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 حتمية القيامة

نثوس، يقدم معلمنا بولس الرسول حديثًا طوياًل عن قيامة الرب ر يف الرسالة األوىل إىل أىل كو 
 يبدأوىو األصحاح الذي يُقرأ نصفو يف قداس سبت الفرح، وبقيتو يف قداس عيد القيامة. يسوع، 

 بقولو: القديس بولس ىذا األصحاح
ْن  أَي َُّها اإِلْخَوُة بِاإِلْنِْيِل الَِّذي َبشَّْرُتُكْم بِِو َوقَِبْلُتُموُه َوتَ ُقوُموَن ِفيِو. َوبِِو أَْيضًا ََتُْلُصوَن إِ  َوأَُعرُِّفُكمْ »

ْيُكْم يف اأَلوَِّل َما لَ ُكْنُتْم َتْذُكُروَن َأيُّ َكاَلٍم َبشَّْرُتُكْم بِِو. ِإالَّ ِإَذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم َعَبثاً!. فَِإنَِِّن َسلَّْمُت إِ 
 اْليَ ْوِم الثَّاِلِ  قَِبْلُتُو أَنَا أَْيضاً: أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن َأْجِل َخطَايَانَا َحَسَب اْلُكُتِب. َوأَنَُّو ُدِفَن َوأَنَُّو قَاَم يف 

 (.ٗ-ٔ: ٘ٔكو ٔ« )َحَسَب اْلُكُتبِ 
 (ٖٗ)وىي كلمة حتمل معىن التوبيخ، ألنو سيقول هلم بعد ذلك:  ،َوأَُعرُِّفُكمْ : أول كلمة ىي

 !«لَِتْخِجيِلُكمْ  َذِلكَ  أَُقولُ . بِاللَّوِ  َمْعرَِفةٌ  هَلُمْ  لَْيَستْ  قَ ْوماً  أَلنَّ  َُتِْطُئوا َوالَ  لِْلِبِّ  ُاْصُحوا»
: مبعىن أن املسيح مات لكي يرفع «َخطَايَانَا َحَسَب اْلُكُتبِ  ὑπέρَأنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن َأْجِل »

 اْْلَاِضرِ  اْلَعالَِ  ِمنَ  لِيُ ْنِقَذنَا َخطَايَانَا، أَلْجلِ  نَ ْفَسوُ  َبَذلَ  الَِّذي» (ٗ :ٔخطايانا، كما وردت يف غالطية )
َتتلف عن اآلية اليت وردت يف رسالة رومية، واليت تعِن أنو مات  وىي .«َوأَبِيَنا اللِ  ِإرَاَدةِ  َحَسبَ  الشِّرِّيرِ 

 .«تَ ْبِيرِنَا أَلْجلِ  َوأُِقيمَ  َخطَايَانَا δία َأْجلِ  ِمنْ  ُأْسِلمَ  الَِّذي»: (ٕ٘: ٗ رو)بسبب خطايانا، 

، الرؤية العينية: تكرمي لشهادة الكتابات اإلهلية أكثر من «َماَت ِمْن َأْجِل َخطَايَانَا َحَسَب اْلُكُتبِ »
 : مشرياً إىل بعض النصوص مثل

 نَ ْفَسوُ  لِْلَمْوتِ  َسَكبَ  أَنَّوُ  َأْجلِ  َغِنيَمًة ِمنْ  يَ ْقِسمُ  اْلُعَظَماءِ  َوَمعَ  اأَلِعزَّاءِ  بَ ْيَ  َلوُ  أَْقِسمُ  ِلَذِلكَ »
 ؛(ٕٔ: ٖ٘)إش « اْلُمْذنِِبيَ  يف  َوَشَفعَ  َكِثريِينَ  َخِطيَّةَ  ََحَلَ  َوُىوَ  أَََثَةٍ  َمعَ  َوُأْحِصيَ 
 .(٘ٔ: ٕٕ)مز « َتَضُعِِن  اْلَمْوتِ  تُ رَابِ  َوِإىَل  ِِبََنِكي ِلَساِن  َوَلِصقَ  قُ وَِّت  َشْقَفةٍ  ِمْثلَ  يَِبَستْ »

