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: فهي الختم األخير والصادق لكل الحقائق السابقة عليها، أهم الحقائق اإليمانية في المسيحية... للقيامة

وهي بالفعل القوة الدافعة في حياة ، القيامة أكدت لنا صدق المسيحية...  ألوهية المسيح– الفداء-التجسد

 .نورجاء المؤم، وانتشار المسيحية، الكنيسة

 هل من براهين تؤكد حقيقة القيامة؟ وما هي؟: ولكن يبقى سؤال

لنخرج في نهايته خاشعين ، نحاول في هذا الكتيب الصغير أن نسجل بعضها، نها براهين كثيرةنعم إ

ولتتجه أبصارنا . لهنا ومخلصناإيا عمانوئيل ، لك القوة والمجد والبركة والعزة: ونرنم في كل حين، وساجدين

 .غير المنظور والمنظور: ووحدة الكنيسة بقسميها، في يقين الخلود، اء والسمائييننحو السم

 .اونعمة الرب تشملنا جميع. بصلوات قداسة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث، فليبارك الرب حياتنا
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 القيامة الفريدة



ولم تحدث . فهي قد حدثت مرة واحدة. من بين األمواتنها قيامة فريدة قيامة الرب يسوع إ... حقاً

حيث ، لك ألن قيامة الرب اتسمت بسمات ثالث فريدةذ، ولن تحدث إلى األبد ، ولن تحدث قبل لك، قبل ذلك

 :أن الرب

 . قام ولم يمت ولن يموت. 1

 . قام بقدرته الذاتية. 2

 .قام بجسد ممجد. 3

 :  قام ولم يمت ولن يموت.1
، تسلط عليهم الموت بعد أن عادوا إلى الحياة ،في كل العهود، ن قاموا من بين األموات ألن كل الذي

ثم ، االذي بعد أن قام ظل يظهر لتالميذه أربعين يوم، إال أن الرب يسوع. وأماتهم مرة أخرى، وتمكن منهم

 .ليبقى حيا إلى أبد اآلبدين، صعد إلى السموات أمام أعينهم

أنا : "وسمع منه هذه الكلمات، حين التقى بالرب في رؤياه، منا يوحنا الالهوتي أعلنه لنا معلوهذا ما

 .)18-17 : 1رؤ " (وها أنا حي إلى أبد اآلبدين، االحي وكنت ميتًو، اآلخرهو األول و

وكان هذا أمرفالبشر حين يموتون، اا طبيعي ،يخضعون لعوامل الفناءو، ا تتحلل أجسادهمفهم عموم ،

وأصبحت تنخر في ، وذلك بسبب الخطية التي تسللت إلى الجسد اإلنساني منذ البداية، الموتيتحكم فيهم و

إال ،  فحتى إذا سمح اهللا بقيامة إنسانلذلك. )23 : 6رو " (أجرة الخطية هي موت"و، عظامه حتى إلى النخاع

ذلك أن ، يبة من اهللامحبة عجهي و. تظل تعمل فيه ليموت مرة أخرى، أن الخطية الكامنة في الجسد الطبيعي

فالموت معبر إلى . ا من لوثة اإلثما خاليا روحانيغير الجسد الذي سنقوم به جديد، الجسد الذي نموت به

 .ا جديدةلتعطينا ثمار،  يكون كبذرة دفناها- حين نواريه التراب-والجسد، القيامة

وال الهاوية ، ع الموت أن يمسكهولذلك لم يستط،  فكان جسده بال خطية- له المجد-أما السيد المسيح

 .ال يسيطر عليها الموت، ولكن بصورة نورانية، بل أنه قام بجسده ونفسه، أن تقبض عليه

فهو حي،  ينكرون حياته المستمرة الخالدةال، فحتى من يرفضون ألوهية المسيح، ا هللاوشكر ،

؟حي إلى األبد إال اهللامن هو الو.. ا إلى األبدوسيستمر حي! 

 :ام بقدرته الذاتيةق. 2
كلهم قاموا . بين الرب الذي قام بنفسهو، بين كل من أقيموا من بين األمواتهذا فرق خطير آخر و

لقد أقام أليشع النبي . وألهداف روحية معينة، لمجد اسمه، قدرة اهللا التي تعمل في قديسيه، بقدرة خارجة عنهم

ابن الشونمية متمدد2(ا حين تالمس جسده معها ن عظامه أقامت ميتًإبل ، ) 34: 4 مل 2(ا هللا ا عليه ومصلي 

وأقام ، )40: 9أع " (يا طابيثا قومي" أقام بطرس طابيثا بصيحة مؤمنة ،وفي العهد الجديد. )21: 13مل 

ا ال بعد أن أقام عدد،  له المجدوحتى السيد المسيح). 12-9: 20أع (بولس أفتيخس بأن عانقه واحتضنه 

من أقامهم يوم صلبه ومكثوا في القبور حتى و،  لعازر– ابن أرملة نايين–ابنة يايرس ( يحصى من األموات

 حتى ال يظلوا أحياء بجسد ا منهحب، إال أنه سمح بالقيامة ثم تركهم لموت آخر، ) قيامته ثم ظهروا لكثيرين

 . ال يموتويأخذوا الجسد النوراني الذي، بل البد من أن يشتركوا في القيامة العامة، الخطية

، أما يسوع فقام بسلطانه الذاتي، أو ضراعة صديق، بصلوات قديس، أولئك قاموا بقدرة خارجة عنهم

وانفصلت نفسه عن ": "القسمة السريانية"و كما نقول في .  في القبرطان الهوته المتحد بناسوته المسجىسل

