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 مقدمه 

آورند که مسیحیان در  شنوند، بنایی را در نظر می را می  « کلیسا»در جهان امروز، وقتی اغلب مردم کلمة  

ای هستند که با هنرمندی به  بپرستند. گاهی این بناها، کلیساهای جامع عظیم و آراستهشوند تا خدا را آنجا جمع می

گاهی هم انبارهای بزرگ یا بناهای دیگری    .ساده  وسایلهای کوچکی با  عبادتگاههم  گاهی    و  اند شدهین  ئتززیبایی  

گلی،  های کاه ک، کلبههای کوچ، کلبههاهای دیگر عبارتند از خانهاند. مثال هستند که تبدیل به ساختمان کلیسا شده

. اما در اعتقادنامة رسوالن نیز مانند  دارندمحفوظ میکنندگان در آنجا خود را از خطر  یا حتی غارهایی که عبادت

شود  کسانی تشکیل می  از بیش از همه اشاره به قوم خدا، یعنی جماعت مقدسی دارد که    « کلیسا»مقدس، کلمة  کتاب

 کنند. می اعتراف القدس شان را به پدر، پسر، و روحکه ایمان 

ایم. در این  داده  « راکلیسا»به آن عنوان    که  است  رسوالن  ةاعتقادناممجموعه دروس  این پنجمین درس از  

 . ندنکی م  اقرارپردازیم که اعتقاد به این نهاد مقدس را ة رسوالن میدرس، به عباراتی در اعتقادنام

 گوید: مورد کلیسا اینطور می  در صراحتا  رسوالن  ةاعتقادنام

 

 من به... کلیسای جامع مقدس 

 مشارکت مقدسین.... 

 ایمان دارم. 

 

یافته، جای گرفته است.   القدس و خدمات او اختصاص  این بخش از اعتقادنامه در بخش بزرگتری که به روح

روح دلیل که  این  است که  به  تثلیث  در  کلیسا سر  ا مستقیمالقدس شخصیتی  با  روزانه  دارد  و  به طور  پس،    ؛کار 

القدس نیز به مبحث کلیسا بپردازیم. اما تصمیم گرفتیم درس کاملی را به کلیسا اختصاص  توانستیم در درس روحمی

 پیروان مسیح، نقش اساسی دارد.  به عنوان  زندگیدهیم، چون برای مسیحیت و تجربة ما در 

ها اقرار ایمان به کلیسا  همانطور که در یکی از دروس گذشته اشاره کردیم، از دید بسیاری از پروتستان 

  به   کند که مامان به خدا باشد. وقتی اعتقادنامه بیان میایمان   شبیه جیب است، انگار ایمان ما به کلیسا به نوعی  ع

  در بخش فقط و فقط  کنیم. ایمان نجاتنجات به کلیسا توکل می  رایکلیسا ایمان داریم، معنایش این نیست که ما ب 

مقدس دربارۀ کلیساست و اینکه  نای ایمان ما به تعلیم کتابمسیح است. اما اعتقادمان به کلیسا درست به همان مع
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مقدسین نیز صادق است. ما به سایر    مشارکت  بهکلیسا برای مسیحیان اهمیت دارد. همین موضوع دربارۀ ایمان ما  

ایمانداران برای بشارت،  مقدس معتقدیم که خدا از سایر  کنیم. اما به تعلیم کتابمان توکل نمیایمانداران برای نجات 

 کند. خدمت و تقویت ایمان ما استفاده می

ابتدا، به  در     تایید مبحث کلیسا، به چهار تعلیم اساسی که در اعتقادنامه منعکس شده، خواهیم پرداخت. 

و    سوم، دربارۀ جامع  کنیم که کلیسا مقدس است. این حقیقت را مطرح می   اندازیم. دوم، مینگاهی  کلیسا    االهی 

است.    مشارکت پردازیم. و چهارم، به این موضوع خواهیم پرداخت که کلیسا یک  انی بودن کلیسا به صحبت میجه

است،  کید  اتمورد    رسوالن   ة اعتقادنام  ها به ما در درک ذات و ماهیت کلیسا به طوری که در هر یک از این قسمت 

 کند. کمک می

   تایید 

کنند می   کم چنین عملیا دست   -   معتقدند که کلیسا غیرضروری استدر جهان امروز، مسیحیان زیادی  

نند کلیسا ابداعاتی انسانی  بر این باورند که نهادهایی ما. بسیاری از اوقات، ایمانداران صمیمی  که گویی اینگونه است

دهد. به معنای  م میرا تعلی  یمتفاوت   کامالکنند. اما کالم خدا دیدگاه  هستند که رابطة شخصی ما را با خدا مختل می

به کسانی    االهی اصلی بخشش فیض    واسطةقوم خاص او، و    اجتماع وسیع کلمه، کلیسا همان پادشاهی خدا بر زمین،  

 اساس کالم خدا، کلیسا برای برقراری و حفظ رابطة ما با خدا حیاتی است.  است که نسبت به او وفادارند. بر 

شده، منظورمان این است که او آن را برای هدفی    تایید توسط خدا    ا رسمکلیسا  موجودیت  گوییم  وقتی می 

خداست. نهادی    تاییددهد که کلیسا مورد  تعلیم می  مقدستاب آفریده، و به آن اقتدار بخشیده است. به طور کلی، ک

 گفت:   18: 16در متی   ا شخصرساند. همانطور که عیسی برا در جهان به انجام  االهی موریت امکه او وضع کرده تا 

 

 (. 18:  16کنم و قدرت مرگ بر آن استیال نخواهد یافت )متی کلیسای خود را بنا می

 

 عیسی بنیانگذار کلیساست.  خودِ اند.های سقوط کرده، ابداع نکردهکلیسا را انسان 

کلیساهایی    شاهد  های کلیسا را ببینیم، و گاهی حتیو کاستی  پس، هرقدر هم که در طول تاریخ کمی 

توان کلیسای خدا خواندشان، باز هم نباید نتیجه بگیریم که کلیسا  اند که دیگر نمیاز انجیل دور شدهنقدر  آکه    باشیم

 کند: رسمی کلیسا را اعالم می تاییدبا این کلمات ساده  رسوالن  ة اعتقادنام فایده و غیرضروری است.بی

 

 دارم. ایمان  من به کلیسای جامع مقدس... 
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ایمان کلیساهای اولیه است. آن    اصول  ةخالص   رسوالن  ة اعتقادنامهای گذشته به یاد دارید که  از درس 

نیز خالصه  اصول بو ایمان  خدا  از کالم  پس  دای  کلیسا،    قصد ند.  به  ایمان  اقرار  از  اعتقادنامه  تعلیم    تایید اصلی 

مورد کلیسا آن است که خدا کلیسا را مقرر    مقدس در کتابترین جنبة تعلیم  مقدس دربارۀ کلیساست. و اصلیکتاب

 داشت تا اهداف او را در جهان به انجام رساند. 

عتیق از    زمینة عهد شویم. اول، نگاهی به پیشکلیسا، بر سه موضوع متمرکز می  االهی   تایید در بررسی  

کنیم. و  ار کلیسا انجام داد، توجه میاش برای استقراندازیم. دوم، به آنچه عیسی در طول خدمات زمینیکلیسا می

زمینة عهد عتیق از کلیسا  . بیایید با پیشکرد مقدسی را بررسی خواهیم  نظرهای کتابسوم، برخی از مفاهیم این نقطه

 آغاز کنیم. 

 عهد عتیق 
 مفهوم کلیسا در عهد جدید در واقع ریشه در عهد عتیق دارد. 

 

بر شاگردان نازل    ارشروع شد، یعنی وقتی عیسی به آسمان رفت و روحش    پنتیکاستها کلیسا از روز  از نظر خیلی

دربارۀ ماهیت کلیساست. من معتقدم کلیسا ادامة قوم خدا در عهد  تفاهم  وءس  ککنم این یکرد. ولی من فکر می

کلیسا، یا شروع کلیساست.  ن  اهمیم این  وینیم به سادگی بگ اتوند، و میاخو  ار. خدا ابراهیم و قوم عهد عتیق  است  عتیق

 . دبرگرد ن  ا آسم، یعنی تا روزی که عیسی از  ددار شروع شد، در عصر ما، و تا زمان آخر همچنان ادامه  نجا  آپس کلیسا  

 

س ا کاسی دریا دکتر   -  

 

خواند. اما این اصطالح از ترجمة یونانی  می  (ekklesia)  ا یاِکلِس  کلمة یونانی  باعهد جدید بارها کلیسا را  

و همتای عبری آن، در عهد عتیق    ا یاِکلِسگرفته شده است. کلمة    )سپتواجنت(   یگانهفتاد   ةترجمعهد عتیق، یعنی  

؛  30:  31،  10:  9توانیم در تثنیه  هایی از آن را میقوم اسرائیل به کار رفته است. مثال  اجتماعاغلب برای توصیف  

 دیگر ببینیم.  های قسمت؛ و بسیاری 22: 22؛ مزمور 14: 8پادشاهان  اول  ؛  2:  20داوران 

حتی در عهد جدید، آنجایی که دیگر اِکلِسیا تبدیل به اصطالحی فنی برای کلیسا شده است، باز هم از این  

، در سخنان استیفان خطاب  38:  7در اعمال    مثالشود.  اده میکلمه برای اشاره به جماعت اسرائیل در عهد عتیق استف 

 خوانیم:اینطور می  خویش  قاتلین به 

 

  را  بخشحیات   کلمات   که  ایفرشته   آن   و   اسرائیل   قوم  بین   بود   ایواسطه   او .  بود   خدا قوم  جماعت   با   بیابان   در  موسی 

 تفسیری(.  ، 38: 7برساند )اعمال   ما به را آنها  تا  داد   او به سینا  کوه در
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دهد  است. همین موضوع نشان می « کلیسا»برگردان آن  معموال جماعت ترجمه شده، که  ،ا یاکلِس در اینجا 

 که جماعت اسرائیل، معادل عهد عتیق و پیشینة کلیسای عهد جدید است. 

در   نیز  نام   9:  2پطرس  اول  پطرس  به  را  به  هایی میکلیسا  عتیق  در عهد  اسرائیل  برای  کار  خواند که 

 رفت. به این نوشتة او گوش بدهید: می

 

  که   را  او  ل ئفضا  تا  هستید،  باشد   خدا  خاص  مِلک  که  قومی  و  مقدس  امت  و  ملوکانه  کهانت   و  برگزیده  قبیلة   شما  لکن

 (. 9:  2پطرس اول نمایید ) اعالم  است، خوانده  خود  عجیب نور  به  ظلمت از را  شما

 

کردند. او  آورد که دربارۀ قوم اسرائیل صحبت می نقل قول میدر اینجا پطرس از چندین متن عهد عتیق  

های مهمی  کند که پیوستگی د. به این روش، بیان میرَ بَاسامی خاص اسرائیل را برای کلیسای عهد جدید به کار می

 میان این دو گروه وجود دارد. 

 

که در اصل در عهد عتیق به    اوینیعن کنیم، که پطرس یک سری  فکر می  2  باب  پطرساول  وقتی به متنی مثل  

شما کهانت ملوکانه، امت مقدس، و قومی  »:  وید گ میو    د ده حاال به کلیسا نسبت می   را   شد اسرائیل نسبت داده می

  غیر  ااکثربینیم که پطرس به گروهی از کلیساهایی که در مناطق مختلف و  می  ،«که ملک خاص خدا باشد، هستید

که این هویت    دشنا ، و متوجه بدننابدهای خدا به اسرائیل  تحقق وعده  اواقع  را ن  ا خودشتا    د دهتعلیم می  د، دی بودنیهو

 . نهاستآ

دکتر دنیس جانسون   -  

 

همان جماعت عهد عتیقی اسرائیل است. آنها به    ادقیق البته این به آن معنا نیست که کلیسای عهد جدید  

، پولس از دو تشبیه برای صحبت دربارۀ رابطة میان جماعت  11، ولی درعین حال متفاوتند. در رومیان باب  مرتبطهم  

خمیر، و درخت زیتون از آنها    تودۀهای  استعارهاسرائیل در عهد عتیق و کلیسای مسیحی استفاده کرده است. او با  

 . صحبت کرد 

 نویسد، گوش بدهید: می 16: 11به آنچه پولس در رومیان  

 

  است؛  مقدس  خمیر  آن   تمامی   صورت،  این   در   باشد،  مقدس   شود، می   تقدیم  نوبر   عنوان   به   که  خمیر   ۀ تود  از  ایتکه   اگر

 (. نوۀ هزار  ،16:  11مقدّسند )رومیان  نیز ها شاخه پس باشد،  مقدس ریشه  اگر  و
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جماعت عهد عتیق نوبر همان تودۀ خمیری است که کلیسای عهد جدید از آن  گوید که  ابتدا پولس می

 درست شده است. 

از اسرائیل خواسته شد تا نانی از نوبر محصول خود را به خداوند تقدیم کنند. نوبر محصول    17:  23در الویان  

گوید که اسرائیل  ی پولس می. پس وقتدادآن را ارائه می بود و    یاز کل محصول جدا نبود. بلکه بخشی از محصول کل 

بخشی  هر دو  و کلیسای عهد جدید از یک تودۀ خمیر هستند، اشاره به آن دارد که اسرائیل و مسیحیان عهد جدید  

 و یک کلیسا بودند. خدا،   برای  قومیک ، نهاداز یک 

خت  های همان درگوید که جماعت عهد عتیق ریشة یک درخت، و کلیسای عهد جدید شاخهدوم، پولس می 

دهد. او کلیسا را در تمای اعصار به یک درخت  س در واقع این تصویر را در آیات زیادی شرح و بسط میل است. پو

شد، تنة درخت یعنی  کند. کلیسای عهد عتیق، که در درجة اول از یهودیان تشکیل می تشبیه می  کاشته شدهزیتون  

های زیتون وحشی بودند که به آن درخت  شاخه  یهودیغیر  هایش بودند. و مسیحیان ریشه، تنه و بسیاری از شاخه 

. پس، هرچند کلیسای روزگار  خوردندیهودی به کلیسای یهود پیوند  ساده، مسیحیان غیر عبارتشدند. به  زده  پیوند

وجود  ه همان درختی بود که از زمان عهد عتیق ب از هایش شد، تنه و ریشهان میغیر یهودیپولس شامل یهودیان و  

زیادی متفاوت است. اصالح و بنا شده است. اما هنوز همان درخت است. به    جهات آمد. بله، این درخت جدید از  

مهمی با   طرق است. آنها به  شده همین شکل، کلیسای عهد عتیق اصالح و بنا شده و تبدیل به کلیسای عهد جدید 

 دهند.  شانگر مراحل مختلفی از رشد هستند. اما باز هم همان کلیسا را تشکیل می هم متفاوتند، و ن

زمینة عهد عتیق، بیایید نگاهی به طرز بنای کلیسای  کلیسا از جنبة پیش  االهی  تاییدحاال پس از بررسی  

 برد. نیز می پیش عیسی توسط وی بیندازیم که بر کلیسای عهد عتیق تکیه داشت اما آن را  

 

 عیسی 
چشمگیری بر همة  ثیر  ا تتوان انکار کرد که وقتی عیسی تجسم یافت، خدماتش بر زمین  وجه نمیبه هیچ

