من هو يسوع؟
األول
الدرس ّ
كنت يف التاسعة من عمري عندما فكرت يف الدين املسيحي فكنت مارا بالقرب من إحدى
كنائس "جيش اخلالص" ،ولفت نظري ملصق على احلائط ُكتِب عليه ما اعتربته من أسخف العبارات:
جرد قراءيت هلاذا الساا السخيف تأكيد على أين حي! ومل أجد أي تفسري منطقي
"هل أنت ٌّ
حي؟" فم ّ

له ،فبنظري كان املسيحيون أبعد ما يكون عن التفكري املنطقي .لكن ،بالطبع عندما آمنت باملسيح،
تتعرف باملسيح تدخل إىل حياة خمتلفة وجديدة معه وعندها تصبح "حيا بالفعل".
علمت أنه عندما ّ

وقادين حتيّزي ضد املسيحية للبحث يف الديانات املعاصرة مثل ا  New ageوأديان أخرى.

وما ش ّدين إىل املسيحية كان كتابا بعنوان "كوكب األرض العظيم السابق" للكاتب ها لندسي .وقد
النبوات الكتابية اليت ُكتبت عن عودته قد تّ ويتم
ق ّدم براهني عديدة بأ ّن يسوع ٌّ
حي ،وأن العديد من ّ

حاليا .ال أعرف عنك ،لكين احتجت للكثري من الرباهني قبل أن أسلّم حيايت للمسيح .بدأت البحث

بكل ج ّدية عن معىن حيايت .وال أظن أنه ُُيكن أن تُربهن املسيحية مبعادلة رياضية أو علمية ،لكن هناك
األطنان من الرباهني اليت إن تُعرض يف حمكمة ،سيعرتف أي إنسان عاقل بعد وزن املعادالت أن
املسيحية حقيقة .و ّأود يف هاذه الدراسة أن أحبث يف بعض الرباهني التاريخية عن شخ

املسيح وللك

من أجلك أنت.

البرهان على وجود يسوع
قيل يل إن أحد القواميس الروسية الشيوعية وصفت يسوع ِ
ب "الشخصية اخلرافية اليت مل توجد
جدي أن يقبل هاذه احلقيقة ،فهناك الكثري من الرباهني عن وجود
قط ".لكن ،ال ُيكن ألي ِّ
مارخ ّ

أيضا يف بعض الكتابات غري املسيحية مثا على للك كتابات
يسوع .هناك براهني يف العهد اجلديد و ً
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املارخني الرومان مثل تاكيتوس (بطريقة مباشرة) ،وسوتونيوس (بطريقة غري مباشرة) اللاذين كتبا عنه .مث
املارخ اليهودي فالفيوس يوسوفس(ومن الواضح أنه مل يكن مسيحيًا) املولود عام 73م والاذي
هنالك ّ
يصف يسوع وأتباعه كالتايل:

صانعا للعجائب ويعلّم
"كان هناك رجل حكيم إمسه يسوع؛ أعظم من أي رجل آخر ،وكان ً

رجاالً يغرفون العلم .وقد جاذب حنوه الكثري من اليهود واألمم .كان ال "مسيح" .وعندما أمر بيالطس
بصلبه بطلب من الرؤساء بيننا مل يتـركه أتباعه وقد ظهر هلم حيا يف اليوم الثالث ؛ متاما كما تنبأ األنبياء
(تيمنا بامسه) حىت هاذا اليوم".
من عشرات ألوف السنني :ومل ينقرض املسيحيون ّ
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كيف يمكننا أن نعرف أن الذي ُكتِب لم يتم تحريفه؟ وهل يمكننا الوثوق بمخطوطات
العهد الجديد؟
ِ
تغري؟ جند اجلواب
يقو البعض بأن اإلجنيل ُكتب مناذ زمن طويل ،فكيف ُيكننا معرفة ما إلا قد ّ

نصوصا وخمطوطات ،وكلما كانت هاذه متقاربة يف
النصي .ما يعين أنّه كلّما كانت لدينا
يف علم النقد ِّ
ً
قل الشك بالنسبة للمصدر.
وقت كتابتها ،كلّما ّ

دعونا نقارن ما بني العهد اجلديد وبعض الكتابات القدُية اليت وصلت إلينا .وقد أشار الربوفسور
مرجعا يف علم التفسري الكتايب يف جامعة مانشسرت ،إنكلرتا) إىل أن هنالك
ف.ف .بروس (الاذي كان ً
ما يقارب تسعة أو عشرة نسخ من "الحرب في بالد الغال" لقيصر ،وكان أقدمها قد ُكتِب بعد ما
يقارب التسعمائة سنة من عصره .وهناك ما يقارب العشرين نسخة من "التاريخ الروماين" للكاتب ليفي،
وقد ُكتبت أحدثها ما يقارب العام  099م .أما بالنسبة للعهد اجلديد فلدينا كما هائالً من
املخطوطات ،وقد ُكتِب ما بني األعوام 09م و099م .ولدينا نسخة كاملة ممتازة منه على ورق الربدي
Josephus, Antiquities, XV 63 f.
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1

