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كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الصعود الذي نعتبره من األعياد الرئيسية والذي يناسب ذكر صعود
رب المجد بعد قيامته بأربعين يوم
ولكن ما الذي صعد تحديدا؟ بالطبع الرب يسوع ولكن الرب يسوع هللا الظاهر في الجسد كما في
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
ِِ
ِاإلجم ِ ِ
وحَ ،تراءى لِم َ ِ
ِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
ُممِ،
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
الت ْق َوىُ :
ال ئ َكةٍُ ،ك ِرَز به َب ْي َن األ َ
الر ِ َ َ َ
َوب ْ َ
أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
فهو بالهوته هو في كل مكان كما قال الكتاب
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 23 :1
َّال ِتي ِهي َج َس ُد ُهِ ،م ْل ُء َّال ِذي َي ْمألُ اْل ُك َّل ِفي اْل ُك ِل.
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 17 :1
ِ ِ
َّ ِ
ِ
وم اْل ُك ُّل
الذي ُه َو َقْب َل ُكل َش ْي ٍءَ ،وفيه َي ُق ُ
فالالهوت ال يصعد وال ينزل ألنه في كل مكان ولكن هو صعد بناسوته
وهو ليس مثل أخنوخ ألنه لم يحتاج ان هللا يأخذه
سفر التكوين 24 :5
ِ
َخ َذ ُه.
وج ْد أل َّ
َخ ُن ُ
َو َس َار أ ْ
هللا أ َ
وخ َم َع هللاَ ،وَل ْم ُي َ
َن َ
وليس مثل إيليا الذي اصعد من قبل الرب في مركبة نارية
سفر الملوك الثاني 11 :2
ان ِإ َذا مرَكب ٌة ِم ْن َن ٍار و َخيل ِم ْن َن ٍار َفصَل ْت بيَنهماَ ،فص ِع َد ِإيلَِّيا ِفي اْلع ِ
ِ
ان َوَي َت َكَّل َم ِ
يما ُه َما َي ِس َير ِ
اص َف ِة ِإَلى
َ
َْ َ
َ ٌْ
َ
َ
َْ ُ َ
َوف َ
السم ِ
اء.
َّ َ
ولكن صعد بذاته بقراره بقوته دون احتياج الى أي قوة خارجية.
ومع صعوده بناسوته هو لم يترك كنيسته كما قال
إنجيل متى 20 :28
َّه ِر»ِ .
ظوا ج ِميع ما أَوصي ُت ُكم ِب ِه .و َها أََنا مع ُكم ُك َّل األََّيامِ ِإَلى ا ْن ِق َض ِ
ين.
اء الد ْ
وه ْم أ ْ
آم َ
َو َعلِ ُم ُ
َ
ََ ْ
َن َي ْح َف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ
هو فقط أصبحنا ال نراه بالعيان انما باأليمان.

نحتفل بذكرى صعود المسيح ألنها هامة جدا فهي تكميل للقيامة فهو بقيامته اعطانا الخالص وفتح باب
الفردوس كما قال للص اليمين
إنجيل لوقا 43 :23
ول َل َكِ :إَّن َك اْلَي ْوم َت ُكو ُن م ِعي ِفي اْل ِفْرَد ْو ِ
س».
ال َل ُه َي ُسو ُ
ع« :اْل َح َّق أَقُ ُ
َفَق َ
َ
َ
وأيضا اصعد أسري الرجاء
سفر زكريا 12 :9
الرج ِ
ِ
اء.
َسَرى َّ َ
ْارِج ُعوا ِإَلى اْلح ْص ِن َيا أ ْ
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 9 :4
َما أََّن ُه « َص ِع َد»َ ،فما ُه َو ِإ َّال ِإَّن ُه َن َز َل أ َْي ًضا أ ََّوًال ِإَلى أَ ْق َسا ِم األَْر ِ
الس ْفَلى.
ض ُّ
َوأ َّ
َ
هذا بقيامته ولكن بصعوده حقق شيء جديد للبشرية وهو وجود الناسوت الروحاني عن يمين االب وألول
مرة
إنجيل مرقس 19 :16
ين ِ
الر َّب بع َدما َكَّلمهم ارَت َفع ِإَلى َّ ِ
س َع ْن َي ِم ِ
هللا.
ُث َّم ِإ َّن َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
الس َماءَ ،و َجَل َ
إنجيل متى 64 :26
ين اْل ُق َّوِة ،و ِ
اآلن ُت ْب ِصُرو َن ْاب َن ِ
ان َجالِ ًسا َع ْن َي ِم ِ
اإل ْن َس ِ
آتًيا
ال َل ُه َي ُسو ُ
ول َل ُك ْمِ :م َن َ
َ
ع« :أَ ْن َت ُقْل َت! َوأ َْي ًضا أَقُ ُ
َق َ
السم ِ
اء».
َعَلى َس َحاب َّ َ

