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درس پنجم :
کلیسا بدن عییس
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درس چهارم:  با عیسی در پرستش

خوش آمد گویی: ۳ دقیقه	 
بــا نوجوانــان، گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید. اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نــو ایمــان یــا مهمــان بــرای اولیــن 
بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت، خوشــامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود. بطــور مثــال شــخص جدیــد را بــه نــام در جمــع 
معرفــی کنیــد و از نوجوانــان نیــز بخواهیــد تــا خــود را یــک بــه یــک معرفــی کننــد و یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد 

خودشــان بــا ســایرین در میــان بگذارنــد. 

گپ و گفتگوی خودمانی : 15دقیقه	 
همانطور که میدانید هدف این سری از دروس این است که نوجوانان وارد رابطه عمیق تری با مسیح شوند. 

این درس، آخرین قسمت این مجموعه می باشد که در مورد کلیسا، صحبت خواهیم کرد.

در ابتــدا قبــل از شــروع تعلیــم، در یــک مشــارکت کامــا دوســتانه از آنهــا ســواالت زیــر را بپرســید، هــدف از ســوالها ایــن 
اســت کــه نوجوانــان درک کننــد بــرای بــودن بــا مســیح و شــناخت بهتــر و بیشــتر از خداونــد و رشــد روحانــی بایــد در جمــع 

ایمانــداران قــرار بگیرنــد.

۱- آیا در رابطه شخصی تان با عیسی تغییری در هفته های گذشته ایجاد شده است؟

۲-در کدام بخش بهتر ،حضور و وجود عیسی را در کنار خود درک کرده اید؟ چطور؟ دعا، پرستش، کام

 
پیش درآمدی بر تعلیم	 

کلیپ	 

تعلیم: 15-20 دقیقه	 
خیلــی وقتهــا مــا نمــی دانیــم کلیســا کجاســت یــا کلیســا را نمــی شناســیم یــا بعضــی مواقــع پیــش خودمــان فکــر میکنیــم 
شــکل و بنــای اصلــی ســاختمان چگونــه اســت. شــاید بعضــی از شــما نوجوانــان عزیــز کــه در کشــورهای غیــر از ایــران و 
افغانســتان هســتید، در کلیســا ســاختمانی بســیار بــا شــکوه باشــید و یــا در یــک کلیســا ســاختمانی ســاده هســتید و فکــر 

مــی کنیــد کلیســا بایــد شــبیه فیلمهــا و عکســهایی باشــد کــه دیــده ایــد. ولــی واقعــا کلیســا کجاســت و کلیســا چیســت؟

کلیســا در زبــان یونانــی، یعنــی اجتمــاع یــا جماعــت فراخوانــده شــدگان. ریشــه آن از ســاختمان یــا مــکان خاصــی نیســت 
بلکــه ریشــه آن از مــردم اســت و کلیســا بــه جمــع ایمانــداران اشــاره دارد.

پس با تعریفی که از کلیسا امروز متوجه شدیم می خواهیم دید و طرز فکری نو نسبت به کلیسا پیدا کنیم.

 کام خدا کلیسا را به بدن مسیح، تشبیه کرده است.

خیلــی جالــب اســت کــه بدانیــم چــرا کام خــدا کلیســا و در واقــع جمــع ایمانــداران را بــه بــدن مســیح تشــبیه کــرده اســت، 
و چطــور در ایــن بــدن مــا رشــد مــی کنیــم؟

بیایید با هم نگاهی به بدن انسان بیاندازیم تا بهتر معنای بدن را درک کنیم.

بــدن همــه مــا از اعضــا متفاوتــی تشــکیل شــده و هــر عضــوی عهــده دار وظیفــه ای خــاص در بــدن اســت و در واقــع هــر 
عضــوی نقشــی بســیار مهــم را ایفــا مــی کنــد تــا بــدن پابرجــا و ســالم باشــد. شــاید مــا فکــر میکنیــم کــه آن عضــوی کــه 
دیــده مــی شــود خیلــی مهــم اســت، مثــل چشــم. بارهــا بــا خودمــان فکــر کردیــم کــه اگــر نابینــا بــودم چقدرزندگــی دشــوار 
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میشــد، ولــی آیــا بــه آن مویــرگ یــا عصــب پشــت چشــم فکــر کردیــد کــه چــه کار مهــم و حیاتــی را بــرای دیــدن چشــم 
مــا انجــام میدهــد. پــس وقتــی بــه عملکــرد بــدن بطــور خــاص و دقیــق نــگاه مــی کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه چقــدر 

بــودن تــک تــک اعضــا مهــم هســتند.

