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جمموعة من اخلُدَّام واخلادمات بالقاهرة
احملاضرة بدير القدِّيس أنبا مقار
اجلُمعة  26يوليو سنة 2019م

توضيحٌ ملوضوع صعود املسيح له اجملد
كنتُ قد تكلَّمتُ عن صعود املسيح يف عدَّة حماضرات سابقة .أمَّا آخر حماضرتَني يف هذا املوضوع؛ فكانت األوىل منهما
يف يونية سنة 2016م بعنوان” :عيد الصُّعود إميانيًّا وليتورجيًّا“ ،وكانت احملاضرة الثَّانية يف يونية سنة 2017م بعنوان ”حتميَّة
الرِّباط الوثيق بني قيامة املسيح وصعوده وجلوسه عن ميني اآلب لكي مينح الرُّوح ال ُقدُس للكنيسة“.
مثَّ علمتُ فيما بعد ،أنَّ البعض قد فهم كالمي على أنين تكلَّمتُ عن صعودَين للمسيح وليس صعوداً واحداً ،وذلك حني
ذكرتُ أنَّ املسيح صعد إىل السَّماء يف يوم قيامته ،بينما نقرأ يف األناجيل وسفر أعمال الرُّسُل عن أنَّ صعوده كان بعد أربعني
يوماً من قيامته املقدَّسة .فهل يعين هذا أنَّ املسيح له اجملد قد صعد إىل السَّماء مرَّتَني؛ مرَّة بعد قيامته مباشرة ،واألُخرى بعد أربعني
يوماً كما تذكر األناجيل وسفر أعمال الرُّسُل؟ أم أنه صعود واحد؟ وسوف أشرح مرَّة أُخرى ما أبغي توضيحه ،ولكن يف نقاط
متتابعة ختدم اهلدف الذي أصبو إليه.
( )1هل فعالً صعد املسيح إىل السَّماء يف نفس يوم قيامته؟
( )2ما هي العالقة بني صعوده يف يوم قيامته وصعوده بعد أربعني يوماً من القيامة كما تذكر األناجيل وسفر أعمال الرُّسُل؟
( )3ما هو املضمون اإلمياين واخلالصي الذي جننيه من صعود املسيح إىل السَّماء؟

( )1هل فعالً صعد املسيح إىل السَّماء يف نفس يوم قيامته؟

تعالوا أوَّالً إىل الكتاب املقدَّس لنستوضح األمر بككثر جالء .فالسيِّد املسيح بعد قيامته مباشرة يتقابل مع مرمي اجملدليَّةة،
ويقول هلا« :مل أصعد بعد إىل أيب ،ولكن اذهيب إىل إخويت وقويل هلم إين أصعد إىل أيب وأبةيكم  ...إ » (يوحنَّةا .)17:20
فيتَّضح من الكالم هنا ،أنه حىت لقائه األوَّل باجملدليَّة مل يكن قد صعد بعد ،مثَّ يقول هلا مباشرة« :إين أصعد».
وهو هنا يف زمن املضارع .وجاء يف القبطيَّة ⲓⲱϮⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ⲡ̀ϣ

وتعبري «إين أصعد» جاء يف اليونانيَّة
أي« :إين صاعد»( )1وهو هنا يف زمن املستقبل الذي يبدأ اآلن( .)2إذاً فهذا التَّعبري يف اليونانيَّة والقبطيَّة والعربيَّة واإلجنليزيَّةة،
Ἀναβαίνω

 -1انظر مثالً :كتاب العهد اجلديد قبطي عريب ،دار الكتاب املقدَّس ،القاهرة2017 ،م.

