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  كليسا

  آن چيست؟

  

  

خوشحاليم كه در اين .  درودها در نام عيسي مسيح خداوند    

توانيم تعاليم اساسي كتاب مقدس را با شما در ميان  سري از درسها مي

.  كنيم در اين درس مبحث جديدي را با عنوان كليسا شروع مي.  بگذاريم

  كليسا چيست؟ببينيم 

  

  "كليسا"معني لغت 

چون درس ما در مورد كليسا است الزم است كه ابتدا قدري     

لغت كليسا از لغت يوناني اكلسيا .  دربارة معني لغت كليسا صحبت كنيم

اين لغت در .  باشد  مي"خوانده شده"گرفته شده است كه به معني 

شد كه  برده مينوشتجات دنيوي زمان عهد جديد براي گردهمايي بكار 

در عهد جديد لغت .  شدند اي با شنيدن خبري در يكجا جمع مي عده

كليسا براي اشخاصي به كار برده شده است كه به خدا تعلق دارند و براي 

اران د ايمانكليساي محلي شامل گروهي از .  اند منظور خاصي خوانده شده

 ايمان يكديگر شوند تا خدا را بپرستند، به مسيح است كه با هم جمع مي

كليساي جهاني يا .  را تقويت كنند و مژدة عيسي مسيح را منتشر كنند
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را در  ،بدون در نظر گرفتن زمان و مكان ،اران به مسيحد ايمانجامع تمام 

  .گيرد برمي

شود كه يهود و  از آنجايي كه ايمان به عيسي مسيح خداوند باعث مي

گيرد كه توسط مسيح   در برميغيريهود نجات بيابند، كليسا همة كساني را

در عهد جديد كليسا به بدني .  اند و متعلق به خدا هستند نجات يافته

. تشبيه شده است كه اعضاي گوناگون دارد و مسيح سر اين بدن است

همچنين ).  18 و كولسيان فصل يك، آية 30افسسيان فصل پنجم، آية (

اول .  ( سكونت داردكليسا به معبدي تشبيه شده است كه روح خدا در آن

  )16قرنتيان سوم، آية 

كنيم كه لغت  خواهيم توجه شما را به اين نكتة مهم جلب مي در اينجا مي

كليسا در عهد جديد، براي ساختمان يا محل گردهمايي بكار برده نشده 

شوند، بلكه كليسا  كليسا، جايي نيست كه افراد در آن جمع مي.  است

گوييم  پس وقتي مي.  يح تعلق دارندمجموع اشخاصي است كه به مس

  .كليسا منظور ساختمان يا محل اجتماع نيست بلكه مقصود قوم خداست

  

  كليساي عهد جديد

چون كليسا در روز پنطيكاست تولد يافت و قبل از آن     

و من بر اين ...  ": وجود نداشت عيسي مسيح دربارة كليسا چنين فرمود

د و نيروهاي مرگ هرگز بر آن چيره صخره كليساي خود را بنا خواهم كر

  ).18انجيل متي فصل شانزدهم، آية  ("نخواهد شد

وقتي مسيح اين مطلب را فرمود هنوز نمرده بود و قيام و صعود نيز نكرده 

.  شدند به همين دليل او افعالي را بكار برد كه به زمان آينده مربوط مي. بود

 38ن فصل هفتم، آية هر چند كه قوم اسرائيل بر اساس اعمال رسوال
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.   در بيابان بود اما كليساي عهد جديد با آن جماعت تفاوت داردجماعتي

