
 

 

؟؟..هل حقًا قام من كتابات اآلباء

   

א
  

قيامة السيد المسيح من األموات هي حجر زاوية هـام                
في إيماننا المسيحي، فبالقيامة انتصر السيد المسيح لحـسابنا         
على الموت، فالقيامة هي التي أزالت اليـأس مـن نفوسـنا            
وزرعت بدالً منه الرجاء، والقيامة هي التي نزعت الخـوف          

يامة هي التي حطمـت      داخلنا وأفاضت علينا بالفرح، والق     من
  .رباطات العبودية ومنحتنا حرية مجد أوالد اهللا

وكلمات هذا الكتاب مأخوذة عن عظات للقديس يوحنـا              
الذهبي الفم ألقاها في تفسير اإلصحاح الخامس عـشر مـن           

وهو . رسالة معلمنا بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس       
مة السيد المسيح الجزء الذي يتحدث فيه الرسول بولس عن قيا    

حـن فـي     األساس لقيامتنـا ن    تعتبرمن األموات وكيف أنها     
 مـن  الجزء األول     أن لذلك نجد . المجيء الثاني للرب يسوع   

هو البولس الذي ُيقرأ فـي   ) ٢٢-١: ١٥كو  ١(هذا اإلصحاح   
) ٤٧-٢٣:  ١٥كـو   ١(قداس سبت الفرح أما الجزء الثاني       

  . فهو بولس قداس عيد القيامة نفسه
 رسالة بولس، فإن أهل كورنثـوس كـان         منوكما يبدو        

ون في حقيقة القيامة من األمـوات ويجـدونها         كُّبينهم قوم يشُ  
شيء خيالي ومستحيل، لذلك تصدى لهم بولس الرسول مؤكداً         

على إيماننا الثابت بقيامة األجساد مرة أخرى مستشهداً فـي          
كـرهم  ذلك بقيامة السيد المسيح نفسه ومظهراً لهم خطورة ف        

 ألن إن كان الموتى ال يقومون فـال يكـون         : "الخاطىء قائالً 
. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمـانكم        . المسيح قد قام  

  )١٧-١٦:١٥كو ١(" أنتم بعد في خطاياكم
والقديس يوحنا أثناء تفسيره لهذا الجـزء الهـام مـن                 

الرسالة، انتهز الفرصة وبدأ يرد على بعض الهراطقـة فـي           
ره الذين كانوا هم أيضاً ينكرون قيامـة األجـساد مـرة       عص

  .أخرى مستنداً على تعاليم القديس بولس الرسول في الرسالة
لقد فسر هؤالء الهراطقة اآليات التي تتحـدث عـن              و  

القيامة في الكتاب المقدس على أنها تعني القيامة من الخطية          
قـاً قيامـة    وبحسب ادعائهم فهي ال ُيقصد منها إطال      ) التوبة(

 أهمية عقيـدة    األموات الفعلية، لذلك أوضح لهم القديس يوحنا      
قيامة الراقدين بالنسبة لنا، إذ أنها هي الواسـطة التـي مـن             

كما شرح أن الجميـع سـيقومون       . خاللها سنُكَلل في السماء   
 سيختلف عن    منهم سواء األشرار أو األبرار، ولكن كل فريق      

لمجد أما األشرار فنصيبهم    اآلخر، فاألبرار سيحصلون على ا    
هو الخزي، كذلك سيكون هناك فروق بين األبرار فيما بينهم          

" ألن نجم يمتاز عن نجـم فـي المجـد         "واألشرار فيما بينهم    
  )٤١: ١٥كو١(
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  :  ت هذه العظات عن الترجمة اإلنجليزية الموجودة فيتُرجمَِ
 
Nicene & Post-Nicene Fathers  
Series II, Volume XII  
St. Chrysostom, Homilies on First Corinthians  
Homilies VI, VII 

الرب يجعل كلمات هذا الكتاب تعمل في نفوسنا ببركـة               
القيامة المقدسة وبصلوات حضرة صاحب القداسة والغبطـة        

  .قداسة البابا شنودة الثالث
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א" א ממ
ממ

ממ   )٢،١:١٥كو١(" מ
بعد أن انتهى القديس بولس من حديثه عـن المواهـب                

نتقل للحديث عن األمر األكثر أهميـه مـن كـل           االروحية،  
ن أهل مدينة كورنثـوس لـم       وذلك أل . لمواهب، وهو القيامة  ا

حدث فـي   ما ي ومثل. سماع الكثير بشأن هذا الموضوع    يعتادوا  
 إذ،  ئهااألجساد البشرية عندما تصيب الحمى جميـع أعـضا        

مت عنايـة خاصـة    قُـدِّ ذاإيصبح المرض صعب الشفاء إال     
هكذا كان يجب أن يتناول الكورنثوسيون موضوع       . لمريضل

 قـد انتـشر      كان  أن المرض  إذ ،القيامة علي هذا النحو وقتئذٍ    
بولس حتى وسط األشخاص الصالحين، ولذلك تعامل القديس        

فحديثه اآلن لـيس عـن      . الرسول مع هذا الشأن بجدية بالغة     
 إنما  ،١األخالقيات أو عن إنساٍن زاٍن أو آخر يشتهى ما لغيره         

  ). القيامة(عن خالصة جميع األشياء الصالحة 

                                                 
تلك األمور هي الموضوعات التي قد ناقشها الرسول في األجزاء السابقة من  ١

 .الرسالة



 

 

؟؟..هل حقًا قام من كتابات اآلباء

   

 وألن القيامة هي رجاؤنا الوحيد، فقد اتخذ إبليس موقفًـا              
قد فـات   " ول أنه معادًيا ضدها، فتارة يحاول هدمها، وتارة يق      

، األمر الذي كتب عنه بولس إلى تلميـذه تيموثـاوس           "أوانها
 تلـك   وكان يقـصد  ،  )١٨: ٢تي٢" (كلمتهم ترعى كآكلة  "قائالً  

المنادين األشخاص  قد حدد القديس بولس     بل ل  ؛العقيدة الفاسدة 
الذين منهم هيمنايس وفيليتس، اللذان زاغا عـن        "بها قائالً   

" م قد صارت فيقلبـان إيمـان قـو        الحق، قائلين أن القيامة   
فهم حينًا يقولون هذا، وحينًا آخر يقولون أن        ) ١٧،١٨ :٢تي٢(

  .الجسد ال يقوم ثانيةً وإنما توبة النفس هي القيامة الحقيقية
ولكن هذه األمور التي أقنعهم الشيطان أن ينادوا بها، لم               

م تكن لكي يهدم عقيدة القيامة فحسب، بل أيًضا لكي يوضح له          
ألنهـم لـو    .  أن ما قد ُعمل ألجل خالصنا هو مجرد أكذوبة        

اقتنعوا أنه ال توجد قيامة أجساد، لكان إبليس سيقنعهم تدريجًيا          
 في حديثه فيما بعد أن      يذكروهكذا س . أن المسيح أيًضا لم يقم    

، ألن هذا هو مكر   لنا أي شيء   ولم يفعل     أصالً المسيح لم يأتِ  
" المـاكر  طخطَالُم"س الرسول   لذلك يطلق عليه بول   . الشيطان
 أن يفعله حتى ال يفتضح أمره وإنما        يكشف عما يريد  ألنه ال   

يتخفى البًسا قناًعا حتى ينشر فكر من نوع آخر، ومثل عدو           
 وهكـذا    حصينة فإنه يداهمها سًرا،    ماكر يبغي مهاجمة مدينة   

 فـإن   لذلك. ه فيستطيع أن ينجح في مساعيه     يصعب االنتباه ل  
 يكشفها لنا القديس     التي للشيطان  لكمائن الماكرة تلك الفخاخ وا  

لـذلك  ) ١١:٢كو٢" (ألننا ال نجهل أفكاره   : "العظيم بولس قائالً  
يكشف القديس بولس هنا كل حيله ويبرز كل ِخَدُعه المـاكرة           
فكل ما يعمله الشيطان مسروًرا به يضعه القديس بولس أمامنا          

 أن تكلَّم عن لذلك نجده قد وضع موضوع القيامة بعد  . واضًحا
باقي األمور ألنها من ناحية ضرورية جًدا، ومن ناحية أخرى       

  .ألنها مرتبطة جًدا بنا ألننا نحن أيًضا سنقوم ثانيةً
  

מ" א א   " מ
انظروا كيف يبدأ الرسول حديثه باتضاع، انظروا كيف             

شيًئا جديًدا أو غير مألوف بالنسبة      يبين من البداية أنه ال يقدِّم       
 سـاءة اإل يقصدأظهر أنه ال    " إخوة"لهم؟ فعندما أطلق عليهم     

إذ ال يوجد سبب آخر وراء أن نصبح .  بإثباته لما سيقولإليهم
 ولهـذا يطلـق      بيننا جميًعا إخوة سوى حلول المسيح بالجسد     

عليهم إخوة لتهدئتهم ومالطفتهم ولكـي يـذكرهم بالبركـات          
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هـو تأكيـد    سيذكره فيما بعد    وما  .  التي يتمتعون بها   الجزيلة
  .  لهذا المعنىتوضيحو

 إذ أن جميع    ٢"اإلنجيل"ذكر  ؟ إنه   ذكره بعد ذلك  فما الذي        
وهذا هو . األناجيل ترتكز على كون اهللا قد تجسد وُصِلب وقام

اإلنجيل الذي َبشَّر به المالك جبرائيل العذراء مريم وَبشَّر به          
  .  وبشَّر به الرسل جميًعا كلهلعالماألنبياء ل

 الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون        "
  كنتم قـد آمنـتم     إنإن كنتم تذكرون أي كالم بشرتكم به إال         