، هو غير محدودو، فالالهوت ال يموت،  نعم."ال من نفسه وال من جسده، إال أن الهوته لم ينفصل قط، سده ج



، ولكن الالهوت غير المحدود ،وحين انفصلت نفس المسيح اإلنسانية من جسده اإلنساني مات الناسوت

 في قبر ىوبجسده المسج، ا بنفسه التي نزلت إلى الجحيم لتطلق المسبيينظل متحد، والموجود في كل مكان

، هوت أن يضم النفس إلى الجسد بعد أن أتمت مهمة إطالق األسرىاستطاع الال، وفي اللحظة المعينة. جديد

 .سد مهمة سفك الدم لغفران الخطاياوبعد أن أتم الج

قمت من أجل و،  من أجل خطايانايا من مت، بسبب قيامتك الفريدة، ا يا ربنا للمجد الذي نحي يا

 !لك المجد... تبريرنا

 :قام بجسد ممجد. 3
 قاموا بأجساد عادية ،فكل الذين قاموا، قيامة الرب فريدة في نوعهاهذا فرق ثالث خطير يجعل و

ال يتسلل إليه ، روحاني ونوراني في طبيعته، أما الرب يسوع فقام بجسد ممجد . وحتى للخطية، قابلة للموت

ولكنه ، قيقينه جسد حإ. وال تقترب منه عوامل الفناء، ال تدخل إليه الخطية، وال يطاوله الموت، المرض

ليسكن في ،  الجسد الذي سيصعد به إلى السماءوهو... كيف ال، نورانية جديدةكتسب خصائص روحانية وا

 !؟عالم الروح والنور إلى األبد

الذي سيغير : "حين قال، ا لنا أننا سنتغير إلى صورتهمؤكد، نه الجسد الذي تحدث عنه معلمنا بولسإ

نه الجسد الذي ال يخضع لمقاييس الحس إ). 21: 3ي ف" (ليكون على صورة جسد مجده، شكل جسد تواضعنا

نه الجسد الذي إ. ينتقل في خفة ويسر رغم أنف الجاذبية األرضيةو، يدخل واألبواب مغلقة، المكان والزمانو

يزرع : ا قيامة األمواتهكذا أيض... ومجد األرضيات آخر، مجد السمويات شيء: "وعدنا به الرب حين قال

ا يزرع جسم، ويقام في قوة، يزرع في ضعف، ويقام في مجد، يزرع في هوان، عدم فساديقام في و، في فساد

احيواني ،ويقام جسمكما لبسنا صورة الترابيو... اا روحاني ،اإلنسان األول . ".."ا صورة السماويسنلبس أيض

 ) .50 –35: 15 كو 1" (واإلنسان الثاني الرب من السماء، من األرض ترابي

 بعد -ومع أننا رأينا السيد المسيح. وال يجسر الشيطان أن يقترب إليه،  الذي يحيا بال طعامنه الجسدإ

ال أن ذلك مجرد معجزات إ، "لحم وعظام"أو يطلب منهم أن يلمسوه ليتأكدوا أنه ،  يأكل مع تالميذه-القيامة

وأنه قام بنفس ،  حقيقة القيامةحتى يتأكد التالميذ من، ا محسوسةفيها أكسب الرب جسده الروحاني أبعاد، حسية

مع أن المالك ، وقاده إلى خارج السجن، ا كالمالك الذي ضرب جنب بطرسإنه تمام. جسده الذي مات به

ومن رب ، وهكذا تيقن التالميذ من قيامة الرب. ا حسية مؤقتة لغرض محددولكن اهللا أعطاه أبعاد، روح

 . اهللا الظاهر في الجسد لفدائنا وتعليمناهو... فسه بنفسهوالمسيح أقام ن، قام المسيح... نعم. القيامة

 ...مباركة قيامة الرب

 ... ومبارك رب القيامة

 ،لتحيا له ومعه، ومباركة كل نفس اتحدت به

 .إلى أبد اآلبدين
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 يالتحول الرسول

 )20: 4أع ( "نحن ال يمكننا أن ال نتكلم بما رأينا وسمعنا"



كيف أن ! نه حقاً أمر عجيبإ، الذي حدث في حياة الرسل،  التحول الفذذلك ،من أقوى براهين القيامة

. انطلقوا فجأة يعلنون بشرى الخالص لكل األمم، في خوف ورعب من اليهود، الذين قبعوا خلف أبواب مغلقة

ومن ، ومن الخوف إلى الشجاعة، ومن الضعف إلى القوة، كيف تحولوا في لحظات من الحزن إلى الفرح

ودون ، رها دون سند بشرىبأس" يفتنوا المسكونة" كيف استطاع هذا النفر من البسطاء أن ! الثقة؟اليأس إلى

 ! ودون مادة أو علم؟، حرب ضروس

ولكن ، نه سيقوميسوع قال لهم إ، م معجزة المعجزاتفهم أما! ورؤية الرب الظافر، يقين القيامةنه إ

، والزلزلة، والمالئكة، والكفن المنظم، ار القبر الفارغلقد انتظر الرسل في رعب شديد أخب! هل حقاً سيقوم؟

، وحالما تأكدوا من األنباء... والحراس المرتعبين من هول المفاجأة وقوة األسد الظافر، والحجر المدحرج

فانطلقوا في قوة لم ، تفجرت فيهم طاقات مذهلة، وأكل قدامهم وشرب، ولمسوه، وحل الرب في وسطهم بنفسه

