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این برگه متعلق است به:

کلیسا
بخش B

درس  .۱کلیسا و کلیساها
اعامل رسوالن  ٣۱ :۹و ۲۶-۱۹ :۱۱

آیه کلیدی:
اول تیموتائوس ۱۵ :٣
«تابدانــی کــه رفتــار تــان در خانــوادۀ خــدا ،کــه کلیســای خدای
زنــده و ســتون و پایــة حقیقــت اســت ،چگونــه بایــد باشــد».

در بخــش  Aبطــور اساســی و گســرده ای در خصــوص کلیســا یــا هــان
جامعــت مســیحی آموختیــم کــه دوره زمانــی از روز پنطیکاســت (بــاب ۲
اعــال رســوالن) تــا زمــان بازگشــت دوبــاره عیســی مســیح را در بــر مــی گیــرد.
در ایــن حــدود زمانــی ،متامــی کســانی کــه خالصانــه بــه منجــی شــان و
خداونــد ایــان دارنــد ،جــزو کلیســای او بــه شــار مــی رونــد .نــه ملیــت و
نــژاد و رنــگ و نــه فرقــه هــای مذهبــی نقشــی در آن ایفــا منــی کننــد – همــه
آنهــا «در مســیح عیســی یکــی هســتند» (غالطیــان  .)۲۸ :٣آیــات زیــادی
وجــود دارد کــه کلمــه کلیســا در آنهــا بــکار رفتــه اســت .بـرای مثــال افسســیان
 ۲۵ :۵و کولســیان  ۱۸ :۱را بخوانیــد.
بدیهــی اســت کــه گاهــی اوقــات کلمــه کلیســا در مفهومــی محدودتــر بــکار
رفتــه اســت .بـرای مثــال دربــاره «کلیســای خــدا در قرنتــس» (اول قرنتیــان :۱
 )۲و دربــاره کلیســا در خانــه فلیمــون مــی خوانیــم( .فلیمــون  ۱و  .)۲وقتــی
در ایــن مفهــوم بــکار رود ،کلیســا بــه گروهــی از مســیحیان اطــاق مــی شــود
کــه همگــی در یــک ناحیــه زندگــی مــی کننــد .آنــان دربرگیرنــده آنچــه هســتند
کــه مــی توانــد «یــک کلیســای محلــی» نامیــده شــود.
آنگاه عهد جدید دو ایده مجزا را متبادر می سازد:
 .۱یــک «کلیســای کامــل» کــه از مســیحیان راســتین در ایــن عــر تشــکیل
شــده؛ هــان گونــه کــه در بخــش  Aتوضیــح داده شــد.
 .۲بســیاری از «کلیســاهای محلــی» کــه از ایامنــداران منطقــه تشــکیل یافتــه
کــه بـرای جــال و حمــد خــدا بـرای نــر انجیــل عیســی مســیح گــرد هــم
مــی آینــد.
وقتــی کــه در کتــاب مقــدس بــه کلیســا مــی رســیم ،بــا بررســی دقیــق بســر
مــن یــا از رویــدادی کــه کلمــه در آن جــای دارد مــی توانیــد معنــی مــورد

