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 اجلسد املـــُقام
 نظرة على األبدية

 الدرس الرابع
عّدة مدن  عرب منت سفينة شحن تُدعى أفالون أحبرتعندما كنت يف السابعة عشر من عمري عملت على 

وسيلة تربيد على منت السفينة. كّنا نعمل ساعات  ةكان الطقس حارًا ومل تكن هناك أي وإسبانيا. املغرب يف
ساعات طويلة (مل أكن حينها مؤمًنا ابملسيح). مل يكن العمل سهًال هناك وكنت طويلة مث نقيم احلفالت ل

ا. وكّنا نتناول أقراص امللح يوميًّا بسبب التعّرق الشديد. استمرت  أعمل يف املطبخ حيث كان اجلو حارًا جدًّ
ابلقرب من . أذكر أين بكيت عندما مّرت السفينة ن، لكنها بدت أطول بسبب صعوبة العملالرحلة أسبوعا

كان الوقت و اهلضاب البيضاء ملدينة دوفر ــــ إنكلرتا؛ كنت أبعد عن البيت مسافة ساعة! كانت حلظة ممّيزة. 
 ال أسافر البتة! (ابلطبع، مل أُبقي على هذا الوعد). الذي قضيته بعيًدا عن املنزل صعًبا جدًّا حىت أّينِ قّررت ألّ 

 

لنسبة للعودة إىل البيت؟ شارك حبادثة عالقة يف ذاكرتك، سؤال للتفكري: ما هي أفضل قصة لديك اب

 حسنة؟ وما األمر الذي جعل العودة إىل البيت 
ن إىل الوال�ت املتحدة بعدما خدما املسيح كمرسلني يف تقدمان يف العمر عائديالزوجان امل آل موريسون كان

عائًدا على منت السفينة نفسها من  انك  إفريقيا، وحدث أّن تيدي روزفلت، رئيس الوال�ت املتحدة آنذاك
إفريقيا. كانت فرق املوسيقى تعزف واإلستعراضات تُقام يف نيويورك ترحيًبا ابلرئيس. وكانت  يفرحلة صيد 

لرئيس. أّما الزوجان فشعرا ابإلنكسار بينما ترّجال من السفينة لاجلماهري والصحافيون يتدافقون خلطف نظرة 
شعر هنري ابحلزن بينما راقبا اإلستقبال حيث أ�ما مل ميلكا سوى القليل من املال. توّجها إىل شقة متواضعة و 

الذي �له تيدي روزفلت وقال لزوجته إنه ال بّد أن يكون هناك خطب ما فقد كّرسا أربعني سنة من حياهتما 
قالت له أن يتوّجه إىل للعمل اإلرسايل املسيحي، ومل يهتم أحٌد ابستقباهلما يف املرفأ. أّما زوجته احلكيمة ف

مل تصل بعد إىل "الرب ابلصالة ابلنسبة هلذا األمر. عاد بعد قليل اببتسامة مشرقة بعدما ذّكره الرب أبّنك 
 البيت � هنري."
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ياة ذّكر نفسك أبّنك "مل تصل بعد إىل البيت". وإن بدأت تشعر ابلرتاخي بسبب عندما تُرهق من هذه احل
دام كل مواردك وطاقتك للتمتع هبذه احلياة فّكر كالتايل:"هذا ليس كل ما يف حياتك السهلة وأخذت ابستخ
 األمر. ليس هنا منزيل األبدي."

 ما الذي تتطّلع إليه عندما تفّكر مبنزلك األبدي يف السماء، وما الذي تراه وتتوقعه يف ذهنك؟ 
ّنة، حضن ابراهيم، اجلحيم، يستخدم الكتاب املقدس عدة كلمات ليصف احلياة األبدية مثل السماء، اجل

  .اهلاوية

 ما الفرق بني اجلّنة والسماء؟ وهل سنرى من السماء الذين يف اجلحيم؟
ألقينا الضوء على املقطع الذي يتكلم عن لعازر والغين. أُرسل الغين إىل اجلحيم بينما ذهب  قالفصل السابيف 

) 22:16لكتاب املقدس حضن ابراهيم (لوقا لعازر إىل مكان آخر منفصل عن اجلحيم هبّوة عظيمة يدعوه ا
ص التائب على الصليب إنه اليوم سيكون أو كما أتت يف ترمجات أخرى جانب ابراهيم. وقد قال يسوع للّ 

). ويف مكان آخر قال املسيح إنه سيكون داخل األرض لثالثة أ�م وثالث 43:23معه يف الفردوس (لوقا 
كان يشري إىل املكان نفسه. وقد أتت الكلمة "حضن" يف اللغة اليو�نية   )؛ إًذا ال بّد أنه40:12لياٍل (مىت 

لتعين "صدر اإلنسان". وتشري الصورة إىل حفلة تتضّمن الطعام واملوسيقى وشركة محيمة مع أوالد هللا متاما  
 كما رأينا لعازر قريًبا من صدر ابراهيم رجل اإلميان. 

