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 اىل كنيسة يسوع املسيح حول العامل،

 نكتب إليكم عن حالة عاجلة وهامة، ونحن بحاجة اىل مساعدتكم:

 نبذة عّنا:

 نحن قساوسة وقادة إنجيليون ناطقون بالّلغة العربيّة. -

 يُبّرش باإلنجيل لجميع الّناس حول العامل.أن و  ،هدفنا ورجاؤنا أن نرى يسوع املسيح يتمّجد -

 ته، من خالل ترجامت دقيقة وفّعالة.الكتاب املقّدس لكّل إنسان بلغ أن يصلهدفنا ورجاؤنا  -

 هدفنا ورجاؤنا أن نرى الوحدة يف ملكوت الله واإلنسجام بني الكنائس واملؤّسسات املسيحيّة حول العامل، واإللتزام ببناء الّسالم داخل -
 جسد املسيح.

تُنبّه الكنيسة حول العامل عندما يتّم تشويه كلمة الله ماّم يؤّدي اىل بدع الهوتيّة نحن نؤمن أنّه من أجل الحقيقة والوحدة، يجب أن  -
 اٍت عديدة.للغ وجدٍل وتشويٍه لسمعة الكتاب املقّدس ودقّته، ودقّة ترجامته

 
أنتجت ترجامت أزالت أو استبدلت أو ات العامل، ّسنوات األخرية، يف العديد من لغأصبحنا ندرك أن تقنيّات الّرتجمة الخطرية التي اْستُخِدمت يف ال

ات، لكن نوّد يف هذه عارض هذه املامرسات يف جميع اللغ" يف إشارة اىل الله اآلب ويسوع اإلبن. ونحن ناإلبن" و"اآلبشّوهت أو حجبت عبارات "

 تنا العربيّة عىل وجه التّحديد.لة أن نعارض هذه املامرسات يف لغالرسا

 نؤكّد أّن:
، دون استخدام أي كلامت أخرى اإلبنو لآلبترجامت الكتاب املقّدس يف اللغة العربيّة، يجب أن تَستخدم العبارات الكتابيّة الحرفيّة  -1

 ني.مرافقة تتالعب مبعاين هذه الكلامت األساسيّة. وال توجد أي كلامت يف اللغة العربيّة تُعتَرب مقبولة إلستخدامها كبديل لهاتني الكلمت

" يف كل آية تظهر فيها هاتني الكلمتني. ومن غري املقبول أن تظهر هذه الكلامت يف بعض اآليات دون اإلبن" و "اآلبأن ترتجم "يجب  -2
 األخرى.

 

 نحن نرفض ترجامت الكتاب املقّدس الّتي:

 " أو تستبدلها بكلامت مثل: "وّيل أو حارس"،  "رّب أو سيّد "، "تعاىل"، الخ ...اآلبتزيل كلمة " -1
" أو تستبدلها بكلمة مثل: "أمري"، "مسيح"،  "وكيل"، "ذكر"، أو تضيف كلامت غري موجودة يف الّنص األصّيل لتغيري اإلبنتزيل كلمة " -2

 ، (سيّد البرش، الخ ...إلبنااملعنى، مثل: (اإلبن الروحّي)، إستخدام كلمة (الحبيب) بدل 
 

 بعض هذه الّرتجامت:

 "Al Kalima" إصدار "الكلمة"من  2016/2017، والّرتجمة املنّقحة 2008املعنى الّصحيح إلنجيل املسيح ـ الّنسخة األصليّة  -

	مظهر امللوحي إصدارمن  2015/2016الّنسخة األصليّة  ـ املسيح ييلحوار الّرصيح البيان  - Mazhar Mallouhi	الكلمةو"" "Al 
Kalima" و "Frontiers" نجيل"اإل و" "Al Injeel " جيف هايز  صدارإ (من(Jeff Hayes. 

 

 هذه الّرتجامت خطرية ألنّها:
" وبعضها تّم اآلب واإلبنتدعم املزاعم الخاطئة بأّن اإلنجيل محرّف. عندما يقارن القارىء بني الّرتجامت املختلفة، بعضها تتضّمن " -1

 محرّف.استبدالها بالتّعابري الّسابقة الّذكر، يستخلص أّن الكتاب 

، ومل ترضخ تحت ضغط ومعارضة األديان "يسوع هو ابن الله"حافظت الكنيسة يف الّرشق األوسط عرب القرون الّسابقة عىل التّأكيد بأّن  -2
 األخرى. وهذه الّرتجامت تُضِعف وتُقّوض هذه الجهود عن طريق إقناع القرّاء أّن الكتاب املقّدس ال يدعو يسوع "إبن الله".
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 نناشدكم، ألخذ املبادرة، كأفراد وكنائس وجمعّيات:إنّنا 

 الرّجاء التوقّف عن دعم وإصدار هكذا ترجامت، وإتالف كّل الّنسخ املعروفة واملتداولة بني العاّمة (مع إبقاء بعض الُنَسخ كمراجع). -1

 املساعدة يف رفع مستوى الوعي مبشاركة هذه الرّسالة عىل أوسع نطاق ممكن بني املسيحينّي. -2
 

للمساومة عىل هذه  –وبشكل مأساوّي  –سنة املاضية عىل الكتاب املقّدس. ومن املؤسف أن جيلنا قد سمح  2000حافظ املسيحيّون بأمانة خالل 

 . اآلب واإلبناملسألة الالهوتيّة األساسيّة أال وهي: 

العامل، حتى يسمع الجميع رسالة الخالص الواضحة واملغرّية من خالل ات وحامية دقّة الكتاب املقّدس بلغ نرجو مساعدتنا لعكس هذا اإلتّجاه الخطري

 إنجيل ربّنا يسوع املسيح.

 بإسم اآلب واإلبن والّروح القدس، اإلله الواحد. آمني.

 

 

 

 اإلسم: .........................................................

 

 ...............اإلمضاء: ......................................


