ذعهيق اتَٕا يري عهي االتٍ انٕديذ انزي
في دضٍ االب يٕدُا 11 :1
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تعليق  #11#يوحنا 11:1
في واحده من أهم التحريفات النصية بالعهد الجديد فإن النص المقدس من خالل ترجمة الفاندايك يشير
الي حقيقة يسوع بالقول (( :هللا لم يره احد قط االبن الوحيد الذي هو في حضن االب هو خبر ))
إال ان بعض الترجمات العربية المختلفة تقدم لنا شكالً مختلفا ً للنص:
المشتركة (( :ما من أحد رأى هللا .اإلله األوحد الذي في حضن اآلب ))
البولسية (( :أهلل لم يره أحد قط؛ أإلله ،االبن الوحيد ،الذي هو في حضن اآلب ))
ْٔزا انًٕضٕع ذى انشد عهيّ ترفصيم في ْزا انًهف
هللا نى يشِ ادذ قظ .االتٍ انٕديذ انزي ْٕ في دضٍ االب ْٕ خثّش
http://holy-bible-1.com/media/10096/pdf/10096.pdf
في تعامل األب متي المسكين مع تلك المشكلة فإنه علق قائالًًً :
(( ويجئ التعبير عن ذلك هنا في اآلية باللغة اليونانية بترجمتها الصحيحة عن أقدم المخطوطات  ،وهو
الوضع الذي أخذ به معظم اآلباء  ،هكذا:
monogenh.j qeo.j o` w'n eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j
اي " االبن الوحيد اإلله الكائن بذاته في حضن اآلب ")) .
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وهو التعليق الذي يشوبه الكثيرمن الغرابة فاآلباء علي خالف بين قبول قراءتي " اإلبن الوحيد " او "
اإلله الوحيد " فقط وليس ( اإلبن الوحيد اإلله الكائن بذاته ) !!
فضالً عن ان النص اليوناني الذي اقتبسه القمص ال يوجد به من األساس كلمة اإلبن  ui`o,jحتي
تكون الترجمة الصحيحة بزعمه هي ( اإلتٍ الوحيد اإلله الكائن !!) ...
عموما ً  ،فإن القراءة الصحيحة عند القمص ( اله وحيد  /اإلله الوحيد ) هي تلك القراءة المدعومة من
قبل عدد محدود جداً من المخطوطات والتي تتميز بأنها أقدم المخطوطات كالبرديات 66و 57والمخطوط
السينائي والفاتيكاني  ،وذلك في مقابلة قراءة ترجمة الفاندايك ( اإلبن الوحيد ) والمدعومة من قبل ما
يقرب من  1570مخطوط يوناني كالمخطوط السكندري والمخطوط واشنطن.
في تلك الحالة النصية فإن القمص متي المسكين فضل قراءة أقدم المخطوطات عن القراءة الثابتة في
الجل األعظم من المخطوطات اليونانية.
أال كالو اتَٕا يري كايم

ُْٔا اتَٕا يري يؤكذ اٌ انهقة انزي ْٕ يشؤدّ ْٕ نقة االتٍ انٕديذ فيقٕل

في كَّٕ انٕديذ تصفرّ االتٍ انًذثٕب هلل

ٔيعٕد يشج اخشي ٔيكشس اٌ االتٍ انٕديذ

انكائٍ في دضٍ االب

ٔيكًم ٔيقٕل
االتٍ انٕديذ ْٕ (( نًَٕٕجاَيس )) كصفح االتٍ
فٕٓ ايضا يؤكذ اصانح ٔصذح نقة االتٍ انٕديذ يَٕٕجُيس تًعُاْا انزي َعشفّ جيذا ْٕٔ انُص انرقهيذي

ٔيسرًش في ذكشاس نقة االتٍ انٕديذ انزي يذل عهي الْٕذّ ٔيقٕل يسٕع انًسيخ االتٍ
انٕديذ
ٔيششح اٌ ْزا ْٕ ذاكيذ نًا قانّ يٕدُا اتٍ نٕديذ يٍ االب
ثى يقٕل االتٍ انٕديذ ٔيضع كهًح االنّ تيٍ قٕسيٍ ٔيششح اٌ يعُاْا اَّ اتٍ ٔديذ فشيذ ٔٔضع االنّ تيٍ
قٕسيٍ يعُي اَّ يششح اٌ االتٍ انٕديذ ْٕ نقة انْٕيّ

ٔدري االٌ يؤكذ اٌ انعذد انزي يعرشف تّ اتَٕا يري ْٕ االب االٔديذ انزي في دضٍ االب

ٔيقٕل تعذ اٌ اَرٓي يٍ انششح نهًصذاقيّ
انرعثيش عٍ اقذو انًخطٕطاخ يَٕٕجُيس ثيؤس أ أٌ ايس ذٌٕ كٕنثٌٕ ذٕ تاذشٔس
ٔيقٕل ٔنيس ذشجًّ دشفيّ
االتٍ انٕديذ االنّ انكائٍ تزاذّ في دضٍ االب
ارا فٕٓ يششح يعُي يا ْٕ يٕجٕد في يخطٕطاخ قذيًّ آَا ٔاٌ نى ذزكش كهًح االتٍ ٔنكٍ ٔاضخ ذًايا يٍ
انًعُي فٕٓ ال يشيش اني انقهّ انذذيثّ انري كرثد االب انٕديذ االنّ ٔنكُّ يشيش اني انري كرثد االنّ انٕديذ
ٔسغى آَا ال ذذرٕي عهي كهًح اتٍ دالنح االذذاد ٔنكٍ ْزا يفٓى يٍ االعذاد فزكش قٕل انقذيس اغسطيُٕس
عٍ انطثيعّ االنٓيح نهًسيخ ٔيثذا يثثد اٌ ْزِ انذالنّ يؤكذِ تايثهّ

ثى يكًم في انششح

فثعذ قشاءج كم انششح نهعذد َشي ذًسكّ تاٌ انُص انرقهيذي انصذيخ ْٕ االتٍ انٕديذ ٔدري نٕ َقال عٍ
يٍ قانٕا اٌ انًخطٕطاخ انقذيًّ ذشيش اني االنّ انٕديذ فٕٓ يفٓى يُّ االب انٕديذ االنّ
ْٔزا ذاكيذ اني اَّ يؤيذ انُص انرقهيذي دري نٕ قال انثعض يٍ يؤيذي انُص انُقذي اَّ غيش صذيخ
ٔاخيشا نهًشككيٍ نٕ يرًسكيٍ تاٌ انُص انرقهيذي خطأ ٔاٌ انُص انُقذي صذيخ فٓا ايايكى عذد يقٕل اٌ
انًسيخ ْٕ االنّ انٕديذ انزي في دضٍ االب فهًارا ذقٕنٕا اٌ االَجيم نى يعهٍ عٍ الْٕخ انًسيخ ؟؟؟؟؟؟
فاسجٕا ارا اٌ ذرٕقفٕا عٍ انسؤال انزي ال يعُي نّ ْٕٔ ايٍ قال انًسيخ اَا ْٕ هللا

ٔانًجذ هلل دائًا
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