  م یقد   نظام  صرفا  یس یع  کهاند  دانان خاطرنشان کردهاالهیدلیل نیست که بسیاری از  جهان و قوم خدا گذاشت. بی 

کلیسای استقرار یافته  . اما در عین حال درک این موضوع که  نکرد   جاودانه  شد، یم  هم   م یقد  ی سایکل  شامل   که   را

 ، نیز حائز اهمیت است. کلیسای او پیوستگی زیادی با کلیسای عهد عتیق دارد. جدید نبود کامال توسط عیسی 

    کلمةاند که در اناجیل اشاره کرد. در واقع اینها تنها مواردی ای اکلِس عیسی فقط در سه مورد به کلیسا با نام

:  16خورد. هر سه متن مزبور در انجیل متی هستند، یکی در  در اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا به چشم می  ایاکلِس

 تر به این آیات بیندازیم. . بیایید نگاهی دقیق 17: 18و دو مورد دیگر در   18

 ، عیسی چنین گفت:  18: 16در متی  
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 (. 18: 16یافت )متی   نخواهد  استیال آن  بر  مرگ درتق و کنممی  بنا را  خود  کلیسای صخره، این  بر

 

تواند اشاره به ساخت  ترجمه شده است، می  « کنمبنا می»که در اینجا    (oikodomeo)اوکُدُمیو    یونانی  ةکلم

جدید باشد، و یا بازسازی و احیای بنایی که موجود است. هرچند عیسی به وضوح بیان نکرد که چه    کامالبنایی  

از تعلیم پولس در رومیان   دارد، ولی برمنظوری   دیدیم، نظرمان بیشتر به این دیدگاه جلب    11  باب  اساس آنچه 

 و احیا کرد.  ی بازسازشود که عیسی کلیسای عهد عتیق را می

 گوید گوش بدهید: ابهام کمتری دارد. به آنچه می 17: 18سخنان عیسی در متی  

 

  با   دهد،  گوش  کلیسا به  نشود  حاضر  اگر  و  برسان   کلیسا  اطالع  به  را  موضوع  بشنود  را  آنان سخنان  نیست  حاضر  اگر

 مژده(.  ،18: 16)متی   کن  رفتار باجگیر  یا  بیگانه  یک  مثل او

 

کار  است که شخص ناتوبهن  ایکند. و نصیحت او  کلیسایی صحبت می  انضباطدربارۀ    ، عیسی در این آیه

  ی های یهودمتن اصلی خدمات عیسی، تنها کلیسای موجود، کنیسه. در  شود  آورده   تعاکلیسا یا جم   به حضور   باید

اسرائیل    ات جماعهای عهد عتیقی  شکل   ا مشخصاورشلیم بودند. اینها    عبادتگاه پراکنده در سراسر آن منطقه و نیز  

 خواند. می « کلیسا»بودند، ولی عیسی باز هم آنها را  

توسط مشایخ، کاهنان و داوران، که نمایندگان جماعت    معمول عهد عتیق مستلزم آن بود که مجادالت  

  1های ، و تثنیه باب 18هایی مانند خروج باب  ، حل و فصل شوند. این موضوع را در قسمتبودند ارائة قضاوتبرای 

که همچنان    کند میشنوندگان خود یادآوری  کند، و به  می  تایید بینیم. عیسی این اصل را در روزگار خودش  می    19و  

در متی باب    قبالشان در داخل جماعت اسرائیل هستند. اما عیسی کلیسای خود را که  ملزم به حل و فصل مجادالت 

به آن اشاره کرده بود، نیز مد نظر داشت. به همین دلیل متی سخنان عیسی را برای ما به ثبت رسانده است.    16

های عهد عتیق اسرائیل  جماعت   بسطن عیسی و متی، درست مانند پولس، کلیسای عهد جدید  توجه کنید که در ذه

بود. عیسی نیامد تا اسرائیل را با کلیسا جایگزین کند؛ او آمد تا اسرائیل را به شکل کلیسای عهد جدید، نجات بخشد  

 . کندو احیا 

نقش اصلی عیسی در گره زدن این  با نگاهی به پیوستگی میان کلیساهای عهد عتیق و جدید، مهم است  

 دریابیم.  را دو کلیسا به همدیگر 

کند. همانطور  های خدا به اسرائیل معرفی میابتدا، در مفهوم کلی، عهد جدید عیسی را به عنوان تحقق وعده

بینیم، عیسی همان اسرائیلی وفاداری است که عهد خدا را نگاه  می  29-16:  3و غالطیان    4- 1:  8که در رومیان  
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- 31:  2و اعمال    32:  1شود. و به طوری که از لوقا  دارد و وارث همة برکات موعود خدا به ابراهیم و موسی میمی

شته قطع  . عیسی با گذکندی مد را احیا و بر اسرائیل و یهودا حکومت  ود است که تخت داووآموزیم، او پسر داومی   33

 عیب آن است. کند. او اوج کلیسای عهد عتیق، عضو و خدمتگزار کامل و بیارتباط نمی

کلیسای عهد جدید است، او تازگی و احیایی را با خود به ارمغان آورد که کلیسای  ار  ذبنیانگو دوم، عیسی  

، سر  18:  1و کولسیان  23: ۵ عهد عتیق را تبدیل به کلیسای عهد جدید کرد. کالم خدا او را در افسسیان  پر خطای

هنگام    20- 18:  28، شوهر کلیساست. در متی  10- 1:  19و مکاشفه     33-22:  ۵خواند. او در افسسیان  کلیسا می

بخشد. عیسی کلیسا را  بزرگ، این شخص عیسی است که به کلیسا اقتدار نمایندگی از خود را میموریت  ام  اعطای

 بخشد. میکند و به آن اقتدار می تایید و  محبت

 

با عیس  با عیس  ادقیق ی مسیح  اقلب و جوهرۀ رابطة کلیسای عهد عتیق    مسیح ی  امثل رابطة کلیسای عهد جدید 

. برای بعضی از مسیحیان، اصطالح کلیسای عهد عتیق خیلی عجیب و دور از ذهنه. شاید فکر کنیم کلیسا در  هست

عهد بسته نگاه کنیم،  نها  آبه کلیسا به عنوان قوم خدا که او با    اگر متولد شد. ولی،    پنتیکاست در روز    2  باب   اعمال 

کلیسای عهد عتیق به سادگی جمع  وقت  آن  داده،  ن  ا ش رهاییمسیح  ی  اعیسوسیلة کار خداوند  ه  یعنی قومی که خدا ب

. پس کلیسای عهد عتیق به  درس بنجات خدا به انجام    ،د یروزی وقتی ماشیح بیا   در انتظارند  که   هستند  ایماندارانی

  ن ایماندارافیض خدا توکل داشت، به ریختن خون توسط خدا، یعنی خون عیسی بر صلیب. مسیحیان عهد عتیق،  

به قدرت مطلق،  نها  آ.  د ی مسیح بودناانتظار انجام کار خداوند ما عیس   درعهد عتیق، اعضای کلیسای عهد عتیق  

، توکل  تبرئه کندبرابر خدا    در   ا نها رآ  د ن اتوو می  است  ن اشن گناها شش  حساب خدا که قادر به بخفیض و رحمت بی 

مثل    ا دقیقبا خدا    آنها. بنابراین، اصل موضوع یعنی رابطة ایماندار عهد عتیق، و کلیسای عهد عتیق، رابطة  دداشتن

 . است جدیدرابطة ما با خدا، به عنوان ایمانداران عهد جدید و کلیسای عهد  

دکتر ساموئل لینگ   -  

 

زمینة عهد عتیقی آن و خدمت زمینی عیسی مورد مالحظه  کلیسا را از دیدگاه پیش  االهی  تاییدتا اینجا  

 موارد بپردازیم. ها از این گیریایم تا به بررسی برخی نتیجهقرار دادیم. اکنون آماده

 

 تاثیرات 
عیسی کلیسای عهد جدید را برای احیا و بسط و توسعة اسرائیل در عهد عتیق    دهیمتشخیص می وقتی  

مهم آن پیوستگی اساسی میان اسرائیل در عهد عتیق و کلیسای مسیحی در عهد جدید است.    یک تاثیرمقرر کرد، 

اش باشد.  های عهد عتیقیر عهد جدید، منعکس کنندۀ ریشه انتظار داشته باشیم که جماعت قوم خدا د   عمال باید  
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کند. اما عهد جدید  طور مبسوط اشاره می ه  بعضی موارد تفاوت وجود دارد، و عهد جدید به این تغییرات بدر  البته،  

 . دهد که کلیسا بسیار شبیه اسرائیل استهمچنین تعلیم می

که مجال بررسی همة آنها را نداریم. اما الزم است  های زیادی در مورد پیوستگی وجود دارد  آنقدر نکته 

اول اختصاص دهیم.  آنها  از  مورد  به شرح سه  را  کلیسای عهد جدید،    اینکه   زمانی  و  عتیق  کلیسای عهد  هدف 

 پیوستگی زیادی با هم دارد. 

 

 هدف 
سقوط و رهایی. در  کنند، یعنی: آفرینش،  تاریخ جهان را در سه مرحله خالصه می  االهیداناناغلب اوقات  

ها را آفرید. او در منطقة  آمده، خدا جهان، گیاهان، جانوران و انسان   2-1های  مرحلة آفرینش، که در پیدایش باب

و به دنبال فرمان خدا، انسان مسئولیت یافت تا زمین را پر سازد و آن را تحت اختیار    ، خاصی، باغ عدن را شکل داد

 مکانی مناسب برای ظهور حضور مقدس خدا گرداند. بگیرد، و مانند باغ عدن، آن را 

به ثبت رسیده، انسان علیه خدا عصیان کرد و از باغ عدن بیرون    3  باب  در مرحلة سقوط، که در پیدایش 

  - 20:  8رانده شد. با سقوط بشر در گناه، تمامی خلقت به فساد و خرابی کشیده شد. پولس این موضوع را در رومیان  

 دهد. شرح می  22

سازد که در آن خدا مشغول به کار است تا بشریت را به وضعیتی کامل و  رهایی را می  ةصحن ، بقی تاریخما

انتهای دوران رهایی،    در  اش بازگرداند.به شرایط اولیه  نیز  ها تمامی خلقت را، و از طریق انسان برگرداندنقص  بی

ها و زمین جدید پدید  خوانیم، آسمان می  1:  21شفه  ؛ و مکا13:  3پطرس  دوم  ؛   2:  66و    17:  6۵همانطور که در اشعیا  

 آیند. و همین رهایی بشریت و خلقت همواره هدف کلیسای خدا در هر دو عهد بوده است. می

های  کند. در پی اولویت در جهان امروز، کلیسا همچنان در جهت رسیدن به هدف احیای آفرینش، تالش می

دهیم، با علم به اینکه ایمان آوردن هر شخص به  موعظة انجیل این کار را انجام می تعلیم عهد جدید، ما ابتدا با  

در جهان،    ان یحیمس  عنوان  به  یزندگ مسیح نشانگر قدمی دیگر به سوی وضعیت نهایی رهایی است. همچنین با  

حرمت و شخصیت    دهیم تا جالل، مان را تغییر می دهیم، و فرهنگ اطرافمان نشان میمحبت مسیح را به همسایگان 

 برساند.   سرانجامبرسد و کار رهایی را به    کنیم تا روز بازگشت عیسی فراخدا را منعکس سازد. و نیز امیدوارانه دعا می

دومین پیوستگی میان کلیسای عهد عتیق و کلیسای عهد جدید در عصر حاضر آن است که هر دو جماعت  

 ستند. ه ایمانان بی بردارندۀ ایمانداران و  قوم خدا در 

 

 بی ایمانان ایمانداران و 
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نقص نبوده است. در عهد عتیق، بعضی  فراموش نکنید که کلیسای خدا در عهد عتیق و جدید، هرگز بی 

شان  ایمانیکردند. اما بسیاری دیگر با بیرا دریافت می  االهیاسرائیلیان باستان نسبت به خدا امین بودند و برکات  

شدند. این موضوع را در سرتاسر عهد عتیق مشاهده  می  االهیهای  ورزیدند و دچار لعنت نسبت به خدا عصیان می

و تثنیه    26در الویان باب    مثالهای عهد خدا باشد که  ترین مورد آن خالصة برکات و لعنت کنیم، ولی شاید واضحمی

 یابیم. می 30-27بابهای 

در  موضوع  کلیسای    همین  یعنی  عیسی،  پیروان  جماعت  است. مورد  صادق  نیز  جدید  در    عهد  همیشه 

ایمان  بی طور مثال، یهودا در میان رسوالن  ه  ب  اند.ایمانانی وجود دارند که با ایمانداران آمیخته شدهکلیساهای ما بی 

بینیم. ماهیت دوگانة کلیسا  ، و نیز در خیانت یهودا به مسیح می71-70:  6. این موضوع را به طور خاص در یوحنا  بود

د ایمانداران  نهای مکاشفه انتظار دارنیز مشهود است. این باب   مکاشفه   3-2های  در باب   خطاب به کلیساها های  در نامه

شان را نشان خواهند داد.  ایمان د که آنانی که غالب نیایند، قلب بیندهحقیقی در کلیسا غالب آیند. اما هشدار نیز می

از    بخش  نیز به تمایز میان    اول بزرگی  اینها  یوحنا  از  یافته است.  ایمانداران واقعی و دروغین در کلیسا اختصاص 

به    معترف به ایمان هستند را که    آنانی   یا   ، دهندگذشته، متون زیادی نسبت به معلمین دروغین در کلیسا هشدار می

 تا ایمان خود را ثابت کنند.  کندمی تشویق پایداری تا انتها 

. به آنچه  کند میحقیقت را تصدیق و افراد را تشویق به تأمل بر آن    ، پولس نیز این ۵:  13قرنتیان  دوم  در  

 نویسد، گوش بدهید: می

 

  شماست؟   در   مسیح  عیسی   که  یابیددرنمی   آیا .  بزنید  محک  را  خود .  نه  یا  هستید  ایمان   در   آیا   ببینید  تا  بیازمایید   را  خود

 (. نوۀ هزار ، ۵: 13قرنتیان  دوم )  !بشوید  مردود آزمایش   این در آنکه  مگر

 

های  ، نشانهمانیا  به   معتبر  اعتراف خواست همه دریابند که اموری مانند عضویت کلیسا، تعمید، و  پولس می

نیز ممکن است   اندی مسیح نیستند. کسانی که هرگز صمیمانه با ایمان نزد مسیح نیامدهابخش به عیس ایمان نجات

کند تا خود را امتحان کنند، تا مطمئن شوند که  این کارها را انجام دهند. پس پولس مردم را در کلیسا تشویق می

 اند. شان به مسیح توکل کردهبرای نجات تا حقیق

را ببینیم  شان  توانیم اعمال توانیم وضعیت قلبی دیگران را بدانیم. فقط میالبته ما به عنوان افراد بشر نمی

غیرممکن است که بگوییم چه کسی ایماندار واقعی است. اما    ما   برایشان را بشنویم. پس اغلب اوقات  های و گفته 

مان باشند، باید بر نگرش ما نسبت به خودمان و سایرین در کلیسا  ی در جمع کلیساییایمانانبی دانستن اینکه شاید  

به    را   اند می کلیسا را نباید فراموش کنیم تا کسانی که هنوز ایمان نیاوردهاثرگذار باشد. تعلیم و موعظة انجیل به تما

سمت نجات سوق دهیم، هرچند ممکن است نتوانیم آنها را بشناسیم. باید پذیرای جویندگان خدا در کلیسا باشیم، نه  
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نیم. همچنین باید نسبت به  اند، از آمدن به کلیسا نومید کاینکه آنها را هرچند هم که هنوز به مسیح ایمان نیاورده

ای از لحاظ  اند، تنوع گستردهها در کلیسا بودهدانیم که حتی در میان کسانی که مدت صبور باشیم، چون می  ینسایر

 ایمان و بلوغ وجود دارد. 

