
 
 

یکی از عطایای خداوند به جمع ایامنداران اتحاد است. متامی آیه ها را می توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

هامنطور که خداوند یکی است به هامن طریق هم جمع ایامنداران در اتحاد با او به رس می برند. انجیل 
یوحنا فصل ۱۷ آیه های ۲۰ تا ۲۳. 

به عنوان فرزندان خداوند ما نیز همچون اعضای خانواده متحد می باشیم. رساله به افسسیان فصل ۴ 
آیه های ۱ تا ۶. 

آیه های برای مطالعه بیشرت: رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۱۴ تا ۱۶؛ رساله به کولسیان فصل ۳ 
آیه های ۱۰ تا ۱۵. 

علی رغم داشنت زمینه های مختلف، ایامنداران خلقتی تازه و در اتحاد خود در خداوند همگی یکسان می باشند. 

زء بـدن یا جـمع  مـهم نیست مـا چـه بـودیم قـبل از آشـنایی بـا خـداونـد، مـهم این اسـت که هـم اکنون بـا ایامن جـ
ایامنـداران او می بـاشیم. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۱۲ آیه هـای۴ تـا ۵۷؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۱۲ تـا 

 .۱۴
در حـضور خـداونـد دیگر قرش بـخصوصی ارجحیت بـر دیگری نـدارد. رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیه هـای ۱۶ تـا 

۱۷؛ رساله به رومیان فصل ۶ آیه های ۶ تا ۱۱؛ اعامل رسوالن فصل ۱۷ آیه های ۲۶ تا ۲۷. 
خـداونـد در عیسی مسیح، برای کسی و یا طـبقه ای تبعیض قـائـل نیست و هـمه جزء یک قوم هسـتیم و هـمه در متـام 

وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد سهیم هستیم. رساله به غالطیان فصل ۳ آیه های ۲۷ تا ۲۹. 
محبت به یکدیگر زیباترین سیرت این اتحاد در خداوند می باشد. انجیل یوحنا فصل ۱۳ آیه های ۳۴ تا ۳۵؛ رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱۴. 

آیه های برای مطالعه بیشرت: انجیل متی فصل ۲۸ آیه های ۱۹ تا ۲۰؛ مزامیر فصل ۱۳۳ آیه ۱. 

 
 

چگونه می توانم باعث به وجود آمدن اتحاد در جمع ایامنداران باشم؟ (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۱ تا ۳) 
آیا می توان به عیسی اعرتاف کرد ولی با دیگر ایامنداران به بدی و با دشمنی رفتار منود؟ (انجیل متی فصل ۵ آيه ۴۴) 

عـضو بـودن در خـانـواده خـداونـد مـوهـبتی اسـت الهی. در هـر کجا از این کره خـاکی که بـا دیگر ایامنـداران آشـنا شـویم بـاید آن مهـر و محبتی را که 
خداوند در عیسی به ما ارزانی داشت به همدیگر ابراز کنیم. 

رای رشوع دوبـاره و خـلقتی تـازه که بـه مـن عـطا کردی قـول می دهـم که بـا دیگران  خـداونـدا بـه خـاطـر کار عظیمی که در مـن انـجام داده ای و بـ
هـمچون برادر و خواهـر خود رفـتار منـایم و بـا توکل بـه تـو و روح مـقدسـت می خواهـم بـانی صـلح و دوسـتی و مـحبت و اتـحاد در جـمع ایامنـداران تـو 

و هر جا که هستم باشم. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۱۳- اتحاد در جمع ایامنداران 

«جـمع ایامنـداران یك بـدن بـا اعـضای بسیار اسـت كـه از هـر ملیت و قـوم و زبـان و مردمی فرا خـوانـده شـده اسـت. مـا در خـداونـد مخـلوق تـازه ای هسـتیم؛ متـایز 
نژادی، فرهنگی، تحصیالت و ملیت و اخـتالفـات بین قرش بـاالدسـت و پـائین دسـت، فقیر و غنی، مرد و زن، فرقی بین مـا منی گـذارد. هـمه مـا در خـداونـد برابـریم كـه بـا 
یك روح مـا را در مـصاحـبت بـا او و بـا یكدیگر پیونـد داده اسـت؛ مـا بـاید بـدون قید و رشط و جـانـبداری خـدمـت كنیم و خـدمـت بـپذیریم. بـواسـطه مـكاشـفه عیسی 
زد هـمگان می بـریم. این اتـحاد از وحـدانیت خـدا نـشأت می گیرد كـه مـا را بـه  مسیح در کالم خـداونـد، در ایامن و امیدی یكسان مـشاركـت داریم و یك شـهادت را ن

