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عن تعميد أبناء المثليين
األب أنطوان ملكي

تهما ي�ّدعي ٍ بديلةٍّالفع�ل على خ�بر تعمي�د رئيس أس�اقفة أميرك�ا لطفلين من أمردود ت انتشر  رجالن يعلن�انأبوَّ
ّدي ومنه�ا م�ا ه�و انفع�الي، م�ع أو ض�د م�ا ح�دث. من هذه ال�ردود ، ِمثلي ٍارتباطهما بزواج َمناقشةإن م�ا ه�و جَ�

 ه��ذا المق��ال، على ال��رغم من ع�دم اح��ترام الش��كل المطل��وب للتعمي��د فيَموض��وعه��و  ليس َ م��ا ح�دثِش�رعية
الكنيسة األرثوذكسية.

 والفضيحة ال��تي أثارته��ا بين المؤم��نين،،بغض النظر عن التأثيرات السياسية واالجتماعية التي لهذه المعمودية
الفعل العواطفية ال�تي يطرحه�ا البعض، عن جه�ل أو عن س�وء ني�ة،ردود التوقف عند هو هدف هذا المقال فإن 

عمودية أطفال الزنى، وغيره��ا.عن مماذا كالتساؤل عما إذا كان يحق ألي كاهن أن يمنع المعمودية عن طفل، أو 
تق�دمي والبحث عن طريق�ة عند باإلضافة إلى ذلك، ال بّد من التوقف "دعوات البعض للكنيس�ة التخ�اذ موق�ف  "

األطفال  الذين ُيحَشرون في الزواج المثلي. "صحيحة لتعميد  "

 اإلشارة إلى أن تعميد األطفال هو من المسّلمات في الكنيس��ة، وذل��ك من��ذ أي��ام الرس��ل. في أعم��البداية، تنبغي
. كمااعتمد"الرسل تتك�رر عب�ارة  اعتم�دت هي وأه�ل بيته�ا أو  ”( ه�و وأه�ل بيت�ه  " (  أن من الحجج ال�تي طالم�ا"

المس��يحضد الهرطقاتأوِرَدت في الرد على رفض بعض البروتستانت  تعميد األطفال، قول إيرينيوس في  " أن 

قد أتى ليخّلص الجميع، الرّضع واألطفال واألوالد والشباب والشيوخ، الذين كلهم يولَدون ب��ه ثاني��ًة ويص��بحون
. "بالحقيقة أبناء اهلل

أول رّد على الصادقين في عواطفيتهم، خاصًة الذين يدِرجون المعمودية بين حقوق الطف��ل، ه��و أن المعمودي��ة
كعملية تنقل اإلنسان من خارج الكنيسة إلى داخلها، ليست عملية س��حرية، وال هي ت��دبير إداري محض. ب��ل هي

 وشروطها الالحقة حتى تكتمل. ،عملية لها شروطها المسَبقة حتى تحصل
 ترى الكنيسة،تستند معمودية األطفال في األصل إلى الهوت الثالوث وتعليم الكنيسة عن العائلة. فمنذ التكوين

حدًا. وكون العائلة أيقون�ة للث�الوث، ف�إن األبن�اء يص�يرون من الجس��د بالزواج يصير الرجل والمرأة جسدًا وانهأ
الواح��د ال��ذي للوال��َدين. له��ذا الس��بب، ت��أتي ك��ل الق��وانين الكنس��ية ال��تي تس��مح بتعمي��د اللقي��ط عن زنى أو من

أو من االغتصاب، كتدبير مرتب�ط بالش�خص ال�ذي يطلب تعمي�د ه�ذا الطف�ل واألم�ل المراف�ق بإمكاني�ة الحروب
يس ثي�ودوروس الس�يقي أس�قف أناستاس�يوبوليس ه�ونشوء هذا الطفل على اإليمان. ي�ذكر السنكس�ار أن القد

مولود المرأة اسمها مريم من زنى مع أحد رسل القيصر. لكن توبتها التي تبعت زناه��ا وض��عت ابنه��ا على طري��ق
 بشهادة الكنيسة كلها. بلََغها التي ِالقداسة

لَب الوالَدين أو َمن يقوم مقامهما. فقب��ول األش��خاص في الكنيس��ةال تعرف الكنيسة معمودية أطفال من دون َط
مون إلى الكنيس�ةاإخض��اع معمودي�ة ال يجوز أفراد. من هنا، عمل هو أصاًل عمل الجماعة ال  دَّ ألطف��ال ال�ذين ُيقَ�

ون مادة يستغّلها دعاة التفّلت وتش��ريع الش��ذوذ. لئال تك،لعوامل عواطفية ال تقوم على الكتاب المقدس والتقليد
كم��ا ال يج��وز التع��اطي م��ع رفض ه��ذه الح��االت المس��تجدة ك��رفض للتق��دم والحداث��ة، خاص��ًة في الكالم عن
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وداعميه�ا، ومنهم أرثوذكس�يون أص�حاب اختص�اص كات الجنس�انية والجندريةاإلنجيل. حيث أن ناشطي الحر
عن التقدمية في اإلنجيل. الحقيق��ة هي أن��ه ال يمكن وص��ف اإلنجي��ل بالق��ديم والكثيرًا ما يتحدثون بالالهوت، 

