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 العالقات الزوجية –التناول  –الصوم 
رادي حـر. املسـيحية ال تعـرف الفـرائض أصـًال لـيس قانونـاً بـل هـو اختيـار إالصوم  

 ،ترولـــو (القـــرن الســـابع) يف جممـــع وحــىت التمييـــز بـــني أنـــواع األطعمـــة مل يُقــنن يف الغـــرب إالَّ 
وهــو اجملمــع الــذي أطلــق علــى جممــع أفســس  ٦٩٢وهــو جممــع عقدتــه الكنــائس الغربيــة يف 

-ليــاس كســاب إحنانيــا  –(راجــع جمموعــة الشــرع الكنســي  يالثــاين اســم اجملمــع اللصوصــ
 ).٥٣٦ص  –١٩٩٨

يبوديـاكون والشـماس والقـس بعـد السـيامة (الرسـامة) وقد منع هذا اجملمـع زواج اإل 
ن األسـاقفة املتزوجـون كـان أيظهـر لنـا  ١٢) ومل يـذكر سـبباً عقائـدياً. ومـن قـانون ٦(قانون 

بل لقد جـرت حمـاوالت لفصـل  ،)٥٥٠هلم وجود فعلي حسب مقدمة القانون (راجع ص 
بالنســـــبة  ١٣ولكـــــن اجملمـــــع مل يقبـــــل ذلـــــك يف مقدمـــــة القـــــانون  ،الزجيــــة يف حالـــــة الرســـــامة

 روما نفسها.للشماسة والقساوسة يف كنيسة 
رمينيـة ويف أمـاكن أخـرى أنـه يف مقاطعـات أمنـا أيضـاً لِ "عَ  :يقـول ٥٦ونص قانون 

ن أن نـه حيُسـدس وأحـاده، فيلـوح لنـا أيأكل بعض الناس بيضاً وجبنـاً يف سـبوت الصـوم املقـ
وكمـا  ،فـظ الصـوم حفظـاً دقيقـاً ن حيُ أو  ،حنـاء العـاملأيف كنيسـة اهللا يف كـل واحد يسود نظام 

ومهــا مــن  ،ن ميتنعــوا عــن أكــل البــيض واجلــنبأهكــذا جيــب  ،حبِــميتنــع النــاس عــن أكــل مــا ذُ 
ن ن كـــامـــن ال حيفـــظ هـــذه الشـــريعة فليســـقط إ نتـــاج احليوانـــات املمنـــوع أكـــل حلمهـــا. وكـــل

 املرجع السابق). – ٥٨٤قطع" (ص ن عامياً فليُ إو  ،كلرييكياً إ

 المؤرخ الكنسي سقراط
ســقراط (ال جيــب اخللــط بينــه وبــني الفيلســوف الــذي عــاش ولكــن املــؤرخ الكنســي  

ل لنـا يف سـجَّ  ،٣٩٨قد كتـب لنـا التـاريخ الكنسـي مـن العصـر الرسـويل حـىت و قبل املسيح) 
 :إذ يقــول ،بـل وطريقــة الصــوم ،اخـتالف فــرتات الصــوم الكبــري ٢٢الكتـاب اخلــامس فصــل 

ذين يف رومــا يصــومون وب. الــمــن مكــان آلخــر عــن الشــع "الصــوم قبــل عيــد القيامــة خمتلــفٌ 
ســــابيع متتاليــــة قبــــل عيــــد القيامــــة مــــا عــــدا الســــبوت واألحــــاد .. الــــذين يف اليونــــان ثالثــــة أ

آخـرون يبـدأون  ،سـابيع ويطلقـون عليهـا اسـم "الصـوم األربعيـين"أ ٦يصـومون  واإلسكندرية



 ٣ 

يومـاً فقـط منفصـلة ورغـم ذلـك  ٣٥الصوم من األسبوع السابع قبل عيد القيامة ويصـومون 
ومــن املــدهش حقــاً بالنســبة يل االخــتالف علــى  .قــون عليهــا اســم صــوم األربعــني يومــاً يطل

"ويوجــد اخــتالف  :ســلوب الصــوم فيقــولأوبعــد ذلــك يتــابع مالحظتــه علــى  ".عــدد األيــام
والـبعض  ،يضاً .. البعض ميتنع عـن أكـل مـا فيـه حيـاةأسلوب االنقطاع ونوع الطعام أعلى 