ُركَ  َلنْ  ألَنَّكَ  -ٓٔ: ٙٔاْْلََياِة )مز  َسِبيلَ  تُ َعرُِّفِِن  .َفَساداً  يَ َرى َتِقيَّكَ  َتدَعَ  َلنْ . اهْلَاِويَةِ  يف  نَ ْفِسي تَ ت ْ
ٔٔ). 
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 َوأَنَا بِوِ  َكلَّْمُتُكمْ  الَِّذي اْلَكاَلمُ  ُىوَ  َىَذا»: هَلُمْ  رنا بكالم الرب لتلميذي عمواس: َوقَالَ وىذا يذكِّ  
يعُ  يَِتمَّ  َأنْ  بُدَّ  الَ  أَنَّوُ  َمَعُكمْ  بَ ْعدُ   فَ َتحَ  ِحيَنِئذٍ  ،َواْلَمزَاِمريِ  َواألَنِْبَياءِ  ُموَسى نَاُموسِ  يف  َعِنِّ  َمْكُتوبٌ  ُىوَ  َما َجَِ

 .(٘ٗ-ٗٗ: ٕٗ)لو  «اْلُكُتبَ  لِيَ ْفَهُموا ِذْىنَ ُهمْ 
من ىذه املقدمة نرى القديس بولس يشرح ما ىو اإلْنيل الذي كرز بو ألىل كورنثوس، ىذا 

ازتو  حمور كر اإلْنيل الذي يقوم عليو خالصهم، وبدونو ليس هلم خالص. ويتضح مما كتبو هلم أن 
 . من بي األموات توكانت موت الرب وقيام

مث يتطرق القديس بولس ملشكلة كانت قائمة يف كنيسة كورنثوس، وىي عدم إميان البعض بالقيامة 
 :عامة، وبالتايل بقيامة الرب يسوع

َنُكْم ِإْن لَْيَس ِقَياَمُة  َوَلِكْن ِإْن َكاَن اْلَمِسيُح يُْكَرُز بِِو أَنَُّو قَاَم ِمَن اأَلْمَواِت، َفَكْيفَ » يَ ُقوُل قَ ْوٌم بَ ي ْ
 (.ٕٔ: ٘ٔكورنثوس ٔ« )أَْمَواٍت؟

بالرغم من إمياهنم بالرب يسوع، إال  ،واضح من ىذا الكالم أنو كان ىناك أناس يف الكنيسة األوىل
الرب يسوع مات عنا على بأن أي بأسلوب آخر: حنن نؤمن  كون يف أمر القيامة.أهنم كانوا يشكِّ 

خشبة الصليب، وأنو مبوتو نلنا َجيعاً اخلالص، فما الداعي ألن تبشرونا بقيامتو، وما منفعة قيامة الرب 
 كافياً ليغفر لنا اخلطيئة؟  الربِّ  لنا، أليس موتُ 

القديس حدي   يفنالحظ أن موضوع قيامة األموات كان موضع شك خاصة يف أوساط األمم: 
ُعوا َوَلمَّا» باغوس  بولس يف أريوس : يَ ُقوُلونَ  َواْلبَ ْعضُ  َيْستَ ْهزِئُونَ  اْلبَ ْعضُ  َكانَ  اأَلْمَواتِ  ِمنَ  بِاْلِقَياَمةِ  َسَِ

 أَْمراً الَ  ِعْندَُكمْ  يُ َعدُّ  ِلَماَذا»ويف حديثو مع أغريباس:  .(ٕٖ: ٚٔ)أع  «!أَْيضاً  َىَذا َعنْ  ِمْنكَ  َسَنْسَمعُ 
 .(ٛ: ٕٙأع « )أَْمَواتاً؟ اللُ  أَقَامَ  ِإنْ  ُيَصدَّقُ 

 وىنا يرد عليهم بولس الرسول، موضحاً خطورة عدم اإلميان بالقيامة من بي األموات:
َوِإْن لَْ َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم فَ َباِطَلٌة   فَِإْن لَْ َتُكْن ِقَياَمُة أَْمَواٍت َفاَل َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم!» 
 .(ٗٔ-ٖٔ: ٘ٔكورنثوس ٔ) «َوبَاِطٌل أَْيضاً ِإميَاُنُكمْ  ،ِكرَازَتُ َنا

