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  مقدمة
الوالدةَ الناسوتية، والذي به ذاق الرب به ي جاز صعود ربنا يسوع باجلسد الذ  

، بل هو بداية عمل البن له ادالتدبريية لعمال األاملوت، مث دفن وقام، ليس هو آخر 
 ،"قدس األقداس"آدم األخري الذي يدخل إىل السموات كلكنيسة، ولاملسيح كرأس 

وضع الذي ال يدخل إليه ذو امل"أنه عنه والذي تعلِّمنا تقوى الكنيسة األرثوذكسية 
  .، فصار بذلك الكاهن العظيم اجلالس عن ميني اآلب)قسمة سبت الفرح(" طبيعة بشرية

كهنوت الرب يسوع وخدمته "وحنن حنتاج إىل دراسة تؤصل فينا ولنا   
امللكوت الذي أُدع يف الكتب اإلهلية وكتابات " عسل"؛ ألننا نفتقر إىل تذوق "السمائية
  .، وصلواتنا الطقسيةاآلباء

 نضع أمامه األسباب العشرة لصعود ،حىت ال يتشتت ذهن القارئلكن، وو
الرب باجلسد، وهي ملَّخصأن يعطي لنا  مل ا سلَّمه لنا اآلباء القديسني، سائلني الرب

  .املعونة لكي نقدم النصوص الكاملة اليت تشرح صعود رب اد

  :أوالً

 لذلك تسمى و، يف القبة الزرقاء، بل هي حلول اهللالسماء ليست مكاناً عالياً
هكذا دخل املسيح ليكون و". ملكوت اهللا"، أو "ملكوت السموات" آخر هو باسمٍ
يزاً عنه بالتجسد، بعد أن كان متمايزاً عنه امتموقد صار  ، عن ميني اآلب اجلالسلكاملَ

  .بالبنوة

  .ك الذي جلس على عرشه السمائيلإذن، فعيد الصعود هو عيد االحتفال باملَ  

  :ثانياً

إذن فقد دخل الصليب إىل . هو عرش االبن؛ ألنه عرش احملبة امللوكيةالصليب 
السماء يف هيئة اجلراح اليت كانت يف اليدين والقدمني واجلنب املطعون والرأس الدامي 
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مسيحاً على اليت توجت املسيح رباً و" جراح احملبة" هي ،ولكن هذه اجلراح. أيضاً
إىل السماء عينها؛ ألن اخلليقة اجلديدة، ونقلت أحداث التاريخ من ص لبٍ ودفنٍ وقيامة

 صارت هي ختم احلياة الذي خنتم به كل ما ،"جراح احملبة"عالمات الصليب، أي 
كلها، وحىت مالبس اخلدمة" األسرار الكنسية" التدبري، أي خيص.  

  وصار املصلوب يلمع "السماء عينها"ىل  ختم التاريخ إهكذا نقل الصعود ،
 واليت ،يف اخلدمات الكنسية" العربون"اآلن يف صورة منذ مبجد احلياة اآلتية اليت نراها 

  .سوف تعلن يف الدهر اآليت كاملةً

  :ثالثاً

، أي سحابة احلضور اإلهلي، وصار "الشاكيناه"عندما صعد رب اد، ودخل 
، فقد نقل حياتنا إىل ذات احلضور اإلهلي، فهو الرب )٣: ٣كولوسي (مستتراً يف اهللا 

، وذلك بإرسال الروح املعزي، أي سحابة اد "وحد السماء واألرض"يسوع الذي 
 جبل طابور، ولذلك يفتح الصعود لنا جمد احلضور ىاليت ظهرت يف جتلِّي الرب عل

  .ه صلواتنا، والذي تعلن"الروح القدس"اإلهلي، وهو جميء املعزي اآلخر 

  :رابعاً

حمصوراً يف مكان د اإلهلي، مل يعد املسيحمعني كما بسبب استتار االبن يف ا 
 الذي هو ليس حمصوراً وال  السمائي"عدالب " ذلككان أثناء تدبري التجسد، بل دخل

ولذلك، الرب يسوع ".  للروححدود"حدود زمانيةَ أو جغرافيةَ له؛ ألنه ال توجد 
 واحد، ليس ألن جسده صار حمدوداً أو غري حمدود،  كل مذبحٍ يف وقتكائن على

فهذه ليس صفات احلياة اجلديدة، بل ألنه الرأس الواحد الذي منه مجيع األعضاء 
، فهو الذي جيمع كل املذابح، جيمعها كلها بقوة البذل، وحبلول الروح )١٨: ١ كولوسي(

 أما ،ت يف ستة أيامقَلليقة األوىل اليت خ ألن فواصل الزمان واملكان خاصة باخل.القدس
اخلليقة اجلديدة، فهي بال فواصل زمنية وال فواصل مكانية؛ ألن احتاد الرأس بأعضاء 
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ع قوة وعزة وحياة الرأس على كل عضو كاملٌاجلسد هو احتاديوز .  

  :مساًاخ

ي انتقاهلا  اجلديدة اليت أعلن الصعود اإلهلال بد من أن نذكر شيئاً عن اخلليقة
هذا حيدث اآلن، ليس حبساب ...  إىل قوة وحياة الدهر اآليت من حدود الزمان واملكان

 بقوة هذه اخلليقة اجلديدة كائنةٌ. الزمن، ولكن حبساب جمد احلياة الغالبة املوت
االلتصاق بالرب يسوع املسيح، فقد جعل احتاد أقنومه بالناسوت، قوة هذا االحتاد 

أعضاء اجلسد، تدفع احلياة اجلديدة لتغسل املؤمنني من اخلطايا وتنقل  على كل موزعةً
  .من املوت إىل احلياة

  :سادساً

البداية "، "األلف والياء" اليت أعلنها الصعود، أنَّ ومن معامل اخلليقة اجلديدة
هو االنتقال من آدم األول إىل " األلف"، أو "البدُء"، بل صار ، مل تعد زمانيةً"والنهاية

" يف آدم ميوت اجلميع، ولكن يف املسيح سيحيا اجلميع: "وحقاً قال الرسول. م األخريآد
 - ، وهو ملك اآلب الذي "الياء"نصل إىل " األلف"وبعد االنتقال من . )٢٢: ١٥ كور ١(

  .)١٧: ٨رو (" ورثة اهللا ووارثون مع املسيح " فيه نصبح- يف املسيح يسوع

  ذا يعلن الصعود" ؛ أل"الياَءد،و وال يف ن الرجاء يف السماء مل يعلن يف التجس
  . وال يف القيامة، بل يف الصعودالصلبوت،

  :سابعاً

التدبري، فكيف ربط " ياُء"والصعود هو . التدبري" ألف"كان التجسد هو 
   القيامة؟– الصلبوت – املعمودية –الوالدة : الصعود بني إعالنات اخلالص

  كان يسري لكي يطلب والذي د احملدود حبدود الزمان، واجلواب هو أنَّ املتجس
 ؛ ألن البداية"الياء"هي " األلف"، صار اآلن فوق حدود الزمان، فصارت لقاء السامرية
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، فصارت صلواتنا ال تطلب املتجسد وحده، بل املمجد الذي وعدنا أن احتدت بالنهاية
 – بالتجسد والصعود –رب يسوع كل ما تطلبونه يف الصالة بامسي يعطى لكم؛ ألن ال

لنا حلياة امللكوت اليت هي فوق لنا فيه كبداية أو كرأس، وصار جيمعنا فيه ويؤهصار حيم
  .حدود الزمان

د والصعود، خيصأيضاً معمودية الرب يسوع وصعوده من وما قيل عن التجس 
 لنا مسحتنا فيه، املياه؛ ألنه بعد أن خرج من مياه األردن مسحه الروح القدس معلناً

  فكيف ساهم الصعود يف هذه املسحة؟

وما قلناه عن .  ميسح بنفسه بالروح القدس كل اآلتني إليهلقد صار الرب
الرب " رئيس الكهنة" أيضاً؛ ألن التقدمة احلية اليت دخل ا حه الصعود يوض،الصلبوت

احلي إىل األبدتقدمة الكنيسة يف سر الشكر؛ ألنل يسوع إىل السماء هي منوذج ، 
 ولذلك، عندما .)١٢: ٩عب ( "دخل بدمه إىل األقداس، فوجد فداًء أبدياً"يسوع املسيح 

هذه  عل دخول قدس األقداس اية اخلدمة الليتورجية، بل بدايةمل جيصعد إىل السماء، 
، ولذلك السبب عينه )٧ :٣ كور ٢(؛ ألا خدمة احلياة وليست خدمة املوت اخلدمة
؛ ألن اخلدمة "حسب مثل الواقفني يف السماءناملقدس فنا يف هيكلك قإذا ما و: "نقول

. جمداً وإكراماً، إكراماً وجمداً للثالوث القدوس اآلب واالبن والروح القدس"تبدأ بـ 
  ".سالماً وبنياناً لكنيسة اهللا الواحدة

  إىل وألن الصليب والقيامة مها معاً حدثاً واحداً ال ينفصل، فقد نزل الرب 
بربق  " املتاريس النحاس، وهدم قوة اهلاوية كما تقول التسبحة السنويةرساجلحيم وكَ

 بني السماء  أباد قوة االنفصال، وعندما قام من املوت بعد أن هزم اجلحيم."الهوته
 معطياً )٢٣ -٢٢: ١أفسس ( وصار الرأس الواحد الذي جيمع الكل حتت رأسه ،واألرض

وعند : "ه يف السماء واألرض، وهو ما تعبر عنه الصالة بقوهلاقوتل اًصعوده انتشار
، ) القداس الغريغوري–صالة الصلح ( "إىل السموات جسدياً إذ مألت الكل بالهوتكصعودك 

  .أي مألت الكل بقوة احلياة الغالبة االنفصال
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  :ثامناً

 عدجوهر الصالة املسيحية إىل طلب ما هو فوق، ليس كب ل الصعودحو
" عد إهلي مسائي، ولذلك علَّمنا الرب أن نطلب أوالً ملكوت اهللا وبرهأسيٍ، بل كبر
 للمجد السمائي الذي  كاملةً رؤيةً– بصعود الرب – لنا ؛ لكي يكون)٣٣: ٦مت (

ينتظرنا، والذي هو حمور صلواتنا؛ ألن الرب مل يعد حييا حياةً حسب اجلسد، بل حييا 
 ، مبا يف ملكوت السمواتلكوت، لذلك تتعلق قلوبناحياةً حسب السماء، أو حسب امل

  .)١٧: ١٤رو (أي الرب والسالم والفرح بالروح القدس 

  :تاسعاً

ال زال لدينا خوف من أي حديث عن شفاعة الرب على الرغم من أنه  
ميكننا  جمال مناقشة هذا املوضوع اهلام، ولكن  هوهذا ليسعلى الرغم من أن يسوع، و

جعل صلواتنا تقدم باسم هو الذي ، لكحضور الرب يف السماء كمأن نؤكد على أن 
، )٢٤: ٩عب (ر أمام وجه اآلب ألجلنا نا أو يظهلُ أيضاً الذي ميثِّوالشفيع ،امللك الغالب

  :فما هي عالقة الصعود بالشفاعة؟ يف الوقت احلاضر نكتفي بأن نذكر ثالثة أشياء

  .احلضور الدائم يف حضرة اآلب ألجلنا - ١

  .انسكاب حياة االبن الغالبة بالروح القدس فينا - ٢

  .د السمائي املغلق بسبب عصيان اإلنسان األولشركتنا فيه وبه تفتح لنا البع - ٣

  .ولذلك، أين هي شجرة احلياة؟ هي يف فردوس اهللا، الكنيسة  

  ....وما هي شجرة احلياة؟ هي صليب رب اد 

 بصعوده كل ما مسائي، فقد نقل الربوهكذا حتول ما هو تارخيي إىل ما هو 
  .كان له حدود يف الزمان إىل ما ال حدود له

  :عاشراً
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داسات، عندما نشترك مع بالصعود عرفنا غاية اخلالص اليت نراها يف القُ
ما سيكون كامالً بعد يوم " عربون"القوات السمائية يف التسبيح، وهي صورة أو 

ود، وخدمة املالئكة يف الصلوات والشفاعة اليت حياتنا اآلن تتجه حنو الصع. الدينونة
، عندما يصبح أولئك الذين سبقونا واقفني معنا "جممع نصف الليل"تصل إىل ملئها يف 

  .)١١: ٦رؤ (يف انتظار أن يكمل مجيع الرفاق 

- ن صعدت إىل السمواتيا م،  

  .جعلت قلوبنا متعلقةً بك

  ليس من أجل السماء، -

ائيبك السمبل من أجل ح.  

  أنت تنتظرنا يف كل مكان نذهب إليه، -

  .وحنن ننتظرك ونراك حىت تكمل الرؤيا

  دكتور   

  جورج حبيب بباوي. د   

  م٢٠٠٧ ابريل ٢٥   
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  الفصل األول
  ،الصعود

  مكان؟ إىل  من مكان انتقالٌهوهل 
أذهاننا أن صعود املسيح كان ارتفاعاً يف الفضاء وانتقاالً على  إىل أول ما يتبادر  

رون أن  والذين يتصو.حابة مثل تلك اليت نراها يف الفضاء احمليط بالكرة األرضيةس
ينتقل يف أجواء وطبقات اجلو العليا صعد مثل طائرٍاملسيح ،نوا هذه الصورة  قد كو

 ولعل السحابة. الساذجة من واقع اخلربة اجلسدية اليت تتكون عندنا من الرؤية املباشرة

 اإلهلي الواقع ضمن الصور اليت نراها يف العهد القدمي عن احلضور هي يفو ،)١()٩: ١أع (
 كلما رافقته ،كلما أعلن اهللا عن نفسهف.  منفصلةدراسة إىل - بشكل خاص  - حتتاج 

راجع ( للدينونة اإلهلي هو من مظاهر احلضور )باجلمع(هذه السحابة، وأحياناً السحاب 

  .)٢()٣ - ٢: ٩٧مزمور 

 فهو يف الواقع ال يفيد االنتقال من مكان آلخر كما ،"دعص"لكن لنبدأ بفعل 
  .سنرى

                                           

 
  ."أعينهم سحابة عن وأخذته.وملا قال هذا ارتفع وهم ينظرون" )1(

. احلق والعدل قاعدة كرسيه. السحاب والضباب حوله. ر الكثريةالرب قد ملك فلتبتهج األرض ولتفرح اجلزائ" )2(
  ".قدامه تذهب نار وحترق أعداءه حوله



 

 

١٣

  معاين الصعود يف الكتاب املقدس

  : القدميالعهد

يف " عال" ويقابل ،"ع ل هـ"صعود يف اللغة العربانية هو الفعل الثالثي الفعل   
مكان  إىل ارتفاع شيء من مكان منخفض إىل  وهو أصالً يشري فعالً،العربيةاللغة 
ن يف اخلربة احلسية يف بداية الوعي الروحي عند  هذا املعىن هو فعالً ما تكو.عمرتف

جرد  وصار له أكثر من معىن غري مرتبط مب،لكن الفعل دخل يف اخلربة الروحية. اإلنسان
  .مكان مرتفع إىل االنتقال من مكان منخفض

 ألن ؛نك فال تترك مكا، عليك روح املتسلطتدعص إن"يقول سفر اجلامعة * 
 اإلنسان  انتقال روح هناالفعلال يعين  وطبعاً .)٤: ١٠جا ("  عظيمةن خطايااهلدوء يسكِّ

  . يعين السيطرة والتحكموإمنا ،املستبد وصعودها

وجتعل فكر قلبه  اإلنسان يالء اليت تصيبونفس املعىن يستخدم للكربياء واخلُ*
وأنت قلت يف قلبك : "شيطان مبعىن يتخيل ما هو غري صحيح مثلما قيل عن ال،يصعد
أصعي فوق كواكب اهللا إىل دأو عن نبوخذ ،)١٣: ١٤ أشعياء( "السموات، أرفع كرسي 
أنت يا أيها امللك أفكارك على فراشك " :رنصصعدما يكون من بعد هذا،  إىل ت

  .)٢٩: ٢دانيال (" وكاشف األسرار يعرفك مبا يكون

 ، على عبادم لألصنام الشعبخ اُهللار، فقد وبذكُّوأحياناً يأيت الفعل مبعىن الت* 
 وال ،مل آمر به" فيقول اهللا عن هذا العمل الردئ ،وتقدمي أبنائهم وبنام حمرقات بالنار

صع٣١: ٧ارميا ("  على قليبد(.  

 فواضح أن الرب ، أمام الربتدعصا إوإذا قيل عن األعمال الشريرة * 
من جب  اإلنسان يصعدن اهللا إ قيل اإلطارويف نفس . )٢: ١نان يو(رها ويراها يتذكَّ

  .)٢٠: ٧١مزمور (ر أو افتقد  مبعىن تذكَّ،)٢: ٤٠مزمور (اهلالك 



 

 

١٤

 *ة على شفادمتصعأُو"الكربياء والسخرية لتعبري عن خدم الفعل أيضاً لواست 
قلب شفتيه من ي إىل  هنااإلشارة ورمبا ،)٣: ٣٦حزقيال ("  وصرمت مذمة الشعباللسان

  .أثناء احلديث

  :املعىن الطقسي يف العهد القدمي

  م العامل األملاين متت عدة أحباث هامة منذ أن قدF. Steinleitner دراسته 
الصعود يف تاريخ عبادة العهد ( بعنوان م١٩١٣اليت نشرا جامعة ميونخ يف عام 

ليت نشرا جامعة أوسلو يف  اS. Mowinckel مث تبعتها دراسة العامل النروجيي ،)القدمي
 إىل الوصول إىل ا وكلتا الدراستني أدت،)املزامري يف العبادة اليهودية( بعنوان م١٩٥١

 فهو أن ، حقاًا ما هو مدهش أم. ال سيما يف سفر املزامري،املعىن الطقسي الدقيق
قديس  وال،أورجيينوس ال سيما العالمة ،الدراسات احلديثة تتفق مع ما ذكره اآلباء

  .كريلس يف شرح املزامري

: ٨ تك(م هللا خدم الفعل أيضاً لوصف تقدمي الذبائح واحملرقات اليت تقد استوقد

  .)٢( على مذبح اهللاتصعدم أو قد ألن احملرقات ت؛ وصار الفعل نفسه جماالً للتسبيح،)١()٢٠

تطهريه و اإلنسان  صار املعىن الطقسي هو تأكيد قداسة، احملرقةإصعادومن   
ن املعىن الطبوغرايف جاء من ارتفاع أ صحيح. فوق اإلنسان إىل  وارتفاع،الداخلي
 ،ر أي يتطه،يرتفع أو يصعد اإلنسان  ولكن،)٣(دت على اجلبالي ألا ش؛أورشليم

                                           

 
  ".وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد حمرقات على املذبح. وبىن نوح مذحباً للرب" )1(

احترز من ). "١٩: ٥١مز " (لى مذحبك عجوالًحينئذ يصعدون ع. حينئذ تسر بذبائح الرب حمرقة وتقدمة تامة" )2(
أصعد لك حمرقات مسينة مع خبور كباش أقدم بقراً مع ). "١٣: ١٢تث " (أن تصعد حمرقاتك يف كل مكان تراه

  .)١٥: ٦٦مز " (تيوس

أورشليم اجلبال حوهلا ). "٤ - ٣: ١٢٢مز " (حيث صعدت األسباط. أورشليم املبنية كمدينة متصلة كلها" )3(



 

 

١٥

ساً حسب تقديس الشريعة ويدخل هيكل الرب مقد"جبل الرب إىل يصعدن م،ن  وم
.." الباطل  إىل  اليدين والنقي القلب الذي مل حيمل نفسه الطاهر؟يقوم يف موضع قدسه

  .)٤ - ٢: ٢٤مزمور (

يف جمال الكالم  اإلنسان إىل أورشليم  أو صعودالرتفاعوظهر املعىن الطقسي   
هو  إىل أورشليم  وصار الصعود،دهه وجتسلُ وتناز، اللوغوس–عن نزول الكلمة 

" أورشليم إىل  يسوعدعفص ، فصح اليهودوكان"احلضور أمام اهللا ال سيما يف الفصح 
أي االرتفاع  ، إىل أورشليم واألمر ال يعين جمرد الصعود.)١: ٥ - ١٣: ٢يوحنا (

  أنتماصعدوا"نفسه هللا  اإلنسان  الوصية اخلاصة بالفصح وحفظإمتام وإمنا ،الطبوغرايف
م هذا  قال هل.مل بعد ألن وقيت مل يك؛هذا العيد إىل  بعدأصعدأنا لست . هذا العيدإىل 

 يوحنا إجنيل  يف واالحتفاظ بالوصية مسجلة أيضاً.)٩ ، ٨: ٧يوحنا (" ومكث يف اجلليل
قبل الفصح  إىل أورشليم  كثريون من القرىدعفص ،وكان فصح اليهود"بكل وضوح 

٢٥: ١١يوحنا (" أنفسهمروا ليطه(.  

