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 نعمل �سوع ىلع صورتنا 
  سينلك� ف�جسونبقلم 

:  هذه احلر�ة يف ابلاحثونقال ". ابلحث عن �سوع اتلار�يخ" منذ عدة سنوات ُعرفْت باسم ةحبثيَّ  ظهرت حر�ة
شهادة  من    متفرقة  أجزاءأخذوا    ذللك  ."، و�يف اكن يبدوا حقً   �سوع   اكن  من   نعرف  ليك  األناجيل ما وراء  إىل  فلنَنُْفذ"

اكنوا كمن نظر   ابلاحث� هؤالء  هذه احلر�ة أن عن األقوال الالذعة اليت  اإل�يل وصنعوا صورًة للمسيح. أحد أ�رث
  قاع   املياه يف  واجهةلصورتِهم ىلع    انعاكس  اكن �رد " اذلي رأوه  "�سوع �سوع، ل�ن لم يدر�وا أن  عن    ثورعلإىل برٍئ ل

 . ابلرئ

. ذلواتنا   انعاكساقع  يف الوهو    إن "�سوعنا".  الراجئة  ةاإل�يليَّ يف معظم األوساط    بالفعلذا ما حدث  أن هأشعُر  ا  أحيانً 
ىلع   �سوع  نع أسفاره عن �سوع: �ن نص شهادةإىل  عستمالكتاب املقدس و� هذا هو اخلطر ادلائم عندما ال نفتح

.  ا اخلطأ يرت�ب هذة  املسيحيَّ   �سيطر ىلع وسائل اإلعالمأ�رث ما  يبدو أن  لألسف،  .  ما ي�ون أيلًفا صورتنا، واعدًة  
يم�ن أن ي�ون �سوع األناجيل. وأيُّ   توَّج، ال ، وامللك المُ ذبوح، وليس محل اهللا امل ا ا ور�ًّ ًص أيُّ �سوع ليس �لِّ 

 . يم�ن أن ي�ون �سوع احلقييق  ، الاملؤملة�سوع ال يدعونا إىل اتللمذة األصيلة، واملضحية، وحىت 

  لقراءة األناجيل.  ١"ابلحث عن وادلومنهج " ا ما أدعوه ساخرً  أننا �ستخدم � �أن خطورتنا كإ�يليِّ  ا انً أعتقُد أحي
اكنت  سرتته ذات اللون� األبيض واألمحر؟    ا مرتديً   اهلائلة  احلشود   وسط  وهو  الصغ�  الرفيق  — هل تذكرون "وادلو"  

انلاس األناجيل بنفس الطر�قة،  كث� من . يقرأ �اولة العثور عليه �ة يف كتب ألغاز "وادلو" الفكرة األساسيَّ 
،  ما �ب أن تقوهل األناجيل ع� نبحث عن  طافاملأننا يف نهاية يع� هذا و " هذا ع�؟ يقوهل  ذا: "ما ا دائمً  �سألونو

ملسيح.  إنها عن ا . لكنها ليست ع� أنا...قوهل يلتنعم، األناجيل بها الكث� اذلي . دايئأن ، وعن حتسُّ وعن حيايت 
 . املسيح اذلي تصفه �سود علينا و تدر�نا �أن  ، و�تعبٍ� أفضلاجيدً  �ها درن و�ن �تاج أن نصيغ هلا و

 

نلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�  يادلكتور س 
األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع 

 ). The Whole Christ" ( املسيح اكمالً بوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 
)  Handford Martin(  مارتن هاندفورد   عبارة عن سلسلة من كتب ألغاز األطفال بدأها )  Waldo Find" (ابلحث عن وادلو "املرتجم:   ١
 . فكرة اللعبة � ابلحث يف صفحات مزدمحة باألشخاص واألشياء عن "وادلو" املعروف بمال�س معينة. ١٩٨٦رب�طا� سنة ال
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 .يلجون�تم �رش هذه املقالة يف األصل يف موقع 
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