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»و به  این  بشارِت ملکوت  در تمام  عالم  موعظه  
 خواهد شد تا بر جمیع  امت ها شهادتی  شود؛

آنگاه  انتها خواهد رسید.«
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پادشاهی
صلح گستر خدا



  پادشاهی

  صلح گستر خدا

  ديل برکهولدر

  سپيده جبرائيل: مترجم

  هوامين پورکا: ويراستار

  انتشارات فيض



English Title: The Peaceable Kingdomof God

 

  :سخن ناشر

های بسياری در اين جزوه آمده است که خواننده  پاورقی

کنيم که در  پيشنهاد می. دهد را به آياتی از کالم خدا ارجاع می

س مقد صورت امکان برای بهتر فهميدن متن، به کتاب

مراجعه کنيد تا بتوانيد نکات بنيادين اين جزوه را که درباره 

  .پادشاهی صلح گستر خداست، درک کنيد

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

DaleB
Typewritten Text

daleb
Typewritten Text

daleb
Typewritten Text
contactus@thewordsoftruth.info



٣  
 

  مقدمه

های  ، بارها در بخش)پادشاهی خدا (ملکوت خداعبارت 

خواهيم به   جزوه میدر اين. مقدس آمده است مختلف کتاب

بررسی معنای واقعی اين اصطالح بپردازيم و دقيقًا طبق کالم 

برای درک بهتر اين مطلب، آن را تحت . خدا به پيش رويم

چهار عنوان مطالعه خواهيم کرد، چرا که ملکوت خدا 

طبيعت ملکوت ) ١: (گيرد های گوناگونی را در بر می جنبه

) ٢(ندگی هر ايماندار؛ خدا به طور فردًا فرد در قلب و ز

آيی و اجتماع ايماندارن با يکديگر در  ملکوتی که با گردهم

ملکوت جهانی و فراگير خدا که ) ٣(يابد؛  يک محل، تجسم می

) ۴(به جهت نجات تمام دنيا در گسترش است؛ و در نهايت 

  .ملکوت آسمانی و جاودانی آينده

ظور کنيم، من  صحبت میپادشاهی خداوقتی که راجع به 

آن نوع سلطنتی نيست که به مدد تسليحات مخرب و کشنده 

يابد بلکه منظورمان سلطنت روحانی عيسای  استقرار می

عيسای مسيح سرور و خداوند کسانيست که به او . مسيح است

کنند، او در قلب و زندگی آنها  ايمان دارند و او را پيروی می

 و نزاع آنها در چنين سلطنتی از هرگونه جنگ. ساکن است



۴  
 

                                                

 شهروندان ملکوت خدا برای احقاق ١.نياز خواهند بود بی

دهند خود در  روند بلکه ترجيح می حقوق خود به دادگاه نمی

االمکان مطيع  کنند حتی  آنها سعی می٢.اين ميان مغبون شوند

های مطبوع کشور خود باشند و تا جائيکه قوانين  دولت

ملکوت باز کشور، آنها را از تبعيت قوانين شهروندی 

  ٣.دارد، تابع قوانين هستند نمی

ايد، آرزوی  اگر شما هنوز ملکوت خدا را تجربه نکرده

. ما اين است که با تولدی دوباره به عضويت اين جمع درآئيد

اين حرفها چيست؟ من چگونه «: ممکن است با خود فکر کنيد

 دقيقًا ی سال پيش، مرد٢٠٠٠» توانم دوباره متولد شوم؟ می

اميد است که شما با خواندن . ئوال را از عيسی پرسيدهمين س

  .اين جزوه بتوانيد درک کنيد که معنای تولد دوباره چيست

و اگر شما قبًال با تولد دوباره شهروند ملکوت خدا 

باشد که . ايد، خدا شما را در سفر روحانيتان برکت بدهد شده

ه خود را در ای بيابيد و جايگا در راه رفتنتان با خدا الهام تازه

  .پادشاهی حال و آينده خدا بهتر درک کنيد

 
  ١۴:٣؛ لوقا ۴:١٠؛ دوم قرنتيان ۵٢:٢۶؛ متی ٣:۴ ميکاه ١
  ٣۴:١٠؛ عبرانيان ۵٨:١٢ا ؛ لوق٢۵:۵،۴٠ متی ٢
 ٢٠-١٨:۴؛ اعمال رسوالن ٧-١:١٣ روميان ٣



۵  
 

ای پدر ما که در آسمانی، : پس شما اينطور دعا کنيد«

نام تو مقدس باد، ملکوت تو بيايد، اراده تو چنان که در 

نان کفاف ما را امروز . آسمان است، بر زمين نيز کرده شود

اران های ما را ببخش، چنانکه ما نيز قرضد قرض. به ما بده

ما را در آزمايش مياور بلکه از شرير . بخشيم خود را می

زيرا ملکوت و قوت و جالل، تا ابداالباد از آن . رهايی ده

  ).١٣-٩:۶متی (»آمين. توست



۶  
 

  »ملکوت خدا در درون شماست«. ١

کنند که مذهب از قدرتی سياسی در  بعضی افراد فکر می

ها از  خيلی وقتاين دنيا برخوردار است، اين حقيقت دارد که 

چه . مذهب برای پيشبرد اهداف سياسی استفاده شده است

. سوزی که در نام مذهب به پا نشده است های خانمان جنگ

بسياری از مردم هميشه بر اين اميدند که باالخره روزی 

عيب و نقص بر سر کار بيايد و  خواهد رسيد که دولتی بی

انه کسانی که همه مردم به نهايت رضايت برسند اما متأسف

بندند، در نهايت شديدًا نااميد  اميد خود را به سياست دنيوی می

  .خواهند شد

 سال پيش وقتی که مسيح پا به اين دنيا نهاد، ٢٠٠٠

خواهد حکومت سياسی  بعضی افراد گمان بردند که او می

ولی مسيح آشکارا اعالم کرد که به جهت انجام . تشکيل دهد

ای از او پرسيدند که  وزی عدهر.  نيامده استیچنين کار

: شود، او به آنها گفت پادشاهی خدا از چه زمانی آغاز می

توانيد  شما نمی: شود پادشاهی خدا به چشم سر ديده نمی«



٧  
 

                                                

آگاه !" پادشاهی خدا اينجا و يا آنجاست! نگاه کن"بگوييد که 

  ١».زيرا که پادشاهی خدا در درون شماست! باشيد

  واند در درون شخصی باشد؟ت چگونه پادشاهی خدا می

دوباره برای بررسی موضوع از سخنان عيسی مثال 

تواند  تا شخصی از سر نو مولود نشده باشد، نمی«: آوريم می

 عيسی اين جمله را در جواب به ٢».ملکوت خدا را ببيند

اين مرد سئوالی را از مسيح پرسيد که . نيقوديموس گفت

تواند  ن چطور میانسا«: ممکن است به فکر هر کسی برسد

دوباره متولد شود در حالی که ديگر پير شده است؟ آيا امکان 

دارد که دوباره به رحم مادر برگردد و از سر نو متولد 

گويم که تا از  آمين آمين به تو می«:  عيسی جواب داد٣»شود؟

آب و روح متولد نشوی، قادر نخواهی بود وارد ملکوت خدا 

  ٤».گردی

روح «: ها پيش نبوت کرده بود که ليکی از انبياء، سا

ای به شما  ای در ابنای بشر خواهم ريخت و قلب تازه تازه

 
 ٢١، ٢٠:١٧ لوقا ١
  ٣:٣ يوحنا ٢
 ۴:٣ يوحنا ٣
  ۵:٣ يوحنا ۴



های  قلب سنگی شما را تبديل خواهم کرد و قلب: خواهم بخشيد

 کلمات ساده عيسی و آن ١».گوشتی در جايش خواهم گذاشت

ای دارند که قلب و زندگی را  نبی حکايت از وقوع معجزه

  .کند تبديل می

 
 آورده، ايمان آه هر«

  »يابد نجات يابد تعميد
  .)١۶:١۶مرقس (

هنگامی که شخصی در

حضور خدا و انسان از گناهان 

کند و به کفاره خون  خود توبه می

کند، به محض دريافت قلبی اين موضوع از  عيسی اعتماد می

 او ديگر بار جرم گناه خود را بر ٢.شود گناهان خود طاهر می

چنين . دوش نخواهد کشيد؛ و از قيد آن آزاد خواهد بود

هر کسی که . يافته است» تولد«شخصی در ملکوت روحانی 

 که عيسی مسيح پسر خدا و ٣حقيقتًا ايمان آوَرد و اعتراف کند

 خدا را توسط ٤نجات دهنده دنياست، طبيعت آسمانی و مقدس

بدين صورت . عيسی پسر خداست. (کند  دريافت می٥روحش

                                                 

