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  كليسا

  سرنوشت آن

  
  

در اين سري از درسها .  درودها در نام عيسي مسيح خداوند    
گذاريم  تعاليم اساسي كتاب مقدس را با شما عزيزان خواننده در ميان مي

طول دو درس گذشته در .  تا اينكه به اعتقادات عمدة مسيحيان پي ببريد
از كليساي عهد جديد سخن گفتيم و دربارة اعضاء كليسا و آيين كليسا 

خواهيم در پيرامون سرنوشت  در اين درس مي.  مطالبي به شما ارائه داديم
ببينيم بر اساس كتاب مقدس كليساي مسيح .  كليسا با شما صحبت كنيم

  .چه سرنوشتي دارد
  

  عروس مسيح

ريح رابطة خدا با قومش، معموالً به كتاب مقدس براي تش    
مثالً در عهد عتيق قوم اسراييل همسر .  روابط انساني اشاره نموده است

پرستي گرديد  وقتي قوم اسراييل مرتكب گناه بت.  يهوه خوانده شده است
در عهد جديد كليسا عروس .  او در مقابل خدا بعنوان زناكار شناخته شد

 خدا دربارة وفاداري يا عدم وفاداريِ او مسيح ناميده شده است و كالم
پولس رسول در رسالة دوم خود به مسيحيان شهر .  سخن گفته است

اي است الهي، زيرا من  عالقة من نسبت به شما، عالقه": قرنتس نوشت
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شما را بعنوان يك باكرة پاك دامن به عقد مسيح درآورده و به او تقديم 
ر كه حوا بوسيلة زيركي مار فريب ترسم همانطو اما اكنون مي.  نمودم

خورد، افكار شما نيز از ارادت و اخالصي كه به مسيح داريد منحرف 
شود، زيرا اگر كسي پيش شما بيايد و عيسي ديگري جز آن عيسايي را كه 

كنيد؟  و  ما به شما اعالم كرديم، اعالم كند آيا با خوشحالي او را قبول نمي
وحي غير از آنچه كه قبالً پذيرفته بوديد آيا حاضر نيستيد با خوشحالي ر

 "اي غير از آنچه قبالً به شما داده شده بود قبول كنيد؟ بپذيريد و يا مژده
  )4-2دوم قرنتيان فصل يازدهم، آيات(

اي تشبيه نموده است كه به عقد مسيح  در اينجا پولس كليسا را به باكره
د و دامن خود را با به همين علت كليسا نبايد فريب بخور.  درآمده است

شيطان كه دشمن كليساي مسيح است مايل .  دار كند تعاليم نادرست لكه
است كليسا را اغوا كند بطوري كه كليسا مجذوب عيسايي غير واقعي 

پس كليسا موظف است .  بشود و به انجيلي غير واقعي توجه نشان بدهد
يسي مسيح از تعاليم غلط دوري كند و به هر قيمتي كه شده است به ع

اري به تعاليم د ايمانمبادا .  بخش او وفادار بماند خداوند و انجيل حيات
  !نادرست عالقه نشان بدهد و از لحاظ روحاني مرتكب زنا بشود

اين ايده كه كليسا عروس مسيح است همچنين در رسالة پولس به 
نيم بي  به بعد مي22در فصل پنجم اين رساله از آية .  شود افسسيان ديده مي

بر اساس كالم خدا اين .  كه صحبت دربارة رابطة ميان زن و شوهر است
در يك خانوادة مسيحي زن .  رابطه بايد بر اساس احترام و محبت باشد

و .  كند بايد طوري از شوهر خود اطاعت كند كه از خداوند اطاعت مي
مرد بايد طوري زن خود را محبت كند كه مسيح كليسا را محبت نمود 

پولس رسول تعليم خود ).  دانيم كه مسيح جان خود را براي كليسا داد مي(
دهد و يك حقيقت بزرگ در اين  را دربارة شوهر و زن اينطور خاتمه مي
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.  كند امر نهفته شده است و به نظر من به مسيح و به كليساي او اشاره مي
بهر حال هر شوهري بايد زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زني 

رساله به افسسيان فصل پنجم، آيات . (ز بايد شوهرش را محترم بشماردني
32-33(  

كند كه  اي مي پولس از طريق رابطة ميان شوهر و زن ما را متوجه رابطه
هر چند كه روابط انساني مهم .  ميان مسيح و كليساي او وجود دارد

 مسيح اران با عيسيد ايمانهستند اما مهمترين رابطه، رابطة روحاني ما 
حاال ببينيم رابطة كليسا با مسيح چگونه به سرنوشت كليسا .  خداوند است
پر يوحناي رسول در فصل نوزدهم مكاشفه از واقعة .  كند ربط پيدا مي

برّه همان .  گويد كه عروسي برّه ناميده شده است ي سخن ميشكوه
واقب عيسي مسيح است كه در گذشته قرباني شد تا ما بتوانيم از گناه و ع

  .شوم گناه نجات بيابيم
تعلق دارد در ) يعني مسيح(به داماد ) يعني كليسا(از آنجايي كه عروس 

آينده يعني بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، عروس به داماد خواهد 
  .پيوست

 نوشته شده است 9-6در مكاشفة يوحناي رسول فصل نوزدهم، آيات 
 خداي ما كه قادر مطلق است خداوند،) يعني خدا را شكر(هللويا ..."