در بيابان جماعت بني اسراييل از كساني تشكيل شده بود كه اسرائيلي 

به اين ترتيب هر كه در اين .  بودن را از طريق خانواده به ارث برده بودند

.  به خداي حقيقي ايمان نداشتشد اسرائيلي بود حتي اگر  قوم متولد مي

شخصاً و قلباً مسيح را شد كه  اما كليساي عهد جديد فقط شامل كساني مي

اي افراد به ظاهر مسيحي ولي در  درست است كه عده.  كردند دريافت مي

شوند اما كليسا از كساني  باطن غيرمسيحي در كليساهاي محلي ديده مي

اند و با خدا رابطة  د تازه يافتهالقدس تول تشكيل شده است كه توسط روح

  .روحاني دارند

كليساي عهد جديد در روز پنطيكاست بوجود آمد چون روح خدا بر 

القدس بر  نزول روح.  ار به مسيح نازل شدد ايمانيكصد و بيست نفر 

پيروان مسيح قبالً وعده داده شده بود و اين وعده در روز پنطيكاست به 

القدس بر  انطور كه مسيح فرموده بود روحدر آن روز هم.  انجام رسيد

پيروان او نازل شد و آنان اعضاي دائمي يك بدن يعني كليسا شدند، ضمناً 

در ابتدا .  آنان قدرت الزم را براي اعالم مژدة نجات بدست آوردند

شدند اما با  اران به مسيح، در منازل مختلفي در اورشليم جمع ميد ايمان

اين كليساي .  گويد ك كليساي متحد سخن مياين وجود كالم خدا از ي

متحد در يك روز يعني در روز پنطيكاست تعداد اعضايش از يكصد و 

بر اساس اعمال !  بيست نفر به سه هزار و يكصد و بيست نفر رسيد

خداوند هر روز كساني را كه نجات ..." 47رسوالن فصل دوم، آية 

 4ر اعمال فصل چهارم، آية سپس د.  "افزود يافتند، به جمع ايشان مي مي

البته بايد !  ار به حدود پنج هزار نفر رسيدد ايمانبينيم كه تعداد مردان  مي

ار د ايمانار زنان و جوانان د ايماندر نظر داشته باشيم كه عالوه بر مردان 
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كرد  به اين ترتيب كليسا با سرعتي عجيب رشد مي.  هم جزو كليسا بودند

  .گرديد و باعث جالل خداوند مي

  

  هاي محلي جماعت

كلمة كليسا در قسمتهايي از عهد جديد براي جماعتهاي     

محلي در مناطق مختلف بكار برده شده است، از قبيل كليساي اورشليم، 

هر .  كليساي انطاكيه، كليساي غالطيه، كليساي افسس و كليساي قرنتس

كه در ار تشكيل شده است د ايماناي  چند كه يك كليساي محلي از عده

شوند، اما هر كليساي محلي به خدا تعلق دارد چون  محلي با هم جمع مي

به همين علت پولس رسول در .  در واقع بدن مسيح است در محلي معين

به كليساي خدا كه در "اش به كليساي شهر قرنتس نوشت،  اولين رساله

  )2رسالة اول به قرنتيان فصل اول، آية  ("...شهر قرنتس است

ر عهد جديد قسمتهايي نيز وجود دارد كه كلمة كليسا صرفاً به البته د

كليساي محلي اشاره ندارد بلكه از معني وسيعتري برخوردار است و 

در اين مورد قبالً به انجيل متي .  مقصود از كليسا، كليساي جهاني است

 اشاره كرديم و اكنون آيات ديگري را برايتان 18فصل شانزدهم، آية 

زيرا من از "پولس رسول در رسالة اول خود به قرنتيان نوشت .  خوانم مي

تمام رسوالن او كمتر هستم و حتي شايستگي آن را ندارم كه رسول 

اول قرنتيان فصل  ("رسانيدم خوانده شوم، چون بر كليساي خدا جفا مي

 نوشته 13و در رسالة پولس به غالطيان فصل اول آية ).  9پانزدهم، آية 

شت و اعمال سابق مرا در دين يهود شنيده ايد كه سرگذ"شده است 

رسانيدم و در نابود ساختن آن  رحمي به كليساي خدا آزار مي چگونه با بي

  ."كوشيدم مي
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پولس قبل از آنكه از گناه توبه كند و به مسيح ايمان بياورد بر مسيحيان 

 و نه فقط اين، بلكه او) 3اعمال، فصل هشت، آية (كرد  اورشليم جفا مي

عازم دمشق شد تا مسيحيان آنجا را دستگير كند و به اورشليم بياورد 

اما پولس قبل از رسيدن به دمشق با مسيح زنده ).  2اعمال فصل نه، آية (

اعمال رسوالن ( "كني؟ چرا بر من جفا مي...  "مواجه شد كه به او فرمود 

آزار و پولس به كليساي مسيح كه در واقع بدن اوست ).  4فصل نهم، آية 

رساند اما خوشبختانه او مسيح را دريافت كرد و نجات يافت و  اذيت مي

  .اش عوض شد در نتيجه زندگي

  

  كليسا، جهان مسيحيت و پادشاهي خدا

كنيم بايستي توجه داشته  وقتي عهد جديد را مطالعه مي    

 ةباشيم كه كليسا نه بيان كنندة جهان مسيحيت است و نه بيان كنند

  به عبارت ديگر جهان مسيحيت و پادشاهي خدا به خودي .پادشاهي خدا

پادشاهي خدا .  گويند خود از كليساي مسيح و بدن او سخن نمي

در .  كند اصطالحي است كه از فرمانروايي و حاكميت خدا حكايت مي

: خوانيم كه يكي از مثلهاي عيسي در فصل سيزدهم انجيل متي اينطور مي

خواهد فرستاد و آنها هر كس را كه در پسر انسان فرشتگان خود را "

