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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 رسالة كورنثوس األولى

 
من دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.8-6كورنثوس 1حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 11: 1يوحنَّا 

 

 . 11: 1)في مجموعات ثُنائية(: يوحنَّا  راجعوا

 

 دقيقة( 85) تعليم 1

عود:  عيد الصُّ

 المسيح إلى السَّماءاالحتفال بذكرى ُصعود 

 

عود هو عيد مسيحيٌّ نحتفل فيه بذكرى صعود يسوع المسيح ِمن األرض إلى السَّماء وجلوسه ُمقدِّمة : عيد الصُّ

على العرش بصفته ملك الملوك. وسوف نَتعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن تََربُّع يسوع على العرش وتأثير 

أنبياء العهد القديم تنبَّأوا عن صعود المسيح ذلك علينا كمؤمنين مسيحيِّين. وسوف نَتعلَّم أيًضا كيف أنَّ 

وجلوسه على العرش. وسوف نرى ما حدث عند صعود يسوع وجلوسه على العرش، وكيف أنَّ صعوده إلى 

 السماء وتربُّعه على العرش لهما تأثير على كل شخص. 

 

 أ( نُبوءات عن ُصعود يسوع المسيح 
 

ا ِسفر إشعياء فُكتِب في سنة قبل  1222ُكتِبَت المزامير في نحو سنة  قبل الميالد. وقد تَنَبَّأ  022الميالد. أمَّ

 يوًما ِمن حدوث ذلك فعلي ًا. 12ميالديَّة؛ أْي قبل أكثر ِمن  02سنة  ىيسوع عن صعوده قبل موته في حوال
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لى موقعه الجديد في خيمة في مدينة داود )صهيون( نَظََم داُود هذا المزمور وَرنََّمهُ عندما نُقَِل تابوت العهد إ

(. وفي 6: 10 األيام أخبار1(. وكان يُنظَر إلى تابوت العهد على أنه مسكن هللا على األرض )6صموئيل 0)

تلك المناسبة، اصطفى داود ثالثين ألف َرُجل إلحضار التَّابوت الذي كان الفلسطينيون قد استولوا عليه. وقد 

بني إسرائيل بكل قوتهم أمام الرب باستخدام جميع أنواع اآلالت الموسيقيَّة ِمن َرباٍب، ودفوٍف، احتفل هو وكل 

وُصنوٍج، وغيرها. وقد احتفل الشعب وَرنَّموا قائلين إنَّ األرض هي للرب بكل ما فيها وَمن عليها. وكان داُود 

رب ست خطواٍت. وفي ذلك اليوم، رقص داود بكل قوته يَْذبَح ثوًرا وعجالً معلوفًا ُكلَّما تَقَدَّم حاملوا تابوت ال

 أمام الرب. 

 

بِّ )صهيون(، َويَقَِف فِي بَْيتِِه الْ  ُمقَدَّسِ وهُنا، يتساءل ناظم المزمور قائالً:  "َمْن يَِحقُّ لَهُ أَْن يَْصَعَد إِلَى َجبَِل الرَّ

على جبل الُمريَّا(؟" ويأتي الجواب )خيمة االجتماع التي نُِصبَت على جبل صهيون قبل بناء هيكل الرب 

. َذاَك الَِّذي الَ يَْحِمُل نَْفَسهُ َعلَى اْلبَ  اِطِل )أي الذي ال يعبد سريًعا: "إِنَّهُ َصاِحُب اْليََدْيِن الطَّاِهَرتَْيِن َواْلقَْلِب النَّقِيِّ

، َواْلبِرَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ ُمَخلِِّصِه". أي إله غير إله الكتاب الُمقدَّس(، َوالَ يَْحلُِف ُمنَافِقاً. يَتَلَقَّى الْ  بِّ بََرَكةَ ِمَن الرَّ

وح 01: 05وتتألَّف البََركة في الكتاب الُمقدَّس ِمن الوقائع الروحيَّة واألبديَّة مثل ملكوت هللا )َمتَّى  (، والرُّ

-0: 1، والفداء، والففران )أفُس  (، وكل بََركة روحيَّة مثل التبنِّي كأوالد هللا11: 0القُُدس الموعود )غالطيَّة 

ا التبرير فيتألف ِمن الخالص. وفي سياق المزمور 0 فإنَّ األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف  01(. أمَّ

(. ويتألف هذا الجيل ِمن األشخاص الذين يطلبون إله الكتاب 6: 01نظر المزمور أيُْدَعون جميًعا "الِجْيل" )

 ه. الُمقدَّس ويلتمسون حضور

 

هو نبوءة مسيَّانية عن صعود يسوع المسيح إلى السماء! وفي ضوء إعالن العهد الجديد،  01ولكنَّ المزمور 

ال يُمكن ألحد غير يسوع المسيح أن يصعد إلى السماء وال أن يقف في محضر هللا القُدُّوس. فلي  هناك إنسان 

(. وال يمكن ألي شخص أن 18-9: 0ومية يستحق ذلك. ولي  هناك إنسان طاهر اليدين أو نقي القلب )ر

؛ 11-12: 0يكسب البر بجدارته عن طريق إطاعة الناموس أو القيام بما يكفي ِمن األعمال الصالحة )غالطيَّة 

 (. 00: 0(. فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا )رومية 9-8: 0أفُس  

 

(. لذلك، فقد 08، 06: 0؛ 15: 1ته )عبرانيِّين ولكنَّ يسوع كان مؤهَّالً لذلك. فهو بال خطيَّة وكامل في صفا

 كان بمقدوره أن يصعد إلى السماء وأن يقف في َمحَضر هللا القدُّوس كنائٍب َعنَّا. 
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 لذلك، أال يَْجُدر بالمؤمنين المسيحيِّين أن يحتفلوا بصعود يسوع وجلوسه عن يمين هللا؟

 

 

 .31-26، 22-21، 21-18: 86المزمور  -2

 

: 68يَْملُك أصالً على جبال إسرائيل، وال سيَّما على جبل صهيون، ِمن الُمستبَعد أن يكون المزمور ألنَّ هللا 

ة األولى التي تَمَّ فيها إحضار تابوت الرب إلى صهيون. فقدا كان تابوت العهد يؤخذ لمرافقة  10 يُشير إلى الَمرَّ

صهيون. حينئٍذ، كان بنو إسرائيل يُنشدون نف  جيش بني إسرائيل في الحرب، ثُمَّ تتم إعادته إلى مكانه في 

 (. 9-0: 1صموئيل 1؛ قاِرن 11: 11صموئيل 0هذه الكلمات )

 

ر داود هللا هنا بأنه  ُمنتصر يصعد ِمن المعركة إلى مسكنه في العالء )خيمة االجتماع على جبل  إلهيَُصوِّ

بايا. وهو يَقبل الفنائم صهيون( في حين تتبعه أعداد ال تُحصى ِمن المركبات التي تسوق خل فها الكثير ِمن السَّ

الً عن موكب نُصرة هللا: فاهلل الملك يجل  على عرشه بكل  ِمن الشعوب المهزومة. ثُمَّ نجد هنا شرًحا ُمفصَّ

َشتِّت هيبة وقداسة. وفي المقدمة هناك الُمَفنُّون، ثُمَّ الموسيقيُّون، ثُمَّ ضاربات الدفوف. ويَدعو داود هللا هنا بأن يُ 

ون بالقتل )قاِرن إشعياء  (. ويوَصف هؤالء الشعوب بأنهم "الوحش الكاِمن بين 1: 00الشعوب الذين يَُسرُّ

(، وهُم يَُمثِّلون األمم التي 11-1: 11( أو التمساح )أيُّوب 01-15: 12القصب" إشارةً إلى فرس النهر )أيُّوب 

 كانت تقهر شعب هللا وتضطهده. 

 

 .7-8: 9إشعياء  -3

 

الطفل الذي سيُولد على األرض سيُدعى "إلهًا قديًرا"، وسوف يمتلك نف  الطبيعة اإللهيَّة التي يمتلكها هللا 

، فإنَّ الرب يسوع المسيح يُدعى 00-02: 12"اآلب األزلي". فكما أنَّ الرب يُدعى "هللا القدير" في إشعياء 

سماء وجلوسه على العرش، سوف تكون رياسة . وبعد صعوده إلى ال6: 9أيًضا "هللا القدير" في إشعياء 

الكون كله على َكتِفِه. ولن تكون نهاية لنُموِّ رياسته في كل بلد في العالم. كما أنه سيُنشئ سالًما بين هللا 

(. وسوف يُقيم مملكته 11-1: 5واإلنسان، وبين اإلنسان وأخيه اإلنسان ِمن خالل ذبيحته الكفَّاريَّة )رومية 

 ويَْعُضَدها بالحق والبِر منذ مجيئه األول إلى األبد!ويُثَبِّتها 

 

 .13-9: 3يوحنَّا  -1

 

 نزول يسوع المسيح ِمن السماء كشف لنا عن بعض األمور السماويَّة، ثُمَّ أعقب ذلك صعوده إلى السماء:
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 أ( يسوع المسيح هو الوحيد في التاريخ الذي نََزل ِمن السماء ثُمَّ صعد إليها!

 

إنه ما ِمن أحد في التاريخ صعد إلى السماء ليعرف حقيقة األمور السماويَّة. فهو الوحيد الذي سكن يقول يسوع 

(. فيسوع 10-9: 0في السماء ونزل منها. وهو الوحيد الذي يعرف األمور السماوية ويُعلنها لنا )يوحنَّا 

فليَّة ِمن األرض وصعد إلى ما فوق السَّما (. فما ِمن نبيٍّ 12-9: 1وات )أفُس  المسيح نزل إلى األقسام السُّ

آخر عاش في التاريخ أو ادَّعى أنه نبي جاء ِمن السماء أو رجع إليها! ومع أن أخنوخ وإيليَّا صعدا إلى 

السَّماء، إالَّ أنهما لم ينزال منها. كذلك، فإن جميع األنبياء في كل مكان في العالم ما زالوا أمواتًا في قبورهم. 

 ينزلوا ِمن السماء ولم يصعدوا إليها.  وبذلك، فهُم لم

 

كذلك، فإنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حي ًا! وهو الوحيد الذي جاء ِمن 

السماء وعاد إليها! أجل، إنه الوحيد الذي نزل ِمن السماء وصعد إليها. وهذه الحقيقة تُبرهن على أنَّ يسوع 

نبيٍّ في كل األزمنة؛ بل إنه كان أكثر ِمن ذلك بكثير! فهو لي  أعظم رئي  للكهنة فحسب،  المسيح هو أعظم

وال أعظم نبيٍّ فحسب، وال أعظم ملك فحسب، بل هو هللا! إنه هللا الذي أخذ طبيعة بشريَّة دون أن يتخلَّى عن 

 ؛0: 0ناٍر فحسب )خروج  طبيعته اإللهيَّة. وهو هللا الذي أعلن ذاته ال ِمن خالل عمود سحاٍب وعمود

 (. 18، 11، 1: 1(، بل أعلن ذاته أيًضا في شخص يسوع المسيح التاريخي )يوحنَّا 18: 19؛ 01: 10

 

 (.12: 3ب( يسوع المسيح نزل ِمن السماء لكي يُعلن األشياء السماويَّة للبشر )يوحنَّا 

 

ا يعرفان عن "األمور السماويَّة" ويشهدان عنها. إنَّه ويوحنَّا المعمدان كان 11: 0يقول يسوع في إنجيل يوحنَّا 

ولكنَّ القادة الدينيِّين اليهود لم يقبلوا شهادتهما. وقد تََمكَّن يسوع ِمن قول ذلك ألنه كان يرى قلوبهم ويعرف 

دهم في قبول تعاليمه )  (.05: 0نظر يوحنَّا أتردُّ

 

ْثتُُكْم بِأُُموِر األَْرِض َولَْم تُْؤِمنُوا، فََكْيَف تُْؤِمنُوَن إِْن : "إِْن ُكْنُت َحدَّ 10: 0وقد قال يسوع لهؤالء في يوحنَّا 

ْثتُُكْم بِأُُموِر السََّماِء؟"   َحدَّ

 

. وِمن األمثلة َتْحُدث على األرض: كان يسوع يتحدَّث عن أمور سماويَّة بطبيعتها، ولكنها األمور األرضيَّة

ته  (، وإعالن الخبر 19: 0(، وموت المسيَّا وقيامته )يوحنَّا 11: 1)يوحنَّا على ذلك: مجيء المسيَّا إلى خاصَّ

وح القُُدس 10-16: 0السار إلى األُمم في كل مكان في العالم )يوحنَّا  (، والمعمودية بالماء والمعمودية بالرُّ
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قديم: "َوأَُرشُّ َعلَْيُكْم َماًء (. وكان هللا قد تََحدَّث عن هذه األشياء في العهد ال8-0: 0؛ 00: 1)التجديد( )يوحنَّا 

لُِكْم ُروحاً َجِديَدةً، َوأَْنتَِزُع نَقِي اً فَتَْطهُُروَن ِمْن ُكلِّ نََجاَستُِكْم َوِمْن ُكلِّ أَْصنَاِمُكْم، َوأَهَبُُكْم قَْلباً َجِديداً، َوأََضُع فِي َداخِ 

هُ قَْلَب لَْحٍم. َوأََضُع ُروِحي فِي َداِخلُِكْم فَأَْجَعلُُكْم تَُماِرُسوَن فََرائِِضي ِمْن لَْحِمُكْم قَْلَب اْلَحَجِر َوأُْعِطيُكْم ِعَوضاً َعنْ 

(. فالتجديد يَْحُدث في نِطاق خبرة اإلنسان على األرض. 00-05: 06َوتُِطيُعوَن أَْحَكاِمي َعاِملِيَن بِهَا" )حزقيال 

الذاتيه على إرضاء هللا يُدرك حاجته إلى الوالدة  لذلك، فإن كل َمن عرف العهد القديم وتأمَّل في عدم مقدرته

 الجديدة!

