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 ة والستونخامسلا الحمقة                  المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة          

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 
ىل تؤمن مستمعي بالخمود وبالقيامة من األموات؟ أي ىل تؤمن أنو سيأتي يوم يقيم فيو اهلل جميع األموات؟ وما ىي تصوراتك عن 

ىذه اآلن فيأكمون ويشربون ويتزوجون؟ ليم أجساد مشابية ألجسادنا ىل ستكون  الخمود نفسو؟ كيف سيعيش الناس ىناك في الخمود؟
كميا تساؤالت ىامة طرحيا الناس ويطرحيا في كل زمان ومكان. واألمر البدييي أن كثيرًا من تصورات الناس قديمًا حول الخمود، 

ويشربون ويتزوجون. أما آخرون فقالوا إن  كانت تشابو صور واختبارات الحياة الحاضرة. فزعم البعض أن الناس في الخمود يأكمون
 الروح فقط ىي التي تخمد. 

 
ن ال يناك فئة من الييود تُدعى الصدوقيوكانت كل ىذه األفكار والتصورات موجودة في زمن المخّمص المسيح. ال بل كانت ى

كميم اهلل النبي موسى. ىذه األسفار التي لم ، التي كتبيا الخمسة ذ كانوا يؤمنون فقط بأسفار التوراة تؤمن بالقيامة من األموات. إ
ن بإجاباتو المتكررة، تقّدموا ىم أن المخّمص المسيح أفحم الفريسيي وعندما رأى الصدوقيون تذكر شيئًا مباشرًا عن القيامة من األموات.

موات. لكن المسيح بالطبع أثبت ليم لكي يصطادوا المسيح. ظانين أن المسيح لن يجد دلياًل مقنعًا من التوراة يثبت القيامة من األ
 عكس ما ظنوا. نقرأ في اإلنجيل المقدس الحوار التالي الذي دار بين الصدوقيين والمسيح: 

 
وَسى: ِإْن َماَت َأَحٌد َوَلْيَس َلُو َيا ُمَعمُِّم، َقاَل مُ »ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َجاَء ِإَلْيِو َصدُّوِقيُّوَن، الَِّذيَن َيُقوُلوَن َلْيَس ِقَياَمٌة، َفَسأَُلوُه َقاِئِميَن: »

ْذ َلْم َيُكْن َلُو َنْسٌل َتَرَك اْمرََأَتُو أَلِخيوِ  َأْواَلٌد، َيَتَزوَّْج َأُخوُه ِباْمرََأِتِو َوُيِقْم َنْساًل أَلِخيِو. ُل َوَماَت. َواِ  . َفَكاَن ِعْنَدَنا َسْبَعُة ِإْخَوٍة، َوَتَزوََّج اأَلوَّ
 «َفِفي اْلِقَياَمِة ِلَمْن ِمَن السَّْبَعِة َتُكوُن َزْوَجًة؟ َفِإنََّيا َكاَنْت ِلْمَجِميِع!ي َوالثَّاِلُث ِإَلى السَّْبَعِة. َوآِخَر اْلُكلِّ َماَتِت اْلَمْرَأُة َأْيًضا. َوَكذِلَك الثَّانِ 

ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن َكَماَلِئك ُقوََّة اهلِل. ِإْذ اَل َتْعِرُفوَن اْلُكُتَب َوالَ  َتِضمُّونَ »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:  ُجوَن َواَل َيَتَزوَّ  ِة َـــ أَلنَُّيْم ِفي اْلِقَياَمِة اَل ُيَزوِّ
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لُو َيْعُقوَب؟  اِئِل: َأَنا ِإلوُ اهلِل ِفي السََّماِء. َوَأمَّا ِمْن ِجَيِة ِقَياَمِة اأَلْمَواِت، َأَفَما َقرَْأُتْم َما ِقيَل َلُكْم ِمْن ِقَبِل اهلِل اْلقَ  لُو ِإْسَحاَق َواِ  ِإْبرَاِىيَم َواِ 

اليامة إجابة المسيح  اآلنسنشرح  .(33-23:22)بشارة مّتى«َفَممَّا َسِمَع اْلُجُموُع ُبِيُتوا ِمْن َتْعِميِموِ  «.َلْيَس اهلُل ِإلَو َأْمَواٍت َبْل ِإلُو َأْحَياءٍ 
 لمصدوقيين.

 
ة، ظانين أنيم سيصطادونو بسيولة. كانت الشريعة تقضي أنو ي الكريم، لقد طرح الصدوقيون عمى المسيح معضمة صعبمستمع

(. وكان في ىذا 6-5:25ورعايتيا)تثنية زب مسؤولية الزواج من أرممة أخيوإذا مات زوج المرأة دون أن يكون لو ابن، فعمى األخ األع
لكن األحجية أو المعضمة التي طرحيا الصدوقيون عمى المسيح كانت نادرة الحدوث.  ين معيشتيا.حماية لممرأة التي ُتركت وحيدة لتأم