ئنــات احليــة والــبعض بالســمك ويــأكلون الطيــور يصــوم علــى الســمك فقــط مــن ضــمن الكا
قت من املاء. الـبعض ميتنـع عـن أكـل لِ ) قد خُ ٢٠: ١نه حسب موسى (تك إأيضاً قائلني 

وآخــرون يرفضــون هــذا  ،بينمــا الــبعض يأكــل اخلبــز اجلــاف فقــط ،البــيض وكــل أنــواع الفواكــه
أخــرى  ذاتــه. الــبعض يصــوم للســاعة التاســعة ويــأكلون أي طعــام مهمــا كــان. بينمــا شــعوبٌ 

مـن الطبعـة االجنليزيـة  ١٣١وكل منهم له أسبابه اخلاصـة" (راجـع ص  ،هلم ممارسات أخرى
 آلباء ما بعد نيقية). ٢اجمللد 

 مالحظة هامة لنفس المؤرخ:
، فمـن الواضـح ن يقدم وثيقـة مكتوبـة كسـلطةأ ال يستطيع اً ن أحدأ"ولكن حيث  
ميـارس مـا هـو  نـه يف النهايـة كـلٌّ أن ميارس حريته اخلاصـة، حـىت أن الرسل تركوا لكل واحد أ

 ).١٣٢ – ١٣١ص املرجع السابق، نافع (صاحل) بل بالغرض أو الضرورة" (

 انعدام دراسة التاريخ هو أحد مكونات األصولية:
 بــــل تقــــوم بالبقــــاء يف ،ط بنصــــوص القــــانون الكنســــياملســــيحية أو تســــقال تقــــوم  

 االسـتعالن اإل
ُ
والثابـت بقــوة وعمـل الــروح القــدس.  ،ن يف يســوع املسـيح ابــن اآلبعلَـهلــي امل

 ،ن تعــارض مــع التعلــيم العقائــدي الثابــتإولكــن  ،م للحيــاة الكنســيةالقــانون الكنســي مــنظِّ 
 هذه احلدود؟ ميان. فما هيفهو يكون قد جتاوز احلدود اليت رمسها اإل

ألن أصـحاب هـذا االعتقـاد هـم  ؛نـعن الطعام ليس جنساً وال شـريراً حـىت ميُ إ أوًال:
يف حماربـة  -علـى التعلـيم الرسـويل بنـاءً -الدسـقولية  أسـهبتأصحاب مدارس الغنوسية الـيت 

رواحــاً مضــلة وتعــاليم أوقــد وصــف رســول الــرب هــؤالء بــأ�م "تــابعني  .هــذا االجتــاه املــدمر
 اقاهلــهــذه العبــارات القاســية  .(خمتومــة) ضــمائرهم" موســومةٌ قــوال كاذبــة أشــياطني يف ريــاء 



 ٤ 

عطاء اجلسد للروح بـالوالدة لـألرواح إني عن الزواج (ألن الزواج هو ععما يأيت: مانالرسول 
قبــل  كــان هــذا ســائداً   –العــامل املــادي إىل  الــيت عصــت يف العــامل الروحــي وســقطت ونزلــت

 .قيام تناسخ األرواح)إىل  ىاملسيحية يف حلقات افالطون ومن بعده وأدَّ 
تنــاول بالشــكر نــع عــن أطعمــة قــد خلقهــا اهللا لتُ تَ ن ميُ : "آمــرين أمث يضــيف الرســول

أن أجســاد احليوانــات باعتبــار  ؛االمتنــاع عــن أكــل اللحــومأي ( "مــع املــؤمنني وعــاريف احلــق
ــــالــــيت كانـــت إعقــــاب األرواح الشــــريرة هـــي أمــــاكن  دت يف احليوانــــات لكــــي نســــانية مث جتسَّ

"ألن كل خليقة اهللا جيدة" (وهو ضـد الغنوسـية  وأضاف الرسول: ا).ب على خطاياهتعاقَ 
ـــيت نـــ ـــأن اجلســـد هـــو مـــا خلقـــه إال ـــه الشـــر، اادت ب ـــه خـــالق العـــامل املـــاديإلل مث يكمـــل  ).ل

ـــه يقـــدَّ وال يـــرفض شـــيء إذا أُ " :الرســـول (أي  "س بكلمـــة اهللا والصـــالةخـــذ مـــع الشـــكر ألن
يوصـي وأخـرياً  .)خـريِّ  خلقه اهللا بشكل خاص من أجل هدفٍ  ،كل مقدسات اهللاليصبح 

