  درس چهارم  

کلیدی برای اتحاد

 ۲٨مهر –  ۴آبان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :افسسـیان بـاب  ۱آیـات  ۳تـا ۱۴؛ غالطیان بـاب  ۴آیه ۷؛ افسسـیان
بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا  ،۲۲بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۶و ۱۱؛ متـی بـاب  ۲۰آیـات  ۲۵تـا ۲۸؛ افسسـیان
بـاب  ۵آیـه  ۱۵تـا بـاب  ۶آیه .۹
آیه حفظی « :خدا آن چه را که منظور نظرش بود بجای آورد و نقشۀ نهان خود را که قبالً
در شخص مسیح تحقق یافته بود ،با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین
نقشه او عملی شود و کلیۀ کائنات یعنی همۀ چیزهایی که در آسامن و زمین هستند تحت
فرمان مسیح با هم جمع شوند » (افسسیان باب  ۱آیات  ۹و .)۱۰

افسس مرکز عمده تجارت و نفوذ در آسیای صغیر بود .کلیسا در افسس از یهودیان ،غیر
یهودیان و مردمی از همه اقشار جامعه تشکیل شده بود .چنین عضویت متنوعی ممکن بود
مانند جهانی که در آن زندگی می کردند ،در معرض درگیری باشد؛ یعنی ،اگر برای مسیح و
اتحادی که ایشان به عنوان اعضای بدن او با یکدیگر نداشتند .بنابراین ،نگرانی پولس برای
اتحاد میان پیروان مسیح موضوع اصلی رساله وی به افسسیان می باشد.
مفهـوم پولـس از اتحـاد دو بُعـد دارد :اتحـاد در کلیسـا ،جایـی کـه یهودیان و غیـر یهودیان
بـه عنـوان یـک بـدن در مسـیح  -بـا هـم هسـتند؛ و اتحـاد در جهـان ،کـه در آن همـه چیز در
آسمان و زمیـن یگانگـی نهایـی خود را در مسـیح مـی یابند.
رسچشمه این اتحاد ،مسیح است .عبارت پولس « ،در مسیح » یا « با مسیح » به دفعات در این
رساله بکار برده شده است تا آنچه خدا برای ما و جهان از طریق زندگی ،مرگ و رستاخیز عیسی مسیح
انجام داده است را نشان دهد .هدف نهایی خدا در نقشه نجات ،متحد ساخنت دوباره همه چیز از
طریق مسیح می باشد .این اتحاد تنها در پایان زمان بطور کامل آشکار خواهد شد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۷اکترب –  October 27آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۹مهر

برکات در مسیح


افسسـیان بـاب  ۱آیـات  ۳تـا  ۱۴را بخوانیـد .بـر طبـق گفتـه پولـس در اینجـا ،چـه چیـزی در
مسـیح بـه ما داده شـده اسـت؟

