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 طفالة األة المصلحة لمعمودي  ة الهولندي  الليتورجي  

  :ترجمة

  Willem J. de Wit (http://willemjdewit.com)ا ويت ويالم د

 ة بالقاهرةة الالهوت اإلنجيلي  كلي  

 (mories_ch@yahoo.com) موريس جابر

 ة بالقاهرةكلية الالهوت اإلنجيلي  طالب ب

ة س المصلحة الهولندي  ة المستخدمة في الكنائلمعمودي  اة النص التالي هو ليتورجي  

جمنا هذه الليتورجي ة كمثال منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر. وقد تر

ستخدام المتكرر ة. هذا النص ُكتب لالة في الكنائس اإلنجيلي  عليم عن المعمودي  لت  ل

الجديد. الترجمة  مرة نقرأه نتعلم منه ؛ لذلك في كل  ةفهو مليء باألفكار الالهوتي  

ونظم  بع مع الكتاب المقدس، الذي طُ قليديع إلى النص الهولندي الت  ترج

لكن إذا كانت  2ة،أيًضا استخدمنا ترجمة إنجليزي   1ن حتى اآلن.المزامير الهولندي ي

 هناك اختالفات بين الهولندي واإلنجليزي ات بعنا األصل الهولندي.

 طفالة األة معمودي  ليتورجي  

 ة[]عقيدة المعمودي  

 ة:أجزاء التالي ةة المقدسة تُلخص في الثالثعقيدة المعمودي  
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ولذا بطبيعتنا نحن أبناء  ،ة، نحن وأطفالنا ُصورنا وُولدنا في الخطي  أولا 

أف. ] ةلذلك نحن ال نستطيع الدخول إلى ملكوت هللا إال إذا ُولدنا ثاني   ؛الغضب

: 6رو ] اء وسكب الماءغطيس في الم. وهذا ما يعلمنا إياه الت  [3: 3؛ يو 3: 2

 ،وبهذا يُشير لنا على نجاسة نفوسنا، لكي نحتقر أنفسنا، ونتواضع أمام هللا ،[4

 وخالصنا خارج أنفسنا. ونبحث عن تطهيرنا

أع ] وتختم لنا اغتسال خطيتنا بواسطة يسوع المسيحة تعلن ، المعمودي  ثانياا

 . [19: 28]مت  القدس وح. لذلك نحن نعتمد باسم اآلب واالبن والر  [16: 22

 ه يصنع عهد نعمة أبدي  ، يعلن هللا اآلب ويختم لنا أن  اآلبعندما نعتمد باسم 

 ،األشياء الحسنة ة كل  ويعدنا بعطي   [،17: 8]رو  يتبنانا كأوالد وورثةومعنا، 

 .[28: 8]رو  أو يحول هذا الشر لألفضل ،ويبعد الشر عنا

 ،خطايانا غسلنا في دمه من كل  ه ي، االبن يعدنا بأن  البنعندما نعتمد باسم 

لذلك نحن نتحرر من  [،7: 1يو 1؛ 5: 6]رو  نا في شركة موته وقيامتهم  ويض

 ونُحسب أبرار أمام هللا. ،خطايانا كل  

س ر المقد  وح القدس يؤكد لنا بهذا الس  ، الر  وح القدسالر  عندما نعتمد باسم 

كنا ما لنا في ويُمل   ،لنكون أعضاء في المسيح ،سناه يريد أن يسكن وسطنا ويقد  أن  

هاية بال حتي نُحضر في الن   ،تنا والتجديد اليومي لحياتناالمسيح وهو َغْسُل خطي  

 .[27: 5]أف  ةعيب وسط كنيسة المختارين في الحياة األبدي  

ئين ]وعد ومسئولية[، ولذا نحن في ، إن أي عهد يحتوي على جزثالثاا

، فنحن نقترب من هللا ة لطاعة جديدةا هللا ويعطينا مسئولي  ة يطلب من  المعمودي  

 قلوبنا وأفكارنا وقدرتنا لنثق فيه ونحبه من كل   ،آب وابن وروح قدس ،الواحد

: 4]أف بيعة القديمة ونُميت الط   ،[15: 2يو 1]، ونترك العالم [37: 22]مت 

في نسقط عندما  [.12: 2؛ تي 5: 3]كو  ونعيش حياة جديدة في مخافة هللا ،[22

وال نستمر في  ،يجب أن ال نيأس من رحمة هللابسبب الضعف، أحيانًا ة الخطي  

 مع هللا. ة هي ختم وشهادة أكيدة أن لدينا عهد نعمة أبدي  ألن المعمودي   ؛ةالخطي  

هذه األشياء، ال يجوز أن نحرمهم من  بالرغم من أن أطفالنا ال يفهموا كل  

هكذا  ،في دينونة آدمدون معرفتهم  يشتركواهم أيًضا بب، ألن  ة لهذا الس  المعمودي  

ي كل المؤمنين ة. مثلما يتحدث هللا إلبراهيم أبأيًضا يُقبَلوا في المسيح بالنعم

أيًضا لنا وألوالدنا قائالً: "وأقيم عهدي بيني وبينك، وبين نسلك من  اليوبالت  

(. 7: 17بعدك في أجيالهم، عهدًا أبديًا، ألكون إلًها لك ولنسلك من بعدك" )تك 
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 ت: "ألن الموعد هو لكم وألوالدكم ولكل  ويعلن بطرس هذا أيًضا لنا بهذه الكلما

