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 املقدمة

أغلب املهاجرين مع الوقت يكتشفون إن أكثر مخاوف املجتمع األمريكى تقع تحت كلمة 

املوت ونعيش في ثقافة تحاول أن تحمينا من املوت، لكن حقيقة هشاشتنا وضعفنا الذى 

 في معضلة فكرية خالل جائحة كورونا العاملية. والسؤال 
ً
ظهر وقت الوباء وضعتنا جميعا

حه من هذا الكتاب هو كيف يمكن للرعاة والخدام أن يقودوا العام الذى أحاول ان أطر 

 لوجه في حياتهم وفي املجتمع بفكر القيامة وبشكل  
ً
ويجهزون شعبهم ملواجهة املوت وجها

الرجاء   مع  متوافقة  ويجعلونها  املوت  بحقيقة  يعترفوا  أن  للمؤمنين  يمكن  كيف  عملى، 

يح ملعنى الحياة يتطلب فهم صحيح  الذي لنا في املسيح؟ عزيزى القارئ ان الفهم الصح

 !!ملعنى املوت و القيامة

،   
ً
الى تكوين مفهوم واضح  نصل  ن  أكلمة من الكلمات املهمة في كلمة هللا والتي البد    فمثال

اقدين  "عنها هي   شرح بولس الرسول ضرورة القيامة في رسالته األولى   ولقد  "باكورة الر

ِكِن اآلَن    الراقدين، ثم أوضح لهم أن الرب يسوع هو باكورة  ١٥ألهل كورنثوس
َ
: »َول

ً
قائال

اِقِديَن«. ثم عاد وأكد على نفس املعنى بعد    الرَّ
َ
وَرة

ُ
ْمَواِت َوَصاَر َباك

َ
ِسيُح ِمَن األ

َ ْ
اَم امل

َ
ْد ق

َ
ق

ِسيِح َسُيْحيَ 
َ ْ
ا ِفي امل

َ
ذ
َ
َجِميُع، َهك

ْ
َما ِفي آَدَم َيُموُت ال

َ
ُه ك نَّ

َ
لَّ َواِحٍد ِفي ذلك: »أل

ُ
ِكنَّ ك

َ
َجِميُع. َول

ْ
ا ال

َمِسيِح ِفي َمِجيِئِه 
ْ
ِذيَن ِلل

َّ
مَّ ال

ُ
، ث

ٌ
وَرة

ُ
ِسيُح َباك

َ ْ
 ( 23- 20: 15كورنثوس 1) -ُرْتَبِتِه. امل

العهد القديم، في سفر الالويين. فبعد االحتفال بعيد الفصح،    منكلمة الباكورة كلمة  

الباكورات،   القيامة اآلن، يحل عيد   عيد 
ً
العيد، أي ما يساوي تماما وفي غد سبت هذا 

هكذا أمر هللا    (.بمعنى )أول قطفه من املحصول   وهو عيد تقديم باكورة ثمار األرض هلل

ِ "  الشعب في القديم
ب  ْهِر  َهِذِه َمَواِسُم الرَّ اِتَها. ِفي الشَّ

َ
ْوق

َ
ِتي ُتَناُدوَن ِبَها ِفي أ

َّ
 ال

ُ
َسة َقدَّ

ُ ْ
َحاِفُل امل

َ ْ
 امل

اِبَع  ِل ِفي الرَّ وَّ
َ
ْل ِلَبِني    األ

ُ
ى: ق وس َ

ُ
بُّ مِل اَل الرَّ

َ
… وق ِ

ب  اَءْيِن ِفْصٌح ِللرَّ
َ
ِعش

ْ
ْهِر َبْيَن ال َر ِمَن الشَّ

َ
َعش

ْرِض 
َ
األ ى 

َ
ِإل ِجْئُتْم  َمَتى  ِل   ِإْسَراِئيَل:  وَّ

َ
أ ِبُحْزَمِة  ُتوَن 

ْ
أ
َ
ت َحِصيَدَها  َوَحَصْدُتْم  ْم 

ُ
ْعِطيك

ُ
أ ا 

َ
ن
َ
أ ِتي 

َّ
ال

ُدَها   ِ
ُيَرد  ْبِت  السَّ ِد 

َ
غ ِفي  ْم. 

ُ
َعْنك َِضا 

ِللر   ِ
ب  الرَّ َماَم 

َ
أ  

َ
ُحْزَمة

ْ
ال ُد  ِ

ُيَرد 
َ
ف اِهِن. 

َ
ك
ْ
ال ى 

َ
ِإل ْم 

ُ
َحِصيِدك

بْ  ِد السَّ
َ
ْم ِمْن غ

ُ
ك
َ
ْحِسُبوَن ل

َ
مَّ ت

ُ
اِهُن… ث

َ
ك
ْ
َساِبيَع ال

َ
 أ
َ
ْرِديِد َسْبَعة

َّ
ْم ِبُحْزَمِة الت

ُ
ِت ِمْن َيْوِم ِإْتَياِنك
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ً
َجِديَدة  

ً
ْقِدَمة

َ
ت ُِبوَن 

ُتَقر  مَّ 
ُ
ث  
ً
َيْوما ْمِسيَن 

َ
خ ْحِسُبوَن 

َ
ت اِبِع  السَّ ْبِت  السَّ ِد 

َ
غ ى 

َ
ِإل  .

ً
ة
َ
اِمل

َ
ك وُن 

ُ
ك
َ
ت

« )الويين  ِ
ب   ( 16 -4:  23ِللرَّ

 منا، ألنه    بولس أن الرب  رسول فعندما يوضح ال
ً
يسوع هو الباكورة، معناه أنه صار واحدا

. ويمكننا فهم هذه الحقيقة من
ً
 لنا تماما

ً
    قول بولس  أخذ جسدنا، وأصبح مشابها

ً
أيضا

ِت  
َ
ان
َ
ك »َوِإْن  بأصلها:  الكرمة  أغصان  أو  العجين،  ببقية  العجين  باكورة  يقارن  عندما 

َعِجيُن 
ْ
ِلَك ال

َ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ً
َسة  ُمَقدَّ

ُ
وَرة

ُ
َباك

ْ
َصاُن!«  ال

ْ
غ
َ
ِلَك األ

َ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ً
سا ْصُل ُمَقدَّ

َ
اَن األ

َ
 ( 16:  11)رومية  ! َوِإْن ك

 

 يقول القديس كيرلس الكبير "
ً
إن يسوع املسيح واحٌد هو ولكنه كمثل الحزمة ُيعتبر جامعا

ولهذا   اتحاٍد روحي،  في  املؤمنين  ذاته جميع  في  يقتني  ألنه  وهو كذلك  ذاته،  في  الكثيرين 

جلسنا معه في السماويات« )أفسس السبب يكتب 
ُ
قمنا معه وأ

ُ
(، ألنه ملا  6:2بولس إننا: »أ

(، واغتنينا باالتحاد به بواسطة 6:3صار مثلنا، صرنا معه »شركاء في الجسد« )أفسس  

فيه كلنا  إننا  نقول  ولذلك  )من    …جسده،  األول  اليوم  غد  في  الحزمة  ترديد  يجب  إنه 

(، ألن املسيح قام من بين األموات في اليوم حملذبح الالفطير(، أي في اليوم الثالث )بعد  

 انطلق إلى السموا
ً
أكمل   من األموات قد  فلما قام ربنا يسوع املسيحت،  الثالث، وفيه أيضا

  . تم تغيير أعماق كياننا إلى حياٍة جديدة هناترديد نفسه كباكورة للبشرية أمام هللا اآلب،  

يسوع من بين األموات ، فعليك أن تقبل كل ما قاله.  إذا قام    "يقول املفكر تيموثى كيلر   

مما قاله؟ إن القضية التي يتعلق بها    ئ إن لم يكن قد قام من املوت فلماذا القلق على ش 

 " كل ش يء ليست ما إذا كنت تحب تعاليمه أم ال ، ولكن ما إذا كان قد قام من املوت أم ال.

