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 : پولس و افسسیان(  ۳رساالت زندان پولس )درس شمارۀ سرشناسه: 

 ریجی کید  مدرس: 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه  

برداری، چاپ، توزیع و دخل و تصرف در این اثر بدون اجازۀ ناشر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط  نسخه

مقدسی از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة  رسمی از ناشر است. ارجاعات کتاب به کسب اجازۀ  

.مقدس( گرفته شده استمژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب 
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 فهرست مطالب

 
 مقدمه ( ۱)

 زمینه پیش( ۲)

 نویسندگی 

 مخاطب اصلی    

 مخاطب ثانوی    

 هدف 

 پادشاهی خدا    

 ها چالش   

 محتوا ساختار و ( ۳)

 تحیات 

 شکرگزاری 

 دعا 

 بدنة نامه

 شهروندی    

 اداره    

 قانون زندگی    

 تحیات پایانی    

 کاربرد امروزی ( ۴)

 احترام به پادشاه 

 ستایش و پرستش    

 اطاعت    

 بنای پادشاهی 

 فتح جهان 

 ی ریگجهینت( 5)
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 مقدمه 
های جدید  گویند که انطباق با فرهنگ به من می اغلباند، افرادی که در بیش از یک کشور زندگی کرده 

مناسب است، لزوما  های خود را دارد و آنچه در کشوری صحیح و  هر ملت، رسوم و قوانین و ارزش چقدر دشوار است.  

در کشور دیگر مناسب نیست. بازرگانان، گردشگران، و حتی مبشرین باید زمان زیادی را صرف یادگیری امور کشوری  

 کنند. کنند که از آن بازدید می 

همة ما جدا از مسیح و خارج از   کند.به طرق متعددی، چنین چیزی دربارة زندگی مسیحی نیز صدق می 

؛ و حال که  ایم. بسیاری از ما سالیان زیادی را صرف یادگیری امور ملکوت تاریکی کرده ملکوت او متولد شدیم 

 روبرو هستیم.   با چالش   ، پادشاهی نور در مسیح  یعنی  کوشیم بر طبق امور ملت و پادشاهی جدیدمان زندگی کنیم می

که چگونه طوری  شد این چالش چیز جدیدی نیست. حتی در قرن اول، باید به مسیحیان آموزش داده می 

پرستانه آمده بودند و بخش عمدة  بسیاری مسیحیان از مذاهب بتزندگی کنند که مناسب پادشاهی مسیح باشد. 

برای آنها بسیار دشوار بود که طرز فکر،    های شیطان صرف کرده بودند. زندگی خود پیش از ایمان را به پیروی از راه 

، وقتی پولس رسول رسالة خود به افسسیان را نوشت، با رسم تصویری  بنابراین احساس، و رفتار خود را عوض کنند. 

 پرداخت.   فراخ و ملموس از زندگی در پادشاهی خدا در مسیح، مستقیما به این چالش

را »پولس و افسسیان«   آن ما  ، واین سومین درس از مجموعه دروس »رساالت زندان پولس« است

هایی است  در این درس به بررسی رسالة پولس به کلیسای افسس خواهیم پرداخت، و تمرکز ویژة ما بر راه ایم.  نامیده

 که او این نامه را شکل داد تا به مسیحیان بیاموزد که چطور در ملکوت خدا، بنا شوند، باقی بمانند، و پیشرفت کنند. 

زمینة نامة  نخست، به بررسی پیش شود: س به افسسیان، به سه بخش تقسیم می ما در رسالة پول  اکتشاف

و سوم، دربارة کاربردهای   کنیم.دوم، به ساختار و محتوای رسالة افسسیان نگاه می  پردازیم.پولس به افسسیان می 

 . زمینة رسالة پولس به افسسیان شروع کنیمامروزی این نامه صحبت خواهیم کرد. بیایید با پیش 

 

 زمینهپیش
هبری مقتدرانه به کلیسا بدهد، و او بخشی از این کار  اکار پولس به عنوان یک رسول این بود که تعالیم و ر

را گسترش دهد یا آنها را برای   های صحیح آموزه خواست که صرفا اما پولس نمی  ها انجام داد.را با نگارش نامه 

های صحیح  خواست به کلیسای زمانة خود با به کارگیری آموزه او می تر از هر چیز،  آیندگان حفظ کند. نخست و مهم
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پردازند که کلیسا در قرن اول با آنها  های او شبانی و دلسوزانه هستند، و مستقیما به مشکالتی می خدمت کند. نامه 

 روبرو بود.  

عنی که در مطالعة نامه به افسسیان، مفید است چنین سواالتی بپرسیم: این نامه به چه کسی نوشته  این ی

آگاهی از پاسخ چنین سواالتی در درک بهتر   شد؟ و آنها با چه مشکالت قابل توجهی در زندگی خود روبرو بودند؟

 کند.تعالیم پولس به ما کمک می 

نخست،  کنیم: سسیان، توجه خود را بر سه موضوع متمرکز می زمینة رسالة پولس به افدر نگاه به پیش 

کنیم. دوم، مخاطبین اولیة آن را خواهیم شناخت. و سوم، به هدف  دربارة نویسندگی پولس در این نامه صحبت می 

 کنیم. پولس از نگارش نامه به آنها نگاه خواهیم کرد. بیایید ابتدا با نگاه به نویسندگی پولس در این نامه شروع 

 

 نویسندگی 
تعدادی از محققین متاخر، عقیده دارند که پولس نویسندة واقعی این نامه نبوده است. در عوض، آنها  

و تعالیم  اند که رساله به افسسیان توسط یکی از شاگردان پولس نوشته شد تا میراث پولس ادامه بیابد  استدالل کرده 

از یک طرف، خودِ نامه   بسیار خوبی برای رد این نظریه وجود دارد. اما دالیل او به طرق جدیدی به کار بسته شوند.

 گوش کنید:   ۱: ۱به کلمات افسسیان  کند که توسط پولس نوشته شده است. ابراز می 

 

 ، هزارة نو(. ۱:  ۱از پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است، به مقدسین ساکن در شهر افسس )افسسیان  

 

اما    کردند. کلیسای اولیه، برخی از معلمین دروغین، به نام افراد دیگر نامه جعل می این حقیقت دارد که در   

ای را کشف کرد، آن را رد کرد. به تعلیم پولس دربارة این موضوع در دوم تسالونیکیان  هرگاه که کلیسا عدم اصالت نامه 

 گوش کنید:   ۳ - ۱:  ۲

 

ای آمدن ما نزد او، استدعا داریم از پیام نبوتی یا گفته یا نامه   ای برادران، دربارة آمدن خداوند ما عیسای مسیح و گرد

کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد )دوم  که گویا از ما باشد... زود متزلزل یا مشوش مشوید.... مگذارید هیچ 

 (. ۳-۱: ۲تسالونیکیان 

 

مِ خود پولس، به این شکل دست  بسیار دشوار است که باور کنیم یک شیفته یا شاگرد پولس بخواهد بر خالف تعلی

 د. به جعل نام او بزن 
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به طور    های دیگر او دارد.نامهشباهت زیادی به    هم از نظر آموزه و هم لحن  گذشته از این، رسالة افسسیان  

خاص، پیوندی قوی بین این نامه و رساله به کولسیان وجود دارد که از آنجا که پولس احتماال هر دو را در یک زمان  

این پیوندها آنچنان محکم و طبیعی هستند که حتی اگر پولس نام خود را در   نوشته است، نباید ما را غافلگیر کند. 

 آورد، تصور اینکه که کلیسا بخواهد اعتبار آن را به شخص دیگری بدهد، دشوار بود.این نامه نمی 

افسس بود و دو سال در این  اعمال رسوالن، پولس موسس کلیسای  ۲۱-۱۹های در نهایت، بر طبق باب  

شهر زندگی کرد. حتی پس از آن، او روابط نزدیک با مشایخ کلیسا را حفظ کرد. غیرقابل تصور است که افسسیان  

به طریق مشابه، این تفکر که کلیسای اولیه یک نامة جعلی که از چنین    دادند.جعلی بودن این نامه را تشخیص نمی 

 نکرده باشد، قابل تصور نیست. نابود ای ارسال شده را برجسته  ای به چنین کلیسایرسول برجسته 

 

 مخاطب 
   مان را به مخاطبین اولیة نامه به افسسیان معطوف کنیم.پس از نگاه به نویسندگی پولس، باید توجه 

. نخست، مخاطب اصلی او که کلیسای افسس است. و  کنیمما مخاطبین پولس را در دو بخش بررسی می 

بیایید با نگاهی به کلیسای افسس به عنوان    پردازیم.خصوص کلیساهای درة لیکوس می مخاطب ثانوی او، بهبعد به  

 مخاطب اصلی پولس آغاز کنیم. 

 

 مخاطب اصلی 
 نگاه کنیم:  ۱: ۱بیایید یک بار دیگر به کلمات افسسیان  

 

 ، هزارة نو(. ۱:  ۱افسس )افسسیان  از پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است، به مقدسین ساکن در شهر  

 

 در نشانی این نامه، پولس کلیسای افسس را به عنوان مخاطب خود معرفی کرد.  

در قرن اول،  افسس، پایتخت استان رومی آسیا بود که تقریبا با منطقة آسیای صغیر امروزی مطابقت دارد.   

بود که نقش دروازة بین جهان شرق و غرب را  ترین شهرهای امپراتوری روم ترین و مهماین شهر یکی از معروف 

 . قرار دارد ای نه چندان دور از رودخانة میندر به لحاظ جغرافیایی، این شهر بر ساحل دریای اژه با فاصله داشت.

الزم به ذکر است که برخی از محققین باور دارند این نامه در اصل به کلیسای افسسیان فرستاده نشده بود.   

برای مثال، بعضی محققین به   . مبنای ضعیفی دارندای شبهة آنان وجود دارد، اما همة این دالیل دالیل زیادی بر

  اند. جا افتاده  ۱: ۱های این نامه، کلمات »در افسس« از افسسیان کنند که در بعضی نسخه این حقیقت اشاره می 
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ای سراغ نداریم که از مخاطب  خه ها شامل این کلمات هستند و نساگرچه این موضوع صحیح است، اما اکثر نسخه 

 متفاوتی نام برده باشد. 

 شوند. به دو نمونه توجه کنید. طور خاص به افسس مربوط می بسیاری از جزئیات در نامه، به از این گذشته،   

دانیم که پولس در زمان اقامت خود در افسس، با پرستندگان االهة آرتمیس  اعمال می  ۱۹از باب نخست،  

ثمر ظلمت« تعلیم داد، و در  علیه »اعمال بی  ۱۱: ۵و بسیاری اعمال مرموز درگیر شد. متقابال، او قویا در افسسیان 

 ها تاکید کرد. بر نبرد مسیحیان علیه بت ۱۲- ۱۱:  ۶افسسیان 

شد  آرتمیس شناخته می   دهندة«عنوان »پرورش دانیم که شهر افسس به  شناسی می از تحقیقات باستان دوم،   

پولس در ارتباط با این، در   ترین« شهر در استان آسیا ساخته است. شد که آرتمیس، افسس را »پر جالل و گفته می 

و اینکه چطور  کند صحبت می  لیسابه عنوان »تغذیه کننده« یا »پرورش دهندة« ک از مسیح ۲۹-۲۷: ۵افسسیان 

 کند. مسیح کلیسا را به عروس درخشندة »پر جالل« خود تبدیل می 

انداز کلیسای افسس  طور خاص طنین اند تا به رسد اینها و دیگر جزئیات در این نامه، طراحی شده به نظر می  

 باشند.  

این نامه را به افسسیان فرستاد. برای   اند که پولسسر آخر، چند نفر از پدران کلیسای اولیه شهادت داده 

 نویسد: « میآموزگار» نمونه، کلمنت اسکندریه، در اواخر قرن دوم این سخنان را در فصل پنجم کتاب خود، 

 

صحبت   و دربارة این موضوعاتمورد نظر را آشکار کرده  ةنکت شکل  ینترواضح ه، پولس ب یان و با نوشتن به افسس

 کرده است. 

 

 کند. را ذکر می  ۱۵-۱۳: ۴ة این مقدمه، متن کامل افسسیان  کلمنت در ادام

 از جلد پنجم کتاب خود »علیه مارسیون«، اینطور نوشت:  ۱۷به طریق مشابه، ترتولیان در آغاز قرن سوم در فصل  

 

 آموزیم که این رساله به افسسیان فرستاده شد، و نه الئودیکیان. از سنت حقیقی کلیسا می 

 

ترتولیان، تمام سنت کلیسا تا پیش از آن زمان، تایید کرده بود که این نامه به افسس فرستاده شده  با توجه به سخن  

به طور خالصه، شواهد محکمی   و هیچ شاهدی از کلیسای اولیه، با ترتولیان در این مورد مخالفت نکرده است.  بود.