 (.39: 2الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا" )أع 

 وهذا الختان كان ختم العهد وبر اإليمان ،أمر هللا قبالً بختان األطفال لكلذ

وباركهم )مر  ،ووضع يديه عليهم، ؛ كما احتضنهم المسيح[13، 11: 4]رو 

، لذا يجب أن [13–11: 2]كو  ختانة اآلن محل الت المعمودي  حل   (.16: 10

أكثر  كورثة لملكوت هللا وعهده، ويجب على والديهم أن يعلموهم األطفال يعتمد

 .نعن هذه األمور عندما يكبرو

 [ةصالة قبل المعمودي  ]

دعونا  ،س من هللا لمجده لنمو الكنيسة ولمواساتنار المقد  لكي نمارس هذا الس  

   :سندعو باسمه المقد  

ارم عاقبت العالم غير أنت الذي في قضائك الص   ،القدير األبدي   ها اإللهأي   

صت وحميت نوح وفان، وفي رحمتك العظمى خل  ائب بالط  المؤمن وغير الت  

جيشه في  فرعون القاِس وكل  الثماني أنفس؛ أنت الذي أغرقت  أي ،المؤمن

على أرض يابسة الذي هو عالمة  لعبور، وقدت شعبك إسرائيل لالبحر األحمر

لك نصلي برحمتك غير المحدودة أن تنظر إلى هؤالء األطفال  ؛ةدي  للمعمو

وح القدس في جسد ابنك يسوع المسيح، لكي يُدفنوا معه واجعلهم بالر   ،عمةبالن  

 ل  يومكفي موته ويقوموا معه في حياة جديدة، ولكي يحملوا صليبهم تابعينه 

كوا هذه الحياة بفرح مؤيدينه بإيمان حقيقي ورجاء ثابت ومحبة شديدة، ولكي يتر

)التي ليست إال موت مستمر( مواسين منك ويظهرون في اليوم األخير أمام 

ينونة، من خالل ربنا يسوع المسيح ابنك عرش المسيح ابنك بدون خوف للد  

 مين. آ. ويحكم إلى األبد ،هللا الواحد ،سوح القدالذي يحيا معك ومع الر  

 [األسئلة]

 (ة:إلى المعمودي  وصايا للوالدين وللذين يأتون معهم )

ة سر من هللا ليختم عهده المعمودي   أنتم سمعتم أن   ،ها األحباء في الرب المسيحأي  

ليست كعادة أو خرافة. لكي و ،ولذلك ألبد أن نستخدمها لهذا الهدف ،لنا ولنسلنا

 الية بصدق:يت ضح أنك تريدها لذلك الهدف، أجيبوا برغبتكم على األسئلة الت  
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ولذلك يُستعبدوا  ،ةنا ُصوروا وولدوا في الخطي  أوالد ، بالرغم من أن  أولا 

 ولذا ،سوا في المسيحهم تقد  ن  ، هل تعترفوا أنفسها ينونةحتى الد   عاسةلت  لكثير من ا

 دين؟ُمعم   ونواأن يك كنيسته كأعضاءينبغي 

، هل تعترفوا أن العقيدة التي تتلخص في العهد القديم والعهد الجديد ثانياا

ة هنا هي عقيدة الخالص نيسة المسيحي  والتي دُرست في الك ،وفي إقرار اإليمان

 الحقيقية والكاملة؟

ابقة لهؤالء األوالد الذين أنتم موا العقيدة الس  أن تعل   تعهدوات، هل تعدوا وثالثاا

أباءهم أو أمهاتهم أو شاهدون عليهم عندما يكونوا قادرون على الفهم بقدرتكم أو 

 موا؟تجعلوهم )وتساعدوهم( أن يتعل  

  :اإلجابة

 .نعم

 [ةالمعمودي  ]

  (الي:ة الت  ة يقول خادم الكلمة اإللهي  بعد ذلك في أثناء المعمودي  )

 وح القدس. بن والر  أعمدك يا فالن باسم اآلب واال

 ة[كر بعد المعمودي  ]صالة الش  

 نشكرك ونسبحك ألنك غفرت لنا وألوالدنا كل   ،حيمها اإلله واآلب القدير والر  أي  

وح القدس كأعضاء في جسد وقبلتنا بالر   ،المسيحخطايانا بدم ابنك الحبيب يسوع 

. سةة المقد  وتختمنا وتُثب ت لنا هذا بالمعمودي   ،وهكذا تبنيتنا كأوالدك ،ابنك الوحيد

دين بروحك ملُ ابنك الحبيب أنك دائًما تَ في نصلي لك أيًضا  ك هؤالء األوالد الُمعم 

وع وينموا ويزيدوا في الرب يس ،ةتقي  ة ة مسيحي  في تربي  ، ألن يُربوا سالقد

 ،اللذان أعلنتهما لهم ولجميعنا المسيح، ألن يعترفوا برحمتك وصالحك األبوي  

 ،بر تحت معلمنا وملكنا وكاهننا األعظم الوحيد يسوع المسيح ويعيشوا بكل  

ليسبحوك ويحمدوك  ،ة وإبليس وكل مملكتهويحاربوا وينتصروا ضد الخطي  

 مين.آيقي. وح القدس معًا، هللا الواحد والحقوابنك يسوع المسيح والر  


