دراسـة في رسـالة أفـسـس

أّما ضّرورة الطاعة فتّرجع لألسباّب اآلتية :
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دراسة في رسـالة أفسس
-2

االصحاح السـادس
وصلنا لالصحاح السادس واألخير في دراستنا لرسالة أفسس
ولنا في هذا االصحاح رسائل روحية هامة جداً-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1

نصيحة لألبناء بالطاعة لوالديهم (أعداد) 3- 1
توجيه لآلباءفي عالقتهم مع األبناء (عدد ) 4
واجب العبيد (العاملين )(أعداد) 8-5نحو سادتهم
(رؤسائهم )
دور السادة نحو خدامهم (عدد)9
أسلحةالحرب الروحية لكل مؤمن (أعداد )11-11
ضرورة وأهمية الصالة (أعداد ) 21-18
خاتمة الرسالة (أعداد ) 24 -21

أَّيُهَا األَوْالَدَُ ،أطِيعُوا وَالِدِّي ُكمْ فِي الّرَّبِ ألَّنَ هذَا حَقّ" .أَكْ ِّرمْ أَبَاكَ
وَُأّمَكَ" ،الَتِي هِيَ أَوَلُ وَصِ َيةٍ بِوَعْدٍ" ِل َكيْ ّيَكُوّنَ َلكُمْ خَيّْرٌ،
عمَارِ عَلَى األَرْضِ( ".أف )3-1 :6
وَ َتكُونُوا طِوَالَ األَ ْ
يتابع الرسول توجيهاته بخصوص العالقات في األسرة
المسيحية .فبدأ بدعوة الزوجة للخضوع ،ثم انتقـل في حديثه
لألبناء ينصحهم بضرورة الطاعة للوالدين .

ولماذا أطيع ؟وّما هو ّمفهوم الطاعة؟
الطاعة في أصل الكلمة اليوناني تشمل :االصغاء  ،السمع
 ،قبول النصيحة  ،والكلمات الموجهة من شخص في
موضع (مكان) سلطة .
والحظ ّمعي أّن زّمن الفعل يشير إلى ضرورة الطاعة كما
لو كانت سلوك ّمستمّر وثابت.

-3

-4

ألن هذا مرضي عند الرب  ،إذ يطيع األبناء من
أجل اسم الرب .فُهم في ذلك متمثلين بالرب
يسوع ".وكان خاضعاً لهُمـا" (لو  ، 11: 2كو3
) 22:
الطاعة حق :إن العالقة بين اآلباء واألبناء قائمة
على الحق  ،بمعنى أنها وصية اهلل ولذا وجب
الخضوع والطاعة لها .
الطاعة وصية :ذكرت هذه الوصية في (خر: 22
 ،12تث  )11: 1أما معنى اإلكرام فهو إظهار
االحترام والحب ومعاملة الوالدين بما يليق بهم
من توقير ومهابة .
الطاعة تأتي بالبركات :فالوصية تقول لكي يكون
لكم خير ،والخير هو الغنى في كل مجاالت
الحياة (3يو ) 22

*فحين يُكرم األبناء آباءهم فلن يعطوا إبليس مكاناً ،ولن
يعرضوا حياتهم للخطر بسبب عدم الطاعة  ،ومن الحكمة
أن نطيع وصايا الرب ،إذ أن الحكمة تعطي الغنى
والكرامة وطول األيام (ام .) 16: 3
*أما عدم الطاعة فهو يعني التمرد ضد اهلل وقوانينه ،وهو
سمة من سمات األيام األخيرة (2تي  ،1 :3رو : 1
.)31
وهناك وصايا كثيرة تحذر من احتقار الوالدين (أم : 31
 ،8 : 1 ، 21 : 6 ،22 : 23 ،11ال  ،3 : 19تث : 21
 ،)21– 18اقرأ أيضاً تحذيرات أخرى (تث ،16 : 21
أم ..)21 : 21
وهناك أمثلة كتابية لشخصيات عاشت مطيعة فاختبرت
البركة مثل أستير – يوسف – داود – الركابيين (أس : 2
 ، 21تك 1 ، 13: 31صم  ،21 : 11إر ..) 35
"وَأَنْ ُتمْ أَّيُهَا اآلبَاءُ ،الَ تُغِيظُوا أَوْالَدَ ُكمْ ،بَلْ رَبُو ُهمْ بِتَأْدِّيبِ
الّرَّبِ وَإِنْذَارِه" (أف )4 :6
إن المسئولية الكبرى تقع على عاتق اآلباء ،بصفتهم أصحاب
السلطة والحكم والتدبير في األسرة  ،فإن كان هناك واجبات
على األبناء ،إذاً يُـقابلها مهام أكثر على اآلباء ..وهذه المهام
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ليست قاصرة على االهتمام بالجسد (وهو معنى كلمة ربوهم .
بل تشمل أيضا النفس والعالقة مع الرب ،فالتربية تشمل ما هو
متعلق ببناء الذهن واألخالقيات .أما التأدّيب فهو النصح
والتحذير ،وال يقتصر على االنذار والتوبيخ حين يلزم األمر ،
بل أيضاً التشجيع
ّماذا ّيُـقصد بكلمة " ال تغيظوا أوالدكم "؟
معني كلمة تغيظ  :الغضب الشديد ،والسخط والحنق ،فالبد من
االتزان في العالقة بين الحب والرعاية واالهتمام والحنان
والتأديب .االتزان هام لئال يفشلوا (كو  ،21 : 3عب 6 : 12
 ،أم . )24 : 13مع اعتبار التأديب هو إحدى عالمات الحب.
وهناك أمثلة كتابيه لشخصيات أهملت في تأديب وتقويم أبناءها
فحصدت نتائج القصور في هذا الدور مثل عالي الكاهن مع
أوالده (1صم  ) 13: 3داود مع أبشالوم وأمنون (2صم ، 13
.. )15 ، 14أما تيموثاوس فقد تمتع بتربية وتنشأة صالحة
أثمرت في حياته (2تي  5: 1و ) 15 : 3

