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أهل كورنثوس الرسالة األولي إلى 
األموات؟يقوم هل هناك قيامة من األموات؟ بأي جسد : 1-عشرالخامس االصحاح 

وص على تساؤالت الكثيرين بخصبولس القديس في هذا األصحاح يجيب -

.ده أبديًامعه في مجالراقدين لنبقى المسيح بكر خالل السيد من األموات القيامة 

ا هو بالقيامة من األموات يتحدى الزمن والقبر، بل والطبيعة، لننال مإيماننا -

.فائق للطبيعة

انية قيامة الجسد وتساءل البعض عن مدى إمكالكورنثوسيينأنكر بعض إذ -

رة لقيامتنا من السيد المسيح كتأكيد وباكوقيامة قّدم لنا القديس بولس تحقيقها، 

د األموات، باكورة الحصاد بين الموتى، واشتراك الجسد مع النفس في المج

: كما أجاب في هذا األصحاح على أربعة أسئلة هامة. األبدي

[34-1]من قيامة لألموات؟ هل -

[51-35]جسد نقوم؟ بأي -

[54-51]هو موقف األحياء الذين لم يموتوا عند مجيء الرب؟ ما -

[58-55]هو دورنا العملي خالل رجائنا في القيامة؟ ما -
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.  مون فيهوأعرفكم أيها االخوة باإلنجيل الذي بشرتكم به، وقبلتموه، وتقو"

تم قد وبه أيًضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كالم بشرتكم به إال إذا كن

[2-1" ]عبثًاآمنتم 

رنا فإننا ص. يضع األساس ألهم براهينه المتوالية" أيها االخوة"قوله -

.المسيح في حياته على األرض وموتهعمل السيد اخوة خالل 

ذا هو ما َّللاه صار إنسانًا، وصلب وقام؟ هيعني البشارة أن " اإلنجيل"-

، وما كّرز (38-26: 1لوقا )مريم للسيدة العذراء أعلنه المالك جبرائيل 

.به األنبياء للعالم، وما أعلنه كل الرسل حقيقة

، وكأن الخالص هو عمل حاضر "تخلصون"بل " خلصتم"يقل لم -

.يًاومستمر نتمتع به ما ُدمنا نتذكر إيماننا المستقيم، ونمارسه عمل

قيامة التعليم بالبعد أن قبلوا تعني دهشته أنهم " تقومون فيه"قوله -

ل أنهم يهدمون ك. ينكرونهكنيستهم ورجاؤهم، عادوا وعلى أساسه قامت 

بل وما جاهدوا من أجله وما تمتعوا به من نعم إلهية الرسل، ما قد بناه 

.وبركات

ات من فإنني سلمت إليكم في األول ما قبلته أنا أيًضا أن المسيح م"

سب وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث ح. أجل خطايانا حسب الكتب

[4-3]" الكتب

ل وكل تعليم القيامة بليؤكد أن ، "ما قبلته"و "سلمت إليكم"يقول -

من بها المسيحية ليست مجرد مجموعة تعاليم عقلية نقتنع بها أو نؤ

مة في لكنها حياة نستلمها ونقبلها بقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا مترج

.كلماتنا وسلوكنا

فاريةكالمسيح كذبيحة موت السيد يوضح أن " حسب الكتب"قوله -

قديم الوقيامته من أجل تبريرنا ليس باألمر الجديد، فقدم لنا العهد 

:الخ...اسحقمثل يونان وذبح رموًزا له 

ا ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال، هكذ"

"يكون ابن االنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال

(40: 12متي )
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قدم الذي قبل المواعيد وهو مجرب، قدم ابراهيم اسحق باإليمان "

ادر حسب ان هللا قاذ . نسليدعى لك باسحققيل له انه الذي . وحيده

"مثالفي أخذه أيضاً الذين منهم األموات أيضاً من اإلقامة على 

(19-17: 11عبرانيين )

ا تكلم به القلوب في اإليمان بجميع موالبطيئافقال لهما أيها الغبيان "

ثم . أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. األنبياء

ه ابتدأ من موسى ومن جميع األنبياء يفسر لهما األمور المختصة ب

وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان . في جميع الكتب

"المسيح يتألم ويقوم من األموات في اليوم الثالث

(46-25: 24لوقا )

:عنهوتنبأوا -

"لباسي يقترعونوعلى يقسمون ثيابي بينهم ... لماذا تركتنيإلهيإلهي "

(31-1: 22مزمور )

(10: 16مزمور " )وال تدع قدوسك يرى فساداً الجحيم ألنك ال تترك نفسي في "

ميل المع صية وتت ميم سبعون أُسبوًعا قُِضيت على شعبك، وعلى مدينتك المقدهسة، لتك  "