وهذا هو أساس املسيحية فالقيامة هي الحدث الذى غير مجرى التاريخ وصنع بعد جديد  

لالنتصار على املوت الى االبد  وعندما يقول الوحى  وجعل األبدية في قلبهم  هذا حقيقى 

 الخلود ليس شعور انما حقيقة والقيامة كشفت لنا معنى األبدية والخلود الحقيقى. 
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 الفصل األول 

 !معنى املوت

ال يأتي إلى    ،الحق الحق أقول لكم  من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية"

يوحنا    ." الحياة  إلى  املوت  انتقل من  لكنه   ، الى  .  ٢٤:٥الدينونة  املوت  انتقل من  الذى 

نفسه له حياة في  الحى الذى  ابن هللا    بل هو مصدر الحياة وألن الرب يسوع    الحياة قادر  

غير محدودة األبدية  الحياة  هي    يعطيهاالحياة التي  ف  !!  قادر أن يعطي الحياة ملن يشاء   وهو

بالطاعة وسمع   ، وهنا يتحدث عن كيف يمكن أن تكون هذه الحياة األبدية لناوغير مؤقته

    .كالم الرب يسوع

العقاب  خذت عنا كل  أنت من فتحت لنا ثغرة فى الجدار و ألهنا الصالح  إشكرك  لذلك ن

من موت و جلنا نحن التعساء  أالشقاء بل سكب نفسه من    ةلذلك لم يتركنا نعانى مرار 

 وسيأتى فى اخر الزمان  لقد أ  ،أقامنا  حقيقي
ً
 عظيما

ً
قامنا بقيامة مجيدة وصنع لنا خالصا

ابهى صورة صورة  يُ  فى  اننا  االيمان  بعين  نرى  يالها من رحلة مذهلة  املجد  اكاليل  لبسنا 

 .  امة حولت مصيرنا من التراب الى املجداملجد فالقي

املوت والحياة، فهو يتحدث عن ش يء نشارك فيه حقيقة يسوع عن الرب  عندما يتحدث 

 جميع
ً
"هذا ليس له    ال أحد يستطيع أن يقول ،ال يوجد أحد مستثنى من هذه الخبرة و .  ا

 .صلة بي." الحياة واملوت هي خبرة كل شخص ، في كل جيل ، في كل ثقافة

 

 ما هو املوت؟  

عادة ما نفكر في املوت على أنه ش يء    !!  ستعرف ما هي الحياة.  ،عندما تعرف ما هو املوت

عن   القلب  يتوقف  عندما  للحياة.  الحيوية  العالمات  تتوقف  عندما  الطبيب  به  ينطق 

تت التنفسالنبض،  الرئتان عن  ال  وقف  إشاراته  إرسال  الدماغ عن  في   عصبيةويتوقف 

 . من الجهات املسئولة ويأخذ شهادة وفاة  ."جميع أنحاء الجسم، ثم ُينطق بأنه "ميت
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لكن الكتاب املقدس يتحدث عن املوت بطريقة أخرى. أول مرة يذكر فيها الكتاب املقدس 

 
ً
 املوت في سفر التكوين حيث يقول هللا  "يوم تأكل منها ]شجرة معرفة الخير والشر[ موتا

 ٢٧:٢تكتموت" 

 

ولكن في نهاية ذلك اليوم عندما أخطأ آدم   الوصية،أخطأ آدم وحواء عندما عصيا هذه  

لبه ال يزال ينبض ، ورئتيه ما زالتا تتنفسان ، ودماغه كان ال يزال يرسل إشارات في كان ق

 فالفعل هنا هو املوت !!   !جميع أنحاء جسده. إذن ، لم يمت؟ أم فعل؟ نعم لقد فعلها

آدم وحواء؟   أخطأ  يوم  دينونة هللا  سماع صوت هللا    بعدمماذا حدث  لقد جاءوا تحت 

 .املوت في الكتاب املقدسوإدانته. وهذا هو 

 كيف يغير هذا التعريف نظرتك إلى املوت؟ 

خوف ورعدة  ،  يمخض قلبي في داخلي ، وأهوال املوت سقطت علي ندم  كاتب املزامير: "  

رعب وغشيني   ، علي  ،  5-4:  55")مز  أتيا  التي  لقد  (  الغفيرة  الجماهير  مشاعر  عن  عبر 

 .واجهت احتمال املوت

ْهَواِل  وصف بلدد صديق أيوب ، املوت بأنه  
َ
(. وتحدث  ١٤:١٨"ملك الرعب" )أيوب    َمِلِك األ

كاتب العبرانيين عن أولئك "الذين كانوا خائفين من املوت طوال حياتهم مستعبدين" )عب  

 اإليمان حيث يمكننا القول ، جنبقمة  على الرغم من أن القليل منا قد يصل إلى    15:  2
ً
  ا

( ، فمن املؤكد أن إضاءة إعالن العهد  1:23بولس ، أننا نرغب في املوت )فيلبي  إلى جنب مع  

 الجديد تساعدنا على مواجهة أسرار املوت بأرواح أكثر هدوء
ً
 . ا
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 ما هي النظرة الكتابية للموت؟

:  4  لونيكىتسا  1يتحدث العهد الجديد عن هؤالء "الذين رقدوا في يسوع" )  : املوت نوم-١

 .(. يستخدم مصطلح "النوم" في الكتاب املقدس لوصف حالة الجسد في املوت14

حيث يوصف    2:  12فقط جسد اإلنسان ينام في املوت. تم الكشف عن هذا في دانيال  

اإلنسان الذي يوضع في تراب األرض     :املوتى بأنهم "ينامون في تراب األرض". هنا يتضح أن

وهكذا فإن الجسد هو الذي ينام في   كن جسد اإلنسان هو الذي يوضع في األرضم، لينا

 .املوت ال الروح

  keimai، وهي مشتقة من    koimaomaiفي العهد الجديد  كلمة "نائم" هي الكلمة اليونانية  

كلمة اإلغريق  استخدم  "االستلقاء".   
ً
حرفيا وتعني   ،  koimeterion   للغرباء يمكن  ملكان 

املسافرين أن يتوقفوا فيه للنوم )أي نزل(. من هذه الكلمة اشتق مصطلح "مقبرة" وهو  

 فيه. املكان الذي ترقد

 

وهمومه  -٢ العالم  عناء  من  راحة  حالة  هو  املوت  القلق.    :أن  عن  الشرير   
 
"كف هناك 

 13،  14؛ رؤيا  17،  3واملتعبون في راحة ")أيوب 

 

يتحدث الكتاب املقدس أيًضا بشكل واقعي عن تحلل املوت عودة الجسد الى تراب:     -٣

الجسد. عندما أخطأ آدم وحواء ، ُحرما من شجرة الحياة ومن ثم من الخلود الجسدي  

ك ، من األفضل أن يعود اإلنسان إلى تراب األرض )تكوين (. لذل١٢:٥؛ رومية  ٢٢:٣)تكوين  

 ( ١٢:٧؛ جا ١٩:٣

(. املصطلح 1:  5كورنثوس    2يتحدث بولس عن بيت املسكن األرض ي الذي انحل باملوت )