 -2األداة ⲁⲛ يف اللُّغة القبطيَّة تدخل على الفعل يف زمن املستقبل .وينقسم زمن املستقبل يف اللُّغة القبطيَّة إىل :املستقبل األوَّل ،املستقبل الثَّاين،
املستقبل اليقيين (أو الثَّالث) ،املستقبل الالَّحمدود ،املستقبل النَّاقص .واألداة ⲁⲛ الواردة يف الكلمة ⲓⲱ Ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ⲡ̀ϣتكيت هنةا يف زمةن
املستقبل األوَّل ،وهي مشتقَّة من الفعل ̀ⲓⲩⲟⲛ أي” :أزمع أن ،أوشك أن“ ولذلك يعبِّر املستقبل األوَّل عن حدث سيبدأ قريباً ويستمر.
كما أنَّ األداة ⲁⲛ يف اللُّغة القبطيَّة هلا ثالثة معان؛ ( )1أداة امللكيَّة للجمع مثل ” ⲛⲁⲓⲟϯآبائي“ ( )2عالمة تصريف الفعل يف املستقبل مثةل
ⲥⲟ” ϯⲛⲁϫسكقول“ وهي هنا يف املستقبل األوَّل ،حبسب الشَّرح السَّابق مباشرة ( )3عالمة تصريف الفعل من املاضي املستمر على أالَّ تكةون
األداة ⲁⲛ داخل الكلمة بل يف بدايتها مثل ⲓ” ⲛⲁⲓⲥⲁϫكنتُ أتكلم“.
انظر :معوض داود عبد النُّور ،قاموس اللُّغة القبطيَّة للهجتني البحرييَّة والصعيدية قبطي – عريب ،الطَّبعة الثَّانية ،إبريل 2000م ،ص 190