تعود للعام 759م (بفاصل ثلثمائة سنة فقط) حتوي معظم كتابات العهد اجلديد اليت يعود قسم منها
أيضا قسما من إجنيل يوحنا الاذي يعود تاريخه إىل حوايل سنة
إىل القرن الثالث .وحتوي هاذه املخطوطات ً
079م .وهناك ما يضاهي اخلمسة آالف نسخة من املخطوطات اليونانية ،وأكثر من عشرة آالف

إقتباسا يف كتابات أباء
خمطوطة التينية ،و 0799خمطوطة أخرى .كاذلك هنالك أكثر من ً 70999
األولني.
الكنيسة ّ
العمل

زمن كتابته

أقدم نسخة

عدد النسخ

الفارق الزمني في
السنين

هريوديتوس

 028-088ق م

 900م

0799

8

ثيوسيدايدس

حوايل  099-009ق م

حوايل  099م

0799

8

تاكيتوس

 100م

 0099م

0999

29

احلرب يف بالد الغا

ق م 50- 58

 900م

059

09-0

لقيصر
ليفي" :التاريخ الروماين"  50ق م –  03م
العهد اجلديد

 099 – 09م.

 900م
 079م
(خمطوطات كاملة
 759م )
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099

29

799

أكثر من  5999يونانية
 09،999التينية
 0799نسخة متنوعة

ف.ف .بروس الربهان باقتباسه من السري فردريك كنيون وهو باحث رائد يف هاذا

ويلخ
ّ
اجملا " :إن احلقبة بني تاريخ كتابة الن

األصلي وأقرب برهان تكون قصرية جدا لدرجة أهنا تتالشى،
ِ
أخريا أصالة ومصداقية العهد
ويزا أي شك بأن الكتاب املق ّدس قد وصل إلينا كما ُكتب ً
متاما .وترتكز ً
اجلديد".
إلًا ،نعرف من املخطوطات األصلية أ ّن يسوع موجود ،لكن من يكون هو؟
فيلما متأله التجاديف بعنوان "جتربة املسيح األخرية".
صور املنتج السينمائي مارتن سكورسيز ً
ّ

فيلما كهاذا ،أجاب بأنه أراد أن يُظهر يسوع على كونه بشريًا .لكن ،هاذه ليست
وعندما ُسئل ملالا أنتج ً

املشكلة اليت تدور يف عقو معظم الناس؛ فقليلون الاذين يش ّكون بأن يسوع كان إنسانًا بالكامل :فقد
جسدا بشريًا؛ وتعب وعطش أحيانًا .إخترب عواطف بشرية .غضب وأحب وحزن .خاض حياة
اختاذ ً
إنسانيةُ ،جِّرب ،وتعلّم ،وعمل ،وأطاع والديه.

جمرد إنسان ،لكنه معلّم ديين عظيم .وقد تكلّم
يقو معظم الناس يف وقتنا احلاضر إ ّن يسوع كان ّ

الكوميدي بيلي ِّ
لكين أعتقد أ ّن يسوع
كونويل باسم معظمهم حني قا " :ال ُيكنين أن أؤمن باملسيحيةّ ،

ائعا".
كان إنسانًا ر ً

ما هو الربهان الاذي يقو بأن يسوع كان أكثر من رجل عظيم أو معلِّم ديين؟ اجلواب هو أنّه هناك
الكثري من الرباهني اليت تدعم فكرة أنه كان وال يزا ابن اهلل الفريد ،األقنوم الثاين يف الثالوث.
ماذا قال عن نفسه؟
يقو بعضهم" :مل يقل يسوع قط عن كونه ابن اهلل ".وبالفعل ،مل جيو يسوع من مكان إىل آخر
قائالً" :أنا هو اهلل ".لكن عندما ننظر إىل كل ما علّمه وقاله عن نفسه يُزا أي شك عن كونه مدرًكا أنه
إنسان وهويته هي اهلل.
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 )1تمحور تعليمه حول نفسه
أروع ما يف األمر أن تعليم يسوع متحور حو نفسه .قا للناس مبا معناه" :إن كنتم تريدون
إيل( ".راجع يوحنا  )0:00فنحن نتقابل مع
أن تكون لكم عالقة مع اهلل ،عليكم أن تأتوا ّ
اهلل من خال عالقتنا بيسوع .خال نشأيت كنت أشعر أنه كانت هنالك قطعة ناقصة يف

حيايت وكأنه يوجد فراغ داخلي يرجو أن ُيتلىء .رمبا تشعر أنت بعدم اكتفاء داخلي حتاو أن
متأله بأمور كثرية .وقد أشار بعض الرائدين يف علم النفس يف القرن العشرين عن هاذا الفراغ
مجيعا إىل أنه يوجد فراغ عميق ،أو قطعة ناقصة ،أو جوع شديد يف قلب
الداخلي إل تنبّهوا ً

كل واحد منّا.

قا فرويد" :الناس جائعون للحب".
للحس باألمان".
قا يونغ" :الناس جائعون
ّ
قا أدلر " :الناس جائعون للحس بالتميّز".
إيل إن كنت تريد أن تُشبع جوعك ".وقا لكل
ّأما يسوع فقا " :أنا هو خبز احلياة؛ تعا ّ
سائر يف الظالم" :أنا هو نور العامل".

