هل الكتاب المقدس يؤكد ان المسيح
صلب ومات وقام ؟
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بالطبع اعرف ان هذا الموضوع سيبدوا غريبا الن الكل يعرف ان الكتاب المقدس اكد حقيقة صلب
المسيح ولكن ابدا بها فقط موضوع من عدة اجزاء علي ادلة صلب المسيح
وساقسم الموضوع الي ادله من العهد القديم والعهد الجديد واسم شهود العيان
العهد القديم والنبوات عن الصلب
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سفر اشعياء 72
ن ا ْلحَيَ َة
ّشدِي ِد لَوِيَاثَانَ ،ا ْلحَيَ َة الْهَارِبَةَ .لَوِيَاثَا َ
ب الرَبُ ِبسَيْفِ ِه الْقَاسِي ا ْل َعظِي ِم ال َ
ك الْيَ ْو ِم ُيعَاقِ ُ
 1فِي ذِل َ
ن اَلذِي فِي الْ َبحْرِ.
الْمُ َتحَوِيَةَ ،وَيَقْتُ ُل التِنِي َ
ك الْيَ ْومِ غَنُوا لِ ْلكَرْمَ ِة الْ ُمّشَتَهَاةِ:
 7فِي ذِل َ
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فالعهد القديم اكد علي صلب وموت وقيامة السيد المسيح

ثانيا العهد الجديد
قبل الصلب وكالم السيد المسيح عن انه يسلم الي رؤساء الكهنه فيصلبونه ويقتل وفي اليوم الثالث
يقوم
إنجيل مرقس 51 :8
ن الّشُيُوخِ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ
ض ِم َ
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَنْ َبغِي َأنْ يَتَأََلمَ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ َ
وَابْ َتدَأَ ُيعَلِمُ ُه ْم َأ َ
وَا ْلكَتَبَةِ ،وَيُقْتَلَ ،وَ َبعْدَ َثالَثَةِ أَيَامٍ يَقُومُ.

انجيل متي 12
ن اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ
ن فِي ا ْلجَلِيلِ قَا َل لَ ُه ْم َيسُوعُ« :ا ْب ُ
 77وَفِيمَا ُهمْ يَتَ َر َددُو َ
جدًا.
 75فَيَقْتُلُونَهُ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ يَقُومُ» .فَحَزِنُوا ِ

انجيل متي 75
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
« 18هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ،
 11وَ ُيسَلِمُونَ ُه إِلَى األُ َم ِم لِكَيْ يَهْزَأُوا بِ ِه وَ َيجِْلدُوهُ وَ َيصْلِبُوهُ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ يَقُومُ».

انجيل مرقس 15
حكُمُونَ
ن اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْب ُ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
« 55هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ ،وَ ُيسَلِمُونَ ُه إِلَى األُ َممِ،
 54فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَ َيجِْلدُونَ ُه وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ يَقُومُ».

انجيل لوقا 18
ب
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمََ ،وسَيَ ِتمُ كُلُ مَا هُ َو َمكْتُو ٌ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
خ َذ االثْنَيْ عَّشَرَ وَقَالَ لَ ُهمْ« :هَا َن ْ
 51وََأ َ
ن ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ،
عِ
بِاألَنْبِيَاءِ َ
 57ألَنَهُ ُيسََل ُم إِلَى األُ َممِ ،وَ ُيسْتَهْزَُأ بِهِ ،وَ ُيّشْ َت ُم وَيُتْفَلُ عَلَيْهِ،
 55وَ َيجِْلدُونَهُ ،وَيَقْتُلُونَهُ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ يَقُومُ».

انجيل متي 76
ن الْ ِفصْحُ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم لِ ُيصْلَبَ».
ن َيكُو ُ
ن أَنَهُ َب ْعدَ يَوْمَ ْي ِ
َ « 7تعْلَمُو َ

إنجيل لوقا 2 :74
خطَاةٍ ،وَ ُيصْلَبَ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ
س ُ
قَا ِئالً :إِنَهُ يَنْ َبغِي أَنْ ُيسَلَمَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي أَ ْيدِي أُنَا ٍ
يَقُومُ».

