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 الحمقة السادسة والسّتون       أقوال المسيح                        برنامج أنوار كاشفة                    
 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 

كنا قد تأممنا في المقاء الماضي بالحوار الذي جرى بين الصدوقيين والمخّمص المسيح حول حقيقة قيامة األموات، وىم الذين ال 
أضاف حقيقة وكشف ليم مدى جيميم بقوة اهلل. و  والخمود، لتوراة، بحقيقة ىذه القيامةيؤمنون بيا. وتأكيد المسيح ليم ومن أسفار ا

 زّوجون.  ال يتزّوج الناس وال يأنو في القيامة ىامة: 

 
 وكما وعدناك مستمعي في المقاء السابق، فإننا سنتحدث اليوم عن طبيعة األجساد عندما تقوم من بين األموات، وعن حقيقة وجود

ىناك ستكون وىل  في القيامة؟عندما تقوم ما ىي طبيعة األجساد التساؤالت التالية:  في الخمود. وسنحاول اإلجابة عنالحورّيات 
 كما يّدعي البعض؟ في الخمود  وطعام وشراب حورّيات
 

يحية األوائل وىو من رسل المسلكي نجيب عن السؤال حول طبيعة األجساد بعد القيامة، عمينا أن نعود إلى كالم الرسول بولس 
. وىو الذي خّصص فصاًل كاماًل من رسالتو األولى إلى الكنيسة في مدينة كورنثوس اليونانية لمناقشة ىذا األمر. عن ىذا الموضوع

 كتب الرسول بولس قائاًل: 
 

! ال   َيا« َكْيَف ُيَقاُم اأَلْمَواُت؟ َوِبَأيٍّ ِجْسٍم َيْأُتوَن؟»لِكْن َيُقوُل َقاِئٌل: » ِذي َتْزَرُعُه اَل ُيْحَيا ِإْن َلْم َيُمْت. َوال ِذي َتْزَرُعُه، َلْسَت َتْزَرُع َغِبيُّ
ِمَن اْلُبُزوِر  ْعِطيَها ِجْسًما َكَما َأرَاَد. َوِلُكلٍّ َواِحدٍ اْلِجْسَم ال ِذي َسْوَف َيِصيُر، َبْل َحب ًة ُمَجر َدًة، ُرب َما ِمْن ِحْنَطٍة َأْو َأَحِد اْلَبَواِقي. َولِكن  اهلَل يُ 

َوَأْجَساٌم َسَماِوي ٌة،  ..َوِلمس َمِك آَخُر، َوِلمط ْيِر آَخُر. ،َوِلْمَبَهاِئِم َجَسٌد آَخرُ َبْل ِلمن اِس َجَسٌد َواِحٌد، . ُكلُّ َجَسٍد َجَسًدا َواِحًدا ِجْسَمُه. َلْيَس 
 ٍف ــــــاِت: ُيْزَرُع ِفي َفَساٍد َوُيَقاُم ِفي َعَدِم َفَساٍد. ُيْزَرُع ِفي َهَواٍن َوُيَقاُم ِفي َمْجٍد. ُيْزَرُع ِفي َضعْ هَكَذا َأْيًضا ِقَياَمُة اأَلْموَ  ...َوَأْجَساٌم َأْرِضي ةٌ 
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ُل ِمَن اأَلْرِض  .ِنيٌّ ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَواِنيٌّ َوُيوَجُد ِجْسٌم ُروَحا َوُيَقاُم ِجْسًما ُروَحاِنيًّا.َوُيَقاُم ِفي ُقو ٍة. ُيْزَرُع ِجْسًما َحَيَواِنيًّا  اإِلْنَساُن اأَلو 

. اإِلْنَساُن الث اِني الر بُّ ِمَن الس َماِء.   َكَما ُهَو التُّرَاِبيُّ هَكَذا التُّرَاِبيُّوَن َأْيًضا، َوَكَما ُهَو الس َماِويُّ هَكَذا الس َماِويُّوَن َأْيًضا. َوَكَماُترَاِبيٌّ
. َفَأُقوُل هَذا َأيَُّها اإِلْخَوُة: ِإن  َلْحًما َوَدًما اَل َيْقِدرَاِن أَ َلِبْسَنا ُصوَرَة التُّرَ  ، َسَنْمَبُس َأْيًضا ُصوَرَة الس َماِويٍّ ُث ْن َيِرثَا َمَمُكوَت اهلِل، َواَل َيرِ اِبيٍّ

 (. 74-66،64-64أ،64-57:17رنثوسك1)ِ«اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساد
 

ناقش الموضوع من كل فتساؤل البعض عن طبيعة األجساد عندما تقوم من الموت.  الرسول بولس عمى أجابصديقي المستمع، 
كما أراد.  اهلل جسماً  بدأ أواًل بالتأكيد عمى حقيقة معروفة لدى الجميع، أن الزرع يكون عادة لحّبة أو أحد البواقي، ثم يعطيياجوانبو. و 

