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توانید ادّعا چگونه بعضی از شما می  کنیم، این باشد كه مسیح پس از مرگ زنده شد، ای را كه ما اعالم میاگر مژده پس  

و اگر  14 !ح هم زنده نشده است اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسی13 مت مردگان وجود ندارد؟كنید كه قیا 

وقتی گفتیم 15 !نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما  هدمسیح زن

که زنده شدن مردگان درست  كه خدا مسیح را زنده ساخته است، درصورتی

شوند،  زیرا اگر مردگان زنده نمی16 .ایمداده نباشد، دربارٔه خدا شهادت دروغ 

ایمان شما   ،و اگر مسیح زنده نشده است17 .شده استمسیح هم مسلّماً زنده ن

از آن گذشته ایماندارانی هم 18 .بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید

 اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این19 !اند، باید هالک شده باشندكه مرده 

س از اّما در حقیقت، مسیح پ20 !ستیمتر هزندگی باشد، از تمام مردم بدبخت

زیرا 21 .از میان مردگان برخاسته است لین كسی است كهمرگ زنده شد و او

طور قیامت از مردگان نیز به چنانکه مرگ به وسیلٔه یک انسان آمد، همان

خاطر دمیان بهطور كه همٔه آو همان22 .وسیلٔه یک انسان دیگر فرا رسید

 .دند، زنده خواهند شدکه با مسیح متّح میرند، تمام کسانیی با آدم میهمبستگ

شود: اول مسیح و بعد در وقت آمدن او  نوبت خود زنده می اّما هركس به23

پس از آن پایان كار فرا خواهد رسید و مسیح  24 .آنانی كه متعلّق به او هستند 

تها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر تمام فرمانروایان و قّوتها و قدر

مسیح نگذارد  یاه خدا همٔه دشمنان را زیر پکن زمانیزیرا تا آ25 .خواهد سپرد

گوید كه خدا  خدا می  كالم27 .شود، مرگ است آخرین دشمنی كه بر انداخته می26 .او باید به سلطنت خود ادامه دهد 

تحت چیز را چیز« شامل خدا، كه همه معلوم است كه عبارت »همه  ولی البتّه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است.همه 

چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز كه پسر خداست، خود را  همه   کهوقتی28 .شودگذارد، نمیمی فرمان مسیح

 .گرددحاكم  كاینات چیز را به فرمان او گذاشت، قرار خواهد داد تا خدا بر كلّ اختیار خدا كه همه  در

 

 

ی  هام چنین چیزی ندیده ام! این سخنان مطمئناً طی چند هفتقبالً هرگز اتفاق نیفتاده است! من هرگز در زندگی  رویداد این

یافته   گذشته میلیون ها بار گفته شده است. منظور از این نوعِ جدید، ویروِس کرونا است که در سراسر جهان گسترش

لِی سینما طبقه یخ ، همه می خندیدند و خنده داشت. داستان را در دنیاِی تاست. اگر یک سال قبل این داستان را گفته بودیم 

و ما   ص است خ شعلی نیست ... حقایِق آن ممتأسفانه خبر ج   بندی می کردند. اما امروز همه می دانند که ویروس کرونا 

 ا حقیقت است و در کل جهانرا در زندگی خود مشاهده کنیم. مرگ ، مانند ویروس کرون می توانیم پیامدهاِی ویروس

لمی  مرگ را به طور ع للثبات کنید ، می توانید عکار کنیم. شما می توانید مرگ را اای است که نمی توانیم انمفهوم پایه 

مچنین می توان روند پوسیدگی شخصی را که در  ر به مرگ را توصیف کنید. ه نج اثبات کنید و می توانید فرآیندهای م

رگز اتفاق نیفتاده است! هیچ کس  ستاخیِز مردگان بسیار متفاوت از مرگ است. این قبالً هر .رد توصیف کردگور قرار دا

و تا آنجا که من می دانم ، کسی در زمان ما شاهد برخواست مردگان نبوده است. این بخشی از از مردگان برنخواسته! 