 Triclinium ئون عند تناول الطعام جبانب طاولة منخفضة تدعى الكان األصدقاء يف أّ�م العهد اجلديد يتك

كان الطعام يوضع كما نرى يف لوحة العشاء األخري؛ فنرى يوحنا الرسول يتكىء على صدر يسوع   حيث
 . وكم حنسد يوحنا!سوععلى صدر ي يكون مجيال أن يتكىء اإلنسان). كم 25-23:13 (يوحنا

 

يسوده اجلمال األّخاذ والشركة احلميمة مع هللا ومع بعضنا البعض،  إن كانت اجلنة أو السماء مكا�

 فكيف تتوّقع أبن تكون؟  

  هل سنذهب إىل اجلّنة أم إىل السماء؟ 
من الشرق وأول  أتيت Paradeisosاملشتقة من الكلمة اليو�نية  paradiseإّن كلمة جنة يف اللغة اإلنكليزية  

. اسُتخدمت هذه الكلمة لإلشارة إىل حدائق ملوك ونبالء الفرس. وقد من استخدمها كان املؤرخ كزينوفون
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"َوَغَرَس الرَّبُّ اِإللُه َجنًَّة ِيف َعْدٍن 8:2استخدمها مرتمجو العهد القدمي للغة اليو�نية حني ترمجوا تكوين 
م لوصف مجال ، وكلمة جنة حبد ذاهتا ُتستخدالواضح أّن جنة عدن كانت مكاً� فائق اجلمال من ".َشْرًقا

السماء. وبينما كان لعازر يف حضن ابراهيم من املرّجح أنّه مل يستطع رؤية الرب (للتوضيح إقرأ الدرس الثالث 
من النظرة على األبدية). ويتساءل البعض ملاذا يشري الكتاب إىل حضن ابراهيم وهل من فرق بني ذلك 

د مثن البديل ليسدّ تطع أحد املثول أمام هللا حىت مات والسماء واجلّنة. أ� شخصًيا أعتقد أنّه مل يس املكان
اخلطية. عندما مات املسيح على الصليب، أظهر هللا لإلنسان أّن الشركة معه قد عادت عندما انشق 

). وهذه اإلشارة امللفتة من قبل هللا 51:27حجاب هيكل أورشليم الذي كان يفصل اإلنسان عن هللا (مىت
بعد. لقد  بني هللا واإلنسان ما يفصلأن الشركة مع هللا قد استعيدت وال أعلنت بدء عصر جديد حيث 

عوجل موضوع اخلطّية من خالل انتصار يسوع على ابليس، وهللا يريد� اآلن أن نعلم أن الشركة معه قد 
عادت اذ شّق الستار الذي كان يفصل اإلنسان عن هللا يف اهليكل. وبعد سنني عديدة من موت املسيح 

، ويصف ذلك املكان يف )2:12كورنثوس2نا الرسول بولس كيف أنه ُأخذ إىل السماء الثالثة (وصف ل
ابجلّنة. أستنتج أن املؤمنني يذهبون اآلن إىل اجلّنة، وهي كلمة أخرى للسماء. لقد فُتحت لنا الطريق  4العدد 

 يلي على الصليب. لنقف أمام هللا اآلب من خالل التربير اجمّلاين الذي مت يف موت املسيح البد
أما ابلنسبة إىل إن كنا سنرى اجلحيم من السماء فإين أعتقد أن عامل اجلحيم غري املنظور سينفتح ملنظور� 
 الروحي إن أرد� ذلك. وقد كتب النيب إشعياء هذه الكلمات بروح النبّوة عن هالك إبليس يف اجلحيم: 

 
السََّماَواِت. َأْرَفُع ُكْرِسيِّي فَـْوَق َكَواِكِب ِهللا، َوَأْجِلُس َعَلى َجَبِل َوأَْنَت قـُْلَت ِيف قَـْلِبَك: َأْصَعُد ِإَىل  

 .  االْجِتَماِع ِيف أََقاِصي الشََّماِل. َأْصَعُد فَـْوَق ُمْرتـََفَعاِت السََّحاِب. َأِصُري ِمْثَل اْلَعِليِّ
بِّ لِكنََّك اْحنََدْرَت ِإَىل اْهلَاِويَِة، ِإَىل   َأهَذا  اَلَِّذيَن يـََرْوَنَك يـََتَطلَُّعوَن ِإَلْيَك، يـََتَأمَُّلوَن ِفيَك. .َأَساِفِل اجلُْ

 ُهَو الرَُّجُل الَِّذي زَْلَزَل اَألْرَض َوَزْعزََع اْلَمَماِلَك، 
-13:14ياءإشع الَِّذي َجَعَل اْلَعاَملَ َكَقْفٍر، َوَهَدَم ُمُدنَُه، الَِّذي ملَْ يُْطِلْق َأْسرَاُه ِإَىل بـُُيوهِتِْم؟ 

 (التشديد مضاف)17
إىل أننا سوف نستطيع أن نتطّلع إىل الذي أسر� يف اخلطّية الذي سيكون يف  16 العدد يشري 

). ويوافق هذا املقطع مع ما ذكر�ه يف الدرس الثالث عن املستو�ت املختلفة يف 15أسافل اجلّب (ع
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أكثر ويُرسلون إىل "أسافل اجلب." نقرأ يف  اجلحيم؛ حيث أّن الذين اقرتفوا خطا� شنيعة سوف يتعّذبون
يُبوَن َويـَُقوُلوَن َلَك: أَأَْنَت أَْيًضا َقْد يفّكرون يف مصري إبليس: "أن البعض سوف يتطّلعون و  10العدد  ُكلُُّهْم جيُِ

 سنشاهد عقاب الشيطان وعدل هللا. أنّنا  ويتضح إًذا" َضُعْفَت َنِظريََ� َوِصْرَت ِمثـَْلَنا؟
 
جديدة بعد  دف أو املعىن من أن نعطى أجساًدات السؤال التايل ابلنسبة للدرس الثالث: "ما اهلتلّقي 

  أن تذهب الروح إىل السماء؟"
جسد، فلقد خلقنا هللا لنعيش يف العامل املادي. وكما ذكر� يف درس يف ذلك العامل من دون  لن نكون كاملني

 ). وقد كتب الرسول بولس:23:5ونيكيتسال1سابق فإننا مكّونون من جسد ونفس وروح (
 

ُد َعَدَم َفَأُقوُل هَذا أَيـَُّها اِإلْخَوُة: ِإنَّ حلًَْما َوَدًما َال يـَْقِدرَاِن َأْن يَراَِث َمَلُكوَت ِهللا، َوَال يَِرُث اْلَفَسا
 50:15كورنثوس1اْلَفَساِد.

