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 شخص املسيح 

 روبرت ج. اكرا بقلم  

د(، وىلع كونه هو املل ز بالفعل ىلع صريورة املسيح إنسانًا )اتلجسُّ ك. لكن  خالل موسم عيد امليالد، يليق بنا أن نركِّ
إىل جانب هذه األفاكر املهمة، ينبيغ أن نقول إن مسيح عيد امليالد هو الاكهن )وانليب( الاكمل، فضاًل عن كونه  

 امللك أيًضا.

مون اذلبائح ويصلُّون ألجل شعبهم )الويني  (. فقد  21، 15: 16اكن كهنة العهد القديم، وال سيما رؤساء الكهنة، يقدِّ
(. واكن تتابُع رؤساء الكهنة يف العهد القديم ظالا لرئيس الكهنة األوحد  1:  5نلاس )عربانيني  اكنوا وسطاًء بني اهلل وا 

واملجيد، اذلي هو يسوع املسيح. وهو لم يكن جمرد إنسان شغل دور الوسيط بني اهلل وانلاس، لكنه اكن يف حقيقة  
ط بني اهلل وانلاس )عربانيني  -األمر هو اهلل (. عالوة ىلع ذلك، لم  5:  2تيموثاوس    1انظر    ؛6:  8اإلنسان اذلي توسَّ

م نفسه بصفته اذلبيحة األبدية الواحدة )عربانيني   م املسيح جمرد ذبائح حيوانية أو تقدمات من احلبوب، لكنه قدَّ يقدِّ
الة يف بعض األحيان، سواء عن نفسه أو عن  (. وأخرًيا، لم يرفع املسيح صلوات ضعيفة، أو غري فعَّ 12:  9؛  27:  7

 (. 25:  7؛ 7: 5الة، وال يزال يفعل ذلك )عربانيني م صلوات جميدة وفعَّ ين، لكنه قدَّ اآلخر

حتتوي ىلع ترضاعته ألجل اتلالميذ وألجل مجيع املؤمنني    17إن صالة املسيح الشفاعية اليت رفعها إىل اآلب يف يوحنا  
، عن بعض  8-1:  17يف يوحنا  الالحقني أيًضا. لكن باإلضافة إىل ذلك، كشف املسيح يف هذه الصالة، وال سيما  

ا. كما أبرز العالقة   ا وإنسانًا حقا جوانب من دوره كوسيط، األمر اذلي يسلِّط الضوء بدوره ىلع طبيعته بصفته إلًها حقا
، ثم أستفيض يف احلديث عن االتفاق  8-1:  17اخلاصة اليت جتمع بينه وبني اآلب. يف هذا املقال، سأقوم بتفسري يوحنا  

م تشجيًعا ىلع اذلي تمَّ ب  ه دور الوسيط، وبشأن محل املسيح اسم "املرَسل". وأخرًيا، سأقدِّ ني اآلب واملسيح بشأن توِّلِّ
 أن نعرف املسيح ونؤمن به بصورة أعمق. 

 8- 1:  17تفسري يوحنا  

َها اآلُب"، ووصف نفسه بأنه "اْبنََك" ) يُّ
َ
 رائع العالقة  (. هذه اللكمات تعكس بشك 1:  17بدأ املسيح صالته بتعبري "أ

الوثيقة واحلميمية بني أقنويم اآلب واالبن يف اثلالوث، واليت تمتد من األزل وتستمر طوال حياة املسيح ىلع األرض.  
اَعُة". ويف إجنيل يوحنا، يشري   تَِت السَّ

َ
لكن رغم هذه الفكرة اإلجيابية، محلت أوىل لكمات املسيح نغمة كئيبة: "قَْد أ

م املسيح طلبته األوىل أو اتلماسه األول،  23:  12؛  4:  2صلب املسيح )يوحنا    هذا اتلعبري إىل ساعة  (. بعد ذلك، قدَّ
يًْضا" )

َ
َدَك ابْنَُك أ (. هذا اتلمجيد املتباَدل بني اآلب واالبن يبدو للوهلة األوىل مثرًيا 1:  17قائاًل: "جَمِِّد اْبنََك ِِّلَُمجِّ
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ل يشمل الروح القدس  بشع العتيد أن يأيت )هذا اتلمجيد املتبادَ ال   الصلب  حبدث  ارتباطه  بسبب  لدلهشة، وذلك
 (. 14: 16أيًضا؛ يوحنا 