خال سين مراهقيت كنت أخاف ج ّدا من املوت ،وجزء من للك اخلوف كان بسبب العمل
اخلطري الاذي كنت أمارسه؛ فقد كنت صيّاد مسك على الساحل الشرقي إلنكلرتا .وقد

علي التعامل معها ودحرجتها
مرة ً
اصطدت يف الشباك يف أكثر من ّ
ألغاما غري منفجرة ،فكان ّ

دائما " :أين ألهب إن مت؟"
على الشاطىء .وكان يراودين الساا ً
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ات
إن كنت ختاف من املوت ،امسع ما قا يسوع« :أَنَا ُه َو الْ ِقيَ َامةُ َو ْ
احلَيَاةَُ .م ْن َآم َن ِيب َولَ ْو َم َ
وت إِ َىل األَبَ ِد» (يوحنا.)20-25:00
فَ َسيَ ْحيَاَ ،وُك ُّل َم ْن َكا َن َحيا َو َآم َن ِيب فَـلَ ْن ُيَُ َ
هاذا ما عنيت به عندما قلت إن تعليم يسوع متحور حوله هو؛ لقد أشار إىل نفسه كونه
اإلجابة للقطعة الضائعة يف حياتك.
يدمن البعض على أموٍر خمتلفة كاملخدرات والكحو واجلنسّ ،أما يسوع فقا  ":فَِإ ْن
حَّررُكم االبن فَبِ ْ ِ ِ
َحَر ًارا( ".يوحنا  )70:8وكثريون منهكون من اهلموم والقلق
احلَقي َقة تَ ُكونُو َن أ ْ
َ َ ْ ُْ
واملخاوف ،أما يسوع فقا ":تَـعالَوا إِ ََّ ِ
َْحَا ِ َ ،وأَنَا أُِرحيُ ُك ْم( ".مىت
ني َوالث َِّقيلِــي األ ْ
يع الْ ُمْتـ َعبِ َ
ّ
يل يَا َمج َ
َ ْ
نرحب به فنحن
 )28:00قا إنه عندما نقبله فنحن نقبل اهلل (مىت  ،)09:09وعندما ّ

نرحب باهلل (مرقس  ،)73:0وعندما نراه فقد رأينا اهلل (يوحنا .)0:00
ّ

عما يفعل أجاب":إين أرسم صورة هلل ".فقالت
رسم ولد صورة ،وعندما سألته والدته ّ

له" :ال تكن سخي ًفا ،ال ُيكنك رسم صورة هلل ،فال أحد يعلم كيف يكون اهلل ".أجاب الولد:
"حسنًا ،سيعرفون عندما أهني رمسيت!" وقا يسوع مبا معناه" :إن كنتم تريدون أن تعرفوا كيف
إيل".
يكون اهلل ،تطلّعوا ّ
 )2إشارات غير مباشرة.
قا يسوع ع ّدة أمور أشار هبا بطريقة غري مباشرة لكونه مساويًا هلل كما سنرى يف املثلني
التاليني .إفتحوا كتبكم املق ّدسة إلجنيل مرقس 02-7:2
 السلطان ملغفرة اخلطايا
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ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اجلَ ْم ِعَ ،ك َش ُفوا
َج ِل ْ
َو َجاءُوا إِلَْيه ُم َقدِّم َ
وجا َْحيملُهُ أ َْربَـ َعةٌَ .وإِ ْل َملْ يَـ ْقد ُروا أَ ْن يَـ ْق َِرتبُوا إِلَْيه م ْن أ ْ
ني َم ْفلُ ً
الس ْقف حيث َكا َن .وبـع َد ما نَـ َقبوه دلَّوا َّ ِ
ضطَ ِج ًعا َعلَْي ِه .فَـلَ َّما َرأَى
وج ُم ْ
َّ َ َ ْ ُ
الس ِر َير الَّاذي َكا َن الْ َم ْفلُ ُ
ََ ْ َ ُ ُ َ ُ
اك» .وَكا َن قَـوم ِمن الْ َكتَب ِة هنَ َ ِ ِ
ني
يَ ُسوعُ إُِيَانَـ ُه ْم ،قَا َ لِْل َم ْفلُ ِ
ينَ ،م ْغ ُف َورةٌ لَ َ
وج« :يَا بـُ ََّ
اك َجالس َ
ٌْ َ َ ُ
ك َخطَايَ َ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يـُ َف ِّك ُرو َن ِيف قُـلُوهب ْم« :ل َما َلا يَـتَ َكلَّ ُم ه َاذا ه َك َاذا بِتَ َجاد َ
يف؟ َم ْن يَـ ْقد ُر أَ ْن يَـ ْغفَر َخطَايَا إِالَّ اهللُ
ت َشعر يسوع بِر ِ
وح َده؟» فَلِْلوقْ ِ
وح ِه أَنـ َُّه ْم يـُ َف ِّك ُرو َن ه َك َاذا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم ،فَـ َقا َ َهلُ ْم«:لِ َما َلا تُـ َف ِّك ُرو َن
َْ ُ
َ
ََ َ ُ ُ ُ
اك ،أَم أَ ْن يـ َقا َ  :قُم و ِْ
اْح ْل
ِهب َاذا ِيف قُـلُوبِ ُك ْم؟ أَُُّيَا أَيْ َس ُر ،أَ ْن يـُ َقا َ لِْل َم ْفلُ ِ
وجَ :م ْغ ُف َورةٌ لَ َ
ك َخطَايَ َ ْ ُ
َْ
س ِريرَك وام ِ ِ ِ
َن الب ِن ا ِإلنْس ِ
ان ُس ْلطَانًا َعلَى األ َْر ِ
ض أَ ْن يَـ ْغ ِفَر ْ
اخلَطَايَا» .قَا َ
ش؟ َولك ْن ل َك ْي تَـ ْعلَ ُموا أ َّ ْ
َ َ َْ
َ
ك!» .فَـ َقام لِْلوقْ ِ
ك أَقُو ُ  :قُم و ِْ
الس ِر َير َو َخَر َج
لِْل َم ْفلُ ِ
ت َو َْحَ َل َّ
ب إِ َىل بَـْيتِ َ
وج« :لَ َ
اْح ْل َس ِر َيرَك َوا ْل َه ْ
َْ
َ َ
ِِ
قُدَّام الْ ُك ِّل ،ح َّىت ُهبِت ْ ِ
نيَ «:ما َرأَيْـنَا ِمثْل ه َاذا قَ ُّ
ط!».
يع َوَجمَّ ُدوا اهللَ قَائل َ
َ
َ
َ
اجلَم ُ
َ
اإلعالن عن مقدرة غفران اخلطايا هلو إعالن رائع .وقد كتب سي.أس.لويس عن هاذا
املوضوع بأسلوب رائع يف كتابه "املسيحية احل ّقة":
"يخفى عنا جزء من أمهيّة اإلعالن عن مغفرة اخلطايا( :أية خطايا) بسبب تكراره على