أن يعيش القدِّيسني يف عامل الروح وعامل أ� أؤمن أّن خطّة هللا للبشرية املفدية أي كنيسة هللا احلي هي  
) سُيقام اثنية جبسد ممجد كجسد املسيح عند جميء 3:3. فاملؤمن املولود اثنية من روح هللا(يوحنااجلسد

املسيح اثنية وقيامة القدِّيسني. وسنقيم يف السماء واألرض متاًما كما عاش املسيح ألربعني يوًما بعد قيامته. 
األمر  ده يف مكان ما يف األرض بل هو يسكن السماء جبسده املقام. أال ينطبق هذاومل يرتك املسيح جس

 هللا ابلشركة معه حىت أنّه أخذه إىل السماء جبسده: أيًضا على أخنوخ رجل هللا؟ لقد استمتع
 24:5تكوين َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع ِهللا، َوملَْ يُوَجْد َألنَّ َهللا َأَخَذُه. 
). ويقول البعض إّن أخنوخ وإيليا 11:2ملوك2إيليا الذي ُأخذ إىل السماء جبسده (أيًضا عن ونقرأ  

خطية العامل. ومها سيعودان من السماء على مها الشاهدان املذكوران يف سفر الرؤ� واللذان يشهدان عن 
املسيح  األرجح ليشهدا عن نعمة هللا مث يقتال. لكن هللا سيقيمهما بعد ثالثة أ�م ونصف ويغضب أتباع

 ). 11:11الكذاب (رؤ� يوحنا
 

كثريا ما منيل إىل عدم إعطاء األمهّية الكافية ملا صنعه هللا معنا يف الوالدة اجلديدة. صحيح أن أجساد� هترتء، 
 لكننا ننال احلياة من هللا عندما نؤمن ابملسيح. 

 
 هللا يغرس احلياة يف قلوبنا

 املقّدس التايل: الكتابيوضح 
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 )12:5يوحنا1" (االْبُن فَـَلُه اْحلََياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه اْبُن ِهللا فَـَلْيَسْت َلُه اْحلََياُة. َمْن َلهُ "
" َوِلَيُكوَن َهلُْم أَْفَضُل. َوَأمَّا َأَ� فَـَقْد أَتـَْيُت ِلَتُكوَن َهلُْم َحَياةٌ اَلسَّارُِق َال َ�ِْيت ِإالَّ لَِيْسرَِق َوَيْذَبَح َويـُْهِلَك ، "
 التشديد مضاف).10:10وحنا (ي
 

 كيف تفّسر البن عشر سنوات هذا النص؟ ماذا عىن يسوع عندما قال إنّه �يت ليعطينا احلياة؟ 
 
أمل يكونوا أحياء؟ من الواضح أ�م كانوا  ؟أتى ليعطينا احلياة فماذا عن مستمعيه كان املسيح قد  إن 

فعندما ال حييا ). 13:2؛ كولوسي1:2هم "أموات" (أفسسأحياء إال أ�م مل يكونوا أحياء ابلنسبة هلل؛ إًذا 
. وال يتكّلم يوحنا الرسول يف اآلية السابقة عن احلياة اجلسدية إذ ا هللا لناهح فينا ال حنيا احلياة اليت يريداملسي

ال لنا يسوع مجيعنا خنترب تلك احلياة. ما يعنيه هو أنه عندما خنترب املسيح فإننا خنترب جزًء من حياة هللا. وقد ق
إن سبب جميئه على األرض هو أن يعطينا حياته. وكلمة حياة املستخدمة يف اآلية السابقة مشتقة من الكلمة 

zōē  ."هذه الكلمة كالتايل: "إ�ا عبارة متفيز�ئية اليت وقد أتى تفسري يف اللغة اليو�نية واليت تعين "أن حييا
ا للداللة على احلياة األبدية. غالبً  Zōēئنات احلّية. وُتستخدم كلمة هتب قّوة احلياة نفسها اليت حتّرك كل الكا

 1 ."إ�ا احلياة من صلب حياة هللا واليت يشرتك فيه املؤمنون
 

) بل يريدون العيش يف 1:21(رؤ� ةاألرض اجلديد ة أبننا سنحيا أبجساد فيز�ئية علىفكر حيّبذ البعض ال 
قام أجساد الذين آمنوا ابملسيح، م ستُ يعود املسيح يف �اية األ� عندما هالسماء وحسب. لكنهم ينسون أنّ 
العظيم  إالّ بعد مرور ألف سنة يف يوم الدينونة عند العرش األبيضبينما لن يُقام األموات اآلخرون 

). وعند قيامة القدِّيسني (هؤالء الذين قّدموا حياهتم للمسيح وحييون له) سيُلبسون أجساد 11:20(رؤ�
يشع منه جمد هللا. دعو�  ال يفىنمقاًما سُنعرف كما حنن لكن سيكون جسًدا مة كجسد قيامة املسيح. القيا