ن فكـــرت األخـــوة هبـــذا تكـــون خادمـــاً صـــاحلاً ليســـوع إ" :تيموثـــاوس قـــائالً تلميـــذه الرســـول 
 ).٦-١تيمو  ١املسيح مرتبياً بكالم االميان والتعليم احلسن الذي نتبعه" (

تلك اليت جاءت مـع  ،زال جتسد ابن اهللا كل شرائع التطهريات القدميةلقد أ ثانياً:
"الــيت هــي  :ووصــفها بأ�ــا )"،ختتــربجتــس (وال  ،قوال تــذُ  ،"ال متــس :وهــي ،شــريعة موســى

حكمــة بعبــادة ال قيمــة حكايــة مجيعهــا للفنــاء يف االســتعمال حســب وصــايا النــاس الــيت هلــا 
، وقهـــر اجلســـد لـــيس بقيمـــة مـــا مـــن جهـــة )نســـانيف اإل هليـــةلغـــاء الصـــورة اإل(إع هلـــا وتواُضـــ

  ،والعبــادة النافلــة أو الزائــدة أو الــيت ال قيمــة هلــا .)٢٣-٢١: ٢(كولوســي  "اشــباع البشــرية
وبالـــــذات  ،ىاألخـــــر كانـــــت قـــــدمياً وضـــــع حـــــدود لعـــــدم اخـــــتالط الشـــــعب مـــــع الشـــــعوب 

األطعمــة والــزواج واملــوت ....  وأنــواعفجــاءت الوصــايا اخلاصــة باالغتســاالت  ،الكنعــانيني
بــل يف  ،يــام اخللقــةســتة ألــيس يف  ،جديــد ســاسٌ أاخل. ولكــن اخللقــة اجلديــدة الــيت صــار هلــا 

يـوم  ،)٩: ١٦يوم قيامة الرب عندما قام يف اليوم األول من األسبوع (مـرقس  ،اليوم الثامن
شــياء حتــل يل لكــن "كــل األ :اهللا. ولــذلك يصــرخ الرســولإىل  االنســانية جتديــد القــدمي وردِّ 

لــيس كــل األشــياء توافــق. كــل األشــياء حتــل يل لكــن ال يتســلط علــي كــل شــيء. األطعمــة 
). ألن الـــدائم ١٣-١٢: ٦كـــو   ١للجـــوف واجلـــوف لألطعمـــة واهللا ســـيبيد هـــذا وتلـــك" (

أي "جســـد ودم  ،هـــو املـــن الســـماوي النـــازل مـــن عنـــد اآلب ،واألبـــدي هـــو طعـــام اخللـــود



 ٥ 

 إهلنا".عمانوئيل 

 ن العالقات الزوجية بشكل عام:ماذا ع
 ،مــا وصــله عــن ممارســات اجملتمــع الرومــاين اليونــاين يف كورنثــوسن عــيقــول الرســول  

"مــن جهــة األمــور الــيت كتبــتم يل  :وهــو االخــتالط العــام يف والئــم اآلهلــة واأللعــاب املوســوية
ولكــل كــل واحــد امرأتــه لولكــن لســبب الزنــا لــيكن  ،ن ال ميــس امــرأةأللرجــل  عنهــا فحســنٌ 

 ،شــبه بــاملواخريأ فقــد كانــت احلمامــات الرومانيــة عامــةً  .)٢-١: ٧كــو ١واحــدة رجلهــا" (
 ،واســتخدام العطــور للرجــال ولــيس للنســاء فقــط ،وكــان العبيــد مــن النســاء ميارســن التــدليك

وهــذه هــي اخللفيــة التارخييــة الــيت قــد ال تظهــر يف شــرح رســائل القــديس بــولس (راجــع علــى 
 سبيل املثال: 

Paul W. Deming: Paul on Marriage and Celibacy: The 
Hellenistic Background of I Corinthians, 1995. 

