دفن وقيامة املسيح
يوحنا 9:20-31:19

سؤال للمشاركة :ما هو أهم األعياد ابلنسبة إليك؟ وإىل ماذا تتطلَّع بشوق لتقوم به يف ذلك اليوم؟
ِ
ِ
ِ
مُثَّ إِ ْذ َكا َن ِ
ك َّ ِ
السب ِ
الصلِ ِ
ت ،أل َّ
يما،
اد َعلَى َّ
َن يَ ْوَم ذل َ
َج َس م
يب ِيف َّ ْ
است ْع َد ٌاد ،فَل َك ْي الَ تَ ْب َقى األ ْ
ْ
السْبت َكا َن َعظ ً
سأ ََل الْي ه م ِ
ْسَر ِسي َقا مُنمْم َويمْرفَعموا.
َ َم
س أَ ْن تمك َ
ود بيالَطم َ
ِ
صلم ِ
وب َم َعهم.
اآلخ ِر الْ َم ْ
فَأَتَى الْ َع ْس َك مر َوَك َس مروا َساقَ ِي األ ََّول َو َ
ِ
ِ
ِ
ات.
َوأ ََّما يَ مسوعم فَلَ َّما َجاءموا إِلَْيه ََلْ يَكْس مروا َساقَ ْيه ،أل ََُّنمْم َرأَْوهم قَ ْد َم َ
لك َّن و ِ
ِ
اح ًدا ِمن الْعس َك ِر طَعن جْن به ِِبرب ٍة ،ولِْلوقْ ِ
ت َخَر َج َد ٌم َوَماءٌ.
َ َْ
َ
َ َ َ َ م َْ َ َ َ
اْلَ َّق لِتم ْؤِمنموا أَنْتم ْم.
ول ْ
َوالَّ ِذي َعايَ َن َش ِه َدَ ،و َش َه َادتمهم َحق÷َ ،ومه َو يَ ْعلَ مم أَنَّهم يَ مق م
ِ
ِِ ِ
أل َّ
ْس مر ِمْنهم».
َن ه َذا َكا َن ليَت َّم الْكتَ م
اب الْ َقائ ملَ «:عظْ ٌم الَ يمك َ
وأَيضا ي مق م ِ
آخ مرَ «:سيَ ْنظممرو َن إِ َىل الَّ ِذي طَ َعنموهم».
ول كتَ ٌ
اب َ
َْ ً َ
ِ
ب ْ ِ ِ
الرام ِة ،وهو تِْل ِمي مذ يسوع ،و ِ
مُثَّ إِ َّن يوس َّ ِ ِ
ِ
لك ْن مخ ْفيَةً لِسبَ ِ
س أَ ْن
م م َ
َم َ َ
ف الذي م َن َّ َ َ م َ
َ
اْلَْوف م َن الْيَ مهودَ ،سأَ َل بيالَطم َ
َيْ مخ َذ جس َد يس َ ِ ِ
وع.
َخ َذ َج َس َد يَ مس َ
س .فَ َجاءَ َوأ َ
َ َ َ َم
وع ،فَأَذ َن بيالَطم م
ودميوس ،الَّ ِذي أَتَى أ ََّوالً إِ َىل يسوع لَيالً ،وهو ح ِامل م ِزيج مر وع ٍ
وجاء أَي ِ ِ
ود ََْن َو ِمئَ ِة َمنًا.
ََ َ ْ ً
َ م َ ْ َ م َ َ ٌ َ َ مّ َ م
ضا ني مق م م
ابَ ،كما لِْلي ه ِ
ٍ
ان مع األَطْي ِ
ود َع َادةٌ أَ ْن يم َك ِّفنموا.
َخ َذا َج َس َد يَ مس َ
فَأ َ
َ َم
وعَ ،ولَفَّاهم ِِبَ ْك َف َ َ َ
ِ
ِِ
وَكا َن ِيف الْمو ِض ِع الَّ ِذي صلِب فِ ِيه بستَا ٌن ،وِيف الْبستَ ِ
َح ٌد قَ ُّ
ط.
ان قَْْبٌ َجدي ٌد ََلْ يم َ
وض ْع فيه أ َ
َْ
م َ مْ َ مْ
َ
اك وضعا يس ِ
ب استِع َد ِاد الْي ه ِ
ود ،أل َّ
َن الْ َق ْ َْب َكا َن قَ ِريبًا.
فَ مهنَ َ َ َ َ َ م َ
وع ل َسبَ ِ ْ ْ َ م
وع جاءت مرََي الْمج َدلِيَّةم إِ َىل الْ َق ِْب ابكِرا ،والظَّالَم ابق .فَنَظَر ِ
ِ
وعا َع ِن الْ َق ِْْب.
ت ْ
اْلَ َجَر َم ْرفم ً
مسبم ِ َ َ ْ َ ْ م َ ْ
َوِيف أ ََّول األ ْ
ْ َ ً َ مَ
َ
ف ركضت وجاء ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
السيِّ َد ِم َن
َخ مذوا َّ
َ ََ َ ْ َ َ َ ْ
اآلخ ِر الَّذي َكا َن يَ مسوعم مُيبُّهمَ ،وقَالَ ْ
ت ََلمَما«:أ َ
س َوإِ َىل التّْلميذ َ
ت إ َىل ِسْ َعا َن بمطْمر َ
ضعموهم!».
الْ َق ِْْبَ ،ولَ ْسنَا نَ ْعلَ مم أَيْ َن َو َ
فَخرج بطْر ِ ِ
اآلخ مر َوأَتَيَا إِ َىل الْ َق ِْْب.
س َوالتّْلمي مذ َ
ََ َ م م م
ِِ
ان ي رمك َ ِ
ِ
س َو َجاءَ أ ََّوالً إِ َىل الْ َق ِْْب،
ضان َم ًعا .فَ َسبَ َق التّْلمي مذ َ
اآلخ مر بمطْمر َ
َوَكا َن االثْنَ َ ْ
و ْاَنَن فَنَظَر األَ ْك َفا َن موضوعةً ،و ِ
لكنَّهم ََلْ يَ ْد مخ ْل.
َْ م َ َ
َ ََ َ
1