انجيل متي 17

ن النَبِيِ.
ب آيَةً ،وَالَ ُت ْعطَى لَ ُه آيَ ٌة إِ َال آيَةَ يُونَا َ
 51فَأَجابَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :جِيلٌ شِرِيرٌ وَفَاسِقٌ َيطْلُ ُ
ن ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي َقلْب
ث لَيَال ،ه َكذَا َيكُو ُ
ن ا ْلحُوتِ َثالَثَ َة أَيَامٍ وَ َثالَ َ
طِ
 45ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي َب ْ
ث لَيَال.
األَرْضِ َثالَثَ َة أَيَامٍ وَثَالَ َ
تاكيد انه يقوم بعد ثالثة ايام
انجيل يوحنا 7
ب الْيَهُودُ وَقَالوُا لَهُ« :أَيَ َة آيَ ٍة تُرِينَا حَتَى تَ ْفعَلَ هذَا؟»
 18فََأجَا َ
ع وَقَا َل لَ ُهمْ« :انْ ُقضُوا هذَا الْهَ ْيكَلَ ،وَفِي َثالَثَ ِة أَيَا ٍم أُقِيمُهُ».
َ 11أجَابَ َيسُو ُ
ي هذَا الْهَيْكَلُ ،أَفَأَنّْتَ فِي ثَالَثَ ِة أَيَامٍ تُقِيمُهُ؟»
 75فَقَا َل الْيَهُودُ« :فِي سِّتٍ وَأَرْ َبعِينَ سَنَةً بُنِ َ
س ِدهِ.
ج َ
ن هَ ْيكَلِ َ
عْ
 71وَأَمَا هُوَ َفكَانَ يَقُولُ َ
ال ِم اَلذِي قَالَهُ َيسُوعُ.
 77فَلَمَا قَا َم ِمنَ األَمْوَاتِ ،تَ َذكَرَ َتالَمِي ُذ ُه أَنَهُ قَا َل هذَا ،فَآمَنُوا بِا ْلكِتَابِ وَا ْل َك َ
إنجيل متى 61 :76
ض هَ ْيكَلَ اهللِ ،وَفِي َثالَثَةِ أَيَامٍ أَبْنِيهِ».
ن أَنْقُ َ
وَقَاالَ« :هذَا قَالَ :إِنِي أَقْدِ ُر َأ ْ
واليهود يعرفوا النبوة جيدا
إنجيل متى 65 :72
قَائِلِينَ« :يَا سَ ِيدَُ ،قدْ َتذَكَرْنَا َأنَ ذلِكَ الْ ُمضِلَ قَالَ وَهُوَ حَيٌ :إِنِي َبعْدَ َثالَثَةِ أَيَامٍ أَقُومُ.
نبوته عن يهوذا االسخريوطي انه سيسلمه
انجيل متي 76
حدًا مِ ْن ُكمْ ُيسَلِمُنِي».
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنَ وَا ِ
 71وَفِيمَا ُهمْ يَ ْأكُلُونَ قَالَ« :ا ْلحَ َ
ح ٍد مِنْ ُهمْ يَقُو ُل لَهُ« :هَ ْل أَنَا هُوَ يَا رَبُ؟»
جدًا ،وَابْ َتدَأَ كُلُ وَا ِ
َ 77فحَزِنُوا ِ
صحْفَ ِة هُوَ ُيسَلِمُنِي!
 75فََأجَابَ وَقَالَ« :اَلذِي َيغْ ِمسُ َي َد ُه َمعِي فِي ال َ
ك ال َرجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََل ُم ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
ن مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوبٌ عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْ ٌل لِذِل َ
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَا ِ
ِ 74إ َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو َلمْ يُوَلدْ!».
 70فََأجَابَ يَهُوذَا ُمسَلِمُ ُه وَقَالَ« :هَ ْل أَنَا هُوَ يَا سَ ِيدِي؟» قَا َل لَهُ« :أَنّْتَ قُلّْتَ».

