ما هي األمور المختصة بملكوت هللا
التي علمها المسيح لتالميذه في 40
يوم اعمال  3 :1ولوقا 24
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الشبهة

يكرر كثير من المشككين الشبهة التي قالها بارت ايرمان الملحد عن اين هي التعاليم المهمة التي
علمها المسيح لتالميذه كل يوم لمدة  40بيوم حسب ما قال
حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو
[الكتاب المقدس [][ Acts:1:3 ]-الذين اراهم ايضا نفسه ّ
يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن االمور المختصة بملكوت هللا] .

ولماذا لم تكتب رغم أهميتها؟ فهذه دروس مكثفة يجب أن يتعلمها كل انسان مسيحي.

الرد

الرد باختصار شديد في البداية المسيح لم يستمر يعلم التالميذ كل يوم نها ار وليال لمدة  40يوم
يعلمهم فالكتاب المقدس لم يقل هذا بل أخبرنا بالعكس انه ظهر مرات قليلة واالمر المهم أن
الكتاب المقدس قال لنا ملخص ما علمهم.

وندرس األول العدد لغويا لنتأكد من هذا ثم ندرس الظهورات وما قال فيها
العدد يقول
Act 1:3الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعد ما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما
ويتكلم عن األمور المختصة بملكوت هللا.
العدد في اليوناني يقول يظهر لهم خالل أربعين يوم
(IGNT+) οιςG3739 TO WHOM καιG2532 ALSO παρεστησενG3936 [G5656] HE PRESENTED
εαυτονG1438 HIMSELF ζωνταG2198 [G5723] LIVING μεταG3326 τοG3588 AFTER παθειν
αυτονG846 HE ενG1722 WITH πολλοιςG4183 MANY τεκμηρ

G3958 [G5629] HAD SUFFERED,

ιοιςG5039 PROOFS, διG1223 DURING ημερωνG2250 DAYS τεσσαρακονταG5062 FORTY ο
πτανομενοςG3700 [G5740] BEING SEEN αυτοιςG846 BY THEM καιG2532 AND λεγωνG3004
ταG3588 THE THINGS περιG4012 CONCERNING τηςG3588 THE βασιλειας

[G5723] SPEAKING

τουG3588 OF θεουG2316 GOD :

G932 KINGDOM

to whom He also presented Himself alive after His suffering by many
convincing proofs, appearing to them during forty days and speaking of the
things concerning the kingdom of God.
فالعدد لفظيا يقول إنه لم يظهر كل األربعين يوم بل يظهر في خالل األربعين يوم أي ظهورات
متفرقة على فترات
لم يكن دائما معهم في هذه الفترة كما كان قبل القيامة .إذ لم يقل الكاتب" :أربعون
يوما" وإنما
ً
ً
يوما" .كان يأتي ويختفي ليقودهم إلى مفاهيم علوية،
"خالل األربعين ً
االمر المهم أن كاتب هذا العدد هو لوقا البشير صاحب االنجيل الذي كلمنا في انجيله عن
ظهورات متفرقة على فترات مختلفة للرب يسوع المسيح مثل تلميذي عمواس وظهوره للمريمات
وظهوره لسمعان ثم ظهوره لالحدي عشر تلميذ وظهوره لهم في اورشليم
انجيل لوقا 24
 33: 24فقاما في تلك الساعة و رجعا الى اورشليم و وجدا االحد عشر مجتمعين هم و الذين
معهم
 34: 24و هم يقولون ان الرب قام بالحقيقة و ظهر لسمعان

 35: 24و اما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق و كيف عرفاه عند كسر الخبز
 36: 24و فيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم و قال لهم سالم لكم
 37: 24فجزعوا و خافوا و ظنوا انهم نظروا روحا
 38: 24فقال لهم ما بالكم مضطربين و لماذا تخطر افكار في قلوبكم
 39: 24انظروا يدي و رجلي اني انا هو جسوني و انظروا فان الروح ليس له لحم و عظام كما
ترون لي
 40: 24و حين قال هذا اراهم يديه و رجليه
 41: 24و بينما هم غير مصدقين من الفرح و متعجبين قال لهم اعندكم ههنا طعام
 42: 24فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل
 43: 24فاخذ و اكل قدامهم
 44: 24و قال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به و انا بعد معكم انه ال بد ان يتم جميع ما هو
مكتوب عني في ناموس موسى و االنبياء و المزامير
 45: 24حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب
 46: 24و قال لهم هكذا هو مكتوب و هكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم و يقوم من االموات في
اليوم الثالث
 47: 24و ان يكرز باسمه بالتوبة و مغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدا من اورشليم