ِ
وعةً،
س يَْت بَ عمهمَ ،وَد َخ َل الْ َق ْ َْب َونَظََر األَ ْك َفا َن َم ْو م
ض َ
مُثَّ َجاءَ ِسْ َعا من بمطْمر م
والْ ِمْن ِد َّ ِ
ِْ ِ
ضوعا مع األَ ْك َف ِ
ان ،بَ ْل َم ْل مفوفًا ِيف َم ْو ِض ٍع َو ْح َدهم.
س َم ْو م ً َ َ
َ
َ
يل الذي َكا َن َعلَى َرأسه لَْي َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن،
فَحينَئذ َد َخ َل أَيْ ً
ضا التّْلمي مذ َ
اآلخ مر الَّذي َجاءَ أ ََّوالً إ َىل الْ َق ِْْبَ ،وَرأَى فَ َ
أل ََُّنمم ََل ي مكونموا ب ع مد ي ع ِرفمو َن الْ ِكتاب :أَنَّه ي ْن بغِي أَ ْن ي مقوم ِمن األَمو ِ
ات( .يوحنا )9:20-31:19
َْ َْ
َ َ مََ
ْ َْ
َ َ َ َْ
ماذا حدث بعد موت يسوع؟
ما زلنا بصدد دراسة اْلادثة املؤثِّرة لتأ َّل وموت يسوع وماذا حصل على الصليب .وكانت الظلمة قد حلَّت
على األرض منذ الظهرية إىل أن أسلم روحه (مىت َ .)45:27ل تكن ظلمة كاملة إذ كان إبستطاعة اْلاضرين يف
َّ
حتل مثالً فقط على أرض
املكان أن يروا ما كان ُيدث .وقد كتب بعض آابء الكنيسة َّ
األولني عن تلك الظلمة أُنا َل ّ
إسرائيل ،بل غطَّت العاَل ِبسره .وقد ذكر أحد أابء الكنيسة واملؤلِّف ترتليان هذه اْلادثة يف كتابه
يتضمن دفاعيَّات عن املسيحيَّة كتبها للمؤمنني الذين كانوا موجودين يف األمْباطوريَّة
 Apologeticumالذي َّ
الرومانيَّة يف ذلك الزمن" .يف ْلظة موت املسيح ،إنفصل النور عن الشمس ،وأظلمت األرض عند منتصف النهار.
1
ِ
سجالتكم وهي تتطابق مع املعلومات املذكورة فيها".
وهذه األعجوبة َّ
مدونة يف ّ

وكان بعض اْلاضرين لعمليَّة الصلب َيملون َّ
للمقربني إليه كان ال مميكن
أن ال ميوت يسوع .فبالنسبة َّ
أن ميوت .وظنّوا أنَّه سوف ينزل عن الصليب بطريقة أعجوبيَّة فريبك أعداءه ومنتقديه ،فهم َل يفهموا حينها ملاذا كان
موته ضرورًًي .لكن شعب هللا ال ميكن أن ُيصل على اْلياة اْلقيقيَّة إالَّ من خالل موت الفادي مسيح هللا .وحمبَّة هللا
وعدله يتطلَّبان أن يمدفع مثن اْلطيَّة .وكان ال َّ
بد ليسوع أن ميوت فدية عنَّا.
اللصني .فكسر األرجل
وكان سبت الفصح يقرتب ،فإنكسرت قلوهبم إذ رأوا اجلنود الرومان يكسرون أرجل َّ
كان يم ِّ
سرع عمليَّة املوت ،إذ ال يعد إبمكان املصلوب أن يش ّد جسده إلستنشاق اَلواء .وكان املصلوب ميوت
إختناقًا .لكن ،عندما إقرتبوا من يسوع كان قد مات ،فلم ُيتاجوا لكسر رجليه .وكان األنبياء قد تنبَّأوا عن ذلك قبل
ِ ِ
َجيع ِعظَ ِام ِه .و ِ
بَُ .ي َف م ِ
الص ِّد ِيق ،وِمن َِ
ِ
اح ٌد ِمْن َها الَ يَْن َك ِس مر".
َجيعِ َها يمنَ ِّج ِيه َّ
الر ُّ ْ
وقت طويلَ " :كث َريةٌ ه َي بَالَ ًَي ّ
َ ْ
ظ َ َ
َ
ِ
"عظْ ًما الَ
(مزمور .)20-19:34كذلك ،ذمكر هذا األمر من خالل تكلّمهم عن طريقة تناول خروف الفصحَ :
تَك ِ
ْس مروا ِمْنهم( ".خروج  .)46:12وكان اليهود ملئات السنني يتناولون اْلروف يف عشاء الفصح دون أن يف ِّكروا أنَّه
As quoted by John MacArthur, The Murder of Jesus, Nelson Publishers, Page 228.
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مصلواب فيه كان ما
النبوات حرفيًّا .ويف الوقت الذي كان يسوع
يرمز إىل ذلك اإلنسان الذي سوف َييت وُي ِّقق تلك َّ
ً
يقارب املائيت ألف خروف يمذِبون لعشاء الفصح الذي كانت سيمقام يف البيوت يف أرجاء أورشليم .وكان يؤم أورشليم
يقل عن املليوين نسمة .وكان يمطلَب ممَّا ال يقل عن العشرة أشخاص بتناول اْلروف الواحد َّ
ألن
خالل الفصح ما ال ّ
أي جزء منه (خروج  ،)10:12إشارة إىل َّ
أن محل هللا جيب أن يدخل إىل
هللا أمر أن يؤكل ِبكمله .ال جيب أن يبقى ّ
الداخل.

أن البعض سيقولون َّ
لقد علم هللا يف ِع ْلمه املسبق َّ
إن يسوع َل ميت ،بل أمصيب ابإلغماء على الصليب.
لذلكِ ،سح ِبن يثقب اجلندي الروماين جنب يسوع ابْلربة .ويشهد يوحنا َّ
دما وماءً خرجا من جنبه (يوحنا
أن ً
ِ
 .)34:19ويشري خروج الدم واملاء يف عصران اْلديث إىل َّ
يؤدي إىل
أن املوت قد حدث ابلفعل .وكان الصلب ّ
نوعني من املوتَّ :إما صدمة نتيجة نقص حجم الدم أو اإلختناق.

تعرض له يسوع ما أفقده كميَّة كبرية من الدم
والصدمة نتيجة نقص حجم الدم هي نتيجة الضرب الذي َّ
ولذلك َل يعد إبمكانه محل الصليب .وتنهار الضحيَّة عادة بسبب إخنفاض مستوى ضغط الدم ،كذلك َّ
فإن الكليتني
ِ
يؤدي إىل الشعور ابلظمأ الشديد ،ومن ُثَّ جيتمع املاء حول التأمور
تتوقَّفان عن العمل للحفاظ على سوائل اجلسد ما ّ
ِ
ِ
جتمع السوائل يف غشاء
أو الغشاء الذي يغلّف القلب .وتتسارع دقَّات القلب بسبب إخنفاض ضغط ما ّ
يؤدي إىل ّ
إن خروج املاء والدم هو إشارة إىل مصل الدم .وكما َّ
القلب والرئتني .ويقول آخرون َّ
أن هللا خلق زوجة آلدم من جنبه
(تكوين َّ ،)22:2
فإن عروس املسيح مخلِقت من جنب يسوع الذي هو آدم األخري.
حدثت أمور عديدة يف األرجاء الروحيَّة يف ْلظة موت املسيح .وقد مس ِّجل لنا عدد منها ابلتفصيل ،بينما
أجنز يسوع عدَّة أمور عندما نزل إىل اجلحيم واليت ال ميكننا أن نستوعبها يف هذا اجلانب من األبدية .وقد كتب البشري
مىت قائالً:
ِ
فَصرخ يسوع أَيضا بِ ٍ ِ
ش َّق إِ ََل اثهنَ ه ِ
ْيِ ،م هن فَ هو ُق إِ ََل
اب ا هْلَهي َك ِل قَ ِد انه َ
َسلَ َم ُّ
وحَ .وإِ َذا ح َج ُ
ص ْوت َعظي ٍمَ ،وأ ْ
ََ َ َ م م ْ ً َ
الر َ
يسْي َّ ِ ِ
الصخور تَ َش َّق َقت ،والْ مقبور تَ َفتَّحت ،وقَام َكثِري ِمن أَج ِ ِ ِ ِ
ين
ض تَ َزلَْزلَ ْ
ساد الهقد َ
أه
َس َف ُلَ .واأل َْر م
الراقد َ
ْ َ مم َ ْ َ َ ٌ ه ه َ
تَ ،و ُّ م م
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ين َم َعهم
َو َخ َر ُجوا م َن اله ُقبُوِر بَ هع َد قيَ َامتهَ ،وَد َخلموا الْ َمدينَةَ الْ مم َقد َ
ينَ .وأ ََّما قَائ مد الْمئَة َوالذ َ
َّس َةَ ،وظَ َه مروا ل َكثري َ
الزلَْزلَةَ َوَما َكا َنَ ،خافُوا ِج ًّدا َوقَالمواَ «:حقًّا َكا َن ه َذا ابْ َن هللاِ!»( .مىت.)54-50:27
وع فَلَ َّما َرأ َْوا َّ
َُْي مر مسو َن يَ مس َ
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ما األمر الذي جعل حادثة صلب يسوع خمتلفة لدرجة َّ
اْلراس "خافوا جدًّا" (مىت )54:27؟ أرجو مشاركة
أن َّ

ما شهدوا وما إختْبوا بينما كانوا ينظرون املشهد.