٨  
 

 ٢۶:٣۶ حزقيال ١
؛ ٢٢:١٠؛ ١۴:٩؛ عبرانيان ١۵:١؛ تيطوس ٩:٣ اول تيموتائوس ٢

  ١۶:٣؛ اول پطرس ١٨:١٣
  ٨:١٢ لوقا ٣
  ۴:١ دوم پطرس ۴
  ١١-٩:۶ اول قرنتيان ۵



٩  
 

  ٣.ود

                                                

آسايی به قوت خدا در وجود مريم باکره  طرز معجزه که به

زيرا اين تنها طريقی بود که خدا . قرار گرفت و متولد شد

توانست توسط آن جسم بپوشد، پا به دنيا نهد و در عين  می

 تبديلی که در ١).حال در مقام پادشاهی بر تخت خود بنشيند

قدر شديد  آيد، آن اثر دريافت طبيعت الهی در شخص پديد می

 ٢ .شود ياد می» تولد دوباره«است که از آن تحت عنوان 

ز اسارت سلطه ظلمت به حيات پادشاهی پسر چنين شخصی ا

ش عزيز خدا منتقل می

سلطه ظلمت و اعمال ذات شرير انسانی بر بعضی افراد 

زنا و روابط جنسی . کند به طرز شديدی حکومت می

نامشروع، هر گونه شهوت و اميال جنسی کثيف از جمله اين 

نيروهای . پرستی و جادوگری همچنين بت. اعمال هستند

توزی به  ها را با دشمنی، خشم، نفرت و کينه مت، انسانظل

های غلطی که  های دروغين و آئين مذهب. اندازند جان هم می

کنند، همه از  بر ضد قوانين خوب کشورها طغيان می

های  قتل، ميخوارگی، ضيافت. گيرند نيروهای ظلمت قوت می

 
  ٣۵-٢٨:١لوقا  ١
  ٢٣:١؛ اول پطرس ٧، ٣:٣ يوحنا ٢
 ١٣:١ کولسيان ٣



١٠  
 

                                                

اين آلود زاييدۀ تمايالت جسمانی هستند و توسط پادشاهی  گناه

پادشاهی دنيا، همان پادشاهی شيطان يا . شوند دنيا کنترل می

شوند، قادر  کسانی که مرتکب چنين اعمالی می. شرير است

که از سر نو  نخواهند بود که وارد ملکوت خدا شوند، مگر اين

روح، تجلی همان ( ١.متولد و توسط روح خدا متبدل شوند

ه آسمان صعود خداييست که از وقتی عيسی دنيا را ترک و ب

 و ٣ حتی عشق به پول٢).کند کرد، امروز در اين دنيا کار می

های دنيا به   تمام انسان٤.قدرت در پادشاهی خدا جايی ندارد

ها يک  در بين انسان. اند نوعی قوانين الهی را زير پا گذاشته

همه ما مرتکب گناه . نفر هم پيدا نخواهد شد که عادل باشد

  ٥.ايم شده

ر مقايسه با ثمره جسم، چيزی بسيار متفاوت ثمره روح د

شود که در مسيح عيسی  اين ميوه در کسانی يافت می. است

 و توسط روح خدا از ٦اند نسبت به اميال جسمانی خود مرده

 
  ٢١-١٩:۵ غالطيان ١
 ٨،٧:١۶؛ يوحنا ٢٧،٢۶:١۵؛ يوحنا ٢۶، ١٨-١۶:١۴ يوحنا ٢
 ١٠:۶ اول تيموتائوس ٣
  ٢٧-٢۴:٢٢؛ لوقا ۴۵-۴٢:١٠؛ مرقس ٢٨-٢۵:٢٠؛ متی ٩ سوم يوحنا ۴
  ١٠:٣ روميان ۵
  ٢۵،٢۴:١٢ يوحنا ۶
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اين ثمرات محبت، خوشی، صلح، . اند سر نو تبديل شده

در . سالمتی، آرامش، نيکويی، ايمان، صبر و بردباريست

! چ قانونی به ضد چنين چيزهايی نيستپادشاهی خدا هي

های  ای هستند، ديگر در پی هوس کسانی که پيروان چنين ايده

آنها ديگر به ضد يکديگر و در . شخصی خود نخواهند بود

 پادشاهی خدا، سلطنت ١.جهت دشمنی با ديگران نخواهند بود

   ٢.عدالت، صلح و شادمانيست

  .پادشاهی خدا، سلطنت صلح و آراميست

اهی خدا از نظر صلح و آرامی با هيچ يک از پادش

در اين . های اين دنيا قابل مقايسه نيست ها و دولت  حکومت

پادشاهی : دنيا فقط دو نوع حکومت روحانی وجود دارد

 حقيقتًا تضاد بسيار بزرگی بين اين ٣.شيطان و پادشاهی خدا

دو جبهه وجود دارد و امکان ندارد که بتوان در آن واحد 

در واقع اين تضاد به قدری زياد است .  دو جبهه بودعضو هر

کنند پيروان مسيح خيلی  که اکثر اوقات مردم اين دنيا فکر می

 
  ٢۶-٢٢:۵غالطيان  ١
  ١٧:١۴روميان  ٢
  ٢٠-١۴:١١؛ لوقا ٢٨-٢۴:١٢متی  ٣



١٢  
 

                                                

کنند که شرکت نکردن  آنها تصور می. عجيب و غريب هستند

های آنچنانی  مسيحيان در مسائل سياسی، اجتماعی و ضيافت

ن بدی خيلی اوقات آنها با لح. آنها امری عجيب و غريب است

 ولی ساکنان ملکوت ١کنند، درباره پيروان عيسی صحبت می

های بسيار زشتی  دانند که حتی به رهبر آنها تهمت مسيح می

با اين وجود هنگامی که عيسی قدرت و اختيار . زده شد

وقتی رنج . داشت، آنها را به سزای اعمالشان نرسانيد

او .  نکردکشيد، آنانی را که به او آسيب رسانيدند، تهديد می

هاست،  خود را به پدر آسمانی که داور نهايی همه انسان

  ٢.سپرد

 ٣.عيسی اجازه داد که آنها او را بر صليبی به ميخ ِبکشند

او آنقدر مردم دنيا را محبت نمود که حاضر شد خونش در 

قربانگاه، بر صليبی ريخته شود تا ما را از گناهان جسممان، 

های  های انسان  دارد تا قلبخون مقدس او قدرت. پاک بشويد

 او ٤.ايم های او شفا يافته ما توسط زخم. گناهکار را برگرداند

 
  ۴:۴اول پطرس  ١
  ٢٣:٢اول پطرس  ٢
  ١٩؛ يوحنا ٢٣؛ لوقا ١۵؛ مرقس ٢٧متی   ٣
  ٢۴:٢ول پطرس  ا۴



٢ از مردگان قيام کرده است، و به نزد پدر صعود نموده،١

استواحد خدا زيرا«
 و خدا ميان در و

 متوسّطی يك انسان

  آه انسانی يعنی است

  ». باشد عيسی مسيح

 و 

ايست که در حضور او با فروتنی  اکنون شبان و رهبر گله

حاضرند و اعتمادشان را بر وی 

 او توسط روحش ٣.دهند قرار می

٤شود ی آنها ساکن میها در قلب

(  )۵:٢تيموتاس  اول

 

 ميان در و است واحد خدا زيرا«

 متوسّطی است يك انسان و خدا

 پيروان عيسی دعاهای ٥».باشد عيسی مسيح  آه انسانی يعنی

عيسی به . برند خود را به واسطه عيسی به حضور خدا می

ملکوت تو «: شاگردان خود آموخت که بدين طور دعا کنند

 آسمان است، بر زمين نيز کرده اراده تو چنان که در. بيايد

 و زندگی پيروانش سلطنت   که عيسی بر قلبی هنگام٦».شود

  .يابد کند، در واقع پادشاهی خدا بر روی زمين جريان می می

                                                 

١٣  
 

  ۶:٢٨ متی ١
  ٩:١ اعمال رسوالن ٢
  ٢۵-٢٢:٢ اول پطرس ٣
  ۶:۴ غالطيان ۴
  ۵:٢ اول تيموتائوس ۵
  ١٠:۶متی   ۶