عکــس زیــر را بــه نوجوانــان نشــان دهیــد، ایــن بخــش بــرای ایجــاد تنــوع و جلوگیــری از یکنواختــی در تعلیــم، طراحــی 
شــده اســت.

شــاید همــه مــا از خــود پرســیده ایــم کــه هــدف از آفرینــش انگشــت کوچــک پــا چیســت و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه بــرای خــوردن بــه دیــوار یــا پایــه مبــل آفریــده شــده اســت، ولــی در حقیقــت اگــر انگشــت کوچــک نبــود بــدن نمــی 
توانســت تعــادل خــود را بــرای راه رفتــن و دویــدن حفــظ کنــد. بــدن مــا در اتحــاد کامــل بایــد فعالیــت کنــد تــا همــه 
اعضــا بــه موقــع حرکــت و رشــد کننــد تــا زندگــی عالــی داشــته باشــیم پــس هیــچ عضــوی برتــر از عضــو دیگــر نیســت 
و یــک نکتــه بســیار بســیار مهــم در بــدن مــا اینســت کــه همــه اعضــا کوچــک وبــزرگ، از ســر کــه جایــگاه مغــز اســت 

فرمــان میگیرنــد و همــه تحــت هدایــت مغــز عمــل خــود را بــه درســتی انجــام خواهنــد داد.

همــه اعضــا بــدن در اتحــاد و پیوســتگی در بــدن و تحــت فرمــان ســر اســت کــه اجــازه رشــد پیــدا مــی کننــد و اگــر دســت 
از بــدن جــدا یــا قطــع شــود دیگــر نمــی توانــد فعالیــت کنــد و دســت جایــی غیــر از بــدن معنــای دســت بــودن را نــدارد.

در این قسمت بیایید نگاهی به اول قرنتیان باب ۱۲ آیات ۱۲تا ۲۷ بیاندازیم تا بدن مسیح بودن را بهتر درک کنیم.

چقــدر کام خــدا زیبــا توضیــح میدهــد کــه همــه در بــدن بــرای کاری خــاص آفریــده شــده ایــم، در بــدن مســیح هــر 
کســی جایــگاه و ســهم خــود را ادا مــی کنــد. همــه در اتحــاد بــا هــم و تحــت فرمــان ســر کلیســا یــا همــان ســر بــدن 
یعنــی مســیح مــی تواننــد در ســامتی رشــد کننــد اگــر مبشــر خــارج از کلیســا باشــد چطــور افــراد را بــه خداونــد دعــوت 
کنــد از چــه کســی کام را بشــنود و بــه دیگــران انتقــال دهــد اگــر واعــظ در بــدن مســیح نباشــد پیــام خــدا را بــه چــه 
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کســانی اعــام کنــد اگــر معلــم در بــدن نباشــد چــه کســی را بــرای شاگردســازی و پیشــبرد پادشــاهی تعلیــم دهــد و 
حتــی اگــر شــخصی در بــدن نباشــد کــه بــدن و ایمانــداران را در قســمت مالــی حمایــت کنــد پــس چطــور بــدن در ایــن 

راســتا بــه جلــو بــه پیــش رود؟

کلیســا بــه آن تعــداد از افــراد کــه در کنــار مــا هســتند ختــم نمــی شــود بلکــه همــه مــا در جمــع ایمانــداران جهــان 
عضــوی از بــدن مســیح هســتیم کــه در اتحــاد یــک ســر، کــه همــان عیســی مســیح اســت حرکــت میکنیــم. همانطــوری 
کــه پیشــتر دیدیــم دســتی کــه از بــدن جــدا شــود دیگــر هرگــز رشــد نمــی کنــد و حتــی بعــد از مدتــی خشــک و بــا 
اســتفاده مــی شــود و در گــذر زمــان حتــی بــدرد پیونــد زدن هــم نمــی خــورد. ولــی دســتی کــه بــه بــدن متصــل باشــد 
ــه دیگــر اعضــا کمــک کنــد و اگــر عضــوی دیگــر دچــار نقــص  ــد ب ــا پیــدا مــی کنــد کارآیــی دارد و حتــی مــی توان معن
یــا کمبــود باشــد آن را متحمــل شــود. پــس در بــدن مســیح هــم مــا میتوانیــم رشــد کنیــم و کمــک کنیــم تــا اعضــای 

ضعیفتــر رشــد کننــد و متحمــل بارهــای گــران هــم شــویم. 