مسامعنا فال نعود ننتبه ملا يعنيه ح ًقا .فإن مل يكن اهلل نفسه هو الاذي يتكلّم ال بد أن تكون
مزحة تنايف العقل البشري ُ .يكننا مجيعنا أن نستوعب كيف ُيكن ألحدهم أن يسامح آخر عن
إساءة ما :تدوس على إصبع رجلي فأساحمك ،أو تسرق من مايل فأساحمك .لكن كيف ُيكننا
اإلستيعاب أن رجالً مل يُدس على إصبع رجله ومل يُنهب يعلن أنّه يساحمك عن دوسك على
تصرف يسوع هو غباء بامتياز.
أرجل اآلخرين وعلى سرقتك ملاهلم؟ ألطف ما ُيكننا قوله هو أن ّ
تصرف من دون
لكن ،هاذا ما فعله يسوع ً
متاما؛ غفر خطايا الناس ومل يطلب مشورة من أحدّ .
تصرفه فقط إن كان هو
تردد وكأنّه هو نفسه الاذي ُو ّجهت اإلساءات إليه .يظهر املنطق يف ّ
نفسه اهلل الاذي ُك ِسرت وصاياه ُ ِ
كل إساءة إرتُكِبت .وإن كان املتكلّم ليس اهلل،
وجرحت حمبته يف ّ
فكالمه سخافة وخداع ال تضاهيهما أية صفة أخرى عرب التاريخ".
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 أعلن أنّه سيدين العامل.
يوما ما (مىت  .)72-70:25قا إنّه سيعود
إعالن آخر غري مباشر هو أنّه سيدين العامل ً
ِ ٍِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
س َعلَى ُك ْرِس ِّي
يع الْ َمالَئ َكة الْقدِّيس َ
" َوَم َىت َجاءَ ابْ ُن ا ِإلنْ َسان ِيف َْجمده َو َمج ُ
ني َم َعهُ ،فَحينَئاذ َْجيل ُ
َْجم ِدهِ( ".ع  .)70ستجتمع كل الشعوب أمامه ،وسيدينهم؛ وسينا البعض احلياة األبدية
واملرياث املع ّد هلم من قبل تأسيس العامل ،لكن سيتع ّاذب البعض اآلخر بسبب انفصاهلم عنه.
 )3إعالنات مباشرة