١۴  
 

های زمينی، صاحب  هر سلطنتی، درست مثل دولت

حکومت و دولت در پادشاهی خدا . يست پادشاه يا فرمانروای

 خدا به یما را در پادشاهبه چه صورت است؟ اين موضوع 

  ... رساند که اين نقطه می



١۵  
 

                                                

  های محلی ايمانداران با يکديگر آيی گردهم. ٢

کسی که تولد تازه را تجربه کرده است، مشتاق وقت 

او عالقه خواهد داشت . گذراندن با ديگر ايمانداران خواهد شد

 و ٣ و سرود بخواند،٢دعا کند ١مقدس بخواند، که با آنها کتاب

 برای افزودن دانش ٤.اش را بپرستد  دهنده وند و نجاتخدا

ای که تازه به دنيا آمده است  خود درباره خدا، درست مثل بچه

مقدس که همان کالم  و مشتاق شير است، مشتاق کتاب

 ٥.اش با خدا رشد کند خداست، خواهد بود تا بتواند در رابطه

تعليم، وقت گذراندن با ساير ايمانداران به جهت مشارکت و 

  ٦.کمک بزرگی در جهت ثابت قدم ماندن در ايمان است

اند تا از اين دنيای  هايی که توسط خدا خوانده شده گروه

 ٧.شرير جدا شوند و به خدا تخصيص يابند، کليسا نام دارند

اين کليساها بعد از اين که مسيح به آسمان صعود نمود، در 
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١۶  
 

                                                

اند   پايدار بودهآنها تا به امروز. روز پنطيکاست تشکيل شدند

: عيسی گفت. و تا آخرين روز دنيا نيز پايدار خواهند بود

های جهنم بر آن  نهم؛ و دروازه اينک کليسای خود را بنا می«

   ١».استيال نخواهند يافت

  :ای در مورد اين مطلب چنين گفت ها پيش نويسنده سال

همانطور که ماه هميشه در حقيقت قرص کامل «

 زمينيان گاهی کامل و گاهی حالل است اما به چشم ما

شود و بعضی اوقات نيز کامًال از نظرها پنهان  ديده می

آيد، کليسای خدا نيز  یشود و به حالت خسوف در م می

. گردد بر روی زمين به همين گونه آشکار و نهان می

شود ولی  يعنی هر چند که هرگز به طور کامل نابود نمی

ص کامل به هميشه درخشش خود را به صورت قر

رسد که  گذارد؛ بله، گاهی اوقات به نظر می نمايش نمی

ها پنهان شده است، در حالی که هنوز  کامًال از ديده

ای سودجو که به  وجود دارد، و فقط محض خاطر عده

ای علل و عوامل، دستورات  علت نفع شخصی يا دسته

اند يا به  واضح و مبرهن خدا را به باد فراموشی سپرده

 
  ١٨:١۶متی  ١



١٧  
 

                                                

ها و تعاليم غلط، ايمانداران واقعی از آشکار  عتعلت بد

نمودن ايمانشان و پرستش آزادانه خداوند منحرف يا 

اند و يا به علت جفا، خشونت و شکنجه  بازداشته شده

اند يا برگزيدگان ثابت قدم به تارک  دست از ايمان شسته

اند و سعی  دنيايی و رهبانيت در نقاط دور افتاده پناه برده

ها بگريزند و  د که از اجتماعات معمولی انسانان کرده

ها پنهان سازند؛ بنابراين  ها و بيابان خود را در جنگل

های دنيا نتابيده و از  ماهيت اين نور و تأثير آن بر چشم

   ١.آن بدتر، دنيای معمولی به شناخت آن دست نيافته است

   چيست؟های واقعیهای کليسا برخی از مشخصه

:  فرموده است٢)کليسا(گوسفندان عيسی، شبان اعظم 

زيرا که خواست پدر، ورود ! ترسان مباشيد ای گله کوچک«

 گله کوچک، پيروان حقيقی عيسی، ٣».شما به ملکوت اوست

عيسی گفت که راهی که . اند همواره گروه بسيار کوچکی بوده

شود، بسيار باريک است و افراد کمی  به ملکوت ختم می
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شود، بسيار  ه به هالکت ختم میرهرو آن هستند و راهی ک

پس تنها دو راه وجود . فراخ است و رهروان آن بسيارند

  ١.دارد

 

١٨  
 

 .شويد داخل تنگ در از«
 و در آن است فراخ زيرا
 آه یطريق آن است وسيع

 و است هالآت مؤّدی به
 شوند می داخل بدان آه آنانی

 آن است تنگ  زيرا.بسيارند
 آن است دشوار و در
 حيات مؤّدی به آه طريقی
  »اند آم آن يابندگان و است

زندگی اعضای اين کليساها با شيوه زندگی گناهکاران

خدا کامًال در تضاد است، گويی که آنها کامًال در دنيای  بی

 آنها ٢.کنند ديگری زندگی می

دائمًا نيازهای نفس خود را 

د زيرا ذهن آنها کنن انکار می

ای تبديل شده است  به گونه

که با اراده خدا هم رأی شده 

دينی اين  است، آنها اعمال بي

٣.آورند دنيا را به عمل نمی

  )١۴،١٣:٧متی (
 

آنها پيمان ازدواج خود را 

کنند و به نقشه ازلی خدا برای زن و مرد  در تقدس حفظ می

که بايد تا آخر عمر به هم وفادار بمانند، جامه عمل 
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 ٢.اعتنا هستند  آنها نسبت به زيبايی ظاهری بی١.انندپوش می

 و خود را به زيور ٣کنند ها را به تن می ترين لباس معمولی

آرايند که در نظر خدا از ارزش  روح حليم و دل آرام می

 و از دروغ ٥اند  صداقت پيشه٤.بسيار بااليی برخوردار است

انشان  حتی دشمن٧ورزند،  به يکديگر عشق می٦.پرهيزند می

دارند با کسانی که از آنها متنفرند به نيکويی  را دوست می

ای از جانب  دانند که آنچه دارند، هديه  آنها می٨.کنند رفتار می

يشان را با هم   و در وقت نياز به راحتی دارای٩خداست،

 به خاطر عشقی که به شبان و پادشاه خود ١٠.کنند قسمت می

های او هستند، زيرا  ماندارند همواره در انديشه اجرای فر

خوانيد ولی آنچه   چرا مرا خداوندا، خداوندا، می«: عيسی گفت
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١  گله کوچک، ايمان دارد »آوريد؟ گويم به عمل نمی به شما می

که کالم خدا توسط الهام الهی به ما داده شده است و بايد از آن 

 آنها با ٢.برای تعليم و تنبيه در طريق عدالت استفاده شود

خواهند بخشی از ملکوت آسمانی و  ق خالص میاشتيا

جاودانی خدا باشند پس با تمام وجود تعليمات کالم خدا را 

  ٣.اطاعت خواهند کرد

 برمی

 آه آسانی همه و«
 عيسی مسيح در خواهند می
 آنند، زيست دينداری به

  ».آشيد خواهند زحمت

دارند، معموًال  کسانی که در اين راه باريک قدم

توسط ديگران مورد جفا و 

٤.تمسخر واقع خواهند شد

 )١٢:٣دوم تيموتائوس (

 با 

اين وجود برکت عظيمی در 

يرا اين جفا نهفته است، ز

خوشابحال «: عيسی گفت

کشان عدالت، زيرا که ملکوت آسمان از آن ايشان  زحمت

 مادری که به خاطر ايمانش در زندان بود، از زندان ٥».است

دانست که به زودی اعدام  او می. ای برای پسرش نوشت نامه
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خواست قبل از مرگ به پسرش نکاتی را  خواهد شد پس می

