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عن ادانة رجل من رجال االيمان خادم كاهن قس او غيره :فمن لي انا الحقير ان احكم على
ِ ِ
ِ
وءا» اعمال
انسان مسيحي فما بالك بأسقف رئيس كهنة ألنه مكتوب َرِئ ُ
يس َش ْعب َك َال َتُق ْل فيه ُس ً
 23او ال تلعن رئيس في شعبك في خروج 22
فكيف يحكم عليه او أي كاهن او قسيس او شيخ في الثالث طوائف من موقف او اثنين؟
وما هو أقسى جدا من هذا لماذا التعميم؟ أي لماذا من موقف رجل دين حكموا على قلبه كما لو
كان انسان شرير او مضل؟ من موقف؟ بل لم يكتفوا بهذا عمموا وحكموا ان كل الكنيسة بكل
رجال االيمان فيها ويصفوهم بمنظومة فاسدة ؟ هل هذا الئق التعميم؟ هل فحصت كل قلوب رجال
االيمان في كنيسة لتحكم وتجعل من نفسك ديان انهم كلهم فاسدين لتقول انها منظومة فاسدة؟
هذه خطية .والمستفيد الوحيد منها هو الشيطان فقط .فهؤالء حتى لو ال يقصدوا هم يخدموا في
هذا االمر الشيطان

الذين يستغلون هذا من مسيحيين إلشعال الفتنة الطائفية أكثر وتكريه الناس في كنيسة ربنا
وإخراج ما لديهم من حقد شديد واضح من تعبيراتهم ضد الكنيسة باي طائفة .من انت الذي تدين
غيرك
انجل متى 7
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اليس هو عبد ربنا؟ صلي له واترك االمر في يد ربنا هو قادر ان يثبته ويصحح اخطاؤه
ال اريد ان اطيل ولكن من قال ان يجب ان يكونوا قادة المؤمنين معصومين؟ من اين احضروا
هؤالء المسيحيين هذا الفكر؟ هذا من الفكر اإلسالمي؟
اقوى األنبياء ورجال االيمان في الكتاب المقدس اخطؤا أكثر من مرة وبعضهم أخطاء صعبة
معثرة .

من اول ادم مرورا بإبراهيم وموسى وطبعا هارون اول رئيس كهنة الي صنع العجل الذهبي ورغم
كده ربنا لم يهينه امام الشعب ومش بس هارون وكل من بعده وداود وايليا والكل اخطأوا وأعوزهم
مجد هللا في رومية 3
فلماذا البعض ممن يلقبون بمسيحيين يستغلوا خطأ او اخر قام به قس او شيخ او كاهن او
أسقف او بطريرك في الهجوم البشع على الكنيسة باي من طوائفها الثالث ويدينها وادعاء انها
منظومة فاسدة او ضد المسيح او غيره من تعبيرات اإلدانة البشعة؟ ويحزنني ان بعض المسيحيين
البسط اء ينقادوا لهم ويتفوهوا بتعبيرات خطا ضد كل رجال الدين ويزداد الكره واالنقسام
لو كنت مسيحي حقيقي كنت تنفذ وصايا الكتاب وال تدين وتصلي لرجل الدين من جميع الطوائف
الذي يحارب بشدة من عدو الخير وأحيانا يسقط بدل مما تفعله من كره ضد المحبة المسيحية
وتسبب عثرات لصغار النفوس ومن يلحد منهم سيكون دمهم على راسك .وانتبه ان خطية الدينونة
تكشف ان االنسان الذي يهاجم ويدين هو متكبر ألنه ارتأى فوق ما ينبغي ان يرتئي رو 12
طبعا سيتحججون هؤالء بتصحيح االيمان .هل ادانة مثل هذه تصحيح ايمان؟ هل هذا الموقف او
ذاك بدعة او هرطقة لتصححه ؟ كيف يدعي هذا او ذاك انه كتابي وهو يخالف الكتاب في هجومه
البشع وجعل نفسه ديان على الكنيسة ورجالها؟
الكتاب يقول ال تسيئوا الى انبيائي
مزمور َ 105ال َت َم ُّسوا ُم َس َح ِائيَ ،و َال تُ ِس ُيئوا ِإَلى أَ ْن ِبَي ِائي
وتكررت اآلية مرتين وده ربنا يكلم ملوك في هذا

