
 با خدا رابطھ کلیسا
 استکلیسا بدن مسیح در روی زمین 

مسیح سر کلیسا است . مسیحی کھ ھمھ چیز بھ واسطھ او آفریده شد  

، مسیحی کھ مثل ما انسان شد تا کلیسایش را درک کند ، ) 1:3(یوحنا 

بیماران را شفا داد، گناھکاران را پذیرفت ، بخشید و عوض کرد ، 

شد خون گرانبھایش را ریخت  و کلیسای خود را  مسیحی کھ برای ما مصلوب

) و روز سوم قیام کرد  تا در میان کلیسایش حاضر 28: 20(اعمال  1خرید

نامی تا ھر باشد و بھ آسمان رفت باالتر از ھر ریاست و قدرت و قوت و 

و سر کلیسایش باشد. ھمان  )7:25(عبرانیان  برای کلیسایش شفاعت کند

خدای قادر مطلق امروز ھمان است و در کلیسایش و در بین ما ھمین االن 

 در تک تک ما انجام دھد.مطابق اراده اش حاضر است تا کار خاصی را 

ھدایت کننده ، محافظ ، برکت دھنده و وسعت دھنده و قوت دھنده کلیسا 

 . نی دیگرینھ ھیچ شخص و رھبر روحا مسیح استفقط عیسی 

 و ... رانینمحل تاتر و سخ ،شرکت  ،کلیسا بدون مسیح بھ سازمان 

تبدیل می شود ولی با مسیح ، کلیسا خانھ خداست و وسیلھ ای نیرومند 

 در دستان خدا برای نجات دنیا و جالل نام خود.

)  23-18:1مسیح بھ عنوان سر کلیسا از ھمھ چیز باالتر است (افسسیان 

ناھان ما ، باالتر از اسارتھای ما ، باالتر از او باالتر از گ

قدرتمندان دنیا ، باالتر از ضعفھای ما ، باالتر از مرضھای ال عالج ما 

می تواند کار کند . ھر نامی در برابر مسیح و بدنش کلیسا بھ زانو می 

                                              
 مسیح ما را با خونش خرید:  1

 زیرا كھ بھ قیمتي خریده شدید، پس خدا را بھ بدن خود تمجید نمایید.  20: 6اول قرنتیان 
 بھ قیمتي خریده شدید، غالم انسان نشوید.  23: 7اول قرنتیان 
 زیرا مي دانید كھ خریده شده اید از سیرتِ باطلي كھ از پدران خود یافتھ اید نھ بھ چیزھاي فاني مثل نقره و طال،  18: 1اول پطرس 
ا كھ و آن آقایي ر ردواھند آولكن در میان قوم، انبیاي كذبھ نیز بودند، چنانكھ در میان شما ھم معلّمان كذبھ خواھند بود كھ بدعتھاي مھلك را خفیھً خ 1: 2دوم پطرس 

 ایشان را خرید انكار خواھند نمود و ھالكت سریع را بر خود خواھند كشید؛ 
ز ھر اھ خون خود بمستحقّ گرفتن كتاب و گشودن مھرھایش ھستي زیرا كھ ذبح شده اي و مردمان را براي خدا «و سرودي جدید مي سرایند و مي گویند: 9: 5مکاشفھ 

 ت خریدي قبیلھ و زبان و قوم و امّ 
از  ار ھزار كھو در حضور تخت و چھار حیوان و پیران، سرودي جدید مي سرایند و ھیچ كس نتوانست آن سرود را بیاموزد، جز آن صد و چھل و چھ 3: 14مکاشفھ 

 جھان خریده شده بودند. 
ا نوبر یده شده اند تیان مردم خرمبّره را ھر كجا مي رود متابعت مي كنند و از اینانند آناني كھ با زنان آلوده نشدند، زیرا كھ باكره ھستند؛ و آنانند كھ  4: 14مکاشفھ 

 براي خدا و بّره باشند.



ھمھ در برابر قوت ، جھنم آیید. سرطان ، ترس ، مرگ ،نیروھای شرارت 

 2می آیند.مسیح بھ زانو در 

کدام سر است کھ برای بدنش فکر نکند ، مسیح در برابر ما بی تفاوت 

او ھمھ چیز را در مورد ما می  ).5:7(اول پطرس نیست او بھ فکر ماست

 میشناسدکره زمین میلیارد انسان  8داند او ما را بھ اسم در میان 

می گوید :"اگر تنھا من روی زمین  3. یوحنای زرین دھان)10:3(یوحنا 

" . ما اعضای بدن اوییم. ما  مصلوب می شدخدا برای نجات من ھم  مبود

جزئی از اوییم. ما تحت کنترل  و زیر محافظت و محبت او قرار داریم. 