ستاخیز مردگان را انکار می کردند.  ده ای بودند که رت. جالب اینجاست که در زمان پولس عنیسربه ی انسانِی ما تج 

مرگ بود. مردمی که   د ، خو ضد رستاخیز شدن انسان داللست. بِهترین ابودمتنوع  انسان خیزشدند رستا ص ستداللهایا

هر کس که مرده  یزی به پولس استدالل می کردند: "به مردگان نگاه کنید.  خالف رستاخیز شدن مردگان بودند ، چنین چ م

یکی از ما سوخته باشد ، تمام آنچه   رد. و وقتیتی برایش به زندگی وجود ندااست کامالً مرده است و واقعاً هیچ بازگش

ما پیِش قبر می گوییم ... و از  ن به شن" این ُجمله ای است که خاکستر به خاکستر ، ش .. "استر ستباقی مانده است خاک

است!  زنده تبدیل کرد؟ این فقط غیرممکن  به یک انسان  ونه می توان فردی را از خاکستر و ماسه آن به بعد تمام شد.. چگ 

ت می  بن است, ثغیرُممک گان ، قانع کننده است. پولس در نامٔه اول به قرنتیان چیزی کهدرستاخیِز مد رالل هاِی ضد«اِست

ن را اعالم می کند زیرا این جزء جدا نشدنِی ن از مردگا رستاخیز شد کند. او برای رستاخیز مردگان می جنگد! پولس

رد و برخواست ، زندگی و مرگ او بی  ت: "اگر مسیح فقط برای خودش مُ مسیحیت است. استدالل پولس به شرح زیر اس

پوچ است  و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما   .بی معنی استنچه در کلیسا اتفاق می افتد آمعنا بود. و بنابراین هر 

ت که به خودش اجازه می هدف عیسی مسیح دقیقاً رستاخیز ما از مردگان است! و به همین دلیل اس    !و هم ایمان شما 

اک برخواست کرد.  ین دلیل است که خداوند او را از مردگان در صبح عید پدهد تا اینقدر بی رحمانه اعدام شود. و به هم

 واقعاً برخاست شده بود و زنده است. و آن اعتقاد شگردانش ثابت می کرد که و به همین دلیل است که عیسی همیشه به  

مقدس   کتباستفاده کرد. این کالم در  ظامینیک کلمه  خود با مثالاست. پولس در استدالل بخشی از ماهیت مسیحیت 

است که همه چیز "طبق  ده بود. در زبانی یونانی معنی این کالم رهبری بود. به این معنیفارسی «نوبت« ترجمه ش

خدا برنامه ریزی شده   ط  توسه چیز عناست که رستاخیز فقط یک رویا نیست. هماین بدان م .دستوِر خود" اتفاق می افتاد



را به همراه دارد. از زمان آدم ، ما انسانها  آدم اولین کسی است که مرگ  .بود. و پولس آن را با جزئیات شرح می دهد 

داشتیم و همه ی ما باید بمیریم. ما به آدم اختصاص داده شده ایم و مرگ و میِر او را، با  علق تطبق دستورات ،به مرگ 

حال ، آدم هستیم که مرگ بَخشی از هویت و ماهیّت ماست. با این     ظم ن نقدر درگیِر اینااو در میان می گذاریم. ما 

گناه و در    اه را برداشته بود ، او نیز مجازاتکامالً جدید را تأسیس کرد و آن قیامت است. چون مسیح گن مسیح یک نظم 

     علق  متدیگر و مرگ ی ما که به مسیح ایمان داریم به رژیم آدمنتیجه مرگ را از بین برد. به همین دلیل است که همه 

ی روشن  با مسیح قیام می کند! برا لق داریم. و هر کس متعلق به مسیح باشد باید دوبارهنداریم ، بلکه به لشکر مسیح تع

تر شدن این موضوع ، پولس استدالل دوم از عهد عتیق را استفاده می کند. در عهد عتیق ، کشاورزان مجبور بودند  

به معبد آورده شده بود در حالی که کل  حصول عرضه کنند. اّولین ممعبد اولین میوه ی برداشت را به عنوان قربانی به 

قرار می گیرند. از یک طرف محصول که   ا دو رژیِم اساساً متفاوت نیزبود. در اینج  رسیدهمزر عه  محصول هنوز در 

به پایان رسیده و تکمیل شده است و از سوی دیگر ،محصوِل نابالغ هنوز کامل نشده است. اما اولین محصول برداشتی  

  که را مدرک کرد،اولین محصول  .رده شده است، استدالل می کند که برداشت ناتمام به زودی خواهد آمدکه به معبد آو

کامل که هنوز در مزرعه است ، به زودی به دنبالش خواهند آمد. این قربانِی جدید نیز یک اعتراف بود: دقیقاً  محصول

کل برداشت متعلق به خدا است... و در واقع به او تعلق   رهمانطور که این هدیه اول کامالً متعلق به خدا است ، همانطو

رستاخیز عیسی مسیح  .نی که پولس با آنها بحث کرده است ،رستاخیز مسیح را انکار نکردنددارد. جالب است که قرنتیا 

