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 سياق صالة يسوع 

 أندرياس ج. كوستنربجر بقلم  

طِلق ىلع صالة يسوع يف يوحنا  
ُ
كهنوتية، أطلق آخرون عليها اسم "الصالة  يف املعتاد اسم صالة يسوع ال  17يف حني أ

لة  الصلوات  أطول  من  واحدة  يف  الربانية"، ألنه يف هذا األصحاح اخنرط يسوع    جدير   أمر  هذا.  األناجيل  يف  املسجَّ
ل  لم  يوحنا   إجنيل  أن  بما   أيًضا،  باملالحظة   صالة "  يه  هلا   األفضل  التسمية  اكنت  ربما   اليت  -"الربانية  الصالة"  يسجِّ

- 9:  6اليت علَّمها يسوع تلالميذه بناًء ىلع طلبهم، واليت وردت يف لكٍّ من إجنيل مىت وإجنيل لوقا )مىت    -يذ"اتلالم
(. وبناء ىلع االفرتاض املنطيق بأن يوحنا اكن ىلع دراية بالفعل بوجود األناجيل األقدم منه عندما  4-2:  11؛ لوقا  13

عرض الصالة الربانية من إجنيل مىت أو إجنيل لوقا، عرض صالة كتب إجنيله، نستطيع أن خنمن أنه بداًل من أن ي
 يسوع األخرية قبل صلبه.

الحظ أيًضا أنه بعد صالة يسوع األخرية مبارشة، أشار يوحنا إىل "بستاٍن" دخله يسوع وأتباعه بعدما عربوا وادي  
ظ الرومان ىلع يسوع بقليٍل )يوحنا   كر يوحنا اسم البستان، لن يواجه قراء  (. ويف حني لم يذ2-1:  18قدرون، قبل حتفُّ

األناجيل األقدم صعوبة يف استنتاج أنه اكن بستان جثسيماين، حيث صَّلَّ يسوع قبل إلقاء القبض عليه مبارشة  
(. يف األناجيل األقدم، نقرأ أن يسوع ترضع إىل اآلب ثالث  46- 40:  22؛ لوقا  42-32:  14؛ مرقس  46- 36:  26)مىت  

 
َ
نَْت" )ممرات قائاًل: "يَا أ

َ
نَا بَْل َكَما تُِريُد أ

َ
ِريُد أ

ُ
ُس، َولِكْن لَيَْس َكَما أ

ْ
ْمَكَن فَلْتَْعرُبْ َعِّنِّ هِذهِ الَْكأ

َ
: 26ىت  َبتَاُه، إِْن أ

(. ويبدو أن يوحنا يوسع يف إجنيله إىل حد كبري من نطاق معرفتنا 42:  22؛ لوقا  41،  39،  36:  14؛ مرقس  44،  42،  39
 ه قبل دخوهل البستان مبارشة يف تلك الليلة. بما صَّلَّ يسوع ألجل

 السياق 

نا خبلفية كتابية  وباتلايل، فإن حدث صالة يسوع يف بستان جثسيماين، اذلي جاء يف األناجيل اثلالثة األوىل، يمدُّ
  مذهلة لرواية يوحنا حلدث صالة يسوع األخرية. لكن ما سياق هذه الصالة يف إجنيل يوحنا؟ يقسم يوحنا روايته 

- 2لقصة حياة يسوع يف األساس إىل فصلني بارزين، داعهما العلماء وابلاحثون باسم "سفر اآليات" )األصحاحات  
(. وباتلايل، تشبه قراءة نصيف إجنيل يوحنا من بعض انلوايح 21-13( و"سفر املجد أو اتلمجيد" )األصحاحات  12

القد  أو مباراة كرة  بها اسرتاحة بني فصوهلا،  الشوطني. يف انلصف األول من  مشاهدة مرسحية  بها فاصل بني  م 
اإلجنيل، يَظَهر يسوع وهو يصنع جمموعة من اآليات والعجائب اليت تأخذ األنفاس، واليت ترتاوح من حتويل املاء 
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(. لكن لألسف، رفضت 11( إىل إقامة رجل يُدََع لعازر من املوت )األصحاح  2إىل مخر يف عرس يهودي )األصحاح  
 (. 41-36: 12ية مسيَّاها )األمة ايلهود 