 " kataluo اليوناني لكلمة "مذاب" هو
ً
" ، وهو تعبير حي عن يذوب، وهو ما يعني حرفيا

 .التحلل الجسدي



 8 

بعض االعتراف بمصير الجسد ، وينفقون مبالغ طائلة في محاولة  من املحزن أن يرفض ال

للحفاظ على رفاتهم على أمل اإلنعاش. على الرغم من االدعاءات بعكس ذلك ، لن يتحقق  

 الخلود الجسدي أبد
ً
 الطب. بحسب رأى علماء ا

)يعقوب    :املوت خروج-٤ الجسد  الروح  تترك  عندما  املوت  ماتت  2:26يحدث  (. عندما 

طابيثا ، وقفت األرامل املسيحيات بالقرب من جسدها وأظهرن الثياب التي كانت تصنعها  

 !(. كان جسدها هناك ، لكن "هي" )أي روحها أو شخصيتها( ذهبت39: 9"وهي معهن" )أع 

 

أنه   املوت على  في  بولس  أن  ٢٣:١)فيلبي  ج  أو خرو   انفصالفكر  املثير لالهتمام  (. ومن 

أن   .analuo (loosed up) الرسول هنا يستخدم املصطلح الرغم من  ، على  املوت  عند 

( ، فإن روح اإلنسان "تنفصل". عندما مات لعازر ،  1: 5كورنثوس  2" ) في ينحلالجسد "

)لو   إبراهيم"  إلى حضن  روحه  املالئكة  املقاطع  (    22:  16"حملت  مدمرة    كتابية الهذه 

 .وينتهى هنا على االرض للنظريات املادية التي تؤكد أن اإلنسان كائن مادي بالكامل

 

مصطلح   هي  كرحلة  املوت  عن  تكشف  لالهتمام  مثيرة  أخرى  جبل  الخروجكلمة  على   .

، وأراد   ١٣:٩ا ، لوق exodusبمعنى الخروج   " الوشيكانتقالهالتجلي ، تحدث الرب عن "

هذه هي الكلمة    ١٥:  ١سبطر  Exodus   ،2 ."بطرس أن يتذكر إخوته كلماته بعد "رحيله

، وعنوان سفر الخروج في  ٢٢:١١عن مصر عب.    شعب هللا  خروجنفسها املستخدمة في  

. مع استمرار وجود العبرانيين بوعي أثناء عبورهم من مصر  الخروج الترجمة السبعينية(

ذلك ، فإننا نستمر في الوجود بوعي عندما يتم مغادرتنا من املناطق إلى برية سيناء ، ومع 

 .األرضية إلى عالم األرواح بال جسد

 

. القديسيسن الذين عاشوا في مخافه الخالق  املوت هو لم الشمل مع األحباء الصالحين-٥

عن   مكتوب  االيمانإنه  ومات  إبراهيم،  أبو  الروح  إبراهيم  قومه" .  "أسلم  إلى  وانضم   .
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إبراهيم. دفن قرب ممرا في فلسطين.   ال يمكن أن يشير هذا إلى دفن جسد.8:  25تكوين  

إن التعبيرات "املجمعة    !ومع ذلك  فقد دفن أسالفه على بعد مئات األميال في أراٍض بعيدة

آبائه" )قض   إلى  "الذهاب  تتميز  10:  2لشعبه" و  الشمل روحيا  (   عن كونها بمفهوم لم 

 وتدل على لم الشمل مع أحبائهم  كعظام معا  دفونةم

الرب  عندما   و يسوع  تكلم  العازر  قصة  في  إبراهيم  سيأعلى حضن  مع  نه  كثيرين  جلس 

)متى   السموات  ملكوت  في  ويعقوب  وإسحاق  لم  8:11إبراهيم  إلى  بالتأكيد  أشار  فقد   )

 .مع جموع املؤمنين عبر الزمان شمل هؤالء الثالثة

 

 املوت لقاء و 
 
 :لوجه مع املسيح جها

 صبالنسبة ألولئك الذين يموتون في املسيح ، فإن املوت هو اتحاد بالرب. قال يسوع لل

(. وكان بولس  43:  23"اليوم تكون معي في الفردوس" )لوقا    عند الصليب   صلوب معهامل

  ليكون "مع املسيحلبيت االب يتوق إلى املغادرة 
ً
 ٢٣:١" فيلبي ذاك افضل جدا

 

مليء بالتعزية ، يؤكد الرسول أن "التغيب عن الجسد" )أي املوت( هو في الواقع في مقطع  

( الرب"  بيت  في  تكون  في  8:  5كورنثوس    2"أن  املنزل"  في  تكون  "أن  عبارة  ستخدم 
ُ
ت  .)

 اليونانية بمعنى "واحد من بين شعبه" على عكس "شخص بعيد
ً
 عن املنزل".  ا

 إنه يشير ضمنيو كون في حضرة الرب! نتعني أن  االية باإلضافة إلى ذلك  فإن
ً
إلى أنه عند   ا

  املوت يكون هناك دخول فوري في شركة أوثق مع املسيح
ً
 .ابديا

 

( ، وسوف يخصص لها 7:  12عند املوت ، "تعود الروح إلى هللا الذي أعطاها" )جا  فنعم   

 .في االبدية شخصيتها النهائية
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 األبدية:  املعاناةهو   لألشرار  فاملوتبالنسبة 

 على الرغم من أنها ليست موضوع
ً
 شائع  ا

ً
في املجتمع املعاصر ، إال أن عقيدة الجحيم ال    ا

 تزال جزء
ً
 حيوي ا

ً
عند املوت  سيدخل جميع الذين عاشوا في تمرد  ف ،من الكتاب املقدس ا

سوف ينغمسون و   3:  116مز  ،االبدى  هلل في حالة روحية تتميز باألوجاع والضيق والحزن  

  22:13( سيكون عالم من الكرب واملعاناة والعذاب )متى ٢:  ١٢  يالفي الخزي واالزدراء )دان

 .(20:10؛ رؤيا  9:  1تسا   2؛  16:24؛ لوقا ٤٣:٩؛ مرقس  25:46؛ 

 :ستعد ملوتكإ

أو  ال يمكن للمرء أن يعيش خطأ ويموت على حق!   بعد املوت ال توجد فرصة للتوبة 

املوت"    ثانية بعد  القديسين  الخالص. إن مفاهيم مثل "فرصة  و "معمودية  أو شفاعة 

 تماممن الصحة  و "املطهر" ، ال أساس لها  أاملوتى"  
ً
  يزال الكتاب املقدس. بينما ال  تعليم  في    ا

تعلم إرادة املسيح ونطيعها نلذلك دعونا نعقد العزم على  البعض يؤمن بها و "اليوم"     حتى

 .9-8: 5عبرانيين -قبل أن نذهب اليه

 

( ، ويتحد 3:  13( ، واالبتعاد عن الخطية )لوقا  8:24يجب على املرء أن يؤمن باملسيح )يو.  

