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 ما � كنيسة العهد اجلديد؟ 
 بقلم جون تو�دال 

"بالنسبة   باء الكنيسة،آأحد  كرب�انوس  لكمات ادً ردِّ جون اكلفن، مُ  ا قال. و�ملفظي املسييح بال كنيسة هو تناقض 
بعض  صِدم"الكنيسة األم" قد تَ ". يف ح� أن فكرة هلم ا أمً � ا كنيسة أيًض فالا هلم، ألوئلك اذلين ي�ون اهللا أبً 

املسيح،    سهسَّ العهد اجلديد اذلي أ  يف ظلاألساس املنطيق الكتايب وراء ذلك.    ظهرللحظة سي  ولو   فك�تلاء، فإن االقرَّ 
ىلع العبادة، واتللمذة،   لتشجيعال مع� ل، ا بدونهف ؛ةللحياة املسيحيَّ ة بالنسبة يف اغية األهميَّ الكنيسة تعترب 

ا ابلعض" ن"بعض  نصوص �موعة  وتطبيق  يف الواقع، سيكون من الصعب ىلع الفرد استيعاب  .  رش�ة، والاتسايلَّ اإلرو
 ة.عن املشار�ة يف كنيسة �ليَّ  اعيدً العهد اجلديد بأسفار اليت تمأل صفحات 

يف السماء   يهالعظيم هو أن ابن اهللا ترك أب واألهم من ذلك، أن الكنيسة � مر�ز عمل املسيح. إن رس اإل�يل 
الكنيسة ليست ىلع هامش  ف .. لقد سفك دمه من أجلها ذللك ةستحقِّ مُ  غ� هنا ىلع األرض ا يلأخذ نلفسه عروسً 

 يف مر�زها.  ها خطة اهللا للفداء لكن

  توجد .  الكنيسة   �ُشلكِّ   نيف مسألة مَ ا  ة وعمل املسيح، �تاج إىل اتلفك� مليًّ ياة املسيحيَّ يف احل ة الكنيسة  ا ألهميَّ نظرً 
ل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت  إجابة مفيدة يف ديلل ون من لك  � �تمع  املنظورة"الكنيسة  تقول: ، واليت الُمفصَّ ُمكَّ

). هناك  ٦٢" (سؤال وجواب أطفاهلم ومن، يَّةاحلقيق يانةبادل رتفونواألما�ن يف العالم يع العصور مجيع يف اذلين
 فيها. انلظرا ىلع األقل من هذا اتلعر�ف �ستحق منَّ  ثالثة جوانب

 
ً

قلشعب اهللا ىلع األرض.  املر� ج�ِّ � اتل املنظورة، الكنيسة أوال القساوسة وستمنسرت ( علماء الهوت  فرَّ
كما يراها اهللا. هذه ليست يف   املنظورة كما نراها والكنيسة غ�  املنظورةمفيد ب� الكنيسة  ) �شلٍك ونالهوتيُّ وال

ل أوئلك  بَ معروفة من قِ   املنظورة. الكنيسة  منظور�ننظر إيلها من  كنيسة واحدة يُ   ها لكن  �تلفت�،األساس كنيست�  
  �ستمعون اذلين  واإليمان،  ب   عرتافاال� بأنفسهم مسيحيِّ   يدعون   اذلين وة،  يف املعموديَّ   ثلالوث ااهللا  اسم    نالوناذلين ي

، األتقياء ون اإلرشاف الرعوي من الشيوخاذلين يتلقُّ واذلين يتجمعون حول العشاء الر�ا�، ولوعظ ب�لمة اهللا، ل
 ، وما إىل ذلك. ة العظ�لإلرسايلَّ ا يف العمل الكب� اذلين �شار�ون معً و

يمتلكون هذا    َمن باملسيح، بل من    هم أوئلك اذلين يعلنون إيمان  من  ببساطة تتشلكَّ  ال    املنظورة ل�ن الكنيسة غ�  
دون، وهمس�وتقد، وتبنِّيهم، وترب�رهم، وجتديدهم، تم اختيارهماإليمان حًقا: أي َمن    . يف املسيح � انلهاية سيتمجَّ

املبدأ تأ�يد بولس   هذا . يعكسنظورة ينت� إىل الكنيسة غ� امل املنظورة ليس لك من ينضم إىل صفوف الكنيسة
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القمح  من  ا  دائمً الكنيسة املنظورة    امللكوت ستتكوَّنهذا اجلانب من  �  و   ة.قيقيَّ احل أن إرسائيل ليست لكها إرسائيل  
 .زوانوال