وجدير بالذِّكر أنَّ مجيع ترمجات الكتاب املقدَّس العربيَّة أو اإلجنليزيَّة ،تذكر كلها كلمة ”أصعد“  I ascendأو ”صةاعد“
باستثناء التَّرمجة العربيَّة البسيطة وترمجة كتاب احلياة ،اللَّتني تذكران ”سكصعد“ ومها ترمجتان تفسرييَّتان ال تلتزمان بالنَّص األصلي .وهناك ترمجة
إجنليزيَّة واحدة وهي  Good news bibleتذكر  I am returningأي ”عائد“.
وال ينبغي أن نُغفل أنَّ األصل الذي يلزم االلتجاء إليه دائمًا هو اللُّغة اليونانيَّة قبل أيَّة لُغة أُخرى.
I am ascending
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يكيت يف زمن املضارع أو املستقبل القريب جدًّا .أي أنَّ الرَّب مل يقُل للمجدليَّة ”إين سكصعد“ .فالرَّب يتكلَّم عن صعود آين
أي يكون اآلن .إذاً فمعىن قول الرَّب ”مل أصعد بعد لكين أصعد“ ،أو ”مل أصعد بعد لكين صاعد“ يعين” :مل أصعد بعةد
(حىت هذه اللَّحظة) ،ولكين أصعد أو صاعد (اآلن)“.
نقطة أُخرى هي :ملاذا طلب الرَّب منها أن خترب تالميذه بصعوده ،برغم أنَّ األمر الطَّبيعي هو أن يقول هلا بكن ختةربهم
بقيامته اليت مل يكونوا بعد قد تيقَّنوا منها ،والسيَّما أنه سوف يقابلهم يف نفس مساء يوم القيامة .وبتوضيح آخر ،ما معىن أن
يطلب منها أن خترب تالميذه بكمر سوف حيدث بعد أربعني يوماً إن كان يقصد أن صعوده سوف يكون بعد أربعني يوماً ،يف
حني أنه سوف يقابلهم يف نفس مساء يوم القيامة؟!
أمَّا السَّبب يف أنَّ الرَّب أراد أن يُخرب تالميذه عن طريق اجملدليَّ ة بذلك الصُّعود «قويل هلم إين أصعد إىل أيب وأبيكم ...
إ » (يوحنَّا  ،)17:20فهو لكي يذكِّ رهم مبا سبق أن قاله هلم يف ليلة العشاء األخري « :مسعتم أين قلتُ لكم :أنا أذهب مثَّ
آيت إليكم  »ὑπάγω καὶ ἔρχομαιلو كنتم حتبُّونين لكنتم تفرحون ألين قلتُ أمضي إىل اآلب ( »...يوحنَّةا .)28:14
فتعبري « أذهب مثَّ آيت إليكم» معناه’ :أذهب إىل اآلب‘  ،أي أمضي أو أصعد إليه .وأمَّا قوله’ :مثَّ آيت إليكم‘ ال يقصد به
جميئه الثَّاين يف هناية الدُّهور ،ألنه يتكلَّم معهم أنه سيكيت إليهم هُم بعد ذهابه إىل اآلب ،وأهنم سيفرحون عندما يرونةه.
وهو ما حدث بالفعل يف مساء يوم القيامة (لوقا .)41-36:24
ننتقل إىل نقطة أُخرى .فالرَّب حني تقابل مع اجملدليَّة للمرة األوىل وكان الظَّالم ال يزال باقياً ،قال هلا« :ال تلمسيين ألين
مل أصعد بعد» (يوحنَّا  )17:20ولكن يف زيارهتا للقرب املقدَّس للمرة الثَّانية مع مرمي األُخرى (وهي أُم يعقوب ويوسي) ،وكان
النَّهار قد بدأ أن يلوح« ،تقدمتا وأمسكتا بقدميه» (مىت  .)9:28فلماذا منع الرَّب مرمي اجملدليَّة من أن تلمسه بعةد قيامتةه
مباشرة ،مثَّ مسح هلا بكن تلمسه يف زيارهتا الثَّانية للقرب؟ إنَّ اإلجابة تكمُن يف قول الرَّب نفسه هلا« :ال تلمسيين ألين مل أصةعد
بعد» (يوحنَّا  .)17:20أمَّا وقد صعد فعالً لآلب حني قال هلا« :إين أصعد» ،فصار ميكن للمجدليَّة أن تلمسه ألنَّه قد اكتمل
خالصها وخالصنا ،ونالت ونلنا مجيعاً الطَّبيعة اجلديدة اليت تؤهِّلنا أن نلمس الرَّب ،قائلني مع يوحنَّا البشري« :الذي كان من
البدء ،الذي مسعناه ،الذي رأيناه بعيوننا ،الذي شاهدناه ،وملسته أيدينا من جهة كلمة احلياة» (1يوحنَّا  )1:1بل الذي أخذناه
كلَّه فينا حني نتناول جسده املقدَّس ودمه الكرمي على املذبح ،وهو ما يستحيل أن حيدث قبل أن تتجدَّد طبيعتنةا ،ويكتمةل
خالصنا ،ونولد بننيَ هلل.
هذا من جهة الكتاب املقدَّس .أمَّا من جهة ما يذكره آباء الكنيسة يف هذا األمر ،فإنَّ ما لفت نظري أهنم حني يتكلَّمون
عن أنَّ صعود املسيح إىل السَّماء كان يف نفس يوم قيامته ،يذكرون األمر ككمر بديهي ال حيتاج إىل شةرح .وأوَّل إشةارة
وثائقيَّة تصل إلينا عن هذا األمر ،وردت يف إحدى كتابات اآلباء الرَّسوليِّني( ،)3أي اآلباء الذين عاشوا فيما بني القرن األوَّل
والقرن الثَّاين للميالد ،وكان هلم صلة بآبائنا الرُّسُل القدِّيسني ،وتتلمذوا عليهم ،ومسعوا تعاليمهم .أو الذين تتلمةذوا علةى
تالميذ الرُّسُل ،ومسعوا تعاليمهم املتناقَلة عنهم ،وعاشوا يف الفترة اليت أعقبت مباشرة أولئك الذين دوَّنوا األسةفار املقدَّسةة
للعهد اجلديد .ومن بني هذه الكتابات ،رسالة برنابا( )4اليت دونت حوايل سنة 130م .فيذكر كاتب رسالة برنابا نصًّا مهمًّةا
” -3اآلباء الرَّسوليُّون“ هي تسمية مل تكن معروفة يف األجيال املسيحيَّة األوىل ،وإاما أُطلققت ألوَّل مرَّة يف أواخر القرن السَّابع عشر امليالدي،
على يد الباحثني يف سيَر اآلباء ومؤلَّفاهتم .وهي تشمل حاليًّا تسع كتابات هي -1 :رسائل القدِّيس كليمندس الرُّوماين  -2رسةائل القةدِّيس
إغناطيوس األنطاكي  -3كتاب الرَّاعي هلرماس  -4رسائل القدِّيس بوليكاربوس أُسقُف مسرينا  -5رسالة برنابا  -6بابيةاس  -7الرِّسةالة إىل
ديوجنيتس  -8الدِّيداخي اليت اكتُشفت عام 1873م  -9أناشيد سُليمان السِّريانيَّة اليت اكتُشفت عام 1905م.
 -4شاع استعمال رسالة برنابا يف العصور املسيحيَّة األوىل ،واعتربها البعض جزءًا من كُُتب العهد اجلديد ،وأدرجها املخطوط السِّينائي بعةد
سفر الرؤيا ،بينما أحصاها آخرون  -وأخصُّهم القدِّيس إيريناؤس  -بني الكُُتب غري القانونيَّة .ولقد وُجد نصُّ الرِّسةالة يف املخطةوط الةذي
اكتشفه براينيُّوس عام 1873م ،وهو املخطوط الذي جذب انتباه العامل للدِّيداخي ،أي ”تعليم الرُّسُل“.
كل مةن
ويف حني ال يذكر الكاتب امسه يف الرِّسالة ،فقد نسبها التَّقليد الكنسي إىل برنابا ،رفيق القدِّيس بولس الرَّسول .ولقد أشار إىل ذلك ٌّ
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يؤكِّد فيه أنَّ يوم قيامة الرَّب ،كان هو نفسه يوم صعوده إىل السَّماء ،حيث يقول:
”نُعيِّد اليَوم الثَّامن بفرح ،اليَوم الذي فيه قام املسيح من األموات ،وظهر ،وصعد إىل السماء“(.)5()9:15
كما أنَّ للقدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) يف كتابه ” Tὰ Γλαφυρά — Glaphyra in Pentateuchumجالفةريا يف
أسفار التَّوراة“( )6قوالً مهمًا أيضاً يف هذا األمر ،يف تفسريه آليات من سفر العدد ،يقول فيه:
[«فريدِّد احلزمة أمام الرَّب للرِّضا عنكم ،يف غد السَّبت يردِّدها الكاهن» (الويِّني  .)11:23لقد صار املسيح تقدمةة
لآلب من أجلنا ،بصفته باكورة األرض على طقس احلزمة .إنه يف ذاته يُعترب سُنبلة واحدة ،ولكنَّه من جهتنا ليس سنبُلة
واحدة ،ولكنَّه يُصعد ذاته كمثل حزمة ،أي رابطة مكوَّنة من سنابل كثرية .ويف ذلك رمز سرِّي نافعٌ لنا.
فإنَّ يسوع املسيح واحدٌ هو ،ولكنَّه كمثل احلزمة يُعترب جامعاً للكثريين يف ذاته ،وهو كذلك ألنه يقتين يف ذاته مجيع
ماويات» (أفسةس
املؤمنني يف احتاد روحي .وهلذا السَّبب يكتب بولس الطُّوباوي أننا «أُقمنا معه وأُجلسنا معه يف السَّة َّ
 ،)6:2ألنه ملَّا صار مثلنا ،صرنا معه «شركاء يف اجلسد» (أفسس  ،)6:3واغتنينا باالحتاد به بواسطة جسةده ،ولةذلك
نقول إننا كلَّنا فيه ،بل وهو نفسه يقول هلل أبيه الذي يف السَّموات« :كما أين واحدٌ معك أريدُ أهنم هُم أيضاً يكونةون
واحداً فينا» (راجع يوحنَّا  ،)21:17وذلك ألنَّ امللتصق بالرَّب يكون روحاً واحداً معه (1كورنثوس .)17:6
إذاً فهو حزمة بصفته يقتين اجلميع يف ذاته ،ويرفع ذاته من أجل اجلميع كباكورة للبشريَّة املكمَّلة يف اإلميةان،
واليت صارت مستحقَّة أن تنال الكنوز العُليا السَّماويَّة.
إنه يقول :إنه جيب ترديد احلزمة يف غد اليَوم األوَّل (من الفطري) ،أي يف اليَوم الثَّالث (بعد ذبح اخلروف)َّ ،
ألن
املسيح قام من بني األموات يف اليَوم الثَّالث ،وفيه أيضاً انطلق إىل السَّموات إىل املسةكن احلقيقةي وإىل قُةدس
األقداس .فلما قام ربنا يسوع املسيح وأكمل ترديد نفسه كباكورة للبشريَّة أمام اآلب ،حينئذ بالةذَّات متَّ تغةيري
أعماق كياننا إىل حياة جديدة](.)7
وخنلُص إىل القَول خبصوص هذه النُّقطة األوىل ،أنه حني يتكلَّم اهلوس الكبري الذي تُرتِّله الكنيسة يف مسةتهل تسةبحة
نصف اللَّيل لعيد القيامة ،يف أربعة أرباع منه ،عن صعود الرَّب إىل السَّماء يف نفس احتفال الكنيسة بيوم قيامته ،فهو يةؤمِّن
على إميان الكنيسة كتابيًّا وآبائيًّا.
العالَّمة كليمندس اإلسكندري (215-150م) ،والعالَّمة أورجيانوس (254-185م) .ويُظنُّ أن تاريخ كتابتها ،هو حنو عام 130ميالديَّة.
وترفض الدِّراسات النَّقديَّة احلديثة ،نسبة الرِّسالة إىل رفيق القدِّيس بولس .ألنه من غري املمكن أن يكنَّ برنابا هذه العدائيَّة جتاه اليهود .ويةرى
البعض أنَّ كاتب الرِّسالة ،هو أحد مُعلِّمي كنيسة اإلسكندريَّة ،وهو ما يفسِّر االحترام الذي حظيت به الرِّسالة يف التَّقليد اإلسكندري ،ذلك ألنَّ
االنتشار الواسع الذي لقيته يف مصر ،إضافة إىل تكثُّرها بالفكر اإلسكندري فلسفيًّا والهوتيًّا ،يرجِّح أن تكون اإلسكندريَّة هي مكان كتابتها.
 -5اآلباء الرَّسوليُّون ،عرَّبه عن اليونانيَّة املثلث الرَّمحات البطريرك إلياس الرَّابع معوَّض ،الطَّبعة الثَّانية ،منشورات النُّور1982 ،م ،ص 95 ،94