 ن املَ هوكونه لكي يلُ وبشكل خاص تناز، جاء ذكر نزول الكلمةوإذا
ن تأكيد صعود املسيح إ ف،)٥٨: ٦يو (.." الذي نزل من السماء هذا هو اخلبز "السماوي 

 بل ،واستعداده للفصح اإلنسان  ال باملعىن الطقسي اخلاص بطهارة،يربز بشكل أساسي
 ال سيما معىن صعود االبن الكلمة حيث ،باملعاين األخرى اليت سوف نراها بعد ذلك

وهو التعليق األساسي الذي نطق به الرب نفسه على عدم فهم التالميذ  ،كان أوالً
: ٦يو (" حيث كان أوالً إىل صاعداً اإلنسان  فإن رأيتم ابن،أهذا يعثركم"حلقيقة نزوله 

٦٢(.  

                                                                                                        

 
  ).٢: ١٢٥مز " ( حول شعبه من اآلن وإىل الدهروالرب



 

 

١٦

  :صعود اهللا يف العهد القدمي

 ورد أكثر من مرة يف ، هو تعبري عرباين قدمي"صعود اهللا " تعبريمن الواضح أن  
عود  وهذه النصوص خاصة بص،)١٩: ٧١ - ١٨: ٦٨ - ٥: ٤٧( )١(ري بشكل أساسياملزام

رو ( "حدر املسيحال تقل يف قلبك من يصعد إىل السماء، أي لي "املسيح كما نرى يف

 وهو اقتباس )٢()١٠ - ٨: ٤، مث أف ١٤ -  ١١: ٣٠تثنية (وهي صياغة تفسريية لنص ، )٦: ١٠
  الالهويت الواضح الذي استقر يف العهد القدمي؟ فما هو املعىن )٣()١٨: ٦٨مز (من 

  :حضور اهللا يف السحابة

ت خيمة االجتماع  هو السحابة اليت غطَّاإلهليكانت أهم معامل احلضور   
 بل مستتر وال ميكن ، اهللا غري معلَنأن والسحابة تعين .)١٥: ٩ عدد - ١٤: ٤٠خروج (

 يف زل الربـفن"طة السحابة  يعلن حضوره بواسوإمنا ، بشكل مباشرإليهالتطلع 
صعود أو ، ونزول الرب يف السحابة يعين أيضاً ارتفاع الرب.)٢٥: ١١عدد (" سحابة 
 اليت اإلهلية وصارت السحابة هي املركبة .)١: ١٩ أش("  على سحابة راكبالرب"الرب 

 )١٤ - ٤ :١حزقيال (" ة عظيمة ونار متواصلةسحاب"جيلس عليها الرب واليت ترافقها النار 

                                           

 
قبلت عطايا بني الناس . سبيت سبياً. صعدت إىل العالِء). "٥: ٤٧مز " (صعد اهللا تاف الرب بصوت الصور" )1(

يا اهللا من . وبرك إىل العلياء يا اهللا الذي صنعت العظائم). "١٨: ٦٨مز " (وأيضاً املتمردين للسكن أيها الرب اإلله
  ).١٩: ٧١مز " (لكمث

ليست هي يف السماء حىت تقول من . إن هذه الوصية اليت أوصيك ا اليوم ليست عسرة عليك وال بعيدة منك) "2(
وال هي يف عرب البحر حىت تقول من يعرب ألجلنا البحر . يصعد ألجلنا إىل السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل ا

 - ١١: ٣٠تث " (بل الكلمة قريبة منك جداً يف فمك ويف قلبك لتعمل ا. نعمل اويأخذها لنا ويسمعنا إياها ل
وأما أنه صعد، فما هو إالَّ أنه نزل أيضاً أوالً إىل . لذلك يقول إذ صعد إىل العالء سىب سبياً وأعطى الناس عطايا). "١٤

  ).١٠ - ٨: ٤أف " ( الكلالذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق السموات لكي ميأل. أقسام األرض السفلى

  .)١٨: ٦٨مز ( "قبلت عطايا بني الناس وأيضاً املتمردين للسكن أيها الرب اإلله. سبيت سبياً. صعدت إىل العالء) "3(



 

 

١٧

 للخالص اإلهليولذلك كان حضور السحابة هو نفسه عمود النار الذي ميثل احلضور 
وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف ورائهم وصار السحاب "يف قصة اخلروج 

 يف ويف هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر املصريني.. والظالم وأضاء الليل 
 )١٠: ١٦ خر( كان ظهور الرب يف السحاب .)٢٤ - ١٩: ١٤خر (" عمود النار والسحاب

يعين أن الربويف الواقع أن السحاب هو حضور الرب . خمفي ال ميكن إدراك كنهه سر 
السائر أمامكم يف الطريق ليلتمس لكم مكاناً "اراً وهو نفسه النار احلاجزة ليالً 

: ١تثنية ("  اراًحابٍ ويف س، ليالً لرييكم الطريق اليت تسريون فيهازولكم يف نارٍـلن

٣٣(.  

 نرى أنه مع توافر الضوء حيضر اهللا بشكل معارض -   خاصبشكلٍ -وهنا   
 وهنا . ومع توافر الظلمة حيضر اهللا بشكل نار، العتمةأو أي السحاب ،لعناصر الطبيعة

أن تناقض احلضور اإلهلي مع ما حييط باإلنسان من مظاهر طبيعية هو  إىل  اإلشارةردجت
كد أن حضور اهللا أمسى وأعظم من مظاهر الطبيعة حىت وإن كان يأخذ شكل أمر يؤ

  .)١٢: ٨ ملوك ١(" الرب يسكن يف الضباب"املظاهر الطبيعية، 

  بالكالمرا العنصر اهلام اجلديأم ،ز بني السحاب كظاهرة طبيعية  فهو أن مني
 ٨: ٢٦ أيوب - ٤: ٥قضاة (جله الكتاب املقدس بوضوح  وهو ما س،تساهم يف نزول املطر

 ألن ؛حاب كعالمة أساسية على حضور اهللاوالس. )٢: ١٢ -  ٣: ١١ جامعة - ٢٨: ٣٦ -
 وإمنا ترافقه مظاهر أخرى وبشكل ، الضباب ال يظهر بشكل طبيعيأوالسحاب 

  :خاص

وإن كان يعجز عن  اإلنسان  ذلك أن.)٢٥: ١١عدد ( اإلعالن اإلهلي بالكلمة - أ
د التزام  أنه ينال اإلعالن اإلهلي الكايف الذي يؤكِّجوهره، إالَّ كنه أواكتشاف سر اهللا 

  .)٧: ٩٩مزمور (" بعمود السحاب كلمهم "اهللا بوعده

"  مركباته وكزوبعة، يصعدهوذا كسحابٍ" الزوبعة أو الريح العاصف - ب
 ني يف العاصفة نراها أيضاً يف يوم اخلمسأو والزوبعة .)٦: ٤٠ راجع أيوب - ١٣: ٤ أرميا(



 

 

١٨

  .)٢ -  ١: ٢أعمال (" مأل كل البيت"صف الذي الريح العا

 ، وإمنا هو إعالن فيه اجلانب العقلي،فاحلضور اإلهلي ليس جمرد إعالن خميف  
 وطبعاً سوف نرى كيف يستخدم العهد اجلديد هذه .أي احلديث واإلعالن بالكلمة

ه يف السحابة العناصر بعد ذلك يف وصف العمل اإلهلي لالبن املتجسد الذي ظهر جمد
: ٩ لو - ٧: ٩ مر - ٥: ١٧مت (مثل ظهورات العهد اجلديد  وهي سحابة منرية ،عند التجلي

  .)٩: ١أع (السماء  إىل  وهي نفس الظاهرة اليت ترافق صعود ربنا،)٣٤

  :صعود اهللا يف السحاب أو الضباب

. هلياحلضور اإلهلي يف السحابة يعين أن ارتفاع السحابة هو اية اإلعالن اإل  
من هنا ولاية املنظر املرئي الفائق د التعبري عن صعود اهللا يف السحاب أو الضباب مبعىن 
ميكننا أن نرى هذا و ، وهكذا تتحدث املزامري عن صعود اهللا. نراه من قبلكنالذي مل ن

السحاب .. الرب قد ملك فلتبتهج األرض  "٩٧يف النموذج الكامل وهو مزمور 
. قدامه تذهب نار وحترق أعداءه حوله. لعدل واحلق قاعدة كرسيها. والضباب حوله

 . ذابت اجلبال مثل الشمع قدام الرب.وارتعدترأت األرض . أضاءت بروقه املسكونة
  .)٩ - ١: ٩٧مز (" على كل األرض) رتفع أو أعلىم(رب علي  أنت يا

  وهذا املزمور بالذات هو نصفريد حلضور اإلهلي  ألنه جيمع كل مظاهر ا؛ ممتاز
 الطبيعة، لكن األهم هو استخدام كلمة وارتعادالربوق والنار، والضباب، والسحاب، 

 وهذا ما نراه يف قطعة أخرى ذات ، أو عالدع وهي أصالً الذي ص، العليأواملرتفع 
 ؛ اهتفوا هللا بصوت االبتهاج.يا مجيع األمم صفقوا باأليادي ":نغمة الهوتية واضحة

 بصوت الرب. صعد اهللا تاف..  على كل األرض  كبري ملكي خموفألن الرب عل
اهللا جلس على كرسي .. ألن اهللا ملك األرض . رمنوا ملليكنا رمنوا. رمنوا هللا. بوقٍ
 وهو ، ارتفاعهاأو ةصعود اهللا هنا هو أصالً اختفاء السحابف. )٩ - ١: ٤٧مز (.." قدسه

 ٦٨ وطبعاً ميكننا أن نرى هذا يف مزمور .)٩: ٤٧ مز(" اهللا متعالٍ جداً"الذي أدخل تعبري 



 

 

١٩

 ودخول أرض ، مث نزول الشريعة على سيناء،الذي يصف خروج بين إسرائيل من مصر
 . سبيت سبياً.ءالعال إىل صعدت" وأخرياً ، مث جميء املالئكة للحرب أيام يشوع،كنعان

 من اخلروجباألحداث ميتد وهذا املزمور بالذات . )١٨: ٦٨مز ( "قبلت عطايا بني الناس
 لكن ، وإن كان السيب يف معناه التارخيي القدمي هو أرض كنعان،صعود املسيحإىل 

 خريات السموات ونعمة عدم الفساد والقيامة"معناه التارخيي املعاصر لكل إنسان هو 
تالسموا إىل  على اإلنسانية بعد صعوده ملوكيةًعها عطيةًاليت غنمها املسيح مبوته ووز" 

ما يعنيه هو  وهذا ،كانت السحابة ترتفعإذن،  .)١٨: ٦٨ تفسري مزمور أورجيينوس علىالعالمة (
 ، هو جلوس الرب على كرسيه، لكن املعىن اآلخر األقوى،العهد القدمي بصعود اهللا
لك ان األرض، وكان اجللوس على الكرسي يعين املُ ألنه دي؛واجتماع الشعوب حوله

  .بدياإلهلي الدائم واأل

  :الصعود وملك الرب اإلله

 ،ك أو الربلمن املوضوعات األساسية يف الكتاب املقدس كله موضوع اهللا املَ  
 وردت أينماويف احلقيقة أنه . كلاهللا املَ إىل وال خيلو العهد القدمي بالذات من اإلشارة

اليت  وهذه هي العالقة القوية ."Lord" فهي تعين دائماً الرب ،"King"كلمة ملك 
تؤكد أن اهللا ملك،فئةً أو رب أو شعباً دون باقي  لكل اخلليقة، وأنه مل يصطف 

 لكن الصورة الشعرية اليت تطالعنا بدقة ، فهذا يتعارض مع كونه امللك والرب،الشعوب
  :يف املزامري هي

  .صعود اهللا* 

  .جلوسه على كرسيه* 

 ابتداًء من خلق آدم وخلف هذه الصورة الشعرية تكمن أحداث اخلالص كلها  
ظهر ذاته يستخدم ثالث علن عن نفسه ويفاهللا الذي ي . أورشليمحىت بناء اهليكل يف

  :جماالت
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  .التدخل للخالص -دائماً  - وهو ،ثداحلَ* 

  . ترافق األحداثيتالكلمة النبوية ال* 

  .الظهورات اإلهلية الفائقة* 

 أو باجللوس على ،ا بالصعود إم ورب أنه ملك علىوبعد كل هذا يربهن اهللا  
صعد اهللا  "ا إذ، أو بالتأكيد على أنه ال زال جالساً على كرسيه حيكم ويدين،كرسيه
تاف،١(.." بصوت البوق  الرب(.  

  فواضحتصف ذلك املوكب امللوكي  الشعريةَ وأن الصورةَ، هو امللك أن الرب 
س وجلف ن،إذ. ل عمل اخلالصم وكَالذي أكمل مسريته املنتصرة بعد أن متَّللملك 

 ىر ويفصل يف شكاو إمنا يرعى ويراقب ويدب،الرب على كرسيه هو تأكيد على أن اهللا
 وإمنا على ، وحدهظهر جربوت قوته باحلكم ال على فرد وأخرياً ي،املظلومني من الناس

 وهي ٩٦ وهذا ما تسجله املزامري اخلاصة باهللا امللك ابتداء من مزمور.  بأكملهاشعوبٍ
، وهو يف نفس )٣، ١ -  ٥: ٩٦راجع مثالً ( مبعىن أنه خالق ،املزامري اليت تؤكد أن الرب ملك

وهو نفسه الذي . ) كله٩٨راجع مزمور (فهو اخلالق والفادي . صالوقت الفادي واملخلِّ
 .)٩: ٩٩مز (د كملك ظافر  وكان يرتفع ويصع،)٣: ٩٩مز (كان يتكلم بعمود السحاب 

 واليت ،رة األساسية اليت تصف صعود السيد املسيح يف العهد القدميهذه هي الصو
  . وهو ما ال نلتفت إليه أحياناً،تقدمها أسفار العهد اجلديد بلغة ومفردات العهد القدمي

                                           

 
 على كل  كبري ملكخموف .ين الرب علأل .اهتفوا هللا بصوت االبتهاج .باأليادي صفقوا األمميا مجيع ") 1(

  الرب،صعد اهللا تاف. أحبهخيتار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي . أقدامنا حتت واألممتنا  حت الشعوبعضخيُ. األرض
اهللا  .األممملك اهللا على .  كلها رمنوا قصيدةًاألرضن اهللا ملك أل. رمنوا مللكنا رمنوا .رمنوا هللا رمنوا. بصوت الصور

مز ( ".هو متعال جدا .األرض ن هللا جمانأل .إبراهيمله إشعب  .شرفاء الشعوب اجتمعوا. جلس على كرسي قدسه
٩ -  ١: ٤٧(  
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  الفصل الثاين
  نظرة شاملة على معىن الصعود يف العهد اجلديد

: ٢٤ لو(" ه جمدإىل"الصعود حسب كلمات الرب يسوع املسيح هو أن يدخل   

 الذي )١٠: ٣كور ٢(" سر اد"جمده هو سر املسيح الفائق، هو  إىل  ودخول الرب،)٢٦
 ولذلك يوصف بأنه ، فهو جمد غري منظور وفائق ال يدرك باحلواس،يشري إليه بولس

  .سر

  :السماء إىل الصعود

، من اإلدراك املادي" صعد"فعل ما حدث مع المثل" مساء"لقد عانت كلمة   
هي يف الكتاب املقدس ليست كذلك على بينما  ،مرتفع عالٍ" مكان "أا على متففُه

طبعاً ال ميكن أن ننكر أن السماء أحياناً هي املكان املرتفع جغرافياً من . وجه اإلطالق
"  ألنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماءيهلم نبنِ"األرض حسبما جاء يف قصة برج بابل 

  .)٤: ١١تك (

السموات " غري اجلغرايف ظاهر أيضاً بوضوح يف قول املزمور ولكن املعىن  
للربمسوات ،أم ١٦: ١١٥مز ("  فأعطاها لبين آدما الرب(.  

