
 صعد إلى السماء"يأحد فما من "

  زريك ليونبقلم أ
  

هذا الرئيس إقناع إلى أيضا ، سعى )٨−١ :٣ة من جديد" (يوحنا دوالالضرورة "عن نيقوديموس مع عندما تكلم يسوع 
؛ ٢٩،٢٨:٧؛ راجع ٣٥:١٣(متى  نسانإيعرفها اي يكن  ملروحية أمور عن . تكلم يسوع كلماته كانت من عل أنب ياليهود
أن يوحنا الرسول سجل . هنا، ١٣:٣في يوحنا  هذه الحقائق الروحيةعلى شرح أحد أسباب قدرته يسوع بين ). ٤٧:٢لوقا 

يقول . )١٣:٣ابن اإلنسان" (يوحنا إال الذي نزل من السماء، وهو  ،صعد إلى السماءيأحد فما من يسوع قال لنيقوديموس، "
العهد القديم يكشف عن أن إيليا نجا من الموت الجسدي و"صعد في بما أن بشدة.  ةمعيب هذهيسوع أن عبارة ن، والمشكك

ال على حد زعمهم يسوع ن فا)، ٥:١١، عبرانيين ٢٤:٥؛ راجع سفر التكوين ١١:٢ " (ملوك الثانينحو السماءالعاصفة 
  ؟على حق نوهل المشكك. صعد إلى السماء"يحد ما من أ: "بصدق نيقوديموسلقول ين أ يستطيع

ر إلى نفس اشقد اأوال أن يسوع أن يفترض ا يقوله الكتاب المقدس عن إيليا، يجب على المرء ميسوع كي تناقض عبارة ل
(أو  المتكلمالكتاب المقدس، ال بد من إثبات أن  ين منطعمقتناقض بين كي يكون هناك إيليا. لإليه المكان المحدد الذي صعد 

 واالمشككين أن يكونهل بوسع ). ١١٨، ص ١٩٢٨ونز، ڤالمكان أو الشيء (انظر جير إلى نفس الشخص أو اشاقد ) اتبالك
"سماء" أو  كلمة؟ يبدو أن صعد إليه جسد إيليا المكان التي نفس ييسوع، ه اي أشار إليهتعلى يقين من أن "السماء" ال

هذه  حيثما وردتي كثير من المقاطع ففمرة. ومع ذلك،  ٧٠٠بحدود اإلنجليزية لغة الالمقدس ب ناكتابفي تظهر " سماوات"
لى سبيل المثال، في سفر في معظم األحيان. عتبط بها هذه الكلمة السماء الروحية التي ترالكتاب الملهمون ناقش ي ، الالكلمة

الكلمة الحاالت، تشير جميع هذه . ولكن في آية ١٤مرة في  ١٥لسماء التي تعبر عن االكلمة العبرية تظهر ، ٢و  ١التكوين 
العبرية،  shamayimسماء" (هللا. في األساس، تستخدم كلمة " هايسكنالتي السماء الروحية ختلف عن يمكان إلى 

ouranos  (فيها لإلشارة إلى السماوات الجوية التي تطير ا. يتم استخدامهثالث طرق مختلفةالكتاب المقدس بفي اليونانية 
). الطبعة األمريكية القياسية، ٢٦:٦؛ متى ٢٥:٤إرميا  ،٢٠:١(سفر التكوين الغيوم تجتمع الطيور، وتحلق الطائرات، و

، أو الفضاء فلكيةال السماءــــ  الشمس والقمر والنجومحيث  ،الجلدإلشارة إلى لأيضا في الكتاب المقدس " "السماءتستخدم 
تكرر ذكرها في الكتاب ة التي ي). "السماء" الثالث١٠:١٣ ؛ أشعيا٦،٤:١٩امير ؛ مز١٥−١٤: ١لتكوين الخارجي (سفر ا

يحيا )، وحيث، في يوم من األيام، سوف ٢٤:٩؛ عبرانيين ٤:٢ها يهوه (مزمور يسكن ة التيالسماء الروحي يالمقدس ه
استخدام ). [مالحظة: يتم ٣−٢ :١٢الثانية  ؛ راجع كورنثوس٣−١: ١٤يوحنا  ؛٢٣−١٨: ٢١إلى األبد (رؤيا يوحنا  نوالمؤمن

ما يقال عن السماء يمكن أن يقال فإن . وهكذا، سماء""الثاللة التي تستخدم فيها كلمة طرق النفس ب" (بمعنى امتداد) كلمة "جلد
إلى بوضوح  ٣في يوحنا سياق اليشير  .)]١:١٥٠ير ما، مز١٧:١؛ سفر التكوين ٢٠:١عن الجلد. (راجع سفر التكوين ا أيض
، ليس ١١:٢الملوك الثاني  لكن السياق في سفر). ٢٧:٣(راجع يوحنا هللا يسكن لى السماء الروحية حيث أشار إيسوع أن 