 -6الكلمة اليونانيَّة ( Γλαφυράجالفريا)  -وهي يف صيغة احملايد اجلمع  -تعين” :عميق  -دقيق  -مصقول  -المع  -منمَّق“ .وعلى ذلك
ميكننا تسمية الكتاب يف اللُّغة العربيَّة” :الالَّمع يف أسفار التَّوراة“.
و”اجلالفريا“ كتعليقات المعة أو منمَّقة ،وصلتنا كاملة يف  13كتاباً .وهي تكمِّل ال  17كتاباً اليت كتبها القدِّيس كريلُّس الكبري عن موضوع
”السُّجود والعبادة بالرُّوح واحلق“ .وقد أشار كلٌّ منهما إىل اآلخر.
وهذا الكتاب ”اجلالفريا“ يعتمد على فقرات خمتارة من أسفار موسى اخلمسة أيضاً ،ولكن ق .كريلُّس مل يكتبه يف شكل حوار .وقد اختصَّت
ال ُكُتب السَّبعة األوىل منه بتعليقات أو تفاسري على فقرات من سفر التَّكوين .وثالثة كُُتب منها على سفر اخلروج ،وواحد لكةل مةن أسةفار
الالَّويِّني والعدد والتَّثنية.
7- PG., 69, 620-625.

