الرد علي مضايقات الكهنة الكاثوليك
لالطفال
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في البداية ال ادين احد وايضا من الخطا الشديد الحكم علي كنيسة او طائفة بحكم عام بسبب ان
واحد او اثنين اخطؤا النه ال يوجد انسان معصوم من الخطا فالجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد
هللا كما يقول الكتاب المقدس بوضوح
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :3
ا ْلج ِميع َزاغوا وفَسدوا معا .لَيس م ْن يعمل صالَحا لَيس والَ و ِ
احد.
َ
َ َ ًَ ْ َ َ ََْ َ ً ْ َ َ َ
والتركيز دائما علي التحرش رغم انه غالبا ليس صحيح فهو يكون سوء معاملة وليس تحرش
وليس معني انه كاهن كاثوليكي فهو معصوم من الخطا ولكن هل يستطيع تبرير خطؤه بالكتاب
المقدس ؟

بالطبع ال فالكتاب المقدس يدين اي انسان يفعل هذا ويوضح ان اي شهوة ردئية مثل هذه تؤدي
الي موت
رسالة يعقوب 21 :2
ثم الش ْه َوة ِإ َذا َح ِبلَ ْت تَلِد َخ ِطي ًةَ ،وا ْل َخ ِطية ِإ َذا َك َملَ ْت ت ْن ِتج َم ْوتًا.

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :6
وها ِفي َش َه َو ِات ِه،
ِإ ًذا الَ تَ ْملِ َكن ا ْل َخ ِطية ِفي َج َس ِدكم ا ْل َم ِائ ِت لِ َك ْي ت ِطيع َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 26 :1
ِ
ون ،وتَعظُّم ا ْلم ِع َ ِ
ِ
ِ
س ِم َن ِ
اآلب َب ْل ِم َن
يشة ،لَ ْي َ
ألَن كل َما في ا ْل َعالَم َ :ش ْه َوةَ ا ْل َج َسدَ ،و َش ْه َوةَ ا ْلعي ِ َ َ َ َ
ا ْل َعالَِم.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :1
ِ
اهر ْب ِم ْن َهاَ ،واتْ َب ِع ا ْل ِبر َو ِ
ون
أَما الش َه َوات الش َبا ِبية فَ ْ
ان َوا ْل َم َحب َة َوالسالَ َم َم َع الذي َن َي ْدع َ
يم َ
اإل َ
الرب ِم ْن َق ْل ٍب َن ِق ٍي.

رسالة بولس الرسول الثانية الي تيموثاوس 3
ِ
ِ ِ
ِ
2وِ
ص ْع َبة،
لك ِن ْ
يرِة َستَأْتي أ َْزِم َنة َ
َ
اعلَ ْم ه َذا أَنه في األَيام األَخ َ
ِ
ِ
ِ
ين لِ ْلم ِ
ينَ ،غ ْي َر
ين ،م َجد ِف َ
ين ،م ْستَ ْك ِب ِر َ
ال ،متَ َع ِظ ِم َ
ون م ِح ِب َ
اس َيكون َ
 1ألَن الن َ
ين ألَ ْنفس ِه ْم ،مح ِب َ َ
ِ
ين لِوالِ ِدي ِهمَ ،غير َش ِ
َ ِِ
ين،
ينَ ،دن ِس َ
اك ِر َ
طائع َ َ
ْ َْ
ين ،ع ِد ِ
ِ
ين لِلصالَ ِح،
يمي الن َز َ
ينَ ،غ ْي َر م ِح ِب َ
اه ِةَ ،ش ِر ِس َ
ِ 3بالَ حن ٍوِ ،بالَ ِر ً
ضى ،ثَال ِب َ َ
َ 4خ ِائ ِنين ،م ْقتَ ِح ِمين ،متَصلِ ِفين ،م ِح ِب ِ ِ
ون محب ٍة ِ
هلل،
َ
َ َ
َ
َ
ين للذات د َ َ َ
 1لَهم صورة الت ْقوى ،و ِ
ض َع ْن هؤالَ ِء.
َع ِر ْ
لكنه ْم م ْن ِكر َ
ون قوتَ َها .فَأ ْ
َ َ
َ
ْ
ات ِب َشهو ٍ
طايا ،م ْنساقَ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ات
ون ا ْلبي َ
وتَ ،وَي ْسب َ
ين َي ْدخل َ
 6فَِإنه ِم ْن هؤالَ ِء هم الذ َ
ون ن َسيات م َحمالَت َخ َ َ
ََ
َ
م ْختَلِفَ ٍة.
َ 7يتَ َعل ْم َن ِفي ك ِل ِح ٍ
َن ي ْق ِب ْل َن ِإلَى َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َح ِ
ق أ ََب ًدا.
ينَ ،والَ َي ْستَ ِط ْع َن أ ْ
ِ
ون ا ْلحق .أ َناس فَ ِ
ضا يقَ ِ
ْهانه ْم،
اس َدة أَذ َ
وسىَ ،كذلِ َك هؤالَ ِء أ َْي ً
اوم َ َ
َ 8و َك َما قَ َاوَم َينيس َوَي ْم ِب ِريس م َ
َو ِم ْن ِج َه ِة ِ
يم ِ
ون.
ان َم ْرفوض َ
اإل َ
زايات اخري كثيره
ولكن ما يهمني هنا ان انظر للموضوع بطريقة علميه تكشف خدعة تضخيمه والضجة الكاذبه
التي تفتعل حوله
فبالحقيقه هذا االمر يصور للناس بطريقه غير صحيحه فحتي لو اخطا واحد او اثنين او اكثر
لماذا هذه الضجه علي الكنيسة ؟

