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وما هي  (.1: 3و )ك «عن ميني هللا جالس   املسيح   ، حيث  ق  و  متم مع املسيح فاطلبوا ما ف   نتم قد ق  إن ك  ف»
. أما احلياة األشياء اليت فوق اليت حيثنا الرسول بولس أن نطلبها، إال احلياة األبدية والوجود الدائم يف حضرة هللا

قد (. أما الوجود الدائم يف حضرة هللا ف3 :17احلقيقي، وابنه الوحيد يسوع املسيح )يو األبدية، فهي معرفة هللا 
 بصعود ربنا يسوع املسيح إىل السموات:حتقق 

بعد أن قام من بني األموات، وهو ابكورة جديدة وغري فاسدة للبشرية، قد صعد إىل  ]ألن عمانوئيل
(. ومل يكن ذلك يف الواقع لكي ي قدم 24: 9السماء، لكي يظهر اآلن أمام وجه هللا اآلب من أجلنا )عب 

ذا كان ابحلري نفسه هو أمام نظر اآلب، ألنه قائم فيه منذ األزل، ومل ينفصل قط عن اآلب لكونه إهلاً، بل ه
 لكي يقد ِّمنا حنن يف ذاته إىل حضرة اآلب[ )القديس كريلس الكبري(.

أقامنا »إن من النتائج املباشرة لصعود ربنا يسوع املسيح، هو أن يقد ِّمنا هلل أبيه ونظهر دائماً أمام وجه هللا: 
ة( مع املسيح يف ة )أو ُم  بَّأألنكم قد م تُّم وحياتكم مستت »(؛ 6: 2)أف  «معه، وأجلسنا معه يف السماوايت

أان أمضي ألعدَّ لكم مكاانً، ومىت أعددت  لكم مكاانً، آيت »وقد وعدان الرب يسوع قائاًل:  (.3: 3)كو  «هللا
(. بل وأكثر من ذلك، فقد أتكدت 3و2: 14)يو  «وآخذكم إيلَّ، حىت حيث أكون أان، تكونون أنتم أيضاً 

 ب من أجلنا:بنوتنا هلل اآلب بصعود ابنه احلبي
]فليس لنفسه قد صعد املسيح ليظهر أمام وجه هللا اآلب، ألنه كان، وهو كائن، وسيكون دائماً يف اآلب،  

وهو ماثل أمام عيين أبيه الذي يفرح به يف كل حني. لقد صعد اآلن ألجلنا ولصاحلنا حنن... لقد ظهر اآلن  
آلب، وجلس كابٍن ليجعلنا حنن أيضًا ن دعى بسببه كإنسان أمام اآلب ألجلنا، ليوقفنا من جديد أمام وجه ا

 [ )القديس كريلس الكبري(.أبناًء وأوالداً هلل
فتح لنا انكان الطريق إىل السماء مغلقاً يف وجه البشرية عامة، ولكن بتجسد الرب وصعوده إىل السموات، 

ريق الصاعد إىل السموات... لقد افتتح الرب لنا من جديد الط]هذا الطريق، وكما يقول القديس أثناسيوس: 
ومل يكن الكلمة نفسه هو احملتاج أن ت فتح له األبواب، إذ كان هو رب الكل ومل يكن شيء من املخلوقات 

فكما أنه  مغلقًا أمام خالقه، ولكننا حنن الذين كنا حنتاج إىل ذلك، حنن الذين كان حيملنا يف جسده اخلاص.
ا أيضًا بواسطة هذا اجلسد قد هيَّأ لنا هذا الطريق الصاعد قدم جسده للموت نيابة عن اجلميع، هكذ

 للسموات[.
 
 
 

 


