
  تأمل فيالمرحبا بكم في االستماع الى إخوتي. و سالم من هللا أبينا والرب يسوع لكم نعمة و 
 . الى السماء يسوع  صعودكلمة الرب اللي تبشرنا عن 

؛ هو كمة هللا خرج من هللا  جاء من السماء بالنعمة والحق والغفران والخالصالرب يسوع  
جاء  فوحبل به من الروح القدس في العذراء مريم وولد وكان إنسانا مثلنا سوى في الخطيئة؛ 

األرضي  هللا المحب.   روحليعالج مشكلة الخطيئة ويحررنا ويطهرنا لحياة جديدة بحسب 
 ما فيه خطأ. قدوس   هذا العالم. ِمنْ   هو ما َفْوُق.  من يسوع هو  أرضي، والسماوي سماوي. 

ل: َأَنا َأْمِضي أِلُِعدَّ َلُكْم َمَكانًا َوِإْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت َلُكْم  تالميذه ونحن معهم أيضا وقابشر  و 
 َمَكانًا آِتي َأْيضًا َوآُخُذُكْم ِإَليَّ َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيضًا...  

لم يأت من نفسه بل خرج من   يسوع ه المجيد هذا قبل موته على الصليب.  وقال الرب كالم
َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب َوَقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم َوَأْيضًا َأْتُرُك اْلَعاَلَم َوَأْذَهُب ِإَلى قال:  هو هللا وجاء. 
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من كان من هللا  فإن هللا يتكلم. هو قال:   وكالم يسوع هو كالم هللا ولما يسوع المسيح يتكلم 
ْثُتُكْم ِبُأُموِر اأَلْرِض َوَلْم  كالم ربنا يسوع: يوحنا مع كالم هللا. وجاء في إنجيل سي  ِإْن ُكْنُت َحدَّ

َماِء؟ َوَما َصِعَد َأَحٌد ِإَلى  ْثُتُكْم ِبُأُموِر السَّ َماِء ِإالَّ الَِّذي َنَزَل ِمَن  ُتْؤِمُنوا، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن َحدَّ السَّ
َماِء. َماِء َوُهَو اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُهَو ِفي السَّ    السَّ

ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْعَمُلوا ِبَوَصاَياَي. َوَسْوَف  قال: أقوال الرب يسوع ووعوده هي لنا أيضا. و 
آَخَر َيْبَقى َمَعُكْم ِإَلى اأَلَبِد َوُهَو ُروُح اْلَحقِ  الَِّذي اَل َيْقِدُر  َأْطُلُب ِمَن اآلِب َأْن ُيْعِطَيُكْم ُمِعينًا 

َوَسَيُكوُن ِفي   اْلَعاَلُم َأْن َيَتَقبََّلُه أَلنَُّه اَل َيَراهُ َواَل َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه أَلنَُّه ِفي َوَسِطُكمْ 
َتاَمى َبْل َسَأُعوُد ِإَلْيُكْم. َبْعَد َقِليٍل اَل َيَراِني اْلَعاَلُم. َأمَّا َأْنُتْم َفَسْوَف َتَرْوَنِني.  َداِخِلُكْم. َلْن َأْتُرَكُكْم يَ 

  َوَأَنا ِفيُكْم. َوأَلنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنُتْم َأْيضًا َسَتْحَيْوَن. ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتْعَلُموَن َأنِ ي َأَنا ِفي َأِبي َوَأْنُتْم ِفيَّ 

بموته   الخطاةخالص يسوع المسيح جاء من السماء ليكمل العمل اللي أعطاه هللا له وهو  
هو  يسوع في شريعة موسى واالنبياء والمزامير.  عنه مكتوب هو  الكفاري على الصليب. كما 

َولِكنَّ هللَا َأَقاَمُه ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َناِقضًا َأْوَجاَع الَمْوِت َفَما َكاَن  الذي مات على الصليب 



