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 يف املسيحنا نا وكياُنوجوُد
 بركته علينا آمني:  (23-51:14يوحنَّا ) فصٌل من إجنيل معلِّمنا يوحنَّا البشري

ُُ اقد     ونين فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلُبكنتم حتبُّ إْن» من اآلب فيعطيكم معزِّيًا آخر ليمكث معكم إىل األبد،  وو
. ال أترككم يتامى ويكون فيكما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم الذي ال يستطيُع العامل أن يقبَله  ألنه ال يراه وال يعرُفه  وأمَّ
يف ذلك الَيوم تعلمون أين أندا يف  فأنتم ستحيون.  ونين. إين أنا حيٌّإين آيت إليكم. بع، قليل ال يراين العامل أيضًا وأمَّا أنتم فتَر

. قال ظهر له ذايته  وُأه أيب  وأنا أحبُّين حيبُّوالذي حيبُّ ين . الذي عن،ه وصاياي وحيفظها فهو الذي حيبُّوأنتم يفَّ وأنا فيكمأيب 
له يهوذا ليس اإلسخريوطي: يا سيِّ، ماذا ح،ث حىت إنك مزمٌع أن ُتظهر ذاتك لنا وليس للعامل؟ أجاب يسوع وقال له: إن 

 .«وإليه نأيت  وعن،ه نصنع منزاًلأحبَّين أحٌ، حيفظ كالمي  وحيبُّه أيب  

ألنه    هو موضوع حمووي “وجودنا وكياننا يف املسيح”  وهو بعنوان: مبعونة الرَّب عنه الَيوم كممسأكلِّاملوضوع الذي 
حبسب النَّص ألنه  .علن لنا سرَّ ُسكىن اآلب واالبن والرُّوُ الُقُ،س فيناُيلكي   وأخذه جس،ًا من أجسادنا ، ابن اهلل جتسُّغاية 

  «أنا فديكم »فينا حبسب قوله   يعين وجود املسيح «أنتم يفَّ»حبسب قوله  يف املسيح اوجودن الكتايب الذي قرأته اآلن  فإنَّ
  ويعين أيضًا وجدود اآلب  «إنه ماكث معكم ويكون فيكم»الرُّوُ الُقُ،س فينا حبسب قوله:  يعين وجود فيناووجود املسيح 

 .«)أنا وأيب( وعن،ه نصنع منزاًل إليه نأيت»فينا حبسب قول الرَّب عن اآلب: 

أي خاصته  وبني البشدر    كما أنَّ النَّص الكتايب الذي قرأته اآلن  ُيفرِّق تفريقًا واضحًا بني الذين ُهم للمسيح من جهة
الرَّسدول  ة كلُّها خاضعة لالبن إذ أخضعها اآلب لالبن  كقول مجيعهم  أو الطَّبيعة البشريَّة بكاملها من جهة ُأخرى. فالبشريَّ

هي كائنة بإوادته  ألنه بل   (27:15كوونثوس 1) «ألنه أخضع )أي اآلب( كلَّ شيء حتت ق،ميه )أي ق،مي االبن(»بولس: 
هم  كما وهم وجم،َّوبرَّ فاختاوهم فعرفهم الرَّب سب الَيوم  فهم أولئك الذين  عنهمم ليس شيء غري خاضع له. وأمَّا من نتكلَّ

  سأشرُ بع، قليل.

  ما:ني هلذا املوضوع  ُهين أساسيَّأحصر كالمي يف بنَ،سوف و
 أوَّاًل: معىن أننا يف املسيح وأنَّ املسيح فينا.

 قادوة على تقبَّل الالَّهوت؟ بتجسُّ، ابن اهلل ثانيًا: كيف صاوت أجسادنا

 أوَّاًل: معىن أننا يف املسيح وأنَّ املسيح فينا
ق،ِّسهم لكدي يكهندوا  .   ق،ِّس خيمة االجتماع واملذبح وهاوون وبنوه ُأُأ»يف كنيسة العه، الق،مي  يقول السيِّ، الرَّب 

ألسدكن يف  وأكون هلم إهلًا  فيعلمون أين أنا الرَّب إهلهم الذي أخرجهم مدن أو  مصدر    وأسكن يف وسط بين إسرائيل
 .(45  44:29خروج ) «إهلهم. أنا الرَّب وسطهم