 نلقي نظرة عن ماذا عّلم بولس الرسول يف رسالته األوىل إىل أهل كورنثوس عن هذا املوضوع:
  »َكْيَف يـَُقاُم اَألْمَواُت؟ َوأبَِيِّ ِجْسٍم َ�ْتُوَن؟«لِكْن يـَُقوُل َقاِئٌل: 
 َ�َغِيبُّ! الَِّذي تـَْزَرُعُه َال ُحيَْيا ِإْن َملْ َميُْت.  
َا ِمْن ِحْنَطٍة َأوْ    َأَحِد اْلبَـَواِقي.  َوالَِّذي تـَْزَرُعُه، َلْسَت تـَْزرَُع اجلِْْسَم الَِّذي َسْوَف َيِصُري، َبْل َحبًَّة جمَُرََّدًة، ُرمبَّ
 رَاَد. َوِلُكلِّ َواِحٍد ِمَن اْلبـُُزوِر ِجْسَمُه. َولِكنَّ َهللا يـُْعِطيَها ِجْسًما َكَما أَ  

                                       
1 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Page 1630. 
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ْريِ َلْيَس ُكلُّ َجَسٍد َجَسًدا َواِحًدا، َبْل لِلنَّاِس َجَسٌد َواِحٌد، َولِْلبَـَهائِِم َجَسٌد آَخُر، َولِلسََّمِك آَخُر، َولِلطَّ  
 آَخُر. 

ِت َشْيٌء، َوَجمَْد اَألْرِضيَّاِت آَخُر. َوَأْجَساٌم َمسَاِويٌَّة، َوَأْجَساٌم َأْرِضيٌَّة. لِكنَّ جمَْ    َد السََّماِو�َّ
 ِد. َجمُْد الشَّْمِس َشْيٌء، َوَجمُْد اْلَقَمِر آَخُر، َوَجمُْد النُُّجوِم آَخُر. َألنَّ َجنًْما َميَْتاُز َعْن َجنٍْم ِيف اْلَمجْ  
 َقاُم ِيف َعَدِم َفَساٍد. هَكَذا أَْيًضا ِقَياَمُة اَألْمَواِت: يـُْزرَُع ِيف َفَساٍد َويُـ  
 يـُْزرَُع ِيف َهَواٍن َويـَُقاُم ِيف َجمٍْد. يـُْزرَُع ِيف َضْعٍف َويـَُقاُم ِيف قـُوٍَّة.  
 يـُْزرَُع ِجْسًما َحيَـَوانِيًّا َويـَُقاُم ِجْسًما ُروَحانِيًّا. يُوَجُد ِجْسٌم َحيَـَواِينٌّ َويُوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِينٌّ.  
 ». َصاَر آَدُم، اِإلْنَساُن اَألوَُّل، نـَْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم اَألِخُري ُروًحا ُحمِْيًيا«أَْيًضا:هَكَذا َمْكُتوٌب  
 لِكْن َلْيَس الرُّوَحاِينُّ َأوًَّال َبِل اْحلَيَـَواِينُّ، َوبـَْعَد ذِلَك الرُّوَحاِينُّ.  
 اِين الرَّبُّ ِمَن السََّماِء. اِإلْنَساُن اَألوَُّل ِمَن اَألْرِض تـَُراِيبٌّ. اِإلْنَساُن الثَّ  
َابِيُّوَن أَْيًضا، وََكَما ُهَو السََّماِويُّ هَكَذا السََّماِويُّوَن أَْيًضا.   َاِيبُّ هَكَذا الرتُّ  َكَما ُهَو الرتُّ
  . ، َسنَـْلَبُس أَْيًضا ُصورََة السََّماِويِّ َاِيبِّ  وََكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة الرتُّ
 اِد.يـَُّها اِإلْخَوُة: ِإنَّ حلًَْما َوَدًما َال يـَْقِدرَاِن َأْن يَراَِث َمَلُكوَت ِهللا، َوَال يَِرُث اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفسَ َفَأُقوُل هَذا أَ  
 ، َولِكنـََّنا ُكلََّنا نـَتـََغريَُّ ُهَوَذا ِسرٌّ أَُقولُُه َلُكْم: َال نـَْرُقُد ُكلَُّنا،  
 ،  . َوَحنُْن نـَتـََغريَُّ ِعْنَد اْلُبوِق اَألِخِري. َفِإنَُّه َسيـُبَـوَُّق، فَـيـَُقاُم اَألْمَواُت َعِدِميي َفَساٍد،  ِيف حلََْظٍة ِيف َطْرَفِة َعْنيٍ
 َألنَّ هَذا اْلَفاِسَد َالبُدَّ َأْن يـَْلَبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا اْلَماِئَت يـَْلَبُس َعَدَم َمْوٍت.  
َم َفَساٍد، َوَلِبَس هَذا اْلَماِئُت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنِئٍذ َتِصُري اْلَكِلَمُة َوَمَىت َلِبَس هَذا اْلَفاِسُد َعدَ  

 ». ابـْتُِلَع اْلَمْوُت ِإَىل َغَلَبةٍ «اْلَمْكُتوبَُة:
 » أَْيَن َشوَْكُتَك َ� َمْوُت؟ أَْيَن َغَلبَـُتِك َ� َهاِويَُة؟« 
 وَُّة اخلَِْطيَِّة ِهَي النَّاُموُس. أَمَّا َشوَْكُة اْلَمْوِت َفِهَي اخلَِْطيَُّة، َوقُـ  
  ). 57-35:15كورنثوس 1(َولِكْن ُشْكرًاِ هلِل الَِّذي يـُْعِطيَنا اْلَغَلَبَة ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. 
 