 یسای افسس خوانده شود. دهند قصد پولس این بود که این نامه توسط کلوجود دارند که نشان می 

باید توجه خود را  حال که به شواهدی نگاه کردیم که نشان داد مخاطب اصلی پولس کلیسای افسس بود،   

 به مخاطب ثانوی او، یعنی کلیساهای درة لیکوس معطوف کنیم. 
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 مخاطب ثانوی 
دانیم که در شهرهای کولسی و الئودیکیه  در قرن اول، تعدادی از کلیساها در درة لیکوس رشد کردند. می 

و دالیل خوبی در دست داریم که گمان کنیم کلیسایی نیز در هیراپولیس وجود داشت.   ندوجود داشت هاییکلیسا

خوبی وجود دارد که گمان کنیم پولس در   دلیل اگرچه در نامة پولس به افسسیان به این کلیساها اشاره نشده است، 

 زمان نگارش نامه، این کلیساها را در ذهن داشت. 

به کلیساهای درة لیکوس به عنوان مخاطب ثانوی پولس   که دقت خواهیم کرد به دو نوع از شواهدما 

ه کلیساهای درة  نخست، این شاهد که پولس به مخاطبی نا آشنا نوشت، و دوم، ارتباط این نامه بکنند: اشاره می 

 کنند مخاطب پولس برای او نا آشنا بود. لیکوس. بیایید با نگاه به برخی از جزئیات شروع کنیم که اشاره می

 دقت کنید:  ۱۵:  ۱ابتدا به کلمات پولس در افسسیان 

 

 (. ۱۵:  ۱)افسسیان  یدمشن ینمقدس ة خداوند و محبت شما را با هم ی ایسشما را در ع یمانخبر ا 

 

از قرار معلوم، بخش قابل توجهی از مخاطبین او کسانی بودند که او خود به صورت دست اول ایمان آنها را ندیده  

 کنند: نیز به همین اشاره می  ۳-۲:  ۳کلمات او در افسسیان  بود. 

 

ید. مقصودم رازی است که  اگمان شما دربارة مباشرت فیض خدا که برای شما به من بخشیده شده است، شنیده بی

، هزارة  ۳-۲:  ۳ام )افسسیان  از راه مکاشفه بر من معلوم گردید، چنانکه تا به حال مختصری دربارة آن به شما نوشته 

 نو(. 

 

دانست، نه چون او قبال به آنان تعلیم داده بود، بلکه چون او  پولس اظهار کرد که مخاطب او دربارة انجیل وی می 

 اما البته، پولس شخصا به افسسیان تعلیم داده بود.  همین نامه دربارة آن نوشته بود.   های پیشینِفصل در 

نشانة دیگری که پولس به بسیاری مخاطبین نا آشنا نوشته، این است که نامة او حاوی هیچگونه ارجاعات   

  ین از ا یذکر مواردکه خوانندگان خود را شخصا با  نشان داد های کانُنی دیگرش،شخصی نیست. او در تمام نامه

 : شناسد ی م یلقب

 شناخت؛اسامی افرادی در بین مخاطبین که می  •

 ی مشخص؛دسالم رساندن به افرا •

 اشاره به زمانی که با خوانندگان خود سپری کرده بود؛  •
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 ؛ مانند »برادر« برای مخاطب قرار دادن خوانندگاناستفاده از اصطالحات آشنا  •

 خوانندگان خویش؛ و ابراز محبت برای  •

 توصیف خود به عنوان »پدر روحانی« خوانندگانش.  •

 

و این مخالف   ای نیست.در حقیقت، رسالة پولس به افسسیان تنها نامة کانُنی او است که حاوی هیچ ارجاع شخصی 

خواست  می دهد که او . این موضوع نشان می این واقعیت است که او روابط بسیار نزدیکی با کلیسای افسس داشت

 اش بعد از افسس، به کلیساهای مختلفی منتقل شود و آنها کلیساهایی بودند که او با آنان نا آشنا بود. نامه

ایم تا به بررسی این مدرک بپردازیم  حال که دیدیم مخاطبین پولس شامل کلیساهای نا آشنا بودند، آماده  

 و هیراپولیس نوشت. که او به کلیساهای درة لیکوس شامل کولسی، الئودیکیه، 

  ۲۲-۲۱: ۶با توجه به افسسیان  توان در تیخیکوس، دوست پولس یافت.یک ارتباط به درة لیکوس را می  

، تیخیکوس حداقل دو نامه برای پولس به مقصد رساند: یکی به کلیسای افسس و یکی به  ۸-۷: ۴و کولسیان 

ای  زمان نامههمچنین، پولس هم  سفر به مقصد رساند.؛ و به احتمال زیاد او هر دو نامه را در یک کلیسای کولسی

 به کلیسای الئودیکیه نوشت، که گرچه این نامه باقی نمانده است.نیز 

 ، به نامة خود به الئودیکیان اشاره کرد: ۱۶:  ۴پولس با این سخنان در کولسیان  

 

را   یهودکئ خوانده شود و رساله از ال یزن یانکی ودئال یسای که در کل ید شما خوانده شد، مقرر دار  یرساله برا ینچون ا 

 (. ۱۶: ۴)کولسیان  یدهم شما بخوان

 

این   ای که پولس به کلیسای الئودیکیه نوشت را نیز رسانده است. منطقی است که تصور کنیم تیخیکوس نامه

و منطقی است که فکر   خوانند.های یکدیگر را می بهترین روش برای ابراز اطمینان از این بود که هر دو کلیسا نامه 

 ای از نامه به افسسیان را نیز به آنها رساند تا بخوانند. کنیم او نسخه

خواست کلیساهای درة لیکوس نامة افسسیان را بخوانند این  دلیل دیگری برای اینکه فکر کنیم پولس می  

گوش   ۱: ۲به سخنان او در کولسیان  در طی دوران زندان، این کلیساها در ذهن او جایگاه واالیی داشتند.است که 

 کنید:  

 

اند، چه  هستند، و برای همة آنان که روی مرا ندیده  خواهم بدانید که به خاطر شما و کسانی که در الئودیکیهمی

 ، هزارة نو(. ۱: ۲ای دارم )کولسیان مجاهده 
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پولس نگران تعالیم غلط در کولسی بود، و از قرار معلوم باور داشت که مشکالت مشابهی هم در الئودیکیه، و احتماال  

 کلیساهای دیگر منطقه وجود دارند. 

 به کلیسای هیراپولیس اشاره کرد:  ۱۳-۱۲:  ۴برای مثال، او در کولسیان  

 

 (. ۱۳-۱۲: ۴)کولسیان  کشدی محنت م یاربس س ی یراپولو اهل ه یه کیودئشما و اهل ال ة دربار  ...اپفراس 

 

رسد این داللتی  به نظر می  یافته در آنجا است. دهندة یک کلیسای سازمان اشارة پولس به هیراپولیس احتماال نشان 

شد  پرداختند و باعث می بر آن باشد که کلیساهای درة لیکوس به طور مشترک هزینة همراهی اپفراس با پولس را می 

 کرد. که اپفراس به طور مداوم یادآور کلیساهایی باشد که نمایندگی می 

شد؛  ای خدمت به آنان غافل نمی دهد که او از فرصتی برعالقة پولس به کلیساهای درة لیکوس نشان می  

 بود.  می ای اضافه از یک نامه همراه تیخیکوس مخصوصا اگر الزمة این خدمت فقط ارسال نسخه 

کند فکر کنیم رساله به افسسیان برای کلیساهای درة لیکوس در نظر  سومین عاملی که ما را مجبور می  

و بنابراین،   پردازند. های پولس به افسسیان و کولسیان به مشکالت مشابهی می گرفته شده بود، این است که نامه

برای اینکه تصویری به دست   مناسب بود.توانیم بگوییم رسالة افسسیان برای کلیساهای درة لیکوس مرتبط و می

 کنیم.بدهیم، تنها به یک مثال اشاره می 

که شیاطین را   بودند علیه معلمین کاذبی  مبارزه  حال در  همانطور که در درس پیشین دیدیم، کولسیان  

صوص شیاطین،  خ پولس با تاکید بر برتری متعالی عیسای مسیح بر تمام عالم و به  کردند.پرستیدند و تکریم می می

 با بدعت آنان مقابله کرد. 

 ، عیسی را اینطور توصیف کرد: ۱۶: ۱برای مثال، پولس در کولسیان   

 

ها  ها و سلطنت و تخت  یدنیو ناد  یدنی د  یزهای است از چ  ینشد، آنچه در آسمان و آنچه بر زم  یدهآفر  یز در او همه چ

 (. ۱۶: ۱)کولسیان   شد  یده او آفر ی او و برا ةیل وسه و قوات؛ همه ب یاساتو ر

 

 مقایسه کنید که پولس، مسیح را با این مشخصات توصیف کرد:  ۲۲-۲۰:  ۱این متن را با افسسیان  

 

مسیح... ]را[ ... به دست راست خود نشانید بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در  

کسی شود. و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او  این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آنِ 

 ، هزارة نو(. ۲۲-۲۰:  ۱برای کلیسا سرِ همه چیز باشد )افسسیان 
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( و اِکوسیا archeدر این قسمت، درست مانند بخشی از کولسیان که خواندیم، پولس از کلمات یونانی آرکی )

(exousia  استفاده کرد که در اینجا )هر دوی این کلمات در درجة اول به موجودات    اند.ریاست و قدرت ترجمه شده

تواند هم به  تکرار کرد که می   را(  kuriotes)  ئوتْس یکوریونانی  . او همچنین استفادة خود از کلمة  دارندروحانی اشاره  

پولس کلمة یونانی دونامیس    در آخر،  راهبران انسانی اشاره کند و هم به موجودات روحانی مانند فرشتگان و شیاطین.

(dunamis را به کار می ) اگرچه دونامیس اغلب برای معنای سادة »قوت« یا   که اینجا نیرو ترجمه شده است. گیرد

برد که همسو با شیطان،  کار می »توانایی« استفاده شده است، اما یهودیت قرن اول این اصطالح را برای شیاطینی به  

   جنگیدند. علیه خدا می 

  نقش تیخیکوس به عنوان فرستادة پولس، عالقة خاصی که پولس به کلیساهای درة لیکوس داشت، و  

دهد که وقتی پولس برای افسسیان نامه نوشت،  مضامین مشابه در افسسیان و کولسیان، به طور جدی نشان می 

 کلیساهای درة لیکوس را نیز در ذهن داشت. 

در  شد و هم کلیساهای درة لیکوس،  حال که دیدیم مخاطبین اصلی پولس احتماال هم شامل افسسیان می  

   چرا پولس الزم دید که این نامه را بفرستد؟  به هدف او از نگارش بیندازیم.تر موقعیتی هستیم که نگاهی دقیق

 

 هدف 
ی از افراد نسبتا محلی  گروه ویژة های خود را برای پرداختن به مشکالت به طور معمول، پولس نامه

اما در رساله به افسسیان او کار متفاوتی انجام داد: او به مشکالت    شناخت.می آنها را  مستقیما یا شخصا    نوشت کهمی

 چندین کلیسا در اماکن مختلف پاسخ داد که بسیاری از آنها را هرگز مالقات نکرده بود. 

نبود که به   ین او ا راهکار اما هدف پولس در نگارش این نامه پرداختن به مشکالت تمام این کلیساها بود. 

 . کند  یدگیوعات به صورت جداگانه رسموض  این  از  یکهر  

شود: نخست، به مضمون پادشاهی خدا در نامة پولس  بحث ما دربارة هدف پولس به دو بخش تقسیم می 

  یسا کل ی چالش را برا ینچند ، خدا ی نظر پادشاه مپولس از  چطور که  یدد یمخواهکنیم. دوم، به افسسیان نگاه می 

 بیایید ابتدا به مضمون پادشاهی خدا نگاه کنیم.  . حل کرده است

 

 پادشاهی خدا 
دهند. اما  نظر، متی، مرقس، و لوقا ارتباط می بسیاری از مسیحیان، اصطالح پادشاهی خدا را به اناجیل هم 

، و  داشتهایش به پادشاهی خدا اشاره او صراحتا شانزده بار در نامه  مهمی بود.اصل پادشاهی خدا برای پولس نیز 

 به دفعات از دیگر واژگان سلطنتی نیز استفاده کرد. 
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شناسی پولس، آموزة او دربارة روزهای آخر، در مرکز تفکرات او  پیشین تاکید کردیم که آخرت در دروس 

پولس درک کرده بود که مسیح با آغاز خدمت زمینی خود، ادامه در عصر کلیسا، و در نهایت با رسیدن به کمال    بود.

همپوشانی   اصطالحوال از کار مسیح تحت او معم  رساند. در بازگشت پیروزمندانة خود، تاریخ را به اوج متعالی آن می 

 داشت. های نهایی خود را نازل می که خدا برکات و لعنت  کردصحبت می   بین عصر حاضرِ گناه و مرگ، و عصر آینده

نویسان از عصر آینده صحبت کردند، عموما آن را تحت عنوان پادشاهی خدا  اما وقتی عیسی و انجیل 

دیدند که پادشاهی خدا همانطور که در آسمان متجلی است، بر زمین  را زمانی می آنها عصر آینده    کردند. توصیف می 

 کرد. و البته، پولس نیز این را باور داشت. نیز تجلی پیدا می 

در حقیقت، به عقیدة لوقا،    ایم.از این دیدگاه، هرچه از اهمیت پادشاهی خدا در تفکر پولس بگوییم، کم گفته 

به سخنان لوقا   داد.هستة خدمت رسوالنی پولس را موعظه دربارة پادشاهی خدا شکل می دوست و همسفر پولس، 

 گوش کنید:   ۳۱- ۳۰: ۲۸در اعمال 

 

:  ۲۸)اعمال  داد یم یمتعل ... خداوند یح مس ی ایس در امور ع... و  نمود ی به ملکوت خدا موعظه م... پولس دو سال تمام

۳۱-۳۰ .) 