 . وبالرب الذي أحبنا إلى المنتهى، يبشرون بالمصلوب القائم، ل في تاريخ البشريةيحدث لها مثي

ألنهم وثقوا في القائم من ، وبسيفه المسلط على رقابهم كل يوم، قوة هزأت بالموتانطلقوا في 

من على آ، الذي على خالف الرجاء، براهيمإانسكب في قلوبهم إيمان أبيهم . ان يقيمهم أيضأالقادر ، األموات 

، نعم). 18-17: 4رو (موجودة كأنها موجودة الذي يحيي الموتى ويدعو األشياء غير ال، آمن به، الرجاء

، مرة من جسده الممات مع جسد سارة: سحق ابنه من الموت مرتينإالذي أخذ ، انسكب فيهم نفس إيمان أبيهم

يقدمون ، ق الرسل في يقين القيامةهكذا انطل. بعد أن افتداه بذبيحة أخرى، ومرة أخرى من فوق المذبح

 ويواجهون الحكام في قسوتهم والفالسفة الوثنيين في مكرهم وينتصرون بالرب ، ويستهينون بالموت،البشارة

 . الظافر فيهم

، وسرت فيه سريان النار في الهشيم، وهكذا انتشرت المسيحية بسرعة في كل العالم المعروف آنذاك

 . أعماقه إلى مسيحية تنشر الحب والحق والنوروتبدلت الوثنية الضاربة في 

فلقد ترك المسيح القبر . إلى األبد" المسيح حي"بل أن ، وحسب" المسيح قام"الحقيقة إذن ليست أن 

، حاضر، المسيح اآلن حي. هاي موتبل ليسكن في أحشائنا ويحي، فارغاً ال ليصعد إلى السموات وينفصل عنا

حتى ، نه يسير معنا في دروب الحياةإ. وأنيس النفس ومخلصها، ل الموقفوزمي، نه رفيق الطريقإ. وفعال

يسوع . مدينة االهتمامات العالمية، إلى عمواس المنخفضة، مدينة األحداث، في انحدارنا من أورشليم المرتفعة

بنا بأقواله ويلهب قلو،  الكتبيفتح أذهاننا لنفهم، وإذ يرانا في عبوسة وشك، ويرافقنا في الطريق، يأتي إلينا

وهكذا نصعد من جديد إلى ، ثم يختفي من أمامنا ألنه صار فينا،  يعطينا جسده ودمه لنأكلاوأخير، لهيةاإل

 . والكنيسة الحية، حيث الجماعة الشاهدة، أورشليم الجديدة

 يو( "هلموا تغدوا:"الذي ينادينا في كل وجبة غذاء ويقول... رفيق موائدنا اليومية... نه يسوع الحيإ

ونا ويدع، ا وخبزا مشويانجده وقد أعد لنا سمكً،  وقبل أن نأتي نحن بما اصطدناه من خير بنعمته).12: 20

، بل يعاتبه في نظرة حب، انه يسوع المحب الذي ال يطرح من أنكره خارجإ. إلى مشاركته وهو الغني عنا

الذي ترأف ... يسوع الحنان. سوليته وخدمتهيعيده في رفق إلى ر، ا مروإذ يبكي بكاء، فيذيب قلبه في داخله

الذي كفكف ... نه يسوع العطوفإ.  كل الشكاكين معهوداوى، ى شكه في ظهور خاصفداو، بتلميذه حين شك

مع ، ويحبني كما أنا، ليؤكد لي أنه يعرفني باسمي، "يا مريم"بصوته الحاني وهو يناديها ، دموع المجدلية

وفي الطريق إلى دمشق يلتقي بشاول ،  يكف عن التجول بين المنازل والقرىيسوع الذي ال". أول الخطاة"أني

 .فيحوله إلى بولس الحنون، القاسي



وهل ! وضعفاتهم إلى انتصارات، فحولت آثامهم إلى فضائل، بعد قيامتك، رب وما أكثر من قابلت يا

يقتحم القلوب واألذهان في ، ارأن يتحول نفر قليل من الصيادين إلى جيش قادر قه: هناك دليل أقوى من هذا

 !يصل إلى حد الموت؟، حب سخي

 أن مات اوهل حدث يوم! الحب ال يموت! الحب ال يقبر! والحب ال يقهر! نعم فيسوع هو الحب

مياه كثيرة ال . لظى الرب، لهيبها لهيب نار" .إذن فالموت ال يستطيع أن يقهرها، " المحبة قوية كالموت!"حب؟

تحتقر . عوض المحبة، ن أعطي اإلنسان كل ثروة بيتهوإ. والسيول ال تغمرها، المحبةيء تستطيع أن تطف

7-6: 8نش " (ااحتقار.( 

وهل ! من أجل أكذوبة اختلقوها؟، ا وأبدياأرضي، هل كان من المعقول أن يضحي الرسل بأنفسهم

، وفي يقظة روحية وبدنية، ةوبأعداد كبير، وفي أماكن كثيرة،  لقد رأوا الرب مرات كثيرة!للكذب أن يبقى؟

، ولذلك وثقوا بالقيامة وبربها، واستمعوا إلى خطابات مستفيضة عن ملكوت اهللا، وأكلوا معه، وحاوروه، لمسوه

ومضى بطرس الذي أنكر السيد أمام جارية قبل حلول الروح القدس . وانطلقوا يكرزون في قوة وجبروت

 هالذي بأيدي أثمة صلبتمو... يسوع الناصري: "فقال، لقيامةهنة ويعلن حقيقة امضى يوبخ رؤساء الك، عليه