فساذهب مع اعلي تقرير تم نشره به اعلي االرقام عن سوء معاملة صغار فمؤتمر اديان الواليات
المتحدة قالوا ان  26667حالة صغير اسيئ معاملتهم وهنا اوضح ان سوء المعامله به توبيخ او
عنف او اسلوب فظ او تحرش او تكليف بامور قاسيه او غيرها وليس كله امور جنيسة كما
يتخيل البعض فالتحرش الجنسي من كل هذا هو يعد علي االصابع اليد الواحدة ولكن هذا الرقم
 26667هو في اثنين وخمسين سنة فهو بين  2516و  1661م وبالفعل كانت الكنيسه
الكاثوليكية وبخاصه مدارس االراهبات في الخمسينات والستينات والسبعينات تتميز بشيئ من
القسوه علي الصغار لتربيتهم
وساقارن هذا بالواليات المتحدة التي تعتبر من اكثر الدول التي تهتم بالصغار وتعطيهم حقوق
وترعاهم جيدا.
في سنة  1664م فقط اي عام واحد قام قسم التربية والتعليم في الواليات المتحدة بدراسة فعل
جنسي وتحرش ( وليس سوء معاملة )
والدراسه قالت  156666حالة صغير تعرض الي فعل جنسي او تحرش  %46منهم بنات
ونشر في

هذا في الواليات المتحدة التي بها الحريات وعندها الشجاعة العالن هذه الدراسات لتعالج وهي
معروفة من اقل الدول في التحرش الجنسي فما بال البالد العربية االسالمية والشيوخ وافعالهم
التي ال تقف عند التحرش بل اغتصاب االطفال
فاكتب فقط في جوجل جملة اغتصاب اطفال بالد عربية وشاهد كم المقاالت واالرقام التي تتكلم
عن اغتصاب االطفال في البالد العربية واالسالمية مصر والعراق واليمن والسعودية وغيرهم
مصر وصلة نسبة االغتصاب لالطفال الي  %6.662اي ما يقرب من  5666حالة في السنة
كما ذكرت االمم المتحدة ونسبة االسائة لالطفال تعدت  %6.1ودول اخري مثل السعودية رفضت
االشتراك في هذه الدراسة الن االرقام ضخمة
واكرر انا ادين هذا الفعل الشرير ومن يفعله هو انسان خاطئ جدا يدينه هللا
والفاسقون ال يدخلون ملكوت السموات
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5 :6
هللا؟ الَ تَ ِ
وت ِ
ضلُّوا :الَ زَناة َوالَ َع َب َدة أ َْوثَا ٍن َوالَ
ون َملَك َ
ين الَ َي ِرث َ
ون أَن الظالِ ِم َ
أ َْم لَ ْست ْم تَ ْعلَم َ
فَ ِ
ض ِ
اجعو ذك ٍ
ور،
ون َوالَ َمأْبون َ
اسق َ
ون َوالَ م َ
ولكن ارفض ان ياتي احدهم بافعال فردية ويكذب ويدعي انها امر عام علي الكنيسة الكاثوليكية

فما فعله قله من الكاثوليك في  16سنة من مضايقات اطفال واكرر مضايقات فقط اقل من % 2
من معدل التحرش باالطفال في الواليات المتحدة في سنة وعدد التحرش باالطفال في الكاثوليك في
 16سنة اقل من  % 6.61من معدل اغتصاب االطفال في البالد العربية واالسالمية في سنة

والمجد هلل دائما

