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الشبهة

يهاجم بعض االخوة المجامع ويقول الن االرثوزكس والكاثوليك يدعوا ان عقيدتهم ليست تعتمد على الكتاب
المقدس فقط بل أيضا ق اررات المجامع قبل انشقاق الكنيسة إذا يجب ان ينفذوا كل ق اررات المجامع قبل

مجمع خلقيدونية .ثم بعد هذا يقدم مثل لق اررات مجمع وهو الفيرا  Council-of-Elviraفيقول لماذا ال
تنفذوا هذه الوصية
33 Bishops, presbyters, and deacons, and all other clerics having a
position in the ministry, are ordered to abstain completely from their wives
and not have children. Whoever, in fact, does this shall be expelled from
the dignity of the clerical state.

الرد

ألني ال اريد ان ادخل في خالفات طائفية فسيكون ردي مختصر جدا لهذه الشبهة
مع احترامي لقائل هذا الكالم ولكن كالمه مبني على قاعدة خطأ الن من ناحية عامة االلزامي على
الكنائس التقليدية هو ق اررات المجامع المسكونية وليس المكانية
ولشرح هذا باختصار المجمع المسكوني هو المجمع الذي تجتمع فيه كنيسة الرب يسوع المسيح كلها من
جميع انحاء المسكونة ويتفقوا على ق اررات واحدة سواء توضيح او تنظيم او رد على هرطقة معينة الحد
االفراد .وهذا نثق ان كنيسة الرب لن تضل كلها الن الرب البد ان يشهد لكنيسته الن قال الكتاب
سفر أعمال الرسل 17 :14

مع أََّنه َلم ي ْترك َن ْفسه ِبالَ َش ِ
ِ
اهد ،وهو ي ْفعل َخيرا :يع ِطيَنا ِمن َّ ِ
وََنا
َم َ
َ
ََ ُ ْ َُْ َ ُ
َ َُ َ َ ُ ًْ ُ ْ
ط ًارا َوأ َْزِمَن ًة ُم ْثمَرًةَ ،وَي ْمأُ ُقُل َ
الس َماء أ ْ
ور».
اما َو ُسُر ًا
َ
ط َع ً
اما المجمع المكاني فهو ال يمثل كنيسة الرب كلها بل هو مجموعة فقط في مكان واحد تجتمع على شيء
قد يكون صح وقد يكون خطأ ولهذا ترفضه بقية الكنائس.
فالذي نقبل ق ارراته هو ق اررات المجامع المسكونية قبل مجمع خلقيدونية  451م
ولؤاكد كالمي يوجد مجامع مكانية وافقت كالم اريوس فهي ليست الزامية

ومن ناحية أخرى هذا المجمع Council of Elvira
هو مجمع مكاني في القرن الرابع غالبا لجزء من كنيسة محلية جنوب اسبانيا فهو فقط تسع أساقفة و24
كاهن
وهذا المجمع الذي يتكلم عنه هو عليه خالفات كثيرة من ناحية سالمة نقل القوانين وسنة االنعقاد وغيره
من المعلومات المذكورة عنه غير دقيقة
https://www.britannica.com/event/Council-of-Elvira
فلهذا هذا القرار رقم  33الذي استشهد به ال أستطيع ان اجزم بدقته

أخيرا القياس او مسطرة القياس هو الكتاب المقدس ولهذا في اليوناني كانونيستي وتترجم مجازا قانونية
ولكنها تعني مسطرة قياس .فلهذا أي قرار يتفق مع الكتاب المقدس بالكامل (أي ال يعتمد على تفسير عدد
واحد) تقبله الكنيسة .واي قرار ال يتفق مع كالم الكتاب المقدس ال يقبل.
فلهذا شبهة السائل او المشكك غير صحيحة .واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