ونحن ، يسوع هذا أقامه اهللا...  أن يمسك منهاذ لم يكن ممكنًإ، ا أوجاع الموتأقامه اهللا ناقض... هوقتلتمو

الذي أقامه اهللا... رئيس الحياة قتلتموه: "وفي خطابه الثاني كرر القول). 32-22: 2أع " ( شهود لذلكاجميع 

 ).15: 3أع " (ونحن شهود لذلك، ألمواتمن ا

". سر المسيح رفيق الحياة اليومية"أو ، "سر حضور المسيح فينا" هكذا يبقى أن نختبر نحن هذا السر

حين نغتسل حين ننام وحين نقوم،  : وأن يرافقنا في ظروفنا اليومية،فيسوع اآلن على استعداد تام أن يحيا فينا

 داود وإذا كان. في البيت والشارع ومعهد العلم، ين نلتقي بالناس وحين ننعزل عنهمح، وحين نخرج إلى العمل

لذلك فرح ... ألنه عن يميني فال أتزعزع، جعلت الرب أمامي في كل حين: "قد اختبر حضور الرب فقال

فهو سر ، ذهنا ومشاعر وإرادة ، في أعماقياجعلت الرب حي"يمكننا أن نقول نحن ، )9-8: 15مز  (..."قلبي

 "...فرحي ونصرتي

 !كل الطريق، وليبقي لنا نعم الرفيق، فليمأل الرب حياتنا من سر حضوره الدائم
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 القبر الفارغ والكفن المقدس

وذلك تحت ، على حديقة صغيرة عند سفح جبل الجلجثة إلى الغرب1881عثر الباحث جوردرن سنة 

وحجر ضخم مدحرج عند ، مع ممر أمامي،  في الصخرتًا منحواحيث وجد بها قبر، خمسة أقدام من القمامة

كي يلتقوا ، وهو يتسع لمجموعة صغيرة من األشخاص، ولم تكن بالقبر أية آثار لموتى أو تعفن. فوهة المكان

 .فيه

لهة فينوس فوق قبر  لإلاكان قد بنى معبد،)م 135(مبراطور الروماني هادريان ومن المعروف أن اإل

وذلك ألن الملك قسطنطين حين ، مع تمثال لفينوس، ون على آثار وأطالل هذا المعبدوقد عثر جورد. المسيح

 ).م 330(آمن بالمسيح حطم معبد فينوس 

يظهر ، وانطلق بجسده الجديد، افالرب تركه فارغً. وهذا القبر الفارغ برهان قوي على حقيقة القيامة

 :اتولنا في القبر عدة مالحظ. لتالميذه ثم يصعد إلى السموات



 : أنه قبر جديد.1
وليس ، فمن أدرانا أن الذي قام هو الرب، ودفن فيه كثيرون، فلو كان القبر قديما، هذا شيء هامو

اأحدقبل السيد المسيح، ولم يدفن فيه أحد قط، نحته يوسف الرامي في صخر، ا آخر؟ لكن القبر كان جديد . 

 :  الدراسات العلمية والتاريخية.2
لتمسون ي،  للمسيحيينافهو موجود بأورشليم ومنذ مئات السنين كان مزار، لسيد المسيحأنه قبر اتؤكد 

وأقوال المؤرخين تؤكد لنا أنه قبر السيد ، ن كافة الحفريات والدراسات العلميةإ. منه بركة المسيح الظافر

 . وقام منه، الذي كان قد دفن فيه، المسيح

 :أقوال البشيرين .3
 ...الذي وضعوه فيه بأيديهم،  من الجسداعن حقيقة القبر الذي وجدوه خاليولقد تحدث البشيرون 

، وجاء ودحرج الحجر عن الباب، ألن مالك الرب نزل من السماء، ذا زلزلة عظيمة حدثتإ+ "

مت  ("وصاروا كأموات،  خوفه ارتعد الحراسفمن، ولباسه أبيض كالثلج، وكان منظره كالبرق، وجلس عليه

28 :2-4.( 

"  ليس هو ههنا لكنه قام:وقاال لهن... ذا رجالن وقفا بهنإو... دخلن ولم يجدن جسد الرب يسوعف+ "

 ).6-3: 24لو (

"  في نفسه مما كانافمضى متعجب، قام بطرس وركض إلى القبر ونظر األكفان موضوعة وحدها+ "

 ). 12: 24لو (

، نحنى فنظر األكفان موضوعة إلى القبر وابطرس وجاء أوالً) يوحنا(سبق التلميذ اآلخر + "

 ).10-2: 20يو ..." (ا في موضع وحدهملفوفً... والمنديل الذي كان على رأسه

يؤكد قيامة الرب ،  في تنسيق بديعا والكفن متروكًا أن القبر كان فارغًاوهكذا اتفق البشيرون جميع

عنه أكفان الموتانافض ! 