 

احتماال همان زمان و مکانی که رسالة خود به افسسیان را نوشت. و   – ی بود در زمان مورد نظر، پولس در روم زندان

لوقا به جای اینکه بگوید پولس »انجیل« را موعظه    کند.دقت کنید که لوقا چطور خدمت پولس در آنجا را توصیف می 

 گوید پولس »ملکوت خدا« را موعظه کرد. کرد، می می

« یا »خبر خوش« را به اموری مانند بخشش یک نفر از گناهانش  در کلیسای امروزی، مردم معموال »انجیل  

 دهند. اینها جوانب عالی امید ما هستند. ربط می  به یک فرد و وعدة حیات جاودان 

شمول دارد. پیغام این است که پادشاه االهی ما از قدرت و اقتدار  مقدس، انجیل بُعدی جهان اما در کتاب  

مطیع و گناه را مغلوب کند، قوم خود را از اسارت ایشان رهایی دهد و آنان را به  انش را نکند تا دشمخود استفاده می 

نویسان معموال از »انجیل  به همین دلیل است که عیسی و انجیل  عنوان حاکمان بر زمین جدید منصوب کند.

به افسسیان تعلیم    هی خداتوانیم بگوییم وقتی پولس دربارة ماهیت پادشا و بنابراین، می   کنند.پادشاهی« صحبت می 

   داد. شان می داد، داشت تصویر بزرگتری از انجیل به دست 

اگرچه پولس فقط چند بار صریحا از پادشاهی خدا در افسسیان صحبت کرد، اما مکررا به آن اشاره کرده   

ردند. هر دوی این  آوواژگان او غالبا پادشاهی اسرائیل در عهد عتیق و امپراتوری معاصر روم را به یاد می  است.

 کردند که انجیل او دربارة یک پادشاهی است، به طور خاص، پادشاهی خدا. نهادها، به خوانندگان پولس یادآوری می 
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به شش طریقی که پولس در افسسیان توجهات را به پادشاهی خدا معطوف کرد توجه کنیم. با مفهوم  بیایید   

در عهد عتیق، قوم خدا تحت یک پادشاهی،    کنیم.به آن اشاره کرد شروع می   ۱۹،  ۱۲:  ۲شهروندی که او در افسسیان  

به طریق   نها شهروندانِ پادشاهی او بودند.سازمان داده شده بودند؛ یعنی پادشاهی اسرائیل. خدا پادشاه آنان بود و آ

الیل،  به همین د ترین شهروندی در زمان پولس، شهروندی امپراتوری روم بود.مشابه، ارزشمندترین و شناخته شده

کردند که آنها شهروندان  وقتی پولس از مسیحیان به عنوان »شهروندان« صحبت کرد، مخاطبین او درک می 

 پادشاهی بودند. 

به آن اشاره    ۵:  ۵و نیز    ۱۸،  ۱۴:  ۱، که پولس در افسسیان  کندنیز همین موضوع صدق می   وراثتم  در مفهو 

و در امپراتوری روم، فقط   بردند.در عهد عتیق، فقط شهروندان پادشاهی اسرائیل سرزمین وعده را به ارث می  کرد.

و در حقیقت،   ها بود. به عبارت دیگر، حق وراثت فقط در اختیار شهروندان پادشاهی  شهروندان حق وراثت داشتند.

 دهد. پولس صریحا میراث ما را به پادشاهی مسیح ربط می 

گ به طور  جن  به آن اشاره کرد توجه کنید.  ۱۸-۱۰: ۶به موضوع خدمت سربازی که پولس در افسسیان  

بایست در  مستقیم با مفهوم پادشاهی ارتباط داشت. در عهد عتیق، تمام شهروندانِ مردِ دارای توانایی جسمانی می 

بنابراین، پافشاری    و در امپراتوری روم، تنها شهروندان ملزم به خدمت سربازی بودند.   کردند. ارتش اسرائیل خدمت می 

 همچنین حاکی از تابعیت در پادشاهی خدا بود. حانی، پولس دربارة مشارکت مسیحیان در نبرد رو

از آن صحبت شده است، به   ۲۶: ۲-۲۰: ۱هایی مانند افسسیان به عالوه، حاکمیت بر آفرینش در قسمت  

همین   در عهد عتیق، یکی از اهداف اصلی اسرائیل، گسترش حاکمیت خود بر زمین بود.  پادشاهی خدا مربوط بود. 

بنابراین، وقتی پولس تعلیم داد که ایمانداران با مسیح بر مسند اقتدار    کرد.ری روم نیز صدق می موضوع دربارة امپراتو

اولیای امور در   هم شهروندان و هم ،داد که مسیح یک پادشاه بود و ایمانداران او نشان می اند،بر آفرینش نشسته 

 . پادشاهی او بودند 

در عهد عتیق، قوم خدا   های سلطنتی دارد. ، پیوستگی ۱۵: ۳افسسیان حتی اشاره به خاستگاه اسامی ما در  

 شدند چون آنان بخشی از پادشاهی وی بودند. به اسم او خوانده می 

 گوش کنید:  ۱۲-۱۱: ۹برای مثال، به عاموس   

 

  یشان که اسم من بر ا  ها راامت   ة اَدوُم و هم  ة یبق  یشان تا ا  ... پا خواهم نمود  د را که افتاده است بر وداو  ةیمدر آن روز خ

 (. ۱۲- ۱۱:  ۹)عاموس  تکلم نموده است آوردی م  جاه را ب ین نهاده شده است، به تصرف آورند.« خداوند که ا
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  نسل  حاکمیت وقتی خداوند از بازسازی خیمة داوود صحبت کرد، منظورش این بود که او پادشاهی اسرائیل را تحت 

شدند،  شدة او افزوده می به پادشاهی بازسازی و آنان که    کند.زسازی می داوود به عنوان بخشی از اوج تاریخ بشریت با 

 شدند. به نام او خوانده می 

برای آنانی که در امپراتوری، شهروندی دریافت  گذاری، ارتباطی هم با امپراتوری روم داشت. مشخصا نام 

نام کسی که ضامن آنها برای شهروندی شده بود یا نام امپراتوری که شهروندی را اعطا  کردند معمول بود که می

 ای از پیوستن به امپراتوری بود. در هر دو مورد، نام کسی دیگر را بر خود گرفتن جنبه   کرده بود بر خود بگیرند.

هم در عهد عتیق و هم در   کند.از خود به عنوان سفیر خدا صحبت می  ۲۰: ۶پولس در افسسیان در آخر،  

   . محیط رومی، یک سفیر نمایندة رسمی پادشاه یا امپراتور بود

های گستردة او در این نامه، مستقیما  به طرق مذکور و اشکال متعدد دیگری، پولس آشکار ساخت که نگرانی  

 هی خدا ارتباط داشت.  با مفهوم وی از پادشا

های پادشاهی  ایم چالش حال که به مضمون پادشاهی خدا در نامة پولس به افسسیان نگاه کردیم، آماده  

 خدا که پولس به آنها پرداخت را بررسی کنیم. 

 

 ها چالش
لیل  های بسیاری اشاره کرد که کلیساهای افسس و درة لیکوس با آنها روبرو بودند، اما به دپولس به چالش 

آلود که بر علیه »انسانیت جدید«  »انسانیت کهنه« یا ذات گناه پردازیم: از آنها می مورد ضیق وقت ما تنها به سه 

های نژادی بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی؛ و  تنش   کند؛جنگد و آنها را به گناه تشویق می درون هر ایماندار می 

 نیروهای شیطانی. 

آلود ما نوشت، به زبان پادشاهی متوسل شد و تعلیم داد که  و اعمال گناه نخست، وقتی پولس دربارة ذات 

 پولس اینطور نوشت: ۵: ۵برای مثال، در افسسیان  گناه نباید مشخصة شهروندان پادشاهی خدا باشد. 

 

 (. ۵:  ۵)افسسیان   و خدا ندارد  یح در ملکوت مس  یراثیطماع که بت پرست باشد، م یا ناپاک  یا  یزان  یچه

 

شان وفادار باشند،  اگر اطاعت کنند، به پادشاه  شهروندان پادشاهی خدا ممکن است از مسیح اطاعت یا نا اطاعتی کنند.

اما اگر شهروندی مسیح را رد کند، علیه پادشاه    شوند.وارث برکات عهد مانند بخشش از گناهان، و حیات جاودان می 

 کند، آن شخص هیچ میراثی در پادشاهی مسیح ندارد.  کند شورشو نجاتی که عرضه می 

کند تا به موضوع تنش نژادی یا قومیتی بین یهودیان و  پولس از تصویر پادشاهی خدا استفاده می دوم،  

 گوش کنید:  ۱۳- ۱۱:  ۲ها در کلیسا بپردازد. به سخنان او در افسسیان امت
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زمانی    د...نامنناشده« می خوانند شما را »ختنه شده« می ود را »ختنه اید، و آنان که خ پس شما که غیر یهود به دنیا آمده

... اما اکنون در مسیح عیسی، شما...  از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم و با عهدهای شامل وعده بیگانه بودید

   ، هزارة نو(.۱۳- ۱۱:  ۲)افسسیان   اید نزدیک آورده شده 

 

ناشدة« خود را در قبل از ایمان به مسیح و بعد از آن مقایسه  خوانندگان »ختنه پولس در اینجا وضعیت  

باشند، غریبه   –پادشاهی خدا بر زمین  –آنها پیش از آنکه ایمان بیاورند، به جای آنکه شهروندان اسرائیل  کند.می

   پادشاهی شدند.  اما همین که این غیر یهودیان به مسیح ایمان آوردند، شهروندان تمام و کمال  . بودند

عهدهای عهد عتیق    عهدهای وعده محروم بودند. پولس همچنین از زمانی صحبت کرد که غیر یهودیان از   

ای بودند که به وسیلة آن خدا پادشاهی خود را  آنها تمهیدات قانونی  ملی و معاهداتی دینی بین خدا و اسرائیل بودند. 

وسط مسیح به پادشاهی خدا پیوستند، تحت اقتدار این عهدهای ملی  وقتی که غیر یهودیان ت کرد. بر زمین اجرا می 

 و در نتیجه، در برکات عهد سهیم شدند.  قرار گرفتند. 

مباحثة پولس دربارة کلیسا از منظر شهروندی و عهدها، نشان داد که پولس از کلیسا به عنوان پادشاهی   

اند، چون  ان و غیر یهودیان با یکدیگر صلح کرده به طور خالصه، پولس تعلیم داد که یهودی کرد. خدا صحبت می 

 شهروندانِ یک پادشاهی هستند. 

پولس از زبان پادشاهی استفاده کرد تا به موضوع نیروهای شیطانی بپردازد که کلیسا را به چالش  در آخر،  

 کشیده بودند. 

این معلمین    کذبه روبرو بودند. ، کلیساهای درة لیکوس با مشکل معلمین  پیشین دیدیم  همانطور که در درس  

کذبه با وام گرفتن از مذهب یونانی و درک اشتباه از شریعت یهود، مسیحیان را به پرستش نیروهای روحانی مختلف  

پولس این شیاطین و اصول   کردند. می  ترغیب شامل شیاطین و اصول ابتدایی جهان یعنی خاک و آب و آتش و هوا 

ترین بیانیة  اما صریح  شد.یف کرد که به االهیات او دربارة پادشاهی خدا مربوط می ابتدایی را به چندین طریق توص

 دید:   ۲-۱: ۲توان در افسسیان  او در این مورد را می 

 

های این دنیا و از  زدید، آنگاه که از روشها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام می شما به سبب نافرمانی 

، هزارة  ۲-۱:  ۲افسسیان  )  کنداکنون در سرکشان عمل می کردید، از همان روحی که همی می رئیس قدرت هوا پیرو

 نو(. 
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این پادشاهی یک حاکم یا   پولس گفت که شیاطین، پادشاهی خود را دارند که آن را پادشاهی هوا نامید.  

  انیم، آن روح پلید، شیطان است. دمقدس می های دیگر کتاب همانطور که از بخش   کند. پادشاه دارد که آن را اداره می 

ها توصیف  جنگ میان پادشاهی  عنوان  جای تعجب ندارد که پولس بعدتر تضاد بین کلیسا و پادشاهی شیطان را به

 گوش کنید:   ۱۲:  ۶به سخنان او در افسسیان   کرد.