 عضوی از ملکوت خدا خواست پسرش او می. گوشزد کند

شود و با يک کليسای واقعی در ارتباط باشد، پس اينطور 

  :نوشت

 می«

٢١  
 

آگاه باش که عده بسيار 
معدودی اين راه را کشف 

اند و حتی رهروان  کرده
اين راه از يابندگان آن نيز 

اند؛ زيرا افرادی  کمتر بوده
هستند که به حقيقت 

اند که اين طريق  دريافته
حيات است اما آن را 

 اند چون بسيار دشوار يافته
 های رياضتمملو از 

وناگون است

خواهی به سرزمين مقدس قدم بگذاری  بنابراين اگر

و به ميراث مقدسين دست بيابی، شيرهای درونت را مهار 

١کن،

. گ

 و از عقب آنها بشتاب؛ 

  کتب را تفحص کن، و آنها راه

درست را به تو نشان خواهند 

اين ! به هوش باش پسرم... داد

طريق به هيچ وجه آسان 

ُبر يا راه  نيست؛ و هيچ ميان

 هم برای انتخاب یتر آسان

وجود ندارد؛ هر کسی که به 

چپ يا راست طريق منحرف 

آگاه باش که عده بسيار . شود، به هالکت خواهد رسيد

اند و حتی رهروان اين راه از  معدودی اين راه را کشف کرده

                                                 
  ٣۵:١٢ لوقا ١



٢٢  
 

اند؛ زيرا افرادی هستند که به  گان آن نيز کمتر بودهيابند

اند که اين طريق حيات است اما آن را بسيار  حقيقت دريافته

  .های گوناگون است اند چون مملو از رياضت دشوار يافته

های بزرگ اطرافت توجه  به جمعيت! بنابراين، فرزندم«

دور پايهايت را از طريق آنها . های آنها نرو نکن و به راه

شود، همانطور که  نگاه دار، چرا که به جهنم ختم می

ولی هر جا که شنيدی ... رود گوسفندی به سوی سالخ می

لوقا (ای کوچک، ساده و مطرود است  صحبت از گله

، که از نظر دنيا رد شده و منفور است، به آن )٣٢:١٢

بپيوند؛ زيرا هر جا که صحبت از مسيح است، حضور صليب 

های او را به عمل  توانی فرمان نجاست که میدر آنجاست، آ

... تمام سخنانش را مد نظر داشته باش و به عمل آور. آوری

دهد، دقت کن و بدنت را به جهت  به آنچه خدا به تو فرمان می

خدمت به او مقدس نگاه دار، تا نامش در تو تقديس شود و 

ه از اقرار نام او در حضور ديگران شرمند. حمد و جالل يابد

 تا یها نترس؛ ترجيح بده جانت را فدا ساز نباش؛ از انسان

اگر جانت را از . پوشی کنی اينکه بخواهی از حقيقت چشم



٢٣  
 

                                                

دست بدهی که در بدنی خاکی قرار گرفته است، خداوند خدای 

  ١».تو، بدنی بهتر در فردوس برين برايت مهيا ساخته است

  ؟هايی دارد  رهبر چنين گروهی از افراد چه ويژگی

مسئوليت .  ايمانداران است٣ و هم پادشاه٢عيسی هم شبان

عيسی، سر است و .  اوست٤های دولت ملکوت خدا بر شانه

 وقتی عيسی به ٥.ايمانداران، بدن او هستند، اين يعنی کليسا

اين بدان . ها عطايايی بخشيد آسمان بازگشت، به انسان

 معناست که او به خادمينی که روی زمين به جا گذاشت،

قدرت داد تا در کليسا به عنوان رسوالن، انبياء، مبشران، 

او برای تکميل مقدسين اين کار . شبانان و معلمين خدمت کنند

 در طول غيبت ٦.را انجام داد، تا بدن مسيح را مجهز بسازد

عيسی، زمانی که او در آسمان، در حضور پدر است، آنانی 

نوان سفيران که اکنون شهروندان ملکوت مسيح هستند، به ع
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های ديگر را به آشتی با  آنها انسان. او مشغول خدمت هستند

   ١.کنند خدا دعوت می

برای رسيدگی به وضعيت 

رهبری کليساهای امروز، 

ای داريم که در زمان  نمونه

کليسای رسوالن

 ايلچی مسيح برای پس«
 به خدا گويا آه هستيم
 پس آند وعظ می ما زبان

 استدعا مسيح بخاطر
 خدا با آه آنيم می

  »آنيد مصالحه

٢

  )٢٠:۵دوم قرنتيان (

 شکل گرفته 

عيسی در طول حيات . است

زمينی خود دوازده نفر را 

هنگامی که . ٣م او بروندبرگزيد تا به جهت موعظه در نا

به عنوان شاگرد انتخاب شده بود،  يهودا يکی از آن دوازده که

دست به خودکشی زد، کليسا مرد ديگری را به جای او 

زنان کليسا در نياز بودند و  هنگامی که بيوه . ٤انتخاب کرد

ای از  کسی نبود که به وضعيت آنها رسيدگی کند، کليسا، عده

 اين مردان از ٥.دن نيازهای آنان گماشتشماسان را به برآور
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چون کليسا رو . ميان اعضای کليسای محلی انتخاب شده بوند

به رشد و گسترش نهاد، نياز به حضور رهبران بيشتر شد و 

القدس افراد بيشتری را به اين مهم گماردند  آنان با هدايت روح

خ ای به عنوان مشاي در هر شهر، عده. و تحت تعليم قرار دادند

 با چنين روشی، در هر کليسا، تعداد رهبران ١.شدند تعيين مي

توانستند  و آنها می برای رسيدگی به نيازهای کليسا کافی بود

به تبشير  نام مسيح اعالم نشده بود، در جاهايی که هنوز

توانيم  ها می  امروز ما با مراجعه به اين نمونه٢.بپردازند

رهبران اداره شبدانيم که چطور بايد کليساها توسط 

٢۵  
 

خواهد در  و هر که می«
ميان شما اول باشد،بايد 

  »غالم شما گردد
 )٢٧:٢٠ متی(

  .وند

                                                

رهبران بايد از هر نظر برای گله خود الگو و نمونه 

آنها نبايد مثل ارباب . باشند

 يا به طرز ٣رفتار کنند

ای بر ديگران  خودخواهانه

رياست کنند، بلکه بايد همچون 

کامًال واضح است که . خادمين و مبشران نيکوکار عمل کنند

 و رقابت به دست رهبری مسيحی مقامی نيست که با فشار
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حق دارند به جهت اتخاذ چنين ) نه زنان( فقط مردان ١.بيايد

هايی مانند  توانند در فعاليت زنان می. مسئوليتی انتخاب شوند

سرايش سرودها و رسيدگی به امور کانون شادی و جوانان 

ولی وقتی که در جماعت مؤمنين حاضر . شرکت کنند

ان، موعظه کنند يا شوند، درست نيست که در حضور مرد می

  ٢.در مقام رياست بر مردان قرار بگيرند

  آيند؟ یاين افراد در کجا گرد هم م

در زمان کليسای رسوالن، افراد اکثر اوقات در خانه 

های   امروزه نيز ايمانداران در خانه٣.شدند يکديگر جمع می

هايی که به طور مخصوص برای اين  يکديگر يا در خانه

برای پرستش خدا . شوند ، جمع میهدف ساخته شده است

خدا در . قيمت و پرشکوه نيست نيازی به ساختمان گران

. شود یبناهايی که به دست انسان ساخته شده است، ساکن نم

زيبايی کار دست انسان در اثرات هنری، نقاشی، 

سازی، يا حتی صليب و شمع، مبنايی برای حمد و  مجسمه

 
  ٢٨-٢٠:٢٠ متی ١
  ٣-١:١١ان ؛ اول قرنتي١٢:٢؛ تيموتائوس ٣۵،٣۴:١۴ اول قرنتيان ٢
  ١٩:١۶؛ اول قرنتيان ۵:١۶ روميان ٣
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فاهای خيلی شديد، در  کليسا در زمان ج١.پرستش خدا نيست

محل پرستش از  .شد ها تشکيل می  ها يا بيابان ها، مغاره جنگل

ساعتی خواهد «: عيسی گفت. چندان اهميتی برخوردار نيست

رسيد، بلکه اکنون رسيده است که پرستندگان حقيقی پدر، او 

را به روح و راستی خواهند پرستيد، زيرا خدا روح است و 

او هستند، بايد او را به روح و آنانی که مشتاق پرستش 

زيرا که هر گاه دو يا «:  او همچنين گفت٢».راستی پرستند

سه نفر در نام من جمع شوند، من در ميان آنها حاضر خواهم 

  ٣».بود

  شود؟ مراسم عبادتی آنها به چه صورت اجرا می

 مطالعه ٤ شامل سرايش سرودها،مراسم عبادتی معموًال

 و دعا کردن ٥،)موعظه(ص آن هايی از کالم و تفح بخش

مقدس در سطح کودکان نيز   ممکن است تدريس کتاب٦.است

]. تعليم کودکان در کانون شادی[در مراسم گنجانيده شود 

 
  ٢٩-٢۴:١٧ اعمال رسوالن ١
  ٢۴،٢٣:۴ يوحنا ٢
  ٢٠:١٨ متی ٣
  ١۶:٣؛ کولسيان ١٩:۵ افسسيان ۴
  ٢:۴؛ دوم تيموتائوس ٢٧:۵ اول تسالونيکيان ۵
  ٨:٢اول تيموتائوس  ۶