 :  كالم الحراس.4
بعد أن طلب رؤساء ، فأولئك الذين جاءوا لحراسة القبر! امة المسيحوهذا من أقوى األدلة على قي

فمر .  إني بعد ثالثة أيام أقوم- وهو حي-تذكرنا أن ذلك المضل قال، يا سيد:" الكهنة ذلك من بيالطس قائلين

عندكم ": سفأجابهم بيالط... "لئال يأتي تالميذه ليالً ويسرقوه ويقولوا أنه قام. بضبط القبر إلى اليوم الثالث

 .وختموا الحجر. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس" اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. حراس

، إذن فهناك توقع من رؤساء الكهنة أن يحدث شيء وأن هذا الشيء سيحدث بالذات في اليوم الثالث

 أن يراقبوا األمور خشية اوالشك أنهم أوصوهم كثير، والحراس جاءوا من طرفهم ال من طرف بيالطس

 . سرقة التالميذ للجسد في اليوم الثالث بالذات

وإذ بالقبر ، اومالك نزل من السماء ودحرج الحجر وجلس عليه متحدي، لكن ماذا حدث؟ زلزلة رهيبة

وأعطوا العسكر فضة ... وتشاوروا... فهرول الحراس في رعب شديد واجتمعوا مع الشيوخ! خال من الجسد

وإذا سمع ذلك الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم ... قولوا أن تالميذه أتوا وسرقوه ونحن نيام: ائلينكثيرة ق

 ).15-11: 28مت  ("..فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم... مطمئنين

  -:والسؤال هنا



 +إفما هي مهمتهم ، الو كان الحراس نيامفي اليوم الثالث؟ هل من المعقول أن يناموااذن؟ خصوص  

 ؟لم يرتبوا كالمعتاد دوريات حراسةفي اليوم المهم؟ أ

 ؟يذه بالذات هم الذين أتوا وسرقوهفكيف علموا أن تالم، وإذا كانوا نائمين+ 

عث من التالميذ وهم يدحرجون الحجر لكي يستيقظوا ؟  ذلك الصوت الرهيب المنبياوألم يكن كاف+ 

مدربين ومسلحيناولكونهم جنود  ،التالميذ سيطردون احتم . 

؟ ألم يقضوا األيام ؟ ألم يهربوا ساعة الصلبمن أين واتتهم هذه الجرأة، والتالميذ العزل الخائفين+ 

إذن فأين اإلصابات بين بعد الصلب خلف أبواب مغلقة بإحكام؟ هل حدث أن سلحوا أنفسهم لمهاجمة الحراس؟ 

 ؟الحراس

، هل من يسرق ينسق بقايا سرقته،  لوحدهاوع وموضاوالمنديل ملفوفً، وكيف وجدت األكفان مرتبة+ 

 أم يتركها في ارتباك؟

أن الحراس أنفسهم شهدوا أن القبر كان ، أن هذه األكذوبة أكدت لنا شيئاً غاية في األهمية، شكراً هللا

: 28مت " (ليس هو ههنا ألنه قام كما قال... "احقً.  من يوم األحدااعتبار،  ولم يكن جسد المسيح فيهافارغً

6.( 

 : الكفن المقدس.5
 بعد دراسات علمية ومعملية غاية في –فلقد اكتشف العلماء. عجازي على قوة قيامة الربإوهذا دليل 

يحمل بين ، تركه الرب في ترتيب ألنه قام بجسده النوراني دون ضرورة بعثرته  أن الكفن المقدس الذي-الدقة

 :يلي ومن بين هذه األدلة ما. ث الصلب والقيامةعرفه من أحداياته أدلة علمية تؤكد صدق كل ما نط

 .يجابية واضحةإوالصورة التي التقطت لها ) Negative(أن الصورة المنطبعة على الكفن سلبية . 1

ألنها دخلت فيما ، أن الدراسة التشريحية الدقيقة تؤكد أن المسامير لم تكسر حتى أصغر العظام. 2

إ" كنبوة العهد القديما بينها تماما ال يكسر منهن عظم". 

مما يستحيل ... وال حين تبتعد عنها بمقدار ذراع، ن الصورة ال تبدو واضحة حينما تقترب منهاإ. 3

 !إذ كيف يتابع ما يرسم دون أن يراه؟، معه أن يرسمها فنان

 أكثر وال أماكن مشبعة باللون،  أية آثار لمادة تلوين- بكل الوسائل العلمية-وال توجد في الصورة. 4

 . وال أثر ليد فنان يرسم، من غيرها

5 .اوالصورة ال تتأثر بالحرارة وال بالماء وال كيميائي . 

وبعد إزالة كل أثر للحديد ،  مادة الهيموجلوبين فعالًدم الذي على الكفن دم حقيقي ويحويوال. 6

 . وجدت أيضاً مادة البورفرين

 .وهي صورة ثالثية األبعاد. 7

وبه القطن الذي ال ينمو إال بالشرق ، ن أكدت أنه يرجع إلى القرن األولعلمية للكتاوالدراسات ال. 8

 .بل وبعض حبوب لقاح لنباتات ال تنمو إال بأورشليم، األوسط

 .فموضوع دراسة عجيب ومذهل، أما مسار الدماء التي نزفت من يدي المخلص وقدميه. 9

فهي سياط ثالثية تركت ، خشوع وانسكاب وأما آثار السياط التي جلدوه بها فهي موضوع .10

وبشاعة خطايانا، وهي واضحة في صورة الكفن بصورة ترينا قسوة الضرب ، في ظهر المخلصاجروح. 

