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سالم المسيح يسوع لكم .اليوم هو عيد صعود يسوع المسيح الى السماء .حدث هذا االمر العظيم أربعين
يوما بعد الفصح .وعيد الصعود جاء عشرة أيام قبل عيد الخمسين .أي بعد عشرة أيام من االن سنحتفل

بعيد الخمسين الذي هو حلول الروح القدس على تالميذ يسوع .لكن اليوم نتأمل في أقوال الرب لتالميذه
في إنجيل مرقس ،االصحاح سطاش واآليات أرعطاش الى عشرين .اليكم القراءة باسم الرب يسوع .يقول:

ظهر لِألَحد ع َشر وهم متَّ ِكئُون ووبَّخ عدم ِإيم ِان ِهم وَقساوة ُقُلوبِ ِهم ألََّنهم َلم ي ِ َّ ِ
ِ
ام
ين َن َ
َ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
صدُقوا الذ َ
أَخي اًر َ َ َ
ْ ُْ ْ ُ َ
ظ ُروهُ َق ْد َق َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ص َو َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِم ْن
آم َن َو ْ
ال َل ُه ُم :ا ْذ َهُبوا ِإَلى اْل َعاَل ِم أ ْ
اعتَ َم َد َخَل َ
َوَق َ
َج َم َع َوا ْكرُزوا باإل ْنجيل لْل َخليَقة ُكل َهاَ .م ْن َ
َّ ِ
ِِ
اطين ِباس ِمي ويتَ َكَّلمون ِبأَْل ِسن ٍة جِديد ٍة .يح ِمُلون حي ٍ
ِ
َّات َوإِ ْن
ََ ُ َ
اآلي ُ
ات تَ ْت َب ُع اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُي َد ْنَ .و َهذه َ
َ َ َ َْ َ َ
ينُ :ي ْخ ِرُجو َن الش َي َ ْ
ِ
ِ
الر َّب َب ْع َد َما َكَّل َم ُه ُم ْارتََف َع ِإَلى
ضى َف َي ْب َأرُو َن .ثُ َّم ِإ َّن َّ
ض ُعو َن أ َْيد َي ُه ْم َعَلى اْل َم ْر َ
ض ُّرُه ْم َوَي َ
َش ِرُبوا َش ْيئاً ُمميتاً الَ َي ُ
ين َّ ِ
َّ ِ
َما ُهم َف َخ َرُجوا وَك َرُزوا ِفي ُك ِل م َك ٍ
اء و َجَل َس َع ْن َي ِم ِ
الر ُّب َي ْع َم ُل َم َع ُه ْم َوُيثَِب ُت اْل َكالَ َم
ان َو َّ
َ
َّللاَ .وأ َّ ْ
الس َم َ
َ
ِب ِ
ِ ِ
ين.
اآليات التَّاِب َعة .آم َ
َ
هذه كلمة هللا
ظهر لِألَحد ع َشر وهم متَّ ِكُئون ووبَّخ عدم ِإيم ِان ِهم وَقساوة ُقُلوبِ ِهم ألََّنهم َلم ي ِ َّ ِ
ِ
ين شاهدوه بعد
َ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
صدُقوا الذ َ
أَخي اًر َ َ َ
ْ ُْ ْ ُ َ
قيامته .والذين شاهدوه حيا كانت أوال مريم المجدلية ثم إثنان من التالميذ ،غير االحدى عشر .لكن كيف
ِ
ِ
ُسُبوِع باك ار جدا مع طلوع الشمس أَتَ ْي َن ِإَلى اْلَق ْب ِر
حدث لمريم المجلية والنساء التي كن معها؟ في أ ََّول األ ْ
امالَ ٍت اْلحنو َ َّ ِ
حِ
ِ
الر ِب َيسو َ ِ
ِ ِ
يما
َُ
ط الذي أ ْ
َ
عَ .وف َ
َع َد ْد َن ُه َف َو َج ْد َن اْل َح َج َر ُم َد ْح َرجاً َعن اْلَق ْبر َف َد َخْل َن َوَل ْم َيج ْد َن َج َس َد َّ ُ
ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ات ِفي َذلِ َك ِإ َذا رجالَ ِن وَقَفا ِب ِه َّن ِبِثي ٍ
وه ُه َّن ِإَلى األ َْر ِ
ض،
ُه َّن ُم ْحتَ َار ٌ
اب َب َّارَقةَ .وِإ ْذ ُك َّن َخائَفات َو ُم َنك َسات ُو ُج َ
َ
َُ
َ
ِ
ِ َّ
ام .هذه بشارة المالك كما جاءت في
َقاالَ َل ُه َّن :لِ َما َذا تَ ْ
طُل ْب َن اْل َح َّي َب ْي َن األ َْم َوات؟ َل ْي َس ُه َو َه ُه َنا َلكن ُه َق َ
ِ
ِ َّ
ام .هذا أعظم تصريح مع تصريح هللا
إنجيل لوقا .لِ َما َذا تَ ْ
طُل ْب َن اْل َح َّي َب ْي َن األَ ْم َوات؟ َل ْي َس ُه َو َه ُه َنا َلكن ُه َق َ

القديم :لنصنع االنسان على صورتنا .ذاك االنسان آدم عصى هللا ومع عصيانه دخل الموت الى الجميع.