ألن املسيح قام  ...وإىل قدس األقداس“.
والنَّص اليوناين التَّايل هو النَّص األصلي ملا حتته خط يف الفقرة األخرية الواردة يف املنت ،وهيَّ ” :

᾿Ανεβίω γὰρ ἐκ νεκρῶν κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν, αὐτοῦ τε ἀναπεφοίτηκεν εἰς οὐρανὸν͵ εἰς τὴν
σκηνὴν τὴν ἀληθινὴν͵ καὶ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων.
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( )2ما هي العالقة بني صعود الرَّب يف يوم قيامته وصعوده بعد أربعني يوماً من القيامة؟

نعرف من رسالة العربانيِّني أنَّ املسيح صعد مرَّة واحدة إىل السَّماء ،وذلك يف قول الرِّسالة « :دخل مرَّة واحدة إىل
األقداس فوجد فداءً أبديًّا» (عربانيِّني  20:6؛  . )8()12:9فهل هذا الصُّعود الواحد هو ما تكلَّم عنه سفر أعمال الرُّسُةل
بعد أربعني يوماً من قيامته؟ وما هي عالقة صعود الرَّب إىل السَّماء يوم قيامته ،بصعوده الذي ورد يف األناجيل ويف سفر
أعمال الرُّسُل؟