. هذا يف كنيسة العه، الق،مي. أمَّا يف كنيسة العهد،  وسط شعبهأنه يسكن يف بو قوله مرََّتني  الرَّب يكرِّ هنا  أنَّ واضٌح
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 يوحنَّدا )« فيناالكلمة صاو جس،ًا  وحلَّ »يستهل الق،ِّيس يوحنَّا البشري إجنيله بقوله: فاجل،ي،  وبع، أن صاو الكلمة جس،ًا  
ألنَّ التَّعدبري   “نصب خيمته فينا” أي: ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖνها اليوناين  وحبسب التَّرمجة اقرفيَّة هلا: فاآلية يف نصِّ .(14:1

  “أو بيننا نَصَب خيمته يف وسطنا”   ولكن لكي يكون التَّعبري يف اللُّغة العربيَّة مقبواًل فيكون:“فينا”يعين  ἐν ἡμῖνاليوناين 
إن متسَّكنا بثقة   وبيته حنن». وألننا صرنا بيتًا للرَّب كقول الرَّسول: “بيتنا يففالن حلَّ ضيفًا ” نقول:ولكنَّنا يف اللُّغة العربيَّة 

    أي فينا.،ه صاو يسكن يف بيته  فالرَّب بتجسِّ(6:3 عربانيِّني) «النِّهايةجاء ثابتة إىل الرَّ

يف صالته الشَّفاعيَّة لآلب كىن املسيح فينا  وذلك ُس السِّر العظيم  أي سرِّ على هذا السيِّ، املسيح، يؤكِّ من أجل ذلكو
 :  فيقولمن أجلنا

   (1)(23  21:17يوحنَّا ) «واحد أننا حنُن واحدًا فينا، كما... ليكونوا  إىل واحدمكمَّلني  أنا فيهم وأنت يفَّ ليكونوا»
أودُّ أن أشرُ املعىن اللُّغوي لعباوة  طبقًا هلذه اآلية  بوجودنا يف املسيحقبل أن نستعر  أقوال آباء الكنيسة فيما خيتص و

 «)أفتديس(  αὐτοῖς - فديهم ». أي أنَّ قوله )إجيو إن أفتيس( ἐγὼ ἐν αὐτοῖςفالنَّص اليوناين هلذه العباوة هو  .«أنا فيهم»
السِّر املكتوم منذ ال،ُّهوو ومنذ األجيال  لكنَّه اآلن ق، ُأظهر لق،يسيه  »: كقول بولس الرَّسول  املسيح فيناالذين  حنن نايقص،

املسديح  ف .(27  26كولوسي 1) «وجاء اجمل، الذي هو املسيح فيكممم  الذين أواد اهلل أن يعرفهم ما غىن جم، هذا السِّر يف اأُل
ككنيسدة ولديس     واح،ة بامسهافواح،ة  وكلِّ  بامسهواح، فواح،  كلُّككنيسة أي حنن كأعضاء املسيح  أي  حنن فينا فينا أي

 لكان يلزم أن تكون هذهعمومًا وال يقص، الذين ُهم للمسيح   ألنه لو كان يقص، الطَّبيعة البشريَّة .على وجه العمومكطبيعة بشريَّة 
إمنا يقص،نا حندن الدذين    .له الرَّب  وهذا مل يُقأي يف الطَّبيعة البشريَّة “أنا فيها”أي  )إجيو إن أفيت( ἐγὼ ἐν αὐτῃالعباوة 

ما  نفس . وهو(4:1أفُسس ) «)أي يف املسيح( قبل تأسيس العامل  لنكون ق،ِّيسني وبال لوم ق،َّامه يف احملبَّة فيهاختاونا )اآلب( »
و بكرًا بني إخدوة  ألنَّ الذين سب  فعرفهم  سب  فعيَّنهم  ليكونوا مشاهبني صووة ابنه  ليكون ه»: أيضًا يقوله الرَّسول بولس

 «فهؤالء دعاهم أيضاًَ  والذين دعاهم فهؤالء برَّوهم أيضًا  والذين برَّوهم فهؤالء جمَّ،هم أيضداًََ كثريين. والذين سب  فعيَّنهم 
 .(30  29:8وومية )