 إعالناته املباشرة عن كونه املسيّا أو املسيح (يوحنا .)20-20:29
ِ
ِ
ِِ
ف ِيف
َوبَـ ْع َد ََثَانيَة أَيَّ ٍام َكا َن تَالَمي ُاذهُ أَيْ ً
اب ُمغَلَّ َقةٌَ ،وَوقَ َ
وما َم َع ُه ْم .فَ َجاءَ يَ ُسوعُ َواألَبْـ َو ُ
ضا َداخالً َوتُ َ
ِ
ي ،وه ِ
ِ
ِ
ِ
ات يَ َد َك
صبِ َع َ
وماَ «:هات إِ ْ
ك إِ َىل ُهنَا َوأَبْص ْر يَ َد َّ َ َ
الْ َو ْسط َوقَا َ َ «:سالٌَم لَ ُك ْم!»ُ .مثَّ قَا َ لتُ َ
ِ
ِ
وما َوقَا َ لَهَُ «:رِّيب َوإِهلِي!».
َو َ
َج َ
اب تُ َ
ض ْع َها ِيف َجْنِِبَ ،والَ تَ ُك ْن َغْيـَر ُم ْام ٍن بَ ْل ُم ْامنًا» .أ َ
قَا َ لَه يسوع«:ألَنَّك رأَيـت ِين يا تُوما آمْنت! طُ ِ ِ
ين َآمنُوا َوَملْ يَـَرْوا».
َُُ ُ
َ َ َْ َ َ َ َ َ
وَب للَّاذ َ
مل يقل يسوع":حلظة من فضلكم؛ لقد جتاوزت قصدي" ،بل قا ":كنتم بطيئي اإلستيعاب".
ِ
ِ
ك إِ َىل هنَا وأَب ِ
ض ْع َها ِيف َجْنِِبَ ،والَ تَ ُك ْن َغْيـَر ُم ْاِم ٍن بَ ْل ُم ْاِمنًا».
ص ْر يَ َد َّ
يَ ،وَهات يَ َد َك َو َ
قا َ «:هات إِ ْ
صبِ َع َ ُ َ ْ
(ع )23
 إعالنه املباشر عن كونه اهلل اإلبن
أ ََّما هو فَ َكا َن ساكِتا وَمل ُِجي ِ ٍ
ِ
ِ
ت
يس الْ َك َهنَة أَيْ ً
ضا َوقَا َ لَهُ«:أَأَنْ َ
َ ً َْ ْ
َُ
ب ب َش ْيء .فَ َسأَلَهُ َرئ ُ
صرو َن ابن ا ِإلنْس ِ
الْم ِسيح ابن الْمبارِك؟» فَـ َقا َ يسوع«:أَنَا هو .وسو َ ِ
ان َجالِ ًسا َع ْن
َُ ُ
َُ َ َْ
َ ُ ْ ُ َُ َ
ف تُـْب ُ ْ َ َ
ِِ
السم ِاء» .فَمَّز َق رئِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
اجتُـنَا بَـ ْع ُد إِ َىل
يس الْ َك َهنَة ثيَابَهُ َوقَا َ َ «:ما َح َ
َُيني الْ ُق َّوةَ ،وآتيًا يف َس َحاب َّ َ
َ َ ُ
ود؟ قَ ْد َِمسعتم الت ِ
ُشه ٍ
اجل ِميع ح َكموا علَي ِه أَنَّه مستَـوِجب الْمو ِ
ت.
َّجاد َ
ُ
ُْ ُ َ
يف! َما َرأْيُ ُك ْم؟» فَ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ْ
(مرقس )00-00:00
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إن كانت لديكم فرصة واحدة لإلستشهاد مبقطع كتايب واحد يظهر إعالن يسوع املباشر عن كونه
اهلل بإمكانكم اإلستشهاد باملقطع التايل:
ِ
اح ٌد" فَـتَـنَاوَ الْيـهود أَي ِ
"أَنَا واآلب و ِ
َجابـَ ُه ْم يَ ُسوعُ«:أ َْع َماالً َكثِ َريًة َح َسنَةً
َ َُ ُ ْ ً
ضا ح َج َارةً ليَـ ْر ُمجُوهُ .أ َ
َ ُ َ
َي عمل ِمْنـها تَـر ُمجونَِين؟» أَجابه الْيـه ِِ
أَريْـتُ ُك ْم ِم ْن ِعْن ِد أَِيب .بِسبَ ِ
َج ِل َع َمل
ني«:لَ ْسنَا نَـ ْر ُمجُ َ
َ َُ َ ُ ُ
ب أ ِّ َ َ َ ْ ُ
ود قَائل َ
ك أل ْ
َ
َ
َج ِل َْجت ِد ٍ
ك إِهلًا» (يوحنا )77-79:09
ت إِنْ َسا ٌن َْجت َع ُل نـَ ْف َس َ
يف ،فَِإن َ
َّك َوأَنْ َ
َح َس ٍن ،بَ ْل أل ْ
فح  ،فكثريون ي ّدعون ادعاءات كثرية .ومبجرد أ ّن أحدهم ادعى أنّه
لكن إعالنات كهاذه جيب أن تُ َ
مشوشون فكريًا ويتخيّلون أ ّهنم
شخ ما ،فليس بالضرورة أن يكون األمر
ً
صحيحا فبعض الناس ّ
الدجا .
نابوليون ،أو البابا ،أو املسيح ّ
فكيف ُيكننا أن نفح
منطقية:

املتجسد .لدينا ثالثة احتماالت
ادعاءات الناس؟ ادعى يسوع أنّه ابن اهلل
ّ

يف حا كون اإلدعاء كاذبا:
دجاالً وشريرا حبق
 اإلحتما األ ّو ّ :إما أن يكون عاملا باذلك فيكون ّ
مشو ًشا عقليًا وخمتالً
 اإلحتما الثاين :أو يكون غري عامل باذلك ،فيكون ّ
صحيحا.
اإلحتما الثالث هو أن يكون اإلدعاء
ً
ويضع سي أس لويس األمر على هاذا الشكل:
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عظيما صاحب أخالق رفيعة ،بل
تفوه هبا يسوع ال يكون معلّما ً
"أي رجل عادي يقو األقوا اليت ّ

يكون ّإما جمنونًا كالرجل الاذي يقو إنّه بيضة مسلوقة ،أو يكون شر ًيرا بامتياز .عليك أن ختتار؛ ّإما أن

يكون يسوع ابن اهلل أو أن يكون جمنونًا أو أسوأ من للك ...ولكن دعونا ال نستنتج أي استنتاج عن
جمرد معلّم عظيم فهو مل يفتح اجملا لاذلك ،ومل يكن يف نيته أن يفعل للك".
كونه ّ
ما البراهين التي تدعم ما قاله؟