یک تجربه شخصی از نویسنده:

دوران کرونــا باعــث شــد اکثــر کشــورهای جهــان کــه دارای کلیســا ســاختمانی بودنــد تــا مدتــی طوالنــی در کلیســا را 
ببندنــد و آن را تعطیــل اعــام کننــد ولــی آیــا واقعــا مســیحیت و بــدن مســیح تعطیــل شــد؟ آیــا ایمانــداران رشــد نکردنــد 

و هیچکــس قلبــش را بــه مســیح نــداد؟

هرگــز، اتفاقــا ایــن تجربــه خوبــی بــود تــا همــه ایمانــداران دنیــا درک کننــد کــه در بــدن مســیح عضــو هســتند و نــه تنهــا 
یــک ســاختمان آنهــا را بهــم پیونــد نمــی دهــد بلکــه ســر کلیســا همــان عیســی مســیح آنهــا را در هــر شــرایطی هدایــت 
خواهــد کــرد. در ایــن ایــام، در بــدن مســیح هــر کســی کــه وظیفــه خــود را درســت انجــام داد و در بــدن مانــد توانســت 
رشــد کنــد و حتــی ثمــر هــم بیــاورد. در ایــن مقطــع زمانــی اتفاقــا مــا درک کردیــم کــه روح خــدا محــدود بــه زمــان یــا مــکان 

خاصــی بــرای هدایــت مــا نیســت.

مــا در بــدن متوجــه نیازهــای دیگــران مــی شــویم تــا بــرای آنهــا دعــا و شــفاغت کنیــم، مــا در بــدن مســیح اســت کــه مــی 
توانیــم کام  خــدا را در زندگیهــای خــود بطــور عملــی انجــام دهیــم چــون در انــزوا و در تنهایــی مــا نیــاز خــود را متوجــه نمــی 
شــویم و نمــی دانیــم چــه چیــزی از کام را بایــد وارد زندگیهــای خــود کنیــم تــا در شــبیه شــدن بــه عیســی رشــد کنیــم. در 

بــدن و جمــع ایمانــداران مــا بــه آن هــدف خلقــت کــه همانــا پرســتش عظیــم، خالــق اســت دســت پیــدا مــی کنیــم.

نتیجه 

در بــدن بــودن مــا را نســبت بــه جــا و مــکان و حتــی کاری کــه بــر عهــده مــا هســت متعهــد مــی کنــد و در بــدن بــودن 
مــا را کمــک مــی کنــد تــا وفــادار بــه جایــی کــه هســتیم باشــیم و حتــی فــداکار بشــویم تــا دیگــران هــم بتواننــد رشــد 

کننــد و از ایــن طریــق شــاگرد مســیح شــده و بــه شــباهت او در آییــم.

مــا در هــر کجــا از دنیــا یــا در هــر ســاعتی از شــبانه روز کــه هســتیم مهــم ایــن اســت کــه بــاز هــم در بــدن مســیح عضــو 
هســتیم و توســط ســر کلیســا هدایــت مــی شــویم و بــا همیــن وصــل بودنمــان بــه بــدن طبــق اعمــال بــاب ۲ آیــه ۴۷ 

ثمــر خواهیــم آورد تــا دیگــران هــم مســیح را بشناســند و بــه جمــع ایمانــداران در بــدن مســیح اضافــه شــوند. 

ــم در خلقــت بــرای هــدف خاصــی  در نتیجــه مانــدن در جمــع ایمانــداران و بــدن مســیح اســت کــه مــا درک میکنی
آفریــده شــده ایــم. بــرای داشــتن رابطــه ســالم بــا خــدا و خــود و دیگــران و همچنیــن بنــای خــود و دیگــران، در بــدن 

ــا را عطــا میکنــد. اســت کــه روح خداونــد عطای
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پنج نکته کاربردی درنتیجه ماندن در بدن مسیح: 

۱-متعهد شدن » اول قرنتیان ۱۲ آیات ۱۷تا۲۱

۲-شاگرد مسیح شدن » لوقا باب ۱۴ آیه ۳۳

۳-رشد کردن توسط سر   »کولسیان باب ۲ آیه ۱۹

۴-چشیدن حضور عیسی  » متی باب ۱۸ آیه ۲۰

۵-رسیدن به یک هدف برای پیشبرد ملکوت خدا   »اعمال باب ۲ آیه۴۷

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
1- بــا توجــه بــه نوجوانــان کــه در جمــع شــما حاضــر هســتند کارهایــی از قبیــل دعــا و شــفاعت کــردن، پرســتش، 
تشــویق کــردن دیگــران، بشــارت دادن، امــداد کمــک رســانی و...  را بیــن آنهــا تقســیم کنیــد و بــه آنهــا بــه عنــوان 
عضــوی در بــدن مســیح مســئولیتی را واگــذار کنیــد تــا در طــول هفتــه معنــا عضــو بــدن مســیح را عمیقــا تجربــه کننــد. 
هــر کــدام تمرینــی از عضــو بــدن مســیح را داشــته باشــند و در پایــان هفتــه تجربــه بــودن در ایــن بــدن را و نتیجــه رشــد 

شــخصی خــود را بــا دیگــران در میــان بگذارنــد.

