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 ة الكنيسة عضو�َّ 
 روالند بارنز  بقلم

ا ىلع يًّ عالم يلعول نفسه؟ سيكون ذلك اكرثإىل العن مولودهما اجلديد اذلي أيت للتو    نيا ما رأيك يف أم وأب يتخلَّ 
� حدييث الوالدة؟  �سوع بأبنائه الروحيِّ   الرب   عاملة األطفال. ماذا فعلالطفل، وسيكون الوادلان مذنب� بإساءة مُ 

دلوا  أوئلك اذلين اختارهم اآلب، واشرتاهم االبن، ووُ فة الكنيسة.  ة عضو�َّ جوهر وأهميَّ يم�ن  ا،  هنا، ىلع األقل جزئيًّ 
املسيح يأخذ أطفاهل حدييث  ف�وا يلدافعوا عن أنفسهم ضد العالم واجلسد والشيطان.  بالروح القدس، لم يرُتَ   ثانيةً 

اذلين   املعموديَّ الوالدة  ال   ةنالوا  بالروح  املنظورة  الكنيسة غ�  املنظورة  عمِّ يلقدس،  يف  الكنيسة    خاللمن  دهم يف 
معموديَّ  املاء.  فر�ضة  معموديَّ فة  خالل  املاء،  من  الكنيسة  اجلُ ؤمن�  بامل�سوع  الرب    يأيت ة  إىل  املؤمن�  وأبناء  دد 

ة الكنيسة املنظورة وهناك تتم  إىل عضو�َّ   ينضمه  فإنَّ د اإل�سان باملاء باسم اهللا اثلالوث،  املنظورة أيًضا. عندما يُعمَّ 
 ا.راعيته وتغذيته روحيًّ 

خبرافه يعت�  اوسيلة به ها ها ال تُفهم ىلع أنَّ ة الكنيسة كما ينبيغ هو أنَّ تقدير عضو�َّ  عدمأنا مقتنع بأن أحد أسباب 
يرت�هم ىلع    واله،  دم  نبثم  ماشرتاهو.  قد بذل حياته من أجل خرافهو.  الكنيسة � قطيعهف  . مالرايع الصالح و�عوهل

ة � رس العهد اجلديد،  املعموديَّ  . يقول إقرار إيمان وستمنسرت، "امنفردً ىلع حدة و هذه األرض يلعتنوا بأنفسهم، لك
  ). ١، ابلند  ٢٨الفصل  (  "مد إىل الكنيسة املنظورةعتَ ام الرس� للشخص المُ ألجل االنضم  ...نها �سوع املسيحقد عيَّ 

يف العهد اجلديد،  فة املاء.  سة معموديَّ س؟ اجلواب، يف مارقدَّ ة يف الكتاب المُ قد �سأل شخص ما، أين توجد العضو�َّ 
ة الكنيسة املنظورة، حتت سلطة وراعية القادة اذلين  إىل عضو�َّ   نضمَّ اته  ، و�معموديَّ اعتمدشخص ما، فإنه    آمنعندما  

هؤالء اثلالثة آالف �سمة اذلين  فكنيسته ىلع األرض.  �سوع  الرب  بها    يرىع. هذه � الطر�قة اليت  كراعة   �دمون
 ة الكنيسة يف أورشليم حتت راعية الرسل. إىل عضو�َّ  وا انضمُّ اعتمدوا يوم اخلمس� 

  واالهتمام  الراعيةة  م يفشلون يف إدراك أهميَّ هة، و�اتلايل فإنَّ ة والعضو�َّ يفشل الكث�ون يف رؤ�ة الصلة ب� املعموديَّ 
أي  ة، من املستحيل ىلع  دون العضو�َّ ب فة الكنيسة.  إىل عضو�َّ   ضمامهانعندما يتم تعميد الشخص و  س اذلي يتأسَّ 

 قائد للكنيسة أن �دِّ 
ً

- ٢: ٥بطرس  ١بطرس شيوخ الكنيسة يف  حثَّ عنه.  د أي من خراف املسيح ي�ون مسؤوال
ارً   بَيْنَُ�مْ   الَّيِت   اهللاِ   َرِ�يَّةَ   ارَْعْوا : "قائًال   ٣ نِْصبَةِ   ىلَعَ   �َُسودُ   َكَمنْ   ال...  ا ُ�ظَّ

َ
  عبارة   طةبسَّ المُ   ةترتجم الرتمجة العر�يَّ ".  األ

نِْصبَةِ   ىلَعَ "
َ
َْت راَِعيَِتُ�مْ "  بعبارة"  األ

َ
ن�  ة وراعية شيوخ معيَّ مسؤويلَّ   إىلخرافه    لقد أو� الرايع الصالح  ."َمْن ُهْم حت

راعة   بمثابة  عليهم.  راعيتهحتت  يعملون  باإلرشاف  املسيح  أمرهم  اليت  اخلراف  الرسل  عرف  باتلأ�يد،  �دون  و. 
ن هم املسؤولون عنهم.  هم األشخاص اذلين ينتمون إىل املسيح ومَ  نة، لم ي�ن الرسل يعرفون مَ ة باملعموديَّ العضو�َّ 
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  يص و يالطاعة.  هلم ب�دينون  و   هميتبعون�ب أن ن هم الراعة اذلين  ة، ال �ستطيع اخلراف أن تعرف مَ �دون العضو�َّ و
ْجِل ُ�ُفوِسُ�ْم كَ   قائًال:  � املؤمن� اكتب العربانيِّ 