 فهو يقول بكل صراحة حسب النص: ،العالقات الزوجية عن الرسولتكلم وعندما ي
 ليعرف الرجل املرأة حقها الواجب. -١
 كذلك املرأة أيضاً الرجل. -٢
 بل للرجل. ،جسدهاليس للمرأة تسلط على  -٣
 ).٤-٣: ٧كو ١بل للمرأة ( ،وكذلك ليس للرجل تسلط على جسده -٤

 والنتيجة هي:
 حني.إىل   أن يكون على موافقةكم اآلخر إالَّ د ال يسلب أح -١
 لكي تتفرغوا للصوم والصالة. -٢
 بكم الشيطان بسبب عدم نزاهتكم.مث جتتمعوا أيضاً معاً لكي ال جيرِّ  -٣

 وأخرياً:
 :نـه يقـولأمـع ذلـك و  ."ولكن أقـول هـذا علـى سـبيل اإلذن ال علـى سـبيل األمـر"

ن يكون اجلميـع كمـا أنـا. لكـن لكـل واحـد لـه موهبتـه اخلاصـة مـن اهللا. الواحـد أألين أريد "
 ).٧-٦: ٧كو ١هكذا واآلخر هكذا" (



 ٦ 

 مالحظات على كلمات الرسول:
 ،بـاإلرادة الصـاحلة ىوهـو مـا هـو واجـب يـؤدَّ  opheilenاحلق الواجـب هـو  -١

واسـتخدام الكلمـة  ،نفـراد بالتسـلطولـذلك ينكـر الرسـول فكـرة اال ،ليس عن قمع أو فرض
exousia .يعين لغوياً القدرة احلرة وليس السلطة 
 me apostereiteال يســـــلب أحـــــدكم اآلخـــــر وحرفيـــــاً تعـــــين ال يغـــــش  -٢

هـو العالقـة الزوجيـة يف فـراش  ثانيـةً  بل باالتفاق واالجتماع مـرةً  ،النقطاع هنا ليس للغشاف
 .synerehestheالزواج. االجتماع 

وأقـــرب   ،هليـــةإعلـــى ســـبيل اإلذن ال علـــى ســـبيل األمـــر. هـــذه ليســـت وصـــية  -٣
 ليس وصية اهلية. epitageواألمر هو  concessionكلمة هي 

 التفرغ للصوم والصالة:
 ؛همــا كــانن يــتم بواســطة طــرف ثالــث مأحــر باالتفــاق ال ميكــن  هــو اختيــارٌ  -١

إذا كان هـذا االمتنـاع زائـداً عـن  ،ألن االمتناع كما يقول ذهيب الفم هو "مصدر شر عظيم
، متـزوج الـزىن وهو نتيجة هذا االمتنـاع. إذا اقـرتف رجـلٌ  ،ر األسراحلد. فالزىن والعهارة تدمِّ 

االمتنـــاع فـــي هـــذه ن إفـــ ،اتفـــاقٌ هنـــاك ذا امتنعـــت زوجتـــه. إذا مل يكـــن فكيــف ال يســـقط إ
 ).١٠٦على كورنثوس األوىل راجع ص  ٣: ١٩(عظة  "من السرقة الة هو نوعٌ الح

متامـاً  مرذولـةٌ  ،م علـى حسـاب اآلخـرقـدَّ ال حمبة بال حريـة. ذبيحـة احملبـة الـيت تُ  -٢
فهــي ختضــع  ،ن يــنظم العالقــة الزوجيــةأمــن اهللا. ولــذلك ال ميكــن لقــانون مهمــا كــان قائلــه 

العتبـــارات شخصـــية تتوافـــق مـــع نضـــوج الـــذين دخلـــوا الزجيـــة عـــن حمبـــة ومقـــدار منـــو الفهـــم 
 وااللتصاق بالرب عن حرية وليس عن إرغام.

 التقديس األبدي المعطى لنا في السرائر؟ ،معاصرة كيف هدمت طقوسٌ 
و ن حتديـــد هـــذا باأليـــام هـــإمــا هـــي مـــدة بقـــاء اإلحتـــاد بـــالرب بعـــد التنـــاول؟  أوًال:

 عنــه الرســول بــولس بأنــه ال يوجــد صــريح لإلحتــاد األبــدي بــالرب يســوع الــذي عــربَّ  إنكــارٌ 
أمـــور  –أمـــور حاضـــرة  –القـــوات  –الرؤســـاء  –املالئكـــة  –احليـــاة  –املـــوت  شـــيء حـــىت



 ٧ 

ن تفصــــلنا عــــن حمبــــة اهللا الــــيت يف أوال خليقــــة أخــــرى تقــــدر  –عمــــق  –علــــو  –مســــتقبلة 
ـــا ـــارخيي للتســـع ســـاعات  .)٣٩-٣٨: ٨(رو  "املســـيح يســـوع ربن ولســـت أدري األصـــل الت

 :هــــــذه كلهــــــا خرافــــــات عجائزيــــــة حســــــب وصــــــف رســــــول املســــــيح .واليــــــوم األول ... اخل
وعنــدما  ،ع هــو الشــرَنــألن مــا ميُ  ؛)٧: ٤تيمــو  ١"اخلرافــات الدنســة العجائزيــة فارفضــها" (