(. ثم  كطفل حديث  4- 3:  6)رومية  باملعموديةاملاء    غسلمع الرب في صورة موته من خالل  

 ( 18: 3بطرس   2؛  2: 2بطرس  1نمو بها )الاق للكلمة و ي اشتيكون في حالة الوالدة ، 

 مع األسف  
ً
لشباب فى مقتبل العمر ويشعرون بحزن    يتعجب الناس من املوت وخصوصا

انتقالهم من العالم بينما هناك كبار فى السن مازالوا يعيشون وعلى فراش املوت   جلأمن  

معضله  هى  وبالحق  الزهور  عمر  فى  شباب  يأخذ  املوت  قطار  بينما  املوت  وينتظرون 

دركنا اننا سنقوم من االموات وربما نقول اننا  إحقيقية لكن حكمة هللا وراء ذلك هى فى  

قصة االنسان ال تقاس بكم من السنين عاشها بل بكم من  واقول  !!  نحتاج ان نعيش اكثر  

االوقات التى تشبه بها بيسوع وعاش حياته متشبع باملسيح وترك بصمة فى قلوب البشر 

وبداية   االرضية  ن هذا وقت غلق القصةأ ارادة الهنا الصالح ترى  ،  صغير  مأسواء كبير  
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جدأ بينما هناك من رفضوا    القيامة مع املسيح ذاك أفضلمعنى    وإدراكرحلة االبدية  

موت  مازالوا فى حالة  على األرض  الطاعة للمسيح وتنجست حياتهم عاشوا مهما عاشوا  

 وتحديد مصيرهم االبدى.   نجح عدو الخير فى السيطرة عليهممع األسف و هنا وهناك 

 

أن   يمكن  )واملجهول  نعرفها  ال  التي  املوت  األشياء عن  العديد من  الرغم من وجود  على 

  يكون مخيف
ً
(  فإن كلمة هللا املوحى بها توفر معلومات كافية قد نتشجع بها على     إلى حد ماا

 حق،  حتمالية املوتإ
ً
  نعلم أن املوت سيكون تجربة مثيرة تماملكن بكل يقين  باإليمان    ا

ً
ا

هناك ،  ى األبدية  أ سيقيمه على الكثير  الذى  و هنا  ى الحياة  أفي القليل    األمينالرب  البن  

 
ً
 عن املسيح سيكون بعيدا

ً
 في األبدية.  عنه وبالطبع من عاش بعيدا

 

 الخالصة: 

الكتابى ال يعلم بالعدمية بل   العدم كما يدعى  بالفكر  االبدية فاملوت لالشرار ليس هو 

االلهى   الحضور  عن  البعد  هو  بل  بعينه  البعض  الجحيم  هو  وهذا   
ً
نتيجة نهائيا وهذا 

هناك معه  سيعيش  كيف  هنا  املسيح  مع  يعيش  لم  فمن  تنتهى   !!منطقية  لن    القصة 

باملوت بل ينتهى فصل منها يسمى القصة األرضية التى عاشها كل منا هنا بالجسد )الخيمة  

االرضية( ولكن سيستعلن لنا أمر جديد حينما نرقد هنا ونستيقظ هناك فى حياة ابدية  

  .مع املسيح الذى صار باكورة الراقدين
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 الفصل الثانى 

 ! ضرورة القيامة

والحقيقة ولكن ماذا يعني ذلك؟  املقام  يسوع املسيح  عمل الرب  الخالص يأتي من خالل  

السؤال املطلقوقيامة  منذ موت  إنه   في هذا  الناس يفكرون  سواء كانت    ، املسيح ، ظل 

، فقد حاول جميع   بشكل اكاديمى دراس ىرحلة شخصية لفهم املسيح املقام ، أو كانت  

 وما هو املعنى؟ اذا القيامة؟ملتعميق فهمهم حول منذ اإلباء وحتى االن املسيحيين 

ِفَرت وأننا ُمصالحين    ،يعني أن عدونا األعظم  املوت ، قد تم هزيمته
ُ
يعني أن خطايانا قد غ

  ،مع هللا
ً
  يعني  أن املسيح هو حقا

ً
، وقوة   انوسلطرياسةفوق كل  امللك واملنتصر ، جالسا

هو أن يسوع هو رب البدايات الجديدة    القيامة(. معنى  ٢١:١وسيادة ، وكل اسم  )أفسس  

الجديدة،   والحياة  الجديدة  هو  واأليام  املسيحبالطبع  يسوع  قيامة  حقيقي  من    سر 

كانتلكن    األموات، املختلفة،  التساؤالت  هذه  الفرضيات   بسبب  من  العديد  هناك 

ب  كتاب )من دحرج الحجر( للكات فيوتستطيع الرجوع لها والنظريات املتعلقة بالقيامة، 

  ؟ من هو هللا حقيقة القيامة و الضوء على  والتي بدورها تلقياالنجليزى فرانك موريسون 

ويقول الالهوتيين ان القيامة هي الحجر الذى  القيامة لنا االن ؟ومعنى   ؟ ومن كان يسوع

 موت وقيامة يسوع املسيح أمر أساس ي  ولهذا    كسر زجاج كل النظريات البشرية عن املوت  

 املسيحية. بااليمان  في مركزية  عقيدة في االيمان املسيحى بل هي

الحدثين لهذين  املختلفة  التحليالت  من  العديد  من   هناك  والقيامة  بالصليب    املوت 

 لخالصنا و االموات
ً
هناك لكن  . يقول بعض الالهوتيين أن املوت على الصليب كان كافيا
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أسباب كثيرة لحاجتنا إلى القيامة أهمها الدخول فى عالقة أبدية مع هللا بشكل كامل من  

 خالل املسيح.

اكثر    فقد سمعته   نا اسمع عن عمل املسيح الخالص ىأو   في الكنيسة  منذ مدارس االحد  

بدون موت املسيح وقيامته لن   ،مائة مرة: املسيح مات على الصليب وقام مرة أخرى   من  

  للبشر يكون هناك خالص
ً
 ؟ولكن ماذا يعني كل هذا حقا

  
ً
 ما يتم الحديث عن املوت والقيامة مع  دائما

ً
 ، ولكن نادر ا

ً
ما يتم تقسيمها إلى ما يعنيه   ا

الواقع في  توصيل    .كل جزء  بها  نستطيع  مفردات جديدة  للبحث عن  الوقت  حان  ربما 

و  االنجيل  "  رسالة  رايت  تى  إن  الالهوتى  هللايقول  ملكوت  تدشين  تكمل  إنه    ،القيامة 

السماء.   في  هو  كما  األرض  على  طلق 
ُ
أ قد  ملكوت هللا  أن  يوضح  الذي  الحاسم  الحدث 

  رسالة عيد  
ً
قد تم اإلعالن عنه  في   )امللكوت (هي أن عالم هللا الجديدالقيامة لنا جميعا

 وتكون من رعية بيت هللا.  يسوع املسيح وأنك مدعو اآلن لالنتماء إليه

ن األموات بعد موته؟ ملاذا كانت القيامة مهمة؟ في بعض ملاذا قام يسوع من بيوالسؤال  

 .األحيان يبدو أنه يتم التركيز بشكل أكبر على املوت مع اعتبار القيامة مجرد فكرة الحقة

 .القيامة تثبت أن يسوع هو هللاوإلجابة السؤال السابق هناك ضرورة لحدث 

حياة، فلن تكون هناك فرصة  حقيقة األمر هي أنه إذا مات املسيح فقط ولم يعد إلى ال

(. إذا لم يقم مرة أخرى، فإن كل ما قاله عن كونه هللا  15:14للخالص )كورنثوس األولى  

نتهى تاريخه إو   عن كونه ابن اآلب سيكون كذبة، ولن يكون موته أكثر من موت كذابو 

أن كل    ، ألنه قام مرة أخرى ، فنحن نعلم على وجه اليقينالقديرولكن ألنه هو هللا  بذلك،  

 .ما قاله صحيح  وله السلطان أن يدفع ثمن خطايانا أمام هللا ويمنحنا الخالص
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أن "الجميع   ٢٣:٣رومية    ونجد فى أ أن "أجرة الخطية هي موت".    23:  6تخبرنا رسالة رومية  

أخطأوا وأعوزهم مجد هللا". كل إنسان قد أخطأ  وبما أن هللا إله العدل ، فيجب أن يكون 

 اب. لكل شخص أخطأ ، يجب أن نعطي الحياة كتعويض عن تلك الجريمةلكل جريمة عق

 وهذا تم بالقيامة.