نظــر را بیابیــد .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بایــد آیــات قبــل و بعــد را کامـاً
مــورد مطالعــه قـرار دهیــد .در هــر دســته بنــدی کــه کلیســا قـرار گیــرد ،مفیــد
اســت تــا بخاطــر بیاوریــد کــه کلمــه کلیســا همیشــه بــه مــردم اشــاره دارد و
هیــچ وقــت حاکــی از یــک ســاختامن نیســت! ایــن مــردم هســتند کــه کلیســا
را تشــکیل مــی دهنــد و نــه ســاختامنی کــه آنــان در آن جمــع مــی شــوند!
عهــد جدیــد دامنــه ای از عبــارات را بــکار مــی بــرد هنگامــی کــه دربــاره
جامعــت مســیحیان در مناطــق محلــی ســخن بــه میــان مــی آورد .دربــاره
برخــی از آنــان بیندیشــید:
 .۱آنــان «کلیســاهای خدا هســتند»( .اول قرنتیــان  ۱۶ :۱۱و اول تســالونیکیان
 ۱۴ :۲را ببینیــد) .ایــن رشح بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا بــه منزلتــی دســت
یابیــم کــه مرتبــط بــا چنیــن گروهــی از مــردم اســت.
 .۲آنهــا «کلیســاهای مســیح هســتند» (رومیــان  ۱۶ :۱۶را بخوانیــد) در ایــن
جــا قویــاً یــادآوری شــده اســت کــه ایــن «کلیســای مــا» نیســت بلکــه
متعلــق بــه اوســت؛ «حــق مالکیــت» بــه او تعلــق دارد!
 .٣آنهــا «کلیســاهای مقدســین هســتند»( .اول قرنتیــان  ٣٣ :۱۴را ببینیــد).
ایــن گویــش بــه عضویــت آنــان اشــاره مــی کنــد« .مقدســین» کســانی
هســتند کــه «بـرای قدوســیت جــدا شــده انــد» و مــا بایــد درک کنیــم کــه
یــک کلیســای محلــی در حســی کتــاب مقدســی تنهــا دربرگیرنــده اف ـراد
نجــات یافتــه اســت ،کــه هــر یــک از آنــان توســط خــدا بــه عنــوان یکــی از
مقدســین او دیــده شــده انــد.
 .۴ایــن قســمت کــه بطــور نزدیکــی مرتبــط بــا شــاره  ٣مــی باشــد ،اندیشــه
ای اســت کــه هــر کلیســای محلــی «معبــد خداســت» (اول قرنتیــان .)۱۶ :٣
کلیســای محلــی کــه از «مقدســین» تشــکیل شــده ،ســکونتگاهی بـرای روح
القــدس خداســت .ایــن مــروح ایــده ای از پاکــی و قدوســیت را ابــراز
مــی کنــد.
امــروزه ،انــواع ایــده هــای عجیــب تعلیــم داده شــده اســت! بـرای یــک جــوان
ایامنــدار بیشــر و بیشــر مشــکل مــی ســازد تــا خانــه ای روحانــی بیابــد.
بهرتیــن توصیــه ای کــه مــی توانیــم ارائــه کنیــم ایــن اســت کــه بدقــت بررســی
کنیــد کــه کلیســاهای ماننــد ایــام عهــد جدیــد چگونــه بــوده انــد .آنــان بــه چــه
چیــزی ایــان داشــتند؟ آنــان چــه مامرســتهایی انجــام مــی دادنــد؟ خصوصیــات
کیفــی آنــان بــه عنــوان مــردم چــه بــود؟ ب ـرای گــروه مســیحی زمــان حــارض
جســتجو کنیــد کــه تــاش مــی کنــد تــا از الگوئــی کــه خداونــد بــه مــا در کتــاب
مقــدس داده پیــروی کنــد!
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زندگی تازه
دروس کتــاب مقدس

این برگه متعلق است به:

آیه کلیدی:
اول پطرس  ۲ :۵و ٣
«از گلّـهای کــه خــدا بــه شــا ســپرده اســت شــبانی و مراقبــت
کنیــد و کاری کــه انجــام میدهیــد از روی اجبــار نباشــد ،بلکــه
چنانکــه خــدا میخواهــد آن را از روی میــل و رغبــت انجــام
دهیــد ،نــه بــه منظــور منفعــت شــخصی بلکــه بــا ُحســن ن ّیــت
و عالقــه .ســعی نکنیــد بــر آنانــی کــه بــه دســت شــا ســپرده
شــدهاند خداونــدی مناییــد ،بلکــه بـرای آن گلّــه منونــه باشــید».
در دنیــای مــدرن ،مــردم از کلــوپ هــا ،انجمــن هــا ،جوامــع و انجمــن هــای
دوســتی در انــواع مختلــف تشــکیل شــده انــد! معمــوالً عالئــق آنــان در
هنگامــی کــه بــا یکدیگــر مالقــات منــوده و مشــارکت مــی کننــد رشــد مــی
کنــد .هنگامــی کــه یــک کلــوپ یــا ســازمان رشــد مــی کنــد ،رهـران تشــخیص
داده مــی شــوند و فهرســتی از مقــررات ترســیم مــی شــود کــه اعضــا بایــد آنـرا
رعایــت کننــد.
درس پیشــین نشــان داده اســت کــه یــک کلیســای محلــی یــک جامعــه شــکل
یافتــه بــری یــا انجمــن دوســتی نیســت .کلیســا چیــزی فراتــر از آن اســت
چ ـرا کــه در واقــع «کلیســای خــدا» و «معبــد خداســت» (اول قرنتیــان ۲ :۱
و )۱۶ :٣
در پرتــو ایــن موضــوع ،نبایــد شــگفت زده شــویم کــه خــدا در کالم خویــش بــه مــا
رهنمودهایــی داده اســت کــه چطــور کلیســای محلــی بایــد ســاختار بنــدی شــده
باشــد .جملــه رسآغــاز در نامــه پولــس بــه کلیســای فیلیپــی« ،کلیــد» مفیــدی ب ـرای
درک ایــن موضــوع اســت .آیــه مــی گویــد« ،از طــرف پولــس و تیموتائــوس  -غالمــان
مســیح عیســی  -بــه همــة مقدّ ســین شــهر فیلیپــی کــه بــا عیســی مســیح م ّتحدنــد و
رسپرســتان و خادمــان آنهــا».
در اینجا سه نکته وجود دارد که باید روشن شود:
 .۱متامــی اعضــای کلیســا مشــمول کلمــه «مقدســین» مــی باشــند .همــه آنــان
«مقدســین خــدا» هســتند! هامنگونــه کــه در درس  ۱نشــان داده شــده اســت،
فــردی کــه مقــدس (یــا نجــات یافتــه) نیســت در زمــره اعضــای راســتین کلیســا
منــی باشــد.
 .۲برخــی از مقدســین «اســقف هــا» هســتند( .شــاید ناظــر و مراقــب عبــارت قابــل
فهــم تــری باشــد) .درون چارچــوب کلیســا ،ایــن هــا مردانــی هســتند کــه ماننــد
شــبانان مراقــب ســامتی روحانــی کل کلیســا مــی باشــند کــه اندرزهــای حکیامنــه
و تعالیــم درســت کتــاب مقدســی ارائــه مــی کننــد .ایــن مطلــب ایــده رئیــس
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بخوانید :فیلیپیان  ۱ :۱و اول تیموتائوس  ۱٣-۱ :٣و تیطوس ۹-۵ :۱
بــودن را متبــادر منــی ســازد بلکــه الگــو و راهنامیــی بـرای همــگان اســت .بــه آیــه
کلیــدی نــگاه کنیــد و آنـرا بخوانیــد!
 .٣مقدســین دیگــر «شامســان» هســتند ،ایــن کلمــه بــه معنــای ســاده یعنــی
خادمــان .ایــن کلمــه در عهــد جدیــد بــکار بــرده شــده کــه حاکــی از کســانی
اســت کــه در کلیســای محلــی خدمــت مــی کننــد .کار شــاس ممکــن اســت در
مقایســه بــا ناظــر کــه بــه عنــوان شــبان گلــه عمــل مــی کنــد ،بســیار ســاده باشــد.
شامســان بــا ایــن وجــود کار مهمــی در ســاختار کلیســا دارنــد.
از فیلیپیــان  ۱ :۱عیــان اســت کــه خــدا بــه مــا نشــان داده کــه چطــور یــک کلیســای
محلــی بایــد اداره شــود .ایــن تعلیــم در آیــات در ایــن درس بســط داده شــده اســت.
بــه ایــن فـراز هــا توجــه کنیــد:
 .۱نــام دیگــری ب ـرای یــک اســقف (یــا ناظــر) ،ارشــد یــا شــیخ مــی باشــد .اعــال
رســوالن  ۱۷ :۲۰را بخوانیــد ،کــه پولــس مشــایخ یــا بــزرگان کلیســا را ف ـرا مــی
خوانــد تــا بــا او مالقــات داشــته باشــند :توجــه کنیــد کــه در آیــه  ۲۸او بــه آنــان
مــی گویــد کــه «روح القــدس آنــان را ناظرانــی مقــرر منــوده تــا شــبان کلیســای
خــدا باشــند» .همچنیــن بــه تیطــوس  ۵ :۱و  ۷نــگاه کنیــد ،جایــی کــه کلــات
ره ـران و اســقفان (یــا ناظ ـران) بطــور متغیــر بــکار بــرده شــده انــد.
 .2ایــن برنامــه خداســت کــه همیشــه بایــد بیــش از یــک ارشــد ،یــا ناظــر در هــر
کلیســا وجــود داشــته باشــد .اعــال رســوالن  ۲٣ :۱۴و تیطــوس  ۵ :۱را بخوانیــد.
در جایــی کــه از ایــن الگــو بــه عنــوان مامــن اســتفاده شــود ،یــک نفــر منــی توانــد
کنــرل کل کلیســا را در دســت داشــته باشــد.
کتــاب مقــدس تاکیــد مــی ورزد کــه هــم مشــایخ و هــم شامســان از خصوصیــات
اخالقــی باالیــی برخــوردار باشــند! کیفیــت هایــی کــه در اول تیموتائــوس بــاب  ٣و
در تیطــوس بــاب  ۱ترصیــح گردیــده  ،ره ـران کلیســا را ملــزم مــی دارد تــا مردانــی
باشــند کــه زندگــی آنــان بــا رفتــار و کــردار خوبــی مشــخص باشــد .آنــان «بایــد
بیعیــب باشــند ،نــه خودخــواه ،نــه تندخــو ،نــه مســت بــاده ،نــه جنگجــو و نــه
پولپرســت» (تیطــوس  ۷ :۱و  .)۸خــدا و روح القــدس هســتند کــه آنــان را در
جایــگاه هــای رهــری قــرار مــی دهنــد و بنابرایــن آنــان بایــد مراقــب باشــند تــا
زندگــی آنــان همیشــه مطابــق بــا اراده خــدا باشــد.
عهــد جدیــد کلیســاهایی را بــه تصویــر مــی کشــد کــه هــر کســی ایامنــدار عیســی
مســیح اســت .همــه اعضــا متعلــق بــه خانــواده خــدا هســتند .ایــن چیــزی نیســت
کــه گفتــه شــود کــه متامــی اعضــا یــک نقــش یــا عملکــرد را در کلیســا دارنــد .مــردان
خداپرســت بــا تجربــه و پختــه ،مشــایخ هســتند؛ برخــی دیگــر شــاس هســتند کــه
کلیســا را در راه هــای مفیــد خدمــت مــی کننــد .کســانی کــه جــوان تــر هســتند
از الگــوی آنــان و مراقبــت هــای ایشــان بهــره مــی برنــد .مســئولیت هــای مــا ایــن
اســت تــا بــه آنــان احــرام بگذاریــم و «از آنــان بهخاطــر کاری کــه میکننــد بــا
نهایــت مح ّبــت و اح ـرام قدردانــی [منائیــم] .بــا یکدیگــر در صلــح و صفــا زیســت
[کنیــم]» (اول تســالونیکیان  .)۱٣ :۵همــه مــا نیــز بایــد «مطیــع  ...و تســلیم
باشــیم» (عربانیــان )۱۷ :۱٣و همیشــه بیــاد داشــته باشــیم کــه شــبانان راســتین گلــه
هــای خــود را بــه بهرتیــن مرغزارهــا هدایــت مــی کننــد!
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1