فرزندی پذیرفته است»

استفاده 

تعهد
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انجیل یوحـنا فـصل ۱۷ آیه هـای ۲۰ تـا ۲۳: ۲۰ افـقط برای اینها دعـا منی کنم بـلكه برای کسانی هـم كـه بـه وسیلٔه پیام و شـهادت آنـان بـه مـن ایامن خواهـند آورد، ۲۱ تـا هـمٔه آنـان یکی بـاشـند آن چـنان که تـو ای پـدر در 
مـن هسـتی و مـن در تـو و آنـان نیز در مـا یکی بـاشـند و تـا جـهان ایامن بیاورد كـه تـو مرا فرسـتاده ای. ۲۲ آن جـاللی را كـه تـو بـه مـن داده ای بـه آنـان داده ام تـا آنـها یکی بـاشـند آن چـنان که مـا یکی هسـتیم، ۲۳ مـن در 

آنان و تو در من، تا آنها به طور كامل یکی باشند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیه هـای ۱ تـا ۶: ۱ بـنابراین، مـن كـه بـه خـاطـر خـداونـد زنـدانی هسـتم از شام تـقاضـا می کنم، زندگی شام شـایستٔه مـقامی بـاشـد كـه بـه آن خوانـده شـده اید. ۲ همیشه فروتـن، مـالیم و بردبـار 
بـاشید و بـا مـحبّت یكدیگر را تحـّمل كنید. ۳ برای حـفظ آن وحـدتی كـه روح الـقدس بـه وجود می آورد و بـا رشـته هـای صـلح و صـفا بـه هـم پیوسـته می شود، نـهایت كوشـش خود را بكنید. ۴ هامن طور كـه یک بـدن و 
یک روح الـقدس اسـت، خـدا نیز در وقتی که شام را خـوانـد، یک امید بـه شام داده اسـت. ۵ و همچنین یک خـداونـد و یک ایامن و یک تعمید؛ ۶ و یک خـدا وجـود دارد كـه پـدر هـمه و بـاالتـر از هـمه بـوده و در 

همه كار می کند و در همه ساكن است. 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیه هـای ۱۴ تـا ۱۶: ۱۴ در آن صورت دیگر مـثل بـّچه هـا نـخواهیم بود كـه بـا امواج رانـده می شونـد و از بـادهـای متغیّر تـعالیم برشی مـتالطـم می گردنـد و فـریب حیله هـا و نیرنـگهای مردمی 
را می خورنـد كـه می خواهـند آنـها را از حقیقت دور سـازنـد، ۱۵ بـلكه در هامن حـالی كـه حقیقت را بـا روح مـحبّت بیان می کنیم مـا بـاید در هـر مورد، در مسیح كـه رس اسـت، رشـد كنیم. ۱۶ بـه ارادٔه او هـمٔه اعـضای 

مختلف بدن به وسیلٔه مفاصلی كه برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، متام بدن رشد می کند و خود را در محبّت بنا می مناید. 
رسـالـه بـه کولسیان فـصل۳ آیه هـای ۱۰ تـا ۱۵: ۱۰ و زندگی را بـه صـورت انـسان تـازه ای رشوع منـوده اید -انـسانی كـه پیوسـته در شـباهـت خـالـق خـود بـه شـكل تـازه ای در می آید- تـا رفـته رفـته بـه شـناخـت كـامـل خـدا 
برسـد. ۱۱ پـس بین یونـانی و یهودی، مـختون و نـامـختون، بـربـری و وحشی، غالم و آزاد فرقی وجـود نـدارد، بـلكه مسیح هـمه چیز اسـت و در هـمه می بـاشـد. ۱۲ پـس شام كـه برگـزیدگـان مـقّدس و مـحبوب خـدا 
هسـتید، خود را بـه دلـسوزی، مهـربـانی، فروتنی، مـالیمت و بردبـاری مـلبّس سـازید. ۱۳ متحـّمل یكدیگر شـوید. اگـر از دیگران ِشـكِوه و شـكایتی دارید، یكدیگر را عـفو كنید و چـنانکه خـداونـد شام را بخشیده اسـت، 
شام نیز یكدیگر را ببخشید. ۱۴ بـه هـمٔه اینها مـحبّت را اضـافـه كنید، زیرا مـحبّت هـمه چیز را بـه هـم می پیونـدد و تكمیل می کند. ۱۵ آرامشی كـه مسیح بـه شام می بخشـد، قـاضی وجـدان شام بـاشـد؛ چون خـدا شام 