 : القيامة تثبت أن يسوع مستحق

 كان يسوع املسيح إنسان
ً
   ا

ً
 وإلها

ً
 )يوحنا    كامال

ً
(. لم يخطئ يسوع  1:14؛ يوحنا  ٣٠:١٠كامال

(. وعلى الرغم من ذلك ، دفع يسوع ثمن جريمة لم يرتكبها  ٢٢:٢املسيح قط )بطرس األولى  

 
ً
 ومات    أبدا

ً
خطيته ألنه لم يكن لديه ، بل خطيتنا ألننا بالكاد من أجل  ولكن ليس    -مصلوبا

وتحمل  غضب هللا    لقد عانى منو   (. لقد مات2:  2نستطيع أن نساعد أنفسنا )يوحنا األولى  

(. ولكن ألنه كان بال خطية ، لم يستطع املوت أن 11-6:  5)رومية  كاملة  اإللهيةالدينونة  

أخذ املسيح عقاب كل  لذلك لقد  ،  ينتصر بل قال اين شوكتك ياموت اين غلبتك يا هاوية 

، ولكن ألنه هو نفسه لم يخطئ قط ، ال يمكن أن ُيدان  الوجود االنسانى    فيشخص  

 .ألبدي من أجلهاباملوت ا

 : القيامة تثبت أن هناك رجاء

هذا هو املكان الذي يتوقف فيه اإليمان املسيحي. بدون اإليمان بالقيامة ، ال يعني إيماننا  

 شيئ
ً
فإننا نقبل أنه   (. إذا كنا نعتقد أن يسوع قد قام من األموات ،15)كورنثوس األولى    ا

 عنا حتى نكون أحراًرا. لم يؤسس أي دين آخر    -هو هللا  
ً
وأنه قادر على تحمل خطايانا بدال

 .من قبل شخص مات ثم عاد حًقا إلى الحياة ، واعًدا أن أتباعه سيفعلون الش يء نفسه

ا ،  تظهر لنا قيامة املسيح أنه انتصر على الخطية وانتصر على املوت. ُيظهر لنا أنه ، حًق 

( وقيامة املسيح تثبت أننا عندما نطلب ٢٩: ١ابن هللا الذي "يرفع خطية العالم!" )يوحنا 
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الخالص من خالل يسوع املسيح ، ودمه يغطينا ، فإننا بال خطيئة أمام هللا ألن الدم الذي  

 نحتاجه لدفع ثمن جريمتنا قد أريق بالفعل 

 

يمكن للموت أن يحبسنا )كورنثوس األولى  اآلن ، ألن املوت ال يمكن أن يحمل املسيح ، ال 

(. ألن املوت ال يمكن أن يحمل املسيح ، ونحن تحت املسيح ، لدينا اآلن "عطية هللا  ٤٩:١٥

 .(ب  23: 6املجانية" التي "هي الحياة األبدية في املسيح يسوع ربنا" )رومية 

 

يح ، فلن تبقى ميًتا  تضحية يسوع نيابة عنك. إذا كنت تؤمن باملسو قبل هللا ذبيحة كفارية  

بعث إلى الحياة األبدية مع هللا. اآلن ، هذا ش يء نأمله!
ُ
 في نهاية حياتك الجسدية ، لكنك ست

 بكل يقين ورجاء 

 

القول  وقيامة يسوع املسيح  :  خالصة  كان البد من  لقد  .    يأتي الخالص من خالل موت 

شر وال دنس وقادرة    وجود ذبيحة تقدم لرض ى وسرور هللا على الجنس البشرى وتكون بال

على ان تمنح حياة لكل البشر ومن البشر وهذه املعضلة لم يستطيع أحد أن يضع لها  

حادثة    لذلك  ،حال سوى هللا بنفسه صار الفادى واملضحى واملحب وهذا ليحقق عدالته

لخالصنا. القيامة ليست   ةساسيمن األمور األ إن لم يكن  ،  لتتميم الفداء  ةالقيامة ضروري

   اولكنه  فقط االنتصار على املوت بيسوع املسيح وأساس إيماننا باهلل،
ً
الرجاء املنتظر    أيضا

مثل يسوع إلى حياة جديدة ، إلى عالقة    في اخر الزمانسنقوم  النتيجة النهائية للبشرية:    و

هذه  ، بل  يسوعلرب  حياة اأبدية مع هللا. املوت والقيامة ليسا حدثين مستقلين في تاريخ  

 . البعض مع  بعضهما افقاألحداث تتزامن وتتو 
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تم ال خالص بدون موت وقيامة يسوع املسيح. قد يعتقد الكثير من الناس أن "الخالص"   

وفتحت   خالصنا  تأكمل  القيامةولكن  . بينما الصليب خلصنا من الخطية  الصليب  في

 لالبدية.
ً
  لنا بابا

املسيح. هذا يعني أن الخالص ال يأتي بموت  ما فعله  كل  بالخالص في املسيح يعني الخالص  

،أيضالقيامة  املسيح، بل من خالل  
ً
   ا

ً
الخالص ش يء لم  حدث  أن    يجب أن نالحظ أيضا

 . الخالص له بعد أخروى. الصليب أو القيامة يأت بعد

  
ً
ي والحاضر واملستقبل. بينما من املاض   ةمكون رحلة  لخالص  لتعاليم رسائل بولس فا  وفقا

في نهاية الزمان  أي   لاملستقب  فيوسنتمجد  نحن مبررون في املاض ي ومقدسون في الحاضر،  

 ( سنكون مع هللا في الخالص األبدي )أي العالقة األبدية مع هللا

 لـحياة املفديي  
ً
 أو نموذجا

ً
 فريدا

ً
من خالل تضحيته    نأن الرب يسوع املسيح يقدم نموذجا

سنكون في عالقة وعمله الكامل بالقيامة وفى النهاية  كاملة باملوت على الصليب  كذبيحة  

 أبدية مع هللا.
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 الفصل الثالث 

 املوت؟ ماذا بعد 

حقيقة أن الناس في العهد القديم كانوا يعتقدون أن بقايا شخص ما من الصعب تجنب 

، وأن ذلك الجزء من الشخص ليست هي الشخص بل هو الجسدقد دفنت في مكان ما  

 ذهب إلى مكان آخر.  القادر على الوعي والشخصية قد

 

الحضارات   في  املوت  عن  البشرى  الفكر  عكس  على  املوت  مفهوم  املقدس  الوحى  قدم 

 
ً
لم يكن املوت في  فبالد ما بين النهرين القديم ،  حضارة على عكس مفهوم    اإلنسانية فمثال

 األصل مدمج
ً
  فكرفي ال ا

ُ
عن  والرواية البشرية  لق الناس للحياة ال للموت. البشري. لقد خ

لقد تمكنوا من الوصول إلى كل من شجرة الحياة وشجرة معرفة    البشرالخلق نجد فيها  

والشر. املقدس  الخير  الكتاب  في  من   ولكن  أكلوا  إذا  بالتأكيد  سيموتون  إنهم  لهم  قيل 

لم  ولقد قدم الوحى املقدس فكر  (.  ١٧:٢)تكوين    الشجرة وتم منعهم من شجرة الحياة

البشري  فيه  يتم   الجنس  األب  تجاةخداع  في  الحياة  كما  أدبادية  من  و ،  اساطير  هي 