َ
�َُّهْم �َْسَهُروَن أل

َ
ِطيُعوا ُمرِْشِديُ�ْم َواْخَضُعوا، أل

َ
�َُّهْم َسوَْف ُ�ْعُطوَن "أ

َ
أ

 . )١٧ :١٣ِحَسابًا" (

لَْمِة، َوَ�َقلَنَا "قد    اهللافإن  ة،  الروحيَّ ة الكنيسة غ� املنظورة أو  عندما يُضاف شخص إىل عضو�َّ  ْ�َقَذنَا ِمْن ُسلَْطاِن الظُّ
َ
أ

 َملَُكوِت ابِْن  
َ

ة  لكنيسة املنظورة أو املاديَّ ة يف االعضو�َّ   تقابل). بالنسبة للمؤمن�،  ١٣  : ١  َ�َبَِّتِه" (كولويس ]  ابن اهللا[إِىل
ح لإل�سان ىلع وجه  ة أو غ� املنظورة. ال يوجد امتياز أعظم يم�ن أن يُمنَ ة يف الكنيسة الروحيَّ العضو�َّ ىلع األرض  

)  الفادية ة  واللعنة) إىل الكنيسة (سلطان احلياة وانلور واملحبَّ   ةماألرض. أن تُنقل من العالم (سلطان املوت والظل
وف�ة من وسائل نمونا   عطايا املسيح    يمنحنا يف الكنيسة املنظورة،  ح لإل�سان ىلع هذه األرض.  � أعظم نعمة تُمنَ 

 ، إلخ.الكنيس سة، والصالة، والرش�ة، واتلأديبقدَّ ، واألرسار المُ اهللا لكمة: و� الرويح

  خاطب الرب ،  ١٧  :١٨. يف مىت  ةمنظور  ة�ليَّ   كنيسةة يف  يف الواقع، تفرتض مارسة اتلأديب الكنيس مفهوم العضو�َّ 
اِر""  :لا قملؤمن غ� اتلائب عندما  �سوع ا  َعشَّ

ْ
َكِنيَسِة فَلْيَُ�ْن ِعنَْدَك اَكلَْوثَِ�ِّ َوال

ْ
فرتض  من المُ   .َو�ِْن لَْم �َْسَمْع ِمَن ال
د  ؤ�َّ لم يتب، فينبيغ إبعاده عن رش�ة الكنيسة. من المُ   إنأن ي�ون الشخص يف رش�ة مع املسيح و�نيسته، ول�ن  

: "يُْرَ�َع  ًال قائ  كتب  ، حيث٢:  ٥كورنثوس    ١  غ� اتلائب يف  اإل�سان  أزالر�قة عندما  أن بولس رأى األمر بهذه الط 
ِفْعَل 

ْ
ي َ�َعَل هَذا ال ِ

َّ
شخص ما من الكنيسة ال مع�    زالةإة، فإن فكرة  ". إذا لم ت�ن هناك عضو�َّ ِمْن وَْسِطُ�ُم اذل

 فهلا.  
َّ

الكنيسة إال ل ا قًدا باملسيح وجسده.  متح إذا اكن عضًوا يف عهد مع شعب اهللا،  ال مع� لعزل شخص من 
َواِحٍد  "  :٥:  ١٢الرسول بولس يف رومية   لُكُّ  بِلَْعٍض،  َ�ْعًضا  ْعَضاٌء 

َ
َوأ الَْمِسيِح،  يِف  َواِحٌد  َجَسٌد  َكِثِ��َن: 

ْ
ال ُْن 

َ
هَكَذا �

 لِآلَخِر".

غ�  اخ�  ادلرويح  الواقع  أي الة الروح القدس (ة يف جسد املسيح � نتيجة االحتاد باملسيح. بمعموديَّ العضو�َّ إن  
كنيسته  امل من  جزًءا  و�صبحون  باملسيح  املؤمنون  يتحد  معموديَّ ةالعامَّ نظور)،  خالل  ومن   ،) املاء  الة  عالمة  أي 

العضو�ة  فحتت راعية الشيوخ.    ،ة) يتم تطعيم املؤمن� وأطفاهلم يف الكنيسة املنظورةسديَّ اجل نظورة واملة وارجيَّ اخل 
سيادة املسيح    . تتج�َّ راعيتهسيح، واالستفادة من  االنتماء لعروس امل  بر�ةساءلة. إنها  ة والمُ الراعية الروحيَّ   تدور حول

و�قدِّ  الرب،  يوم  يف  األعضاء  �تمع  عندما  الكنيسة  يف  و�ستخدمون  بوضوح  واتلقدمات،  بالعشور  ادلعم  مون 
 ة خلدمة بعضهم ابلعض، و�عالن إ�يله يف مجيع أ�اء العالم. مواهبهم الروحيَّ 
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 ا.  يف والية جورج ، ستيتسبورو  مدينةب) PCA(ة  املشيخيَّ اثلالوث  كنيسة ل ئييس الر الرايعالقس روالند بارنز هو  

 

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