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الرسالة األولي إلى أهل كورنثوس
االصحاح الخامس عشر :2-هل هناك قيامة من األموات؟ بأي جسد يقوم األموات؟
 في هذا األصحاح يجيب القديس بولس على تساؤالت الكثيرين بخصوصالقيامة من األموات خالل السيد المسيح بكر الراقدين لنبقى معه في مجده أبديًا.
 إيماننا بالقيامة من األموات يتحدى الزمن والقبر ،بل والطبيعة ،لننال ما هوفائق للطبيعة.
 إذ أنكر بعض الكورنثوسيين قيامة الجسد وتساءل البعض عن مدى إمكانيةتحقيقها ،قدّم لنا القديس بولس قيامة السيد المسيح كتأكيد وباكورة لقيامتنا من
األموات ،باكورة الحصاد بين الموتى ،واشتراك الجسد مع النفس في المجد
األبدي .كما أجاب في هذا األصحاح على أربعة أسئلة هامة:
 هل من قيامة لألموات؟ []34 - 1 بأي جسد نقوم؟ []51 - 35 ما هو موقف األحياء الذين لم يموتوا عند مجيء الرب؟ []54 - 51 -ما هو دورنا العملي خالل رجائنا في القيامة؟ []58 - 55
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"وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك هَّلل اآلب ،متى أبطل كل رياسة وكل سلطان
وكل قوة .ألنه يجب أن يملك ،حتى يضع جميع األعداء تحت قدميه .آخر عدو
يبطل هو الموت" []26 - 24
 كلمة "نهاية" تشير إلى وضع ح ٍد للشيء أو تحقيق نهاية غايته .فالنهاية هناتشير إلى تحقيق كمال عمل الخالص حيث يتمتع المؤمنون بالمجد ،ويلتصق كل
باَّلل كأبناء وأصدقاء وأعضاء في جسد السيد المسيح الممجد .أيضًا
المؤمنين ه
النهاية هنا تعني نهاية الحياة البشرية على األرض ،ونهاية ممالك هذا العالم.
 وبالمثل فإن هذا العالم الشرير مع كل قوات الظلمة وجنود الشر الروحية تنزعَّللا السماوية.
عنهم كل سلطة ،وتنتهي مملكتهم لتعلن كمال مملكة ه
 "ألنه يجب أن يملك ،حتى يضع" ،ألن الكتاب المقدس سبق فأخبر عنهكحقيقة البد أن تتحقق .وبقوله "يجب أن يملك" يشير إلى استمرار ملكه.
 قوله "حتى" تعنى إنه حتى عندما يوضعون تحت قدميه ال يتوقف عن أنيملك ،إنما يملك أبديًا ،فيبقون دو ًما تحت قدميه.
 لقد هزم السيد المسيح الموت بموته المحيي على الصليب ،لكن يتحقق بطالنهتما ًما بقيامة كل المؤمنين فال نعود بعد نخشى أي عدو ،وال نعود نموت بعد.

"ألنه أخضع كل شيء تحت قدميه ،ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع
فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل .ومتى أخضع له الكل ،فحينئذ االبن نفسه
َّللا الكل في الكل" []28 - 27
أيضًا سيخضع للذي أخضع له الكل ،كي يكون ه
 قوله" :غير الذي أخضع له الكل؟" ليتجنب إمكانية إثارة اعتراضات تافهة،لئال يفهم البعض "كل شيء" بما فيه اآلب يخضع له ،وذلك كما كان عند األمم
حيث يعتقدون أن جوبتر يروي عنه أنه استبعد والده من عرشه ومن السماء.
فال يظن أحد أن بولس بالغ في حديثه عن سلطان االبن حتى صار أعظم من
اآلب .فإن كان االبن قد تجسد وخضع كابن اإلنسان لآلب "حينئذ االبن نفسه
أيضًا سيخضع" ،فبعد القيامة واتمام عمل الفداء تظهر مساواة اآلب واالبن
بوضوح كما قبل التجسد.
َّللا الكل في الكل" ،فال تكون فقط الحكمة في سليمان ،ووداعة الروح
 يصير " هفي داود ،والغيرة في إيليا وفينحاس ،واإليمان في إبراهيم ،والحب الكامل في
َّللا
بطرس ،وغيرة الكرازة في بولس وفضيلتان أو ثالثة في آخرين ...بل يكون ه
َّللا القدوس في كل ألشياء ويختفي الشر والخطية
بالكامل في الكل ،ويكون ه
وينعم أوالد هللا بالسعادة األبدية.