تـي  انظروا كيف يكلمهم على أنهم شـهود للكلمـة ال         ." عبثا
ـ " بها؟ ولم يقل لهـم       بشَّرهم وإنمـا قـال    " ذي سـمعتموه  ال

أنه قد قدَّم لهم وديعة غالية وأظهرهـا لهـم ال           وك" وقبلتموه"
بالكالم فقط بل باألفعال واإلشارات والمعجزات فكان يجـب         

  .  وسليمة آمنةى تلك الوديعة أن يحافظوا علإنعليهم 
ثم بعد ذلك وألن القديس كان يتحدث عن أمور حدثت                 

: منذ فترة طويلة، فإنه يشير إلـى الوقـت الحاضـر قـائالً            
محاوالً بذلك الوقوف ضد الـذين يحـاولون        " مون فيه وتقو"

                                                 
  .وليس األناجيل المكتوبة" البشارة"آلمه إنجيل هنا تعنى  ٢  

وإنمـا  " ُأعلِّمكـم "ولهذا لم يبدأ بقولـه      . إنكار اإليمان السليم  
بما هو معروف بالفعل وليس أمًرا  ُيخِبرهم هأي أن ،"وُأعرِّفكم"

   .جديًدا
وانظروا كيف يقول عن َمن تضربهم األمـواج إنهـم                

ي الجهل بأفكارهم الخاطئـة     ؟ وكيف يدعِّ  "يمون في اإليمان  يق"
وهو ما فعله في حالة الغالطيين ولكن بطريقة        . لكي يربحهم 

ولكنني أثق بكم في الرب أنكم ال تفتكرون : "حين قال. مختلفة
: وهو هنا يدعِّي الجهل بأفكارهم قائالً     ). ١٠:٥غل" (شيًئا آخر 

  . محاوالً تقريبهم منه" وتقومون فيه"
 "ا تخلـصون  وبه أيـضً  : "فائدة قائالً ثم بعد ذلك يذكر ال          

.  كنتيجة طبيعية لمـا بـشَّرهم بـه        وهو األمر الذي سيحدث   
 إنكم ال تحتاجون إلى تعلُّم العقيدة اإليمانية         لهم فالرسول يقول 

وإنما تحتاجون إلي مجرد تذكيركم بها وتصحيح مفـاهيمكم          
وهو يقول هذا لكي ال يترك لهم فرصة للطيش على          . بشأنها

  . اإلطالق
وكأنه يقول لهم تُرى    " بأي كالم بشرتكم؟  "ولكن ما معنى         

ما هي الطريقة التي أخبرتكم بها عن حدوث القيامة؟ إنني ال           
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ون في أنه توجد قيامة ولكنكم تسعون للحصول        أقول أنكم تشكُّ  
ولهذا أنا أقـدم    . على معرفة أكثر وضوًحا بخصوص القيامة     

ألني واثق تماًمـا مـن      لكم فيما يلي هذا الشرح التوضيحي       
إن : "وبعد ذلك يحذِّرهم ثانيةً قـائالً     .  السليمة تمسككم بالعقيدة 

"  كنتم قد آمنتم عبثًا    إنكنتم تذكرون أي كالم بشرتكم به إال        
محاوالً التأكيد على عدم وجود منافسة أو جدل وإنما الهـدف           

وهو يقول ذلك حتى اآلن     . األساسي هو اإليمان والحفاظ عليه    
ظ ولكن بعد قليل وعندما يذوب الجليد بينه وبينهم فإنـه           بتحفُّ

وإن لم يكن المـسيح قـد قـام         "يرفع الستار قائالً بصراحة     
" أنتم بعد في خطايـاكم    . فباطلة كرازتنا وباطل أيًضا إيمانكم    

 في البداية حتى يصل بـولس       مناسًبا األمر لم يكن      هذا ولكن
  .الرسول إلى ما يريد بلطف وبالتدريج

  

א"   )٣: ١٥كو١(" מ
ولكنـه يـربحهم    " متكمعلَّ"أو  " قلت لكم "إنه هنا ال يقول          
الـذي  "كما أنه لم يقـل      " مت إليكم ما قبلته أنا أيًضا     سلَّ"قائال  
  األول أن : رينـلكي يرسي أم" ما قبلته أنا"ا ـوإنم" هـتعلمت

 من تلقاء نفـسه والثـاني إنهـم       المرء ال يجب أن يعلم شيء     
يقتنعون تماماً بما يقول من خالل أفعاله وليس مـن خـالل            

وبالتدريج وأثناء إثباته لمـا يريـد أن يقـول          . ٣مجرد كلماته 
وينسب له كل شيء    نفسه   للمسيح   كل التعليم ع الرسول   ُيرجِِس

 هـذه   مـن خترع شـيء    أ قد إنسان   أنه ال يوجد  ويشير إلى   
  . العقائد
؟ "مت إليكم في األول   فإنني سلَّ "ن ما المقصود بعبارة     ولك     

يستحـضر   فهو". في البداية وليس اآلن   " يعني   ناألن كالمه ه  
ل لَمْن آمن بهـذا     خِجالزمن كشاهد مريًدا أن يؤكد أن األمر مُ       

 وليس هذا فقط بـل لكـي يؤكـد          ،لفترة طويلة ثم غيَّر رأيه    
". ت إليكم في األولمسلَّ"ولهذا قال .  أيًضاضرورة هذه العقيدة

ولكن تُرى أيها الرسول بولس ما هـو هـذا الـذي سـلمته              
قبلته أنـا   " إنه ال يقول هذا مباشرةً وإنما يقول بدايةً          ؟اخبرني
أن  " إنه يـشرح ويقـول     ولكن ما هو هذا الذي قبلته؟     " أيًضا

إنه لم يقل مباشرةً إن هنـاك       " المسيح مات من أجل خطايانا    

                                                 
ى ٣ و معن ذا ه سليم"وه سليم مجم " الت ي ت صر عل و ال یقت سة فه ي الكني ن ف ة م وع

  الكلمات أو األفكار بل باألآثر تسليم حياة متكاملة فكًرا  وسلوًآا 
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 إلـى أن كل حديثه يهـدف      لرغم من   على ا -قيامة ألجسادنا   
 ولكنه يتناول موضـوع آخـر وهـو أن          - هذا المبدأ  إرساء

. واضًعا بذلك حجر أساس قوي لعقيدة القيامـة       " المسيح مات "
فحسب على الرغم من أن     " المسيح قد مات  "إذ أنه لم يقل أن      

إن "هذا كان كافًيا لكي يثبت القيامة من خالله ولكنه يـضيف            
  ". جل خطاياناالمسيح مات من أ

ولكن أوالً يليق بنا أن نسمع ما الذي يدعيه المـصابون             
الـذين يعـادون الحـق ويجاهـدون ضـد           ٤"مانى"بهرطقة  
ما الذي يدعيه هؤالء؟ إنهم يقولون إن بولس هنـا          . خالصهم

ـ         . ٥ايعني بالموت الخطية ويعني بالقيامة الخالص من خطايان
وكيف أن الخطأ   . خطأانظروا كيف إنه ال يوجد أضعف من ال       

ُيسِقط ذاته وال يحتاج إلى حرب من خارجه وإنما هو يطعـن      

                                                 
 السادس، وهرطقته تعتبر إحدى مانى هو أحد الهراطقة الذین ظهروا في القرن  ٤

 أن تكون رفض اعتقد أن المادة هي شر في ذاتها، لذلكفلقد . صور الغنوسيه
  .األجساد القائمة هي نفسها األجساد التي ماتت

لقد فسَّر الهراطقة الذین یهاجمهم القدیس یوحنا الذهبي الفم آیات الكتاب المقدس   ٥
 المضللة مالتي تتحدث عن الموت والقيامة تفسيًرا رمزًیا حتى تناسب هر طقته

التي تنكر القيامة من األموات، ففسروا الموت على أنه الوقوع في الخطية وليس 
 تعنى القيامة من الخطية والتوبة وال تعنى قيامة  والقيامة بأنهاالفعليموت الجسد 

  .األجساد الحقيقة

.  هؤالء الرجال أنفسهم بادعاءاتهم    جرحينفسه؟ انظروا كيف    
إذ أنه لو كان هذا هو مفهوم الموت كما يعتقدون ولم يأخـذ             

ولكننـي  .  هو اآلخر  ٦ مات في الخطية   إذًاالمسيح جسًدا فإنه    
 كان المـسيح    إنف. ن موته كان بالجسد   أقول إنه أخذ جسًدا وإ    

ألن "و" من منكم يبكتني على خطية؟    "في الخطية فكيف يقول     
 )٣٠:١٤،  ٤٦:٨يـو (" رئيس هذا العالم آت وليس له فيَّ شيء       

 )١٥:٣مت(" هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر      "وكيف يقول أيًضا    
 كان هو   إنكما أنه كيف يمكن أن يكون قد مات عن الخطاة           

لخطية؟ ألن َمْن يموت عن الخطاة يجب أن يكـون          نفسه في ا  
ألنه لو كان خاطئ كيف يمكنه أن يموت        . هو نفسه بال خطية   

ولكن إذ كان المسيح قـد مـات عـن          . عن الخطاة اآلخرين  
مات هو  قد   كان   ذخطايا اآلخرين، فقد مات وهو بال خطية وإ       

نفسه وهو بال خطية، بالتالي فهو ال يمكن أن يكون قد مـات             
 فكيف يكون قد مات وهو بـال خطيـة؟ إنـه          . الخطيةموت  
ولهذا لم يكتفي بولس بالقول     .  لم يمت إال موت الجسد     بالطبع