نتقل لمحديث عن أنواع مختمفة من األجساد، فممناس جسد واحد، وكذلك لكل من البيائم والسمك ثم اور جسمو. وأن لكل واحد من البذ
إلنسان األول أي أبونا آدم خمقو اهلل وجبمو من التراب، بينما وأن ا. ترابية سماوية وأجسام أرضيةروحانية والطيور. وأن ىناك أجسام 

عند قيامة األجساد أن اهلل يقيميا بييئة جديدة، بنوعية جسم والذي يحصل قد أتى من السماء. سان الثاني أي الرب يسوع المسيح اإلن
وال تفسد  ،ممجدة وقوية ، في أجساد روحانية سماويةآخر. فبعد أن كانت األجساد ترابية فاسدة مميئة باليوان وضعيفة، سيقيميا اهلل

 صورة الجسد الترابي كآدم، سيمبس في القيامة صورة الجسد السماوي كالرب يسوع المسيح.اإلنسان لبس البتة. وكما 
 

ُث َدًما اَل َيْقِدرَاِن َأْن َيِرثَا َمَمُكوَت اهلِل، َواَل َيرِ َفَأُقوُل هَذا َأيَُّها اإِلْخَوُة: ِإن  َلْحًما وَ »وليذا ختم الرسول بولس مناقشتو حول الموضوع قائاًل: 
لن يكونا من مكّونات الجسد  الضعيف، ليذاالفاسد و إن المحم والدم ىما من مميزات الجسد الترابي األرضي «. اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساد
المخّمص المسيح لمصدوقيين: أن الناس في القيامة سيكونون  أي كما قالفي ممكوت اهلل األبدي.  غير الفاسد السماوي الروحاني 

كمالئكة اهلل في السماء. ألنيم سيمبسون الجسد السماوي الروحاني الذي تحّدث عنو ىنا الرسول بولس. وبالتالي كما قال المخّمص 
 والدم فقط. الجسد الترابي، جسد المحم  فالزواج ىو من خصائص يتزّوجون أو يزّوجون. المسيح أيضًا: ال

 
من الرب يسوع المسيح والرسول بولس أن الناس في الخمود، سيكونون في أجساد سماوية ممجدة،  مستمعي الكريم، لقد أوضح كلٌ 

ستكون مقاء:  ىل وبالتالي لن يكون ىناك زواج أو أية عالقات جنسية. وىنا نأتي إلى السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية ىذا ال
 ي ـــــــــــف كون ىناك أية حورّياتبناء لما سبق، بالطبع لن تولإلجابة نقول: ىناك حورّيات وطعام وشراب في الخمود كما يّدعي البعض؟ 
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ن ىذا ا أفكار الشيطان. فإذا كان اإلنسان في القيامة لن يأخذ معو جسد المحم من لتصّور ىو مع األسف محض خيال، أو الخمود. وا 

 ، وسيمبس جسدًا روحانيًا سماويًا، فإن ىذا يستتبع أنو لن يكون ىناك زواج، وال حورّيات أو أية عالقة جنسية.والدم
 

أما بالنسبة لمطعام والشراب، فبما أننا في القيامة سنمبس الجسد الروحاني السماوي، وسنخمع جسد المحم والدم، فإننا لسنا بحاجة 
ولسنا بحاجة إلى الخمر لكي نسكر، ألن فرح اهلل الكامل العجيب حن اليوم في الجسد الترابي. لمطعام والشراب لنمو الجسد، كما ن

 سيمأل أجسادنا السماوية، فمماذا الخمر إذن؟ 
 

عمى الخمود  ضفيي كل العصور والحضارات، كانت تُ ىذه األفكار الغريبة عن الخمود في السماء ؟ فألن الناس فُوجدت أما لماذا 
ات الحياة الحاضرة. فظن الكثيرون أن السماء ىي مكان الممذات الجنسية الكاممة، والمكان الذي يتمتع فيو اإلنسان صور واختبار 

باعو، إتّ  إلى الناس رضية الفانية، لكي يدفعولقد وعد البعض بيذه األمور األ شياه، ويرتوي من الخمر كما أراد.بأفخر الطعام وأ
واالستشياد، طمعًا لما سينالونو في الخمود. أما الحقيقة فيي أن ىذه األمور ال وجود ليا في السماء. ويحّمسيم لمقيام بأعمال الجياد 

 وسيكتشف ىؤالء عندما تنتقل أرواحيم ىذه الحقيقة المّرة، ولن ينفعيم الندم آنذاك إذ يكون قد فات األوان. 
 

يميم اهلل؟ والجواب بالطبع نعم. إذ سيقومون أيضًا في يوم وقد يسأل سائل: وماذا عن الناس الذين لن يدخموا السماء ىل سيق
 القيامة األخير، في أجساد ال تفنى، لكي ُيدانوا ويذىبوا إلى اليالك األبدي. 

 
وماذا عنك مستمعي أال ترغب أن تكون من أولئك الذين يدخمون السماء في أجساد سماوية ممجدة؟ آمن بالمسيح المخّمص، فتنال 

 التي ال تنتيي.المجيدة أفراح السماء ب إلى األبد، وتحظى ال، وتحيالغفران الكام
 