إيليا صعد بأعجوبة عاليا في عنى أن جسد قد الثاني ملوك ال في سفر اتبمن الممكن بسهولة ان يكون الكح. ووضبنفس ال
األرض في تلك اللحظة ترك في اي مكان منه إلى أنه . ال يشير النص ثانيةمن قبل أي شخص على األرض ولم يرى الهواء 

عرش هللا سبحانه قاعة إلى تقل نابالتأكيد، ولكن ليس لدينا أي دليل على أنه مكان ما إلى  ذهبلقد هللا.  حضرةيسكن في ل
  .الفعلية وتعالى

يه في مكان يشار إل ىلسكنأرواحهم لن هذه األرض، تؤخذ وهللا المؤمن عبيدترك يأنه عندما إلى يشير الكتاب المقدس 
"اليوم، مسمرا على الصليب، حينما كان  للص التائبقال أن يسوع  ذكرت). ٣١−١٩:١٦(أو "حضن إبراهيم" لوقا  فردوسبال

 ذهبأين  ."موقف" أو "حديقةهي اشتقاق فارسي، وتعني "فردوس ). كلمة ٤٣:٢٣ف تكون معي في الفردوس" (لوقا سو
نه في يوحنا كون مع هللا اآلب في ذلك اليوم بالذات، أليإلى السماء لأي منهما ؟ لم يذهب اليمين بعد الموت يسوع ولص

بعد الموت على اليمين يسوع ولص ذهب  نإذأين إلى . فصعد بعد إلى اآلبيأنه لم ببعد قيامته، طمأن يسوع مريم  ١٧:٢٠
ينص سفر . ١٦ير ماالمزاستشهد بسفر عندما  ٢السؤال في خطبته في أعمال الرسل على هذا  ةجاباإلطرس الصليب؟ قدم ب

وبينما بالتالي، . للفساد ان ينال من جسدهيسمح ن ، ولمثوى األمواتروح المسيح في  ركأن هللا لن يتإلى  ٢٧:٢الرسل  أعمال
 مثوى األموات تظهركلمة  أن . [الحظروح المسيح إلى مثوى األموات تمدة ثالثة أيام، ذهبجسد المسيح في القبر  وضع

عن الجسد  صالهافبعد انوح الرالذي تسكنه  ــــ المكانغير المرئي  ىتموالإلى عالم  دائماشير تفي العهد الجديد، وعشر مرات 
اليمين  حيث ذهب يسوع ولصيعرف احد اجزاء مثوى األموات  دينونة.عودة الرب وال مواتجميع األحيث ينتظر 



اود ال يزال في القبر (أعمال د دأن جسبما ، لم يشر إلى نفسه، ١٦اود، الذي كتب مزمور بأن دبطرس .] جادل الفردوسب
ذهب مباشرة ليكون يال  ميناألهللا  أن عبد ٢بين أعمال ). ي٣٤:٢ (أعمال  تزال في مثوى األمواتالروحه أن بما )، و٢٩:٢

المكان الذي نفس  انتظار في مثوى األموات يعرف بالفردوس ــــيذهب إلى مكان فإنه بدال من ذلك، حين يموت؛ مع هللا اآلب 
يعلم من األرض. باختصار، ال خطف روح إيليا بعد أن  ت إليهونفس المكان الذي ذهب)، ١٦ه (لوقا براهيم بعد موتإإليه ذهب 

). وهكذا، ١:١وحنا ي – تجسده(حيث كان يسوع قبل في حضرة اآلب  فورا ىسكنالبدء يالكتاب المقدس أن إيليا ترك األرض ل
  يسوع.الذي أتى منه مكان" اللم يصعد إلى "فإنه من الناحية العملية، و

في أخذت للسكنى  لب، فردوسذهب إلى التالحق، وأن روح إيليا لم  علىأن المشككين لنفترض للحظة ، لغرض تسوية الجدال
أعتقد هذا. الحظ مرة أخرى  أنا؟ مخطئامع ذلك يكون ال أو، العبارةأن يقول نفس يسوع بإمكان ال يزال هل هللا ذاته. حضرة 

يف فك، م ال تؤمنون عندما اكلمكم في امور االرض"إذا كنت يسوع: أجاب "كيف يكون هذا؟" رد على سؤال نيقوديموس،ال
: ٣(يوحنا  إال الذي نزل من السماء، وهو ابن اإلنسان" صعد إلى السماءيأحد فما من ؟ ءالسماذا كلمتكم في امور تؤمنون إ