مـا هـو ممنـوع قبـل التنـاول  قداسة البابا كريلس السادس: –وضعنا عبارة األب مينا املتوحد 
سأل الظرفاء عنـدنا عـن توثيـق عبـارات قداسـة البابـا كـريلس  ،وهو الشر ،ممنوع بعد التناول

حيانـــاً بعـــد نيـــاحتهم تبـــت أومل يســـأل هـــؤالء عـــن توثيـــق أقـــوال آبـــاء الربيـــة الـــيت كُ  ،الســـادس
ولكـن  ؟قكيـف يوثـَّ  ،واعـرتاف رشـادٍ إألن مـا يُقـال يف  ؛وبواسطة أشـخاص مل نسـمع عـنهم

 وأصـــبحت ،مـــن الـــوعي الكنســـي املعاصـــرقـــد ضـــاع التقـــديس بـــالروح القـــدس الواضـــح أن 
خــــتم وفاعليــــة املعموديــــة  انهــــدمي ،الشــــباب دواالحــــتالم عنــــ ،الــــدورة الشــــهرية عنــــد املــــرأة

ش عـــن الوضـــوء وصـــرنا نفـــتِّ  ،بـــل وثبـــات الـــرب يســـوع فينـــا بواســـطة ســـر الشـــكر ،واملـــريون
 .)١(باملاء

  

راجع دراستنا عن تطور النظرة إىل التطهريات اجلسدية، وهي الدراسة اليت بسببها ُمنعت من التدريس بأمر تالميذ  )١(
يف احتاده بنا عندما جتسد وجعل االغتسال بالروح القدس هو  موسى ال تالميذ الرب يسوع الذي وحَّد اإلنسان به

 www.coptology.comاالغتسال الدائم الذي يؤهلنا للقيامة. والدراسة منشورة على موقع 
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 التعليم المسيحي األرثوذكسي عن التقديسموجز 

 
مـــــرة يف العهـــــد القـــــدمي وهـــــي  ٨٤٢الكلمـــــة العربانيـــــة "قـــــدش" ومشـــــتقاهتا وردت  

 حسب األصل العرباين تعين:
ص هللا وال جيـــــوز اســـــتخدامه ألي غـــــرض آخـــــر. فالتقـــــديس هـــــو صَّـــــمـــــا خيُ  أوًال:

باخلدمــة يف ) مثــل مالبــس اخلدمــة واملــذبح وكــل مــا هــو متصــل ٢١: ٢٩ختصــيص (خــروج 
 ).٩: ٢٢تث  – ١١: ٦الويني  -  ٢٩: ٣٠العهد القدمي (خروج 

ن أل ؛نـه بـال خطيـةأفهـو ال يعـين  ،ن اهللا قـدوسإعندما يـذكر العهـد القـدمي  ثانياً:
بـــل اهللا قـــدوس تعـــين ال مثيـــل لـــه وفريـــد وغـــري متغـــري لـــه جمـــد خـــاص بـــه  ،هـــذا ال يليـــق بـــاهللا

 ).٢٧: ٣٩ – ١٦: ٣٨ – ٢٣: ٣٦ – ٢٢: ٢٨ – ٤١: ٢٠(حزقيال 
للــرب  سٌ ولــذلك هــو حســب العبــادة األوىل مقــدَّ  ،للراحــة صَ صِّــوالســبت خُ  ثالثــاً:

 ).١١: ٢٠خروج  ٤: ٢(تك 
: ١١صــون خلدمــة اهللا (عــدد صَّ هــم الــذين خيُ ســون مــن البشــر والــذين يُقدَّ  رابعــاً:

ولــذلك يعلــن اهللا مــا هــو خمصــص أو  )٥: ١٦صــم ١ – ١٣: ٧ – ٥: ٣يشــوع  – ١٨
 ).٣٣: ٢٩أش  – ٧: ٩ملوك ١ – ١٣: ٣مقدس له أي خلدمته (عدد 

: ٦ف بأ�ا قدس أقداس للرب (الويـني ولذلك حىت ذبيحة اخلطية توصَ  خامساً:
ــأ) ومــن اخلرافــات الشــائعة عنــدنا ٢٤ ولكــن هــذا التفســري ال  ،مهان يقــدِّ �ــا تنقــل خطيــة َم