 

وح القُُدس، إالَّ أنَّ غالبية  ومع أن العهد القديم ويسوع في العهد الجديد َعلَّما عن تجديد الناس بواسطة الرُّ

لتصديق. اليهود رفضوا ذلك. وحتى إن نيقوديموس وأمثاله كانوا يظنون أن هذه األمور األرضيَّة غير قابلة ل

 لذلك، كيف كانوا سيؤمنون عندما تََكلَّم يسوع إليهم عن األمور السماويَّة؟

 

، وال سيَّما خطة هللا األزليَّة للخالص تَْحُدث في السَّماء: األمور السماويَّة هي األشياء التي األمور السماويَّة

د الذي كان موجوًدا دائًما في محضر هللا . فابن هللا هو الوحي18-10: 0يوحنَّا  إنجيل والتي َشَرحها يسوع في

ويعرف كل القرارات التي ُصنَعت في السماء. فما ِمن شخص ذهب إلى السماء ليعرف األشياء السماويَّة. 

يَُخلِّص ولكنَّ يسوع جاء ِمن السماء، وهو يعرف األمور السماويَّة ويُعلنها لنا. وخطَّة هللا السماويَّة هي أن 

ِمن خالل موت يسوع  يَُخلِّص الناسة وشعب ولسان في العالم. وتقتضي خطة هللا السماويَّة أن ِمن كل أُمَّ  شعبه

المسيح وقيامته. فخطَّة هللا الخالصيَّة تَْكُمن خارج نطاق معرفة اإلنسان وقدرته على التخيُّل إلى أن يُعلنها هللا 

خطَّة هللا السماويَّة فحسب، بل وأيًضا (. وقد عمل يسوع ال على كشف 12-0: 0كورنثوس 1نفسه لإلنسان )

 على تنفيذها وجعلها ُمتاحة لإلنسان!
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عندما قال يسوع إنه ذاهب إلى مكاٍن ال يمكن لتالميذه الذهاب إليه )صعوده إلى السَّماء(، امتأل التالميذ 

ألنهم كانوا يتشاجرون َحول َمن هو  خجلواألنَّ يسوع قال إنه سيتركهم. وقد  حزنوابمشاعر مضطربة. فقد 

بسبب تَنَبُّؤ يسوع بأنَّ واحًدا منهم سيخونه، وأنَّ تلميًذا آخر سيُنكره، وأنَّ الجميع  تََحيَّروااألعظم بينهم. وقد 

في إيمانهم بسبب تفكيرهم في صعوبة ما قاله يسوع عن خيانة أحدهم له.  اضطربواسيتخلون عنه. ولعلهم 
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يسوع وتََمنُّوا أن تتفيَّر األمور. وفي الحقيقة أنَّ إيمان التالميذ كان على الِمَحك.  أحبوانفسه، فقد وفي الوقت 

عهم يسوع وقال لهم أن يستمروا في اإليمان باهلل اآلب وبه.   لهذا فقد َشجَّ

 

: 00الثاني للمسيح )المزمور لقد قال يسوع إنه ذاهب ليُِعدَّ مكانًا لتالميذه. و "بيت هللا" هو السَّماء قبل المجيء 

 :65(. وهو أيًضا األرض الجديدة بعد المجيء الثاني ليسوع المسيح )إشعياء 15: 60؛ إشعياء 10-11

(. وكلمة "مكان" هُنا تُشير إلى مكان ُسكنى المؤمنين وإلى مقامهم ومصيرهم األبدي. 0-1: 01؛ رؤيا 16-10

تالميذه أن يحيوا معه إلى األبد. فهذا هو مصيرهم األبدي.  فِمن خالل موت يسوع المسيح فقد أصبح بإمكان

وِمن خالل قيامته، فقد أَعدَّ تالميذه وهيَّأهم لمكانهم األبدي. وِمن خالل صعوده إلى السَّماء فقد هَيَّأ ذلك المكان 

 لتالميذه. 

 

حينذاك في الموت الجسدي وقد قال يسوع إنه سيأتي ثانيةً ويأخذهم ليكونوا معه. ولم يَُكن يسوع يُفَكِّر 

ب بالمؤمنين. حينئٍذ،  للمؤمنين في المقام األول، بل كان يُفَكِّر في مجيئه الثاني. فعند مجيئه الثاني، سوف يَُرحِّ

سوف يُعانقون بعضهم بعًضا ويفرحون بوجودهم معه! وهذا هو السبب في أنَّ تركه لهم وصعوده إلى السماء 

 (!0: 16نظر أة لحياتهم )هو لي  خبًرا سيئًا، بل بََرك

 

ويمكن تطبيق هذا المقطع الكتابي على الموت الجسدي للمؤمن ألنَّ روحه ستكون موضع ترحيب أيًضا في 

ك المؤمنين ويدفعهم إلى االستمرار في اإليمان 00-01: 1السماء )فيلبِّي  (. وهذا الرجاء الحي هو الذي يَُحرِّ

 بيسوع المسيح!

 

  .7: 18يوحنَّا  -8

 

وح القُُدس ق ال يسوع إنَّ ذهابه )أي: صعوده إلى السماء( هو لمنفعة تالميذه. فحينئٍذ فقط، سوف يَِحلُّ الرُّ

عليهم. وكان يسوع قد أخبرهم في وقت سابق إنه سيكون ِمن مصلحتهم أن يمضي ألنه سيذهب إلعداد مكان 

(، وعلى تعميق 10: 11مال أعظم )يوحنَّا (. كما أنه سيمنحهم القدرة على القيام بأع08، 0: 11لهم )يوحنَّا 

(. وقد قال لهم أيًضا إنه سيكون أقرب إليهم ِمن 02: 11فهمهم للعالقة القائمة بين هللا اآلب وهللا االبن )يوحنَّا 

(! 08، 10، 16: 11أي وقت مضى ألنه لن يكون معهم فحسب، بل سيكون فيهم ِمن خالل روحه )يوحنَّا 

 ء يسوع عن أعين تالميذه مأساةً، بل كان ميزة عظيمة وانتصاًرا عظيًما!لذلك، لم يَُكن اختفا
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ولكن قبل حدوث ذلك، كان ينبفي على يسوع أن يموت على الصليب وأن يقوم ِمن األموات لكي يستحق 

خالص شعبه. فبدون استحقاق خالصهم، لن يكون هناك أي شيٍء قادر على تخليصهم! لذلك، كان يجب على 

وح القُُدس، سوف يسوع أن يم وت على الصليب وأن يقوم ِمن األموات. وبعد صعوده إلى السماء وانسكاب الرُّ

وح القُُدس!  يُطَبِّق يسوع ذلك الخالص الُمستحق على قلوب وحياة المؤمنين ِمن خالل الرُّ

ن يرجع إليهم بطبيعته ، لما أمكنه أبطبيعته البشريَّة المنظورة والمحدودةوهكذا، لو أنَّ يسوع لم يترك تالميذه 

وح القُُدسغير المنظورة وغير المحدودة اإللهيَّة  . فقد جاء يسوع إلى األرض في طبيعته البشرية في هيئة الرُّ

المنظورة لكي يُعلن هللا غير المنظور لهم ويَُكفِّر عن خطاياهم. وسوف يعود يسوع إلى األرض في طبيعته 

مل الخالص الذي أتَمَّه على حياة المؤمنين المسيحيِّين في كل أنحاء العالم اإللهية غير المنظورة لكي يُطَبِّق ع

 (!0-1: 1وغالطيَّة  8نظر رومية أوعلى َمرِّ العصور )

 

وح القُُدس في عمل الخالص هذا. فاهلل اآلب أرسل  وهكذا، فهناك تعاون تام بين هللا اآلب، وهللا االبن، وهللا الرُّ

وح )يوحنَّا  وح القُُدس يَْذهَب! 0: 16؛ 06: 15القُُدس )يوحنَّا  (، وهللا االبن أرسل الروح06: 11الرُّ (، والرُّ

 (. 00: 0( وعلى الكنيسة )أفُس  11-8: 16وسوف يكون للروح القُُدس تأثير هائل على العالم )يوحنَّا 

 

 .17: 21يوحنَّا  -7

 

ل شاهد على قيامة يسوع وُصعو ده. ومع أنَّ يسوع أوصى النِّسوة األُخريات بأن أصبَحت مريم المجدليَّة أوَّ

(، إالَّ أنه أوصى مريم المجدليَّة أيًضا بإخبار 0: 08يُخبروا التالميذ بما َحَدث وبأنه سيالقيهم في الجليل )َمتَّى 

التالميذ عن ذلك الَحَدث العظيم في تاريخ الخالص الذي كان على وشك الحدوث، وتحديًدا: صعود المسيح 

 السَّماء!إلى 

 

لقد تنبَّأ يسوع بأنه سيذهب إلى أبيه السَّماوي. ولهذا السبب، لم يَُعد بإمكان التالميذ أن يقترنوا به كما في 

السابق. فقبل موت يسوع، كانت مريم المجدليَّة تتواجد يوميًا مع يسوع وتالميذه وتَختبر الشَِّرَكة الُحلوة معه. 

قدت مريم أنها ستتمكن من مواصلة تلك الشَِّرَكة معه بذات الطريقة. لهذا، وبعد قيامة يسوع ِمن األموات، اعت

: 08فقد َجثَت عند قدميه تعبيًرا عن سجودها له؛ وهو ذات الشيء الذي فعلته النِّسوة األُخريات الحقًا )َمتَّى 

(. ولكنَّ 00: 02 (. ولم يَعتِرض يسوع على لمسها له. ونرى الحقًا أن يسوع دعا توما إلى لمسه )يوحنَّا9

 به بتلك الطريقة كما لو أنها تُريد َمنعه ِمن الرحيل ثانيةً.  التعلقيسوع قال لها إنه ال ينبفي لها أن تستمر في 
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كانت فترة اقتران يسوع المنظور بتالميذه قد انتهت. وكان يسوع سيَظهر اآلن ألحد التالميذ، ثُمَّ الحقًا لواحٍد 

ضرورة التوقف عن محاولة االحتفاظ به لنفسها. فقد كان ُمزمًعا على الصعود إلى أبيه آخر. لهذا، فقد أخبرها ب

في السَّماء. حينئٍذ، لن تَْبَق العالقة اليومية بين يسوع وأتباعه على األرض على حالها. فبدالً ِمن االقتران 

وح ال قُُدس في كل مكاٍن على بيسوع اإلنسان في مكان واحد على األرض، سوف يقترنون به ِمن خالل الرُّ

(! فِمن خالل 15-10، 19، 08: 16؛ يوحنَّا 18-16: 0كورنثوس 0؛ 12-9: 8األرض )قاِرن رسالة رومية 

وح القُُدس، سوف يتمتَّعون بَشِرَكة ال تنقطع مع يسوع! وسوف تكون هذه الشَِّرَكة أعمق وأغنى ألنها  الرُّ

 نيسته على األرض!في السَّماء مع ك َشرَِكة الرب الُمقامستكون 

 

بينه وبين تالميذه. فعندما قال يسوع: "أبي وأبيهم" و "إلهي وإلههم"،  الَفرقِمن جهة أخرى، أكَّد يسوع على 

( في حين 00-02: 12؛ 18، 1: 1)يوحنَّا  ابن هللا بطبيعتهفقد َميَّز بوضوح بين هاتين العالقتين: فيسوع هو 

(. مع ذلك، فقد َركَّز يسوع على شركتهم 5-1: 1؛ أفُس  10-10: 1)يوحنَّا  بالتبنِّيأوالد هللا أن المؤمنين هُم 

هو أيًضا أبو التالميذ! وقد كان يسوع صاعًدا إلى  –الذي هو أبو يسوع  –. فبالمعنى الروحيِّ فإنَّ هللا الوثيقة

 هذا هللا وإلى هذا اآلب. 

 

 ب( األحداث الُمحيطة بصعود يسوع المسيح
 

 

ُسل يَْنظُر إلى صعود يسوع المسيح ِمن وجهة نظر أرضيَّة -1  .ِسْفر أعمال الرُّ

 

 .50-52: 01؛ لوقا 11-0: 1 الرسل أعمال اقرأ

 

ات، تناول  بعد قيامة يسوع ِمن األموات، ظَهَر لتالميذه ولمؤمنين آخرين لُمدَّة أربعين يوًما. وفي إحدى المرَّ

وقد قال لهم: "الَ تَْتُرُكوا أُوُرَشلِيَم، بَِل اْبقَْوا فِيهَا ُمْنتَِظِريَن إِْتَماَم َوْعِد يسوع الطعام مع تالميذه في أورشليم. 

