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اإلجابة باختصار شديد على هذا السؤال ،انا لست ديانا .الدينونة من حق الرب يسوع المسيح فقط
إنجيل يوحنا 22 :5
ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
الب ِن،
أل َّ
َع َ
اآلب َال َيد ُ
َح ًداَ ،ب ْل َق ْد أ ْ
ين أ َ
الد ْي ُنوَنة ل ْ
َن َ
هو الذي يعلم كل شيء وهو يعلم موقف االنسان صغير كان ام كبير بما فيه الطفل الذي لم يولد
او ولد ومات سريعا .فالرب هو خالق الكل وهو اب الكل وهو احن كيان على االنسان وال ينسى
أحد
سفر إشعياء 15 :49
ِ
هؤ َال ِء ي ْنسي َن ،وأََنا َال أَ ْنس ِ
ِ
اِ.
يع َها َف َ
ال َتْر َح َم ْاب َن َب ْطن َها؟ َح َّتى ُ َ َ ْ َ
« َه ْل َت ْن َسى اْل َمْ أَر ُة َرض َ
َ

فهم أبناؤه عمل يديه فلهذا ال احتاج ان اقلق على مصير أي شخص االبدي رضيع كان ام كبير
ألني متأكد من عدل ورحمة ومحبة الرب.
وهو ان الرب هو الوحيد الذي يعرف روح االنسان صغير ام كبير فرغم ان الطفل الذي لم يعرف
يختار بين الخير والشر وال الحرب بين الجسد والروح وبرائة األطفال تغلب عليه ولكن أيضا من انا
ألعرف هل كل أرواح األطفال طاهرة ام ال حتى ولو كانت حياتهم ساعة فهذا في يد الرب فقط.
فالموضوع بالنسبة لي أعمق من ان هل الطفل لو لم يتعمد يدخل الملكوت ام ال .Yes or No
كحكم عام ودينونة واحدة .االمر بالنسبة لي أنى متأكد ان الرب يعرف كل طفل موقفه ونقاوة
روحه ودرجته سواء تعمد ام ال .ولهذا هللا هو الوحيد الذي يستطيع ان يحكم على كل شخص حتى
ولو رضيع ما استحقاقه.
فلهذا اجابتي ال اعلم الن الرب هو الديان واثق فيه وال يحق لي ان أصدر حكم دينونة فهذا للرب
فقط.
أعلم انه يوجد أفكار ولكن أرى انه من يصدر حكم ويقول انهم سيدخلون الملكوت او سيدخلون
الجحيم (والبعض قال مكان ثالث في المنتصف) او غيرها من األفكار مقبولة او غريبة هم يضعوا
نفسهم في مرتبة الديان
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :12
النعم ِة اْلمع َ ِ
ِ
ِ
َن َيْرَت ِئيَ ،ب ْل َيْرَت ِئي
َن َال َيْرَت ِئ َي َف ْو َق َما َي ْنَب ِغي أ ْ
طاة ِلي ،لِ ُك ِل َم ْن ُه َو َب ْيَن ُك ْم :أ ْ
ول ِب ْ َ ُ ْ
َفِإني أَقُ ُ
َ
َ
التعُّق ِلَ ،كما َقسم هللا لِ ُك ِل و ِ
اح ٍد ِم ْق َد ًا ِ ِ
يم ِ
ان.
َ
ِإَلى َّ َ
َ ََ ُ
ار م َن اإل َ

فلهذا ال اقبل من يصدر قرار نهائي ويعتبرها قاعدة وحكم ودينونة.
هؤالء لكي يظهروا أهمية التمسك بالعقيدة وعندهم حق الى حد ما ولكن هذا ال يعطيهم الحق في
اصدار قرار
وهؤالء لكي يظهروا رحمة ربنا فقط ففي عصر الهجوم البشع من الملحدين على عدالة هللا مثل
حروب العهد القديم وغيرها فلهذا يحاولوا يظهروه بصورة االله الرحيم فقط بدون عدل وال يعاقب
كما لو كان إله جديد (كيوت)
فاين حقارتي من كل هؤالء؟
السؤال بالطبع يتعلق بمعمودية األطفال واهميتها وال اقصد على اال طالق أي خالف طائفي فهذا
ليس موضوعي هنا
فمعمودية األطفال مهمة وشرحتها في ملف
هل معمودية األطفال كتابية ومن الكنيسة األولى
ف بالفعل المعمودية هامة للخالص ألنه موت وقيامة مع المسيح
إنجيل يوحنا 5 :3
ِ
ان أَحٌد َال يوَل ُد ِم َن اْلم ِ
َن َي ْد ُخ َل
الر ِ
اء َو ُّ
وح َال َي ْقدُر أ ْ
اب َي ُسو ُ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ َ
أَ
ُ
َج َ
ع« :اْل َح َّق اْل َح َّق أَقُ ُ
َ
مَل ُكوت ِ
هللا.
َ َ