مقابل   در  آنها  مشابه  تعهدات  جدید،  عهد  کلیسای  و  عتیق  عهد  کلیسای  میان  پیوستگی  مورد  سومین 

 خداست. 

 

 تعهدات 
  پادشاهی او تا اقصای جهان، و جالل دادن   شگسترخدا،    ، مسئولیت محبت به قوم خدا در هر دو عهد ه  ب

،  محبت  اقلبتا خدا را    داد به کلیسای عهد عتیق تعلیم   6-۵: 6خدا، تثنیه    محبت به. در مورد بخشیده شده بوداو    به

 اطاعت کنند.  اقلبو شریعت او را 

به همین شکل، کلیسای عهد جدید نیز خوانده شده تا خدا را دوست بدارد و از شریعت او اطاعت کند.  

اساس    محبت قلبی نسبت به خدا بزرگترین فرمان شریعت است. بر   تعلیم داد،   37:  22عیسی در متی    همانطور که 

 قلبی از فرامین اوست.نیز، محبت قلبی نسبت به خدا نتیجة اطاعت  3:  ۵یوحنا اول  تعلیم یوحنا در 

 

که آیا کلیسای عهد جدید موظف به نگه داشتن شریعت عهد   است  این  د پرسن هایی که اغلب مردم می یکی از سوال 

های خاصی که در تورات عهد عتیق  به این خاطر که فرمان   ، هم بله است هم نه. نه  ، و جواب صریح  ؟ عتیق هست

سالی سه بار   د ختنه کنیم. لزومی ندار ا ن رامن که ما پسرا  د . لزومی نداردبرداشته شدنوجود داره، در واقع از دوش ما 

که در اعمال    است  اورشلیمو این فهرست ادامه دارد. در واقع، این بحث شورای    ...د کهیم. لزومی نداروبه معبد بر

ن  انشصیت و ذات خدا را به ما  ؟ از این نظر که تورات شخ ستچیثبت شده. اما معنی و مفهوم تورات عهد عتیق    1۵

به این معنا، بله، تورات هنوز هم    ؛ یمهبدن  ا ن نشاخودماز    ود رمیو همینطور شخصیت و طبیعتی که انتظار    د ده می

نه، شما  »:  ویدگمی . پولس به خوانندگانش  ببینیدهای پولس  در نامه  توانید می این موضوع را    کنمفکر می   کاربرد داره.

، طمع  وییدگ نمی، دروغ  دکنی ، دزدی نمیدکه آزاد هستی نجایی  آ. البته، از  دچیزها نیستین  آ . موظف به انجام  د آزاد شدی

  ا مطلق؟  دن موظف به نگه داشتن تورات هستناشپس، آیا مسیحیان برای نجات  «.وید شنمی، مرتکب زنا  دورزینمی

 یم؟ بله.هبد ن انشرا  خدا اتیح، آیا از ما انتظار میره دنجات یافتن امجان نه. اما به عنوان کسانی که 

آزولتدکتر جان   -  

 

.  دادندمی گسترش را   پادشاهی خدا بایست  می توجه داشته باشید که قوم خدا در هر دو عهد عتیق و جدید  

های بسیاری خواهد  پدر قوم   که، خدا به ابراهیم وعده داد  ۵-4:  17دانست که در پیدایش  کلیسای عهد عتیق می 
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ساخت تا با  ، کلیسای عهد عتیق باخبر بود که این وعده آنها را موظف می13: 4شد. و طبق تعلیم پولس در رومیان  

ید نیز همچنان این نقشه را  ایمان پادشاهی خدا را تا سراسر جهان گسترش دهند. به همین شکل، کلیسای عهد جد

 : دستور دادبه کلیسایش   19:  28رساند. همانطور که عیسی در متی ها، به انجام میبا معرفی انجیل به همة ملت 

 

 (. نو هزاره ، 19:  28ها را شاگرد سازید )متی بروید و همة قوم 

 

داست. این را در مزمور  سومین تعهد مشترک میان اسرائیل عهد عتیق و کلیسای عهد جدید، جالل دادن خ

مشاهده    28- 24:  17در اعمال    مثال جدید از جهان عهد عتیق    د ، و حتی در توصیف عه18:  11۵، مزمور  12:  86

  شباهت   حقیقت آفرینش ما به  ة وسیله  طور تلویحی به  این موضوع ب  27:  1کنیم. همچنین طبق تعلیم پیدایش  می

ها عبارت بودند از مجسمة پادشاهان که به مردم یادآور  صورت خدا بیان شده است. در جهان عهد عتیق، صورت 

  مختص ها به عنوان صورت خدا،  . ما انسان کنند اطاعت و تجلیل  از آنها    و  شان را دوست بدارند، ان شدند تا پادشاه می

 هستیم. تجلیل او  

اول  ،  31:  10قرنتیان  اول  د خدا را جالل دهد. این موضوع در  به همین شکل، کلیسای عهد جدید نیز بای 

 های دیگر تعلیم داده شده است.  و بسیاری قسمت  11: 4، مکاشفه  11: 4پطرس  

کلیسا گذاشته، تا وقتی که ما در مسیح باشیم، سنگین نیستند. اگر الزم بود    ۀعهدهایی که خدا به  مسئولیت 

شدیم. اما در مسیح، ایمانداران حقیقی کلیسا  مان خُرد مییستیم، زیر بار تعهدات که با شایستگی خود در برابر خدا با

از لعنت آزادند، و بدون ترس از شکست، قادر به پیشبرد پادشاهی خدا، نگه داشتن شریعت او، و نیز جالل دادن او  

عقبگردهای موقتی روبرو شویم، اما تاریخ  هستند. در واقع، موفقیت نهایی تضمین شده است. هرچند ممکن است با  

شود. پس هرچه بیشتر  در حرکت است. و این پیشرفت توسط کلیسا انجام می  االهی ناپذیر  به سمت پیروزی توقف

 بخشد. ، خدا زودتر پادشاهی خود را با جالل تحقق میوفادار بمانیم شتر یب مانتعهدات  به  یعن یمطیع باشیم، 

اش در عهد عتیق به بدنی که عیسی در عهد جدید بر  فت کلیسا از مراحل اولیهو پیشر  بسط با نگاهی به  

خواهد باشد،  کرده است. کلیسا وجود دارد چون خدا می  تایید کلیسا را    کامال آن صحه گذاشت، روشن است که خدا  

مقدسی  مذهب کتاب انحرافی فاسد از    و  ابداع بشری نیست.  اصرفاست. کلیسا    االهیو به این دلیل که در خدمت هدف  

 خدمت و جالل دادن خداست.   ۀ سرسپردکلیسا عروس و بدن مسیح، محبوب خدا، و  هم نیست.

یعنی این    ،مان ایم تا به دومین عنوان اصلیدر مورد کلیسا، اکنون آماده  االهی رسمی    تایید نظر داشتن    با در

 واقعیت که کلیسا مقدس است، بپردازیم. 
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 مقدس 
 

مقدس، کلمات متفاوت زیادی برای اشاره به موضوع قدوسیت به کار رفته است. در عهد  در سرتاسر کتاب

شوند.  گردد و کسانی که متعلق به کلیسا هستند، مقدسین نامیده میجدید، کلیسا مقدس یا تقدیس شده توصیف می 

  . ند یآ یم   یونان ی  زبان   در  شه یرهم  کلمات  گروه   کی  از   ن، ی مقدسشده و    س یمقدس، تقد   ی عنیکلمات    نی ا  ة س  هر

مقدس    یبه معن  (hagiazo)  «ازو یهاگ»  فعل  از   «شده  س یتقد »است.    (hagios)  وسی هاگ  صفت  ترجمة  «مقدس»

 .است شده  گرفته ، مقدس شخص  ی معن به  ،(hagios) وس یهاگ اسم از « نی مقدس». و دی آی شده م

  کاداش   مقدس؛ فعل  ی، به معن  (qadosh)  کادوش   صفت  مانند  یتوسط کلمات   میمفاه  نیهم  ق،ی عت  عهد  در

(qadash)، کودش اسم و شده؛ مقدس یمعن به (qodesh) ، د.  شونی م  انیب ،است مقدس  که یکس  یمعن  به 

  است   یزی چ  آن  ،تیقدوس  کنندی فکر م  ان یحیاز مس  ی اریبس  م، یکنیصحبت م تیقدوس  ۀ دربار  ی وقت  ، حال

  کامال   ای  بودن  متفاوت   کامال  در  او  تیفی ک  ،خدا  تیقدوس  شودیم   گفته  معموال.  کندیم   مجزا  دگانشی آفر  از  را   خدا  که

. کتاب مقدس  ستین در کالم خدا    «مقدس»از کلمة    هاستفاد  روشتنها    ن یاست. اما ا  دگانش یاو با آفر   داشتن   تفاوت

خداست، نسبت مقدس    ت یقدوس  ۀکنندباشند که منعکس    ی خاص  یها یژگ ی و  یدارا  ی وقت  ز ین  اء یاشبه مخلوقات و  

 . است مقدس  سای کل که دی گویم  از همین منظررسوالن  ةاعتقادنام. و دهدیم

. و دوم،  می پردازی م  « مقدس»  ة کلم  ی. ابتدا، به معنامیکنیم   یبررس  بخش  دو   در  را  سایکل  تقدس  موضوع 

 . میکن آغاز  تقدس یِمقدس کتاب ف یبا تعر دیی ای. بم یبندیبه کار م  اندمقدسکه  یقوم  ییشناسا یرا برا ف یتعر نیا

 

 تعریف
مقدس کسی یا چیزی را  توان گفت وقتی کتابپیچیده است. اما می تقدس یا مقدس در کالم خدا، مفهوم 

توان افراد  آن فرد یا شی سیرتی پاک و خالص دارد، و به همین معنا، میخواند، منظور اصلی این است که  مقدس می

 خواند.  «مقدس »اند، ی را که برای استفاده خاصی در خدمت به خدا کنار گذاشته شدهییا اشیا 

گوییم کسی یا  بیایید به هر دو جنبة این تعریف نگاهی بیندازیم، و ابتدا به سیرت پاک بپردازیم. وقتی می

از شخصیت    تقدس چیزی سیرت پاک دارد، منظورمان این است که از گناه و فساد آزاد است. در مفهوم پاکی سیرت،  

و    ؛1۵-11:  30؛ اشعیا  10:  9امثال    ؛22:  19پادشاهان  دوم  مانند    موارد  مقدس در بسیاریگیرد. کتابخدا ریشه می

 کند. ،  خدا را آن قدوس توصیف می20:  2یوحنا اول 
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  متفاوت   سیرت او   ؛ بلکه این نیست که خدا نامحدود و ما محدود باشیم  فقط   ؛است  بزرگتر  از ماخدا  فقط این نیست که  

در او هیچ تحریک آنی یا تمایلی برای شرارت و بدکاری وجود    .ستین  یی جابجا   ةاز ماست. در او هیچ تاریکی یا سای

 ای به پلیدی نیست. نقطه یا عالقه کمترین. در او دندار

دانکن   گن دکتر لی  -  

 

  تقیم او شود، مورد داوری و غضبش آلودی که وارد حضور مسچیز گناه  است، هر  مطلق  چون خدا قدوس 

  14:  12؛ و عبرانیان  3:  24پادشاهان  دوم  ؛  20:  6سموئیل  اول  هایی مانند  گیرد. این موضوع را در قسمت قرار می 

کسانی را که    ا نهایت اش را مدتی به عقب بیندازد، اما حضور مقدس او  چند ممکن است خدا داوری  خوانیم. هرمی

ل باید مقدس  شان پوشانده نشده، از بین خواهد برد. در نتیجه، هرکسی یا هر چیزی که وارد حضورش شود، اوگناه 

 در نظر بگیرید:   7- 3: 6طور مثال، سخنان اشعیا را در اشعیا  ه شود. ب

 

پس گفتم:  ...  « قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها»گفت:  هر یک از ]سرافین[ به دیگری ندا در داده، می

ساکنم، و چشمانم پادشاه،  ام! زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب  وای بر من که هالک شده»

آنگاه یکی از سرافین پروازکنان نزد من آمد. او در دست خود اخگری داشت که با    « .خداوند لشکرها را دیده است

  « تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است  ... »انبُر از مذبح برگرفته بود. با آن دهانم را لمس کرد و گفت:  

 (. نو ۀ هزار، 7-3: 6)اشعیا 

 

  خاطر قصور و گناهش، از هالکت در حضور خاص خداوند قدوس وحشت داشت. پس ه  یا در این متن باشع

ای که از مذبح مقدس خدا برداشته بود، پاک  ، گناه اشعیا را با زغال افروختهاالهیاز سرافین، از فرشتگان بارگاه    یکی 

با این پاک شدن، گناه اشعیا برداشته شد، یعنی مقدس شد. و ب جدیدش، توانست در حضور    تقدس خاطر  ه  کرد. 