شادي و وجد كنيم و جالل او را بستاييم، زيرا زمان .  كند سلطنت مي
و به .  عروسي بره رسيده است، عروس او خود را آماده ساخته است

مقصود از كتان . (لباسي از كتان ظريف، پاك و درخشان ملبس شده است
 اين را سپس فرشته به من گفت) ظريف اعمال نيك مقدسين است

شوند او  بنويس، خوشابحال كساني كه به ضيافت عروسي بره خوانده مي
  ."همچنين به من گفت اينها كالم حقيقي خداست
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كند از لحاظ  وقتي يك نفر از راه ايمان عيسي مسيح خداوند را دريافت مي
.  شود، بنابراين كليسا با مسيح اتحاد روحاني دارد روحاني با او متحد مي

ليسا كه با مسيح اتحاد روحاني دارد اين است كه در آسمان سرنوشت ك
دانيم كه اين واقعه در  مي.  به مسيح بپيوندد و براي هميشه با او بسر ببرد

) يعني كليسا(با عروس خود ) يعني مسيح(آينده رخ خواهد داد و داماد 
به اين ترتيب وضعيت فعلي كليسا شبيه وضعيت .  ازدواج خواهد كرد

با اين تفاوت .  برد اي است كه در انتظار ازدواج بسر مي د كردهدختر عق
كه ازدواج مسيح با كليسا صد در صد انجام خواهد شد و هيچ عاملي 

اين موضوع كه مسيح قطعاً با كليسا .  تواند مانع اين ازدواج بشود نمي
كند كه او نسبت به  ازدواج خواهد كرد ما را بيشتر متوجه محبتي مي

ضمناً اين مطلب كه ما به مسيح خواهيم پيوست و .  رانش دارداد ايمان
كند كه پاك و مقدس  ابديت را با او بسر خواهيم برد ما را تشويق مي

  .باشيم و در انتظار ازدواج با داماد آسماني خود بسرببريم
  

  شريك شدن در جالل مسيح

قسمت ديگري از سرنوشت كليسا كه مافوق درك انساني ما     
اران به مسيح در جالل او شريك خواهيم د ايمان اين است كه ما باشد مي
البته بايد توجه داشته باشيم كه ما در حال حاضر نيز در جالل او .  شد

  .سهيم هستيم
خوانيم كه   مي30-29در رسالة پولس به روميان فصل هشتم، آيات 

پسر او شناخت از پيش برگزيد تا به شكل  خدا آناني را كه از ابتدا مي..."
او كساني را كه قبالً برگزيده بود به سوي خود خوانده است، و ...  درآيند
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شدگان را كامالً نيك محسوب كرد و نيكان را نيز جاه و جالل  خوانده
  ".بخشيد

دهند كه چيزهايي در زندگي ما انجام  افعال موجود در اين دو آيه نشان مي
خدا آناني را ...": فرمايد ه ميبه كالم خدا توجه داشته باشيد، ك.  شده است

او ...  شناخت از پيش برگزيد تا به شكل پسر او درآيند  كه از ابتدا مي
كساني را كه قبالً برگزيده بود به سوي خود خوانده است، و 

جاه و جالل شدگان را كامالً نيك محسوب كرد و نيكان را  خوانده

الل او سهيم هستيم، به اران به مسيح هم اكنون در جد ايمانما .  "بخشيد
از آنجائيكه ما در .  باشيم آن علت از اختيار و اقتدار روحاني برخوردار مي
توانيم براي ديگران وسيلة  مسيح داراي اختيار و اقتدار روحاني هستيم مي

  .نجات و رهايي باشيم
خوانيم  در رساالت افسسيان و كولسيان و قسمتهاي ديگر عهد جديد مي

ز مرگ دوباره زنده شد و سپس به آسمان صعود نمود و در كه مسيح بعد ا
جالب است كه در رسالة پولس به .  دست راست خداي پدر نشست

بخاطر اتحادي كه با ...  " نوشته شده است 6افسسيان فصل دوم، آية 
.  "مسيح داريم ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسماني با مسيح نشانيد