 .1تعاليمه :إن تعاليم يسوع معرتف هبا بامتياز عن كوهنا أعظم التعاليم اليت خرجت من فم أحد.
أيضا هبم" ".أحبوا
" حتب قريبك كنفسك" ".كل ما أردت أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم ً

ضا( ".مىت )3-5
ك َعلَى َخد َ
أعداءكمَ " ".م ْن لَطَ َم َ
اآلخَر أَيْ ً
ِّك األَُْيَ ِن فَ َح ِّو ْ لَهُ َ

وقا الالهويت األمريكي ،الربوفسور برنارد رام عن تعاليم يسوع إهنا" :تُقرأ أكثر ،ويُستشهد هبا أكثر،
ومن هبا أكثر ،وتُرتجم أكثر ألهنا أعظم كلمات قيلت ...وتكمن عظمتها يف التعامل
ُ
وحتب أكثر ،ويُ َ
بسلطة تامة وبأسلوب روحي واضح وصريح مع املشاكل الكربى اليت تقض كمائن النفس البشرية .ال

جتد كلمات أي إنسان آخر الوقع اليت تالقيه كلمات يسوع أل ّن ال أحد يستطيع أن جييب عن األسئلة
البشرية كما أجاب عنها يسوع .إهنا متاما الكلمات واألجوبة اليت نتوقعها من اهلل".
دجا أو جمنون؟
فهل ُيكن لتعليم كهاذا أن يأيت من ّ
 .2أعماله :يقو البعض إ ّن املسيحية مملّة .لكن ال ُيكنك أن تشعر بامللل حني تتواجد مع
حو املاء إىل مخر فاخر رمبا من ماركة
يسوع ،فعندما لهب إىل عرس ّ
( BCلقد بيعت ثالث ٍ
قنان من هاذا اخلمر يعود تاريخها للعام  0800يف مزاد يف هونغ كونغ
Châteaux Lafite - 45

نظمه  Sothebyمببلغ 272و 002للقنينة الواحدة!!)
 مالاحدث حني لهب إىل جنازة؟ إرفعوا احلجر! حلّوا لعازر!
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 مالا عن الاذهاب معه يف نزهة ومل يكن هناك سوى مخسة أرغفة ومسكتان؟
 مالا عن الاذهاب إىل املستشفى مع يسوع ،حيث كان رجل أعرج مستلقيًا هناك ِ 70
سنة؟ طلب يسوع منه أن يقوم ،وشفاه بالتمام.
 مالا عن موته إل باذ نفسه من أجل أحبائه؟
 .7شخصيته
كتب برنارد لفن عن يسوع:
نفسا؟...
"أليست طبيعة املسيح ،كما نرى يف كالم العهد اجلديد ،كافية لتخرق نفس كل من لديه ً

فعالة ،وكلماته
ما يزا طيف كالمه يلوح على العامل ،ورسالته ما تزا واضحة ،وعطفه المتناه ،وتعزياته ّ
مملوؤة عظمة وحكمة وحمبّة".

ويصف اللورد تشانسلر ،لورد هايلشام ،يف ماذكراته "الباب الاذي دخلت" شخصية يسوع وكيف أنّه
"أو ما جيب أن نتعلّمه عنه هو أنه ال ب ّد أن تسحرنا الشركة
تعرف به حني كان تلمي ًاذا يف اجلامعةّ :
ّ
أحب احلياة؛ وهو نفسه رب احلياة ومصدر
وسيما ...لقد صلبوا شابًا نشيطًا ّ
معه .كان يسوع رجالً ً
نتمسك جمددا مبن
الفرح وقد تبعه الناس ألهنم أحبّوا التواجد معه ...وحنن يف القرن العشرين حباجة أن ّ

اعتيادي ،بل حىت
جليلي
فرحا .مل يكن أي
ٍّ
ٍّ
هو هاذا الرجل العظيم والسعيد الاذي مأل نفوس أتباعه ً
األوالد فرحوا وابتهجوا معه".
لنبوات العهد القديم
 .0تتميمه ّ
قا ولرب مسيث الكاتب والالهويت األمريكي:
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"كان للعامل القدمي وسائل كثرية لقراءة املستقبل تُسمى بالعرافة ،لكن وبالرغم من استخدامهم
لنبوة لُكرت عن حادثة
نبوة إالّ أننا ال جند يف كل األدب اليوناين والالتيين أي حتقيق ّ
كلمة ّ
تاريخية آتية يف املستقبل القريب ،أو عن خملِّ سيأيت بني البشر ...وال يستطيع اإلسالم أن
ماسسو أية ديانة أن
حممد .وال يستطيع ِّ
نبوة قيلت قبل مئات السنني من جميء ّ
يشري إىل أيّة ّ
يشريوا إىل أي كتب قدُية تاذكر ظهورهم يف املستقبل".
نبوة ُكتِبت عنه؛ وقد حتققت  20منها يف يومٍ
ّأما يسوع فقد ح ّقق أكثر من ثالَثائة ّ
ٍ
النبوات؛ إل ممكن أن يقو
واحد ـ ـ ـ ـ ـ ـ يوم موته .ومل يكن باستطاعته التح ّكم بالكثري من هاذه ّ