وعندما يُرفَع الستار )أو يزنل الفريقان إىل امللعب مرة أخرى( يف انلصف اثلاين من إجنيل يوحنا، تكون األوضاع 
ت ىلع حنو الفت. فقد مجع يسوع اآلن ابلقية املؤمنة   انية اجلديدة  وهم اتلالميذ االثنا عرش، أو مجاعته املسي  -قد تغريَّ

(. وتبَّنَّ يوحنا يف هذا اجلزء منظور ما بعد القيامة، أو منظور اتلمجيد.  11: 1؛ انظر 1: 13ون "خاصته" يف )اذلين يُدعَ 
وباتلايل، يبدأ "سفر اتلمجيد" ايلوحناوي اكتلايل )الحظ االفتتاحية املنفصلة، اليت توجد يف تناُظر مع االفتتاحية 

  (:18-1: 1اتلمهيدية يف 

ا يَُسوُع َقبَْل  مَّ
َ
نَّ َساَعتَُه قَْد َجاَءْت يِلَنْتَِقَل ِمْن هَذا الَْعالَِم إِىَل اآلِب، إِْذ    "أ

َ
ِعيِد الِْفْصِح، َوُهَو اَعلٌِم أ

نَّ اآلَب 
َ
َحبَُّهْم إِىَل الُْمنْتَََه ... يَُسوُع َوُهَو اَعلٌِم أ

َ
يَن يِف الَْعالَِم، أ ِ تَُه اذلَّ َحبَّ َخاصَّ

َ
  قَْد َدَفَع لُكَّ   اَكَن قَْد أ

نَُّه ِمْن ِعنِْد اهلِل َخَرَج، َوإىَِل اهلِل َيْمِِض، قَاَم َعِن الَْعَشاِء"
َ
ٍء إِىَل يََديِْه، َوأ  ( 4-1: 13)يوحنا  .ََشْ

ته، تلك املحبة نفسها اليت أظهرها   يأيت بعد ذلك مشهد غسل األرجل الشهري، اذلي فيه أظهر يسوع حمبته خلاصَّ
(. وبهذا، ُيَعد مشهد غسل األرجل بمثابة 16:  3؛ انظر  30:  19ألجل خطاياهم )  بعد ذلك بقليٍل بموته ىلع الصليب

َحبَُّهْم إِىَل الُْمنْتَََه"، حيث معَّن لكمة "املنتَه" ىلع األرجح هو "حىت انلهاية" وكذلك  1:  13"عرٍض مسبٍَق" للصليب )
َ
: "أ

 .)"  "إىل أقىص حدٍّ

ن نوعها تماًما، ويه تعرض العشاء األخري اذلي أقامه يسوع مع  من إجنيل يوحنا فريدًة م   17-13ُتَعد األصحاحات  
تالميذه االثِّن عرش )الحظ أن يوحنا لم يرُش رصاحًة إىل تأسيس يسوع العهد اجلديد جبسده ودمه، مفرتًضا إشارة  

ىلع العشاء    ربما يليق بالضوء   6األناجيل اإلزائية األقدم إىل ذلك بالفعل، مع أن احلديث عن خزب احلياة يف يوحنا  
األخري(. ويف هذا اجلزء، نقرأ تعليمات يسوع الوداعية ألقرب أتباعه، واليت اشتملت ىلع تعليمات بشأن ميجء الروح  

(. واتلقسيم  15(، وتعليمات بشأن كيفية اثلبات يف املسيح بعد رحيله )األصحاح  16،  14القدس )األصحاحات  
لألصحاحات   ا  17-13العام  عليها  يُطلَق  يوحنا )اليت  رواية  تسبق  اليت  العلية(،  حديث  أو  الودايع  اخلطاب  سم 

حدث غسل األرجل باعتباره مقدمة قصصية من نوٍع    30-1:  13ألحداث اآلالم والصلب، هو اكتلايل. يروي يوحنا  
 (. 21- 18ما للكٍّ من اخلطاب الودايع وسفر اتلمجيد بأكمله )بما يف ذلك أحداث الصلب واآلالم يف األصحاحات 

(، انتقل يسوع إىل تعليم األحد عرش تلميًذا، يف اخلطاب  30:  13م ما أن تطهَّرت اجلماعة، واغدر يهوذا اخلائن العلية )ث
. ومن آٍن آلخر، اكنت أسئلة من اتلالميذ تقاطع الكم يسوع  33:  16إىل    31:  13الودايع األسايس، اذلي يمتد من  
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]يهوذا اآلخر[(؛ لكن يف اجلزء األكرب من    22]فيلبس[،    8توما[،  ]   5:  14]بطرس[؛    37-36:  13)ىلع سبيل املثال،  
اخلطاب، اكن يسوع يُِعدُّ أتباعه للحياة دون حضوره معهم باجلسد. دون شك، ظن أتباع يسوع أن فقدانهم ملعلِّمهم  