                                                 
ًضا   ٦ سيح أی ي موت الم الم عل ذا الك ينطبق ه ة س ؤالء الهراطق اء ه  فبحسب إدع

د سقط في                       ه ق ة أي ان د مات موت الخطي ه ق م یمت بالجسد ولكن سيح ل ویكون الم
   .الخطية
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ُمجِبًرا هؤالء الهراطقة " من أجل خطايانا"ولكن قال " إنه مات"
على االعتراف بموت المسيح الجـسدي وُمؤكِّـًدا بـذلك أن           

خطايـا  المسيح كان بال خطية قبل موته ألن َمْن يموت عن           
  . اآلخرين يجب أن يكون هو نفسه بال خطية

حسب "ولم يكتِف الرسول بذلك فقط وإنما أضاف تعبير              
 ولكي يؤكد نوع المـوت      لنقاشهلكي يعطي مصداقية    " الكتب

مـت عـن    تكلَّ  المقدَّسة قد  الكتب  أن الذي كان يتحدث عنه إذ    
 )١٨:٢١مـز (" ثقبوا يدي ورجلي  "الموت الجسدي ألنه مكتوب     

 )١٠:١٢زك) (٣٧:١٩يـو (" سينظرون إلـى الـذي طعنـوه      "و
باإلضافة إلى الكثير من اآليات األخرى التي ال يوجد مجـال           
لحصرها فمنها من أشار حرفًا وتصريًحا ومنها مـن أشـار           
رمًزا وتلميًحا حيث يظهر منها كيف ذُِبح المسيح بالجسد من          

يـا  من أجـل خطا   "ألنه مكتوب أيًضا إنه جاء      . أجل خطايانا 
أرسله ألجـل خطايانـا ومكتـوب       قد  اهللا اآلب    إن و "شعبي

 كان العهد القديم ال   إنو. )٥:٥٣إش(" مجروح ألجل معاصـينا   "
نًـا ذبحـه    علَ فها هو يوحنا يصرخ مُ      بالنسبة لهم   وحده يكفى

نًا سبب ذلك أيضا حيث يقـول       علَبالجسد كنتيجة لخطايانا ومُ   

 كما يقـول    )٢٩:١وي(" هوذا حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم      "
ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا لنـصير          "بولس  

المسيح افتـدانا مـن لعنـة       " و )٢١:٥كو  ٢(" نحن بر اهللا فيه   
إذ جرَّد  " وقال أيًضا    )١٣: ٣غل(" الناموس إذ صار لعنة ألجلنا    

" الرياسات والسالطين أشهرهم جهـاًرا ظـافًرا بهـم فيـه          
ف من األقـوال األخـرى       إلى جانب عشرات اآلال    )١٥:٢كو(

. التي تُظِهر ما الذي حدث في موته بالجسد من أجل خطايانا          
" ألجلكـم أقـدس أنـا ذاتـي       "كما يقول السيد المسيح نفسه      

مظهًرا أنـه   " ألن رئيس هذا العالم قد دين     " ويقول   )١٩:١٧يو(
  . ذَُبح رغم كونه بال خطية

  

  )٤: ١٥كو١( ""
. ة ألن الذي ُدفن هو بال شك جـسًدا        وهذا يؤكد النقاط السابق   

كما " حسب الكتب"لم يضف تعبير " أنه ُدِفن"ولكنه عندما ذكر    
من  أمر بالطبع كان مفهوم ضمنًا       وهو. فعل في اآلية السابقة   

؟ إمـا   اذاتُرى لم .. الكالم إال أننا نجده لم يضيفه هنا صراحة       
 ألن الدفن كان واضًحا للجميع في كافة األزمـان وإمـا ألن           

 الذي ذكره في اآلية السابقة تضمن كـال         "حسب الكتب "تعبير  
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 إذن  اذاولكن قد يقول قائل، لم    ). موت المسيح ودفنه  (النقطتين  
وإنه قام في  ":بعد ذلك عندما قال" حسب الكتب"أضاف تعبير 
 :فها هنا عندما قـال    يبينما لم يض  " حسب الكتب "اليوم الثالث   

ذا التعبير عند حديثـه عـن       ؟ لقد استخدم الرسول ه    "أنه ُدِفن "
القيامة ألن موضوع القيامة كان أمًرا غامًضا لدى الكثير من          

  .، لذلك احتاج إلى تأكيد)على عكس الدفن(الناس 
حـسب  "استخدم الرسول تعبير    إذًا   اذالمفوقد يتساءل البعض    

؟ "مات من أجل خطايانا حسب الكتب     "أوالً عندما قال    " الكتب
كان أيًضا أمـًرا غامـًضا لـدى        فهل موت المسيح وصلبه     

قول؟ بالطبع نعم، فبالرغم من أن الصليب كان        تالكثيرين كما   
واضًحا للجميع وكان المسيح ممدًدا عليـه إال أننـا نجـد أن             

) االتهامات التي ُوجِّهت ضده   (السبب الظاهر لصلب المسيح     
إن حقيقة موت المسيح كانـت      . لم يكن يستحق كل هذا األلم     

 ولكن لم يكن الكل يعرف حقيقة أنه عانى كل          معروفة للجميع 
ولذلك استشهد بولس الرسول بـبعض      . هذا من أجل خطايانا   

وهو ما تم إثباته بشكل     .  إليضاح ذلك  شهادات الكتاب المقدس  
  . كاٍف بما ذكرناه سلفًا

ولكن أين قالت الكتب إنه ُدِفن وإنه يقـوم فـي اليـوم                  
ل يونان الـذي أثـاره      الثالث؟ لقد أوضحت ذلك من خالل مث      

ألنه كما كان يونان في بطـن الحـوت         : "المسيح نفسه قائالً  
ثالثة أيام وثالث ليالي هكذا يكون ابن اإلنـسان فـي قلـب             

وكمـا كانـت    . )٤٠:١٢مت(" األرض ثالثة أيام وثالث ليالي    
 مـات جـسد      هكذا العليقة في البرية تشتعل دون أن تحترق      

كمـا  . )٢:٣خر(م  لى الدوا المسيح دون أن ُيمَسك من الموت ع      
يشير التنين في سفر دانيال إلى هذا؛ فكما أكل التنين األكـل            

، هكذا حاولت الـشياطين     ٧وانشق بسبب ذلك  الذي قدمه النبي    
ولكن الجسد انتصر عليهـا     ) جسد المسيح (التهام هذا الجسد    

 كنتم ال تزالوا تريدون االستماع إلى هذا        إنواآلن  . وقام ثانيةً 
لمات، كما رأيتموها في صورة الرمـوز التـي         في صورة ك  

إنـه قُِطـع مـن     "ُعرَضت عليكم، اسمعوا إشعياء وهو يقول       
أمَّـا الـرب    . أرض األحياء، أنه ُضِرب من أجل ذنب شعبي       

إن جعل نفسه ذبيحة إثـم يـرى        . فُسرَّ بأن يسحقه بالحزن   
من تعب نفـسه    . نسالً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح      

                                                 
 باإلصحاح تذفها البروتستانهذه األحداث واردة في تتمة سفر دانيال التي ح ٧

 .الرابع عشر
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بدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو وع. ويشبع يرى
ألنك لـن   : " كما قال داود من قبله     )٨:٥٣،١٠،١١أش(" يحملها

" الـن تـدع تقيـك يـرى فـسادً         . تترك نفسي في الهاوية   
   )١٠:١٦مز(

لكي نعلم  المقدسة  ولهذا ينسب القديس بولس كل شيء للكتب        
فكيـف تكـون    .  لم تكن عشوائية أو بال سبب      األمورأن هذه   

 كان األنبياء قـد اهتمـوا       إنعشوائية   أحداث الموت والقيامة  
 موت الخطية    المقدسة ال نقصد الكتب  وبالطبع  بوصفها قبالً؟   

 وإنما تعني موت الجسد والدفن       يسوع عندما تذكر موت ربنا   
  . والقيامة الجسديين أيًضا

  
א " מ

א מ א מ
מ א

 )٧ -٥: ١٥كو١( "

وهكذا بعد أن ذكر البرهان من الكتب يـضيف شـهادة                
الرسل وغيـرهم مـن     ف شهادة األنبياء،    مؤكًدااألحداث نفسها   

 كـان   إنولكـن   . على قيامة المـسيح    اشهوًدانوا  المؤمنين ك 

 القيامة األخرى أي الخالص من الخطايا، لـم         يقصدالرسول  
يكن من المفيد بالنسبة له أن يقول إن المسيح ظهـر لفـالن             

 شخص يتكلَّم عن قيامة جسدية      النقاش يخص ألن هذا   . وفالن
لـذلك  .  تعنى الخالص من الخطايا    ازيةمادية وليس قيامة مج   

 بذكر ظهور واحد للسيد المسيح بعد القيامـة         لم يكتِف القديس  
رغم كون هذا كافًيا وإنما يذكر كل ظهور بذاته مستفيًدا مـن            

فهو يقول إن المسيح ظهر لصفا      . كل حادثة ظهور على حدة    
على الـرغم مـن أن      " ولي أنا أيًضا  " من األخوة    ةولخمسمائ

الكتاب المقدس يقول إن المسيح ظهر لمـريم المجدليـة أوالً           
ولكن من بين الرجال ظهر ألول من كـان فـي           ) ٩:١٦رم(

  . ٨اشتياق لاللتقاء به
  

א"   "מ
وكأن الرسول يقول على الرغم من أنني أذكر أحـداث               

قديمة إال أنه مازال لدي شهود على هذه األحداث أحياء حتى           

                                                 
 لقد آان المسيح مشتاًقا إلي لقاء بطرس حتى یرده إليه ویعلن له أنه قد سامحه  ٨

علي خطية اإلنكار وليس بسبب أن بطرس آان رئيًسا للتالميذ أو قائًدا لهم آما 
  یظن أخوتنا الكاثوليك
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" رقـدوا "وإنما " ماتوا" يقل ولم" ولكن بعضهم قد رقدوا  . "اآلن
فهو " وبعد ذلك ظهر ليعقوب   . "ثبتا بهذا التعبير أيًضا القيامة    م