راههایــی را پیشــنهاد کنیــد کــه یــک کلیســا در حســی کتــاب مقدســی متفــاوت از یــک ســازمان ســاخته دســت بــر
و معمولــی باشــد.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2

2

فیلیپیــان  ۱ :۱از ســه عبــارت اســتفاده مــی کنــد کــه اعضــای کلیســای فیلیپــی را ترشیــح مــی کنــد .کلــات مناســب
را در مقابــل ســواالت زیــر بنویســید:
..........................................................
الف .اعضایی که در کلیسا با شیوه هایی خاص خدمت می کنند؟
..........................................................
ب .متامی اعضای کلیسا؟
..........................................................
پ .اعضایی که رهربان کلیسا هستند؟

3

3

آیه کلیدی کلیسا را به عنوان گله به تصویر می کشد که شبانان بر آنان نظارت می کنند.
الف .نام که می تواند می تواند برای شبان استفاده شود چیست؟ ............................................................................
ب .به چه طریقی شبان باید الگوئی برای گله باشد؟ ............................................................................................
..........................................................................................................................................................
پ .اول پطرس باب  ۵را بخوانید .چه کسی شبان اعظم است؟ ................................................................................
ت .به چه طریقی شبانان اجر خواهند یافت؟ ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4

4

کالم پولس به رهربان افسس در اعامل رسوالن  ۲۸ :۲۰را دوباره بخوانید.
الف .در این آیه او به آنها می گوید که وظیفه آنان چیست؟ ..................................................................................
..........................................................................................................................................................
ب .آیه دلیلی را پیشنهاد می کند که چرا کلیسا برای خدا آنقدر خاص است .آن دلیل چیست؟
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3

5

در مقابــل جملــه ای کــه موافــق بــا تعالیــم کتــاب مقــدس اســت عالمــت بزنیــد و آیــه ای از کتــاب مقــدس بنویســید کــه گزینــه شــا
را پشــتیبانی کنــد.
الف .یک فرد باید مسئولیت رهربی کلیسا را به عهده بگیرد
ب .همیشه باید بیش از یک نفر در کلیسا وظیفه هدایت ،رهنمود و مراقبت از کلیسا را به عهده داشته باشد
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2

6

اول تیموتائوس .۷-۱ :٣
الف .آیات  ۴و  ۵را تا جایی که می توانید بطور شفاف توضیح بدهید.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ب .دو خصوصیت دیگر را از این آیات انتخاب کنید که رهرب کلیسای محلی باید دارا باشد و دالیلی را عرضه کنید که چرا آن ها را با
اهمیت در نظر گرفته اید.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7

7

پاراگـراف کوتاهــی بنویســید کــه رفتــار و برخــورد یــک جــوان مســیحی بــا رهـران کلیســایی کــه بــه آن تعلــق دارد چگونــه بایــد باشــد.
(نشــانه! آیاتــی کــه در آخریــن پاراگـراف درس اشــاره شــده اســت را بخوانیــد)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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این برگه متعلق است به:

آیه کلیدی:
رومیان ۴ :۶
«پــس بــا تعمیــد خــود بــا او مدفــون شــدیم و در مرگــش
رشیــک گشــتیم تــا هامنطــوری کــه مســیح بــه وســیلة قــدرت
پرشــکوه پــدر ،پــس از مــرگ زنــده شــد ،مــا نیــز در زندگــی
تــازهای بــه رس بریــم»
کلیســاهای محلــی از زمــان رســوالن مســیح بــه بعــد تــاش کردنــد تــا
رهنمودهایــی را کــه توســط رسورشــان عیســی مســیح داده شــده اســت را
بــه انجــام برســانند .ایــن رهنمودهــا اغلــب دســتورات رشعــی و فرامیــن خــدا
نامیــده مــی شــوند – نامــی کــه تاکیــد بــر ایــن دارد کــه آنــان بــا خــود اقتــدار
مســیح را بــه همـراه دارنــد .آنهــا دســتورات رشعــی هســتند بخاطــر ایــن کــه
او یگانــه فــردی اســت کــه فرمــان داده اســت تــا رعایــت شــوند.
در ایــن مطالعــه بــر روی تعمیــد مترکــز مــی کنیــم ،دســتور رشعــی کــه توســط
عیســی مســیح داده شــد ،پــس از ایــن کــه قیــام کــرد و درســت قبــل از ایــن
کــه بــه آســان بازگشــت .او ایــن رهنمــود هــا را بــه رســوالن خویــش داد،
«آنــگاه عیســی جلوتــر آمــده بـرای آنــان صحبــت کــرد و فرمــود :متــام قــدرت
در آســان و بــر زمیــن بــه مــن داده شــده اســت .پــس برویــد و همــة ملّتهــا
را شــاگرد مــن ســازید و آنهــا را بــه نــام پــدر و پــر و روحالقــدس تعمیــد
دهیــد» (متــی ۱۸ :۲۸و )۱۹
در درســهای ابتدایــی از ایــن مجموعــه ،بــه ایــن موضــوع توجــه کردیــم کــه
تاریــخ کلیســاهای اولیــه در اعــال رســوالن نوشــته شــده انــد .هنگامــی کــه
آن بخــش از کتــاب مقــدس را مــی خوانیــم ،بــه وضــوح مــی بینیــم کــه همــه
کســانی کــه مســیحی شــدند تعمیــد گرفتنــد .ب ـرای منونــه اعــال ۴۱-٣۸ :۲
دربــاره تعمیــد چندیــن هـزار نفــر مــی گویــد؛ بــاب  ۸آیــات  ٣۶تــا  ٣۸دربــاره
تعمیــد یــک نفــر مــی گویــد ،بــاب  ۱۶آیــه  ۱۵دربــاره روایــت تعمیــد متامــی
اهــل خانــه مــی گویــد.
چندیــن نکتــه قابــل تعمــق از خوانــدن اعــال رســوالن بــر مــی خیــزد کــه
بایســتی مــورد توجــه ق ـرار گیــرد:
 .۱مــردم همیشــه پــس از توبــه و ایــان بــه انجیــل تعمیــد مــی گرفتنــد.
اعــال رســوالن بــاب  ۸آیــات  ٣۶و  ٣۷و بــاب  ۱۶آیــات  ۲۹تــا  ٣۴را
بخوانیــد .در پرتــو ایــن آیــات بایــد از گناهامنــان روی گردانــی کنیــم و
عیســی مســیح را بــه عنــوان منجیــان قبــل از ایــن کــه تعمیــد بگیریــم
بپذیریــم.
 .۲آنــان «بــه نــام عیســی مســیح تعمیــد یافتــه بودنــد»( .اعــال رســوالن بــاب
 ۵آیــه  ۱۰ :۴۸ ،۱۹و  .)٣۸ایــن داللــت دارد کــه آنــان اقتــدار مســیح را در