بدون القيامة ليس ىناك خالص. فعلى التأكيد على قيامة الرب،  ىنا يتضح ملاذا اإلصرار
 والسؤال: أل يكن موت الرب على الصليب كافياً لكي ننال اخلالص، وليس ىناك داٍع للقيامة؟
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نؤمن بالقيامة من بي األموات، تكون كرازة الرسل إن ل  يوضح القديس بولس للمؤمني أنو
باطلة، وإمياننا أيضًا باطل. ولكي نفهم ىذه النقطة، جيب أن نرجع إىل الوراء، إىل بدء اخلليقة، إىل 

 قصة سقوط أبوينا األولي، ونتائج ىذا السقوط، لنعرف مدى احتياجنا لقيامة الرب.
ى وصية الل، وأكل من شجرة معرفة اخلري والشر، لقد صدر اْلكم على آدم مسبقًا أنو إن عص

كم م على آدم بالطرد من الفردوس، كما حُ كن الل كاذباً يف حكمو، لذلك ُحكفإنو موتاً ميوت. ول ي
عليو باملوت. ألنو ما ىو املوت يف مفهومو الروحي؟ أليس ىو انفصال اإلنسان عن الل مصدر حياتو. 

ن وجو الل، بسبب اخلطيئة، دخل املوت إىل حياة اإلنسان، املوت وىكذا عندما تغرَّب اإلنسان ع
 الروحي أواًل، مث تبعو املوت اجلسدي:

يِع َشَجِر اجْلَنَِّة تَْأُكُل َأْكاًل.بُّ اإِللَُو آَدَم قَاِئاًل: َوأَْوَصى الرَّ » َوأَمَّا َشَجرَُة َمْعرِفَِة اخلَْرْيِ َوالشَّرِّ َفالَ  ِمْن َجَِ
َهاتَْأُكْل مِ  َها َمْوتًا  ،ن ْ ِبَعَرِق َوْجِهَك تَْأُكُل ُخْبزاً َحَّتَّ تَ ُعوَد ِإىَل اأَلْرِض الَّيِت .. .ََتُوتُ ألَنََّك يَ ْوَم تَْأُكُل ِمن ْ

َها. ألَنََّك   (.ٜٔ: ٖ؛ ٚٔ-ٙٔ: ٕ)تكوين  «تُ رَاٌب َوِإىَل تُ رَاٍب تَ ُعودُ ُأِخْذَت ِمن ْ
 عندما أراد أن يشرح نتائج سقوط أبينا آدم يف اخلطيئة:وىذا ما أوضحو لنا معلمنا بولس الرسول، 

َا بِِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اخلَِْطيَُّة ِإىَل اْلَعالَِ » َوَىَكَذا اْجَتاَز  ،َوبِاخلَِْطيَِّة اْلَمْوتُ  ،ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَأَّنَّ
يِع النَّاِس ِإْذ َأْخطََأ اجلَِْميعُ   (.ٕٔ: ٘)رومية  «اْلَمْوُت ِإىَل َجَِ

واضح من ىذا الكالم، أن خطيئة أبينا آدم جلبت عليو املوت، وىكذا اجتاز املوت إىل َجيع 
إذًا تكون النتيجة اْلتمية هلذا التعليم، أن اإلنسان حيتاج إىل القيامة من املوت، املوت الذي  اخلليقة.

 دخل إىل طبيعتو، وسيطر على حياتو، إن كنا نسمي تلك حياة: 
ِمَن السََّماِء َأْشَرَف َعَلى َبِِن اْلَبَشِر لِيَ ْنظَُر: َىْل ِمْن فَاِىٍم طَاِلِب الِل؟ اْلُكلُّ َقْد زَاُغوا َمعاً  اَلرَّبُّ »

 (. فإن كان اجلميع قد زاغواٖ-ٕ: ٗٔ)مزمور  «َفَسُدوا. لَْيَس َمْن يَ ْعَمُل َصاَلحًا لَْيَس َواَل َواِحدٌ 
ودخلهم عنصر  ألهنم زاغوا بعيدًا عن مصدر اْلياة، نون موتى،، فهل ىم أحياء؟ بالطبع يكو وفسدوا

ماذا حيتاج املوتى إال إىل خلقة جديدة أو حياة جديدة من رب اخلليقة، ف الفساد الذي ىو املوت.
اإلنسان على غري ]يا الل العظيم األبدي الذي خلق  مرة أخرى: يعود ضخَّها يف كياهنم ليعودوا أحياءً 

