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  معمودية األطفال
  )انسجامها مع تعليم المسيح ومع طبيعة المعمودية(

  
إذن الفهم الصحيح للعالمات ال يكمن في الممارسة الظاهرية ، بل يعتمد على الوعد الذي ) أ(

فإذا أردنا أن ندرك تمامًا تأثير المعمودية وهدفها وطبيعتها الحقيقية ، ينبغي . تمثله العالمة 
الفعل الخارجي ، بل نتطلع إلى ما هو أبعد ، إلى الوعد اإللهي المقدم فيها ، أن ال نتوقف عند 

إذا فهمنا هذا نكون قد وصلنا إلى الحق الوطيد والمعنى . ونرتفع إلى األسرار الممثلة لها 
  .الحقيقي للمعمودية ، وبالتالي يمكننا أن نفهم طبيعة وغرض الرش الخارجي 

  
 شيء أن المعمودية تشير إلى التطهير من الخطية يوضح الكتاب المقدس ، أول آل

وتشير ثانيًا إلى موت الجسد ، ويتوقف هذا على الشرآة في . الذي نحصل عليه بدم المسيح 
ثم إن المعمودية آذلك عالمة بها . موته التي بها نولد ثانية لجدة الحياة وللشرآة معه أيضًا 

  .نشهد للناس عن إيماننا 
  
وآال العالمتين متماثلتين . معمودية ، آان الختان لدى شعب اهللا ، في مكانها قبل إقامة ال) ب(
وعده ) 10 : 17تك ( عندما أمر الرب إبراهيم بحفظ الختان . لكن بينهما أيضًا اختالفات . 

ما هو ضروري ) الرب نفسه(وأوضح له الرب أيضًا أن في ذاته . بأن يكون إلهًا له ولنسله 
التي فاه (وتتضمن هذه الكلمات . هيم يمكنه االعتماد عليه آينبوع لكل برآة للحياة ، وأن إبرا
ويشير مخلصنا إلى الخلود وإلى قيامة المؤمنين . الوعد بالحياة األبدية ) بها الرب إلبراهيم

وعندما تحدث ) . 28 : 20 ؛ 32 : 22متى (إن اهللا ليس إله أموات بل إله أحياء : عندما يقول
سسيين عن الهالك الرهيب ؛ الذي أنقذهم الرب منه ، من حيث إنهم لم يكونوا بولس إلى األف

خاضعين لعهد الختان ، فإنه قصد بذلك أنهم آانوا غرباء عن عهود الموعد بال إله وبال 
إن الوسيلة األولى لالقتراب إلى اهللا والدخول إلى الحياة األبدية ، هي ) . 12 : 2أف (رجاء 

لقد تعاهد اهللا مع إبراهيم . ا يتطابق مع الوعد بالتطهير في المعمودية وهذ. غفران الخطايا 
. وهذا يشير إلى عملية اإلماتة أو الميالد الجديد . على أن يسير أمامه بإخالص ونقاوة قلب 

ويشرح موسى هذا بأآثر وضوح عندما يحث شعب إسرائيل أن يختنوا غرلة قلوبهم ألن 
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لقد ) . 16 ، 15 : 10تثنية (ًا من بين جميع أمم األرض الرب قد اختارهم له شعبًا خاص
أعطى اآلباء وعدًا روحيًا مماثًال للوعد الذي أعطى لنا في المعمودية ، فهي تشير إلى مغفرة 
الخطايا وإماتة الجسد والمسيح هو المصدر لكال االثنين ، لذلك يجب أن يكون هو أيضًا 

وفيه أي في المسيح ، تتبارك جميع :  إلبراهيم فكان المسيح موضوع الوعد. أساس الختان 
  .أمم األرض ، وأضيفت عالمة الختان لختم هذه النعمة

  
فالوعد الذي تكمن . ليس هناك مشكلة في أن نرى آيف تتفق العالمتان وآيف تختلفان ) ج(

 ،  هو وعد واحد في االثنتين ؛ وعد المحبة اإللهية– آما سبق أن أوضحنا –فيه قوة العالمة 
واألمر الذي تصوره آل من العالمتين واحد أيضًا وهو . ومغفرة الخطايا والحياة األبدية 

من ثم فليس . الميالد الجديد ، واألساس الذي يستند عليه إتمام هذه األمور هو نفس األساس 
واالختالف . هناك اختالف في المعنى الداخلي الذي به تقيم قوة الفريضة وطبيعتها الخاصة 

حيد هو في المراسم الخارجية، التي هي أقل األمور أهمية ، ألن العبرة باألمور الجوهرية الو
لذلك يمكن أن نستنتج أن آل شيء له صلة بالختان ينطبق آذلك على المعمودية ، ماعدا ، . 

يشير الرسول في رسالة رومية إلى أن قياس اإليمان هو المحك . بالطبع ، المراسم الخارجية 
وفي هذا الشاهد نرى الحق واضحًا وبطريقة ) . 3،6 : 12رو (ير للكتاب المقدس لكل تفس
لقد آان الختان بالنسبة لليهود نوعًا من العالمة التي تؤآد لهم أمر اختيارهم آشعب . مؤآدة 

وقد أدخلنا . وهم بدورهم اعترفوا بوالئهم هللا . اهللا وأهل بيته ، وأولوية دخولهم إلى الكنيسة 
من ثم فال . ًا بنفس الطريقة بالمعمودية لنحسب ضمن شعبه مؤآدين الوالء السمه نحن أيض

  .جدال في أن المعمودية حلت محل الختان ، وتؤدي نفس الغرض 
  
إن آان علينا أن نوضح هل تمارس المعمودية مع األطفال أم ال ، فإنه من الضروري أن ) د(