َنن نعلم كيف يكون الزلزال ،لكن يذكر مىت ابلتحديد َّ
أن الصخور تشقَّقت .ختيَّل ذلك املشهد ،وأي شعور
إعرتى الذين كانوا قد شهدوا موت املسيح قبل ْلظات .ملاذا برأيك ذكر مىت تش ّقق الصخور؟ َّ
إن الظلمة اليت حلَّت

عند منتصف النهار واليت إمتدَّت لثالث ساعات كانت إنباءً ألمر رهيب سيحدث.

جتدر اإلشارة إىل َّ
أن أورشليم مبنيَّة على أرض صخريَّة ال حتتوي على كميَّة كبرية من الرتبة .وكانت معظم
القبور محتفر يف الصخر أو يف األرض وتمغلق ببالطة كبرية أو صخرة .هل مميكن أن يكون مىت قد أشار إىل تلك
الصخور عندما قال َّ
إن الصخور تشقَّقت؟ ف ِّكر يف هذا األمر! والذين كانوا موجودين يف املكان رأوا القبور املختومة
تمفتَح والقديسون والقديسات خيرجون منها وميشون يف املدينة! ال نعلم من كان هؤالء ،إالَّ أنَّنا نعلم َّأُنم ق ِّديسون
وق ِّديسات كانوا قد ماتوا ِ
كل تلك األسئلة! ملاذا برأيك كان
ودفنوا هناكَّ .
م
علي اإلنتظار للوصول إىل السماء وطرح ّ
عليهم إنتظار قيامة يسوع من األموات ليدخلوا من أبواب مدينة أورشليم؟ نقرأ َّ
أن يسوع كان ابكورة الذين "رقدوا"
(1كورنثوس  .)23:15وسنعاجل هذا األمر ابلتفصيل الح ًقا.
ماذا حصل يف اْليكل؟
خيْبان مىت عن حادثة حصلت يف اَليكل .فاَليكل كان مؤلًَّفا من غرفتني منفصلتني .كانت الغرفة األوىل
سمى قدس األقداس .وكان يمسمح للكهنة ابلدخول إىل قدس األقداس لتقدَي
سمى القدس وكانت الغرفة الثانية تم َّ
تم َّ
اْلبز على مائدة خبز الوجوه ووضع البخور على مائدة البخور ،وملىء املنائر السبع بزيت الزيتون .وكان حجاب
ِ
كف رجل يفصل مكان وجود الكهنة عن مكان وجود هللا.
بطول ستّني قدم وعرض ثالثني قدم وِساكته كسماكة ِّ
موجودا يف قدس األقداس ،وهو
وكان هللا يسكن يف سحابة خلف اْلجاب يف قدس األقداس .وكان اتبوت العهد
ً

عبارة عن صندوق من خشب السنط طوله أربعة أقدام وثالثة إنشات ،وعرضه وإرتفاعه قدمان ومثانية إنشات .وكان
مغطّى ابلذهب اْلالص .وكان لوحا الوصاًي العشر موجودين يف داخله .وكان يعلوه غطاء ذهيب يمسمى كرسي الرمحة.
ونقرأ َّ
أن هيكل سليمان كان ُيتوي على مالكني ذهبيني موضعني على جانب كرسي الرمحة.
ون ،علمُّو الْو ِ
ب َّ ِ
اح ِد َع َشر أَ ْذرٍع .وَخَْس أَ ْذرٍع جنَاح الْ َكر ِ
ِ ِ ِ ِ
اب َكروبَْ ِ
ني ِم ْن َخ َش ِ
وب
الزيْتم م َ
م م َ م م َ م م
" َو َعم َل يف الْم ْحَر م
ِ
ف جنَ ِ
ِ
الْو ِ
اح مد ،وَخَْس أَ ْذرٍع جنَاح الْ َكر ِ
ِ ِِ ِ
اح ِهَ .و َع َش مر أَ ْذ مرٍع
وب َ
اآلخ مرَ .ع َش مر أَ ْذ مرٍع م ْن طََرف َجنَاحه إ َىل طََر َ
َ
َ م م َ م م
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ِ ِِ
اح ٌد ،و َشكْل و ِ
الْ َكروب اآلخر .قِياس و ِ
اح ٌد لِْل َكروبَْ ِ
وب
ني .عملمُّو الْ َك مروب الْ َواحد َع َش مر أَ ْذ مرٍع َوَك َذا الْ َك مر م
َ ٌَ
م م َم َ ٌ َ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجن َحةَ الْ َكروبَْ ِ
اآلخر.و َج َعل الْ َكروبَْ ِ
اْلَائ َط
اح الْ َواحد ْ
ني فَ َم َّ
ني ِيف َو َسط الْبَ ْيت الدَّاخل ِّيَ ،وبَ َسطموا أ ْ
س َجنَ م
م
َم َ َ م
ِ
ِ
ِ
ِ
وجنَاح الْ َكر ِ
اآلخَرَ .و َغشَّى
س ْ
اْلَائ َ
اآلخ ِر َم َّ
َجن َحتم مه َما ِيف َو َسط الْبَ ْيت َميَ ُّ
اآلخَرَ .وَكانَ ْ
وب َ
َح مد مُهَا َ
تأْ
ط َ
سأَ
ََ م م
الْ َكروبَْ ِ
ني بِ َذ َه ٍ
ب1( ".ملوك)28-23:6
م
ُيق لرئيس
وكان ظهور هللا جليَّا على كرسي الرمحة من خالل الشكينة اليت كانت على شكل غيمة .وكان ّ
ِ
ثواب أبيض
الكهنة أن يدخل إىل هناك َّ
مرة واحدة يف السنة يف يوم الفداء .وكان خيلع ثيابه الكهنوتيَّة املتألّقة ويلبس ً
مصنوعا من الصوف الذي يشري إىل أعمال اجلسد".الَ يَتَ نَطَّمقو َن
عادًي من كتَّان .وَل يكن جيب أن يكون ذلك الثوب
ًّ
ً
ِِبَا يم َعِّر مق( ".حزقيال  .)18:44فأعمال هللا ال جيب أن تمعمل بواسطة اجلسد ،بل إبعالن إَلي .وكان يمربَط الكاهن
ِببل حول كاحل رجله اليسرى ،ويموضع جرس صغري على طرف عبائته .وكان يدخل من خالل اْلجاب الذي كان
يفصل هللا عن الناس حامالً دم محل الذبيحة .وكانت وظيفة اجلرس إعالم الكهنة ما إذا كان رئيس الكهنة ما يزال
يتم قبول دم الذبيحة.
على قيد اْلياة ،وكانوا يسحبونه بواسطة اْلبل إذا َل ّ
وكان الدم يمَّرش على كرسي الرمحة .وإذا خرج رئيس الكهنة كان هذا يعين َّ
أن دم الذبيحة قد متَّ قبوله .وكان
كِ ،م ْن َعلَى الْغِطَ ِاء ِم ْن بَْ ِ
ني
ك مهنَ َ
اك َوأَتَ َكلَّ مم َم َع َ
َجتَ ِم مع بِ َ
الرب قد قال إنَّه سوف يتالقى مع اإلنسان هناكَ ":وأ ََان أ ْ
ّ
ني اللَّ َذي ِن علَى َاتب ِ
ِ ِ
وت الشَّهادةِ ،بِ مك ِل ما أ ِ
موص َ ِِ ِ
يل( ".خروج  .)22:25وكان هللا يق ِّدم الرمحة
ََ
َّ
الْ َك مروبَْ ِ ْ َ م
يك به إ َىل بَِين إ ْسَرائ َ
عندما كان يقبل الدم املرشوش على كرسي الرمحة .وكان شعب هللا ينتظرون يف الباحة اْلارجيَّة ليخرج رئيس الكهنة.
وكان فور خروجه ينطق بعبارة واحدة هي":متَّ الغفران" .وكان الشعب يشعرون ابإلرتياح فيبتهجون وُيتفلون َّ
ألن
خطاًيهم قد مغ ِفرت لسنة جديدة.
سنوًي ملغفرة اْلطاًي وكان جزءًا أساسيًا من العبادة عند الشعب اإلسرائيلي .ماذا كان
تذكارا ً
كان سفك الدم ً