 با این نگرش بھ خودمان نگاه کنیم. 

و . ا)8:31(رومیان  کالم خدا می گوید اگر او با ماست کیست بھ ضد ما

با کلیسایش و با تک تک ما است. پس قوی شویم. خوشحال باشیم و در 

ان را می داند و بر طبق منمائیم. او مصلحت دلو شادی خداوند ترنم 

 )37:4(مزمور  عطا می کند. مااراده اش بھ 

 کلیسا عروس عیسی است
زیرا خدا جھان را آنقدر محبت کرد کھ پسر یگانۀ  کالم خدا میگوید :"

کھ بھ او ایمان آَوَرد ھالک نگردد، بلکھ حیات جاویدان داد تا ھرخود را 

) خدا ما را انتخاب کرده ، ما را از گناھانمان 16:3" (یوحنا  یابد

خدا و وارثین  نجات بخشیده ، بھ ما حیات جاودانی داده ، ما را فرزند

ما آشکار کرده ، بھ  ، حقیقت خود را بر) 8:17(رومیان  خود گردانیده

دگی ما معنا بخشیده و پاکی ، محبت ، شادی و آرامش خود را بھ ما زن

داده و بوسیلھ روح القدس در ما ساکن شده ، در ما کار می کند ، دعای 

 ما را می شنود ، ما را محافظت و ھدایت می کند و برکت میدھد.

وقتی سئوال می کنیم چرا ای خداوند این کارھای عجیب را برمن  

جھنم کردی ؟ تنھا یک جواب می دھد "چون تو را دوست  گناھکار شایستھ

 دارم".

(کتاب غزل غزلھا عشق خدا بھ کلیسا "عروسش" را نشان  مسیح عاشق ماست

مسیح عاشق کلیسا است .کسی کھ کسی را دوست دارد ھر چھ در  .می دھد)

                                              
پس تا  )4:111میان تمام آن زانوھای کھ در این جھان با اراده خودشان در مقابل مسیح خم نشوند ، در آن جھان خم خواھد شد ولی افسوس کھ دیگر دیر است. (رو 2

 ھ کنیم و بھ مسیح ایمان بیاوریم.فرصت داریم توب
3 John Chrysostom(349-405) اسقف قسطنطنیھ و از پدران مھم کلیسای اولیھ  



توان دارد برای دوستش انجام می دھد. و خدا را شکر برای این محبت 

 ای قدیر.عظیم این خد

و مسیح لباس سفید عروسش را  )21:2(مکاشفھ  ھر عروسی لباس سفیدی دارد

عجیب و غیر اوه چھ محبت  !بھ باالترین قیمت خرید . قیمت مرگ خودش

 )6:14! کھ انسان می خواھد از شادی برقصد! (دوم سموئیل  قابل وصفی

دا بر خ ؟!آیا ما بھ  خودمان بھ عنوان نامزد و عروس مسیح می نگریم

 !ما اینگونھ می نگرد

ما باید بپذیریم کھ اگر در مسیح ھستیم و عضو کلیسا ھستیم شخص 

شاید ثروت نداریم. شاید عالم نباشیم. شاید کسی ما  !معمولی نیستیم

را بھ حساب نیاورد ولی نزد مسیح عزیز ھستیم.ما فرزندان خدا ھستیم. 

اساس این اقتدار کلیسا باید خود را با این اقتدار ببیند تا بر 

 بتواند خدمت کند.

 کلیسا خانھ دعا و تعلیم کالم است.
کلیسا قبل از ھر چیزی جای دعا است . این تعریفی است کھ مسیح بھ ما 

 !کدام پسر است کھ با پدر و برادرش صحبت نکند  )21:13(متی  یاد داد.

و  دامادکدام عروس است کھ با خدا پدر ما و مسیح برادر بزرگتر ماست. 

ما  !سرش مستقل کار کند کدام بدن است کھ از !ش وقت نداشتھ باشد شوھر

بوسیلھ دعا با خدا صحبت می کنیم و خدا بوسیلھ کالمش با ما صحبت می 

کند . کلیسا باید بر روی کالم خدا و تعالیم صحیح آن استوار باشد. 