نشير إلى أنه من الغباء أن نحصر أنفسنا في عنصر الماء والطقس الخارجي ، وال نسمح 
. يقول العقل إن من الصواب منح المعمودية لألطفال . ألذهاننا أن ترتفع إلى السر الروحي 

. ما أعطى الختان منذ أمد بعيد جعل األطفال شرآاء في آل شيء يمثله الختان ألن اهللا عند
إن . ولو أنه آان قد أعاد التأآيد لشعبه بعالمات شكلية لكان آمن يخدعهم بالزيف والدجل 

. الفكرة في ذاتها مثيرة لالشمئزاز ، لكنه يعلن بوضوح أن ختان األطفال هو ختم لوعد العهد 
ن يبقى ثابتًا ، فإنه ينطبق تمامًا على أطفال المسيحيين اليوم ، آما آان الحال فإذا آان للعهد أ
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فإن آان األطفال شرآاء في التحول الجوهري الذي له . ألطفال اليهود في ظل العهد القديم 
إن العالمة الخارجية في الفريضة وثيقة .. مغزاه ، فكيف يمكن أن ننكر عليهم العالمة ؟ 

ولو أمكن ذلك فما الذي سيكون أآثر قيمة ؟ نحن .  بحيث ال يمكن فصلها الصلة بكلمة اهللا
وينطبق حق المعمودية على . بالتأآيد نعطي العالمة المكانة األدنى من حيث إنها تابعة للحق 

األطفال ، فلماذا إذن ننكر عليهم العالمة ؟ لقد صرح الرب بنفسه رسميًا لألطفال بالدخول 
  جتنا إلى مزيد ؟في عهده ، فما هي حا

من الواضح أن العهد الذي قطعه اهللا . والكتاب المقدس يعطينا فهمًا أعمق عن الحق ) هـ(
وال يمكن أن نتصور أن المسيح عندما . مرة مع إبراهيم ينطبق تمامًا على المسيحيين اآلن 

هد ، إن أطفال اليهود عندما جعلوا ورثة للع! حاشا للرب . جاء قد أنقص من نعمة اآلب 
أو (صاروا منفصلين عن الوثنيين ، ودعوا نسًال مقدسًا ، آذلك فإن أطفال المسيحيين 

يدعون مقدسين ، ويختلفون عن األطفال ) األطفال الذين لهم أحد الوالدين فقط في اإليمان
وحيث إن الرب أمر بأن عهده مع ) . 14 : 7آو 1(غير المقدسين الذين لغير المؤمنين 

إن : فكيف يمكن أن نقول ) 12 : 17تك (عالمة خارجية على األطفال إبراهيم يختم ب
المسيحيين ليس لهم أن يفعلوا نفس الشيء اليوم ؟ أو ليس من حقهم أن يختموا العهد في 

بعبارة أخرى إذا حرمنا من الشهادة التي آان بها يتأآد اليهود من خالص أطفالهم ... أطفالهم؟
 اقل – الممنوحة سابقًا لليهود –يء المسح صارت نعمة اهللا ، فستكون النتيجة أنه بسبب مج

وال يمكن أن نقول هذا دون توجيه إهانة بالغة إلى المسيح الذي فيه قد انسكبت محبة . تأآيد 
إن األمر ال يمكن أن يكون : الشك إن من حقنا أن نقول . اآلب بأآثر وضوح على األرض 

  .ليه تحت ظالل الناموس المظلمة أآثر تقييدًا أو أقل وضوحًا مما آان ع
  
واآلن ينبغي أن نرى الفوائد التي تنتج عن ممارسة معمودية األطفال سواء بالنسبة ) و(

علينا أال . للمؤمنين الذين يأتون بأطفالهم إلى الكنيسة لتعميدهم أو بالنسبة لألطفال أنفسهم 
 يمكنهم إدراآه بالفهم يوبخ الرب الذين يرفضون آل شيء ال. نقلل من أهمية الفريضة 

إن العالقة المقدسة التي تعطي للطفل في المعمودية تثبت الوعد المعطي للوالدين . الطبيعي 
وآل هذا يمجد الرب ، . األتقياء ، وتعلن أن الرب ليس فقط إلههم ، بل إله أطفالهم أيضًا 

ال . ل لنسلهم أيضًا ويزيد محبة المؤمنين نحو اهللا ، عندما يدرآون أن حبه ليس لهم فقط ب
يمكن أن تقنعنا الحجة التي يتذرع بها البعض من أو وعد الخالص يجب أن يكون آافيًا في 
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فهو يعرف ضعفنا ، ولذلك يوجه نظر الذين . إن اهللا بكل وضوح له فكر مختلف . ذاته 
تم يطالبون بوعد الرحمة ألطفالهم أن عليهم أن يقدموهم إلى الكنيسة حيث يمكن ختمهم بخ

. ومن ثم تزداد ثقة الوالدين ، إذ يرون بأعينهم عهد الرب يمنح ماديًا ألطفالهم . الرحمة 
ويستمد األطفال أنفسهم فائدة من عمادهم عندما يقبلون في الكنيسة مما يضفي عليهم اهتمامًا 

وعندما يكبرون يمكن حثهم على خدمة اهللا الذي رحب . أعظم من قبل األعضاء اآلخرين 
ونرى لزامًا علينا أن نلفت النظر إلى خطورة دينونة اهللا . ن قبل بالعالمة الرمزية للتبنيبهم م

  .فهو رفض لنعمة مقدمة من اهللا ) 14 : 17تك (ألولئك الذين يحتقرون رمز العهد 
 