2

"وإال فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل األموات؟ إن كان األموات ال يقومون
البتة ،فلماذا يعتمدون من أجل األموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة .إني
بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم" []31 - 29
 قوله" :وإاله فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل األموات؟" هو جملةمختصرة مقطوعة يقدّر فيها لفظة القيامة أو الرجاء بقيامة األموات .وإاله فماذا
يصنع الذين يعتمدون من أجل قيامة األموات ،أو من أجل رجاءهم بقيامة
األموات؟ ويشير إلى جميع الذين يسمعون اإلنجيل ويؤمنون بالسيد المسيح
ويقبلون المعمودية باسم ِه؛ ألن جوهر إيمانهم أنه مات وقام ولهم الرجاء
بقيامتهم في ِه أيضًا ،وإاله فماذا يصنعون؟ ما المنفعة من اعترافهم به ،إن كان
األموات ال يقومون؟ ولماذا يعتمدون على رجاء باطل كهذا ،ويصيرون أشقى
جميع الناس؟ هذا التفسير البسيط لهذه اآلية يؤيده ما يليها حيث يسأل:
 "ولماذا نخاطر نحن كل ساع ٍة؟" كان بولس وغيره في خطر كل ساعة؛ ألنهمجالوا يشهدون بقيامة السيد المسيح من األموات وأن كل َم ْن يؤمن ب ِه يخلص.
يقصد إذا لم تكن هناك قيامة لألموات فلماذا نعرض أنفسنا نحن الرسل
للمخاطرة والموت كل ساعة.

أراء أخري عن "وإاله فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل األموات؟":
 )1كان الوثنيون الذين آمنوا واعتمدوا وصاروا مسيحيين ،لهم أقارب
وأصدقاء ماتوا دون أن يؤمنوا أو يعتمدوا ،فكان هؤالء المسيحيون ألجل
محبتهم في هؤالء الموتى دون معمودية ،يعتمدون ثانية بالنيابة عنهم.
وما فعله هؤالء كان ممارسة خاطئة فالمعمودية ال تكرر .لكن القديس
بولس بالرغم من عدم موافقته على ما يفعل أهل كورنثوس استغل ما
يفعلونه وكأنه يسألهم :هل تفعلون هذا وأنتم ال تؤمنون بالقيامة ،فما معنى
ما تفعلونه إذا ً .هو يريد أن يقول أن حقيقة القيامة في داخلكم ،فأنتم
مشفقين على من مات دون معمودية ،إذ تعتقدون أنه ليس له نصيب في
األبدية ،فلماذا هذه المحادثات الغبية عن أنه ال توجد قيامة .المقصود إنكم
ترددون مثل هذه المناقشات وراء الفالسفة الوثنيون ،ال ألنكم تعتقدون
فعالً أنه ال قيامة من األموات ،بل ألنكم وجدتموها فرصة لالرتداد
لشهواتكم الخاطئة "نأكل ونشرب ألننا غدًا نموت".
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أراء أخري عن "وإاله فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل األموات؟":
 )2الوثنيون لهم إخوة أو أحباء صاروا مسيحيين ،وكان هؤالء المسيحيين
يحثونهم على اإليمان والمعمودية ،وحدث أن مات هؤالء المسيحيين .وألن
الوثنيون كانوا يحبون هؤالء المسيحيون ،ذهب الوثنيون ليعتمدوا ويصيروا
كثيرا في
مسيحيين مثلهم فيتقابلوا في األبدية ،ويبدو أن هذا كان يحدث ً
كورنثوس واستغله بولس إلثبات حقيقة القيامة.
 )3يقصد به من يعتمد بمعمودية الدم أي يقبل االستشهاد ألنه رأى آخرين من
المسيحيين يستشهدون وهم في حالة من السالم والفرح فأرادوا ألنفسهم نفس
نهايتهم.
ً
تمثال باألموات والشهداء الذين قبلوها من قبلهم
 )4من يذهب للمعمودية
واثقين في القيامة وقد تكللوا بالمجد.
 قوله "اني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم" يعني إنربح الكورنثوسيين لإليمان لهو سبب فخره أمام السيد المسيح وأنه يقبل أن
يموت كل يوم ألجل هذا ،لينال هذا الفخر أمام الرب يسوع .وهذا القبول للموت
دليل على صحة القيامة.

"إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشًا في أفسس ،فما المنفعة لي إن كان األموات
ال يقومون؟ فلناكل ونشرب ألننا غدا نموت .ال تضلوا ،فإن المعاشرات الردية
تفسد األخالق الجيدة" []33 - 32
 قول ِه" :إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشًا في أفسس" يشير إلى المقاومةالعنيفة التي كابدها في أفسس مثل محاربة وحوش ،مثل تعاليمهم "لنأكل
ونشرب ألننا غدًا نموت" وهي مأخوذة من إشعياء النبي (.)13 :22
 وقد استخدمها إشعياء عندما حاصر سنحاريب وجيش األشوريين أورشليم،ف ِعوض التوبة والصوم والتواضع والبكاء أقاموا الوالئم ،واستخدموا هذا الشعار
رجاء
َّللا .لقد فقدوا كل
ٍ
معلمين اليهود إنه ال منفعة من المقاومة أو الصالة إلى ه
لهم في الخالص واستسلموا للموت فال ضرورة للتعب والجهاد.
 لذلك أتاهم القديس بولس بكالم صارم منبه قائالً :ال تضلوا ،فإن المعاشراتالردية مع غير المؤمنين بالقيامة تفسد فكر المؤمنين وتؤذيهم في سلوكهم
وحياتهم ورجاءهم في األبدية .فهؤالء ال يقدرون أن ينطقوا باإلنجيل بمعانيه
الحق بل بالفساد الذي يردده عابدي األوثان والعالم .بهذا يفقدون الحق أن
َّللا ،وأن ما تأكله وتشربه معهم تفسد به المؤمنين والكنيسة.
السيد المسيح هو ه

4

باَّلل ،أقول ذلك لتخجيلكم.
"اصحوا للبر وال تخطئوا ،ألن قو ًما ليست لهم معرفة ه
لكن يقول قائل :كيف يقام األموات؟ وبأي جسم يأتون؟" []35 - 34
 "اصحوا" ،أي استيقظوا من نوم السكر الجسداني الذي ألقيتم أنفسكم فيهبواسطة المتشككين في القيامة .فالحياة ليست إال لحظة عابرة ،لكن السماء
تترقب لتهبنا بركات بال نهاية.
 "ال تخطئوا" ،فإنهم إذ أنكروا القيامة ارتموا في حبال الشهوات الجسديةباَّلل وبنفوسنا وأبديتنا.
وملذاتها .يسألنا القديس بولس أال نستهين ه
َّللا ،ألن
 "لتخجيلكم" ،أي أنه من المخجل أو من العار أال يعرف المسيحيون همن ينكر القيامة من األموات ،ومن يعيش ليأكل ويشرب وال يبالي بالحياة
َّللا نفسه .فالحياة
األبدية ،وال يسهر من أجل خالصه يحسب كمن ال يعرف ه
َّللا ورعايته وعنايته ومكافآته األبدية
الفاسدة هي إلحاد عملي وتجاهل لوجود ه
لألبرار واألشرار.
 ثم يكمل توبيخه بتقديم تساؤالت للمتشككين في القيامة بقوله" :كيف؟" فإنهَّللا من حقائق لمجرد عجز العقل عن إمكانية
ال يجوز التشكك فيما يعلنه ه
َّللا لتحقيق ذلك.
تحقيقها .فعوض القول كيف؟ وجب اإليمان بإمكانية قوة ه