 

  ی روحان   ی هاظلمت و با فوج  ینداران اها و جهان و قدرت  هایاستبلکه با ر  یستگرفتن با خون و جسم ن  یما را کشت

 (. ۱۲: ۶)افسسیان   ی آسمان های ی شرارت در جا

 

کلیسا به عنوان پادشاهی خدا در یک نبرد کیهانی با پادشاهی ظلمت قرار دارد که توسط شیطان و دیوهای او اداره  

 شود. می

های نژادی،  ی، تنش ای از مشکالت روبرو بودند که شامل گناه شخص مخاطبین اولیة پولس با انواع گسترده  

و پولس تصریح کرد که بهترین راه برای پرداختن به این مشکالت مختلف، مرتبط   شد.پرستی و شیاطین می بت

تحت پرتو حقیقت گستردة پادشاهی خدا در مسیح  بنابراین، او همة آنها را    ساختن آنها با یک موضوع مشترک است.

 از عملکرد خدا داد. خالصه کرد و به خوانندگان خود تصویر بزرگی 

آلود  خدا قوم خود را از نو ساخت، به آنها شهروندی پادشاهی خود را اعطا کرد، تا آنان دیگر بردة ذات گنا  

او آنان را خواند و قدرت بخشید تا در توازن با یکدیگر زندگی کنند، و در برکات   خود و پادشاهی شیطان نباشند. 

   مسلح کرد.  شان لیه دشمنان شیطانی ، و آنها را عپادشاهی او سهیم باشند 

پولس با رجوع به مضمون پادشاهی خدا در این موضوع، به این کلیساهای اولیه راهی برای درک زندگی   

 مسیحی به عنوان یک واحد ارائه داد، و آنان را تشویق کرد تا با محبت و سرسپردگی زندگی کنند. 

 

 ساختار و محتوا
زمینة رسالة پولس به افسسیان پرداختیم، در موقعیتی قرار داریم که به بررسی  پیش اکنون که به سِیری در  

 ساختار و محتوای نامة پولس به کلیسای افسس بپردازیم. 

:  ۱؛ شکرگزاری در ۲-۱: ۱تحیات در تواند به پنج بخش عمده تقسیم شود. رسالة پولس به افسسیان می 

بدنة اصلی که به مقایسة پادشاهی نور و تاریکی  ؛ ۲۳-۱۵: ۱در ؛ شرح دعای مداوم پولس برای افسسیان ۳-۱۴

 . ۲۴- ۲۱: ۶؛ و تحیات پایانی در ۲۰: ۶-۱: ۲پردازد در  می
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 تحیات 
کند که نامه از طرف پولس رسول آمده است،  بیابیم. این بخش عنوان می  ۲-۱: ۱توانیم در تحیات را می 

دا« یافته است. این ارجاع به ارادة خدا پولس را به عنوان نمایندة  کند که او رسالت خود را »به ارادة خو اشاره می 

پرسی با یک فرم  این سالم و احوال  کند و بنابراین کالم پولس از اقتدار االهی برخوردار است. رسمی خدا معرفی می 

 گیرد. معیار از برکتی کوتاه پایان می 

 

 شکرگزاری 
این تنها نامة کانُنی پولس است که در   بیابیم. ۱۴- ۳: ۱توانیم در بخش بعدی را که شکرگزاری است، می 

های شخصی را پس از تحیات  معموال پولس ارجاعات یا سالم  آید. پس تحیات آن چنین بخشی از شکرگزاری می 

 اما همانطور که دیدیم، در رساله به افسسیان هیچ نوع ارجاع شخصی وجود ندارد.  آورد. می

شاید او   گونه سالم شخصی در نامة خود نیاورد. دانیم که چرا پولس تصمیم گرفت تا هیچ نمی به طور قطع 

داشته  بایست توسط افراد مختلف مطالعه شود، عملکرد بهتری  ای که می فکر کرد که یک بخش شکرگزاری در نامه 

برخی این بخش را به   دهد.آمد قرار ها که در پس آن می و یا شاید خواسته است اساسی برای بخش آموزه  .باشد

اند که در  دیگران اشاره کرده  بینند که در سه باب اول نامه گسترده شده است.مبحث شکرگزاری می عنوان آغاز 

در تمام این احتماالت، دالیل پولس   دنیای باستان، ستایش پادشاه در نوشتجات رسمی امری معمول بوده است. 

احتماال او به دالیل متنوعی، شامل آنچه به آنها اشاره   بدهد، پیچیده بودند.  برای اینکه چنین ساختاری به نامة خود

 کردیم چنین کاری کرده است. 

اش دشوار است، اما تشخیص محتوای آن  های پولس برای جای دادن این شکرگزاری در نامهکشف انگیزه 

با بزرگداشت صریح    سرتاسر این آیات   توانیم بر این موضوعات تمرکز کنیم: االهیات تثلیثی قوی در می   سخت نیست.

یا آشکارسازی سرّ انجیل  ؛ ۷القدس؛ یا تاکید آن بر نجات از طریق کفارة عیسای مسیح در آیة کار پدر، پسر، و روح 

ها ارزش توجه  . تمام این اندیشه۱۴-۱۱القدس در آیات ؛ و یا وعدة جالل آیندة ما با ضمانت هدیة روح ۹در آیة 

 دارند. 

شود،  بزرگتری وجود دارد که نه تنها شامل تمام این موضوعات در شکرگزاری پولس می   ینجا اندیشةاما در ا

جای تعجبی   دهد.بلکه همچنین جزئیات بسیار بیشتری که در این بخش به آنها اشاره شده است را نیز توضیح می 

 ندارد که این، اندیشة پادشاهی خدا است. 
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دا را برای حاکمیت مطلق او تکریم کرد، و برای اینکه بعضی را از پیش  خ  ۵و    ۴برای مثال، پولس در آیات  

نیز پولس خدا را برای حاکمیت مطلق او بر تمام    ۱۰و    ۹در آیات    مقرر فرمود تا قوم خاص او باشند، شکرگزاری کرد. 

 کند. مسیح جمع می  ریاستخلقت شکر کرد که در نهایت همه چیز را تحت 

  سخاوت خدا  خدا نسبت به قوم او، شکرگزاری کرد. سخاوتمندی، پولس برای ۷تا  ۵فرای این، در آیات 

های عظیم همیشه توسط  رحمت نجات، و بخشش قوم خود به تصویر کشید. ، رفتنیپذ یفرزند  به  را با  یش خو

 .  استحاکم بشری   نمونة هرز تر اهای خدا وزین شک رحمتشد، اگرچه بی شان اعطا می پادشاهان باستانی به مردم 

شود چون  این به پادشاهی خدا مربوط می  ، پولس خدا را برای میراث ما در مسیح شکر کرد.۱۴و در آیة 

حقوق میراث تنها به  ، و نیز چون  « معرفی کردو خدا  یحدر ملکوت مس  یراثیممیراث ما را به عنوان »  ۵:  ۵پولس در  

 شهروندان پادشاهی تعلق داشت. 

 

 دعا 
- ۱۵: ۱پس از این شکرگزاری مقدماتی، قسمت بعدی دعا برای خوانندگان پولس است که در افسسیان 

 شود. یافت می   ۲۳

سپاسگزاری او برای ایماندارانی که به آنها نوشت؛  دعای پولس اساسا از سه بخش تشکیل شده است: 

 یافتة این تنویر.  یح تعمیم القدس؛ و توضدرخواستی دو بخشی برای تنویر آنان توسط روح 

این   کند.دعای پولس تمام عناصری را که در بخش پیشین شکرگزاری به آنها نگاه کردیم را تکرار می 

  ۲۰و  ۱۹ ات در آی  شود. می  ۱۷القدس مانند آیة بخش شامل االهیات تثلیثی قوی در تکریم کار پدر، پسر، و روح

برای   ۱۹تا  ۱۷درخواست اصلی آن در آیات  شود. ل می کند که نجات از طریق فدیة عیسای مسیح حاص تاکید می 

و از   اند.سازد که دریافت کرده مکاشفة بیشتر انجیل در قالب تنویری است که ایمانداران را قادر به درک برکاتی می 

 کند. صحبت می  ۱۸امید ما برای جالل آینده در آیة  

کند که در آن به تمام این  پادشاهی خدا محتوایی ارائه می و درست مانند بخش شکرگزاری، اندیشة بزرگتر   

 های دیگر اشاره شده است.اندیشه

روی سه جزء متمرکز شدیم:  هنگامی که ما مضمون پادشاهی خدا را در شکرگزاری پولس بررسی کردیم،  

چیزهای نیکویی است  سخاومتندی خدا، که متشکل از تمام  شود؛  حاکمیت مطلق خدا، که شامل قدرت و اقتدار او می 

جای تعجبی    شود.که او مجانا به ما بخشید؛ و میراث ما در مسیح، که شامل تمام برکات عهد خدا با قوم خویش می 

   ندارد که تمام این عناصر پادشاهی در دعای او نیز وجود دارند.

از پادشاهی   ۲۱ة نهایت قوت« و »عمل توانایی قوت« پدر، و در آیاز »عظمت بی  ۱۹وقتی پولس در آیة  

 کرد. دیگر صحبت کرد، به حاکمیت مطلق خدا اشاره می  ان حاکم تماممسیح فراتر از 
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کرد.  به قدرت خدا برای »ما که ایمان داریم« اشاره کرد، از سخاوتمندی خدا صحبت می   ۱۹و وقتی در آیة   

 کند.لیسا حکمرانی می گفت که مسیح به عنوان پادشاه و برای منفعت ک ۲۳و  ۲۲همچنین وقتی در آیات  

که امیدی   پولس مستقیما از »دولت جالل« مسیح »در مقدسین« صحبت کرد  ۱۸و در نهایت، در آیة  

توانست از میراث مسیح به عنوان امید ما صحبت کند چون او  پولس می  اند.است که ایمانداران به آن خوانده شده

  کند و بنابراین، میراث او میراث ما نیز هست. با ما تقسیم می مسیح میراث خود را دهد که در بدنة نامه تعلیم می 

پیدا کرد؛   ۲۹-۲۶: ۹توان در تثنیه کند که به طور مثال می ضمنا، این به یک اندیشة معمول عهد عتیق اشاره می 

 داشتند. که پادشاهی اسرائیل، میراثِ خودِ خدا بود و اینکه قوم پادشاهی به این ترتیب برکات بسیاری  

 

 بدنة نامه
بعد از نگاه به تمرکز شکرگزاری و درخواست پولس بر پادشاهی، باید به بررسی بدنة اصلی رسالة او بپردازیم  

آلود  بدنة اصلی نامه بر تضاد بین پادشاهی عادل خداوند از یک سو، و پادشاهی گناه   شود.یافت می   ۲۰:  ۶-۱:  ۲که در  

   شود.وی دیگر متمرکز می کرده از سسقوط  یتشیاطین و انسان

بندی بدنة اصلی رسالة پولس به افسسیان وجود دارد. اما در هماهنگی با  های بسیاری برای جمع روش

مان بر این جنبه تاکید خواهد کرد که چطور مضامین بدنة اصلی به موضوع  بندی جمع تمرکز ما در این درس، 

نخست، تعلیم پولس دربارة   کنیم:تقسیم می  اساسیسه بخش ما بدنة اصلی را به  شوند. پادشاهی خدا مربوط می 

؛ و سوم، قانونی برای زندگی  ۲۱- ۱: ۳؛ دوم، توضیح او دربارة ادارة پادشاهی در ۲۲- ۱: ۲شهروندی در پادشاهی در 

ا  تر به هر یک از این سه بخش خواهیم انداخت. بیایید بنگاهی عمیق   شود. یافت می   ۲۰:  ۶-۱:  ۴در پادشاهی که در  

 آغاز کنیم.  ۲۲-۱: ۲نگاهی به شهروندی در پادشاهی نور در  

 

 شهروندی 
:  ۲افسسیان  تواند به سه بخش تقسیم شود: نخست،  تعلیم پولس دربارة شهروندی در پادشاهی نور خدا می 

ا  شوند و ذاتا دشمن خدکرده در پادشاهی تاریکی متولد می های سقوط کند که انسان بر این نکته تمرکز می  ۳ -۱

پردازد که خدا چطور با انتقال ما از پادشاهی تاریکی به  به جزئیات این مسئله می  ۱۰-۴: ۲دوم، افسسیان  هستند.

دربارة ماهیت شهروندی ما   ۲۲-۱۱: ۲سوم، افسسیان  کند.پادشاهی نور، شهروندی پادشاهی خود را به ما اعطا می 

   کند.در پادشاهی نور بحث می 

ایم؛  ما روحا مرده کرده است.  نخست، پولس به خوانندگان خود یادآوری کرد که نژاد بشری گناهکار و سقوط 

  قرار خواهیم گرفت. کنیم؛ در نتیجه، در روز داوری تحت غضب خدا ذات پلیدی داریم؛ به دشمنان خدا خدمت می 

 کرده را توصیف کرد: بشریت سقوط  ۳-۱: ۲گوش کنید که او چطور در افسسیان  
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کردید...  های این دنیا و از رییس قدرت هوا پیروی می ها و گناهان خود مرده بودید... از روش شما به سبب نافرمانی 

ها و افکار آن را به  کردیم و خواستهپیروی می زیستیم، و از هوای نفس خود  ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می 

 ، هزارة نو(. ۳-۱: ۲آوردیم. ما نیز همچون دیگران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم )افسسیان جا می 

 

ان  آلودمپیش از اینکه خدا ما را نجات بدهد، ما به ارادة خود پیرو ذات گناه   کرده، دشمنان خدا هستند.های سقوط انسان 

   کنیم.هستیم، و شیطان، رییس قدرت هوا را خدمت می 

تر در این درس دیدیم، خدا با حاکمیت خود اینطور مقرر کرد که برخی از مردم وارث  اما همانطور که پیش  

پولس به این حقیقت اشاره کرد که خدا از امتیاز سلطنتی خود برای   ۱۰- ۴: ۲بنابراین، در افسسیان  نجات شوند.