فساد )أي على اخللود(، واملوت الذي دخل إىل العال ِبسد إبليس، ىدمتو بالظهور احمليي[ )صالح 
 الصلح يف القداس الباسيلي(.
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ِح، بِالن ِّْعَمِة أَنْ ُتْم َوأَنْ ُتْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْمَواتًا بِالذُّنُوِب َواخلَْطَايَا... َوحَنُْن أَْمَواٌت بِاخلَْطَايَا َأْحَيانَا َمَع اْلَمِسي»
 (.٘، ٔ: ٕ)أفسس  «ُُمَلَُّصونَ 

ىذه ىي بركة القيامة العظمى، أننا قمنا مع املسيح بعد أن كنا أمواتًا بالذنوب واخلطايا. وعدم 
َوِإْن لَْ َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم »ما زلنا يف خطيئتنا:  نااإلميان بقيامة الرب من بي األموات، معناه أن

)رقدوا يف املسيح،  !أَْيضًا َىَلُكوا اْلَمِسيحِ  يف  َرَقُدوا ِإذًا الَِّذينَ ، فَ َباِطٌل ِإميَاُنُكْم. أَنْ ُتْم بَ ْعُد يف َخطَايَاُكمْ 
 .(ٛٔ-ٚٔ: ٘ٔكو ٔ) !«يف حالة شركة واحتاد باملسيح(

 اْلَمِسيحُ  قَامَ  َقدْ  اآلنَ  َوَلِكنِ »بعد ذلك يوضح القديس بولس العالقة بي قيامة الرب يسوع وقيامتنا 
ثان يوم سبت الفصح يبدأ ففي  .(ٕٓ: ٘ٔكو ٔ) «الرَّاِقِدينَ  ἀπαρχήبَاُكورََة  َوَصارَ  اأَلْمَواتِ  ِمنَ 

ونالحظ أن  عيد الباكورات، وبعد مخسي يومًا عيد اخلمسي. فاملسيح باكورة وبعده باقي الثمار.
كذا كان آدم باكورة اجلنس البشري. ولكي نفهم ما ى نفس النوع مثل بقية الثمار، الباكورة ىي من

 معىن الباكورة نرجع لسفر الالويي:
ِِ  يف  اأَلوَّلِ  الشَّْهرِ  يف  .أَْوقَاِِتَا يف  ِِبَا تُ َناُدونَ  الَّيِت  اْلُمَقدََّسةُ  اْلَمَحاِفلُ  الرَّبِّ  َمَواِسمُ  َىِذهِ »  َعَشرَ  الرَّاِبَع
 اأَلْرضِ  ِإىَل  ِجْئُتمْ  َمََّت : ِإْسرَائِيلَ  لَِبِِن  ُقلْ  :لُِموَسى الرَّبُّ  وقَالَ  ...لِلرَّبِّ  ِفْصحٌ  اْلِعَشاَءْينِ  بَ ْيَ  الشَّْهرِ  ِمنَ 
 الرَّبِّ  أََمامَ  اْْلُْزَمةَ  فَ يُ َردِّدُ  .اْلَكاِىنِ  ِإىَل  َحِصيدُِكمْ  أَوَّلِ  ِِبُْزَمةِ  تَْأتُونَ  َحِصيَدَىا َوَحَصْدتُْ  أُْعِطيُكمْ  أَنَا الَّيِت 
َخُروفًا َصِحيحًا َحْولِّياً  اْْلُْزَمةَ  تَ ْرِديدُِكمُ  يَ ْومَ  َوتَ ْعَمُلونَ  .اْلَكاِىنُ  يُ َردُِّدَىا السَّْبتِ  َغدِ  يف . َعْنُكمْ  لِلرَِّضا

َعةَ  الت َّْرِديدِ  ِِبُْزَمةِ  إِتْ َياِنُكمْ  مِ يَ وْ  ِمنْ  السَّْبتِ  َغدِ  ِمنْ  َلُكمْ  حَتِْسُبونَ  مُثَّ  .حُمَْرَقًة لِلرَّبِّ   .َكاِمَلةً  َتُكونُ  َأَسابِيعَ  َسب ْ
 .(ٙٔ -ٗ: ٖٕ)ال « تَ ْقِدَمًة َجِديَدًة لِلرَّبِّ  تُ َقرِّبُونَ  يَ ْوماً مُثَّ  مَخِْسيَ  حَتِْسُبونَ  السَّاِبعِ  السَّْبتِ  َغدِ  ِإىَل 
 :على ىذا النص القديس كريلس الكبرييُعلق 

