دراسـة في رسـالة أفـسـس

دراسة في رسـالة أفسس

الغرض ألجل جعالة دعوة اهلل العليا في المسيح" (في 1
.) 14 :

هل تُـقدرّأنت أيضاً الدعوة التي دُعيت إليها وتضع
نفسك تحت نير الرب الهين ؟؟
هل لك إيمان أن الروح القدس يُعين ضعفك وأن
النعمة قادرة بل وأكثر من كافية لكل احتياج لديك ؟

االصحاح الثالث
سنكمل معًا حديثنا األسبوعي  ،فسنتناول االعداد التي تتكلم عن
النعمة الغنية التي دعت بولس ليصير حامالً إلنجيل الغرلة (أي
األمم )  ،كما بطرس إلنجيل الختان (األمة اليهودية )).غال : 2
(7
الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة
نعمة اهلل المعطاه لي حسب فعل قوته
(اف ) 7 : 3

وهل أنت أمين في األمور التي كلفك بها الرب مهما
كانت قليلة ؟.
لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه
النعمة أن أبشر بين األمم بغنى المسيح
الذي ال يُستقصي (أف ) 9 : 3
في الترجمة األصلية لي أنا أصغر هي من أصغر جميع
القديسين والنفهم هذا على أنه صورة للمقارنة بينه وبين
المؤمنين .لكنه إذ يرى أخطائه السابقة (غال ) 14- 11 : 1
ويجد النعمة الغنية التي أعلنت له غنى المسيح  ،الذي ال
ُيفحص وال يُدرك  ،هذا الغنى الذي يقول عنه "المُذخر فيه
جميع كنوز الحكمة والعلم " ( كو " ) 1 : 2ومن ملئه نحن
جميعاً أخذنا نعمة فوق نعمة" ( يو  ، 16 : 1في .) 19 : 4

ال يمل ُبولس في حديثه عن التكلم عن النعمة التي افتقدته ونقلته
من الظلمة إلى النور ليصير خادماً لالنجيل  ،لذا يُكرر هذا
التعبير في كتاباته مراراً كثيرة (غال ، 9 : 2 ، 11 – 11 : 1
رو 1 ، 1 : 1كو  ) 11 : 11وإذ يُركز في حديثه عن النعمة ،
نجده يُعلن ذلك بطريقة أخرى قائالً  :ليس أننا كفاة من أنفسنا
أن نفتكر شيئاً بل كفايتنا من اهلل الذي جعلنا كفاة أن نكون خدام
عهد جديد (2كو  .) 1 : 4 ، 6 -1: 1كما نجده يفتخر أيضاً
بأمور أخرى  ،وهي ضعفاته "فبكل سرور أفتخر بالحري في
ضعفاتي لكي تحل عليّ قوة المسيح" ( 2كو  ) 9 : 12وكأنه
يقول من يتكل علي النعمة ال ينحصر في ضعفاته..

وهل تسلك في حياتك العملية بوصية االنجيل "حاسبين بعضكم
البعض أفضل من أنفسكم "(في ) 1 : 2

ماهي إذاً مصادر القوة التي اعتمد عليها الرسول في
خدمته ؟؟

وهل تتواضع تحت يد اهلل القوية ألنه يُعطي نعمة للمتواضعين
(1بط ) 1: 1

 -1قوة الرب العاملة فيه :ويتحدث عنها في مواضع كثيرة
على سبيل المثال "الذي يعمل فيّ بقوة " (كو ، 29 : 1
رو 11 : 11و  ) 19ويقول أيضاً "أشكر المسيح يسوع
الذي قواني" (1تي ).12- 11 : 1
 -2تمسكه بالدعوة التي دعاها له الرب كرسول لألمم  :إذ
يسميها "موهبة نعمة اهلل "ويقول أيضا "أسعى نحو

إعالن هذا المعنى قد اُعطي لبولس ليكرز به بين األمم .فحقاً
يالعمق غنى اهلل وحكمته  ،إذ يختار اواني خزفية ضعيفة ،
ويعلن لها غناه ومجده  ،ليكون فضل القوة هلل ال منها  .فهل
تصدق هذا ؟؟

وأنير الجميع في ما هو شركة السر
المكتوم منذ الدهور في اهلل خالق الجميع
بيسوع المسيح (أف ) 9 : 3
أوصى الرب يسوع تالميذه أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا
باإلنجيل للخليقة كلها بل ويتلمذوا أيضاً جميع األمم معلنين لهم
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التوبة ومغفرة الخطايا (مر  ، 11 : 16مت  ، 19 : 21لو 24
.) 47 :
وهذا هو سر اإلنجيل الذي كان غامضاً وغير مُعلن في األزمنه
السابقة فجاء المسيح نور العالم ليُضئ على الجالسين في الظلمة
ويستنيروا بقبوله مخلصاً لحياتهم .
لكي يُعرف اآلن عند الروساء والسالطين
في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة
اهلل المتنوعة (أف ) 01 : 3
المقصود بالرؤساء والسالطين المالئكة القديسين المقتدرين قوة
(مز  ) 21 : 111الواقفين أمام كرسي السيد (إش ) 2 : 6
.فالرسول الذي يعتبر نفسه أصغر الجميع وآخر الكل (1كو 11
 1 :و ) 9تنتخبه النعمة ليصير رسوالً  ،ويُعطى روح الحكمة
طِلع
واإلعالن  ،فيتكلم ويُخبر باألمور التي تشتهي المالئكة أن تـ ِ
عليها (1بط )12 : 1