وح القُُدس قريبًا. وهكذا، فقد كانوا  دهم بالرُّ ْثتُُكْم َعْنهُ". كما أنه وعدهم بأنه سيَُعمِّ اآلِب، الَِّذي َسبََق أَْن َحدَّ

نهم ِمن   أن يكونوا شهوًدا للمسيح بين اليهود والسامريِّين واألُمم. سيحصلون على القوة التي تَُمكِّ

 

وبينما هو يُباركهم، تركهم وصعد إلى السَّماء أمام أعينهم. وقد تابعه التالميذ بعيونهم إلى أن أخفته سحابة عن 

َماِء؟  أنظارهم. وفجأة، ظهر لهم َرُجالن بثياب بِْيض وقاال لهم: "أَيُّهَا اْلَجلِيلِيُّوَن، لَِماَذا تَقِفُوَن نَاِظِريَن إِلَى السَّ

َماِء، َسيَُعوُد ِمْنهَا ِمْثلََما َرأَْيتُُموهُ ُمْنطَلِقاً إِلَيْ   "!هَاإِنَّ يَُسوَع، هََذا الَِّذي اْرتَفََع َعْنُكْم إِلَى السَّ
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د ما يزال جسًدا بشري ًا مؤلفًا ِمن لحم وعظام، وكان نظُر أيتناول الطعام ) وهكذا، فقد كان جسد يسوع الُمَمجَّ

(، وأنه 5: 10(. والكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أنَّ يسوع "ُرفَِع إلى َحْضَرِة هللا َوإلى َعْرِشه" )رؤيا 10-09: 01لوقا 

(، وأنه سيعود بذات الطريقة التي َصِعَد بها إلى 02: 1؛ أفُس  19: 16جل  عن يمين هللا اآلب )مرق  

 السَّماء. 

 

التالميذ ليسوع ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وِمن المؤكَّد أنَّ سبب فرحهم كان يَْكُمن في حينئٍذ، َسَجَد 

 (. 10: 5نظُر رؤيا أالوعود التي قطعها يسوع لهم. وقد داَوم التالميذ على اللِّقاء في الهيكل وتسبيح هللا )

 

 

ؤيا يَنظُر إلى صعود يسوع المسيح ِمن وجهة نظر سما -2  . ويَّةِسْفر الرُّ

 

 .10-1: 5رؤيا  اقرأ

 

م خطَّته األزليَّة ِمن خالل الَحَمل الذي في َوَسط العرش".  الفكرة الرئيسيَّة لهذا األصحاح هي أنَّ "هللا يُتَمِّ

 

ْفر الذي في السَّماء )رؤيا   (1: 2أ( رسالة السِّ

 

مع هللا! وهو ِسْفر في هيئة َدْرج كتاب. وال يوجد كتاب دينيٌّ على األرض يَُعدُّ نُسخةً  ِسْفر في السَّماءهناك 

عن هذا الكتاب ألنه ِسْفر َمختوم ولم تُْعلَن محتوياته ألي نبي في التاريخ. وهناك شخص واحد فقط في تاريخ 

ْفر! وهو الوحيد القادر عل فر وتنفيذ ما جاء هذا العالم يستحق أن يفك الختم وأن يفتح السِّ ى كشف محتوى السِّ

فيه! إنه يسوع المسيح. فهو الوحيد الذي مات للتكفير عن خطايا الناس. وهو الوحيد الذي قام ِمن األموات 

 وظل حي ًا إلى األبد! فجميع األنبياء اآلخرين بقوا في قبورهم. ولكنَّ يسوع قام وصعد إلى السَّماء ثانيةً. 

 

ْفر الذي يحتوي كتابة على الوجهين يحتوي ونرى هنا أن الَحَمل  ْفر ِمن الجال  على الَعْرش. وهذا السِّ أخذ السِّ

على أحكام هللا بشأن تاريخ العالم وتاريخ الكنيسة التي في العالم. كما أنه يحتوي على ِخطَّة هللا األزليَّة التي 

(؛ أي 01: 11؛ يوحنَّا 06: 9)عبرانيِّين ستُصبح أحداثًا تاريخيَّةً في تاريخ الخالص في "نهاية األزمنة" 

طوال فترة العهد الجديد. وهذه األحداث التاريخيَّة العظيمة والحاسمة التي تُعلن مجيء ملكوت هللا هي أحداث 

رؤيويَّة )ضخمة وعنيفة( ألنها تُعلن وتُنفِّذ خطة هللا األزلية للخالص والدينونة. وهللا الجال  على العرش 

ز الكون يُنَفِّذ خطته األزليَّة لهذه األرض وللناس الذين يقطنونها  ِمن خالل يسوع المسيح. القائم في مرك

 فيسوع المسيح يُعلن ويُنَفِّذ خطة هللا األزليَّة للخالص والدينونة. 
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ْفر تمام االختالف عن كل الُكتب األخرى على األرض! فالُكتب الدينيَّة أو غير الدينيَّة  على ويختلف هذا السِّ

ن األحداث التي َجَرت على األرض في الماضي. وهي تكشف عن حياة بعض الشخصيات الدينية  األرض تَُدوِّ

فر الذي في السماء،  أو غير الدينيَّة، وعن كلماتهم وإنجازاتهم والحروب التي خاضوها. ولِكْن بقراءة هذا السِّ

نة فيه ستبدأ بالحدوثفإنَّ   ن عن ما حدث سابقًا، بل عن ما سيحدث قريبًا )رؤيا! فهو ال يُعلاألحداث الُمدوَّ

ْفر وتبدأ هذه األحداث الرؤيويَّة 0: 1 نة في هذا السِّ (! فحالما يقوم يسوع بفك الختم، سوف تُعلَن الكلمات الُمدوَّ

ْفر الذي في السماء هو صورة عن يسوع المسيح وهو  بالحدوث في تاريخ اإلنسان على األرض! و "فَْتح" السِّ

 هيمن فعلي ًا على كل األحداث والناس على األرض طوال فترة العهد الجديد.يُ 

 

إنَّ ما فعله هللا في الخليقة يفعله يسوع في اإلعالن! فكل ما فعله هللا عندما خلق الكون هو أنه نطق بكلمات 

 ؛ رومية6: 00؛ المزمور 0: 1ُمعينة فأوجد أشياًء )مرئية وملموسة( لم تَُكن موجودة في األصل )تكوين 

ا فَْتح يسوع المسيح للسِّفر فسوف يؤدي إلى تنفيذ األحداث التاريخيَّة الُمتعلِّقة 0: 11؛ عبرانيِّين 10: 1 (. أمَّ

فر! فحالما يفك يسوع أحد األختام فإن المحتويات الُمرتبطة بهذا الختم  نة في هذا السِّ بالخالص والدينونة الُمدوَّ

 ِمن سفر الرؤيا(. 6)األصحاح تُعلن وتُنَفَّذ في الحال 

 

فر )رؤيا   (1-2: 2ب( رسالة فك ختوم السِّ

 

فر، وأن يُعلن محتوياته، وأن يُنَفِّذ األشياء التي  لم يوجد أي شخص على َمرِّ العصور يستحق أن يَفتح السِّ

على األرض على جاءت فيه. وطالما بقي السِّفر مختوًما، فسوف تظل األشياء المخلوقة واألحداث التاريخيَّة 

 حالها دون تفيير!

 

ْفر مختوًما  ْفر مختوًما لما حدث أي تفيير ملموس في وضع الكنائ  وظروفها. فمثالً، لو بقي السِّ ولو بقي السِّ

(. كذلك، لو 0-1: 0لبقيت كنيسة أفس  ميتة تتمسَّك بالحق المسيحي ولكنها تفتقر إلى المحبة المسيحيَّة )رؤيا 

ْفر مختو ْفر 6-1: 0ًما لبقيت كنيسة ساردس ُمضطهدة ِمن الديانات األخرى )رؤيا بقي السِّ (. ولو بقي السِّ

مختوًما لبقيت كنيسة الودكيَّة غارقة في خداع الذات وُمهَدَّدة بسبب الُمفريات الماديَّة والثراء واألمور الدنيويَّة 

 (. 00-11: 0)رؤيا 
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ْفر مختوًما فلن تَبي د الكنائ ، ولكنها لن تنهض لتُحقِّق َمجدها األخير! وبهذا، قد يظل وهكذا، طالما بقي السِّ

راعات التي تخوضها الكنيسة إلى أية نتيجة!  كذلك، فإن  التاريخ على األرض بال نهاية، ولن تؤدي هذه الصِّ

ء على األشياء المخلوقة واألحداث التاريخية لن تتحَرك باتجاه مصيرها النهائي! وهذه الحقيقة تَجعل كل شي

األرض ُمتعبًا للفاية. فلن تكون هناك معركة حاسمة ولن يكون هناك نَْصر مؤكَّد! فكل إصالح جديد يُقابله 

فساد ودمار ومحاوالت إلفشاله! وأوقات النهضة يعقبها أوقات خمول وفتور. والكنيسة تَختبر التاريخ كفترات 

ر مراًرا وتكراًرا. فكأنه ال توجد نهاية َمدٍّ وَجْزر. والعالم يَعتبِر التاريخ َحلَقَةً ُمْفرَ  غةً إذ إن كل األشياء تَتكرَّ

 لألحداث الُمحبِطَة التي تجري على األرض. 

 

فر بقي مختوًما، فلن يتمكَّن الشيطان ِمن تحقيق النَّصر! فمع أنه قد يتمكن ِمن اضطهاد المؤمنين  وطالما أنَّ السِّ

ك األمم لكي تُبِفض كل شيء له عالقة والتسبُّب في قتلهم، إال أنه سيبقى عاج ًزا عن القضاء عليهم! فهو يَُحرِّ

بيسوع المسيح، ولكنه لن ينجح في محو اسم يسوع المسيح! كذلك، فإن الشيطان وأعوانه يختبرون التاريخ 

فر. كما أنه ال  كفترات َمدٍّ وَجْزر. وفي ُمطلق األحوال، ال يُمكن ال للكنيسة وال للشيطان أن يفكوا ُختوم السِّ

يُمكن للكنيسة وال للشيطان أن يُحرزا النَّصر النهائي! ولو رأت الكنيسة أنه ال توجد نهاية لهذا الصراع على 

لت  ْفر لتََحوَّ األرض فسوف تُصاب بحالة ِمن اإلحباط والعجز. ولو لم يَُكن هناك َمن يمكنه فك ختوم السِّ

 األحداث على األرض إلى كابوٍس ال نهاية له!

 

ولكن لماذا يظل تاريخ هذا العالم قابًعا تحت هذا الواقع المشؤوم؟ ولماذا تبقى هذه الصراعات والحروب بال 

نهاية؟ في الحقيقة أنه ال يمكننا اإلجابة عن هذا السؤال، ولكننا نُدرك وجود بعض األسرار الخفيَّة في الحياة 

ْلطَة! وال يمكن (. كما أنَّ تاريخ هذا 9-8: 55؛ إشعياء 09: 09)تثنية  د صراع على السُّ العالم هو لي  ُمجرَّ

ا لهذا الصراع ألنَّ الشيطان لديه وجهة نظر  للمرء أن يقول إنه لو أنَّ هللا شاء لقضى على الشيطان ووضع َحد ً

ي قانونية أيًضا. فبسقوط اإلنسان في الخطية، أصبح العالم )الشرير( خاضًعا للشيطان بطريقٍة ما. ونحن نقرأ ف

يِر" ) رِّ (. لهذا فإنَّ إبلي  يُدعى "َسيُِّد هََذا 19: 5يوحنَّا 1كلمة هللا أنَّ "اْلَعالََم ُكلَّهُ َخاِضٌع لَِسْيطََرِة إِْبلِيَ  الشِّ

ير(" )يوحنَّا  ير( ُكلَّه )رؤيا 01: 10اْلَعالَِم )الشرِّ (. وهو يُدعى "إله هذا العالم 9: 10(. فهو يُِضلُّ العالم )الشرِّ

(. لهذا فإنَّ األحداث التي تجري على هذه األرض هي 1: 1كورنثوس 0لذي أعمى أذهان غير المؤمنين" )ا

ا، وُمخيفة إلى أبعد الحدود. فيبدو وكأنَّ العالم كله مسحور وأن األحداث  ا، وُمرِعبة جد ً أحداث ُمحيِّرة جد ً

ْحر.  التاريخيَّة خاضعة لهيمنة هذا السِّ
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ْفر! فَِمن وال يمكن الوصول بهذ ه األحداث التي تجري على األرض إلى نُقطة النهاية إالَّ بفك ختوم هذا السِّ

ْفر فإن يسوع يَْمَسح كل مظاهر خادعة ويجعل كل شيٍء في هذا العالم يبدو على حقيقته!  خالل فتح هذا السِّ

 

ْلطة، فإنَّ هللا يُفَكِّر تفكيًرا ومع أنَّ القادة العسكريِّين يُفَكِّرون دائًما في قدراتهم العسكريَّة وصراع اتهم على السُّ

 ُمختلفًا تماًما!

 

 (7-2: 2ج( رسالة األسد، والحمل، وأصل داود )رؤيا 

 

هناك  رأى الرسول يوحنَّا مالًكا عظيًما يُنادي قائالً: "َمْن هَُو اْلُمْستَِحقُّ أَْن يَفُكَّ ُختُوَم اْلِكتَاِب َويَْفتََحهُ؟" وكان

فقط قادر على ذلك، لكنه لم يَفتح السفر في الحال. فقد انتظر ليرى ما إذا كان هناك شخص شخص واحد 

َماِء َوالَ َعلَى  يه، أو ليُعطي فُرصةً للجميع للقيام بهذا العمل العظيم. "فَلَْم يَْستَِطْع أََحٌد فِي السَّ يجرؤ على تََحدِّ

تَاَب أَْو يَْنظَُر إِلَْيِه!" فلم يجرؤ أي َملِك ِمن ملوك األرض، وال أي نَبيٍّ أو األَْرِض َوالَ تَْحَت األَْرِض أَْن يَْفتََح اْلكِ 

 قائٍد دينيٍّ على فك ختوم الكتاب وفتحه!

 

ومن الواضح تماًما أنَّ يسوع المسيح )ملك يهوذا، وأصل داود، وَحَمل هللا( هو الوحيد القادر على فك الختوم 

ْفر )يوحنَّا  (! وما ِمن أحٍد ِمن المالئكة الذين 5: 0تيموثاوس 1؛ 10: 1 الرسل مال؛ أع6: 11وفتح السِّ

يَخدمون هللا في السَّماء، وال ِمن الكائنات الحيَّة األربعة التي تَُمثِّل خليقة هللا أُعطي امتياز إعالن الجواب. 

