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 ة والتسعونتاسعال 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 دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

عمم أن الجسد ينحل عند اد البشر في اليوم األخير؟ كمنا نىل تؤمن مستمعي بالقيامة من الموت؟ أي أنو ستكون ىناك قيامة ألجس
لى ُتراٍب تعود»كم عميو بالموت: الموت ويعود إلى التراب. كما قال اهلل آلدم بعد أن أخطأ وح لكن ب(. 1::3)تكوين«ألنك تراٌب وا 

عمى أي أساس ستقوم أجساد البشر؟ ومن ىو الذي سيقيميا؟ وفي أية حالة ستكون؟ وىل ستخمد إلى األبد؟ لقد أجابنا المخّمص 
 ما سيكون مدار بحثنا في لقاء اليوم. المسيح عن بعض ىذه التساؤالت، وأجابتنا كممة اهلل الحّية عن التساؤالت األخرى. وىو

 
إقامة المخّمص المسيح لشخص اسمو لعازر بعد أن كان في القبر لمدة ىناك حادثة ىامة رواىا لنا البشير يوحّنا في إنجيمو عن 

من  قد اقترب بمدة لعازر. ولّما سمعت أخت المّيت مرثا أن المسيحبيت عنيا أربعة أيام. وكان المسيح قد تأّخر في الوصول إلى 
 ، ذىبت لمالقاتو وبادرتو بالقول:البمدة
 
َسَيُقوُم »َقاَل َلَيا َيُسوُع: «. لِكنّْي اآلَن َأْيًضا َأْعَمُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُمُب ِمَن اهلِل ُيْعِطيَك اهلُل ِإيَّاهُ  َيا َسيُّْد، َلْو ُكْنَت ىُيَنا َلْم َيُمْت َأِخي!»
َأَنا ُىَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي »َقاَل َلَيا َيُسوُع:  «.َأَنا َأْعَمُم َأنَُّو َسَيُقوُم ِفي اْلِقَياَمِة، ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيرِ »ثَا: َقاَلْت َلُو َمرْ «. َأُخوكِ 

َنَعْم َيا َسيُّْد. َأَنا َقْد آَمْنُت َأنََّك : »مرثا َقاَلْت َلوُ  «ْؤِمِنيَن ِبيَذا؟ُكلُّ َمْن َكاَن َحيِّا َوآَمَن ِبي َفَمْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبِد. َأتُ وَوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، 
صرخ »ثم ذىب المسيح مع الجموع إلى القبر وأقام لعازر إذ  .(12-13:33)بشارة يوحّنا«َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل، اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

 فابقوا معنا. أعزائي بموضوع قيامة األجساد اآلن سنتأمل  .(11:33يوحّنا )بشارة«بصوت عظيم لعازر ىمّم خارجاً 
 

إن إقامة المخّمص المسيح لمعازر ىي أعظم برىان عمى شخصية المسيح اإلليية، وقدرتو العجائبية. وقد سمعنا قول المسيح لمرثا: 
المسيح إذن ىو إن  .«ُكلُّ َمْن َكاَن َحيِّا َوآَمَن ِبي َفَمْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبدِ واْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، َأَنا ُىَو اْلِقَياَمُة وَ »

 اد ي أر ـــة التـــــقــــقيـــــحــــــن الــــكـو لمعازر من الموت. لإذ ىو مصدر الحياة. ولقد برىن عمى ذلك بإقامت، وحده الذي يقيم اإلنسان من الموت
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ولو مات فسيحيا في يوم المسيح إعالنيا أن اإليمان بو ىو الذي يؤىل اإلنسان لمقيامة من الموت. وأنو عندما يؤمن اإلنسان بو 

 . القيامة األخير
 

إن اإلنسان المؤمن نجيب: ؟ «ُكلُّ َمْن َكاَن َحيِّا َوآَمَن ِبي َفَمْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبدِ و»قد يتساءل الكثيرون ماذا قصد المسيح بقولو: 
إلى الحياة األخرى. وفي يوم القيامة يقيم اهلل جسده، وىذا يعني أنو لم يمت بل انتقل إلى السماء، بالتأكيد عندما يموت تنتقل روحو 

وأيضًا إن المؤمن بالمسيح الذي يكون عائشًا عمى األرض عند استعالن المسيح عمى سحاب فيتحد مع روحو، ويعيش إلى األبد. 
، لن يعرف الموت بل يأخذ الجسد الممجد، وىكذا ال يموت بل يعيش إلى األبد. وىو ما أراد المسيح الباىر السماء في مجيئو الثاني

