
تفوق الّشًنوبيم. فصاروا يرفعون أنظارىم لًنوا طبيعتنا يف مرتبة 
البشر يّة مرتبّعة على عرش ملوكّي، تسطع هباًء خالًدا ورلًدا 

أبديًّا.""من الرّتاب وإىل الرّتاب" : ذلك كان مصًننا احملتوم. لكنّنا 
إذا اتّبعنا ادلسيح فاّن مسًنتنا على ىذه األرض ال تنتهي يف 

 عند هللا. بل يف الّسماء الرّتاب،
 

 دأربعون يوًما لالستعدا

 –ما يكّلمنا اإلجنيلّيون عن األربعٌن يوًما اليت تفصل  عند
 أن بٌن القيامة والّصعود، علينا  –ل ص  أو باحلرّي ت  

 الكتاب يف هنتأّمل يف ادلعىن الّصويّف لعدد األربعٌن. فكلّما ورد ذكر 
للداللة على مرحلة انتقالّية: فالشعب ل ستعم  ادلقّدس نالحظ أنو ي  

تاه يف الرب يّة أربعٌن سنة قبل أن يدخل أرض ادليعاد.  العربيّ 
والسّيد ادلسيح أمضى أربعٌن يوًما يف الربيّة استعداًدا لرسالتو على 

قبل أن يقضي على  ىذه األرض. كما أمضى أربعٌن ساعة يف القرب
اريخ أن األقدمٌن كانوا ادلوت بقيامتو اجمليدة. ويرى خرباء التّ 

يقّدسون ىذا العدد ألنو يتأّلف من ضرب اجلهات األربع والعناصر 
يف نظرىم ىو   01األربعة والفصول األربعة بعشرة، علًما أن عدد 

كمال األعداد كّلها ويشًن إىل األبديّة. وما األربعون يوًما اليت 
وى دعوة لنا أمضاىا السّيد ادلسيح يرتاءى لتالميذه بعد قيامتو، س

حنن ادلؤمنٌن الذين "اعتمدنا يف ادلسيح" إىل أن  "نلبس ادلسيح" 
(72: 3)غالطية  . أّما الّصعود فًنمز إىل مصًن البشريّة، وىو  

ودىاء من أهنا  االّّتاد باهلل. وما قالتو احلّية قدميًا حلّواء عن مكر  
ما  آذلة" قد أصبح اآلن حقيقة واقعة. فهذاكىي وآدم " سيصًنان  

 يؤّكده القّديس بطرس يف رسالتو الثّانية: "

اإلجنيليّون الثالثة اآلخرون واعتنقتو الكنيسة فيما بعد يف  
مثّ الصعود   ،احتفاذلا بدورة األعياد السّيديّة: أوال القيامة

 ا العنصرة.واخًنً 
 

 الّرجوع إىل هللا

ناسبة عيد صعود السّيد ادلسيح إىل م ــــلـ
 الّسماء يتساءل القديس يوحّنا الّذىيّب 

 عنيف ىذا اليوم؟" مثّ جييب ىو نفسو الفم: "ِب   حنتفل 
السؤال الذي طرحو  بقولو: "يف مثل ىذا اليوم مّت إرجاع 

خلق اإلنسان  البشريّة كّلها إىل هللا." ذلك أّن هللا عندما
د حع يف قلوبنا ظمأً ال يستطيع أوض ،على صورتو ومثالو

غًنه أن يرويو." ويف ىذا الّصدد يقول القّديس 
 أوغسطين س: 

" لذاتك خلقتنا يا رّب،  ولن جتد قلوبنا الرّاحة إالّ فيك." 
توقنا إىل هللا، بيد أهّنا  أبادتومع أّن السقطة يف اخلطيئة 

نزلتو و من مهللا ذات   مل تقض  عليو قضاء تامًّا.  فأخلى ابن  
اإلذلّية وافتقر لكي تغتين  البشريّة بألوىتو. فلبس طبيعتنا 

 سحق  وضّمها  إىل شخصو اإلذلّي. وىكذا  البشر يّة
ادلوت بقيامتو. وبصعوده إىل الّسماء عاد إىل أبيو 

الّسماوي حامال يف شخصو طبيعتو البشريّة وطبيعتنا 
 أيًضا. استمع إىل الّذىيّب الفم يقول:

"حنن الذين ال نستحّق الكرامة األرضّية، صعدنا مع 
ادلسيح إىل ادللكوت األعلى فدخلنا الّسماء واّّتذنا مكاننا 

على العرش ادللوكّي. وإذا بطبيعتنا البشريّة،  اليت كان 
 الّشًنوبيم مينعوهنا من اجتياز باب الفردوس، جتلس اليوم 

 
 

 ماء، متجيد لإلنسانصعود هللا إىل السّ  

 أن ّتّدق يف الّشمس؟ اّن النور الباىر حاولت   هل
 ذلذا الكوكب ادلخلوق يسّبب العمى دلن ينظر 

يف الّنور الّساطع ادلنبعث من  قيامة ادلسيح؟ إليو. فما بالك  
إّن هباءىا يفوق وال شّك طاقتنا الّروحّية على رؤية رلدىا. ومع 
ذلك فإّن كاتب ادلزامًن يقول: "بنورك نعاين الّنور." )ادلزمور 