هللا ُياول تعليمهم واإلظهار َلم من خالل هذا التقليد؟

صادما حدث يف اَليكل! فاْلجاب مش َّق من األعلى إىل األسفل إشارة إىل َّ
خيْبان مىت َّ
أن هللا هو من
أمرا ً
أن ً

شقَّه .وكان اآلب يمعلن بذلك عن طريقة جديدة للتق ّدم إليه من خالل ذبيحة املسيح الكفَّاريَّة .وَل يعد ُيق لرجل
واحد فقط ابلدخول إىل حمضر هللا ،بل ُيق للجميع ذلك بسبب العمل التام الذي أ ِ
مجنز على الصليب .وال نستغرب
بد َّ
ور َكثِريٌ ِم َن الْ َك َهنَ ِة يم ِطيعمو َن ا ِإلميَا َن( ".أعمال الرسل  .)7:6وال َّ
أن الكهنة الذين
"وَجمْ مه ٌ
ما نقرأ يف أعمال الرسلَ :
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كانوا موجودين يف اَليكل وِسعوا َّ
أن اْلجاب إنشق عند موت املسيح ذم ِهلوا بشدَّة! وكان األمر كافيًا لكي يؤمن يف
اْلال الذين شاهدوا ذلك ،ونقرأ َّ
أن هذا ما حدث ابلفعل .أتساءل هل ًي ترى أصلحوا اْلجاب بعد ذلك؟
يسوع يذهب إَل ابطن األرض
دعين أف ِّكر اآلن إىل أين ذهب يسوع بينما كان جسده يف القْبَ .نن نعلم أنَّه َل يذهب إىل السماء عندما مات ،ألنَّه

ال ََلا يسوع«:الَ تَ ْل ِم ِس ِيين ألَِّن ََل أَصع هد ب ع ُد إِ َىل أَِِب .و ِ
لك ِن ا ْذ َهِيب إِ َىل
ه ه َ َه
قال ملرَي اجملدليَّة بعدما قام من املوت" :قَ َ َ َ م م
َ
َص َع مد إِ َىل أَِِب َوأَبِي مك ْم َوإَِلِي َوإَِلِ مك ْم"( .مىت  .)17:20من املمتعارف عليه َّ
أن يسوع ذهب ابلروح
إِ ْخ َوِيت َوقم ِوِل ََلمْم:إِِّين أ ْ
األول
يضم القسم َّ
عند موته إىل مكان يمدعى اَلاوية ،وهو العاَل السفلي املنقسم إىل عاملني بواسطة َّ
هوة كبريةّ .
َّ
للص
فيضم "املتعِّزين" (لوقا  .)23-22:16والقسم الثاين هو الذي أشار إليه يسوع ِّ
"املعذبني"َّ ،أما القسم الثاين ّ

التائب على الصليب إذ قال له إنَّه سيكون معه اليوم يف "الفردوس".
سمى ِبضن إبراهيم أاب املؤمنني".الَّ ِذي فِ ِيه
يبقى الكثري الذي َل مخن َْب عنه ،لكن هذا اجلانب املمبارك هو ما يم َّ
ِ
السج ِن ،إِ ْذ عص ِ ِ
ِ
وح ،إِ ْذ َكا َن
ت أ ََانةم هللاِ تَْن تَ ِظ مر َمَّرًة ِيف أًََّيِم نم ٍ
ني َكانَ ْ
ََ ْ
أَيْ ً
ت قَدميًا ،ح َ
ب فَ َكَرَز لأل َْرَو ِاح الَِّيت ِيف ّ ْ
ضا ذَ َه َ
الْ مف ْلك ي بَن ،الَّ ِذي فِ ِيه خلَ ِ
َي َمثَ ِاين أَنْ مف ٍ
س ِابلْ َم ِاء1( ".بطرس .)20-19:3
م مْ َ
ص قَليلمو َن ،أ ْ
َ َ
منتصرا مفاتيح
عندما نزل إىل العاَل السفلي ،أعلن دينونة هللا العادلة على املوجودين يف قسم املع ّذبني ،وأخذ
ً
املوت واَلاوية (رؤًي يوحنا  .)18:1وأمطلِق سراح الذين كانوا حمفوظني يف القسم اآلخر فور موته على الصليب.
ِ
"إِ ْذ َ ِ ِ
َّاس َعطَ َاًي».
صع َد إ َىل الْ َعالَء َس ََب َسْب يًا َوأ َْعطَى الن َ
وأ ََّما أَنَّه « ِ
ضا أ ََّوالً إِ َىل أَقْ َس ِام األ َْر ِ
الس ْفلَى.
ض ُّ
صع َد» ،فَ َما مه َو إِالَّ إِنَّهم نََزَل أَيْ ً
َ م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات ،ل َك ْي ميَْألَ الْ مك َّل ".أفسس 10-8:4
ضا فَ ْو َق ََجي ِع َّ
صع َد أَيْ ً
اَلَّذي نََزَل مه َو الَّذي َ
ِ
كل ذلك من كان هؤالء الناس الذين قاموا من القبور عند موت املسيح .لقد كانوا موضوعني يف
رَِّبا ّ
يفسر ّ
يبشرون َّ
سكان أورشليم إىل أن صعدوا
األسر إىل أن دفع يسوع الفدية كاملة على الصليب .ومن الواضح َّأُنم جالوا ِّ
مع يسوع إىل السماء عند اآلب .ولقد أمطلِق على يسوع لقب "ابكورة الراقدين" (رؤًي  .)5:1ويمسمى كذلك يف
ِ
الراقِ ِدين1( ".كورنثوس " .)20:15و ِ
لك ِن اآل َن قَ ْد قَام الْم ِس ِ
رسالة كورنثوس":و ِ
لك َّن
ص َار َاب ُك َ
يح م َن األ َْم َوات َو َ
َ
َ َ م
َ
ورَة َّ َ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِِ ِ
َّ
يح ِيف ََِميئِ ِه1( ".كورنثوس  .)23:15ما ميكنين أن أفهمه من
ين ل ْل َم ِس ِ
يح َاب ُك َ
مك َّل َواحد يف مرتْ بَته :الْ َمس م
ورةٌ ،مُثَّ الذ َ
كل ذلك َّ
أن يسوع بعدما قام من املوت وتقابل مع مرَي اجملدليَّة صعد َّأوالً من اَلاوية مع الق ِّديسني ،وإبتدأ ابلتن ّقل
ّ
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يوما قبل أن يصعد ُنائيًّا إىل اآلب (أعمال الرسل .)3:1
بني األرض والسماء ألربعني ً
هل مات يسوع يف يوم اجلمعة؟
يدور النقاش حول هذا األمر ،لكن تشري بعض الْباهني إىل َّ
أن يسوع مات عند الساعة الثالثة من بعد ظهر
يظن كثريون .وكان قد قال إنَّه سيبقى يف بطن األرض لثالثة َّأًيم وثالث
يوم اْلميس ،وليس يوم اجلمعة كما ّ
وان من ِيف بطْ ِن ْ ِ
ث لَيال ،ه َك َذا ي مكو من ابن ا ِإلنْس ِ
ٍ
ان ِيف قَ ْلب األ َْر ِ
ض ثَالَثَةَ
ليال":ألَنَّهم َك َما َكا َن يم َ
َ
َ
اْلموت ثَالَثَةَ أ ًََّيم َوثَالَ َ َ
ْم َ
ث لَيَال( ".مىت .)40:12
أَ ََّّيٍم َوثَالَ َ
النص يف إجنيل يوحنا َّ
أن يسوع مات يف يوم اإلستعداد للعيد (يوحنا  .)31:19وكان مع غروب
خيْبان ّ
ُيل عيد الفطري أو الفصح .وكان اليهود يعتْبون الغروب بدايةً ليوم جديد .وكان الفصح يمعتَْب سبت مميَّز
الشمس ّ
ِبي عمل .ونقرأ يف األانجيل َّ
أن اليهود َل يريدوا أن تبقى األجساد معلَّقة على الصلبان
حيث َل يكن
ً
مسموحا القيام ِّ

