دراسـة في رسـالة أفـسـس

دراسة في رسـالة أفسس

السجين المُسبِـح
سنكمل معاَ دراستنا في رسالة أفسس األصحاح األول ،
سنتناول األعداد 9-3
يبدأ األصحاح بصالة وتسبيحة رائعة "مبارك اهلل أبو ربنا
يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في
السماويات "........األعداد  3إلى  41جملة يونانية
واحدة  ..وهي أطول جملة واحدة ُكـتِبَت في الرسائل .
كلمة مبارك  eulogaهي كلمة يونانية ُ ،تـستخدم في
تسبيح اهلل  ،ومعناها أن تتكلم حسناً وجيداً عن اهلل  ،عن
أعماله  ،وعن صفاته  ،وعن شخصه العظيم  .وهذه
الكلمه تستخدم لتمجيد اهلل فقط
وال تستخدم لمديح إنسان تقي أو صانع لمشيئة اهلل  ،فهي
مختـلفة عن كلمة "طوبى" التي استخدمها الرب يسوع
في الموعظة على الجبل (مت .) 2: 5
اسُتخدِمَت كلمة "مبارك" مرات كثيرة في تسبيحات ترنم
بها داود للرب  ،وأيضاً سليمان  ،نحميا وملكي صادق
(مز ، 49: 22نح  ، 5 : 9تك  ، 22: 41مز ) 423
اقرأ هذه الشواهد وتوقف قليالً معي لنرنم للرب قائلين
"مباركٌ الربُ  ...ألنه افتقد و صَنعَ فداءً لشعبه " (لو :4
)86
ماهي األُمور التي تفكر بها بولس وهو سجين فامتأل
قلبه فرحاً ورنم مسبحاً ؟
يهتف بولس للرب الذي باركنا ووهب لنا بركات روحية
مجانية في ابنه يسوع  ،فماهي هذه البركات ؟

 -4االختيار ":اختارنا فيه " أي اختارنا في المسيح
يسوع  .......متي اختارنا ؟
"قبل تاسيس العالم " .....ما معني هذا ؟ معناه أنك
ُكـنت في فكر الرب قبل األزمنة  ،مثلما قال الرب
إلرميا "قبلما صورتك في البطن عرفتك " (ار:4
)1
وأيضا يقول إياك قد اختار الرب إلهك  ....أما اختار
اهلل فقراء هذا العالم.......وأما أنتم فجنس مختار ..
(اقرأ أيضاً تث  ، 8: 2مز4 ، 3: 1كو  ، 28: 4يع
4 ، 5: 2بط  )9 : 2إذا ً
التنسى أبداً أن الرب اختارك لتصير ملكاً له  ،ولم
ولن يرفضك أبداً  ( ...إش ) 9 : 14
 -2التبني" :سبق فعيننا للتبني "

كيف نصير أبناء هلل؟؟

هو عمل الروح القدس اإلعجازي شاء فولدهم بكلمة
الحق  ،لكي يكونوا باكورة من خالئقه..مولودين ثانية
 ،ال من زرع يفنى بل مما اليفنى بكلمة اهلل الحية
الباقية إلى األبد  ،وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم
سلطاناً أن يصيروا أوالد اهلل المؤمنين باسمه (اقرأ
يع  46 : 4مع  4بط  ، 22 : 4يو ) 4 2 : 4
اإليمان بالمسيح يسوع الذي ندخل به في عداد أبناء اهلل ،
وألن اآلب تبنانا بسبب فداء ابنه لنا فالروح القدس
"روح التبني " يحررنا من روح العبودية للخوف أو القلق
والتوتر  ،و ُيدخِلنا إلى محضر اهلل  ،ويساعدنا أن ندرك
وننتبه المتيازات البنوية خاصة امتياز الدخول إلى عرش
النعمة  ،الروح يشهد ويعلن أننا ورثة اهلل وارثين للوعود
التي أُعطيت البراهيم  ،وارثين للمجد وارثين للحياة
األبدية (غال  ، 2 9: 3رو ، 42: 43: 1عب ، 9 : 44
 ،42 – 43أف )8 : 3
التبني يسير جنباً إلى جنب مع الدعوة اإللهية
والتبرير والتقديس ( ألن الذين سبق فعرفهم ليكونوا
مشابهين صورة ابنه )
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للتبني(......اقرأ رو 29: 6مع4كو) 44 - 42: 8
التبني مكانة ومقام سماوي عطية من اآلب في ابنه
بروحه
 – 3الفداء :معنى كلمة الفداء :العِـتق بدفع
الثمن....دفع يسوع الثمن كامالً بموته على الصليب
بديالً عنا
ألن الجميع اخطاؤا وأعوزهم مجد اهلل (رو-23: 3
 )21أذن فالجميع يحتاج إلى الفداء  ،والفداء بيسوع
المسيح
ماهي بركات الفداء أو ماهى امتيازتك إذا قبلت
الفداء
.4
.2
.3
.1
.5

غفران الخطايا (أف ) 2: 4
صرنا أبناء بالتبني (غال ) 5: 1
الحرية من لعنات االناموس (غال ) 43: 3
سالم مع اهلل (كو) 22-46: 4
سكنى الروح القدس (4كو) 49: 8

تحدث الرب يسوع مع تالميذه في األحاديث األخيرة
عن االختيار  ،من إنجيل يوحنا  42ابحث عن هذه
الشواهد
...........................................................

 - 2الحديث عن دم المسيح في القرون األولى هو
الطريق للحديث عن موت الرب  -الذي فيه لنا الفداء
بدمه غفران الخطايا  .....هل تعرف شواهد كتابية
أخرى تتحث عن فاعلية دم المسيح ؟
...........................................................

هل بدأت يومك بتسبيح الرب ؟
تعال معي نقضي وقتاً اآلن نسبحه على بركاته
السماوية التي وهبها لنا
...........................................................
...........................................
يمكنك ارسـال اإلجابات إلى البريد االلكتروني

أسئلة للدراسة والبحث الشخصي  ،هذا األسبوع ابحث
عن ......

salam_akeed@yahoo.com

 -1اختيار اهلل لنا يؤكد معنى هام وهو أن
الخالص يعتمد كلية على اهلل ال علي استحقاقنا
ولكن إلهنا الغني في محبته ونعمته اختارك ؟
ما الهدف الذي ألجله اختارنا اهلل ؟
...........................................................
من (رو ) 29 ، 2 - 4: 44على أي أساس كان
االختيار ؟
...........................................................

أعدتها د .سـوسـن ثابت

