هل البردية التي تكلم عنها دانيال
والس كأقدم مخطوطة إلنجيل مرقس
هي وهمية؟
Holy_bible_1

الشبهة

أشار دانيال والس في مناظرته مع بارت ايرمان الى بردية اكتشفت في تمثال فرعوني بها جزء من
انجيل مرقس وتعتبر أقدم بردية إلنجيل مرقس من القرن األول الميالدي .ولكن من وقتها وحتى
االن لم تعلن ولم تنشر .فهلي هي بردية وهمية ليس لها وجود؟

الرد

الحقيقة هذه الشبهة ليس لها أصل من الصحة الن البردية التي اكتشفت موجودة وتم تصوريها
وأعلن عنها واالن يتم دراستها بالتفصيل وننتظر اعالن نصها التفصيلي قريبا
فبالفعل ما أعلن عنه دانيال والس في سنة  2012عن اكتشاف بردية صغيرة تحتوي على جزء
من انجيل مرقس غالبا هي أقدم مخطوطة إلنجيل مرقس وهي اكتشفت في قناع ممياء فرعونية
وضعت هذه الصورة ولكنه ليست الصورة الحقيقية فهذه صورة لغطاء مومياء في المتحف
االسترالي

وهي تقدر تقريبا من النصف الثاني من القرن األول الميالدي وتقريبا قبل  90م كما قدرها
العلماء

SOURCES LiveScience, The Gospel Coalition AUTHOR Evangelical
Focus 21 JANUARY 2015
النص هو مكتوب على بردية والتي بعد هذا بفترة اعيد استخدامها في تكوين قناع غطي به
ممياء .فرغم ان مومياء الفراعنة تغطى بقناع ذهب ولكن األقل مرتبة يغطى وجههم ببردية تلصق
حتى لو كان مكتوب عليها سابقا ألنها غالية الثمن فيعاد استخدامها.
هذه اكتشفت في بداية  2012وبالفعل دانيال والس
Daniel Wallace, a New Testament scholar at Dallas Theological
Seminary
أعلن عنها في سنة  2012وأنها من انجيل مرقس
أيضا كريج ايفانس
Craig Evans, a professor of New Testament studies at Acadia Divinity
College in Wolfville, Nova Scotia
أكد هذا االمر.
التاريخ انه يعود لما قبل  90م حدد بناء على دراسة الخطوط ومقارنة خط المخطوطة بخطوط
مخطوطات أخرى من هذه الفترة في نفس المكان .وأيضا من مخطوطات أخرى وجدت معها.
ولكن تيفانس قال ان التفاصيل ستعرف متى أعلن عن نصها بالتفصيل

وسبب التاخير أن المنظومة التي يستخدموها في فصل المادة الالصقة بدون ما تسبب ضرر
للحبر المكتوب على المخطوطة فتستمر متاحة للقراءة هي معقدة ودقيقة جدا.

ولكن لألسف هذه الطريقة رغم كل ما يبذلوه اال ان القناع الذي على المومياء سيتحطم لكي
يحافظوا على هذه الوثائق .هذا رغم ان قيمة القناع ليس مرتفع وليس بالمستوى الذي يعرض في
المتاحف لكن هذا سبب خالف حاد عطل لفترة طويلة المشروع بل الخالف مستمر حتى االن.
يعمل عليها وغيرها من الوثائق القديمة التي بالمئات أكثر من  30عالم وباحث في هذا االمر.
لألسف تاريخ اإلعالن عنها في  2015لم يتحقق وغالبا سيعلن عنها في  2017وهذا ما نحن
في انتظاره .والحقيقة هذه المخطوطة مالكها رفضوا اإلعالن عنها تماما وأصروا ان كل من يشترك

في البحث يمضي على إقرار بالكتمان وكان يجب اإلعالن عنها متى اكتمل البحث ولكن الخبر
.2012 تسرب من أحد العاملين على فحصها في
وقال جون مكدويل
John McDowell, a Christian evangelical apologist
وهو أحد المشاركين في استخراجها وفحصها ومن اكثر األشخاص الذين تعرضوا للنقد في هذا
المشروع قال

Now, what you do, you take this mask [chuckles]…Scholars die when
they hear it, but we own them so you can do it….
You start pulling it apart….Most scholars they’ve never touched a
manuscript, you have to have gloves on and everything [laughs], we
just wash them and hold them in our hands, we don’t even make you
wash your hands before.
.فهي مخطوطة حقيقية راها علماء كثيرين ولكنهم مضطرين ان ال يعلنوا التفاصيل
.فمنتظرين اإلعالن الكامل عنها
ما قدمته ترجم الكثير منه مما نشر في مجلة اليف ساينس العلمية
Mummy Mask May Reveal Oldest Known Gospel
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والمجد هلل دائما