عِطي هل قباًل. فقد "أعطى" اآلُب االبَن "ُسلَْطانًا  
ُ
س املسيح طلبته املتعلِّقة باتلمجيد املتبادل ىلع ما أ بعد ذلك، أسَّ

بَِديًَّة ِلُكِّ ]املختارين[" )ىلَعَ ُُكِّ َجَسٍد"، كما أعطاه املختارين "ِِّلُْعِطَي ]االبن
َ
(. ويف هذه الصالة، تبدو  2:  17[ َحيَاًة أ

فكرة "العطاء" بارزًة. فإن عطاء اآلب لالبن يك يعطي االبن بدوره للمختارين يعكس وجود اتفاقية مسبقة بني اآلب  
 أن  إذن  بد  فال   كونه هو اهلل،واالبن. عالوة ىلع ذلك، بما أن االبن اكن يتمتَّع منذ األزل بالفعل بكل السلطان،  

 . اإلنسان-اهلل بصفته كوسيٍط، بدوره  يتعلَّق  اآلب  من السلطان ُكَّ  نواهل

نَْت ]أيها اآلب[ اإِلهَل احْلَِقيِِقَّ وَْحَدَك َويَُسوَع الَْمِسيَح  ف "احلياة األبدية"، ويه "عرِّ يبعد ذلك،  
َ
ْن َيْعِرفُوَك ]املختارون[ أ

َ
أ

رَْسلْتَُه" )
َ
ي أ ِ يعين أن املسيح أدىن من أن يكون هو اهلل    ال (. وإن وصف اآلب بأنه "اإِلهَل احْلَِقيِِقَّ وَْحَدَك"  3:  17اذلَّ

بوضوح يف مواضع أخرى من إجنيله أن املسيح هو اهلل بالاكمل )ىلع سبيل املثال،   بالاكمل. وملاذا؟ ألن يوحنا بنيَّ 
(. لكنَّ الفكرة املراد توصيلها مفادها أننا يك نعرف اهلل اآلب احلقيِق معرفة  28:  20؛  5:  17؛  30:  10؛  18:  5؛  1:  1يوحنا  

. واكن لقب املسيح اذلي ُذِكر هنا مثرًيا لالهتمام؛ فهو    صحيحًة، علينا أن ندرك عالقته باملسيح، اذلي هو اهلل حبقٍّ
رَْسلْتَُه ]أيها اآلب[". 

َ
ي أ ِ  "اذلَّ

ِي  4:  17ثم يف يوحنا   رِْض. الَْعَمَل اذلَّ
َ
نَا جَمَّْدتَُك ىلَعَ األ

َ
، يَذُكر املسيح ما فعله من جانبه بموجب االتفاقية املسبقة: "أ

ْكَملْتُُه". ومع  
َ
ْعَمَل قَْد أ

َ
ْعَطيْتيَِن أل

َ
أن املسيح نطق بهذه اللكمات مساء يوم اخلميس، لكنه ضمَّ حدث الصلب اذلي  أ

د أن املسيح، بصفته رئيس الكهنة، اكن من شأنه أيًضا  رِْض"(. ومن املؤكَّ
َ
وقع يوم اجلمعة إىل هذا اتلرصيح )"ىلَعَ األ

 أن يفعِّل عمل تقديم اذلبيحة اذلي أكمله بعد صعوده إىل السماء. 

ث عن جمده املستقبيل دلى صعوده، قائاًل: "َواآلَن لكن، بعدما حتدَّ  رِْض" مبارشة، حتدَّ
َ
ث املسيح عن عمله "ىلَعَ األ

ي اَكَن ِِل ِعنَْدَك َقبَْل َكْوِن الَْعالَِم" ) ِ َها اآلُب ِعنَْد َذاتَِك بِالَْمْجِد اذلَّ يُّ
َ
نَْت أ

َ
(. ومرة أخرى، تتجَّلَّ ألوهية  5:  17جَمِّْدِِن أ

ح يف إجنيل يوحنا. فقد اكن املسيح عند اآلب "َقبَْل َكْوِن الَْعالَِم". عالوة ىلع ذلك، ثمة تلميح يف هذه  املسيح بوضو
اآلية إىل جوانب خمتلفة من املجد. ثمة جمٍد يف األزل، عندما اكن املسيح هو ابن اهلل األزيل. وبشٍك ما، ثمة جانب  