�قشوا مع بعضكم البعض كيف سيكون هذا اجلسد طع؟ قما اجلمل اليت تلفت انتباهك يف هذا امل
 اجلديد. 

 
 بذرة احلياة

الذي أود أن ألفت انتباهكم إليه ابلنسبة للجسد املقام هو أّن مصدره هو بذرة. حنن عادة ما  ولاألمر األ
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يف  يفعله الناس كان  رعها يف البيت أو احلديقة. لكن مل يكن هذا مانذهب إىل مشتل ونشرتي شتلة لنز 
عملون يف الزراعة ال يزرعون شتول يومنا احلاضر فإّن الذين ي القدمي؛ فمصدر الشتول كان البذور. وحىت يف

. يقول بولس إّن هللا هو الذي يقّرر كيف ) بل يزرعون البذار37(ع  مثالً  لتصبح شتوال كبرية الذرة أو القمح
). يقول إن هنالك أنواعا خمتلفة من األجساد الفيز�ئية على األرض: 38ستكون الشتلة حني تكرب (ع 

اليت تولد يف هذه األرض مصدرها البذار.  افري. وكل الكائنات الفيز�ئيةاإلنسان، احليوا�ت، الطيور والعص
 يتضح أن بولس يقّدم تشاهبني عندما يتكّلم عن البذرة:

َوالَِّذي تـَْزَرُعُه، َلْسَت تـَْزرَُع اجلِْْسَم الَِّذي َسْوَف َيِصُري، َبْل جسد� املقام سوف يعرب عنا حنن. يقول:" )1
َا ِمْن ِحْنَطٍة َأْو َأَحِد اْلبَـَواِقي.َحبًَّة جمَُرََّدًة، رُ  احلمض النووي للجسد  ناكداخل البذرة ه. 37" عمبَّ

إذ  الفيز�ئي الذي سيكون لك. فالربتقال ال ينمو من بذور التفاح والقرود ال يتحولون إىل بشر
وية ستكون هنالك إستمرارية للحياة متشاركة بني البذرة واجلسد الذي سينمو منها. وأجساد� السما

 نوًعا ما مثل بذرة أجساد� األرضية. وسنالحظ بعضنا بعًضا يف أجساد� السماوية. 
ُزرِعت يف  اليت zōē. إ�ا بذرة احلياة لقد استلمنا بذرة من الرب يسوع املسيح اليت تنمو يف داخلنا )2

ء. وهذا ما عناه داخلنا عندما قبلنا املسيح. وهي ليست بذرة مادية البتة بل ُزرعت فينا من السما
، 10:10" (يوحناَولَِيُكوَن َهلُْم أَْفَضُل. َوَأمَّا َأَ� فَـَقْد َأتـَْيُت ِلَتُكوَن َهلُْم َحَياةٌ يسوع حني قال: "
     .ينمو من هذه البذرة ال يظهر إال عند قيامة القدِّيسني عند جميء يسوع وماالتشديد مضاف). 

َوَملْ يُْظَهْر بـَْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولِكْن نـَْعَلُم أَنَُّه ِإَذا ُأْظِهَر َنُكوُن  َأْوَالُد ِهللا، أَيـَُّها اَألِحبَّاُء، اآلَن َحنْنُ  "
   ، التشديد مضاف)2:3يوحنا1" (، َألنـََّنا َسنَـرَاُه َكَما ُهوَ ِمثْـَلهُ 

 

مثل الزارع ألن �يت بنا هذا إىل الرتكيز أكثر على  أتت بذرة الرب يسوع الروحية لتسكن فينا؟ كيف
وكلمة هللا قوية جدا لدرجة أ�ا تغّري حياتنا. . )11:8" (لوقاَوهَذا ُهَو اْلَمَثُل: الزَّرُْع ُهَو َكَالُم هللاِ ":يسوع قال

 وقال يسوع إنه كما أن أجساد� حباجة للطعام، هكذا فإن روحنا أو داخلنا حباجة للطعام الروحي من كلمة
كاتب سفر   ويقول )4:4" (مىت َوْحَدُه َحيَْيا اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َختْرُُج ِمْن َفِم هللاِ  "َلْيَس اِبْخلُْبزِ هللا. 

 ). 12:4(عربانينيَوفَـعَّاَلٌة" َحيَّةٌ "َألنَّ َكِلَمَة ِهللا العربانيني: 
 ماذا يعين الكاتب بقوله هذا؟ 
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اْلَباِقَيِة ِإَىل اَألَبِد."  ِبَكِلَمِة ِهللا اْحلَيَّةِ ، ، َبْل ِممَّا َال يـَْفَىن َال ِمْن َزرٍْع يـَْفَىن "َمْوُلوِديَن اَثنَِيًة،  
 ، التشديد مضاف) 23:1بطرس1(
أفقه كيف ميكن للكلمات أن تكون بذارًا، لكين ال أشك بقّوة الكلمات. لقد قال هللا كلمة فخلق  ال

يكره الكتاب املقّدس كما يكره املؤمنني املصلِّني . والشيطان )3:1فكان نور(تكوين :"ليكن نور."العامل. قال
إذ هناك قّوة عظيمة يف كلمة هللا املقروءة. وكما أننا ورثنا طبيعتنا اجلسدية من آدم، هكذا سنصري مثل آدم 

، األخري الرب يسوع املسيح يف يوم القيامة.  َاِيبِّ ْلَبُس أَْيًضا ُصورَةَ "وََكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة الرتُّ  َسنـَ
كبذرة روحّية. ويعاجل   لقد أتى الرب يسوع ليقّدم حياتهالتشديد مضاف).  49:15كورنثوس1(."السََّماِويِّ 

 الرسول يوحنا هذا األمر بتفصيل أكثر:
 " وََكاَن أَُ�ٌس يُوَ�نِيُّوَن ِمَن الَِّذيَن َصِعُدوا لَِيْسُجُدوا ِيف اْلِعيِد. 