 ،عدد السموات إىل ال يشري أصالً" مسوات" صيغة اجلمع فاستعمال ،ولذلك  
 يف ومل ينشأ كالم عن عدد السموات إالَّ. اإلنسان إدراكاالتساع الذي يفوق  إىل وإمنا

األوساط الغنوسية اليت أخذت من التقاليد اليهودية األبوكريفا والدوائر الصوفية 
 فالسموات هي ،ا يف الكتاب املقدس بعهديه أم. وحددت عدد السموات،اليهودية

الالبس النور كثوب . مت جداً، جمداً وجالالً لبستهلي قد تعظَّإرب  يا"حضور اهللا 
قة٢ - ١: ١٠٤ مز(" الباسط السموات كش(.  
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 واألرض ،السموات كرسي اهللا" أو هو احلاضر يف كل اخلليقة ، حاضرفاُهللا  
منا يرتكز على األرض إ ، وهذا يعين أن كرسي اهللا،)٣٥ - ٣٤: ٥مت (" موطئ قدميه

على إدراك كنه اهللا،  اإلنسان  ولكن ارتفاع السماء يعين عدم قدرة.حيث موطئ قدميه
بري عن جالله ال ميكن التعفهو فائق .ر عنه الكتاب املقدس وحضور اهللا يف السماء يعب

لك الرب بقوته  وهو بال شك حيث مي،"ملكوت السموات" وهو ،تعبري دقيق جداً
  ).٧: ١١ تك -  ١: ٢مز (الفائقة 

ت يف أحاديث وطبعاً سوف نرى بعد ذلك كيف دخل تعبري ملكوت السموا  
 اآلرامي الذي -هو طبعاً التعبري العرباين موات تعبري ملكوت السو. )١٠: ٦مت (املسيح 
منا إ و،باحلواس اخلمسة اإلنسان د حضور اآلب السمائي الفائق الذي ال يدركهيؤكِّ

 فاآلب السماوي هو اآلب الذي يف ،)٨: ٥ مت(بالرؤيا الروحية، أي بنقاوة القلب 
 مت(اها اجلغرايف  وبالتايل ال ميكن أن تصبح كلمة السموات حمصورة يف معن،السموات

١١: ٧(.  

عسكر القوات  صارت السموات هي م،وبسبب حضور اهللا يف السموات  
حضورهم أمام اهللا  وهؤالء من )١٥: ١٢ طوبيت -  ٦: ١ أيوب -  ١٩: ٢٢ ملوك ١(السماوية 
 لو -  ٢: ٢٨  مت- ١٠: ٤دانيال ( ون األوامر اإلهلية لتنفيذ مشيئته يتلقَّ)١٠: ١٨مىت (كل حني 

ولذلك سوف نرى ملاذا يظهر املالئكة يف حياة املسيح بشكل عام منذ امليالد . )٤٣: ٢٢
  .السموات إىل يف بيت حلم حىت الصعود

  :الصعود واجللوس عن ميني اآلب

ولكن التعبري . لقد صعد املسيح كما نرى يف األناجيل والرسائل وسفر الرؤيا  
 ٢٠: ١  أف-  ٣٤: ٨  رو٣٤: ٢أع ( "اجللوس عن ميني اآلب"الدقيق الذي يشرح الصعود هو 

 - "مىناليد الي"استعمل تعبري قد  و.)١٧: ٧ -  ٦: ٥ -  ٢١: ٣ -  ٥: ١ رؤ - ٢٢: ٣  بط١ -
 صار "اليمني" عن قوة اهللا الفائقة، بل أن تعبري للتعبرييف الكتاب املقدس  -بشكل عام 
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خر (" رب حتطم العدو رب معتزة بالقدرة، ميينك يا ميينك يا ""اليمني"مرادفاً لكلمة 

  .)٨: ٢١ - ٦: ٢٠  مز-  ٦: ١٥

 حيث ،اإلهلي تعين أيضاً امللك وإمنا ،اإلهليةواليد اليمىن ال تعين فقط القوة   
نه إ ولذلك قيل عن املسيح نبوياً ،يده اليمىن كل شئون امللكب أو ،ميارس اهللا بقوته

  .سوف جيلس عن ميني اآلب حىت خيضع األعداء حتت قدميه

ل الرب لريب اجلس قا ": الصورة النبوية يف املزمور ذات داللة أساسيةوهذه  
خيرب املزمور مبا سيحدث يف التدبري حيث يسبح الرب الذي " وهنا ،)١: ١١٠(" عن مييين

  .)١: ١١٠ تفسري مزمور أورجيينوس(" أكمل كل شيء وجلس ملكاً عن ميني اآلب

ضاً عن صعود املسيح بعد أن أكمل يأ قيل ،لكوألن اليد اليمىن هي القدرة واملُ  
من ..  قضيب استقامة هو قضيب ملكك .دهر الدهور إىل كرسيك يا اهللا ":التدبري

  .)٧ -  ٦: ٤٥مز (" رفقائك بزيت االبتهاج أكثر من إهلكأجل ذلك مسحك اهللا 

 هو تسبحة التدبري اإلهلي اليت ترتلها ٤٥وقد رأى بعض اآلباء أن مزمور   
 يف األردن ح مث مِس،د من العذراءلَِع الرب الذي نزل من السماء ووالكنيسة على اتضا

 حيث ميسك بقضيب أو ،السماء وجيلس ملكاً بعد ذلك إىل  ولكنه يعود،عموديةامليف 
  .)١(لك صوجلان املُ

 وحيكم من ،د هو اجلالس عن ميني اآلب ملكاًمجومما سبق نرى أن املسيح املُ  
ن يف السماء  كل سلطاإيلَّدفع " وما على األرض ،لسموات كل ما يف ااإلهليعرشه 

                                           

 
هذا املزمور بالشكل الذي نراه يف قراءات . السكندري كريلس - ديدميوس الضرير -  أورجيينوسهكذا فسر ) ١(

 اآلالم حيث يرتل املزمور يف املناسبات اهلامة قبل وأثناء االحتفال بصليب املسيح ألنه رغم آالمه سوف يتوج أسبوع
 ولكن باآلالم وباملوت ،وه وصلبوهلقد سار إىل اجللجثة وهناك عر ":السكندريويقول كريلس . عد ذلك ملكاًب

  ).٦: ٤٥تفسري مزمور " ( منتصراً على الفساد واملوتاإلهليملك الرب وسار من اجللجثة إىل عرشه 
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  .)١٨: ٢٨مت (" وعلى األرض

  :زول من السماء كأساس لفهم الصعودـالن

 وقد .)٥٨، ٥٠، ٤١، ٣٨: ٦يو (" نزلت من السماء"لسماء املسيح من ا" نزل"لقد   
 الذي نزل إالَّالسماء  إىل  صعدليس أحد" هذه احلقيقة وربطها بالصعود د املسيحأكَّ

 نزول االبن ، فإن كذلك.)١٣: ٣ يو(" الذي هو يف السماء اإلنسان من السماء ابن
اية اتضاعه سوف يعودأده يعين وجتس ٦٢: ٦يو (حيث كان أوالً  إىل هناك إىل نه يف(.  

صعوده املتكررة واليت جاءت قبل  إىل  املسيحإشارةولذلك جيب أن نفهم أن   
 إىل د وعودته كل شيء هو يف احلقيقة يف صعود االبن املتجسالصعود تؤكد أن كمال

  .)١٧: ٢٠يو (اآلب 

 ألن ؛حيث كان أوالً إىل نه سوف يعودأ ولكنه يؤكد ،لقد نزل من السماء  
د  إىل  ولكنه سوف يتحول،داالتضاع والتنازل هو وضع خاص بالتجسحالة ا

 ،لتعبري الواضح اخلاص باتضاع الربومن هنا جاء ا. السماء إىل والبهاء بصعود الرب
نه مل يكن رباً مث أهذا ال يعين . )٣٦: ٢ أع(" صار رباً ومسيحاً"جمده بأنه  إىل مث عودته

 اإللوهةاء  إىل  وعاد، ولكنه كان منذ األزل اإلله ويف الزمان اتضع،صار بعد ذلك رباً
جمده  إىل وده وعودتهن املسيح بعد صعإ اإلنطاكي أغناطيوسيقول . كما كان من قبل

  .اإلهلي فقد صار صعوده مبثابة ممارسة سلطانه ،" أكثرصار يتجلى ببهاٍء"

 ،صعود الرب صراحةً إىل العهد اجلديدفيها وحىت يف املواضع اليت ال يشري   
 على إياهقتلوه معلقني "يظهر الصعود واضحاً ملن يدرك املعىن اخلاص باملسيح كملك 

" هذا هو املعني من اهللا دياناً لألحياء واألموات..  يف اليوم الثالث  هذا أقامه اهللا،خشبة
  .)٤٢ -  ٣٩: ١٠ أع(

  أبد الدهور  إىل د اجلالس عن ميني اآلب ملكاًفالدينونة عمل االبن املمج
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زول ـ حيث الن،)١١ - ٥: ٢(هم القطعة املشهورة يف فيليب يضاً جيب أن نفأوهكذا 
  :الص كلهاوالصعود مها دعامة حركة اخل

  الصعود  زولـالن

  عه اهللارفَّ  أخلى نفسه آخذاً صورة عبد

  أعطاه امساً  صائراً يف شبه الناس

  فوق كل اسم  وضع نفسه

   ركبةلكي جتثو باسم يسوع كلُ  أطاع حىت املوت

ويعترف كل لسان بأن يسوع املسيح   موت الصليب
د اهللا اآلبهو رب .  

  الصعود وذبيحة املسيح

دون أن يعين  ،العرباين قد دخل يف العبادة والصلوات" دعص"ان فعل إذا ك  
 فإن الفعل نفسه حيدد الكثري من املالمح الالهوتية اخلاصة ،آخر إىل االنتقال من مكان

  .العالقة مع اهللا اآلب إىل وإعادته اإلنسان بعمل املسيح لتجديد

دركنا ملاذا يعترب أل" دعص" فيها الفعل مخدإذا درسنا املناسبات اليت استو  
  .الصعود هو خامتة أعمال املسيح ألجلنا

  :صعود املسيح من مياه املعمودية

 واملعىن الطقسي αναβαινωيف السبعينية هو الفعل اليوناين " دعص"ن فعل إ  
ومن هنا ميكننا أن . ظاهر إىل أورشليم العرباين اخلاص بالذبائح والصلوات والصعود

 هو بداية حلول الروح )١٠: ١  مر-  ١٦: ٣مت (ود املسيح من مياه األردن نالحظ أن صع
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فارقها بسبب كان الروح القدس قد اليت تلك الطبيعة . اإلنسانيةالقدس على الطبيعة 
 فهو ،السقوط، وها هو يعود إليها بسبب قداسة املسيح اليت تعلنها معموديته من يوحنا

 فهو الوحيد الذي صار ، وال عجب يف ذلك، عليه الروح القدسالوحيد الذي حلَّ
  .الرأس اجلديد للجنس البشري اجلديد

"من املياهصعد الرب .  

  . الروح القدسحلَّ

  .تعف رالذبيحةُ

  . من املوتخرجت احلياةُ

انفتحتالسموات .  

فتحلالبن وحده ت،  

  .ت الناروعليه وحده حلَّ

ناشتعلت مياه األرد.  

الرب اجلديد أضاءنور .  

يشهد من السماءاآلب :  

  ".هذا هو ابين احلبيب

  ). قصيدة على معمودية الرب من يوحنا-يعقوب السروجي (

  الطبيعة  حركة ولكن، من املياه مل يكن حركة الناسوت العاديةالصعود 
 فصار الرأس اجلديد لإلنسانية ،س باحتاد اهللا الكلمة به أي الناسوت الذي تقد،اجلديدة
  .اجلديدة

 يعلنه  وهو قبولٌ،ة للصليبعدوده األول من املياه هو قبول الذبيحة املُوصع  
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ده الروح حبلوله الفائق على ناسوت  ويؤكِّ،"هذا هو ابين احلبيب ": بشهادتهاآلب
  .)١(الرب

 أول درجة من درجات الصعود هي املعمودية يف األردن، حيث صعد ،إذن  
و.علن ذاته عند مياه األردنأ أي ،الرب دلكن الذي صعد هو الذي نزل عندما جتس، 

،  معىن الكلمات واألحداث يف ضوء اختبار اخلالصأورجيينوسولذلك يشرح العالمة 
  :فيقول

هو ذاته الذي " يارد"أسفل، واألصل اللغوي  إىل زولـتعين الن) األردن"(
أسفل؟ وما هو  إىل زلـ فما هو النهر الذي ين،"األردن"أُخذت منه كلمة 

ص الذي يفصل ر؟ أليس هو املخلِّن يريد أن يتطهر الذي يأيت إليه كل مالنه
بني الذين أخذوا مرياثهم من موسى والذين نالوا مرياثهم مع يشوع 

دينة ح ميفر"ن تيار املاء املتدفق النازل يف جماري املياه هو الذي إ؟ )يسوع(
دينة املنظورة اليت امل أورشليم ، وهي ليست)٤: ٤٦(كما يقول املزمور " اهللا

ست على  اليت تأس،منا كنيسة اهللا اليت بال دنسإ و،ارأال يوجد جبوارها 
وهكذا إذا فهمنا معىن كلمة .  وربنا نفسه هو حجر الزاوية،الرسل واألنبياء

 يسوع ،)١٤: ١يو ( بيننا د وحلَّنه هو كلمة اهللا الذي جتسأاألردن على 
 فهو الرأس وحجر الزاوية الذي ،ته الذي أخذهالذي يعطينا مرياثنا أي ناسو

هذا الناسوت اغتسل يف . فوق بسبب االحتاد بالهوت ابن اهللا إىل ارتفع
 ، أي الروح القدس، اليت بال غشةَ النقي احلمامةَلَبِوقَ) املعمودية(املياه 
ورطَبلذلك نقرأ . ا يف ناسوته لكي ال تطري بعيداً عنهه"والذي ترى الروح 

                                           

 
 أثناسيوسا سبق وشرح األبوين  علينا حنن كم وهنا احللول هو حلولٌ،لقد حل الروح القدس على املسيح) ١(

  .١٥٩ – ١٤٤اخلليقة اجلديدة يف املسيح يسوع ص  – ملاذا اعتمد يسوع : دراستناوكريلس عمود الدين، راجع



 

 

٢٨

نازالً وحاالً عليه هو الذي سييوحنا إجنيلتفسري " (د بالروح القدسعم 
  ).٢٥فقرة : ٦الكتاب 

فالتسليم الرسويل القدمي الذي أعطى ملعمودية املسيح هذا االهتمام البارز مل   
 هو صعود الرأس اجلديد لنوال املسحة وإمنا ،يكن جمرد احتفال مبناسبة كنسية فقط

األبدية اليت وهاخلاطئة اإلنسانية ألجلت لنا بسبب اتضاع الرب وقبوله الروح القدس ب 
  .)٣: ٦تك (اليت فارقها الروح القدس بسبب العصيان 

  صعود املسيح على الصليب

 هو أصالً υψοω "يرفع" يوحنا بالذات تعبري االرتفاع وفعل إجنيللقد اختار   
فوق مبا  إىل  الصعود أو االرتفاعمأخوذ من الترمجة السبعينية حيث استخدم للتعبري عن

  .)٢٢: ١٩ ملوك ٢(فوق  إىل فيه رفع العينني

 بوضوح من  وذلك ظاهر،ولكن االرتفاع املقصود ليس االرتفاع يف الفضاء  
حىت تستطيعوا أن " )١(كالم الرسول عن االرتفاع أو العلو الظاهر يف حمبة املسيح

أف ( " وتعرفوا حمبة املسيح الفائقة املعرفة،العمق والعلوو ،ما هو العرض والطولتدركوا 

 ما يفوق - بشكل عام - وبالتايل االرتفاع أو العلو هو يف لغة الكتاب املقدس ،)١٨: ٣
  .اإلنسان إدراك

 "يرتفع" هو غري فعل "يصعد" ورغم أن فعل .واالرتفاع والصعود مبعىن واحد  
القديس ليس أدلُ على ذلك من أن  و.الهوتياً أن الصعود هو نفسه االرتفاع الَّإ ،لغوياً

 يتل عظة القديس بطرس ال عندما سج، للصعود"يرتفع"استخدم فعل قد لوقا نفسه 

                                           

 
  مبسوطةٌا يدإ . ألا ال تعاملنا باملثل وال تنتظر الصالح منا لكي تقيمنا؛حمبة املسيح مرتفعةٌ ":يقول ذهيب الفم) ١(

على رسالة أفسس٨: ٣عظة " (أشعياءلنهار كقول النيب  وطول ا،لكل أحد .(  



 

 

٢٩

  .)٢٣: ٢ أع(.."  ارتفع بيمني اهللا وإذا ": عن صعود املسيح فيهاقال

  .)٣١: ٥ أع("  بيمينهه اُهللاعفَهذا ر"وعاد وكرر نفس االستخدام عن الصعود   



 

 

٣٠

  

  صعودال  زولالنُّ

  صعد أيضاً فوق مجيع السموات  أقسام األرض إىل يضاًأنزل 

  .)١٠ - ٨: ٤ أف(              

  اد،زولهـ على الصليب، نال بنبلاجلحيم عندما ص إىل فاملسيح الذي نزل  
  . أي الصعود،الفائق

 إىل زولـ ليس فقط الن،لكن املعىن الدقيق املرتبط بالصليب بشكل واضح  
  . القديس يوحناإجنيلزول والصعود اخلاص بالصليب نفسه يف ـ النمناإ و،اهلاوية

  الصعود  زولالنُّ

الذي نزل من  صعد إالَّوليس أحد 
  .)١٣: ٣يوحنا (السماء 

ينبغي أن .. وكما رفع موسى احلية 
١٤: ٣يوحنا ( اإلنسان رفع ابني(.  