 محکوم شود.  خداوند بایستد، بدون اینکه 

اوست، صفتی که شخصیت    انتقالقابل    صفاتبینیم، قدوسیت خدا یکی از  اشعیا می    6همانطور که در باب  

طور محدود مشخصة آفریدگان او نیز باشد.  ه  ب  توانددهد، اما در عین حال مینقص نشان میطور کامل و بیه  او را ب

مقدس خطاب به ایمانداران برای اینکه مقدس باشند، به  های کتابقدوسیت در بسیاری از فرمان   نتقالا  قابل  تیماه

. باید بکوشیم مانند خدا سیرتی  16-1۵:  1پطرس  اول  ؛ و  14:  12؛ عبرانیان  4:  1در افسسیان    مثال  ؛خوردچشم می

دارای سیرت    ا شخصشویم. اما مسیح  باشیم. البته با قدرت و توان خودمان هرگز در این تالش موفق نمیپاک داشته  

  کامال ، مطلق  شود، و پاکگیریم، عدالت او به حساب ما گذاشته میاست. وقتی در او قرار می  نقص پاک کامل و بی

 شویم. محسوب می آزاد از گناه و هالکت
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از   از تعریف ما  یا  دومین جنبه  افراد  است که برای مورد استفادۀ خاص  ی  یاشیاکلمة مقدس، مربوط به 

شود حتی بدون داشتن سیرتی پاک، مقدس بود. به عنوان مثال به آنچه  اند. در این معنا، میخدمت به خدا، جدا شده

 نویسد، گوش بدهید: می  14:  7قرنتیان   اولپولس در 

 

،  14:  7قرنتیان  اول  ایمان به واسطة شوهرش )شود و زن بیتقدیس میایمان به واسطة همسرش  زیرا شوهر بی

 (. نوۀ هزار

 

اینجا می  با یک بیپولس در  ایمانداری  ازدواج  گوید وقتی  یا  ایمان مقدس می، آن بیکندمی ایمان  شود 

شود، و  ته میدر زمرۀ قوم خدا شناخ  ایمان بیشود. تفکر اصلی آن است که آن می «تقدیس » آنطور که ترجمه شده، 

 وسیلة خدا در مسیح، سیرتی پاک نیافته باشد. ه ب ایمانچند آن بی آید، هرمی برای خدمت او به کار 

از نظر بعضی مسیحیان عجیب است که خدا افراد با عیب و نقص را برای خدمت خود کنار بگذارد. ولی  

دهد که خدا برای انجام  ایمانانی ارائه می زیادی از بیهای  مقدس مثال کتاب کنیم،  مل  اتوقتی بر این موضوع بیشتر  

ی  ااین واقعیت است که یهودای رسول، به خداوند و منجی ما عیس   ،بزرگترین مثال   احتماال اش آنها را جدا کرد.  اراده

م  مسیح خیانت کرد. همانطور که عیسی تعلیم داد، یهودا برای همان منظور برگزیده شد. خیانت او منجر به تقدی

ایمانان  ترین قربانی به حضور خدا، یعنی مرگ ارزشمند پسر او شد. و اگر خدا قادر است حتی بیمقدس  و  پاکترین

تواند او را  دارند میمی  شدوست   خدمت خاص مقدسینی که از جان شرور را برای خدمت خود به کار گیرد، چقدر  

 جالل دهد!

مقدس داشته باشد. پس باید مراقب  کتاب اد زیادی در  تواند ابعمی  تقدساما همانطور که دیدیم، مفهوم  

برای وصف    « مقدسین»یا حتی    « تقدیس شده»یا ،  «مقدس»درک درست منظور کالم خدا از کاربرد کلماتی مانند  

خاطر  ه  کند که ایمانداران حقیقی در کلیسا بمقدس نظر خواننده را به این واقعیت جلب میکلیسا باشیم. گاهی، کتاب

اند، سیرتی پاک دارند. در سایر موارد، این کلمه اشاره دارد به افرادی که از دنیا کنار گذاشته  که از مسیح یافته  تقدسی 

اند تا خدمت خاصی به خدا بکنند، حتی اگر ایمانداران واقعی هم نباشند. و در بعضی موارد، اشاره به این تفکر  شده

 اند. دمت خاصی به خدا، جدا شدهدارد که ایمانداران واقعی برای انجام خ

شخص مقدس، از نظر خدا خاص است. ما به اسم   چیز و هر  دانیم که هرموضوع هر چه باشد، این را می 

مقدس تسلیم هستیم، چون کالم  بریم، چون مقدس است. به کتابگذاریم، آن را بیهوده به کار نمیخدا احترام می 

مان  های زندگی حفظ آن در همة جنبهبرای  احترام قائلیم و در تالش  مقدس خدای قدوس ماست. برای پاکی سیرت  

دانیم که خداوند ما را خوانده تا زندگی مقدسی داشته باشیم. همچنین در کلیسای مقدس او شرکت  هستیم، زیرا می 
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  ا خصوصمدهیم، و  یابیم، دست خدا را تشخیص می را می   تقدس جایی که    سپاریم. هر کنیم و خود را به آن میمی

 با آن رفتار کنیم.  االهی مراقبیم تا با حرمتی 

 بیایید آن را برای بررسی هویت قومی که مقدس است، به کار ببریم. ، «مقدس»با به ذهن سپردن تعریف 

 

 قوم 
اند تا برای  که از جهان جدا شده  کندبه کسانی با عنوان »مقدس« اشاره می   مقدس به طور کلی، کتاب 

شدند  خوانده می  »مقدس«  معموال، تمامی قوم اسرائیل عهد عتیق  مثالکار گرفته شوند.  ه  ب  ،خاص به خدا  یخدمت

، و  9:  28و    9-6:  7، تثنیه  6-۵:  19هایی مانند خروج  چون خدا با آن قوم عهد بسته بود. این موضوع را در قسمت 

 کنیم. مالحظه می 28-26: 37حزقیال 

گوید که عیسی آمد تا عهد  می   72:  1لوقا    مثال یابد.  دید نیز ادامه می و این موضوع در کلیسای عهد ج

اسرائیل تجدید و احیا شده در عهد تازه است، پس    ،دانیم کلیسامقدس خدا را به انجام رساند. و از آنجایی که می 

کنیم.  دیگر مشاهده می  قسمت  چند ، و  29:  10، عبرانیان  12:  3شود. این موضوع را در کولسیان  مقدس نیز خوانده می

 گوش بدهید:  9:  2پطرس  اول بار دیگر به سخنان پطرس خطاب به کلیسای عهد جدید در  به عنوان مثال، یک 

 

 . ( 9: 2پطرس اول تید )هس ، باشد خدا خاصِ مِلک که قومی  و  مقدس امت و ملوکانه کهانت و برگزیده  قبیلة  شما

 

  کنند، یم  صحبت   لی اسرائ تقدس  ۀدربار  که  کندیم  قول  نقل   ق یعت  عهد   متفاوت  متن  چند  از  پطرس   نجا،یا  در

  گروهِ   همان   د ی جد  و  ق ی عت  ی عهدها  در   سا یکل  که  است  آن   او  نظر   مورد   ة نکت.  برد یم  کار   به   سا یکل  ی برا  را  آنها   اما

 . است کسان ی مقدسِ 

  ن ی ا  با.  اندنبوده  یواقع  ماندارانیا  د،یجد   عهد  ی سایکل  در  ای   لی اسرائ  در  همه  م،یدی د  قبالهمانطور که    اما

  عهد   خدا   با   که  اندبوده  ی قوم   در   ی عن ی  اند، بوده  خدا   عهد  جماعت   از   ی عضو  چون   اندشده  ی تلق   مقدس   آنها   ة هم  وجود، 

 .است بسته

  بودند   مقدس  ل یدل  ن ی ا  به  فقط   مانان یایب. است  بوده  مانان یا یب  از   فراتر   عهد،   جماعت   در  مانداران یا   تقدس 

  پاک   یرت یس  حیمس  در   چون  بلکه   شان، جداشدن   خاطره  ب  تنها   نه  بودند،   مقدس  مانداران ی ا  اما.  شدند  جدا  خدا  یبرا  که

  کی  هر  ی عن ی  آورند،   مان ی ا  که  بوده   ن یا  عهد   جماعت  ی تمام  ی برا  ی اصل  هدف   البته.  اند افتهی  خدا   به  نسبت   عیمط  و

 . بگذرانند پاک  رتیس با  را ی زندگ و باشند  وفادار خدا به نسبت

  د یی ایب.  دهد  یاری  مقدس   قوم   بر  مل ات  در   را   ما  تواندیم  نامرئی   یسایکل  و  مرئی   ی سایکل  ان یم  یسنت   ز یتما

 . میکن آغاز  کار را ی دنید  ی سایکل با  ابتدا و  م،ینداز یب مورد  دو  نی ا به ی نگاه
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 مرئی کلیسای 

 

،  مرئی . پس کلیسای  است  قابل رویت  ح وضونیم ببینیم، یعنی به  اتوکه می  د داراشاره به کلیسایی    مرئیکلیسای  

هایی که ادعای پیروی از عیسی،  . همة فرقهکنند کلیسا هستند می ادعا  در همه جای جهان  که    ستکسانی مربوط به  

  ود ش میهای مختلف و شامل کسانی  . این شامل فرقهددر جهان امروز دارن   ارادعای پیروی از هدف خدا و کالم خدا  

 .د ننادمی جدا از یک فرقة خاص، اما پیروان مسیح  ان را خودشکه 

ستراوس ادکتر مارک   -  

  

شان،  کسانی است که بدون در نظر گرفتن وضعیت قلبیشامل همة    ضمفرودر هر لحظة    مرئیکلیسای  

شرکت    مرئیهای مختلفی در کلیسای  کنند. مردم ممکن است به روشدر جمع کلیسایی شرکت می  رتببه طور م

شده باشند. یا    تایید وسیلة تعمید در عهد جدید، ختنه در عهد عتیق،  ه  ب  مثالداشته باشند. ممکن است در عهد خدا  

ایم  یا  که  کننده در کلیساهایی  شرکت اقرار کنند. اعضای    را به مسیحشان  ان ممکن است  عضویت رسمی ندارند، 

اند،  دهند، فقط به این دلیل که خود را به طور منظم به تعلیم کلیسا سپردهعهد مثل تعمید را انجام نمی تاییدمراسم 

  صرفا ممکن است    دهد،تعلیم می  14:  7قرنتیان  اول  شوند. یا همانطور که پولس در  به عنوان اعضای عهد شمرده می

 د. یکی از والدین یا همسرشان  ایماندار باش 

بخش  نجات چند همگی ایمان    طور مثال، در عهد عتیق، تمامی قوم اسرائیل در کلیسا سهیم بودند، هر ه  ب

ه  ، همگی ب17ایش باب کم، همگی آنها سهمی از قوم داشتند. از این گذشته، طبق دستور خدا در پیدنداشتند. دست

 شده بودند.  تایید واسطة ختنة پسران در عهد خدا  

کرد، به عنوان عضوی از  بینیم. هرکسی که در جمع کلیسایی شرکت میدر عهد جدید، مورد مشابهی می 

شد. این عضویت شامل همة آنانی که معترف به ایمان بودند، همة کسانی که تعمید گرفته بودند،  کلیسا شناخته می

برده و  خدمتگزاران  اغلب  حتی  و  ایمانداران،  همسران  و  میفرزندان  نیز  خانواده  به  مثالشد.  های  پولس  وقتی   ،

با آن    امستقیمها برای همة کسانی که  اش این بود که نامهنوشت، خواستهکلیساهای مختلف نامه می ارتباط  در 

    نند یکه خود را امتحان کنند تا بب  انیحیاو به مس  یها حت ینصاز    میتوانیم   که  همانطورکلیساها بودند، خوانده شود.  

آ دارند  ایکه  ایمان  ببینیم،واقعا  بی  کامالپولس  ط،  داشت  در  انتظار  را  موضوع  این  باشند.  کلیسا  در جمع  ایمانانی 

هرز در متی  کنیم. عیسی نیز همین انتظار را در مثل گندم و علف  مشاهده می ۵: 13قرنتیان دوم هایی مانند قسمت

ایمانان را از کلیسا بیرون راند. همین موضوع را در نامه به کلیساها  گوید نباید بیدهد، و مینشان می   30-  24:  13

کند تا غالب آیند و تا به انتها پایدار  ، که عیسی پیوسته آنها را تشویق میبینیمنیز می  3- 2های  مکاشفه باب در  
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نیز دیده    29:  10و    8-4:  6هایی مانند عبرانیان  ه شکستن عهد جدید در قسمتدر هشدار علیتاکید  همین  بمانند.  

 . شود می

 گوش بدهید:  29: 10به طور مثال، به عبرانیان 

 

حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، ناپاک  

،   29:  10تر خواهد بود؟ )عبرانیان  اشته است، سزاوار مجازاتی بس سختد  حرمتی روا شمرده و به روح فیض، بی

 (. نوۀ هزار

 

کند که امکان رد کردن مسیح، پس از تقدیس شدن در عهد  در این آیه، نویسندۀ عبرانیان خاطرنشان می

عذاب ابدی در جهنم  سازد، مجازات در نظر گرفته شده،  با خدا، وجود دارد. همانطور که مابقی این باب روشن می

 خواهد بود. 

 

. قوم  ددار وجود    «گندم و کاه»که عیسی گفت  نطور  ا هم، همیشه  مرئیکه به یاد داشته باشیم در کلیسای    است  مهم 

خواهید داشت. درست مثل شاگردان که بعضی به عیسی وفادار   د کنندارید؛ کسانی که ظاهرسازی می  ا رحقیقی خدا 

خودش داشت. پس، همیشه در کلیسای محلی   نبین شاگردا را  بود. پولس هم دیماس هاآن بین، اما یهودا هم دبودن

 . د چنین افرادی هستن

دکتر دونالد ویتنی   -  

 

ایمانی و خطا در کلیسا باشیم.  به این معناست که باید همواره مراقب بی  مرئیشخصیت دوگانه در کلیسای  

درگیر وجود  با  حتی  حال،  عین  در  بیی  در  مراسم  ایمانان  به  پس  پابرجاست.  کلیسا  قدوسیت  کلیسایی،  خدمات 

محترم    18- 14:  1گذاریم. کالم مقدس خدا را نیز طبق تعلیم فیلیپیان  احترام می   االهیهای مقدس  آیین  و  کلیسایی،

شود. قدوسیت کلیسا هم هشداری علیه نگریستن به کلیسا  شماریم، حتی زمانی که ضعیف و ریاکارانه موعظه میمی

کار  ه  طور موثر به  ایمانی انسان، بنظر از گناه و بیجای خداست، و هم اطمینان از اینکه خدا کلیسا را، صرف   هب

 گیرد. می

 بپردازیم.  نامرئی ، بیایید به کلیسای مرئیبا به ذهن سپردن این مفهوم از کلیسای 

 

 نامرئی کلیسای 



کلیسا : ۵درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-18- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

  نامرئی شود که در جماعت عهد خدا شرکت دارند، کلیسای  شامل همة کسانی می  مرئیدر حالیکه کلیسای  

خوانده    « کلیسای حقیقی»اند. به همین دلیل هم گاهی  که در نجات با مسیح متحد شده  استتنها شامل کسانی  

است. به طور کلی، برخورد ما با    مرئی گروه کوچکی در میان کلیسای    نامرئی شود. شاید فکر کنیم که کلیسای  می

کنیم. اما همانطور که  اند، و به اقرار خودشان اعتماد مینجات یافته  ا واقعطوری است که    مرئیدر کلیسای    اکثر افراد

دل انسان را   دتوانخوانیم، واقعیت این است که فقط خدا می می  8: 1۵و اعمال    21: 44در مزمور    مثال در کالم خدا  

را شناسایی کند.    نامرئیتواند با اطمینان کامل کلیسای می در این مرحله از تاریخ، فقط خداست که ، ببیند. در نتیجه

اما مهم است که دریابیم    نامرئیچند تمرکز اصلی ما بر کلیسای    هر در هر زمان مشخص بر روی زمین است، 

کرده  زندگی می   حال، چه قبل و چه بعد از خدمت مسیح بر زمینه  که تا بشود  می شامل هر ایمانداری    نامرئیکلیسای  

 است.