يوحنَّا كان َمنفي ًا على جزيرة ولكنَّ هذا االمتياز أُعطي لواحٍد ِمن الشيوخ الذين يَُمثِّلون الكنيسة. ومع أنَّ 

بَْطُم ، إالَّ أنه كان يَعرف في عقله ويَشُعر في قلبه بأنه لم يكن يواجه تلك األسئلة العديدة في تاريخ هذا العالم 

ن ُمنفرًدا. فهو جزء ِمن ُمجتمع المؤمنين في العالم كله )أْي الكنيسة( الذين تَلقُّوا كلمة هللا. وكان يوحنَّا يَستقي مِ 

تلك الكلمة اإلجابات والُحلول للمشكالت التي تواجه الكنيسة كل يوم. "قَِد اْنتََصَر األََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط يَهُوَذا، 

ْبَعةَ".  الَِّذي هَُو أَْصُل َداُوَد، َوهَُو اْلُمْستَِحقُّ أَْن يَْفتََح اْلِكتَاَب َويَفُكَّ ُختُوَمهُ السَّ

 

؛ 11: 0؛ عبرانيِّين 12: 19د شعب هللا )الذي يُدعى "يهوذا" في العهد القديم: تكوين إنَّ يسوع المسيح هو أسَ 

؛ َمتَّى 08: 09األيام أخبار 0؛ و "الكنيسة" في ِكال العهدين: 16: 6و "إسرائيل" في العهد الجديد: غالطيَّة 

ته تَْكُمن  لي (. وهو 18: 16 ة جيش عسكريٍّ أو عن طريق حروب دينيَّة. بَل إنَّ قوَّ "أَسًدا" يفزو العالم بقوَّ

في خضوعه الكامل. فهو األسد ألنه الَحَمل الذي بََذَل نَفسه وقَدَّم نفسه للذبح على الصليب كذبيحة كفَّاريَّة عن 

ام هذا الدَّهر لم يفهموا حكمة هللا الخفيَّة. فلو أنهم خطايا جميع الذين يؤمنون به في العالم. ولألسف، فإنَّ ُحكَّ 
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(. كذلك، فإنَّ يسوع هو الذي صاغ هذه الحكمة: 8: 0كورنثوس 1نظُر أفهموها لما صلبوا يسوع المسيح )

ا إَِذا َماتَْت، فَ  : 10إِنَّهَا تُْنتُِج َحب اً َكثِيراً" )يوحنَّا "إِنَّ َحبَّةَ اْلِحْنطَِة تَْبقَى َوِحيَدةً إِْن لَْم تَقَْع فِي األَْرِض َوتَُمْت. أَمَّ

01 .) 

 

حين، وال في القادة العسكريِّين الذين يُقاتلون  إنَّ الِحكمة الحقيقية في نظر هللا ال تَْكُمن في القادة الدينيِّين الُمتَبَجِّ

لعسكري. فتاريخ بضراوة ويَفزون شعوب األرض بدهائهم السياسي أو الديني، أو بنفوذهم االقتصادي أو ا

هذا العالم لن يَِصل إلى مصيره المحتوم عن طريق الحروب واإلرهابيِّين، وال عن طريق قهر الشعوب 

واضطهادها، وال عن طريق الرشوة والفساد؛ بل سيَِصل إلى مصيره المجيد والمحتوم )األرض الجديدة( ِمن 

هذا فحسب، بل إنه تواضع وصار خادًما للناس.  خالل ذاك الذي أخلى نفسه وصار بشًرا ُرغم كونه هللا. ولي 

(. لهذا، فإن يسوع 8-5: 0واألهم ِمن هذا ُكلِّه هو أنه أخضع نفسه وصار ذبيحةً للتكفير عن خطايانا )فيلبِّي 

ليب(!  المسيح هو األسد الوحيد )الملك الوحيد( ألنه هو الوحيد الذي صار َحَمالً )مات على الصَّ

(. فالملك داود كان ملًكا على شعب هللا في العهد 16: 00ل داود" و "نَْسلُه" )رؤيا ويسوع المسيح هو "أصْ 

القديم. ولكنَّ النبوءات في كل العهد القديم كانت تُشير إلى الملك الحقيقي، يسوع المسيح، الذي سيؤسِّ  مملكة 

وع المسيح هو األصل اإللهي هللا الحقيقيَّة ويكون الملك الحقيقي على كل شعب هللا على مدى التاريخ. فيس

 .  البشريَّةواألب األزلي للملك داود. وفي الوقت نفسه، فهو جاء ِمن نَْسل داود ِمن حيث طبيعته 

 

وهكذا، فإنَّ يسوع المسيح هو الشخص الوحيد في الخليقة وفي تاريخ اإلنسان الذي يستطيع أن يفك كل هذا 

فر الفموض المحيط بالعالم، وأن يُظهر كل شيء ع لى حقيقته. وهذا هو السبب في أنَّ هللا اآلب وضع هذا السِّ

في يََدي يسوع المسيح دون ِسواه! ولو أنه وضعه في يد أي شخص آخر على األرض لصار الناس يُقَدِّسون 

ْفر ويَعبدونه!  هذا السِّ

 

ليب )رؤيا   (12-6: 2د( رسالة الصَّ

 

فر إلى يسوع المسيح، َسَجد ا لشيوخ األربعة والعشرون )التي تَُمثِّل الكنيسة عبر العصور( حالما أُعطي السِّ

ْفر!  ْفر، بل أمام ذاك الُمستحق أن يَفتح السِّ والكائنات الحيَّة األربعة )التي تَُمثِّل الخليقة كلها( ال أمام السِّ

ذ محتويات هذا الكتاب! والمؤمنون المسيحيُّون ال يَعبدون ِسْفًرا في السماء، بل يعبدون ذاك الذي يُعلن ويُنَفِّ 

ة ولسان  ْفر وأن يَفُكَّ ختومه ألنه الوحيد الذي ُذبَِح واشترى بدمه شعبه ِمن كل أُمَّ والَحَمل ُمستحق أن يأخذ السِّ

 (. 12-9: 5)رؤيا 
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إنَّ موت يسوع المسيح وقيامته في مجيئه األول هُما ِمْحَور كل التاريخ البشري! وكل ُسلطة في السماء وعلى 

رض وفي الهاوية تَتََمْحَور حول هذا الَحَدث في التاريخ البشري وتُصارع ألجل النتيجة الُمترتِّبة عنه )رؤيا األ

(. فُمنذ الخلق، فإنَّ كل التاريخ يُشير إلى الصليب 15: 0؛ كولوسي 8: 0كورنثوس 1 نظُرأ؛ 0-9: 10

ل ليسوع المسيح، فإنَّ كل التاريخ يُشير إلى الصليب والقيامة ِمن ِجهَة، وإلى  والقيامة. وبعد المجيء األوَّ

مجيئه الثاني ِمن جهة أخرى. وفي هذا الَحَدث الُمنفرد في تاريخ الجن  البشري، َحقَّق هللا ومسيحه وكنيسته 

يرة وأتباعه على األرض هزيمةً  النَّصر النهائي. وعلى الصليب، واجه إبلي  وأعوانه ِمن األرواح الشرِّ

ل  –فقد قام يسوع المسيح نَكراء وحاسمة!  بتقييد الشيطان وتأسي  ملكوته. وقد قال يسوع:  –عند مجيئه األوَّ

ُق" )َمتَّى  (! لهذا، يجب على كل 02-08: 10"َمْن لَْيَ  َمِعي، فَهَُو ِضدِّي؛ َوَمْن الَ يَْجَمُع َمِعي، فَهَُو يُفَرِّ

ا أن يكون مع يسوع أو ِضدَّه. فلي  هن  اك موقف حيادي!شخص أن يختار إمَّ

 

لقد تََذكََّرت الكائنات الحيَّة األربعة، التي تَُمثِّل قِوى الطبيعة، الظُّلمة التي َحلَّت على األرض، والزلزال، 

(. فخليقة هللا تُدرك هي األخرى أنَّ مصيرها ُمرتبط ارتباطًا ُمباشًرا 50-15: 00والقبور التي انفتحت )َمتَّى 

ر ِمن قيودها وأن تأتي إلى الُحريَّة المجيدة التي َوَعد هللا بها بهذا اليوم. وهي تنتظر بف ارغ الصبر أن تتحرَّ

 (!01-19: 8أوالده )رومية 

 

ا الشيوخ األربعة والعشرون، الذين يَُمثِّلون كنيسة هللا )شعب هللا في العهد القديم والعهد الجديد( فتَذكَّروا  أمَّ

الكنيسة( يرى تحقيق الشريعة واألنبياء. فالشريعة َعلَّمت عن الذبائح خوفهم وهربهم ِمن الصليب. وشعب هللا )

(. واألنبياء تنبَّأوا عن خادم الرب الذي سيُساق َكَحَمل إلى الذَّْبح والذي 11-10: 9الحيوانية )عبرانيِّين 

ن قائلين إنَّ يسوع (. لهذا، فَقد راح الشيوخ األربعة والعشرون يَُرنِّمو0، 5: 50سيُسَحق عن خطايانا )إشعياء 

 (. 9: 5المسيح قد اشترى بدمه أُناًسا هلل ِمن كل أمة ولسان )رؤيا 

 

ولطالما تاقَت المالئكة في السماء إلى الحصول على لَْمَحة ِمن رسالة الخالص التي ائتمنها هللا بين يدي 

(. كما أنهم 11-8: 0؛ 00-06: 1(. فقد أعلنت المالئكة ميالد يسوع المسيح )لوقا 10-9: 1بُطرس 1كنيسته )

(. وقد َشِهَدت المالئكة على 10: 00َشدََّدت يسوع المسيح عندما كان يُجاهد في الصالة قبل أن يموت )لوقا 

أهوال موت يسوع؛ ولكنها َشِهَدت أيًضا على فََرح الفِْصح عندما أزاَحت الَحَجر عن باب القبر لكي تُبَيِّن للناس 

(. وقد راحت المالئكة تَُرتِّل ليسوع 0-5: 08؛ َمتَّى 18: 1ات، َحيٌّ إلى األبد )رؤيا أنَّ يسوع المسيح، الذي م
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ليب، صالََح هللاُ بِِه ُكلَّ شيٍء مع نفسه  ال على األرض فحسب،  –المسيح. فِمن خالل دمه الذي ُسفَِك على الصَّ

ة على المالئكة في السَّماء أيًضا؛ ولكنَّ (. فقد أثَّر السقوط في الخطيَّ 02-19: 1بل وفي السَّماء أيًضا )كولوسي 

ليب.  ده ِمن خالل موت المسيح على الصَّ  عالم المالئكة ُمَخلَّص هو اآلخر ِمن تََمرُّ

 

 (11-13: 2هـ( رسالة الرؤيا التي تَمتد ِمن األزل إلى األبد )رؤيا 

 

. هللا في المركز. ونرى هُنا أنَّ األزلتَتََحدَّث عن جلوس هللا على عرشه ُمنذ  11-1: 1فالرؤيا في ِسفر الرؤيا 

. ونرى هُنا الحاضرتتحدَّث عن عمل هللا ِمن خالل المسيح في الزمان  10-1: 5ولكنَّ الرؤيا في ِسفر الرؤيا 

موجود في المسيح. وِمن خالل المسيح فإنَّ هللا يُصالح كل شيء أنَّ المسيح في المركز. وبالطبع فإنَّ ِمْلء هللا 

 (. 12-9: 1؛ أفُس  02-19: 1في السماء وعلى األرض لنفسه )كولوسي 

 

ا الرؤيا األخيرة في ِسفر الرؤيا  . أبد اآلبدينفتتحدَّث عن مجد الجال  على العرش والَحَمل إلى  11-10: 5أمَّ

ةً أخرى أنَّ  ؛ ولكنه هللا كما أعلن عن ذاته في شخص يسوع المسيح ِمن خالل  هو في المركزهللاونرى هُنا َمرَّ

 مجيئه األول، وذبيحته على الصليب، وعمله الخالصي الُمكتِمل!

 

ل، كانت كل األشياء في هذا العالم تبدو وكأنها َمسحورة: فهي لم تَُكن تظهر على حقيقتها، ولم  فقَبل مجيئه األوَّ

يَُكن هناك ما يُشير إلى أنها ستتفيَّر. ولِكن بعد موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين هللا، تَمَّ 

ْحر فأصبحت األشياء تظه ر على حقيقتها، وأصبح تاريخ العالم يسير باتجاه مصيره كسر ُسلطان هذا السِّ

ْفر. وهذا يؤدِّي إلى َسْير األحداث في  المحتوم. ويسوع المسيح هو الذي يَسود عن طريق فَكِّ األختام وفَْتح السِّ

التاريخ بطريقة تؤدِّي إلى مصيرها النهائي! فموت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب 

ل أدَّت جميعها إلى ربط األزل والحاضر مًعا. وعندما يأتي المسيح ثانيةً، سوف يربط كل شيء  في مجيئه األوَّ

 باألبديَّة. 