من السماء ألعمل مشيئة الذينزلت  
  .)٣٨: ٦يوحنا (أرسلين 

فحينئذ  ، اإلنسانفعتم ابنمىت ر
  .)٢٨: ٨يوحنا ( أنا هو إينتعرفون 

وأنا مىت ارتفعت عن األرض أجذب   
  .)٣٢: ١٢يوحنا ( اجلميع إيلَّ

لك املعىن الواضح هو أن االرتفاع يطلق أوالً على مأن ولكن علينا أن نرى   
العالء يعطي الروح  وهو الذي من فوق أو من ،)٧٨: ١لو (" ءشرق من العالاملُ" فهو ،اهللا

  .)٤٩: ٢٤ لو("  من األعايلسوا قوةًلبأن ت أورشليم إىل أقيموا يف مدينة"القدس 

نه أ بل ، واملوت فقطاالحندار إىل اجلحيمالصليب كما نرى ليس حدث ف  
كابن اهللا املنتصر فقط  ألن فيه ارتفع الرب وصار ظاهراً ومعروفاً ليس ؛كذلك فعالً
  ).القداس الغريغوري" ( عداوة البشرضاً الكلي احملبة الذي حلَّيأ وإمنا ،على املوت



 

 

٣١

 وهو املعىن الظاهر يف ،االرتفاع ال يظهر فقط من رفع املسيح على الصليب"
اعتبار  إىل وإمنا ،كالم الرب يف املقارنة بني الصليب ورفع احلية النحاسية

فاملوت هو  .اد إىل  والدخولي هو طريق التجلِّ-  خاصبشكلٍ -املوت 
وإمنا ، ليس بقدر املسافة العالية اليت يصل إليها الصليب، عن األرضارتفاع 

ولكن الرب على . على قدر عظم احملبة الفائقة اليت هزمت اخلطية واملوت
وهو املعىن اخلفي الكامن ، عظيم مرتفع املقام والقدرةالصليب ظهر كملك 

 الذي نزل من السماء ابن إالَّوليس أحد صعد إىل السماء ": يف قول الرب
 وكما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي ،اإلنسان الذي هو يف السماء

 بل تكون له احلياة ،أن يرفع ابن اإلنسان لكي ال يهلك كل من يؤمن به
  ).١٥ – ١٣: ٣ حنايوالسكندري لشرح القديس كريلس (". األبدية

والً أالسماء حيث كان  إىل الصعود إىل زول من السماء سوف يؤديـالنو  
السماء هو بالصليب،  إىل  والطريق الصاعد.)١٧: ٢٠ - ٢٨: ١٦ - ١: ١٣يوحنا (

 ألنه بدون رفع املسيح ال ميكن أن توهب ؛"ينبغي"ولذلك السبب استخدم الرب كلمة 
  .احلياة األبدية

  وهي ،بل اآلباء مجيعاً العالقة بني رفع احلية ورفع املسيح على الصليلقد سج 
  وميكن،السكندرينقطة ميكن اختصارها يف نص واحد من تفسري القديس كريلس 

 ٩٤ و٩١احلوار مع تريفو  - ٦: ٤٤يوستينوس الدفاع  - ٧ - ٥: ١٢برنابا رسالة (مراجعة تفسري اآلباء 

  .)١٨: ٣ترتليان ضد مرقيان  -  ١١٢و

صة الشفاء من عضة ق إىل العودةفب ."ينبغي" كلمة أمهية إبرازلكن يهمنا هنا   
ظاهرةعالقة العالقة بني رفع احلية ورفع املسيح جند أن   يف برية سيناء،ات السامةاحلي ،

 وبالتايل ال ،)بعدهوما  ٨: ٢١عدد (ية املرفوعة نال الشفاء احل إىل ن نظرألن كل موذلك 
 وهي تعين أن ،عهي الرفهنا  األساسيةالنقطة ف. اإلنسان ابن عف إذا ر أبدية إالَّحياةَ
 اإلميان يوحنا أن إجنيل وهكذا حيدد . ألن الذين نظروا احلية نالوا الشفاء؛"رؤية" اإلميان



 

 

٣٢

د  وهذا يؤكِّ،)٣٧: ١٩يوحنا (لصليب رآه الذين طعنوه ن املسيح املرفوع على اأ و،رؤية
 - ٤٠: ٦يوحنا ( نفسه اإلجنيل  أكثر من موضع يفرؤية كما هو واضح يف = اإلميانأن 

 ٥٦ ورد على األقل "يعرف" وفعل ،يضاًأ "معرفة" هذه الرؤية هي .)٩: ١٤ - ٤٥: ١٢
: ١٧ مع ٨: ١٧و ١٤، ٤: ١٠ مع ٧: ١٤يوحنا ( "يؤمن" وجييء مبعىن ، يوحنا وحدهإجنيلمرة يف 

 اإلنسان  املسيح على الصليب هو رؤية نابعة من احتياجاتفع ومن هنا ر)١()٢٣ و٢١
  .للخالص

  :السكندريلس القديس كري

ده نزل، رافضاً بعد جتس اإلنسان ن ابنإن كلمة اهللا نزل من السماء، قال أل"
دعى اهليكل الذي أخذه من شخصني، دون أن يقبل أن ي إىل أن ينقسم
 ال ن يدعى الكلمة املولود من اآلب ابناً ثانياً، بل هو واحدأ و،العذراء

 فهو نفسه الكلمة من اهللا، ،طبيعة التمييز الذي خيص كل وإمنا ،انقسام فيه
 من اثنني، غري منقسمة بنوته وال جمد  واحد من العذراء مسيحواإلنسان
 اهليكل الذي أخذه من العذراء ما خيص الكلمة سبِا لَ ملَ، ولوال ذلك.إلوهيته

 : كيف يقولوإالَّ ،نفسه ما خيص اجلسد وحده إىل ا نسبيضاً ملَأوحده، و
ا عند آالمه، فقد خاف وحزن بشدة  نزل من السماء؟ أمالذي اإلنسان ابن

  .وتأمل حسبما خيص ناسوته فقط

فقد .. نه ينبغي أن يرفع كما رفعت احلية بواسطة موسى إويقول   
 ، وسقطوا بكثافة مثل سقوط القمح، يف الربيةإسرائيلهامجت احليات 

                                           

 
الفصل الثاين . م١٩٨٢ – ١:ط. املدخل إىل الالهوت األرثوذكسي: راجع هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابنا )1(

  .٢٦ – ١٧بعنوان ما هو اإلميان؟ ص 



 

 

٣٣

 فصرخوا ،م  شديد من اخلطر املفاجئ الذي حلَّ وخوفوكانوا يف رعبٍ
أمر فقد ا اهللا الصاحل واململوء بالرمحة،  أم.اهللا سائلني اخلالص إىل يف يأسٍ

 بإميانوأمرهم بأن ينظروا ) ٩ - ٨: ٢١عدد (موسى أن يرفع حية حناسية 
احلية النحاسية،  إىل ن عضته احلية هو أن يتطلع وكان شفاء كل م،للخالص
 وهذا ...نجاة واخلالص لكل الناظرين  الأعطيا والرؤية مها اللذان واإلميان

هو التاريخ، أمد ا معناه فهو فيما يقدمه هذا العمل كنموذج لسر التجس
، واليت افترست اجلنس البشري لإلنسان فاحلية متثل اخلطية املرة القاتلة ،كله

ومل يكن يف . وتبث سم الشر فيها اإلنسان كله، كما لو كانت تعض نفس
 مبعونة من إالَّن ينتصر عليها، أن يهرب من اخلطية و أإنساناستطاعة أي 

يدين "ي لك" يف شبه جسد اخلطية"السماء، ولذلك جاء كلمة اهللا وصار 
 ثابت أو بإميان فصار الذين ينظرون إليه ،)٣: ٨رومية " (اخلطية باجلسد

  . واهب خالص بال حدوداإلهليةبالتأمل يف التعاليم 

  لقد رفأن املسيح  إىل  ذلك ويشري،ية عاليةت احلية على سارع
نه سوف يرتفع إ أو كما قال ،سوف يرتفع ويصري ظاهراً ومعروفاً لكل أحد

الكتاب الثاين تفسري  ("بآالمه على الصليب) ٣٢: ١٢يوحنا (عن األرض 
  .)١٥ - ١٣: ٣ يوحنا إجنيل

  ٢٨ : ٨يوحنا 

 من املؤكد أن ." هوفحينئذ تفهمون أين أنا اإلنسان قال يسوع مىت رفعتم ابن"  
: ٥ -  ٣٣: ٢أعمال ( آن واحد كما رأينا يف الرفع يعين املوت على الصليب والصعود يف

 وهو يعين املوت nasah يكمن الفعل العرباين υψωµα وخلف الفعل اليوناين .)٣١
 إىل يف ثالثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك"يضاً كما جاء يف سفر التكوين أواالرتفاع 

بة وتأكل أن يف ثالثة أيام يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خش. .مقامك 



 

 

٣٤

 وهو املوت على ، ولذلك االرتفاع مبعناه األول،)١٩ و١٣: ٤٠تكوين (" الطيور حلمك
  .الصليب ال ميكن فصله عن معناه الثاين وهو الصعود واد

  :السكندريالقديس كريلس 

املوت قام من املوت، وبعد ذلك بالطبيعة احلياة اليت أبادت ) املسيح(نه إ"
.  وهذا عدل واختذ لنفسه شعباً من األمم- إسرائيلترك دنس اليهود وفارق 

ا حدث وم) ١٨: ٤لوقا (عميان أعطى جماناً البصر  الكل للنور وللدعالقد 
 ألن النور فارقهم وأنار ؛ اليهودإدراك مظلَّابعد موت خملصنا املسيح أن 

مىت  ": ولذلك قال،ر احلقيقي الذي أشرق عليهم ألنه النو؛قلوب األمم
 وكان يعين ذا انه سوف ." أنا هوإينفحينئذ تفهمون  اإلنسان رفعتم ابن

يصرب على جحودهم، ولن جيلب عليهم الغضب قبل يوم الدينونة، وكأنه 
مون وحينما تسلِّ. يقول سوف أقبل اآلالم واملوت وكل ما هو خاص ما

، عند ذلك فقط سوف إنساننه جمرد أليب ظناً منكم الص اإلنسان إىل ابن
  ".أنا هو نور العامل" مل أقل زوراً إنينرغماً عنكم " تفهمون"

 ومجوع غفرية من األمم استنارت ،عندما ترون أنفسكم يف الظلمة  
 أنا احلق واحلياة ونور أنينألين صرت فيهم، عندئذ ستدركون رغماً عنكم 

 ،ق جممع اليهود بعد ارتفاعه من بني األمواتفاملخلص كان سيفار. العامل
ن يريد يف كلماته  وهو ما ميكن أن يراه م،وهو أمر ال يشك فيه أحد

يوحنا " (يدرككم الظالمسريوا يف النور ما دام لكم النور لئال  ":الواضحة
الظلمة أما حضور النور جيعل الظالم  إىل ألن اختفاء النور يؤدي) ٣٥: ١٢
  ).٢٨: ٨ يوحنا إجنيل اخلامس تفسري الكتاب" (خيتفي



 

 

٣٥

  ٣٢ : ١٢يوحنا 

  ".يلَّ اجلميعإن ارتفعت عن األرض أجذب إوأنا "  

ئيس اآلن يطرح ر. دينونة هذا العامل"قبل هذه العبارة اهلامة حتدث الرب عن   
 وهو التعبري اخلاص ، وقوة الكلمة يف طرح رئيس العامل،)٣١: ٨يوحنا (" هذا العامل خارجاً

اخلارج يفسره  إىل  والطرح.)١١: ١٦ - ٣٠: ١٤يوحنا ( يوحنا بالذات إجنيلان يف بالشيط
 على اغتصاب اخلليقة أقامهابوضوح من مملكته اليت " بقوله السكندريالقديس كريلس 

الكتاب (" ومن هذه اململكة اليت ليست له وخارجاً تعين هالك اهلاوية ودمارها الكامل

  .)٣١: ٨الثامن تفسري يوحنا 

  :السكندريالقديس كريلس 

"بدالً من ،"ارتفعت"ن تكلم عن ِسمن أجل معىن ح "ألنه يريد أن ؛"لبتص 
 ألم ال يستحقون أن يفهموا ؛جيعل هذا السر غري ظاهر للذين يريدون قتله

نه مسح للحكماء أن يفهموا أن آالمه هي عن الكل ومن أ إالَّهذا السر، 
رك معاين هذه الكلمات أن يرى أن املوت ويليق مبن يريد أن يد. أجل الكل

 دائماً يف  مقترنٌ، ألن الصليبυψους" ارتفاع"على الصليب هو 
  .أفكارنا باد والكرامة

 لإلنسانية ألن اخلريات اليت حققها ؛د املسيحيضاً متجأويف الصليب   
، فهو ليس مثل التالميذ جيذبون إليهكل الوذه اخلريات جذب . كثرية
وذا فقد أعلن انه . إليه بل هو جيذب البشر مجيعاً ،معلمهم إىل الناس

 ،اآلب إىل  مجيع البشر إليه جيذم،بالطبيعة اهللا، ألنه عندما جيذب البشر
الكتاب الثامن تفسري ". ( بل هو فيه،وهذا يعين أن اآلب ليس غريباً عنه

  ).٣٢: ١٢ يوحنا إجنيل



 

 

٣٦

  الفصل الثالث
   ربناحوار املالئكة عن صعود

  .)١٠: ١أعمال (" د وقفا م بلباس أبيضوإذا رجالن ق"

 معناه اخلفي  حتيط به املالئكة وختدمه معلنةًالصعود مثل القيامة، حدثٌ  
أعمال (.."  السماء سيأيت هكذا كما رأيتموه إىل  يسوع الذي ارتفع عنكمإنَّ ":للشهود

١١: ١(.  

ولكي ندرك هذا علينا . ا مالكانوالرجالن اللذان يرتديان املالبس البيضاء مه  
األسفار القانونية الثانية املسماة خطأً باألبوكريفا، حيث يظهر ألول مرة يف  إىل  نعودأن

 وهذه الصورة ليست )٨: ١١( أبيض باسٍلكائنات السماوية بلُسفر املكابيني الثاين ا
راجع  -  ٤: ٢٤وقا ل(لصورة عند القرب الفارغ  وإمنا هي نفس ا،خاصة بسفر األعمال وحده

 أما ليسا Hausenوقد اقترح العامل األملاين . )١٢: ٢٠ يوحنا - ٥: ١٦، ٣: ٩مرقس 
.  اللذان سبق وظهرا يف حادثة التجلي قبل الصليبوإيليا مها موسى وإمنا ،مالكني

 أما والثابت عند اآلباء ، التفسري هلذاولكننا يف التسليم الرسويل القدمي مل جند أي أثر
  .مالكان فعالً كما يف القيامة

 ندرس الصعود أننا وحيث . الصعود– القيامة - امليالد :  يفلقد رافقته املالئكة  
  . ندرس التسليم الرسويل اخلاص ذه النقطةأنبالذات، ميكننا 

  :يقول ذهيب الفم  

 فصرخوا ،عندما ولد ربنا باجلسد رأى املالئكة أنه جاء ملصاحلة بين البشر"



 

 

٣٧

 تعلم كيف فرحوا بالصعود؟ لقد أن فهل تريد ."اد هللا يف األعايل ":قائلني
وهذا " زلون دائماًـيصعدون وين ": عن املالئكة أماإلهليةقيل يف األسفار 

وها هم متيقظون . )١( فهم متيقظون دائماً،هو دأب املستعدين دائماً للخدمة
د ومنذ التجس. لسماء يف القد ظهر إنسانٌ: لسماع ما هو غري متوقع باملرة
  ). على الصعود٤عظة  ("يظهرون، وحىت عندما مات وقام

 احلدث الفائق الذي استرعى انتباه املالئكة هو اتضاع أن  هياألساسيةالنقطة 
 إىل اإلنساين وها هم اآلن يرون الالبس الناسوت يدخل ذا الرداء ،االبن وجتسده

  : العظة يقول ذهيب الفم ولذلك يف العظة السابقة على هذه،السماء

 إىل السماء، حنن الذين ال نستحق حىت األرض، لقد ارتفعنا إىل اليوم نصعد"
الطبيعة اليت .  ألننا صرنا عن ميني العرش امللوكي؛ما هو فوق السموات

جعلت الشاروبيم حيرسون طريق شجرة احلياة يف الفردوس ها هي جتلس 
ما هو فوق  إىل  نصعدأن يكن يكفي أمل. اليوم يف مرتبة أعلى من الشاروبيم

 ننال مكانة بني املالئكة؟ أمل يكن هذا جمداً أنالسموات؟ أمل يكن يكفي 
ما هو أعلى من املالئكة، لقد  إىل يفوق القدرة على التعبري؟ لقد قام وصعد

ارتفع فوق الشاروبيم وصار أعلى من السارافيم وعرب حىت العروش ومل 
  ).عظة على الصعود("  ذاتهاإلهليش العر إىل يتوقف حىت وصل

ما هو أعلى  اإلنسان إىل  ولكن احلدث نفسه رفع،فاملالئكة ختدم هذا احلدث  
ويعتمد ذهيب الفم على التسليم الرسويل اخلاص بالصعود واجللوس . من رتب املالئكة
  .عن ميني اآلب

                                           

 
فون بأم متيقظون أما البشر فهم  ولذلك يوص،الفرق األساسي بني املالئكة والبشر هو يقظة املالئكة الدائمة) ١(

  .أكثر األحيان غافلون



 

 

٣٨

  :التسليم الرسويل اخلاص بالصعود واملالئكة

من موسى رب للتالميذ، اخلاص باألسرار اخلالصية يبدأ التسليم الذي أودعه ال  
 وهو التسليم الذي يشرح اآلالم واد الذي بسببه فتح ،)٢٧: ٢٤لوقا (ومجيع األنبياء 

سى واألنبياء واملزامري املسيح ذهن التالميذ ليفهموا ما هو مكتوب عنه يف ناموس مو
  .)٤٤: ٢٤لوقا (

 ويف ، املزامري تلعب دوراً هاماً يف الصعودوكما رأينا يف الفصل السابق، فإن  
ومنذ العصر . سه على الشعوبالكالم عن ظهورات اهللا وملكه الذي سوف يؤس

 )١(النص العرباين.  مع غريه من املزامري يف شرح الصعود٢٤الرسويل دخل مزمور 
  :١٠ - ٧: ٢٤ملزمور 

  ، أيتها األبوابنرؤوسكرفعوا  أ-٧

  ، األبديةوارتفعي أيتها األبواب  

  .ليدخل ملك اد  

  ؟من هو ملك اد -٨

  ، القدير القوي)٢(يهوه  

  .يهوه اجلبار يف القتال  

  ، أيتها األبوابنسكرؤورفعوا  أ-٩

                                           

 
  .م١٩٤٨ يف شتوجتارت Kittleالنص العرباين من الطبعة العلمية العربية للعهد القدمي الذي نشره ) ١(

 املسيح هو أنوضعنا االسم العرباين يهوه كما هو وارد يف النص العرباين من أجل شهود يهوه الذين ينكرون ) ٢(
  ).يهوه املخلص" (يسوع" معىن أنيهوه مع 



 

 

٣٩

  . األبواب األبديةأيتهاوارتفعي   

  ؟من هو ملك اد - ١٠

  ،يهوه رب اجلنود  

  .هو ملك اد  

  يب الشرقي السامي الترك إىل دناومعىن الكلمات بسيط جداً إذا ع
(sametic)،الرأس هو إشارة للفرح فرفع ،منا إ و، وطبعاً ليس لألبواب رؤوس

انتصبوا  ": واقتراب اخلالص حسب قول الرب يسوع نفسه،باملقصود هو حالة الترقُّ
  .)٢٨: ٢١لوقا ("  ألن جناتكم تقترب؛وارفعوا رؤوسكم

 املقصود هو يف الواقع أنكد األبواب تؤ إىل ٩، ٧واإلشارة املزدوجة يف عدد   
حتراقب جميء أن الطغمات املسئولة عن أبواب املدينة واليت عليها أواس األبواب ر 

 يف خدمة وصلوات ٢٤ومن هذا ندرك أن استعمال املزمور . امللك وتعلن حضوره
د هو أمر مؤكَّ أورشليم واقترابه من ، أورشليمالعهد القدمي لدخول املوكب امللوكي

 - أووطبعاً املعىن النبوي هو يف األبواب األبدية . Moni بعناية العامل السويدي درسه
هي  هنا  واإلشارة.)راجع ترمجة بريوت(األبواب الدهرية  -حسب الترمجات العربية القدمية 

 أورشليم امللك يسوع املسيح الذي تستقبله املالئكة تاف لدخوله املدينة السماويةإىل 
  .األبد إىل الدائمةغري املنظورة و

  :٢٤تفسري اآلباء ملزمور 

  :يوستينوس الشهيد

  : يف الدفاع األول٢٤هو أول من شرح مزمور   

 أيتهاارتفعي "ولذلك قيل . السموات حسب النبوات إىل إنه سوف يصعد"



 

 

٤٠

  .)٩ - ٦: ٢٤مزمور " (يدخل ملك اداألبواب السماوية وانفتحي لكي 

ويوستينوس مل يقدر عن التسليم الرسويل الذي استلمه م تفسرياً حديثاً، بل يعب
 مت كل أن ولكنه اآلن بعد ، غري املعلنأومنا هذا هو سر املسيح املكتوم إ و،يضاًأبولس 

، )١١ - ١٠: ٣ أف(" الرؤساء والسالطني السماوية" إىل شيء صار ظاهراً وتعلنه الكنيسة
  :، فيقول الفقرة السابقةولذلك يشرح يوستينوس املزمور بدقة يف

 فأمر اهللا الرؤساء ،السموات إىل عندما قام املسيح من بني األموات صعد"
 يفتحوا أبواب السماوات لكي يدخل ملك اد أنوالسالطني السماوية 

وعندما رآه . ويصعد وجيلس عن ميني اآلب حىت يضع أعداءه موطئاً لقدميه
 كرامة وال جمد مل يتعرفوا عليه الرؤساء والسالطني بأنه بال مجال وال

  ).٥ - ٤: ٣٦احلوار مع تريفو  ("لك اد من هو م:فسألوا

 أن نرى بوضوح أنرنا عبارات ذهيب الفم السابقة أمكننا وطبعاً إذا تذكَّ  
السمواتاإلنسانيةر للقوات السماوية هو دخول الطبيعة العنصر املُحي .  