وأما يسوع المسيح فهو االنسان الكامل الذي خرج من هللا وجاء ليعطينا صورة جديدة إلهية ويسكن هو فينا
ِِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ظ ِ
ورِ ،ب ْك ُر ُك ِل
ورةُ هللاِ َغ ْي ِر اْل َم ْن ُ
ان اْل َخ َ
اء ِب َدمه ُغْف َر ُ
صَ
ط َايا ،اَلذي ُه َو ُ
بروحه القدوس .يسوع الذي َل َنا فيه اْلف َد ُ
َخلِيَق ٍة .هو البداءة وبكر القائمين من بين األموات ليكون له المقام األول في كل شيء .وبعدما أخبر
ِِ
َخ َب ْرَن األَح َد َع َشر وج ِميع اْل َب ِاق َ ِ
اءى َكالَ ُم ُه َّن
المالك النساء أن يسوع قام َر َج ْع َن ِم َن اْلَق ْب ِر َوأ ْ
َ
َ ََ َ
ين ب َه َذا ُكلهَ .فتَ َر َ
ان وَلم ي ِ
ِ
وه َّن .وبعدما قام يسوع باك ار في اليوم األول من األسبوع ظهر أوال لمريم المجدلية.
صدُق ُ
َل ُه ْم َكاْل َه َذ َي َ ْ ُ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ظَّن ْت ِتْل َك أََّن ُه
ين؟ َم ْن تَ ْ
ين؟ َف َ
طُلِب َ
ام َأرَةُ ل َما َذا تَ ْبك َ
كانت َواقَف ًة ع ْن َد اْلَق ْب ِر َخ ِارجاً تَ ْبكي فقال لها الرب يسوعَ :يا ْ
ِ
ِ
ال َل َها َي ُسوعَُ :يا َم ْرَي ُم!
ض ْعتَ ُه َوأ ََنا ُ
اْلُب ْستَان ُّي َفَقاَل ْت َل ُهَ :يا َسِيُد ِإ ْن ُك ْن َت أ َْن َت َق ْد َح َمْلتَ ُه َفُق ْل لي أ َْي َن َو َ
آخ ُذهَُ .ق َ
ِ َِّ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َص َعُد
َفاْلتََفتَ ْت َوَقاَل ْت َل ُهَ :ربُّوني ،الذي تَْفس ُيرهُ َيا ُم َعل ُمَ .ق َ
ال َل َها َي ُسوعُ :ا ْذ َهبي إَلى إ ْخ َوتي َوُقولِي َل ُه ْم :إني أ ْ
يكم وإَِل ِهي وإَِل ِه ُكمَ .فجاءت مريم اْلمجدلَِّي ُة وأَخبر ِت التالَ ِمي َذ أََّنها أر ِ
ِ ِ ِ
ال َل َها َه َذا.
َت َّ
َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ
الر َّب َوأََّن ُه َق َ
إَلى أَبي َوأَب ُ ْ َ
وهي ذهبت وبشرت الذين كانوا معه .وهم كانوا ينوحون ويبكون .فلما سمع هؤالء أنه حي وأن مريم

شاهدته ،لم يصدقوا .ثم بعد ذلك ظهر الرب يسوع بهيئة أخرى الثنين منهم ،لم يكونوا من االحدى عشر،

كانا في طريقهم الى قريتهم .فسار معهم وأعلن نفسه لهم فذهبا وبش ار الباقين فلم يصدقوهما أيضا .التالميذ
ما صدقوا ال مريم المجدلية التي رأت يسوع حيا وال التلميذين .التالميذ كانوا مع يسوع مدة ثالثة سنين،

شافوا أعماله العظيمة وسمعوا كالمه العجيب ،مشوا معه وأكلوا معه ومع هذا كانوا قليلي االيمان .ويسوع
أخبرهم مرات عديدة أنه سيعطي حياته على الصليب وأنه يقوم في اليوم الثالث ،ومع هذا ما فهموا الن
أذهانهم كانت مغلوقة .ووبَّخ عدم ِإيم ِان ِهم وَقساوة ُقلُوبِ ِهم ألََّنهم َلم ي ِ َّ ِ
ام.
ين َن َ
َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
صدُقوا الذ َ
ْ ُْ ْ ُ َ
ظ ُروهُ َق ْد َق َ
الرب أظهر نفسه لتالميذه .انه حي .تالميذه لم يؤلفوا هذه القصة .وال سرقوا جسد يسوع كما اتهمهم أعداء
الحق .لكن الرب يسوع قام منتص ار على القبر وشهد له أوال المالك ثم إمرأة قبل التالميذ الخائفين .وأخي ار