ألنـه  ؛)٢٩: ٦مكـان تقـدمي الذبيحـة (الويـني  ،وهـو القـدس ،فسـهيتسم مـع اسـم املكـان ن
ولـذلك املـذبح  ،والتطهـري لالعـرتافت َصـصِّ وألن الذبيحـة خُ  ،خلدمـة الـرب صٌ خمصَّ  مكانٌ 

 ).١٥-١٤: ٨يتقدس أو يتطهر أو يكفر عنه بالدم (الويني 



 ٩ 

 العهد الجديد:
هـــم  ،)٢: ١كـــو ١ – ٧: ١الشـــائع يف رســـائل بـــولس "القديســـني" (رو  االســـم 

جملــد  ٣٤ :"الكنــوزكتابــه عــن التقــديس يف   اً م القــديس كــريلس حبثــوقــد قــدَّ  ،الــذين تقدســوا
: ١١جنيـل يوحنـا إوهو شركتنا يف طبيعة قداسة الروح القدس (شرح  ،)٦١٢ -٦٠٩ :٧٥
راجــع مقدمــة الطبعــة الثانيــة لكتــاب الــروح القــدس للقــديس باســيليوس واملقالــة املرفقــة  - ١

 .)ليزيةباللغة اإلجن

 كلمة صريحة لمن يريد المحبة األزلية النارية للثالوث القدوس:
ويضـع طقوسـاً تنـال مـن  ،من يقـاوِ وسـوف جتـد َمـ ،كثرية تتهم  سوف تنطلق ألسنةٌ  

وسـوف تسـمع أن الـروح القـدس ال يسـكن  ،ت لنـا بـالروح القـدسبَـعطية التقديس اليت وهِ 
وســـوف وســـوف ... اخل  ،ننـــا ننـــال مواهـــب ولـــيس حيـــاة أبديـــة مـــن الثـــالوثأو  ،يف اخلطـــاة

 ولكن هذه هي الثوابت األرثوذكسية:
 االنضـمامب يف أسرار وهَ نعمة التبين اليت تُ  ،وال حىت اخلطية ،ال ينزع املوت أوًال:

إىل  ف اإلميـــــانن توظِّـــــأعـــــواء ذئــــاب بشـــــرية حتــــاول إىل مع تتســــال  ذلكولـــــ ؛الكنيســــةإىل 
ويف القــاهرة كانــت  ،قريــب عهــدٍ إىل  شــريعة موســى.إىل  كهنــويت زائــف يريــد العــودةســلطان  

للنســاء اللــوايت علــيهن العــادة الشــهرية للوقــوف  صــت غرفــةً إحــدى كنــائس القــاهرة قــد خصَّ 
فــارق اإلنســان للصــالة .. تأمــل كــأن فــرز هــؤالء النســوة هــو مســرة الــروح القــدس الــذي ال يُ 

: ١٦القـــديس باســـيليوس ف  –ة إذا كـــان شـــريراً (الـــروح القـــدس  يف يـــوم الدينونـــبـــاملرة إالَّ 
٤٠.( 

 ،وأمامنـــا شـــجرة احليـــاة ،حنـــن يف ملكـــوت اهللا يف فـــردوس الكنيســـة اجلامعـــة ثانيـــاً:
ألن املــوت  ؛بعــد الســقوطلينــا حالــة آدم إوال ميكــن ألي قــوة أن تعيــد  ،جســد الــرب ودمــه

 ،واخللــود عطيــة مــن الثــالوث وال تنبــع مــن اإلرادة ،والنعمــة أبديــة ،بيــدتوالدينونــة أُ  ،دمُهــ
 خيطئ إذا طلب فتوى من قس أو أسقف. ،ن يريد أن يعيش حراً يف املسيحولذلك مَ 

عامــاً مــن غيــاب ممارســة  ٥٠ألن ثقافــة اجملتمــع طــوال  ؛لقــد غــاب موضــوع احلريــة
 بأمسـاءعليه  مت االعتداء ،حىت االختيار احلر لألسقف والقس .الدميقراطية دخلت الكنيسة



 ١٠ 

 أخرى من ضمنها عدم وعي الشعب وعدم فهم الشعب ... اخل.
وال نرتبــك باألعمــال الــيت لــن  ،ليهــا املســيحإن نثبــت يف احلريــة الــيت دعانــا أعلينــا  

 ولكن البقاء يف شركة حمبة الثالوث هو التوبة احلقيقية. ،تزيد النعمة ولن هتدم النعمة
 جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٤ إبريل 