اإلنسان، عندما اكن ىلع األرض. وأخرًيا، ثمة جمد  -بصفته اهلل  خمتلف من املجد تمتع به املسيح يف حالة اتضاعه،
اإلنسان، وليس  - يتمتع به املسيح يف السماء، وهو شبيٌه باملجد اذلي اكن هل يف األزل، ولكنه جمد املسيح بصفته اهلل

 جمده يف حاتله السابقة للتجسد، أي بصفته ابن اهلل األزيل. 
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ن يوحنا   بعض    8-6:  17تصلة ىلع حنو رصيح وواضح بتالميذ املسيح. يعرض يوحنا  طلبات م  19-9:  17ثم يتضمَّ
ْعَطيْتيَِن" )اآلية  

َ
يَن أ ِ (، "َوُهْم ...  6األسس اليت تربِّر استجابة اآلب هلذه الطلبات. فاملسيح "أظهر اسم اآلب لِلنَّاِس اذلَّ

رَْسلْتيَِن" )اآلية  
َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
ْعَطيْتَُهْم ِِل، َوقَْد  (. ثمة تدرُّج يف اجلم8آَمنُوا أ

َ
لة اتلاِّلة: "اَكنُوا ]اتلالميذ[ لََك ]لآلب[ َوأ

(. يعين ذلك أن اآلب هو اذلي اختار اتلالميذ، ثم أعطاهم لالبن، ثم جتاوب اتلالميذ بشك  6َحِفُظوا لََكََمَك" )اآلية  
ثم حيرص اآلب واالبن )والروح القدس(  سليم. وباتلاِل، تمثَّل جزٌء من االتفاقية يف أن يُعطي اآلب شعبًا لالبن،  

 مًعا ىلع أن يؤمن هؤالء. 

 االتفاقية 

ن  يتضمَّ أعاله،  ذكرنا  خبالص    8-1:  17يوحنا    كما  باالرتباط  واالبن،  اآلب  بني  بِرمت 
ُ
أ ما  اتفاقية  من  جوانب 

املختارين. ونرى يف مواضع أخرى من إجنيل يوحنا أن هذه االتفاقية شملت الروح القدس أيًضا )ىلع سبيل املثال، 
دة. ا15-13:  16؛  26:  15؛  26:  14؛  34:  3يوحنا   ستخدم علماء الالهوت املصلَحون  (. حتمل هذه االتفاقية تسميات متعدِّ

اَلِم" )زكريا     pactum salutis(، أو باكتوم سالوتيس  13:  6يف املقام األول مصطلح "عهد الفداء"، أو "َمُشوَرُة السَّ
 )"عهد اخلالص"( كتسميات هلذه االتفاقية. 

عبارة   الفداء  عهد   ، ككَّ املقدس  الكتاب  يف  نة  املتضمَّ األفاكر  ضوء  ويف  يف  باختصار،  األقانيم  بني  اتفاقية  عن 
بِرمت يف األزل ألجل خالص املختارين. اشتملت هذه االتفاقية ىلع وعود، وىلع أمور تُعَطى، وعمل ينبيغ  

ُ
اثلالوث، أ

أن   املسيح ىلع  القدس(، وموافقة  والروح  )االبن  يُرَسالن  واالبن(، وشخصني  يرِسالن )اآلب  إتمامه، وشخصني 
املختارين د تلمثيل  برمت يف األزل، يه متصلة بدور  يتجسَّ

ُ
أ ، وتمجيد متباَدل، إىل آخره. ومع أن هذه االتفاقية 

 اإلنسان.- املسيح كوسيط، بصفته اهلل

بِرمت 
ُ
بني اهلل الواحد يف ثالثة   يف حِّيِّ الزمنوباتلاِل، فإن عهد الفداء وثيق الصلة بعهد انلعمة، اذلي هو اتفاقية أ

لوا عدم وجود عهدين أو اتفاقيتني منفصلتني فكرياا،    أقانيم وبني املختارين. إال أن بعض الالهوتيني املصلَحني فضَّ
نة داخل عهد انلعمة. واغبلية   وأشاروا إىل وجود عهد واحد فحسب. ورأى هؤالء أن بعض جوانب عهد الفداء متضمَّ

 االختالفات بني هذين الرأيني يه اختالفات ىلع اللغة ومعاِن اللكمات. 