 رسمه أسقفًا علـى      قد  يعقوب أخا الرب حيث إن الرب      يقصد
حيث كان هنـاك رسـال      " ثم للرسل أجمعين  . "أورشليم أوالً 

  . آخرين مثل السبعين رسوال
  

  "א"
ع أكثر مـن أي شـيء        إن هذا التعبير يدل على االتضا         
ألن المسيح لم يظهر له بعد اآلخرين ألنه كان األقل أو           . آخر

ألنه حتى لو كان المسيح دعاه آخًرا فإنه يبدو أكثـر           ". سقط"
 ةكما لم يكن الخمـسمائ    . قدرة وحكمة من جميع الذين سبقوه     

 إذن لـم    اذافلم. أفضل من يعقوب ألن المسيح ظهر لهم قبله       
حتى يزرع أوالً بـذار   ي وقت واحد؟يظهر المسيح للجميع ف

والبد .  وأيقن بقيامته أخبر اآلخرين    ألن من رآه أوالً   . اإليمان
 الباقين يتوقعون   ، أصبح األحداثهؤالء عندما ذكروا تلك     أن  

 مما مهَّـد     تحدث لهم  أي هذه المعجزة أن تحدث لهم    ويتمنون  
ـ     . الطريق لإليمان بالعيان فيما بعد     ا لذلك لم يظهر للجميع مًع

 ألنـه   .ولم يظهر للكثيرين في البداية وإنما لفرد واحـد أوالً         

 في البداية كانت هناك حاجة ألن يرى هذه المعجزة والظهور         
ألن مـن رأوا المـسيح      . أحد المخلصين مثل القديس بطرس    

بعدما رآه آخرون وسمعوا بذلك، ساهموا بـشهادتهم بـشكل          
ـ          ن ُحـسب   كبير في تثبيت إيمانهم وإعداد عقولهم ولكـن َم

مستحقًا أن يراه أوالً، كان يحتاج إلى إيمان عظيم كما قلـت،            
ولهذا ظهر المسيح لبطـرس     .  يتوقعه الحتى ال يرى مشهًدا     

أوالً، ألن بطرس هذا الذي كان أول من اعترف إنه المـسيح           
ولم يظهـر لـه     . كان يستحق أن يكون أول من يرى قيامته       
 أنكـره   كان قـد   المسيح لهذا السبب وحده وإنما ألن بطرس      

ـ    هد له أن   لكي يريحه ويؤكِّ   فظهر له ا  أيًض . ا لم يصر مرفوًض
ولهذا . ى هذا المشهد قبل الجميع    لقد انعم عليه المسيح أن ير     

  أقـل  ا على أنه  للمرأة كان ُينظَر    ها ظهر للنسوة أوالً، ألن    أيًض
 ولذلك كانت المرأة ُمكرَّمة في كـٍل مـن مـيالد            من الرجل 

  . المسيح وقيامته
 علـى   ىولكن بعد ظهوره لبطرس ظهر للبعض فـراد            

فترات وظهر أحيانًا لمجموعات صغيرة في آٍن واحد وظهر         
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كمـا  . مرة للجميع مما جعلهم شهود ومعلمين بعضهم لبعض       
  .أنه أعطى الثقة للرسل فيما يبشرون به ويشهدون له

  

אא" א מ
אמ   )١٢ :١٥كو١(" מ

ت قيامـة   ثِبانظروا كيف يجادل القديس بولس بمهارة وكيف يُ       
 أثبت  فلقد ٠األجساد من خالل حقيقة قيامة السيد المسيح نفسه       

" إنه قام في اليوم الثالث حـسب الكتـب        "قيامة المسيح بقوله    
 من خالل قوله بأن الرب يسوع قد أوضح قيامته بظهوراته         و

هكذا نكرز وهكـذا    " القديس كالمه أيًضا بقوله      أكدالمتعددة ثم   
وبالتالي فالرسول بولس يقدم لنا شهادة قائمـة علـى          ". آمنتم

أربعة أركان وهي شهادة األنبياء وشهادة أحداث القيامة نفسها         
وشهادة الرسل أنفسهم وشهادة التالميذ وربمـا تـؤدي هـذه           

القيامة؛ وهو مـوت    الشهادات إلى ظهور دليل خامس يثبت       
 تم إثبات قيامة المسيح     إنف. ٩المسيح نفسه عن خطايا اآلخرين    

ولعل هذا هو   . يكون من الواضح أن األموات أيضا سيقومون      
 والتعجب وكأنه يتحدث    النقاشالسبب الذي يدعو الرسول إلى      

                                                 
ن ظهورات المسيح التي آانت فإن أثبتنا أن المسيح مات بالحقيقة، فهذا یعنى أ ٩

 .بعد ذلك ليست إال نتيجة لقيامة جسده

إن كان المسيح ُيكَرز به إنه قام من        : "عن حقيقة واقعة قائالً   
  " قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟األموات فكيف يقول

 قيامـة  هنا يحاول الرسول دفع المَعارضين لكي يقولوا بـأن 
ولكـن قـد    .ًما بها من الجميع وال يشك فيها أحدلََّسالمسيح ُم

 قيامـة  بالضرورة يقول بعضهم إن قيامة المسيح ال تتضمن
نت من قبل وتمت واخُتبـرت  ِلعقيامة المسيح قد ُأ البشر ألن

قيامة البشر ال تزال  ولكن المسيح ظهورات لها هدتْوشَبالفعل 
وهنا انظروا ما يفعله الرسول     . رة فهي مجرد رجاء   ختَبغير مُ 

كيف يقول قوم بينكم أن ليس      "إذ أنه يعلن بصراحة وبسلطان      
فالحقيقة األولى قد تأكدت وأكـدت الحقيقـة        ". ؟قيامة أموات 

و يؤكد  يقة قيامتنا وه   حق تْالثانية، فحقيقة قيامة المسيح قد أكدَ     
  ...هذا األمر بعد ذلك بقوله

  

מ" א א   )١٣ :١٥كو١( "מ
انظروا كم كانت قوة الرسول بولس وروحه المجاهـدة              

فهو ال يثبت المشكوك فيه من خالل الواضـح         ! التي ال تُقَهر  
يه إذ يحاول   فحسب، وإنما يثبت الواضح من خالل المشكوك ف       

  .أن يبين للمخالفين الحقيقة الواضحة
ما نوع هذا االستنتاج؟ فكيف أنه لو لم        : "وقد يقول قائل       

يكن المسيح قد قام فال يمكن أن يقوم اآلخرون كما أنه إن لم             
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يقم اآلخرون فال يكون المسيح قد قام، فما هذا التفسير الـذي            
الرسول هـذا األمـر     ، انظروا كيف يستنتج     "ال يبدو معقوالً؟  

بحكمة، فقد ألقى بذاره قبل كل شيء حتى من البداية حين قال          
 ثم قال عنه بعد     ،عن المسيح إنه مات ألجل خطايانا وأنه قام       

فال يمكن أن يكون باكورة إال لمن       " باكورة الراقدين "ذلك إنه   
 لم يكن اآلخـرون     نيقومون وكيف يمكن أن يكون باكورة إ      

    ال يقومون؟فكيف إذن.. سيقومون؟
ـ       نكما أنه إ        إذن قـام   اذا   لم يقم هؤالء من األموات فلم

 لم يكن لكي يقـيم الجـسد مـرة          نالمسيح و جاء و تجسد إ     
 فهو لم يكن بحاجة إلى مثل هذه األشياء وإنما فعلهـا            ؟أخرى
فإن لم تكن قيامة أموات فـال يكـون         "وهو هنا يقول    . ألجلنا

فالمسيح . ألمر مرتبط بذاك   موضًحا إن هذا ا    "المسيح قد قام  
 ،لو لم يكن ينوي إقامة نفسه من األموات لما كان قد تجـسد            

م عن التجسد وإنمـا عـن    الرسول هنا ال يتكلَّا أعرف أن إننف
  ليس بتجسده وإنما بموته وقيامته      أنه  أيًضا القيامة، لكننا نعلم  

 يـزال   ال  سلطان المـوت   كانأبطل الموت؛ إذ أثناء تجسده      
  . سائًدا

  

  

  

א " מ א מ
  )١٤ :١٥كو١(" מ

 لم يكن المسيح قد     نإ: " أن يقول الرسول        لقد كان متوقًعا  
قام فعليكم أن تقاوموا أمور كثيرة منها الكثيـر مـن أقـوال             

ولكن الرسول لم يقل ذلك وإنمـا       ." األنبياء واألحداث المؤكدة  
فباطلة كرازتنا  : " آخر مخيف بالنسبة لهم قائالً     تحدث عن أمر  

 كـأن  ،وهو بذلك أراد أن ينبه عقـولهم     " وباطل أيضا إيمانكم  
 لم يكن المسيح قد قام فقد فقـدنا كـل           نإ: "لسان حاله يقول  

فانظروا إذن إلى قوة هذا الرأي، إذ أنه لو لم يستطع           " .شيء
 ُيبطَل الموت   المسيح القيامة بعد الموت فلن تُغفَر الخطية ولن       

ولن تزول اللعنة وال نكون قد كرزنا باطالً فحـسب وإنمـا            
  . يكون إيماننا أيًضا باطالً

وهنا ال ُيظِهر الرسول شر هذه التعاليم الشريرة فحسب ولكنه          
  :يناقض هذه التعاليم جدًيا قائالً