، اما به طور کلی اقرار  نامرئینوشته شده تا خطاب به کلیسای    مرئی کالم خدا خطاب به کلیسای    معموال 

قرنتیان  اول  در   مثالدهد. چند استثنا در این مورد وجود دارد،  مورد تردید قرار نمی  را  شان ایمان خوانندگان به نجات 

شان خیلی  نیز نسبت به مخاطبان   3-2ها به کلیساها در مکاشفه  ضی از نامه. و بع 20-19:  1تیموتائوس  اول  ، و  ۵

شان به خدا ایمان و توکل  ن ا . اما به طور کلی، نویسندگان کالم خدا انتظار داشتند که خوانندگکنندفکر می   مثبت

  مرئی داشته، و با وفاداری مطیع او باشند. هدف آن بود که هرکسی وفاداری خود را ثابت کند، یعنی تمامی کلیسای 

 باشد.   نامرئیبخشی از کلیسای 

تا  کلیسایش را پاک خواهد کرد. او تمامی بی  کامالوقتی عیسی بازگردد،   ایمانان را بیرون خواهد کرد، 

،  30-24:  13و    23- 21:  7هایی مانند متی  شود. این موضوع را در قسمت   مرئی تبدیل به کلیسای    نامرئی   کلیسای

تواند با اطمینان،  خوانیم. اما تا آن زمان، فقط خداست که میمی  19-17:  4پطرس  اول  ، و  1۵-12:  3قرنتیان  اول  

 را شناسایی کند.  نامرئی اعضای کلیسای 

وجود دارد، دارای مفاهیم تلویحی    مرئی در میان کلیسای    نامرئی یک کلیسای    این واقعیت که در حال حاضر 

تلویحی آن است که  مهمی برای همة کسانی است که ادعای مسیحیت می این مفاهیم  از بزرگترین  کنند. یکی 

ان معناست که  ایمانانی وجود دارند. این بدبی مرئی دانیم که در کلیسای نیازمند شنیدن انجیل است. می ا مرتبکلیسا 

برای دیگران، بلکه برای خودمان  باید  کند. به همین دلیل، نه فقط  عضویت کلیسا برای تضمین نجات ما کفایت نمی

ایمانان در جماعت کلیسایی ما  ادامه دهیم. باید اطمینان حاصل کنیم که بی  رستگاری انجیل    ةموعظنیز به تعلیم و  

 اند. ، دعوت شدهنامرئیبرای ایمان به مسیح و عضویت در کلیسای 

مقدس بودن کلیسا آن است که کلیسا در عهد با خدا قرار دارد، یعنی به    تاییدرسوالن از    ة اعتقادنام  منظور  

ش این است که هدف غایی  عنوان قوم خاص خدا جدا شده، و خود را وقف خدمت به او کرده است. معنی دیگر

کلیسا پاکی سیرت است، و حتی اینکه تجربة کنونی ایمانداران در کلیسا ایشان را در سیرت پاک مسیح محفوظ و  
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از گناهانی که مرتکب    ادائمسپاریم،  خداوند می  امینفرمستور کرده است. از اینها گذشته، وقتی ما خودمان را به انجام  

 .  کندمیتر ما در نظر دارد، نزدیک خدا برایکه ن ما را به هدف قدوسیت کاملی و ای  شویممی شویم، پاک می

بخشد، و این موضوع که کلیسا  کلیسا، که قدرت و اهمیت به کلیسا می  االهی  تاییداکنون پس از نگاهی به  

   جامعیت و جهانی بودن کلیسا بپردازیم.  واقعیت    بهمان یعنی  ایم تا به سومین عنوان درس برای خدا مقدس است، آماده

 

 جامع  
)کاتولیک در  »جامع«  شود. ابتدا، تعریفی از کلمة  بحث ما دربارۀ اصطالح جامع به سه قسمت تقسیم می

می  انگلیسی( کلیسای  ارائه  جامعیت  به  دوم،  می  مرئیکنیم.  کلیسای  نگاهی  جامعیت  به  و سوم،    نامرئی اندازیم. 

 آغاز کنیم.  کار را  »جامع«پردازیم. بیایید با تعریفی از کلمة می

 

 تعریف
شامل همة مسیحیان در همة    یا   یعنی: جهانی؛   دروس گذشته دیدیم، کلمة جامع   همانطور که در یکی از

  شوند یپاست که به نوبة خود از    (catholicusکاتولیکوس )  برگردان کلمة التین   »جامع«کلیسایی. کلمة    هایجماعت 

ریشه گرفته است. این کلمه اشاره به کلیسای کاتولیک    «کامل »یا    « کل»به معنی    »هولوس«و صفت    »کاتا«   ی ونانی

 اند. موجود میان همة کلیساهایی است که با وفاداری پیرو مسیحاتحاد رومی نیست. بلکه توصیفی از 

بسطی از    ،که امروز در دست داریم  رسوالن  ةاعتقادنام  های قبلی این دوره به خاطر دارید که قالباز درس 

شد، کلیساهای مختلف مسیحی  های اولیه نوشته میاولیه است. در زمانی که این اعتقادنامه  ی دیتعم  ی هااعتقادنامه

دربارۀ   رسوالن   ةاعتقادنام  واحد قرار نگرفته بودند. پس وقتی  در اطراف جهان هنوز تحت یک نظام کلیسایی فراگیر 

های کلیسایی مسیحی را مد نظر ندارد. بلکه،  کند، یک سازمان متشکل از همة جماعتکلیسا صحبت می  جامعیت

های سازمانی آنها  نظر از تفاوت القدس که در میان همة کلیساهای مسیحی مشروع است، صرف دربارۀ یگانگی روح

برای   «کلیسا »ه بود. منظور عمومیت دادن نام دربرگیرندۀ هم « جامع»گوید. در این مرحله از تاریخ، کلمة  سخن می

 های کلیسایی مسیحی بود. همة جماعت 

 نویسد: است، که او اینطور می 2:  1قرنتیان اول این طرز فکر مطابق با تعلیم پولس در 

 

همراه با  اند تا قوم مقدس خدا باشند،  به کلیسای خدا در قرنتس، که در مسیح عیسی تقدیس شده و فراخوانده شده

اول  خوانند، که خداوند ما و خداوند ایشان است... )ی مسیح را میاهمة آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیس

 (. نوهزارۀ ، 2: 1قرنتیان  
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 ی سایکل»آنها را    ی جمع های مسیحی مختلف در قرنتس، که او به طور  گوید که جماعتدر اینجا پولس می

نام مسیح   کسانی است که در هر جای جهان خواند، بخشی از یک کلیسای بزرگترند که شامل همة می  « قرنتس در 

 خوانند. را می

ها و کشیشان بر معرفی  بر نقش اسقف کید  اتشروع به    کارتاژ   اهل   انیپریسدر میانة قرن سوم میالدی،  

 نویسد: اینطور می خود،  68  ةرسالکلیسا کرد. او در 

 

و یگانه است، بریده یا تقسیم نشده است،    جامعکلیسا، که    اند... هستند که همگی با کشیش متحد شدهآنها کلیسایی  

 اند. اند، مرتبط و پیوستهبلکه در واقع با همدیگر از طریق سیمان کشیشانی که به یکدیگر چسبیده

 

ت. با رشد این دیدگاه،  برای سیپریان، اتحاد کلیسایی ریشه در اتحاد میان کشیشان رسمی و خدمت آنها داش

اش کردند. کلیسا یک سازمان مجرد بود که در  یگانگی کلیسا در یگانگی نظام گرداننده  تایید مسیحیان نیز شروع به  

 همه جای دنیا حضور داشت، زیرا اسقفان و کشیشانش در سراسر جهان حاضر بودند. 

هایی  اشت، و شامل همة مردمان و جماعتمعنای دربرگیرنده د  »جامع«حتی در آن برهه از زمان نیز، کلمة  

 های سنتی کلیسا وفادار بودند. شدند و به آموزهشد که به نام مسیح خوانده میمی

کلیسای کاتولیک روم، کلیساهای    میالدی   10۵4در    مثال در کلیسا شکاف افتاد.    ها خاطر تفرقهه  اما بعدها، ب

 . کردند  تکفیرنیز کلیسای کاتولیک روم را   شرقی ارتودکس، و کلیساهای کرد ریتکف را  یشرق  ارتودکس 

به معنای انحصاری جدیدی کردند. هر    «کاتولیک »در این زمان، این کلیساها شروع به استفاده از کلمة  

کلیساهای  شان کاتولیک یا جهانی است، خود را تنها کلیسای معتبر معرفی و کلیسای  که  یک از آنها با اصرار بر این 

 متخاصم را لعن کردند. 

به  ا  اساس، اکثر کلیساهای پروتستان رویکرد متفاوتی نشان دادند. آنها  16در قرن    اصالحاتبعدها، با شروع  

. کلیساهای پروتستان  آوردند روی    « کاتولیک»معنی اصلی اعتقادنامه بازگشتند، و به معنی دربرگیرندۀ اولیه کلمة  

  تایید ، یگانگی روح را در تمامی کلیساهای مسیحی که مسیح سر آنهاست،  رسوالن  ةاعتقادنام  طبق کالم خدا و

توان حفظ کرد، بدون  نیز می  نحوۀ ادارۀ کلیسا . آنها دریافتند که این یگانگی را حتی بدون انسجام و همبستگی  کردند

 ها از دست برود. مثبت میان فرقه مشارکتآنکه 

به   امروز  جهان  در  کلیسا  جامعیت  آموزه  تایید معنی  درک  که  است  کلیسایی  هر  مورد  اعتبار    تایید های 

،  دارد. همة مسیحیان در تمامی کلیساهای وفادار تحت سرپرستی عهد مسیح قرار دارندرا نگاه می  رسوالن  ةاعتقادنام

با عطایای روح ایمانداران حقیقی  یافتهو همة  برکت  از عطایایی که هر  القدس  باید مشتاقانه  دلیل،  به همین  اند. 
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امکانپذیر است، در کنار  برای ما  ببریم، و آماده باشیم تا جایی که    مسیحی حقیقی در هر کلیسای وفادار دارد بهره 

 ایشان مشغول خدمت شویم. 

خواند،  «  جامع»را  مرئی  توان کلیسای  هایی که میمان، بیایید به راه در ذهن «  جامع»با این تعریف از کلمة  

 نگاهی بیندازیم. 

 مرئی کلیسای جامع 
را اینطور  مرئی  توانیم کلیسا جامع  با هم بیامیزیم، میرا    ایمیافتهمرئی  و کلیسای    یت وقتی درکی که از جامع

اند. واضح است که  بسته   عهد  ح یمس  ی خداوند  تحت  ، تعریف کنیم: یک مشارکت جهانی از همة کسانی که با خدا

گیرد. هیچ فرقة خاصی وجود ندارد که  القدس شکل میباشد، در روح  نحوۀ ادارۀ کلیسا این مشارکت بیش از آنکه  

بر اساس این واقعیت  مرئی  های مسیحی باشد. اما، اتحاد کلیسای  آن دربرگیرندۀ تمامی جماعت   نحوۀ ادارۀ کلیسایی 

 ته، و تحت سرپرستی یک مسیح در این عهد قرار گرفته است. است که هر کلیسا با خدای یگانه عهد بس

  سنن   از  یبرخ   درهای مختلفی دنبال کرده است.  ، جامعیت خود را به روش مرئی از لحاظ تاریخی، کلیسای  

یابد و هر کشیش جدید توسط کشیشان  کلیسا با تکثیر، گسترش می  .است شده دنبال  سایکل ادارۀ نحوۀ با ،یی سایکل

 شود. دستگذاری میقبلی  

القدس  بر ایمان ما به مسیح و کار روح  اند که یگانگی کل کلیساداشتهتاکید  ها  اما به طور کلی، پروتستان 

د در  نتوانهای جدید کلیسایی میجانشینی کشیشان و خادمان دستگذاری شده. به همین دلیل، جماعت  قرار دارد؛ نه 

اند، به نام مسیح دور هم جمع  جمعی با خدا عهد بستهکه هر جا ؛ داردد که یگانگی روح وجود نهر جایی تشکیل شو

پروتستان  با خدا عهد    تواند در هر ، جامع است زیرا میمرئیها اصرار دارند که کلیسای  شوند.  جایی که مردمانی 

 اند، مسیح سر آنهاست، و در یگانگی روح هستند، وجود داشته باشد.  بسته

مسیحیان امروز این است که بدانند باید کدام کلیساها را به عنوان  پیش روی  ترین مشکالت  یکی از معمول 

  کلیساهای گوناگونی ادعای مسیحیت دارند که   کلیسای جامع یا جهانی مسیح بپذیرند. در اکثر نقاط جهان، آنقدر 

  ت یحیمس  ی ادعا  که  را   یی سایکل   هر  باز   آغوش   با  ا ی.  شوند یدچار م   موردشانبه دو افراط در    اغلبنیت،  مسیحیان خوش

 . رانندی م رون یخودشان، ب ۀشدفیتعربه دقت   ةفرق ا یاز جماعت   ر یرا غ ی کس هر ا یو  رند،یپذی م دارد، 

ها توسط جان  سنتی کلیسا یافت. این نشانهتوان در سه نشانة  حل موثر برای این مشکل را مییک راه

ناکس اسکاتلندی در قرن هفدهم تنظیم شده است، اما نشانگر طرز تفکر بسیاری از کلیساهای پروتستان در روزگار  

نشانه این  جماعت اوست.  تشخیص  به  قادر  را  مسیحیان  اساسی،  طور  به  جامع  ها  کلیسای  اصیل  از  مرئی  های 

 کند.  می ر اصیل کار و غیهای فریب جماعت 
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را  نست خودش اتوبرای بازشناسی موقعیت کلیسا ضروری بود، چون در واقع، هر تشکلی میکامال کلیسا های نشانه

کلیسای  »:  ست کهاینسوال  نزدهم،  ادر زمان اصالحات قرن شمثال  اتی،  االهیبزرگ    های. در بحران د ناکلیسا بخو

:  دو گفتن   د تعریف کردن  اکلیسا رهای  نشانهاصالحگران، با دقت زیادی  مثال  پس  ؟«  پیدا کردشود  میکجا  را در  واقعی  

که   است . موضوع این د کنمعلوم نمیآن را کلیسا نیست. سبک معماری بنا هم  دهندۀ نشان خوب تابلوی جلوی در »

ین  یجا آ   ساست. هر کلی   کیآنجا  ،  ودجا به درستی کالم خدا موعظه بش  هر .«  ود موعظه بشآنجا  اول از همه کالم خدا  

شد،  شامل انضباط کلیسایی میمخصوصا  بعدی  های  نشانهکلیساست.  آنجا  ،  ودو مراسم اصلی به درستی انجام بش

  م یتسلرا    شیکپارچگی و هویت   در  کلیسانهایتا  ، و  شودمیانضباطی، پاکی کلیسا به زیر کشیده  نشانة  یعنی بدون این  

 . دکنیم

ر وهل دکتر آلبرت م   -  

 

بیندازیم، و ابتدا با موعظة کالم خدا  نگاهی مرئی کدام از این سه نشانة سنتی کلیسای جامع  بیایید به هر  

 شروع کنیم. 