ما معني تعبير حكمة اهلل المتنوعة وما هي حدودها ؟
من الصعب علينا أن نصيغ تعريفها في كلمات إذ يقول المزمور
"ما أعظم اعمالك يارب كلها بحكمة صنعت" (مز )14 : 114
ويدعوه أيضا "اهلل اإلله الحكيم وحده" (1تي  ) 17 : 1ويقول
عنه "من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل
تراب األرض ووزن الجبال بالقبان" (إش ) 14 -12 : 41
هل تطمئن إذاً أن هذا اإلله الحكيم القادر على كل شئ ،
المتسلط في مملكة الناس  ،هو وحده من يتحكم ويدبر كل
احتياجاتك؟؟
"حسب قصد الدهور الذي صنعه في
المسيح يسوع ربنا" (أف ) 00 : 3
اهلل له هدف ونية من جهة خالص اإلنسان وقد تحدثنا سابقاً (أف
 )11 ، 9 ،, 4 :1عن مقاصده .التي أعلنها ويقول عنها اشعياء
"مخبراً منذ البدء باألخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائالً :رأيي
يقوم وأفعل كل مسرتي" – "وقد حلف رب الجنود كما قصدت
يصير وكما نويت يثبت" (إ ش )24 : 14 ، 11 :46

نحن مدعوين حسب قصده (رو  ") 21 : 1ال بمقتضي أعمالنا
بل بمقتضي القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع
منذ األزمنة األزلية" (1تي  ) 9 : 1وقد حقق اهلل مقاصده في
ملء الزمان في المسيح (غال  ) 4 : 4والرب مقاصده منذ
القديم أمانة وصدق (أش  ) 1 : 21وستتحقق في حياتنا
الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة
(أف )01: 3
يسوع هو الطريق والحق والحياة واليقدر أحد أن يأتي لآلب إال
به (يو .) 6 : 14باإليمان بأننا صرنا أوالد  ،صار لنا دخول
(رو  ) 2: 1وحرية في الكالم دون خوف وخجل  ،ونتقدم بثقة
إلى عرش النعمة ندخل إلى األقداس بدم يسوع (عب ، 16: 4
 )19 : 9واثقين أن اآلب يصغي لنا ويستجيب طلباتنا
لذلك أطلب أن التكلوا في شدائدي ألجلكم
التي هي مجدكم (أف ) 03 : 3
إن فهمك لطرق الرب وأفكاره  ،وإيمانك بقيادته  ،يعطيك الثقة
والشجاعة القلبية لمواجهة المصاعب التي قد تجتازها من أجله
ومن أجل اإلنجيل بل ويجدد أيضاً قوتك  ،وطاقتك الروحية "أما
منتظرو الرب فيجددون قوة "(إش  ) 11: 41فحينئذ نثبت أيضاً
في اإليمان (أع  ) 21 : 14ولن ترتخي يداك (صفنيا )16 : 1
فال تفشل في عمل الخير (غال  ) 9 :6وإذ تضع أمامك صورة
الرب الذي إحتمل لنفسه مقاومة من الخطاة (عب )1-1: 12
حينئذ تثق أن أمورك ستؤول أكثر لمجده وسيتشجع اآلخرين
الذين حولك حين يروا إيمانك (في ) 14 : 1
وهذا هو لسان حال الرسول في عبارته السابقة إذ يُـشجع
المؤمنين أن اآلالم التي يجتازها بدآل عنهم يقبلها بفرح (2كو 1
 ) 11، 1 : 12 ، 6:يخبرهم بأن هذه المصاعب هي لمجدهم
وافتخارهم أن يجدوا خادماً أميناً محبًا لهم يتألم من أجلهم بل
ويفرح أيضاً في آالمه ألنها لمجدهم .
معنى بعض الكلمات اليونانية :
جراءة =حرية في الحديث – وتعني أيضاً كالم بدون خجل
وتحفظ بل ومجاهرة أيضا
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أسئلة للدراسة الشخصية:

 -1ماذا يقصد بغنى المسيح الذي ال يُـستقصى  .هل
تطلب في صالتك أن يعلن لك الرب غِناه ؟

الشاهد الكتابي للتأمل هذا األسبوع" :فأنكم تعرفون نعمة ربنا
يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم
بفقره"
موضوع الصالة و التأمـل هذا األسبوع:
"ترضيت وجهك بكل قلبي " ( مز )85 :009
يمكنك ارسال اإلجابات إلى البريد االلكتروني

" -2احملوا نيري عليكم " هل تحمل نير الربِ معه
وتخدمه بقلبٍ فرح ؟؟
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