سيؤول   هذا  بأن  يقنعهم  أن  يسوع  حاول  ذلك،  ومع  اللكمة.  معَّن  اكرثيًّا بكلِّ  أمًرا  إىل املحبوب سيكون  فعليًا 
الروح القدس ليسكن يف املؤمنني. وبهذا، بداًل من    -واآلب    -األفضل. فبمجرد خروجه من املشهد، سريسل هو

يسوع   الرب  القدس  معهمأن يكون  الروح  وأقوى يف فيهم، سيصري  أشد  إليه  إىل حضور  األمر اذلي سيؤدي   ،
 وسطهم، بل ويف أعماق كيانهم. 

قطًعا، حنن قد اختربنا شخصيًّا، بصفتنا مؤمِّن العهد اجلديد، اذلين آمنَّا باملسيح وبموته ىلع الصليب نيابة عنا، 
أمًرا  يزال  ال  القدس  الروح  خدمة  ملء  اكن  فقد  العلية،  يف  للتالميذ  بالنسبة  أما  القدس.  الروح  خدمة  ملء 

؛ انظر  2ث قريبًا يف أول يوم مخسني مسييح )أعمال الرسل  مستقبليًّا. ويف هذا اجلزء، نرى يسوع خيربهم بما سيحد
، حيث مثَّل يسوع هذه احلقيقة بشلك مبديئ عند تكليف أتباعه باإلرسايلة(. ثم اختتم يسوع تعايلمه  22:  20يوحنا  

مر  بتشبيه ما سيمرُّ به اتلالميذ من حزن وقيت عند صلبه بما تمرُّ به امرأة ويه تدل طفلها: فيف حني يكون األ
(. وباملثل، سيحزن  33-16:  16مؤلًما ىلع املدى القصري، رساعن ما يفسح األلم املجال للفرح عند والدة الطفل )

بني   من  قائًما  يرونه  عندما  الشديد  الفرح  سيغمرهم  ما  رساعن  لكن  يسوع،  موت  ىلع  وجزية  لفرتة  اتلالميذ 
 األموات. 

ُكْم بِهَذا يِلَُكوَن لَُكْم يِفَّ َساَلٌم. يِف الَْعالَِم َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق، َولِكْن  وبهذا اختتم يسوع حديثه قائاًل: "قَْد لَكَّْمتُ 
نَا قَْد َغلَبُْت الَْعالََم" )

َ
  والشيطان،   للعالم  (. فقد طمأن يسوع أتباعه من جهة الضيق القادم، وأنبأ بغلبته33:  16ثُِقوا: أ

 (. 11: 16 ؛30: 14 ؛31: 12" )الَْعالَمِ  هَذا  َرئِيُس "

 الصالة نفسها 

ع دور يسوع كرئيس كهنة.   السفر األسايس اذلي يعرض بتوسُّ الرسالة إىل العربانيني يه  العهد اجلديد، اكنت  يف 
يصف العهد اجلديد بأكمله يسوع يف أدواره اثلالثة، أي بصفته نبيًّا، واكهنًا، وملًًك. فيما يتعلق بالوظيفة انلبوية، 

لة يف  أدَّى يسوع دور انليب  عند تطهريه للهيلك خالل زيارته األوىل ألورشليم بمناسبة عيد الفصح األول، الُمسجَّ
(. فيف تماٍش مع الصورة اليت رسمها اكتب املزمور، يظهر يسوع وقد أكلته غريته ىلع جمد  22-13:  2إجنيل يوحنا )

يب" يسوع )يوحنا  (. فإن  10:  69؛ انظر مزمور  17:  2اهلل وىلع طهارة عبادة الشعب )يوحنا  
َ
؛  16:  2اهليلك هو "َبيَْت أ

