دراسـة في رسـالة أفـسـس

اكهف امتلئ االواح ؟

دراسة في رسـالة أفسس

االصحاح الخامس

علينا أن نطلب االمتالء ،ونعطي للروح القدس الفرصة ليمألنا
سواء في الصالة الفردية ،أو اجتماعات الصالة الجماعية
والحظ معي وصية الرسول بولس "لتسكن فيكم كلمة المسيح
بغنى" (كو  ،) 16 : 3ستجد أن هذا العدد يوازي (أف : 5
 )11أي أن االمتالء بالكلمة يعطينا أيضا أن نمتلئ بالروح،
ونعرف مشيئة اهلل .
فهل سصلي اسحوص على طلب االمتاء االواح في حهاسك
الهومهة؟
اعض العامات لامتاء االواح

 .1الفوح والذي يُعبّر عنه في الكلمات اآلتية
نُـتابع معاً دراسة األصحاح الخامس من رسالة أفسس  ،وكنا قد
توقفنا في األسابيع السابقة عند الحديث عن السلوك بتدقيق
واإلشارة إلى أهمية طلب معرفة ،وفهم مشيئة الرب لكي نحيا
ونسلك فيها في حياتنا اليومية.
"ال سسرواا االخرو الي فه الخاعة ال امتلئوا
االواح" (أف )81 : 5
إن الشخص المؤمن الذي أعطى حياته للرب يجد طريقاً آخر
لالرتفاع فوق الهموم والمتاعب غير شرب الخمر والّسُكر به.
فإذا كان الخمر يُعطي الشخص حالة من السرور والفرح ،فإن
االمتالء بالروح القدس هو الفرح الكامل وهذا الفرح الذي هو
من الرب يصير قوة لالنسان ،ترفعه فوق أي مشاكل وأحزان،
وقد حذر الرسول -في رسائل أخرى -المؤمنين والقادة أيضاً
من السُكربالخمر الذي البد وأن يكون مصحوباً بارتكاب
الفواحش التي يسميها "الخالعة " (1تي  ، 3 : 3تي 7 : 1
1 ، 3 :2،بط  ، 3 : 4أم ) 6 - 4 : 31 ، 21 – 11 : 23
الرن ماذا يقصد" ااالمتاء االواح "؟
هناك ترجمات كثيرة لهذا التعبير ،منها دع الروح يمألكم
....امتلئوا باستمرار ،امتلئوا دائماً بالروح وهذا يعني أن تتركه
يمأل ويـُسيطر ويقود كل جزء في الحياة ،وهو اختبار مترور،
ويجب على المؤمن أن يكون مفتوحاً دائماً لتمتلئ حياته مرة
بعد األخرى بالروح القدس .

"مرلرهن اعضرم اعضاً ارزامهو اسسااهح اأغاني راحهة
متونرهن امُوسلهن في قلوارم للوب " (أف )11: 5
حين تمتلئ بالروح سيفيض قلبك بالفرح ،وهذا الفرح عميق
وسيُعبـَر عنه في كلمات التسبيح والترنيم سواء لبعضنا مع
بعض أو في داخل قلوبنا التي وصفها بولس وقال "أُرتل
بالروح وأرتل بالذهن " (1كو )15: 14

 .2الشرو
"شاكوين كل حهن على كل شئ في اسم رانا يسوع
الرسهح هلل ااآلب " (أف )22 : 5
بدون الروح القدس لن نقدر أن نفعل هذا ،خصوصاً في
األوقات الصعبة ..ولكن الحظ معي كيف كان بولس السجين
فرحاً شاكراً ألنه كان ممتلئ بالروح القدس (أف : 5 ،16 : 1
 ، 22 ، 4في  ، 3 : 1كو  12 , 3 : 1و: 4 , 17: 3, 7 : 2
,) 2وحين نشكر اآلب على البركات التي لنا في المسيح
سيهرب إبليس ،بأرواح التذمر (1تس  ) 11 : 5ولنعرف أن
القلب الشاكر قلب متضع ،يعرف أن مصدر كل عطية صالحة
هو اهلل (يع ) 17 : 1
اسأل نفسك ماهي نوعهة كلراسك الهوم ؟هل هي شاكوة،
متونرة ،مسبحة اموسلة للوب؟

 .3الخضوع :
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"خاضعهن اعضرم لبعض في خوف اهلل" (أف : 5
)28
الخضوع هو أن تضع حياتك من أجل من هم حولك ،سواء في
خدمتهم أو إكرامهم ،وكلمةالخضوع هنا تأتي من فعل أصله
يُستخدم في وصف انتظام الجنود في ترتيب عسكري ،تحت
أمر قائد ،ومجمل القول ..علينا أن نخضع الواحد لآلخر بعيداً
عن ميولنا وأنانيتنا ..والخضوع عكس اإلصرار على إثبات
الذات واألنا ..وهو عكس اإلستقاللية واالستبداد بالرأي،
فالخضوع يعني الرغبة في المشاركة مع اآلخرين ( في - 1: 2
2 ، 4كو  )5 : 4والحظ معي أن الخضوع شئ إرادي من
الواحد لآلخر ،وهو أهم عناصر الشركة بين المؤمنين ،أما
الكبرياء والروح المتسلطة فتهدم هذه الشركة..