"يا غبي الذي تزرعه ال يحيا إن لم يمت .والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي
َّللا يعطيها جس ًما
سوف يصير ،بل حبة مجردة ،ربما من حنطة أو أحد البواقي .ولكن ه
كما أراد ،ولكل واحد من البزور جسمه" []38 - 36
َّللا القدير
 بالنسبة للجانب األول يجيب القديس بولس بأن القيامة هي في إمكانية هالذي يعمل دو ًما بقوته اإللهية في حياتنا اليومية بما يشابه القيامة .فكما تنحل حبة
ثمارا من ذات النوع هكذا يحدث مع
القمح وتبدو كأنها قد هلكت تما ًما لتعود فتقدم
ً
َّللا واهب القيامة ونحن نختبر في كل
جسدنا .كأنه يقول لماذا في غباوة نجحد قوة ه
يوم قوته المحيية ألشياءٍ ميت ٍة؟ لذلك يدعو ذاك الذي يضع تساؤالت خاصة بالقيامة
ومفتخرا بالفلسفة البشرية "غبيًا".
َّللا
متجاهالً قدرة ه
ً
 ما يزرعه اإلنسان ليست السنابل التي سيحصدها بل حبة مجردة ،منها تخرج سنبلةمن ذات النوع ،لكنها أفضل وأعظم .هكذا بالنسبة لنا نزرع جس ًما ليقوم ذات الجسم
ولكنه أبرع جماالً وبها ًء ،له طبيعة جديدة روحية أعظم مما زرع.
َّللا الجسد "كما أراد" ،وما هي إرادته إال أن يتمتع الجسم بالحياة المطوبة
 يهب همسرته أن يهب ذات الجسم الذي شارك النفس جهادها في هذا
السماوية .هذه هي
ّ
العالم أن يشاركها مجدها.
يرا ،وال
 كل بذرة تزرع تقيم جس ًما خا ًصا بها ،فلم نسمع عن بذرة قمح جلبت شع ً
بذرة تفاح جلبت ليمونًا ،بل كل بذرة تجلب حصادًا من ذات نوعها.
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"ليس كل جسد جسدًا واحدًا ،بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر
وللطير آخر .وأجسام سماوية ،وأجسام أرضية ،لكن مجد السماويات شيء ،ومجد
األرضيات آخر .مجد الشمس شيء ،ومجد القمر آخر ،ومجد النجوم آخر ،ألن نجما ً
يمتاز عن نجم في المجد" []41 - 39
 جاء وقت ادعى العلماء بأن ما يقوله القديس بولس خطأ فإن جسد اإلنسان وجسدالحيوان وأيضًا السمك والطيور هو واحد ،مكون من ذات الجبلة األولى أو
بروتوبالزما الخلية أو المادة الحية األساسية في الخاليا protoplasm
 اليوم أدرك العلماء أن مادة الخاليا  cytoplasmوقلبها  nucleusتختلف فيهذه األنواع األربعة من الجسد.

Protoplasm is
the living
content of a
cell that is
surrounded by
a plasma
membrane.

 الجسد الذي يقيمه الرب هو جسد حقيقي ،جسد إنسان له طابعه الخاص ،لكنهممجد وروحي .إنه ليس كما يظن البعض أنه جسد خيالي.
 علي الرغم من أن الكل سيقوم في قوة وعدم فساد ،ولكن في هذا المجد الذيبال فساد يختلف الناس في مكانتهم وأكاليلهم.
 قوله" :مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر" يوضح كيف أنه كما يوجداختالف بين األجسام األرضية ،يوجد أيضًا اختالف في السماوية ،بل وبين
النجوم وبعضها البعض .فمع وجودها جميعًا في السماء غير أن البعض لها
َّللا ،لكن
مجد أعظم من آخرين .وبالمثل ،وإن كان الجميع سيكونون في ملكوت ه
سيكون هناك اختالفات في المجد :كما شرح الرب يسوع قائالً:
"في بيت أبي منازل كثيرة وإال فاني كنت قد قلت لكم" (يوحنا )2 :14
 وحيث أننا نشتاق لمعرفة ما يكون عليه جسدنا في القيامة ،فقد أوضحالقديس بولس بلغة مفرحة إن سمات جسدنا القائم من األموات هي:
أوالً :بال فساد [ ،]42ثانيًا :مجيد [ ،]43ثالثًا :في قوة [ ،]43رابعًا :جسد
سا :على شبه جسد اإلنسان الثاني ،الرب من السماء [45
روحاني [ ،]44خام ً
ـ.]50

