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لناا   صدرت دراسة مطولةوقد نكر سقوط اإلنسانية يف آدم. ن ُيال يوجد َم 
 ،بعنوان "وراثة اخلطية أم سيادة املوت" يف هذا املوضوع باللغة العربيةهي أول دراسة و
لينا عن خطياة  م إلُِّسقيون الذين كتبوا باليونانية ما منا فيها كل ما ذكره اآلباء الشرقدَّ

 ،هذه الدراسة سابق على ذلك الصراع السياسي الذي اشتعل أخريًاوتاريخ نشر آدم. 
ىل تويل أمساء إو ،يهدف إىل حشد األتباع ال إىل اكتشاف التسليم الكنسي وهو صراٌع

 يهم.معينة سدة القيادة اليت توشك أن تضيع وتفلت من بني أيد

 ،لقد دعا قداسة البابا تواضروس إىل حوار العلماء ودارسي التاريخ والعقيادة  
 ألن املنتصر ؛وهو ما نوقره ونتمسك به ،ال إىل حوار امليكروفونات وحشد االهتامات

لكن يلزم  .وليس أي شخص بعينه ،هو ربنا يسوع والتسليم الكنسي يف هذا الصراع
 التالية:ن ننبه إىل احلقائق التارخيية أ

وهاو التعابري    ،يف الغار   َدِلتعبري اخلطية األصلية هو تعبري التيين ُوإن  -1
. هاذا  ويعين  .السائد عند القديس أوغسطينوس

التعبري غري معروف عند اآلباء الذين كتبوا باليونانية طوال األلف سنة األوىل من تاريخ 
هي التعابريات الايت    "اخلطية اجلدية"أو  "،خطية آدم"أو  "،القدميةاخلطية "الكنيسة. 

وردت عند كل آباء كنيسة الشرق األرثوذكسية.

 12: 5إذن التمييز مطلو  بني وراثة املوت الذي دخل مع اخلطية )رو  -2
ولذلك قال رسول الر  يسوع:  ،حنن نرث املوت .ووراثة اخلطية نفسها ،بعده(ما و
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فكيف ذكار   ،(14: 5ى الذين مل خيطئوا على شبه تعدي آدم" )رو "ملك املوت عل
ولكن "كماا ملكات اخلطياة يف     ،اخلطية األوىل ورثنا قد ارسول الر  هذا إذا كن

 لاكُ املوت هو سبب سايادة ومُ  لُكوُم .وقبلها "ملك املوت" ،(21: 5املوت" )رو 
اخلطية. 



 إذن:

من ينكر السقوط وحاجاة  ألنه ال يوجد  ؛يبقى لدينا حتري األمانة والصدق
 ىل اخلالص والفداء.اإلنسانية إ

ثنائية ماين إىل و ،ىل هرطقة الغنوسيةفهو تعبري يعود إ "،وراثة اخلطيةأما تعبري " 
Mani ىل إهاي إشاارة   ف "،خطية الطبيعاة ما أمساه األنبا بيشوي با "ىل شارة إوأي إ

نه سقط يف بدعة الغنوصاية  أن استخدم هذا التعبري املانوية والغنوصية دون أن يدري َم
لقاديس  اليت ُتنسب لخطاء األوهو أحد  ،ث بالزواجم بوراثة الذنب الذي يورَّاليت تعلِّ

 أوغسطينوس.

إال مبجايء الار     ومعه بقاء اخلطية بال حال   "،وراثة املوت"نؤكد حنن 
 والفادي.

ب باحلوار املبين نرحِّار، حنن استجابًة لدعوة قداسة البابا تواضروس إىل احلوو
على معرفة بالتاريخ الكنسي واللغات القدمية وتاريخ العقيدة والفارق باني الشارق    

 والغر .

 د. جورج حبيب بباوي     