البشر  فيقول خماطبًا  مجيع بني يفرِّق السيِّ، املسيح بني الطَّبيعة البشريَّة على وجه العموم  وبني الذين اختاوهم منهكذا و
العامل أسأل من أجل العامل  بل من أجل الذين أعطيتين ألهنم لك ... العامل أبغَضُهم ألهنم ليسوا من العامل ...  لسُت»اآلب: 

ا يوحنَّ) « κἀγὼ ἐν αὐτοῖς وأكون أنا فيهمم ... ُهُفعرِّم امسك وسُأُهفُتمل يعرفك ... وهؤالء عرفوا أنك أنت أوسلتين. وعرَّ
 .(4:1أفُسس ) «قبل تأسيس العامل  لنكون ق،ِّيسني وبال لوم ق،َّامه يف احملبَّة فيهاختاونا »يقول الرَّسول بولس:  .(9:17-26

من يقَبل من العدامل  كقدول بدولس       لكن كلُّ(42:4يوحنَّا ؛  11:2لوقا )ه( ُمخلِّص العامل )كلِّ الرَّب هذا هو املسيح
  .(10:4تيموثاوس 1) والسيَّما املؤمنني )به(مجيع النَّاس  صخلُِّمالرَّسول عنه  إنه 

 «  فهو خليقدة ج،يد،ة  يف املسيحكان أح،  إْن» أيضًا هاَ،وجمَّهذه هي اخلليقة اجل،ي،ة اليت اقتناها املسيح لنفسه بل  
يوحنَّا ) «أعطيتهم اجمل، الذي أعطيتين»هذه هي اخلليقة اجل،ي،ة اليت قال عنها املسيح له اجمل، خماطبًا اآلب: . (17:5كوونثوس 2)

وهكذا يشه، الق،ِّيس بطرس الرَّسدول   .(14:2تسالونيكي 2) “اقتناء جم، وبِّنا يسوع املسيح”أي أنَّ اآلب أواد لنا  .(22:17
  .(10:5بطرس 1) «يف املسيح يسوعاآلب دعانا إىل جم،ه األب،ي »بقوله: 

 غريغوويوس النِّيسي أنه اقتناء الرُّوُ الُقُ،س  فيقول:  الق،ِّيسهذا اجمل، يقول عنه 
ألنه مل يكن ممكنًا  فخ يف وجوههم الذي أعطاه لتالميذه بالنَّالُقُ،س  الرُّوُهو  ما يقص،ه هبذا اجمل، أعتق، أنَّ]

حينئدذ  »يف شدرُ:  [ ... الُقُ،س الرُّوُة إالَّ بتوافقهم بوح،انيَّ  أن يصريوا واح،ًا قني بعضهم عن بعضتفرِّؤالء املهل

                                                                            
 26:17انظر أيضًا: يوحنَّا  -1
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 (.28: 15ونثوس كو1) ...« االبن نفسه سيخضع

  حني يقول: إننا ب،ون الرُّوُ الُقُ،س نكون غرباء وبعي،ين م(373-328سو  )أثناسيوس الرَّوهو نفس ما يذكره البابا 
، الق،ِّيس كريلُّس ويؤكِّ .(3)الكلمة جس،ًا  ُي،عى أبوه أبًا لنا أيضًا  وهلذه الغاية صاو حلول االبن فينابسبب    ألنه(2)عن اهلل

 .(4)لنا على صووة االبن  وجيعلنا حمبوبني ل،ى اآلبالكبري على ذلك بقوله: إن الرُّوُ الُقُ،س هو الذي يشكِّ

جمد،   حنن مجيعًا ناظرين»أنَّ اكتمال هذا اجمل، سيكون هناك يف السَّماء  أمَّا هنا على األو  فيقول:  الرَّسول بولسيشرُ و
ُ  من جم، إىل جم،  نتغري إىل تلك الصُّووة عينها الرَّب بوجه مكشوف كما يف مرآة  .(18:3كوونثدوس  2) «كما من الرَّب الدرُّو

 .(19:3أفُسس ) «... وتعرفوا حمبَّة املسيح الفائقة املعرفة  لكي متتلئوا إىل كلِّ ملء اهلل»كقول الرَّسول بولس أيضًا: 