 48: 24و انتم شهود لذلك
 49: 24و ها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من االعالي
 50: 24و اخرجهم خارجا الى بيت عنيا و رفع يديه و باركهم
 51: 24و فيما هو يباركهم انفرد عنهم و اصعد الى السماء
 52: 24فسجدوا له و رجعوا الى اورشليم بفرح عظيم

وفعرفنا ان العدد يقول عن ظهورات متفرقة وان كاتب العد لوقا البشير أيضا في انجيله قال ذلك
اما عن ظهورات الرب في األربعين يوم فقد أخبرنا عنها الكتاب وشرحتها بشيء من التفصيل في
ملف
ظهورات رب المجد بعد القيامة
وهم باختصار
1مريم المجدليه * * عند القبر اورشليم ومكتوب ما قال لها
2مريم والنساء * * * عند القبر وأيضا ومكتوب ما قال لهما
3بطرس * * عند القبر راي االكفان ثم راه

4تلميذي عمواس * * عمواس واكلوا معه نفس اليوم وهو الظهور المهم ونعرف ملخص ما قاله
لهما وهذا سأعود اليه الحقا
5عشرة تالميذ * * * اورشليم في نفس الليلة واكل ومكتوب ما قال لهم
بعد هذا لم يظهر لمدة ست أيام
6االحدي عشر تلميذ * * * بعد ثمان ايام في الجليل غالبا في البيت ومكتوب ما قال لهم
7التالميذ السبعة * * اكلوا عند بحيرة طبرية في الجليل ونعرف الموقف جيا ومعجزة السمك
8كل التالميذ * * في الجليل في البيت وأيضا نعرف ما قال
9خمسمائة اخ * * غير معروف بالتفصيل
10يعقوب * * في الجليل وهو ظهور مختصر
11التالميذ كلهم * * جبل الزيتون في اليوم األربعين ونعرف بالتفصيل ما حدث
فلهذا كما قلت شبهة المشككين ليس لها أصل

واعود االن الي ظهوره لتلميذي عمواس ألنه سيكشف لنا أشياء كثيرة
انجيل لوقا 24

 13: 24و اذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة
اسمها عمواس
 14: 24و كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث
 15: 24و فيما هما يتكلمان و يتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه و كان يمشي معهما
 16: 24و لكن امسكت اعينهما عن معرفته
 17: 24فقال لهما ما هذا الكالم الذي تتطارحان به و انتما ماشيان عابسين
 18: 24فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس و قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم و لم
تعلم االمور التي حدثت فيها في هذه االيام
 19: 24فقال لهما و ما هي فقاال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتد ار في
الفعل و القول امام هللا و جميع الشعب
 20: 24كيف اسلمه رؤساء الكهنة و حكامنا لقضاء الموت و صلبوه
 21: 24و نحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل و لكن مع هذا كله اليوم له ثالثة ايام
منذ حدث ذلك
 22: 24بل بعض النساء منا حيرننا اذ كن باك ار عند القبر
 23: 24و لما لم يجدن جسده اتين قائالت انهن راين منظر مالئكة قالوا انه حي

 24: 24و مضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء و اما هو فلم
يروه
 25: 24فقال لهما ايها الغبيان و البطيئا القلوب في االيمان بجميع ما تكلم به االنبياء
 26: 24اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا و يدخل الى مجده
 27: 24ثم ابتدا من موسى و من جميع االنبياء يفسر لهما االمور المختصة به في جميع
الكتب
واقف عند هذا العدد النه هام جدا في موضوعنا اليوم
فلوقا في اعمال يقول (األمور المختصة بملكوت هللا) وهنا يقول (االمور المختصة به) فاالمور
المختصة بملكوت هللا التي يريد ان يعرفوها المشككين ويدعوا انها لم تكتب هي األمور المختصة
بالمسيح (في جميع الكتب) أي في اسفار العهد القديم.
فملكوت هللا هو ملكوت المسيح
إنجيل متى 28 :16
ان ِ
ِ ِ
ههَنا َق ْوما الَ َي ُذوُقو َن اْلم ْو َت َح َّتى َيَرُوا ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
آتًيا ِفي
اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن م َن اْلقَيا ِم ُ
ق أَ ُق ُ
َ
ً
َمَل ُكوِت ِه».