 .  تشابهات دقيقة وكثيرة مع ما نراه بالكفني والدراسة المتأنية لأليقونات القديمة تحو.11



وعدم وجود ، وخروج الدم والماء، عنةوالط، والضرب على الوجه، كليل الشوككذلك آثار إ. 12

 .آثار تعفن في قماش الكفن

عجازية نتجت عن وهج نور قيامة المخلص وهي دليل يضاف إلى كل ما ذكرناه إنها صورة  إ-13

 ... اسابقً

 ! له كل المجد... ولكن أقوى دليل هو قيامة الرب في حياة كنيسته وأبنائه

 : أقوال بولس الرسول.6
، أن المسيح قام بروحه فقط" شميدل"فقال ، نقاد الكتاب أن يشككوا في قيامة الجسدلقد حاول بعض 

أن الرسول بولس لم يتحدث عن قيامة المسيح " وايزساكر"وقال . فهي تطور تال، أما فكرة القيامة بجسده

لكن . اه ليس يقيني أمر وارد ولكناأن قيامة المسيح جسدي" هارناك"وقال ، ألنه لم يكن يعلم عنها شيئاً، بجسده

وهذه ... الرسول بولس حين تدرس كتاباته وأقواله يؤكد على حقيقة الجسد القائم ويلغي تصوراتهم الخاطئة

 : مجرد أمثلة

 الذي أقامه ،وتنتظروا ابنه من السماء، لتعبدوا اهللا الحي الحقيقي، كيف رجعتم إلى اهللا من األوثان+ "

 ). 9: 1تس 1" (من األموات

: 4تس  1" ( معهافكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهللا أيض، كنا نؤمن أن يسوع مات وقامإن + "

14.( 

أي أهم  En Prwlois= First and foremost = في اليونانية(ليكم في األول إأنني سلمت + "

يوم الثالث وأنه قام في ال، نه دفنأو، جل خطايانا حسب الكتبأ أن المسيح مات من اما قبلته أنا أيض) شيء

 .وقام بجسده، دفن بجسده، والدفن هنا مقابل القيامة). 4-3: 15 كو 1" (حسب الكتب

وهل سنقوم نحن ). 20: 15 كو 1" (وصار باكورة الراقدين، اآلن قد قام المسيح من األموات+ "

 بأرواحنا فقط أم بكياننا كله؟ 

إذ يرون فيه ،  مع الجسد بأسلوب هنديانها نظرة غير مسيحية من نقاد الكتاب حيث يتعاملون دائمإ

: 8رو " (فداء أجسادنا. ن التبنيمتوقعي"أما المسيحية فهي تقدس الجسد وتجعلنا . وأنه للهالك، أنه سجن الروح

: 6 كو 1" (والرب للجسد، للرب ...فالجسد"ذن إ). 21: 3في " (إلى صورة جسد مجدهنتغير " وسوف). 23

ولكنه مجرد ، فليس إلى الهزال والمرض أو أضعاف قدراتنا البدنية، ا بالصومونحن حينما نقمع أجسادن ).13

 . زهد اختياري لتنطلق الروح في العبادة ولينضبط الجسد في السلوك

 ).11: 8 رو(  "...يي أجسادكم المائتةسيح... الذي أقام يسوع من األموات+ "

وظهر ، ولكن اهللا أقامه من األمواتأنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر ، ولما تمموا كل شيء+ "

31-29: 13أع " ( للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليماكثير(. 

 ).23: 26أع " ( ن هو أول قيامة األمواتيك، ن يؤلم المسيحإ+ "

 ).10-9: 6رو " (...ال يسود عليه الموت بعد. اال يموت أيض، المسيح بعدما أقيم من األموات+ " 

" حسب الكتب"  حقيقة القيامةامؤكد،  وكتب الكثير غيره،معلمنا بولس عن قيامة الربهذا ما كتبه 

(Kata tis Graphia=)ًأنا اضطجعت " ديمولكنها تتميم لنبوات العهد الق،  فالقيامة الحقيقية عاينها الرسل فعال

 إلى امشير) 22: 22مز " ( أسبحكوفي وسط الكنيسة ، إخوتيأخبر باسمك ). 5: 3مز " (ونمت ثم استيقظت

 .ظهور الرب المتكرر لجماعة التالميذ عقب قيامته المجيدة



 ...  هاماتنا أمام القبر الفارغفلتنحِن، ذنإ

 ... قدسموأمام الكفن ال

 ...وأمام شهادة الشهود

 ...ونبوات األنبياء

 ! فالقيامة يقين أقوى من الشمس

 

4 
 الظهورات المتعددة

 )3: 1أع " (اموكان يظهر لهم أربعين يو"

وحتى ، ال نستطيع أن نحدد بالضبط عدد المرات التي ظهر فيها السيد المسيح للتالميذ بعد قيامته

ولكننا من . دون أن يحدد عدد المرات، اكان يظهر لهم أربعين يوم" هأنفالكتاب يقول . صعوده إلى السموات

اهانً وبراخالل هذه الظهورات المسجلة نستطيع أن نجد دليالً قويعلى قيامة السيد المسيحا أكيد . 

 :ظهورات كثيرة. 1
كما ، ترتيبها على األرجح،  على األقل للسيد المسيحرافلقد سجل لنا الكتاب المقدس أحد عشر ظهو

 : يلي

 ).16: 20؛ يو 9: 16مر (،  ظهر للمجدلية بمفردها-1

 ).9: 28مت ( ظهر للمريمات -2

 ).35-13: 24؛ لو 2: 16مر ( ظهر لتلميذي عمواس -3

: 20؛ يو 42-36: 24؛ لو 14: 16مر (يوم القيامة بدون توما ظهر للتالميذ في علية أورشليم  -4

19-23.( 

 ).34: 24لو ( ظهر لسمعان -5

 ).7: 15 كو 1(ظهر ليعقوب  -6

: 20يو (لك في العلية بأورشليم وذ، ظهر مرة أخرى للتالميذ ومعهم توما في األحد التالي للقيامة -7

 ).7: 15 كو 1) (24-29

 ).17-16: 28مت ( يذ على جبل الجليل ظهر للتالم -8

 . )22-1: 21يو (ذ على بحيرة طبرية ظهر لسبعة تالمي -9

وشهد ، أكثرهم عاش حوالي ربع قرن بعد صعوده، ظهر ألكثر من خمسمائة أخ دفعة واحدة -10