...  أحيانا مدع املسديح  باخلطايا  وحنن أموات»: يقول فيها الق،ِّيس بولس الرَّسول فاآلية اليتالقياس   هذا وعلى نفس
 ها اليوناين األصلي هكذا:  نقرأها يف نصِّ(6:2أفسس ) «ات يف املسيح يسوعماويَّيف السَّ أقامنا معه وأجلسنا معهو

καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς ... συνεζωοποίησεν τῷ χριστῷ ...  συνήγειρεν (ἡμᾶς) καὶ συνεκάθισεν 

(ἡμᾶς) ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. 

 .)مع املسيح( نا... وأجلس)مع املسيح(  ناوأقام...  مع املسيح نا... أحيا )يف حالة املفعول به(أمواتًا الكائنني  وحنن

. فاملوت ال يق،و أن (21:1فديل   ) «واملوت هو وبح ألنَّ   اقياة هي املسيح»ه بقوله: ويوجز الرَّسول بولس األمر كلَّ
ألنَّ الرَّب نفسه هبتاف بصوت وئيس مالئكة وبوق اهلل سوف ينزل مدن  »يفصلنا عن املسيح حياتنا. يقول الرَّسول بولس: 

 .(16:4تسالونيكي 1) «سيقومون أوَّاًل واألموات يف املسيحالسَّماء  

وود يف كتابات آبداء  إالَّ أنه   “الطَّبيعة البشريَّة” تعبري كر عنِذ كتاب العه، اجل،ي،  أيُّمل يرد يف وضيح  أنه يلزم التَّو
يف الرِّسالة الثَّانيدة للقد،ِّيس    يف كتاب العه، اجل،ي،  مرَّة واح،ة   فق، وود ذكره“الطَّبيعة اإلهليَّة” تعبري وأمَّا عن. الكنيسة

قوى  مبعرفة الدذي دعاندا باجملد،    ما هو للحياة والتَّ ق،وته اإلهليَّة ق، وهبت لنا كلَّ»بطرس الرَّسول واليت يقول فيها إنَّ: 
 ἵνα διὰ τούτων لكي تصريوا هبا شدركاء الطَّبيعدة اإلهليَّدة   مينة  ظمى والثَّذين هبما ق، وهب لنا املواعي، الُعوالفضيلة اللَّ

γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως» (2 4:1بطرس). 

وأنت يفَّ ليكونوا مكمَّلني إىل واح، ... ليكونوا واحد،ًا   أنا فيهم»ح: إىل اآلية اليت يقول فيها السيِّ، املسيواآلن عودة 
 .(23  21:17يوحنَّا ) «فينا  كما أننا حنن واح،

 : يف شرحه هلذه اآلية م(373-328سو  )أثناسيوس الرَّيقول البابا 
... فنحن طبعًا لسنا أبناء كاالبن  ولسنا آهلدة   نصري كما هوف« واح، حنن أننا واح،ًا كما ليكونوا»ل ]مل يُق

مثلما أنَّ االبن هو  “فيكم واح،ًا لكى يكونوا ُه”أن تكون الكلمات هكذا  يلزملكان )وإالَّ(  ... مثله هو نفسه
وبني االبن  إذ أنه هدو  أظهر املسافة واالختالف بيننا « فينا»مل يُقل الكلمات هكذا. بل بقوله  ولكنَّهيف اآلب  

ن ووبواسطته موجدود   نا حنن موجودون يف االبنولكنَّواقكمة الوحي،    وح،ه كائن يف اآلب كالكلمة الوحي،
 نا  كما أنندا واحد،ٌ  هكذا ميكن أن يصريوا واح،ًا فيما بينهم بتمثُّلهم بوح،ِت”فكالمه يقص، به فقط:  .يف اآلب

بد،ون  “ ... موا من الوح،ة املوجودة فينان يستطيعوا أن يصريوا واح،ًا إال إذا تعلَّفإهنم ل بيعة وباق   وإالَّبالطَّ
ندا يف  وجوَد حىت أنَّ  نكون غرباء وبعي،ين عن اهلل  ولكنَّنا بشركة الرُّوُ الُقُ،س  نصري أقرباء هلل الُقُ،س الرُّوُ