البعض بأنه عمل لتحقيق هاذه النبوات .لكن ،كيف ُيكنك أن حت ّدد مكان والدتك يف بيت
حلم؟ لقد ُكتِب عن للك مئات السنني قبل والدته .مالا عن املكان الاذي سوف يُدفن فيه؟
النبوة اليت أشارت إىل اجلنود الاذين سوف يقرتعون ثيابه عندما يُصلب؟
مالا عن ّ
 .5قيامته من بين األموات
أ .القبر الفارغ
يقول البعض إنه لم يمت بالفعل ،بل أُغمي عليه وهو على الصليب ومن مث أفاق يف
ودما خرجا من جسده مما يعين
القرب .دعونا نف ّكر هباذا األمر للحظة؛ لقد قيل لنا إن ماءً ً
أن دمه مصل وهاذا دليل طِب على موته:

ِ
ِ
ُمثَّ إِ ْل َكا َن ِ
السب ِ
صلِ ِ
ت ،أل َّ
ك
اد َعلَى ال َّ
َن يَـ ْوَم لل َ
َج َس ُ
يب ِيف َّ ْ
است ْع َد ٌاد ،فَل َك ْي الَ تَـْبـ َقى األ ْ
ْ
السب ِ
ت َكا َن َع ِظيما ،سأَ َ الْيـ ُه ُ ِ
ْسَر ِسي َقانـُ ُه ْم َويـُْرفَـعُوا .فَأَتَى الْ َع ْس َك ُر َوَك َس ُروا
َّ ْ
ً َ َ
س أَ ْن تُك َ
ود بيالَطُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر الْم ْ ِ
َّه ْم َرأ َْوهُ
صلُوب َم َعهَُ .وأ ََّما يَ ُسوعُ فَـلَ َّما َجاءُوا إِلَْيه َملْ يَكْس ُروا َساقَـْيه ،ألَنـ ُ
َساقَ ِي األ ََّو َو َ َ
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لك َّن و ِ
قَ ْد ماتِ .
اح ًدا ِمن الْعس َك ِر طَعن جْنبه ِحبرب ٍة ،ولِْلوقْ ِ
ت َخَر َج َد ٌم َوَماءٌ( .يوحنا -70:00
َ َ
َ َْ
َ
َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ
)70
هل ُيكنك الظن بأن يسوع خدع اجلنود الرومان الاذين كانت حياهتم مهددة يف حا
هروب أحد املصلوبني؟ كان سيكون املوت مصريهم!! وقد طعنوه حبربة يف جنبه فقط
ِ
تبق لديه أية ّقوة
أتالما على جسده ،ومل َ
للتأ ّكد بأنّه مات .كان يسوع قد ُجلد وقد رمسوا ً
ألن حيمل صليبه .مث عُلِّق على الصليب وهو ينزف بسبب إكليل الشوك املوضوع على
باردا إل نقرأ أنه قبل بضع ساعات كان بطرس
رأسه ،واحلربة املغروزة يف جنبه .وكان اجلو ً
يستدىفء يف الداخل .فهل ُيكننا أن نص ّدق أن يسوع ختطّى الصقيع داخل القرب ،ودحرج

موضوعا على باب القرب والاذي قارب وزنه الطن ونصف الطن ،مث تصارع
احلجر الاذي كان
ً
مع اجلنود أو رشاهم مث هرب؟

وعندما ركض بطرس ويوحنا إىل القرب ،مالا رأيا فآمنا؟
ِ
ان يـرُك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ُر
ضان َم ًعا .فَ َسبَ َق التِّـ ْلمي ُاذ َ
س َوالتِّـ ْلمي ُاذ َ
فَ َخَر َج بُطُْر ُ
اآلخ ُر َوأَتَـيَا إ َىل الْ َق ْربَ .وَكا َن االثْـنَ َْ
ِ
ِ
س
س َو َجاءَ أ ََّوالً إِ َىل الْ َق ِْربَ ،و ْاحنَ َىن فَـنَظََر األَ ْك َفا َن َم ْو ُ
ض َ
وعةًَ ،ولكنَّهُ َملْ يَ ْد ُخ ْلُ .مثَّ َجاءَ مسْ َعا ُن بُطُْر ُ
بُطُْر َ
يـْتبـعه ،ودخل الْ َقبـر ونَظَر األَ ْك َفا َن موضوعةً ،والْ ِمْن ِد َّ ِ
ِِ
ضوعا مع األَ ْك َف ِ
ان،
س َم ْو ُ ً َ َ
َْ ُ َ َ
َ َ ُُ َ َ َ َ َْ َ َ
َ
يل الاذي َكا َن َعلَى َرأْسه لَْي َ
ِ
بل م ْل ُفوفًا ِيف مو ِض ٍع وح َده .فَ ِحينَئِ ٍاذ دخل أَي ً ِ
ِ
آم َن،
ضا التِّـ ْلمي ُاذ َ
َََ ْ
َْ َ ْ ُ
اآلخ ُر الَّاذي َجاءَ أ ََّوالً إ َىل الْ َق ِْربَ ،وَرأَى فَ َ
َْ َ
ألَنـَّهم َمل ي ُكونُوا بـع ُد يـع ِرفُو َن الْ ِكتَاب :أَنَّه يـْنبغِي أَ ْن يـ ُقوم ِمن األَمو ِ
ات(.يوحنا )0-7:29
َْ َْ
َ ُ ََ
ُْ َْ
َ َ َ َْ
ويقول البعض اآلخر إ ّن التالميذ سرقوا جسده .دعونا نف ّكر هباذا األمر .لقد كان
جدا بسبب موت معلِّمهم .هل ُيكننا فعالً أن نصدِّق أهنم بعد ثالثة أيام
التالمياذ مرتبكني ً