هرة اإلثم،  سح قدوس بالبّر األبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولموليُؤتىالخطايا ولكفا

لمسيح فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى ا. القُدُّوسين

ج في ضيق الرئيس سبعة أسابيع، واثنان وستون أُسبوًعا يعود ويُبنى سوق وخلي

يس آٍت يَخرب رئ. وبعد اثنين وستين أُسبوًعا يُقطع المسيح، وليس له وشعب. األزمنة

يُثبِّت عهًدا و. المدينة والقُدس وانتهاُؤه بغَمارٍة وإلى النهاية حرب وُخرب قُضي بها

دمة، وعلى جناح مع كثيرين في أُسبوع واحٍد، وفي وسط األُسبوع يُبطل الذبيحة والتق

ب حتى يتم ويَُصبه الَمق ضي على الُمخِرب (27-24: 9ل دانيا" )األرجاس ُمخره

إلي ون فينظروالتضرعات سكان اورشليم روح النعمة وعلى على بيت داود وافيض "

و في في مرارة عليه كمن هويكونون عليه كنائح على وحيد له وينوحون الذي طعنوه 

(10: 12زكريا " )بكرهمرارة على 

(2: 6هوشع " )مامهبعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أيحيينا "
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من وكعرق قدامه كفرخ نبت . الرباستعلنت ذراع ولمن صدق خبرنا من "

ر محتق. فنشتهيهمنظر إليه وال جمال فننظر وال ال صورة له . أرض يابسة

محتقر. وجوهناعنه وكمستر . أوجاع ومختبر الحزنرجل . الناسمن ومخذول 

ً حسبناه ونحن . وأوجاعنا تحملهاحملها أحزاننا لكن . بهفلم نعتد  مصابا

. األجل آثامنمسحوق ألجل معاصينا، مجروح وهو . ومذلوالً من هللا مضروباً 

.  طريقهملنا كل واحد الى. ضللناكلنا كغنم . وبحبره شفيناسالمنا عليه تأديب 

إلى ساق كشاة ت. فاهيفتح ولم هو فتذلل ظلم، أما . جميعناوضع عليه اثم والرب 

نة الدينوومن الضغطة من . فلم يفتح فاهأمام جازيها، صامتة وكنعجة الذبح 

ذنبأجل انه ضرب من أرض األحياء، جيله من كان يظن انه قطع من أخذ وفي 

ً لم يعمل أنه على . موتهغني عند ومع قبره األشرار مع وجعل . شعبي ولم ظلما

اثم، حة جعل نفسه ذبيبالحزن، أن يسحقه بأن الرب فسر أما . غشيكن في فمه 

شبع ويمن تعب نفسه يرى . تنجحالرب بيده أيامه ومسرة تطول نسالً، يرى 

 له بين لذلك أَق ِسمُ . يحملهاهو وآثامهم البار بمعرفته يبرر كثيرين وعبدي 

مع حصي واانه سكب للموت نفسه أجل العظماء يَق ِسُم غنيمة من األعزاء، ومع 

(12-1: 53إشعياء" )المذنبينفي وشفع حمل خطية كثيرين وهو اثمة 

وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة ألكثر من خمس. وأنه ظهر لصفا ثم لالثني عشر"

قوب ثم وبعد ذلك ظهر ليع. مئة أخٍ أكثرهم باٍق إلى اآلن، ولكن بعضهم قد رقدوا

[8-5" ]وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. أجمعينللرسل 

عيان أن قدم شهادة األنبياء وأحداث العهد القديم، اآلن يُقدم شهادة شهودبعد -

.لقيامة السيدكثيرين 

ا عشر لديك اثنواحد، فإن كنت ال تصدق شهادة " عشرلالثني ظهر لصفا ثم "-

فإن كانوا ال . "وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة ألكثر من خمسمائة أخ". شاهًدا

.يصدقون االثني عشر فليصغوا للخمسمائة شخص

.  ألورشليمأخيه وأول أسقف " وبعد ذلك ظهر ليعقوب"-

ا؟ ولكن من أن. "ظهر لي"تقول أن أخاه شاهد ال يُوثق فيه، لذلك أكمل ربما -

.يامةأنا كنت قبالً مضطهًدا، واآلن أكرز باألخبار السارة للق. أنا بولس عدوه

كيد أن المسيح القائم من األموات الذي تم بعد صعوده لتأمع السيد لقاءه أورد -

صه الذي رآه التالميذ والرسل بعد قيامته لم يكن خياالً وال رؤى بل رأوا شخ

لرسول البولسالحقيقي، وهو بنفسه بعد صعوده بذات الجسد الذي قام به ظهر 

خلّص حقيقية لشخص المرؤيا ظهوره له لم يكن رؤيا في حلم، بل . وتحدث معه

.الصاعد إلى السموات
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ي فالذي أخذه السيد المسيح ونعترف بهذا الجسد أنه نفس الجسد 