يف السبت (يوحنا  .)31:19وأعتقد َّ
أن ذلك السبت كان سبت الفصح املميَّز وليس يوم السبت الذي يلي يوم
ِ
األًيم الثالثة اليت قضاها يف
فسر فرتة َّ
اجلمعة يف أيَّة عطلة ُناية األسبوع .لكن ال ِّ
يغري هذا األمر ّ
أي شيء ،إالَّ أنَّه ي ّ
القْب.

ِ
ب ْ ِ ِ
الرام ِة ،وهو تِْل ِمي مذ يسوع ،و ِ
" مُثَّ إِ َّن يوس َّ ِ ِ
ِ
لك ْن مخ ْفيَةً لِسبَ ِ
س أَ ْن
م م َ
َم َ َ
ف الذي م َن َّ َ َ م َ
َ
اْلَْوف م َن الْيَ مهودَ ،سأ ََل بيالَطم َ
َيْ مخ َذ جس َد يس َ ِ ِ
وع.
َخ َذ َج َس َد يَ مس َ
س .فَ َجاءَ َوأ َ
َ َ َ َم
وع ،فَأَذ َن بيالَطم م
ودميوس ،الَّ ِذي أَتَى أ ََّوالً إِ َىل يسوع لَيالً ،وهو ح ِامل م ِزيج مر وع ٍ
وجاء أَي ِ ِ
ود ََْن َو ِمئَ ِة َمنًا.
ََ َ ْ ً
َ م َ ْ َ م َ َ ٌ َ َ مّ َ م
ضا ني مق م م
ابَ ،كما لِْلي ه ِ
ٍ
ان مع األَطْي ِ
ود َع َادةٌ أَ ْن يم َك ِّفنموا.
َخ َذا َج َس َد يَ مس َ
فَأ َ
َ َم
وعَ ،ولَفَّاهم ِِبَ ْك َف َ َ َ
ِ
ِِ
وَكا َن ِيف الْمو ِض ِع الَّ ِذي صلِب فِ ِيه بستَا ٌن ،وِيف الْبستَ ِ
َح ٌد قَ ُّ
ط.
ان قَْْبٌ َجدي ٌد ََلْ يم َ
وض ْع فيه أ َ
َْ
م َ مْ َ مْ
َ
اك وضعا يس ِ
ب استِع َد ِاد الهي ه ِ
ود ،أل َّ
َن الْ َق ْ َْب َكا َن قَ ِريبًا( ".يوحنا )42-38:19
سبَ ِ ه ه
َُ
فَ مهنَ َ َ َ َ َ م َ
وع ل َ
التعجب كيف َّ
أن الناس املتدينني صارمون بتنفيذ الناموس ِبذافريه .لقد أرادوا أن تمنزل أجساد
ال ّ
أكف عن ّ
الرجال الثالثة املعلَّقة على الصليب قبل بداية الفصح ،بينما كانوا قد إقرتفوا أعظم جرمية يف اتريخ البشريَّة إذ رفضوا

سرا ابملسيح عن إمياُنما وُها
وقتلوا إبن هللا .وال توجد خطيَّة أكْب من رفض املسيح .ومن ُثّ أعلن إثنان من املؤمنني ًّ
وقررا أن يكرما يسوع يف موته ،ابلرغم من َّأُنما َل يتحليَّا
يوسف الذي من الرامة ونيقودميوس عضو َملس السنهدرَي َّ
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ابلشجاعة ليكشفا عن إمياُنما به خالل حياته .فطلبا جسده من بيالطس ،وإشرتًي تِ ًبعا للعادات اليهوديَّة َخسة
املر ولفَّا هبا جسده.
وسبعني أونصة مثينة من الطيب و ّ
وكان املر عبارة عن مادة لزجة ذات رائحة َجيلة وقد إستخدمها املصريون يف عملية حتنيط أمواهتم .لكن كان
تفح منه رائحة خشب الصندل .وكان املزيج
اليهود يستخدموُنا على شكل مسحوق خملوط مع نبات األلوه الذي ّ
يقسى بعد ل ِّفه حول اجلسد ليش ِّكل غطاء و ٍاق.
ِ
ِ
يظن البعض َّ
وصلِب
أن يسوع َل ميت فعليًّا على الصليب ،بل أمغمي عليه .لكن لنف ّكر ابألمر :لقد عم ّذب م
ّ
ِ
ف جسده خبمسة وسبعني أونصة من األطيابُ .ثّ مختم قْبه وبقي دون ماء وال طعام لثالثة
وطمعِن جنبه ابْلربة ُث لم َّ

َّأًيم حترسه َمموعة من اجلنود الرومان .فاملنطق البشري يرفض فكرة أنَّه َل ميت.