. ديگران ممکن است درباره حقيقت اعالم شده، شهاداتی بدهند

پس برادران، بدين صورت کتب مختلِف کالم را مورد 

ای به کار بردن در زندگی دهند و آن را بر تفحص قرار می

تمام مراحل پرستش بايد همراه با . کنند روزمره بررسی می

روح نظم و به شايستگی اجرا شود و نه با احساسات شديد و 

  ١.از حد به در شده

 چه کسانی می  توانند در اين اجتماعات حضور به هم رسانند؟

 

٢٨  
 

زيرا که چون بر حسب «
حکمت خدا، جهان از 

 حکمت خود به معرفت خدا
نرسيد، خدا رضا بدين داد 
که بوسيله جهالت موعظه، 
  »ايمانداران را نجات بخشد

هر کسی که مشتاق

شنيدن کالم خدا باشد، 

يدن موعظه تواند برای شن می

. در اين جمع حاضر شود

طرح خدا اين است که پيغام 

نجات او از طريق موعظه 

.ها برسد کالمش به گوش انسان

  )٢١:١اول قرنتيان (

 بسياری افراد از همين ٢

اند و به سوی عيسی مسيح هدايت  طريق به گناه خود ملزم شده

  .اند شده

                                                 
  ۴٠:١۴ اول قرنتيان ١
  ٢١:١ اول قرنتيان ٢
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تواند به عضويت کليسای محلی خود  چطور شخص می

  درآيد؟

اند، از  ت که افرادی که تولد دوباره يافتهطرح خدا اين اس

 تعميد شهادتی در حضور ١.طريق تعميد آب به کليسا بپيوندند

آلود  خدا و انسان بر اين مبناست که شخصی از زندگی گناه

گذشته خود دست شسته و متعهد به زيستن حياتی نو شده 

چيزهای .  يعنی او در مسيح عيسی خلقتی تازه است٢.است

 اکنون او حاضر ٣ذشته و همه چيز تازه شده است،کهنه درگ

انی، گناه را ببرد، ترجيح است به جای اين که لذت اندک زم

 ٤.مورد جفا قرار بگيرد و عضوی از قوم خدا باشد دهد می

تعميد يافتن، پاسخی نيکو در قبال امتحان ضمير صالح در 

القدس  روح) تعميد( و نمادی از فروريختن ٥حضور خداست،

  ٦.است

 
  ۴١:٢ اعمال رسوالن ١
  ۴:۶ روميان ٢
  ١٧:۵ دوم قرنتيان ٣
  ٢۵:١١ عبرانيان ۴
  ٢١:٣ اول پطرس ۵
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٣٨، ١٨، ١٧:٢ ،۴٧:١٠  



  شوند؟ اين افراد به چه نامی خوانده می

 

 نخست شاگردان و«

 مسيحی به انطاآيه در

  »شدند مسمی
  )٢۶:١١اعمال (

در زمان کليسای رسوالن، يکی از مبشران به نام برنابا،

او برای جمع ايمانداران . القدس بود مردی نيک و پر از روح

نمود و برای  انطاکيه موعظه می

آورد که بايد از صميم  آنها دليل می

. دل خود را به خداوند بسپارند

های او به  هبسياری توسط موعظ

که بعدها (بعد از مدتی شائول . عيسی مسيح ايمان آوردند

هر دوی آنها . به آنجا آمد و به برنابا پيوست) پولس ناميده شد

کردند و به  به مدت يک سال در کليسای انطاکيه فعاليت می

در اين شهر بود که ايمانداران . بسياری از افراد تعليم دادند

  ١.مسيحی خوانده شدندبرای اولين بار به نام 

 به معنای پيرو مسيح بودن يا مثل مسيح مسيحیلغت 

شخصی که از اين لغت برای تعيين هويت خود . بودن است

روش درست به کار . کند بايد خيلی مواظب باشد استفاده می

بردن اين کلمه فقط در صورتی است که شخص، تولد دوباره 

مسيح خداوند سپرده اش را به عيسی   را تجربه کرده و زندگی

                                                 

٣٠  
 

  ٢٧-٢٠:١١ اعمال رسوالن ١
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 مسيح یها نشانه.  کندیاش از او پيرو باشد و هر روِز زندگی

عيسی . در زندگی چنين شخصی بايد به طور آشکار ديده شود

 او به خاطر ما رنج کشيد تا بتوانيم در ١:ای برای ماست نمونه

ای به جهت نيکوکاری برای   او نمونه٢.هايش برويم  اثر قدم

  ٣.ماست

ا اغلب اوقات يکديگر را خواهر و برادر اعضای کليس

 آنها عضوی از اعضای خانواده الهی ٤.کنند خطاب می

  ٥.هستند

مقدس، کليساها معموًال به نام  طبق رساالت کتاب

شد،  شان تشکيل می اشخاصی که جلسات عبادتی در خانه

به آنها رحمی   مخالفين با بیگاهی اوقات ٦.شدند ناميده می

به طور مثال يکبار در زمان . دادند  میالقابی غريب نسبت

 ٧.خواندند» ها دسته ناصری«کليسای رسوالن آنها را به نام 

بعضی اوقات آنها به نام زيستگاه يا منطقه جغرافيايی خود 
 

  ١۵:١٣ يوحنا ١
  ٢١:٢ اول پطرس ٢
  ٣٨:١٠ اعمال رسوالن ٣
  ١۵:٢ يعقوب ۴
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  ۵:٢۴ اعمال رسوالن ٧
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. شدند ا حتی به نام رهبران خود خوانده میشدند ي خوانده می

حال صرف نظر از نامی که به هر جمعی از آنها تعلق 

گرفت، آنچه از اهميت حياتی برخوردار بود، اطاعت يا  می

  ١.اطاعتی از ايمانی بود که يکبار به مقدسين سپرده شد بی

 نامند، پيروان تعاليم  میمسيحیآيا همه کسانی که خود را 

  د؟ هستنمسيح

متاسفانه امروزه بسياری از افراد در حالی از نام 

کنند که حقيقتًا خصوصيات عيسی مسيح   استفاده میمسيحيت

کنند  خيلی از افراد تصور می. رسانند را به منصه ظهور نمی

دهد تا بتوانند به گناهان خود  که فيض خدا به آنها مجوزی می

 یوير غلط و به جای ذات واقعی مسيحيت، تص٢ادامه دهند،

امروزه برخی . اند در ذهن ديگر اشخاص به وجود آورده

های سياسی و کل جماعت يک ملت، خود را مسيحی  جنبش

عيسی مسيح، . چنين چيزی واقعيت خارجی ندارد. نامند می

 
  ٣ يهودا ١
  ٢،١:۶؛ روميان ۴ يهودا ٢
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 و کسانی که به نام او اقرار ١حکومت دنيوی را رد کرد،

  .دارند، بايد از نمونه او پيروی کنند

ن عيسی نيت بسيار پاکی دارند و به علت بعضی از پيروا

 يا به دالئل ديگر هنوز به طور کامل نقشه یعدم اطالعات کاف

اند و ممکن است گاهی  خدا برای ايمانداران را درک نکرده

 اما خدا ٢.اوقات مرتکب اشتباهاتی کوچک يا بزرگ بشوند

بسيار مشتاق است تا ايمانداران را توسط روحش به سوی 

  ٣.يت کندحقيقت هدا

  کند؟ کليسا چطور از خود دفاع می

پادشاهی من از اين دنيا نيست، اگر بود، «: عيسی گفت

  ٤».جنگيدند شاگردان من برای آن می

  :طور نوشت  اين٥يکی از رهبران کليسای اوليه

من از قيد و بندهای قضايی، ارتشی يا مجلسی «

خوابی  ام، ديگر برای خدمت به خلق، بی دولت آزاد شده

 
  ١۵:۶ يوحنا ١
  ٢۶،٢۵:١٨ اعمال رسوالن ٢
  ١٣:١۶ يوحنا ٣
  ٣۶:١٨ يوحنا ۴
 بعد از ميالد مسيح ٣٢۵ تا ٩٠، تقريبًا »کليسای اوليه« منظور ما از ۵

  .است
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ريزی  ديگر وقت خود را صرف طرح. کشم نمی