 

لذلك، فإنَّ كل الكون المخلوق وما فيه ِمن أشخاص َمفديِّين يَُسبِّحون هللا والَحَمل بسبب عملهما في الخليقة 

(. فقد تََحقَّقت مشيته في الكون )رؤيا 06: 11ِمن أْن يَُسبِّح هللا )رومية  والفداء. وفي النهاية، ال بُدَّ لكل شيء

(. والَعْرش هو الذي يَسود؛ أي أنَّ هللا اآلب هو الذي يَسود ويَْحُكم ِمن خالل هللا االبن. وألنَّ الَحَمل هو 11: 1

 طهادات(.الذي يَْحُكم، ال يَْجُدر بالكنيسة أن تخاف ِمن الضيقات )التَّجارب واالض
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 ج( أهميَّة صعود يسوع المسيح إلى السَّماء ِمن أجلِنا
 

 

 .ُصعود المسيح إلى السَّماء هو دليل قاِطع على انتصاره الكامل على األرض -1

 

 لقد َجلَ  يسوع عن يمين هللا اآلب لكي يَْملُك على كل شيء ويؤسِّ  ملكوته النهائي. 

 

 أ( أعلن يسوع المسيح ِمن خالل صعوده إلى السَّماء نُصرته الكاملة على كل الخليقة. 

 

 (.0نظر الدليل السَّادس، الُملحق أ) 00-18: 0بُطرس 1 اقرأ

 

 لصعود يسوع المسيح إلى السَّماء هي أنه أعلن نُصرته وجلوسه عن يمين اآلب.  النَّتيجة األولى

 

 

 

يَتحدَّث عن العمل الكفَّاري الذي قام به المسيح، وعن ُمصالحته لنا مع هللا  18: 0بُطرس 1 الوارد في الَعَدد

 . ِمن خالل موته وقيامته

يعني أنه مات أثناء امتالكه لجسده البشري الضعيف الذي ُوِضَعت عليه  بجسمه البشريإنَّ َمْوت يسوع 

عته البشريَّة الضعيفة جانبًا وقَطََع كل ِصلَة (. وبموته، َوَضَع يسوع طبي0: 1خطايا البشريَّة جمعاء )رومية 

. وهذا يعني أنه تَمَّ إحياء جسده البشري أو إقامته ِمن بالروحتربطه بالخطية والموت. وقد عاد يسوع َحي ًا 

وح القُُدس )رومية وح القُُدس. وبعد قيامته، أصبح جسده البشري جسًدا يُهيمن عليه الرُّ  األموات بواسطة الرُّ

(! وِمن تلك اللحظة فصاعًدا، لم يَُعد يسوع اإلنسان يعيش في َضعف الجسد البشري، بل 9: 0كولوسي  ؛1: 1

وح القُُدس. وِمن تلك اللحظة فصاعًدا، أقام هللا اآلب يسوع عن يمين وأعطاه ُسلطانًا فوق كل ُسلطان  ة الرُّ بقوَّ

 (. 5: 1؛ رؤيا 11-9: 0فيلبِّي  ؛00-02: 1؛ أفُس  05: 15كورنثوس 1؛ 18: 08في الكون )َمتَّى 

 

 . يَتحدَّث عن ذهاب المسيح وكرازته 19: 0بُطرس 1 الوارد في الَعَدد

 .ذهابًا إلى مكاٍن ما بعد قيامتهكان ذهاب المسيح 

وح القُُدس. وفي هذه  ة الرُّ وح الُقُدسفقد قام يسوع المسيح ِمن األموات بقوَّ ، َذهَب يسوع إلى الحالة الُمقامة بالرُّ

 لمقيامته! لذلك، ما بين موته وقيامته،  بعدقيامته، بل  قبلمكاٍن ما وَكَرز بشيٍء ما! وهذا الذهاب لم يَْحُدث 

وحيذهب يسوع إلى أيِّ مكاٍن  ا بعد قيامته فقد ذهب إلى مكاٍن ما وَكَرز  بالرُّ وح! أمَّ ولم يَْكِرز بأيِّ شيٍء بالرُّ

د! ولم يَُكن ذهاب يسوع نزوالً إلى أيِّ مكان، بل كان بشيٍء ما وهو في جسده  ! ذهابًا إلى السماءالُمقام الُمَمجَّ
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فلي إلى أرواح األموات، بل ذهب إلى السَّماء وجل  عن يمين هللا  لذلك، فإنَّ يسوع لم ينزل إلى العالم السُّ

 اآلب!

 

هو  "ذهابه". لذلك، فقد كان اإلعالنتُشير إلى  . فالكلمة األصليَّةكرازة باإلنجيليسوع هي  "كرازة"ولم تَُكن 

نفسه اإلعالن. وماذا كان محتوى هذا اإلعالن؟ نَِجُد في اللفة األصليَّة أنَّ الذهاب والكرازة ال ينفصالن. 

 اإلعالنإلى السماء هو  صعوده االنتصاريفبذهابه، أعلن يسوع لألرواح التي في السجن شيئًا ما. وقد كان 

 نُصرته النهائية. والدليل على 

 

إلى تلك األرواح المسجونة التي َعَصت هللا في زمن نوح عندما كان يبني  إعالًنا موجهًالقد كان ذهاب المسيح 

إنها نفوس الناس التي هلكت في الطوفان  َمن هي تلك األرواح المسجونة التي  َعَصت هللا؟الفُلك. ولِكْن 

 5: 0بُطرس 0أن هؤالء كانوا جيالً شريًرا. كما نقرأ في  5: 6ن واحتُجزت في الجحيم. فنحن نقرأ في تكوي

أنَّ نوًحا كان يُنادي ببِرِّ هللا وَعْدلِه. وفي حين أنَّ نوًحا َصدَّق كالم هللا وبَنى الفُلك، فإنَّ هؤالء القوم األشرار 

يتوقَّف األمر عند عدم تصديق  سخروا ِمنه وِمن تحذيراته الُمتعلِّقة بالدينونة القادمة ِمن خالل الطوفان. ولم

رسالته، بل إنهم تجاهلوا بناَءه للفُْلك ولم يُدركوا أنه يُذكِّرهم بهالكهم المحتوم. وهكذا، فقد عصوا هللا وتجاهلوا 

(. ولِكْن عندما جاء 6: 0؛ 0: 6؛ 00: 5؛ تكوين 02: 0بُطرس 1طُول أناتِه لفترة ربما بلفت المئة سنة )

، 09-00: 01(. ووفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى 6: 11لَك ذلك الجيل الشرير )عبرانيِّين الطوفان، نجا نوح وهَ 

يرمزون إلى كل الناس غير المؤمنين وغير الُمطيعين هلل  "الناس الذين عاشوا في أيَّام نوح"فقد َعلَّم يسوع أنَّ 

 !في كل العالم

 

ا للنُّصرة على كل األشخاص غير الُمبالين، وغير لذلك، فقد كان صعود يسوع المسيح إلى السَّماء إعالنً 

ل يسوع المسيح أو بعده. ونرى ِمن خالل بعض المقاطع  المؤمنين، واألشرار سواء عاشوا قبل المجيء األوَّ

األخرى في الكتاب الُمقدَّس أنَّ موت المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين هللا اآلب هو إعالن لنُصرته 

-5: 10؛ رؤيا 00-01: 10( مثل الشيطان وأعوانه )يوحنَّا 00-02: 1لشرِّ الروحيَّة )أفُس  على جميع قوى ا

يرة )المالئكة الساقطة( )لوقا 0، 0، 1: 02؛ 9  بُطرس0؛ 15: 0؛ كولوسي 01: 8(، واألرواح الشرِّ

يرة في العالم )المزمور 1: 9؛ رؤيا 6؛ يهوذا 1: 0 كذا فإنَّ صعود (! وه10-8: 0(، وجميع الحكومات الشرِّ

سمي عن نُصرته النهائية!  المسيح إلى السَّماء هو اإلعالن الرَّ
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 .صعود يسوع إلى السماء هو الدليل على أنه سيَُخلِّص كثيرين ويُدين كثيرينب( 

 

 .15: 0؛ كولوسي 11: 0كورنثوس 0؛ 12-0: 1أفُس   اقرأ

 

 لصعود المسيح إلى السماء هي استعراض أسراه.  النتيجة الثانية

 

فاآليات الكتابية التالية تَْستَخِدم صورة قائٍد عسكريٍّ يَدُخل مدينته في موكب نُصرٍة بعد أن انتصر على أعدائه 

ع الهدايا على  في المعركة. ويَُضمُّ هذا الموكب مركبات الحرب، والجنود، واألسرى. وأثناء َسيِره فإنه يَُوزِّ

 الُجموع الذين جاؤوا لالحتفال به. 

 

: "إِْذ َصِعَد إِلَى األََعالِي، َساَق أَْسَرى، َوَوهََب النَّاَس َمَواِهَب!" فعندما صعد المسيح إلى 8: 1أفُس  نقرأ في 

ن في بمحبته ونِعمته وَحقِّه الُمعل أسرهمجميع المؤمنين المسيحيِّين في موكب نُصرته. أجل، لقد  أَسرَ السَّماء، 

يرمز إلى أنَّ المسيح قد غلب الخطيَّة والموت ِمن أجل شعبه ِمن خالل موته على  وَموكِب النُّصَرةاإلنجيل. 

الصليب. كما أنَّ صعوده االنتصاري إلى السماء هو إعالن يُبَيِّن للعالم كله جميع أسراه؛ أي جميع المؤمنين 

 المسيحيِّين الذين أخضعهم بواسطة رحمته ونِعمته!

 

ا العطايا التي يُعطيها فهي نعمته )باليونانية:  ( كما قََسم لكل مؤمن. وهذا يعني أنه يجب على كل charisأمَّ

مؤمن أن يَنظُر إلى موهبته ال على أنها نِتاج مهارته أو نزاهته، بل على أنها واحدة ِمن مواهب كثيرة َوهَبها 

يستخدم موهبته لمجده الشخصي، بل لما فيه مصلحة جسد  هللا للمؤمنين بمقدار ُمَعيَّن. كما يجب عليه أالَّ 

المسيح؛ وبالتالي لما فيه َمْجد هللا. وقد تكون طبيعة المواهب هي النِّعمة التي يُعطيها هللا للمؤمنين للقيام 

ب الروحيَّة بخدمات ُمعيَّنة، والنِّعمة للخدمة في وسط مجموعة ُمعيَّنة، أو النِّعمة الُمعلنة ِمن خالل إحدى المواه

وح القُُدس. charisma)باليونانية:   ( التي يَمنحها الرُّ

 

"َولِكْن، ُشْكراً هلِلِ الَِّذي يَقُوُدنَا َدائِماً فِي َمْوِكِب النَّْصِر فِي اْلَمِسيِح، َويَْنُشُر  :16-11: 0كورنثوس 0ونقرأ في 

َواءِ بِنَا َرائَِحةَ َمْعِرفَتِِه فِي ُكلِّ َمَكاٍن. فَإِنَّنَا َرائَِحةُ اْلَمِسيِح الطَّيِّبَةُ اْلُمْرتَفَِعةُ إِلَى هللاِ، الْ  ِعْنَد الَِّذيَن  ُمْنتَِشَرةُ َعلَى السَّ

وَن فِيهَا َرائَِحةً ِمَن اْلَمْوِت َوإِلَى اْلَمْوِت، َوأُولئِكَ   َرائَِحةً ِمَن اْلَحيَاةِ يَْخلُُصوَن َوِعْنَد الَِّذيَن يَْهلُِكوَن: هَُؤالَِء يَُشمُّ

ون في َموِكب نُْصَرة َوإِلَى اْلَحيَاِة". وهكذا فإن جميع األسرى هُنا هُم مؤمنون مسيحيُّون. وفيما هُم يسير

المسيح فإنهم يَنشرون رائحة معرفة المسيح في كل مكان. فبالنسبة لألشخاص الذين يؤمنون بالمسيح، فإن 
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ا بالنسبة لألشخاص الذين ال يؤمنون بيسوع المسيح فإن معرفة المسيح هي رائحة  معرفته هي رائحة حياة. أمَّ

 موت. 