راف االعتصالة الميالد والموت والقيامة والصعود وحتي يومنا هذا في 

:نقولالقداس اإللهي حيث في آخر 

.واعترف إلي النفس االخير. أؤمن. أؤمن. أؤمن. آمين. آمين. آمين

ربنا وإلهنا الوحيد، هذا هو الجسد المحيي، الذي أخذه ابنك أن 

قديسة الاإلله ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا، سيدتنا كلنا والدة 

.الطاهرة مريم

رف واعت. مع الهوته بغير اختالط وال امتزاج وال تغييرواحداً وجعله 

ليب عنا علي خشبة الصوسلمه . البنطياالعتراف الحسن أمام بيالطس 

ارق بالحقيقة أؤمن، أن الهوته لم يف. المقدسة، بإرادته وحده، عنا كلنا

لخطايا لخالصاً وغفراناً يعطى عنا . لحظة واحدة وال طرفة عينناسوته

.وحياة أبدية لمن يتناول منه

.آمين. أن هذا هو بالحقيقة. أؤمن. أؤمن. أؤمن

هدت ألني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهالً ألن أدعى رسوالً، ألني اضط"

كن باطلة، بل ولكن بنعمة َّللاه أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم ت. كنيسة َّللاه 

فسواء . معيأنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن ال أنا، بل نعمة َّللاه التي 

[11-9]" أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا أمنتم

ضطِهًدا منفسه ليس أهالً أن يُدعي رسوالً ألنه كان في اتضاع، حسب -

، أي لكنيسة  ط أحد من المسيح، األمر الذي لم يفعله قكنيسة السيد َّللاه

.الرسل

كر وقدمت ألنها السبب في تحوله الفائق للف" نعمة َّللاه "يكرر كالمه عن -

ستمر الموجددت طبيعته، ووهبته النمو العجيب، له خالص َّللاه المجاني 

.لوسندته في احتمال األتعاب واآلالم من أجل َّللاه أكثر من جميع الرس

كمعلم يبرر حقه في الشهادة الموثوق فيهالكي " أنا تعبت أكثر"يقول -

ر إلى يشي" ولكن ال أنا بل نعمة َّللاه ": ، وعندما يقولويظهر قوة إرادته

معه يؤكد تعاون النعمة" التي معي": وعندما يقول. قيمة الحماية اإللهية

.عندما ال يكون في كسٍل أو إهماٍل بل عامالً ومجاهًدا
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وم ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من األموات، فكيف يقول ق"

مسيح بينكم أن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فال يكون ال

[13-12" ]قامقد 

ي لهم أنه ليس وحده الذي كرز بذات اإلنجيل فيؤكد القديس بولس  -

.  لكل وقت وفي كل مكان، إنما هو ذات اإلنجيل الذي كرز به سائر الرس

.  هالكل قّدموا ذات الحق وكرزوا بصلب السيد المسيح وموته وقيامت

وخالل المسيح كتحقيٍق لما ورد في الكتبقيامة السيد أن أكد وبعد -

اقض اآلن يؤكد القيامة خالل إبراز عدم قبول التعليم المنالعيان، شهود 

:  لإليمان بالقيامة موضًحا خطورة هذا التعليم

[.13]المسيح قيامة السيد اإليمان بالقيامة يستلزم إنكار عدم . 1

فٍع المسيح يجعل كرازتنا باطلة وإيماننا بال نإنكار قيامة السيد . 2

[14.]

30]دة احتمال أتعاب الكرازة واالستشهاد بال فائيصير بدون القيامة . 8

-32.]

جاء في أبواب الرالكورنثوسيونبدون قيامة السيد المسيح يغلق . 4

[.  17-16]نوال غفران خطاياهم 

[.18]القيامة يُحسب كل أصدقائنا القديسين مفقودين بدون . 5

[.19]بدون القيامة يكون المؤمنون أشقى جميع الناس . 6

فنًا مع تصير دبدون القيامة يكون اإليمان بالمعمودية باطالً، ألنها . 7

[.29]المسيح دون قيامة السيد 

ائدة احتمال أتعاب الكرازة واالستشهاد بال فيصير بدون القيامة . 8

[30-32.]

