها ( 1تي  ... ) 0 : 3كل
سـر ...ففي هذا افتكروا (في ..) 8 : 4
ما هو مُـ ِ
فإنكم تعلمون هذا أن كلَ زان أو نجس أو
طماع الذي هو عابدٌ لألوثان ليس له
ميراثٌ في ملكوتِ المسيح واهلل .ال َيغـُركم
أحدٌ بكالمٍ باطل ٍ ألنه بسبب هذه األمور
يأتي غضب اهلل على أبناء المعصية (أف
) 6 ، 5: 5
كان هناك أناس في ذلك الوقت يزعمون أن خطايا الجسد ليس
لها عالقة بالحياة الروحية .لذا يوصيهم أن ال ينخدعوا بالكالم
المزيف  ،ويكونوا متحققين أن الحرية ليست فرصة للجسد
(غال  ) 12 : 5فال يرجعوا لألركان الضعيفة (غال )9 : 1
وهم بكامل حريتهم وإصرارهم  .والحظ معي هنا أن الرسول
بولس يساوي الطمع بعبادة األوثان الذي هو عبادة شئ غير اهلل
الحى  ،واالنغماس فيه بال شبع مثل محبة المال ..ولكن المعنى
المقصود هو ممارسة الزني والنجاسة بال شبع .
من هم أبناء المعصية؟
إنهم أبناء عدم اإليمان واإلستهانة واإلستخفاف واحتقار كلمة
اهلل (عب 1 ، 9 : 3بط ) 9 : 0
ولكن قد تتسأل ماهي خطورة هذه الخطايا؟
واإلجابة ستجدها في (رؤ  ، 14 : 00عب1 ، 4 : 13كو : 1
)9
هل أنت مدقق في أحاديثك ونظراتك بل وأيضاً في عالقاتك
وصداقاتك مع اآلخرين  ،أم من السهل أن تنخدع بكالم تافه
فتحيا بحسب طرق العالم ؟
تذكر كلمات الرب يسوع "من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه
فقد زني بها في قلبه" (مت ) 08 : 4

فال تكونوا شركاءهم .النكم كنتم قبالً
ظلمة وأما اآلن فنور في الرب .
اسلكوا كأوالد النور (أف ) 8 ،7 : 5
واضح من سياق الحديث وجود جماعة تحيا في أمور الجسد
هذه كانت موجودة في وسطهم .وإذ يذكر الكتاب المقدس في
مواضع كثيرة عن خطورة الشركة مع غير المؤمنين (0كو : 1
 ) 1ويقول أن رفيق الجهال يُـضر ويزداد شراً (أم ، 02 : 13
أم . ) 1 : 9 ، 17 – 12 : 1لذا ينبههم بولس الرسول أن ال
يشتركوا معهم بل يُـذكرهم بحياتهم السابقة والتي يصفها
بالظلمة فالخطية تعني حياة مظلمة .أما معرفة المسيح فهي
تعني االنتقال من حياة الظلمة إلى حياة النور (0كو ، 1 : 4
1بط  ، 9 : 0كو  )10 : 1طبيعة المسيح نور ألنه نور العالم
وجاء ليضئ على الجالسين في الظلمة (يو ، 4 : 9 ، 10 : 8
 ، 34 : 10لو  )79 ، 9 : 1وإذ يعطينا طبيعة جديدة
نصيرنحن أوالد النور .لذا يوصينا وصية هامة "فليضئ نوركم
هكذا قدام الناس" (مت ) 11 : 4وقد أعطانا امتياز أن نتبعه ،
لذا ال نسلك في الظلمة بل سيكون سبيلنا نور مشرق يتزايد (أم
) 18 : 4
ويقول أيضاً "حينئذ يضئ األبرار كالشمس في ملكوت أبيهم"
(مت  )40 : 13و أما أولئك الفاهمون مشئية الرب وكالمه
يضيئون (دا  ) 3 : 10لذا علينا أن نحيا ونسلك من منطلق أننا
أبناء اهلل الذي كل شئ عريان ومكشوف أمام عينيه (عب : 4
. )13ألن اهلل نور وليس فيه ظلمة البتة (1يو .)4 : 1فال
نشترك في الطرق السابقة بل نحيا في النور الذي يتحدث عن
نفسه في كلمات الرجاء  ،المحبة  .الفرح  .السالم و الشكر .
المودة  .القداسة .
أسئلة للدراسة الشخصية:
 -1هناك نوعية من الكالم ال يليق بالمؤمن أن ينطق بها .
ما هي وابحث عن شواهد كتابية أخرى تضاف إلى هذه
المجموعة
 -0عدد  7هو مجموع أو ملخص االعداد ( ) 1 – 3كيف
نفهم هذا؟
 - -3ماهي صورة المحبة التي يريدنا أن نسلك فيها ؟
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الشاهد الكتابي للتأمل ( اش )16 :12
"أجعل الظلمة أمامهم نوراً"

يمكنك ارسال اإلجابات إلى البريد االلكتروني

salam_akeed@yahoo.com
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