 

لُطَاِت، فََضَحهُْم ِجهَاراً فِيِه، َوَساقَهُْم فِي َمْوِكبِهِ "َوإِْذ نَزَ  :15: 0كولوسي ونقرأ في  ئَاَساِت َوالسُّ َع ِسالََح الرِّ

ظَافِراً َعلَْيِهْم". وهذا يُرينا أنَّ بعض أسرى المسيح هُم جميع قوى الشرِّ المهزومون. فَهُم يسيرون كأسرى 

 فِر أثناء دخوله االنتصاري إلى السَّماء!َحْرب َوهُم ُمقيَّدون بالسالِسل ويمشون وراء المسيح الظا

 

 .بعد أن َصِعَد يسوع إلى السَّماء، جلس عن يمين هللا اآلب ليملك على كل شيءج( 

 

 . 00: 0بُطرس 1؛ 11-9: 0؛ فيلبِّي 00-02: 1؛ أفُس  05: 15كورنثوس 1 اقرأ

 

 كل شيء. لصعود يسوع هي جلوسه عن يمين هللا اآلب ليملُك على  النَّتيجة الثالثة

 

 : "فَإِنَّهُ الَبُدَّ أَْن يَْملَِك إِلَى أَْن يََضَع َجِميَع األَْعَداِء تَْحَت قََدَمْيِه". 05: 15كورنثوس 1فنحن نقرأ في 

 

ْن يَِمينِِه فِي : "الَِّذي َعِملَهُ فِي اْلَمِسيِح، بِإِقَاَمتِِه لَهُ ِمْن بَْيِن األَْمَواِت. َوقَْد أَْجلََسهُ عَ 00-02: 1أفُس  ونقرأ في 

ٍة َوِسيَاَدٍة، َوِمْن ُكلِّ اْسٍم يَُسمَّ  اً ِمْن ُكلِّ ِرئَاَسٍة َوُسْلطٍَة َوقُوَّ َماِويَِّة، أَْرفََع ِجد  ى، الَ فِي هََذا اْلَعالَِم األََماِكِن السَّ

َوإِيَّاهُ َجَعَل فَْوَق ُكلِّ َشْيٍء َرْأساً لِْلَكنِيَسِة الَّتِي  َوَحْسُب، بَْل فِي َذلَِك اآلتِي أَْيضاً. َوأَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قََدَمْيِه،

 ." ُل اْلُكلَّ فِي الُكلِّ  ِهَي َجَسُدهُ َوَكَمالُهُ، هَُو الَِّذي يَُكمِّ

 

اْسٍم، لَِكْي تَْنَحنَِي ُسُجوداً  : "لَِذلَِك أَْيضاً َرفََّعهُ هللاُ َعالِياً، َوأَْعطَاهُ ااِلْسَم الَِّذي يَفُوُق ُكلَّ 11-9: 0فيلبِّي ونقرأ في 

َماِء أَْم َعلَى األَْرِض أَْم تَْحَت األَْرِض، َولَِكْي يَْعتَِرَف ُكلُّ لِ  َساٍن بِأَنَّ يَُسوَع اِلْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة، َسَواٌء فِي السَّ

، لَِمْجِد هللاِ اآلِب".  بُّ  اْلَمِسيَح هَُو الرَّ

 

َماِء، َوهَُو اآلَن َجالٌِ  َعْن يَِميِن هللاِ؛ َوقَْد ُجِعلَِت اْلَمالَئَِكةُ : 00: 0بُطرس 1ونقرأ في  "الَِّذي اْنطَلََق إِلَى السَّ

اُت )الروحيَّة( َخاِضَعةً لَهُ  لُطَاُت َواْلقُوَّ  "!َوالسُّ

 

ة في ا ِمن كل قُوَّ الكون وعلى  لقد َصِعد يسوع إلى السماء وجل  عن يمين هللا اآلب الذي َجَعله أرفع جد ً

(. فجميع المالئكة في السماء، وجميع األرواح الشريرة، وجميع الحكومات على 18: 08األرض )َمتَّى 

األرض هي خاضعة له. وبالتالي، فهو رأس الكون ُكلِّه، ورأس الكنيسة ُكلِّها. وهو يَملُك على كل الكون لما 
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يحدث في الكون وفي التاريخ على األرض يَْخِدم مصالح فيه خير كنيسته! كما أنه يَملُك بطريقة تَْجَعل كل ما 

: 10الكنيسة! فيسوع الُمقام ِمن األموات والجال  َعن يمين هللا اآلب هو ملك الملوك ورب األرباب )رؤيا 

(! وال شيء يَْحُدث على األرض بدون إذنه أو َسماِحه. وكل َمن ال يَخَضع لنُصرته الُمتمثِّلة في َرحمته ال 11

 أن يَْخَضع له في نُصرته الُمتمثِّلة في دينونته! بُدَّ 

 

 .بصعود يسوع المسيح إلى السَّماء وُجلوسه عن يمين هللا اآلب، فقد أسَّس ملكوت هللا بصورته النهائيةد( 

 

 . 12-9: 1؛ 12-9: 1؛ أفُس  18: 68المزمور  اقرأ

 

 اآلب هي أنه يُؤسِّ  ملكوت هللا النهائي في لصعود يسوع إلى السَّماء وُجلوسه عن يمين هللا النتيجة الرابعة

 الكون. فهو يمأل الكون بحقيقة هللا وُملكه. 

 

 .النص في العهد القديم وفي العهد الجديد

في العهد الجديد، بل  8: 1في أفُس   ليست ُمقتبسةفي العهد القديم  18: 68الكلمات المذكورة في المزمور 

ُمطَبَّقة هُناك. فما يقوله المزمور عن هللا يَِجد تحقيقه في يسوع المسيح! وألنَّ المؤمنين المسيحيِّين ال يملكون 

وح القُُدس(، وألنَّ العهد القديم يُ  فَسَّر كتابين ُمقدَّسين، بل كتابًا واحًدا موحى به ِمن المؤلِّف األصلي )أي ِمن الرُّ

على أفضل نَْحٍو ُممكٍن في ضوء إعالن العهد الجديد، فإنه ِمن َحقِّ الرسول بولُ  أن يُطَبِّق ما قيل عن هللا في 

 العهد القديم على يسوع المسيح في العهد الجديد!

 

العطايا ِمن الناس المهزومين، وصعد إلى  وحصل على، انتصر هللا على أعدائه على األرض، في العهد القديم

 السماء في موكب نُصرٍة وهو يسوق الكثير ِمن األسرى )أخذ معه الكثير ِمن األسرى(.

 

عطايا للناس على  وأعطى، انتصر يسوع المسيح ِمن خالل موته وقيامته على األرض، وفي العهد الجديد

 ِمن األسرى في موكبه.  األرض، وصعد إلى السَّماء بنُصرة وهو يقود الكثير

 

، فإنَّ األسرى يُشيرون إلى المؤمنين الذين ُسبوا بمحبَّة 8: 1وأفُس   11: 0كورنثوس 0وكما هو الحال في 

(. َوهُم اآلن يتبعون يسوع المسيح في موكب 10: 1يسوع، ورحمته، ونعمته )ُغفرانه(، وَحقِّه )يوحنَّا 

 أجل عمل الخالص الذي أكمله على الصليب. نُصرته! وقد حصل عليهم يسوع كفنائم ِمن 
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ولكنَّ يسوع أخذ لكي يُعطي. فقد َسبى هؤالء األسرى لكي يَهبهم إلى ملكوته ولكي يقوموا بعمل ملكوته على 

عاة والُمعلِّمين هُم المواهب التي 11: 1األرض. وفي رسالة أفُس   ُسل واألنبياء والُمبشِّرين والرُّ ، فإنَّ الرُّ

وع لكنيسته )ولكن لي  بالضرورة لكل رعيَّة ُمنفردة( لتأهيل المؤمنين المسيحيِّين لعمل الخدمة في أعطاها يس

جسد المسيح. وهذه المواهب هي أشخاص )ُخدَّام ُمَعيَّنون( وليست وظائف )أو خدمات(. وِمن المهم أن نعرف 

 ؛ تيطُ 00: 11 الرسل عمالأنَّ هؤالء األشخاص يعملون ويخدمون تحت قيادة الشيوخ في كل كنيسة )أ

 (. 1: 5بطرس 1؛ 5: 1

 

 . نزول يسوع المسيح وصعوده

فلى في األرض" )أو ربما كانت الترجمة األفضل  نجد هنا ُمباينةً بين نزول يسوع المسيح إلى "األقسام السُّ

لُ  هي "المناطق األكثر انخفاًضا ِمن األرض"( وصعوده إلى "ما فوق جميع السماوات". والرسول بو

( ال يُشير إلى نزول يسوع إلى عالم األرواح، بل إلى نزول يسوع 00-18: 0بطرس 1)والرسول بُطرس في 

إلى مرتبة أدنى ِمن أية مرتبة وصل إليها إنسان. فمع أن يسوع المسيح ُمعادل هلل، إالَّ أنه أخلى نفسه ِمن هذا 

لجميع الناس، ومات كُمجرٍم عن خطايا الناس )فيلبِّي  المقام الرفيع، وأخذ طبيعةً بشريَّةً وضيعةً، وصار خادًما

 (. 16: 00(. وأخيًرا، فقد تخلَّى هللا عنه في طبيعته البشريَّة )َمتَّى 5-8: 0

 

لذلك، فقد رفعه هللا اآلب إلى أعلى مقام في الكون لكي تَْسُجد له في يوٍم ما كل ُركبة، ولكي يَعترف كل لسان 

(. فما ِمن أحٍد قَط سوى يسوع المسيح 00: 0بُطرس 1؛ قارن 11-9: 0باب )فيلبِّي بأنه ملك الملوك ورب األر

(! وما ِمن أحٍد 16: 00نزل إلى هذه المرتبة وَحَمل خطايا العالم بكل ما تنطوي عليه ِمن آالم وُمعاناة )َمتَّى 

ذ خطَّة هللا الخالصيَّة لهذا قَط سوى يسوع المسيح صعد إلى هذا المقام وجل  عن يمين هللا اآلب ليُعلن ويُنفِّ 

 (!11-1: 5العالم )رؤيا 

 

 .ملكوت المسيح النهائي

ل( كل الكون )أفُس   (. فسوف يَمأل الكنيسة بملئه 12-9: 1سوف تكتمل نُصرة يسوع المسيح عندما يَمأل )يَُكمِّ

ع كل أعدائه تحت (. وسوف يَْحُكم إلى أن يَضَ 0-1: 0يوحنا 1؛ 1: 1بطرس 0؛ قارن 00: 1الكامل )أفُس  

 (. وسوف يضع كل شيء في السماء وعلى األرض تحت رئاسته )أفُس 05: 15كورنثوس 1قدميه )

(! وسوف يكون ملكوته أبدي 11: 0(. وفي نهاية المطاف، سوف يَمأل ملكوته الكون كله )دانيال 12: 1

 (!11: 1بُطرس 0؛ 0: 9)إشعياء 
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الدليل القاطع على أنه الُمَمثِّل الدائم لجميع المؤمنين المسيحيِّين صعود يسوع المسيح إلى السماء هو  -2

فيع الدائم لهم عند هللا في السَّماء  . والشِّ

 

 .5-0: 8؛ رؤيا 0-1: 0يوحنا 1؛ 01:8؛ رومية 08-00: 0؛ عبرانيِّين 08-01: 9عبرانيِّين  اقرأ

 

مين هللا اآلب هو أنه يَُمثِّل جميع المؤمنين لصعود يسوع المسيح إلى السماء وجلوسه عن ي النتيجة الخامسة

اِمن لعهد أفضل ِمن العهد  المسيحيِّين عند هللا اآلب في السماء ويَشفع فيهم كل حين. فيسوع المسيح هو الضَّ

 (. 00: 0العتيق الُمتََمثِّل في الناموس )عبرانيِّين 

 

 . عند هللا اآلب في السماءيسوع المسيح هو الُمَمثِّل الدائم للمؤمنين المسيحيِّين أ( 

 

 . التطهير الطقسي في العهد القديم يَرمز إلى التطهير الروحي في العهد الجديد

، الَِّذي َصنََعْتهُ 01: 9عبرانيِّين فنحن نقرأ في  : "فَاْلَمِسيُح، َرئِيُ  َكهَنَتِنَا، لَْم يَْدُخْل إِلَى قُْدِس األَْقَداِس األَْرِضيِّ

َماِء َعْينِهَا، َحْيُث يَقُوُم اآلَن بِتَْمثِيلِنَا فِي َحْضرَ يٌَد بََشِريَّةٌ   ِة هللاِ بِالذَّاِت". َوَما هَُو إاِلَّ ِظلٌّ لِْلَحقِيقَِة، بَْل َدَخَل إِلَى السَّ

 

، يُقِرُّ الكاتب بأنَّ طقوس العهد القديم التي كانت تُماَرس في قُدس األقداس األرضي 00: 9عبرانيِّين وفي 

الة ِمن ناحية كانت  الة في إزالة التطهير الطقسي لألشياء األرضيَّةحقيقيَّة وفعَّ د أنها لم تَُكن فعَّ ؛ ولكنه يُؤكِّ

ا األمور  العيوب الداخلية وإجراء التطهير الروحي. فالتطهير الطقسي كان ُمالئًما لألمور الماديَّة الملموسة. أمَّ

 ذبيحة أفضل.الروحيَّة غير الملموسة فكانت بحاجة إلى 

ا  د ِظالل للوقائع الروحيَّة للعهد الجديد. أمَّ األشياء السماويَّة التي كانت وقد كانت طقوس العهد القديم ُمَجرَّ

فهي ضمائر الناس. وقد كان ذلك التطهير ينتمي إلى العالم الروحي ولي  إلى العالم  َتتطلَّب تطهيًرا روحي ًا

ب إلى هللا دون أن تحول خطاياهم المادي. فشعب هللا هو الذي يحتاج إ لى تطهير داخلي لكي يتمكَّنوا ِمن التقرُّ

 دون ذلك، ولكي يُصبحوا ُمهيَّئين للسكن مع هللا. 

 

 . التطهير الروحي في العهد الجديد بدم يسوع المسيح

؛ 00: 0؛ أفُس  16: 6كورنثوس 0؛ 6: 0بموت المسيح )ِمن خالل َرشِّ دمه( أصبح شعب هللا "بيت هللا" )

بَِرشِّ دم يسوع "(. ولكي يكونوا بيتًا روحي ًا ِمن هذا النوع، يجب أن يختبروا التجديد والتطهير 5: 0بُطرس 1

وما يليها(. لذلك فإنَّ كتاب العهد الجديد )اإلنجيل األزلي المكتوب في  00، 19، 0: 1بُطرس 1) "المسيح
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(، وشعب هللا )الكنيسة 01-18: 10شليم السماويَّة: عبرانيِّين السَّماء(، وقُدس أقداس المؤمنين المسيحيِّين )أورُ 

وح القُُدس: غالطيَّة  التي تَعترف بصليب الرب يسوع المسيح والذين ُختِنَت قلوب أعضائها بواسطة الرُّ

 ( قد تقدَّسوا جميًعا بدم المسيح. فَهُْم يَحملون جميًعا ختم المسيح.09-08: 0؛ رومية 16: 6

 

 في العهد القديم. فكاتب الرسالة إلى العبرانيِّين التحضيرفي العهد الجديد محل زمن  التحقيقمن وقد َحلَّ ز

 –َحتَّى وإن كان ذلك ِمن خالل رئي  كهنة  –يقول إنه إن كان الُخطاة َسيَْمثُلون في َمْحَضر هللا  01-06: 9

سوا َمْحَضر هللا. ولكِ  ْن بعد أن أكمل المسيح عمل الخالص ِمن خالل موته فيجب تطهيرهم ِمن الخطيَّة لئالَّ يُنَجِّ

وقيامته على األرض، فقد َصِعد إلى السماء وجل  عن يمين هللا اآلب لكي يَُمثِّلَنا إلى األبد أمام هللا. فهو يَُمثِّلُنا 

م موته على الصليب كذبيحة كفَّاريَّة كاملة عن خ  يوحنا1طايانا )في السماء، ويُدافع عنا أمام هللا اآلب، ويُقَدِّ

(. وفي فترة العهد القديم، كان يجب على الكهنة األرضيِّين أن يدخلوا إلى قُْدس األقداس في الهيكل 1-0: 0

ة واحدة في التاريخ. ِمن جهة  األرضي مراًرا كثيرةً. ولكنَّ يسوع المسيح دخل السماء )عند صعوده( مرَّ

ا يسوع المسيح فقد َسفَك دمه أخرى، كان ينبفي على الكهنة األرضيِّين أن يُحضِ  روا دماء ذبائح حيوانيَّة. أمَّ

ا يسوع المسيح فقد  هو شخصي ًا. وكان كل ما يفعله الكهنة األرضيون هو القيام بإجراءات الطهارة الطقسيَّة. أمَّ

ير الحقيقي َضِمَن طهارتنا الروحيَّة وتجديدنا الروحي الذي يشمل الُففران الحقيقي ِمن جميع الخطايا، والتطه

 للضمائر والقلوب. 