كل من نيقودميوس ويوسف عن إميانه بعد موت يسوع؟
ملاذا ،برأيك ،أعلن ّ
وإين متأ ّكِد َّأُنما رأًي اْلاجة لدفن اجلسد قبل السبت
رَِّبا حثَّتهما حمبَّتهما للمسيح ابلدفاع عن إمياُنماِّ .
الذي كان قد بدأ ثالث ساعات من موته .وشعرا بضرورة دفنه بطريقة حمرتمة .ويوحنا هو الوحيد بني البشريين الذي
ذكر َّ
حىت تلك اللحظة ،ورَِّبا
سرا َّ
أن نيقودميوس ساعد يوسف الذي من الرامة يف عمليَّة الدفن .كاان كالُها مؤمنني ًّ
ِ
شعرا بضرورة التعويض عند موت يسوع َّ
يشجعاه ويدعماه يف حياته .وتمعتَْب كميَّة الطيب اليت إستمخدمت
ألُنما َل ّ

ممفرطة إذ تناسب دفن أحد امللوك .لكنَّها تناسب دفن يسوع إذ هو ملك امللوك .لقد إشرتى نيقودميوس َخسة
وسبعني أونصة من الطيب أي ما يقارب املئة كيلوغر ًاما .وال َّ
بد أنَّه كان غاِل الثمن جدًّا ،ما يذ ّكِران ابلطيب الكثري
الثمني الذي مس ِكب على رجلَي يسوع وهو كان ما يزال حيًّا .وَنن نعلم َّ
خيص
كل تفصيل ّ
أن هللا اآلب أشرف على ّ
موت يسوع ودفنه .وقد مت دفنه ابلطريقة اليت تنبَّأ عنها إشعياء يف القدَيِ :
ِ
ِ
ين ِعْن َد
ّ
َ
"و مجع َل َم َع األَ ْشَرار قَْ مْبهمَ ،وَم َع َغ ٍّ
ش( ".إشعياء )9:53
َم ْوتِِهَ .علَى أَنَّهم ََلْ يَ ْع َم ْل ظمْل ًماَ ،وََلْ يَ مك ْن ِيف فَ ِم ِه ِغ ٌّ
نقرأ َّ
كن قد رافقن يسوع وتالميذه يف الرحلة من اجلليل (لوقا
عددا من النساء رافقن الرجلني واللوايت َّ
أن ً
حىت يستطعن أن يرجعن ِبنوط وأطياب إضافيَّة عندما ينتهي السبت يف َّأول يوم
تعرفن على موقع القْب َّ
َّ .)55:23
تتم مراسيم الدفن:
من األسبوع .وخيْبان مرييل اتين يف كتابه يف اللغة اإلنكليزيَّة "حقيقة القيامة" كيف كانت ّ
بقوة من حتت اإلبطني إىل الكاحلني بواسطة لفائف من
غسل م
وجيلَّس ُثَّ يمربَط َّ
"كان اجلسد ،يف العادة ،يم َّ

سنتيمرا .وكانت تموضع بني اللفائف أطياب ذات طبيعة صمغيَّة عادة .وكانت
كتَّان عرضها ما يقارب الثالثني
ً

8

أيضا كالصق لتثبيت اللفائف يف غطاء محم َكم .وعندما كان يملَّف اجلسد ابلكامل ،كان يمغطَّى الرأس بقطعة
تمستخدم ً
قماش مربعة تربط حتت الذقن ملنع اْلنك من اإلرختاء2".
َّ م
ِ
ِ
وخيْبان مىت َّ
حماذًي للجلجثة وكان مل ًكا
أن يسوع مدفن يف قْب جديد كان قد محفر يف الصخر .وكان القْب ً
ليوسف الذي من الرامة الذي خيْبان مىت أنَّه كان غنيًّا (مىت  .)57:27وكانت قبور األغنياء كهذا القْب محتفر مرتفعة
كبريا مدحرِج على مدخلهُ .ثَّ طلب رؤساء الكهنة والشيوخ ِبن
كي يتمكن الوقوف فيها .ويضيف مىت ً
حجرا ً
أيضا أن ً
يؤمر ِبراسة القْب على أيدي أربعة من اجلنود الرومان .فقد خافوا من أن يسرق أتباع يسوع جسده ومن ُثَّ يدَّعون أنَّه
ووضع ختم على اْلجر ملنع أيَّة حماولة خداع (مىت  .)66-60:27وكانت حجارة ابب
إنساان ًّ
قام وأنَّه ليس ً
عادًي .م
القْب تزن أكثر من طن ،فكانت محتفر عليه مسكة لدحرجته.