انجيل مرقس 14
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنَ وَاحِدًا مِ ْن ُكمْ ُيسَلِمُنِي .اَآلكِ ُل َمعِي!»
 18وَفِيمَا ُه ْم مُتَكِئُونَ يَ ْأكُلُونَ ،قَالَ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ
حدًا« :هَ ْل أَنَا؟» وَآخَرُ« :هَ ْل أَنَا؟»
حدًا فَوَا ِ
ن لَهُ وَا ِ
 11فَابْ َتدَأُوا َيحْزَنُونَ ،وَيَقُولُو َ
صحْفَةِ.
س مَعِي فِي ال َ
ن االثْنَيْ عَّشَرَ ،اَلذِي َيغْ ِم ُ
ح ٌد ِم َ
 75فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :هُوَ وَا ِ
ك ال َرجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََل ُم ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
ن مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوبٌ عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْ ٌل لِذِل َ
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَا ِ
ِ 71إ َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو َلمْ يُوَلدْ!».
إنجيل يوحنا 64 :6
وَل ِكنْ مِ ْن ُكمْ قَ ْومٌ الَ يُؤْمِنُونَ»َ .ألنَ َيسُوعَ ِمنَ الْ َبدْءِ عَِلمَ َمنْ ُهمُ اَلذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ ،وَ َمنْ هُوَ اَلذِي
ُيسَلِمُهُ.

انجيل لوقا 77
ن هُ َوذَا َي ُد اَلذِي ُيسَلِمُنِي هِيَ َمعِي عَلَى الْمَا ِئ َدةِ.
 71وَل ِك ْ
ن اَلذِي ُيسَلِمُهُ!».
ن مَاضٍ كَمَا هُ َو َمحْتُومٌ ،وَل ِكنْ وَيْ ٌل لِذِلكَ اإلِ ْنسَا ِ
 77وَا ْبنُ اإلِ ْنسَا ِ
نبوته عن اقتراب يهوذا االسخريوطي
إنجيل متى 46 :76
قُومُوا نَ ْنطَلِقْ! هُ َوذَا اَلذِي ُيسَلِمُني قَدِ اقْتَرَبَ!».

إنجيل مرقس 47 :14
قُومُوا لِ َنذْهَبَ! هُ َوذَا اَلذِي ُيسَلِمُنِي قَدِ اقْتَرَبَ!».

تاكيده ان موته سيكون باالرتفاع عن االرض اي الصليب

انجيل يوحنا 17
س هذَا ا ْلعَاَلمِ خَا ِرجًا.
ح رَئِي ُ
 51اَآلنَ دَيْنُونَ ُة هذَا ا ْلعَالَمِ .اَآلنَ ُيطْرَ ُ
ي ا ْلجَمِيعَ».
ب إِلَ َ
جذِ ُ
ض َأ ْ
عنِ األَرْ ِ
ن ارْتَ َفعّْتُ َ
 57وَأَنَا ِإ ِ
ن مُزْ ِمعًا َأنْ يَمُوتَ.
 55قَا َل هذَا ُمّشِيرًا إِلَى أَيَ ِة مِيتَةٍ كَا َ
ّت إِ َنهُ يَنْ َبغِي
ن الْ َمسِيحَ يَبْقَى إِلَى األَ َبدَِ ،فكَيْفَ تَقُو ُل أَنْ َ
س َأ َ
ن النَامُو ِ
حنُ سَ ِمعْنَا ِم َ
 54فََأجَابَ ُه ا ْلجَمْعَُ « :ن ْ
َأنْ يَرْتَفِ َع ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟ َمنْ هُ َو هذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟»

تاكيده بانه سيصعد بعد قيامته
انجيل متي 76
 64 :76قال له يسوع انّت قلّت و ايضا اقول لكم من االن تبصرون ابن االنسان جالسا عن يمين
القوة و اتيا على سحاب السماء

وصف المبّشرين الحداث الصلب والموت والقيامة
انجيل متي
 72 :72فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الوالية و جمعوا عليه كل الكتيبة
 78 :72فعروه و البسوه رداء قرمزيا
 71 :72و ضفروا اكليال من شوك و وضعوه على راسه و قصبة في يمينه و كانوا يجثون قدامه و
يستهزئون به قائلين السالم يا ملك اليهود
 55 :72و بصقوا عليه و اخذوا القصبة و ضربوه على راسه
 51 :72و بعدما استهزئوا به نزعوا عنه الرداء و البسوه ثيابه و مضوا به للصلب
 57 :72و فيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه

 55 :72و لما اتوا الى موضع يقال له جلجثة و هو المسمى موضع الجمجمة
 54 :72اعطوه خال ممزوجا بمرارة ليّشرب و لما ذاق لم يرد ان يّشرب
 50 :72و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم و
على لباسي القوا قرعة
 56 :72ثم جلسوا يحرسونه هناك
 52 :72و جعلوا فوق راسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود
 58 :72حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين و واحد عن اليسار
 51 :72و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم
 45 :72قائلين يا ناقض الهيكل و بانيه في ثالثة ايام خلص نفسك ان كنّت ابن اهلل فانزل عن
الصليب
 41 :72و كذلك رؤساء الكهنة ايضا و هم يستهزئون مع الكتبة و الّشيوخ قالوا
 47 :72خلص اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل االن عن
الصليب فنؤمن به
 45 :72قد اتكل على اهلل فلينقذه االن ان اراده النه قال انا ابن اهلل
 44 :72و بذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه
 40 :72و من الساعة السادسة كانّت ظلمة على كل االرض الى الساعة التاسعة
 46 :72و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي
الهي لماذا تركتني
 42 :72فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليا
 48 :72و للوقّت ركض واحد منهم و اخذ اسفنجة و مالها خال و جعلها على قصبة و سقاه

 41 :72و اما الباقون فقالوا اترك لنرى هل ياتي ايليا يخلصه
 05 :72فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم و اسلم الروح
 01 :72و اذا حجاب الهيكل قد انّشق الى اثنين من فوق الى اسفل و االرض تزلزلّت و الصخور
تّشققّت
 07 :72و القبور تفتحّت و قام كثير من اجساد القديسين الراقدين
 05 :72و خرجوا من القبور بعد قيامته و دخلوا المدينة المقدسة و ظهروا لكثيرين
 04 :72و اما قائد المئة و الذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة و ما كان خافوا جدا و
قالوا حقا كان هذا ابن اهلل
 00 :72و كانّت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد و هن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه
 06 :72و بينهن مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و يوسي و ام ابني زبدي
 02 :72و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف و كان هو ايضا تلميذا ليسوع
 08 :72فهذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد يسوع فامر بيالطس حينئذ ان يعطى الجسد
 01 :72فاخذ يوسف الجسد و لفه بكتان نقي
 65 :72و وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب
القبر و مضى
 61 :72و كانّت هناك مريم المجدلية و مريم االخرى جالستين تجاه القبر
 67 :72و في الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة و الفريسيون الى بيالطس
 65 :72قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال و هو حي اني بعد ثالثة ايام اقوم
 64 :72فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئال ياتي تالميذه ليال و يسرقوه و يقولوا للّشعب انه قام
من االموات فتكون الضاللة االخيرة اشر من االولى

 60 :72فقال لهم بيالطس عندكم حراس اذهبوا و اضبطوه كما تعلمون
 66 :72فمضوا و ضبطوا القبر بالحراس و ختموا الحجر

اإلصحاح الثامن والعّشرون
 1 :78و بعد السبّت عند فجر اول االسبوع جاءت مريم المجدلية و مريم االخرى لتنظرا القبر
 7 :78و اذا زلزلة عظيمة حدثّت الن مالك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج الحجر عن الباب
و جلس عليه
 5 :78و كان منظره كالبرق و لباسه ابيض كالثلج
 4 :78فمن خوفه ارتعد الحراس و صاروا كاموات
 0 :78فاجاب المالك و قال للمراتين ال تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب
 6 :78ليس هو ههنا النه قام كما قال هلم انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه
 2 :78و اذهبا سريعا قوال لتالميذه انه قد قام من االموات ها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه ها
انا قد قلّت لكما
 8 :78فخرجتا سريعا من القبر بخوف و فرح عظيم راكضتين لتخبرا تالميذه
 1 :78و فيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه اذا يسوع القاهما و قال سالم لكما فتقدمتا و امسكتا
بقدميه و سجدتا له
 15 :78فقال لهما يسوع ال تخافا اذهبا قوال الخوتي ان يذهبوا الى الجليل و هناك يرونني
 11 :78و فيما هما ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة و اخبروا رؤساء الكهنة بكل ما
كان
 17 :78فاجتمعوا مع الّشيوخ و تّشاوروا و اعطوا العسكر فضة كثيرة

 15 :78قائلين قولوا ان تالميذه اتوا ليال و سرقوه و نحن نيام
 14 :78و اذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه و نجعلكم مطمئنين
 10 :78فاخذوا الفضة و فعلوا كما علموهم فّشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم

فمتي البّشير اكد ان شهود عيان الصلب والدفن هم
بيالطس
عسكر الوالي
المجتازون
الواقفين ( وهم علي مقربه يسمعوه )
رؤساء الكهنه والكتبه والّشيوخ
قائد المئة ومن معه من جنوده
نساء كثيرات
المريمات ( المجدليه ومريم ام يعقوب ويوسي ومريم ام يعقوب ويوحنا )
يوسف الرامي

انجيل مرقس
 75 :10و بعدما استهزاوا به نزعوا عنه االرجوان و البسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه
 71 :10فسخروا رجال مجتازا كان اتيا من الحقل و هو سمعان القيرواني ابو الكسندرس و روفس
ليحمل صليبه

 77 :10و جاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة
 75 :10و اعطوه خمرا ممزوجة بمر ليّشرب فلم يقبل
 74 :10و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا ياخذ كل واحد
 70 :10و كانّت الساعة الثالثة فصلبوه
 76 :10و كان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود
 72 :10و صلبوا معه لصين واحد عن يمينه و اخر عن يساره
 78 :10فتم الكتاب القائل و احصي مع اثمة
 71 :10و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم قائلين اه يا ناقض الهيكل و بانيه
في ثالثة ايام
 55 :10خلص نفسك و انزل عن الصليب
 51 :10و كذلك رؤساء الكهنة و هم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص اخرين و اما
نفسه فما يقدر ان يخلصها
 57 :10لينزل االن المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا معه كانا
يعيرانه
 55 :10و لما كانّت الساعة السادسة كانّت ظلمة على االرض كلها الى الساعة التاسعة
 54 :10و في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال الوي الوي لما شبقتني الذي
تفسيره الهي الهي لماذا تركتني
 50 :10فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ايليا
 56 :10فركض واحد و مال اسفنجة خال و جعلها على قصبة و سقاه قائال اتركوا لنر هل ياتي ايليا
لينزله

 52 :10فصرخ يسوع بصوت عظيم و اسلم الروح
 58 :10فانّشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل
 51 :10و لما راى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا و اسلم الروح قال حقا كان هذا
االنسان ابن اهلل
 45 :10و كانّت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية و مريم ام يعقوب الصغير و
يوسي و سالومة
 41 :10اللواتي ايضا تبعنه و خدمنه حين كان في الجليل و اخر كثيرات اللواتي صعدن معه الى
اورشليم
 47 :10و لما كان المساء اذ كان االستعداد اي ما قبل السبّت
 45 :10جاء يوسف الذي من الرامة مّشير شريف و كان هو ايضا منتظرا ملكوت اهلل فتجاسر و
دخل الى بيالطس و طلب جسد يسوع
 44 :10فتعجب بيالطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة و ساله هل له زمان قد مات
 40 :10و لما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف
 46 :10فاشترى كتانا فانزله و كفنه بالكتان و وضعه في قبر كان منحوتا في صخرة و دحرج
حجرا على باب القبر
 42 :10و كانّت مريم المجدلية و مريم ام يوسي تنظران اين وضع

اإلصحاح السادس عّشر
 1 :16و بعدما مضى السبّت اشترت مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و سالومة حنوطا لياتين و
يدهنه
 7 :16و باكرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعّت الّشمس

 5 :16و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر
 4 :16فتطلعن و راين ان الحجر قد دحرج النه كان عظيما جدا
 0 :16و لما دخلن القبر راين شابا جالسا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهّشن
 6 :16فقال لهن ال تندهّشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا
الموضع الذي وضعوه فيه
 2 :16لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم
 8 :16فخرجن سريعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا النهن
كن خائفات
 1 :16و بعدما قام باكرا في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة
شياطين
 15 :16فذهبّت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و يبكون
 11 :16فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا
 17 :16و بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمّشيان منطلقين الى البرية
 15 :16و ذهب هذان و اخبرا الباقين فلم يصدقوا و ال هذين
 14 :16اخيرا ظهر لالحد عّشر و هم متكئون و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم النهم لم
يصدقوا الذين نظروه قد قام
 10 :16و قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع و اكرزوا باالنجيل للخليقة كلها