بِرمت بني األقانيم يف اثلالوث؟ أعطى اآلب عدة أشياء للمسيح، أبرزها   8-1:  17ا يوحنا  بَم خيربن
ُ
عن االتفاقية اليت أ

(، و"اللََْكََم" اذلي اكن  2:  17(. كما أعطاه "ُسلَْطانًا ىلَعَ ُُكِّ َجَسٍد" )29:  10؛  39:  6؛ انظر أيًضا  6،  2:  17املختارون )
(. وأخرًيا، أعطاه "الَْعَمَل"، اذلي يشمل ُكَّ ما اكن ىلع املسيح أن  34:  3؛ انظر  8عليه أن يعطيه للمختارين )اآلية  
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رِْض" )
َ
(. وباإلضافة إىل كون اآلب أعطى املسيح هذه األمور، هو أيًضا  37-36:  5؛  34: 4؛ انظر  4: 17يعمله "ىلَعَ األ

ده )اآلية 8، 3: 17"أرسل" املسيح )  (. 54: 8؛ انظر  1( ووعد بأن يمجِّ

، نَعلَم أن املسيح أخذ املختارين، واعتىن بهم كما ينبيغ. لكن، ثمة أمور "يعطيها" االبن 8-1:  17ن خالل يوحنا  وم
بَِديًَّة" )

َ
؛ 1: 1؛ انظر 6:  17(، ويعطيهم "لَكم" اآلب )28:  10؛ 40:  6: انظر أيًضا 2: 17أيًضا. فهو يعطي املختارين "َحيَاًة أ

والروح القدس، أن "حيفظ املختارون لََكََم اآلب"، و"يعرفوا احلق"، و"يؤمنوا بأن   (. كما أنه يضمن، مع اآلب34:  3
د ألجل املختارين، تمثَّل عمل املسيح يف  8، 6:  17اآلب أرسل املسيح" ) (. وفيما يتعلَّق بدور املسيح الكهنويت املحدَّ

اَعُة"؛   تَِت السَّ
َ
(. ويف ضوء أنه اكن ينبيغ ىلع  9- 6هم )اآليات  (، ويف صالته ألجل1:  17مقاساة مذلة الصلب )"قَْد أ

ده. وأخرًيا، فيما يتعلق بدور  املسيح أن يمثل املختارين كإنسان، ويموت عنهم، اشتمل جزء من االتفاقية ىلع جتسُّ
ِي أعطاه اآلب إياه ِّلعمله" )ا ؛  4آلية  االبن املبارش من حنو اآلب، "جمَّد" املسيُح اآلب عن طريق "إكمال الَْعَمَل اذلَّ

 (. 25: 10؛ انظر 6: 17(، كما "أظهر اْسَم اآلب" للمختارين )4: 9انظر 

 يسوع املسيح، اذلي أرسلتَه 

رَْسلْتَُه ]أرسله اآلب[" 
َ
ِي أ يف صالة املسيح اليت رفعها بصفته رئيس الكهنة، وصف نفسه بأنه: "َيَُسوَع الَْمِسيَح اذلَّ

عل "يرسل" مرات عديدة، وحتديًدا ثماِن ومخسون مرة )الفعل "يُرسل" مرتجم  (. ويف إجنيل يوحنا، استُخِدم الف3:  17)
]اليت وردت   apostell]اليت وردت إحدى وثالثني مرة[، ولكمة    pempيف حقيقة األمر عن لكمتني يونانيتني، هما  

عدة مرات بني أقانيم  سبع وعرشون مرة[. وهاتان اللكمتان مرتادفتان يف إجنيل يوحنا(. وقد استُخِدم الفعل "يرسل" 
(. واملسيح،  26:  15؛  26:  14( والروح القدس ) 9: 4يوحنا  1؛ انظر  28:  7؛  36:  5؛  17:  3اثلالوث. فاآلب يُرِسل املسيح )

(. ويف حال لم يكن هذا اكفيًا، اكن املؤمنون  6:  5؛ راجع رؤيا  7:  16؛  26:  15الُمرَسل، يرسل الروح القدس أيًضا )
نَا" )أيًضا جزًءا من فعل اإل

َ
رِْسلُُكْم أ

ُ
رَْسليَِن اآلُب ]أنا املسيح[ أ

َ
 (. 18: 17؛ 20: 13؛ انظر  21: 20رسال: "َكَما أ

رَْسليَِن" إىل اآلب يف كثرٍي من األحيان )ىلع سبيل  
َ
ي أ ِ ملزيد من اتلوضيح هلذه الفكرة، نقول إن املسيح نسب لقب "اذلَّ