. وذل��ك ال يك��ون اس��تنادًا للتفس��يرات حس��ب الطلب والرغب��ة. فيإم��ا أن نقب��ل اإلنجي��ل أو نرفضهبالتق��دمي. 
ر آب�اء الكنيس�ة اإلنجي�ل وترك�وه لن�ا ك�إرث  هن�ا على  لن�ا مس�يرتنا خالل حياتناُيظِهرالكنيسة األرثوذكسية، فس�ّ

يجّمد اإلنجيل ويحّرم التفسير الي��وم وغ��دًا. ه��ذا ليس ص��حيحًاالموقف هذا سيبادر البعض بالقول بأن األرض. 
ره ض�من منط�ق وخ�برةوال هو القصد،  فاإلنجيل هو مرجع الم�ؤمن أم�ام م�ا يواجه�ه من أس�ئلة حياتي�ة، فيفس�ّ

وطريقة التقليد المقدس، مع التش��ديد على الخ��برة، ب��روح ص��الٍة واتض��اع، ال بطرائ��ق ومنهجي��ات وافتراض��ات
عقلية.

أبن��اء المثل��يين، ليس محوره��ا األطف��ال ب��ل األس��ئلةفمن هن��ا،  " ال��تي ينبغي معالجته��ا في قض��ية  الب��الغون"
"األم البديلة كحاجة طبية االستعانة ب�  باألطفال. نشأت عمليةالمحيطون  والكنيس��ة لم تقبله��ا كلي��ًا. أال تك��ون،"

 في حالة استفادة المثليين منها حيث ال سبب طبي يبررها؟  أليس امتهان بعض النس��اء مهن��ةًزنىهذه العملية 
 ، "األم البديلة ، منافيًا لموجب التوبة عن خطيئِة مخالََفًة الطبيع�ة؟ ه��ل ارتب��اط شخص�ينوالطلب العرض وفق"

فيم�ا هي تش�ترط على الرج�ل والم�رأةمن جنس واح�د بعق�د م�دني يجع�ل ه�ذا االرتب�اط زواج�ًا في الكنيس�ة، 
 واألهم أن اإلنجيل واضح بأن أيالمرتبطين بزواٍج مدني أن يرتبطا بسر الزواج القدس لتقوَم بتعميد أوالدهما؟

مخ�الفيه�و موج�ود وتكون معمودية الطفل فاِعلًة عالقة على خالف الطبيعة ُمدانة؟ كيف  "بين مجموع�ة من 

، في حين أن العلوم النفسية والتربوية تحّذر من  المشاكل الكبيرة التي تسببها بيئة كه��ذه للطف��ل؟ إذا"الناموس
اقتناء األطفال من ِقَبِل المثليين أو أولئك الرافضين للزواج ليس مقبوالً كنسيًا، أفال يك��ون تعمي��د ه��ؤالء "كان  "

االقتن�اء في ه�ذه الحال�ة لَه�و  "األطفال تشريعًا لتلك السلوكيات الخاطئة؟ إن اس�تخدام تعب�ير  " أك�ثر دق�ة من(
التبني التي  "استعمال عبارة  .األليفةحتى لوصف اقتناء الحيوانات ُتسَتخَدم  باتت"

. ال يمكن للق��انونيين†(ethos) الكنيس��ة إجاب��ات دقيق��ة على ه��ذه األس��ئلة؟ نعم ل��ديها، إن��ه ُخُلقه��ا ل��دىه��ل 
إن موق�ف الم�ؤمن ه�و التمس�ك بم�اف�والسكوالستيكيين والدهريين أن يستوعبوا هذا الُخُلق. من ناحية أخرى، 

تسلمته الكنيسة من الرسل واآلباء وتوارثته عبر األجيال.
من دون أي حكم على األش��خاص، ال مك��ان الس��تدرار العواط��ف في ه��ذه المواض��يع، فهن��اك مجتمع��ات تنف��ق

 دون رحمة، لكنها تنبطح أمام اّدعاء المثليين والمنحرفين المظلومية، لتعود إلىالمليارات على األسلحة والدمار
بطشها بالذين يرفضون االنصياع ألهواء هؤالء. بالمنطق البشري، هذا هو النفاق بعينه، وهذا ما تسّميه الكنيس��ة

. الخديع�ة عم�ل الش�يطان، وهي ُتجابَ�ه ب�التمييز، بال��في تعليمه�ا  "خديع�ة ويس�تند التمي�يز إلى عق�ٍل مس�تنيٍر"
بالتناغم مع قلٍب ممتلٍٍئ من نور المسيح.

لفهم أوسع لفكرة الُخُلق األرثوذكسي، أنظر في مجلة التراث األرثوذكسي: †
https://www.orthodoxlegacy.org/?p=3340 الصفة المميزة للمسيحي.  ز.األب بيتر هير

https://www.orthodoxlegacy.org/?p=2604خريستوس كاراذيموس. السمات الممّيزة للروح األرثوذكسية. 
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https://www.orthodoxlegacy.org/?p=569الميتروبوليت إيروثيوس فالخوس. مدخل إلى األخالق األرثوذكسية. 

?/https://www.orthodoxlegacy.orgد. قس�طنطين س�كوتيريس. أخالقي�ات علم الحي�اة االجتماعي�ة وأخالق علم الحي�اة المس�يحية. 
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