پیروان عیسی چیزهای زیادی دارند تا خدا را بخاطر آن شکرگزاری کنند .در مسیح ،خدا
با تصمیم خود ما را به عنوان پرسان و دخرتانش به فرزندی پذیرفته است و اینکه منایندگان
او در جهان باشیم .پولس برای توصیف رابطه جدید ما با خدا در مسیح ،از تصاویر بسیاری
استفاده می کند .در میان این تصاویر ،تصویر به فرزند خواندگی گرفنت به موضوع وحدت این
درس اشاره دارد .ما در مسیح به فرزند خواندگی قبول شده ایم و به خانواده خدا تعلق داریم.
این تصویر خانواده نیز به عهد خدا با فرزندان ارسائیل اشاره دارد .در زمینه رساله پولس ،غیر
یهودیانی که عیسی را به عنوان مسیح موعود می پذیرند نیز فرزندان خدا و وارث وعده های
داده شده به ارسائیل می باشند (رومیان باب  ۸آیه  ،۱۷غالطیان باب  ۴آیه  .)۷مزیت این رابطه
با مسیح ،در مسیح بودن ،برای اتحاد متام مسیحیان اساسی می باشد .این عبارت همچنین به
ما می گوید که این از ابتدا متایل خدا بوده است که متام برشیت را بار دیگر با مسیح متحد
سازد .و دانسنت اینکه عیسی در خانواده خدا هیچ موقعیت ویژه ای ارائه منی دهد :ما همه
فرزندان خدا هستیم که بطور یکسان مورد محبت و توجه او قرار داریم.
برخی با خواندن مسـئله مربوط به رسنوشـت در این عبارت رسدرگم می شـوند (افسسـیان
بـاب  ۱آیـات  ۵و  .)۱۱ایـن وعـده کـه خـدا مـا را برگزیـده تـا نجـات یابیـم همچنیـن بـه ایـن
موضـوع اشـاره دارد کـه خـدا برخـی را انتخـاب کـرده تـا نابـود شـوند .امـا ایـن تعلیـم کتـاب
مقدسـی منـی باشـد .بلکـه خـدا پیـش از بوجـود آمدن جهان ،نقشـه نجـات را آماده سـاخت تا
باشـد کـه همـه نجـات یابنـد « .زیـرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منود کـه پسر یگانه خود
را داد تـا هـر کـه بـه او ایمان بیاورد هالک نگـردد بلکه صاحـب حیات جاودان شـود » (یوحنا
بـاب  ۳آیـه ۱۶؛ اول تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  ۶و دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه  ۹را نیـز ببینید) .خدا
از قبـل مـی دانـد کـه چه کسـی پیشـنهاد او برای نجـات را خواهـد پذیرفت ،اما ایـن مطلب به
مثابـه تقدیرتصمیـم فـردی منـی باشـد .نجات بـه دلیل آنچه مسـیح برای مـا انجام داده اسـت،
بـه متـام برشیـت ارائـه شـده اسـت .پرسـش ایـن اسـت :مـا چگونه بـه این پیشـنهاد پاسـخ می
دهیـم؟ خـدا بـرای نجـات هیچ کـس از اجبار اسـتفاده منـی کند.
« در شورای آسامن ترصیح شده است که گرچه برش خطاکار است ،نباید در نافرمانی اش
نابود شود بلکه از طریق ایامن به مسیح به عنوان جایگزین و ضامن ،از طرف خدا انتخاب شود
و مقدر شود که بر طبق ُحسن اراده عیسی مسیح به فرزندی پذیرفته شود .خدا می خواهد
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متام انسان ها نجات یابند؛ زیرا رشایط فراوان در فرستادن تنها پرس یگانه خود برای پرداخت
جریمه برش بوجود آمده است .کسانی که نابود می شوند به این دلیل خواهند بود که منی
پذیرند که از طریق عیسی مسیح فرزندخوانده خدا باشند » – الن جی .وایتEllen G. — ،
White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1114

     دوشنبه     

 ۳۰مهر

شکسنت دیوار
برخی از عمیق ترین تفرقه ها در میان مردم به واسطه تفاوت های نژادی ،قومی و مذهبی
بوجود آمده اند .در بسیاری از جوامع ،کارت های شناسایی نشان دهنده قومیت و مذهب
افراد می باشند و این متایز ها اغلب با امتیاز ها و محدودیت هایی که مردم باید روزانه با آنها
زندگی کنند ،در ارتباط می باشد .هنگامی که جنگ یا درگیری بوجود می آید ،این عالئم هویتی
و تفاوت ها اغلب به بهانه ای برای رسکوبی و خشونت تبدیل می شوند.
در افسسـیان بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا  ،۲۲پولـس راه بهرتی برای جامعه مسـیحی نشـان می دهد.
رابطـه مـا بـا مسـیح چگونـه بـر تفـاوت هـای مـا تأثیر مـی گـذارد؟ چه چیـزی با مرگ عیسـی
بـر روی صلیب درهم شکسـته شـد؟