                                                                            
 24: 3األويوسيني  ض،َّ -2
 22املقالة الرابعة ض، األويوسيني  -3
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  وحنن حنتفظ به يف داخلنا عن طريد   فيناوالذى يسكن   املوجود فينا بالرُّوُ ا  بل هو خاٌصاآلب هو ليس منَّ
 .(5)[(15:4 حنَّايو1)« فاهلل يسكن فيه وهو يف اهلل  اهلل هو ابُن يسوَع من اعترف أنَّ» يوحنَّااإلقراو كما يقول 

 : م(200-130)إيريناؤس يقول الق،ِّيس و
 لكي جيمع كلَّ امل الشَّ التَّ،بريالذي جاء حبسب  نا يسوُعومسيح واح، هو وبُّ  ]يوج، إله واح، هو اهلل اآلب

 األوَّلكلمة اهلل هدو   كما أنَّ حىت ... ومن ضمنها اإلنسان الذي هو خليقة اهلل  (10:1أفسس ) األشياء يف نفسه
وبأخدذه هدذه    ني بني املنظووين واجلسد،يِّ األوَّل  هكذا يصري هو أيضًا ني غري املنظووين وحيِّالرُّ السَّمائييِّنبني 

 .(6: 16: 3اهلرطقات  )ض،َّ [(22:1أفسس ) ة جيعل نفسه وأسًا للكنيسةاألولويَّ

 :(م444-412)كريلُّس الكبري يقول الق،ِّيس 
 لكي يغرس نفسه فينا باحتاد غري مفترق ذلك اجلس، املأخوذ منها واقتىن لنفسه باجلس، من امرأة )الكلمة( ُول،]
 واحد،اً  فإننا نقتين اقياة داخلنا ونصري بنوٍع ما ونشرب دمه الكرمي حينما نأكل جس، املسيح خملِّصنا كلِّنا  ...
 .(19:22لوقا  إجنيل تفسري) ونقتنيه أيضًا داخلنا[  بل ونسكن فيه معه.

 ويقول الق،ِّيس كريلُّس الكبري أيضًا:
متامًا بصفات طبيعتده  وبينما هو حمتفظ  صاو إنسانًا  ة اآلبمسرَّ مبشيئته اخلاصة وحسب ...اهلل الكلمة  ]إنَّ

 معدًا يف شخصده  التَّ،بري ... فاجتمعت واتَّح،ت حبسب  النَّاسوتلنفسه  ق، اقتىن اخلاصة بال نقصان وال تغيري 
 ... وهاتصوُّ بطريقة ال ميكن  بطريقة ال توصف وال ُتفحص  لُتكوِّنا معًا وح،ًة ةوالبشريَّ اإلهليَّةبيعتان الطَّ الواح، 

إذ  عن بعضهما  ج،ًّامتباعَ،ين  الطَّبيعةَذين كانا حبسب االثنني اللَّف ... بعينه وبآن واح، إنسان فهو إله  وهو أيضًا
وبدذلك   حَ،ين يف نفسه ق، أظهرمها جمتمَعني ومتَّ  اسوتوالنَّ الالَّهوتأعين  ٌة بال قياس هوَّ كانت تفصل بينهما

 .األق،س( لثَّالوثايف  األوَّل)اقواو  [بواسطة نفسه مع اهلل أبيه وبطنا

 ويقول الق،ِّيس باسيليوس الكبري أيضًا يف عظة له عن امليالد:
 الذي كدان مسداوياً   ها بواسطة جس،هكلَّ البشريَّةمجع يف نفسه فق،  ح،ة به.مغروسًة فيه ومتَّ البشريَّةاقتىن ]

 .(6)[ألجسادنا

 يقول الق،ِّيس كريلُّس الكبري:و
 .(29: 1 يوحنَّا)تفسري إجنيل  وألجلنا[ وقام بنا  ا ماتملَّمجيعًا كنَّا يف املسيح ]إننا 

 ويقول الق،ِّيس كريلُّس أيضًا  مؤك،ًا نفس املعىن:
 .(1:5ض،َّ نسطوو ) [حاماًل اجلميع يف نفسهمن بني األموات  )املسيح( قام]