را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شام باید سپاسگزار باشید. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۴ تـا ۵: ۴ هامن طور كـه در یک بـدن اعـضای مـختلف هسـت و متـام اعـضا یک وظیفه نـدارنـد، ۵ مـا نیز اگرچـه بسیاریم، در اتّـحاد بـا مسیح، هـمٔه مـا یک بـدن را تشكیل می دهیم 

و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یكدیگریم.
رچـه دارای اعـضای مـتفاوت می بـاشـد، بـاز هـم بـدن واحـد اسـت و مسیح هـم همین طـور  رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۱۲ تـا ۱۴: ۱۲ بـدن انـسان، واحـدی اسـت كـه از اعـضای بسیار تشكیل شـده و اگـ
می بـاشـد. ۱۳ پـس هـمٔه مـا خواه یهود، خواه یونـانی، خواه برده و خواه آزاد بـا یک روح در بـدن تعمید یافـته ایم و هـمه از هامن روح پـر شـده ایم تـا از او بـنوشیم. ۱۴ بـدن از یک عـضو سـاخـته نشـده بـلكه شـامـل 

اعضای بسیار است. 
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیه هـای ۱۶ تـا ۱۷: ۱۶ دیگر مـا دربـارٔه هیچ کس از روی معیارهـای انـسانی قـضاوت منی کنیم، گرچـه زمـانی مـا چنین قـضاوتی دربـارٔه مسیح داشـتیم، ولی دیگر چنین قـضاوتی نـداریم. 

۱۷ کسی که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو رشوع شده است. 
اعامل رسوالن فـصل ۱۷ آیه هـای ۲۶ تـا ۲۷: ۲۶ او جـمیع مـلل را از نسـل یک انـسان آفـرید تـا در متـام سـطح زمین سـاكـن شونـد و برای آنـان زمـانی را مـقّرر فرمود و برای مرز و بومـشان حـدودی معیّن كرد، ۲۷ تـا خـدا 

را بجویند و كوركورانه پی او بگردند تا شاید او را بیابند و حال آنكه او از هیچ یک از ما دور نیست. 
رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۳ آیه هـای ۲۷ تـا ۲۹: ۲۷ شام كـه در اتّـحاد بـا مسیح تعمید گرفتید، هـم فـكر او شـده اید. ۲۸ پـس دیگر هیچ تـفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود نـدارد، زیرا هـمهٔ 

شام در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید ۲۸ و اگر متعلّق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعدٔه خدا، وارث او هستید. 
انجیل یوحـنا فـصل ۱۳ آیه هـای ۳۴ تـا ۳۵:  ۳۴ بـه شام فرمـان تـازه ای می دهـم: یكدیگر را دوسـت بـدارید، هامن طـور که مـن شام را دوسـت داشـته ام شام نیز یکدیگر را دوسـت بـدارید. ۳۵ اگـر نسـبت بـه یكدیگر 

محبّت داشته باشید، همه خواهند فهمید كه شاگردان من هستید. 
رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱۴: ما می دانیم كه از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون یکدیگر را دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. 

انجیل متی فـصل ۲۸ آیه هـای ۱۹ تـا ۲۰: ۱۹ پـس بروید و هـمٔه مـلّتها را شـاگرد مـن سـازید و آنـها را بـه نـام پـدر و پرس و روح الـقدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كـه هـمٔه چیزهـایی را كـه بـه شام گـفته ام، انـجام 
دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شام هستم. 

مزامیر فصل ۱۳۳ آیه ۱: چه زیبا و دلپسند است که مؤمنین با اتّحاد دور هم جمع شوند. 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیه هـای ۱ تـا ۳: ۱ بـنابراین، مـن كـه بـه خـاطـر خـداونـد زنـدانی هسـتم از شام تـقاضـا می کنم، زندگی شام شـایستٔه مـقامی بـاشـد كـه بـه آن خوانـده شـده اید. ۲ همیشه فروتـن، مـالیم و بردبـار 

باشید و با محبّت یكدیگر را تحّمل كنید. ۳ برای حفظ آن وحدتی كه روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت كوشش خود را بكنید. 
انجیل متی فصل ۵ آیه ۴۴: اّما من به شام می گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شام آزار می رسانند دعا كنید.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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