سفر اعمال الرسل 7
ين ِ
ِ
وحةًَ ،و ْاب َن ِ
ان َق ِائما َع ْن َي ِم ِ
اإل ْن َس ِ
هللا».
الَ « :ها أََنا أَ ْن ُ
ظُر َّ
الس َم َاوات َم ْف ُت َ
َ 56فَق َ
ً
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة قُ ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًيرا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ل َخ َ َ
فهذا الذي اجلس ناسوته في يمين العظمة لن يتجسد مرة ثانية بجسد بشري ليأتي على األرض
ولكن بهذا فتح الباب للكنيسة التي في جسده ان يكون لنا مكان في يمين العظمة في السماويات
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 1
 18مس َت ِنيرًة عيو ُن أَ ْذ َه ِان ُكم ،لِ َتعَلموا ما ُهو رجاء َد ْعوِت ِه ،وما ُهو ِغَنى م ْج ِد ِمير ِاث ِه ِفي اْل ِق ِد ِ
ين،
يس َ
َ
ََ َ
ْ ْ ُ َ َ ََ ُ َ
ُ ْ َ ُُ
َ
ِ
ِ ِ
ينَ ،ح َس َب َع َم ِل ِش َّد ِة ُق َّوِت ِه
َ 19و َما ِه َي َع َ
ظ َم ُة ُق ْدَرِته اْل َفائَق ُة َن ْح َوَنا َن ْح ُن اْل ُم ْؤ ِمن َ
اوَّي ِ
يحِ ،إ ْذ أَ َقامه ِمن األ ِ
ِ ِِ ِ
السم ِ
ات،
َّ 20ال ِذي َع ِمَل ُه ِفي اْل َم ِس ِ
َم َواتَ ،وأ ْ
َُ َ ْ
َجَل َس ُه َع ْن َيمينه في َّ َ
ِ
ِ
َّه ِر َفَق ْط َب ْل ِفي اْل ُم ْس َت ْقَب ِل
اس ٍة َو ُسْل َ
ط ٍ
س ِفي ه َذا الد ْ
اس ٍم ُي َس َّمى َل ْي َ
ان َوقُ َّوٍة َو ِسَي َادةٍَ ،وُكل ْ
َ 21ف ْو َق ُكل ِرَي َ
أ َْي ًضا،
ِ
ِ ِ
ِ
يس ِة،
َ 22وأ ْ
َخ َض َع ُك َّل َش ْي ٍء َت ْح َت َق َد َم ْيهَ ،وإَِّي ُ
اه َج َع َل َ ْأر ًسا َف ْو َق ُكل َش ْي ٍء لْل َكن َ
َّ 23ال ِتي ِهي َج َس ُد ُهِ ،م ْل ُء َّال ِذي َي ْمألُ اْل ُك َّل ِفي اْل ُك ِل.
َ
وبهذا نحن أعضاء جسد المسيح سيكون لنا مكان في يمين العظمية

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 27 :12
اؤُه أَ ْفَر ًادا.
َما أَ ْن ُت ْم َف َج َس ُد اْل َم ِس ِ
َوأ َّ
َع َض ُ
يحَ ،وأ ْ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 15
السم ِ
هك َذا ُّ
َ 48كما ُه َو ُّ
اوُّيو َن أ َْي ًضا.
الس َماو ُّ
التَار ِبُّيو َن أ َْي ًضاَ ،وَك َما ُه َو َّ
ِي َ
التَرا ِب ُّي َ
هك َذا َّ َ
َ
ورَة ُّ
الس َماو ِ
ِي.
ورَة َّ
ص َ
التَار ِب ِيَ ،سَنْلَب ُ
ص َ
س أ َْي ًضا ُ
َ 49وَك َما َل ِب ْسَنا ُ
فلهذا بصعوده أصبحنا ال نبحث عن مكانة او مملكة أرضية بل مكانة سماوية معه كما شرح معلمنا بولس
الرسول
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8
ظم ِة ِفي ال َّسماو ِ
ِ
ِ
س ِفي َي ِم ِ
ات
س اْل َكالَمِ َف ُه َو :أ َّ
َ 1وأ َّ
ََ
يس َك َهَن ٍة م ْث َل ه َذاَ ،ق ْد َجَل َ
َن َلَنا َرِئ َ
َما َ ْأر ُ
ين َعْرش اْل َع َ َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 12
ِِ ِ
َ 2ن ِ
ِ
ِ ِ
اظ ِر َ ِ ِ ِ ِ
يم ِ
السُر ِ
يب
َج ِل ُّ
ور اْل َم ْو ُ
ام ُهْ ،
ان َو ُم َكمله َي ُسو َعَّ ،الذي م ْن أ ْ
اح َت َم َل ال َّصل َ
َم َ
ضوِع أ َ
ين إَلى َرئيس اإل َ
ش ِ
ِ
ين َعْر ِ
س ِفي َي ِم ِ
هللا.
ُم ْس َت ِهيًنا ِباْلخ ْزِيَ ،ف َجَل َ
وهذا الذي نحتفل به انه جعل لبشريتنا من وقت صعوده مكانة في يمين العظمة عندما نتغير
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي :4
ِ
ات وَقامَ ،ف َكذلِ َك َّ ِ
هللا أ َْي ًضا َم َع ُه.
 14أل ََّن ُه ِإ ْن ُكَّنا ُن ْؤ ِم ُن أ َّ
الراق ُدو َن ِبَي ُسو َعَ ،س ُي ْحضُر ُه ُم ُ
َن َي ُسو َع َم َ َ َ
الر ِ ِ
ين ِإَلى م ِج ِ
الر ِبِ :إَّنَنا َنح ُن األَحياء اْلب ِ
ين.
ق َّ
يء َّ
ول َل ُك ْم ه َذا ِب َكلِ َم ِة َّ
اقد َ
اق َ
ْ
الر ِب ،الَ َن ْس ِب ُ
َْ َ َ
َ 15فِإَّنَنا َن ُق ُ
َ