النُّقطة احملوريَّة يف هذا املوضوع كلِّه ،هي أنَّ صعود املسيح إىل اآلب ليس معناه أنه قد ترك األرض ،ألنَّ املسيح بعد أن
قام من بني األموات جبسد ممجَّد ،صار جسده هذا ميأل الكنيسة كلَّها ،أي ميأل السَّماء واألرض( .)9وظلَّ ملدَّة أربعني يوماً بعد
قيامته ،يتراءى بظهورات عديدة ألخصَّائه الذين اختارهم ليكونوا شهوداً لقيامته ،كما يقول سفر أعمال الرُّسُل« :وأَعطى أن
يصري ظاهراً ،ليس جلميع الشَّعب ،بل لشهود سبق اهلل فانتخبهم» (أعمال  ،)41 ،40:10حيث مسح هلم أن يروه ليتيقَّنوا أنةه
هو هو الذي مات وقام ،برغم أنَّ جسده بعد القيامة قد صار ممجَّداً ،ورؤيته ال تكون إالَّ حبسب ما يسمح هو ،وهةو مةا
عرفناه جبالء يف لقائه مع تلميذي عمواس يف مساء نفس يوم القيامة.
أمَّا معىن صعود املسيح يف اليَوم األربعني من قيامته ،فهو أنَّ التَّالميذ الذين رأوا جسده صاعداً إىل السَّماء يف ذلك اليَوم ،لةن
يروه بعد ذلك اليَوم رؤية العني البشريَّة« .إن كنَّا قد عرفنا املسيح حسب اجلسد لكن اآلن ال نعرفه بعةد» (2كورنثةوس .)16:5
وهذا ال يعين أنَّ املسيح قد صار موجوداً يف السَّماء ،ومل يعد موجوداً على األرض يف ذات الوقت ،بل يعين أن جسةده املمجَّةد
الذي ميأل السَّماء واألرض ،مل يعد بعد مرئيًّا بالعيان ،بل باإلميان.
إنَّ جسد املسيح على املذبح هو نفسه جسده الذَّايت أو اخلاص ،ألنَّ املسيح ال ميكن أن ينقسم .ويف ذلك يقول البابةا
أثناسيوس الرَّسويل (373-328م):
()10
[حينما نتناول حنن مجيعاً منه هو بعينه ،نصري مجيعاً جسداً واحداً ،ألنَّ الربَّ الواحد يكون فينا]
ويقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م):
[االبن الوحيد  ...قد صار جسداً حبسب الكُتُب ،ومزج نفسَه بنوعٍ ما بطبيعتنا ،متَّحداً هبذا اجلسد األرضي احتةاداً
ال يُنطَق به] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)21 ،20:17
والدَّليل الواضح جدًّا على أنَّ الكائن على املذبح املقدَّس يف الكنيسة ويف كلِّ كنيسة يف كلِّ أرجاء األرض هو املسةيح
نفسه جبسده الذايت أو اخلاص ،هو ما نسمعه يف كل قُدَّاس ،حني يرفع الكاهن اجلسد املقدَّس على يديه ،ويقول االعتةراف
األخري” :أعترفُ إىل النَّفَس األخري ،أنَّ هذا هو اجلسد احمليي الذي أخذه ربُّنا وإهلنا وخملِّصنا يسوع املسيح من سيِّدتنا كلِّنةا
والدة اإلله القدِّيسة مرمي ،وجعله واحداً مع الهوته  ...وسلَّمه عنَّا على خشبة الصَّليب املقدَّسة بإرادته وحده عنَّا كلِّنةا ...
أؤمن أؤمن أؤمن أنَّ هذا هو باحلقيقة آمني“ .هذا هو إميان الكنيسة.
فكيف يكون جسد املسيح قائماً بيننا على املذبح إن كان صعوده يعين أنه صعد إىل السَّماء وبقي فيها؟