كنند و  پادشاهي او باعث لغزش شود و همچنين همة بدكاران را جمع مي

ريزند و دندان بر  اي مشتعل خواهند افكند، جاييكه اشك مي در كوره

در آن زمان نيكان در پادشاهي پدر خود مانند خورشيد .  فشارند دندان مي

بينيم كه  مي).  43-41زدهم، آيات متي فصل سي ("...خواهند درخشيد

.  سرنوشت بدكاران با سرنوشت كليساي مسيح كامالً متفاوت خواهد بود

در پادشاهي خدا كليسا بركت خواهد يافت اما كساني كه قلباً با پادشاه 



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

در مورد اصطالح جهان مسيحيت .  اند مجازات خواهند شد متحد نبوده

اي وجود دارند كه لقب مسيحي به  هبايستي بگوئيم كه در سرتاسر دنيا عد

اين اشخاص نه مسيح را در .  اند اما در واقع مسيحي نيستند خود داده

كنند به همين علت مسيحيان  قلب خود دارند و نه از تعاليم او پيروي مي

بينيم كه عيسي مسيح چنين  در فصل هفتم انجيل متي مي.  واقعي نيستند

داوندا، خداوندا خطاب كند به نه هر كس كه مرا خ": فرموده است

پادشاهي آسماني وارد خواهد شد، بلكه كسي كه ارادة پدر آسماني مرا به 

خداوندا، : وقتي آن روز برسد بسياري به من خواهند گفت.  انجام برساند

خداوندا، آيا به نام تو نبوت نكرديم؟  آيا با ذكر نام تو ديوها را بيرون 

ات بسيار نكرديم؟  آنگاه صريحاً به آنان نرانديم؟  و به نام تو معجز

از من دور شويد، اي .  شناسم من هرگز شما را نمي: خواهم گفت

  ).23-21متي فصل هفتم، آيات  ("بدكاران

به اين ترتيب كليساي مسيح از پادشاهي خدا و جهان مسيحيت متمايز 

ار واقعي هستند و كسي بدكار د ايماناست، چون در كليساي مسيح همه 

  !نيست

  

  شرايط عضويت در كليساي عهد جديد

توبه از گناه و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح باعث     

در اين زمينه بايستي .  شوند كه شخص عضو كليساي عهد جديد بشود مي

ذكر كنيم كه تا يكنفر نظرش نسبت به گناه عوض نشود و به عيسي مسيح 

عتماد نكند، براي عضويت در خداوند و كاري كه او انجام داده است قلباً ا

چنانچه يك نفر قدمهاي واجب .  كليساي عهد جديد واجد شرايط نيست

يعني از گناه توبه كند و به (براي عضويت در كليساي مسيح را بردارد 
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در .  شود بوسيلة خداوند به كليساي او افزوده مي) مسيح ايمان بياورد

در بسياري از كليساهاي محلي اينجا الزم است به اين نكته اشاره كنيم كه 

تعميد در آب نيز جزو شرايطي است كه براي عضويت افراد در اين 

هر چند كه تعميد در آب براي هر يك از .  جماعتها وجود دارد

اران به مسيح امري است ضروري و جزو شرايط عضويت در د ايمان

از گناه و باشد، اما همانطور كه توضيح داديم توبه  بسياري از كليساها مي

ايمان به عيسي مسيح خداوند دو شرطي هستند كه بدون آنها شخص به 

  .تواند عضو بدن مسيح بشود  نميهيچ وجه

 كنيم كه رابطة شما با سؤالخواهيم از شما خوانندگان محترم  در خاتمه مي

عيسي مسيح خداوند و كليساي او چگونه است؟  اگر مسيحي واقعي 

يا بدن مسيح هستيد و يقيناً با سر كليسا كه باشيد شما عضوي از كليسا 

اما چنانچه مسيحي واقعي .  عيسي مسيح خداوند است رابطه داريد

.  بهره هستيد نباشيد، از بركاتي كه به كليساي مسيح تعلق دارد كامالً بي

عيسي مسيح خداوند كه بخاطر گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و سر 

آيا بهتر نيست كه .  را عضو بدن خود بسازدخواهد شما  كليسا است مي

همين اآلن به گناه پشت كنيد و به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد؟  آيا 

اران ابديت را با خدا د ايمانبهتر نيست كه به بدن مسيح بپيونديد و با ساير 

سپري كنيد؟  به راستي كه بودن در بدن مسيح و داشتن سروري چون 

  .جالل بر او باد، آمين.  استعيسي مسيح عالي و  


