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  الجاذبیة التي في المسیح
  
  ٤الفصل

  ٥٨ الدرس الصوتي رقم جدیدالالعھد 

فھم الحریة التي في المسیح كما ذكرھا بولس في رسالة غالطیة، ولبدء : ھدف الدرس 
  . دراستنا في أفسس بالحدیث عن بركاتنا الروحیة في المسیح في السماویات

  )١: ٥غل" (الحریة التي قد حررنا المسیح بھا، وال ترتبكوا أیضا بنیر عبودیة فاثبتوا إذا في" 
  )٣: ١أف" (یسوع المسیح، الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح ربنامبارك هللا أبو " 

في رسالتھ للغالطیین، وبخ بولس الكنیسة ھناك لقبولھم بالمعلمین المتدنیین الذین نادوا بضرورة اتباع 
اإلنجیل المزیف وتسائل بولس إن كان قد أصبح عدًوا لھم ألنھ إنما یخبرھم بحقیقة . الناموس لیتم خالصھم

واختتم رسالتھ لھم . أنھ یود أن یتصور المسیح فیھم كمؤمنین ١٩: ٤وكتب في . الذي یتمسكون بھ
بالحدیث عن الحریة التي في المسیح، إذ أراد أن یتأكد من استمرار أھل غالطیة في حریتھم التي لھم في 

  . قھم المسیحالمسیح، فال یصیروا مستعبدین لناموس الیھود وطقوسھ بعد أن أعت
وكعادتھ في رسائلھ، یحتوي النصف األول . أما الرسالة ألھل أفسس فھي رائعة بولس لكنیسة الرب یسوع

التطبیق )  ٢٤: ٦ -١٧: ٤(على الجزء العقائدي، بینما یمثل النصف األخیر ) ١٦: ٤ - ١: ١(من الرسالة 
یسوع المسیح،  مبارك هللا أبو ربنا:" الي، حیث نقرأ الت٣: ١ویوجد لب الرسالة في .  العملي في الرسالة

نحن نملك كل البركات الروحیة التي نحتاجھا ". الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح
  . لنحیا كمولودین ثانیةً، مؤمنین یُقادون بالروح

من األصحاح الرابع، و. في األصحاحات الثالثة األولى، یذكِّر بولس األفسسیین بالحق الذي علَّمھم إیاه
مراًرا كثیرة ألنھ یود أن یسلك قرائھ كما یلیق، لكي یُظھروا الحق الذي " اسلكوا"یستخدم بولس كلمة 

  . وذكَّرھم بولس بإمكانیة العیش في ھذا العالم مع الحیاة في المسیح في السماویات. علمھم عندما كان بینھم
تعني أن أن لغًزا سوف یتم إظھاره إن " سر"وكلمة . ، یكتب بولس عن سر الكنیسة العظیم٣في أصحاح 

حتى یوم الخمسین، لم یتوقع أحد أن یأتي الیوم الذي فیھ یُصبح الیھود واألمم واحًدا في . آجالً أو عاجالً 
، یكتب بولس حقائق عظمى عن كیفیة العمل ١٦ -١: ٤وفي أصحاح . المسیح ویجتمعون مًعا في كنیستھ

  . في كنیسة المسیح
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  .أفضل إجابة اختر
 . ؟ أعلن بولس أن شوكة جسده كانت عبارة عن مرض جلديخطأصواب أم  -١
أم خطأ؟ قضى بولس في أفسس وقتًا أكثر من أي مكان آخر زرع فیھ كنیسة خالل رحالتھ  صواب -٢

 . التبشیریة
 . سنتینأم خطأ؟ ظل بولس یعلِّم في مدرسة لالھوت بالقرب من أفسس لمدة تزید على ال صواب -٣
 . ؟ كانت الكنیسة في الودكیة تعتبر الكنیسة األم لكنائس تلك المنطقةخطأصواب أم  -٤
 . أم خطأ؟ السماء لیست مكانًا یسكن فیھ المؤمنین مع هللا، لكنھا أیًضا  بُعًدا نعیش فیھ ھنا صواب -٥
 .  حیاتنا ھنا؟ یقول بولس أنھ من المحال العیش في المسیح لألبد بدًءا من خطأصواب أم  -٦
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ما ھو موضوع رسالة بولس ألھل غالطیة؟  -٧