عطينا األمل إذ شاركنا كلمة َّللاه المتجسد في اللحم والدم، فقيامته ت-9

ه وبإنكار بهذا تصبح قيامتنا مرتبطة بقيامت. بالقيامة مثله من األموات

.قيامته يصير كل التعليم باطالً بال نفع وال لزوم لإليمان
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جد نحن ونو. وإن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا، وباطل أيًضا إيمانكم"

، ألننا شهدنا من جهة َّللاه أنه أقام المسيح، وهو لم يقمه إن أيًضا شهود زور َّلله

.  د قامألنه إن كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح ق. يقومونكان الموتى ال 

[17-14]" وان لم يكن المسيح قد قام، فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم

المسيح فإن رفض قيامةبقيامة السيد معه القديس بولس ومن شهد إذ -

وإن كان الرسل . شهود زور َّلله األموات هو توجيه اتهام ضد الرسل إنهم 

أوه يشهدون زوًرا، فهل يمكن أن يتفق الخمسمائة على شهادة زور في حدث ر

كشف كلهم معًا دفعةً واحدةً؟ ولو أن هذا صحيح ألم يوجد بينهم شخص واحد ي

ة ال المسيح حقيقة ثابتلقيامة السيد عن تزوير شهادتهم؟ لهذا فإن الشهادة 

.يمكن جحدها

عه كان هذا عمل غير معقول، وإن َّللاه لم يقمه كما تقولون فإن هذا يتبإن -

وإن كان لم يُذبح. كان لم يقم فإنه لم يذبحوإن ... أمور أخرى غير معقولة

إيمانكم ون ويككرازتنا باطلة وتكون . "خطاياكمفي وأنتم بعد "تُنزع فالخطية لم 

لسيد يكن االموت خالًدا إن لم وهكذا يبقى . تصالحتم مع هللابأنكم قد باطالً 

.المسيح انتصر عليه

ط رجاء إن كان لنا في هذه الحياة فق. اَذا الذين رقدوا في المسيح أيًضا هلكوا"

وات، ولكن اآلن قد قام المسيح من األم. في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس

[ 20-18]" وصار باكورة الراقدين

به آالمه وصلحقيقة ليؤكد " مات": المسيح يقولعن السيد يتحدث عندما -

هم ليؤكد أن" رقدوا في المسيح": وموته، وعندما يتحدث عن المؤمنين يقول

ين خالل شركتهم معه كأعضاء جسده صار لهم رجاء القيامة، فهم أشبه بالراقد

.حتى يستيقظوا

بأن السيد قول بالنسبة للسيد المسيح قد تحققت القيامة فعالً لذا لم يخجل من ال-

قق قيامة المسيح قد مات، إذ صار موته مجيًدا بقيامته، أما بالنسبة لنا فستتح

.لتطمئن نفوسنا" الراقدين"أجسادنا خالل الرجاء، لهذا يستخدم تعبير 

.ر المنظورفيشير إلى نفوسهم التي فُقدت في شقاء العالم غي" هلكوا"قوله أما -

ين المسيح يقف عند الحياة الحاضرة نكون مخدوعفي السيد كان رجاؤنا إن -

.ونُضطهدونمات كل النهار، ألننا نحتمل آالًما أكثر من غيرنا؛ 

قيامتناتحقيقتؤكد المسيح فقيامة السيد البكور وجود المحصول، كما تؤكد -

.قدواألنه قام وال يعود يموت مثل الموتى الذين قاموا ثم ر" بكر الراقدين"وهو 
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دم يموت ألنه كما في آ. فإنه إذ الموت بإنساٍن، بإنساٍن أيًضا قيامة األموات"

لمسيح ا: ولكن كل واحد في رتبته. الجميعسيحياالجميع، هكذا في المسيح 

[  23-21]" مجيئهباكورة ثم الذين للمسيح في 

ا أن كان لزامً لذا آدم، بعصيانه دخل الموت إلى العالم، أي " الموت بإنسانٍ "-

، أي السيد المسيح"إنسان"يتحقق عالج هذا األمر بنفس الطريق، خالل 

.إلى القيامة أو الخلودويدخل بنا أن يمحو هذا العصيان، الذي قادر 

خاللالموت إال خالل آدم، وال يدخل أحد إلى الحياة إال انسان إلى يدخل ال -

بشر فإنه كما أن كل ال" الجميع"هذا هو معنى تكرار تعبير . المسيحالسيد 

تمون أو الجسدي، هكذا كل البشر الذين ينميالدهم األول ينتسبون آلدم خالل 

.أي الروحي( المعمودية)الميالد الثاني يأتون إلى للسيد المسيح 

قام المسيح الذيالسيد األولى: ثالث رتبيشير القديس بولس هنا إلى -

د والمكافأة يقومون لينالوا الخلو" للمسيح"الذين ثمبسلطانه كبكٍر لألموات، 

ة حين تُعلن تتحقق النهايوأخيًرايوم الدينونة، الثاني في األبدية عند مجيئه 

.هزيمة عدو الخير، إبليس وجنوده