 

 

 

 

 

 . عبارة "انتهاء األزمنة" )أو: "انقضاء الدهور"( تُشير إلى زمن التحقيق

ل( لكي يَتعامل  ة واحدة على األرض "ِعْنَد انتهاء األزمنة" )في مجيئه األوَّ في الحقيقة أنَّ المسيح أُْظِهر َمرَّ

مجيئه هو الذي درك أنَّ المسيح لم يأت في وقت التحقيق، بل إن تعاُمالً حاسًما مع الخطيَّة. وينبفي لنا أن نُ 

ل وعمله الفدائي َعِمال على تَدشين وقت التحقيق هذا. جعل ذلك الوقت هو وقت تحقيق النبوءات  ! فمجيئه األوَّ

 

ل والمجيء الثاني للمسيح.  "انتهاء األزمنة" هي الفترة الواقعة بين المجيء األوَّ

 ؛ أي في زمن المجيء األول ليسوع المسيح:"وقعت في "انتهاء األزمنةاألحداث التالية 
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َمن األخير" 02: 1بُطرس 1يسوع المسيح أُْظِهَر "في هذا الزمن األخير" ) (. وهللا تََكلَّم معنا "في هذا الزَّ

ةَ اْلَخِطيئَِة بِتَ 0-1: 1)عبرانيِّين  ةً َواِحَدةً لِيُْبِطَل قُوَّ ْقِديِم نَْفِسِه َذبِيَحةً هلِلِ "ِعْنَد اْنتِهَاِء األَْزِمنَِة" (. والمسيح ظَهََر َمرَّ

وح القُُدس ُسِكب "فِي األَيَّاِم األَِخيَرِة" )أعمال 06: 9)عبرانيِّين   (. 10: 0الرسل (. والرُّ

 

ا األحداث التالية فسوف تَْحُدث "في األيام األخيرة"؛ أي عندما يأتي يسوع ثانيةً:  أمَّ

(. والدينونة األخيرة ستَْحُدث أيًضا "في 12و  09: 6فالقيامة ِمن األموات ستَحُدث "في اليوم األخير" )يوحنَّا 

 (. 18: 10اليوم األخير" عندما تَعمل كلمات يسوع على إدانة غير المؤمنين )يوحنَّا 

 

ج ِمن زمن الَخْلق إلى المجيء األول لي ج وهكذا، فإنَّ إعالن هللا يَتََدرَّ سوع المسيح. ولكن لي  هناك تََدرُّ

لإلعالن خارج نطاق يسوع المسيح! فاهلل تََكلَّم ِمن خالل يسوع المسيح "في هذه األيام األخيرة" )أو "في نهاية 

(. وفي العهد القديم، فإنَّ هذه العبارة تُشير إلى الوقت الذي "األيام"، أو "في الزمان األخير"، أو "في النهاية

؛ حزقيال 01: 02؛ إرميا 0: 0؛ إشعياء 02: 1؛ تثنية 1: 19فيه كلمات أنبياء العهد القديم )تكوين ستتحقَّق 

 (. 1: 1؛ ميخا 5: 0؛ هوشع 11: 12؛ دانيال 16: 08

 

 . يسوع المسيح هو الشفيع الدائم للمؤمنين المسيحيِّين عند هللا في السماءب( 

 

 . يسوع المسيح هو رئي  الكهنة الدائم

َم طقوس العهد القديم:   هناك َسبَبان يُبيِّنان أنَّ يسوع المسيح تَمَّ

د صورة أو ِظال ً للحقيقة، بل 08، 06: 0أوالً: يسوع المسيح كان بال خطيَّة )عبرانيِّين  (. فذبيحته لم تَُكن ُمَجرَّ

 كانت هي الحقيقة ذاتها.

(! لذلك، فهو رئي  الكهنة الدائم 01-00: 0د )عبرانيِّين ثانيًا: يسوع المسيح قام ِمن األموات وهو َحيٌّ إلى األب

 وكهنوته كهنوت أبدي. 

 

 . يسوع المسيح هو الُمخلِّص الوحيد والشفيع الوحيد

بناًء على ما َسبَق، هناك شيئان يمكن ليسوع المسيح أن يقوم بهما وال يُمكن أليِّ نبيٍّ أو كاهن آخر أن يقوم 

 بهما:

ُسل يقولون: "َولَْيَ  بِأََحٍد َغْيِرهِ  أوالً: يسوع المسيح هو الوحيد القادر على تخليص الناس ِمن خطاياهم. فالرُّ

َماِء اْسٌم آَخُر قَدََّمهُ هللاُ لِْلبََشِر بِِه يَِجُب أَْن نَْخلَُص" )أعمال  (. 10: 1 الرسل اْلَخالَُص، إِْذ لَْيَ  تَْحَت السَّ
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 بين الناس وهللا، وهو الذي يَْشفَع لنا عند هللا. فنحن نقرأ في عبرانيِّين ثانيًا: يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد

 أنَّ يسوع المسيح َحيٌّ على الدَّوام لكي يَشفع في الذين َخلََّصهُم.  05: 0

 

م صلواتنا  .يسوع المسيح هو وسيطُنا وُمتَمِّ

يسين على األرض قبل أن يَْمثُلوا أمام أنَّ بخوًرا كثيًرا يُقَدَّم مع صل 5-0: 8فنحن نقرأ في ِسْفر الرؤيا  وات القدِّ

نرى أنَّ البخور  8: 5عرش هللا. ونتيجة لذلك، فقد ألقى أحد المالئكة ناًرا ِمن السَّماء على األرض. وفي رؤيا 

ا في رؤيا  يسين. أمَّ فإنَّ البخور يرمز إلى صلوات يسوع المسيح وهو جال  عن  0: 8يرمز إلى صلوات القدِّ

يسين ال يمكنها أن تصعد إلى هللا ِمن تلقاء ذاتها ألنَّ الناس جميًعا يمين هللا  اآلب في السماء. فصلوات القدِّ

يسين تحتاج إلى كفَّارة هي أيًضا! فصلواتهم غير الكاملة تَمتِزج بالبخور  ُخطاة. وإلرضاء هللا فإنَّ صلوات القدٍّ

المسيح الخالصي )كفَّارته( الذي أكمله على الصليب ويُنَفِّذه  الذي يُعطى للمالئكة. والبخور الكثير يَُمثِّل عمل

وح القُُدس وصلواته الشفاعية ِمن أجل شعبه. لهذا فإن البخور الكثير يَُمثِّل   –على نحٍو خاصٍّ  –ِمن خالل الرُّ

كنيسته شفاعة المسيح المستمرة والكاملة في السماء ِمن أجل المؤمنين على األرض؛ وال ِسيَّما ِمن أجل 

(. وتعمل صلوات المسيح الكاملة في 01: 9؛ 05-01: 0؛ عبرانيين 01: 8الُمضطهَدة على األرض )رومية 

السماء ِمن أجلنا على تطهير وتقدي  صلواتنا الناقصة على األرض. كما أنها تُنَقِّي صلواتنا ِمن الدوافع 

أجلنا تَجعل صلواتنا الناقصة تَْصَعد كصلوات كاملة الخاطئة واألنانيَّة. وبهذا فإنَّ صلوات المسيح الكاملة ِمن 

 إلى هللا!

 

 

 

عندما َصِعَد يسوع المسيح إلى السَّماء أرسل روحه ليكون الُمَمثِّل الدائم له عند جميع المؤمنين  -3

 .المسيحيِّين على األرض

 

 . 18-16: 11؛ 0: 16يوحنَّا  اقرأ

 

جلوسه عن يمين هللا اآلب هي أنه أرسل روحه القُدُّوس ليكون النتيجة السادسة لصعود المسيح إلى السماء و

وح القُُدس أصبح  وح القُُدس يَجَعل هللا اآلب ويسوع المسيح واقًعا على األرض. والرُّ ُمَمثِّله على األرض. فالرُّ

 (. 00: 1كورنثوس 0هو الضامن )الختم والعربون( لكل شيء ُمستقبلي )

 

وح القُُدس لتالميذهيسوع المسيح يَطلُب ِمن أ(   . هللا اآلب أن يُعطي الرُّ
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 (. 16: 11فقد قال يسوع: "َوَسْوَف أَْطلُُب ِمَن اآلِب أَْن يُْعِطيَُكْم ُمِعيناً آَخَر يَْبقَى َمَعُكْم إِلَى األَبَِد" )يوحنَّا 

 

 وفي اللفة اليونانية، هناك فِعالن بمعنى "أطلُب":

 

( يُستخدم دائًما عندما يَطلُب شخص شيئًا ما ِمن شخص أعلى منه. aiteὸالفعل "يَْطلُب" )باليونانية:  -

وتُستخدم هذه الكلمة دائًما عند التحدُّث عن صلوات المؤمنين المسيحيِّين هلل اآلب بمعنى "يلتم " أو 

ع" )  (. 06، 01-00: 16؛ 16، 0: 15؛ 10: 11؛ 12-9: 1"يَتََضرَّ

 

ا الفعل "يَْطلُب" )باليونانية:  - ( فيُستَخدم دائًما عندما يَطلُب الشخص شيئًا ما ِمن شخص آخر erotaὸأمَّ

يُساويه في المكانة. وتُستَخدم هذه الكلمة دائًما للحديث عن الطلبات التي يوجهها يسوع المسيح إلى هللا 

 (!02، 15، 9: 10؛ 16: 11اآلب. وبالتالي، فهو طلب على أساس التكافؤ )

 

ر بأنَّ يسوع يَستجدي العطف ِمن هللا اآلب. فيسوع المسيح حصل على استجاباتٍ وعليه، ال يُمكننا أن نَتص وَّ

 لجميع صلواته على أساس عمله الخالصيِّ الكامل!

 

وح القُُدس هو ُمَمثِّل يسوع المسيح عند المؤمنين المسيحيِّين على األرضب(   . الرُّ

 

، 16: 11ألَبَِد ... ألَنَّهُ فِي َوَسِطُكْم، َوَسيَُكوُن فِي َداِخلُِكْم" )يوحنَّا قال يسوع إنَّ الُمعين اآلخر "يَْبقَى َمَعُكْم إِلَى ا

10 .) 