ین بود که  اولین کلیسا، بسیار تازه بود. رستاخیز عیسی به خودی خود مشکلی برای قرنتیان نبود. مشکل ا هنوز به یاد

، مردم به مرگ ادامه دادند. افرادی که  پس از رستاخیز شدن عیسی مسیحیان بسیاری مرده بودند.پس از رستاخیز عیسی 

. و دقیقاً به همین  به مسیح ایمان داشتند نیز مردند. این مسیحیان مانند مسیح نیستند که سه روز پس از مرگ برخواست

برای مسیح بود نه برای همه ما! پولس می گوید رستاخیِز عیسی فقط برای ما است!   دلیل استدالل این بود: رستاخیز فقط

است که ما نیز قیامت خواهیم داشت. این رستاخیِز عیسی متعلق به ماست با وجود   صمانتیاخیز عیسی اثبات و رست

ریق  ان نیز باید به همین طمسیحی .مرگ عمومی دارد خودش دستور داد و  رژیم آدم . آدمی که همه چیز را به ترتیب

نمی شوند. آخرین دشمن  منصرف ز خطرات جهان بمیرند. مسیحیان نیز چیزهای وحشتناکی را تجربه می کنند و ا

"مرگ زمینی" هنوز باقی مانده است. اولین اجتماعات مسیحی ، پولس و همه رسوالن ، همه یکی پس از دیگری  

در   باشد ما هم ما  از آنها نیز به همین شکل اتفاق افتاد. و اگر آخرین روزدرگذشتند. همینطور نسل های زیادی پس 

اینگونه   .شود، مرگ استآخرین دشمنی كه بر انداخته می .واهیم مرد. این بسیار واضح دیده می شود ما نیز خ  ,  گذرد

ما نیز محل رستاخیز ما خواهد بود. البته ، ما نمی   فند  فن شویم ، محلواقع بینانه توصیف می کند. اما حتی اگر د پولس

د. البته ما  که دوست داریم می میرد ، ناراحت خواهیم ش توانیم رستاخیز مردگان را تصور کنیم. مطمئناً وقتی شخصی را

ا را می کوبد ، می ترسیم و ناامید خواهیم شد. اما موارد زیر را تصور م  درب خرین دشمن ، مرگ ، انیز هنگامی که 

ست  گرسنگی بزرگ ، پیرزن و فرزندانش چند دانه گندم را در یک کاسه جمع کردند.آن زن پیر می توان کنید: در زمان

ی کوچک هستند ،  یک نان کوچک برای خودش و فرزندانش بپزد. و بچه ها در حال حاضر مشتاقانه منتظر این معالجه 

برآورده نکند. سپس زن ،کار باورنکردنی را انجام می دهد: او به همراه  موقتی  حتی اگر این گرسنگی را به طور

آن چیزی که بخشی از   .نه گندم را با اشک دفن می کنندفرزندان خود وارد زمین می شود. خانواده ی کوچک هر دا

رود و فروپاشی کند: اما بعد از آن اتفاق غیرقابل تصور رخ داد. دقیقاً در  زندگی بود باید به درون تاریک زمین فرو 

د و چندی پس  به زمین انداخته شده ان همان جایی که هر دانه گندم دفن شده بود و در آنجا باید پوسیده شود ، ریشه هایی

بز با گندم وجود داشت ... و بعد  یک مزرعه س از آن ، جوانه های ریز در حال مشاهده اند. و بعد از مدت زمان طوالنی

از زمان دیگر خانواده ی کوچک برداشت َغنی داشتند به طوری که غذای کافی برای همه وجود داشت. اینگونه است که  

         د. درست است که ما نمی توانیم تصور کنیم که اگر جسمی دفن شود یا خوِد عیسی رستاخیِز خود را توضیح دا

اما این راهی   .نداردمطابقت  باره به زندگی بازگردد. این نظمی است که هنوز با تجربه ی ما نده شود ، می تواند دوسوزا

را   ادرست نیست. پولس قیامت مسیحمطابقت ندارد ، همیشه ن است که با بسیاری موارد دیگر نیز وجود دارد. آنچه با تجربه ما
اکنون می دانیم که یک دانه گندم   می کنیم. و درست همانطور کهتجربیات بشری قرار می دهد. ما او را دنبال  در برابر همه

ندگی ز  میوه می آورد ، بنابراین ما نیز می دانیم که بدن مسیح به معنای رستاخیز و وقتی به زمین می افتد رشد می کند و صد بار 
 سیح ثابت شده است. آمین طریق بدن زنده م برای ما است. رستاخیز بر روی بدن پوسیده شده ثابت نشده است. اما از 

 

 

 

 

 

 

 