صنيعه بإلى السماء "صعد أن ألحد ه لم يسبق شيئا أكثر من أنلم يقصد ). من المحتمل أن يسوع أضيف التشديد، ١٣−١٢
إيليا وأخنوخ من قبل هللا، والذي  تم أخذ). ٢٨٢-٢٨١، ص. ١٨٨٨حسب شروطه الخاصة" (انظر بولينجر، " أو "بالخاص
أحد ما من كلمات يسوع، "يمكن ل. عالوة على ذلك، الخاصة شروط المرءحسب إلى السماء بإراديا ن الصعود عيختلف 

، عما شاهده ةرمباشليتكلم من خبرته الد اعإلى السماء ثم صعد أن  حدأله لم يسبق أنأيضا عني ت أنصعد إلى السماء"، ي
وجه حد على أله لم يسبق أنعلى نيقوديموس عند حديثه مع يسوع شدد يسوع. بها ي بشر تالالخالص سالة نفس رنشر ليو

صعد إلى السماء أن أي وقت مضى  فيألحد ه لم يسبق المسيح، ألنالتي كشف عنها الحقائق الروحية  عن كشفن أاألرض 
على الحد يسبق . لم ١٣:٣يوحنا في يسوع ا أكد عليهالتي النقطة الرئيسية يبدو أن هذه هي عما رآه وتعلمه. ليتحدث  دعاثم 

  .هعلمكان يأن يعلم ما ، وبالتالي رآهكان يسوع قد ما  ىأرأن وجه األرض 

إلى أحد د وصععدم  كذب أو كان مخطئا بشأن تعليقه لنيقوديموس عنقد اتهام المشككين بأن يسوع إما ن ا، هي حقيقة األمر
ء السمابأن توحي  ١١:٢الثاني  ملوكال في سفر ةستخدمالم السماءمن كلمة قصد ال. ربما لم يكن هدعمليس له ما يالسماء، 

لراحلة ا الصالحيناألشخاص أرواح انتظار حول تعاليم الكتاب المقدس  االعتبار بعين انخذإذا أهللا. أو،  هاالروحية التي يسكن
 فيألحد ه لم يسبق أنعنى يسوع قد يمكن ان يكون ، فعليا هللا سبحانه وتعالى حضرةوليس في  فردوسالبا معروففي مكان 

أن نالحظ أن من المثير لالنتباه  عالوة على ذلك، فإن. منها هو أتىالتي  عرش هللا قاعةإلى د صعأن أي وقت مضى 
: الئقايسوع رد على يالعهد القديم، لم  تفاصيلبجدا  جيد إلماموذو ، )١ :٣نيقوديموس، كونه "رجل من الفريسيين" (يوحنا 

كان  لو، دون شك "إلى السماء؟ اصعد افي الناموس واألنبياء أنهم امكتوبأليس  . ماذا عن إيليا وأخنوخ؟يا معلم"انتظر لحظة 
ذلك، فإن يوحنا الرسول لم رغم خاصة من قبل فريسي. ب، ى ذلكظره إلنلفت تم في الناموس واألنبياء، ل قد ناقض شيئايسوع 

  يسجل مثل هذا البيان.

 ٢ الثاني ملوكال ايليا في العاصفة إلى السماء" (سفر "فصعدوكأن عبارات مثل للوهلة األولى، قد يبدو وباعتراف الجميع، 
كل الحلول ضع المرء في اعتباره عندما يغير أنه ، هي متناقضة. )١٣:٣(يوحنا  "صعد إلى السماءيأحد فما من "، ، و)١١:

  .هررله ما يبالستنتاج ليس هذا امثل أن ب قريأن عليه يجب الممكنة لهذه المشكلة المزعومة، 

  المراجع

  ).عادةطبعة م ١٩٦٨: بيكر، انگميشيالمستخدمة في الكتاب المقدس (غراند رابيدز، الكالم أساليب )، ١٨٩٨( بولينجر،و. أ. 

  في المنطق (لندن: ماكميالن).ابتدائية دروس  ،)١٩٢٨(ونز، ڤجيستانلي  و.
  
  

  .رسپولوجيتكس پأ ٢٠٠٤© محفوظة حقوق التأليف والنشر جميع 

  

) ١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
 صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ يجب تسمية موقع



مع  الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( للمادة) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣(
على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، ( اتابمنعا  عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل

المواد  استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صتظهر في النكما  الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،الالرسومات، ا
كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب ةبوالمكت

يجوز أن تدرج ضمن وال  ئيا،جز ز عرض المواد للبيع، كليا كان أميجو ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م
م يت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( أخرى معروضة للبيع؛مواد 

 لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ات
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا  

 
 

 
 


