
  

  

 )ادوين كشيش آبنوس(

  

 هايي آموزه تاريخ، يكي از بايد اعتراف كرد كه آموزه تعميد آب، در طي 
 بوده كه مباحث بسياري پيرامون آن مطرح گشته و در نهايت تنوع نظرات تا به

امروز نيز در اين خصوص باقي است. كليساهاي كاتوليك و اوتدوكس شرق، 
اي متفاوت به اين مسئله مي نگرند (كه البته قصد من در اين مقاله  به گونه

ليسا نيست، و مسلما به عنوان يك پروتستان، تعميد ديدگاه اين دو ك پرداختن به
نوزادان كليساي كاتوليك را وسيله بخشش گناه اوليه و الزمه نجات مي  آب

پذيرم) و كليساهاي پروتستان نيز به دو گروه مختلف در اين خصوص  داند نمي
اند كه البته اين اختالف نظر را دليل كافي و مناسب براي رد  تقسيم شده

دانند. در هر صورت، تعميد آب را بسياري به درستي آبهاي متالطم  نمي يكديگر
 .اند ترين خوانده

 آنچه در اين مقاله مطرح خواهم كرد، نگاهي گذرا به داليلي خواهد بود كه
 برخي از كليسا تعميد نوزادان را، آموزه كتاب مقدسي مي دانند (تكرار مي كنم

 .)اين نگرش با كليساهاي كاتوليك و اوتدوكس متفاوت است

  



بايد اعتراف كرد بسياري، نوزادان خود را بخاطر داليل غركتاب مقدسي 
مي دهند. برخي مجذوب شيريني و زيبايي اين مراسم شده و مايل هستند  تعليم

نيز از آن لذت ببرند و گروهي نيز بخاطر سنتهايي كه در كليسا و يا  كه خود
خانواده مرسوم است، نوزادان خود را تعميد مي دهند، برخي هم گمان مي  حتي

آب مقدس، در زمان تعميد، بنوعي مافوق الطبيعه اي، فرزندشان را از  برند كه
 .نجات خواهد بخشيد جهنم

اين را به شما اطمينان مي دهم كه هيچكدام از داليل فوق، الهام بخش 
ي نمي باشد، و خاستگاه چنين مراسمي در اين نوزادان در كليساي انجيل تعميد
 .كالم زنده خدا است كليسا،

قصد دارم در اين مقاله كوتاه، داليل و استداللهاي كتاب مقدسي كه در 
 خصوص مورد استفاده اين كليسا قرار مي گيرد را با شما در ميان بگذارم تا اين

 داليل ايشان آشنا حداقل اگر كسي با اين سنت كليساي انجيل مخالف است، با
 .باشد و مرتكب سفسطه مرد پوشالين نگردند

روحاني  در كالم خدا مي خوانيم كه ابراهيم پدر ايماني ما بوده و ما فرزندان
اين  به شود، مي يافت مقدس كتاب در كه مهمي مفهوم اين  ابراهيم هستيم.

 در گذشته و هم -تهاحقيقت اشاره مي كند كه تمام قوم خدا، (يهوديان و ام
اكنون) بجهت عهدي كه خدا با ابراهيم بست (وعده بركت) مبارك هستند. خدا 

 اين عهد جاودانه، قول داد كه ابراهيم و ذريت وي، بركات خدا را با ايمان در
 كالم خدا به ما نشان مي دهد كه) 8-1: 17، 6 -1: 15 پيدايش(  خواهند ديد.

بر اساس صالحيت و نيكويي خويش و يا  كسي نمي توانست بركت الهي را
مراسم مذهبي كه خدا را خشنود سازد، دريافت نمايد. اين بركت، محض  انجام

الهي، پيش از اينكه ابراهيم (و ما) بتواند شايستگي خود را براي  رحمت و فيض
بركت ثابت كند، وعده اين بركت به ابراهيم و ذريت وي بخشيده  دريافت اين



خدا وعده داد تا ابراهيم و نوادگان وي محض فيض  (7 :17 شد. (پيدايش
 )9 -8: 2يابند (افسسيان  بوسيله ايمان بركت

اما امروز اين وعده، كه خدا با يكي از پطرياخهاي يهود، يعني ابراهيم بسته 
 است، به كليساي مسيح چه ارتباطي دارد؟

 از امتها(  د:پولس رسول به ما يادآور مي شود كه خدا به ابراهيم گفته بو
اين وعده جاودانيي كه خدا )3: 12، 8: 3طريق تو مبارك خواهند شد) (پيدايش 

 .امروز هم كارساز و موثر و زنده است) 7: 17ابراهيم بسته بود (پيدايش  با

 بركت ايماندار ابراهيمِ با ايمان اهل بنابراين  پولس رسول مي نويسند:
 )9: 3 غالطيان(  .يابندمي

معني است كه ما كه بر عيسي مسيح به عنوان متوسطي كه خدا اين بدان 
 او نجات را براي ما مهيا ساخته اعتماد كرده، ايمان داريم، بر اساس عهد توسط

 ابراهيم، مبارك هستيم (ما اين وعده را دريافت نموده ايم) ما فرزندان روحاني
 .ابراهيم بستابراهيم هستيم، و هنوز هم زير آن عهدي مي باشيم كه خدا با 

 :پولس رسول مي نويسد

چنانكه ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او عدالت محسوب شد. پس 
 )7 -6: 3آگاهيد كه اهل ايمان فرزندان ابراهيم هستند. (غالطيان 

ايمانداران امروز، از طريق عهد جاوداني كه با ابراهيم بسته شده است، 
 .فرزندان و نسل ابراهيم محسوب مي گردند

 هيچ راه ديگري وجود ندارد تا شخص، فرزند خدا گردد مگر اينكه وارد اين
 عهد جاودانه كه به ابراهيم داده شد گردد. هيچ عهد نجات ديگري وجود ندارد،

نيستيم.  خانواده و نسل ابراهيم نشده ايم، در حقيقت جز قوم خدا تا زماني كه جز
 :همنطور كه پولس مي گويد



وسيله ها آيد و تا وعده روح را بهتا بركت ابراهيم در مسيح عيسي بر امّت
 )14: 3ايمان حاصل كنيم. (غالطيان 

 ابراهيم عهد وعده دارند، ايمان آناني كه به مسيح، به نجات دهنده خود، 
را كه در حقيقت فرزندان وي هستند را دريافت مي كنند. محدوديت زمان و 

 آنها را از گرفتن اين بركت مانع نمي شود مكان

  

باشيد، هرآينه نسل ابراهيم و برحسب وعده، امّا اگر شما از آنِ مسيح مي
 )29: 3وارث هستيد. (غالطيان 

 و او را و نسل وي را، بوسيلهپس از اينكه خدا با ابراهيم عهد را بست، 
 ايمان بركت داد؛ خدا در اين راستا، نشانه اي را جهت عهد تعيين كرد تا هم
 آناني را كه در اين عهد وارد شده اند نشانه گزاري نمايد و هم عهد خود را به

 .اين وسيله مهر كرده، اهميت آن را نشان دهد

 اين نشانه را پس از اينكه مهم است تا به اين مسئله توجه كنيم كه خداوند
 اشخاص با او وارد اين عهد شدند بخشيد. اين عهد، پيش نياز ورود به اين عهد
 نبود بلكه پس از ورود به عهد، شخص آن را براي تاييد حضور در عهد و پذيرش

 .آن، بر خود مي گرفت. ايمان، تنها شرط ورود به اين عهد بود

ه مردم در عهد عتيق بخشيد، ختنه بود. بريدن آن نشان عهدي كه خدا ب
از پوست آلت تناسي شخص (مرد) نشان دهنده برداشته شدن نجاست  بخشي

بود و نشان مي داد كه بركت عهد خدا كه به ابراهيم داده  روحاني از شخص
: 10، تثنيه 14- 10: 17بعدي انتقال مي يابد. (پيدايش  شده بود، به نسلهاي



اين عهد نشان دهنده اين نيز بود كه قوم خدا  ) 13: 2كولسيان  ،4: 4، ارميا 16
شده و به وي تخصيص داده شده اند و در نتيجه با او و با خانواده  براي وي جدا

خدا) وارد اتحاد و همبستگي شده اند و هم با خدا و هم با قوم او وارد  خدا (قوم
 )26: 9، 4: 4، ارميا6: 30، تثنيه 48: 12گشته اند. (خروج  مشاركت

اين مراسم، الجرم همراه با ريختن خون بود (بخاطر بريدن پوست بدن) و 
يكي از ده ها نشانه مختلف در عهد عتيق بود كه قرباني خوني عيسي  اين

 )22: 9بيني مي كرد (عبرانيان مسيح را پيش

تمام  به اين جهت كه عهد خدا با ابراهيم به خانواده وي امتداد يافت، او بايد
 آنچه كه از آن وي و تحت رهبريش بود، به خدا مي بخشيد و اين تعهد و

سرسپردگي را با بكارگيري نشانه عهد به نمايش مي گذاشت. اين بدان معني 
يرش اين نشانه شريك كه هر كسي كه زير رهبري ابراهيم بودند، بايد در پذ بود
شدند. فرزندان، غالمان و كساني كه زير چتر حمايت ابراهيم قرار مي  مي

 )48 -43: 12، خروج 23: 17پيدايش ( .گرفتند

 در دنياي امروز، چنين رفتاري براي ما آشنا و سازگار نيست و معموال سر
 دازي كهخانه، پدر، براي وضعيت روحاني خانواده تصميم نمي گيرد. اما چشم ان
روحاني،  كتاب مقدس به ما ارائه مي دهد، سر خانه را مسئول مي داند تا از لحاظ

كند.  به سرسپردگي روحاني خانواده خود اهميت داده، برقراري آن را دنبال
جلوه  نمايندگي سر خانه، در امور روحاني، در عهد عتيق و همينطور جديد، بسيار

 )17: 11انيان ، عبر27 -25: 5يافته است (افسسيان 

اين اصل نمايندگي به ما كمك مي كند كه دليل اجرا و بكارگيري نشانه 
را به اهل خانه اش، درك كنيم، هر چند شايد تمام اعضاي خانه ابراهيم،  عهد
 او را ابراز نكرده بودند. ابراهيم اهميت مقام و وظيفه خود را به عنوان ايمان



كرده بود. اين اصل به ما كمك مي  نماينده خانواده اش در حضور خدا درك
صحبتهاي پولس رسول را در عهد جديد كه در مورد مقدس بودن  كند تا

اي كه يكي از والدين ايماندار است صحبت مي كند  فرزندان خانواده
 )14: 7بفهميم.(اول قرنتيان 

آيات ديگري هم هستند كه نشان مي دهد كه خدا فيض خود را به فرزندان 
در خانواده مسيحي هستند مي بخشد. كتاب مقدس به ما اين  زماني كه در

دهد كه فرزنداني كه در سن بلوغ از ايمان خانواده خود گمراه شده  وعده را نمي
 را دريافت خواهند كرد، اما تا زماني كه تحت اقتدار خانواده خود باقي اند، نجات

 .بمانند، توسط والدين خود در حضور خدا نمايندگي خواهند شد

اين نمايندگي كه در كتاب مقدس به ما تعليم داده مي شود، در حقيقت 
كننده اين مطلب نيز است كه فرزندان مونث و كال زنان در يك خانواده  بيان

 عهد بي بهره نبودند. هر كه در اين عهد بودند، از جمله فرزند خواندگان، از اين
 ندازه از بركات اين عهد،غالمان، به همان اندازه كه فرزندان خوني، به يك ا

 .فيض مي بردند

 :اين مفهوم در عهد جديد، جايگاه پر رنگي دارد

 زيرا  باشيد.وسيله ايمان در مسيح عيسي، پسران خدا ميزيرا همگي شما به
 نيست ممكن هيچ  همه شما كه در مسيح تعميد يافتيد، مسيح را در بر گرفتيد.

شما  نه آزاد و نه مرد و نه زن، زيرا كه همهيهود باشد يا يوناني و نه غالم و  كه
هرآينه نسل  باشيد،مي مسيح آنِ از شما اگر امّا   باشيد.در مسيح عيسي يك مي

 .ابراهيم و برحسب وعده، وارث هستيد

 )29 -26: 3غالطيان (



 ايداما هنوز اين پرسش بايد پاسخ داده شود كه چرا نشانه عهد، يعني ختنه ب
 بر روي كساني كه ايمان ابراهيم را به همراه وي ابراز نكرده بودند قرار مي
 گرفت. زيرا كه عهد بسته شد تا بركت خدا را بر كساني كه به او اعتماد كردند
نشان دهد و چون اساس اين عهد بر روي ايمان بنا شده بود، پرسش باقي است 

 را كه هنوز به ايمان وي، همصداچرا خدا به ابراهيم گفت تا اهل خانه اش  كه
 نبودند ختنه كند؟

 هرچند ممكن است اهل خانه ابراهيم بعدها به وعده ايمان آورد، اما كسي
 نميتواند انتظار داشته باشد كه اين افراد در سن هشت سالگي كه ختنه شدند،

 )12: 17چنين ايماني را اعالم كرده باشند. (پيدايش 

عمال نشانه عهد به ابراهيم بجهت انتقال به تمام بنابراين براي چه دستور ا
 .اهل خانه اش داده شد

پاسخ اين پرسش، در حقيقت كليد فهم ما براي تعميد نوزادان در عهد جديد 
 .است

آيا عدم ابراز ايمان، مانع انجام اعمال نشانه عهد به فرزندان خانواده ايماندار 
 مي گردد؟

ود نداشت و عهد جديد دليل آن را به البته در عهد عتيق، چنين مانعي وج
مي گويد. پولس رسول مي گويد كه ختنه، در كنار اينكه نشانه بود، مهر  ما

اين دو، ) 11: 4نيز بود كه ابراهيم بوسيله ايمان دريافت كرد. (روميان  عدالتي
 .نشانه و مهر، به ما در فهم، مراسم عهد (تعميد) كمك خواهد كرد يعني

ري كه پولس رسول از آن سخن مي گويد، به همانند تصوير و سمبل مه
كه بر روي نامه اي ريخته شده و با نشاني عالمتگذاري مي شد تا  مومي است
درستي نامه را تصديق كند. اين مهر داللت بر امانت نويسنده نامه  حقانيت و

قول مي دهد، آنچه را كه در نامه نگاشته است را وفا خواهد  مي كند كه



طريقي بود كه خدا بوسيله آن، قوم خود را نشانه گذاري كرده،  ه هم آننمود.ختن
 .آناني كه ايمان به او را ابراز كرده بودند، احترام گذارد به عهد خود با

 همانطور كه نويسنده نامه با مهر، اعالم مي كرد كه تمام مفاد نامه را به
 انجام رساند، به همين طريق خدا نيز، با نشان ختنه اعالم كرد كه در صورت

ايمان شخص، بركتهاي عهدي را كه وعده داده است در زندگي ايمانداران 
 .خواهد ساخت جاري

 را بوجود نمي آورد. خدا بر اساس توجه داشته باشيد كه ايمان ما، عهد خدا
كالم  ايمان ما، عهد نمي بندد و به اين وسيله ايمان به ما امتداد نمي يابد، زيرا

ايمان،  اما) 4: 1مي گويد كه پيش از بنياد عالم، او ما را برگزيد (افسسيان 
 .بركات اين عهد را اعالم نموده آن را دريافت مي كند

 اعتبار اين مهر، بسته به زماني كه شرايط عهد اجرا گردد نمي باشد. همانند
را  مهر آن نامه، نشانه عهد نيز، پيش از اينكه شخص مفاد آن را بجا آورد و آن

 بپذيرد، مي تواند منقوش گردد. اين نشانه (مهر) در حقيقت گوياي اين مطلب
 ده، آن را پذيرفته و اجرااست كه پيش از اينكه شخص به اين عهد وفادار بو

 نمايد، خدا آشكارا اعالم مي كند كه در صورتي كه شرايط مطلوب كسب گرديد،
شود  منتظر تا ندارد را انتظار اين خدا بركات وعده داده شده، افاضه خواهد شد. 

پيروي و يا ترك  تا فرزندان ايمانداران بزرگ شده، تا در بلوغ او را تاييد و يا رد،
 .ا آنگاه اين نشانه را بر آنها بگذاردنمايند ت

 نويسندگان عهد جديد و رسوالن، تالش كردند تا به ما بگويند، اصول عهد
 :1ايمان، امروز هم به قوت خود باقي است و به ما نيز مربوط مي گردد. (لوقا 

 )25: 3اعمال ) (75 -68



هزاران شنونده زماني كه پطرس در روز پنيطكاست موعظه مي كند او به 
 :يهودي كه در آنجا حاضر بودند مي گويد

پطرس بديشان گفت، توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي مسيح 
القدس را خواهيد يافت. زيرا گناهان تعميد گيريد و عطاي روح بجهت آمرزش
است براي شما و فرزندان شما و همه آناني كه دورند، يعني هركه  كه اين وعده

 )39 -38: 2ما او را بخواند. (اعمال  خدايخداوند 

پطرس دعوت به ايمان به مسيح را در ساختار عهد بيان مي كند كه بركات 
عهد به ايشان، فرزندانش و به آناني كه دورند تعلق خواهد يافت. پيش  اين

صحبتهاي پطرس اين است كه اصول اين عهد هنوز به قوت خود باقي  فرض
كه جز اهل خانه ايمانداران هستند) موظفند تا ايمان  (حتي آناني است. افراد
نمايند، اما در همان حين، خدا فيض خود را به ايمانداران و اهل  خود را ابراز

 .افاضه خواهد نمود خانه او

پولس رسول در خصوص ادامه عهد ابراهيم و بيانات آن آشكارتر صحبت 
 .مي كند

 او ) 7: 3هستند. (غالطيان  پس آگاهيد كه اهل ايمان فرزندان ابراهيم
 ادامه داده مي گويد: مقصود اين است عهدي را كه از خدا به مسيح بسته شده

سازد بطوري بود، شريعتي كه چهارصد و سي سال بعد از آن نازل شد، باطل نمي
 باشيد، هرآينه نسل ابراهيم ووعده نيست شود. امّا اگر شما از آنِ مسيح مي كه

 )29، 17: 3هستيد. (غالطيان  برحسب وعده، وارث

هر چند اين فيض و بركت شامل حال، ايماندار و اهل خانه او مي شود اما 
 .هر شخص بايد جداگانه و بصورت انفرادي ايمان خود را ابراز نمايند



 با اينكه عهد به همان صورت باقي مي ماند، اما صورت نشانه عهد (مهر)
ختنه كه نشانه و مهر خوني بود كه به شخص مسيح و قرباني   تغيير مي كند.

اشاره مي كرد، پس از اينكه اين قرباني به كمال رسيد ديگر تكرار نمي  وي
) 18: 1، اول پطرس 10: 10شكل و صورت آن تغيير مي يابد. (عبرانيان  شود و

كمال  جهت، ايمانداران عهد جديد، نشانه تازه اي را كه داللت بر، به به همين
شدن كار مسيح دارد دريافت مي كنند. تعميد آب، نشانه پاكي و شسته  رسيده

پولس ) 14: 9عبر 11: 6، اول قرن16: 22ما مي باشد (اعمال شدن گناهان
كه اصرار مي ورزيدند تا نشانه خوني را يعني ختنه را دريافت  رسول آناني كه را
براي آناني كه ايمان مي آورند، ختنه ديگر ) 6: 5كند (غالطيان  كنند، توبيخ مي
نشانه اي كه امروز، زن و مرد، يهود   ) 19 -18: 7(اول قرنتيان  .الزامي نيست
 -47: 10، 12: 8، 38: 2دريافت مي كنند، تعميد آب است.(اعمال  و غير يهود

نشانه عهد تغيير مي كند اما ساختار عهد همچنان باقي است. خدا  هر چند) 48
ه آناني كه به او ايمان مي آورند نشان مي دهد و وارد عهدي ب محبت خويش را

وعده ها از طريق ) 6: 3ابراهيم بسته است مي گردند (افسسيان  كه خدا با
اما اين انتظار مي رود ) 39 -38: 2فرزندان امتداد مي يابد (اعمال  والدين به

ر حقيقت فرزندان بايد خود به مسيح اعتراف كنند تا بركت كامل را كه د كه
 .نجات است دريافت نمايند همان

پولس رسول، با تاكيد بر ادامه عهد و تغيير نشانه آن به ايمانداران كولسي 
 :مي گويد

 ايد، به ختنه ناساخته به دست، يعني بيرون كردن بدنو در وي مختون شده
 وسيله اختتان مسيح. و با وي در تعميد مدفون گشتيد كه در آن همجسماني، به

: 2ولسيانك( .خيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا كه او را از مردگان برخيزانيدبر
11- 12( 



 نجات از طريق ايمان مي آيد و نشانه عهد در اين مراسم ورود به عهد، به
عهد  تعميد آب تغيير يافته است. و چون اين نشانه تغيير يافته است، ايمانداران

دهند.  آب مي باشد براي نوزادان خود انجامجديد بايد اين نشانه را كه تعميد 
رفت،  تعميد آب در نقش نشانه و مهر، براي اهل خانه ايماندار به كار خواهد

 :همانطور كه پولس رسول مي فرمايد

 و عالمت ختنه را يافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ايماني كه در نامختوني
 ر باشد تا عدالت براي ايشانداشت، تا او همه نامختونان را كه ايمان آورند پد

 )11: 4هم محسوب شود؛ (روميان 

 اين نشانه به معني پاك شدن و شسته گشتن گناهان خواهد بود و به عنوان
 مهر، تعهد بيروني و مشهود خدا به انجام و افاضه بركات عهد به آناني است كه

 .مفاد عهد را به جا آورند

 چه اساسي ايمانداران عهد جديد، نوزادان خود را با اين باور كه عهد بر
است،  ابراهيم به عهد جديد امتداد يافته و نشانه عهد به تعميد آب تغيير يافته

 تعميد مي دهند؟ مسيحيان براي پذيرش آموزه هاي مسيحي به دنبال آيات و
خاستگاه كتاب مقدسي مي باشند. هر چند آن گروهي كه به تعميد نوزادان 

هستند، مي دانند كه اشاره مستقيم به اين سنت در كتاب مقدس موجود  معترف
وزادان خود به تنهايي با وجود اين، فقدان اشاره مستقيم به تعميد ن نيست. اما
رد اين آموزه نگشته است زيرا كه در طي تاريخ در خصوص اين مطلب،  دليل بر
طوالني سرگرفته است. پيروان اين نگرش، معتقد هستند كه در عوض  مباحث
 .كتابمقدسي ديگري در تاييد اين نوع تعميد در كالم بسيار است داليل



 وان اين سنت بايد با فقدان اشاره مستقيم به تعميد نوزادانهمانطور كه پير
آموزه  دست و پنجه نرم كنند، مخالفان اين نظر هم بايد با فقدان وجود نهي اين

 .دست و پنجه نرم كنند

همانطور كه پيشتر ديديم، پولس رسول به تفصيل در خصوص ادامه عهد 
از اينكه خدمت رسوالن  به عهد جديد سخن راند. دو هزار سال پيش ابراهيم

قوم خدا، نشانه اين عهد را بر فرزندان خود قرار مي دادند. بنظر مي  آغاز گردد،
اگر چنين آموزه و تعليمي (قرار دادن نشان بر فرزندان ايمانداران) از  رسد كه
رسوالن منع مي گشت، بايد تعليمي بر ضد آن و در راستاي توقف اين  طرف

مي دادند. رد اين سنت و تغيير آن به نوع و روشي ديگر، كليسا نيز نشر  سنت در
حقيقت تغييري جدي و بنيادي بر اين سنت قديمي و تاريخي قوم اسرائيل  در

اين نشاني بود كه جز جدا نشدني باور يهودي در خصوص ادامه عهد   .مي بود
ه بود. در جاهايي كه هم جلوتر با هم نگاه خواهيم كرد، مي بينيم ك ابراهيمي
 با اينكه شخص ايمان مي آورد، تمام اهل خانه تعميد آب مي گيرند. پس از
عهد ابراهيم به عهد جديد، براي يك يهودي، بسيار غريب مي نمود  ادامه وجود

خود را وارد اين عهد نكند. بنابراين فقدان وجود وجود نهي اين نوع  كه فرزندان
نا و اجراي نشانه عهد، خود متن تاريخي و مذهبي قوم يهودي و مع تعميد، در
 .دليل ارزشمندي براي پذيرش تعميد نوزادان مي تواند باشد به تنهايي

 يكي ديگر از داليلي كه در مقابل تعميد بزرگساالن ارائه مي شود، فرمان
رسوالن براي تعميد تمام اهل خانه شخصي كه به مسيح ايمان آورده، است. 

عميد نوزدان مخالف هستند درخواست نمونه اي از كالم مي كنند كه با ت كساني
اعتراف مي كنيم كه اشاره مستقيمي در كالم در اين خصوص وجود  و البته

صادق بود و پرسش ديگري هم پرسيد. آيا نمونه اي در كالم  ندارد. اما بايد



 خانه بخاطر ايمان شخصي كه خود به مسيح ايمان آورده وجود دارد كه اهل
 .پاسخ البته مثبت است است، تعميد يافتند؟ و

زماني كه گزارشهاي عهد جديد را مطالعه مي كنيم، هر گروهي كه اهل 
 .در زمان ايمان آوردن وي حاضر بوده اند، آنها نيز تعميد گرفتند خانه اش

 پيش از اينكه به اين گزارشات بپردازيم بايد اين مطلب را بررسي كنيم كه
 و بازگرديم، عتيق عهد به اگر چه كساني اهل خانه شخص حساب مي شدند.

آن بنگريم، به زماني كه نشان عهد براي نخستين بار اعمال شد،  صفحات به
كه اهل خانه اي كه در آنجا اشاره شده است، افراد مختلفي  متوجه مي شويم

ساكن بودند، داد. همسر، فرزندان، فاميلهايي كه با وي  را در خود جاي مي
 -3: 12، خروج 23: 172، 16 -14: 14گرفتند (پيدايش  غالماني كه مزد نمي

دركي بود كه يهوديان براي دو هزار سال » خانه اهل«چنين فهمي از    )4
نويسندگان عهد جديد، مفهوم ديگري از اهل  داشتند، و اينكه گمان كنيم كه

فهوم ديگري در ذهن داشتند، م اگر و نمايد. خانه در ذهن داشتند، درست نمي
بود، تفاوت ژرفي مي داشت. و هيچكدام از  مسلمأ با آنچه در طي تاريخ مطرح

از اهل خانه را كه در آن فرزندان جز آن  نويسندگان عهد جديد، مفهوم تازه اي
 .نباشند ارائه ندادند

زندگي مي كنيم، غريب مي  21اما چيزي كه امروز براي ما كه در قرن 
تعليم كتاب مقدسي نمايندگي است. (سر بودن خانه). جامعه فردگراي ما،  باشد،
عهد خدا با خانواده را كمي ثقيل و غريب مي داند. همانطور كه پيشتر  مفهوم

داديم، ايمان كسي كه سر خانه، و نماينده خانواده محسوب مي شد،  هم توضيح
ن خاطر وقتي زندانبان رفتار كل خانواده را تعيين مي كرد. به همي جهت زندگي و

پاسخي كه پولس » چه كنم تا نجات يابم؟» از پولس مي پرسد كه  اهل فيليپي
مقدسي و همينطور از چشم انداز يك يهودي، طبيعي بود؛ وقتي  مي دهد، كتاب



عيسي مسيح ايمان آور و نجات خواهي يافت. تو و اهل خانه  گفت: به خداوند
لس اين نيست كه تمام اهل خانه به شكل منظور پو )31 -30: 16(اعمال » ات

را به خدا ابراز خواهند نمود، بلكه پيش فرض وي اين  خودكار، باور صادقانه اي
خانه را نمايندگي مي كرد، بايد نمونه و الگو و  بود كه ايمان كسي كه اهل
كه تحت رهبري وي بودند، گردد. به همين جهت،  تعيين كننده زندگي سايريني

 )33.( خود تعميد آب گرفتند زندانبان به همراه تمام خانواده

 اين گزارشي كه اشاره كرديم، ارزش زيادي دارد زيرا كه لوقا، نويسنده
اعمال رسوالن، اشارات مهمي مي كند. او مي گويد كه تمام اهل خانه تعميد 

اما پس از آن، از فعل مفرد جهت اشاره به شادي و ايمان ) 33گرفتند. ( آب
زندانبان به تنهايي ايمان آورد و سپس تمام    )34استفاده مي كند. ( شخص

سياري از ترجمه هاي اش ايمان آوردند. متاسفانه اين تمايز ريز در ب اهل خانه
نگشته است. به همين جهت، بسياري گمان مي برند كه دليل تعميد  منعكس

زندانبان، ايمان اعضاي خانه وي بوده است. با اينكه اين تئوري  تمام اهل خانه
تمام اهل خانه) غيرممكن نيست اما بنظر نمي رسد منطقي باشد  (ايمان آوردن

ل خانه وي وجود نداشته است.همينطور كودك خردسالي در اه كه فرض كنيم،
كه تعميد گرفتند و كسي كه ايمان آورد، تمايز مشخصي  اينكه لوقا بين كساني
 .توان آن را به سادگي از نظر پنهان نمود قائل شده است و نمي

نمونه هاي آشناي ديگري هم در عهد جديد وجود دارد: كرنليوس و اهل 
اهل خانه ) 15: 16و اهل خانه اش ( ليديا) 48- 47: 10اش.(اعمال  خانه

و اول  9: 18كريسپوس و اهل خانه اش (اعمال ) 16: 1قرنتيان  استفانس (اول
 )14: 1قرنتيان 



 اين فهرست به اين معني نيست كه تعميد انفرادي افراد بالغ در عهد جديد
ند، نداشت وجود ندارد. البته افراد بالغي نيز تعميد گرفتند كه ظاهرا خانواده اي

 )9و  8افرادي مانند پولس رسول، خواجه حبشي، شمعون جادوگر (اعمال 

 برخي هم در موقعي كه در مسافرت بودند و يا خانواده آنها با ايشان همراهي
 ممكن هم است در مواقعي) 5: 19، 41: 2نمي كردند، تعميد آب گرفتند(اعمال 

زندگي  يقت از تمام شرايطاعضاي خانواده از تعميد آب سر باز زده باشند و در حق
گزارشات  آنچيزي را كه از) 12: 8افرادي كه تعميد گرفتند آگاه نيستيم (اعمال 

آورد،  مي توانيم بفهميم اين است كه هرگاه مرد و يا زني به مسيح ايمان مي
ايشان نيز  تعميد مي ياد و اگر اهل خانه وي به همراه وي نزدشان حاضر بودند،

 .تعميد آب را دريافت كردندنشان عهد را يعني 

 تكرار تعميد اهل خانه، نشان مي دهد كه اين كار با سنت و باور ادامه عهد
 ابراهيمي و اعمال نشانه عهد توسط سر خانه، همراستا و همخوان است. و هيچ
اشاره و نشاني بر مشمول نبودن كودكان در اين عهد در كتب عهد جديد ديده 

بلكه سنت دو هزار ساله يهود در اعمال نشان عهد ابراهيمي، به  شود، نمي
فقدان امري بر نهي تعميد نوزادان، نشان دهنده اين است كه نوزادان نيز  همراه
 .مي گرفتند تعميد

 :اما تعميد نوزادان در جامعه امروز به داليل زير مخالفت شده است

 شنا نيستند و آن را نمينخست، اين افراد با مفهوم ادامه عهد ابراهيمي آ
 .فهمند و آگاه نيستند كه اين عهد شامل حال ايمانداران معاصر نيز مي گردد

 .دوم، با نمايندگي اهل خانه، سر بودن خانه آشنا نيستند

 .سوم، با مفهوم مهر، نشان عهد (ختنه و تعميد آب) آشنا نيستند



بودند كه تعميد چهارم، توجه نمي كنند كه فرزندان نيز جز اهل خانه اي 
 .آب گرفتند

 آيا بايد به اين خاطر، كودكان خود را تعميد دهيم چون اين آيين مذهبي
نجات، و شهروند آسمان شدن آنها را تضمين مي كند؟ البته پاسخ منفي است 

كه هيچ آيين مذهبي بصورت خودكار، فيض نجات را به شخص انتقال  زيرا
رسول به ايمانداران قرنتيان يادآور مي شود كه اسرائيلها با  نمي دهد. پولس
سرخ رد شده و در حقيقت تعميد گرفتند، اما در نهايت خطاكار  اينكه از درياي

 )11 -1: 10اول قرنتيان ( و طغيان گر گشتند

 .صرف انجام آيين مذهبي، باعث نجات كسي نخواهد گشت

ات نتيجه و حاصل اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است، اگر نج
 آيين نيست، بنابراين به چه علت بايد ايشان را تعميد دهيم؟

 ما كودكان را تعميد مي دهيم زيرا كه خدا وعده بركت عهد را به ايمانداران
نشانه  و اهل خانه وي داده است. با اينكار ما خدا را حرمت كرده، با برقرار كردن

كنيم و  ما افاضه نموده است، اشاره ميعهد، به فيضي كه خدا در اين عهد به 
اهل آن به  وفاداري خود را نيز به او با زندگي موافق با اين عهد و وقف خانه و

 .او نشان مي دهيم

 والديني كه خدا را دوست دارند، خود و زندگيشان را به خدا تقديم كرده،
برقرار مي كنند.  اصول زندگي خويش را براي خشنودي وي بر اساس كالم

كه ابراهيم پس از ايمان آوردن و وارد عهد شدن با خدا، خود و مايملك  همانطور
به خدا بخشيد، ايمانداران نيز، با ارزشترين خود را يعني، فرزندانشان  خويش را

 در خدا به را خويش تعهد خود، فرزندان تعميد در نيز ما  خدا مي بخشند. را به



يش به بتصوير مي كشيم. با سرسپردگي خود و خانواده نظارت خداپسندانه خو
 والدين ايماندار، بركات زندگي خداپسندانه را تجربه مي كنند. تعميد خويش،

نوزادان، اعالم و اعتراف عمومي والدين است كه آنها به خدا و جماعت قول 
 دهند تا فرزندان خويش را در حضور خدا بزرگ كنند. و با اين كار در مسير مي

 .هاي بركت خدا كه در عهد داده شده، وارد شده، گام بر مي دارند وعده

اين كار باعث بركت كليسايي كه شاهد سرسپردگي والدين است، نيز بركت 
گيرد در كنار اين مطلب، حضار با ديدن مراسم تعميد، بياد مي آورند كه  مي
فيض خدا است كه گناهان را پاك كرده، شخص را نجات مي دهد. و اين  تنها

آشكار در جماعت، اعتماد و تكيه كامل والدين به حفاظت و فيض جهت  اعتراف
يش مي خويش و همينطور بخشش گناهان و نجات وي را به نما رشد فرزند

 .گذارند

 به همان شكل نيز، تعميد آب فرزندان نشان دهنده اين است كه والدين در
حضور جمع و خدا قول مي دهند كه در اين مسير رشد فرزند امين باشند. اين 

 آن معني است كه اين تعهد از طرف كليسا نيز مي باشد تا تمام ابزار را جهت به
 .اين خدمت به والدين ببخشد

 