پولس از افسسیان می خواهد تا زندگی خود را پیش از اینکه فیض خدا را در مسیح دریافت
کنند بیاد بیاورند .تفاوت های قومی ،فرهنگی و دینی در میان گروه های مردم ،دشمنی و درگیری
ایجاد کرده بود .اما خرب خوب این است که همه ما در مسیح یکی هستیم و نجات دهنده و
خداوند یکسانی داریم .ما همگی به قوم خدا تعلق داریم « .اما اکنون شام که دور بودید به وسیله
اتحاد با مسیح عیسی و ریخنت خون او نزدیک شده اید » (افسسیان باب  ۲آیه .)۱۳
معبـد کهـن اورشـلیم دیـواری داشـت کـه بخـش هـای معبد را کـه تنهـا قابل دسترس برای
قـوم یهـود بـود ،تفکیـک مـی منود .ایـن دیـوار کتیبه ای داشـت کـه بیگانـگان را از جلوتر رفنت
بـاز مـی داشـت کـه در صـورت تخلف جـزای آن مرگ بود .بر اسـاس ایـن قانون بـود که پولس
در هنـگام ورودش بـه معبـد پـس از سـفر ماموریتی خود ،بـه رسپیچی متهم شـد .هنگامی که
پولـس دسـتگیر شـد بـه ایـن متهم شـد کـه فردی اهل افسـس بـه نـام تروفیمـس را وارد بخش
یهـودی معبـد کـرد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه  .)۲۹پولـس در ایـن رسـاله اسـتدالل می کند
کـه « مسـیح صلـح و صفـا را میـان یهـود و غیـر یهـود بوجـود آورد و ایـن دو را بـا هـم متحـد
سـاخت و دیواری که آنان را از هم جدا می کرد درهم شکسـت » (افسسـیان باب  ۲آیه .)۱۴
در مسـیح ،ایامنـداران فرزنـدان ابراهیـم هسـتند و ختنـه قلـب را دریافت مـی کنند .ختنه
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جسـمی کـه خـدا بـه ابراهیم داد بـه ختنه روحانی کـه ایامنداران در مسـیح دریافـت خواهند
منـود ،اشـاره دارد (تثنیـه بـاب  ۱۰آیـه  ۱۶را ببینیـد) « .شما نیـز در اتحاد با او ختنه شـده اید،
ختنـه ای کـه بـه دسـت انسـان صـورت نگرفتـه اسـت بلکـه بـه وسـیله ختنـه مسـیح کـه قطع
طبیعـت نفسـانی اسـت بـه عمـل می آیـد » (کولسـیان باب  ۲آیـه .)۱۱

بار دیگر افسسیان باب  ۲آیات  ۱۱تا  ۲۲را بخوانید .ما واقعیت آنچه پولس در اینجا
نوشته است را در کلیسای خودمان مشاهده می کنیم؟ چه چالش هایی باقی می مانند؟

     سه شنبه     

 ۱آبان

اتحاد در یک بدن
پولس در سخنان الهام بخش خود به افسسیان به صورت کاربردی عمل می کند .اتحادی
که میان یهودیان و غیر یهودیان و میان مردمی با پیش زمینه های فرهنگی و قومی متفاوت
وجود دارد ،یک افسانه یا ساختاری نظری منیباشد؛ این یک واقعیت است که می طلبد « ما
زندگیامن شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده ایم » (افسسیان باب  ۴آیه .)۱



بـر طبـق افسسـیان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ،۳مسـیحیان بایـد بـه چـه روشـی شایسـته فراخوانده
شـدن خود در مسـیح باشـند؟

نتیجه عملی این فضایل و فیوضات در زندگی مسیحی « به حفظ وحدتی که روح القدس
بوجود می آورد« کمک می کند و با رشتههای صلح و صفا به هم پیوسته می شود ،کمک می
کند (افسسیان باب  ۴آیه  .)۳متام این ویژگی ها ریشه در محبت دارند (اول قرنتیان باب ۱۳
آیات  ۱تا  .)۷اعامل همیشگی محبت باعث حفظ روابط میان برادران و خواهران می شود و
صلح و اتحاد را در جامعه مسیحی و فراتر از آن ترویج می دهد .اتحاد در کلیسا ،محبت خدا
را به شیوه هایی منحرص به فرد که دیگران می توانند شاهدش باشند ،آشکار می سازد .کلیسا
فراخوانده شده است که بویژه در زمان نزاع ،تفرقه و جنگ چنین شاهدی باشد.
افسسیان باب  ۴آیات  ۴تا  ۶را بخوانید .در این سه آیه موضوع اساسی مورد بحث چیست؟