اسا من اجلند الروماين قرب القْب؟ ملاذا َل يدعوا رجاَلم
ملاذا طلب القادة اليهود من بيالطس أن يضع حر ً
ُيرسون القْب؟
أن األمر الصادر عن األمْباطوريَّة الرومانيَّة له ثقله .وإذا قالوا َّ
لقد علم القادة اليهود َّ
إن يسوع َل يقم من املوت
من املمكن أن يمقال َّإُنم يكذبون لتغطية فعلتهم بصلب رجل بريء .أضف إىل َّ
أن اجلنود الرومان كانوا َّ
مدربني تدريبًا
رفيع املستوى ،وكانوا يعرفون َّ
أن خسارهتم ألي سجني تكلِّفهم حياهتم .ونقرأ الح ًقا يف سفر أعمال الرسل أنَّه عندما
مس ِجن بطرس الرسول متَّت حراسته من قِبَل أربعة أرابع من اجلنود .وعندما أخرجه املالك من السجن أعدم هريودس
حارسا بسبب فقداُنم لسجني (أعمال الرسل .)19-4:12
الستة عشر ً
لنلقي نظرة اآلن على ما جاء يف األصحاح العشرين من إجنيل يوحنا:
وع جاءت مرََي الْمج َدلِيَّةم إِ َىل الْ َق ِْب ابكِرا ،والظَّالَم ابق .فَنَظَر ِ
ِ
وعا َع ِن الْ َق ِْْب.
ت ْ
اْلَ َجَر َم ْرفم ً
مسبم ِ َ َ ْ َ ْ م َ ْ
َوِيف أ ََّول األ ْ
ْ َ ً َ مَ
َ
ف ركضت وجاء ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
السيِّ َد ِم َن
َخ مذوا َّ
َ ََ َ ْ َ َ َ ْ
اآلخ ِر الَّذي َكا َن يَ مسوعم مُيبُّهمَ ،وقَالَ ْ
ت ََلمَما«:أ َ
س َوإِ َىل التّْلميذ َ
ت إ َىل ِسْ َعا َن بمطْمر َ
ضعموهم!».
الْ َق ِْْبَ ،ولَ ْسنَا نَ ْعلَ مم أَيْ َن َو َ
فَخرج بطْر ِ ِ
اآلخ مر َوأَتَيَا إِ َىل الْ َق ِْْب.
س َوالتّْلمي مذ َ
ََ َ م م م
ِ
ِ
ِ
وَكا َن االثْنَ ِ
س َو َجاءَ أ ََّوالً إِ َىل الْ َق ِْْب،
ان يَ ْرمك َ
ضان َم ًعا .فَ َسبَ َق التّْلمي مذ َ
اآلخ مر بمطْمر َ
َ
Merril C. Tenney, The Reality of the Resurrection (New York, NY: Harper and Row Publishers), 1963, Page 117.
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و ْاَنَن فَنَظَر األَ ْك َفا َن موضوعةً ،و ِ
لكنَّهم ََلْ يَ ْد مخ ْل.
َْ م َ َ
َ ََ َ
ِ
وعةً،
س يَْت بَ عمهمَ ،وَد َخ َل الْ َق ْ َْب َونَظََر األَ ْك َفا َن َم ْو م
ض َ
مُثَّ َجاءَ ِسْ َعا من بمطْمر م
والْ ِمْن ِد َّ ِ
ِْ ِ
ضوعا مع األَ ْك َف ِ
ان ،بَ ْل َم ْل مفوفًا ِيف َم ْو ِض ٍع َو ْح َدهم.
س َم ْو م ً َ َ
َ
َ
يل الذي َكا َن َعلَى َرأسه لَْي َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن،
فَحينَئذ َد َخ َل أَيْ ً
ضا التّْلمي مذ َ
اآلخ مر الَّذي َجاءَ أ ََّوالً إ َىل الْ َق ِْْبَ ،وَرأَى فَ َ
ِ
ِ
وم ِم َن األ َْم َوات( .يوحنا )9-1:20
اب :أَنَّهم يَْن بَغي أَ ْن يَ مق َ
أل ََُّنمْم ََلْ يَ مكونموا بَ ْع مد يَ ْع ِرفمو َن الْكتَ َ
أن يسوع حي بعكس الفرضيَّة القائلة َّ
ما األمر برأيك الذي رآه يوحنا يف القْب الذي جعله يؤمن َّ
أن اجلسد
مس ِرق؟
عندما ِسع التالميذ َّ
أن اْلجر كان قد مدحرِج عن القْب ،إعتقدوا يف البداية أنَّه مس ِرق ،وقالت مرَي اجملدليَّة لبطرس
ويوحنا" :أَخ مذوا َّ ِ
ضعموهم!"(.يوحنا  .)2:20ونقرأ أنَّه عندما دخل يوحنا إىل القْب
السيِّ َد م َن الْ َق ِْْبَ ،ولَ ْسنَا نَ ْعلَ مم أَيْ َن َو َ
َ
آمن ،لكن ِباذا آمن؟ هل آمن َّ
حي.
أن يسوع إختفى ِّ
بكل بساطة؟ آمن عندما رأى األكفان موضوعة جانبًا أنَّه ّ
َّ
األول الذي إستوعب األمر .دعوان نف ِّكر ِبا قاله يوحنا
حي ،وكان َّ
وكان يوحنا التلميذ َّ
األول الذي صدَّق أن يسوع ّ
عندما رأى األكفانَ .نن نعلم َّ
متاما كما كان يفعل
أن اجلسد كان ملفوفًا بكتَّان موضعت بني طيَّاته األطياب ً
املصريون ،وكان الرأس يملّف بقطعة قماش منفصلة .وميكنين أن أختيَّل َّ
أن األكفان كانت قاسية بسبب جفاف
مر وغريه .لكن اجلسد خرج منها اترًكا وراءه ما يشبه الشرنقة ،بدل أن تمرمى اللفائف جانبًا من دون
األطياب من ّ
َّ
َّ
َّ
حي.
ترتيب .لقد خرج اجلسد من اللفائف وتركها مرتَّبة .وأظن أن هذا ما رآه يوحنا .وقد أتكد ِبا رآه أن يسوع ّ
من الالفت أنَّه عندما دخلت مرَي اجملدليَّة إىل القْب ،وجدت مالكان واقفني على كل جهة حيث كان جسد
يسوع موضوعا" :أ ََّما مرََي فَ َكانَت واقِ َفةً ِعْن َد الْ َق ِْب خا ِرجا تَب ِكي .وفِ ِ ِ
ت َمالَ َك ْ ِ
ني
ت إِ َىل الْ َق ِْْب ،فَنَظََر ْ
يما ه َي تَْبكي ْاَنَنَ ْ
ً
َْ م
ْ َ ً ْ
َ َ
ْ َ
ني و ِ
بِثِي ٍ
الر ْجلَ ْ ِ
اب بِ ٍ ِ ِ
اآلخر ِعْن َد ِّ
وعا( ".يوحنا -11:20
اح ًدا ِعْن َد َّ
نيَ ،حْي م
وع َم ْو م
ض ً
ث َكا َن َج َس مد يَ مس َ
َ
يض َجال َس ْ َ
الرأْ ِس َو َ َ
ً .)12يَلا من مقاربة َجيلة لقدس األقداس حيث كان جيلس مالك على كل جانب منه! وكان مالكان واقفني حيث
موضوعا ،الواحد من جهة رأسه واآلخر من جهة قدميه .وقد أشار يسوع بذلك إىل كرسي رمحة هللا!
كان يسوع
ً
وعندما نف ِّكر َّ
ف بكتَّان أبيض نفهم اإلشارة إىل الكهنوت والطهارة ،وقد قدَّمنا إىل اآلب إذ سفك
ِبن جسد يسوع لم َّ
دمه فدية عن خطاًيان!
ملاذا ضرورة وجود كل تلك التفاصيل ؟
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ِ
اإلدعاءات اليت قدَّمها؟ وما هو
إن كان يسوع هو هللا وقد قام من األموات ،فما هي َّ
ردة فعلك جتاهه وجتاه ّ
كل ذلك على حياتك؟ وإن كنَّا نؤمن أنَّه حقًّا قام ،علينا أن نتجاوب شخصيًّا معه .وإن كان يسوع ابلفعل
أتثري ّ
ملك امللوك ،فعليك أن ِّ
تقرر إن كنت تريده أن ميلك عليك.
دعوان نلقي نظرة على املنطق وراء قول الذين يدَّعون أن أعداء يسوع أو تالميذه سرقوا جسدهَّ .أوالً ،كان
ض ِرب بقسوة وطمعِن وخرج منه دم وماء كدليل
اجلسد ملفوفًا بكميَّات ثقيلة جدًّا من الكفان واألطياب ،وكان قد م
كل ما أصابه؟
على املوت .وقد أشار يوحنا عن عمد إىل ذلك بكل تفصيل .فكيف مميكن أن يبقى يسوع حيًّا بعد ِّ
ِ
ِ
اثنيًاَّ ،
ابإلدعاء أنَّه قام األمر
إن فكرة سرقة جسده مضحكة جدًّا .فأعداؤه َل يريدوا أن يق ّدموا لتالميذه أيَّة فرصة ّ
ُيث تالميذه على سرقة جسده ،ونقرأ أ َُّنم كانوا حزينني وخائفني
الذي ّ
أي دافع ّ
يدل على ألوهيَّته .وَل يكن هناك ّ
خيتبؤون خوفًا من اإلضطهاد .لكنَّنا نقرأ الح ًقا َّأُنم أتلَّموا وماتوا بسبب إمياُنم الذي يقول َّ
ابْلق إبن
إن يسوع هو ّ
هللا .وملاذا يق ِّدمون حياهتم لكذبة إن كانوا حقًّا قد سرقوا اجلسد؟
ال ُيمل هذا التفسري أي نوع من املنطق .ويف الواقع ،لقد قال البعض إنَّه عليك أن تتحلَّى إبميان أكْب
أن يسوع قام حقًّا من املوت! وقال بعض النقَّاد َّ
لتؤمن هبذه النظرية من أن تؤمن َّ
إن النساء ذهنب إىل القْب اْلطأ ،أو
أن يسوع أفاق من غيبوبته ودحرج اْلجر .إالَّ َّ
أن كتَّاب األانجيل يق ِّدمون الكثري من التفاصيل يف هذا اإلطار