  :القديس كريلس عمود الدين

  :)٢٨: ١٤( يوحنا إجنيلشرحه لنص يقول يف   

 وأخذ ،)٧: ٢فيليب (ده ألجلنا كما هو مكتوب لقد أخلى ذاته من جم"
 اإلنسانيةوما هي كرامة الطبيعة . اإلنسانيةصورة العبد وحقارة الطبيعة 

 عندما وإمنا ،د على كرامة االبنر التجسمل يؤثِّ!! اإلهليةباملقارنة بالطبيعة 
 يف نظر الذين عاينوه اإلهليةجمده وقوته وكرامته ىل  إأبيه عاد إىل صعد
وبإرادة اآلب جلس عن ميني اآلب، . نه هو بوضوحأداً ومل يدركوا متجس

لو كنتم  ": ولذلك قال، من جوهره ومثرة أقنومه ألنه مولود؛فاآلب حيبه
"  ألن اآلب أعظم مين؛اآلب إىل حتبونين لكنتم تفرحون ألنين سأمضي

 ألن ؛البنل وهذه الكلمات هي برهان على حمبة اآلب .)٢٨: ١٤وحنا ي(



 

 

٤١

 تنازله االختياري أن ومل ير االبن ،اآلب مل حيزن عندما رآه أخلى ذاته
 حني وبعد ذلك سوف يعود إىل منا سوف يتخلى عنهإ و،سوف يفقده جمده

يا  ": املزمور يتكلم سرياً بالروح القدس قائالًإنبل .  األزيلاإلهليجمده إىل 
ويشرح بعد ذلك مناسبة ). ١: ٤٧مزمور " ( صفقوا بأيديكم)١(مجيع األمم

ليل والرب صعد اهللا بته ":السماء قائالً إىل  وهي صعود املخلص،العيد
 صوت البوق هو صوت الروح أنوأعلن ) ٥: ٤٧مزمور " (بصوت البوق

 ال سيما عندما طلب من القوات األشياءالقدس الواضح الذي خيترق كل 
: ١٤ من شرح يوحنا ١٠كتاب  (" تفتح األبواب لرب القواتأنوية السما
٢٨.(  

 تنازل االبن االختياري بسبب التجسد هو الذي أن هي األساسيةالنقطة   
 يعود وإمنا ٢٤لكن القديس كريلس ال يغفل مزمور . جمده اإلهلي إىل استدعى صعوده

  : فيقول مؤكداً، يف تفسريه لنفس النصإليه

فني الذي هانات اليهود ادإ وبصق عليه وصلب واحتمل قد ضربنعم ل"
 ٤٠: ٢٧مىت( ابن اهللا فانزل عن صليبك أنت كنت إن: جتاسروا وقالوا له

اآلب يف السموات بعدما  إىل  ولكن بعدما أكمل سر الفداء، صعد،)٤٢ -
انقضى زمان اتضاعه وانتهت فترة احتقاره اليت قبلها اختياراً، فأعلن نفسه 

 وإمنا ،له الكل عندما صعدإفالسموات مل تنكر . له احلق للقوات السماويةاإل
ينب صار صوته حألنه ؛اس األبواب السماوية بأن رب القوات يقتربر 

                                           

 
 هو عالمة على اإلهلية يف الطواف حول املذبح بعد توزيع األسرار اإلهلياستخدم هذا املزمور يف اية القداس ) ١(

 نفسه الذي السكندريحضور الكنيسة يف السماء يف حضرة اآلب واالبن والروح القدس حسب شرح كريلس 
 اإلفخارستيام قد دخلوا يف شركة املسيح ونالوا املرياث السماوي عندما نالوا  األمأن يعلن ٤٧ املزمور أنيؤكد 

  . ولذلك يصفقون بابتهاج عالمة الفرح،وصاروا شركاء املسيح



 

 

٤٢

 :ه الروح الذين عند األبواب قائالً فنب،كان يقترب صاعداً يف رداء اللحم
ب األبدية لكي يدخل  األبواأيتها وارتفعي ، الرؤساءأيهاافتحوا األبواب "

 القوات هو ملك رب. الرب القدير القوي الرب اجلبار يف القتال. ملك اد
 ألن كلمة اهللا الفائقة اليت حتققت أهدافها يف ؛)١٠ - ٧: ٢٤مزمور " (اد

املرجع  ("١١ - ١٠: ٣ أف" (للرؤساء والسالطني"املسيح صارت معروفة 
  ).السابق

مان الفاصل بني يوستينوس الشهيد والقديس  الزأنوهكذا نرى انه رغم   
 فقد ، ولذلك. هي استمرار التسليماألساسية النقطة أن  سنة، إال٣٠٠َّكريلس حوايل 

  . هذه النقطة بالذاتإثباتقفزنا هذه الفترة من أجل 

  :وسيئيرينإالقديس 

  :يعلق على نفس كلمات املزمور قائالً  

 ومل تعد ،دنزل من السماء وجتس فالكلمة ،األبواب األبدية هي السموات"
 . تتعرف عليه وهو يف حالة االتضاعأن على املخلوقات السماوية قادرةٌ

السموات  إىل ا عندما صعد وأم. عندما صار متجسداً ومنظوراً،خصوصاً
افتحوا  ":فقد نادى املالئكة الذين على األرض، القوات اليت فوق وقالوا

فسأل املالئكة العلويون .. ملك اد لكي يدخل .. األبواب األبدية 
بدهشة:م د؟ فقال املبشثانيةًرون مرةًن هذا ملك ا القدير القوي  الرب  ..

  ).٨٤ الرسويل فقرة اإلميانشرح  ("هو ملك اد

 يعلنه الروح القدس الذي فاحلديث الذي يدور بني رتب املالئكة هو حديثٌ  
 تبقى يف رتبتها أن أو تستمر حىت يف التسبيح أنة بدونه ال تستطيع القوات السماوي

  .السماوية



 

 

٤٣

  :أورجيينوسالعالمة 

  :نهأداً  املزمور مؤكِّأورجيينوسوس يشرح يئيرينإيف نفس اجتاه   

 قالت بعض القوات ، القائم من املوت،عندما جاء الغالب واملنتصر جبسده"
 باللون األمحر صرة وقد صبغت مالبسهن هو هذا اآليت من بم: السماوية

 فقد قالوا ، القوات السماوية اليت رافقته يف صعودهأما ؟)١: ٦٣ أشعياء(
 يوحنا إجنيلتفسري  (" افتحوا األبواب:للعلويني اجلالسني عند أبواب السماء

  ).٥٦فقرة : ٦ك 

  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

.  عند الصعود فماذا حدث، خالل جتسده وموته وقيامته الربلقد تبع املالئكةُ  
  :أثناسيوسيقول 

 الذين رافقوا الرب عندما كان على األرض شاهدوه وهو  املالئكةَإنَّ"
روا رفاقهم من القوات السماوية لكي يفتحوا األبواب  فبش،يصعد

 الرب )١(شوا من تدبريهفقد د" من هو؟ ":ولذلك صرخوا قائلني. السماوية
عدوا مع الرب على سؤال  ولذلك أجاب املالئكة الذين ص،الفائق

 الذين يف السموات هذا مل فع،"رب القوات، هذا هو ملك اد ":شركائهم
تفسري  (" األعداء الروحيني هو ملك ادبلَ الذي غَأن أي ،السر العظيم

  ).١٤١: ٢٧جملد ) ٢٤ (٢٣مزمور 

                                           

 
راجع دراستنا . تدبري كلمة هامة عند اآلباء تشري إىل األوضاع اخلاصة اليت قبلها الرب يسوع عندما جتسد) ١(
  .م١٩٨٢ – ١:ط. كسياألرثوذاملدخل إىل الالهوت "



 

 

٤٤

  كيف نفهم احلوار بني السمائيني؟

 فإننا نفقد الرؤيا ،)١٠ - ٧: ٢٤( املزمور نا مبا جاء يف كلمات حصرنا اهتمامإذا  
  .الشاملة ملا حدث منذ أن قام الرب حىت صعد

احلوار النص املشهور الذي يفتتح هذا  فإن اآلباء يضعون يف تفسري ،وكما رأينا  
 هذا البهي ،صرة من برٍ محن ذا اآليت من آدوم بثيابٍم" الكالم عن الصعود أشعياءبه 

اء مثل  املتكلم بالرب العظيم للخالص ما بال ثيابك محرأنا .بكثرة قوتهم مبالبسه املتعظِّ
  .)٣ -  ١: ٦٣(" ثياب من داس املعصرة

  املعصرة ن وكانت حركة دورا،داس يف املعصرةففي العهد القدمي كان العنب ي 
ن يقوم  وكثرياً ما كان عصري العنب املختمر يبلل ثياب ،جلنيتعتمد على قوة الرم

  .داكناًً وكان اللون أمحر  العصر،بعملية

م ذاته حامالً  ولكنه قد، املسيح قام بناسوتهأند لنا هذه الرؤيا النبوية تؤكِّ  
اآلب، لكن كما  إىل ر لونه بسبب الصليب واملوت أي جسده الذي تغي،ذبيحة نفسه

 ،املتأمل فهي ليست صورة احلمل املذبوح ،يضاًأ  مالبسه يةٌأننفهم من كلمات النيب 
م بكثرة قوته  أنه البهي مبالبسه املتعظِّ إالَّ،ن كانت آثار اآلالم واجلراح ظاهرةإولكن و

  .)١: ٦٣ أشعياء(

  :القديس كريلس عمود الدين

 شرح  الذيالسكندري وبشكل خاص القديس كريلس ،وهكذا فهم اآلباء  
حوار عن الثالوث (ه ف ليف أكثر من مؤلَّ) ٣ - ١: ٦٣(شعياء أآالم املسيح مستعيناً ب

٥٥١: ٥.(  

  :، فيقولهذا النص يف أكثر من مناسبة إىل وهكذا يعود القديس كريلس  

 إىل  احتفظ باجلروح لكي يعلن سره،السماء إىل وحىت عندما صعد"



 

 

٤٥

 ولكل الذين يرأسون اجليوش ،الرؤساء والسلطات والقوات العلوية
نه هو أ يؤمنوا  وظهر لكل هؤالء بالشكل الذي أخذه لكي،املالئكية

س ألجلنا حنن نه هو الذي تأنأباحلقيقة الكلمة الذي من اآلب ويف اآلب، و
حد املوت ألجل  إىل ن هذا يعرفون مقدار عنايته باخلليقة وحمبته وم.البشر

  .خالصنا

 إليها أضيفولكي أجعل هذه الكلمات واضحة للسامعني سوف   
 من ن ذا اآليتم ": قال، فقد عن هذا املوضوعأشعياءالكلمات اليت نطقها 
١: ٦٣أش " (صرةآدوم بثياب محر من ب(ن ذا الذي يصرخ ويسال ، وم

هذا السؤال سوى املالئكة والقوات العقلية؟ ألم اندهشوا عندما صعد 
ولذلك يقولون له . السماء، ورأوه كما لو كان قد صبغ بدمه إىل الرب

مراً وثيابك كدائس املعصرة؟ باسك حم ما بال لُ:والسر مل ينكشف متاماً
 ألم هنا يقارنون بني لون الدم ولون النبيذ اجلديد الذي ؛)٢: ٦٣ أشعياء(
نه هو اهللا أولكن ماذا يقول املسيح هلم؟ أوالً لكي يعرفوا . عصر يف املعصرةي

 واملتكلم بالرب هو واضع .)١: ٦٣أش " (أنا املتكلم بالرب ":احلي يقول
 وبعد ذلك يسأله املالئكة عندما يريهم املسيح آثار . أي اهللا،الناموس
هذه هي اليت  ":وجييب الرب" ما هذه اجلروح اليت يف يديك؟ ":املسامري
 : يوحناإجنيلتفسري  (")٦: ١٣زكريا " (حت ا يف بيت أحبائيجر

 تعريب دكتور جورج حبيب ١٢٥-١٢٤ص  ٢١ – ١٨اإلصحاحات 
  ).بباوي

راجع ( جداً ومعروف لدى مجيع اآلباء بدون استثناء هذا التسليم الرسويل قدميو  

  .)٦: ٦٢كربيانوس رسالة أيضاً 



 

 

٤٦

  :القديس امربوسيوس

"وحىت املالئكة دبت القوات السماوية عندما هشت عندما قام املسيح، وتعج
مزمور " (ن هو هذا ملك اد؟م ": فقالوا،السماء إىل شاهدوا اجلسد يصعد

 القوات السماوية استغربت أنيضاً نرى أ ءأشعياويف ) ١٠ - ٧: ٢٤
مقالة عن " (ياب محراء؟ من هو ذا اآليت من آدوم بث:وسألوا يف دهشة

  ).٣٦: ٧األسرار 

  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

"األشياء ولذلك كل ،دلقد جتسعلى الفور ج ما كانت  إىل دت وعادتد
ص،  للِّحت فُ الفردوس األرض تنال الربكة عوضاً عن اللعنة،إنعليه، بل 

 أبواب السموات فُتحت لكي ، قاموات، األمواتحت فُ سبيت، القبوراهلاويةُ
  ).١: ٦٣ أشعياء - ٧: ٢٤مزمور  ("آدوم تستقبل اآليت من

  :زيـزينـالقديس غريغوريوس الن

صبح احد املالئكة الذين  يا ليتك ت.صعد أنت معهأالسموات،  إىل  صعدإذا"
ن ترتفع أ و،فتح تأن قل لألبواب . أحد املالئكة الذين يستقبلوهوأيرافقوه 

 وأجب مع الذين ،لكي يدخل ممجداً بعد آالمه) ١٠ و٧: ٢٤مزمور (
السموات جبسده وبعالمات  إىل  ألنه صعد؛ غري مصدقنيكانوا يف دهشة

 ولذلك يسأل .آالمه، وهي العالمات اليت مل تكن فيه عندما نزل من فوق
 القدير والقوي والذي كان دائماً الرب" ن هو هذا ملك اد؟م" :هؤالء
 وأجب على سؤال .اإلنسانية وها هو قد حارب وانتصر ألجل .كذلك

فإذا سألوا وقالوا نفس السؤال يف الدراما اليت . باإلجابتنيالدهشة والشك 
 من هو صاحب الثياب أون ذا الذي يأيت من آدوم؟ م "أشعياءسجلها 



 

 

٤٧

  ).٢٥: العظة الثانية على عيد القيامة..". (ءاحلمرا

   بصرة-آدوم 

  كان أول موعنه نقل أغلب ،أورجيينوسر الكلمات العربانية هو العالمة ن فس 
إالَّ أن عدوه  ، قد ضاعتأورجيينوسمعظم تفاسري وعظات بالرغم من أن  و.اآلباء

باماخوس حيث  إىل ه وضعها يف رسالتأورجيينوسبشذرة من احتفظ جريوم اللدود 
  : على هذا النحوأشعياءشرح نص 

 وارتعدت ،حت القبور وتفت،)فتِسكُ(عند آالم ربنا هربت الشمس "
.  وقام كثري من أجساد القديسني ورآهم كثريون يف املدينة املقدسة،األرض

فيقولأشعياءا أم :" مية من ب ١: ٦٣" (صرةن ذا اآليت من آدوم بثياب(. 
ن  مأو فهي تعين البشر ،صرةا الب أم.و الدمويأ ،ا األرضي إم:ينوآدوم تع
  ).٣٤: باماخوس إىل رسالة ("يف ضيقة

 وهذا ، ألن آدوم من آدمه أي األرض؛ن التفسري األول صحيح، فإويف الواقع  
والتفسري الثاين . ر فهي التطور اآلرامي املتأخ،ا الدموي أم.هو معناها العرباين القدمي

 . العربية"رشب" يف العربانية واآلرامية هي "ْرصب" أن ذلك أورجيينوسمأخوذ حرفياً من 
هنا و..  شدة أو هو ضيقة دورجيينوس هو الوحيد الذي اعترب الوجود يف اجلسأو

  .أن جريوم مل يبتعد عن رأي خصمهنالحظ 



 

 

٤٨

  الفصل الرابع
  دــة اـسحاب

  )٩: ١أعمال " (أخذته سحابة عن أعينهم"

  

 وحضوره اإلهلي ، يف العهد القدميهللاصعود معىن لقد رأينا يف دراستنا   
ظهرت مرتني يف العهد قد  هذه السحابةونالحظ أن .  يف السحابة)١("الشاكيناه"

  . والثانية يف الصعود، املرة األوىل يف التجلي:اجلديد

لثاين  والظهور ا،كيف ربط اآلباء بني التجلي والصعوداآلن  سردوسوف ن  
 وهو ، وهو اد اإلهلي الذي أحاط باملسيح على جبل التجلي، فاملنظر واحد،للدينونة
.  خاص قيامة اجلسد وبشكلٍ،اد اإلهلي الذي أخرب عن بركات الدهر اآليتذات 

 والفارق ، واحد التجلي والصعود مها يف الواقع موضوعأنولكن النقطة األساسية هي 
 الصعود والظهور الثاين للدينونة مها أيضاً أن متاماً مثلما يظهر .الزمين بينهما ال يهم

موضوعرأيتموهالسماء سيأيت هكذا كما  إىل إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم " واحد 
  .)١١: ١ أع(" السماء إىل منطلقاً

هي  وبذلك ، السحابة هي حضور اهللاأنعلى  اآلباء يؤكدون أنوسوف نرى   
اليت كانت  والتفاسري اليهودية دالتقالي إىل ذا يف الواقع يعوده. حضور الروح القدس

لكن علينا . عند اآلباءذلك  يظهر أنومل يكن غريباً . قبل املسيح بسنوات عديدةسائدة 
 أغلب تفاسري اآلباء حلادثة التجلي يدخل فيها الصعود أن وهي ،نقطة هامة إىل  ننتبهأن

                                           

 
  . وبشكل خاص يف السحابة، حضوره اإلهليأوكلمة عربانية تعين سكىن اهللا " الشاكيناه) "١(



 

 

٤٩

  . العكسأو

  رةـسحابة اد املني

 أو ،اإلهلي السحابة هي سحابة اد أنتأكيد التسليم الرسويل على إن   
 :فقد ذكر القديس بطرس. تفسري الرسل أنفسهم للتجلييف  مصدره جيد" الشاكيناه"
"ألننا مل نتبع خرافات مصنإ عةبل لقد كنا ،فناكم بقوة ربنا يسوع املسيح وجميئهذ عر 

ذ أقبل عليه صوت كهذا من إ ، وجمداًب كرامةً ألنه أخذ من اهللا اآل؛معاينني عظمته
٢١ - ١٦: ١ بطرس ٢(" هذا هو ابين احلبيب) األسىن(د العظيم الفائق ا(.  