پولـس در نخسـتین آیـات ایـن بـاب ،عالقـه عمیـق خـود به وحـدت در کلیسـا را بیـان می
کنـد .او بـا نصیحـت بـه اتحـاد (افسسـیان بـاب  ۴آیـات  ۱تا  )۳سـخن خـود را آغاز مـی کند و
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بـا فهرسـتی از هفـت مولفـه ای کـه ایامنـداران را متحـد میسـازد ادامـه مـی دهد (افسسـیان
بـاب  ۴آیـات  ۴تـا  .)۶اتحـاد چیـزی اسـت کـه ایامنـداران همزمـان در حـال حـارض آنـرا دارند
(افسسـیان بـاب  ۴آیـات  ۴تـا  ،)۶چیـزی کـه باید بطـور مـداوم روی آن کار شـده و باید حفظ
شـود (افسسـیان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ،)۳و چیـزی کـه هـدف آینـده ای کـه مـا در تلاش بـرای
رسـیدن بـه آن هسـتیم ،مـی باشـد (افسسـیان باب  ۴آیـه .)۱۳
« رسول برادران خود را ترغیب می کند که در زندگی خود قدرت حقیقتی را که به ایشان
ارائه داد ،آشکار سازند .آنها باید به واسطه فروتنی و مهربانی ،بردباری و محبت منونه ای از
شخصیت مسیح و برکات نجات او می بودند .تنها یک بدن ،یک روح ،یک خداوند و یک ایامن
وجود دارد .همه ایامندران به عنوان اعضای بدن مسیح توسط یک روح و یک امید رسزنده
شده اند .تفرقه در کلیسا ،مذهب مسیح را در برابر جهان خوار می سازد و به دشمنان حقیقت
فرصت می دهد تا طریق های خود را توجیه کنند .دستور العمل های پولس تنها برای کلیسای
زمان وی نوشته نشده بودند .خدا تدبیر منود که آنها باید برای ما نازل گردند .ما برای حفظ
اتحاد در حلقه صلح چه کاری باید انجام می دهیم؟ » – الن جی .وایتEllen G. White, — ،
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 239

شــما در حــال حاضــر بــه منظــور اطمینــان یافتــن از اینکــه « شایســته مقامــی کــه بــه
آن خوانــده شــده ایــد زندگــی مــی کنیــد » ،چــه انتخــاب هایــی مــی توانیــد بکنید؟

     چهارشنبه     

 ۲آبان

رهربان کلیسا و اتحاد
« اما به همه ما فردا فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است
» (افسسیان باب  ۴آیه  .)۷در حالی که نجات موهبتی است که به متام کسانی که بخواهند
عطا خواهد شد ،برخی از عطایای روحانی به افرادی خاص برای اهدافی خاص داده شده اند.
افسسیان باب  ۴آیه  ۱۱را بخوانید .خدا چه عطایای رهربی به کلیسا می دهد؟

بـر طبـق افسسـیان بـاب  ۴آیـه  ،۱۲هدف خـدا از ارزانی داشتن عطایای مخصـوص رهربی به
کلیسـا چـه مـی باشـد؟ این عطایـا چگونه بـه یکدیگر مربوط می شـوند؟

همه مسیحیان به نوعی خادمان خدا و انجیل هستند .مأموریت مسیح در متی باب ۲۸
آیات  ۱۹و  ۲۰به متام مسیحیان داده شده است که بروند و متامی ملت ها را شاگرد ساخته،
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تعمید و آموزش دهند .کار خدمت تنها به تعداد کمی از افراد خاص از جمله شبان ها یا
بشارت دهندگان داده نشده است ،بلکه به متام کسانی که نام مسیح را با خود دارند ،داده
شده است .هیچ کس منی تواند خود را از کار انتشار انجیل معاف بداند و هیچ رهرب کلیسایی
منی تواند ادعا کند که مأموریتی ویژه دارد .عطایای روحانی رهربی بطور خاص برای تقدیس
کلیسا می باشند .رهربان کلیسا باید اتحاد را پرورش ،ترویج و تقویت منایند.
فهرست پولس از عطایای رهربی به ما می گوید که این نقش ها همچنین برای مجهز ساخنت
قوم خدا به منظور بشارت دادن به افراد گمراه می باشند .این مسئولیت برخی افراد ویژه
در کلیسا می باشد که به دیگران کمک کنند تا ماموریت و خدمت خود برای مسیح را انجام
دهند و بدن مسیح را تقدیس منایند « ،تا ما همه به آن وحدتی که در ایامن و شناسایی فرزند
خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود ،به انسانیت کامل
برسیم » (افسسیان باب  ۴آیه  .)۱۳الگوی نحوه رهربی عیسی باید ما را در شیوه خدمتامن
هدایت کند .عیسی آمد که به دیگران خدمت کند نه اینکه به او خدمت شود (متی باب ۲۰
آیات  ۲۵تا )۲۸؛ ما نیز باید برویم و این کار را انجام دهیم.
در میـان انسـان هـا متایلی قوی به مسـتقل بودن و پاسـخگو نبودن به دیگـران وجود دارد.
بطـور خـاص ،جامعـه غربـی از ایـن متایـل رنـج مـی بـرد .با ایـن وجـود ،پولس بـه ما یـادآوری
مـی کنـد کـه هیـچ مسـیحی در این جهان تنها نیسـت و اینکه مـا جامعه ای ایامنـی با رهربانی
روحانـی را تشـکیل مـی دهیـم کـه بـه ما کمـک می کننـد یکدیگر را در طول سـفر مشترکامن
تشـویق مناییـم .مـا همه با هم ،بخشـی از بدن مسـیح هسـتیم.