يوًما قبل   40وظهر الرب يسوع ابن هللا لتالميذه لمدة .  ُيْمِكُن ِلْلَمْوِت َأْن ُيْبِقَيُه ِفي َقْبَضِتهِ 
ا َتَألََّم َوُهَو َيْظَهُر  َبْعَد مَ  3:  1أعمال الرسل كما هو مكتوب في كتاب  صعوده إلى السماء

ِة ِبَمَلُكوِت هللاِ     .َلُهْم َأْرَبِعيَن َيْومًا َوَيَتَكلَُّم َعِن اأْلُُموِر اْلُمْخَتصَّ

ُلوِبِهْم  َأِخيرًا َظَهَر ِلأَلَحَد َعَشَر ِتْلِميذًا ِفيَما َكاُنوا ُمتَِّكِئيَن َوَوبََّخُهْم َعَلى َعَدِم ِإيَماِنِهْم َوَقَساَوِة قُ 
ُقوا الَِّذيَن َشاَهُدوُه َبْعَد ِقَياَمِتِه َوَقاَل َلُهْم: اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َوَبش ِ  ُروا اْلَخِليَقَة  أَلنَُّهْم َلْم ُيَصدِ 

مَّ ِإنَّ  ثُ ويقول الكتاب: . .. َخَلَص، َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن َفَسْوَف ُيَدانُ   ُكلََّها ِباإِلْنِجيِل: َمْن آَمَن َوَتَعمَّدَ 
ُروَن  َماِء َوَجَلَس َعْن َيِميِن هللِا. َوَأمَّا ُهْم َفاْنَطَلُقوا ُيَبشِ  ِفي ُكلِ   الرَّبَّ َبْعَدَما َكلََّمُهْم ُرِفَع ِإَلى السَّ

 َمَكاٍن َوالرَّبُّ َيْعَمُل َمَعُهْم َوُيَؤيِ ُد اْلَكِلَمَة ِباآلَياِت اْلُماَلِزَمِة َلَها. 

َهَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه َوَأَنا َبْعُد  اهرين بعد إنتصاره على الموت:  تالميذه الطقال ل
   َمَعُكْم َأنَُّه اَلُبدَّ َأْن َيِتمَّ َجِميُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِ ي ِفي َناُموِس ُموَسى َواأَلْنِبَياِء َواْلَمَزاِميِر. 

َوِخاَلَل َفْتَرِة َأْرَبِعيَن َيْومًا َبْعَد آالِمِه َظَهَر  ونقرأ أيضا في كتاب أعمال الرسل االصحاح األول:  
َثُهْم َعْن َمَلُكوِت هللاِ  . َوَبْيَنَما َكاَن  َلُهْم َمرَّاٍت َعِديَدًة َوَأْثَبَت َلُهْم َأنَُّه َحيٌّ ِبَبَراِهيَن َكِثيَرٍة َقاِطَعٍة َوَحدَّ

َأْن   َتِمعًا َمَعُهْم َقاَل: اَل َتْتُرُكوا ُأوُرَشِليَم، َبِل اْبَقْوا ِفيَها ُمْنَتِظِريَن ِإْتَماَم َوْعِد اآلِب الَِّذي َسَبقَ ُمجْ 
ْثُتُكْم َعْنُه. َفِإنَّ ُيوَحنَّا َعمََّد النَّاَس ِباْلَماءِ  وِح اْلُقُدسِ َأمَّا َأْنُتْم َفَسَتَتَعمَُّدوَن َبْعَد َأيَّاٍم َقِلي  ،َحدَّ   .َلٍة ِبالرُّ

، َأِفي َهَذا اْلَوْقِت ُتِعيُد اْلُمْلَك ِإَلى ِإْسَراِئيَل؟ َفَأَجاَبُهْم: َلْيَس َلُكْم َأْن    َوَقْد َسَأَلُه اْلُمْجَتِمُعوَن: َيا َربُّ
َدَها اآلُب ِبُسْلَطِتِه. َوَلِكْن ِحي  وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم  َتْعِرُفوا اْلَمَواِعيَد َواأَلْوَقاَت الَِّتي َحدَّ َنَما َيُحلُّ الرُّ