احلراس الواقفني أمام باب القرب؟ ملالا قد يفعلون للك؟ وهل
سيحاولون سرقة اجلسد حتت أعني ّ
كان بطرس سيعظ لثالثة آالف شخ يف يوم اخلمسني بسبب كاذبة؟ وأكثر الاذين مسعموه
آمنوا!
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هل باإلمكان أن تكون السلطات أخذت جسده؟ ليس هنالك أي احتما لاذلك،
يبشرون بأن
ألنه لو حدث للك لكانت السلطات كشفت عن اجلسد حني أخاذ التالماذة ّ
يسوع قام من األموات.

ب .ظهوره لتالميذه :هل كان مجيعهم يهلوسون؟ وحىت توما آمن حني ظهر يسوع للتالمياذ.
مرة
وبعد قيامته ،ظهر يسوع ألكثر من عشر مرات منفصلة لع ّدة تالمياذ؛ وقد ظهر يف ّ
واحدة ألكثر من  599شخصا (لوقا  .)07-70:20ونقرأ عن مرتني حني أكل معهم؛
روحا ،كيف أمكنه أن يأكل مع تالمياذه؟ (لوقا  ،00-00:20يوحنا
فإن كان يسوع ً
)05-02:20

ت .التأثير المباشر :التغيري يف حياة ماليني الناس عرب األلفي سنة املنصرمة.

كتب مايك غرين أحد أشهر الباحثني والكتّاب ما يلي:
"تأسست الكنيسة على أيدي صيادي مسك غري مثقفني وعشارين وانتشرت عرب العامل
خال الثالَثائة سنة التالية .إهنا قصة رائعة ومثالية لثورة مساملة ال مثيل هلا يف تاريخ العامل؛
وقد جنحت ألن املسيحيني استطاعوا أن يقولوا للمتسائلني":مل ُيت املسيح من أجلك
فحسب ،لكنه قام! وُيكنك مقابلته واكتشاف بنفسك حقيقة ما نتكلّم عنه!" هاذا ما فعله
كل مكان".
الناس وانضموا إىل الكنيسة اليت ُولدت يف قرب عيد الفصح وانتشرت يف ِّ
إختبار مسيحي
يلخ سي.أس .لويس األمر على النحو التايل:
ّ
اختيارا خمي ًفا؛ فالرجل الاذي نتكلّم عنه ّإما كان (وما يزا ) ما قا عن نفسه إنه هو
"نواجه
ً

وإما جمنونا أو أسوأ من للك .والواضح بالنسبة يل أنّه ليس جمنونا وال شيطانًا؛ لاذلك ومهما
ّ
جتسد
علي أن أقبل الفكرة أنه كان وما يزا ابن اهلل .لقد ّ
يبدو األمر خميفا أو غري عقالينّ ،
اهلل يف هاذا العامل املأهو بالعدو".

14

هل اقتنعت؟ رمبا جيدر بك أن تقوم اآلن خبطوة ما جتاه هاذا األمر .إن اهلل الاذي نتكلّم عنه
ائعا إل أرسل
يعرف كل شيء عنك وحيبك حمبّة أبدية (إرميا  .)7:70وقد استخدم أسلوبًا ر ً
ابنه الرب يسوع املسيح ليسدد دين اخلطية الاذي علينا أن ندفعه أنا وأنت بسبب خطيتنا.
يقو الكتاب املق ّدس إن الاذي يدعو باسم الرب يخل (رومية  )07:09وإن كنت
تلتفت إىل اهلل الاذي خلقك بكل صدق ،وترتك اخلطية ،وتدعو شخ الرب يسوع املسيح
ليغفر لك خطاياك ختل  .وال يوجد وقت أفضل من اآلن.
هاك صالة ُيكن أن تتلوها:
شاعرا مبحبتك اليت جعلتك ترسل الرب يسوع
أيها الرب ،أتق ّدم إليك اليوم بكل تواضع ً
املسيح إىل األرض ليدفع َثن خطييت بدالً عين .فعل كل للك من أجلي بالرغم من أنه ال
يستحق أن ُيوت مكاين على الصليب .أتوب عن حياة اخلطية وآيت إليك .إغفر يل
خطاياي واملك على حيايت فأنا أريد أن أحيا لك من هاذه اللحظة .أشكرك من أجل هبة
احلياة اجملانية اليت قدمتها يل يف املسيح يسوع .وها إين أقبلها اليوم .أمني
أيضا على قراءة الدراسة التالية واليت هي بعنوان" :ملالا مات املسيح؟"
أشجعك ً
اقتُبست الكثري من األفكار املوجودة يف هاذا الدرس من دراسة "ألفا" بقلم نيكي غمبل.
كاذلك فإين أنصح بقراءة كتاب "أسئلة عن احلياة" ،طباعة دار نشر كنغزواي
إعداد :كيث توماس
بريد الكرتوينkeiththomas7@gmail.com :
www.groupbiblestudy.com
موقع إلكرتوين:
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