الكفن المقدس
للقمص جورجيوس قلته

ان الصورة التى تكونت على الكفن المقدس للسيد المسيح بطريقة معجزية  ,جعلت احد
العلماء وقد كان ملحدا يصرخ عجبا  :اذن قصة اآلم المسيح حقيقة.
ان هذه الصورة لتحمل فى طياتها حقيقة القيامة  ,فهل تكونت من هذا الضوء العجيب الذى
تفجر لحظة قيامة الرب من قبره المقدس فجر االحد .
فى ملء الزمان اطال هللا اناته على المسئولين عن الكفن حتى يجئ الوقت الستخدام االجهزة
واالكتشافات العلمية  ,وفروع العلم الحديث ( علم التصوير والميكرسكوب االلكترونى) لتثبت
للعالم صحة صلب السيد المسيح وموته وتكفينه ودفنه وقيامته . .

ما يظهره الكفن المقدس
أدلة البشائر
جلد يسوع بالسياط

مصدرها
مت 72 : 72

ضرب يسوع على وجهه

مت 03 : 72

تتويج يسوع بالشوك

مت 72 : 72

ثقل الصليب

يو 92 : 92

سمعان يحمل الصليب لوقوع مت 07 : 72
المسيح عدة مرات به
يو 72 : 73
المسامير فى اليدين
والرجلين
لم تكسر ساقى يسوع
ولكن طعن بحربة فى
جنبه للتأكد من موته

يو 09 : 92

االدلة الموجودة على الكفن
الجسم من الظهر مغطى تماما
بجراح ناجمة عن جلد قاس
بالسياط
يظهر وجود انتفاخات شديدة
تحت العين اليمنى  ,وجراحات
سطحية فوق الوجه.
نزيف دماء فى الرأس يوضح
ان طاقية مسننة غرست فوق
رأسه.
جراحات الجلد فى منطقة
الكتفين تبدو مطموسة لوجود
حمل ثقيل عليهما.
ظهر فى ركبته تسلخات كمن
وقع على االرض عدة مرات.
ظهور سيل الدماء كما من
جراح مسامير مثبته فى رسخ
يديه ورجليه.
تبدو االرجل غير مكسورة,
وهناك جرح على شكل قوس
فى جنبه االيمن.

ابعاد الكفن  :طوله  91قدم و 0بوصات  ,وعرضه  0قدم و 2بوصات .
صنع من قطعة واحدة من القماش الكتان ماعدا شريحة عرضها  0بوصات ونصف بطول
الجانب االيسر للقماش ومتصلة به بخياطة يدوية بسيطة .
بما ان االنسان يقوم بعملية الشهيق والزفير حوالى  92مرة فى الدقيقة  ,فبقاء السيد المسيح
على الصليب  0ساعات على قيد الحياة  ,جعلته حسب هذه النظرية العلمية يتحرك فى حركة
تأرجحية العلى والسفل حوالى  7233مرة.

