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 عضویت در کلیسا
 س ند بارنِرولَ نویسنده:

به تنهایی با زندگی مواجه شود  کنند تا  پدر و مادري که پس از آوردن نوزادشان به این جهان او را رها می   يه دربار
اند. عیسی با  بار است و والدین مرتکب بدرفتاري با کودك شده کنید؟ این جفا در حق کودك فاجعه چه فکر می 

کند؟ اساس و اهمیت عضویت در کلیسا دست کم تا حدي در همین نکته نهفته است.  خود چه می   روحانینوزادان  
شوند تا در برابر جهان،  رها نمی  بخشیده  تولد تازه  القدس روح کسانی را که پدر برگزیده، پسر بازخرید کرده، و  

ورود به کلیساي نامرئی تعمید داده  براي    القدس روح گرایش به گناه و شیطان تنها بمانند. عیسی نوزادانش را که  
دهد. از طریق تعمید آب،  شود و ایشان را در آیین تعمید آب جهت ورود به کلیساي مرئی تعمید می پذیرا می

با آب تعمید   تثلیثکند. وقتی کسی به نام خداي را وارد کلیساي مرئی می  ایمانداران و فرزندانایمانان  نوعیسی 
 گمارند. او همت می  روحانی يآید و در آنجا به تغذیه کلیساي مرئی در می شود، به عضویت  داده می 

نمی   يبه عقیده  باید گرامی داشته  کلیسا آن چنان که  در  اینکه عضویت  از دالیل  یکی  این است که  من  شود 
. او زندگی  ي اوستکند. کلیسا گله از این طریق از گوسفندانش مراقبت و آنها را تغذیه می   شبان نیکو دانند  نمی

کس بر  کند تا تنها و بی دهد. او آنها را به قیمت خون خود خرید، و آنها را رها نمیخود را براي گوسفندانش می 
هاي عهدجدید است که عیسی  گوید: «تعمید یکی از آیین مینستر می وست   يروي زمین زندگی کنند. اعتقادنامه 

). کسی ممکن است  1.  27می در کلیساي مرئی پذیرفته شود» (شونده به طور رس   مسیح امر فرموده... تا تعمید 
، وقتی  جدید عهد پاسخ چنین است: در تعمید با آب. در  آمده است؟    مقدس کتاب بگوید عضویت در کلیسا در کجاي  

می  ایمان  تعمید می کسی  واسطآورد  به  و  مراقبت    ي ه شود  و  مرجعیت  تحت  مرئی  کلیساي  عضویت  به  تعمید 
کند.  آید. بدین طریق عیسی از کلیساي خود بر روي زمین محافظت می را دارند در می شبانان    رهبرانی که نقش

 در اورشلیم به عضویت کلیسا درآمدند.   رسوالنتحت نظر    گرفتند تعمید    طیکاستکه در عید پن  فريآن سه هزار ن

شوند و در نتیجه به اهمیت محافظت و مراقبتی که از  بسیاري متوجه ارتباط میان تعمید و عضویت در کلیسا نمی
توانند  برند. بدون عضویت، هیچ یک از رهبران کلیسا نمی شود پی نمی فرد تعمید شده و افزوده شده به کلیسا می 

کلیسا چنین    مشایخ  به  3- 2:  5  خود اله اول  تعیین کنند که مسئول کدام گوسفند عیسی هستند. پطرس در رس 
.»  نه به زور بلکه به رضامندي  ،خدا را که در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید   يگله دهد: «دستور می 

» به شکل «کسانی که مسئولیتشان به شما واگذار  در میان شماستعبارت «  ي نیو آمریکن استاندارد،ترجمه در  
مشخصی که دستیارش هستند سپرده تا مراقبت  رهبران  گوسفندانش را به  نیکو    شبان.  شده» ترجمه شده است

دانستند عیسی کدام گوسفندان را به ایشان سپرده است. بدون عضویت از طریق تعمید،  می   رسوالن کنند. قطعاً  
عضویت، گوسفند    یک با خودشان است. بدونتوانستند بدانند مسئولیت کدام مردمان با عیسی و کدام نمی   رسوالن

گوید:  می  ایماندارانرساله به عبرانیان خطاب به    يهبرود و از کدام اطاعت کند. نویسند شبان  داند در پی کدام  نمی
 ). 17: 13» (کنند مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیرا که ایشان پاسبانی جانهاي شما را می «
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شود و به  آید، «از چنگ نیرومند ظلمت» رهانیده می در می   روحانیوقتی کسی به عضویت کلیساي نامرئی یا  
عضویت در کلیساي مرئی یا فیزیکی    ایمانداران). براي  13:  1گردد (کولسیان  «پادشاهی پسر عزیزش منتقل» می 

توان بر  بزرگترین امتیازي است که می   . اینروحانیبر روي زمین متناظر است با عضویت در کلیساي نامرئی یا  
محبت  روي زمین به انسانی داد. انتقال از جهان (قلمروي مرگ، تاریکی و نفرین) به کلیسا (قلمروي زندگی، نور و  

شمار وسائل در کلیساي مرئی، عیسی بی شود.  ) بزرگترین لطفی است که بر روي زمین به انسان می دهندهنجات
 ، نظم و غیره.  مشارکت با دیگر ایماندارانها، دعا، ، آیین الم خدادهد: ک تیارمان قرار می را در اخ روحانیرشد 

واقع،   انظباطدر  بدن محلی و مرئی    مستلزم   ییکلیسا  عملکرد  ، عیسی  17:  18. در متی  استعضویت در یک 
  » .مثل خارجی یا باجگیر باشد و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو  گوید: «نکرده می   توبه   ایمانداریک    يه دربار

شود. پولس نیز به همین  این فرد ظاهراً در گروه عیسی و کلیساي اوست، ولی اگر توبه نکند از کلیسا اخراج می
چنانکه باید تا آن کسی که این  نویسد: «). او می 2:  5کرد اخراج نمود (اول قرنتیان  دلیل مردي را که توبه نمی 

معنا خواهد بود. کسی  حذف کسی از کلیسا بی  يه ، اید » اگر عضویتی نباشد . عمل را کرد از میان شما بیرون شود
پولس  عهد با قوم خدا و متحد با عیسی و بدن او باشد.  در  را از کلیسا راندن تنها زمانی معنا خواهد داشت که او  

 ».  .همچنین ما که بسیاریم، یک جسد هستیم در مسیح، اما فردا اعضاي یکدیگرگوید: «می   5:  12در رومیان    رسول

بدن عیسی  عض در  تعمید  نتیجه ویت  از طریق  اوست.  با  اتحاد  و    القدس روح ي  نامرئی  واقعیت درونی،  (که یک 
اي بیرونی،  شوند، و با تعمید آب (که نشانه با عیسی متحد و بخشی از کلیساي جهانی او می   ایماندارنست)،  روحانی

شوند. عضویت به کلیساي مرئی پیوند داده می   رهبرانمرئی و فیزیکیست) مومنان و فرزندانشان تحت مراقبت  
تعلق داشتن به عروس عیسی و منفعت بردن از    برکتاست. عضویت یعنی    روحانیگویی  نوعی مراقبت و پاسخ

با هم جمع    روز خداوند که اعضا در  وقتی  شود،  عیسی به وضوح آشکار می  ياو. در کلیساست که خداوند   شبانی
  ، انجیل کرده  را خدمتیکدیگر    شانروحانیو با عطایاي    دهند می حمایت خود را نشان    هدایاو    هایکبا ده   ،شوند می 
 د. کننمی  اعالمرا در سراسر جهان  او
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 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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