إنجيل لوقا 30 :22

اسي َت ِديُنو َن أَسبا َ ِ ِ
ِ ِ ِ
يل اال ْثَني
لِ َتأ ُْكُلوا َوَت ْشَرُبوا َعَلى َمائ َدتي في َمَل ُكوِتيَ ،وَت ْجلِ ُسوا َعَلى َكَر ِ َّ
َْ
ط إ ْسَارئ َ
ْ
َع َشَر

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5 :5
اع َّال ِذي ُه َو َعا ِبٌد لِأل َْوَث ِ
اث ِفي
َفِإَّن ُك ْم َت ْعَل ُمو َن ه َذا أ َّ
س أ َْو َ
س َل ُه ِم َير ٌ
ان أ َْو َن ِج ٍ
َن ُك َّل َز ٍ
ط َّم ٍ
ان َلْي َ
يح و ِ
ِ
ِ
هللا.
َمَل ُكوت اْل َمس ِ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 13 :1
الظْلم ِة ،وَنَقَلَنا ِإَلى مَل ُك ِ
ان ُّ
طِ
وت ْاب ِن َم َحَّب ِت ِه،
َّال ِذي أَْنَق َذَنا ِم ْن ُسْل َ
َ َ
َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1 :4
يد أ ِ
ِِ
اشدك ِإ ًذا أَمام ِ
ظ ُه ِ
ورِه
الر ِّب َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
هللا َو َّ
اتِ ،عْن َد ُ
اء َواأل َْم َو َ
يح ،اْل َعت ْ
أََنا أَُن ِ ُ َ
ين األ ْ
َن َيد َ
َحَي َ
ََ
َو َمَل ُكوِت ِه:

رسالة بطرس الرسول الثانية 11 :1

هك َذا يَقَّدم َل ُكم ِب ِسع ٍة د ُخول ِإَلى مَل ُك ِ
يح األََب ِد ِّي.
وت َرّبَِنا َو ُم َخّلِ ِصَنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
أل ََّن ُه َ ُ ُ ْ َ ُ ٌ
َ
فملكوت هللا هو ملكوت المسيح الن المسيح هو هللا .وملكوت االب واالبن والروح القدس ملكوت
واحد الن االب واالبن والروح القدس إله واحد امين
ونعرف أيضا كل تعاليم ملكوت هللا من االناجيل بالتفصيل التي تكلم عنها األربع اناجيل أكثر من
المئة مرة ما بين شرح وما بين أمثال ووصايا وغيره .فكيف بعد كل هذا يأتي أحدهم ويقول عن
جهل او تدليس اين هي التعاليم عن األمور المختصة بملكوت هللا!!!

االمر االخر المهم وهو ان شرح المسيح لتالميذه مثل تالميذي عمواس وبقية التالميذ باألمور
المختصة به في العهد القديم هو نبوات العهد القديم والتي تكلم األربع اناجيل عنها بالتفصيل
ونعرف عنها الكثير الن العهد الجديد وبخاصة االناجيل ذكر الكثير منها بناء على تعاليم المسيح
لهم في فترة األربعين
وشرحت هذا باختصار في ملف
النبوات عن المسيح في العهد القديم باإلحصاء
وأيضا
النبوات عن المسيح في العهد القديم والوهيته

فالذي شرح لمتى ومرقس ولوقا وليوحنا ان المكتوب في هذا العدد من مقطع كبير او صغير سواء
بداية من تكوين الى مالخي هو المقصود به المسيح هو المسيح نفسه سواء في ظهوراته خالل
األربعين يوم وأيضا بعد هذا بإرشاد كتبة الوحي بروحه القدوس