 بعد  ألتباعه  مًكنًا   يعد  يك  – (  9:  3  يوحنا )  املسياين  العريس  بصفته  –(، واملوضع اذلي سيمِض إيله  49:  2انظر لوقا  
 (. 3-2: 14) رحيله
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هَذا ُهَو بِاحْلَِقيَقِة  كذلك، عندما رأى الشعب اآلية املسيانية اليت صنعها يسوع بإشباعه اخلمسة آالف، قالوا: "إِنَّ  
(. لكن  19-15:  18(، وذلك يف تماٍش مع اتلوقع السائد بميجء "نيبٍّ مثل موىس" )تثنية  14:  6اآليِت إِىَل الَْعالَِم!" )   انلَّيِبُّ 

الحظ أنه عند تطهري يسوع للهيلك، تعرَّض للرفض، فنطق بدينونة ىلع األمة ايلهودية. وعندما جرى اتلعرُّف عليه  
تُوا َوخَيْتَِطُفوُه يِلَ ىلع  

ْ
ْن يَأ

َ
نَُّهْم ُمْزِمُعوَن أ

َ
ْجَعلُوُه َمِلًًك" )يوحنا أنه "انلَّيِبُّ اآليِت إِىَل الَْعالَِم"، انسحب من املشهد "إِْذ َعِلَم أ

اًل: "لَيَْس  (. وباتلايل، فقد انطبق عليه ما قاهل يوحنا عنه قبل ُصنعه واحدة من آياته املسيانية يف اجلليل، قائ14-15:  6
(. وهكذا، اكن يسوع نبيًّا بالفعل يف إجنيل 24:  4؛ لوقا  4:  6؛ مرقس  57:  13؛ انظر مىت  44:  4نِليَِبٍّ َكَراَمٌة يِف َوَطِنِه" ) 

 يوحنا، لكنه نيبٌّ مرفوٌض، سواء من السلطات ايلهودية يف أورشليم، أو من أبناء موطنه أنفسهم يف شمال اجلليل.

نا أن الشعب، بعد إشباع اخلمسة آالف مبارشة، اكنوا اعزمني ىلع  أما فيما يتعلق بد ور يسوع كملك، فقد رأينا تلوِّ
(. والحًقا، يف دخول يسوع االنتصاري إىل أورشليم، قبيل صلبه  15:  6إجبار يسوع بالقوة أن يصري ملكهم )يوحنا  

السليمانية ) الطريقة  انظر  19-12  : 12مبارشة، امتطى جحًشا، ودخل إىل املدينة ىلع  (، األمر اذلي  38:  1ملوك  1؛ 
(، ويف تتميٍم أيًضا نلبوة زكريا انليب يف العهد القديم، اذلي قال: "اَل ََتَايِف يَا  14:  12يرمز إىل اتضاعه امللويك )يوحنا  

تَاٍن" )اآلية  
َ
يِت َجالًِسا ىلَعَ َجْحٍش أ

ْ
(. وقد خرجت مجوع غفرية للقائه، 9:9؛ انظر زكريا  15اْبنََة ِصْهيَْوَن. ُهوََذا َمِلُكِك يَأ

  مدينة "  باسم   تُعرف  املجاورة،  املدينة  أرحيا،  اكنت  حيث  – ملوِّحني بسعوف انلخل يف لفتة تعربِّ عن القومية ايلهودية  
وَصنَّا : "قائلني  يهتفون،  واكنوا   -  ايلهودي  القويم  للفخر  رمًزا   انلخل  سعف  واكن  ،"انلخيل

ُ
!    بِاْسمِ   اآليِت   ُمبَارَكٌ !  أ الرَّبِّ

اِئيَل!" )يوحنا   (. 13: 12َمِلُك إرِْسَ

لكن، كما نادى الشعب بيسوع ملًًك عليهم، انضمت مجوع غفرية مشابهة إىل السلطات ايلهودية بعد ذلك بقليل 
م هلم بيالطس يسوع بعد حماكمة صورية، قائاًل: "ُهوََذا َمِلُكُكْم!" رصخوا قائلني:   يف إدانتهم ليسوع. وعندما قدَّ

ْصِلُب َمِلَكُكْم؟" أجاب رؤساء الكهنة بشلك  15- 14:  19"ُخْذُه! ُخْذُه! اْصِلبُْه!" )
َ
أ
َ
(. وعندما ردَّ بيالطس حبسم قائاًل: "أ

!" )اآلية   (. وبعد انلطق حبُكم اإلدانة عليه، أمر بيالطس بعمل الفتة 15خميف، قائلني: "لَيَْس نَلَا َمِلٌك إاِلَّ َقيََْصَ
بثال  اتلهمة  مكتوب عليها  الصليب، تلدل ىلع  بتثبيتها ىلع  وأمر  ايْلَُهوِد"،  َمِلُك  انلَّارِصِيُّ  "يَُسوُع  تقول:  لغات  ث 

هة إىل يسوع )اآلية   (. لم يرِض هذا رؤساء ايلهود، فحاولوا إقناع الوايل الروماين بتعديل الكتابة حبيث تقول:  19املوجَّ
نَا َمِلُك ايْلَُهوِد!"