اِمَرِة َوِإَلى َأَقا ِصي َتَناُلوَن اْلُقوََّة، َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهودًا ِفي ُأوُرَشِليَم َواْلَيُهوِديَِّة ُكلِ َها َوِفي السَّ
َماِء ِبَمْشَهٍد ِمْنُهْم. ُثمَّ َحَجبَ  ْتُه َسَحاَبٌة َعْن َأْنَظاِرِهْم. َوَبْيَنَما ُهْم  اأَلْرِض. َقاَل َهَذا َواْرَتَفَع ِإَلى السَّ

َماِء َوُهَو َيْنَطِلُق ِإَلْيَها ِإَذا َرُجاَلِن َقْد َظَهَرا َلُهْم ِبِثَياٍب ِبيٍض َوَقااَل َلُهمْ  ُقوَن ِإَلى السَّ : َأيَُّها  ُيَحدِ 
َماِء؟ إِ  َماِء اْلَجِليِليُّوَن، ِلَماَذا َتِقُفوَن َناِظِريَن ِإَلى السَّ نَّ َيُسوَع، َهَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السَّ

ُسُل ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِمَن اْلَجَبِل اْلَمْعُروِف ِبَجَبِل    .َسَيُعوُد ِمْنَها ِمْثَلَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلقًا ِإَلْيَها ُثمَّ َرَجَع الرُّ
ْيُتوِن َوُهَو ِباْلُقْرِب ِمْن ُأوُرَشِليمَ  ْبِت. َوَلمَّا َوَصُلوا َصِعُدوا الزَّ  َعَلى َمَساَفٍة َيُجوُز َقْطُعَها َيْوَم السَّ

َوِفيِلبُُّس  ِإَلى ُغْرَفٍة ِفي الطََّبَقِة اْلُعْلَيا َكاُنوا ُيِقيُموَن ِفيَها َوُهْم: ُبْطُرُس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوُب َوَأْنَدَراُوُس 



َيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى َوِسْمَعاُن اْلَغُيوُر َوَيُهوَذا َأُخو َيْعُقوَب. َوَكاُنوا َجِميعًا  َوُتوَما َوَبْرَثَلَماُوُس َوَمتَّى وَ 
اَلِة ِبَقْلٍب َواِحٍد َوَمَعُهْم َبْعُض النِ َساِء َوَمْرَيُم ُأمُّ َيُسوَع َوِإْخَوُتُه.   ُيَداِوُموَن َعَلى الصَّ

  سنحتفل  يدعيد المجالعشر أيام بعد هذا و . ليوم افي مثل هذا المبارك هذا الحدث العظيم  قعو 
به للما كان  يسوع كما وعدهم الرب   حلول الروح القدس على التالميذ  يومهو  و الخمسين  عيدب 

شهر السادس  5يوم االحد يكون هذا العيد في  و ومنهم الى كل الذين يؤمنون بإبن هللا  معهم؛ 
   الفصح.يوًما بعد عيد أي خمسين  القادم إن شاء هللا

 : المسيحية فهيد اعي وأما اال
 ديسمبر  25ميالد يسوع.  -
 عيد الفصح. صلب يسوع ودفنه وقيامته من الموت في اليوم الثالث -
 يوم بعد قيامة يسوع(  40الصعود ) -
 يوم بعد القيامة يسوع(  50الخمسين ) -

لم يولد لما مات، ولو ما مات لما قام من بين األموات، ولو ما قام لما صعد الى يسوع لو 
السماء، ولو ما صعد الى السماء لما أرسل الروح القدس ليشهد له ويمجد هللا اآلب. الرب  

َوِعْنَدَما َيْأِتي  : قائال كما بشر تالميذهو هللا   بهوعد  كما وعد يرسل الروح القدس من السماء 
ُن الَِّذي َسُأْرِسُلُه َلُكْم ِمْن ِعْنِد اآلِب، ُروُح اْلَحقِ  الَِّذي َيْنَبِثُق ِمَن اآلِب َفُهَو َيْشَهد ِلي  اْلُمِعي 

   َوَتْشَهدون ِلي َأْنُتْم َأْيضًا أَلنَُّكْم َمِعي ِمَن اْلَبَداَيِة. 