فاسأل نفسك إذأً هل تستطع ترديد كلمات يشوع "أّما انا وبيتي
فنعبد الّرّب " ،وهل تضع أمام عينيك وصية الكتاب "أأيها
اآلباء التغيظوا أوالدكم لئال يفشلوا" (كو  .) 21 : 3إن كنت
ابناً ،هل تحيا في طاعة لوالديك مكرماً إياهم بحسب وصيته؟؟؟

العبيد والسادة (خدام وّمخدوّمين )
ينتقل الرسول إلى الجزء االخير في الحديث عن العالقات .و
في زمن كتابة الرسالة كان نظام العبيد المباعين والسادة ال
يزال موجوداً  ،وإذ قد آمن البعض منهم وكانوا عبيداً فصاروا
جزء من نسيج الكنيسة .،كان البد له أن يشرح نوعية العالقة ..
وحين نتناول شرح هذه األعداد البد أن نضع في أذهاننا أنها
تشرح عالقة العاملين بأصحاب العمل في كل عصر سواء
كانوا في البيت أو في العمل فهو ال يـُشجع على التمرد أو
الثورة بل يُـشير لدوافع جديدة للخدمة (1كو )24 – 21 : 1
"أَّيُهَا ا ْلعَبِيدَُ ،أطِيعُوا سَادَ َتكُمْ حَسَبَ ا ْلجَسَدِ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ ،فِي
طةِ ُقلُو ِب ُكمْ كَمَا لِلْمَسِيحِ .الَ بِخِدْ َّمةِ ا ْلعَيْنِ َكمَنْ ّيُّرْضِي
بَسَا َ
النَاسََ ،بلْ َكعَبِيدِ ا ْلمَسِيحِ ،عَاّمِلِينَ ّمَشِي َئةَ اهللِ ّمِنَ الْقَلْبِ،
خَا ِدّمِينَ بِنِيَةٍ صَا ِلحَةٍ َكمَا لِلّرَّبِ ،لَيْسَ لِلنَاسِ( ".أف )7-5 :6

 .1العمل والخدمة يُقدَمان للسيد األرضي وكأنهما يُقدمان
للسيد السماوي (كو ) 22 : 3
وّماهي بساطة القلب ؟؟
هي حقيقة القلب الداخلية التي تكون في حالة من الصدق،
وعدم النفاق .خالية من السطحيه والشكلية .
وّماذا ّيُـقصَد بخدّمة العين ؟
هي الخدمة التي تقدم فقط حين يكون الشخص تحت
مراقبة أعين السادة أو الرؤساء (في 1 ، 12 : 2تس : 2
)4
أما النية الصالحة هي أن تضع ذهنك وفكرك في عملك ،
أي من القلب تقدم خدمة مُخلصة بل  ،وأحسن ما عندك
 .2مشئية الرب أن تكون شهادة له  ،أن تخدم وتعمل
من القلب .
 .3سينال المكافأة من الرب .
"عَا ِلمِينَ أَّنْ ّمَ ْهمَا عَمِلَ كُلُ وَاحِدٍ ّمِنَ ا ْلخَيّْرِ فَذلِكَ ّيَنَاُلهُ ّمِنَ
الّرَّبِ ،عَبْدًا كَاّنَ أَمْ حُّرًا( ".أف )8 :6
قصد الرسول هنا هو التشجيع وليس التخويف فاهلل يكافئ
الخدمة األمينة (أم  ، 18 : 23 ، 18 : 11مت  ، 21 : 16كو
2 ، 24 : 3كو ) 11 : 5
"وَأَنْ ُتمْ أَّيُهَا السَادَةُ ،ا ْفعَلُوا لَ ُهمْ هذِهِ األُّمُورَ ،تَا ِركِينَ التَهْدِّيدَ،
سمَاوَاتِ ،وَلَيْسَ عِنْدَهُ
عَا ِلمِينَ أَّنَ سَيِ َدكُمْ أَنْتُمْ أَّيْضًا فِي ال َ
ُّمحَابَاةٌ( ".أف )9 :6
يجب على السادة أن يـُعامِـلوا العبيد وفي ذهنهم أن لهم سيد
واحد هو اآلب السماوي (ال  39 : 25 , 13 : 19و تث : 15
.) 16 -11كما يحثهم أيضاً أن يتوقفوا عن كلمات التهديد
والتخويف ،بل يشجعوا ويصححوا ويعاملوا بمساواة ألن سيدهم
السماوي ليس عنده محاباة وال يقبل الوجوه واليحكم بالمظهر
الخارجي وليس عنده تحيُـز (كو  1 : 4و يع .. ) 4 : 5
أسـئلة للدراسـة الشخصيـة:
أين أنت من الوصايا السابقة؟..هل تسمح لكلمة الرب ونوره أن
يحكـُما على تصرفاتك ومعامالتك مع اآلخرين ؟

ّماهي دوافع الطاعة ؟؟؟؟
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 الشاهد الكتابي للتأمل هذا األسبوع"مَنِ ازْدَرَى بِالْ َكلِمَةِ يُخْرِبُ َنفْسَهُ ،وَمَنْ خَشِيَ الْوَصِيَةَ يُكَافَأ" (أم
)13 :13

 - 1موضوع للصالة هذا األسبوع1( :تس )12 :4
"ِل َكيْ تَسُْلكُوا بِلِيَاقَةٍ"

يمكنكم التواصل معنا عبر البريد االلكتروني
salam_akeed@yahoo.com
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