ويذكر ايضا نفس شهود العيان
انجيل لوقا

 70 :75فاطلق لهم الذي طرح في السجن الجل فتنة و قتل الذي طلبوه و اسلم يسوع لمّشيئتهم
 76 :75و لما مضوا به امسكوا سمعان رجال قيروانيا كان اتيا من الحقل و وضعوا عليه الصليب
ليحمله خلف يسوع
 72 :75و تبعه جمهور كثير من الّشعب و النساء اللواتي كن يلطمن ايضا و ينحن عليه
 78 :75فالتفّت اليهن يسوع و قال يا بنات اورشليم ال تبكين علي بل ابكين على انفسكن و على
اوالدكن
 71 :75النه هوذا ايام تاتي يقولون فيها طوبى للعواقر و البطون التي لم تلد و الثدي التي لم
ترضع
 55 :75حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا و لالكام غطينا
 51 :75النه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس
 57 :75و جاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتال معه
 55 :75و لما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن
يمينه و االخر عن يساره
 54 :75فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون و اذ اقتسموا ثيابه اقترعوا
عليها
 50 :75و كان الّشعب واقفين ينظرون و الرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين
فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار اهلل
 56 :75و الجند ايضا استهزاوا به و هم ياتون و يقدمون له خال
 52 :75قائلين ان كنّت انّت ملك اليهود فخلص نفسك
 58 :75و كان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانية و رومانية و عبرانية هذا هو ملك اليهود

 51 :75و كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائال ان كنّت انّت المسيح فخلص نفسك و
ايانا
 45 :75فاجاب االخر و انتهره قائال اوال انّت تخاف اهلل اذ انّت تحّت هذا الحكم بعينه
 41 :75اما نحن فبعدل الننا ننال استحقاق ما فعلنا و اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله
 47 :75ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئّت في ملكوتك
 45 :75فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس
 44 :75و كان نحو الساعة السادسة فكانّت ظلمة على االرض كلها الى الساعة التاسعة
 40 :75و اظلمّت الّشمس و انّشق حجاب الهيكل من وسطه
 46 :75و نادى يسوع بصوت عظيم و قال يا ابتاه في يديك استودع روحي و لما قال هذا اسلم
الروح
 42 :75فلما راى قائد المئة ما كان مجد اهلل قائال بالحقيقة كان هذا االنسان بارا
 48 :75و كل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا و هم يقرعون
صدورهم
 41 :75و كان جميع معارفه و نساء كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك
 05 :75و اذا رجل اسمه يوسف و كان مّشيرا و رجال صالحا بارا
 01 :75هذا لم يكن موافقا لرايهم و عملهم و هو من الرامة مدينة لليهود و كان هو ايضا ينتظر
ملكوت اهلل
 07 :75هذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد يسوع
 05 :75و انزله و لفه بكتان و وضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط
 04 :75و كان يوم االستعداد و السبّت يلوح

 00 :75و تبعته نساء كن قد اتين معه من الجليل و نظرن القبر و كيف وضع جسده
 06 :75فرجعن و اعددن حنوطا و اطيابا و في السبّت استرحن حسب الوصية

اإلصحاح الرابع والعّشرون
 1 :74ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الذي اعددنه و معهن اناس
 7 :74فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر
 5 :74فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع
 4 :74و فيما هن محتارات في ذلك اذا رجالن وقفا بهن بثياب براقة
 0 :74و اذ كن خائفات و منكسات وجوههن الى االرض قاال لهن لماذا تطلبن الحي بين االموات
 6 :74ليس هو ههنا لكنه قام اذكرن كيف كلمكن و هو بعد في الجليل
 2 :74قائال انه ينبغي ان يسلم ابن االنسان في ايدي اناس خطاة و يصلب و في اليوم الثالث يقوم
 8 :74فتذكرن كالمه
 1 :74و رجعن من القبر و اخبرن االحد عّشر و جميع الباقين بهذا كله
 15 :74و كانّت مريم المجدلية و يونا و مريم ام يعقوب و الباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل
 11 :74فتراءى كالمهن لهم كالهذيان و لم يصدقوهن
 17 :74فقام بطرس و ركض الى القبر فانحنى و نظر االكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في
نفسه مما كان
 15 :74و اذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة
اسمها عمواس
ويذكر ايضا نفس الّشهود مع تزضيح وتاكيد كثرتهم ومتابعتهم لالحداث