َوَيُكوُن َبْعَد َذِلَك َأنِ ي    :يلوئالني ي  في كتابمثال  نقرأه كما  هللا وعد أن يرسل الروح القدس نعم  
 ُرًؤى.  َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِ  َبَشٍر َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم َوَيْحَلُم ُشُيوُخُكْم َأْحاَلمًا َوَيَرى َشَباُبُكمْ 

 ...  َوَعَلى اْلَعِبيِد َأْيضًا َوَعَلى اإِلَماِء َأْسُكُب ُروِحي ِفي ِتْلَك اأَليَّامِ 

ِمَن اأَلْفَضِل   ، َولِكنِ ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ أك د وعد هللا أنه هو سيرسل ما وعد به اآلب. قال:  يسوع 
صعود   ْم.َلُكْم َأْن َأْذَهَب أَلنِ ي ِإْن ُكْنُت اَل َأْذَهُب اَل َيْأِتيُكُم اْلُمِعيُن. َولِكنِ ي ِإَذا َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيكُ 

ألننا كما قمنا معه لحياة جديدة سنصعد معه أيضا الى  وإبتهاج  حيسوع هو موضوع فر ربنا 



َوُكلُّ َمْن  : القائل التلميذ والرسول يوحناهذا وعد يسوع الحي. نفهم كالم ملكوت السماوات. 
ُر َنْفَسُه َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح َطاِهٌر.   ِعْنَدُه َهَذا الرََّجاُء ِباْلَمِسيِح ُيَطهِ 

خرجت من عند اآلب وأتيت إلى العالم وها أنا صعود يسوع الى السماء هو حق له كما قال:  
يسوع ارتفع الى السماء بنفس الجسد وسيعود  .  28: 16أترك العالم وأعود إلى اآلب. يوحنا 

ُهَوَذا   7: 1من السماء بنفس الجسد وسيراه الَِّذين َطَعُنوُه كما هو مكتوب في سفر الرؤيا، 
َحاِب َوَسَتْنُظُرُه ُكلُّ َعْيٍن َوالَِّذيَن َطَعُنوُه َوَيُنوُح َعَلْيِه َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرِض. َنَعْم  َيْأتِ  ي َمَع السَّ

َقاِدُر َأَنا ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلَبَداَيُة َوالنِ َهاَيُة، َيُقوُل الرَّبُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيْأِتي الْ  آِميَن.
   َعَلى ُكلِ  َشْيٍء.

َوُيْرِسُل َماَلِئَكَتُه  الرب يسوع قال ان ال أحد يعرف متى يكون ذاك اليوم العظيم. قال يسوع: 
َماَواِت ِإَلى َأَقاِصيَها   .ِبَصْوِت ُبوٍق َعِظيٍم ِلَيْجَمُعوا ُمْخَتاِريِه ِمَن اْلِجَهاِت اأَلْرَبِع، ِمْن َأَقاِصي السَّ

 ... َن اإِلْنَساِن َسْوَف َيُعوُد ِفي َمْجِد َأِبيِه َمَع َماَلِئَكِتِه َفُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَماِلهِ َفِإنَّ ابْ 

َماِء ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس َماَلِئَكٍة َوُبوِق هللِا،  مكتوب:  أَلنَّ الرَّبَّ َنْفَسُه َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السَّ
َواأَلْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن َأوَّاًل. ُثمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف َجِميعًا َمَعُهْم ِفي  
وا َبْعُضُكْم َبعْ  . ِلَذِلَك َعزُّ ُحِب ِلُماَلَقاِة الرَّبِ  ِفي اْلَهَواِء، َوَهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّبِ  ضًا  السُّ

 آمين.  . َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوعُ آمين. ونحن نقول:   ا اْلَكاَلِم. ِبَهذَ 

وِح اْلُقُدِس. آِمين . وعيد  َوْلَتُكْن َمَعُكْم َجِميعًا ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ
 صعود يسوع مبارك لكم. آمين 

 