ظهر في وسطهم .اإليمان بقيامة ابن هللا لم ينطلق ال من امرأة وال من التالميذ ،لكن من الرب يسوع نفسه

النه ظهر جسديا لهم .في هذا الفرق الكبير بين اإليمان المسيحي وجميع أديان العالم :انتصار يسوع على

الموت .النه إن لم يكن المسيح يسوع قد قام لكان إيماننا باطال ورجاؤنا بال نفع .لكن المجد هلل الذي أقام
ِ
يسوع منتص ار على الموت كما هو مكتوبْ :أنتُم َّالِذين ِب ِه تُؤ ِمنون ِباهللِ َّالِذي أََق ِ
َع َ
ْ ُ َ
ام ُه م َن األ َْم َوات َوأ ْ
َ
طاهُ
َ
ُ
َّ ِ ِ
اء ُك ْم ُه َما ِفي هللاِ.
َم ْجداً َحتى إ َّن إ َ
يم َان ُك ْم َوَر َج َ
اء اْل َك َه َن ِة َو ُه ْم َي ْستَ ْه ِزُئو َن َم َع اْل َكتََب ِة
يقول البعض :لماذا لم يحفظ هللا يسوع إذا كان ابنه؟ هذا ما قاله ُرَؤ َس ُ
الصلِ ِ
و ُّ
يب .وإبليس قال نفس الكالم عندما جرب الرب يسوع .قال
الشُيو ِخ َقالُواِ :إ ْن ُك ْن َت ْاب َن َّ
َّللاِ َف ْان ِزْل َع ِن َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َيص َير ُخ ْب اًز .في الواقع هللا ترك ابنه يسوع يتألم على الصليب الى
له :إ ْن ُك ْن َت ْاب َن هللا َفُق ْل ل َه َذا اْل َح َج ِر أ ْ
الموت الن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الشيطان كما هو مكتوب :بما أن هؤالء األوالد متشاركون في
أجسام بشرية من لحم ودم اشترك المسيح أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت

ليقضي على من له سلطة الموت أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم.
على هذا األساس يكون الخالص لكل من يؤمن .وأول من آمن به كان لص مصلوبا مع يسوع.

هللا ترك إبنه على الصليب الن هذا كان الثمن بدمه ليطهرنا ويصالحنا مع هللا للحياة االبدية .يسوع َّالِذي
َل ْم َي ْع ِر ْف َخ ِطيَّ ًة جعله هللا خطيئة ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيه .على الصليب حكم الرب يسوع المسيح
على إبليس .والرب االله لم يترك يسوع لكنه أقامه وأعطاه المجد وكل السلطان في السماء وعلى األرض.
ثم أظهر الرب يسوع لطفه لتالميذه وأرسلهم ليتابعوا عمله بروحه القدوس الذي سيرسله لهم بعد عشرة أيام

من ذاك اليوم .وأمرهم أن يذهبوا وبشروا الخليقة كلها باإلنجيل وقال لهم :من آمن وتعمد خلص ،ومن لم
يؤمن فسوف يدان .وعلمهم ما هي المعجزات التي ستصاحب الذين يؤمنون ،باسمه يطردون الشياطين

ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ويقبضون على الحيات وإن شربوا شرابا قاتال ال يتأذون البتة ويضعون

أيديهم على المرضى فيتعافون .هذه هي المواهب التي يعطيها هللا لخدامه في مواقف مناسبة.

ونحن ال نجرب الرب أنه قال ذلك فنقدر أن نستعمل إسمه لطرد الشياطين والقبض على الحياة وشرب

السم .ثم إن الرب ،بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين هللا .وأما هم ،فانطلقوا يبشرون في كل
مكان والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة باآليات المالزمة لها .ونحن نؤمن أن الرب يسوع الحي هو يحفظنا

من السم القاتل ومن األشرار .ونحن ال ننس قول الرب له المجد :ليس كل من يقول لي :يا رب ،يا رب!

يدخل ملكوت السماوات ،بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات .في ذلك اليوم سيقول لي كثيرون :يا

رب ،يا رب ،أليس باسمك تنبأنا وباسمك طردنا الشياطين وباسمك عملنا معجزات كثيرة؟ ولكني عندئذ
أصرح لهم :إني لم أعرفكم قط! ابتعدوا عني يا فاعلي اإلثم.

ونحن ذقنا لطف هللا وآمنا لهذا نتكلم ونشكر هللا أبانا أن كلمته وصلت الينا بنفس الروح الحي الحق وهي
اس ُم َم ْجِد إل ِهنا
تبشرنا أن الخالص هو لنا مجانا بنعمة هللا في إبنه يسوع المسيح المنتصر .آمينُ .م َب َار ٌ
ك ْ
ِ
ِِ ِ
ُّ ِ
ِ
ِإَلى َّ
ين.
ين ثُ َّم آم َ
ض ُكل َها م ْن َم ْجده .آم َ
الد ْه ِر َوْلتَ ْمَتل ِئ األ َْر ُ