تناولوا،  املتأخرة البابلية األساطير لقد  جلجامش.  ملحمة  في  كما  منهم  ُيسرق  من    ولم 

 
ً
تماما مدركون  وهم  املحرمة  للمملكة  و للعواقب    الشجرة  الدقيقة  املالحظة  خالل  من 

وهو لم يحدث معهم بعد االكل  !!  النباتية والحيوانية، كان بإمكانهم معرفة ما هو املوت

الرواية التوراتية تصف بدقة مفهوم املوت الروحى)السقوط ( الذى  لكن في من الشجرة 

املسيح مصدر الحياة  في حالة مشوهة الى ان جاء  واصبح كل الجنس البشرى ل  وحدثتم 

وجه األرض وصار هناك فرصة للحياة األبدية والذى كان هو صلب شجرة    الجديدة وجدد

 . يسوع  الحياة ولكن تم اإلعالن عنها في املسيح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
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يعتقد العديد من أنصار التطور  صبح هناك فرق تعتقد بالعدم كما  أمع التقدم العلمى  

 
ً
 بإلنسان  مخلوق، أن االدارويني ، وجميع امللحدين تقريبا

ً
يتوقف عن  و محض الصدفة ،  ا

املادية الحياة  تنتهي  عندما  على األرضعلى    الوجود  املسيحيين   من  متزايدة  أعداد   .

ستقبل الفناء  وبمالرغم من أنهم يعتقدون أن الروح تستمر في الوجود لفترة ما بعد املوت  

 .الكامل لغير املؤمنين

 

يجب أن نكون حريصين على بناء تفكيرنا حول املوت على أسس كتابية   لكن كمسيحيين ،

للموت ال يمكننا تعريف املوت. فقط الشخص املوجود خارج  ضتعر ن صلبة. نحن الذين 

دائرة املوت يمكنه أن يحدد املوت بشكل موضوعي لنا. لقد فعل هللا ذلك في كلمته. لذا  

كمفهوم أعلن   املوت؟ما هو  لكتاب املقدس  فإن السؤال الحاسم هو: كيف يحدد هللا في ا

 عنه الروح القدس لكتبه الوحى املقدس. 

 

 :تعاريف الكتاب املقدس للموت

  
ً
الجسدي :  أوال املوت  بين   ، املقدس  الكتاب  يفعل  ، كما  التمييز  أن نحافظ على  علينا 

،  ويفرق بينهما بشكل محدديتحدث الكتاب املقدس عن االثنين بوضوح    ،واملوت الروحي

 سواء كان جسدي  -لكنهما يشتركان في خاصية واحدة مشتركة. التعريف الكتابي للموت  
ً
  ا

 أو روحي
ً
هو فصل الجسد عن الروح.    :املوت الجسدي    .نفصالاإل وجود  بل  الليس عدم    -ا

 7: 12ع الروح إلى هللا الذي أعطاها" جامعة "فيرجع التراب إلى األرض كما كان ، وترج
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أن اإلنسان، بصرف النظر عن الخالص في املسيح، منفصل    :املوت الروحييعني  بينما  

عن هللا. كل الخطاة في آدم ماتوا في آدم، كما كل الذين تبرروا في املسيح يحيون في املسيح 

 لى أنهم "منعزلون )يوناني(. يتحدث بولس عن غير املخلصين ع٢٢:١٥)كورنثوس األولى  

apellotriomenoi   أو منعزل عن حياة هللا" )أفسس (. هذا صحيح على  18:  4، مغترب 

 
ُ
امل غير  الشخص  أن  من  جسدية  خلصالرغم  حياة  غير    ،لديه  لألرواح  األخيرة  الحالة 

املخلصة التي ألقيت في بحيرة النار إلى األبد تسمى "املوت الثاني" في كل من اإلصحاحين  

 :من سفر الرؤيا 21و  20

 

 ثم رأيت عرش
ً
 أبيض عظيم  ا

ً
ال، ومن  ا أمام  س عليه هربت األرض والسماء من  الجوجه 

 وجهه. ولم يوجد لهم مكان. ورأيت األموات صغار 
ً
 كبار   و  ا

ً
أمام هللا ،وفتحت    ،  ا واقفين 

وكان املوتى يحكمون حسب اعمالهم بما هو    ،الكتب. وافتتح كتاب آخر وهو كتاب الحياة

مكتوب في الكتب. أسلم البحر املوتى الذين فيه  وسلم املوت والهاوية املوتى الذين فيهم.  

نار. هذا هو فكانوا يحاكمون كل واحد حسب اعماله. ثم ألقي املوت والهاوية في بحيرة ال

 
ً
- 11:  20في سفر الحياة ألقى في بحيرة النار. )رؤيا    املوت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا

15 ) 

 بالفعل ربما  
ً
. لن يضطر الكالم عنه  غير سارو    غير محبب  يكون موضوع املوت موضوعا

راض ومع ذلك فإن أشياء مثل الجنازات واألم  ،باستمرار  معظم الناس إلى التفكير في األمر  

تميل إلى إجبار املرء على التفكير بجدية في هذه القضية. هناك العديد  واالوبئة القاتلة  

املوت ماهية  حول  املختلفة  األفكار  ،  ،من  األخيرة  السنوات  من    في  العديد  هناك  كان 

 األفالم التي تقدم سيناريوهات ملا قد يكون عليه املوت.
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املوت.  عن  شعبى  التراث  الكالسيكيات    ويوجد عدد كبير منكما تناول األدب    موضوع 

 
ً
 .نلقي نظرة على ما تقوله كلمة هللا عن املوتدعونا  لكن عموما

 
ً
 يتحدث الكتاب املقدس عن عدة أنواع من املوتأوال

هي  املعاني  هذه  بعض  مختلفة.  معاٍن  بعدة  املقدس  الكتاب  في  "موت"  كلمة  تظهر 

 استعارات لجوانب مختلفة من الحياة الروحية

 عن الخطية" رومية  
ً
؛    6:  7،    11،    2:  6تحدث الكتاب املقدس عن كون املسيحي "ميتا

األولى    ٢٠:٢كولوس ي   من  ٢٤:٢؛ بطرس  املدعوم  املسيحي  أن  يعني  القدس  . هذا  الروح 

، قادر على مقاومة إغراء الخطية. القوى التي كانت لتتغلب عليه في السابق فيه   الساكن

عطي نعمة 
ُ
لم تعد تقاوم. على الرغم من أنه قد يتعثر من وقت آلخر ، إال أن املؤمن قد أ

 .10:13كورنثوس األولى  أال يخطئ مرة أخرى أبدا ، ""

 

 
ً
"ميت عن ذاته" ]يجب أن يموت   املؤمن الحقيقى  املسيحيأن    يقول الكتاب املقدس أيضا

؛    17:33،    14:27،    24-23:  9؛ لوقا    35-34:  8؛ مرقس    25- 24:  16عن ذاته[ )راجع متى  

(. يتركز التعريف األساس ي للخطية على أنانية البشرية وتمركزها على الذات.  12:25يوحنا  

  لذلك ، فإن كونك "ميت
ً
ر من امليل املتأصل في اإلنسان نحو اإلرادة  عن الذات" يعني التحر ا

تقول   األساس ي.  املعنى  نفس  ولها  الخطية"  عن  "ميت  لـ  مصاحبة  استعارة  إنها  الذاتية. 