انجيل يوحنا
 16 :11فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب فاخذوا يسوع و مضوا به
 12 :11فخرج و هو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال له بالعبرانية
جلجثة
 18 :11حيث صلبوه و صلبوا اثنين اخرين معه من هنا و من هنا و يسوع في الوسط
 11 :11و كتب بيالطس عنوانا و وضعه على الصليب و كان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود
 75 :11فقرا هذا العنوان كثيرون من اليهود الن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من
المدينة و كان مكتوبا بالعبرانية و اليونانية و الالتينية
 71 :11فقال رؤساء كهنة اليهود لبيالطس ال تكتب ملك اليهود بل ان ذاك قال انا ملك اليهود
 77 :11اجاب بيالطس ما كتبّت قد كتبّت
 75 :11ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه و جعلوها اربعة اقسام لكل عسكري
قسما و اخذوا القميص ايضا و كان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق
 74 :11فقال بعضهم لبعض ال نّشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي
بينهم و على لباسي القوا قرعة هذا فعله العسكر
 70 :11و كانّت واقفات عند صليب يسوع امه و اخّت امه مريم زوجة كلوبا و مريم المجدلية
 76 :11فلما راى يسوع امه و التلميذ الذي كان يحبه واقفا قال المه يا امراة هوذا ابنك
 72 :11ثم قال للتلميذ هوذا امك و من تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته
 78 :11بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطّشان

 71 :11و كان اناء موضوعا مملوا خال فمالوا اسفنجة من الخل و وضعوها على زوفا و قدموها
الى فمه
 55 :11فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل و نكس راسه و اسلم الروح
 51 :11ثم اذ كان استعداد فلكي ال تبقى االجساد على الصليب في السبّت الن يوم ذلك السبّت كان
عظيما سال اليهود بيالطس ان تكسر سيقانهم و يرفعوا
 57 :11فاتى العسكر و كسروا ساقي االول و االخر المصلوب معه
 55 :11و اما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه النهم راوه قد مات
 54 :11لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة و للوقّت خرج دم و ماء
 50 :11و الذي عاين شهد و شهادته حق و هو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم
 56 :11الن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ال يكسر منه
 52 :11و ايضا يقول كتاب اخر سينظرون الى الذي طعنوه
 58 :11ثم ان يوسف الذي من الرامة و هو تلميذ يسوع و لكن خفية لسبب الخوف من اليهود
سال بيالطس ان ياخذ جسد يسوع فاذن بيالطس فجاء و اخذ جسد يسوع
 51 :11و جاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اوال الى يسوع ليال و هو حامل مزيج مر و عود نحو
مئة منا
 45 :11فاخذا جسد يسوع و لفاه باكفان مع االطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا
 41 :11و كان في الموضع الذي صلب فيه بستان و في البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد قط
 47 :11فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود الن القبر كان قريبا

اإلصحاح العّشرون

 1 :75و في اول االسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا و الظالم باق فنظرت الحجر
مرفوعا عن القبر
 7 :75فركضّت و جاءت الى سمعان بطرس و الى التلميذ االخر الذي كان يسوع يحبه و قالّت لهما
اخذوا السيد من القبر و لسنا نعلم اين وضعوه
 5 :75فخرج بطرس و التلميذ االخر و اتيا الى القبر
 4 :75و كان االثنان يركضان معا فسبق التلميذ االخر بطرس و جاء اوال الى القبر
 0 :75و انحنى فنظر االكفان موضوعة و لكنه لم يدخل
 6 :75ثم جاء سمعان بطرس يتبعه و دخل القبر و نظر االكفان موضوعة
 2 :75و المنديل الذي كان على راسه ليس موضوعا مع االكفان بل ملفوفا في موضع وحده
 8 :75فحينئذ دخل ايضا التلميذ االخر الذي جاء اوال الى القبر و راى فامن
 1 :75النهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من االموات
 15 :75فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما
 11 :75اما مريم فكانّت واقفة عند القبر خارجا تبكي و فيما هي تبكي انحنّت الى القبر
 17 :75فنظرت مالكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الراس و االخر عند الرجلين حيث كان
جسد يسوع موضوعا
 15 :75فقاال لها يا امراة لماذا تبكين قالّت لهما انهم اخذوا سيدي و لسّت اعلم اين وضعوه
 14 :75و لما قالّت هذا التفتّت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا و لم تعلم انه يسوع
 10 :75قال لها يسوع يا امراة لماذا تبكين من تطلبين فظنّت تلك انه البستاني فقالّت له يا سيد ان
كنّت انّت قد حملته فقل لي اين وضعته و انا اخذه
 16 :75قال لها يسوع يا مريم فالتفتّت تلك و قالّت له ربوني الذي تفسيره يا معلم

