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بالفعل كل اناء ينضح بما فيه فالمسلمين الذين تفكيرهم جنسي فقط حسب تعاليم الهمم الشيطاني
ورسولهم الشهواني ال يفكرون اال في األمور الجنسية فقط .ال أقول كل المسلمين هكذا ولكن
لألسف المسلمين الذين يلجؤون لمثل هذه األمور للهجوم على العقيدة المسيحية هم الذين ينطبق
عليهم هذا الوصف.
انتشرت لألسف شبهة ال توصف اال بانها قليلة ادب وأيضا لألسف سأضطر ان اجيب عنها ليس
الي شيء اال ألنها بدأت تستخدم لتخدع الصغار
الشبهة
بعد أن **** المرأة النصرانية "الحامل" تماماً أمام رجل الدين النصراني يقوم باستخدام هذه األداة
لتعميد الجنين الذي في رحمها  .طبعاً الحياء يمنعني من شرح الكيفية....
المهم  :أين شرفكم و مروءتكم و غيرتكم على أعراضكم يا عقالء الّنصارى ؟...

الدين قبل أن ُي َّ
دنس عرضك و بعدها لن يبقى
إلى كل عاقل و عاقلة من النصارى  :اترك هذا ّ
أي معنى.
لرجولتك أو ألنوثتك ّ

الرد
باختصار شديد في البداية كل ما قيل عن هذه الماكينة هو غير صحيح .فهذه الماكينة هي أداة
طيبة قديمة مشهورة لالوية المهبلية وال بد ان يكتب عليها Vaginal medicationاو باختصار
 VMلكيال تستخدم ألي غرض طبي اخر كما نفعل هذه األيام ونكتب على أي مراهم For
 external use onlyاو  EUلنقط االذن لكيال تستخدم خطأ يكتب عليها ED
وتأكيد لكالمي ستجدون على هذه الماكينة لالستخدام الطبي حرفي VM

ألنها لالستخدام الطبي المهبلي فقط Vaginal medication
ومن أنواع االدوية المشهورة التي يستخدمها أطباء النساء هو ما يسمى vaginal douche
وهو عبارة عن محلول لعالج اإلصابات الفطرية او البكتيرية المهبلية
ومن ابسط أنواع العالجات وأقدمها هو محاليل حمضية (كحمض الخل المخفف) لتغير درجة
حموضة المهبل لعالج اإلصابات البكتيرية
اما كل ما قله المشكك من قلة حياء فهو فقط يعبر عما في عقله المريض بالهوس الجنسي القذر
الن دينه شجعه على هذا

رغم انه تم الرد على الشبهة ولكن انتقل لموضوع اخر وهو ما يسمى بتعميد االجنة قبل موتها
عندما يكون هناك ضرورة طبية قصوى لإلجهاض
هذا شيء اقترحته الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فقط
والكنيسة قالت ممنوع تعميد طفل في بطن امه
The Roman Ritual declares that a child is not to be baptized while still
enclosed (clausus) in its mother's womb,
وممنوع تعميد طفل اال بالطريقة الرسمية في الكنيسة
وال يوجد شيء اسمه تعميد االجنة الن مياه المعمودية لن تصل للجنين وشرط المعمودية ان مياه
المعمودية تسكب على راس الطفل الحي

ولكن الن الكنيسة تسمح بتعميد األطفال بسرعة في حالة خاصة مثل الطوارئ والخوف علي حياة
الطفل وتوقع بموتهم قبل ان يصلوا لسن العماد.
أيضا االجنة في هذه الحالة عندما يكون هناك ضرورة عاجلة لالجهاض فتقوم الممرضة او الداية
بتجهيز وعاء به من مياه معقمة بها  antiseptic agentتم الصالة عليها مثل صالة تقديس
مياه المعمودية
Catholic Encyclopedia : baptism

وهي لو حدث بسبب حادث او غيره وانقطع غشاء السائل االميني  amniotic sacوالجنين في
هذه الحالة سيتم اجهاضه فيتم بسرعة تجهيز مياه المعمودية معقمة لتسكب على راس الجنين
وتقوم الممرضة او الداية بهذا .ويسمى تعميد مشروط
When, however, this seems possible, even with the aid of an
instrument, Benedict XIV [2] declares that midwives should be
instructed to confer conditional baptism.
Syn. Diaec., vii, 5
ولكن ال بد ان تعاد هذه المعمودية لو نجى الجنين وعاش
but it must be conditionally repeated in case the child survives its
birth
Lehmkuhl, n, 61
ولو كان الجنين لألسف مات ال يعمد.
ولكن ال يوجد شيء اسمه تعميد مهبلي الن المياه لن تصل للجنين أصال.
ولهذا كما قلت ما قاله المشكك هو كذب وخرافة وتضليل ناشئ عن جهل وفكر دنس في عقله
فالكاهن ليس له أي دور اال في الصالة على مياه المعمودية فقط.

ولكن هذا ال يحدث هذه األيام اال في الخطورة القصوى على حياة الجنين وتاكيدا لهذا من موقع
الكنيسة الكاثوليكية تقول ان المعمودية بعد الميالد فقط
Can a baby in the womb be baptized?
If we believe that life starts at conception, why do we wait for birth
before baptizing children? Could one use amniotic fluid to baptize a
baby who was in danger of miscarriage, followed by a traditional
conditional baptism after birth?
Answer
Baptism is a physical act that bestows supernatural grace; someone
cannot baptize by mere intention alone. That means that the minister
of baptism must be able to sprinkle or pour water on the baby, or
immerse the baby in water, which cannot be done with amniotic fluid
(even if we suppose that amniotic fluid is valid matter for the
baptism).
The search to stretch the means by which baptism can validly be
bestowed was more understandable in a time when the common
opinion of theologians was that unborn babies could not go to heaven

without baptism. Now that it is better understood that God is not
bound by the sacraments and that he can bestow sanctifying grace
outside of the sacraments to those who are innocently incapable of
receiving it in any other way, there is no need to try to stretch how
baptism may be validly conferred. All that is necessary is that parents
do all that they can to have their children baptized within the first few
weeks after birth (cf. CIC 867 §1; CCC 1261).
http://www.catholic.com/quickquestions/can-a-baby-in-the-wombbe-baptized
فاعتقد اتضح االمر وال يوجد أي شيء غير الئق اال فكر المشكك

والمجد هلل دائما