درس  .3مناسک کلیسائی  :تعمید
بخوانید :اعامل رسوالن  ۴۱ :۲و  ۴۲و رومیان ۱۴-۱ :۶

زندگــی خــود پذیرفتــه بودنــد و او را بــه عنــوان نجــات دهنــده و خداونــد
خویــش تائیــد کــرده بودنــد.
 .3آنــان در نــام عیســی مســیح تعمیــد گرفتنــد .آنــان بــا فــرو رفــن در آب
تعمیــد گرفتنــد .در واقــع کلمــه تعمیــد بــه معنــی فــرو رفــن در آب مــی
باشــد .آیــه کلیــدی مــی گویــد کــه تعمیــد ماننــد دفــن شــدن و قیــام کــردن
مــی باشــد؛ و ایــن کار تاییــد مــی کنــد کــه در هنــگام تعمیــد مــا بایــد
کام ـاً زیــر آب برویــم.
 .4هــم مــردان و هــم زنــان تعمیــد گرفتنــد( .اعــال رســوالن  ۱۲ :۸را
بخوانیــد) در خصــوص نجــات یافــن ،هیــچ فرقــی بیــن جنســیت نیســت؛ و
همیــن مطلــب نیــز در خصــوص تعمیــد صــدق مــی کنــد – هــر یــک از مــا
نیــاز داریــم تــا بطــور شــخصی از عیســی مســیح اطاعــت کنیــم.
تعمیــد تصویــر یــا منــادی از یــک حقیقــت روحانــی اســت .مــا بایــد بطــور
واضــح درک کنیــم کــه آبــی کــه اســتفاده مــی شــود آب مقــدس نیســت و
فــردی کــه بــه عنــوان یــک مســیحی تــازه بــا آب تعمیــد مــی یابــد قــدرت
خاصــی منــی یابــد .تعمیــد یافــن فــرد را مســیحی منــی کنــد! در عــوض ایــن
یــک تصدیــق داوطلبانــه از ایــن موضــوع اســت کــه مــا االن متعلــق بــه عیســی
مســیح هســتیم .در تعمیــد ،مــی گوئیــم کــه او خداونــد ماســت.
بـرای درک حقیقــت روحانــی کــه در تعمیــد منادیــن شــده اســت بایســتی بــه
دقــت دربــاره رومیــان  ۱۴-۱ :۶فکــر کنیــم .در اینجــا پولــس بــه مســیحیان
تعلیــم مــی دهــد کــه بخاطــر تعلــق داشــن بــه عیســی مســیح ،بایــد در واقعــه
بــزرگ مــرگ  ،دفــن و قیــام او دخیــل شــد .درســت هامنگونــه کــه او مــرد،
خــدا مــا را بــه عنــوان مــرده در او مــی بینــد؛ بــه عنــوان کســی کــه دفــن شــد
و دوبــاره قیــام کــرد .از ایــن رو بــه حســب خــدا مــا نیــز ایــن گونــه بشــار مــی
آئیــم ،اینطــور نیســت! زندگــی ســابق گنــاه آلــود مــا متــام شــده اســت! «مــا
اینــک خــود را مــرده در گنــاه بلکــه زنــده در خداونــد عیســی مســیح بشــار
مــی آوریــم» (رومیــان  ۱۱ :۶را بخوانیــد)
بــه دیاگـرام زیــر صفحــه نــگاه کنیــد .ایــن دیاگـرام بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا
بفهمیــم کــه وقتــی یــک مســیحی در هنــگام تعمیــد بــه زیــر آب مــی رود،
نشــان مــی دهــد کــه او و زندگــی کهنــه او بــا مســیح مصلــوب شــده و دفــن
گردیــده اســت .هنگامــی کــه از آب بیــرون مــی آیــد ،نشــان مــی دهــد کــه
او زندگانــی تــازه ای مــی یابــد کــه توســط عیســی مســیح کنــرل مــی شــود.
بــه عنــوان فرزنــدان خــدا بایــد از او در هــر طریــق ممکــن اطاعــت کنیــم .اگــر
یــک مســیحی هســتید آیــا از او از طریــق تعمیــد تبعیــت کــرده ایــد؟
Dead
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اعــال رســوالن  ۴۱ :۲و  ۴۲را دوبــاره بخوانید.
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تعمیــد یکی از مناســک کلیســای مســیحی اســت.
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ب .عیســی مســیح درســت قبــل از ایــن که به آســان بازگــردد ادعا کرد که چــه اقتداری دارد؟
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در پرتــو آنچــه کــه در کالم مقــدس تعلیــم داده شــد ،پاســخ های کوتاهی به ســواالت زیــر بدهید:
الــف .چه کســی بایــد تعمیــد بگیرد؟ ............................................................................................................
ب .تعمیــد بایــد چگونــه صــورت بگیرد؟ ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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بــه یکی از ســواالت زیر پاســخ بدهید:
 .۱آیــا فــردی را دیــده اید کــه در آب تعمیــد بگیــرد؟ رشح بدهید کــه چگونه بود.
 .۲اعــال رســوالن  ٣۹ -٣۵ :۸را بخوانیــد .فــرد اتیوپیائــی پرســید« ،چــه چیزی مانــع تعمید من می شــود؟»
بــا انشــای خــود روایتــی را بنویســید که پس از این ســوال چه اتفاقــی افتاد.
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یــک منــاد یــک نشــانه یــا عالمــت اســت کــه بــرای چیــزی بســیار بزرگــر از خــودش اطــاق مــی شــود .از کــدام ســه
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خداونــد ،ایامنــداران بــه عیســی مســیح را بــه عنــوان افــرادی مــی بینــد کــه مردنــد ،دفــن شــدند و دوبــاره بــا مســیح
قیــام کردنــد( .رومیــان )۶
الــف .یــک مســیحی بــه چــه طریقــی می تواند نشــان دهد کــه ایــن تعلیم را پذیرفته اســت؟
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ب .گام برداشــن در زندگــی تــازه بــه چــه معنایی اســت؟ (رومیان )۴ :۶
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بــرای یــک مســیحی بــرای رشــد روحانی ،اطاعت از خدا بســیار مهم اســت.
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بخوانید :اول قرنتیان  ٣۴-۱۷ :۱۱و متی ٣۰-۲۶ :۲۶