ولكن يحدث اختالف عليه الن الرب يسوع يكلم معلم إسرائيل وليس طفل لم يختار وهذا حقيقي
فالرب يكلم معلم إسرائي ل الذي عنده الميكفا من أنواعها معمودية األطفال فهو يكلم معلم يهودي
يؤمن بمعمودية األطفال فهذا ال يلغي معنى العدد بل يثبته وانه أي أحد البد ان يولد من الماء
والروح ليكون قادر على دخول الملكوت ف أهمية الميالد من الماء والروح لكل انسان كبير ام طفل
ليقوم مع المسيح ويصبح ابن بالتبني للمسيح ويحل عليه روح الرب
ولكن أيضا يوجد اعداد أيضا واضحة عن مكانة األطفال مثل
انجيل متى 14 :19
دعوا األ والد يأتون إلى وال تمنعوهم ،ألن لمثل هؤالء ملكوت السماوات
انجيل لوقا 16 :18
اما يسوع فدعاهم وقال دعوا اال والد يأتون الي وال تمنعوهم الن لمثل هؤالء ملكوت هللا.
العدد فيه شيئين
 1المجيء للمسيح فهو يقول دعوا األوالد يأتون اليا .فكيف يأتي األوالد للمسيح حاليا؟
باالنضمام بالمعمودية والتناول فهذا ليس ضد معمودية الماء ولكن معها
 2لم يقل لهؤالء ولكن لمثل هؤالء أي األطفال الذين يأتون للمسيح عن طريق أيضا المعمودية
وأيضا مثل من يتشبه بالطفل كما قال
إنجيل متى 3 :18

ِ
السماو ِ
ات.
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم َتْرِج ُعوا َوَت ِص ُيروا ِم ْث َل األ َْو َالد َفَل ْن َت ْد ُخُلوا َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
ال« :اَْل َح َّق أَقُ ُ
َوَق َ
وهذه توضح ان الطفل الذي لم يختار قد يكون له ملكوت السماوات .وبخاصة ان الرب خالق الكل
ويحب الكل وخلقهم بمحبته
سفر األمثال 31 :8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
ويريد خالص الكل فهو احرص على خالص كل انسان
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
ِ
يد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
صو َنَ ،وِإَلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُي ْق ِبُلو َن.
َّالذي ُي ِر ُ
َن َجم َ
اس َي ْخُل ُ
فلهذا ان كنت اميل الى جانب وبشدة ،كانسان اميل الى دخول األطفال الى ملكوت السماوات وما
أسهل ان أقول هذا انهم سيدخلون الملكوت ولكن قبل ان أقول هذا هنا يجب أن أوقف نفسي
ألني اكرر ال ينبغي ان أرتئي واجعل نفسي ديانا وهذا تكبر فأعود وأقول ما بدأت به بأني الحقير
لن اتكبر واجعل من نفسي ديانا فالدينونة في يد الرب فقط
فلهذا ال أصدر حكما قائال يدخلون الملكوت ام ال
البعض سيستشهدوا باالباء وبالطبع عندهم حق ولكن حسب معرفتي المتواضعة اإلباء لم يحسموا
االمر فكما قدم ابونا تادرس يعقوب اقوالهم في مقال
ما هو موقف األطفال غير المعمدين في يوم الرب؟

"أما رأي اآلباء في هذا فهو:
يرى القديس أغسطينوس [ ]486في عمل مبكر له أن مثل هؤالء األطفال يكونون في حالة
أيضا هنا في
حرمان من المجد األبدي والملكوت لكنهم ليسوا في حالة عذاب ومرارة ،كما ذكرنا ً
موقع األنبا تكال هيمانوت في أقسام أخرى .إنهم في حالة ُوسطى ،لكنه ليس في مكان متوسط
بين الملكوت وجهنم كفترة مؤقتة خالله ينتقلون للملكوت .ويقول القديس غريغوريوس النزينزي:
[األطفال غير المعمدين ال يتمجدون وال يعذبون من الحاكم ِ
العادل األبدي ،ألنهم وإن كانوا لم
يستنيروا وال تقدسوا في المعمودية لكنهم لم يرتكبوا خطيئة شخصية ،فهم ال يستحقون كرامة وال
قصاصا[ ]].487
ً
أما القديس غريغوريوس النيسي فيرى أنهم ينالون حالة من البركة في السماء يمكنهم أن ينعموا
[ ]488بها .وال ننسى أن هذا القديس أخذ أحياًنا برأي معلمه العالمة أوريجينوس هو الخالص
الكامل لكل البشرية واألرواح العاقلة (حتى الشياطين) وإن كان في مواضع أخرى ينادي بغير ذلك".
تم
بل كما نرى في الكنيسة الكاثوليكية في قرارا  1267م في صيغة االعتراف باإليمان التي ُق ِدمت
إلى اإلمبراطور ميخائيل إمبراطور القسطنطينية ،حيث قالت الوثيقة إن هؤالء ُيحرمون من
“السعادة في السماء”،
ولكن مخطوطة عن القديس كيريلوس الكبير محتواها سؤال عن مصير األطفال الذين يموتون
سيقبلون في الملكوت”؟ وجواب القديس كيرلس“ :بكل يقين نعم؛ ألن
بدون نوال المعمودية“ ،هل ُ