أيضا من األمور الهامة التي شرحها المسيح في ظهوراته هو تاكيد لبقية اسرار الكنيسة السبعة
فهو اكد سر االفخارستيا قبل صلبه ولكن بعد قيامته اكد الكثير من االسرار مثل
المعمودية
إنجيل متى 19 :28
ِ
ِ
ِ
وح اْلُقُد ِ
س.
الر ِ
االب ِن َو ُّ
ُممِ َو َع ّمُد ُ
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ

المسحة
إنجيل لوقا 49 :24
ِ
و َها أََنا أُرِسل ِإَلي ُكم مو ِع َد أَِبي َ .فأ َِقيموا ِفي م ِديَن ِة أ ِ
َعالِي».
يم ِإَلى أ ْ
َن ُتْلَب ُسوا ُق َّوًة م َن األ َ
ْ ُ ْ ْ َْ
ُ
َ
ُور َشل َ
َ
ُ

التوبة واالعتراف

إنجيل لوقا 47 :24
وأَن ي ْكرز ِب ِ ِ
التوب ِة وم ْغ ِفرِة اْل َخ َ ِ ِ
يع األُممِ ،مب َت َدأً ِم ْن أ ِ
يم.
ط َايا ل َجم ِ َ ُ ْ
ُ
اسمه ِب َّ ْ َ َ َ َ
َ ْ ُ ََ ْ
ُور َشل َ

إنجيل يوحنا 23 :20
ُم ِس َك ْت».
َم َس ْك ُت ْم َخ َ
َم ْن َغ َفْرُت ْم َخ َ
ط َاي ُ
ط َاي ُ
اه أ ْ
اه ُت ْغ َفُر َل ُهَ ،و َم ْن أ ْ

التناول
انجيل لوقا 24
َخ َذ ُخْب ًاز َوَب َار َك َوَك َّسَر َوَن َاوَل ُه َما،
َ 30فَل َّما َّات َكأَ َم َع ُه َما ،أ َ
اخ َت َفى َعْن ُه َما،
اه ُث َّم ْ
َ 31فاْن َف َت َح ْت أ ْ
َعُيُن ُه َما َو َعَرَف ُ

الكهنوت
إنجيل يوحنا 22 :20
س.
ال َل ُه ُم« :ا ْقَبُلوا ُّ
الر َ
وح اْلُقُد َ
ال ه َذا َن َف َخ َوَق َ
َوَل َّما َق َ

مسحة المرضى
إنجيل مرقس 18 :16
ضُّرُه ْمَ ،وَي َض ُعو َن أَْي ِدَي ُه ْم َعَلى اْل َمْر َضى َفَيْبَأرُو َن».
َي ْح ِمُلو َن َحَّي ٍ
يتا الَ َي ُ
ِن َش ِرُبوا َشْيًئا ُم ِم ً
اتَ ،وإ ْ
باإلضافة الى غيرها الكثير من تعاليم المسيح التي كتبت تفصيال مثل
إرسال التالميذ للكرازة وتلمذة األمم واليهود (مت )19:28وأن يعلموا األمم حفظ الوصايا التي
علمها لهم السيد (مت .)20:28وأن يرعوا شعبه كما يرعى الراعي قطيعه (يو.)17-15:21
ألن المسيح حي وقد قام من األموات فسيكون
دائما في كنيسته "ها أنا معكم كل األيام وإلى
ً
انقضاء الدهر آمين" (مت )20:28فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم
باآليات التابعة آمين" (مر.)20:16
فهل بعد كل هذا يتج أر أحد ويتساءل عنما قاله المسيح في األربعين يوم من تعاليم؟
فالمسيح في األربعين يوم لم يضيف شيء جديد ولكن تذكرة بالنبوات المكتوبة بالفعل وتذكرة
باألسرار وتذكرة بالتعاليم والوصايا وكل ما قاله سابقا .فهو عندما قال على الصليب "قد أكمل" فهو
كان قد أكمل كل عمل الفداء ،وأيضا أكمل كل تعاليمه التى أراد لها أن تصل إلى شعبه فى العهد
الجديد.

اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