به عنوان بخشی از این روند، خدا روح ما را احیا   کند.نان از پادشاهی تاریکی به پادشاهی نور استفاده می انتقال آ

کند تا ذات جدیدی داشته باشیم  و او ما را در مسیح دوباره خلق می کند تا بتوانیم به لحاظ روحانی زنده باشیم. می

جای اینکه خدمتگزار دشمنان  کند تا به اعمال نیکو مقرر می او همچنین ما را برای انجام  کند.که خدا را محبت می 

و در نتیجه، ما به جای غضب و داوری خدا، مشتاقانه منتظر ثروت غیر قابل مقایسة   او باشیم، وی را خدمت کنیم.

 خود در عصر آینده هستیم. 

عهد عتیق   آخرین موضوعی که پولس در این بخش به آن پرداخت، طریقی است که خدا اکنون آرمان  

در سرتاسر عهد    .ساختدربارة تجمیع یهودیان و غیر یهودیان در یک پادشاهی تحت حاکمیت مطلق خدا را محقق 

 عتیق به این آرمان اشاره شده است.

 داوود این رویا را برای آیندة پادشاهی خدا بیان کرد:  ۲۸-۲۷: ۲۲برای مثال، در مزمور   

 

ها در حضور او پرستش خواهند  آورده، نزد خداوند بازگشت خواهند کرد. همة طوایف قوم زمین به یاد  های  کران همة  

 ، هزارة نو(. ۲۸-۲۷: ۲۲راند )مزمور  ها فرمان می نمود. زیرا که پادشاهی از آن خداوند است؛ اوست که بر قوم

 

نژاد  مسیحیانِ یهودی   د. بو   برانگیز   بسیار بحث   موضوعی  با وجود این، وضعیت غیر یهودیان در روزگار پولس    

کردند که غیر یهودیان، مسیحیانِ درجه دو  مخالف مسیحی شدنِ غیر یهودیان نبودند. اما بعضی از آنها احساس می 

 هستند. 

قوم عهد   پیش از آنکه مسیح بیاید، یهودیان در واقع از جایگاه ممتازی در پادشاهی خدا برخوردار بودند. 

پولس این   ترین برکات عهد به مردانِ آزاد یهودی تعلق داشت.کیل شده بود، و کامل خدا عمدتا از ملت اسرائیل تش

یهودی   – دهد که همة ایمانداران اما عهد جدید از طریق رسوالن تعلیم می  دانست.حقیقتِ ایمانِ عهد عتیق را می 
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در مسیح،    کنند. برکات ابدی عهد را تنها از طریق اتحاد با مسیح دریافت می  –یا غیر یهودی، مرد یا زن، برده یا آزاد  

و وارث تمام برکات عهد    نگاه داشتگویی هر ایمانداری، خودِ عیسی است؛ مردِ آزاد یهودی که عهد خدا را به کمال  

   شد.

از آنجا که همه   اند.در نتیجه، تمایزات سابق بین یهودیان و غیر یهودیان در پادشاهی خدا، منسوخ شده  

معیار جدید، وضعیت و برخورد برابر برای تمام شهروندان فارغ از قومیت    آورند،نجات را به طریق مشابه به دست می 

و به همین خاطر، تمام شهروندان پادشاهی نور، شهروندان کامل با حقوق و مزایای یکسان، شامل   آنان است.

 نوشت:  ۱۹-۱۳: ۲ه پولس در افسسیان  همانطور ک  دسترسی کامل به خدا هستند.

 

اید... زیرا به واسطة  اما اکنون در مسیح عیسی، شما که زمانی دور بودید، به واسطة خون مسیح نزدیک آورده شده

او، هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم. پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو  

 ، هزارة نو(. ۱۹-۱۳:  ۲یان  خانوادة خدایید )افسس

 

حال که به اندیشة شهروندی در پادشاهیِ نور خدا نگاه کردیم، باید به تعلیم پولس دربارة ادارة پادشاهی   

 آمده است.  ۲۱- ۱:  ۳بپردازیم که در افسسیان 

 

 اداره 
ها اگر صرفا از یک شاه و  پادشاهی  ای، به نوعی ساختار اداری نیاز دارد. واضح است که هر پادشاهی 

مقامات دولتی دیگری باید وجود داشته باشند   توانند عملکرد خوبی داشته باشند.شهروندان تشکیل شده باشند، نمی 

های معمول انسانی، این مقامات شامل درجات و انواع  در دولت  که پادشاه از طریق آنان پادشاهی خود را اداره کند.

این   .کنندی م  قضاوت را قانون  از ی تخط که  یآنان وقانون،  یمجرگذار، : قانون مانندشوند؛ هبری می امختلفی از ر

مقدس تعلیم  کتاب   یابد.خصوص هنگامی که در کلیسا تجلی می کند، به موضوع دربارة پادشاهیِ نور خدا نیز صدق می 

 یگر و خدا پاسخگو هستند. دهد که کلیسا باید توسط مشایخ اداره شود، و این مشایخ به یکدمی

در حقیقت، پولس پیش از   کشیدند. در روزگار پولس، معلمین کذبه ساختار اقتدار کلیسا را به چالش می 

ای بر خواهند خاست.  دستگیری در اورشلیم، به مشایخ کلیسای افسس هشدار داد که از میان خود آنان معلمین کذبه

 خطاب به مشایخ افسسیان را ثبت کرده است:  این سخنان پولس  ۳۰-۲۸:  ۲۰لوقا در اعمال 

 

دانم بعد از رفتنم،  القدس شما را به نظارتِ بر آن بر گماشته است باشید... می ای که روحمراقب خود و تمامی گله 

های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرد. حتی از میان خود شما کسانی بر خواهند  گرگ 
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،  ۳۰- ۲۸: ۲۰یقت را دیگرگون خواهند کرد تا شاگردان را به پیروی خود از راه به در کنند )افسسیان خاست و حق

 هزارة نو(. 

 

بنابراین، او به مشایخ   شوند و کلیسا را با مشکالتی روبرو خواهند کرد.دانست که معلمین کذبه بلند می پولس می 

 برای محافظت در برابر این معلمین کذبه، دستور داد. 

  داد که این مسئولیت را به مشایخ بسپارد و معلمین کذبه را محکوم کند؟ اما چه چیزی به پولس حق می  

ی بنیادین  را اداره کرد؛ مقام  ود در زمان پولس، مقام کلیسایی دیگری وجود داشت که خدا از طریق آن پادشاهی خ 

کسانی این مقام را داشتند که خدا خود آنان را برگزیده و تعلیم داده   ؛ یعنی مقامِ رسول. که امروزه دیگر وجود ندارد

رسوالن به اقتدار خدا ملبس   مردانی مانند پولس.  –کرده را دیده بودند بود و آنانی که خداوند عیسای مسیح قیام 

 شد، بدون لغزش و خطا اداره کردند. یخ نیز می بودند و تمام کلیسا را که شامل مشا

، پولس اقتدار رسوالنی خود را در رابطه با ادارة پادشاهی خدا توصیف کرد. به سخنان  ۷- ۲: ۳در افسسیان  

 او گوش کنید: 

 

اید. مقصودم رازی است که  گمان شما دربارة مباشرت فیض خدا که برای شما به من بخشیده شده است، شنیده بی

های گذشته بر آدمیان آشکار نشده بود، آنگونه که اکنون به  راه مکاشفه بر من معلوم گردید... رازی که در نسل از 

من به موهبت فیض خدا که از طریق عمل قدرت او به   واسطة روح بر رسوالن مقدس او و انبیا آشکار شده است... 

 هزارة نو(. ،  ۷-۲: ۳ام )افسسیان من عطا شده است، خادم این انجیل شده 

 

ای خاص از  بخشید، و مکاشفه شان قدرت می رسوالن صاحب فیضی خاص از طرف خدا بودند که به آنان در خدمت

و آنها ماموریتی از طرف خدا دریافت کردند که این مکاشفه را   ناپذیر را آموخت. طرف خدا که به آنان حقیقت لغزش

سول، این وظیفه و حق پولس بود که قوانین پادشاهی خدا را به  بنابراین، به عنوان یک ر د. به کلیسا تعلیم بدهن 

 شهروندان آن توضیح بدهد، و کسانی که در برابر او ایستادند را محکوم کند. 

و این رسالت به کالم پولس چنان   خدا پولس را تعیین کرد تا رسول او و نمایندة رسمی او بر زمین باشد.  

در این بخش از رساله به افسسیان بسیار    اما چرا اقتدار پولس   کند. صحبت می   بخشید که گویی خودِ خدااقتداری می 

خواهیم خدا را خشنود  اگر می  تواند اعتماد کند. به عبارت ساده، کلیسا نیاز دارد بداند که به چه کسی می مهم بود؟ 

در گردش بود  تعالیم غلط زیادی  اما در روزگار پولس،    خواهد.باید مطلع باشیم. باید بدانیم خدا از ما چه می کنیم، می 

شدة کلیسا   ی مقررهبر ارگفتند، و معلمین کذبه یک چیز می  کرد.که درک مطالبات حقیقی خدا را بسیار سخت می 

 گفت. چیز دیگری می 
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او به خوانندگان خود یادآوری کرد که چون   پولس این مشکل را با اِعمال اقتدار رسوالنی خود حل کرد.  

توانست ادعا کند که رسول است،  هیچ معلم دروغینی نمی رسول است، اقتدار و بینش او از همة دیگران فراتر است.  

اما پولس از    اشد، یا با اقتدار االهی صحبت کند.توانست بینش پولس را داشته باز این رو، هیچ معلم دروغینی نمی و  

 گفت تا آنان را به سوی حقیقت راهبری کند. سوی دیگر، کالم خدا را به قوم خدا می 

پولس به شکلی حکیمانه، تعلیم خود دربارة ادارة پادشاهی را نه با این ادعای اقتدار، بلکه با دعایی به پایان   

پولس به مدت کافی مبشر و شبان و رسول بود که بداند مردم صرفا   شود.ت می یاف ۲۱-۱۴: ۳برد که در افسسیان 

دانست که دانست که از کالم حیات برخوردار است، اما این را نیز می او می  کنند.با شنیدن حقیقت آن را قبول نمی 

القدس اذهان آنان را روشن  ح او دعا کرد که روبنابراین،  تواند کاری کند که مردم سقوط کرده آنها را باور کنند.نمی 

ای زندگی کنند که پادشاهی خدا را بنا کند  و دعا کرد که به تبع آن، آنها به گونه  کند تا اقتدار و تعالیم او را بپذیرند.

 و شهروندان آن را برکت دهد. 

قانون زندگی در  پادشاهی خدا نگاه کردیم، باید به های شهروندی و اداره در رابطه با اکنون که به اندیشه  

 ثبت شده است. ۲۰: ۶- ۱: ۴پادشاهی نور نگاه کنیم که در  

 

 قانون زندگی 
  توان آن اما می   های مختلف دربارة رفتار مسیحی است. این قانون برای زندگی، حاوی بسیاری دستورالعمل 

پادشاهی در   پاالیشخوانیم؛ می  ۱۶- ۱: ۴را به این شکل خالصه کرد: نظم کلیسایی در پادشاهی که در افسسیان 

 . ۲۰-۱: ۶؛ و در نهایت، نبرد پادشاهی در ۹:  ۶-۲۱: ۵پادشاهی در  خانوادگی ؛ نظم ۲۰: ۱۷-۵:  ۴

مرکز آن در درجة اول بر  پیدا کرد که ت ۱۶-۱: ۴توان در افسسیان  بخش نظم کلیسایی در پادشاهی را می 

ها با یکدیگر  کند که این نقش هایی تاکید می و تعلیم پولس بر راه  در کلیسا است. مقتدر، و موثرهبری، امناصب ر

کنند، بلکه در عوض قدردان زحمات برادران و  شهروندان به یکدیگر حسادت نمی   کنند.برای منفعت همگان کار می 

و   رساند. دهد، به مسیح سود می وقتی هر شخص ماموریت محول شده به خود را انجام می  خواهران خود هستند. 