ِ
ِ
السم ِ
ِ
افِ ،ب َص ْو ِت َرِئ ِ
يح
16أل َّ
الرب َن ْف َس ُه ِب ُه َت ٍ
ات ِفي اْل َم ِس ِ
َن َّ
اء َواأل َْم َو ُ
يس َمالَ ئ َك ٍة َوُبو ِق هللاَ ،س ْو َ
ف َي ْن ِز ُل م َن َّ َ
ومو َن أَ َّوًال.
َسَي ُق ُ
ال َق ِ
ِ
ِ
هك َذا َن ُكو ُن ُك َّل
اة َّ
ين َس ُن ْخ َ
يعا َم َع ُه ْم ِفي ُّ
الس ُح ِب لِ ُم َ
الر ِب ِفي اْل َه َو ِاءَ ،و َ
طُ
اء اْلَباق َ
17ثُ َّم َن ْح ُن األ ْ
ف َجم ً
َحَي َ
الر ِب.
ين َم َع َّ
ِح ٍ
ض ُك ْم َب ْع ًضا ِبه َذا اْل َكالَ ِم.
18لِذلِ َك َع ُّزوا َب ْع ُ
ففي البوق األخير في المجيء الثاني واألخير نخطف ونكون مع الرب باستمرار وهو بناسوته جالس في
يمين العظمة فننتظر ان يأتي ويأخذنا الى هناك .وأيضا كما قال
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 3
السماو ِ
ِ ِ
ِ
الر ُّب َي ُسو ُع اْل َم ِسي ُح،
اتَّ ،ال ِتي ِم ْن َها أ َْي ًضا َن ْن َت ِظُر ُم َخلِ ًصا هُ َو َّ
َ 20فِإ َّن س َيرَتَنا َن ْح ُن ه َي في َّ َ َ
ط ِِ
اض ِعَنا لِي ُكو َن عَلى صورِة جس ِد مج ِد ِهِ ،بحس ِب عم ِل ِ
َن ُي ْخ ِض َع
َّ 21ال ِذي َس ُي َغِيُر َش ْك َل َج َس ِد َت َو ُ
اعته أ ْ
ُ َ ََ َْ
است َ َ
َ
َ
َ َ ََ ْ
لَِن ْف ِس ِه ُك َّل َشي ٍء.
ْ
وهذا ما وعدنا به الرب
إنجيل يوحنا :14
ِال َفِإ ِني ُك ْن ُت َق ْد ُقْل ُت َل ُكم .أََنا أَم ِضي أل ِ
ِ 2في َب ْي ِت أَ ِبي مَن ِاز ُل َك ِث َيرٌةَ ،وإ َّ
ُع َّد َل ُك ْم َم َكاًنا،
ْ
ْ
َ
ِن م َضي ُت وأَع َد ْد ُت َل ُكم م َكاًنا ِ
َكو ُن أََنا َت ُكوُنو َن أَ ْن ُت ْم أ َْي ًضا،
آتي أ َْي ًضا َوآ ُخ ُذ ُك ْم ِإَل َّيَ ،ح َّتى َح ْي ُث أ ُ
َ 3وإ ْ َ ْ َ ْ
ْ َ
َّ
يق»
َ 4وَت ْعَل ُمو َن َح ْي ُث أََنا أَ ْذ َه ُب َوَت ْعَل ُمو َن الط ِر َ

فلنفرح ولنبتهج ولنحتفل معا بعيد الصعود المجيد لرب المجد الذي حقق به وعوده وتمم ما أراده بالقيامة
بصعوده أيضا .وكل عام وحضراتكم بخير.

والمجد هلل دائما