اران به مسيح هم اكنون شريك مقام آسماني و  مسيح د ايمانبينيم كه ما  مي
اما بايد در نظر داشته باشيم، زماني خواهد آمد كه ما با مسيح در .  هستيم

 19در رساله به روميان فصل هشتم، آية .  جالل ظاهر خواهيم شد
تمامي خلقت با اشتياق فراوان در انتظار ظهور پسران خدا "خوانيم كه  مي
اين به زماني اشاره دارد كه ما با .  برد بسر مي) ران به مسيحاد ايمانيعني (

.  ناپذير همراه مسيح به اين جهان بازخواهيم گشت  و فناپر جاللبدنهايي 
خود آفرينش هم از ..." 21در آن موقع بر اساس روميان فصل هشتم، آية 
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ا اينه.  "شود گردد و در آزادي  فرزندان خدا سهيم مي قيد فساد آزاد مي
به موجب رسالة .  همه در زمان بازگشت دوبارة مسيح واقع خواهند شد

وقتي مسيح كه زندگي ما است " 4پولس به كولسيان فصل سوم، آية 
پولس .  "ظهور كند، ما نيز با او در شكوه و جالل ظهور خواهيم كرد

كنيز ) يعني نجات نيافتگان(آنان ": همچنين به كليساي تسالونيكيان نوشت
 جاوداني و دوري از حضور خداوند و محروميت از جالل قدرت هالكت

آيد، از مقدسين خود جالل  در آن روزي كه او مي.  او را خواهند ديد
دوم  ("...اران از ديدن او متعجب خواهند شد د ايمانخواهد يافت و تمام 

  )10-9تسالونيكيان فصل اول، آيات 
ان گذاشتيم به همراه آيات اين چند آيه كه بعنوان نمونه با شما در مي

 ديگري كه در كتاب مقدس وجود دارد ما را از سرنوشت كليساي مسيح با
به اين ترتيب كليسا در بازگشت مسيح شريك قدرت و .  كنند خبر مي

  .جالل او خواهد بود
  

  وارث زمين شدن

، يكي ديگر از مطالبي زمين را به ميراث بردنو باالخره     
بر اساس كالم .  توانيم ذكر كنيم ت كليسا مياست كه در مبحث سرنوش

زمين خواهند شد و اين در ) يا مالك(اران به مسيح وارث د ايمانخدا 
زماني وقوع خواهد يافت كه كليسا همراه مسيح به منظور سلطنت به 

: كوه چنين فرمود عيسي در موعظة سر.  جهان بازخواهد گشت
 ".شان وارث زمين خواهند شدخوشابحال حليمان يعني فروتنان، زيرا اي"
مسيح يكبار به اين زمين آمد تا از طريق ).  5انجيل متي فصل پنجم، آية (

از .  مرگ و رستاخيز خود نجات را براي آدميان گناهكار فراهم كند



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

همراه او بر اين زمين ) اران به مسيحد ايمانيعني (آنجايي كه كليسا 
در مكاشفة .  واهيم شدسلطنت خواهد كرد ما وارث و مالك زمين خ

تو ...  " نوشته شده است كه 10-9يوحناي رسول فصل پنجم، آيات 
اي كه، طومار را بگيري، و مهرهايش را بگشايي، زيرا تو كشته  شايسته

شدي و با خون خود مردمان را از هر قبيله و زبان، از هر ملت و امت 
نوان كاهنان، تو آنان را به سلطنت رسانيدي تا بع.  براي خدا خريدي

  ".خداي ما را خدمت كنند و آنها بر زمين فرمانروايي خواهند كرد
بينيم كه سلطنت مسيح بر زمين يك هزار  و در فصل بيستم مكاشفه مي

  .سال طول خواهد كشيد
دانيد كه زندگي فعلي ما يك دورة  برادر و خواهر مسيحي، آيا مي

يد هر چه بيشتر به كارآموزي است براي آينده؟  پس در حال حاضر با
مسيح و كالم او وفادار باشيم و در او رشد كنيم تا در سلطنت آيندة او 

  .بيشتر مورد استفاده قرار بگيريم
اران به مسيح با او بر زمين د ايمانبا توجه به سرنوشت كليسا و اينكه ما 

اي باشد كه  سلطنت خواهيم كرد، زندگي كنوني ما بايستي شايستة آينده
خويشتن را از هر ...": فرمايد كه كالم خدا به ما مي.  ارش هستيمدر انتظ

نجاست جسم و روح طاهر بسازيم و قدوسيت را در خداترسي به كمال 
  ).1رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل هفتم، آية  (".رسانيم


