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 ة األطفال معموديَّ 
 ر�تشارد جاي قلم ب

سأل  مشييخ  يسقس  باعتباري 
ُ
إن ال�م الضخم من األسئلة اليت  .  ة األطفالبمعموديَّ   عن سبب إيما� ، كثً�ا ما أ

يعود جزء من سبب سوء الفهم هذا إىل إخفاق كث��ن من  .  هذه العقيدة حول    كب� سوء فهم  تأتي� �رب� بتفيشِّ 
ر�ما يعود ذلك  .  ا دامًغا ىلع سبب إيمانهم بها ة األطفال يف إبداء توضيًحا كتابيًّ عموديَّ م  رس ما اليت تُ أعضاء الكنا�س  

بوضوح    دة دَّ ُ� ة ليست عقيدة  ذلك، أو ر�ما ألن املعموديَّ ب  لقيام إىل أن تلك الكنا�س ال تُِعدُّ أعضاءها كما �ب ل
خوتنا إ  م�ِّ ال، يُ ىلع سبيل املث.  آخر�ن��ن  لكثبالنسبة  ة عينها كما احلال  ة األطفال بادلقَّ معموديَّ   ن دوؤ�ِّ يُ   ن مَ   دلى 

ة، ما يع� أن  ملعموديَّ عن ااخلاص    مفهومهم ة األخرى ب املسيحيَّ   الطوائفون أنفسهم عن معظم  وأخواتنا املعمدانيُّ 
 . عضو كنيستنا ا يتلىقَّ  تعليًما شامًال عن هذه العقيدة أ�رث ممَّ يتلىقَّ اغبًلا ما يف كنيستهم  العادي العضو  

اس أساؤوا فهم الهوت العهد اذلي �ستند  ة الطفال يف أن انلل جزء آخر من سبب سوء الفهم حيال معموديَّ و�تمثَّ 
ة، وطلبت من تالميذي ات الالهوت عن املعموديَّ يف إحدى لكيَّ   درَّست فصًال ًرا، كنت قد  مؤخَّ .  ة األطفالإيله معموديَّ 

 كتبه أحد األخوة املعمدانيِّ 
ً

 يفجأ�  ا وأ�رث ما ف .  ةطفال غ� كتابيَّ ة األ� عن سبب إيمانه بأن معموديَّ قراءة مقاال
ا يف هذه العقيدة،  دًما سو�ًّ وقبل أن نميض قُ .  ةسوء فهمه لالهوت العهد وتطبيقاته ىلع املعموديَّ   كرثةل يف  ثَّ مقال أيخ تم

ة  سأ�مل بقيَّ الروح    هذاو�.  وانلعمة  وضوحقدر م�ن من ال  رب�م علينا تصو�ب هذه األنماط من سوء الفهم بأيتحتَّ 
 .هذا املقال

قه  طبِّ لك يشء تقر�بًا يُ  فعليًّا ن  ة األطفال يتضمَّ أقوهل يف أن مفهوم معموديَّ أود أن أمر ل أول يتمثَّ عقب اإلقرار بهذا، 
  لٍك صحيح تُمارس �شة  املعموديَّ د من لك القلب بأن نحن نؤ�ِّ ف.  ةاملعموديَّ   نن ينالومَ ة املؤمن� حيال  مفهوم معموديَّ 

ة معموديَّ ن مصطلح  وعليه ي�و.  بعد اعرتافهم باإليمان باملسيح)  قبًال   ةاملعموديَّ نوال  ن لم �سبق هلم  مَ (  �لبالغل
د  .  غ� دقيقة  ة �سمي  األطفال د  فحسب؛    طفالاألفنحن ال ُ�َعمِّ عرتف� بإيمانهم و�ذلك  املؤمن�  لك من امل �ن ُ�َعمِّ

ق  .  ة األطفالة املؤمن� ومعموديَّ  عقيديت معموديَّ �ن نتب�َّ ، ومن هذا املنطلق،  ارصغأطفاهلم ال  خوتنا  إل�ن ما يفرِّ
دون  عمِّ يُ ة املؤمن�  عقيدة معموديَّ   ندوؤ�ِّ ن يُ فم  .فحسب   عنَّا � لكمةة املؤمن�لعقيدة معموديَّ   دينؤ�ِّ المُ وأخواتنا  

د املؤمن� املعرتف� بإيمانهم و�ذلك أفحسب املؤمن� املعرتف� بإيمانهم  .طفاهلم الصغار، يف ح� �ن ُ�َعمِّ

دوا يف العهد  تعمَّ عرتف� بإيمانهم  د اتلنو�ه بأمثلة عن مؤمن� مُ رَّ ب أ�رث من ُ� أذكر هذا ألش� إىل أن األمر يتطلَّ 
ة املؤمن� املعرتف�  بمعموديَّ   ونقرُّ يُ ة األطفال  معموديَّ   ندو ؤ�ِّ يُ ن  مَ ف.  ة املؤمن�ىلع مفهوم معموديَّ   للربهاناجلديد  
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م  س يُعلِّ قدَّ إثبات أن الكتاب المُ   ة املؤمن� فحسب عقيدة معموديَّ   يد ؤ�ِّ ذلا ىلع إخوتنا وأخواتنا مُ .  بإيمانهم أيًضا 
 . ن ينبيغ تعميدهمهم مَ ، وليس سواهم، بإيمانهم بأن املؤمن� املعرتف�

  لعهده   ةالعالمة اخلارجيَّ   بتطبيق  أن اهللا أمرىلع    رصاحةً   ينص   ١٧ن ت�و�ن  أ  هو   ا األمر اثلا� اذلي أود قوهلأمَّ 
توضيح أن العهد  إىل  سوى    �تاجال  واستناًدا إىل هذه احلقيقة،  .  لك رضيع ذكر يف ايلوم اثلامن من مودلهىلع  )  ان(اخلت

من أجل إثبات  ة  الهوت املعموديَّ   يعكس لعهد اجلديد عينه، وأن الهوت اخلتان  لاو�ًا  مسيف جوهره  اإلبراهي� هو  
 . العهد اجلديد كما اكنوا ب�ل بوضوح حتت العهد اإلبراهي�يف ظل  أبناء املؤمن� عالمة العهد  قبول

ن  إىل أ  )أخرى   نصوص من ب�  (  ٢٦- ٢٥:  ٩و�رميا    ٦:  ٣٠تثنية    جنبًا إىل جنٍب مع،  ١١:  ٤، و٢٩-٢٨:  ٢رومية  �ش�  
رمز إىل  تة  ة بل قصد به أن ي�ون عالمة خارجيَّ �َّة عرقيَّ ُهو ىلع  عالمة    أن ي�ونطلًقا  اخلتان لم يقصد به اهللا مُ 

كما يف حالة إبراهيم  –   يف ادلاخل  بالفعل  يف املايض  إىل ما حدث  فاخلتان �ش�).  ختان القلب(ة  ة داخليَّ حقيقة روحيَّ 
ة ايلهود اذلي اختتنوا يف ايلوم  ة اغبليَّ كما يف حال– يف املستقبلأن �دث  ا قعً وِّ تاكن مُ أو إىل ما   –اذلي آمن ثم اختنت 

كما ). ١٢: ٤رومية ( غهمعند بلوإبراهيم  إيمان  طىخُ أن �س�وا ىلع منهم  عقَّ تواكن من المُ   من ثمَّ اثلامن مليالدهم و
ختان ( من اخلتان الرويح    لكبتطبيق  ة  االرتباط الالهو� ب� اخلتان واملعموديَّ بوضوح    تُظهر  ١٢-١١:  ٢أن كولويس  

الروحيَّ واملعموديَّ )  القلب القدسمعموديَّ (ة  ة  الروح  واملعموديَّ   . ؤمنامل  ىلع)  ة  ادلاخ�  اخلتان  اكن  ادلاخليَّ فإذا  ة  ة 
 . كذلك أيًضا –ة باملاءختان اجلسد واملعموديَّ  أي– ةد أن عالمتهما اخلارجيَّ ؤ�َّ ، فمن المُ �مرتبط

.  أن العهد اإلبراهي� هو يف األساس عينه العهد اجلديد   ١٢-١١:  ٤ورومية    ١٦:  ٣غالطية    منا علِّ ىلع ذلك، تُ   عالوةً 
 أبناء إبراهيم  وحدهم   هم"  يف املسيح "  ئلك اذلين أوا يع� أن  مَّ �سل إبراهيم، مهو  أن املسيح  ىلع    ١٦:  ٣غالطية    تنص 

إن    بالقولهذا    ١٢-١١:  ٤رومية    دكما تؤ�ِّ ).  ٢٩،  ١٤،  ٧:  ٣انظر غالطية  (سواء يف العهد القديم أو العهد اجلديد  –
بِينَا "تنت �سلك  يؤمن كما أنه أب لك يهودي ُ� )  نتت غ� ُ� ( يف الغرلة  أب لك أم�  هو  إبراهيم  

َ
يِف ُخُطَواِت إِيَماِن أ

ياإِبَْراِهيَم   ِ
َّ

ُغْرلَةِ ا   يِف   وَُهوَ   اَكنَ   ذل
ْ
السماء   ينظر إىلهو إيمان  و.  املسيح  يرى إيمان    ٥٦:  ٨هذا اإليمان كما ُ�ربنا يوحنا  ".  ل

 ). ١٦، ١٠: ١١عرباني� (ة أرض امليعاد واحلقائق والرب�ت الوقتيَّ  وليس إىلوالرب�ت  ةالروحيَّ  احلقائق�ىل و

قيَم مع أبناء إبراهيم باجلسدا أو وقتيًّ اإلبراهي� عهًدا ماديًّ   عهد ، لم ي�ن الو�اتلايل
ُ
قيمَ بل اكن عهًدا روحيًّ .  ا أ

ُ
مع    ا أ

هذا    يضمن أن  –�سل إبراهيم–  فاملسيح.  او�ًا للعهد اجلديد اكن عهًدا يف جوهره مسلقد  .  براهيمإل  ويحالنسل الر 
ة، بل عالمة دعت أبناء إبراهيم باجلسد يلص�وا ة عرقيَّ و�َّ هُ ىلع  عالمة  اخلتان  ي�ن  لم  ىلع ذلك،    عالوةً .  احلالهو  

 .  به� باتباعه يف اإليمان عينه اذلي حت�َّ أبناءه الروحيِّ 
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احلقائق،   هذه  إىل  مُ بانلظر  اجل ليس  العهد  أن  يتحدَّ فاجئًا  معموديَّ ديد  عن  ة  استمرار�َّ   �ش�".  ابليتأهل  "ات  ث 
و�ن شعب   ١٧فمنذ ت�و�ن . عه وننتظره إىل أن هذا عينه ما نتوقَّ  – و�� عالميت العهدين –  االرتباط ب� العهدين

ن لم  ممَّ (  ابلالغ�ىلع املؤمن�    ادلاخ�اهللا  عهد  ة لالعالمة اخلارجيَّ   ق�طبِّ مُ ،  "أهل ابليت"اخلتان ىلع    مارس اهللا يُ 
فرتض،  اكن من المُ   ع العثور ىلع أي ذكر يف العهد اجلديد إنيف الواقع، نتوقَّ .  الصغار  أبنائهموىلع  )  �سبق هلم نواهلا 

ا يف حقبة  إىل مجاعة العهد نائل� عالمة العهد، أن ت�ون األمور �تلفة جذر�ًّ   األطفالبعد آالف السن� من ضم  
قُطعوا من مجاعة العهد وأن العهد القديم، هلذا السبب، قد  اآلن    الطففهل علينا اإليمان حًقا بأن األ.  العهد اجلديد

 من العهد اجلديد؟  
ً

اذلي نراه سار�ًا يف ع  واتلوسُّ إنه يتعارض مع مبدأ االمتداد  أساس هذا؟    ما هوأعظم وأ�رث شموال
مع   فقطتسقة ست مُ ة األطفال ليإن عقيدة معموديَّ . لك ماكن آخر حينما ننتقل من العهد القديم إىل العهد اجلديد

ألنها    عواتلوسُّ   تسقة مع مبدأ االمتدادها أيًضا مُ ة اليت نراها ب� العهدين و�� عالميت العهدين، لكنَّ االستمرار�َّ 
 . من الرجال والنساء وىلع أبنائهم اذلكور واإلناث عالمة العهد ىلع لك قطبِّ تُ 

 

وأستاذ مساعد لعلم الالهوت    أتالنتا   للكية الالهوت الُمصلَحة يف مدينةر�تشارد هو املدير اتلنفيذي    جايادلكتور  
 The" ( سمو اهللا يف الهوت صموئيل روثرفورد "و)  ?What Is Faith" (ما هو اإليمان؟كتب ". وهو مؤلف  انلظا� بها 

Supremacy of God in the Theology of Samuel Rutherford( . 

 

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