( )3ما هو املضمون اإلمياين واخلالصي الذي جننيه من صعود املسيح إىل السَّماء؟

بادئ ذي بدء ،يلزم أن نعرف ما هي غاية صعود املسيح إىل السَّماء؟ فالسيِّد املسيح بعد أن قام من بني األموات ،صعد

 -8وهو نفس ما ذكرتُهُ يف احملاضرة الثَّانية السَّابق اإلشارة إليها.
 -9هذه اجلزئيَّة حتتاج إىل العودة حملاضرة قلتها بعنوان :طبيعة جسد املسيح بعد القيامة.
ضد األريوسييِّن 22:3
َّ -10
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إىل اآلب وتراءى أمامه بعد أن متَّم رسالته اليت جاء بسببها إىل األرض إذ قد أك َملَ خالصنا ،حينما قدَّمنا فيه إىل اآلب ،فنلنا
طبيعتنا اجلديدة .ذلك ألنَّ صعود املسيح إىل السَّماء هو صعود لنا حنن أيضاً فيه ،أي يف املسيح .وما سبق ذكره يف النُّقطةة
األوىل من كالم القدِّيس كريلُّس الكبري عن احلزمة والباكورة ،يشرح مبا فيه الكفاية هذه اجلزئيَّة اهلامة.
ويقول البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م):
[كما أننا مبوت املسيح مُتنا مجيعاً فيه ،هكذا أيضاً يف املسيح نفسه ،حنن مجيعاً نرتفع ،إذ نقوم من األمةوات
ونصعد إىل السَّموات« :حيث دخل يسوع كسابق من أجلنا ،ليس إىل أقداس شبه احلقيقيَّة ،بل إىل السَّماء عينها،
ليظهر اآلن أمام وجه اهلل ألجلنا» (عربانيِّني  20:6؛ ( ])24:9ضدَّ األريوسييِّن .)41:1
وهو نفس ما يقوله القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) أيضاً يف قول شهري له:
[إننا فيه ندخل إىل السَّماء ،وفيه نظهر أمام اآلب ،وفيه أيضاً نتمجَّد ونُدعى أبناءَ اهلل] .
()11

لقد قلتُ مراراً وتكراراً أنَّ كلَّ أفعال اخلالص اليت أكملها املسيح من أجلنا ،ليست أحداثاً تارخييَّة وقعةت يف املاضةي
وطواها الزَّمان ،بل هي أفعال وإن حدثت يف مكان ما وزمان ما ،إالَّ أهنا تدوم أبداً ،فال يعود حيصرها أيُّ مكان أو حيدُّها أيُّ
زمان ،ألهنا أفعال إهليَّة .فميالد املسيح وعماده وموته بالصَّليب وقيامته وصعوده وجلوسه عن ميني اآلب وحلةول الةرُّوح
ال ُقدُس على الكنيسة ،كلُّها أفعال خالصيَّة حدثت يف الزَّمن مرَّة واحدة ،ولكنَّها مستمرة دائمة أبداً دميومة اهلل نفسه ،ألهنةا
أفعال إهليَّة.
أمَّا خبصوص الصُّعود ف يقول القدِّيس يوحنَّا البشري يف إجنيله« :ليس أحد صعد  ἀναβέβηκενإىل السَّماء ،إالَّ الذي
نزل  καταβάςمن السَّماء ،ابنُ اإلنسان الذي هو يف السَّماء» (يوحنَّا  .)13:3فكلمة «صعد»  ἀναβέβηκενتكيت هنا يف
املضارع التَّام الذي يفيد احلدوث املكتمل واملستمر إىل اآلن ( .)present perfectمبعىن أنَّ االبن حيمل جمد الصُّعود يف ذاته .أي
أنَّ فعل ”الصعود“ متَّ مرَّة واحدة ،كقول رسالة العربانيِّني« :دخل مرَّة واحدة إىل األقداس ،فوجد فداءً أبةديًّا» (عةربانيِّني
 ،)12:9وظلَّ يف ذات الوقت مستمرًّا.
وجدير بالذِّكر هنا ،أنَّ هناك رباط وثيق بني منح الرُّوح ال ُقدُس للكنيسة ،وبني صعود املسيح وجلوسه عن ميةني اآلب.
فالرُّوح ال ُقدُس ال يُمنح للكنيسة إالَّ بعد اكتمال فدائها ،بترائي االبن أمام اآلب ألجلنا كما سبق أن ذكرتُ .ومةن أجةل
ذلك ،فلم يكن ممكناً للمسيح أن مينح الرُّوح ال ُقدُس للرُّسُل يف مساء يوم القيامة عندما نفخ يف وجوههم وقال هلم« :اقبلةوا
الرُّوح ال ُقدُس» (يوحنَّا  )22:20قبل أن يتمِّم فعل خالصنا ويتراءى أمام اآلب من أجلنا.
ومن جهة أُخرى ،فإنَّ منح الرُّوح ال ُقدُس للكنيسة ال يكون إالَّ مرَّة واحدة كما سبق أن ذكرتُ ،فإن كان املسيح قةد
منح الرُّوح ال ُقدُس للرُّسُل بكوهنم باكورة الكنيسة ،يف مساء يوم القيامة ،فما هو معىن حلول الرُّوح ال ُقدُس على اجملتمعني يف
العقليَّة يف اليَوم اخلمسني من قيامة الرَّب؟ جييب القدِّيس كريلُّس الكبري على ذلك األمر ،فامسعه ماذا يقول.
يقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) عن النَّفخة اليت نفخها الرَّب يف التَّالميذ يف مساء يوم القيامة:
[إنَّ مُخلِّصنا أَعطى الرُّوح بواسطة العالمة الظَّاهرة وهي ”نفخته“ للتَّالميذ القدِّيسني ،باعتبةارهم بةاكورة
الطبيعة البشريَّة اجملدَّدة .وكما َكتَبَ موسى عن اخللق األوَّل أنَّ اهلل نفخ يف أنف اإلنسان نسمة احلياة ،حيدُث نفس
الشَّيء الذي حدث يف البدء ،عندما جيدِّد اهلل اإلنسان ،وهو ما يسجِّله يوحنَّا هنا .وكما خُلق اإلنسان يف البةدء
على صورة خالقه ،كذلك اآلن باالشتراك يف الرُّوح ال ُقدُس ،يتغيَّر إىل صورة خالقه ويُصبح على مثاله .]...
 -11الكنز يف الثَّالوث - 20