(. وباملثل، قال املسيح عن نفسه أربع مرات بأنه ذاك اذلي  5:  16؛  24:  14؛  45:  12؛  16:  8؛  44،  38:  6؛  24-23:  5املثال،  
 (. 3: 7؛ 29: 6؛  38: 5؛ 34: 3أرسله اآلب )

رَْسلْتَُه ]أيها اآلب["  
َ
ِي أ وماذا يمكن أن نتعلَّم عن شخص املسيح من هذا اللقب اذلي نسبه إىل نفسه، وهو "اذلَّ

. فإن مسيًحا ال يمتُّ بصلة للثالوث لن يكون مسيًحا ىلع  اثلالوثأقانيم    (؟ أواًل، نتعلَّم أن املسيح أقنوم من3:  17)
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اإلطالق. ومسيٌح ال يتمتع سوى بعالقة سطحية باآلب والروح القدس هو جمرد مسيح سطيح. لكن مسيح الكتاب  
د طبيعته وهويته.   املقدس هو مسيٌح يف رشكة تامة مع اآلب والروح القدس، يه اليت حتدِّ

رِسل ثانيًا، نت
ُ
علَّم من ذلك أن إرساِّلة املسيح اخلالصية العظيمة اكنت، وال تزال، جزًءا من عمل ثالويث. فاملسيح أ

من اآلب، وهو يُرِسل الروح القدس. فإن وضع خطة خالصنا وتنفيذها إنما هو عمل ثالويث. ولك أقنوم يف اثلالوث  
 حنو غري منفصل عن األقنومني اآلخرين، حبيث يف  يؤدي العمل نفسه، لكن بطريقة تالئم تفرُّده األقنويم، وىلع

انلهاية يقوم هلإٌ واحٌد بالعمل. وإن أفعال اإلرسال املختلفة تثبت ذلك. من هو املسيح؟ هو َمن أرسله اآلب، وَمن  
يرسل الروح القدس. ومن هو اآلب؟ هو َمن أرسل املسيح، ويُرسل الروح القدس. وما الغرض من أفعال اإلرسال 

 الغرض هو خالص املختارين.  هذه؟

ل يف عالقة هذا اإلرسال بالعالقات داخل اثلالوث.   ثاثلًا، يمكن أن نفهم فعل إرسال املسيح فهًما أفضل عندما نتأمَّ
هنا نطأ أرًضا أكرث ضبابية. وسيفيدنا، أواًل، أن نعرض خلفيًة هلذا املوضوع قبل استخالص أي استنتاجات بشأن  

دة  إرسال املسيح. لطاملا  قالت الكنيسة إن العالقات ادلاخلية بني أقانيم اثلالوث يه أساس أعماهلم اخلارجية املحدَّ
املتمثلة يف اخللق والفداء. يعين ذلك أن األدوار اليت يلعبها ُكُّ أقنوم يف اثلالوث يف اخللق والفداء مماثلٌة للعالقات 

، بما أن الكتاب املقدس يبنيِّ نلا   اليت لطاملا اكنت موجودة داخل اثلالوث بني اآلب واالبن والروح القدس. ومن َثمَّ
اخلارجية من خالل   األقانيم  أعمال  استنتاجات عن  نستخلص  أن  بالفعل، علينا حبذٍر  العالقة موجودة  أن هذه 

اء.  عالقاتهم ادلاخلية، والعكس صحيٌح. إال أن بعض اتلحذير واجٌب هنا، وال سيما عند تناُول دور املسيح يف الفد
فيف هذا ادلور، الصلة بني العالقات ادلاخلية بني األقانيم وأعماهلم اخلارجية موجودة بالفعل، لكن ينبيغ أن تصَّفَّ  

 اإلنسان. - ( كينونة املسيح يف دوره كوسيٍط بصفته اهلل2( عهد الفداء، و)1عرب غربال )

بني األقانيم وأعماهلم اخلارجية ىلع   بعد عرض هذه اخللفية، كيف يمكن تطبيق الصلة بني العالقات ادلاخلية
العالقات ادلاخلية بني األقانيم وأفعال اإلرسال  "أفعال اإلرسال"؟ يف إجنيل يوحنا، يبدو أنه يوجد رابط قويٌّ بني 