َ
(. وباتلايل، فيف مفارقة عميقة ومؤسفة، أكَّد  22-21، لكن بيالطس جتاهلهم )اآليتان  "إِنَّ َذاَك قَاَل: أ

بيالطس ما رفضه ايلهود، أي إنه أكد دور يسوع كملك. فكما أن يسوع هو انليب احلقييق رغم رفض الشعب هل، 
 هو أيًضا ملكهم احلقييق، رغم رفضهم هل. 
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ادلرجة نفسها من الوضوح اليت يعرض بها دوريه كنيبٍّ وملك. ومع  ال يعرض إجنيل يوحنا وظيفة يسوع الكهنوتية ب
(؛  36،  29:  1ذلك، يوصف موته ىلع الصليب بمفردات اذلبيحة. فهو "ََحَُل اهلِل" اذلي مات يك "يَْرَفُع َخِطيََّة الَْعالَِم" )

اِلُح" اذلي يبذل نفسه عن "ِخَرافِه" ) ايِع الصَّ قيافا، اذلي اكن رئيس الكهنة ايلهودي يف  (. وإن  18-17،  15:  10وهو "الرَّ
بالصواب   تنبَّأ  السنة،   خطايا   عن   سيموت   اذلي "  الواحد  اإلنسان"  هو   يسوع   بأن   -  منه  جهل  يف   اكن  وإن  – تلك 

  انظر   ؛52-50:  11)  أيًضا   لألمم  بل  وحده،  ايلهودي  للشعب  ليس  اخلالص  تقديم  املمكن  من  صار  وباتلايل،.  الشعب
  رئيس   بصفته  خدم  أنه  العجيبة  املفارقة   من   حيث  –وع هلذه الوظيفة الكهنوتية والشفاعية  يس  وبتتميم (.  16:  10

 . رسميًّا   املنصب   هذا  يشغل  اكن  قيافا   أن  مع   احلقييق  الكهنة  رئيس  هو  اكن  -  نفسه  الوقت  يف  الًكملة  واذلبيحة   الكهنة

م رموز  كذلك، اكن وصف يوحنا إلرسايلة يسوع مصحوبًا باستمرار باإلشارة إىل الف صح، مشرًيا إىل أن يسوع تمَّ
الفصح يف عالقته خبروج شعب إرسائيل من أرض مَص وعتقهم من العبودية. ويف هذا السياق، ال شك أن يوحنا 

ْجِلنَا" )
َ
يًْضا الَْمِسيَح قَْد ُذبَح أل

َ
(. ومن هذه انلوايح مجيعها، وصف 7:  5كورنثوس  1ردَّد صدى قول بولس إن "فِْصَحنَا أ

يسوع بأنه انليب احلقييق، والًكهن احلقييق، وامللك احلقييق، رغم رفض شعبه هل. ويف حقيقة األمر، إن رفض يوحنا 
(. وداخل هذا  41-38:  12الشعب هل كنيب، واكهن، وملك اكن جزًءا ال يتجزأ من إرسايلته املسيانية )انظر يوحنا  

(، ثم عن أتباعه 5-1:  17هو يشفع، عن نفسه أواًل )اإلطار، روى يوحنا تالوة يسوع لصالته األخرية، حيث يُرى و
 (. 26-20: 17(، وأخرًيا عن أوئلك اذلين سيصريون مؤمنني بواسطة شهادة أتباعه األوائل )6-19: 17)

ه يسوع   توجُّ

ه يسوع يف بداية صالته   ،  باخللو من اخلطية   فقط   ليس  تمزيَّ   – اليت اختتمت اخلطاب الودايع ايلوحناوي    - إن توجُّ
ا، يف ساعته األخرية، ليس فقط بإكمال إرسايلته املسيانية،    بإنكار اذلات بل   أيًضا. فمن املذهل أن يسوع اكن مهتمًّ

