 Aقصة مثبتة:
❖ الملوك األولين
— كان الملوك داود وسليمان يعتبران أسطوريين لبعض الوقت في وقت الحق  ،تم العثور على موقع أفس دميم
(خربة قيافة الحالية)  ،وسوكوه  ،وعزيقة وإياله (معسكر شاول).
— في زمن شاول ،كانت خربة قيافة حامية محصنة .هذا يعني أن القتال بين داود وجليات وقع في مكان حقيقي
بين جيوش حقيقية.
— تم العثور على اسم أحد أبناء شاول (إش بعل  ١ ،اخبار  ) ٣٣ :٨مكتوبًا على قدر مصنوع حوالي ١٠٠٠
قبل الميالد .بيت داود مذكور في نقش حزائيل ملك دمشق.
❖ الغزو األشوري
— في  ٧٠١قبل الميالد  ،غزا سنحاريب يهوذا .دمر لخيش وحاصر القدس .ثبت ذلك عندما تم الكشف عن
ضا دليل على
قصره في نينوى .تم العثور على سرد لتدمير لخيش .إلى جانب ذلك  ،أنقاض لخيش هي أي ً
هذا الحدث.
— تخبر "سجالت سنحاريب" كيف لم يستطع غزو القدس ،ولكن "أما حزقيا اليهودي ،فقد أغلقته في مدينته مثل
طائر في قفص" .بالطبع ال يذكرون كيف دمر مالك الرب جيشه (إشعياء .)٣٦ :٣٧
❖ بابل.
— يعتقد المؤرخ اليوناني هيرودوت (القرن الخامس قبل الميالد) أن سمورامات كانت ملكة بابل  ،وأعادت
بناءها وجعلتها عظيمة .لم يكن يعرف عن نبوخذنصر أو بلشاصر.
— نعلم اليوم أن سمورامات كانت ملكة آشور ،وأعاد نبوخذنصر بناء بابل  ،وحكم بلشاصر مع والده
نابونيدوس.
— كانت بوابة عشتار أحد بوابات مدينة بابل الداخلية .يتم عرضها حاليًا في متحف بيرغامون في ألمانيا.
❖ يسوع
— كما شكك النقد العالي في وجود يسوع .زعموا عدم وجود سجالت تاريخية له أو لمعاصريه (بالطس
البنطي ،قيافا ،الخ).
— في وقت الحق  ،تم العثور على نصب تذكاري من القرن األول يظهر النقش التالي " :بيالطس البنطي،
حاكم يهوذا".
— كما تم العثور على الصندوق الجنائزي لقيافا وعائلته .تؤكد هذه النتائج القصة في األناجيل ،وفي حساب
المؤرخ يوسيفوس.
— كما تم العثور على بعض الرسائل التي تؤكد تاريخ يسوع والمسيحية في القرن األول .على سبيل المثال ،
تاسيتوس و بليني األصغر.
 Bقصة موثوق بها
❖ يحتوي معظم الكتاب المقدس على سرد األحداث التاريخية .أحداث حقيقية وموثوقة  ،كما رأينا في األقسام
السابقة.
❖ هناك أدلة أثرية تدعم موثوقية الكتاب المقدس  ،لكنها ال يمكن أن تكون أساس إيماننا.
❖ الكتاب المقدس أكثر من مجرد تاريخ .أنه يحتوي على قصص رجال ونساء اإليمان الذين آمنوا باهلل واتبعوا
تعليماته.
❖ تحفزنا أفعال إيمانهم وثقتهم على أن نحذوا حذوهم (عبرانيين .)١١
❖ يمكن للكتاب المقدس أن يغير حياتنا بمساعدة الروح القدس.
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