 «. َمْن َكاَن َحيِّا َوآَمَن ِبي َفَمْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبدِ  لّ كُ »بقولو أن: 
 

عمى حقيقة  الموت من قيامة المسيح منو ، مؤكدًا ولقد أوضح لنا الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل ىذه الحقائق اليامة
ِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن، َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّاِقِديَن. َفِإنَُّو إِ »قائاًل: فكتب  قيامة أجساد المؤمنين بالمسيح،

لقد أتى الموت عمى الجنس البشري بأكممو عن طريق آدم، بسبب عصيانو . (13-11:32كورنثوس3)«ِبِإْنَساٍن َأْيًضا ِقَياَمُة اأَلْمَواتِ 
من بين األموات، قام ثم  صار إنسانًا مثمنا. عمى اهلل. لكن اآلن صارت قيامة األموات متوفرة بواسطة المخّمص يسوع المسيح الذي

وبذلك فتح المسيح المقام أبواب يكون ىو باكورة أي أول القائمين من الموت، آخذًا الجسد الممجد الروحاني أي غير الترابي. لكي 
 القيامة والخمود لكل من يؤمن بو.

 
الذين يكونون أحياء عند مجيء المسيح ثانية، فكتب قائاًل: مستمعي الكريم، ثم تحّدث لنا الرسول بولس عن المؤمنين بالمسيح 

ُق، َفُيَقاُم اأَلْمَواُت ُىَوَذا ِسرّّ َأُقوُلُو َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكمَُّنا، َولِكنََّنا ُكمََّنا َنَتَغيَُّر، ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن، عِ » ْنَد اْلُبوِق اأَلِخيِر. َفِإنَُّو َسُيَبوَّ
لقد كشف الرسول بولس سرًا كان غير معمن، وىو أن المؤمنين بالمسيح . (21-23:32كورنثوس3)ُ«ِمي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَّرَعِدي

بل سيتغيرون في عمى سحاب السماء، لن يعرفوا الّرقاد أي الموت  البوق األخير أي عند مجيء المسيح ثانية واستعالنواألحياء عند 
أما بالنسبة لممؤمنين بالمسيح الذين ماتوا فقال ويأخذون الجسد الروحاني الممجد، وىكذا يعيشون إلى األبد.  ، لحظة في طرفة عين
كما ذكرنا، سيقومون أيضًا  أرواح ىؤالء المؤمنين الموجودين في السماء أي أن«. َفُيَقاُم اأَلْمَواُت َعِديِمي َفَسادٍ »عنيم الرسول بولس: 
 .فساد وعديموليذا قال عنيم أنيم  ساد روحانية ممجدة لكي يعيشوا إلى األبد.عند البوق األخير بأج
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ُل ِمَن اأَلْرِض »لكن قد يسأل سائل: ما ىي طبيعة ىذا الجسد الروحاني الممجد؟ أجابنا أيضًا الرسول بولس قائاًل:  اإِلْنَساُن اأَلوَّ

. اإِلْنَساُن الثَّاِني الرَّبُّ ِمَن السََّما . َفَأُقوُل ىَذا َأيَُّيا اإِلْخَوُة: إِ ُترَاِبيّّ ، َسَنْمَبُس َأْيًضا ُصوَرَة السََّماِويّْ نَّ َلْحًما ِء. َوَكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة التُّرَاِبيّْ
ن ىذا الجسد الروحاني إإذن  (.21-:1، 12:32كورنثوس3)ِ«َوَدًما اَل َيْقِدرَاِن َأْن َيِرثَا َمَمُكوَت اهلِل، َواَل َيِرُث اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساد

الممّجد ىو جسد سماوي عمى عكس الجسد الترابي الذي ورثناه عن أبينا آدم. وليذا قال الرسول بولس أن ىذا الجسد السماوي لن 
 يكون من لحم ودم كالجسد الترابي الفاسد، بل سيكون من طبيعة سماوية روحانية غير فاسدة، تعيش إلى األبد. 

 
من الموت؟ وأن تتأكد أنك ستعيش إلى األبد؟ ما عميك إال أن تؤمن معي أن تكون من أولئك الذين ليم رجاء القيامة أال تود مست

بالمخّمص المسيح الذي مات عمى الصميب ليكّفر عن خطاياك ويغفرىا، وقام من بين األموات منتصرًا لكي ييبك الخمود. وىا ىو 
  .«ُكلُّ َمْن َكاَن َحيِّا َوآَمَن ِبي َفَمْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبدِ واْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، َأَنا ُىَو »المسيح نفسو أكّد قائاًل: 

 
 