 ).6: 15كو  1(لقيامته 

 ) .12-9: 1؛ أع 53-50: 24لو (يتون يوم صعوده ه على جبل الزظهر لتالميذ -11

فالمرات كثيرة ،  تأكيد على صدق قيامة الرب– غير التي لم تدون-ظهورات الكثيرةهذه الو

 .متعددةو

 : ألشخاص كثيرين.2



، والشكاكون، هولةالمصدقون بس، منهم النسوة والرجال، كانت هذه الظهورات ألشخاص كثيرين

وهذا يؤكد صدق . أو لمئات مرة واحدة، و لبضعة أشخاص أو لجماعة التالميذأ، ثنينلشخص واحد أو ال

   هل للكذب أن يقف على رجليه طويالً ؟ على أمر كاذب؟ وفكيف تتفق هذه األعداد كلها، القيامة

 : أماكن كثيرة.3
وفي علية ، وفي الطريق إلى عمواس، وخارج القبر، في القبر، تمت الظهورات في أماكن متعددة

 ليشاهدوا هذه افقد تنقل التالميذ كثير، إذن، وفي جبل الزيتون، وفي جبل الجليل، وفي بحر طبرية، أورشليم

 . في صحو ويقظةاوكانوا حتم، الظهورات الحية

 :حوار متبادل. 4
رسلني اآلب كما أ... سالم لكم" لقد تم في هذه الظهورات حوار متبادل طويل بين الرب وتالميذه

أقيموا في مدينة ). " 20: 28مت " (انقضاء الدهرها أنا معكم كل األيام وإلى ... " )21: 20يو " (أرسلكم أنا

: 1 أع" (وكان يتكلم عن األمور المختصة بملكوت اهللا). "49: 24لو " (تلبسوا قوة من األعاليأورشليم إلى أن 

 ؟ليست هذه كلها أحاديث صحو وانتباهأ). 3

 :لمس حسي. 5
بنفس ،  حسية حتي يتأكدوا من قيامتها جسده النوراني أبعادامكسب، لهم بأن يلمسوهلقد سمح الرب 

هات "، )39: 24لو " (لحم وعظام كما ترون لين الروح ليس له إف، جسوني وانظروا"، الجسد الذي مات به

، )27: 20يو " (اوال تكن غير مؤمن بل مؤمنً، وهات يدك وضعها في جنبي، صبعك إلى هنا وأبصر يديإ

 ).9: 28مت " (سجدتا لهفتقدمتا وأمسكتا بقدميه و"

 :أكل قدامهم. 6
 طعام؟ فناولوه  ههناأعندكم... "بنفس الجسد الذي مات به،  لقيامته المجيدةاتأكيد، وذلك عدة مرات

فأخذ وأكل قدامهم،  من شهد عسلاوشيًئ،  من سمك مشوياجزء) "هد  كما أكل المالك مع إبراهيم في العاتمام

ولما أعلموه بأنهم ... ؟"ادامإياغلمان ألعل عندكم : "وعلى بحر طبرية سأل التالميذ). 42-41: 24لو ( )القديم

هلموا .. ذي أمسكتم اآلنقدموا من السمك ال:  بقوة الهوته قال لهما كثيراووهبهم سمكً، الم يصطادوا شيًئ

ا  موضوعاوسمكً، ا موضوعراووجدوا حج، وذلك بعد أن وصلوا إلى الشاطيء). 14-1: 20يو " (تغدوا

 ...وخبزا، عليه

 :تناقضات ظاهرية
التي هي بالقطع ، حاول بعض النقاد أن يجدوا بعض التناقضات، كيدةورغم هذه الظهورات األ

 :فمثالً، ظاهرية

 : عدد النسوة.1

خرى عن أكثر ثة األبينما تحدثت األناجيل الثال، ن القديس يوحنا تحدث عن المجدلية وحدهاإقالوا 

يو " (انحنت إلى القبر"األول للمجدلية في القبر ، فهما ظهوران ال ظهور واحد، اوهذا واضح جد، من امرأة

إذ ، وفيما هما منطلقتان لتخبرا التالميذ...  من القبرافخرجتا سريع"والثاني خارج القبر للمريمات ) 11: 20

 ).9-8: 28 مت" (وقال لهما سالم لكما، يسوع القاهما

 :ال تلمسيني. 2



، مت 17: 20قارن يو ( مساك بقدميه والسماح لها باإل" ال تلمسيني"قالوا بتناقض بين قوله للمجدلية 

ما ألنها لم تؤمن به كما يجب وظنته إفي األول لم يسمح لها بلمسه ، وكما ذكرنا فهما ظهوران). 10: 28

ذ أكسب إ،  لقيامتهامساك بقدميه تأكيد وفي الثاني سمح لهما باإل،أو ألنه كان بجسد نوراني ال يلمس. البستاني

حسيةاالجسد النوراني أبعاد . 