 اداری نيستم، مقامکنم، به دنبال  های سياسی نمی نقشه

اشتياقی برای تنفس هوای مسموم دنيای سياست ندارم، 

در [در کنار صندوق رأی خبردار نخواهم ايستاد 

و صندلی ] انتخابات مّنت رأی دهندگان را نخواهم کشيد

چاپلوسی در [نداخت هيئت منصفه را برق نخواهم ا

، قانونی را زير پا ]جهت رسيدن به اهداف سياسی

نخواهم گذاشت و به وکال رشوه نخواهم داد، هرگز به 

شغل قضاوت يا دادرسی نخواهم پرداخت، از انجام 

خدمت سربازی سر خواهم تافت، و ميل نخواهم داشت 

 من از ميدان سياست اين -رانی کنم که بر احدی سلطه

های من  از اکنون به بعد تمام سياست. ام ه گزيدهدنيا کنار

  ١.متمرکز بر دنيای روحانيت خواهد بود

در قرن شانزدهم يکی از شهرهای اروپا، توسط افراد 

 درست در ٢.مسلحی که ادعای مسيحيت داشتند، تسخير شد

همان زمان، در بخش ديگری از اروپا، جماعتی از 

 
  ۵، دی پاليو، )ميالد مسيح بعد از ٢٢٠-١۶٠( ترتوليان ١
   ميليتنت آنا بپتيستز در شهر موانتر١۵٣٠ در سال ٢
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عيسی را پيروی زيستند که در هر چيز  ايمانداران می

اين دو گروه به علت اين که به يک نام خوانده . کردند می

شدند و از نظر تعليمی نيز وجوه اشتراکی داشتند، دولت  می

به اشتباه اين گونه تصور کرد که ارتباطی بين اين دو گروه 

وجود دارد و ترسيد که مبادا پيروان عيسی نيز شورشی بر 

طلب را از   و آرامشجو پس آنًا گروه صلح. پا کنند

ای تبعيد  هايشان بيرون انداخت و به محلی دور افتاده خانه

  :رهبر مسيحيان در اينباره چنين نوشت. نمود

آب و علف، فرش ما و آسمان،  اکنون اين وادی بی«

ها صبر  ما در اين سختی. سقف باالی سر ما شده است

پيشه خواهيم کرد و خدا را حمد خواهيم گفت که ما را 

ما ... شايسته رنج کشيدن به جهت نام خود ساخته است

آوريم که ما را از  شب و روز به حضور خدا فرياد برمی

خود را به رحمت . گزند آفات در امان بدارد و حفظ نمايد

سپاريم، اويی که رهبر و محافظ ماست و او برای  او می

  »...ما جنگ خواهد کرد

رای بخوابيم و  ما در زير گرمای سوزان می«

ما هيچکس حتی بدترين . کنيم  ايجاد نمییوحشت هيچکس
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تمامی هستی و ... رسانيم دشمنانمان را نيز ضرری نمی

و بر . افعالمان در پيش نظر ديگر مردمان آشکار است

دهيم صدها سکه طال از  شما مبرهن است که ترجيح می

. دست بدهيم تا اين که بخواهيم ديناری از کسی بدزديم

دهيم که صدمه ببينيم يا جانمان را بستانند و ما  ترجيح می

ای هم به پشت کسی  را بکشند ولی حتی با دست ضربه

 تا چه رسد به اين که -نزنيم ) حتی بدترين دشمنانمان(

ها، شمشيرها و تبرها به دست  بخواهيم مانند دنيا تيغ

  ».بگيريم

دانيد، ما هيچ اسلحه، نيزه و يا  همانطور که می«

خالصه کنم، پيغام ما، کالم ما، زندگی و . اريمتفنگی ند

رفتار ما سخنگوی اين است که در حقيقت و عدالت قدم 

داريم و در اتحاد با يکديگر حيات را به سر  برمی

اعالنيتًا به ، بريم، درست مانند پيروان حقيقی مسيح می

گوييم و از نحوه زندگی خود  حضور همگان سخن می

ز سخن گفتن با ديگران در شرمسار نيستيم، ما را ا

در واقع تاخت و تاز . خصوص ايمانمان ابايی نيست

ديگران بر ما، آنقدر آزار دهنده نيست زيرا که مسيح 
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از . ها پيش به وقوع اين امور نبوت نموده بود مدت

عيسی و . ابتدای دنيا نيز وضع بر همين منوال بوده است

  ١». نهج رنج کشيدند شاگردانش نيز به همين

کالم خدا زنده . کند کليسا به مدد کالم خدا از خود دفاع می

کالم خدا مميز . تر از هر شمشير دو دم است و مقتدر و برنده

 در کليسای اوليه هنگامی که ٢.های قلبی ماست افکار و نيت

 آنقدر ششد، اقتدار و تاثير پيام رنج و قيام مسيح موعظه می

شوب و ياغيگری متهم شديد بود که واعظان کالم به ايجاد آ

 پس با اين ٣!اند شدند، گويی که دنيا را زير و رو کرده می

حساب در پادشاهی خدا، همه چيز برعکس روال معمول 

  .دنياست

کند با قدرت شيطان، به طرق مختلف،  دنيا سعی می

بعضی اوقات شيطان مانند شيری غران . کليسا را نابود کند

به شکل فرشته نور در  و در باقی اوقات ٤شود؛ ظاهر می

 
  ، هاتريسچن اپيستلن ١۵٣۵ جيکوب هاتر، ١
  ١٢:۴ عبرانيان ٢
  ٩-١:١٧ اعمال رسوالن ٣
  ٨:۵ اول پطرس ۴



 بعضی اوقات پادشاهی دنيا به چشم ايمانداران ١.آيد می

دنيا علنًا ايمانداران ] در بيشتر نقاط[امروزه . نمايد دوستانه می

های غيرالهی  دهد ولی آنان را با جلوه را مورد جفا قرار نمی

آلود شيفته  های گناه دنيا آنها را با لذت. دهد اين دنيا فريب می

های آنچنانی  ها، ُمدها، پوشش ها، زرق و برق سازد؛ ثروت می

اگر کسی بدين گونه با دنيا دوستی . و روياهای فنا ناپذيری

٢.کند، دشمن خدا خواهد بود

 دانيد نمی آيا زانيات، ای«

 دشمی دنيا، دوستی آه

 آه هر پس خداست؟
 باشد، دنيا دوست خواهد می

  »گردد خدا دشمن
  )۴:۴يعقوب (

 گاهی اوقات کليسا، محبت اوليه 

کند و به آرامی به خواب فرو  خود به خدا را فراموش می

در اين صورت اگر . رود می

االخره کليسا توبه نکند، ب

روزی خواهد رسيد که 

جايگاه خود را به عنوان 

کليسايی در پادشاهی خدا از 

  ٣.دست خواهد داد

برای جلوگيری از چنين هالکتی، کليسا بايد دائمًا با تعاليم 

های روشنگرانه، اذهان اعضاء را بيدار نگاه دارد  و موعظه

                                                 

٣٨  
 

  ١۴:١١ دوم قرنتيان ١
  ۴:۴ يعقوب ٢
  ۵-١:٢ مکاشفه ٣



٣٩  
 

                                                

تا آنچه که توسط انبياء مقدس موعظه شده بود و دستورات 

 اگر کسی تعليمات کالم خدا ١.سوالن را به ياد داشته باشندر

را اطاعت نکند و در زندگی روزمره، آنها را به مرحله اجرا 

درنياورد، کليسا بايد راه درست را به آن شخص گوشزد کند 

و در صورت رويارويی با عناد، او را از جماعت کليسايی 

همچون ولی کليسا نبايد شخص اخراجی را . (اخراج کند

 ٢).دشمن بداند، بلکه همچون برادری او را نصيحت کند

يک ُبِز [سازد  اندکی خميرمايه فاسد، تمامی خمير را فاسد می

اگر يک تعليم غلط و يک گناه ]. کند َگر، تمامی گله را َگر می

کند  کوچک در جماعت ايمانداران راه يابد، آنچنان رشد می

   ٣.که تمام کليسا را آلوده خواهد ساخت

جماعت کليسايی هر چند مدت يکبار برای گرفتن عشاء 

 خوردن نان و نوشيدن شراب به يادبود خون ريخته -ربانی 

 گرد هم -شان  شده و بدن مجروح خداوند و نجات دهنده

 اگر کسی مرتکب گناهی شود و يا به هر حالتی از ٤.آيند می

 
  ٩-١:٣ دوم پطرس ١
  ۶:۵ دوم تسالونيکيان ٢
  ۶:۵؛ اول قرنتيان ٩:۵يان  غالط٣
  ١٧،١۶:١٠ اول قرنتيان ۴