  

מ" א
אא   )١٥ :١٥كو١(" מ

 كان هذا عبثًا ولم يكن اهللا قد أقام المسيح كمـا            نولكن إ      
 العبث ستترتب على ذلـك      بابتقولون، فإن أمور أخرى من      
  . وهى أننا أصبحنا شهود زور
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מ" א    "א
  )١٦ :١٥كو١(

ألنه لو كان المسيح ال ينوي القيامة لما كان قد أتي إلى                 
ولكن بولس الرسول هنا ال يذكر التجـسد وإنمـا          . هذا العالم 

  .الغاية من ورائه أي القيامة والتي بها تأتي كل األشياء
   
מ" מ א מ.מ

  )١٧ :١٥كو١(" מ
ديس بولس بتأكيد موضوع قيامة المـسيح       وهنا يقوم الق       

من خالل كل ما هو واضح ومؤكَّد، وذلك عن طريق إيضاح           
نقاط القوة جاعالً من النقاط التي تبدو ضعيفة ومشكوك فيهـا           

  . أمور قوية وواضحة
 لم يكن قد قام فإنه لم يمت أيضا ولو لم يكن قـد      إنألنه       

فكمـا  . محا الخطية مات فإنه لم يرفع الخطية ألنه بموته قد         
  " ل اهللا الذي يرفع خطية العالمـانظروا حم " :لـول القائـيق
كما أنه  . بالتأكيد بموته .. ولكن كيف رفع الخطية؟   . )٢٩: ١يو(

 لم يكن قد قام فإنه لـم        إنولكن  . يدعوه الحمل وكأنه مذبوح   
 لم تكن الخطيـة     إنو. رفَعُيذَبح ولو لم ُيذَبح لم تكن الخطية لتُ       

. وإن كنتم في الخطية فقد كرزنا بـاطالً       . َعت فأنتم فيها  قد ُرف 
 كانت كرازتنا باطلة فقد آمنتم باطال بأنكم تصالحتم مـع           إنو

 لم يكن المسيح    إنكما أن هذا يعني أن الموت يظل خالًدا         . اهللا
 ولـم يتغلـب     علي المسيح فإن كان الموت قد قبض      . قد قام 
 كـان المـسيح     إنر اآلخرين    على شوكته فكيف ُيحرَّ    المسيح

  : كما يضيف بعد ذلك أيًضا قائالً. نفسه في قبضة الموت
  

א" א א   )١٨ :١٥كو١(" א
 أتكلم عنكم أنتم، فإن الجميـع       اذاوكأن الرسول يقول ولم        

قد هلكوا وفقًا لذلك، حتى هؤالء الذين قد أكملوا السعي ولـم            
فـي  "الرسول بقوله   وت المستقبل؟   يعودوا منتظرين الحتماال  

أو َمْن ماتوا ألجل المـسيح      " في اإليمان "ربما يعني   " المسيح
والذين تحمَّلوا من أجله الكثير من المخـاطر والكثيـر مـن            

فأين هنا الناطقون   . لكوا في الطريق الضيق   األتعاب والذين س  
بالغش؟ فهم يقولون أن القيامة هنا معناها التحرر من الخطية          
فهذا المنطق الذي يتمسكون به يثبت عكس ما يريدون قوله،          

فبالفعل القيامة مرة أخـرى تعنـي       . فهو يثبت ما نقوله نحن    
إن القيام من السقوط ولهذا ال يكف الرسول عن الشرح قائالً           

" مـن األمـوات   : "المسيح لم يقم فحسب ولكن يضيف قـائالً       
ليوضح أن القيامة هنا ليست مجرد القيامة من الخطية بل من           

وا مطلقًا فـي مغفـرة      كما أن الكورنثوسيين لم يشكّ    . األموات
مـا  : "وقد يقـول هـؤالء    . الخطايا وإنما في قيامة األجساد    
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" خطيـة؟ لا مـن  اإلنسان   يتحررضرورة كل هذا، أليس لكي      
 كانت قيامة األموات معناها القيامة مـن        إنولكننا نجيب بأنه    

 إنالخطية فهل قيامة المسيح كانت أيًضا قيامة من الخطية؟ ف         
 إذن  اذا لُيقيم البشر، لتساءل البعض فلم      قد قام  لم يكن المسيح  

 فاألمر هنا   .جاء وتجسد وقام؟ ولكننا ال نعتقد في ذلك بالطبع        
  . ة الجسديختلف عن مجرد قيام

  

א" א
  )١٩ :١٥كو١(" א

ما هذا الذي تقوله يا بولس كيف يكون لنا رجاء في هذه                 
 لم تكن أجسادنا لتقوم فكيف تكـون أنفـسنا          إنف. الحياة فقط 

خالدة في هذه األجساد؟ ألنه حتى لو كانت النفس تبقى فـي            
 فإنها  -وهي بالفعل خالدة  -جسد وكانت خالدة إلى أبد اآلبدين     ال

بدون الجسد لن تحصل على النعم الخفية كمـا لـن يمكـن             
ألن كل األشياء يجب أن تظهر بـصورة واضـحة          . معاقبتها

حتى تقف أمام عرش المسيح في يوم الدينونة، وذلـك حتـى         
يحصد كل إنسان نتيجة ما فعله الجسد طبقًا ألعمالـه سـواء            

ألنه ال بد أننا جميعا نُظَهر      : "كانت حسنة أم شريرة فهو يقول     
أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما           

إن "ولذلك يقول الرسول    . )١٠:٥كو٢(" صنع خيًرا كان أم شًرا    

كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فنحن أشـقى            
مة فستظل النفس غير     رقد الجسد بال قيا    إنألنه  " جميع الناس 

 كـان   إنللة بالبركات السماوية الموجودة في الملكـوت و       كَُم
 لم يكن هناك    إناألمر كذلك فلن نتمتع بشيء على اإلطالق، و       

ولكـن   .ما يعوضنا عن هذه الحياة فكم نكـون أشـقياء إذن          
الرسول قال ذلك لكي يثبتهم على مبدأ قيامة الجـسد ولكـي            

 تتوقف عند   ا ال يظنوا أن اهتماماتن    يقنعهم بالحياة األبدية حتى   
  .حدود هذا العالم الحاضر

إن : "ال السابق ق  نقاش وبعد أن أرسى ما هدف إليه من ال           
 لـم يقـم    إنلم تكن قيامة أموات فال يكون المسيح قد قـام           

فإنه يربط  " المسيح فقد هلكنا جميعا وال نزال بعد في خطايانا        
فبـولس  . رتهمبين هذا كله لكي يدحض غـرورهم وجـسا        

الرسول عندما يريد أن يعرفهم بـأي تعلـيم مـن التعـاليم             
وهذا . الضرورية، كان البد له أوالً أن ُيرِهب قلوبهم بالخوف        

هو ما يفعله هنا بالفعل بعد أن ألقى بذاره من قبـل وجعلهـم            
ـ أ ،يشعرون بالقلق كَمْن فَقََد كل شيء      د لهـم ذلـك حتـى       كِّ

فإننـا أشـقى    : "خاطبهم قائالً يشعرون بالقلق بأكثر حدة إذ ي     
 كنا بعد كل هذه الـصراعات واألحـزان         إنف" جميع الناس 

والشرور التي ال تُعد وال تُحصى فقدنا كـل هـذه البركـات            
أن إذ  . العظيمة واقتصر فرحنا المحدود بهذه الحياة الحاضرة      
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وهكذا يظهر أن كالم الرسـول      . كل شيء يعتمد على القيامة    
خطية وإنما عن قيامة الجسد والقيامـة       ليس عن القيامة من ال    

  .من العالم الحاضر إلى العالم اآلتي
   

א" א א א א מ " א
  )٢٠ :١٥كو١(

 الناجمـة   الخطيرةبعد أن ركز الرسول على األضرار            
عن عدم اإليمان بالقيامة فإنه يؤكد من خـالل الكـالم مـرة     

وهـو  " ولكن اآلن قد قام المسيح من األموات      : "أخرى قائالً 
إلسـكات أفـواه    " من األمـوات  "في ذلك يركز على عبارة      

 إنف". وصار باكورة الراقدين  : "الً حديثه بالقول  ِمكَالهراطقة مُ 
كان الباكورة يحتاج للقيامة فهـم أيـًضا سـيحتاجون إلـى            

فانظروا كيف أن هذا الكالم كان عن قيامـة الجـسد           .القيامة
توضـيح أن   ولكي يجعل لألمر مصداقية أكثر يـستمر فـي          

كمـا  ف. ثم يبرر ذلك ذاكًرا السبب    . المسيح قد قام أوالً بالجسد    
قلت من قبل  لو قام شخص بتأكيد شيء دون ذكـر الـسبب              

  فما هو السبب إذن؟ . يصعب االقتناع بكالمه من قبل الناسس
  

      
  

אא"   )٢١ :١٥كو١("א
 - وهو بال شك جـسدي     – كان الموت بإنسان     إنولكن       

فالقيامة يجب أن تكون أيـًضا بإنـسان جـسدي وعقالنـي،        
:  وكأنه يقـول   نقاشه ضروري فانظروا كيف يجعل الرسول     

 ،يصارع هو نفسه مجـدًَّدا     تعرَّض للهزيمة يجب أن      ْنإن مَ "
ها حتـى يـزول     والطبيعة التي سقطت يجب أن تنتصر بذات      

  ." العقاب
ولكن دعونا نرى أي نوع من أنواع المـوت يتحـدث عنـه             

  .الرسول
  

א" א א א " מ
  )٢٢ :١٥كو١(

هل مات الجميـع فـي آدم مـوت         ف.  إذن اخبروني       ماذا
 كان األمر مجرد مسألة بر وخطية فقد        إن؟ ولكن    فقط الخطية
ولكن حتى ال يظن السامعون إنه بما أن . تماًماالقيامة ت ضاع