آیه کلیدی:
اول قرنتیان ۲۶ :۱۱
« زیـرا تــا وقــت آمــدن خداونــد هرگاه ایــن نــان را بخوریــد و پیاله
را بنوشــید ،مــرگ او را اعــام میکنیــد»
جــزء دوم از مناســکی کــه عیســی مســیح بــه کلیســا ارائــه منــود شــام خداونــد
مــی باشــد( .آیــه  ۲۰را ببینیــد) گاهــی اوقــات نام دیگــری بکار رفته اســت – از
قبیل «تکه کردن نان» یا «عشــاء ربانی» .این عبارات در کتاب
مقدس یافت می شــوند( .اعامل رســوالن  ۴۲ :۲و اول قرنتیان
 ۱۶ :۱۰را ببینید)

ایــن عیســی مســیح بــود کــه در هــان شــبی کــه بــه او خیانــت گردیــد و
دســتگیر شــد ،رهنمــودی را در بــاره ایــن مراســم دینــی ارائــه منــود .بیــاد
بیاوریــد کــه همگــی در باالخانــه ای مراســم ســاالنه عیــد ِپ َســح را بــه جــای
مــی آوردنــد .در ایــن حــال عیســی نــان را گرفــت ،خــدا را شــکر گفــت و بعــد
گفــت «بگیریــد ،و ایــن نــان را بخوریــد کــه بــدن مــن اســت کــه بـرای شــا
شکســته شــده اســت؛ ایــن کار را بــه یــاد مــن انجــام دهیــد» (اول قرنتیــان
.)۲۴ :۱۱
آنــگاه او جــام رشابــی برداشــت و هامنگونــه خــدا را شــکر گفــت .او بــه
حواریــون خویــش رشح مــی دهــد کــه ایــن منــادی از عهــد جدیــد (یــا پیــان)
در خــون اوســت .او از آنــان دعــوت کــرد تــا از آن بنوشــند و گفــت کــه بــا ایــن
کار آنــان «مــرگ او را اعــام مــی کننــد» (اول قرنتیــان )۲۶ :۱۱
بنظــر مــی رســد کــه در ایــام اولیــه کلیســا ،مســیحیان تــاش مــی کردنــد تا شــام
آخــر را بــا غــذای مخصوصــی همزمــان بخورنــد کــه آگاپــه یــا ضیافــت محبــت
نــام داشــت .متاســفانه ایــن ضیافــت هــای محبــت مــورد ســوء اســتفاده قـرار
گرفــت و بعضــی از مــردم خــوردن و نوشــیدن را از حــد گذراندنــد .اگــر آیــات
 ۲۰تــا  ۲۲را بخوانیــد ،علــت رسزنــش و مالمــت پولــس در نامــه اش را خواهیــد
فهیمــد .مدتهــا قبــل ضیافــت محبــت منســوخ شــد ،مراســمی کــه عیســی
مســیح آن را معرفــی کــرده بــود تــا جایــگاه خــاص خــودش را داشــته باشــد.
حــال بیائیــد بــر ســه نکتــه ای کــه بـرای کلیســا در متامــی اعصــار مهــم اســت
مترکــز کنیــم.