 رساند. رساند، به کل پادشاهی سود می چون به مسیح سود می 

 دقت کنید:  ۸: ۴به سخنان پولس در این مورد در افسسیان 

 

 ، هزارة نو(. ۸: ۴داد )افسسیان هنگامی که به عرش برین صعود کرد، اسیران را به اسیری برد و هدایا به مردم 

 

گردد  اشاره کرد که خداوند را مانند پادشاهی پیروز که از جنگ بر می  ۱۸: ۶۸در این متن پولس به مزمور 

اما پولس بر آنچه   کند.، خداوند از دشمنان مغلوب خود غنایم جنگی دریافت می ۶۸در مزمور  د.شکتصویر می به 
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  کند. خود تقسیم می  سپاه با  او مانند پادشاهان باستانی، این غنایم را دهد تمرکز کرد.خداوند با این غنایم انجام می 

 رساند. نه تنها به مسیح، بلکه به افراد پادشاهی او نیز سود می  هدایا بنابراین، به معنای واقعی، این 

 توصیف کرد:  ۱۲-۷: ۴را در افسسیان    هدایاپولس برخی از این  

 

به هر یک از ما به فراخور اندازة بخشش مسیح، فیض بخشیده شده است... اوست که بخشید برخی را به عنوان  

رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار  

 ، هزارة نو(. ۱۲- ۷:  ۴ای بنای بدن مسیح )افسسیان  خدمت آماده سازند، بر

 

سازد تا یکدیگر را خدمت کنند. و با  مسیح هدایای خود را طوری تقسیم کرد که شهروندان پادشاهی او را قادر می 

 شود. یابد و تقویت می می  توسعهاین خدمت، پادشاهی مسیح 

  دهد. فسادی که درون آن باقی مانده را توضیح می موضوع پاالیش پادشاهی نور از  ۲۰: ۵-۱۷: ۴بخش  

زمانی درون ما پرورده و تغذیه شد که ما شهروندان پادشاهی تاریکی شیطان بودیم. محصول ذات  این فساد، یا گناه،  

اما آن دسته افراد در   ایم.آلود سابق ما است که هنوز حتی به عنوان شهروندان پادشاهی نور آن را حفظ کرده گناه 

 توانند روی آن حساب کنند. دشاهی نور که ایماندار هستند، ذات جدیدی دارند که برای غلبه بر گناه می پا

 : نوشت ۲۴- ۲۲:  ۴همانطور که پولس در افسسیان   

 

. و به روح ذهن  یدکن  یروناز خود ب  گردد، ی فاسد م  یبندهکهنه را که از شهوات فر  یتخود، انسان  ة از جهت رفتار گذشت

)افسسیان    یدشده است بپوش  یدهآفر  یقیحق  یتتازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوس  یت. و انسانید شو خود تازه  

۴  :۲۲-۲۴ .) 
 

و این   د؛ باید شخصیت پادشاه خود را منعکس کند.بایست تا حد امکان از نظر اخالقی پاک باشپادشاهی خدا می 

بنابراین، شهروندان با   دهد. القی را برکت و پاداش می برای منفعت تمام پادشاهی است. به هر روی، خدا پاکی اخ 

 یابند. میراث خود در آن اطمینان می بخشند و از دوری از گناه و انجام اعمال نیک، مبارکی پادشاهی را فزونی می

بخش از   ین در ا پرداخته شده است.  ۹: ۶- ۲۱: ۵در پادشاهی نور، در افسسیان  خانوادگی به موضوع نظم  

اقتدار با   مبتنی بر در روابط ین از طرف یکارتباط هر  ةاقتدار موجود در خانوارها و نحو یحصح یرهاحفظ ساختا

 شود.  یصحبت م  یکدیگر 
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شباهت دارد. در   ۱۶-۱: ۴از بسیاری جهات، این بخش به تعلیم پولس دربارة نظم کلیسایی در افسسیان  

هبری، موثر، و مقتدر در کلیسا هستند  ا باید به آنان که صاحب مناصب رپولس تعلیم داد که همگان می آن بخش، 

 منفعت همگان کار کنند.  و به آنانی که در این مناصب هستند تعلیم داد که برای احترام بگذارند،

، والدین و فرزندان، و  انزن شوهران و در این بخش دربارة نظم خانوادگی، پولس ساختارهای اقتدار بین 

او به هر یک از طرفین در این روابط تعلیم که چنان عمل کنند که باعث احترام و   اربابان و غالمان را تایید کرد. 

دلیلش این بود که چنین ساختارهایی زندگی در پادشاهی خدا را تقویت  و بار دیگر،  منفعت همة طرفین بشود. 

   کنند. می

پولس در اینجا از این    پولس از نبرد بین پادشاهی نور و پادشاهی تاریکی صحبت کرد.   ۲۰-۱۰:  ۶نهایتا، در   

و در این   گوید که هر شخصی در پادشاهی نور خوانده شده است تا در سپاه خداوند خدمت کندحقیقت سخن می 

   نبرد روحانی علیه پادشاهی تاریکی بجنگد. 

 خالصه کرد و اینچنین نوشت: ۱۲-۱۱:  ۶پولس این آخرین بخش از بدنة اصلی نامه را در افسسیان  

 

گرفتن با خون و جسم   یکه ما را کشت  یرا. ز یدمقاومت کن یسابل یبا مکرها یدتا بتوان یدتمام خدا را بپوش ةاسلح

  ی آسمان هایی شرارت در جا یروحان یهاظلمت و با فوج ینداران اها و جهان و قدرت هایاست بلکه با ر یستن

 (. ۱۲- ۱۱: ۶)افسسیان 

 

مان در این نبرد است.  جنگند، و پادشاه آسمانی ما طالب وفاداری شیطان و پادشاهی او علیه کلیسا و پادشاهی نور می 

توانیم در برابر دشمنان او محکم بایستیم، او زره خود را به ما پوشانده است و ما را به کالم  ان از اینکه می برای اطمین 

 خود مسلح کرده است. 

 

 تحیات پایانی 
شود.  یافت می  ۲۴-۲۱: ۶خاتمه است که در افسسیان بخش آخرین بخش از رسالة پولس به افسسیان، 

 ی را ارائه، و اشاره کرد که تیخیکوس این نامه را خواهد رساند. پولس در این بخش کوتاه، برکات پایان 

 

 کاربرد امروزی
زمینة رسالة پولس به افسسیان را بررسی کردیم و به کاوشی در ساختار و محتوای آن  حال که پیش 

 ایم تا به کاربرد امروزی تعلیم پولس بپردازیم که در اصل خطاب به افسسیان بود.پرداختیم، آماده 
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تر  از جوانب محدودتر به سوی جوانب گسترده که  شود  کاربرد نامة پولس به افسسیان به سه بخش تقسیم می 

کنیم. دوم، به بحث دربارة بنای پادشاهی  کند: نخست، دربارة احترام به پادشاه صحبت می پادشاهی خدا حرکت می 

 موضوع احترام به پادشاه شروع کنیم.  به موضوع فتح جهان خواهیم پرداخت. بیایید با پردازیم. و سوم، می

 

 احترام به پادشاه 
کند که خدا، پادشاه االهی بر تمام  همانطور که دیدیم، رسالة پولس به افسسیان به این اندیشه رجوع می 

ما انجام داده  برای  العادة بسیاریو پادشاه االهی ما، کارهای خارق  آفرینش، و به ویژه بر پادشاهی قوم خود است. 

خصوص از طریق شکرگزاری، اطاعت، و   است که باید مشتاقانه، با احترام گذاشتن به او واکنش نشان دهیم؛ به

 وفاداری. 

ردند، سخاوت  کای که جوامع باستانی دربارة پادشاهان و ملت آنان صحبت می اکنون، پولس با توجه به نحوه 

. برای مثال، به سخنان  را تحت اصطالح »محبت« توصیف کرد  ، و تعهدات ما نسبت به وی سلطنتی خدا نسبت به ما

 گوش کنید:  ۷-۴: ۲پولس در افسسیان 

 

مرده   یا که در خطا یز خود که با ما نمود، ما را ن یممحبت عظ  یثیتدولتمند است، از ح یت، خدا که در رحمان یکنل

  ، ینده آ  ی ها. تا در عالم یدنشان یسی ع  یحدر مس ی آسمان های ی و در جا یزانید و با او برخ ...ید زنده گردان یح سبا م یم بود

 (. ۷-۴: ۲)افسسیان  دارد ظاهر سازد   یسی ع  یحکه بر ما در مس ی خود را به لطف یض ف یتنهای دولت ب

 

خدا چطور ما را شهروندان پادشاهی خود  دهد تر پولس است که توضیح میاین متن بخشی از استدالل طوالنی

سازد، ما  کند، به پادشاهی خود منتقل می و نکتة او در این آیات این است که وقتی خدا ما را از نو متولد می  کند.می

 کشد. محبت خود را به تصویر می  و بخشد،مان را به ما می دهد، و میراث را در منصب اقتدار و احترام قرار می 

خواستند  کردند و از آنان نیز می شان ابراز می در دنیای باستان معموال محبت خود را به بندگان پادشاهان  

  ه یشب  اریبسکلمة »محبت« به معنای وفاداری و سرسپردگی است؛  که به آنها محبت داشته باشند. در این زمینة ملی،  

و در درجة اول از طرف پادشاه با سخاوت و حفاظت ابراز    .میکنی م   صحبت  مانی کشورها  داشتن   دوست  از   که  امروز

 شد، و از طرف بندگان، با اطاعت و وفاداری. می

حقایق تاریخی انجیل   بینیم.این دقیقا چیزی است که ما در توصیف پولس از محبت خدا برای قوم او می  

وفاداری او به ما از طریق   م.ار ارزشمندیکنند که خدا به افراد پادشاهی خود متعهد است و ما برای او بسیثابت می 

مان در پادشاهی خدا، اتحاد  مان، شهروندی مان، مرگ مسیح به جای ما، احیای روح اموری مانند از پیش برگزیدگی 
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و چون خدا تمام این کارهای   شود.ما با مسیح پادشاه آسمانی، و جاللی که در آینده میراث ما است، نشان داده می 

 را برای ما انجام داده است، ما در عوض موظف هستیم که به او احترام بگذاریم.   العادهخارق 

 گوش کنید:   ۱:  ۴- ۱۶:  ۳به دعای پولس در افسسیان  

 

کنم... تا توان یابید... به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت  دعا می 

تر از هر  نهایت فزون تواند به وسیلة آن نیرو که در ما فعال است، بی الل باد بر او که می جبشری است، بشناسید... 

ها، تا ابد جالل باد! آمین.  آنچه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی، در تمامی نسل 

تی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید  پس من که به خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعو

 ، هزارة نو(. ۱: ۴- ۱۶: ۳)افسسیان 

 

وار با نسبت دادن جالل به خدا در ستایشی پرستش پولس دو کاربرد از محبت خدا را در این متن ترسیم کرد: نخست،   

پولس خوانندگان خود را تشویق کرد تا از طریق اطاعت و یک زندگی ارزشمند به خدا احترام  او را تکریم کرد. دوم،  

 بگذارند. 

شروع  تر خواهیم انداخت و با ستایش و پرستشی  ها برای احترام به خدا نگاهی عمیق ما به هر دوی این راه  

پردازیم. بیایید ابتدا به ستایش و  مان تحت اطاعت او می و بعد به زندگی  باید به او تقدیم کنیم.کنیم که می می

 پرستش نگاه کنیم. 

 

 ستایش و پرستش 
صریحا به خوانندگان خود دستور داد که با ستایش و پرستش به خدا احترام    ۲۰-۱۹: ۵پولس در افسسیان  

 بگذارند، و چنین نوشت: 

 

.   یید و ترنم نما   یید خود به خداوند بسرا   یهاو در دل   ید گفتگو کن  یروحان   ی و سرودها  یحاتو تسب  یر به مزام  یکدیگربا  

 (. ۲۰-۱۹: ۵)افسسیان   ید شکر کن یحمس  ی ایسخدا و پدر را به نام خداوند ما ع یز جهت هر چه ب یوسته و پ

 

ما باید قدردانی قلبی خود را از طریق مزامیر،   باشند.باید همیشه نسبت به تمام برکات خدا شکرگزار مسیحیان می 

همة اینها اَشکال مختلف ستایش و پرستش هستند؛ چه   مان ابراز کنیم. هایدل سرودهای روحانی، و موسیقی در 

 آنها را به شکل بیرونی و به دیگران ابراز کنیم، و چه درونی و تنها به خداوند ابراز کنیم. 
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پولس در کنار دستور به ما برای ستایش خدا، چند نمونه از ستایش را نیز به ما ارائه داد تا از آنها پیروی   

  شود. می  ۲۱- ۱۴: ۳وار او در افسسیان و دعای پرستش  ۱۴- ۳: ۱دماتی او در افسسیان کنیم که شامل ستایش مق

 دهند که چطور خدا را از طریق ستایش و پرستشی مشابه، تکریم کنیم. هر دوی این متون به ما نشان می 

به ما،   همانطور که دیدیم، در هر دو بخش پولس بر کار هر یک از اقانیم تثلیث، فدیة عیسی، مکاشفة خدا  

او به این موارد در بستر احترام به خدا برای پادشاهی او  ای که خدا برای ما در نظر دارد متمرکز شد. و جالل آینده 

 بر ما، صحبت از حاکمیت مطلق خدا، سخاوت او نسبت به ما، و میراث ما در مسیح اشاره کرد. 

