
   »عن يمينِ قُوة اِهللا    منْذُ اآلن يكُون ابن اِإلنْسانِ جاِلسا « 
                             

  بقلم: شكري حبيبي                              
  

ن يمينِ عمنْذُ اآلن يكُون ابن اِإلنْسانِ جاِلسا « 
هو جواب الرب  كان هذا ).٦٩:٢٢(لوقا »قُوة اِهللا

لرؤساء الكهنة والكتبة الذين استجوبوه يسوع المسيح 
ِإن «المحاكمة قبل الحكم عليه بالصلب، قائلين:  أثناء

ِإن قُلْتُ « فَقَاَل لَهم:». كُنْتَ َأنْتَ الْمسيح، فَقُْل لَنَا!
،قُوندالَ تُص لَكُم س ِإنالَ وي وونَنَألْتُ الَ تُجِيب

يتُطْلولنالحظ رد فعل هؤالء الرؤساء على  ».قُونَن
َأفََأنْتَ ابن :«تصريح المسيح، إذ أجابوه قائلين: 

 فَقَالُوا: ».َأنْتُم تَقُولُون ِإنِّي َأنَا هو«فَقَاَل لَهم: » اِهللا؟
ا نَحن سمعنَا من ما حاجتُنَا بعد ِإلَى شَهادة؟ َألنَّنَ«

ه٧١-٦٧:٢٢(لوقا» فَم(.   
منْذُ اآلن يكُون ابن « قوله ب فماذا قصد المسيح

ولماذا كان رد ؟ »ن يمينِ قُوة اِهللاعاِإلنْسانِ جاِلسا 
 »َأفََأنْتَ ابن اِهللا؟:«فعل رؤساء الكهنة السريع 

عن هذه التساؤالت علينا أن نعود إلى  لإلجابة
. وكان اهللا قد السابع من سفر النبي دانيال األصحاح

 حين  كشف للنبي دانيال في رؤيا عما سيحصل إلى
مجيء المسيح، وعن الممالك األربع التي ستسيطر 
على منطقة الشرق األوسط إلى مجيء المسيح. ثم 

كُنْتُ «فاجأ الوحي النبي دانيال بهذه الرؤيا المدهشة: 
اءمبِ السحس عِإذَا مِل وَؤى اللَّيي رى فنِ  َأرثُْل ابم

 .هامقُد وهبامِ، فَقَريمِ اَأليِإلَى الْقَد اءجانٍ َأتَى وِإنْس
فَُأعطي سلْطَانًا ومجدا وملَكُوتًا ِلتَتَعبد لَه كُلُّ 
الشُّعوبِ واُألممِ واَأللْسنَة. سلْطَانُه سلْطَان َأبدي ما 

» كُوتُه ما الَ ينْقَرِضلَن يزوَل، وملَ
  ). ١٤و١٣:٧(دانيال

يبدو واضحاً من هذه اآليات أنه في عهد 
سيأتي مثل (أي الرومانية) المملكة األخيرة الرابعة 

اهللا، وأن اهللا سيعطيه سلطاناً  ابن إنسان ويجيء لعند
مجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واألمم و

ب يسوع المسيح واأللسنة. وهكذا عندما قال الر
منْذُ اآلن يكُون ابن اِإلنْسانِ « لرؤساء الكهنة: 

فَهِم هؤالء الرؤساء أن  ،»جاِلسا عن يمينِ قُوة اِهللا
المسيح يشير إلى نبوءة النبي دانيال، وأنه هو نفسه 

عن يمين اهللا اآلب،  سيجلس اآلنابن اإلنسان الذي 
ت، والذي ستتعبد له ويأخذ السلطان والمجد والملكو

كل الشعوب واألمم واأللسنة. ولهذا سارعوا 
أي أدركوا أن ابن  »َأفََأنْتَ ابن اِهللا؟«بالتساؤل: 

اإلنسان هذا هو نفسه ابن اهللا، المسيح المنتظر الذي 
  تتعبد له كل الشعوب. سسيملك على العالم، و

وإذا عدنا إلى اإلنجيل بحسب بشارة مرقس نقرأ 
ر الذي دار بين رئيس الكهنة الحواهذا 

يضا « والمسيح:  يس الْكَهنَة َأ لَه رِئ َأ فَس
:قَاَل لَهو »ناب يحسنْتَ الْم َأ فَقَاَل » الْمبارك؟ َأ

:وعسانِ « ياِإلنْس ناب ونرصفَ تُبوسو .وَأنَا ه
». السماء جاِلسا عن يمينِ الْقُوة، وآتيا في سحابِ

ما حاجتُنَا بعد ِإلَى « فَمزقَ رِئيس الْكَهنَة ثيابه وقَاَل:
فَالْجميع » شُهود؟ قَد سمعتُم التَّجاديفَ! ما رْأيكُم؟

توالْم جِبتَوسم َأنَّه هلَيوا عكَمح« 
لقد كشفت لنا هذه اآليات  .)٦٤- ب٦١:١٤(مرقس

المسيح صرح وبكل وضوح أنه هو نفسه ابن أن 
المبارك، أي ابن اهللا. وانه هو نفسه ابن اإلنسان 
الذي سيجلس عن يمين القوة، وسيأتي على سحاب 
السماء. ولنالحظ أن الوحي في سفر دانيال قد ربط 
بين مجيء المسيح على سحب السماء وجلوسه عن 

لتتعبد  يمين اهللا، وإعطائه السلطان والمجد والملكوت
له كل الشعوب واألمم واأللسنة. وبعبارة أخرى إن 
الوحي في سفر دانيال لم يكن يشير أبداً إلى حادثة 
المجيء الثاني للمسيح، بل إلى ما سيحققه المسيح 

  في مجيئه األول.



