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 خرُي الكالِم ما قلَّ ودلَّ 

 
فهٍم ن عاالهتام باهلرطقة كشووو  ،  املزورة النصوووو بعندما انطلقت امليكروفونات  

أن العهد االبن الوحيد، و خاطئ ألساس املسيحية الراسخ، أال وهو استعالن اهلل يف جتسد 
اجلديد هو شوووووووهادة ذو اال هعا االسوووووووتعالن، ال االسوووووووتعالن نيتسووووووو ، بل هو الشوووووووهادة ال  

 سجَّلها رجاٌل كانوا شهود عياٍن نالوا نعمة الوحي من الروح القدس.

 )ما قلَّ( خير الكالم

سوووو ، يتلإلل  املتجسوووود ربنا يسووووون املسووووي  ن إهلي   املسوووويحية األر وةكسووووية هي بنا ٌ  
 وهو:

 يف حياة الثالوث. شركةٍ  بنا ُ  -

 بناٌ  أعطاه الوسيط يسون املسي . -

 بناٌ  مين  الروح القدس. -

 وهعا ما نراه عرب صيتحات كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس. 

معارك ميتتعلة  هيإمنا ال  ذتسووول  بنأو أو نصوووو ، وبالتايل، فاملعارك الكالمية  
 من ذسلط فكري. سنة 40للدفان غن أخطا  

 هل كان الرسويل يعرف اخلطية األصلية؟ - 

هو ، أما احلال العي كتب عن ، فلو كان هعا حقًّا َلَكَتَب عن  الرسوووووويل وما أخيتاه 
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أن قوة املوت يف أن  صوووووار مصووووودر ا لل طية. املوت نراك اانسوووووان للدفان عن وجوده كما 
 يتصوره اانسان نيتس .

  منطٍر واحد سأن  يستطيع أن يغري احلقيقة بإعادة ذرمجة  وقد ختيل األنبا بيشوي 
يكل  : "قدَّم ه، )من املعصووووووية األومل إمل املعصووووووية األصوووووولية كلمات الرسووووووويل أ ناسوووووويوس

ية األومل. و انيا  لكي يثبت أ ةبيحة  عن اجلميع أوال  لكي يربرهم ن  ونررهم من املعصوووووووووووووو
: 20)ف  "اليتسوووووووووواد وأن  باكورة القيامةأقوى من املوت مظِهر ا جسووووووووووده اخلا  أن  عد  

2 . 

وسووووبال للرسووووويل أن شوووورح م سوووواة اانسووووان: "إشووووورة الشوووويطان  ولوا إمل أعمال  
اليتسوواد الطبيعي )املوت  وصوواروا هم أنيتسووهم السووبب فيما حدث هلم من فسوواٍد باملوت. 

م بنعمة هبالطبيعة فاسوودين وقابلل للموت واليتنا ، لكن -كما ةكرت سووابق ا–ألهنم كانوا 
  .1: 5اشرتاكهم يف الكلمة كان ميكنهم أن يقاوموا اليتساد الطبيعي لو بقوا صاحلل" )

فاليتسووووووووواد الطبيعي هو فنا  الطبيعة اانسوووووووووانية ال  ُخِلَقت من العدم. وسوووووووووقو   
: 6 ، فصوووار للموت سووويادة  شووورعية  )2: 5اانسوووان باخلطية جلب املوت وانتشوووار الشووور )

لو كان اهلل قد ذرك اانسووووان و  . 5 - 4: 5ن يرجع البشوووور إمل العدم ) ، ومل يقبل اهلل أ2
  .9: 6لليتساد "َلما جترَّأ أحٌد أن ينسب إلي  الضع " )

"املوت الووعي  ، وإال مووا ةََكَر القووداس:إةن، املشووووووووووووووكلووة هي املوت وليس اخلطيووة 
 ."دخل إمل العامل حبسد إبليس هدمت  بالظهور احمليي العي البنك الوحيد ....

ا.   وبال نيتاق أو كعب: هل حنن نعيش حياة  بال خطية أو خطايا؟ أبد 

ا.   هل ضان عمل الرب يسون العظيم؟ أبد 

لكن سووووووحاَل الرَب املوَت وأباده مثل مصووووووارٍن شووووووريٍ  هزم خصووووووم  عل  أرضوووووو   
(24 :3 – 27 :4 . 
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 لما ور ناه هو املوت. والسووووولال العي ىب عل  املشووووواغبل االجابة علي  هو: ه 
 ور ت خطية أو خطايا األب أو األم؟

تووا   ورا ووة ن –الربكووة أو اللعنووة  –الورا ووة يف الكتوواب املقوودس هي ورا ووة األر   
 ورا ة املواعيد. –ورا ة الكهنوت  –أعمال السبط أو األسرة 

فهي اكتشوواف العصوور احلديا وما جا   DNAأما الورا ة اخلاصووة باانسووان يف  
ويا ليت اخلطية كانت يف  Ethnicيف هعا االكتشووووواف هو ورا ة اللون أو األصووووول العرقي 

DNA  ألمكن عالجهووا، ولكن مووا دخوول يف الطبع اانسووووووووووووووووا  كووان هو املوت، و ول
 اانسان من صورة اهلل إمل صورذ  هو العاذية.

 (لَّ دما ) خير الكالم

 مل سوواة اانسووان: فقدوا الصووورة ااهلية، وعجز اانسووان عن أن هو شوورح الرسووويل 
 يعود إمل هعه الصورة ألن املوت صار ل  سيادة علينا.

 ليست قضية ذرمجة كلمات، بل: إةن املس لة 

، وهي سووووووووكو اهلل وحلول  31: 31العالقة اجلديدة ال  وعد هبا اهلل يف أرميا  - 
 يف اانسان.

 ، وهي جمي  ابن اهلل لكي ىدد طبعنا في ، 17: 5كور   2جتديد اانسوووووانية ) - 
وحنيل القارئ إمل اليتصووووووول اخلا  باليتدا  يف كتاب أقوال مضووووووويهة، وهو كتاٌب هام سوووووووبال 
نشوووور اتوياذ  عل  أغليتة جملة مرقس، وصت مصووووادرذ  بواسووووطة جلنة العقيدة وااميان  ألن   

 آلن عن  بعض ااكلريوس.يدافع او  عام 40ساد ملدة  كش  عورة التعليم العي

**** 
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 إليك يا رَب أرفع هعا االحتجاج

 ينشرون الكراهية بامسكإهنم 

 ب ن  هرطوقيويتهمون  يشهارون إن ال يسري معهم 

 يس رون من أساسات ااميان

 ينكرون االستعالن يف جتسدك

 ناولون نقل االستعالن من ش صك إمل كتاب،

 ليت  كتاب العهد اجلديد، بل كتاب أفكارهم اخلاصة ويا

 ناولون هدم األر وةكسية من الداخل

 ناربون احلوار

 وجدوا يف مدرسة الشريعة حصن ا ويف النصو  أسلحة  

 .يف حل أن احلال جتسد يف ش أ، ال يف نأو 

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي       