شــما چــه عطایــای روحانــی داریــد و چگونــه آنهــا را بـرای اتحــاد در کلیســای محلــی
خــود بــکار مــی برید؟

     پنجشنبه     

 ۳آبان

روابط انسانی در مسیح
مسیحیت مذهب ارتباطات است :ارتباط با خدا و با یکدیگر .ادعای داشنت رابطه ای عمیق
با خدا بدون اینکه بر رابطه ما با دیگران تأثیر بگذارد ،بی معنی می باشد .مسیحیت منی تواند
در جزیره ای تنها زندگی شود .اصول اتحادی که پولس در این رساله خود به افسسیان بیان می
کند ،همچنین در مورد نحوه ارتباط ما با دیگران قابل اجرا می باشند.



افسسـیان بـاب  ۵آیـات  ۱۵تـا  ۲۱را بخوانیـد .پولـس در آیـه  ۲۱چـه چیـزی به ما مـی گوید؟
رابطـه میان تسـلیم شـدن و وحدت چیسـت؟
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نصیحـت پولـس مبنـی بـر اینکه تسـلیم یکدیگر باشـیم با عبـارت « پر شـدن از روحالقدس
» در افسسـیان بـاب  ۵آیـه  ۱۸مرتبـط اسـت .پـر شـدن از روحالقـدس ،اصطالحـی اسـت کـه
بـرای تسـلیم شـدن در برابـر یکدیگـر بـکار مـی رود .ایـن مطلـب بـه رفتـار مناسـب خاضعانه
و بـا مالحظـه معطـوف مـی شـود کـه مـا بایسـتی نسـبت به مـردم داشـته باشـیم .البتـه ،این
ویژگـی طبیعـی بسـیاری از شـخصیتها منیباشـد ،بلکـه نتیجه سـاکن شـدن روح در قلبهای
مـا میباشـد .ایـن عطـای همان روح اسـت کـه پیونـد اتحـاد در مسـیح اسـت .بـر اسـاس ایـن
دیـدگاه ،تسـلیم شـدن یـک خصوصیـت باطنـی اسـت کـه بیانگـر احترام مـا بـرای مسـیح و
فـداکاری وی بـرای مـا میباشـد.



افسسـیان بـاب  ۵آیـه  ۲۲تـا بـاب  ۶آیـه  ۹را بخوانیـد .ایـن خصوصیـت تسـلیم شـدن متقابل
چـه تأثیـری بـر روابـط انسـانی مـا در خانـه و محـل کار یـک ایامندار مسـیحی دارد؟

اتحـاد در کلیسـا تـا حـدی بـه اتحـاد در خانـه بسـتگی دارد .پولـس تأکیـد منـود کـه اتحاد،
محبت و احرتامی که باید میان زن و شـوهر وجود داشـته باشـد می بایسـت از محبت مسـیح
نسـبت بـه کلیسـا کـه محبتی فداکارانه بـود ،الگو پذیرد .از ایـن رو ،احرتام مسـیح وار در خانه
و کلیسـا از همسران و اعضـای کلیسـا انتظـار مـی رود .ویژگـی مسـیح وار همچنیـن بایـد در
روابـط میـان فرزنـدان و والدیـن و میـان کارگر و کارفرمـا (ارباب و رعیت) دیده شـود .آن نوع
هامهنگـی و آرامشـی کـه بایـد در خانـه هایمان نفـوذ کند ،مـی بایسـت در زندگی کلیسـایی
مـا نیز وجود داشـته باشـد.