۴٠  
 

                                                

 داشته  سرباز زند، نبايد اجازه١گوش فرادادن به نصايح کليسا

بدين شکل شخص . باشد که از نان و شراب شام خداوند بگيرد

شود و از آن توبه  گناهکار نسبت به گناه خود هشيار می

پس . شود اش با خداوند و کليسا احياء می کند و رابطه می

کليسا هم از گناه آشکار در امان خواهد بود و در خطر 

  ٢.ويرانی قرار نخواهد گرفت

  کند؟ یکليسا چطور رشد م

عيسی قبل . مهد کليسا در اورشليم، در خاورميانه است

از اين که به آسمان صعود کند، به شاگردانش گفت که به 

اقصا نقاط دنيا بروند، انجيل را به همگان موعظه کنند و 

 از آن تاريخ تا به امروز، انجيل ٣.دستورات او را تعليم دهند

قوم خدا . دا بيايندموعظه شده است تا افراد بيشتری به سوی خ

 چه توسط کالم، چه ٤دهند، هر جا که بروند به او شهادت می

 
  ١٨-١۵:١٨ متی ١
  ۵ اول قرنتيان ٢
  ٢٠،١٩:٢٨؛ متی ١۵:١۶ مرقس ٣
  ۴،١:٨ اعمال رسوالن ۴



۴١  
 

                                                

 اعمال نيکوی آنها همچون نوری بر اين دنيا ١.با اعمال

  ٢.تابد می

کشته شدن مسيحيان در راه ايمانشان، شهادتيست که به 

يکی از رهبران کليسای اوليه . شود رشد کليسا منجر می

هر چه بيشتر از ما «: طور نوشت ينخطاب به مخالفين کليسا ا

خون مسيحيان، . نهد کشيد، تعداد ما بيشتر رو به فزونی می می

   ٣».کاريد بذريست که شما آن را می

انجامد، تعليم، تربيت و  عامل ديگری که به رشد کليسا می

پرورش فرزندان مطابق اصول ايمان مسيحی در خانواده 

 عشق و محبت مسيحی  پر ازای نی که در خانهکودکا ٤.است

، به ٥کنند و همراه با تغذيه روحانی و تنبيهات درست رشد می

  .احتمال قوی وقتی بزرگ شوند، پيروان عيسی خواهند شد

در ضمن والدين مسيحی بايد فرزندان خود را 

خوان، بار بياورند تا در آنها اشتياق مطالعه کالم خدا به   کتاب

نقدر نگران فرزندانشان والدين مسيحی غالبًا آ. وجود آيد

 
  ١٢:۴ اول تيموتائوس ١
  ١٢:٢؛ اول پطرس ١۶:۵ متی ٢
   ترتوليان، برگرفته از جاده مهاجرت، ديويد دابليو برکوت٣
 ١٠-۶:١٢؛ عبرانيان ١۵،۶:٢٢ امثال ۴
  ۴:۶ افسسيان ۵



۴٢  
 

                                                

اند، قبل از شهيد شدن  هستند که حتی آنهايی که در زندان بوده

برای کسانی که مسئوليت مراقبت از فرزندانشان را به عهده 

  :داشتند، تعاليمی به جا گذاشتند

های يتيم کوچک من مثل ديگر يتيمان،  به بچه«

محبت کن، همان طور که مرا محبت نمودی، خواندن را 

 آنها بياموز و در وقت کامل، آنها را به عمل کردن به به

   ١».هايشان ترغيب نما آموخته

جوز، هانسکن و : هاست و اکنون روی سخنم با بچه«

، به همراه خواهر مطيعتان از سه خواهر باربرتگن

 به خوبی مراقبت کنيد و به آنها پيرتکنکوچک خود و 

خاری که در خدا ياد بدهيد که کار کنند تا با درستی و افت

 زحمت های خود   دستاب. و نجات اوست، رشد يابند

بکشيد، که مايه سربلندی شما خواهد بود و سخنان يکی 

بخشيدن از «: گويد از رسوالن را به ياد آوريد که می

 
، به ديگر خواهران و برادران )در زندان(ای از متياس سرواس   نامه١

  ۶٩٧شهيدان، صفحه   نقل از آئينۀ ١۵۶۵در کليسا، سال 



١ کاری و بيهودگی،   تا با بی».تر است گرفتن، فرخنده

   ٢.ننهاده باشيد باری بر کسی

اهای کوشا بر اين است که اشتياق والدين و کليس

های  فرزندانشان همه وقت و همه جا در حال آموختن ارزش

 درست مثل شاگردی که در حال فراگرفتن متون ٣الهی باشند،

آنها برای چنين . درسی ادبيات، جغرافيا و تاريخ است

معيارهايی بيشتر از هر مدرک تحصيلی ديگر در اين دنيا 

های  نها به احترامی که انسانارزش قائلند؛ آ) ملکوت زمينی(

کنند بلکه احترامی که فقط از  ديگر برايشان قائلند فکر نمی

   ٤.آيد جانب خدا می

پيروان مسيح به خاطر شيوه 

الهی زندگيشان، نور و نمک اين 

آنان مانند شهری هستند . جهانند

ای بنا شده است و  که بر فراز تپه

.از نظرها پنهان نيست

 من و«: عيسی گفت
 آرده بلند زمين از اگر
 سوی به را همه شوم،
  »دآشي خواهم خود

  .)٣٢:١٢يوحنا (

با ديدن زندگی و های ديگر   انسان١

                                                 

۴٣  
 

  ٣۵:٢٠ اعمال رسوالن ١
خطاب به فرزندانش، سال ) در زندان(ای به قلم ژوريس وايپ   از نامه٢

  ٧٧۵شهيدان، صفحه  نقل از آئينۀ . ١۵۵٨
  ٧:۶ تثنيه ٣
  ۴۴-۴١:۵ يوحنا ۴



شوند، عيسايی که راه و  شهادت آنها به سوی عيسی جذب می

ها را به سوی خود    عيسی همه انسان٢.راستی و حيات است

   ٣.کشاند می

 تحت تأثير عهد 

 جهت اين ازو«

 متوسط )عيسی(او

  »است یا ه تاز عهد

قبل از آمدن عيسی، انبياء و شريعت،

ولی با آمدن عيسی . ها قرار داشتند خدا با انسان) عتيق(قديم 

ق پيوست و تکميل تمام شريعت به تحق

 عهد جديد همان نقشه خدا برای ٤.شد

زندگی امروز انسان است و از زمان 

مرگ عيسی به بعد، زندگی ما را 

.دهد تحت تاثير قرار داده و می

  .)١۵:٩عبرانيان (

 از آن زمان تا به حال، ٥

ها وارد حيطه  پادشاهی خدا دائمًا اعالم شده است و انسان

ن نحو در طول  کليسا بدي٦.شوند خدا می) پادشاهی(ملکوت 

ها جاودانی شده است و سلطنتيست که دست ياری به  تمام نسل

  ...يازد سوی ديگران می

                                                                               

۴۴  
 

  ١۴-١٢:۵ متی ١
  ۴۴-۴١:۵ يوحنا ٢
  ٣٢:١٢ يوحنا ٣
  ١٧:۵ متی ۴
  ١٧-١۴:٩ عبرانيان ۵
  ١۶:١۶ لوقا ۶



  به تمامی عالم. ٣

 

 خداوند خداوند،همان آه«

 است دولتمند و است همه

 را او نام آه همه یبرا
  »خوانند یم

.  (١٢:١٠ وميان ر(

از آنجايی که کليسا تا اقصا نقاط دنيا گسترش يافته است

های مختلف دنيا راه پيدا کرده است،  ها و زبان و به فرهنگ

 مسيح برای معموًال کليساهای محلی به عنوان اعضای بدن

همکاری و تاثير بيشتر، به 

های سازمان  صورت تشکل

يافته با يکديگر در ارتباط 

رهبران کليساها بر . هستند

مقدسی برای بررسی و حل مسائل امروزی  طبق اصول کتاب

 با ١کليسا که کليسای اوليه نيز با آن دست به گريبان بود،

   ٢.کنند يکديگر ارتباط برقرار می

مًال طبيعيست که در يک کليسا يا در بين اين موضوع کا

کليساها، با وجود عشقی که به خداوند دارند، در بعضی 

موارد اختالف نظر به وجود بيايد، مخصوصًا در مواردی که 

اين مشکل در . کالم خدا حکم واضحی ابراز نداشته است

هنگامی که پولس . آمد زمان رسوالن نيز گاهی اوقات پيش می

                                                 