َم هُؤَالِء ِإَىل ِفيلُبُّ   » َ� َسيُِّد، نُرِيُد َأْن نـََرى َيُسوعَ «َس الَِّذي ِمْن بـَْيِت َصْيَدا اْجلَِليِل، َوَسأَُلوُه َقائِِلَني: فَـتَـَقدَّ
 َفَأَتى ِفيلُبُُّس َوَقاَل َألْنَدَراُوَس، ُمثَّ َقاَل أَْنَدَراُوُس َوِفيلُبُُّس لَِيُسوَع. 

  السَّاَعُة لِيَـَتَمجََّد اْبُن اِإلْنَساِن. َقْد أََتتِ «َوأَمَّا َيُسوُع َفَأَجاهَبَُما ِقاِئًال: 
َقى َوْحَدَها. َولِكْن ِإْن َماَتْت َاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم:   ِإْن َملْ تـََقْع َحبَُّة اْحلِْنَطِة ِيف اَألْرِض َوَمتُْت َفِهَي تـَبـْ

 يـُْبِغُض نـَْفَسُه ِيف هَذا اْلَعاملَِ َحيَْفظَُها ِإَىل َحَياٍة أََبِديٍَّة.  َمْن حيُِبُّ نـَْفَسُه يـُْهِلُكَها، َوَمنْ  أَتِْيت بَِثَمٍر َكِثٍري.
بَـْعِين، َوَحْيُث َأُكوُن َأَ� ُهَناَك أَْيًضا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد خيَْ   ِدُمِين ِإْن َكاَن َأَحٌد َخيِْدُمِين فَـْليَـتـْ

 )26-20:12." (يوحنايُْكرُِمُه اآلبُ 
 

 عىن يسوع عندما تكّلم عن وقوع حّبة احلنطة يف األرض وموهتا؟ ماذا
عن نفسه أبنه سيكون البذرة الواحدة اليت ستزرع لينال الكثريون احلياة منه. ، كان يسوع يتكّلم أوالً 

الذي يضّحي بنفسه ليسمع اآلخرون البشارة. إن أردت أن تتكاثر  التلميذ الناضجلكنه يتكّلم أيًضا عن 
ح علي بزرعها يف األرض وهي حباجة لبعض الرطوبة والرتبة اجلّيدة وبعض احلرارة. وهللا حيسن العمل حبة القم

) وتنبعث احلياة 17:51يف إشعال احلرارة يف حياتنا! وعندما نضحي أبنفسنا تنكسر احلبة من اخلارج (مزمور
البذرة تنفتح لتطلق احلياة من  داخل، فتنمو اجلذور من أسفل ويزهر برعم من األعلى. والواقع هو أنّ من ال

سي عن سر عظيم ُكِتم داخلها. وهذه احلياة اليت داخلنا هي حياة املسيح. وقد أخرب بولس املؤمنني يف كولو 
 :لسنني وعصور

رِّ اْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الدُُّهوِر َوُمْنُذ اَألْجَياِل، لِكنَُّه اآلَن َقْد أُْظِهَر ِلِقدِّيِسيِه، الَّذِ "  يَن َأرَاَد هللاُ َأْن يـَُعرِّفَـُهْم َما السِّ
رِّ ِيف األَُمِم،    27-26:1" كولوسيَرَجاُء اْلَمْجِد. الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكمْ ُهَو ِغَىن َجمِْد هَذا السِّ
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فقط مبوت البذرة اليت ُزرِعت؛ فالرب يسوع املسيح كان تلك البذرة السماوية  احلياة الروحيةتنتج 
وحية اليت ُزرِعت يف قلوبنا وهي تنمو يوًما بعد يومٍ ليشّكلنا لنشبهه كما يقول الكتاب: "من جمد إىل جمد." الر 
جلسد املقام. هذا ما كتب بولس عن اجلسد املقام يف جمد املسيح ساكًنا يف ا . وسيكون)18:3كورنثوس2(
بذرة احلّية لنكون على شبهه. مث ). يتكّلم عن آدم اإلنسان األّول الذي حيمل ال57-35:15كورنثوس1(

). وكان قد ذكر بولس سابًقا أن ما حصل آلدم 45(ع ألخري (املسيح) أصبح روًحا حمييةيقول إن آدم ا
الطبيعة  أن ترث ذريته وقد يبدو أنّه ليس من العدلحصل لنا مجيًعا؛ لقد مثّلنا ألنّه كان رأس اهلرم البشري. 