 :الغرض من زيارة القبر. 3

بينما ذكر ، )1: 24، لو 1: 16مر " ( دهن الجسد"ذكر القديسان مرقس ولوقا أن الغرض كان 

كما لعادة " تكفين"والفرق أن هذا ). 40: 19يو " ( كفين الجسد مع األطياببت"قوديموس قام يالقديس يوحنا أن ن

 بأنه لم يأخذ الكرامة الالئقة واألطياب الكافية عند دفنه احساسكتكريم إ" دهن للجسد"وذاك ، اليهود أن  يكفنوا

 .بسبب ما صاحب ذلك من زلزلة وظالم وارتباك

 :عدد المالئكة. 4

نه إوالقديس لوقا ، حجر بعد أن دحرجهن القديس متى تحدث عن مالك واحد جلس على الإقالوا 

فهي تركيزات أو لقطات ، وال تناقض في ذلك. نهما مالكانإوالقديسان لوقا ويوحنا ، بيضاءا شاب يلبس ثياب

 بيضاء ركز على المالك الذي تحدث إلى افمن تحدث عن مالك واحد كشاب يلبس ثياب، من زوايا مختلفة

التركيز الجوهري . هما كانا اثنينإنفقد ركز على عددهم فقال ، مالكيننجيل الذي تحدث عن النسوة أما اإل

بينما يلتقط اآلخر . أما هذه األمور فهي أشبه بمصور يلتقط صورة للحدث من زاوية، كان على حقيقة القيامة

 .صورة لنفس الحدث ولكن من زاوية أخرى

 :دروس روحية من الظهورات
 :نهاتذخر الظهورات بدروس روحية عديدة م

واحدة من أجل حبها ، وبطرس، ويعقوب، فقد ظهر للمجدلية، يهتم بالنفس الواحدةن الرب أ. 1

ويؤكد له أنه ، والثالث ليدعم توبته ورجاءه، رسالياتألورشليم مركز اإلا والثاني ألنه سيكون أسقفً. الجبار

، سمكاويعرفك ب، يا يحبك شخص،ن يسوع يحبك يا أخي القاريءإ). 7: 16مر " (قلن لتالميذه ولبطرس"ه يحب

 فهل تفتح له قلبك؟. للتطهير والتقديس والفرح، وينتظر منك دعوة الدخول، وبكل ظروفك واحتياجاتك

ومخلص ، والراعي الصالح، فهو الطبيب الحقيقي،  مهما كانت مخزيةيعالج ضعفاتنان الرب إ. 2

أي ، فهل نحن في ضعف. خالل شكوكنا نحنومن ، ليداوي شكه،  لتوما الرسولالهذا ظهر خصيص، نفوسنا

 ويجعلنا نهتف بعد شفائنا، وهو قادر أن يعالجها بحبه، ن ضعفاتنا الروحية والنفسية مكشوفة أمامهإضعف؟ 

 .ونتقدم للشهادة السمه في كل مجال ومكان، )28: 20يو " ( ربي وإلهي"

فرغم ،  فعل مع تلميذي عمواس كمااتمام... لهيةيلهب قلوبنا بكلماته اإلالقادر أن وهو . 3

، ونعمة فدائه، وحالوة حديثه، ثم ألهب قلبيهما بصدق مواعيده،  بحبهارافقهما مفتقد، انحدارهما إلى العالم

في ضعفهم ، ليهم إلى حيث هميسوع جاء إ. اث والقيامة والكرازةمدينة األحد، وهكذا عادا إلى أورشليم

في ، صديقي القاريء حيث أنت ليك ياإ مستعد أن يأتي ا أيضوهو. وخلصهم وأراحهم، وعبوستهم وشكهم

ويصعد ، ومرارة الخطية، يأتي لينتشلك من أحزان الدنيا... إرادتك المتقهقرةو، وقلبك المتعثر، بيتك المتواضع

 .نجيلويلهب قلبك من خالل اإل، ليكإفهل تسمح له بأن يقترب ... بك إلى أورشليم الفرح والنصرة

نه اختفى من أمام إستكتشف فجأة ، وتتحد به، ويعطيك جسده ودمه األقدسين، ليكإجلس وعندما ي. 4

  !فاحذر أن تفقد هذا النصيب،  يريد أن يتحد بك يا أخي القاريءنعم يسوع. وذلك ألنه حل في أحشائك، عينيك



 :دروس عقائدية من الظهورات
 .وأكل قدامهم.. وتحادثوا معه.. لمسوهو. .رأوه.. وظهر لكثيرين... بالحقيقة قام... ن الرب قامإ. 1

ال يخطي وال ، يمرض وال يجوع ال، ال يلمس وال يحس، جسد نوراني روحانين جسد القيامة إ. 2

 .حين نقوم مع الرب، ننا سنلبس نفس هذا الجسدإو. يموت

 من خالل ولكننا تسلمناها، ن للرب أحاديث طويلة عن ملكوت اهللا لم تدون في األناجيل المقدسةإ. 3

هكذا بقية التقاليد تسلمناها في يقين ، نجيل سلمته لنا الكنيسة كتقليد رسولي ثابتوكما ان اإل. التقليد الرسولي

وهو الفيصل النهائي في كل شيء، نجيل ونصوصهمع روح اإلا طالقًوهي ال تتعارض إ، ا بيديد. 

ويا أختي الشابة... ا يا أخي الشابأخير... 

نت كل عام وأ. نجيله المحييوخدمة إل،  لشخصه المباركاوتكريس،  للمسيحاثر حبكل عام وأنت أك

كل . وهو اآلن حي يشفع فيك إلى األبد. وقام ألجلك، الذي مات ألجلك، تتقدم إلى األمام برفقة المسيح الحي

مام عرش النعمة فتخرج من أ). 21: 20يو " ( رسلني اآلب أرسلكم أناكما أ"ب رعام وأنت تنفذ دائما نداء ال

 .والرب معك... هذا أقوى براهين القيامة وأبقاهاف، وخدمة خالص، بكلمة شهادة، كل يوم

         

 