 

( تُشير حرفي ًا إلى شخص يتم استدعاؤه للوقوف إلى جانبك وُمساندتك. ولكنها ال Paraclete)وكلمة "ُمعين" 

نه كلمة "ُمحامي" كما هو وارد  في الترجمات الالتينيَّة للكتاب المقدس. تُشير إلى المعنى السلبي الذي قد تتضمَّ

ي" كما هو وارد في الترجمات اليونانيَّة  نه كلمة "ُمَعزِّ كما أنها ال تُشير إلى المعني السلبي الذي قد تتضمَّ

. بل هي تُشير إلى المعنى اإليجابي لكلمة "ُمعين" أو "وسيط" أو "ُمَمثِّل" كما هو الحال في 0: 16أليوب 

 ي.  األدب اليونان

 

بأنه ُمَمثِّل المؤمنين في السماء. فهو يَتحدَّث إلى هللا اآلب  يسوع المسيحوفي رسالة يوحنَّا األولى، يُشار إلى 

(. وبهذا، فهو ُمَمثِّل المؤمنين أمام هللا في السماء. وهو الوسيط بين 1: 0يوحنا 1بالنيابة عن المؤمنين )

 مؤمنين في السماء. المؤمنين وهللا. وهو يَتََشفَّع للمؤمنين أمام هللا في السماء. لهذا، فهو الُمعين أو ُمَمثِّل ال
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وح الُقُدسوفي إنجيل يوحنَّا، يَُسمَّى  ُمَمثِّل يسوع المسيح على األرض. فهو يَتََحدَّث إلى المؤمنين بالنيابة  الرُّ

(. وبهذا فهو يَُمثِّل يسوع المسيح أمام المؤمنين على 15-10: 16؛ 10-16: 11عن يسوع المسيح )يوحنَّا 

حها لنا على األرض؛ أي أنه الوسيط بين يسوع المسيح والمؤمنين المسيحيِّين. فهو يُفَسِّر كلمات يسوع ويوضِّ 

(. وهو يُطَبِّق عمل الخالص الذي أكمله يسوع )التبرير 11: 16؛ 06: 15؛ 06: 11األرض )يوحنَّا 

د يسوع المسيح بين المؤمنين المسيحيِّين على األرض ) : 16والتقدي ( في حياة الناس على األرض. وهو يَُمجِّ

وح القُُدس هو الُمعين أو هو مُ 10-15  َمثِّل يسوع المسيح على األرض. (. وبهذا فإنَّ الرُّ

 

وح القُُدس، سوف يكون روح المسيح "مع" المؤمنين و "فيهم"؛ أي أنه سيكون إلى جانبهم لكي  وبعد َسْكب الرُّ

يساعدهم، كما سيكون في قلوبهم وحياتهم. فاهلل )المسيح( يأتي ِمن خالل روحه ويسكن في وسط الكنيسة 

ة في العالم ( ويَجعل المجتمع ال00: 0)أفُس   مسيحي شعبه المؤلَّف ِمن ملوك وكهنة وأنبياء ِمن كل أُمَّ

وح القُُدس، كان شعب هللا في العهد القديم "أوالًدا" خاضعين للناموس. 12-9: 0بُطرس 1) (. وقَبل َسْكب الرُّ

وح القُُدس، أصبحوا "أوالد هللا وورثة" )غالطيَّة   في العهد الجديد (. وشعب هللا0-1: 1ولِكْن بعد َسْكب الرُّ

ة واحدة، بل ِمن كل 16: 6كورنثوس 1يُدَعْون أيًضا هيكل هللا الروحي ) (. كما أن شعب هللا ال يتألَّف ِمن أُمَّ

 (.12-9: 5األُمم والشعوب في العالم )رؤيا 

 

ة )كما يؤمن ُمْنِكرو التَّثليث(، بل هو أقنوم يتمتَّع بص د قوَّ وح القُُدس هو لي  ُمجرَّ فات شخصيَّة )يوحنَّا والرُّ

؛ رؤيا 1: 1تيموثاوس 1؛ 11: 10كورنثوس 1؛ 06: 8؛ رومية 08: 15الرسل ؛ أعمال 06: 15؛ 06: 11

وح القُُدس أقنوم هو أيًضا )َمتَّى 10: 00 ؛ 19: 08(. فكما أنَّ هللا اآلب أقنوم، وهللا االبن أقنوم، فإنَّ الرُّ

في  –(. وهو يملك ذات الطبيعة، وهو واحد 0-1: 1 بطرس1؛ 11: 10كورنثوس 0؛ 6-1: 10كورنثوس 1

 مع هللا اآلب وهللا االبن.  –الجوهر 

 

وح القُُدس هو لي  ُممثِّالً أو وسيطًا "آخر" )يوحنَّا  ( بمعنى أنه يختلف عن يسوع 16: 11وهكذا، فالرُّ

هو ُمَمثِّل المؤمنين أمام هللا اآلب المسيح، بل هو ُمَمثِّل أو وسيط ُمماثِل ليسوع المسيح. فكما أنَّ يسوع المسيح 

وح القُُدس هو روح  وح القُُدس هو ُمَمثِّل يسوع المسيح أمام المؤمنين على األرض. فالرُّ في السماء، فإنَّ الرُّ

كورنثوس 0؛ 12-9: 8(. إنه "المسيح فيكم" )رومية 10-16: 11يسوع المسيح عند المؤمنين وفيهم )يوحنَّا 

يث إنَّ يسوع المسيح كان حاضًرا على األرض في جسده البشري، فهو لم يكن قادًرا (! ولِكْن ح10-18: 0
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ا بعد أن أصبح يسوع المسيح حاضًرا على األرض ِمن  على التواُجد إال في مكان واحد في الوقت نفسه. أمَّ

وح القُُدس، فقد أصبح حاضًرا في كل مكان على األرض في الوقت نفسه. وبالنسبة لل مؤمنين خالل الرُّ

وح القُُدس هو كل ما كان يعنيه المسيح لهم لو بقي على األرض! لهذا فإنَّ  المسيحيِّين على األرض فإنَّ الرُّ

وح القُُدس إلى األرض  يسوع يقول إنه ِمن األفضل لنا أن يَذهَب ألنه عندما يصعد إلى السماء سوف يُرسل الرُّ

 )يوحنَّا

16 :0 .) 

 

وح القُُدس إنَّ األعمال التي يقوم به ا هللا الُمثلَّث األقانيم تعتمد على وجوده الفعلي والجوهري. وَسْكب الرُّ

(، وهو في الوقت نفسه عمل هللا 10-16: 11؛ 10: 0 الرسل )المعمودية بالروح( هو عمل هللا اآلب )أعمال

وح القُُدس يَُعلِّم  (. وكما هو حال هللا اآلب وهللا اآلبن، فإنَّ 00: 0 الرسل ؛ أعمال11: 0االبن )َمتَّى  هللا الرُّ

(، ويُبَكِّت الناس على خطيَّة وبِرٍّ ودينونة 10: 16(، ويُرِشد المؤمنين إلى الحق ُكلِّه )يوحنَّا 06: 11)يوحنَّا 

 (. 8: 16)يوحنَّا 

 

وح القُُدس هي  وما ِمن َشكٍّ أنَّ قيامة يسوع المسيح ِمن األموات، وصعوده ِمن األرض إلى السماء، وَسْكب الرُّ

 أحداث تاريخيَّة فريدة ال ِسيَّما أنها غير موجودة في أي ديانة أخرى!

 

 

وح القُُدس يُطَبِّق عمل الخالص الذي أكمله يسوع المسيح في حياة المؤمنينج(   . الرُّ

 

، الَِّذي الَ قال يسوع: "َوَسْوَف أَْطلُُب ِمَن اآلِب أَْن يُْعِطيَُكْم ُمِعيناً آَخَر يَْبقَى َمَعُكْم إِلَ  ى األَبَِد، َوهَُو ُروُح اْلَحقِّ

 (. 10-16: 11يَْقِدُر اْلَعالَُم أَْن يَتَقَبَّلَهُ ألَنَّهُ الَ يََراهُ َوالَ يَْعِرفُهُ" )يوحنَّا 

 

وح القُُدس يُدعى "روح الحق". كذلك، يُدعى يسوع  يُدعى يسوع المسيح في إنجيل يوحنَّا "الحق". والرُّ

م ظالل العهد الجديد ويَُدشِّن حقائق العهد الجديد )يوحنَّا 6: 11" )يوحنَّا المسيح "الحق ؛ 10: 1( ألنه يُتَمِّ

وح القُُدس يُدعى "روح الحق" )يوحنَّا 1: 12؛ 5: 8؛ عبرانيِّين 10: 0كولوسي  ( ألنه يُطَبِّق 10: 11(. والرُّ

 تاريخ العالم.  عمل الخالص الذي أكمله يسوع على حياة المؤمنين الُجُدد طوال

 

يرة )يوحنَّا  (. فعالم 19: 0ويتألَّف "العالم" هُنا ِمن الناس الذين يُحبُّون الظالم ولي  النُّور ألنَّ أعمالهم شرِّ

(. وهذا العالم يَتبَع أكاذيب الشيطان 18: 15الشر هو الذي يُعادي هللا والمسيح والمؤمنين المسيحيِّين )يوحنَّا 
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: 0كورنثوس 1(، وال يستطيع أن يَُميِّز األمور الروحيَّة وال أن يَقبلها )02: 11ر يوحنَّا نظُ أ؛ 11: 8)يوحنَّا 

وح القُُدس )يوحنَّا 10-11 وح 10-10: 0 الرسل ؛ أعمال00-00: 10(، وال يَعترف بالرُّ (. وبعد َسْكب الرُّ

وح القُُدس أيًضا )أي ُروح يس وع المسيح( ألنه ال يراه، وال يَعترف به، القُُدس، فإنَّ هذا "العالم" ال يَقبل الرُّ

وال يَختبره. ويَِرد ِكال الفعلين )"يرى" و "يَعرف"( بصيفة المضارع المستمر. ولكنَّ المؤمنين المسيحيِّين 

وح القُُدس ويُميِّزونه، ويُميِّزون عمله بعيونهم الروحيَّة،  ونالحقيقيِّين يرون الرُّ في االعتراف به  ويستمرُّ

 ه في حياتهم. واختيار

 

وح القُُدس يَْجَعل حضور هللا والمسيح حقيقة واقعةد(   . الرُّ

 

(. فمع أنَّ يسوع المسيح كان على وشك 18: 11لقد قال يسوع: "لَْن أَْتُرَكُكْم يَتَاَمى، بَْل َسأَُعوُد إِلَْيُكْم" )يوحنَّا 

وح ترك تالميذه ورائه على األرض لكي يَْصعد إلى السماء، إال أنه و عدهم بأنه سيرجع إليهم ِمن خالل الرُّ

 القُُدس.

 

وح القُُدس يَُذكِّر المؤمنين بكل شيء قاله يسوع المسيح عندما كان على األرض، ويَُعلِّمهم كل ما ينبفي  والرُّ

د يسوع المسيح )يوحنَّا 06: 15(، ويَْشهَد عن يسوع المسيح )يوحنَّا 06: 11لهم أن يَعرفوه )يوحنَّا  (، ويَُمجِّ

ة واقًعا ملموًسا بين المؤمنين، ويََضع المسيح في بؤرة (؛ أي أنه يَْجَعل ِصفات يسوع اإللهيَّ 10-15: 16

حياتهم. وهو يُطَبِّق عمل المسيح الخالصي الذي قام به في مجيئه األول في حياة المؤمنين في كل مكاٍن في 

 العالم. 

 

وح القُُدس في يوم الخمسين، عاد يسوع المسيح إلى أتباِعه. والَعَدد  18: 11يوحنَّا  في وهكذا، عندما ُسِكَب الرُّ

وح القُُدس في يوم الخمسين! وهذا  ال يُشير إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح في الُمستقبل، بل إلى مجيئه بالرُّ

وح القُُدس )رومية  ، 11-9: 8هو السبب في أنَّ معرفة يسوع المسيح واختباره في موته وقيامته هو ثََمر الرُّ

وح (. فاهلل 10-10: 10كورنثوس 1؛ 15-10 اآلب وهللا االبن يأتيان ويَسُكنان مع المؤمنين وفيهم ِمن خالل الرُّ

 (. 00: 11القُُدس )يوحنَّا 

 

بصعود يسوع المسيح إلى السَّماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب، فقد َصنَع األحداث التاريخيَّة على  -1

 .األرض
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 النقطة )ب( أعاله.  انُظر

 

لى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب هي أنه َصنَع األحداث التاريخيَّة على النتيجة السابعة لصعود المسيح إ

  األرض. فهو يَحكم العالم لما فيه خير كنيسته، ويؤسِّ  ملكوته النهائي.

 

فاهلل الجال  على عرشه في مركز الكون يُنَفِّذ خطَّته األبديَّة لألرض وشعبها ِمن خالل يسوع المسيح. وعندما 

فر الموجود في السماء فإنه ال يَكِشف عن محتويات يَفُكُّ يس وع المسيح أحد الُختوم ويَفتح ذلك الُجزء ِمن السِّ

خطة هللا األزليَّة للخالص والدينونة فحسب، بل ويُنَفُِّذها أيًضا. فما ِمن شيٍء في التاريخ يَحُدث معك أو مع 

 ه!كنيستك أو بلِدك بدون أْمٍر ِمن هللا أو بدون َسماٍح ِمن

 

فعلى سبيل المثال، فإنَّ يسوع المسيح يَجول العالم ويَفزو قلوب البشر وأذهانهم ِمن خالل الخبر السار )رؤيا 

( وباالضطهاد السياسي 1-0: 6(. وهو يَْسَمح باالضطهاد الديني وبقتل المؤمنين المسيحيِّين )رؤيا 1-0: 6

أ ِمن إعالن الخبر السار 6-5: 6واالقتصادي والقضائي للمؤمنين المسيحيِّين )رؤيا  ( ألنَّ هذا ُجزء ال يتجزَّ

(. وهو يَْسَمح للعالم ُكلِّه، بَِمن فيه ِمن مؤمنين وغير مؤمنين، بأن يُعانوا 8-1: 6في كل مكان في العالم )رؤيا 

( كنتيجة لسقوط 8-0: 6سواء بسبب الحروب أو المجاعات أو األمراض أو الحوادث )رؤيا  –حتى الموت 

 ان عموًما في الخطيَّة. اإلنس

 

(. 08: 8نظُر أيًضا رومية أ؛ 00: 1بالرغم ِمن ذلك، فهو يَْحُكم الكون واألرض لما فيه خير كنيسته )أفُس  

وهو يَْجَمع كل األشياء مًعا تحت رأس واحد هو يسوع المسيح. كما أنَّ ُكلَّ ُرْكبَة ستنحني ليسوع المسيح، وكل 

لرب. وسوف يَفعل الناس ذلك طواعيةً ِمن خالل قبولهم للخالص، أو ُرغًما لسان سيَعترف بأن يسوع هو ا

 عنهم بسبب خوفهم ِمن الدينونة التي ستحلُّ عليهم.

 

 

 

 

 ق(ائدق 8) َصالة 5

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعك  تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 



7الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

عود:  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -2 )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد الصُّ

 السَّماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب.  إلىذكرى ُصعود المسيح 

. 12-9كورنثوس 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن الخلوة الروحيَّة -3

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 16: 1: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

ر درس الكتابدرس الكتاب -5 . استخِدم طريقة الخطوات 2الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا  . َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخم  لدراسة الكتاب الُمقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -6

ن مالحظاتك -7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كنيسة المس َدوِّ يح. َدوِّ

  وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