ا   بل أيًضا بالصالح الرويح ألتباعه، وبإرسايلتهم املستقبلية. وبهذا، اَتذ الوضع الكهنويت للشفيع. فقد اكن مهتمًّ
 
َ
أ َمْن  ِللُكِّ  بَِديًَّة 

َ
أ "َحيَاًة  يعرفوا الكًّ من اإلهل احلقييق وحده ويسوع اذلي أرسله بمنح  ]أي اآلب["، ويه أن  ْعَطيْتَُه 

ا أيًضا بتمجيد اآلب، بداًل من السيع إىل تمجيد ذاته )اآليتان 3-2: 17)يوحنا   (. 5-4(. واكن مهتمًّ

،  يلعطينه أىت باألحرى  لك  –أي يلحقق خمططه الشخيص، أو يسىع إىل رفع مًكنته الشخصية    -يلأخذ  لم يأِت يسوع  
الواهبة احلياة. وباهتمام   أي يلعطي احلياة األبدية خلطاة ضالني، ويلعطي املجد لآلب اذلي لكَّفه بهذه اإلرسايلة 

م للمؤمنني مثااًل )يوحنا   ؛ انظر فيليب  16- 15:  13يسوع بما لآلخرين، كما جتَّلَّ بالفعل يف حدث غسل األرجل، قدَّ
- 34:  13اها يسوع، ينبيغ أن حنبَّ بعضنا بعًضا كما أحبنا هو )يوحنا  (. فبحسب "الوصية اجلديدة" اليت أعط1-11:  2

  هو  – أي املحبة غري املحدودة وابلاذلة  -(. فإن مثال يسوع من إنكار اذلات واالهتمام الفائق بصالح اآلخرين  35
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 كثريين ممَّن  بني  حىت  الشخصية،  املصالح  وحتقيق  اذلات  تعظيم  إىل  السيع  فيه  يسود   اعلم  يف  للغاية  مبكِّت  مثال
 يقولون إنهم مؤمنون. 

ا بأن حيفظ اآلب أوئلك اذلين ائتمنه عليهم ساملني روحيًّا يف اعلٍم يبغضه ويبغضهم أيًضا،  كذلك، اكن يسوع مهتمًّ
لكنهم ليسوا  (. فاتلالميذ موجودون يف العالم  11:  17فقال: "اْحَفْظُهْم يِف اْسِمَك ... يِلَُكونُوا َواِحًدا َكَما حَنُْن" )يوحنا  

(، واكن من شأنه أن يرسل إيلهم  14(. اكن يسوع قد أعطاهم لكمة اهلل بالفعل )اآلية  16،  14،  11من العالم )اآليات  
العالم باقون يف  بينما هم  العالم، بل يلحفظهم  املؤمنني من  لم يصلِّ يلأخذ اآلب  فهو  القدوس قريبًا.  أن   -روحه 

يِر" )ا ِّ ، اكنت صالته يه ألجل تقديس املؤمنني بواسطة حق لكمة اهلل )اآلية  15آلية  "حَتَْفَظُهْم ِمَن الرشِّ (. ومن َثمَّ
17.) 

األكرث من ذلك أن تقديس هؤالء املؤمنني لم يكن ألغراض أنانية، أي يلتسَّنَّ هلم االستمتاع بقداستهم الشخصية،  
هو   اتلقديس  هذا  من  الغرض  اكن  يتعرَّض  18:  17)يوحنا    اإلرسايلةبل  كثرًيا  (.  للتقديس  املرسيل  اهلدف  هذا 

للتجاهل، وهو األمر املؤسف للغاية، ألنه ينبيغ ليس فقط أن يؤدي اتلقديس إىل اإلرسايلة، بل العكس صحيح  
سني   أي أناس يسكن فيهم الروح القدس، ويطيعون   -أيًضا، بمعَّن أن اإلرسايلة جيب أن تمارَس ىلع يد أناس مقدَّ

بعًضا، ويتَّحدون مًعا يف والئهم املشرتك للمسيح، ويف هدفهم من اإلرسايلة إىل العالم   لكمة اهلل، وحيبون بعضهم
مة بمحبتهم بعضهم  ف(. وهكذا،  6-1:  4؛ انظر أفسس  26-20)اآليات   دة جلماعة املؤمنني، املدعَّ إن اإلرسايلة املوحَّ

 .17ة الرب يسوع األخرية يف يوحنا بلعٍض اليت أنشأها فيهم الروح القدس، اكنت يه الرؤية الًكمنة وراء صال 
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