 . المسیح أعتقنا من عبودیة الناموس -أ
 . كان بولس یدافع عن دعوتھ كرسول -ب
 . امتحنوا أنفسكم ھل أنتم في اإلیمان -ج
  . ال یمكننا مقاومة الحیاة حسب الجسد -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا أبدى ھذا االھتمام بھم؟ . وضح اھتمام بولس بأھل غالطیة في رسالتھ -٨
 . انتفاء الفرح في الكنیسة -أ

 . رجع المؤمنون لعبودیة الناموس -ب
 . منع المعلمون الكذبة بولس من زیارة الكنیسة ھناك -ج
  .امتألت الكنیسة باألمراض والعلل -د
  

  لي ال یُعتبر موضوع رسالة أفسس؟ أي من التا -٩
 . نحن نمتلك كل البركات الروحیة التي نحتاجھا للحیاة كمؤمنین منقادین بالروح القدس -أ

 . إذا عشنا في المسیح، یمكننا أن نحیا في األبعاد السماویة -ب
 . أعتقنا المسیح من مواجھة أي ألم أومعاناة -ج
  . سین وسط فساد العالم والخطیةیمكننا الحیاة في المسیح كأناس مقد -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(في رسالتھ ألفسس؟ " أبدي"ماذا كان یقصد بولس بكلمة  - ١٠
 . نظًرا ألن المسیح أبدي، فنحن أیًضا كذلك إلى الدرجة التي معھا نعیش حیاتنا في المسیح -أ

 . ھو أبديإن كنا في المسیح، فنحن نملك الحیاة األبدیة ألننا متحدون معھ و -ب
 . إن كنت أبدیًا فھذا ال یعني أنك سوف تحیا لألبد -ج
 .ال یمكننا التمتع بالحیاة األبدیة إال بعد الموت -د

  
  ما ھو السر العظیم الذي أُعلن یوم الخمسین وناقشھ بولس في رسالة أفسس؟  - ١١

 الكنیسة -أ
 الحیاة األبدیة -ب
 رجاء المجد -ج
  ثمر الروح -د
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  الكلمتان المفتاحیتان في رسالة أفسس؟  ما ھما - ١٢
 التوبة والمجئ الثاني -أ

 التبریر والتقدیس -ب
 الحریة والعبودیة -ج
 تذكروا& اسلكوا  -د

 

یجب أن  -كنیسة الرب یسوع -كأتباع للمسیح، كیف یطلب منا بولس أن نحیا؟ بما أننا جسد واحد
علھ ھذا األسبوع لتسلك كما یحق للدعوة التي دعیَت ما الذي یمكنك ف. نبذل كل جھد لنحفظ وحدانیة الروح

لھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره ألجل الحیاة األبدیة بالرب یسوع . أشكر هللا من أجل كلمتھ ومن أجل رسائل بولس
أطلب منھ المعونة لتتذكر . اسألھ أن یفتح عینیك الروحیة لتتعلم كیف تعیش في األبعاد السماویة. المسیح

  . تك كل یومالحقائق التي تعلمتھا ولتسلك كما یحق لدعو
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كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الذي ینادي بأنك تملك كل البركات الروحیة التي تحتاجھا لتحیا  -١

في السماویات وفي المسیح كتابع مخصص للمسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. أذكر خمسة أمثلة عما یقصده بولس بالبركات الروحیة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تسكن في السماویات؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا یعني بمصطلح الحیاة في المسیح؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
وتطبقھا بصفة شخصیة؟  ،)٣: ١بط٢( ، )٣: ١یش(، ) ٣: ١أف(كیف تربط بین  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. طبق عملیًا قصد هللا من خالصك) ١٠ -٨: ٢أف(بناًء على ما ورد في  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناًء على نفس المقطع، كیف یمكنك بصفة شخصیة أن تطبق حقیقة أن النعمة واإلیمان اللذین خلصاك  -٧

لم یكونا منك، لذا علیك أال تفتخر بخالصك كما لو كان نتیجة أعمالك الصالحة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق


