پاسخ های ایمان مسیحی " شماره هفتاد و چهارم"

سؤال  :آیا تعمید نوزاد خالف نظر خداست  ،یا مطابق با اراده خدا؟

جواب  :تمامی مسیحیان بر این نکته باور دارند و معترفند که  ،تعمید نشانه ایمان و تعلق به قوم خداست  ،هر کس
که به مسیح ایمان آورد باید تعمید شود ،تعمید در ایمان مسیحی نشان عهد جدید است  ،همانگونه که ختنه نشان
عهدی بود که خدا با ابراهیم بست:
و چون ابرام نود و نه ساله بود ،خداوند بر ابرام ظاهر شده ،گفت« :من هستم خدای قادر مطلق ،پیش روی من بخرام و
کامل شو ،و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست ،و تو را بسیاربسیار کثیر خواهم گردانید».
این است عهد من که نگاه خواهید داشت ،در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود ،و
گوشت قلفه خود را مختون سازید ،تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست .
هر پسر هشت روزه از شما مختون شود .
هر ذکوری در نسلهای شما ،خواه خانه زاد خواه زرخرید ،از اوالد هر اجنبی که از ذریت تو نباشد ،هر خانه زاد تو و هر
زر خرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد .
و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفه او ختنه نشود ،آن کس از قوم خود منقطع شود ،زیرا که عهد مرا شکسته
است».
و ابراهیم پسر خود ،اسماعیل و همه خانه زادان و زرخریدان خود را ،یعنی هر ذکوری که در خانه ابراهیم بود ،گرفته،
گوشت قلفه ایشان را در همان روز ختنه کرد ،چنانکه خدا به وی امر فرموده بود .و ابراهیم نود و نه ساله بود ،وقتی که
گوشت قلفهاش مختون شد .
و پسرش ،اسماعیل سیزده ساله بود هنگامی که گوشت قلفهاش مختون شد.
پیدایش ۲۲-۲۲, ۱۱-۱۱, ۲-۱::۱
----------------با توجه به آیات باال مشخص میشود موضوع ایمان و عهد خدا آنگونه که مخالفین تعمید نوزادان مدعی هستند منحصر
به بزرگ ساالن نیست.
اصوال ایمان شخصی و جدای از جامعه  ،ایمان مسیحی نیست .ایمان مسیحی حقیقتی است که در کلیسا به عنوان قوم
خدا و ملکوت زمینی خدای پدر متجلی میشود  ،ایمان مسیحی ایجاب میکند تا بستری برای تحقق محبت و اعمال
آن وجود داشته باشد  ،تصویر ایمان ما در رابطه برادرانه و پر از محبت نسبت دیگران معنا پیدا میکند.
با تعمید نوزاد است که محبت پدرانه و مادرانه ما نسبت به فرزندمان  ،از یک عشق غریزی به عشق آسمانی تغییر
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مییابد.
توجه داشته باشیم که وقتی سخن از ختنه نوزاد  ،در زمان حیات ابراهیم است  ،فکرمان به سوی یک کلنیک یا
بیمارستان مدرن با پزشکان مجرب و تجهیزات جراحی نرود ،در عصر ابراهیم ختنه با سنگ تیز شده و بدون داروی بی
حسی و اصول بهداشتی و ضدعفونی انجام میشد و درد و احتمال عفونت و عوارض آن بسیار بود  ،این در حالیاست
که آیین تعمید در کلیسای کاتولیک با ریختن آب بر سر نوزاد و بنام تثلیث اقدس صورت میگیرد.
حال کسانی که معترض تعمید نوزادان هستند  ،بجای اعتراض به کلیسا باید به خود خدا اعتراض کنند که چرا نوزادی
که توان فهم و انتخاب ندارد  ،باید یا گوشت قلفهاش بریده و ختنه شود و یا از قوم منقطع شود؟؟
در این مقاله نسبتا طوالنی  ،سعی بر این بود که موضوع تعمید نوزادان بصورت جامع بررسی شود  ،اگر بعضی مطالب
به علت سعی در اختصار ذکر نشد امیدوارم با راهنمایی و تذکر شما عزیزان تکمیل شود.
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