إن يسوع املسيح واحٌد ىو. ولكنو كمثل اْلزمة يُعتب جامعًا الكثريين يف ذاتو، وىو كذلك ألنو 
أُقمنا معو »يقتِن يف ذاتو َجيع املؤمني يف احتاٍد روحي، وهلذا السبب يكتب بولس الطوباوي إننا: 

أف ) « اجلسدشركاء يف»ألنو ملا صار مثلنا، صرنا معو  ،(ٕ:ٙأف ) «السماوياتوُأجلسنا معو يف 
 واغتنينا باالحتاد بو بواسطة جسده، ولذلك نقول إننا كلنا فيو... ،(ٖ:ٙ

بعد ذبح )، أي يف اليوم الثال  (من الفطري)إنو يقول إنو جيب ترديد اْلزمة يف غد اليوم األول 
. فلما ألن املسيح قام من بي األموات يف اليوم الثال ، وفيو أيضًا انطلق إىل السموات.. ،(اخلروف
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ري قام ربنا يسوع املسيح وأكمل ترديد نفسو كباكورة للبشرية أمام الل اآلب، حينئذ بالذات ت تغي
 (.في سفر العدد (أقوال برَّاقة)جالفيرا ) [أعماق كياننا إىل حياٍة جديدة

فَِإنَُّو »َجيعاً قد متنا يف آدم، وَجيعنا قد نلنا اْلياة مرة أخرى بقيامة املسيح من بي األموات:  ألننا
ألَنَُّو َكَما يف آَدَم مَيُوُت اجلَِْميُع َىَكَذا يف اْلَمِسيِح  ِقَياَمُة اأَلْمَواِت. ِإِذ اْلَمْوُت بِِإْنَساٍن بِِإْنَساٍن أَْيضاً 

 .(ٕٕ-ٕٔ: ٘ٔكو ٔ) «َسُيْحَيا اجلَِْميعُ 
إذاً، لو كان التجسد جملرد غفران اخلطايا، ما كنا يف احتياج لننال اخلليقة اجلديدة، وكان أقصى ما 
سننالو أن نأخذ صورة آدم مرة أخرى قبل السقوط. لكن اإلْنيل يوضح لنا، أنو بقيامة الرب من بي 

نا ترابيي. اَسع ما يقولو لنا بولس األموات سنصري على صورتو، ألننا سنصري َساويي، بعد أن ك
 الرسول: 
َلِكْن لَْيَس  حُمِْيياً. َوآَدُم اأَلِخرُي ُروحاً  َحيَّةً  َىَكَذا َمْكُتوٌب أَْيضاً: َصاَر آَدُم اإِلْنَساُن اأَلوَُّل نَ ْفساً » 

َساُن اأَلوَُّل ِمَن اأَلْرِض تُ رَاِبٌّ. اإِلْنَساُن الثَّاِن الرَّبُّ اإِلنْ  َبِل اْْلَيَ َواِنُّ َوبَ ْعَد َذِلَك الرُّوَحاِنُّ. الرُّوَحاِنُّ أَوَّالً 
وََكَما  وََكَما ُىَو السََّماِويُّ َىَكَذا السََّماوِيُّوَن أَْيضاً.، َكَما ُىَو الت ُّرَاِبُّ َىَكَذا الت ُّرَابِيُّوَن أَْيضاً  ِمَن السََّماِء.

 .(ٜٗ-٘ٗ: ٘ٔكو ٔ) «ُصورََة السََّماِويِّ  َبُس أَْيضاً لَِبْسَنا ُصورََة الت ُّرَاِبِّ َسنَ لْ 
إذاً، بقيامتنا مع الرب من بي األموات، لن نعود فقط للصورة األوىل اليت ُخلق عليها آدم، لكن 

 سنأخذ صورة الرب القائم من بي األموات، الذي مات بسبب خطايانا، وقام ألجل تبيرنا.