 ا  فيقول:واح، وواح،ة منَّ طبيعتنا البشريَّة  املقصود هبا هو كلُّ ح الق،ِّيس كريلُّس أنَّويوضِّ
 ... عي، تشكيلها حبسب أصلهامام وُيلكي يقوِّمها بالتَّ ها كلَّ طبيعتناحيث إنه صاو إنسانًا كان حاماًل يف ذاته ]
وُأعي،  اوتقى اجلنس البشري إىل ب،اية ثانية - أي يف املسيح -الثَّاين يف آدم  ... إلينامجيع اخلريات تت،فَّ  منه  فإنَّ

إن كان أحٌ، يف املسديح فهدو خليقدة    » بولس:كما يقول  ال يطاهلا الفساد  له إىل ج،َّة اقياة وإىل سريةتشكي
ينبوع اقياة األب،ية  بعد، أن    الُقُ،س الرُّوُج،ي، الذي هو لنا ووُ التَّ وق، ُأعِطَي .(17:5كوونثوس 2) «ج،ي،ة

وقام من ج،يد،   مزَّق وباطات املوت وأظهر نفسه فائقًا للفساد قيامته  َلمَّا  أي بع،  (39:7يوحنَّا ) متجَّ، املسيح
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 .(39:7شرُ إجنيل يوحنَّا ) [اوجعل نفسه واح،ًا منَّحيث إنه صاو إنسانًا  من  هاحاماًل يف ذاته طبيعتنا كلَّ

 يقول البابا أثناسيوس الرَّسو :و
 ... (20:10عدربانيِّني  ) «عرب اقجاب أي جس،ه»السَّموات إىل  الصُّعودُيهيِّئ لنا طري  ... لكي  الرَّب]لق، جاء 

 «ةهريَّد واوتفعي أيتها األبدواب ال،َّ  اوفعوا أيها الرؤساء أبوابكم » قائاًل: السَّمواتاع، إىل الصَّ الطَّري افتتح (  )ف
شيء من املصنوعات  ومل يكن ل الُك إذ هو وبُّ احملتاج إىل فتح األبواب  ألنه مل يكن الكلمة هو .(7:24مزموو )

فكما أنه قد،َّم   ؛حنن الذين كان ُيصع،نا معه جبس،ه اخلاص ا حنتاج إىل ذلك الذين كنَّ بل حنن مغلقًا أمام خالقه 
 [السَّمواتإىل  الصُّعودق، أع،َّ طري   أيضًا )أي جس،ه( هكذا أيضًا بواسطته للموت من أجل اجلميع هذا اجلس،
 .(6  5:25 )جتسُّ، الكلمة

 ويقول الق،ِّيس كريلُّس الكبري:
ومل يكن ذلدك   (24:9عربانيِّني ) «من أجلنار اآلن أمام وجه اهلل اآلب ظَهلكي َي»  السَّماءإىل  )املسيح( صع،]

لكي يق،ِّمنا حنن يف باقري  بل هذا كان...  ألنه قائم فيه منذ األزل لكي ُيق،ِّم نفسه هو أمام نظر اآلب يف الواقع
 الغضب بسدبب معصدية آدم    وواقعني حتت ا مطروحني بعي،ًا عن وجهه حنن الذين كنَّ .حضرة اآلبذاته إىل 
لني هلذه بل وصرنا منذ اآلن مؤهَّ  إذًا  فنحن يف املسيح نربح الوجود أمام وجه اهلل املتسلِّطة علينا. اخلطيئةوبسبب 

 .(17واق   بالرُّوُ)العبادة  املعاينة بسبب أنه ق،َّسنا[

 أبو التَّقلي، الكنسي: م(200-130إيريناؤس )الق،ِّيس اآلب. ويف ذلك يقول حضن ؛ يف املسيح صاو لنا موضعًا يف إذا
لكي جيمعندا  ركة معه. من أجل ذلك  ق، أخلى نفسه جمانًا )أي ب،ون مقابل(  ا حنتاج للشَّ]إننا حنن الذين كنَّ
 (.1:2:5ض،َّ اهلرطقات [ )مجيعًا يف حضن اآلب