الوحي اإللهي وصفهم انهم وكالء سرائر هللا  1كو 1
لو أخطأ فكريا طبعا اشرح ووضح ورد بفكر مسيحي كتابي مستقيم متفق عليه عبر الكنيسة ولكن
ان أخطأ شخصيا ليه تستغل هذا في زيادة العثرات وهالك صغار النفوس بان يظنوا ان هده هي
المسيحية .وتشمت أعداء ربنا في أوالده
مع مالحظة ال نخدع أنفسنا وال تخدعونا فاألمر ليس تصحيح ايمان االمر هم المملوئين كره
ويريدوا اشعال خالفات طائفية أكثر هدفها فقط مهاجمة الطوائف األخرى واتهامها باتهامات بشعة.
وال أتكلم عمن يقدم فكره فهذا جيد ولكن من يهاجم االخر بحجة كاذبة للتصحيح.
اعتقد يوجد واحد فقط فرح جدا ومتهلل بما تفعلونه وهو الشيطان الن هذا بغضة وانقسام وكره
وليس محبة اخوية .فانت ال تجمع مع المسيح انت تفرق.
رسالة معلمنا يوحنا االولى بعض منها لضيق الوقت
 9: 2من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة
 10: 2من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة
 11: 2و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسلك و ال يعلم اين يمضي الن
الظلمة اعمت عينيه
 14: 3نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة الننا نحب االخوة من ال يحب اخاه يبق في
الموت

 15: 3كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس و انتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية
ثابتة فيه
لمن يدعي ويقول اننا نقاوم المبتدعين يقول لهم القديس يوحنا الحبيب.
 1: 4ايها االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من هللا الن انبياء كذبة كثيرين
قد خرجوا الى العالم
 2: 4بهذا تعرفون روح هللا كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من هللا
 3: 4و ك ل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من هللا و هذا هو روح
ضد المسيح الذي سمعتم انه ياتي و االن هو في العالم
هل يوجد أحد مسيحي من الطوائف الثالثة ال يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد؟ اعتقد
كلنا نعترف ونؤمن بهذا .كلنا كأخوة مسيحيين في جسد المسيح نؤمن بألوهية المسيح وعقيد
الثالوث والتجسد والصلب والفداء والقيامة والحياة األبدية .لكن االمر هو عند هؤالء عدم محبة
ألنه يقول
 7: 4ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من هللا و كل من يحب فقد ولد من هللا و
يعرف هللا
 8: 4و من ال يحب لم يعرف هللا الن هللا محبة
فالذين يقولوا ان هم ولدوا ثانية ولكن ال يحبوا بقية المسيحيين محتاجين يراجعوا أنفسهم فأيضا
يقول

 11: 4ايها االحباء ان كان هللا قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا
 12: 4هللا لم ينظره أحد قط ان احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا
 20: 4ان قال أحد اني احب هللا و ابغض اخاه فهو كاذب الن من ال يحب اخاه الذي ابصره
كيف يقدر ان يحب هللا الذي لم يبصره
 21: 4ولنا هذه الوصية منه ان من يحب هللا يحب اخاه ايضا
هل المسيح صلب ليفديك انت فقط يا ارثوزكسي او يا كاثوليكي او يا انجيلي؟
البعض عندهم مع الحنطة نمى قلة من الزوان والبعض أراد ان ينزع الزوان فنزع بعض حنطة مع
الزوان .الكتاب يقول لك في رؤيا  25 :2و 11 :3تمسك بما عندك.
انا ال انادي باتحاد الطوائف ولكن انادي كل واحد يتمسك بما عنده وبان نحب بعضنا بعضا
ونعمل في الحقل معا وال نضيع وزنة الوقت والمجهود في الخالفات والكره .ارجوا عدم التحجج
بموقف او خطأ شخصي في الهجوم الطائفي والكره والدينونة فاحترسوا
االف من الشباب في العالم يضيعون ومثلهم يعثرون وسيكون دمهم على رؤوسنا بسبب ما نفعل
من خالفات طائفية .لو تحب المسيح حب أبناؤه واخدمهم واجذبهم للمسيح .حب اخوتك
المسيحيين في كل الكنائس الن هللا محبة.

والمجد هلل دائما