أن الشخص "امليت عن النفس ]الخطية[" هو اآلن "حي هلل في املسيح   6:11رسالة رومية 

 ."يسوع

هما   املقال  هذا  في  عليهما  نركز  سوف  "موت"  لكلمة  "املوت  معني  و  الجسدي"  "املوت 

الروحي". في كثير من األحيان ، يتم ربطهم في السجل الكتابي. املوت الجسدي هو عندما 
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تتوقف أجسادنا الفانية عن العمل. املوت الروحي هو عندما تنفصل أرواحنا ، بشكل  

مؤقت أو دائم ، عن حضور الروح القدس املحيي. اختبر آدم وحواء نوعي املوت عندما  

إلى  ا  صوت  ستمعا 
ً
لحظيا الروحي  املوت  كان     الحية وعصيا هللا. 

ً
يموتون جسديا   وبدأوا 

 (. 24-22: 3عندما انقطع وصولهم إلى شجرة الحياة )تكوين  

ورأى هللا كل ما عمله فاذا هو  "  م يكن املوت الجسدي وال الروحاني جزًءا من خليقة هللال

)تكوين   املوت جزًءا من 1:  31حسن جدا"  يكن  األصلية.    لم  الكتاب    يسمىخليقة هللا 

"عدو املوت  أ  :"املقدس  املوت.  هو  يبطل  عدو  املوت  واخر  هو  تدميره  يتم  عدو  خر 

 .( ٢٦:١٥)كورنثوس األولى

الكتابي أنه لو لم يخطئ آدم وحواء، لكانوا قد استمروا    لوحىمن املعقول أن نفترض من ا

)تكوين   األبد  إلى  العيش  ال3:22في  اإلنسان هو وحى  (. يشير  القصد من  أن  إلى  الكتابي 

الحفاظ على نوع العالقة مع هللا التي من شأنها أن تسهل على اإلنسان أال يموت. منح هللا  

 اإلنسان خيار 
ً
 .ة باهلل أو عصيانه؛ يمكنه االستمرار في الثق ا

 

الخير  " ولكن من شجرة معرفة   ، الجنة  تأكل من كل شجر  قائال:  آدم  اإلله  الرب  وأمر 

 (  17- 16:  2والشر ال تأكل ، ألنك يوم تأكل منها تأكل. موتا تموت. ")تكوين 

 

طاملا كان آدم وحواء مخلصين هلل ، فقد وفر هللا لهما مصدر الحياة. ومع ذلك ، إذا عصوا 

)أخطأوا( فسيتم فصلهم عن هذا املصدر. جلب عصيان آدم وحواء املوت الجسدي  هللا 

 .والروحي للبشرية
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ً
روحيا ميت  شخص  يسوع  كل  تأثر ،  بدون  قد  شخص  كل  أن  املقدس  الكتاب  يخبرنا 

 ."سقوطالباسم " بحسب الفكر الالهوتىبعصيان آدم وحواء ، الذي يشار إليه 

لم من خالل رجل واحد ، واملوت بالخطية ، وهكذا لذلك ، كما جاءت الخطية إلى العا

امتد املوت إلى جميع الناس ألن الجميع أخطأوا ... إنها مغالطة خطيرة أن نعتقد أن املرء  

أحد  ال  أنه  بوضوح  املقطع  هذا  يقول  عندما  بال خطية،  وبالتالي   ، بالسقوط  يتأثر  لن 

لخالص الذي يأتي فقط من  مستثنى من آثار الخطية. يحتاج كل شخص إلى الغفران وا

 .املخلص يسوع املسيح

 

مجازي  يقال 
ً
،    ا أفسس  في  الكنيسة  إلى  بولس  الرسول  كتب  الخطية".  في  "أموات  أننا 

رهم بما كانوا عليه قبل أن يخلصوا ، "وأنتم ميتون في الذنوب والخطايا ... حتى ونحن 
 
وذك

 5 ، 1: 2..." أفسس االثيمة وتعدياتنا أموات في تجاوزاتنا 

مساعدة   يستطيعون  ال  "املوتى"  املؤمن.  غير  فقدان  بحالة  يتعلق  فيما  قوية  لغة  هذه 

يحتاجون إلى مساعدة من مصدر خارجي هذا املصدر هو هللا الذي يمد يده إلى   ،أنفسهم

 .عالم ضائع من خالل ابنه يسوع املسيح

اإلدانة   تحت  بالفعل  هم  بل  الخطية،  في  ماتوا  املؤمنين  غير  فقط  الدينونة  و ليس 

ستمروا في رفض يسوع املسيح ، "... ولكن من ال يؤمن فقد حكم  إوسيظلون كذلك إذا  

 (  18: 3عليه بالفعل ، ألنه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد" )يوحنا  
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 : بعد املوت يأتي الدينونة

ن لإلنسان أن   الكتابي أن هللا سيدين كل شخص ، وحىالدراسة يتضح من  "وكما هو معي 

 (  ٢٧:٩يموت مرة ، وبعد ذلك تأتي الدينونة ..." )عبرانيين 

سارة للبعض ، ولكنها أخبار سيئة لآلخرين.   أخبار سوف تكون  النهائيإن أخبار الحكم 

سوف يدخل املؤمنون إلى األبد مع هللا. هناك سيختبرون نوع العالقة التي تم التلميح إليها 

فقط أثناء وجودهم هنا على األرض. ال وجع قلب ، وال دموع ، هذا النوع من الوجود الذي  

 55-35: 15كورنثوس األولى  .خلقنا من أجله

 

، يجب أن تثير أخبار دينونة هللا الخوف في قلوب أولئك الذين يتمردون عليه. ومع ذلك  

( ، هو مقصد أولئك  8:  21،    14،    6:  20،    2:11العقاب األبدي ، أو املوت الثاني )رؤيا  

الذين رفضوا يسوع. قال يسوع نفسه عن أولئك الذين لم يعشوا له: "وهؤالء سيذهبون  

 ( 25:46فيذهبون إلى الحياة األبدية". )متى   إلى عذاب أبدي ، أما األبرار

على الرغم من وجود كل من املؤمنين وغير املؤمنين بعد موت أجسادهم ، فإن املؤمنين  

في حالة انفصال عن هللا.    غير املؤمنينفقط هم من يتمتعون بالحياة األبدية. سيستمر  

االن    ة للتوبة أو الخالصسيستمر موتهم الروحي إلى ما بعد القبر ، ما لم تكن هناك فرص

لقد  أقول الكريم  قارئ  أحد    الصدق  ال  إلى هللا.  املؤمن  يلجأ غير  لكي  اآلن  الوقت  حان 

 .يضمن التنفس التالي. في يوم من األيام سيكون الوقت قد فات

 

لقد أغفل هللا أوقات الجهل ، ولكنه اآلن يأمر كل الناس في كل مكان أن يتوبوا ، ألنه  "

 حدد يوم
ً
 .(31-30: 17ن فيه العالم ..." )أعمال الرسل يدي ا
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ألنه كما جاء املوت  كلمة هللا "    فينجد ذلك بشكل واضح جدا    انتصر يسوع على املوت

 
ً
أيضا األموات  قيامة   ، املسيح سيحيا  بإنسان  في  هكذا  الجميع  يموت  آدم  في  كما  ألنه   .

  22-15: 21الجميع ")كورنثوس األولى 

الخطية هي سبب املوت الجسدي والروحي. الخبر السار هو أن يسوع قد تغلب على كليهما. 