 حدث - حسب الترمجة البريوتية "األسىن" أو - فاد العظيم أو العظمة   
 .)٥ -  ٢: ١٧مىت ( "رةـسحابة مني"عندما ظهرت السحابة اليت يصفها القديس مىت بأا 

 وهو نفس الفعل ،)٧: ٩مرقس (" لتهمظلَّ" السحابة أن هنا هي والنقطة الالهوتية األساسية
لَظلَّ"الروح القدس الذي  إىل اإلشارةخدم يف الذي است "قوة العلي "د العذراء يف التجس

  .)٣٥: ١لوقا (" لكتظلِّ

 عمود انك مثلما .)٨ -  ٧: ٢ مكابيني ٢راجع ( هي حضور اهللا فالسحابة املنرية  
 السحابة هي حضور الروح نَّأ وحقيقةُ.  وعمود النور ميثل حضور اهللا،السحاب
 بشكل واضح يف تفسري القديس بولس الرسول حلادثة اخلروج، وما  ظاهرةٌ،القدس

هذا على د  وقد أكَّ.املاء والروح إىل  وافيةٌإشارةٌ إالَّاالعتماد ملوسى يف البحر والسحابة 
  :بقوله وسأورجيينالعالمة 

فالذي يسميه . إن التسليم عند الرسول بولس خيتلف عن شرح اليهود"
والذي فهموه . اليهود عبور البحر األمحر، يسميه القديس بولس املعمودية

الروح "نه أ يشرحه القديس بولس على بشكل غامض على أنه سحابةٌ
مه الرب ا سلَّمنا تفسري هذه العبارة لكي تكون متطابقة مل ألنه يسلِّ؛"القدس
ر أن يدخل  من املاء والروح ال يقد ثانيةً ال يولد مرةًإن كان أحد ":قائالً



 

 

٥٠

  ). على سفر اخلروج١: ٥عظة  ("ملكوت السموات

الروح "ويؤكد القديس باسيليوس الذي خصص الفصل الرابع عشر من كتابه   
  :فيقوللشرح رمز البحر والسحابة، " القدس

"اإلميانهبة  إىل ففي ذلك الزمان كانا وسيلة العبور ،ا البحر والسحابةأم ،
و الذي يفهم هذه  واحلكيم وحده ه.النعمة إىل إشارة يف زمننا فهما أما

كان فقد  ،عمودية رمزاً للم، أي كيف صار البحر)٩: ١٤هوشع (األمور 
 لنعمة الروح  هي ظلٌّوالسحابةُ. ..البحر وسيلة االبتعاد عن قهر فرعون 

: ٣كولوسي  ( هليب الشهوات بواسطة إماتة األعضاءيطفئالذي القدس 
  .)١()١١: ١٤:  فالروح القدس (")٥

  :مربوسيوس عندما يقولأوطبعاً ال خيطئ القديس   

"كما قيل ، على العذراء فهي حضور الروح القدس الذي حلَّ،ا السحابةأم 
  ).١٣مقالة عن األسرار  (" قوة العلي تظللكإن

 خنطئ يف فهمه، فالروح أن ال جيب  وهو أمر،الرسويل واضحوهدف التسليم 
وهو . )٣١: ٩لوقا راجع (ر اخلروج اجلديد  هو الذي يدبإسرائيلالقدس الذي قاد بين 
 .ي والقيامة والصعود ويف التجلِّ، ويف معموديته يف األردن،احلاضر يف ميالد الرب

  :وحسب كلمات القديس باسيليوس

يف املقام  بالروح القدس  متَّ الكلُ، ربنا يف اجلسدجميء ما حصل يف تدبريإن "
وكل من . ..أعماله بالروح القدس  كان الرب يتم كل ومن مثَّ. ..األول 

 لن ،ب من السماءقَنه يف ظهور ربنا املرتأر حسناً سوف يكتشف كِّفي

                                           

 
  .١٠٣ -  ١٠٢جورج حبيب بباوي ص .  تعريب د-الروح القدس للقديس باسيليوس ) ١(



 

 

٥١

 بال - كما يظن البعض -يكون حضور الروح القدس يف يوم الدينونة 
يضاً يوم ظهوره ليدين املسكونة أسوف حيضر الروح القدس فائدة، بل 

  ).١١٦، ١١٥ ص ٤٠ - ٣٩: ١٦الروح القدس ف  ("بالعدل

. وهذه الكلمات الواضحة هي اإلطار العام الذي يشرح بعض اآلباء تفاصيله  
  . ندرسه بوضوح عند اآلباءأنوهذه التفاصيل هي ما جيب 



 

 

٥٢

  سحابة اد عند اآلباء

  

  :يانالعالمة ترتل

 خطأ الفصل بني العهد إنيؤكد العالمة ترتليان " ضد مرقيان"يف كتابة الرابع   
 ألن ظهور اهللا يف العهد ؛ فاحشالقدمي واجلديد الذي تزعمته مدارس الغنوسية هو خطأٌ

وإذا . ي والصعودالقدمي هو بذاته ظهوره يف العهد اجلديد، وبشكل خاص يف التجلِّ
له إ وأن ،له الشر الذي خلق املادة الشريرةإإله العهد القدمي هو  أنكانت الغنوسية تعترب 

ص البشر من جناسة املادة واجلسد بشكل له اخلري الذي جاء لكي خيلِّإالعهد اجلديد هو 
م مع  اإلله الذي تكلَّنَّأح  يوضأن -  خاصبشكلٍ –ه  فإن ترتليان يهم،)١(خاص

  .م مع موسى على جبل طابور هو اإلله الذي تكلَّ،موسى على جبل سيناء

 أن كيف ميكن وإيليا؟أال ختجلون من رؤيته على اجلبل مع موسى "
حسب اعتقاد ( قد جاء لكي يبيد العهد القدمي يكونحيدث ذلك و

 كان يسعى لكي إن معه وإيليا يظهر موسى أن أليس غريباً ؟)الغنوسيني
د ويؤكِّ ،العهديند وحدة  وهذا يؤكِّ،لقد ظهرا معه يف جمده!! ؟يبيدمها
 سحابة النور أن وذلك بدليل ،ص اهللا اخلالق هو بذاته اإلله املخلِّأنَّأيضاً 

اليت ختصاخلالق هي اليت ظهر فيها جمد املسيح الذي ي شيف السموات ع 
 وهكذا كما ظهر قدمياً على جبل سيناء ملوسى يظهر اآلن على ،والفضاء

                                           

 
  . جنس وحقري وشرنهأ وتظهر يف النظرة إىل اجلسد على ،ال تزال بقايا الغنوسية سائدة عندنا إىل اليوم) ١(



 

 

٥٣

  ).٢٢: ٤ضد مرقيان  (" طابورجبل

  :أورجيينوسلعالمة ا

 وهي كما رأينا هي نفس ،ي على السحابة يف التجلِّأورجيينوسق العالمة يعلِّ  
سوف يؤكده ذهيب الفم وامربوسيوس ما  وهو - سحابة اد اإلهلي يف الصعود

  : فيقول– وباسيليوس

 اهللا أنعتقد أ" لتهم ظلَّ منريةٌ سحابةٌإذا) بطرس(وبينما هو يتكلم "
 يراها أند بطرس عن فكرة عمل املظال الثالثة اليت أراد بطرس بع يأنأراد 

 . وهي السحابة،وفائقةبل  ، أفضل اهللا له مظلةً، فقد أظهروميكث جبانبها
  وهكذا أعطاهم اهللا مظلةً،ل الذين جيلسون حتتها تظلِّأنفالسحابة ميكنها 

ابة املنرية اإلهلية  ألن السح؛يضاً اء القيامة اآلتيةأ لكي تظهر إهليةً؛ منريةً
 ولكن ما هي . وهي اليت حتمي وتنري كل الذين حيتمون ا،ل األبرارتظلِّ

السحابة املنرية اليت حتمي األبرار؟ أليست هي قوة اآلب اليت منها جاء 
م قدمياً وكما تكلَّ. ..صوت اآلب شاهداً إلبنه احملبوب الذي فيه مسرته 

  .يتكلم اآلن حسب مسرته

 وتعطي ،ل األبراروح القدس هو السحابة املنرية اليت تظلِّيضاً الرأو  
هذا هو " ويشهد ،النبوات اخلاصة باهللا الذي يعمل بالروح القدس كل شيء

هي و ، والشريعة واألنبياءاإلجنيلل السحابة اليت تظلِّهو  و.."..ابين احلبيب 
 إجنيلتفسري ("  والناموس واألنبياءاإلجنيل يرى النور يف أننري لكل من يريد ت

  ).٤٢فقرة : ١٢مىت الكتاب 

  :مربوسيوسأالقديس 

ل  وإمنا يظلِّ،ل بالظالم فإنه ال يظلِّ،ل الروح اإلهليعندما يظلِّ"  



 

 

٥٤

نه عندما اعتمد الرب يف أوهكذا نرى .  ويعلن األسرار لقلوب البشر،بالنور
 .وث وبذلك أُعلن سر الثال،اه النور فقد غطَّ،ى على اجلبلاألردن، وجتلَّ

 ألننا ؛وحنن سوف نرى يف القيامة سر الثالوث القدوس الذي سوف يستعلن
حه  ونسب،يف القيامة سوف نرى جمد الثالوث الذي نعترف به يف املعمودية

الروح القدس هنا يف يظهر  أن وليس بال هدف. على الدوام يف الدهر اآليت
ن الذي نال أ دؤكِّ، فهو ي ويف املعمودية يظهر يف شكل محامة،سحابة
) مثل محامة الروح القدس( وسوف يثبت بقلب وديع وبسيط ،املعمودية
اإلميان الذي أخذه يف املعمودية، سوف يرى النور قي رؤيا متمسكاً ب
  ). لوقاإجنيل على ٢٨عظة  ("كل األشياء اليت آمن امباشرة ل

  :القديس باسيليوس

 اجلبل منرياً ببهاء بطرس مع ابين الرعد عاينوا مجاله اإلهلي على"  
ن جمده يف ظهوره الثاين  يروا عربوأنلقد استحقوا . أكثر من الشمس

  ).٥: ٤٥عظة على مزمور  ("اإلهليال سيما سحابة اد ) ١٨: ١أعمال (

  :العالمة ثيودوريت

ي والصعود والظهور الثاين مثل القديس باسيليوس يربط بني التجلِّوهو   
  :، فيقولللدينونة

ي  أعطى املسيح يف التجلِّ، النور والسحابة:لعالمات الواضحةوذه ا"
الذي  -بالروح القدس  - فهو .والصعود عالمات ظهوره الثاين للدينونة

  ونار، للذين خيلصوناً ونوراً وفرح، حيةًظهر بشكل سحابة سيكون مظلةً
١٤٥رسالة  ("هن للذين يرفضودينونة.(  



 

 

٥٥

  :القديس يوحنا ذهيب الفم

 يشرح ذهيب الفم الصعود على هذا ٦: ١  الرسلة الثانية على أعماليف العظ  
  :النحو

وهكذا مل يكن ..  عن عيوم  وأخذته سحابةٌ...وبينما هم ينظرون ارتفع "
 نتابع ما حيدث بعيداً أنفالعيون ال ميكنها . .. يرى بدقة أنيف قدرة بصرهم 
 ولذلك جاء ، صعدأين إىل  يعرفواأن ومل يكن يف قدرم ،عن جمال رؤيتها

 يسوع هذا الذي عرفوه وشاهدوه وحتدثوا معه، أناملالكان لكي يؤكدا هلم 
ولكن ملاذا أخذته سحابة؟ . .. يتعرفوا عليه بالبصر فيما بعد أنال ميكنهم 

مل تكن مركبة نارية كما يف . السموات إىل نه صعدأهذه عالمة أكيدة على 
وهي عالمة على السموات، كما يقول  ،"أخذته سحابة "وإمنا، إيلياصعود 

 قال وإذا .)٣: ١٠٤مزمور  ("جيعل السحاب مركبته"ي النيب عن اآلب الذ
فليس آخر غري اهللا يظهر اإلهلية، فهي لغة رمزية تعين القوة ،على سحابة 
" الرب جيلس على سحابة خفيفة ": آخروهذا ما يقوله نيب. على السحابة

 وعندما دخل ، جبل سيناء جاء على سحابة وهكذا على،)١: ١٩ أشعياء(
 وإمنا ،زل السحابة ألجل موسىـ تام، فلم تنموسى وجد نفسه يف ظالمٍ

  ."من أجل املسيح



 

 

٥٦

  الفصل اخلامس
  "وإهلكمأيب وأبيكم واهلي  إىل أصعد"

  )١٧: ٢٠يوحنا (

  :شرح النص اليوناين

ولكن .  املرتبطة به واملعاين،"صعد"لقد شرحنا مبا فيه الكفاية فعل " إىلأصعد "  
اآلب، وليس  إىل  الرب يسوع على وشك الصعودأن املعىن الواضح هو أنهنا يبدو 

. ..أيب " αναβαινειν  نفهم الفعلأن وهكذا جيب ،بعد كمال األربعني يوماً
 نراها عند القديس وإمنا ، يوحنا فقطإجنيل هذه الصيغة ليست قاصرة على ."هليإو

 وهي بالطبع ال ،)٣: ١ كورنثوس ٢ -  ٦: ١٥رومية (" سوع املسيحأبا ربنا ياهللا ": بولس
ريب  ":ل اعتراف توما الرسول بكل وضوح يوحنا الذي سجإجنيلختتلف عما جاء يف 

 كله اإلجنيليف إطار " هليإ. ..أيب " نأخذ عبارة أن وبالتايل علينا ،)٢٨: ٢٠يوحنا (" هليإو
٣ - ١: ١يوحنا (لكلمة  بالهوت اهللا اإميانهل بوضوح الذي سج(.  

 هكذا ترجم النص اليوناين يف ،"إهلكمهلي الذي هو إ و،أيب الذي هو أبيكم"  
 ، نفهم معناه، فاآلب على عالقة خاصة باالبن املتجسدأن وهكذا جيب ،اللغة القبطية

ولذلك فهو ال خياطب اآلب كما خناطبه حنن، وال ينطبق عليه شروط ونوع العالقة اليت 
  . باآلبتربطنا

  فالفرق بيننا وبني املسيح يف هذه النقطة بالذات ،"إهلكمهلي الذي هو إ"ا أم 
 وإمنا ، نظراً ألن املسيح ال يتكلم هنا كأقنوم من أقانيم الثالوث،يكاد يكون غري موجود

د  كلها، وهو ما جيعل االبن يف حالة التجساإلنسانيةكآدم الثاين الذي خياطبه باسم 
  ".إهله" عن اآلب ويصفه بأنه نيابةًفقط يتكلم 



 

 

٥٧

  :آدم الثاين، هو الذي صعد

 هو أحد النصوص اهلامة اليت يضعها اآلباء مع جمموعة ١٧: ٢٠نص يوحنا   
" بكر كل خليقة"مثل  هو .نصوص أخرى تعرف باسم النصوص اخلاصة بالتدبري

لتدبري هذه هي  وجمموعة نصوص ا.)١٤: ٢رؤيا (" بداءة خليقة اهللا" أو )١٥: ١كولوسي (
خاصة باالبن املتجساجلديداإلنسانية بوضع خاص هو عندما صار رأس د الذي مر ، 

 مثلنا يف كل شيء ما إنسانٌ وهو لذلك ،نت اخلليقة اجلديدةووآدم الثاين الذي منه كُ
  . الرب اآليت من السماءأويضاً نفسه اإلله أ ولكنه هو .)١٥: ٤عربانيني ( عدا اخلطية

  آدم الثاين  ألولآدم ا

  .الثاين الرب من السماء اإلنسان *  .األول ترايب من األرض اإلنسان *

  .آدم األخري روحاً حميياً*   .آدم األول نفساً حيةً* 

  )٤٧ - ٤٥: ١٥ كورنثوس ١(        

 . بل هو الرب الذي لبس اجلسد،فاإلنسان الثاين ليس جمرد ناسوت ترايب مثلنا  
كما لبسنا صورة " ولذلك ، الالهوتما العنصر السمائي إالَّ و،السمائي اإلنسان هو

 علينا الترايب اليت ورثناها من آدم األول، سوف نلبس صورة القيامة والبهاء اليت أنعم ا
  .)٤٩ - ٤٨: ١٥ كورنثوس ١(آدم الثاين 

  وصف ربنا يسوع بكل حق أنه من هذه الزاوية الدقيقة ي"البكر بني أخوة 
 اإلميانا من أهم معامل  وألنه آدم اجلديد، صارت حقيقة نيابته عن.)٢٩: ٨ية روم(" كثريين
 وهذا ،ا وكواحد من،ا عن ولذلك يتكلم معه نيابةً،فهو ميثلنا لدى اهللا اآلب. املسيحي

 ؛ حقيقيهو وصف" لهإ"ووصفه اآلب السماوي بأنه " إله" استخدامه لكلمة أنيعين 
 ١(ط بني اهللا والناس د كوسيعمل الذي قام به االبن املتجسألنه متصل بشكل مباشر بال

  .)٥: ٢تيموثاوس 



 

 

٥٨

القاعدة األساسية لفهم النصوص اخلاصة بالتدبري كما شرحها 
  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

والذي ( سوء الفهم الذي قاد األريوسيني أن الرسويل أثناسيوسيؤكد القديس   
  :طتان أساسيتانمصدره نق) يقود شهود يهوه يف عصرنا

واحد " Skopos" توضع يف جمال أنن النصوص اخلاصة باملسيح جيب  إ:أوالً
  . وهو ما يتيح لنا إمكانية الرؤية الشاملة لكل شيء،معاً

  :قسمني أساسيني إىل  تقسمأن هذه النصوص جيب إن :ثانياً

  . وأزليته مع اآلبإلوهيتهد  النصوص اليت تؤكِّ-١

  .د وصار مثل البشر أنه تنازل وجتسد النصوص اليت تؤكِّ-٢

م ال يشرحون األناجيل شرحاً سليماً وال يفهمون معاين إ"  
 الذي اإلمياننا جيداً يف جمال  متعإذا نراه بسهولة أن وهذا ميكننا .كلماا

 نفهم ما أن فإذا صار هذا اال هو القاعدة أمكننا ،نؤمن به كمسيحيني
ا أعداء املسيح فإم جيهلون هذا اال أم. ةاإلهلينقرأه يف األسفار 

Skopos )ا وعثروا يف  ولذلك تاهوا بعيداً عن طريق احلق، بل سقطو)١
وطبيعة جمال . واعتنقوا ظنوناً غري حقيقية) ٣٢: ٩رومية (حجر العثرة 

 هي أا حتتوي على سجل مزدوج خاص -األسفار كما سبق وقلنا 

                                           

 

راجع .  وتعين جمال رؤية شاملة ملوضوع متعدد اجلوانبScopeالكلمة اليونانية هي نفسها الكلمة االجنليزية ) ١(

  .الفصل اخلاص بالتدبري" األرثوذكسيالالهوت  إىل املدخل"دراستنا  وما بعدها من ١٢٩ص 



 

 

٥٩

 ألنه كلمة ؛هو أنه منذ األزل اإلله واالبننه م اجلانب األول -ص باملخلِّ
د من  فهو أنه ألجلنا جتس،ا اجلانب الثاين أم.اآلب وشعاع جمده وحكمته

سالعذراء القديسة مرمي والدة اإلله وتأن.  