منذ ذلك احلني. من دون أمل  ناوأصبحاقطة أي حياة تلك البذرة عة الستلك الطبيورثنا مجيًعا الساقطة. 
هللا حياته اإلهلية  ، يقّدمرأس اهلرم لكل من يقبل عفوه الكامل. وهبذه الطريقةلكن هللا أتى هو نفسه ليكون 

 اْلَمِسيِح َسُيْحَيا َألنَُّه َكَما ِيف آَدَم َميُوُت اجلَِْميُع، هَكَذا ِيف "من خالل بذرة أخرى كاملة وبال خطّية. 
بذرة احلياة اجلديدة  آدم أعطا� طبيعتنا اخلاطئة، فإّن املسيح يعطيناكما أّن .  )22:15كورنثوس1اجلَِْميُع."(

 اليت يزرعها يف قلوبنا. لقد أتى لتكون لنا حياة!
حلياة. ابلطريقة عينها ميكن لكل منا أن يكون بذرة روحية؛ منيت ذواتنا كي حيصل اآلخرون على ا

" َمَع . هلذا استطاع بولس أن يكتب التايل: واملطلوب منا أن منوت عن أنفسنا وحنمل صليب املسيح
َا َأْحَياُه ِيف اِإلميَاِن، ِإميَاِن اْلَمِسيُح َحيَْيا ِيفَّ ، َبِل َفَأْحَيا َال َأ�َ اْلَمِسيِح ُصِلْبُت،  . َفَما َأْحَياُه اآلَن ِيف اجلََْسِد، َفِإمنَّ

   )21-20:2." (غالطيةِن ِهللا، الَِّذي َأَحبَِّين َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِليابْ 
 أتيت الثمار حني منيت أجزاء من حياتنا اليت مل تستسلم ومل تطع الروح القدس بعد. 

رَِّديََّة، الطََّمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدُة َفَأِميُتوا َأْعَضاءَُكُم الَِّيت َعَلى اَألْرِض: الّزَِ�، النََّجاَسَة، اْهلََوى، الشَّْهَوَة ال" 
 )5:3" (كولوسياَألْواَثنِ 

يف صراع دائم ضد الطبيعة  اليت هي ما هي النواحي يف طبيعتك البشرية (اليت ورثتها من آدم)
 اليت ورثتها من املسيح؟ 

بري الكامل حلياة التعنتوّقع آدم اثلثًا إذ أّن يسوع هو  وال يطلق بولس على املسيح اسم آدم األخري
 ). 12:4س به ينبغي أن خنلص (أعمال الرسلر أعطي بني الناهللا. ليس هنالك اثلث ننتظره. ليس اسم آخ

  
 سوف نتغّري  
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، ولن يكون كطبيعتنا القدمية. يقول بولس إّن جسدا ودما ال ميكن أن يراث سيكشف كل ما هو خمفيّ 
يعنا (لن ينفصل كل املؤمنني عن أجسادهم)، بل سيتغري ). لن ننام مج53). لن تفىن (ع50ملكوت هللا(ع 

ستبدل أجساد� يف حلظة يف طرفة عني سنتغّري ون قسم منا مباشرة دون اختبار املوت. عندما يعود املسيح
 ). 52-51الفانية أبجساد ال تفىن (ع

َتِظُر ُخمَلًِّصا ُهَو الرَّبُّ َيُسوُع اْلَمِسيُح، َفِإنَّ ِسريَتـََنا َحنُْن ِهَي ِيف السََّماَواِت، الَِّيت ِمنـَْها أَْيًضا نَـ "   نـْ
ُ الَِّذي   َشْكَل َجَسِد تـََواُضِعَنا لَِيُكوَن َعَلى ُصوَرِة َجَسِد َجمِْدِه، ِحبََسِب َعَمِل اْسِتطَاَعِتِه َأْن ُخيِْضَع  َسيـَُغريِّ

 ، التشديد مضاف)21-20:3" (فلييبلِنَـْفِسِه ُكلَّ َشْيٍء.
 Metaوهي مكّونة من كلمتني:  Metaschēmatizō مشتقة من الكلمة اليو�نية إن كلمة يغري

أن تغّري يعين أن تبّدل أو تعيد  اليت تعين شكل أو حالة خارجية.  schēmaاليت تعين مكان أو حالة، و 
  .2 تشكيل أو تصميم احلالة أو املظهر اخلارجي لشيء ما

 
وماذا تظن سنستطيع ). 42:15كورنثوس1ىن؟ (ال يف يك جسد أن يكون لدماذا برأيك يعين

 ما ال ميكننا القيام به اآلن؟ به القيام
يعين أنّه ال ميرض وال يشيخ. ستكون أجساًدا ممّجدة إىل األبد. وستملك قّوة الشباب   جسٌد ال يفىن

رق جدران ابستمرار وستشع مجاال حيث ينري جمد هللا من داخلك. وأعتقد أنه كما أّن يسوع استطاع أن خي
)، سنستطيع أن خنرتف األبواب ونسافر 19:20العلية حيث كان الباب مقفًال خوًفا من اليهود (يوحنا

 بلحظات، ولن نكون حمدودين ابلعامل الفيز�ئي. 
 