تواند ادعا کند که مالکیت، تفسیر، کاربرد یا اعالم کالم خدا را در انحصار خود  ای نمیهیچ کلیسا یا فرقه

دارند. بعضی ادعا  برخورانحصاری برای تفسیر و تعلیم کالم خدا  حق    از   اند کهها مدعیبعضی کلیساها و فرقه   .دارد 

مقدس داشته باشند. اما  تری نسبت به سایرین، از کتاباند که باعث شده درک درستکنند که الهامی خاص یافتهمی

س را  مقد ها، حتی موعظة کالم خدا، نیست. خدا کتابهیچ کلیسایی به طور کامل نمایشگر هیچکدام از این نشانه 

به  مقدس  تا در درک کتاب  نموده  نازل مرئی  القدس را بر کل کلیسای  عطا کرده است. و روحمرئی  به کل کلیسای  

 یابیم. می  6-4: 6و  13- 11:  4، و عبرانیان 1۵: 3اول تیموتائوس  هایی مانند در قسمت  دهد. این موضوع را ما یاری  

این مراسم متعلق به کل کلیسای    . تعمید و شام خداوند است  های آیین دومین نشانة کلیسا اجرای درست  

 است، نه تنها به یک فرقة خاص. مرئی 

  در   .اساس کالم خدا دارد   مقدس را بر  هایامتیاز و مسئولیت اجرای آیین مرئی  هر جماعتی در کلیسای  

  17-13:  1اول قرنتیان  ، و همچنین در تعلیم پولس در  19:  28تی  ماعظم  مورد تعمید، این موضوع را در فرمان  

بینیم، که خداوند در آنجا  می  20-1۵:  22شام خداوند را توسط عیسی در لوقا  گذاری  پایه . همچنین  کنیممی مشاهده  

ه  بگیرند.  او قرار میخداوندی  برای همة کسانی که در عهد تحت  ؛  گفت شام مزبور برای تمامی پادشاهی اوست

کنند  می  تاییدها را  و مراسم سایر کلیساها و فرقه آیین  هایی مانند اینهاست که اکثر کلیساهای پروتستان  خاطر قسمت 

 شناسند. می و باز

 .  از جماعت است اخراج، مانند ییسایکل انضباطمرئی سومین نشانة سنتی کلیسای جامع 
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همین موضوع    .برد طرد از جماعت، لذتی نمیمخصوصا  هیچ فرد مسیحی از انجام انضباط کلیسایی رسمی،  

  در ، که  مقدسی استاغلب منجر به نادیده گرفتن انضباط رسمی کلیسایی شده است. البته، شکیبایی یک حکم کتاب

 بینیم. می  30-24: 13  یمت مثل گندم و علف هرز، در 

شود  ساز میرسد که گناه یک فرد آنقدر مشکلمی  جای خاص خود را دارد. زمانی فرا با این وجود، انضباط 

اندازد. در چنین مواردی، هدف  وقتی که کلیسا و خوشنامی آن را به خطر میخصوصا    -   گیرد بکه باید مورد تنبیه قرار  

توان  مقدسی انضباط رسمی را میهای کتابانضباط، حفاظت از کلیسا و هدایت متخلف به سوی توبه است. زمینه

هایی  یافت. عملکرد آن را نیز در قسمت   10:  3، و تیتوس  23:  20، یوحنا  18:  18و    19:  16هایی مانند متی  در قسمت

متعلق به مسیح و نمایندۀ او بر زمین است،  مرئی  بینیم. از آنجا که کلیت کلیسای  می  13-1:  ۵اول قرنتیان  مثل  

اهمیت دارد که از قوم مسیح حفاظت کند و مدافع احترام و نام نیک او در اجرای  مرئی    برای هر بخش از کلیسای 

 انضباط کلیسایی باشد. 

نشانه به  همچنان  نیز  امروز  که  است  میالزم  کمک  ما  به  آنها  دهیم.  نشان  توجه  کلیسا  تا  های  کنند 

د.  نمسیح، باقی بمانخداوندی دا تحت خ   ، در عهد بامرئیمان در میان محدودۀ کلیسای جامع  های کلیساییجماعت 

تا به مسیحیان در برابر چنین گروه همچنین در شناسایی فریبکاران و دشمنان کلیسا به ما یاری می هایی  دهند، 

نمایندۀ خداوند ما و انجیل او نیستند. و ما  تقلبی  های  هشدار دهیم، و بتوانیم به جهان اعالم کنیم که اینگونه گروه 

یابیم که بدن  ها عبور کنیم و با همدیگر مشغول خدمت شویم. وقتی درمیتا از خط میان فرقهکنند  می را دلگرم  

گردد، گسترده  جایی که انجیل مسیح اعالم می   سراسر جهان، در هر  مسیح محدود به کلیسا یا فرقة ما نیست، بلکه در 

 سهم دارند. مرئی  توانیم با دلگرمی پذیرای همة کسانی شویم که در کلیسای شده است، می

از نگاهی به ماهیت جهانی کلیسای   بیایید به نحوۀ جامعیت و جهانی بودن کلیسای  مرئیاکنون پس   ،

 بپردازیم.  نامرئی

 

 نامرئی کلیسای جامع 
را    نامرئیتوانیم کلیسای جامع  با هم جمع کنیم، می   نامرئی مان را از جامع بودن و کلیسای  وقتی برداشت 

  اند. همانطور که قبال که برای نجات با مسیح متحد شدهاز هر ردۀ سنی  اینطور تعریف کنیم: هر جمعی از افراد  

است، پس این موضوع هم درست است که همة افراد در کلیسای  مرئی  بخشی از کلیسای    نامرئی گفتیم، کلیسای  

، تعریف ما فقط بر تفاوت آن  نامرئی یص کلیسای  مسیح هستند. اما برای تشخخداوندی  در عهد با خدا تحت    نامرئی

 متمرکز است. مرئی با کلیسای 

وجود دارد، فقط بر دو نکته متمرکز    نامرئیمل بر جامع بودن کلیسای اهای زیادی برای تدر حالیکه روش 

است  مع جا نامرئیچون فقط یک منجی دارد. و دوم اینکه کلیسای   ،استجامع  نامرئیشویم. اول آنکه کلیسای می



کلیسا : ۵درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-24- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

این موضوع بپردازیم   کند. بیایید اول به زیرا فقط یک دین حقیقی وجود دارد که ما را به سوی آن منجی هدایت می

 . وجود دارد منجی  که فقط یک

 

 یک منجی 
او تنها کسی است که   . است  ت یبشر  یبرا  یمنج ی مسیح تنها  ادهد که عیسکالم خدا به روشنی تعلیم می 

 : کند می تاکید 12:  4قدرت نجات ما را در طول تاریخ داشته، و تا ابد خواهد داشت. همانطور که پطرس در اعمال 

 

  یابیم  نجات   ما   باید   بدان  که  نشده   عطا   مردم   به   آسمان  زیر  دیگر   اسمی   که  زیرا   نیست  نجات   او   از  غیر  کسهیچ   در

 . ( 12:  4)اعمال 

 

:  14بشریت بوده است. خداوند ما خودش این حقیقت را در یوحنا    برایی مسیح همواره تنها منجی  اعیس

 : اعالم کرد و فرمود 6

 

 (. 6: 14)یوحنا  آیدی من نم  ة یلکس نزد پدر جز به وس یچهستم. ه یات و ح  ی من راه و راست

 

، و عیسی  دخدا باش   انسان و کامال   باید کامال ؟ خب، منجی  دما رو نجات بده   د ناتوکه میاست    چرا عیسی تنها کسی 

که    ی است  ، و عیسی تنها کسود، تا جانشین ما بش ود، تا قربانی ما بشد بود تا در جای ما بایستانسان می  باید کامال

د  وشد وقتی خدا شیر یهودا یعنی داوآماده   یی رها  خی تاراین در طول  . و البته  دبه عهده بگیر   ا نست این نقش راتومی

که قرار    ستن پادشاه بزرگی ا . و عیسی همد د مسیح خدا و مسح شدۀ او باشوکه داو  –   ود مقرر کرد تا بزرگ بش را  

. و عیسی  دکن عیسی میآمدن  آمادۀ    اعتیق ما ر  ، پس کل عهددعهده دار   د، عیسی این مقام را بری ود بیاوبود بعد از دا

 کامل قوم خودش از گناه هست.  که دارای ضوابط و شایستگی نجات دادن کسی است تنها 

دکتر جان فرِیم   -  

 

منجی   باپتیستهاپرزبیتری عیسی  انگلیکن،  متدیستها،  لوترها،  کاتولیک ی ها،    رومی،   های ها، 

 . عضویت دارند مرئی ، و همة کسانی است که در هر فرقة دیگر کلیسای ی شرقهای اردتوکس 

که نجات یافته باشد به یک مسیح، و یک منجی پیوسته   وجود دارد، زیرا هر  نامرئی فقط یک کلیسای  

 ناپذیر است، ما هم چنین هستیم. است. او سرمنشأ یگانگی و اتحاد ماست. و از آنجایی که او یکپارچه و تقسیم



کلیسا : ۵درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-25- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

ی  تواند ما را به سوآن است که فقط یک دین واقعی می  نامرئی کلیسای    جامعیتدومین تفکر مربوط به  

 مسیح هدایت کند. 

 

 یک دین 
دریافت این موضوع که مسیحیت در درجة اول یک نظام برای نجات نیست، بلکه قرار گرفتن در رابطة  

دست آوردن نجات  ه  روشی برای ب  اخالف سایر ادیان، اساس  یعنی مسیحیت بر  .عهد با خداست، بسیار اهمیت دارد

ای برای قرار گرفتن در یک ارتباط  بله، ایمان به عنوان واسطهای میان خدا و قوم اوست.  نیست. در عوض، رابطه

تان چیست؟ آیا یک شهروند  ایستید، هویت این است: وقتی در برابر خدا می  بزرگ درست با خدا حیاتی است. اما سوال  

بیند که در پشت خون عهد مسیح پنهان  نگرد، آیا کسی را میوفادار به پادشاهی خدا هستید؟ وقتی خدا به شما می

ایستید،  در حضور خدا می  خودتان شده است؟ یا شهروند پادشاهی دشمنان اویید؟ آیا کسی هستید که به شایستگی  

 تان را خود بپردازید؟ ه باید جریمة گناه جو در نتی

ها بخشی از قوم عهد  اند. آنهای دشمنسفانه، کسانی که درگیر ادیان دروغین هستند، اعضای پادشاهیامت

نمی محسوب  نمیخدا  و  ندارند  مسیح  به  تعلق  بنابراین  و  میشوند،  مسیحیت  تنها  باشند.  داشته  هم  تواند  توانند 

مقدسی امکان نجات مردم از طریق ادیان  دسترسی به منجی را به ما ارزانی کند. به همین دلیل مسیحیت کتاب

 نیت باشند. دیان به نظر خوشکند، حتی اگر آن مردم یا ا دیگر را رد می

 

  « ادیان بزرگ جهان »ن  ا و نفوذش  هخاطر اندازه  نیم، ادیان غیرمسیحی زیادی هستند که گاهی بادنطور که می اهم

ولی با وفاداری نسبت به یکی از این ادیان    د کسی که مسیحی نباش  اگرکه  شود  میل  ا. اغلب سودن وشنده میاخو

، بدون شناخت  ریا باشددر اعمالش بی   اگر،  باشددین  اعمال آن  ات و  االهی، پیرو سرسپردۀ  کنددنیا زندگی  دیگر  بزرگ  

  ح یصر مورد    ن یدر ا  مقدس کتاب. خب،  باشدشاید هرگز اسم مسیح رو نشنیده    - ؟  برودبه بهشت    د ناتومسیح می

این وضعیت مشخص  6:  14  . در یوحناهست   و   راه  من»:  گوید می. خودش  د دهمیرا  ، عیسی به صراحت جواب 

وسیلة من  ه  هیچکس جز ب» :  گویدمیاین هم به اندازۀ کافی روشن نیست، در ادامه    اگرو    «هستم   ات ی ح  و  ی راست

 « د.یآ نزد پدر نمی

دکتر دونالد ویتنی   -  

 

بینیم بدی و شرارت  . ولی میدوجود دار دین آنها  رغم  زندگی مردم علی های زیادی در  خاطر فیض عام خدا، خوبی ه  ب

یم  و شیم، متوجه میه تشخیص بدرا  ها  قدوسیت خدا و عمق سقوط انسان   اگر زیادی هم در زندگی مردم هست، و  

ت  از رفتار اخالقیِ صرف هست. ما هرگز در وضعی  ی شتریب  ی اهز یچکه رفتن به حضور خدا و ارتباط با او مستلزم  
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یک  صرفا  خشنود کنیم. پس محتاج یک رهاننده و یک منجی هستیم، نه  را  خدا  مان  اعمال نیم با  اتوآلودمان نمیگناه

 . کندمیفراهم را که این راه برقراری دوبارۀ ارتباط با خدا   است رفتار دینی. و عیسی تنها کسی

دکتر اِریک توئِنِس   -  

 

هستند. به همین  مرئی  در میان کلیسای    نامرئی اعضای زندۀ کلیسای    گفتیم، معموالقبال  همانطور که  

اند که نجات به طور معمول برای کسانی که خارج از کلیسای  این نکته را مطرح کرده  االهیدانان دلیل، بسیاری از  

ت  فرصتی برای نجا   شرکت نداشته باشد، معموال مرئی  هستند، ناممکن است. یعنی اگر شخصی در کلیسای    یمرئ

 یافتن ندارد. 

  به نام  خودرسالة  زیست، در  میالدی می  2۵8تا    200های  سیپریان، از پدران کلیسای اولیه، که در سال 

 نویسد: ، اینطور میسایکل اتحاد ۀ دربار

 

های کلیسا جدا شده است؛ کسی که کلیسای مسیح را  ای بپیوندد، از وعدهکسی که از کلیسا جدا شود و به زانیه  هر 

تواند خدا را  . او یک غریبه؛ کافر، و یک دشمن است. دیگر نمیکندنمیهای مسیح را دریافت  کند نیز پاداش ترک  

 به عنوان پدر، یا کلیسا را به عنوان مادرش حفظ کند. 

 

را ترک کرده بودند. نکتة مورد نظر او  مرئی  کند که کلیسای  پریان در اینجا علیه کسانی صحبت مییس

دست  ه  های مسیح را بشد و پاداش   نامرئی ، وارد کلیسای  مرئیتوان بدون شرکت در کلیسای  همان است که نمی

 در عهد با خداست. مرئی  آورد. این استدالل همسو با گفتار ما دربارۀ آن است که کلیسای  

،  34- 31:  31واقعیت این است که نجات به خودی خود یکی از برکات عهد خداست. این امر را در ارمیا  

بینیم. به عنوان مثال،  های دیگر کالم می، و بسیاری از قسمت2۵- 22:  7، عبرانیان  27:  11، رومیان  7۵-69:  1لوقا  

 : شام خداوند، گوش بدهید بنیان نهادن ، در هنگام 20:  22های عیسی در لوقا به گفته 

 

 (. نوهزارۀ ، 20: 22شود )لوقا این جام عهد جدید است در خون من، که به خاطر شما ریخته می

 

به   .شود، یک عهد استعیسی در شبی که دستگیر شد، گفت خونی که برای کفارۀ گناهان ما ریخته می

 آید. دست میه  دیگر، نجات در خون مسیح فقط از طریق عهد او بعبارت 

  . آید دست میه  بمرئی  کلیسای    ةواسط  ه بنجات    بسته شده، معموال مرئی  از آنجایی که عهد خدا با کلیسای  

آورند، یا وقتی که از طریق بشارت، کسانی در کلیسای  ایمان می مرئی  افتد که افراد در کلیسای  نجات وقتی اتفاق می
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ایمان میمرئی   یافتهبه مسیح  با کلیسا نجات  ارتباطی  بدون داشتن  افرادی  البته، گاهی  اما مهم است  آورند.  اند. 