فتشوا "هذا اال نراه يف كل األسفار املوحى ا اليت قال عنها الرب نفسه 
 ولكن حىت ال نكتب أكثر مما .)٣٩: ٥حنا يو" (ألا تشهد يل. ..الكتب 
 فلعله ، مجعنا كل الفقرات اخلاصة ذا املوضوعإذا وبشكل خاص ،جيب

  :م نوعني من هذا التسجيل املزدوج نقدأنيكفي 

اهللا يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند " وهو ،األول ما يذكره يوحنا
كل " ألنه ؛اإلله منذ األزل وهكذا هو ،)١: ١يوحنا " (وكان الكلمة اهللا
  .)٣ - ١: ١يوحنا " (ه مل يكن شيء مما كانشيء به كان وبغري

ننا الكلمة صار جسداً وحل بي" فهو مثل قول يوحنا نفسه ،ما النوع الثاينأَّ
  .)١٤: ١يوحنا " (ورأينا جمده جمداً

الذي إذ كان يف صورة اهللا، " على هذا املعىن املزدوج يكتب بولس وكمثالٍ
 حيسب مساواته هللا اختالساً، ولكن أخلى نفسه وأخذ صورة العبد، مل

 حىت وصار يف شبه الناس، وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع
ن يبدأ ذه النصوص  وكل م.)٨ - ٦: ٢فيليب " (املوت موت الصليب

 - يفسر أن استطاع ،مدركاً اال الذي نراه واضحاً يف كل األسفار
" ليكن جلد"و" ليكن نور: "كيف قال اآلب يف البدء -اال حسب هذا 

  ).٢٦، ٨، ٦، ٣: ١تكوين " (على صورتنا اإلنسان نعمل"و

ا أم.  وهو اجلانب األول يف اال، اآلب والكلمةفهذا حديثُ  
 ال لكي يدين ،العامل إىل  فهو أنه يف ملء الزمان أرسله اآلب،اجلانب الثاين

هوذا العذراء حتبل وتلد ابناً " ولذلك كُتب ،ص به العاملخيلِّ وإمنا لكي ،العامل



 

 

٦٠

  ).٢٣: ١مىت " (معناويدعون امسه عمانوئيل الذي يعين اهللا 

 يتدرب قارئ األسفار اإلهلية على فهم أنوعلى هذا األساس جيب   
 أن فهو سيدرك ، ويف األناجيل،النصوص اليت وردت يف العهد القدمي

د كما هو مكتوب  الرب جتسأنثنا عنه هو اجلانب الثاين الذي حتد
: ٣ األريوسينيضد ) (١٤: ١يوحنا  ("والكلمة صار جسداً وحل بيننا"

٣٠ - ٢٨.(  

  د؟ االبن جتسإنما معىن 

 اإلميان حقيقة أن شرحه ال األسفار املقدسة مؤكداً أثناسيوسيكمل القديس   
 معنا كما كان مع القديسني يف  الكلمة االبن األزيل مل يصبحأناملسيحي تقوم على 

 إن مثلما قيل ، كما ظهر أحياناً بشكل مرئي لقديسي العهد القدميأو ،العهد القدمي
د ليس منا التجسإو. د ذاك النيب، فليس هذا هو التجسأوهذا النيب  إىل "كلمة اهللا جاء"

 حسب وإمنا ،حد القديسنيأ أو )١( احللول يف أحد األنبياءأوجمرد الظهور يف رؤيا 
  :أثناسيوسعبارات 

"لَكلمة اهللا الذي خاإلنسان  يصبح ابنأن، احتمل األشياء كل ق ع وتواض
 فهذه هي ،و صار جسداًأد  الكلمة جتسإن قيل وإذا .وأخذ صورة العبد

 كما قيل يف يوئيل النيب ،كله باسم اجلسد اإلنسان  تدعوأنعادة األسفار 
  ).٣: املرجع السابق( "اسكب من روحي على كل جسد"

  فاهللا الكلمة مل يعد يأيت، فقد حدث شيء خمتلف متاماً عن العهد القدميإذن  
                                           

 
 وإمنا هو شركة يف البنوة وعدم ،ذات جمد املسيح اإللهوحلول اهللا فينا ليس جتسداً باملرة وال هو ارتفاع إىل ) ١(

  .املوت



 

 

٦١

خذ أ جاء هو بنفسه ووإمنا ،قديسي العهد القدمياإلنسان كما كان حيل يف وحيل يف 
 الذي أخذه من  لقد حل ملء الالهوت يف اجلسد.جسداً من العذراء القديسة مرمي

  .)٩: ٢كولوسي (العذراء 

  أثناسيوسكما يقول ، دفالتجس:  

نه جاع وعطش إ، ولذلك قيل )١( لهجعل كل صفات اجلسد تصبح صفاًت"
٣١: املرجع السابق (" اجلسدوتعب، وسائر األمور األخرى اليت ختص(.  

 : اقنومنيأو ولذلك مل يعد لدينا ابنني ،د حقاً بكل صفات اجلسدفاالبن احتَّ
ناسوت " هو أثناسيوس كان الناسوت كما يقول وإمنا. )٢(ساينإنقنوم أأقنوم الكلمة و

  .)٣١: املرجع السابق(" θεου εν σωµα" "اهللا

  ، ينسب للمسيح الواحد،وهذا ما جعل كل ما ينسب للناسوت

نه تأمل، إ ولذلك قيل ، اجلسد، مل يكن الكلمة خارج هذا اجلسدتأملفإذا "
 عمل الرب وإمنا ،كن اجلسد بعيداً مل ي،هلياً كل أعمال أبيهإوعندما فعل 

٣٢: ٣ األريوسينيضد  ("دكل هذه األعمال وهو متجس.(  

                                           

 
 اخلاصة بنا مثل اإلنسانية بسبب جتسد االبن، ال جتعل صفاتنا اإلهلية شركتنا يف الطبيعة إن نفهم أنهكذا جيب ) ١(

  .اخل.. اجلوع والعطش هي صفات املسيح وال حىت الصفات األخرى مثل التردد واخلوف أو 

 يوصف املسيح بأنه أقنومني فالكالم عن أقنومني أنسطورية رفض اآلباء ال سيما كريلس عمود الدين ومنذ الن) ٢(
د الذي حدث فيه احتاد  وهو طبعاً غري التجس،هو كالم عن احتاد النعمة اخلاص بنا والذي يوهب لنا يف املسيح
أما يف حالتنا فنحن نظل كما حنن اً،  واحداًأقنومد اقنومي بني االبن الكلمة والناسوت مما جعل االبن الكلمة املتجس

حد بالنعمةلكل منا أقنومه اإلنساين املت.  



 

 

٦٢

  : واحد يف آنإنسانية - إهليةأعمال املسيح 

 ،إهليةً  فأعماله ليست مرةً،د وصار املسيح الواحد كان االبن الوحيد جتسإذا  
  :أثناسيوس يقول ،نسانيةإ ومرةً

"ولكن ،ت لست أعمل أعمال أيب فال تؤمنوا يبإن كن: د قالوعندما جتس 
 اآلب أن فآمنوا باألعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ،إن كنت أعمل أعمال أيب

أن  إىل  وهكذا عندما كانت احلاجة.)٣٨ - ٣٧ : ١٠يوحنا" (يفَّ وأنا فيه
 ولكنه منع اإلنسانية،ينهض محاة بطرس اليت كانت مريضة باحلمى، مد يده 

 املولود أعمى كانت البصقة على لإلنسانوهكذا بالنسبة . هلياًإاملرض 
ويف إقامة لعازر صدر . ح بالطني عينههلياً فتإاألرض من الناسوت، ولكنه 

املرجع  (" من بني األمواتهلياً وكإله أقامهإ بشري كإنسان، وهو عنه صوت
  ).٣٢: السابق

  : أيضاًإنسانية - إهليةأقوال املسيح 

 اليت تتم بواسطة جسده الذي احتد به وصار جسده اخلاص فإذا كانت أعماله  
 أقوال يف نفس الوقت بسبب ذلك االحتاد، فإن االحتاد أيضاً جيعل إنسانية - إهليةهي 

 هو الصوت وحده، اإلنساين اجلانب أن نفهم أنوحنن ال جيب . إنسانية - إهليةاملسيح 
شبه  يأنينبغي " أو كبكر بني إخوته ،ان م وكواحد،ا عن ما يتحدث به املسيح نيابةًوإمنا

  .)١٧: ٢عربانيني (إخوته يف كل شيء 

بني ما خيص االبن الكلمة منذ األزل، وبني ما ينبغي أن منيز ويف جمال اخلالص 
نه من ذات جوهر اآلب معروفة لنا أ وطبعاً األقوال اليت تؤكد ،قاله وهو يف اجلسد

أقوال أخرى يقول هناك  لكن ،)٣٠: ١٠يوحنا (" احد واآلب وأنا"وأشهر مثال عليها هو 
  :أثناسيوسعنها 



 

 

٦٣

 واليت هلا معىن مقدس ولنفس ،ص اخلاصة باملخلِّاإلنسانية األقوال إا"
املقالة يقصد يف (بعضها سابقاً قد فحصنا )  اخلالصأوالقداسة (السبب 

: ١١ا يوحن(ع لعازر ض وأين فإذا مسعناه يسأل ،)األريوسينيالثانية ضد 
" ن أنا؟ماذا يقول الناس م" وسأل ،نواحي قيصرية إىل  عندما جاءأو ؟)٣٤
معىن هذه الفقرات   فإننا نفهم كما شرحنا،"كم رغيف خبز عندكم؟ "أو

  .الصحيح وال نعثر كما عثر وسقط أعداء املسيح من األريوسيني

 يسأل عن جهل، وإمنا من اجلائز يس بالضرورةفالذي يسأل سؤاالً ل  
وهذا ما أظهره يوحنا .  يسأل عما يعرفأن ويريد ،نه يسأل ألنه يعلمأ

 وإمنا ، مل يكن جاهالًفهو" كم رغيف خبز عندكم؟" املسيح هعندما سأل
 عن وإمنا ، لذلك مل يسأل عن جهل.)٦: ٦يوحنا " (قال هذا لكي ميتحنه"

سألمعرفة .  

 مل ،دما سألومن املثال السابق بالذات نفهم باقي األمثلة، فالرب عن
 وإمنا ؟ وال ماذا يقول الناس عنه؟ وضعوا لعازرأين :يكن يسأل عن جهل

الذي نفسه  الرب أنولنالحظ كيف . ..كان يسأل مبيناً ما سوف يعمله 
يوحنا " (لعازر مات ": قال عندما كان بعيداً جداً،سأل أين وضع لعازر

  ).٣٧: ٣ األريوسينيضد  (")١٤: ١١

  :لاألفعال تشهد لألقوا

 وما هو خاص به وهو ،ز ما هو خاص باالبن األزيل نرى ومنيأن علينا إذن  
أثناسيوسوهكذا يقول .  متزيق املسيح الواحدأود، ولكن دون فصل متجس:  

"وعندما كان إهلاً يف اجلسد مل يرفض ما إلوهيته،د مل يفقد عندما جتس 
د،  وهو متجسأسئلةًأخذ جسداً، وعندما سأل  -كإله  -وإمنا . ..لإلنسان 

فهو أيضاً يف اجلسد أقام املوتى وأظهر أنه هو الذي يقيم األموات ويدعو 



 

 

٦٤

ذلك يعرف األفكار والنيات اخلفية  إىل  وباإلضافة،نفوس املوتى من اهلاوية
 ألن كلمة اهللا الكلي ؛ ولكنه مع ذلك سأل، لعازرأينكان يعرف . ..

 جهلنا لكي يهب لنا لَبِنه قَ أل؛ وسأل.القداسة احتمل كل شيء ألجلنا
  ).٣٨: املرجع السابق ("املعرفة احلق باآلب وبنفسه

اما أخذه املسيح من،جد ته فيهده وثب:  

 ،قوة إىل  وحول الضعف، املسيح أخذ الضعف واملوتأنقد ال يبدو غريباً   
  :ثناسيوس هذه النقطة قائالًأيشرح القديس و .حياة إىل واملوت

 فألنه الكلمة ،ا الكلمة نفسه أم، اجلسد جيهلأن لكل أحد من الظاهر"
نه أخذ أ أنه أخذ، وهذا يعين لَيِلقد قَ. .. حتدث أن قبل األشياءيعرف كل 

 فيه وتبقى  فإن العطية تظل كائنةً،د فإذا أخذ وهو الرب املتجس.نسانياًإ
 كما ، يفقدهأن أخذ شيئاً كإنسان ميكن إذافاإلنسان . دةبالنعمة بذلك مؤكَّ

 ، فإن النعمة ال ميكن فقداا،ا اآلن أم.رأينا يف حالة آدم الذي أخذ وفقد
 - كإنسان -  لذلك أخذ املسيح العطية، ونال قوةً. للبشريةدةًبل تبقى مؤكَّ

 ،الكثري، ولذلك إىل  أن له جسداً حيتاجإالَّ. .. كل شيء له كإله أنمع 
نه أخذ لكي حيتفظ مبا أخذه إ وقيل ، فيه فما أخذه اجلسد، ظل،دوألنه جتس
  ).٣٨: املرجع السابق ("ألجلنا

  :الفرق بني اليهودية واملسيحية

 ، الفرق بني اليهودية واملسيحية هو يف نقطة حامسةإن بوضوح أثناسيوسيرى   
 عن احتياجات فهم على أنه حديثٌ يأن عن االبن املتجسد جيب يلَ كل ما قأنوهي 

يل عنه وهو يف وبالتايل فكل ما ق. دس عن احتياجات االبن املتجس ولي،اإلنسانية
 .القوة واحلياة عوضاً عن الضعف والفساد إىل لنا حنن خيص خالصنا وخيص حتو،اجلسد



 

 

٦٥

نه نال إيل  قإذا فالفرق اجلوهري بني التعليم املسيحي الصحيح واليهودية هو ،ولذلك
فالكلمة مل يتقدم " ،د هو اجلسد وبسبب جتسدهم ومتج فالذي نال وأخذ وتقد، أخذأو

 ، فالفكرة األوىل يهودية.م بسبب الكلمة وإمنا اجلسد هو الذي تقد،بسبب اجلسد
  .)٣٩: املرجع السابق( "اإلنسانيةنه جاء لكي يفتدي أوالثانية تؤكد 

  ىل  إاإلنسانية يف املسيح بسبب االحتاد، وعودة اإلنسانية هو تقدم إذند فالتجس
 اإلنسانية كل هذا قد جعل حتول )١(نعمة مؤكدة وثابتة غري تلك اليت فقدها آدم األول

  .دةيف املسيح هو قاعدة اخلالص املؤكَّ

                                           

 
  . والنعمة اليت لنا يف آدم الثاين،الفرق بني النعمة اليت فقدها آدم األولوهذا هو ) ١(



 

 

٦٦

  

   يف كتابات آباء الكنيسة١٧: ٢٠تفسري يوحنا 

-١-  
  القديس غريغوريوس النيسي

  

  :املسيح هو باكورة اجلنس اإلنساين اجلديد

  أن املسيحالسكندري الذي يتبع املنهج الالهويت يالحظ غريغوريوس النيسي  
 اعتمد، صار باكورة الذين ، فعندماصار الباكورة يف كل شيء، حىت يف املعمودية
  :اعتمدوا، وكذلك يف القيامة صار باكورة الراقدين

 يف كل شيء، إخوتهلقد نال اسم البكر من األموات، ألنه تقدم على "
: ٥ كورنثوس ٢راجع (ما قال الرسول لى، ك القدمية تباألشياءبذلك جعل 

١٧.(  

: ٣أعمال ( والبكر أي رئيس احلياة ،بالقيامة صار باكورة الثمار"  
اذهيب " قائالً ملرمي إليهم وهم أولئك الذين أشار ،ولذلك صار له إخوة) ١٥

 .)١٧: ٢٠يوحنا " (وإهلكمهلي إ أصعد أليب وأبيكم وإنينوقويل ألخويت 
لقد مترد البشر على اهللا، . اإلنسانص كل تدبريه خلالص وذه الكلمات خلَّ

 ورغم أم أوالد اهللا، إالَّ). ٨: ٤غالطية (يت ليست بالطبيعة آهلة وعبدوا ال
 أم التصقوا مبن هو ليس أباً بل الشرير، لذلك السبب جاء الوسيط بني اهللا



 

 

٦٧

نس  وبه صار باكورة اجل،وأخذ جسداً) ٥: ٢ تيموثاوس ١(واإلنسان 
 ليس مبا خيص صفاته إياهمالبشري، وذلك يرسل البشارة إلخوته مبشراً 

 اآلب أنا صاعد لكي أجعل بنفسي : مبا يشترك فيه معنا قائالًوإمنااإلهلية، 
دمت  احلقيقي لكم، وبذايت سوف أجعل اهللا الذي متراألبالذي انفصلتم عنه 

ل مثِّألنين سوف أُ، أخذا احلقيقي بواسطة الباكورة اليت إهلكمعليه 
  .)٨ف : ٢ضد أنوميوس ك  (" بأسرها أمام إهلها وأبيهااإلنسانية

اإلله احلقيقي ،دوا عليهفاملسيح صعد لكي جيعل اهللا الذي رفضه الناس ومتر 
لكل الذين يقبلونه، وكذلك صار اآلب املرفوض من الناس، هو اآلب احلقيقي، وهذا 

 أمام اهللا اإلنسانيةة وبالصعود الذي جعل املسيح ميثل د وبالقيام بالتجسمل يتحقق إالَّ
  :ويقول ،اآلب، ويكمل غريغوريوس النيسي شرحه

 واآلب اإلنسانية جيعل اإلله احلقيقي هو إله أن الباكورة استطاع أنوحيث "
 ألنه ؛ة لإلنسانية كلها، صارت الربكة مضموناإلنسانيةالصاحل هو آب 

وبذلك .  واآلب هو اآلب وإله كل البشر،قبواسطة الباكورة صار اإلله احل
: ٩رومية " ( فالعجينة كلها مقدسة، كانت الباكورة مقدسةإذانه أمت فعالً 
 أي املسيح، وال يوجد باكورة سوى املسيح، ، وحيث يكون الباكورة،)١٦

  ).نفس املرجع السابق" (يوجد الذين هم للمسيح أيضاً



 

 

٦٨

-٢-  
   أسقف بواتييهالقديس هيالري

  

  :إخوته إىل سيح يتحدثامل

 للمسيح إخوة؟ هؤالء األخوة هم البشر الذين شاركوه أنما معىن "  
 يكون هو االبن الوحيد، أن ال ميكن وإالَّ إلوهيتهحنن مل نشاركه . إنسانيته

 له هو  كالمه عن اآلب كإلهأنولكن ألنه االبن الوحيد، صار من الواضح 
البشرده وبعالقته بإخوته من بينخاص بتجس ".  