 هل سنحصل على أجساد� املقامة عندما منوت؟ 
 غرودم يف كتابه "الالهوت النظامي" أمًرا الفًتا:ذكر واين 

الذين ماتوا وذهبوا ليكونوا مع املسيح  رسالته األوىل إىل أهل تسالونيكي أّن أرواح "يذكر بولس يف
"َألنَُّه ِإْن ُكنَّا نـُْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، ستعود إىل أجسادها يف ذلك اليوم؛ إذ سيجلبهم املسيح معه: 

بولس هنا أّن هللا ليس  يؤّكد). 14:4تسالونيكي1(."ا َمَعهُ َفَكذِلَك الرَّاِقُدوَن بَِيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم هللاُ َأْيضً 
"...اَألْمَواُت ِيف اْلَمِسيِح َسيَـُقوُموَن َأوًَّال" فقط سيجلب مع املسيح الذين ماتوا ويؤّكد أيًضا أّن: 

بولس  مع املسيح سيُقامون أيًضا ملالقاة املسيح (يقولهؤالء املؤمنني الذين ماتوا  إًذا. )16:4تسالونيكي1(
يًعا َمَعُهْم ِيف السُُّحِب ِلُمَالَقاِة الرَّبِّ ِيف اْهلََواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحٍني َمَع ، 17يف ع  "... َسُنْخَطُف مجَِ

                                       
2 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Page 1651. 
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). ويكون األمر منطقًيا إن كانت هذه أرواح املؤمنني الذين ذهبوا إىل حمضر املسيح وسيعودون معه. ."الرَّبِّ 
 3املوت لتتحد مع أرواحهم ومن مث يصعدون مع املسيح."وسُتقام أجسادهم من 

 
ّهج الذي التو ). وهذا 20:3يقول بولس إّن أجساد� اجلديدة ستكون كجسد املسيح املمّجد (فيلييب

" ِيف َمَلُكوِت أَبِيِهْم. َكالشَّْمسِ اَألبـْرَاُر  ُيِضيءُ "ِحيَنِئٍذ . قال يسوع إنّه: سريافقنا سيكون مجيًال وسلطو�ً 
الذين للمسيح سيفرضون احرتامهم الذي توّلد من احلكمة  هؤالءالتشديد مضاف).  43:13مىت(

). وال أعتقد أّن هذه القّوة 43:15كورنثوس1السماوية. سنتمّتع ابلفرح واللطف، وستكون أجساد� قويّة (
هذا. وسنخترب قّوة  جسدية فقط بل تتضّمن السلطة إلجرتاح املعجزات كما كان املسيح يفعل وما يزال ليومنا

على هذه القّوة إذ قد امتحننا خالل جتاربنا اليومية  جديدة لكلماتنا اململوؤة إمياً� كما يسوع متاًما. سيأمتننا
دانيال النيب عن ذلك  . سُتقام أجساد� وسنرى وجهه ونتحّول إىل صورته. وقد تكّلمنا أهل لذلكورأى أن

 الوقت أبسلوبه اخلاص:
َوَيُكوُن َزَماُن ِضيق َملْ َيُكْن ُمْنُذ ذِلَك اْلَوْقِت يـَُقوُم ِميَخائِيُل الرَّئِيُس اْلَعِظيُم اْلَقائُِم لَِبِين َشْعِبَك،  َوِيف «       

ْفِر.  َكاَنْت أُمٌَّة ِإَىل ذِلَك اْلَوْقِت.  َوِيف ذِلَك اْلَوْقِت يـَُنجَّى َشْعُبَك، ُكلُّ َمْن يُوَجُد َمْكُتواًب ِيف السِّ
 اْلَعاِر وََكِثريُوَن ِمَن الرَّاِقِديَن ِيف تـُرَاِب اَألْرِض َيْستَـْيِقظُوَن، هُؤَالِء ِإَىل اْحلََياِة اَألَبِديَِّة، َوهُؤَالِء ِإَىل  

 .  َكاْلَكَواِكِب ِإَىل َوالَِّذيَن َردُّوا َكِثريِيَن ِإَىل اْلِربِّ ، َواْلَفاِمهُوَن َيِضيُئوَن َكِضَياِء اْجلََلدِ ِلالْزِدَراِء اَألَبِديِّ
ْفَر ِإَىل َوْقِت النَِّهايَِة. َكِثريُوَن يـََتَصفَُّحونَُه «  َأَبِد الدُُّهوِر. أَمَّا أَْنَت َ� َدانِيآُل َفَأْخِف اْلَكَالَم َواْخِتِم السِّ

 4-1:12دانيال ».َواْلَمْعرَِفُة تـَْزَدادُ 
         

حرر يف مل حيصل مثله من قبل. لكن سيُ  ق شديديقول دانيال إن كل هذا سيحصل يف وقت ضي 
ذلك الوقت كل ما امسه مكتوب يف كتاب هللا. أظن أن دانيال يتكّلم عن إختطاف القدِّيسني 
خالل الضيقة العظيمة. وقد ذكر� يف الدرس الثاين "التحضري لألبدية" أّن األمر الوحيد الذي 

نقرأ يف هذا املقطع اّن الذين يؤثّرون على هو اآلخرين. و ميكنك أن أتخذه معك إىل األبدية 
اآلخرين ويرحبو�م للمسيح سيضيئون كالنجوم إىل أبد اآلبدين. ال أعرف ما يعين هذا، بل بيدو أنّه 
مكافأة تستحق أن أستثمر وقيت وطاقيت ومايل من أجلها. وسيظهر كل ما كان هللا يفعله يف حياتك 

اجلسد الفاين سيوضع يف جسد ال يفىن كجسد الرب ومن خاللك وسيكون جميًدا. وهيكل هذا 
 متاًما. سيحني الوقت للذهاب إىل البيت! أخريًا أتى يوم التخرّج!

                                       
3 Systematic Theology, Wayne Grudem, Zondervan Publishers, Page 829. 
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صالة: � رب أشكرك ألنك هتّيء املكان لنا. أشكرك من أجل عطية احلياة اجملانية اليت أعطيتنا إ�ها 

 مبجيئك. ليضىء نورك فينا أكثر وأكثر. آمني.
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