 طبیعی هستند. ی دریابیم که اینطور اتفاقات غیرمعمول یا ماورا

توانند نجات یابند. امیدی برای  است، فقط کسانی که به عهد خدا وفادارند میجامع    نامرئی چون کلیسای  

شان، به آسمان راه یابند. ما باید بشارت دهیم.  به سایر ادیان وجود ندارد که با نیکویی طبق معیارهای دین باورمندان  

باید آنها را به تنها جماعت عهد، یعنی پادشاهی زمینی خدا دعوت کنیم،    باید به مردم دربارۀ تنها منجی خبر دهیم.

  ی پشتگرم   ینامرئ. جامعیت کلیسای  کنندو به آنها تعلیم دهیم که مطیع این خداوند و پادشاه شوند و او را محبت  

اما هشداری سخت به کسانی    . میدار ح یاست که در مس  ی ایهمبستگ  و   میاافتهیماست که نجات   ة هم ی برا  ی بزرگ

 اند، نیز هست. که هنوز به مسیح ایمان نیاورده

کلیسا، و این امر را که کلیسا مقدس و جامع، یا جهانی    االهی   تایید کلیسا،    مان دربارۀ تا به اینجای درس 

  مشارکت ه کلیسا  مان یعنی: این تفکر کایم تا به آخرین عنوان اصلیو حاال آماده  . است، مورد مالحظه قرار دادیم 

 است، بپردازیم.  ن یمقدس

 مشارکت 
 

کسی که    گردد به هر می   طورکلی بر ه  ، دیدیم که اصطالح مقدسین ب«مقدس»مان دربارۀ کلمة  در بحث

اند. پس در بحث مشارکت  نامرئیاست، و به طور خاص اشاره به کسانی دارد که در کلیسای  مرئی  در کلیسای  

 . کنیممیایم، یعنی مشارکت، متمرکز اصطالحی که هنوز بررسی نکردهمان را بر مقدسین، توجه

یونانی  در نسخه باستانی  یونانی مشارکت،رسوالن  ةاعتقادنامهای  کلمة  است.   (κοινωνία)   کوینُنیا  ، 

واسطة  ه  بمخصوصا  که میان اعضای کلیسا،    کندکالم خدا از این کلمه برای اشاره به مشارکتی استفاده میمعموال  

:  1اول یوحنا  ، و  14:  13دوم قرنتیان  ،  42:  2هایی مثل اعمال  اتحادشان با خدا، برقرار است. این کلمه را در قسمت 

 کنیم. مشاهده می 3

.  دکنمی مادی نیز استفاده  های  داراییاغلب برای اشاره به شراکت در اموال و   کوینُنیاعهد جدید از کلمة  

بینیم. از این کلمة برای توصیف به شراکت  می  16:  13، و عبرانیان  13:  9دوم قرنتیان  ،  16:  1۵این را در رومیان  

،  6آیة  و فیلمون    ۵:  1در فیلیپیان  مثال  گذاشتن انجیل، نه فقط در بشارت، بلکه به صورت متقابل در داخل کلیسا نیز  

 استفاده شده است. 

ادامة این تعاریف، طبق   در اعتقادنامه برای اشاره به مشارکت میان اعضای  «  مشارکت»سنت کلمة  در 

مان با کسانی که ما را  طور تلویحی، به وابستگی متقابل ه  ؛ و یا بمانهای دارایی کلیسا؛ یا سهیم کردن دیگران در  

 اند، تعبیر شده است. سهیم کرده
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  مان یبرا  د ی با  گرید  حاال  که  میکنیم   یسازمانده  یز یرا حول تما  بحثمان  ،در بررسی مشارکت مقدسین

اندازیم. و در مرحلة دوم، مشارکت  وجود دارد، میمرئی  اول، نگاهی به مشارکتی که در میان کلیسای    باشد.   آشنا 

 . کنیمآغاز مرئی  دهیم. بیایید با مشارکت مقدسین در کلیسای را مورد توجه قرار می   نامرئیموجود میان کلیسای 

 

 کلیسای دیدنی 

پردازیم: اول،  جوانب زیادی دارد، ولی ما فقط به سه مورد میمرئی  هرچند مشارکت موجود در کلیسای  

 فیض آغاز کنیم.ابزار مادی. بیایید با نگاهی به های داراییفیض؛ دوم، عطایای روحانی؛ و سوم،  ابزار 

 

 فیض ابزار 
ه طور معمول برای فیض رساندن به قوم خودش به کار  که خدا بهستند  ، ابزار یا سازوکارهایی  ابزار فیض

از  می یکی  وسلی،  جان  متدیست،  بنیانگذاران  گیرد.  میابزار  کلیسای  توصیف  روشی  به  را  نشانگر  فیض  که  کند 

نویسد،  می   7:  3اساس متن مالکی    خود بر  16  شماره  ةموعظاعتقادات بسیاری از مسیحیان سنتی است. به آنچه او در  

 : بدهیدگوش 

 

  ی مجراهااست که خدا وضع کرده و مقرر داشته تا  ی اعمال آشکار ای کلمات،  ها، نشانه « ضیف ابزار »من از   برداشت

 باشند.  ان یاو به آدم ۀکنندسی تقد ا ی کننده، عادلبازدارنده،  ضیابراز ف یبرا ی عاد

جان وسلی  -  

 

 

های روحانی یا اعمال  ، به عنوان انضباط دن دارن اشکلیسایی  ای که از سنتحسب زمینه  فیض، که بعضی مردم بر ابزار  

م  ویم بگهخواچیزی که همیشه میآنها چیست؟«    »عملکرد:  دپرسن، وقتی از من مید کنناشاره میآنها    پرهیزکارانه به 

های  اما واسطه.«  ستهر  ؛ فیض خداست که در کادکن. خداست که عمل میدکننکاری نمی آنها  »که:    است   این

وجود  ه  ب  ا وقت و فضایی رآنها  تا فیض را دریافت و پردازش کنیم.    دکنن هایی را برای ما فراهم میفیض فرصت

کشی را با آب  ما لوله  است. کشی  خط لوله  مثل .  بشودن جلب  امتا توجه ما به عملکرد فیض خدا در زندگی   ورندآمی

شده، به دسترسی ما به آب کمک  انجام   کشیِ ی لولهکه مورد نظر ماست. ول حیات است  گیریم. این آب  اشتباه نمی

 . دکنن قادر به نوشیدن از آب حیات میرا فیض هم ما ابزار نیم آب بنوشیم، و اتو. پس میدکنمی

ستیو هارپِر ادکتر   -  
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کند، که شامل  های مختلفی برای به کارگیری فیض در زندگی ما استفاده میو روش ابزار  از  عمال  خدا  

به سه  مخصوصا  طور سنتی  ه  باالهیدانان  اما    . شودمی مواردی مثل دشمنی و رنج، ایمان، امور خیریه، و مشارکت  

فیض  ابزارهای  فیض مشخص توجه دارند که عبارتند از: کالم خدا، آیین تعمید و شام خداوند، و دعا. هر سة این  ابزار  

 شود. ایمانان آن میحال ایمانداران و بی  هستند که شامل مرئی متعلق به کل کلیسای 

فیض  ابزار  سنتی پروتستان است،  شدۀ  که تعلیم مسیحی خالصه  ،  نستریموست  پاسخ  و   پرسش   موجز نسخة  

 کند: خود اینطور توصیف می 88شمارۀ   در پرسش و پاسخ  را 

 

 کدامند؟  ی رستگار یایما از مزا ی مندبهره یبرا یحمس  ی طرق معمول و ظاهر :پرسش 

 

او    یهادستورالعمل   کند،ی ما استفاده م  ی برا  یرستگار  یایدر آوردن مزا  یحکه مس  یطرق معمول و ظاهر  پاسخ: 

 .  شوندی موثر واقع م یدگانش نجات برگز  ی و دعا که همه برا ها، یینکالم، آ الخصوص ی هستند، عل 

 

اول  ، و  17:  10اول قرنتیان  ،  14:  10هایی مانند رومیان  فیض در قسمت ابزار  کالم خدا دربارۀ فواید این  

 . کندصحبت می  21، 12: 3پطرس  

،  نامرئیاند، یعنی برای کلیسای  مندی از رهایی فقط برای کسانی میسر است که نجات یافتههرچند بهره

شته باشید که کلیسای  اند. به یاد داداده شدهمرئی  ها به خودی خود به جهت کل کلیسای  اما این مقررات و فرمان 

ای ندارد. کشیشان خاص خود را ندارد. نظام  خبریم. جلسات عبادتی جداگانهاست. ما از اعضای آن بی  نامرئی،  نامرئی

  -   فیض ما یعنیابزار  اند. به همین شکل، همة  مقرر شده  ی مرئ   کلیسایی خودش را ندارد. همة اینها در کلیسای

هستند.  ، چون مرئی  توانند انجام دهندرا دیگران نیز می  –های ما، تعمیدها، مراسم شام خداوند، و دعاها  موعظه

 . اندمرئیکلیسای  مشارکترواج دارند، و بنابراین بخشی از مرئی اموری هستند که در میان کلیسای 

گیرد تا برکات رهایی را  می   ر اند که خدا به طور معمول به کا و مراسم مهمی بودهآیین  فیض همواره  ابزار  

از آنها استفاده ببریم. باید انجیلی را موعظه کنیم که مردم را به حیات تازه  کامال  در زندگی ما ظاهر سازد، و باید  

آورد. باید آیین مقدسی را جشن بگیریم که  بار میه  کند، و کالمی را تعلیم دهیم که حکمت و بلوغ بهدایت می

. باید برای فیض و بخشش خدا، برای ایمان آوردن مردم و  کنندمی آشکارا انجیل را عرضه و ما را در عهد خدا مُهر  

جهت مقابله با گناه، برای محافظت در برابر شریر، و همچنین برای رهایی در وقت نیاز،    کمکبلوغ روحانی، برای  

 دهد. فیض، خدمات پرارزشی ارائه میابزار های دیگر ها و روش با این روش مرئیلیسای دعا کنیم. ک

 های فیض، دارا بودن عطایای روحانی نیز هست. ، گذشته از واسطهمرئیوجه مشترک کلیسای 
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 عطایای روحانی 
ن این  است، منظورمامرئی  گوییم عطایای روحانی متعلق به کل کلیسای  مهم است بدانیم که وقتی می

القدس فقط در ایمانداران سکونت  اینطور نیست. روح  . سکونت داردمرئی  القدس در هرکسی در کلیسای  نیست که روح

کند. معنی این موضوع  استفاده میمرئی  القدس از همة عطایای روحانی برای بنای کلیسای  حال، روح  دارد. با این 

است. برای سایرین، اول از همه به معنی نزدیکتر شدن به  برای بعضی، تقدیس و رشد بیشتر در جهت بلوغ ایشان  

گیرند، و حتی فرصت  در معرض عطایای روحانی قرار میمرئی  ایمان است. اما به هر جهت، همة افراد در کلیسای  

یابند تا حدودی در آنها سهیم شوند. به همین دلیل، درست است که بگوییم عطایای روحانی در کل کلیسای  می

 شود. گذاشته میاشتراک به مرئی 

شود. اول، این عطایا در  های مختلفی ظاهر میعطایای روحانی به روش   درمرئی  اشتراک کل کلیسای  

بینیم.  این موضوع را به صراحت می 26-13: 14اول قرنتیان گیرد. در جلسات عبادتی عمومی مورد استفاده قرار می

و    7-4:  12اول قرنتیان  هایی مانند  شود. این موضوع را در قسمتدوم، عطایا به جهت بنای کل کلیسا داده می

در  مشاهده می  13-3:  4افسسیان   همانطور که  قرنتیان  کنیم. سوم،  به طور  می  22،  21:  14اول  پولس  خوانیم، 

:  6  ایمانان کلیسا در عبرانیان بی ایمانان در کلیساست. چهارم،  بی ای برای  ها حتی نشانهگوید که زبان مشخص می

شوند. کالم خدا با این روش، روشن  بردن از عطایای روحانی، ملعون خوانده میشان در بهرهخاطر ناتوانیه  ب  6  -4

 ایمانان به یک شکل در عطایای روحانی کلیسا سهیم و شریک هستند. سازد که ایمانداران و بیمی

دارد. عطایا برای اعالم  فراوانی مندی امروز، سود مرئی فیض برای کلیسای ابزار عطایای روحانی نیز مانند 

آید. برای کمک به رشد ایمانداران در ایمان و بلوغ روحانی سودمند  حقیقت و به ایمان آوردن گمشدگان به کار می

آیند. هر  نوازی، در برطرف کردن نیازهای زمینی قوم خدا به کار می است. و بسیاری از عطایا، مانند رحمت و مهمان

مندی  بخشد، باید آنها را تشویق کنیم تا آن عطایا را برای بهرهدس به افرادی از قوم خود عطایایی میالقموقع روح

 . کنند دریغ   مرئیشان برای هرکسی در کلیسای گیری کار گیرند، نه اینکه از به کاره همه ب

همدیگر نیز به  مادی اعضا با  های  داراییبه شکل به اشتراک گذاشتن    مرئیوجود مشارکت در کلیسای  

 . خورد چشم می

 

 مادی های دارایی
مادی  های  دارایی مقدس و کلیسای اولیه این بود که مسیحیان  کتاب در  کوینُنیا  بخشی از معنی مشارکت، یا  

به   شرکت در کمک  اغلب برای اشاره بهکوینُنیا  گذاشتند. کلمة  با نیازمندان به اشتراک می  مرئی خود را در کلیسای 

 . 16: 13، و عبرانیان  13: 9و  4: 8دوم قرنتیان  ،  26: 1۵در رومیان  مثال  شد، فقرا استفاده می
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توان این جنبه از مشارکت را در میان مسیحیان اولیه  شود نیز میاستفاده نمی کوینُنیا  حتی وقتی از کلمة  

کرد.   اعمال  مثالمشاهده  در  که  همانطور  و  44-4۵:  2،  اولیه  بینمی  34-3۵:  4،  مسیحیان  از  بسیاری  یم، 

جان گذشته   دادند. در کلیسای اولیه، بعضی مسیحیان ازفروختند و عایدات آن را به کلیسا می را میشان  هایدارایی 

 فقرا جمع کنند. تهیة خوراک برای  فروختند تا سایرین را آزاد کنند یا مبلغی برای حتی خودشان را به غالمی می

اش  زیست، دربارۀ این کار در نامهمیالدی می   100تا    30های  اولیه، که بین سال کلِمِنت، پدر کلیسای  

 نامه گوش بدهید: این  ۵۵شهور است. به فصل  م کلمنت  اول نویسد،که به رسالة خطاب به قرنتیان می

 

بسیاری نیز خود را تسلیم بندگی  اند، تا بلکه دیگران را فدیه دهند.  دانیم که بسیاری در میان ما، خود را به بند دادهمی