   للكنيسة اللكمة األ�رث شيواًع  خدمال �ُست  . يف العهد اجلديد،منترش يف لك العالم� �تمع  املنظورةا، الكنيسة ثانيً 
ُ . بل إن امليلك أو اهلاالجتماع ، مثل خيمة مادي ب�ا لإلشارة إىل مأبدً ) ا لكيسيَّ إة بايلونانيَّ (   ش� إىل مجاعة صطلح �

 مع نفسه. ةيَّ من انلاس داعهم اهللا من العالم إىل عالقة عهد 

  مؤسسة، أو    ،ةلكيَّ   ة و� ليست ملو�ة أليَّ   .ةادلينيَّ حىت  أو    ،ةأو املهنيَّ   ،ةاجلمعيات االجتماعيَّ   كسائرالكنيسة ليست  
، أو  هلمملاًك ، أو  لكملاًك ، الكنيسة ليست يف الواقع، وال تأخذ أوامرها من أي قبيلة أو تقليد. لعامة الشعبأو 

ميثاق يضم   �  ، بلسمنتاألمن الطوب و مصنواًع  مب�ليست   و�اتلايل فإن الكنيسة كنيسة املسيح.  �  ، بل مليك
جسد    هلم  "ةاحلقيقيَّ   يانةفون بادلمن اخلطاة اذلين "يعرت  منترش يف لك العالم�تمع  —من لك لسان وقبيلة وأمة    أناًسا 

 ). ٦–٤: ٤(أفسس  � واحد ومعموديَّة واحدة، و�يمان واحد، و رب واحد، و واحد، ورجاءواحد، وروح واحد، 

  املنظورة الكنيسة ن أ. يف ح� أن قلة، إن وجدت، تعرتض ىلع وأطفاهلماملؤمن�  املنظورةا، تضم الكنيسة أخ�ً 
يف إدراج األطفال. ومع ذلك، يف مجيع أ�اء الكتاب املقدس، اكن األطفال  ابلعض  من املؤمن�، فقد يرتدد تتشلكَّ 

 العهد.  مجاعةا ال يتجزأ من  ا جزءً دائمً 

مع شعبه. يف لك   هللا ات عهد انلعمة إحداثيَّ  من خاللالكتاب املقدس  أحداث احلبكة ادلراميَّة يفر وُّ تط إىل  انظر
داود. لم يتم يف   �سلة إرسائيل، وإبراهيم، وذر�َّ   �سل آدم، واعئلة نوح، و  �سل ، هناك تر�� واضح ىلع أطفاهلم:  مرحلة

  ماذا عن العهد اجلديد؟ ألم يتغ�َّ   .العهد القديماكن    إن هذا  تقول:ر�ما  .  إطالقًا   مرحلةأي    يف  استبعاد أطفال العهد
 ال.  خترصة �:جابة المُ كنيسة املسيح؟ اإل بداية األطفال مع  إدراجنمط 

مارسة تمتد إىل   يف بطرس  استمر ، يوم اخلمس�الصغار من ملكوت اهللا. يف  ه ال �ب منعأعلن �سوع بإرصار أن
،  سالعهد. و�املثل، فإن بول  مجاعةلعهد ىلع املؤمن� وأطفاهلم وأي شخص آخر ينضم إىل  إبراهيم من تطبيق عالمة ا 

  ١( باحتادهم بهذا الطرف املؤمن  سونمقد مبأنه اآلباء ىلع األقل مؤمنأحد بها صف األطفال يف أرس واذلي 
تم  األطفال قد  القول بأن. إن ألطفال يف كنا�س أفسس و�ولويس لتعليمات عن عمٍد ه وجَّ قد  )،١٤: ٧ نثوس كور

سوأ من ذلك، هو  واألة، بل الكتابيَّ ألحداث القصة قراءة خاطئة ُ�رَّد من كنيسة العهد اجلديد ليس  استبعادهم
 تياز ُمنح هلم بموجب العهد القديم. المانزتاع 
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يف العهد   املنظورةة مقنعة: الكنيسة أدلة كتابيَّ  بناًء ىلعلكنيسة" "ل ا قنعً ا مُ تعر�فً  وستمنسرت علماء الهوت  يقدم
أوئلك اذلين يعلنون اإليمان باملسيح  يتشلكَّ منشعب اهللا، لة، � �تمع ة أو �ليَّ اجلديد، سواء اكنت اعمليَّ 

 وأطفاهلم. 

 

 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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