الملكوت هو لهم؛ ألنهم من لحظة تكوينهم في أرحام أمهاتهم قد ُك ِتَبت أسماءهم في ملكوت
السموات ،وكما أن األصل مقدس كذلك األغصان؛ ألن الذي ي ِ
قدس والذين يتقدسون هم من واحد،
ٌ
ُ
وهو المسيح (نشر البردية العالم األلماني .)Ehrhard
مع مالحظة ان ابونا تادرس يعقوب من نفس موقفي يجب ان ال نرتئي ونصدر حكم ودينونة
فيقول
ما هو موقف األطفال غير المعمدين في يوم الرب؟
يؤمن ُي َد ْن" (مر
"م ْن آمن واعتمد وخلص ،ومن لم ْ
كلمات ربنا يسوع المسيح واضحة وصريحةَ :
 .) 16 :16ومع هذا فيليق بالكنيسة المجاهدة أن تعرف حدود تفكيرها :إنها تنادي بالخالص،
وتقدم سر الحياة ،لكنها تترِ الدينونة هلل نفسه.
إنه ليس عملنا أن نتساءل :ما هو موقف األطفال الذين لم يعتمدوا دون ذنب من جانبهم؟ أو ما
هو موقف غير المؤمن الذي لم يسمع عن الخالص؟ وإنما عملنا هو الكرازة بسر الخالص ،ألن
إجابة مثل هذه التساؤالت تسبب انشقاقات في الكنيسة وبال نفع!
تم
فهذا ما أقول منذ سنوات إجابة على هذا السؤال المتكرر ال اعرف فالدينونة في يد الرب الحنون.
ولكن بعض اإلشكالية او مخاطر لمن يصروا ان يصدروا قرار دينونة بعدم دخول الملكوت او
دخوله هذا باإلضافة انه غير الئق هو أيضا له مخاطرة اوضحها

أوال من يصر ان يقول انهم لن يدخلوا الملكوت .هل نتوقع الرب الذي خلق األطفال ويحبهم جدا
ويعرف انهم سيموتون وهم أطفال وعارف انهم لن يتمكنوا من المعمودية ولم يرفضوا فهم لم
يختاروا شيء كيف نجعل أنفسنا ديانين قساة ونقول لن يدخلوا الملكوت .بل كيف نجعل الرب
قاسي وال يعرف الشفقة؟
ثانيا لمن يتركوا الباب متسع ويصدروا دينونة انهم يذهبون للملكوت ليس فقط هذا تكبر وان
الشخص اقام نفسه ديانا بغض النظر عما في روح الطفل الذي ال يعلمها اال الرب فق"
وليس هذا فقط ولكن هناِ أشياء أخرى
ال بد ان نصر ونؤكد على ضرورة معمودية األطفال وننبه على والديهم لكيال يهمل الوالدين لو
سمعوا من هؤالء الذين اقاموا أنفسهم ديانين ان األطفال مؤكد ستدخل الملكوت فما أهمية
المعمودية؟ وبهذا يحرموهم الميالد الروحي ومن حلول الروح القدس عليهم وعمله فيهم من
الطفولة .فعندما نقول من لم يولد من الماء والروح نقوله لآلباء لكيال يهملوا وليس للطفل الذي ال
يدرِ هذا أصال
االمر الثاني واألخطر وهو ما يبنى على هذا من أفكار حديثة وتدهور أخالقي مثلما بدا البعض
ينادي انه طالما كل االطفال سيدخلون الملكوت فلماذا كمسيحيين يرفضون قتل الرحمة
 euthanasiaلألطفال؟ وغيرها من األفكار الشديدة الخطورة الحديثة.
فلهذا اكرر للمرة الثالثة دعوا حكم الدينونة للديان العادل الرب يسوع المسيح له كل المجد فقط
نتكلم عن محبته وعدله.

والمجد هلل دائما