ولعّل خًن تشبيو ىو ادلوشور! إن شئت أن تتمّتع  (  9: 33
ادلوشور: إنّو بليك عدون أن تؤذي نظرك، ف ببهاء الّنور الطبيعيّ 

يكسر الّنور وحيّولو إىل األلوان البديعة اليت نشاىدىا يف قوس 
الغمام. كذلك القول يف الكنيسة: إهّنا ت رينا هباء ادلسيح 

 الّناىض من ادلوت بواسطة موشور حياهتا الّليتورجّية.
لّتفكًن فلننظر إًذا إىل سّر القيامة الذي أصبح يف متناول ا

البشرّي، ونتأّمل يف ادلسيح الظّافر، زلّرر آدم وحّواء، صاعًدا 
لًنسل إلينا الّروح القدس. الكنيسة تتابع   ماويّ إىل اآلب السّ 

األحداث كما رواىا لنا  اإلجنيلّيون األربعة بشأن األيّام األخًنة 
بيننا وىو بعد يف اجلسد. الحظ أّن  اليت أمضاىا ادلعّلم اإلذليّ 

ابع والعشرين القيامة يف الفصل الرّ حد ث وي لنا ر يس لوقا يقدّ ال
 بأحداث مقتضبة متتابعة:

القرب اخلايل، تبشًن ادلالك بقيامة الرّب، عشاؤه مع تلميذ ي 
عّماوس، ظهوره للّرسل، وعده بإرسال الّروح القدس، أخًنًا 

 صعوده إىل الّسماء.
اختربوىا كّلها كما الميذ إقرأىا ثانية : أليس انطباعك أّن التّ 

لو كانت حدثًا واحًدا متماسًكا جرى بسرعة خاطفة؟ وال 
تدّخل األبديّة لتحّطم  عجب يف ذلك، فالقيامة ليست إالّ 

يس لوقا ذاتو يعود يف احلاجز بينها وبٌن عامل الّزم ن. ولكّن القدّ 
فر أعمال الّرسل فينهج أسلوب ادلنشور الذي هنجو   س 



 
 صعود هللا إىل السّ ماء، متجيد لإلنسان
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ادلختار يف  بالشع سففي اخلروج، قاد الّروح القد 
يف عامود من الغمام هنارًا،   حبضوره  بينهم ،هتمًن مس

إىل ألسنة  زغمام الّصعود يرمإّن وعامود من الّنار لياًل. 
 الّنار اليت شوىدت يوم 

. فالغمام والّنار كالمها يرمز، كما يف اخلروج، إىل خلمسٌنا
 حضور روح ادلسيح.

قبل أن يصعد يسوع إىل اآلب، كان ميكن أن يراه النّاس 
ىنا أو ىنالك. لكّنو بعد صعوده أصبح دائًما حاضرًا يف  

إنّنا  كل مكان، أي فيك ويّف، بروحو، وبواسطة الكنيسة.
  بنوره نعاين النور حقًّا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثانية  الطبعةلّة نير أيست الكاثوليكية نشر ما ورد في مج
 العدد الثاني

( أعيد الطبع بعد الموافقة واإلدن5891)صيف،   

 

  

ادلواعد الثّمينة العظمى، حّّت تصًنوا  " قد و ى ب ت لنا
 يف الطّبيعة اإلذلّية." ءهبا شركا

(4: 0بطرس  7)   

  

يام صّ الىذه الّنجاة ىي اليت حناول الفوز هبا من خالل التوبة و 
فصح لأربعٌن يوًما. أما يف األربعٌن يوًما اليت حنتفل فيها بعيد ا

الرّب . "أنا اآلن حّي، ال أنا بل ادلسيح  يف فنعتّز جب ّدة حياتنا
 (71: 7حّي يّف!" )غالطية 

لك ىو فرح الّصعود. إنّو فرح البشريّة بادلصًن الذي حّققو ذلا ذ
ىذا السّر  ادلسيح حبميم زلبّتو وعظيم رمحتو. فاستمْع إىل متجيد

 يف ق ط ع خدمة الغروب لعيد الّصعود:
 

يف آدم سقط ت الطّبيعة البشريّة إىل ، أيّها الربّ 
أعماق األرض. ولكّنها أ عيد ت فيك إىل مكانتها 

. فإّنك اليوم رفعت ها  إىل ما فوق القّوات األوىل
ها ومنحتها أن والرّئاسات الّسماويّة. كما أحببت  

 نق سطًا ممنحتها فت  عليها ّتنَّنتشاركك العرش.  و 
اخلاّص." كنصيب  

 

 غمام من احلضور بساحبة 
عيد الّصعود إذ ن وداًعا للسّيد ادلسيح. فكيف  ليس

  يتامى، زلرومٌن منميكننا أن نفرح لو ترك نا 
 بيننا.  بل عيد الّصعود ىو عيد حضور الربّ ؟الّتواصل معو

ن أ خذ الرّب جبسده إىل العالء، فالغمام ال حيجب ئ  ل  و 
 حضوره، بل ي شًن إليو.
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