الحياة األبدية للجميع فإنها ستكون أيـًضا للخطـاة وبـأنهم           
  : سيخلصون أيًضا فإنه ُيكمِّل قائال
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  )٢٣ :١٥كو١(" א"
فال تتصوروا، ألنكم سمعتم عـن القيامـة، أن الجميـع                

نفس العقوبة   فإذا كان الجميع لن يأخذوا     ،سيتمتعون بنفس النعم  
  ! ولكن العقاب سيختلف فكم يكون الفرق بين الخطاة واألبرار

أي المـؤمنين   " المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه      "
  . واألبرار

  
  )٢٤ :١٥كو١( "א"

إذ أنه عند قيامة الذين للمسيح من األموات ستنتهي كـل                
س كما هو الحال بعد قيامـة المـسيح إذ ال تـزال             األشياء لي 

ولهذا يؤكد مضيفًا في اآليـة الـسابقة        . األشياء مجرد رجاء  
  ..فهو سيكونلكي تعلموا متى يكون ذلك، " عند مجيئه"عبارة 

   
א" אמ

  )٢٤ :١٥كو١(". 
قوله جيدا واحرصوا على أال يفوتكم      هنا انتبهوا إلى ما أ         

ا مع األعداء يتطلب منـا أوالً أن        نقاشنألن  . شيء مما أقول  
. نثبت البرهان غير المباشر وهو ما كان القديس بولس يفعله         

 تعني عبارة   ذااتُرى م : فلنبدأ بطرح السؤال التالي عليهم وهو     
رفي ؟ ألنه لو فسرنا األمر بشكل ح      "لك هللا اآلب  متى ُسِلم المُ  "

 فإن تسليم المسيح الكل لآلب      الفهم الالهوتي السليم  وبعيًدا عن   
 لن يحتفظ بشيء، إذ أن من ُيسلِّم شيًئا ما إلى            المسيح يعني أن 

ولن يتوقف الـسخف    . آخر ال يكون له سلطان عليه فيما بعد       
، يكـون قـد     عند هذا الحد فحسب بل أن الذي يستلم الشيء        

 لـشيء  هـذا ا   سلطان على  ولم يكن له  استلمه في زمن معين     
 لآلب إال عنـدما يـستلمه مـن          يكون فالُملك بذلك لن   قبالً،

منا بادعائهم فإن اآلب لم     ومن هذا كله يبدو أنه لو سلَّ      . المسيح
يكن َمِلكًا من قبل ولم يكن مدبًرا لكل شؤوننا كما أن االبن لن             

ولضحد هذه السخافات نقول كيف يمكن      . يكون َمِلكًا فيما بعد   
أبي يعمل حتى اآلن وأنا     "كلَّم االبن نفسه عن اآلب قائالً       أن يت 

سلطانه سلطان " ويقول عنه دانيال أيًضا )١٧:٥يو(" أيضا أعمل
 انظروا  )١٤:٧دا  (" أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض       

كم تنشأ سخافات مضادة للكتاب المقدس عندما يتبع الواحد منا 
  ما يقوله المحيطين به

الذي سيـضعه   " لكالُم" يعني هنا بكلمة     ذااتُرى م  ولكن       
؟ هل هو ُملـك علـى المالئكـة؟ هـذا           "تحت قدميه "المسيح  
 إذن على ُملـك     . المؤمنين؟ ال يمكن أيًضا     علي هل. مستحيل

الشياطين الذي يقول عنه الرسـول      على  ُملك  إنه  َمن ينتصر؟   
فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مـع         "في موضع آخر    

 مع السالطين مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر          الرؤساء
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وهم حتى . )١٢:٦أف(" مع أجناد الشر الروحية في السماويات 
ولهذا فهم يعملون في الكثيـر مـن        . اآلن لم يخضعوا تماًما   

 ولكن في النهاية سيخـضعوا وسـيتوقفوا عـن          ١٠المواضع
  . أعمالهم تماًما

  

א"   " א
  )٢٥ :١٥كو١(

 لم نتعامل مع هذه اآلية بشكل الهوتي فإنه يمكن      إنوهنا       
تـشير إلـى    " حتى"فكلمة  . أن تنتج عنها أحد هذه السخافات     

نهاية وحدود معينة أما عندما يتم استخدامها مع اهللا فال تحمل           
  . هذا المعنى

  

  )٢٦ :١٥كو١(" א"
كون آخر عدو؟ أي بعد الجميع وبعد الـشياطين         كيف ي      

ألنه في البدء كان الموت آخر شـيء إذ         . وبعد جميع األشياء  
أوال ثم عصياننا وتعـدينا ثـم       ) الشيطان(جاءت غواية الحية    

                                                 
 ولكن  حالُياال یقصد القدیس یوحنا هنا أن اهللا ليس له سلطان على الشيطان ١٠

  الممنوح له حالًياسلطانال یحرم الشيطان من لكيیقصد أن الوقت الذي عينه اهللا 
 .سيكون في المجيء الثاني

 

 فـي   عملًيابطل الموت اآلن فعلًيا ولكنه سُيبطَل       وقد أُُ . الموت
  . نهاية األيام

  
א"  א אמ מ

  )٣٦-٣٥: ١٥كو١("מ
بالرغم من ميل الرسول بولس إلـى اسـتخدام اللطـف                

والهدوء في مواضع كثيرة إال أنه هنا يستخدم أسـلوب رادع           
فالرسول كان غير راٍض عـن      . بسبب شدة جسارة المخالفين   

ت وجهة نظره باسـتخدام     أفكارهم ومع هذا نجده يحاول إثبا     
فإننا نعرف أنه سـبق وشـرح       . األمثلة والمبررات المختلفة  
 بإنـسان   ،فإنه إذ الموت بإنسان   : "موضوع القيامة حين قال   

ولكنه إذ يرد هنا علـى      . )٢١: ١٥كـو ١(" أيضا قيامة األموات  
اعتراض من ِقَبل األمم غير المؤمنين لذلك نجده يشرح لهـم           

  . نب آخرنفس الموضوع ولكن من جا
فالحظوا معي من البداية كيف ُيخفف الرسول من حـدة               

وإنما حدد المعارضين بطريقـة     " لكن تقولون "لومه إذ لم يقل     
إذ لم يـرد أن يجـرح       " لكن يقول قائل  "غير مباشرة بالقول    

مشاعر السامعين على الرغم من استخدامه ألسلوبه الـرادع         
فـي موضـوع    وهنا يناقش الرسول صـعوبتين      . بكل حرية 

القيامة، األولى منهما هي طريقة القيامة والثانية هـو نـوع           
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نان مًعا سؤاالً واحـًدا     فالصعوبتان يكوِّ . األجسام التي ستقوم  
ويتبع ذلك التـساؤل    " كيف يمكن أن يقوم ما قد تحلل؟      "وهو  
" بأي جسم "ولكن ما معنى عبارة     " وبأي جسم يأتون؟  : "القائل

أبالجـسم الـذي تحلـل      "ون قائلين   فيبدو وكأنهم كانوا يتساءل   
ولكن الرسول لكي يوضح أن النقاط      " واختفى، أم بجسم آخر؟   

التي يثيرونها ليست موضع شك وإنما هي من المسلمات يقول 
وهـو رد   " يا غبي الذي تزرعه ال يحيا إن لم يمت        "لهم بحدة   

  . مناسب لهؤالء الذين يخالفون األشياء الُمسلَّم بها
 لم يلجأ القديس بولس إلـى قـدرة اهللا          اذامولكن تُرى ل       

ألنـه لـو    .  بالتأكيد ألنه يتحدث مع غير المؤمنين      ١١مباشرةً؟
 حاجة إلى البـراهين     ا كان في  كان كالمه موجَّه للمؤمنين، لم    

الذي سيغير شكل جسد "فهو يقول في موضع آخر . واألسباب
 فبالرغم  ).٢١: ٣في(" تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده     

أنه يتكلَّم في هذه اآلية عن أمور أعمق من موضوع قيامة   من  
الجسد، ولكننا نجده ال يستخدم أي أمثلة أو تشبيهات بل نجده           

: قد اعتمد على ربط هذه األمور بقـوة اهللا وسـلطانه قـائالً            
لكن على العكس نجده هنـا فـي هـذا          " أخضع له األشياء  "

                                                 
ا هن    ١١ دیس یوحن ى هؤالء       یقصد الق ولس الرسول عل دیس ب ُرد الق م َی اذا ل ه لم ا أن

ى آل                    ادر عل درة اهللا الق ا من ق رًة أنه ه مباش ة؟ بقول الذین یتسألون عن آيفية القيام
  .شيء دون اللجوء إلى أي أسباب أخرى

  

 ال ُيكلِّـم    ألنـه هنـا   (الموضع يستخدم التشبيهات واإلثباتات     
أي أنه بعد أن أثبت القيامة من الكتـب         ). المؤمنين بل األمم  

المقدسة، يضيف األمثلة التالية لمن يعارضون الكتاب المقدس        
" يا غبي الذي تزرعه ال يحيا إن لم يمـت         "ويخالفونه فيقول   

وكأن لسان حاله يقول إنكم تعرفون هذه األشياء من أنفـسكم           
اليومية، فكيف تشكون فيها حتـى      من خالل ممارستكم للحياة     

اآلن؟ ولهذا أدعوكم أغبياء ألنكم تجهلـون األشـياء التـي           
تمارسونها بشكل يومي ويجب أن تكون معروفة لديكم وعلى         
الرغم من أن لديكم ما ُيثِبت القيامة إال أنكم ال زلتم تـشكون             