قصة اإلجنيل .وإن كانت ليست هناك أيَّة قيامة ،فال يوجد رجاء ،وال توجد حياة بعد
لعلمهم أنَّه ُيتوي على حمور َّ
املوت.
أن كثريين إختْبوا معجزات ،كما َّ
ويبقى الواقع َّ
أن أتباعه ذهبوا إىل حتفهم وهم يشهدون عنه ومن الواضح
حىت َّأُنم بذلوا حياهتم إلتِّباعه .وإن كان ليس من َّإدعى أنَّه يكون ،فماذا ميكن أن نقول
َّأُنم كانوا مقتنعني إبمياُنم َّ
عن تعليمه؟ عندها لن ُيمل تعليمه وحياته أي معَن.
مميكن أن تطغو على أفكاران تفاصيل تق ِّدمها هوليوود عند التفكري يف حياة يسوع وموته وقيامته من
الصليب الكبري الذي عملِّق عليه مثالً (يمقارب إرتفاع الصليب الذي عملِّق عليه الثمانية أو التسعة أقدام) ،إىل مشهد
اْلراس عند صلبه تركوا املكان ما عدا قلَّة قليلة صادقة
أظن أ َّن الذين َل يقوموا بدور َّ
السماء املمظلمة .ويف الواقعّ ،
ووفيَّة .ونقرأ يف مىت َّ 54:27
أن أحد اجلنود صرخ قائالًَ ":حقًّا َكا َن ه َذا ابْ َن هللاِ" ،لكن ابلنسبة لآلخرين الذين كانوا
بد َّ
يمشاهدون ما ُيصل ال َّ
أن األمر كان خمي ًفا جدًّا.
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حىت تالميذ يسوع كانوا خائفني ومندهشني .فبالنسبة َلم ،الرحلة إنتهت .لقد إصطدموا يف حقيقة َّ
أن
بد َّ
يسوع قد تركهم إىل األبد .وال َّ
أن األمر كان مرعبًا إذ بدأوا يف ِّكرون ما إذا كانت ملكوت السموات حقيقيَّة أم
ال .فإن كان هو الذي أبرأ املرضى وأقام املوتى َل يستطع أن خيلِّص نفسه ،فكيف يستطيع أن خيلِّصهم؟ لكن ،خيْبان

بكل شجاعة مملوئني من الروح القدس حىت موهتم اجمليد.
التاريخ والتقليد أنَّه عندما فهموا أنَّه قام جالوا ِّ
مبشرين ِّ
وكتب جون فوكس يف اللغة اإلنكليزيَّة ما هو معروف اليوم ب ِ "كتاب فوكس عن الشهداء" .وكان قد متَّ نشره يف
األًيم العصيبة" .وذكر كيف واجه املوت عدد من تالميذ يسوع
العام  1563حتت عنوان "أعمال وتذكارات تلك َّ

األًيم األخرية لبعض رسل الكنيسة
كما نمقلت عْب التاريخ والتقليد .ومايلي بعض التفاصيل اليت ذكرها يف كتابه عن َّ
األوىل:
"كان يعقوب أخو يوحنا َّأول من إستشهد من بني اإلثين عشر تلمي ًذا ،ويمقال َّ
إن هريودس أغريباس ملك
األول أمر بقطع رأسه .وقد ع ِّذب فيليبس ورِمي يف السجن ومن ُث ِ
َّ
جروا مرقس وسط
اليهوديَّة َّ
م
م
ّ م
صلب .ويمقال إُنم ّ
ٍ
وصلِب
شوارع اإلسكندريَّة إىل أن َّ
متزق جسده إىل إرب بعد أن كان عارض قيام إحتفال لإلله الوثين سرياﭘ يس .م
ِ
ِ
َّ
شاعرا بعدم إستحقاقه لذلك .ويمقال
بطرس معلَّ ًقا ر ً
أسا على عقب ألنَّه رفض أن يمعلق ابلطريقة اليت عملّق فيها سيّده ً
َّ
وبشر
الرب مرِجم ،لكن تقول بعض التقارير إنَّه مرمي من أعلى برج اَليكل ومن ُث قم ِطع رأسهَّ .
إن يعقوب الصغري أخو ّ
وصلِب على صليب بشكل  xالذي صار معروفًا إبسم صليب القديس
إندراوس أخو يعقوب عدَّة شعوب آسيويَّة م
إندراوس .وال نعرف الكثري عن ُناية حياة مىت ،لكن يقول البعض إنَّه مِِسّر إىل األرض يف أثيوبيا ومن ُث قم ِطع رأسه.
ِ
ِ
وخيِْب
وصلِب يهوذا أخو يعقوب يف مدينة الرها يف بالد ما بني النهرين .م
ورجم متياس يف أورشليم ُث قمطع رأسه .م
م
ِ
ِ
التقليد َّ
وصلب هناك .وبشَّر توما ابإلجنيل يف بالد الفرس وابرثيا واَلند.
أن برثلماوس ذهب إىل شرق اَلند ّ
ليبشر م
وعم ِّذب يف مدينة كاالمينا يف اَلند وطمعِن ابْلرابت وُث مرمي يف فرن .وال نعرف ماذا حصل للوقا ،فيقول البعض إنَّه
عملِّق على شجرة زيتون ،ويقول البعض اآلخر إنَّه مات بسبب التق ّدم ابلعمر .وأملقي القبض على الرسول يوحنا يف
أفسس وأ ِ
مرسل إىل روما حيث موضع يف وعاء مليء ابلزيت املغلي لكنَّه َل ميتُ .ث نمِفي إىل جزيرة بطمس حيث كتب
كل
سفر الرؤًي .وعاد إىل أفسس بعد إطالق سراحه من بطمس حيث مات يف حواِل سنة 98م .وابلرغم من ّ
أن الرب كان يضم إىل الكنيسة كل يوم3".
اإلضطهادات ووسائل املوت القاسية إالَّ َّ ّ
ّ

ضحوا ِبياهتم من أجل كذبة؟ لقد
بعد النظر إىل كل تلك التفاصيل هل تظن أنَّه كان مميكن للرسل أن يم ّ
إشتعلت أرواحهم يف دواخلهم بعد صلب املسيح حىت َّإُنم بقوا اثبتني يف مواجهة اإلضطهادات والصعوابت من أجل
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نشر اإلجنيل واإلخبار تكر ًارا عن األعمال اليت قام هبا يسوع والتعاليم اليت قدَّمها ومن يكون هو يف اْلقيقة وما كان
اَلدف من َميئه.
لكل هذه املعلومات":ماذا سيكون موقفك من يسوع الذي يقول إنَّه إبن هللا
َّأود أن أسألك بعد قراءتك ِّ
ردة فعلك؟"
وملك امللوك؟ ما هي َّ
ِ
خاصة به .اشكره من أجل حمبَّته لك ،وإن َل
أشجع كل من قرأ هذه الكلمات أن يتلو لآلب صالة َّ
صالة :أريد أن ّ
ِ
فإين أشجعك على فعل ذلك اآلن.
تسلّمه قلبك بعد ِّ

Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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