   اند، غذایی برای دیگران فراهم کنند.قیمتی برای خودشان دریافت نموده ا کهاند تا بکرده

 

گرامی آنقدر  خودشان  از  را  دیگران  ایمانداران  و  بود،  قوی  بسیار  اولیه  کلیسای  در  مشارکت  تر  احساس 

شان هم برای بخشش به  بودند، بلکه از آزادیشان  های ی دارایداشتند که نه فقط مشتاق به اشتراک گذاشتن  می

 گذشتند. دیگران می

کند. به آنچه در آنجا  در توضیح این طرز فکر به ما کمک می  ۵-3:  8دوم قرنتیان  های پولس در  نوشته

 نویسد گوش بدهید: می

 

  خدمت   در   شراکتِ   و   نعمت   این   نموده،   بسیار   التماس  تمام  رضامندی   به  خویش   طاقت  از   فوق   بلکه   طاقت  حسب ه  ب

 . (۵ -3: 8دوم قرنتیان )  دادند خدا   ارادۀ برحسب  ما  به و خداوند  به را  خویشتن اوّل ...  و .طلبیدند  ما  از را  مقدّسین 

 

دهد که سرسپردگی آنها به خداوند  کند. و توضیح می را توصیف می  هیمقدون  ی ساهای کلدر این متن، پولس سخاوت  

 .داشتمی  وا خداوند  مرئیها در کلیسای انجام این قربانی آنها را به 

  تماما   سایکل است.    مرئیهای مادی با نیازمندان بخش مهمی از زندگی کلیسای  دارایی به اشتراک گذاشتن  

مانطور باشیم.  خواهد که ه. او برای یکایک افراد کلیسا ارزش قائل است و از ما هم میاوستجماعت عهد    و   خدا   قوم

ش قرار داده است. یعنی اعانه و هدیه دادن  ی هادارایی ساده بگوییم، همة ما متعلق به خداوندیم. او ما را فقط ناظر بر  

به انجیل در جهان است. پس اگر بخواهیم نسبت به او وفادار و امین    او به قومش است، و شهادت    خداوند ما خدمت  

 وم نیازمند او دریغ کنیم. باشیم، نباید مال خداوند را از ق 

از بررسی مشارکت مقدسین در کلیسای دیدنی، آماده تا به مشارکت در کلیسای  اکنون پس    نامرئی ایم 

 بپردازیم. 
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 نامرئی کلیسای 
اول، دربارۀ اتحادی    .نگاهی خواهیم انداخت  نامرئیبه دو ایدۀ اصلی مربوط به مشارکت مقدسین در کلیسای  

  نامرئی مورد اتحاد ما با سایر ایمانداران در کلیسای    کنیم که همة ایمانداران با مسیح دارند. و دوم، در صحبت می

 . بیایید با اتحاد ما با مسیح آغاز کنیم. کرد بحث خواهیم 

 

 اتحاد با مسیح 
در  » با گفتن اینکه ایمانداران  معموال  ز تفکر  به اتحاد ایمانداران با مسیح اشاره دارد. این طر  بارها عهد جدید  

یا  «مسیح او» یا  «  در عیسی»،  بیان می«  در  این معناست که عیسی،  هستند،  به  اتحاد  این  دیگر،  از سوی  شود. 

از یک سوی دیگر، بدان معناست که  مخصوصا   اما  ایمانداران در حضور پدر است.  در مرگ و قیام خود، نمایندۀ 

 اسرارآمیز و حیاتی با عیسی متحدند. عیسی در ایمانداران ساکن است، و آنها در او مسکن دارند.   ی ایمانداران به شکل 

 

ایم؛ که  ی مسیح متحد شدهاکه ما با عیس  است  طور مشخص این ه  پولس رسول باصلی کنم یکی از تعالیم  فکر می

که    د دهمقدس تعلیم میکتاب کنم  کنیم، فکر میمقدس نگاه میوقتی به تمام مکاشفة کتاب  . او هستیمما متعلق به  

آدم  ، دختران و پسران  یندآدنیا می ه  هایی که بیم یا در مسیح. البته آدم اول انسان بود. همة انسان هست ما یا در آدم

. نجات یا رهایی  بیگانه هستندخدا با . است اهکار گنشان  ذات .  آیندمی . بنابراین به عنوان گناهکار به این دنیا هستند 

یافتن و تکیه کردن به مسیح یعنی پیوستن به مسیح، تعلق یافتن به مسیح. اتحاد با مسیح یعنی قسمتی از شخص  

 او شدن. 

دکتر تام شراینِر   -  

 

مبرا  از:    د تاریخ این منافع عبارتن که در طول  دانیم  میبریم.  از مسیح بهره میکامال  که ما    ست ه  در اتحاد با مسیح 

. اینها  فقط در مسیح  ودشن میامایی که در ادامة نجات نصیب ه همة چیز  –، تقدیس شدن، فرزندخواندگی  شمردگی

  ا یم تا این برکات روشب، که با مسیح متحد اساسی استن امی ، برامان مهم استبرای. بنابراین، شوندمین امنصیب

ایمان است  یم؟ با ایمان، و فقط با ایمان. این  وشگیریم، یا چطور با مسیح متحد میمی آنها را  دریافت کنیم. و چطور  

 گیریم. ن هدیة ایمان که از خدا میا ، همددهدر اتحاد با مسیح قرار میرا که ما 

دکتر جفری جو   -  

 

چون   ، کنندحیاتی میان عیسی و ایمانداران صحبت میبودن این اتحاد  زیاسرارآم  اغلب در مورد االهیدانان 

  هر   ،سازد که این اتحاد شامل بدن و روح ما دهد. اما کالم خدا روشن میطرز کار آن را شرح نمی دقیقا  مقدس  کتاب
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بینیم. به  های دیگر می، و بسیاری قسمت11- 9:  8، رومیان  7-4:  1۵شود. این موضوع را در یوحنا  هم می  دو با 

 گوش بدهید:  17-1۵: 6اول قرنتیان  مثال، به سخنان پولس در  عنوان 

 

اول قرنتیان  )  است  روح   یک   او  با   پیوندد، می   خداوند   با   که  آن  امّا...  است؟   مسیح  اعضای   شما   هایبدن   که  دانید نمی   آیا 

 (. هزارۀ نو ،17 - 1۵:  6

 

سال سپِرجِنا  چارلز  بین  که  معروف  باپتیست  واعظ  می  1892تا    1834های  ،  اساس  میالدی  بر  زیست، 

 هایش گوش بدهید: کند. به گفته خود، صحبت می ی همتا ی ب راز دربارۀ اتحاد ما با مسیح در موعظة  30:  ۵افسسیان 

 

پیوند  ،  که میان ما و مسیح وجود دارد... اتحاد نیست؛ بلکه هویت است. بیش از اینکه پیوستن باشد   ایاتحاد حیاتی 

 . اندیضرور  شی برا آنها شدن است، و بخشی اساسی از یک کل... مسیح... باید قوم خود را داشته باشد؛ 

سپرجن اچارلز  -  

 

کنند،    مان ی جدااست که اگر از او    ی ات یح  نقدر یا  ح یما با مس  ی گانگی اتحاد و    میاست که فکر کن  آور شگفت

  ل ی. به دلمیشو   راثش یمو    پاداش رد تا ما  و مُ  ، کندیم  محبت   را   ما   او.  شود یمحسوب م  عه یضا  کیشخص او    یبرا

هم  ن یهم او،  با  امن  د ی با  مانداران ی اما    ةاتحاد  از    نان یاطم  مان، نجات در    یاد یز   تیاحساس  و    ن، امآمرزش کامل 

و    یس یشدن توسط ع  هیاتحاد همراه با تغذ  نی از ا  دی . با میدر حضور خدا کن مانستادن یا  درستفراوان در   یپشتگرم 

  خاطر   ه ب  م یدانیم   چون  م، یکن  ی ریدل   احساس   خدا   با   ماندر مشارکت   د یبا   . میری توسط روح او، قوت بگ  افتن ی   ت یتقو

نقصیم. معنی این گفته آن نیست  القدس کامل و بیروح ایم، در چشمان پدر، پسر و  اینکه توسط مسیح پوشانیده شده

معنایش این است که تنبیه ما از سر محبت و به قصد  بلکه  کند.  مان تنبیه نمیخاطر گناهان ه  که خدای تثلیث ما را ب

 بالغ و کامل نمودن ما برای اتحاد جاودانی با خداست. 

ایم تا به بررسی اتحادمان با  ا مسیح انداختیم، آمادهاکنون پس از نگاهی که به اتحاد و یگانگی ایمانداران ب

 سایر ایمانداران در مسیح بپردازیم.

 

 اتحاد با ایمانداران 
  . با مسیح متحد است، اتحاد ایمانداران با همدیگر نیز در او وجود دارد  نامرئی چون هر شخصی در کلیسای 

بینیم. به  های دیگر می، و بسیاری قسمت2۵:  4، افسسیان  28-26:  3، غالطیان  ۵:  12این موضوع را در رومیان  

 گوش بدهید:  23-22: 17طرز صحبت عیسی با پدر دربارۀ این مشارکت در یوحنا  
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.  من  در   تو   و   آنان   در  من   هستیم؛   یک  ما  چنانکه   گردند،  یک   تا   بخشیدم   بدیشان   بخشیدی،  من   به  که   را  جاللی   من

  که  داشتی   دوست  گونه همان   را  ایشان   و   ای،فرستاده   مرا   تو   که  بداند   جهان   تا   گردند   یک   کامال   نیز   آنان   که   کن   چنان 

 . (نو هزارۀ ، 23-22: 17)یوحنا   داشتی   دوست مرا

 

روحانی و   نامرئیاساس رابطه و تجربه است، اتحادمان با کلیسای    برمرئی  در حالیکه اتحاد ما با کلیسای  

است. موجودیت ما به واسطة مسیح و روح او، در هم تنیده شده است. در نتیجه، همانطور که پولس    ی شناختیهست

مساوی در  دهد، همة ما از شأن و مقام  تعلیم می   11:  3، و کولسیان  28:  3، غالطیان  16- 14:  ۵دوم قرنتیان  در  

برخورداریم. و چنانکه در قرنتیان مسیح  نیز شریک  خوانیم، حتی در شادی می  26:  12  اول  ها و دردهای همدیگر 

 شویم. می

تا  محدود به کلیسا بر روی زمین نمی  نامرئیو مشارکت کلیسای   تا کلیسا در آسمان، یعنی  شود، بلکه 

  مانداران ی اکه ما    یز یمشارکت اسرارآم  ن یهم  درست  . یابدبسط می ، نیز  اند ایماندارانی که از این دنیا به نزد خداوند رفته

  آسمانند، که در    یماندارانیا است، از جمله    حیکه در مس  یبا هر کس  م،یدار   گریبا همد او    ةواسطو به    حیدر مس  نیبر زم

 دهد. تعلیم می 24-22: 12و  4: 11هایی مانند عبرانیان کالم خدا این موضوع را در قسمت .میدار  زین

برد، تشبیه کلیسا به عروس مسیح  استعارۀ جالب توجهی که کالم خدا برای تعلیم این واقعیت به کار می

شود، اما این استعاره همواره نگاهی به  رسد که کلیسای دیدنی به عنوان عروس مسیح معرفی میاست. به نظر می

و همچنین    20- 19:  2، هوشع  8-۵:  ۵4عهد عتیق در اشعیا  دارد. در    نامرئی عیب و نقص بودن عروس در کلیسای  بی

  19در مکاشفه باب    نامرئیبینیم. تحقق این استعاره در تکامل کلیسای  این موضوع را می  27- 26:  ۵در افسسیان  

 شود. ظاهر می

 گوش بدهید:  8-6: 19به روایت یوحنا از رویایش در مکاشفه  

 

  خدا : »گفت می   و  بود  رعد  شدید   غرّش  و  بسیار  هایآب   صدای  و  عظیم  گروهی  صدای  مانند  که  شنیدم  صدایی  آنگاه

  زمان   زیرا  بستاییم،  را   او  جالل   و  کنیم  وجد   و   شادی  !کندمی   سلطنت   است  مطلق  قادر  که  ما  خدای   خداوند، !  سپاس  را

  ملبّس   درخشان   و  پاک  ظریف  کتان   از   لباسی   به  است و  ساخته   آماده   را  خود  او   عروس  است،   رسیده  برّه  عروسی   جشن

 مژده(. ، 8- 6: 19)مکاشفه  .(است مقدّسین  نیک کارهای ظریف، کتان  از  مقصود.« )است شده

 

  مشارکت  هم  با  که   شودیم   یشده از هر سن   ه یفد  ن یمقدس  ة شامل هم  حیکه عروس مس  مینیبیم   نجایا  در   

  یماندار ی اهر    تن   ، کین  ی شده از کارها  ه یته  یلباس عروس  و   م، یستیایم  هم   با   نفر  ک ی  همچون   ما   ی همگ .  دارند

 .است
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کند. به ما تعلیم  کالم خدا کاربردهای زیادی را از واقعیت اتحاد ایمانداران با همدیگر در مسیح ارائه می

دهد تا همدیگر را  . به ما تعلیم می استپوشی  دهد که هر ایماندار در نظر مسیح ارزشمند و حتی غیرقابل چشممی

دهد تا نسبت به یکدیگر رحیم، مهربان، مالیم، صبور و  و به همدیگر خدمت کنیم. به ما تعلیم می محترم بشماریم، 

  خودمان   با   و   کنند،  رفتار  ما   با   م یخواهی م  که  میکن  رفتار   همانطور   گران ید   با   تا   دهد یم   میتعل  ما   به .  بخشنده باشیم 

 اعضای بدن ما هستند. مانند چون در اتحادمان با ایشان در مسیح، آنها  .میکنیم  رفتار

 

 گیری نتیجه
کلیسا را به عنوان جماعت    االهیرسمی    تاییدپرداختیم.    کلیسا ، به آموزۀ  رسوالن  ةاعتقادنام  ازدر این درس  

خاص خدا مشاهده کردیم. دربارۀ این واقعیت که کلیسا مقدس است، یعنی هم جدا شده و هم پاک است، بحث  

  را  یا جهانی بودن ماهیت کلیسا صحبت کردیم و دالیل اینکه کلیسا مشارکت مقدسین است   یت. دربارۀ جامعکردیم

 . شرح دادیم

است که   یزمان   ی حت  ا ی  مقدس،متفاوت از روزگار کتاب  اریاغلب بس  سایلاز ک   ی امروز  ان یحیمس  ما   ةتجرب

  عهد   قوم   همچنان سا یکل.  است  نکرده   رییتغ  هرگز  سا یکل  در  یزندگ   ی اساس  ق یحقا  اما.  شد   م یتنظ  رسوالن  ةاعتقادنام

.  است  نیزم  بر  او   یپادشاه   به  جهان   بازگرداندن  و  جهان،  به  ل یانج  رساندن   ی برا  او  ۀ دی برگز  ظرف   همچنان .  خداست

  متحد   او  در  گریهمد  با   که  م،ییاو  قوم  ما .  میهست  او  یپادشاه   ما.  میهست  مقدس  خداوند  نظر   از  سا،یکل  عنوان  به  ما

 . است کار  در  ما  ةلی وس به شخصا . و خداوند میاشده

 