۴۵  
 

  ٢:١۵ اعمال رسوالن ١
  ۶-۴:١٢ اول قرنتيان ٢



۴۶  
 

                                                

که چه کسی را برای سفر بشارتی با خود  سر اينو برنابا بر 

ببرند، بحث داشتند، اختالف نظرشان بر سر اين موضوع 

آنقدر شديد بود که تصميم گرفتند از يکديگر جدا شوند و هر 

 در مواردی که اختالف ١!يک راه خود را در پيش گرفتند

نظر شديد است و دو برادر به نتايج کامًال متفاوتی دست 

د، در عين حال بايد با ادب و احترام با يکديگر رفتار يابن مي

 در جای ديگری از عهد جديد پولس رسول در مقابل ٢.کنند

پطرس ايستاد چرا که از نحوه رفتار او با ديگر ايمانداران 

توانست به مرجعی   پس کليسا بدين طريق می٣.ناراضی بود

  .استناد و توسط آن مشکالت را حل کند

گيرد، مسلمًا  دا تمامی دنيا را در برمیچون پادشاهی خ

در هر نقطه از دنيا، ايماندارانی هستند که برای ايمانداران 

 با اين حال هنگامی که آنها با ٤.آنسوی دنيا ناشناس هستند

يابند که وجوه مشترک بسياری  کنند، درمی يکديگر مالقات می

 
  ۴١-٣۵:١۵ اعمال رسوالن ١
  ١٧:٢ اول پطرس ٢
  ١٢،١١:٢ غالطيان ٣
  ٢٢،٢١:١ غالطيان ۴



۴٧  
 

                                                

در بين آنها هست چرا که هر دوی آنها يک خداوند و يک 

   ١.کنند نجيل را پيروی میا

ای تمثيلی در وصف زمانی نگاشت  يکی از انبياء قطعه

که پادشاهی خدا تبديل به کوهی عظيم شده و تمام دنيا را پر 

 عيسی پادشاهی خدا را به بذر کوچکی تشبيه ٢.کرده است

 ٣.کرد که وقتی برويد به درخت بزرگی تبديل خواهد شد

قدار زيادی خمير را مخمر  اندکی که م همچنين خمير مايه

سازد، يعنی هر جا که باشد، تاثير عميقی از خود به جا  می

وقتی که اين انجيل در تمامی «: عيسی گفت ٤.خواهد گذاشت

ها موعظه شود، زمان آخر فرا خواهد  جهان، به همه قوم

  ٥».رسيد

 
  ٢٨:٣؛ غالطيان ١٢:١٠ روميان ١
  ۴۵-٣١:٢ دانيال ٢
  ٣٢،٣١:١٣ متی ٣
  ٣٣:١٣ متی ۴
  ١۴:٢۴ متی ۵



۴٨  
 

                                                

  العاده کليسا چيست؟ نقشه نهايی و هدف فوق

همچنين . داستهدف کليسا آشکار نمودن جالل خ

 تا هر انسانی در ١موعظه، امر و نهی و تعليم در محبت

 هدف ٢.حضور عيسی مسيح در نهايت کمال حاضر شود

ها هر چه بيشتر و بيشتر توسط خون  نهايی اين است که انسان

 و بتوانند زندگی مقدسی داشته ٣عيسی از گناه خود پاک شوند

  ... تا بتوانند وارِد٤باشند

 
  ١۵:۴ افسيسان ١
  ٢٨:١ کولسيان ٢
  ٢١-١٨:١ اول پطرس ٣
  ١۶،١۵:١ اول پطرس ۴



  جاودانی درآسمانپادشاهی . ۴

کل خانواده زمينی و «: پولس رسول اينطور نوشته است

اين خانواده تمامی ايمانداران عهد عتيق مثل نوح  ١».آسمانی

آنها اعالم . گيرد  در برمي٢و ابراهيم را که در ايمان مردند،

کردند که بر روی اين زمين 

غريبه و مسافرند و مشتاق 

.وطنی نيکوتر بودند

تمامی اين اشخاص در «
که  ايمان مردند، بدون اين

صاحب برکات موعود 
ها را  شوند، اما انجام وعده

از دور ديده و با شادی در 
انتظار آنها بودند و به اين 
حقيقت شهادت دادند که در 

اين جهان غريب و 
  »اند بيگانه

 اين ٣

، همه مقدسينی را نيز که گفته

اند و به پاداش  فوت شده

اند، در  جاودانی خود رسيده

٤گيرد، بر می

  .)١٣:١١عبرانيان (
 و نيز همه 

مقدسينی که اکنون در اين 

از ديد خدا همه آنها بخشی از خانواده و . کنند دنيا زندگی می

  .پادشاهی او هستند

                                                 

۴٩  
 

  ١۵،١۴:٣ افسسيان ١
  ١٠-٧:١١ عبرانيان ٢
  ١۶-١٣:١١ عبرانيان ٣
  ١:۵ دوم قرنتيان ۴



عده اين برگزيدگان آنقدر اندک است که گله کوچک 

اند، ولی وقتی تمام مقدسين همه اعصار  ده شدهايمانداران نامي

در بهشت با يکديگر جمع شوند، آنقدر تعدادشان زياد خواهد 

ها، نژادها و  توان آنها را شمرد، آنها از تمام قوم بود که نمی

   ١.ها خواهند بود  زبان

زمان بازگشت ثانوی مسيح، تمام کسانی که در ايمان 

عيسی پادشاهی . هند خواستاند، از مردگان برخوا فوت شده

خود را به پدر تسليم خواهد 

.نمود

۵٠  
 

                                                

 تمام ايماندارانی که زنده ٢

هستند، ربوده خواهند شد تا او 

را در آسمان مالقات کنند و تا 

 همه ٣.ابد با خداوند خواهند بود

مقدسين در آنجا تا ابداالباد خالق 

خود را پرستش خواهند نمود، 

   ٤. و اکرام و قدرت استزيرا او شايسته دريافت جالل
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  ١٨-١٣:۴ اول تسالونيکيان ٣
  ١١،١٠:۴ مکاشفه ۴

 .)١١:٤مکاشفه (

ای خداوند و خدای ما، «
ای که  تو تنها شايسته

صاحب جالل و حرمت 
و قدرت باشی زيرا همه 

را تو آفريدی و به چيز 
اده تو، آنها هستی و ار

  »حيات يافتند
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کلمات انسانی قادر به بيان . بهشت مکان زيبايی است

کامل جاللی نيست که برای دوستداران و خادمان خدا مهيا 

غم و اندوه، گريه و درد هيچ راهی به بهشت . شده است

ها و امتحانات زندگی گذشته ما پشت سر  تمام غم. ندارند

يازی به خورشيد نخواهيم  در آنجا ديگر ن١.گذاشته خواهد شد

نور بهشت خواهد ) پسر خدا(داشت چرا که جالل خدا و بره 

 با تاسف بايد اقرار کرد که ٢.در بهشت شب وجود ندارد. بود

ماجرايی کامًال متفاوت در انتظار کسانی خواهد بود که برای 

نوشته شده . پادشاهی دنيا زندگی کردند و آن را خدمت نمودند

 عذابشان تا به ابد باال خواهد رفت و شب و است که دود آتش

  ٣.روز برايشان راحت نخواهد بود

هايی که شاگردان عيسی با آن دست به  بهشت به تمام رنج

هنگامی که استيفان شهيد در حال . ارزد گريبان هستند، می

جان دادن بود، توانست به آسمان نگاه کند و عيسی را به 
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يسی در آنجا ايستاده بود تا ع. دست راست خدا ايستاده ببيند

   ١.روح استيفان را به بهشت ببرد

باشد که ما به فيض خدا در دسته کسانی باشيم که 

آورند، که از دريافت ميوه درخت  دستوراتش را به عمل می

ای که شهر بهشت را  مند شويم و بتوانيم از دروازه حيات بهره

  ٢.گشايد، عبور کنيم به روی ما می

يی باد که قادر است به وسيله آن قدرتی جالل بر خدا«

کند، خيلی بيشتر از آنچه ما بخواهيم و حتی  که در ما کار می

بر او نسًال بعد نسل تا به ابد در کليسا . تصور کنيم، عمل کند

  ٣».و در مسيح عيسی جالل باد، آمين
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»و به  این  بشارِت ملکوت  در تمام  عالم  موعظه  
 خواهد شد تا بر جمیع  امت ها شهادتی  شود؛

آنگاه  انتها خواهد رسید.«
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