ــد کــه  ــان را خدمــت مــی کنیــد و آنهــا در اطــراف خــود شــخصی را ندارن ــق اینترنــت نوجوان ۲- همچنیــن اگــر از طری
ایمانــدار باشــد آنهــا را تشــویق کنیــد و راههــای متفاوتــی را بــرای بشــارت دادن بــه آنهــا پیشــنهاد دهیــد تــا بتواننــد 
دوســتان و خانــواده خــود را بــه مســیح دعــوت کننــد تــا باهــم و در اتحــاد یــک روح، عضــوی از بــدن مســیح شــوند و 

معنــای مشــارکت را تجربــه کنــد.

۳- بــرای بــودن در بــدن مســیح و انجــام خدمــت، نوجوانــان در هــر قســمتی کــه هســتند، هــر روز قبــل از شــروع بــه 
خدمــت، زمانــی را در دعــا بــه خــدا اختصــاص دهنــد تــا بــا قــوت او بتواننــد حرکــت کننــد.

بــه پایــان مجموعــه در مــن بمانیــد رســیدیم، هــدف از طراحــی دروس ایــن مجموعــه ایــن بــود کــه تــک تــک نوجوانــان 
بــه ایــن درک برســند کــه بــرای رشــد روحانــی و ثمــر دهــی در زندگــی شــخصی و روحانــی بایــد در مســیح بماننــد و 
ایــن مانــدن در مســیح مســتلزم خوانــدن کام، دعــا و صحبــت کــردن بــا اوســت و پرستشــهای ماســت کــه مــا را بــه او 
نزدیــک مــی کنــد و در بــدن مســیح اســت کــه همــه تجــارب روحانــی و رشــد خــود را بــه مــدد ســر یعنــی عیســی مســیح 

بــه مرحلــه اجــرا و تحقــق بخشــیدن مــی گذاریــم. 

آیه کلیدی برای حفظ کردن : ۲ دقیقه	 
و اگــر یــک عضــو دردمنــد گــردد، همــۀ اعضــا بــا او همــدرد باشــند؛ و اگــر یــک عضــو ســرافراز شــود، همــه در خوشــی 

او شــریک گردنــد. بدیــن قــرار، شــما بــدن مســیح هســتید و هــر یــک عضــوی از آنیــد

 اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۶ و۲۷

دعا و پرستش : ۸ -۱۰  دقیقه	 
باهم گرد آییم همه ایمانداران	 

بشنو ای خداوند صدای قومت	 

بازی: ۱۰ – ۱۵ دقیقه	 

https://youtu.be/1FfyNxJMSUE
https://youtube.com/watch?v=3faXKl01HLo
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دست رشته

در ایــن بــازی گــروه را بــه دو تیــم مســاوی تقســیم کنیــد و از هــر تیــم بخواهیــد کــه اگــر تــوپ بــر طبــق قرعــه بــه دســت 
ــر زمیــن هــم  ــا تیــم رقیــب آن را بدســت نیاورنــد و از آنهــا نگیرنــد و اگــر تــوپ ب آنهــا ســپرده شــد، مراقــب باشــند ت
بیفتــد، بایــد ان را بــه تیــم مقابــل بدهنــد. هــر تیــم در مــدت زمــان مشــخصی کــه از طــرف شــما تعییــن مــی شــود، 

بتوانــد تــوپ را حفــظ کنــد و بــه هــم تیمــی خــود پــاس دهــد برنــده خواهــد بــود.

ایــن بــازی بــه نوجوانــان کمــک مــی کنــد تــا متوجــه شــوند بــرای انجــام وظیفــه ای کــه هــر یــک از مــا در کلیســا داریــم 
بایــد مثــل ایــن بــازی بــا دیگــر اعضــا در اتحــاد باهــم باشــیم تــا کســی نتوانــد آن را از مــا بربایــد و همــه در راســتای 

یــک هــدف بــه پیــش برویــم.

اگــر بصــورت غیــر حضــوری عزیــزان را خدمــت مــی کنیــد آنهــا را دو تیــم کــرده و از آنهــا بخواهیــد بــازی پانتومیــم را 
بــازی کننــد ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه هــر تیــم در اتحــاد کل اعضــا بایــد طــوری باهــم بــازی کننــد کــه تیــم مقابــل بتوانــد 
اســم مــورد نظــر را حــدس بزنــد و تشــخیص دهــد و هــر تیمــی بتوانــد بهتــر بــازی کنــد کــه تیــم مقابــل بهتــر کلمــات را 

حــدس بزننــد برنــده خواهــد بــود. در اتحــاد پیــروزی کســب میشــود.


