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 تعمید نوزادان 
 گاي. ام ریچارد  نویسنده:

شود که چرا به تعمید نوزادان باور دارم.  عنوان خادم کلیساي پرزبیتري، معموال از من در این مورد سوال می به 
سازد که درك ناردست بسیار زیادي در مورد  کنم من را متوجه این موضوع می شمارِ زیاد سواالتی که دریافت می 

ااین آموزه وجود دارد. بخشی از دلیل این کژفهمی  ست که بسیاري از اعضاي کلیساهایی که نوزادان را  ها این 
دهند. ممکن است   اند دلیل مناسبی از کتاب مقدس براي آنچه به آن باور دارند، ارائه دهند قادر نبوده تعمید می 

کنند، یا ممکن است  میزان کافی اعضاي خود را براي انجام این کار آماده نمی به این دلیل باشد که این کلیساها به 
ي مشخص براي این کلیساها نیست در حالی که براي افراد دیگر  صرفا به این دلیل باشد که آیین تعمید یک آموزه 

مسیحیت با موقعیتی که در تعمید دارند،    هست. برادران و خواهران بپتیست ما، براي مثال، خود را از سایر رسوم 
تري در مورد این آموزه دریافت  ا معموال تعالیم جامع کنند. به این معنا که عضو معمولی کلیساي آنه متمایز می 

 کنند.کند تا آنچه که اعضاي ما دریافت می می 

نادرستی از تعمید کودکان دارند این است که آنها درك صحیحی از الهیات  بخش دیگر دلیلی که افراد برداشت
انشگاه الهیات تدریس کردم که در آن  عهد که در پسِ آن نهفته است ندارند. اخیرا یک درس در مورد تعمید در د

اي را مطالعه کنند که توسط یک برادر بپتیست نوشته شده است در مورد اینکه  از دانشجویان خود خواستم مقاله 
ي این برادر من را  چرا او عقیده دارد تعمید نوزادان خارج از کتاب مقدس است. آنچه بیش از همه در مورد مقاله 

است. پیش  د که چگونه بارها برداشت نادرستی از الهیات عهد و الزامات آن در تعمید داشته  زده کرد این بوشگفت
ها را تا حد ممکن با پیش برویم، الزم است تا این نوع کژفهمیاز آنکه بتوانیم در بررسی این آموزه با یکدیگر به 

 دهم.این مقاله را ارائه می ي کالم اصالح کنیم. و با همین روحیه است که ادامه  سازي و حُسنشفاف

ي آن چیزي  ي تعمید نوزادان عمال همه با تأیید این موضوع، اولین چیزي که باید بگویم این است که موضع آموزه 
ایمان تعمید  موضع  انجام می که  تعمید شونده  می دارن در مورد شخص  را  اذعان  دهد  قلب  از صمیم  ما  پذیرد. 

که به مسیح ابراز ایمان  اند) هنگامی اي بزرگساالن (که هرگز قبال تعمید نشده طور صحیح برکنیم که تعمید به می 
انجام می می  غلط  کنند،  نوزادان چیز  تعمید  موضوع  بنابراین  تعمید  شود.  را  نوزادان  تنها  ما صرفا  است.  اندازي 

دارن و  ر هم به تعمید ایمانمنظدهیم، و از این آورندگان و فرزندان آنها را تعمید می دهیم؛ ما هر دوي ایمان نمی
دران باور دارند متمایز  هم تعمید نوزادان باور داریم. آنچه ما را از برادران و خواهرانی که به تعمید فقط براي ایمان

آورندگان و فرزندان  که ما ایماندهند، در حالی آورندگان را تعمید میکند همان لفظ فقط است. آنها تنها ایمانمی 
 دهیم.مید می آنها را تع

جدید در مورد کسانی که ایمان آورده و تعمید  هاي عهد شوم تا نشان دهم صرفا اشاره به نمونه من این را یادآور می 
اند براي اثبات این دیدگاه این عزیزان کافی نیست. معتقدین به تعمید نوزادان به تعمید کسانی که ایمان  یافته 
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اند باید دانند که اعتراف ایمان کرده خواهرانی که تعمید را فقط براي افرادي می   آورند نیز باور دارند. برادران ومی 
 دهد که فقط افراد معترف به ایمان باید تعمید یابند، و نه هیچ کس دیگر. ثابت کنند که کتاب مقدس تعلیم می 

د دستور داد نشان  کند که خداونبه صراحت بیان می   17دومین چیزي که باید بگویم این است که پیدایش باب  
بیرونی عهد یعنی (ختنه) براي نوزادان پسر قوم در هشت روزگی انجام شود. با توجه به این واقعیت، الزم است  

ي الهیات تعمید است  صرفا نشان دهیم که عهد با ابراهیم اساساً همان عهد جدید است و اینکه الهیات ختنه آیینه 
ي نشان عهد طبق عهد جدید هستند و بدیهی است مطابق عهد  افت کننده دارن دریتا اثبات کنیم نوزادان ایمان 

 اند. با ابراهیم عمل کرده 

دهد که ختنه  و بسیاري دیگر)، نشان می (  26-25:  9و ارمیا    6:  30، به همراه تثنیه  11:4و    29-28:  2رومیان  
ي ظاهري  عنوان یک نشانه ه به است بلک  عنوان نشان هویت قومی درنظرگرفته نشده کردن هرگز توسط خداوند به 

اي بود به گذشته به  ي قلب) اشاره دارد. این اشاره است که به یک واقعیت روحانی درونی(ختنه درنظرگرفته شده  
 در مورد ابراهیم کسی که -استآنچه که قبال در درون اتفاق افتاده 

ي  یا مانند موضوع ختنه   -ر انتظار اوستایمان آورده بود و سپس ختنه شد، بدون آنکه بداند چه چیزي در آینده د 
نوزادان یهودیان در هشت روزگی، با این امید که وقتی در آینده رشد کردند و بزرگتر شدند ایمان ابراهیم را دنبال  

کار  طور صریح با به کردن و تعمید دادن را به ارتباط الهیاتی بین ختنه    12–11:  2کولسیان  ).  12:  4کنند (رومیان  
ي باطنی  القدس) در مسیحیت برقرار کرده است. اگر ختنه ي باطنی (در قلب) و تعمید روحانی (با روح نه بردن خت

نیز به    -ي جسمی و تعمید آبیعنی ختنه   -هاي ظاهري آنهاو تعمید باطنی با هم مرتبط باشند، مطمئنا نشانه 
 همان اندازه به هم مرتبط هستند.

آموزند که عهد ابراهیم در واقع همان عهد جدید از سوي دیگر، به ما می ،  12-11:  4و رومیان    16:  3غالطیان  
ابراهیم است، به این معنا که فقط کسانی که  بیان می  16:  3است. غالطیان     "در مسیح"کند که مسیح فرزند 

).  29،    14،    7:  3چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید (نگاه کنید به غالطیان    -هستند فرزندان ابراهیم هستند 
تأیید می   12-11:  4رومیان   را  ابراهیم پدر هر غیر یهودي(ختنه نشده) است که  که می کند، هنگامی این  گوید 

باشد بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در  بلکه سالک هم می "اي است که  آورد و پدر هر یهودي ختنه شده ایمان
گوید، ایمانی است که نگاهش به مسیح است،  ه ما می ب   56:8طور که یوحنا  این ایمان، همان   "نامختونی داشت.

هاي موقتی  هاي زمینی و آرامی کند و نه به وعده هاي روحانی و برکات نگاه می ایمانی است که به آسمان و واقعیت
 ). 16، 10:11و برکات زودگذر این جهان (رساله عبرانیان

فرزندان جسمانی ابراهیم بسته شود. این عهدي روحانی    عهد ابراهیم بنابراین یک عهد جسمانی یا موّقت نبود که با
  فرزند   -  مسیح.  بود  جدید   عهد   همانند    بود که با فرزندان روحانی ابراهیم منعقد گشت. این عهدي بود که در واقع
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ان  فرزند  که  بود   اينشانه  بلکه  نبود  قومی هویت  ينشانه  ختنه   این،   بر   افزون .  کند می  تصدیق  را  مسئله   این   ابراهیم
 خواند تا به فرزندان روحانی او با پیروي از همان باوري که او داشت تبدیل شوند. جسمانی ابراهیم را فرامی 

  - کند. تداوم بین عهدهاصحبت می   "خانواده"آور نیست که عهد جدید از تعمید  ها، تعجببا توجه به این واقعیت 
  17زي است که انتظار داریم. از زمان پیدایش باب  دهد که این دقیقا همان چیهاي عهد نشان می و بین نشانه 

بودند، و نشان ظاهري عهد باطنی خداوند را براي ابراز    "خانوادگی"ي  تاکنون، قوم خداوند در حال انجام ختنه 
ار  برند. اگر قرکار می اند) و فرزندان آنها بهآورندگان بزرگسال (که پیش از آن هرگز آن را دریافت نکرده ایمان ایمان

اند، رفتاري  کنندگان نشان عهد بوده ي عهد و دریافت است نسبت به نوزادان که براي هزاران سال عضوي از جامعه 
راستی باید باور کنیم  کامال متفاوت داشته باشیم حتما باید مواردي در باب این موضوع در عهدجدید بیابیم. آیا به 

و عهدقدیم را به همین علت، بزرگتر و فراگیرتر از عهدجدید   اند شدهي عهد کنار گذاشته  که کودکان از جامعه 
روي  بدانیم؟ مبناي آن چیست؟ این موضوع در تضاد با حقایقی است که در بسط موضوعات دیگر در جریان پیش 

اي است که در بین دو عهد و بین  تنها تعمید نوزادان مطابق با پیوستگیاز عهدقدیم به عهدجدید شاهد هستیم. نه 
ي عهد  ي عهد است که در آن نشانه بینیم، بلکه همچنین در انطباق با حقیقت گسترش محدوده هاي آن می انهنش

 شود.هم به مردان و هم زنان و هم فرزندان پسر و دختر آنها داده می 

 

الهیات   الهیات سیستماتیک در دانشگاه  ام ریچارد مدیر اجرایی و استادیار  او  در آتالنتا است  RTSدکتر گاي.   .
 باشد. می  Baptism: Answers to Common Questionsهاي مختلفی است، از جمله ي کتاب نویسنده

 

 . منتشر شده است  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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