  ).قيامة المسيح(فيما يخص اهللا 
سب الهدف الذي يفكر    وانظروا كيف يستخدم تعبيرات تنا         

انظـروا كيـف أنـه ال       ". إن لم يمت  " "ال يحيا "فيه هنا مثل    
" ينمـو "و" ينبـت "يستخدم الكلمات المرتبطة بالبـذور مثـل        

 تتناسب مع الجسم البشري مثل      وإنما يستخدم كلمات  " يتحلل"و
وهي الكلمات التي تتماشى ال مع البذور بل مع       " يمت"و" يحيا"

إنه يموت وبعـد ذلـك      "رسول لم يقل    ونالحظ أن ال  . األجساد
انظروا ". هكذا يحيا ألنه مات   "وإنما قال بأسلوب أروع     " يحيا

ما أحاول دائما التركيز عليه وهو أن بولس الرسول ينـاقض           
ومن ثم فإنه يؤكد القيامة !! حجتهم التي يجادلون بها باستمرار

إذ . من خالل ما يستخدمونه كبرهان أكيد على عدم القيامـة         
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ولكـن  " إن الجسم ال يقوم ثانية ألنه يموت   "ل المعارضون   يقو
 يقول بولس الرسول لضحد حجتهم؟ أنه يقول لهم، ال بل           اذام

فهو يقوم ثانًيا ألنه مات     "إنه لو لم يكن قد مات فإنه لن يقوم،          
إن لـم تقـع حبـة       : "وهذا ما أكده السيد المسيح قائالً     " قبالً

دها؛ ولكن إن ماتت    الحنطة في األرض وتمت، فهي تبقى وح      
   )٢٤: ١٢يو(" تأتي بثمر كثير

  

א" מ א א
א   )٢٦ :١٥كو١( "א

وألن األمور المذكورة سلفا ترد على الـسؤال القائـل                
، فإنه يعالج في هذه اآلية السؤال اآلخر وهـو          "كيف يقومون "
الذي تزرعه لست تزرع الجسم     "ما معنى   ف،  " جسم يأتون  بأي"

؟ إنه هنا ال يتحدث عن حبة حنطة بـذاتها          "الذي سوف يصير  
فحديث الرسول هنا ال يهتم بالقيامة في حد ذاتها وإنما بطريقة 
القيامة وبماهية الجسم الذي سيقوم ثانيةً، هل سيكون من نفس          

فالرسـول  . جًدانوع الجسد المائت أم من نوع أفضل وأكثر م        
هنا يحاول هنا استخدام األمثال لُيبين أن الجسم القائم سيكون          

ولكن الهراطقة يقولون بـأن الجـسم       . في حالة أفضل بكثير   
 كيـف   ذًاإفليخبرونـا   . الذي يموت، يقوم بدالً منه جسم جديد      

 قيامة؟ ألننا نعلم أن القيامة هي قيامة ما سقط          يعتبر هذا األمر  

ولنسألهم أين هو االنتصار المفاجئ     ). خروليس شيء آ  (نفسه  
 كان الجسم الذي يموت سيقوم بـدالً        إنوالرائع على الموت    

منه جسم آخر؟ فبهذه الطريقة الموت لن يكون قد ردَّ ما أخذه            
  . في األسر

شرح المثل الذي ذكره بـولس هـذه        وقد تسألون كيف يَ        
دة مخالفـة   الفكرة؟ إنه يوضح أن المادة التي تُزَرع ليست ما        

وإال . للتي ستحيا وتقوم، إنما هي نفس المادة ولكنها ممجـدة         
فالمسيح إذن لم يقم بنفس جسده عندما أصبح باكورة الراقدين          

ويكون المسيح، طبقًا لما يقوله     .  من األموات  سيقومونالذين  
الهراطقة، قد ترك الجسد القديم وقام بآخر بـالرغم مـن أن            

 يوجد إذن هذا الجسد اآلخر؟ إننا وأين. الجسم األول لم يخطئ
نعلم أنه أخذ الجسد األول من العذراء ولكن من أين يأتي ذلك            
الجسد اآلخر؟ فانظروا معي كيف أن السيد المسيح قد أوضح          
هذا األمر وأثبت أن الجسد الذي ُصِلب هو نفس الجسد الذي           

فما رأيكم في مثال يونان؟ إذ أنه بالتأكيد لم         . قام من األموات  
ـ . يبتلع الحوت يونان وألقى بيونان آخر على الشاطئ         اذاولم

؟ إنه  "انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثالثة أيام       "قال المسيح   
قال ذلك ليبين أن الجسد الذي ُأفني هو نفس الجسد الذي أقامه            

: ولذلك أضاف القديس يوحنا اإلنجيلـي قـائالً       . المسيح ثانيةً 
  ).٢١، ١٩: ٢يو(" وكان يتحدث عن هيكل جسده"
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والذي تزرعه  "إذن فما الذي يعنيه القديس بولس بقوله              
؟  فالرسول يقول لنـا      "لست تزرع الجسم الذي سوف يصير     

أن الجسد الذي يموت هو نفسه الذي سيقوم، وفي نفس الوقت           
يوضح الرسول أن الجسد الذي يموت ليس هو تماًمـا الـذي           

جسد الذي يموت ألنـه     فالجسد الذي سيقوم هو نفس ال     . سيقوم
نفس مادته، وفي نفس الوقت فالجسد الذي سيقوم يختلف عن          

فجوهر الجـسد   . الجسد الذي مات ألنه سيصبح جسًدا ممجًدا      
يظل كما هو ولكنه يصبح أكثر جماالً عندما يقوم نفس هـذا            

ألنه لو لم يكن األمر كذلك، فلم يكـن هنـاك           . الجسم مجدًَّدا 
 اذافلم. الجسد ال ُيقام بصورة أفضل     كان   إنحاجة إلى القيامة    

 كان ليقيم نفس هذا المنزل بمجد ذاإإذن قام اهللا بهدم منزله إال 
أعظم؟ وهو هنا، كما ترون يقول ذلك لمن يعتقدون أن الجسم           

كما أنه يقول ذلك حتى ال يشك أحد مرة         . يتعرض للفساد التام  
 أخرى أنه يتحدث عن جسم آخر ولهذا يتكلم بوضوح إلزالـة         

أي ظلمة حتى ال يسمح لسامعيه أن يغيروا تفكيرهم ويوجهوه          
  .في أي اتجاه آخر

لـست تـزرع    " فاسمعوا الرسول يتكلَّم ويشرح عبارة           
 بل حبة "إذ يضيف قائالً وموضًحا     " الجسم الذي سوف يصير   

أن الـزارع ال    أي  " مجردة ربما من حنطة أو أحد البـواقي       
النهاية، فهو ال يـزرع     يزرع الجسم الذي سيحصل عليه في       

حبة مجردة ربما مـن     " بلحاء وساق وجذر بل       الكامل النبات
  ." حنطة أو أحد البواقي

א"   )٣٨ :١٥كو١(" א
إن زراعة بذرة هي مجرد عمـل       : "ولكن قد يقول قائل        

فليقل لي المعتـرض عـن أي طبيعـة         ". من أعمال الطبيعة  
لو كان األمر كذلك فإن اهللا هو الذي صنع         يتحدث؟ ألنه حتى    

ولهذا فـإن الرسـول     . كل األشياء، وهو الذي خلق الطبيعة     
ولكن اهللا يعطيها جـسًما كمـا       : "يوضح هذا األمر كله قائالً    

لذلك عندما تعرفوا أن القيامة هي بقوة اهللا وإرادته فال          ". أراد
تتعجبوا في فضول متسائلين كيف سـنقوم؟ وبـأي طريقـة           

  . يمنا اهللاسيق
  
א"   " א

أين إذن األمر الغريب الذي يتحدث عنه الهراطقة؟ ألن              
ولهذا فعندما يقـول الرسـول      " جسمه"اهللا يعطي لكل مخلوق     

، فإنه ال   "والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير       "
يعني أن جسًما سيقوم عوًضا عن جسم آخر ولكن نفس الجسم      

ولكل واحد مـن    : "سن وسيصبح أكثر مجًدا، لذلك يقول     سيتح
  " البذور جسمه
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ولقد أضاف الرسول هذا القول حتـى عنـدما تـسمعون أن            
الجميع سيقومون ال تظنوا أن الجميع سيحظون بنفس المكافأة         

ولكن كـل   : "وهو ما بدأ الرسول في اإلشارة إليه سلفًا بقوله        
 : ثر بقوله، وهو يوضح هذا األمر أك"واحد في رتبته

  
א" א מ. א מ

א א.א
א מ מ א " .א

  )٤١ -٣٩ :١٥كو١(
من  انتقل اذا يقصد الرسول بهذه التعبيرات؟ فلم   اذاتُرى م      

الحديث عن قيامة الجسد إلى الحديث عن الشمس والنجـوم؟          
إنه لم يغير موضوعه ولم يبتعد عن غرضه األصلي، بـل ال            

فبعدما أكد الرسول مفهوم القيامة،     . يزال ملتزًما بمجال حديثه   
يؤكد هنا على أن الفارق سيكون كبيًرا في المجد بين القائمين           

 هنا يقسم األجسام إلى     وهو. على الرغم من أن القيامة واحدة     
ألنه كما أثبت مـن     . أجسام سماوية وأجسام أرضية   : قسمين

خالل مثل البذور قيامة األجسام مرة أخرى يثبت بهذا المثال          
فإنه كما يصاب الناس بـالفتور      . اختالف األجسام في المجد   