 12 :75قال لها يسوع ال تلمسيني الني لم اصعد بعد الى ابي و لكن اذهبي الى اخوتي و قولي لهم
اني اصعد الى ابي و ابيكم و الهي و الهكم
 18 :75فجاءت مريم المجدلية و اخبرت التالميذ انها رات الرب و انه قال لها هذا
 11 :75و لما كانّت عّشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و كانّت االبواب مغلقة حيث كان التالميذ
مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وقف في الوسط و قال لهم سالم لكم
 75 :75و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ راوا الرب
 71 :75فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا
 77 :75و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس
 75 :75من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكّت
فكل هذا التاكيد من شهود العيان ال يترك مجال للّشك وال للحظه واحده
وايضا وعظة بطرس الرسول
سفر اعمال الرسل
 77 :7ايها الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل
اهلل بقوات و عجائب و ايات صنعها اهلل بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون
 75 :7هذا اخذتموه مسلما بمّشورة اهلل المحتومة و علمه السابق و بايدي اثمة صلبتموه و
قتلتموه
 74 :7الذي اقامه اهلل ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه
 70 :7الن داود يقول فيه كنّت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع
 76 :7لذلك سر قلبي و تهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء
 72 :7النك لن تترك نفسي في الهاوية و ال تدع قدوسك يرى فسادا

 78 :7عرفتني سبل الحياة و ستمالني سرورا مع وجهك
 71 :7ايها الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس االباء داود انه مات و دفن و قبره
عندنا حتى هذا اليوم
 55 :7فاذ كان نبيا و علم ان اهلل حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد
ليجلس على كرسيه
 51 :7سبق فراى و تكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية و ال راى جسده فسادا
 57 :7فيسوع هذا اقامه اهلل و نحن جميعا شهود لذلك
 55 :7و اذ ارتفع بيمين اهلل و اخذ موعد الروح القدس من االب سكب هذا الذي انتم االن تبصرونه
و تسمعونه
 54 :7الن داود لم يصعد الى السماوات و هو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني
 50 :7حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك
 56 :7فليعلم يقينا جميع بيّت اسرائيل ان اهلل جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا و مسيحا
 52 :7فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم و قالوا لبطرس و لسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال
االخوة
 58 :7فقال لهم بطرس توبوا و ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا
فتقبلوا عطية الروح القدس
 51 :7الن الموعد هو لكم و الوالدكم و لكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا
 45 :7و باقوال اخر كثيرة كان يّشهد لهم و يعظهم قائال اخلصوا من هذا الجيل الملتوي
 41 :7فقبلوا كالمه بفرح و اعتمدوا و انضم في ذلك اليوم نحو ثالثة االف نفس
وايضا

 17 :5فلما راى بطرس ذلك اجاب الّشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و
لماذا تّشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمّشي
 15 :5ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه
امام وجه بيالطس و هو حاكم باطالقه
 14 :5و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل
 10 :5و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك
 16 :5و بااليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيمان الذي بواسطته اعطاه
هذه الصحة امام جميعكم
 12 :5و االن ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا
 18 :5و اما اهلل فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا
 11 :5فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب
وايضا
 8 :4حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الّشعب و شيوخ اسرائيل
 1 :4ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا
 15 :4فليكن معلوما عند جميعكم و جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي
صلبتموه انتم الذي اقامه اهلل من االموات بذاك وقف هذا امامكم صحيحا
 11 :4هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاوية
 17 :4و ليس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحّت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي
ان نخلص

ولو تكلمّت عن اشاراة بقية اسفار العهد الجديد الي الصلب والقيامه مثل الرسائل لذكرتهم تقريبا
كلهم

وساكمل في ملف اخر االدلة من خارج الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