في اللحظة التي نخلص فيها، فإننا نتلقى الحياة الروحية حيث تغفر لنا خطايانا وتمكيننا  

من عيش حياة مقدسة. باإلضافة إلى ذلك ، فإن األمل في القيامة الجسدية في املستقبل  

 .لجسدية مرة أخرى ، في جسد جديد لن يموت أبًدا ، في نهاية هذا العصريعدنا بالحياة ا

 

 يخبرنا الكتاب املقدس أيض
ً
يسوع ، الرب  أنه في اللحظة التي يصبح فيها املرء من أتباع    ا

   هللا  دينونة  فإنه لم يعد تحت حكم
ً
. "لذلك ال يوجد دينونة اآلن على الذين  بل صار حرا

(. لم يعد هللا ينظر إلى املؤمنين على أنهم "أبناء الغضب" 1:  8  هم في املسيح يسوع" )رومية

"أبناء هللا"    هميعتبر   و(  3:  2)أفسس  النور    أبناءبل   ؛  ١٢:١)يوحنا  ورعية بيت هللا  اآلن 

 (.  2:  5،  1: 3؛ يوحنا األولى  21،  8:16رومية 

 من الخوف من دينونة هللا ، يتمتع املؤمن بعالقة وثيقة ومحبة  
ً
وشخصية مع خالق  فبدال

الحب كل  منه  ينبع  الذي  به    الكون  نتشبه  ان  الى  تتطور  العالقة   فيوبصورته  وهذه 

وسلطانه   واعماله  الجديدة  شخصيته  الحياة  رحلة  وتبدأ  األرضية  الرحلة  تكتمل  وهنا 

 السماوية،ومكتوب ما ال تراه عين ولم تسمع به اذن انسان ما أعده هللا للذين يحبونه.
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أن   املهم  إنه  من  بشكل    لجميععلى  سيأتي املوت  كان  ،  بالفداءلم يتدخل هللا    ذاإندرك 

هو فقط  أختيار وحيد  الذين يبقون في عدم إيمانهم  لديهم    غير املؤمنينلذلك فحتمى  

 .وسيسلمون لعدالة السماء ستقع عليهمالدينونة 

 له  املؤمن  ملسيحي  الكن  
ً
يتطلع إليه. بالنسبة للمؤمن املوت هو بداية    مصير مختلف تماما

الفانية هو  في الحضرة اإللهية بشكل دائم  وجود جديد رائع مع هللا . إن موت أجسادنا 

 .السماوي  ببساطة الباب الذي يجب أن نمر من خالله للدخول إلى هذا العالم

األيام  سيعود   يوم من  الثانىيسوع  الرب  في  املجئ  الجميع سو ،  في  املؤمنين   اءوسيضم 

السماء   في  بالفعل  إليه  انضموا  على  وا  )الراقدين(الذين  زالوا  ما  الذين  ملؤمنين 

سيظهر   الجميعخطايا    دينونة   لتحملالى ارضنا    جاءلذلك املسيح بعد أن     )االحياء(األرض

وهنا  مرة ثانية ، وليس للتعامل مع الخطية ولكن لخالص الذين ينتظرونه بفارغ الصبر  

األبدية   الحياة  عندما  (٢٨:٩)عبرانيين  تبدأ  بولس  الرسول  مع  نقول  أن  يمكننا  عندئذ 

  ، الخلود  الفاني  ويلبس  يفنى  ال  ما  الفاسد  َبٍة يلبس 
َ
ل
َ
غ ى 

َ
ِإل ْوُت 

َ ْ
امل َيا    ."اْبُتِلَع  ُتَك 

َ
ْوك

َ
ش ْيَن 

َ
أ

؟ 
ُ
َبُتِك َيا َهاِوَية

َ
ل
َ
ْيَن غ

َ
 55-54: 15كورنثوس األولى  َمْوُت؟ أ

هذه الشواهد الكتابية تضعنا أمام حقيقة ما بعد املوت وكيف سيكون لنا حياة  كل 

وهذا ابدية ولن تنتهى القصة باملوت بل هي بداية الوجود الفعلى للحياة الجديدة 

ذلك مع كثيريين من الذين صدقوا بإيمان كلمة  وسنختبر يعطينا ان نواجه املوت بفرح 

 . ن مع الحضور االلهى الدائمهللا عن امللكوت االبدى حيث املسك
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 الخاتمة

هذا هو املكان الذي يتوقف فيه اإليمان ة،  القيامة تثبت أن هناك رجاء لنا في حياة ابدي

 نحن اشقى جميع  
ً
إيماننا شيئا بالقيامة، ال يعني  الفاعلية فبدون اإليمان  املسيحي عن 

 (.  15الناس )كورنثوس األولى  

وأنه قادر على تحمل   -إذا كنا نعتقد أن يسوع قد قام من األموات، فإننا نقبل أنه هو هللا  

نكون  حتى  عنا   
ً
بدال والعالم  خطايانا  الشرير  وسلطان  الخطية  قيود  من   

ً
و أحرارا لم ، 

 
ً
واعدا الحياة،  إلى   

ً
ثم عاد حقا مات  قبل شخص  آخر من  أي دين  إنهم    يؤسس  أتباعه 

نفسه الش يء  البشرية   سيفعلون  سيحاكم  هللا  حدده  يوم  في  االموت  من  وسيقومون 

ابدية وكل من   جمعاء على كل ما صنعته وكل من يحتمى في قيامة املسيح سيحيا حياة

ينكر سينكره املسيح وسيحيا عذاب ابدى وهذا ما أعلنه هللا لنا في الكتاب املقدس بكل  

 وضوح. 
نه انتصر على الخطية وانتصر على املوت الن أخر عدو يبطل إتظهر لنا قيامة املسيح  

 ابن هللا الذي "يرفع خطية العالم!" )يوحنا  
ً
يامة  ( وق٢٩:  ١هو املوت. ُيظهر لنا أنه حقا

املسيح تثبت أننا عندما نطلب الخالص من خالل الرب يسوع املسيح، ودمه يغطينا، فإننا 

بال خطية أمام هللا ألن الدم الذي نحتاجه لدفع ثمن جريمتنا قد أريق بالفعل هو قد دفع  

لأل  تحريرى  ذلك    بدثمن  بعد  اخرين أبحث عن صنع  أفهل  اشخاص  أو  تقدسنى  عمال 

ليخلصونى فمن دفع الثمن هو من اشترانا بدمه الثمين واصبحنا ملك ملن فدى نفس ى  

الذى   هو  الحبيب  مع  لى عهد حقيقى  واالن  االبدى(  باملوت  املحتوم  الحفرة)املصير  من 

 ضمن تحقيقه 
ً
 .صنعه وتمم شروطه وايضا
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املسيح  يقترب من عمل  أن  يمكن  ال  املوت  لناالكفارى    اآلن  أن الذى  للموت  يمكن  ال   ،

 )كورنثوس األولى  إكما في السابق فكل من    يقيدنا
ً
(. ٤٩:١٥رتبط بعمل الفداء صار حرا

   23: 6لدينا اآلن "عطية هللا املجانية" التي "هي الحياة األبدية في املسيح يسوع ربنا" رومية 

 

إذا كنت تؤمن باملسيح   ،نيابة عنكالرب يسوع  صلب  ذبيحة    تقديمقبل هللا  ت بالفعل لقد

  فلن  
ً
 باملسيح بالقيامةفي نهاية حياتك الجسدية  في العدم  تبقى ميتا

ً
بعث إلى و ،بل حيا

ُ
ست

ننتظره    الرجاء املبارك   اآلن  هذاومسكن هللا الى االبد و   الحياة األبدية مع رعية بيت هللا

 !     ونرجوه

 ؟؟قيقىبشكل ح فهل تتخذ خطوة نحو تبعية الرب يسوع 

إذا كانت هذه رغبة قلبك صلى االن  واقبل فداء املسيح وهنا سيكون هو امللك على حياتك  

 . ويقودك الى حيث السالم الحقيقى

 إبراهيمالقس رفيق                                                                                                                   

  ٢٠٢١عيد القيامة 