العاقات 9 :6- 22: 5
 .8األزااج االزاجات 33- 22 : 5
هناك أسس هامة يـُشير إليها الرسول في األعداد التالية
كإطار أساسي لبناء األسرة المسيحية

أ -خضوع الزوجة
"أيها النساء أخضعن لوجالرن كرا للوب "(أف ) 22 : 5
هناك مساواة بين المرأة والرجل في األمور الروحية (غال
 )21 : 3ولكن واجب الزوجة أن تخضع لزوجها وهذا
ليس معناه إلغاء شخصيتها أو سيطرة الرجل بل إنها تعمل
هذا كما للرب (1بط  ،1-1 : 3تي 1 ،5 : 2كو )3 : 11

ب -القيادة والسلطة للرجل
"الن الوجل هو رأس الروأة كرا أن الرسهح أيضاً رأس
الرنهسة اهو مخلص الجسدالرن كرا سخضع الرنهسة
للرسهح كيلك النساء لوجالهن في كل شئ (اف 23 : 5
)
يسوع هو مصدر العناية والحماية والقيادة للكنيسة فهكذا
الزوج أيضاً واجبه أن يقدم الحب والحماية ويعطي
مشاركة وجدانية وقلبية في كل نواحي األسرة كما
المسيح للكنيسة ،أما الزوجة فعليها أن تخضع عن حب،

في كل شئ وهذا ليس شيئًا مهيناً أومؤلماً ،ألن هذا هو
النموذج اإللهي للعالقة العائلية.

ج -المحبة األغابي
"أيها الوجال أحبوا نساءكم كرا أحب الرسهح أيضاً
الرنهسة اأسلم نفس ألجلها" (أف ) 25 : 5
يُـستخدم هذا اللفظ الذي يُـعبر عن المحبة الخالية من الذات
والتي ال تطلب ما لنفسها ،وهو واجب الزوج أن يحب زوجته
كما أحب المسيح الكنيسة وأعطى نفسه بديالً عنها ..وصار كل
ماله لنا ..هكذا أيضاً على الزوج أن يُـحب ويـُعطي ويهب نفسه
ألسرته "ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل
أحبائه" (يو . ) 13 : 15
"لري يقدسها مطهواً إياها اغسل الراء االرلرة لري
يحضوها لنفس كنهسة مجهدة ال دنس فهها اال غضن أا
شئ من مثل ذلك ال سرون مقدسة ااا عهب" (أف : 5
) 22،26
لقد قدم الرب يسوع كل شئ ،إذ أسلم نفسه من أجل الكنيسة،
ليحضرها بتأثير عمله (وهما التقديس والتطهير) بال عيب (وال
آثار للخطية وتجاعيد الزمن)1كو  11 : 6لنفسه (عذراء
عفيفة) 2كو 2 : 11
"كيلك يجب على الوجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم
..فلهـُحب كل ااحد اموأس هريا كنفس اأما الروأة فلتَـهب
رجلها (أف ) 33، 21 : 5
محبة األزواج لزوجاتهم البد أن تسير على نفس نمط محبة
المسيح للكنيسة وشوقه إليها كعروس ،وكما يراها جميلة وبال
عيب ،ويعتبر أن الكنيسة جزء منه كما أن األغصان من الكرمة
..هكذا البد أن تكون الزوجة في حياة زوجها .وكما أن المسيح
والكنيسة صارا واحداً هكذا أيضًا صورة الزواج المسيحي البد
أن تكون .ويختم هذا الجزء ليكتب لكل واحد أن يحب امرأته
محبة نقية قوية متسامحة ومترفقة  ،أما الزوجة فعليها أن تُـقدِّر
وتحترم زوجها وتوقره وهذا معنى أن سهب رجُلها.
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 - 1موضوع للصالة هذا األسبوع2 ( :كو )11 :13
افوحواِ .اكرلوا  .سعزا .اهتَـروا اهترامًا ااحدًا .عهشوا
االسام اإل الرحبة االسام سهرون معرم
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