 فيل من المعقول أن يموت سبعة أزواج دون أن يأتوا بنسل من نفس المرأة؟ 
 

ي اْلِقَياَمِة ِلَمْن ِمَن السَّْبَعِة َتُكوُن َزْوَجًة؟ َففِ  َوآِخَر اْلُكلِّ َماَتِت اْلَمْرَأُة َأْيًضا.»وتساءل الصدوقيون بمباقة وخبث ليجّربوا المسيح: 
ُجوَن َواَل  ِإْذ اَل َتْعِرُفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة اهلِل. َتِضمُّونَ »وىنا أجابيم المسيح بحكمة: . «َفِإنََّيا َكاَنْت ِلْمَجِميِع! أَلنَُّيْم ِفي اْلِقَياَمِة اَل ُيَزوِّ

ُجوَن، َبلْ  فيم بالرغم من كل ادعاءاتيم بدا واضحًا أنيم ال يعرفون الكتب المقّدسة، أي أسفار «. اَلِئَكِة اهلِل ِفي السََّماءِ َيُكوُنوَن َكمَ  َيَتَزوَّ
، كشف ليم أمرًا ميمًا جدًا: أنو في القيامة أي في الخمودثم  العيد القديم، وفي نفس الوقت يتجاىمون قّوة اهلل وقدرتو عمى إقامة الموتى.

وال ُيزوِّجون. إذ ستكون ليم أجساد سماوية روحانية تختمف بالكمية عن األجساد األرضية الترابية التي نمبسيا اليوم، أي  ال يتزّوج الناس
 سيكونون كمالئكة اهلل في السماء. إذن ال يوجد زواج في الخمود وبالتالي أنيى المسيح المعضمة لمن تكون المرأة زوجة. 

 
(. إذ قال ليم: 6:3المخّمص المسيح مقتبسًا من سفر الخروج)أضاف ، قيين يؤمنون فقط بأسفار التوراة الخمسةوبما أن الصدو 

لُو َيْعُقوبَ » لُو ِإْسَحاَق َواِ  فمن وجية  «.َأْحَياءٍ  ِإلوُ َبْل  ؟ َلْيَس اهلُل ِإلَو َأْمَواتٍ َأَفَما َقرَْأُتْم َما ِقيَل َلُكْم ِمْن ِقَبِل اهلِل اْلَقاِئِل: َأَنا ِإلُو ِإْبرَاِىيَم َواِ 
أجل، لقد أفحم المخّمص المسيح . وىذا برىان أكيد عمى القيامة والخمود. ، فيم بالتالي ليسوا أمواتاً اآلباء أحياء عندهىؤالء نظر اهلل كان 

يمان بيا، وجيميم بقدرة اهلل الفائقة عمى الصدوقيين بإجابتو البميغة، وبّين بالدليل الساطع عدم معرفتيم بالكتب المقّدسة التي يّدعون اإل
 ل الجموع الذين بيتوا من تعميمو.إقامة أجساد الموتى، وفي نفس الوقت عدم معرفتيم بحقيقة نوعية الحياة في الخمود. وىذا ما أذى
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حراجو عمى حقيقة لقد أكد المخّمص المسيح في إجابتو عمى معضمة الصدوقيين صديقي المستمع،  التي أرادوا بيا اصطياده وا 

األجساد في طبيعة القادم لمحديث عن سنخصص لقاءنا مع العمم أننا  ألموات، وأيضًا عمى حقيقة كونو كممة اهلل األزلي.قيامة ا
 في الخمود كما يّدعي البعض. الحورّياتوجود حقيقة  عنو القيامة، 
 

كتب الرسول  ؟قيامة المسيح من بين األمواتحقيقة ؟ أال وىي ؤكد عمى حقيقة القيامةىل تعمم مستمعي أن ىناك برىانًا آخر ي
َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّاِقِديَن. َفِإنَُّو ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن، »بولس من رسل المسيحية األوائل قائاًل: 

قام لقبر لمدة ثالثة أيام، دفنو في ا، و أجل، فبعد موتو الكفاري عمى الصميب. (21-21:15كورنثوس1)«ًضا ِقَياَمُة اأَلْمَواتِ ِبِإْنَساٍن َأيْ 
أول إنسان يقوم من بين  الرب يسوع المسيح من بين األموات قاىرًا الموت عدو اإلنسان المدود. وكان بذلك باكورة الراقدين، أي

 قيامة المسيح تأكيدًا لقيامتنا. آدم لموتنا جميعًا، ىكذا كانتلكي يتبعو البشر أجمعون. فكما أّدى موت  األموات، في جسد ممجد
 

فيل تأكدت مستمعي من حقيقة القيامة؟ وىل تؤمن بيا؟ لعّل السؤال اآلن ىو: من أية مجموعة ستكون في يوم القيامة األخير؟ 
الذي  لمسيح، والذين يدخمون إلى الحياة األبدية؟ أم من مجموعة األشرار اليالكينىل من مجموعة المؤمنين الذين فداىم المخّمص ا

  يذىبون إلى العذاب األبدي؟
 

وعممو الكفاري من أجمك عمى آمنت بالمخّمص المسيح تبت عن خطاياك و تستطيع اآلن مستمعي أن تضمن مصيرك األبدي، إذا 
ويقيمك في اليوم األخير مع قيامة األبرار  غفر اهلل ذنوبك ويجعمك من أوالده،سيالصميب وبقيامتو المجيدة من بين األموات. عندىا 
     المخّمصين. فيل تراك تؤمن بيذا المخّمص الفريد؟ 

 