6

"هكذا أيضًا قيامة األموات :يزرع في فساد ،ويقام في عدم فساد .يزرع في
هوان ،ويقام في مجد ،يزرع في ضعف ،ويقام في قوة .يزرع جس ًما حيوانيًا،
ويقام جس ًما روحانيًا .يوجد جسم حيواني ،ويوجد جسم روحاني" []44 - 42
 " يزرع في فساد" إذ يتعرض الجسد لالنحطاط والفساد واالنحالل."يقام في عدم فساد" كجس ٍد مجي ٍد لن يخضع بعد إلى فساد أو انحالل أو موت.
 "يزرع في هوان" أي بسبب الخطية حرم الجسد وطاقاته وحواسه ومشاعرههوان ،وأصبح مصيره الموت .لكنه يقام في مج ٍد ،إذ
من كل المجد وصار في
ٍ
يتمتع بالخلود ويتحرر من عبودية الموت أبديًا.
 "يزرع في ضعف" إذ يتعرض للتعب واألمراض" ،ويقام في قوة" إذ اليتعرض بعد للتعب والمرض والشيخوخة واالنحالل والموت.
 "يزرع جس ًما حيوانيًا" أي يخلق من التراب جسدا ً مثل الذي يمارس بهالحيوان حياته من أكل وشرب وتنفس وحيوية وله حواس ملموسة ويحتاج إلى
ونوم.
راحة
ٍ
 "ويقام جسما ً روحانيا ً" ال يعني رو ًحا ،ألن الروح ليس له جسد ،ولكن إذَّللا يظهر جسدًا روحيًا يحمل عدم الهالك والقوة والكرامة.
يقوم بقوة ه

سا حية ،وآدم األخير رو ًحا محييًا.
"هكذا مكتوب أيضًا صار آدم اإلنسان األول نف ً
لكن ليس الروحاني أوالً ،بل الحيواني ،وبعد ذلك الروحاني .اإلنسان االول من
األرض ترابي ،اإلنسان الثاني الرب من السماء .وكما لبسنا صورة الترابي
سنلبس أيضًا صورة السماوي" []49 - 45
سا
 يشير القديس بولس إلي ما ورد في سفر التكوين  ،7 :2بأن آدم صار "نف ًحية" .أما بالنسبة آلدم الثاني الذي صار "رو ًحا محييًا" فهو الرب يسوع الذي
يهبنا الحياة السماوية األبدية.
 "الحيواني" أو الطبيعي أوالً إذ هو الجسد الذي خلق عليه آدم ليعيش علىاألرض ،أما "الروحاني" فهو ذات الجسد بعد أن يتمجد لتلتحف به النفس في
ككائن أشبه بالروح.
القيامة ويعيش في السماء
ٍ
 "ترابي" ال تعني أنه مجرد يسلك على األرض التي هي تراب بل يحمل طبيعةترابية زائلة .أما "الرب من السماء" فقد صار أرضيًا لكي يجعل األرضيين
سمائيين .فكما تشكّل آدم من التراب هكذا تكون ساللته ،خاضعين للضعف
واالنحالل والموت .وكما هو "السماوي" هكذا من يتحد به يشترك في المجد
السماوي .ففي القيامة يلبس الجسد مجدًا ،فيصير كجسد السيد المسيح القائم من
األموات ،يحمل طبيعة جديدة مشرقة ببهاء عظيم.
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َّللا ،وال يرث
"فأقول هذا أيها االخوة :إن لح ًما ود ًما ال يقدران أن يرثا ملكوت ه
الفساد عدم الفساد .هوذا سر اقوله لكم ال نرقد كلنا ،ولكننا كلنا نتغير .في لحظة
في طرفة عين عند البوق األخير ،فإنه سيبوق ،فيقام األموات عديمي فساد،
ونحن نتغير" []52 - 50
 تعبير "لحم ودم" ،يشير إلى اإلنسان في حالته الراهنة .فإنه بحالة السقوطالتي انحدر إليها واصبح في فساد ،ال يقدر أن يصل إلي عدم الفساد أي يرث مع
َّللا القدوس .بضعفه الحالي لن يقدر أن يحتمل عظم بهاء المجد السماوي .لهذا
ه
وجب أن يموت وتتغير طبيعة جسده إلي طبيعة قادرة أن توجد في المجد.
 يعلن هنا عن "سر" انتهاء الزمن فجأة ،وتغيير األمور التي تتحرك اآلن إلىنهايتها المضاد "في لحظة ،في طرفة عين".
 هذه اللحظة تتم عند "البوق األخير" ،أي في المجيء الثاني للسيد المسيح،حيث "يتغير" الذين هم أحياء ،ليصيروا على شكل الذين نالوا التغيير بالقيامة،
أي إلى "عدم الفساد" ،فيرتفعون على السحاب لمقابلة الرب في الهواء ،وهكذا
نكون جميعا ً مع الرب على الدوام.