وان پادشاه نیستند. بر عکس، همانطور که پولس  های قابل قبول برای تکریم خدا به عنالبته، اینها تنها راه  

با این    برای این چند مورد.باید در همه چیز به خدا احترام بگذاریم و نه فقط  تعلیم داد، ما می   ۲۰-۱۹:  ۵در افسسیان  

خوب است که به کارهای  کنیم، وجود، مهم است تشخیص دهیم که وقتی خدا را در ستایش و پرستش تکریم می 

 او انجام داده، اذعان کنیم. مخصوصی که 

در کنار ستایش و پرستش، به ما تعلیم داد که اطاعت خود را به عنوان راهی برای احترام به پادشاه  پولس  

 مان، به او تقدیم کنیم. االهی 

 

 اطاعت 
این است که با قاطعیت و  مان نسبت به خدا را ابراز کنیم، باید از طریق آن اطاعت هایی که می یکی از راه

 نوشت:  ۱۰-۸: ۵همانطور که پولس در افسسیان  دست بکشیم.  و قلمروها  ها قدرت  از وفادار بمانیم وپشتکار به او 

 

  ة یوکه م یرا . زید. پس چون فرزندان نور رفتار کنباشیدی الحال در خداوند، نور م یکنل ید، ظلمت بود  یشترکه پ یرا ز

 (. ۱۰-۸: ۵)افسسیان   یست خداوند چ ة یدکه پسند ییدنما یقاست. و تحق ی و عدالت و راست یکویینور در کمال، ن

 

از آنجا که خدا ما را نجات    اما اکنون وفاداری ما تغییر کرده است.  ما زمانی شهروندان پادشاهی ظلمت شیطان بودیم. 

آلود پادشاهی ظلمت را پشت سر بگذاریم  های گناه ؛ ما به او مدیونیم که راهداد، ما اطاعت خود را به او مدیون هستیم

 کند. خشنود می و به طرقی زندگی کنیم که خداوند و پادشاه جدیدمان را  

 نوشت:ای می دوباره از چنین وفاداری این برکت مشروط را بیان کرد،  ۲۴: ۶وقتی پولس در افسسیان  

 

 (. ۲۴:  ۶)افسسیان  باد یضدارند، ف  ی فسادی خداوند محبت در ب یایس ع یح که به مس ی کسان ة با هم
 

   پایان، مداوم، سرسپرده، و پایدار باشد.فساد«، بی محبت ما برای خدا باید »بی 
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پرستیم  اینطور نیست که خدا را به مجموع خدایانی که می   خواهد. خدا پرستش و سرسپردگی کامل ما را می  

خواهد که از خدایان دروغین رو  او وفاداری منفعل ما را نیز نمی   . ة ما تاکید داردنشدموفاداری تقسی ؛ او بر  اضافه کنیم

خواهد که از تمام فرامین وی اطاعت  خیر! او از ما می  خاطر باشیم.آسوده بر گردانیم و بعد در برکات پادشاهی او 

 ست را انجام دهیم. کنیم؛ نه فقط خدایان دیگر را رها کنیم، بلکه فعاالنه، اعمال نیکویی که او برای ما تدارک دیده ا 

 دهد: باره به دست میبینشی در این  ۱۰-۸: ۲سخنان پولس در افسسیان   

 

که صنعت او   یراز ... بلکه بخشش خداست یستاز شما ن ینو ا یمان ا یله بوس اید، یافتهنجات  یضکه محض ف یراز

)افسسیان   ییمآنها سلوک نما نمود تا در  یا که خدا قبل مه یکو ن ی کارها ی برا یسی ع  یح شده در مس یده آفر یم، هست

۲  :۸-۱۰ .) 

 

مند  خدا ما را نجات نداد که صرفا از هالکت ما جلوگیری کند، یا اینکه فقط از حیاتی آسوده در پادشاهی او بهره

بلکه، او ما را در مسیح دوباره خلق کرد که بتوانیم شهروندان مولد پادشاهی او باشیم و اعمال نیکویی که به   شویم.

 است را انجام دهیم.  ما سپرده

آنها ابزاری هستند که خدا با آنها ملکوت خود  کنند:  خصوصی ایفا می در پادشاهی خدا، اعمال نیکو نقش به  

و طبق نظر پولس، هدف خدا از   کند.یابد، و به قوم خود خدمت می جالل می  کند،دهد و پاالیش می را توسعه می 

بنابراین، واکنش صحیح به فیض خدا این   دهیم.اعمال نیکو را انجام می نجات ما این بود که مطمئن شود ما این 

هدف او به عنوان هدف  این یعنی پذیرش  گزاران او را بپذیریم.است که انتصاب خود به عنوان غالمان و خدمت 

کند ی به همین دلیل است که پولس مکررا خوانندگان خود را تشویق م  خودمان، و قصد او به عنوان قصد خودمان. 

 . کند  منعکس را او  یپادشاه   و پادشاه  خصوصیات  که یات یحیعنی تا به شکلی »ارزشمند« زندگی کنند؛ 

های تکریم پادشاه توجه کردیم، باید به راهکار پولس برای بنای پادشاهی نگاه کنیم.  اکنون که به برخی راه  

گسترش و رشد   خواهد که بهز ما می همانطور که خدا خواستار ستایش و اطاعت ما در محبت است، همچنین ا

 پادشاهی زمینی او نیز کمک کنیم.

 

 

 بنای پادشاهی 
  گیرد. پولس برای کمک به ما در درک چگونگی بنای پادشاهی خدا بر زمین، چندین تشبیه را به کار می 

باید با یکدیگر و مسیح ارتباط داشته  دهند که چطور شهروندان پادشاهی خدا می هر یک از آنها بینشی به دست می
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ما به دو تا از این تشبیهات اشاره خواهیم کرد   ، و نیز اینکه ما چطور باید در رشد پادشاهی خدا همکاری کنیم.باشند

 کنیم. سه کرد شروع میو با راهی که پولس پادشاهی را با هیکل خدا مقای

 خطاب به مسیحیان غیر یهودی گوش کنید:  ۲۲-۱۹: ۲به سخنان پولس در افسسیان 

 

بنا   یارسوالن و انب یادخدا. و بر بن ةو از اهل خان یدهست ین بلکه هموطن مقدس یستیدن یو اجنب  یببه بعد غر  ین از ا

مقدس در   یکل مارت با هم مرتب شده، به هع ی تمام ی است. که در و یهسنگ زاو  یحمس ی ایس که خود ع ید اشده

 (. ۲۲-۱۹: ۲)افسسیان   ید تا در روح مسکن خدا شو شوید ی با هم بنا کرده م  یزشما ن ی. و در وکندی خداوند نمو م 

 

پولس تعلیم داد که مسیحیان غیر یهودی، شهروندان کامل در پادشاهی خدا، با وضعیتی برابر با شهروندان مسیحی  

برای تاکید بر این حقیقت، او پادشاهی خدا را به شکل بنایی توصیف کرد که هر مسیحی یک   نژاد بودند.یهودی 

 آن است.   مانسنگ در ساخت

های دیگر بر آن تکیه  در این تشبیه، مسیح موقعیتی برتر دارد و سنگ زاویة زیربنا است؛ آن که تمام سنگ  

رسوالن و انبیا تحت مسیح از مناصب بسیار مقتدری برخوردار   اند.وسته کنند و در آن تمام ساختمان به هم پیمی

هایی در این ساختمان هستند و  تمام مسیحیانِ دیگر، سنگ  شدند.بودند و به طور خاص نمایندگان او نامیده می 

 تمایزی بین ما وجود ندارد. 

ملت اسرائیل  م خود ساکن شود. در میان قوهدف این بنا آن بود که محل اسکان خدا شود تا خدا بتواند  

اما عهد عتیق  . ۶خصوص از طریق اعالم سلیمان در دوم پادشاهان باب برکتی اینچنین را تشخیص داده بودند؛ به

 همچنین تعلیم داد که غیر یهودیان نیز نهایتا، در حضور خدا خواهد زیست. 

 : گوش کنید  ۲۰- ۱۹: ۶۶برای مثال، به کالم خدا در اشعیا  

 

ها...  تان را از جمیع امت گوید که ایشان تمامی برادران ها اعالم خواهند کرد. و خداوند می آنان جالل مرا در میان قوم 

 ، هزارة نو(. ۲۰- ۱۹: ۶۶)اشعیا  ای برای خداوند به کوهِ مقدس من اورشلیم خواهند آورد به عنوان هدیه 

 

که در عهد جدید از طریق عیسی انجام آن   – رائیل بر گرداند در این متن خدا تعلیم داد که وقتی پادشاهی را به اس

و به طور قابل توجهی، غیر   اسرائیلیان برای پرستش خداوند به هیکل در اورشلیم باز خواهند گشت. – را آغاز کرد 

تقدیم خواهند  ها به خداوند ای مقدس از امت و در واقع، اسرائیلیان را به عنوان هدیه یهودیان نیز با آنان خواهند آمد  

 کرد. 
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بنابراین، وقتی پولس تعلیم داد که یهودیان و غیر یهودیان هر دو به عنوان هیکل خدا در حضور او خواهند   

معنای آن این بود که برکات   منظورش این بود که پادشاهی خدا به سوی هدف نهایی خود در حرکت است. زیست، 

او به   خصوص استفاده کرد؟اما چرا پولس از این تشبیه به  است. به تمام اقوام گسترش یافته پادشاهی خدا اکنون 

 . دهد  پرورشدرستی از این تشبیه استفاده کرد تا مصالحة نژادی بین یهودیان و غیر یهودیان در کلیسا را  

یهودیان  نژاد این اندیشه را بنا کرده بودند که یهودیان از غیر در روزگار پولس، بعضی از مسیحیان یهودی  

آنها به مدتی طوالنی از جایگاه ممتازی نزد خدا برخوردار بودند که   برتر هستند، چون آنها قوم برگزیدة خدا بودند.

   اند.باعث شده بود فکر کنند استحقاق آن را داشته

  رفته هستند. دست اما حقیقت این است که تمام بشریت، یهودی و غیر یهودی به طور برابر، بدون مسیح از   

تنها مسیح است که  ای استحقاق برکات خدا را ندارد؛ همة ما مستحق محکومیت هستیم. یک از ما حتی ذره هیچ 

 بیند. خوشبختانه، از آنجا که ما با او متحد هستیم، خدا ما را نیز مستحق برکات می  استحقاق برکات را دارد. 

باید بر تصویر بزرگترِ تکریم خدا و زندگی در حضور  کنیم، می می  بنابراین، وقتی امروزه پادشاهی خدا را بنا  

باید نسبت به یکدیگر فروتن باشیم و تشخیص  ما می   متمرکز شویم تا خودمان.او و تالش برای فزونی جالل مسیح  

 دهیم که هیچ ایمانداری مستحق برکت بیشتر از دیگری نیست.

  وانع نژادی و قومیتی در کلیسا، باید از میان برداشته شوند. ، این بدین معنی است که تمام مبه طور مشخص  

و یا به اشتباه خود   ایمشده  منقسمهای اشتباهی که از یکدیگر اما همچنین به این معنی است که ما باید از تمام راه 

شاید راهبران کلیسای ما خود را از جماعت برتر بدانند، یا شاید ما برخورد   .توبه کنیم ایم،را از دیگران برتر پنداشته 

شاید آنقدر به جماعت محلی یا فرقة   تری با مسیحیان ثروتمند نسبت به مسیحیان فقیر داشته باشیم. محترمانه

هی خدا مستقل از  دهیم که به دیگران در کلیساهای دیگر نگاهی از باال داریم و در بنای پادشا خودمان اهمیت می 

در تمام چنین مواردی، تعلیم پولس این است که باید غرور و تکبرمان را کنار بگذاریم و تمام   کنیم.آنان کار می 

 ایمانداران را در جایگاهی برابر با خود در پادشاهی خدا بپذیریم. 

خود به افسسیان از آن    همانقدر که تشبیه هیکل مفید بود، تشبیه دیگری نیز هست که پولس اکثرا در نامة 

، که مسیح سرِ آن است و همة ایمانداران با یکدیگر بدن  خصوص بدن مسیحبه  – استفاده کرد و آن تشبیه بدن بود 

به کار برد تا چندین نکتة کاربردی مختلف   ۵، و ۴،  ۳، ۱های  پولس این تشبیه را در باب   دهند.مسیح را تشکیل می 

 را ترسیم کند. 

 با استفاده از این کلمات به کار برد:  ۲۳-۲۰: ۱ا اولین بار در افسسیان  او این تشبیه ر 
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های آسمانی، به دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و  و در جای برخیزانید  از مردگان ]مسیح[ را  ]خدا[

باشد، کلیسایی که بدن اوست،  و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا سَرِ همه چیز  قدرت...  

 ، هزارة نو(. ۲۳-۲۰:  ۱سازد )افسسیان  یعنی پری او که همه را در همه پر می 

 

مسیح به عنوان پادشاه در آسمان نشسته است و برای  مانند تشبیه هیکل خدا، این نیز پادشاهی خدا را توصیف کرد:  

 کند.منفعت قوم خود، کلیسا، حکمرانی می 

 اضافه کرد:  ۶: ۳تصویر ادامه داد و در افسسیان پولس با این  

 

 (. ۶: ۳)افسسیان   هستند   یکشر یلوساطت انجه ب ،یح او در مس ة وعد ةو در بدن و در بهر یراثها در مامت

 

او استدالل کرد که مسیحیانِ یهودی و غیر یهودی با    دوباره در این متن مشهود بود. تاکید پولس بر مصالحة نژادی  

های مسیح شریک  کنند تنها به این دلیل که در وعده مسیح و یکدیگر متحد هستند و هر دو برکات را دریافت می 

 هستند. 