لعّل السؤال اآلن: كيف حقق المسيح في مجيئه 
النبي دانيال؟ لإلجابة نقول: إن المسيح عنه  ما تنبأ

بقيامته الظافرة من بين األموات وصعوده حياً إلى 
السماء قد أتم هذه النبوءة. وهناك شواهد كتابية 
عديدة. ففي حديث المسيح مع تلميذي عمواس اللذين 

َأيها «كانا حائرين من حقيقة القبر الفارغ، قال لهما: 
طالْبانِ والْغَبِي ا تَكَلَّميعِ ممانِ بِجي اِإليميَئا الْقُلُوبِ ف

بِه اَألنْبِياء! َأما كَان ينْبغي َأن الْمسيح يتََألَّم بِهذَا 
لَى مجده؟ويدخُُل  ). إن ٢٦- ٢٥:٢٤(لوقا» ِإ

لَى مجده« تعبير   ُل ِإ يؤكد لنا أن  »ويدخُ
نبي دانيال. فالمسيح تنبأ به ال المسيح قد حقق ما

بقيامته الظافرة وصعوده حياً إلى السماء، قد ُأعطي 
كابن لإلنسان هذا المجد بجلوسه عن يمين اهللا اآلب. 

متّى في األعداد األخيرة من  سجل لنا البشيرو
دفع ِإلَي «بشارته قول الرب يسوع المسيح لتالميذه: 

 »اَألرضِ كُلُّ سلْطَانٍ في السماء وعلَى
كشف المسيح عن أخذه ). وهنا ١٨:٢٨(متى

وصعوده حياً إلى  السلطان كابن لإلنسان بعد قيامته
  السماء.

أما الرسول بطرس فقد ختم موعظته الشهيرة 
يوم الخمسين بالحديث عن قيامة المسيح وجلوسه 
عن يمين اهللا اآلب. وليس هذا فحسب بل أن اهللا قد 

يسوع هذَا َأقَامه اُهللا، ونَحن فَ«  جعله رباً ومسيحاً:
جميعا شُهود ِلذِلك. وِإذ ارتَفَع بِيمينِ اِهللا، وَأخَذَ 
 ي َأنْتُمهذَا الَّذ كَباآلبِ، س نسِ موحِ الْقُدالر دعوم
اآلن تُبصرونَه وتَسمعونَه. َألن داود لَم يصعد ِإلَى 

مي: السبِلر بقُوُل: قَاَل الري هنَفْس وهو .اتاو
 .كيمًئا ِلقَدطوم كاءدَأع عتَّى َأضي حينمي نع سلاج
 وعسَل يعاَهللا ج اِئيَل َأنرِإس تيب يعمينًا جقي لَمعفَلْي

ما وبر ،َأنْتُم وهتُملَبي صاهذَا، الَّذيحأعمال  »س)
). وهنا أكّد الرسول بطرس أن اهللا ٣٦-٣٢:٢الرسل

اآلب هو الذي أقام المسيح وأجلسه عن يمينه، أي 

في مركز القوة والسلطان، وأنه قد ُأعطي له 
  الملكوت، إذ صار رباً ومسيحاً.

نأتي اآلن إلى الشاهد األخير في هذه المقالة، 
رسالة إلى وهو ما دونه لنا الرسول بولس في ال

وِإذْ وجِد في الْهيَئة « فيلبي، إذ قال عن المسيح: 
كَِإنْسانٍ، وضع نَفْسه وَأطَاع حتَّى الْموتَ موتَ 
الصليبِ. ِلذِلك رفَّعه اُهللا َأيضا، وَأعطَاه اسما فَوقَ 

كْبكُلُّ ر وعسمِ يبِاس ثُوتَج مٍ ِلكَيي كُلِّ اسف نمم ة
السماء ومن علَى اَألرضِ ومن تَحتَ اَألرضِ، 
 دجِلم بر وه يحسالْم وعسي انٍ َأنتَرِفَ كُلُّ ِلسعيو

هنا نجد بوضوح إتمام . )١١-٨:٢(فيلبي »اِهللا اآلبِ
المسيح لنبوءة دانيال، بقيامته الظافرة وصعوده حيا 

ذ ُأعطي له السلطان والمجد السماء، إإلى 
لتتعبد له كل  »اسما فَوقَ كُلِّ اسمٍ« والملكوت، 

الشعوب واألمم واأللسنة. وهو ما عبر عنه 
ِلكَي تَجثُو بِاسمِ يسوع « الرسول بولس بالقول: 

نمو اءمي السف نمم ةكْبكُلُّ ر  نمضِ ولَى اَألرع
ويعتَرِفَ كُلُّ ِلسانٍ َأن يسوع الْمسيح  تَحتَ اَألرضِ،

  . »هو رب ِلمجد اِهللا اآلبِ
أجل، لقد حقق المسيح في قيامته الظافرة، التي 
نحتفل بها هذه األيام، ما سبق أن قاله لرؤساء الكهنة 

منْذُ اآلن يكُون ابن اِإلنْسانِ جاِلسا عن يمينِ « أنه: 
اِهللاقُو ه بصعوده حياً إلى السماء.  »ةقول أما إذ أتم

فهو  »آتيا في سحابِ السماءو«المسيح عن نفسه 
يشير إلى السلطان والمجد والملكوت الذي سيأخذه 

  عند قيامته الظافرة وصعوده حياً إلى السماء. 
فلنتوجه بالشكر هللا، ولفادينا المخلّص المسيح 

من أجل خطايانا فحسب، بل قام  الذي لم يمت كفارة
منتصراً لكي يهبنا الخالص األكيد. وصعد إلى 
السماء ليصبح هو الملك والرب، الجالس عن يمين 

اهللا اآلب، له كل المجد والسلطان والعظمة إلى األبد.    

  