بسبب عدم إيمانهم بالقيامة، فإنهم يـصابون أيـضا بالكـسل           
. جميع سـُيكافئون بـنفس المكافـأة       شعروا أن ال   إنوالخنوع  

وقد انتهى فـي    . ولذلك يصحح الرسول بولس كال المفهومين     
وهـو  . اآليات السابقة من توضيح المفهوم األول وهو القيامة       

يبدأ اآلن في التعامل مع المفهوم الثاني وهو اختالف المجـد           
  .بين َمن يقومون

 وخطـاة    وبعد أن قسَّم الرسول الناس إلى قسمين أبرار            
فإنه يقسم كل قسم إلى أقسام فرعية لكي يقـول أن األبـرار             

كما إنه لن   . والخطاة لن يحصلوا على نفس الثواب أو العقاب       
يتساوى األبرار فيما بينهم وال يتساوى الخطاة فيمـا بيـنهم           

  . أيًضا
وكما اآلن ترون يقوم الرسول بالفصل بـين األبـرار                

إذ يشير  " اوية وأجسام أرضية  أجسام سم "والخطاة حيث يقول    
ثـم  . للخطاة باألجسام األرضية ولألبرار باألجسام السماوية     

ليس كل جسد  "يقدم الفرق بين الخطاة بعضهم البعض إذ يقول         
جسًدا واحًدا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك          

فعلى الرغم من أن جميع أجساد الخطـاة        " آخر وللطير آخر  
. عضهم يقل في الشر أو يزيد فيه عن اآلخـر         واحدة إال أن ب   

كما تختلف أجساد الحيوانات أيـًضا فـي أسـلوب حيـاتهم            
  . وتكوينهم

: وبعد أن قال ذلك يتكلَّم مرة أخرى عن السماء قـائالً                
ألنه كما أن األجـسام     " مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر     "
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األرضية تختلف عن بعضها البعض، هكذا أيـًضا تختلـف          
وهذا االختالف لـيس    . جسام السماوية عن بعضها البعض    األ

فال يوَجد فارق   . اختالفًا عادًيا وإنما يصل إلى درجات كبيرة      
بين الشمس والقمر والنجوم فحسب بل وحتى بـين النجـوم           

فعلى الرغم من أن جميعها في الـسماء، إال         . بعضها البعض 
ـ . أن كل واحدة منها تختلف في درجة المجد عن غيرها          ا فم

الذي نتعلمه من ذلك؟ نتعلَّم أنه وإن كان جميع األبـرار فـي    
ملكوت اهللا إال أنهم لن يتمتعون بنفس المكافأة، ونتعلَّم أيـًضا           
أنه وإن كان جميع الخطاة سيكونون في الجحيم فـإنهم لـن            

  :ولهذا يضيف قائالً. يحصلوا على نفس العقاب
  
א" א   )٤٢ :١٥كو١(" א

؟ إنه يقـصد    "هكذا"فما الذي قصده الرسول عندما قال             
بالتأكيد وجود الفروق بين الخطاة واألبـرار وبـين الخطـاة          

وبعد أن أثبت   . بعضهم البعض وبين األبرار بعضهم البعض     
هذا المبدأ بشكل كاٍف تركه وعاد لكي يثبت القيامـة نفـسها            

  : وطريقتها قائالً
  

       
  

  " ממ"
فكما استخدم  . الحظوا أسلوب القديس بولس في الشرح           

المصطلحات المالئمة لألجساد عندما كان يتحدث عن البذور        
، فإنه يستخدم هنا مـع األجـساد        "ال يحيا إن لم يمت    : "وقال

ُيزَرع في فساد وُيقام    : "المصطلحات التي تناسب البذور قائالً    
حتى ال تظنوا أن هذا     " ينتج"لقديس  ، ولم يقل ا   "في عدم فساد  

ال يعنـي   " ُيـزَرع "وبقوله هنا   " ُيقام"عمل أرضي وإنما قال     
زرعنا في الرحم وإنما دفننا في القبر أي دفن أجسادنا المائتة           

 ُيزَرع" :ولهذا بعد أن قال   . وتحللها وتحولها إلى تراب ورماد    
  : يضيف قائالً" في فساد وُيقام في عدم فساد

  
  )٤٣ :١٥كو١(" א"

ألنه ما هو أبشع وأقبح من الجثة المتحللة؟ ولكنه يضيف               
" ُيزَرع في ضـعف   : "وقد قال بعد ذلك   ". ويقام في مجد  : "قائالً

ألنه في خالل ثالثون يوًما يكون الجسد قد تحلل تماًمـا وال            
ولكـن  . يستطيع أن يصمد أكثر من ذلك ولو إلى يوم واحـد          

بمعنى أنه لـن يـسود      " وُيقام في قوة  : "الًالرسول يضيف قائ  
ولقد احتاج الرسول إلى    . عليه شيء من الضعف في المستقبل     

أن يوضح األمثلة السابقة التي قد شـرحها حتـى ال يظـن             
الكثيرون ممن يسمعونه أن األجساد عندما تُقام لن يوجد فرق          



 

 

؟؟..هل حقًا قام من كتابات اآلباء

   

إذ أن جميع األبرار سيقومون ثانيةً في مجد وقوة وعدم          . بينها
  . ساد ولكنهم لن يتمتعوا بنفس الدرجة من المجد والسالمةف
  
א" מ מ א

  )٤٤ :١٥كو١(" מ
ما هذا الذي تقوله؟ أليس جسدنا الحالي جسد روحـاني؟               

. إنه روحاني بالفعل ولكنه سيكون في القيامة أكثر روحانيـة         
كنتم ال تزالون غير مـؤمنين بالقيامـة فـانظروا إلـى             إنو

والتي نعرف أنها زائلـة     ) الشمس والنجوم (األجسام السماوية   
ومن هنا يمكـنكم أن     . فهي تسكن في حالة هدوء ومجد دائم      

تؤمنوا أن اهللا بإمكانه أن يجعل أجسامنا القابلة للفساد أجـساد           
ماوية التـي   عديمة الفساد بل ويجعلها أفضل من األجسام الس       

  . نراها
  

א  " מ א א מ א
  )٤٥ :١٥كو١(" 

ولكـن  ) آدم نفًسا حيـة (إن األمر األول مكتوب بالفعل        
فكيـف  ). وآدم األخير روًحا محيًيا  (األمر الثاني غير مكتوب     

ه يستخدم التعبير تبًعـا  ؟ إن" اهكذا مكتوب أيضً  "يقول الرسول   
لسياق األحداث التي تتم مناقشتها حسبما يفعل دائًما كمـا أن           

فالرسـول  . هذه الطريقة كانت هي المتبعة من قبل األنبيـاء        
يقول هذه األشياء لكي تتعلموا أن عالمات ووعـود العـالم           
الحاضر والعالم اآلتي قد أتت علينا بالفعل إذ يشهد آدم للعالم           

وحيث أنه مع ذكر الرسـول      . سيح للعالم اآلتي  الحاضر والم 
لألشياء األفضل كعالمة رجاء فإنه يوضح أنهـا قـد بـدأت            

ـ . بداياتها للنـور  ووظهرت جذورها     كانـت الجـذور     إنف
. واألصول واضحة للجميع فال توجد حاجة للشك في الثمـار         

  ". اوآدم األخير روحا محيًي: "ولذلك نجده يقول
  
אא " א " .א
  )٤٦ :١٥كو١(

 يأخـذ اإلنـسان جـسًدا       اذاوهنا ال يقول لنا الرسول لم          
حيوانًيا أوالً ثم جسًدا روحانًيا بعد القيامة، وإنما اكتفى بـأن           
يوضح لنا أن هذا هو الترتيب اإللهي في هذا الشأن مـستنًدا            

وهو بذلك يوضح   . ائقعلى اإلثباتات التي تشهد لتدبير اهللا الف      
 كـان الحيـواني     إنألنه  . أن حالتنا ترتقي دائًما إلى األفضل     

  . سيقوم فال بد أن نتوقع المجد للروحاني
وبما أننا سنتمتع ببركات جزيلة فلنحيا إذن في هذه الحياة      

المقدسة ودعونا ال نبكي على َمن رقدوا وإنما على َمن ماتوا           
رع عندما يرى البذرة تتحلل ال      ألن الزا . مرضى في خطاياهم  



 

 

؟؟..هل حقًا قام من كتابات اآلباء

   

يحزن بل على العكس فإنه كلما رآهـا ثابتـة فـي األرض             
 ظلت البذرة   إنبينما نجده يخاف    . ومستمرة في التحلل يفرح   

ألن تحلل البذرة يعنـي بدايـة       . صلبة في األرض ال تتحلل    
ولهذا دعونا نفرح عندما ينحـل المـسكن        . المحصول القادم 

وال تستغربوا عندما يقول    . في األرض الفاسد وُيزَرع اإلنسان    
ألنه بالفعل أفضل أنواع الزرع،     " زرع"الرسول عن الدفن أنه     

وتعب يكون أمر غيـر     ) أبدي(فلو نتج عن هذا الزرع موت       
فحيـاة  .  عشنا حسنًا سننال األكاليل والمكافـآت    إنجيد ولكن   

الخطية سيعقبها الفساد والفناء أما الحياة الجيدة فسيعقبها عدم         
فبالنسبة . الفساد واألبدية وغيرها من البركات غير المحدودة      

اح أما بالنسبة لموت    يلموت األبرار ستكون نتيجته الفرح والن     
األشرار فلن يكون لهم سوى صوت من السماء لكي يـذهبوا           

وَمن يقوم ثانيةً لن يحيا فيما بعد أبًدا حياة مليئة          . إلى الدينونة 
 هرب الموضع الذيم سيذهب إلى بالكد والتعب ولكن هذا القائ
  . منه الحزن والكآبة والتنهد

  
 