 نباید ما را از مسیر کالم خدا دور کند.ھیچ چیزی 

امروز کلیساھای بسیاری بخاطر دوستی با گناه ، دولت و متاسفانھ 

فرھنگ زمانھ بیشتر می خواھند مردم را راضی کنند تا اراده خدا را 

 انجام دھند. 

ی برای دعا و تعلیم صحیح کالم یزمان آن رسیده کھ ما کلیسا را بھ جا

 خدا تبدیل بکنیم.

 کلیسا معبد روح القدس است.
نمی توان در مورد کلیسا صحبت کرد ولی در مورد روح القدس کھ با 

در آن زمان کھ بھ ). 2(اعمال باب نزولش کلیسا متولد شد صحبت نکرد 

پھلوی مسیح مصلوب نیزه ای زدند و آب و خون بیرون آمد آن سمبلی است 



. و تعمید آب از تولد کلیسا بھ خون موسسش مسیح و  با نھر روح القدس

کلیسا ھم از پھلوی مسیح  آمد، دجوور کھ حوا از پھلوی آدم بوھمانط

و ھمانطور کھ آدم قبل از خلق حوا خوابید ، خداوندمان نیز متولد شد 

 روز در قبر ماند تا با قیامش کلیسا متولد گردد. 3

بھ  کالم خدا  در مورد کار مسیح برای کلیسایش می گوید :" ھنگامی کـھ 

بھ مـردم دادعرش برین صعود کرد، اسار "  ت را بھ اسیری برد و عطایا 

) کار خدا نھ فقط این است کھ ما را آزاد کند بلکھ بھ 8:4(افسسیان 

ما عطایا و ھدایای بدھند. عطایای روح القدس بـرای فرشـتگان نیسـت ، 

نیاز داشت چقدر بھ عطایا اگر کلیسای قرن اول  .متعلق کلیسا استبلکھ 

. روح القدس کلیسا را )5:20(رومیان  اجیمبیشتر ما امروز بھ آنھا محت

مقدس می سازد . روح القدس کلیسا را قوت مـی بخشـد. روح القـدس کـار 

یده ،  ما ند کلیسا را موثر می سازد. کالم خدا می گوید : آنچھ چشمان 

تدارک دیـده  ما  گوشھای ما نشنیده و بھ فکر ما نرسیده ، خدا بـرای 

ذلیل  ماعضو کلیسا خدا نمی خواھد  بھ عنوان )2:9(اول قرنتیان  است.

لیکن بـار   مباشی در کتاب ناحوم می گوید "اگرچھ تو را ذلیل سـاختم 

و در کتاب یوئیل می گوید :"ضعیف بگوید )1:12(دیگر ذلیل نخواھی شد " 

) پولس می گوید "قوت ھر چیز را دارم در خداونـدم 3:10قوی ھستم" (

) . کلیسا جـای 4:13 (فیلیپیانعیسی مسیح کھ مرا تقویت می بخشد." 

یھ تحقق وعده ھای خدا در زندگی ماست. کلیسا مردمک چشـم خداسـت ( تثن

) اگر کسی کلیسا را لمس کنـد 8: 2زکریا  - 8: 17مزامیر  - 10: 32

،  )8:10(نحمیـا  مردمک چشم خدا را لمس کرده است ،کلیسا شادی خـدا

سیلھ ای خدا برای کار  ، دستان خدا و تنھا و ) 15:19(ارمیا  زبان خدا

در دنیا است. بنابرین او می خواھد کلیسایش مقتدر ، با حکمت ، مقـدس 

 و پر محبت باشد. 

) 9:2ملتی برگزیده و کاھنانی ھستند کھ پادشاھند (اول پطـرسکلیسا 

کلیسا مثل کاھن باید شفاعت کند(کاھن مثل پلی است کھ خدا را بھ حضور 

از فساد  )5:13(متی  می برد) و مثل نمکمردم و مردم را بھ حضور خدا 

 و مانند نور دنیای تاریک در گناه را روشن سازد. دنیا جلوگیری کند



یای شـریر  بر شـریر و دن و کلیسا مثل پادشاه قدرت دارد دستور بدھد 

 )18:18(متی  ، کلیسا قوت بر بستن و باز کردن دارد.گناه

 جالل بر نام خداوند باد.

 

 