PG., 75: 329
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وأمَّا عن الفرق بني نفخة الرَّب يف التَّالميذ يف مساء يوم القيامة لقبول الرُّوح ال ُقدُس ،وبني حلول الرُّوح ال ُقدُس علةى
اجلميع يف عليَّة صهيون يف يوم اخلمسني ،فيجيب القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) عن هذا الفرق ويقول:
[ ...ولكن يف أيام عيد اخلمسني املقدَّس ،فقد أعلن اهلل عالنية نعمته وأظهر جميء الرُّوح ال ُقدُس للكُل ولةيس
للتَّالميذ فقط  ...ومل يكن هذا بالنِّسبة للتَّالميذ بداية نعمة الرُّوح ال ُقدُس الذي سكن يف قلوهبم ،ولكن بداية نعمة
التَّكلُّم باأللسنة  ...وهذا يعين بداية التَّكلُّم باأللسنة ،وليس بداية التَّقديس  ...أي بداية عمل الرُّوح ال ُقدُس الذي
فيهم] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)23-22:20
واضحٌ متاماً الفرق بني منح الرُّوح ال ُقدُس للكنيسة يف مساء يوم القيامة ،وحلوله عليها يف يوم اخلمسني .فاحلالةة األوىل
تعين بداية تقديس الكنيسة باعتبار التَّالميذ باكورة الطَّبيعة البشريَّة اجملدَّدة .أمَّا احلالة الثَّانية فهي بدء عمل الرُّوح القُةدُس يف
أن حلوله الواحد والدَّائم لتقديس الكنيسة كان منةذ
الكنيسة .والكنيسة حتتفل حبلول الرُّوح ال ُقدُس يف يوم اخلمسني ،برغم َّ
يوم القيامة املقدَّسة .وهو نفس ما تفعله الكنيسة يف احتفاهلا بصعود املسيح له اجملد بعد أربعني يوماً من قيامتةه ،بةرغم أنَّ
صعوده الواحد ميأل الكنيسة كلَّها منذ يوم قيامته املقدَّسة.