  :يقول هيالريو  

 يفتح عيوننا على سر التجديد العظيم الذي أن جمد القيامة جيب إن"
د االبن يدخل يف عالقة جديدة مع اهللا اآلب بسبب جتس اإلنسان جعل

. " يصبح هذا دعوة للتجديف على الهوت االبن الكلمةأنالوحيد بدون 
  ).٣٣: ١كتاب عن الثالوث (

  :)١(أخذ صورة العبد

  :يقول هيالري  

                                           

 
  .١ : ٧ بنفس الكلمات يف شرحه ملزمور ١٧ : ٢٠شرح املغبوط اوغسطينوس يوحنا ) ١(



 

 

٦٩

يسوع املسيح الذي صار يف صورة العبد والذي كان يف صورة اهللا، "
 ،"هلكمإهلي وإأيب وأبيكم و إىل أصعد"نساناً قال كإنسان إوعندما صار 

 نفصل بني كلمات املسيح أنوهكذا تكلم كعبد مع عبيد، فكيف جيوز لنا 
 يوجد فيها  خاصة بطبيعته اليت الأاكعبد، ونأخذ هذه الكلمات على 
وأخذ صورة العبد، يف صورة اهللاشيء خيص العبد؟ فهو بطبيعته كائن ، 

ويف هذا املعىن بالذات . وهي الصورة اخلاصة بشركته كعبد مع عبيد مثله
 وإله كل العبيد الذين شاركهم إهله هو إله كل البشر، ويصبح أبيهيصبح 
البشر  إىل العبديسوع املسيح إذن كان يتكلم كإنسان يف صورة . صورته

 املبدأ نفسه صحيح، فاآلب هو أبيه فعالً أنوالعبيد، فما هو الصعب طاملا 
  .وصار أبينا، وعندما أخذ صورة العبد صار اهللا هو إله كل البشر

 اذهيب"وما يؤكد هذا هو كلمات البشارة اليت ترافق هذه الكلمات   
 هم إخوتههل :  هووسؤايل" أيب وأبيكم إىل  وقويل هلم أنا اصعدإخويتإىل 
 وهل ؟ الذين شاركهم صورة العبدإخوته أم حسب الالهوت، إخوته

 فيه جسدياً حىت بشريتنا املماثلة لبشريته هي مماثلة مللء الالهوت الذي حلَّ
  ؟إلوهيته ألن لنا نفس إخوته ندعى أننا

 أنداً  روح النبوة سبق وأخربنا بوضوح عن هذا مؤكِّإنأبداً، 
أنا "يل عنه ن اإلله االبن الوحيد الذي قأ و،دهي بسبب التجس له أُخوتنا

" إخويتبامسك أخرب "هو الذي يقول ) ٦: ٢٢مزمور " (إنساندودة ولست 
 بدون زرع بشر أي الوالدة دلا ألنه و فهو دودة إم،)٢٢: ٢٢مزمور (

 ،ألرضيةالعامل وعاش يف أعماق احلياة ا إىل  ألنه جاءأو ، العادية)١(الطبيعية

                                           

 
  .٢٢ شرح املغبوط اوغسطينوس بنفس الكلمات املزمور يف شرحه ملزمور وهكذا) ١(



 

 

٧٠

 وهذا ما ،صعد احلياة من اهلاويةأ ووأقامهن أخذ جسداً نه يتكلم هنا كمأو
وهكذا التدبري . نراه يف املزمور كله الذي خيرب فيه بروح النبوة أسرار آالمه

 أُخوته وهو ما جعل الرسول يعترف بأسرار إخوته، إننااخلاص بآالمه قيل 
البكر ضمن إخوة كثريين  وإمنا ،وات فدعاه ليس فقط البكر من بني األم،لنا
 ، جبسده لنا خاصأُخوته وهكذا سر .)٢٩: ٨ رومية ١٨: ١كولوسي (

ألن الكلمة صار ؛هللا إخوة حسب اجلسدد صار وهكذا بسبب التجس 
 ولكنه ظل االبن الوحيد الذي ال مثيل له والذي ،)١٤: ١يوحنا (جسداً 

  .إخوةمن جهة الهوته ليس له 

 وصار ما ، فقد أخذ طبيعتنا كاملة بكل ما فيها، جسداًعندما أخذ  
 - ١٤: ١١كتاب عن الثالوث  (" يفقد ما خيصه منذ األزلأنحنن دون 

١٦.(  

دمل يفقد بنوته لآلب عندما جتس:  

  "يف اً، ابن فأصله السمائي وكونه يف اجلسد،د وبعدهوقبل التجس 
 أيضاً، ألن كل أبيهاهللا هو ده يف جتس. أبيهكلتا احلالتني اهللا اآلب هو 

لكن اإلله االبن الوحيد . األشياء هي من اهللا اآلب الذي فيه وبه كل األشياء
هو ابن اهللا الوحيد الكائن منذ األزل مع وإمنا ،دهو ابن اآلب ليس ألنه جتس 
بسبب أبيهد االبن الوحيد صار اهللا اآلب هو اآلب وهكذا عندما جتس 

  ).١٦: املرجع السابق" (ب وبسبب جتسدهآلوالدته األزلية من ا
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-٣-  
  مربوسيوسأالقديس 

  : وبنوتنا حنن،الفرق بني بنوة االبن لآلب

  بني كلمة ١٧: ٢٠يوس يف كلمات املسيح يف يوحنا مربوسأز القديس ميي 
  : ، فيقول"أبيكمو" ، وكلمة"أيب"

  عندما يقول أصعد وبني نعمة التبين،يبني اهللا االبن الفرق بني امليالد األزيل"
 ومن هذا التمايز ندرك الفرق بني .أبينا إىل  ومل يقل أصعد،أيب وأبيكمإىل 

 اإلميانشرح  (" بينما بالنسبة لنا هو خالقنا، املسيحأيبأبوة اآلب لالبن فهو 
  ).٩٠: ١املسيحي 

  :السموات إىل جتسد وصعد لكي يفتح لنا الطريق

  "إىل  يفتح لنا الطريقأند لقد كان هدف املسيح من التجس 
 فلكي ،"وإهلكمهلي إأيب وأبيكم و إىل أصعد"ونالحظ كيف قال . السماء

ندرك البنوة اخلاصة باملسيح وسر جتسده، فإننا سنرى كيف صار هو 
 فقد ،ونبوة زكريا هي الدليل على ذلك. السماء بسبب جتسده إىل الطريق

هكذا قال رب اجلنود تكلم املالك مع يهوشع الذي يلبس املالبس القذرة 
وماذا يعين ) ٧: ١زكريا " (ن حفظت شعائريإ سلكت يف طرقي وإن"

لبس املالبس القذرة سوى التجسد هو الطريقد؟ وهكذا صار بسبب التجس 
أنا هو الطريق واحلق  ":اخلربات واحلياة اليت يقودها املسيح الذي قالإىل 

  ).٥١ - ٥٠: ٣حي  املسياإلميانشرح  (")٦: ١٤يوحنا " (واحلياة
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-٤-  
  السكندريالقديس كريلس 

  
 .)١( ١٧: ٢٠نص يوحنا القديس كريلس الكبري لشرح نكتفي هنا ب  

لألسباب اليت ذكرناها، منع يسوع مرمي من ملسه رغم أا من كثرة حمبتها "
هللا اشتاقت ملثل هذه اهلبة، ولكنه ها هو يضاعف من تعويضها على أمياا 

ولكن . لناً أن الذين يثابرون على خدمته ينالون اازاة، معاحلار وحمبتها
األهم واألكثر جمداً أن مرمي الية أكملت خالص املرأة من الضعف الذي 

 كللت النساء مبجد – ألن فيها أي يف مرمي ادلية –أحاط ا منذ السقوط 
 مرمي كانت تبكي وجعلت من موت املسيح فرصةً أنورغم . متضاعف

الفرح عندما منعها الرب من البكاء، وهو  إىل والنوح، إالَّ أا عادتللبكاء 
األحزان؛ ألن اهللا قال من نب غلَالذي يف القدمي، وباحلكم جعل النساء ي

ولكنه كما جعلها خاضعة . )١٦: ٣ تك" (باحلزن تلدين األوالد: "مرأةلل
إالَّ للحزن يف الفردوس عندما مسعت صوت احلية وخدمت حيل الشيطان، 
 اليت أنه اآلن يف البستان يطاب منها أن تكف عن البكاء، وعتقها من اللعنة

ربطتها باألحزان وهو اآلن يطلب منها أن تكون أول من يبشر باخلرب املفرح 
وكما أن املرأة . السماء إىل العظيم، أي اإلجنيل، بل أن تبشر الرسل بصعوده

                                           

 
صدر يف ابريل  إلجنيل يوحنا الذي ٢١ – ١٨نشر هذا النص ضمن تفسري القديس كريلس لإلصحاحات ) ١(

جورج حبيب .  تعريب د- السكندري يوحنا للقديس كريلس إجنيلآالم املسيح وقيامته يف " حتت عنوان ١٩٧٧
  .١٠٥ - ١٠٣بباوي ص 
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ينت ألت لصوت الشيطانقد ا األوىل أم اجلنس البشري قد دعمومن س ،
 ومن خالهلا كل – مرمي ادلية –، هكذا هذه املرأة خالهلا كل النساء

النساء مسعت كلمات خملصنا وبشرت باألخبار السارة احململة باحلياة 
وهنا منح الرب . ، وهكذا خيلِّص كل جنس النساء من اللوم القدمياألبدية

، وحررها من امليل للحزن، وأعطاها القدمني ملرمي اخلالص من دموع احلزن
املبشرين . ما أمجل أقدام املبشرين بالسالم: "اجلميلتني اللتني قال عنهما النيب

 يف القدمي  –ومل تكن قدما تلك املرأة يف القدمي ). ٦: ٦٣أش  ("باخلريات
انا األول، حواء مجيلتني؛ ألما مل تبشرا بالسالم أو اخلريات عندما أغوت أب

ولكن النيب قال عنها وعن النساء الاليت . آدم، لكي يعصي الوصية املقدسة
 أيتها النساء الاليت شاهدن تعالوا: "بشرن الرسل القديسني بقيامة املخلص

وتطلب هذه النبوة اإلهلية من ). ١١: ٢٧أش " (الشعب الذي ال يفهمإىل 
رعة لكي يبشرن مبا رأين النساء حمبات املسيح احلقيقيات أن يأتوا بس

وحيكمن على ثقل آذان وعدم فهم اليهود الذين ضحكوا واستهزأوا 
  .بكلمات خملصنا املسيح عن القيامة

وبدون شك، كانت هناك نساء أخريات مع مرمي ادلية، أشارت   
ادلية بالذات، وليس  إىل هلن األناجيل األخرى، إالَّ أن يوحنا احلكيم أشار

ي تعارض مع األناجيل األخرى؛ ألن األناجيل كتبها أناس يف هذا أ
مرمي ادلية بالذات بسبب عظم حمبتها للمسيح،  إىل قديسون، وأشار يوحنا

  .وهي احملبة اليت جعلتها تالزم القرب هلذا الشكل العجيب

لقد كانت أول من . لقد فاق حب ادلية حب النساء األخريات  
؛ ا طافت بالبستان وحبثت حول القرب عن اجلسدرأى القرب، ويبدو كذلك أ

ألجل كل هذه األمور اختار يوحنا أن . ألا ظنت أن الرب أُخذَ بعيداً
وعادةً تنسب اية األعمال للقادة الذين يدبرون . يكتب عنها بالذات
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وما أعظم الكرامة واد . ويقودون، وهذا ال مينع وجود آخرين يشاركوم
ذين نالتهما مرمي ألن املخلص يطلب منها أن تقوم بواجب البشارة األبدي ال

". أيب وأبيكم، وإهلي وإهلكم إىل أصعد: "إلخوته حاملةً هلم  هذا اخلرب السار
ويا من تقرأ هذه الكلمات حاول أن تقبل هذا السر العجيب والعظيم وال 

كيف جاء االبن تأمل . تدع قلبك يبتعد عن احلق الكامن يف التعاليم اإلهلية
الوحيد كلمة اهللا وسكن بيننا لكي نكون حنن مثله على قدر ما حتتمل 

 هو لكي ما يرفع ما عضلقد ات. طبيعتنا أن تأخذ منه يف نعمة اخللق اجلديد
ولبس شكل العبد رغم أنه بالطبيعة الرب . مقامه العايل إىل أصالًوضيع هو 

كرامة البنوة ومسوها، جاعالً  إىل عبدوابن اهللا لكي يرفع من هو بالطبيعة مست
كيف وبأي معىن؟ عندما صار إنساناً مثلنا جعلنا . إيانا على صورته ومثاله

وعندما أخذ صفاتنا وكل ما خيصنا، أعطانا عوضاً عنها . مثله آهلةً وأبناء
وسوف أشرح هذا . ولعلك سترغب يف أن تسمع أكثر عن ذلك. كل ما له

  :يتاألمر على قدر استطاع

 حنن باملقام والطبيعة عبيد؛ ألن املخلوقات خاضعة خلالقها، ولكنه أوالً،
دعانا إخوته وجعل اهللا اآلب هو األب املشترك له ولنا، وقد حتقق هذا 

وعندما اتحد بشكلنا، . عندما أخذ الطبيعة اإلنسانية واتحد ا وجعلها له
 ابنه، ولكنه فعل ذلك نصعد حنن رغم أنه بالطبيعة ،"إهلي" اهللا إهلنا حنن، دعا
كرامته العالية بالتشبه به، ليس ألننا بالطبيعة أبناء اهللا، بل ألننا دعينا من إىل 
: ٨رو " (أبا أيها اآلب"يصرخ يف قلوبنا بروحه البنوة، وهو نفسه  إىل قبله
وهكذا حسب الكتب، عندما أخذ االبن شكلنا، أي جتسد أصبح اهللا ). ١٥

ال تعثر إذا مسعته . م أنه بالطبيعة املولود من اآلب قبل كل الدهوررغ" إهله"
، بل تأمل كلماته بروحٍ مستعدة أن تقبل التعاليم وافحص "إهلي"يدعو اهللا 

 .حقيقينيوعندما يقول عن اهللا إنه أباه وإهله، فكال اللقبني . معانيها احلقيقية
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، بل ، وليس أبانا بالطبيعةوبكل حق إله هذا العامل هو اآلب اخلاص باملسيح
 بنا عندما جتسد، )١(ولكن االبن نزل وامتزج. إهلنا ألنه اخلالق والسيد الرب

فأعطى لطبيعتنا املقام الفريد الذي خيصه هو بشكل خاص، ودعا اآلب 
وكذلك أيضاً عندما أخذ شكلنا . املولود هو منه آباً مشتركاً له ولنا

 ورمحته مل حمبته، وهذا يعين أنه بسبب "إهلي "وطبيعتنا أصبح يدعوه أباه معنا
أن يغالط يف  -جبهل  -أما من خيتار . يرغب أن حيتقر شكلنا الذي أخذه

  اآلبرافضاً أن يدعو املخلص" أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم"معاين هذه العبارة 
خيطئ يف أمر خيص اخلالص، وبدالً من ، فهو ذا االلتواء يف الفهم "إهلي"

يعترض على األسلوب  - بغباوة -مي الشكر لصانع اخلريات، حيتقر، بل تقد
ولكن إذا كان االبن قد وضع ذاته . والشكل الذي أظهر به حمبته من حنونا

، وصار إنساناً ألجلك، فإنك ستخطئ )٢: ١٢راجع عب (واستهان بالعار 
مته إذا رفضت تواضعه، أما هو الذي اتضع ألجلك، فاتضاعه لن ينقص كرا

  .األبدية

أنا مندهش من الذين هلم آذان صماء ال تقبل إالَّ ما هو ضد اهللا، وضد 
جمده، وترفض ما خيص جتديد اإلنسانية، وتتمسك بعناد مبا خيص التواضع 

ن ترفض ويا م. اإلهلي تاركني التأمل يف األجماد اليت قادنا إليها هذا التواضع
تكلم عن تنازله وتواضعه دون أن االعتراف به كإله كامل كيف ميكنك أن ت

تتكلم عن مقامه السامي وطبيعته اإلهلية؟ هو كاملٌ وغري حمتاجٍ لشيء، 
ولكنه تنازل ألجلك وصار يف شبهنا، ورغم أنه ممجد كابن اهللا، ومولود 
من ذات جوهر اآلب إالَّ أنه تنازل وأخلى ذاته من جمده اإلهلي، بالقدر 

                                           

 
  .االمتزاج تعبري شاع عند اآلباء قبل النسطورية، وهو يعين حصول االبن على ذات طبيعتنا البشرية) 1(
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مرمي  إىل ن فهو يتحدثاآلأما . عندما جتسدالذي مسحت به طبيعته اإلهلية 
ادلية ويكشف عن أصله اإلهلي رغم جتسده؛ ألنه إله من إله، واملولود 

وليهدأ . الوحيد واحلقيقي من اآلب، ولكنه تواضع ألجلنا عندما جتسد
؛ ألنه من "أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم إىل أصعد: "ن تسمعه يقولعقلك يا م
 وهو بالطبيعة اإلله وابن اإلله أن يدعو اآلب املولود ،هو احلق أنهالالئق، بل 

، ويف نفس الوقت ألنه جتسد وصار مثلنا إنساناً "أيب"منه قبل كل الدهور 
  ".إهلي"يدعو اهللا 