 كيف صارت أجسادنا قادرة على تقبَّل الالَّهوت؟ ثانيًا:
 يقول الرَّسول بولس قواًل عجيبًا  حني يقول عن املسيح:

 .(10  9:2كولوسي ) «فيه حيلُّ كلُّ ملء الالَّهوت جسديًّا، وأنتم مملوؤون فيه»
 وكيف أمكن حتقيقه؟ فما معىن هذا الكالم؟

معىن أننا يف املسيح  وأنَّ املسيح فينا. وهذا هدو السِّدر     عرفنا على ق،و اإلمكانوالسَّاب  اق،يث عنه  يف البن، أوَّاًل 
 املسيح فينا.أنَّ ة أن حي،ث فينا ولنا ما ال ميكننا احتماله لوال أننا يف املسيح والكامن وواء إمكانيَّ

 :م(373-328سو  )أثناسيوس الرَّيقول الق،ِّيس 
 .(59: 2 األويوسييِّن )ض،َّ[ على تقبُّل الالَّهوتجيعل اإلنسان قادوًا لكي  صاو الكلمة جس،ًا]

 يقول الق،ِّيس كريلُّس الكبري:و
 شديء.  بسبب ق،وة هذا العنصر الفائقة وتغلُّبه بسهولة على كلِّ او اإلهلية بالنَّ الطَّبيعةُيشبِّه الكتاب املق،َّس ]

ة ومدرَّ   (29:12عربانيِّني ) «آكلة نا ناٌوإهَل إنَّ: »مرَّةفيقول  و وبنبات اققل.باألشجا ُهرايب فُيشبَِّهالتُّ وأمَّا اإلنسان
تكدون غدري    النَّاو فكما أنَّ .(15:103مزموو ) «العشب أيامه  كزهر اققل كذلك ُيزهر اإلنسان مثل: »ُأخرى

فإنده    )يف ناسوته( وصاو حمتَماًل الالَّهوتولكن يف املسيح جاء  اسوت.للنَّالالَّهوت وك  هكذا أيضًا حمتَملة للشَّ
اكن يف نوٍو ال ُيد،   والسَّ» .اقكيم بولس كما شه،  (9:2ولوسي ك) «اجس،يًّ الالَّهوتملء  فيه ق، حلَّ كلُّ»
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او )الديت وآهدا   لذلك فالنَّ أتى وحلَّ يف هيكل جس،ه املأخوذ من العذواء ...  أي اهلل (16:6تيموثداوس  1) «منه
صاو كما الالَّهوت  ألنَّ عيف وهليبها صاو حمتَماًل للخشب اققري الضَّ وك )العليقة( على الشَّموسى( كانت ُتشف  

أي أقوال  اجالفري)[ يسكن كلمة اهلل  ولكن فينا حنن أيضًا ر اقاصل يف املسيح.وهذا هو السِّ اسوت قلُت مالزمًا للنَّ
 .على سفر اخلروج( المعة

 .“بالهوتك مألت الُكلَّعن، صعودك إىل السَّموات جس،يًا  ”نقول يف الُق،َّاس الغريغووي القبطي: و

 يف عظة له عن امليالد: م(379-330باسيليوس الكبري )يقول الق،ِّيس و
علدى الدذين    وكانت تشعُّ .الزُّجاجَعْبَر ألواُ  النُّووكمثل   ضيء عرب جس،ه البشريُتاإلهليَّة ه قوُتكانت ]
 .(7)نقيَّة[عيون قلوهبم  كانت

 :م(390-300أنبا مقاو الكبري )يقول الق،ِّيس و
فإن وصل  ة  وال ُيصيبهم ضرٌو ما.هوتيَّممتلئني بالالَّ ال،َّاخليكونون من  ون بينما ُيجرَّبون من اخلاوج املسيحيُّ]

فهو ال يزال  ليس هكذا  ا الذيوأمَّ ة.هوتيَّاملسيح الكاملة وإىل االمتالء بالالَّ حمبَّةفق، بلغ إىل  أح، إىل هذا املق،او 
 .(15: 26)عظة  ة وقتال[يف ش،َّ يكون ُأخرىويف ساعة   الصَّالةففي ساعة يرتاُ إىل ال،َّاخل  يف حرب من 
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