شود که پولس در مورد نظم  ظاهر می  ۱۶- ۱: ۴ترین استفاده پولس از تصویر بدن مسیح، در اما کامل  

در آنجا او عمدتا بر مناصب راهبری، موثر، و مقتدر در کلیسا به عنوان مجرایی    کرد.استدالل می پادشاهی  در  کلیسایی  

او استدالل کرد که آن اعمال نیکویی که   گیرند تاکید کرد. های کلیسا برای خدمت از آنها قوت می که دیگر بخش 

ای  عمدتا متشکل از خدمت به یکدیگر برای هدف بنای کلیسا است تا به پادشاهی خدا برای ما تدارک دیده است، 

 گوش کنید:  ۱۳-۱۱:  ۴به کالم پولس در افسسیان   بر آن حکم براند.  که شود  ل یخداوند جهان تبد  خورِ  در

 

  ی برا ن، یمقدس یل تکم ی شبانان و معلمان را، برا یو بعض  ین مبشر  ی و بعض یا انب یرسوالن و بعض  ی بعض ید او بخش

قامت    ةو معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به انداز  یمانا  یگانگی تا همه به    یح،جسد مس  ی بنا  یکار خدمت، برا

 (. ۱۳- ۱۱:  ۴)افسسیان  یم برس یحمس ی رپُ

 

 باید بقیة ما را برای خدمت به یکدیگر آماده کنند. خدا راهبران را در کلیسا قرار داد که می 

  ایمان« است.   یگانگی اول، رسیدن به »   بایست کلیسا را به سوی دو هدف راهنمایی کنند. راهبران می و این   

ها متحد، و درکی بالغ و دقیق داشته باشد، و تنها به  آنچه پولس اینجا در ذهن داشت آن بود که کلیسا باید در آموزه 

لس است که خدا خوانندگان او را قادر سازد  تر پواین در راستای دعای پیش  نباشد.  راضیدرکی سطحی از انجیل 

 که برکات پادشاهی خدا در مسیح را درک کنند. 
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شمول است؛ یعنی تمام خلقت را تحت پادشاهی  این هدف، جهان دوم، رسیدن »به قامت پری مسیح« است.   

رسد،  انگیز به نظر می با اینکه بسیار شگفت   تعلیم داد.  ۱۰:  ۱مسیح در آوردن، درست همانطور که پولس در افسسیان  

 توان تمام جهان را تحت خداوندی مسیح آورد. اما از طریق راهبری صحیح کلیسا و خدمت در بین مسیحیان، می 

و چند مورد ویژه را تشریح کرد که راهبران کلیسا   ادامه داد  ۱۶-۱۵: ۴پولس این تشبیه را در افسسیان  

 باید به مردم برای انجام تعلیم دهند: می

 

آمیز حقیقت، از هر حیث تا به حد او که سر است، یعنی مسیح، رشد خواهیم کرد. او منشأ رشد تمامی  بیان محبت  با

یابد و در اثر عمل متناسبِ هر  دارندة خود، به هم پیوند و اتصال می بدن است، بدنی که به وسیلة همة مفاصل نگاه 

 ، هزارة نو(. ۱۶- ۱۵:  ۴یان  )افسس نمایدکند و خود را در محبت بنا می عضو رشد می 

 

در نتیجه، هر مسیحی   آموزد. گوید، کلیسا آن حقیقت را می وقتی هر راهبر کلیسا، حقیقت را در محبت به کلیسا می 

اما باید به نکتة دیگری هم توجه کنید:   و آنان را تشویق کند. قادر است که به شکلی پر مفهوم، به دیگران خدمت 

   راهبران باشد، و عمل خدمت کلیسا. محبت هم باید خصیصة تعلیم 

،  شودهمانطور که محبت خدا برای ما، و محبت ما برای خدا اساسا تحت وفاداری و فداکاری تعریف می  

مان بیشتر از آنکه یک  محبت ما برای همسایگان  محبت ما برای دیگر مسیحیان نیز باید چنین تعریفی داشته باشد.

 جوید؛ حتی اگر شخصا آنها را نشناسیم. ادار و فداکار است که منفعت آنان را می حس ارتباط شخصی باشد، تعهدی وف

کند که  جمعی نیست. بلکه محبت مسیحی درک می اما این محبت، صرفا یک همکاری و عمل دسته 

که آنان  مسیح حاضر بود بمیرد تا آنها را از آنِ خود کند، و از آنجا  ایمانان ما هم بخشی از میراث مسیح هستند. هم

بخش ما باشد تا به آنان ارزش بیشتری بدهیم و برای خدمت  این باید الهام   یابد.میبه او تعلق دارند، جالل و تکریم  

   به آنها تالش بیشتری بکنیم.

مان بپردازیم:  حال که موضوعات احترام به پادشاه و بنای پادشاهی را بررسی کردیم، باید به آخرین موضوع  

و بر   کندی م  تسخیر را  انشندشمراند، اما روزی خواهد آمد که او تمام جهان. عیسی اکنون بر کلیسا حکم می فتح 

 تمام جهان حکم خواهد راند. 

 

 فتح جهان 
  پوشانی دارد. همانطور که دیدیم، پادشاهی خدا در حال حاضر با عصر حاضرِ گناه و مرگ، همزیستی و هم 

اما در   جنگند.کرده می های سقوط علیه پادشاهی شیاطین و انسان  –شامل کلیسا  – در این مدت، نیروهای خدا 

نهایت عیسی باز خواهد گشت. و وقتی برگردد، داوری نهایی را علیه دشمنان خود خواهد آورد و توانایی آنها برای  
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نهایی بر نیروهای تاریکی قطعی است. اما تا به آن   پیروزی  مقاومت در برابر خود را تا ابد در هم خواهد شکست. 

 باید علیه آنان بایستیم و بجنگیم. روز، ما می 

همانطور    ولی حتی در این عصر حاضرِ گناه و مرگ، ما در نبرد علیه نیروهای شیطانی، دست باال را داریم. 

خدا ما   ایم.ده است، و ما نیز کنار او نشستهاکنون باالتر از آنها بر قدرت و اقتدار جلوس کر که دیدیم، پادشاه ما هم 

القدسِ خود  و ما را به وسیلة روح   را از سلطة شیطان نجات داده و به وضعیت برکت در پادشاهی خود برگردانده است. 

  ۱۶و  ۱۳: ۶به کالم پولس در افسسیان  مان مقاومت کنیم.دشمنان  قوت بخشیده است تا در برابر بدترین حمالت

 دقت کنید: 

 

  ین ا ی و بر رو ...یستیدو همه کار را به جا آورده، با  ید مقاومت کن یردر روز شر یدتا بتوان ید دار  تام خدا را بر ةاسلح

 . (۱۶، ۱۳: ۶)افسسیان   یدرا خاموش کن  یرشر  ینآتش یرهای ت ی تمام یدد که به آن بتوانی را بکش  یمانسپر ا ،همه

 

 بخشد. خدا از طریق فیض و روح خود، به ما توانایی ایستادگی در برابر شیاطین را می 

دهد که شکست آنان  کند، به شیاطین نشان می و نه تنها این، بلکه برکات بسیاری که کلیسا دریافت می  

ان خدا شهادت  در حقیقت، پولس تا آنجا پیش رفت که گفت حتی وجود کلیسا به سرنوشت تمام دشمن  حتمی است.

 گوش کنید:   ۱۱-۸:  ۳دهد. به کالم او در افسسیان  می

 

بشارت   یح مس یاسقی ها به دولت ب امت یان عطا شد که در م یضف ینا ینم، مقدس ةهم ینِ به من که کمتر از کمتر

ه  را ب یزکه همه چ یی ها مستور بود، در خداعالم  یکه از بنا  یانتظام آن سرّ یستدهم، و همه را روشن سازم که چ

حکمت گوناگون خدا   ی،آسمان  هایی ها در جاها و قدرت ست یا. تا آنکه الحال بر ارباب ر یدآفر یحمس ی ایسع ةیلوس

 (. ۱۱- ۸: ۳)افسسیان  نمود یسی ع یحکه در خداوند ما مس یازل  یر معلوم شود، برحسب تقد  یسا کل ةیلوسه ب

 

اش فرینش انسان، برنامة خدا این بود که از کلیسا برای آشکار کردن جالل خود بر دشمنان شیطانی حتی پیش از آ

ولی اکنون که مسیح آمده است، خدا   اما او تا زمان مسیح این حقیقت را به صورت یک راز نگه داشت. استفاده کند. 

او کلیسا را به عنوان مثالی از توانایی    نشان دهد.انش  نکند تا حکمت و قدرت خود را به همة دشماز کلیسا استفاده می 

های شیطان، و نیز اثبات قدرتش در مصالحه دادن همه چیز با خود، تقویت  خویش در شکست حتی بزرگترین نقشه 

تواند حتی ما را با یکدیگر و  تواند نژاد بشری را از فساد گناه نجات دهد، اگر او می به هر حال، اگر او می  کند. می

 . دهد انجام نتواند که ندارد وجود  یگری د  زی چ چی هدش آشتی دهد، خو
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و از  برای خدا عزیز است. ما گنجی هستیم که او برای آن جنگید  . کلیسام یستین ش ینما  ی برا صرفا  ما  اما 

  ؛ بخشدب نجات  آنها را تا کندی م  کنترل را خ یتار خدا که میهست یافراد ما  پادشاهی دشمنان خود به دست آورد.

به توصیف پولس از   داشتنی مسیح که حیات خود را داد از آن محافظت کند و به عقد خود در آورد.عروس دوست 

 گوش کنید:  ۲۷-۲۳: ۵مسیح و کلیسا در افسسیان  

 

  آن داد  یرا برا  یشتنرا محبت نمود و خو   یساهم کل  یح مس  ...یساسر کل   یز ن  یحکه شوهر سر زن است چنانکه مس  یراز

مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و   یز چ یچ ه یا  ین را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چ ید مج یسایکل ...تا

 (. ۲۷- ۲۳: ۵)افسسیان  باشد  یبعیب

 

  ؛ و در روند مصالحة همه چیز با خود و احیا و پاالیش جهان، از ما شروع کرد. دهدخدا به ما محبت دارد و اهمیت می 

و اگر  کند که پادشاهی خدا آغاز شده است.  کلیسا، تقدیس کلیسا، ثابت می   ودگیود کلیسا، بخشو به همین دلیل، وج

همانطور   شود.؛ و وقتی بشود، شیاطین کامال نابود و سلطنت مسیح مطلق می آغاز شده باشد، قطعا کامل خواهد شد

 دربارة مسیح نوشت:  ۲۳- ۲۲: ۱که پولس در افسسیان 

 

او که همه را در   یپر  یعنی اوست  داد، که بدنِ  یسابه کل  یز او نهاد و او را سر همه چ های ی پا  یر را ز یز همه چ]خدا[ 

 (. ۲۳-۲۲: ۱)افسسیان   سازد ی همه پر م

 

بدن او   و مسیح به عنوان پادشاه عالم برتری یافت تا کلیسا برکت بیابد. ما پری اوانگیز است: سخنان پولس حیرت 

 هستیم. 

با اینکه مسیح به دلیل جایگاه و شایستگی خودش، کامال مستحق حکمرانی است، اما دلیل حقیقی اینکه   

  –یافته است و به همین دلیل، این حقیقت که کلیسا برکت دهد.میکند این است که ما را برکت او حکمرانی می 

دان، اربابان و غالمان با یکدیگر و خدا  این حقیقت که یهودیان و غیر یهودیان، شوهران و زنان، والدین و فرزن

 کند که خدا قدرتمند و نیکو و حکیم است، و نیز اینکه احیای جهان را آغاز کرده است. اثبات می   – اند  مصالحه کرده 
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 گیرینتیجه

شالودة  زمینة آن نگاه کردیم که در این درس به کاوشی در رسالة پولس به افسسیان پرداختیم. به پیش  

در نهایت، به کاربرد امروزی تعالیم پولس در این رساله    نامه را مهیا کرد، و ساختار و محتوای نامه را بررسی کردیم.

   توجه کردیم. 

آموزد که نجات تنها دربارة این  . به ما می نامة پولس به افسسیان، درس بسیار مهمی برای امروزِ ما دارد 

مان از  هرچقدر که ما درک  پادشاهی خدا است.بسط ، و بقابلکه دربارة بنا،  شوند.  نیست که افراد از گناه خود رها 

توانیم برای مقاومت در برابر دشمنان آن آماده شویم، طوری زندگی کنیم  پادشاهی خدا را بهبود ببخشیم، بهتر می 

 مان به دست آوریم. ایمانان کند، و برکات او را برای خود و هم که خدا را خشنود می 