"ألن هذا الفاسد البد أن يلبس عدم فساد ،وهذا المائت يلبس عدم موت .ومتى لبس
هذا الفاسد عدم فساد ،ولبس هذا المائت عدم موت ،فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة:
أبتلع الموت إلى غلبة" []54 - 53
َّللا" يظن أن
 لئال عندما يسمع أحد "أن لح ًما ود ًما ال يقدران أن يرثا ملكوت هأجسامنا ال تقوم ،لذلك أضاف" :وال يرث الفاسد عدم الفساد" ،و"يلبس هذا المائت
عدم موت" .اآلن فإن الجسد فاسد ،الجسد مائت لذلك يبقى الجسد حقًا ،ألن الجسد هو
الذي سيلبس ،لكن فساده وموته يبيدان ،بينما يحل عليه عدم الفساد وعدم الموت
كقوله "ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد" .وهنا ال نعود بعد نسأل كيف سنعيش حياة
بال نهاية ،فها قد سمعنا اآلن عن تحوله إلى عدم الفساد.
قادر أن يقيمك أنت
قادرا أن يخلقك عندما لم تكن موجودًا غير ٍ
 هل هذا الذي كان ًالذي كنت قبال موجودًا؟ سيقوم الجنسان ،الذكر واألنثى ،كما خلقت األجساد .سيختلف
مجدهم حسب اختالف أعمالهم الصالحة .فإن كل األجساد من كل من الرجال والنساء
التي ستكون في ذلك الملكوت ستكون مجيدة.
لن يتسلط الموت على البشرية ،لكنه سيتحطم أمام األبدية الخالدة .هنا يش ّخص الموت
ويقدمه ككائن مفترس يبتلع البشرية في كل أجيالها ،ولكن بقيامة الجسد وانهيار
َّللا وال يكون للموت بعد وجود.
مملكة الموت يبتلع الموت نفسه فتحطمه األبدية .يملك ه
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"أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية .أما شوكة الموت فهي الخطية ،وقوة
الخطية هي الناموس .ولكن شكرا هَّلل الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح .اذا يا
اخوتي األحباء كونوا راسخين غير متزعزعين ،مكثرين في عمل الرب كل حين،
عالمين أن تعبكم ليس باطالً في الرب" []58 - 55
 يشخص القديس بولس الموت والهاوية أو القبر ،فيجعل للموت شوكة كمن يسوقثورا ينخسه بالشوكة على الدوام ،ويجعل للههاوية مملكة كانت له غلبة ونصرة كاملة
ً
على البشرية وعلى الحيوانات ،ليس من يفلت من إمبراطوريته .فاإلنسان بالطبيعة
يخشى الموت وانحالل الجسد .ولكن توجد حقيقة مدهشة أن الذي يلبس اإليمان
بالصليب يحتقر حتى ما هو مرعب بالطبيعة ومن أجل السيد المسيح ال يخاف الموت.
 بدون الناموس ما كان يمكن أن نميز الخطية .أعطانا الناموس الفرصة لكشف ماَّللا فعاشت الخطية فينا .فعصيان
نحمله في داخلنا من عصيان ومقاومة لمشيئة ه
َّللا مصدر الحياة فخضع لسلطان الموت وشريعته الظالمة.
اإلنسان عزله عن ه
 إذ يهبنا اإليمان بقيامة السيد المسيح غلبة على الخطية نقدم ذبيحة شكر ال بكلماتمنطوق بها فحسب وإنما أيضا بحياة مثمرة في الرب .فالشكر هو حياة شركة جادة
َّللا .هكذا يختم القديس بولس حديثه عن القيامة من األموات بالدعوة
ومثمرة بروح ه
كعربون للتمتع بالحياة األبدية ألن تعبنا ليس باطالً.
للسلوك بالحياة الجديدة المقامة
ٍ
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