شــما از آیــات مربــوط بــه امــروز چــه اصولــی مــی توانیــد بدســت آوریــد کــه بــه
شــما در درک بهتــر نحــوه رفتارتــان (بســته بــه وضعیــت تــان) نســبت بــه یکــی از
اعضــای خانــواده یــا یکــی از همکارانتــان کمــک کننــد؟

     جمعه     

 ۴آبان

اندیشـه ای فراتـر :از نوشـته هـای الـن جـی وایـت « ،وحـدت روحانـی » ،صفحـات
 ،۱٨٨-۱۷۹از کتـاب شـهادتهایی بـرای کلیسـا ،جلـد .۹
مسـیح بـه تفـاوت هـای ملیتی و یا رتبـه یا عقیده اهمیـت منی داد .کاتبان و فریسـیان می
خواسـتند از متـام عطایـای آسمانی بـه گونه ای محلـی و قومی منفعـت یابند و سـایر خانواده
خـدا در جهـان را از آنهـا محـروم سـازند .امـا مسـیح آمـد تـا هـر گونه دیـوار تفکیـک را درهم
شـکند .او آمـد تـا نشـان دهـد کـه موهبت رحمـت و محبـت او مانند هـوا ،نور یا بـارش باران
کـه زمیـن را تـازه می سـازد ،به همه تعلـق دارد.
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« زندگـی مسـیح مذهبـی را بوجـود آورد کـه در آن هیـچ طبقه بندی وجود نـدارد ،مذهبی
کـه بـه واسـطه آن یهـودی و غیـر یهـودی و آزاد و دربنـد در برادری مشترک مرتبط می شـوند
و در مقابـل خـدا یکسـان هسـتند .هیـچ مسـئله ای از سیاسـت کارهـای او را تحـت تأثیـر قرار
نـداد .او میـان همسـایگان و غریبـه هـا یـا دوسـتان و دشـمنان تفاوتـی قائـل منـی شـد .آنچـه
برایـش خوشـایند بـود جـان هـای تشـنۀ آب حیـات بـود »و – الن جـی .وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 190, 191

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد ایــن عبــارت بیاندیشــید» :در بــاب  ۴افسســیان نقشــه خــدا چنــان بــه ســادگی و
وضــوح آشــکار شــده اســت کــه تمــام فرزندانــش مــی تواننــد حقیقــت را درک کننــد .در اینجــا
ابـزاری کــه او بـرای نگــه داشــتن اتحــاد کلیســایش منصــوب نمــوده اســت ،کــه اعضایــش تجربــه
دینــی ســالمی بـرای جهــان آشــکار ســازند ،بــه وضــوح بیــان شــده اســت – «.الــن جــی .وایــت،

Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1117

شــما در بــاب  ۴افسســیان چــه چیــزی مــی بینیــد کــه بــه اتحــاد کلیســا اشــاره دارد؟ مــا ب ـرای
کمــک بــه حفــظ ایــن اتحــاد چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟
 .۲نیــاز بــه فروتنــی و تســلیم شــدن در کانــون موضــوع اتحــاد قـرار دارد .بــدون ایــن صفــات
چگونــه ممکــن اســت اتحــادی در کلیســا وجــود داشــته باشــد ؟اگــر مــا مغــرور ،مطمئــن از
دیــدگاه هــا و مواضــع خــود و بــی تمایــل بــه گــوش دادن بــه دیگ ـران باشــیم ،هیــچ شانســی
ب ـرای اتحــاد نخواهیــم داشــت .چگونــه مــی توانیــم ایــن فروتنــی و تســلیم شــدن را بیاموزیــم؟
 .۳ما چگونه می توانیم حتی با وجود اختالف عقیده ،متحد باشیم؟

خالصـه :پولـس در ایـن رسـاله بـه افسسـیان ،نصایح بسـیاری در زمینه مفهوم در مسـیح
بـودن بـرای مسـیحیان ارائـه میدهـد .نجات در عیسـی ،زندگی مـا را به گونـه ای عملی تغییر
مـی دهـد .متـام روابـط انسـانی ما از جملـه روابط میان بـرادران و خواهران در کلیسـا توسـط
قـدرت مسـیح در زندگـی مـا تغییـر مـی یابنـد .و ایـن تغییـر بـرای وحـدت داشتن مـا بسـیار
حیاتی میباشـد.
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