 .1بی آالیشی شام خداوند
عیســی مســیح بــا گرفــن نــان و رشاب از دو چیــز خودنــی و آشــامیدنی
اســتفاده کــرد کــه بــه ســادگی در دســرس بــود ،حتــی بـرای فقیرتریــن مــردم.
او نخواســت تــا مراســمی تجمالتــی برگـزار شــود و نخواســت تــا از ظــروف و
اســباب زیبایــی اســتفاده شــود .آنچــه کــه او درخواســت منــود ســاده بــود! مــا
ایــان داریــم کــه حتــی در زمــان حــارض بایــد مــردم مطابــق بــا رهنمــود هــای
او عمــل منــوده وعیســی مســیح را خشــنود ســازند.
 .۲تقدس شام آخر
بخاطــر ایــن کــه شــام خداونــد بســیار مقــدس و از فضایــی خــاص برخــوردار
اســت ،هیــچ چیــز اهریمنــی مجــاز نیســت تــا بــا آن ممــزوج شــود .بــه همیــن
دلیــل پولــس قویـاً در آیــه  ۲۲رشح مــی دهــد« ،عجــب! مگــر خانـهای نداریــد
کــه در آن بخوریــد و بنوشــید؟» .حریــص بــودن و مســتی آنــان مایــه ننــگ
بــود و بطــور کامــل خــارج از شــئونات شــام خداونــد بــود .پولــس ادامــه مــی
دهــد و مــی گویــد« ،بنابرایــن هرکــس بایــد خــود را بیازمایــد ،آن وقــت خــود
از آن نــان بخــورد و از آن پیالــه بنوشــد» (آیــه )۲۸
 .٣اهمیت شام خداوند
مــا بــاور نداریــم کــه هــر چیــز دیگــری مــی توانــد جایگزیــن نــان و رشاب
شــود – هــر دو دقیقـاً هامنگونــه باقــی خواهنــد مانــد .لیکــن نــان منــاد بــدن
اوســت کــه بـرای مــا ارزانــی شــده اســت و درســت بــه هامنگونــه کــه جــام
معــرف خــون اوســت کــه بــرای گناهــان مــا ریختــه شــد( .متــی .)۲۸ :۲۶
شــام خداونــد بنابرایــن بـرای مســیحیان بســیار ویــژه اســت بخاطــر ایــن کــه
طریقــی اســت کــه توســط خداونــد مــا انتخــاب شــده تــا هرگــز قربانــی عظیــم
او را بیــاد نربیــم .مــا نــه تنهــا بــه عقــب و بــه تپــه جلجتــا نــگاه مــی کنیــم،
بلکــه همچنیــن بــه آینــده نــگاه مــی کنیــم کــه چشــم انتظــار آمــدن دوبــاره او
هســتیم ،آنگونــه کــه اول قرنتیــان  ۲۶ :۱۱تعلیــم مــی دهــد.
آن دو مناســک مذهبــیِ کلیســا – تعمیــد و شــام خداونــد – چالشــی بـرای مــا
هســتند! اگــر مســیحی شــده ایــد نــه تنهــا بایــد تعمیــد بگیریــد و رابطــه خــود
را بــا مــرگ و دفــن و قیــام عیســی مســیح اعــام کنیــد بلکــه مــرگ خداونــد را
بــا جمــع شــدن بــا ایامنــداران بـرای بیــاد داشــن خداونــد بطــور مرتــب اعــام
کنیــد .در پشــت ایــن مناســک متــام اقتــدار خداونــد مــا عیســی مســیح ق ـرار
دارد :مــا بنابرایــن نبایــد آن مناســک را رسرسی بگیریــم .بــا اطاعــت و تســلیم
شــدن بــه اوســت کــه نشــان مــی دهیــم کــه واقعـاً او را دوســت داریــم!
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درس  .4مناسک کلیسائی :شام خداوند
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به این آیات نگاه کنید و نام غذای ساده ای که به موجب آن خداوند را بیاد می آوریم بنویسید:
 .۱اعامل رسوالن ......................................................................................................................... ۴۲ :۲
 .۲اول قرنتیان ......................................................................................................................... ۱۶ :۱۰
 .٣اول قرنتیان ......................................................................................................................... ۲۰ :۱۱
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2

وقتی که عیسی مسیح شام خداوند را معرفی منود:
الف .او از چه چیزهایی استفاده منود؟ .........................................................................................................
ب .او گفت که هر یک از آنها معرف چیست؟ ................................................................................................
.........................................................................................................................................................
پ .از این نقطه به بعد دلیل اصلی برای مسیحیان برای خوردن و نوشیدن مطابق با رهنمودهای او چه بود؟ ........................
.........................................................................................................................................................
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3

چــه چیــزی پولــس را بــر آن داشــت تــا نامــه ای ب ـرای مســیحیان قرنتــس بنویســد و بگویــد« :عجــب! آیــا خانــه ای ب ـرای خــوردن و
نوشــیدن نداریــد؟) (اول قرنتیــان )۲۲ :۱۱
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4

در آیه ارائه شده در درس برای مطالعه ،پولس اشاره کرد که چه زمانی شام آخر رشوع و چه زمانی خامته خواهد یافت.
الف .از آیه  ۲٣کلامتی را بنویسید که نقطه رشوع شام آخر را رشح می دهد.
.........................................................................................................................................................
ب .از آیه  ۲۶کلامتی را بنویسید که نقطه پایانی شام آخر را نشان می دهد.
.........................................................................................................................................................

4

5

اعامل رسوالن  ۷ :۲۰را بخوانید
الف .در کدام روز از هفته مسیحیان با هم مالقات کردند؟ ..................................................................................
ب .آنان برای چه هدفی با هم مالقات کردند؟ .................................................................................................
پ .روز مالقات آنان از چه اهمیت خاصی برخوردار بود؟ ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
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6

در مقابل جمالت زیر درست و غلط بنویسید:
الف .نان به ما یاد آوری می کند که در مرگ عیسی مسیح بدن ما برای ما ارزانی شده است.
ب .جام یادآور خون اوست که برای بسیاری ریخته شد تا گناهان آمرزش یابد.
پ .شام خداوند در آخرین روز هفته خورده می شد.
ت .شام خداوند فقط برای ایامنداران راستین به عیسی مسیح بود.

4

7

دالیلی را بنویسید که پولس به مسیحیان ارصار می ورزد تا خودشان را بیازمایند که برای شام خداوند آماده شوند( .اول قرنتیان :۱۱
 ۲۹-۲۷را بخوانید)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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