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.. �شدة ضد +ية +و-, من +*(اح 'ول من انجيل يوحنا  ! ) و�تا�ع�م املسلم�ن(  يجادل جماعة ش�ود ��وه

! ش�ود ��وه ال@? ينكر9االكتابية وEF اD(قيقة . Bنجيل ال@? تث>ت ال9وت املسيحأول افتتاحية  واملعت34ة

بدون "  äÖc" يجب ان ت3Tجم بحسب اليونانية ا-, Jلمة "  [�وJان الQلمة : " EO قولھ " [�[�[�[�" فيجادلون بأن Jلمة 

  ! ) اذ EO عقيد[�م \عت34ون املسيح مجرد إلھ آخر اصغر من ��وه ! ( Vعر�ف 

" .  ğ̂�cوJان الQلمة " 9ذه eية ا-,  ) NWT( املعروفة باسم و  و�3Tجمون EO ترجم�cم اbDاصة �aم للكتاب املقدس

  :ونجي�lم بنعمة الرب  .ه العبارة بتلك الصورة ف�gا 9ذ ت3TجموEF ال3Tجمة الوحيدة EO العالم ال@? 

@ò‡ÕÉÜa@Þ¥@óïäbäíïÜa@óÍÝÜa@‡ÈaíÔA  

  Θεὸς: والثانية بدون Vعر�ف  τὸν Θεόν" هللا " 'و-, معرفة  ، قد وردت مرت�ن e EOية" هللا " ان الQلمة 

 "  ان ترجمت ا-, Vعت34 خيانة للمعop لكن
ً
  ". هللا " ولsس " إل�ا

  : ب>ساطة tشرحھسوالس>ب 

Â^Î‚ì :انية 9ناك قاعدة VسEO ov اللغة اليوناذ ØèçÖçÒColwell’s Rule  

 ، ال يلزم اذا تكرر ان يتم �عر�فھ بأداة التعر�ف معنا9ا باختصار ، و 
ً
  "   τὸν" ان 'سم العلم م%$ ورد معرفا

 قد " هللا " ما دام اسم  ) 1:1يو (  وe EOية
ً
ة ال يلزم استخدام ادا τὸν Θεόν: ورد EO البداية واملرة +و-, معرفا

 EO ف معھ�  " .هللا " انما يقصد منھ ،  Θεὸς: ، اذ سيكتب دون Vعر�ف 9كذا  Jل مرة يذكرالتعر

بدون اداة " ( هللا " اذ وردت ف�gا Jلمة )  .. 18ا.-  1من *ية ( والدليل نقدمھ من ذات +*(اح 'ول من يوحنا 

، ح@o لو Jان +صل " ال�ا " ولsس ) بال التعر�ف  " (هللا " وJل�ا يقصد ف�gا . خمسة مرات )  τὸνالتعر�ف 

  .  Θεὸςاليونا�ي لم \ستخدم اداة التعر�ف مع�ا وJانت 

  Θεὸς: مظللة وتح�cا خط ، و9ذه اصل�ا اليونا�ي " هللا "EO ال3Tجمة العر�ية Jلمة  نقرأ
ً
  " ! إلھ : " ، حرفيا

 ب3Tجم�cا ا-, 
ً
  " !! [�" ، انما " إلھ " انما ال \ستقيم لغو�ا

 EO +ية 
ً
  ؟"  [�" ام من ! ؟"  äÖc" 9ل يجوز ان يقال ان يوحنا املعمدان Jان مرسل من )  6( فمثال

  



  

  



  

، وترJوا "[�EO "ğ̂ +ية +و-, ا-, "  [�

  !فتأمل !) (! اليونا�ي 9و دون اداة التعر�ف 

[�" وكيف ترجموا فقط Jلمة كشف تدلsس ش�ود ��وه EO ترجم�cم 

اليونا�ي 9و دون اداة التعر�ف  مع ان اصل�ا"  [�" ذات الQلمة EO +يات الباقية وترجمو9ا ا-, 

كشف تدلsس ش�ود ��وه EO ترجم�cم نو+ن 

ذات الQلمة EO +يات الباقية وترجمو9ا ا-, 

  :شا9د صورة ترجم�cم 



  



  

@ó‚Šb–@óï÷bÕnäaA  

 Eلماتملاذا لم \عاملوا با�J  )الھ  Θεὸς  ( لمة كما عاملوQو��ا ذات الJ لمة +و-, ، معQا الΘεὸς ؟!  

  )  Θεὸς \ثيوس  بحسب +صل اليونا�ي" ( إلھ " ما ان ي3Tجمو9ا Jل�ا ا-, فإ

  ..  ! ) ال@? لم تأVي ع�, 9وا9م (  EO +ية +و-, لواردةولsس فقط ا 

  ..!! بأداة التعر�ف )  GOD [�( ي3Tجمو9ا Jل�ا ا-,  أو 

  .لQي تتوافق مع أجندة عقائد9م ا�3Tbعة .. سون +نتقائية بجرأة شديدة EO تحو�ر ترجم�cم اbDاصة يمار لك��م 

  

@‡yaì@ßaü�i@âéÉÔìcA  

واسألھ ) 1:1يوحنا ( EO املرة القادمة ح�ن يزورك احد ش�ود ��وه ، وقبل ان Vستضيفھ ، اطلب منھ ان يفتح ع�, 

  !؟"  ğ̂�cوJان الQلمة " ا-, )  NWT( ، ترجمتمو9ا b�� EOتكم "  [�وJان الQلمة "  :عبارة ملاذا : 

  .بدون اداة التعر�ف " إلھ " )  θεος ثيوس( ألن +صل اليونا�ي \ستخدم Jلمة : سsسارع باالجابة مع اب£سامة 

 ثيوس ( جموا ذات الQلمة ، وت3T بذات قواعدكم  اذن ملاذا لم تتقيدوا: تھ بالسؤال القاصم 9نا اسقط §¦

θεος  ( ,-يات " إلھ " ا+ EO: 6  اح ؟ 18و 13و  12و)*+ من ذات !  

  

  

  

 