اآلب واالبن للروح   إرسالالروح القدس أزِّلاا من اآلب واالبن، األمر اذلي يتوافق مع    ينبثقاخلارجية. فيف اثلالوث،  
  إرسال (، األمر اذلي يتوافق مع  26:  5أزِّلاا من اآلب )  مولود(. ويف اثلالوث، االبن  26:  15قدس يف فعل خاريج )ال 

(. يف ضوء هذه الروابط، أود أن أشري إىل نتيجة واحدة فحسب، يمكن  42:  8؛  29:  7اآلب لالبن يف فعل خاريج )
ح سوء فهم حمتماًل بشأن كون املسيح ُمرَساًل. ف بانلظرة السطحية، ربما نظن أن أقنوًما إهلياا ال يمكن أن أن تصحِّ

يُرَسل، لكنَّ معرفتنا بأن الوالدة األزِّلة لالبن من اآلب ال تؤثِّر يف ألوهية املسيح تؤيِّد احلق املرتتب ىلع ذلك، أال 
 وهو أن إرسال اآلب للمسيح ال يؤثر يف ألوهيته.
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  معرفة أعمق باملسيح 

ِنِّ َخرَْجُت ِمْن ِعنِْدَك،   وََعِلُموا ثمة تواٍز بني املعرفة واإليمان. قال املسيح لآلب: "َوُهْم قَِبلُوا    ،8:  17  يوحنا   يف 
َ
يَِقينًا أ

رَْسلْتيَِن". يف الكتاب املقدس، ليست املعرفة يف كثري من األحيان جمرد اكتساٍب ملعلومات عقلية،    َوآَمنُوا
َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
أ

نقرأ هنا، تك املعلومات عن  بل كما  للمزيد من  املؤمن  باإليمان احلقيِق واثلقة. وإن معرفة  املعرفة متصلة  ون 
ره ملا يعرفه بالفعل وثباته فيه( معناه أن يعرف املسيح نفسه ويؤمن به بشك أعمق.   املسيح )أو تذكُّ

الواقع داخل  خاطفٌة لألنفاس. فإننا نتعلم حقائ  8-1:  17إن اتلرصحيات واحلقائق املوجودة يف يوحنا   ق مهمة عن 
اثلالوث. فثمة تمجيد متبادل، وعهد فداء، وعالقات إرسال. كذلك، حنن نتعلم حقائق مهمة عن شخص املسيح  

 اإلنسان، وهو ُمرَسل من اآلب )ويرِسل الروح القدس(، وهو مات ألجلنا طواعية، ويصيلِّ ألجلنا.-نفسه: فهو اهلل

(. وهذه احلياة يه  3ة عن خالصنا، اذلي ُدِِع هنا "احلياة األبدية" )اآلية  نتعلم أيًضا من هذه اآليات حقائق مهم
(، وبها "حَنَفظ" و"نَقبَل"  2حياٌة مع اهلل الرسمدي. ويه حياة تُعطى نلا، حنن غري املستحقني، بواسطة املسيح )اآلية  

)اآليتان   اثلالويث  "اللَكم"  انظر  8،  6برسور  فيها 15-12:  16؛  حياة  أنها  كما  بقدر    (.  فأكرث،  أكرث  املسيح  نعرف 
 استطاعتنا، ونؤمن به، ونتوق إىل أن نراه يف جمده. 

نا إدراكنا لعمق الرشكة  8-1:  17(. يف يوحنا  15:  13أحد جوانب معرفة املسيح واإليمان به هو اتلمثُّل به )يوحنا   ، يمدُّ
: 11تعامل بها مع املؤمنني اآلخرين )يوحنا  بني املسيح واآلب )والروح القدس( بنموذٍج رائع للطريقة اليت جيب أن ن

د شخًصا آخر، وأن يُرَسل، واكن هو نفسه مرِساًل. كما  41-42 (. فاملسيح مارس اتلواُصل، واكن ىلع استعداد أن يمجِّ
العطايا   ويستقبل  اآلخرين،  ألجل  يُصيل  وأن  اآلخرين،  لفائدة  وصعبًا  شاقاا  عماًل  يكمل  أن  استعداد  ىلع  اكن 

 فقد أحب اآلخرين، وأحد أسباب ذلك هو حمبته لآلب.  ويعطيها.

 ِّلعمِّق من معرفتنا وإيماننا باالبن الكهنويت، اذلي أرسله اآلب.  8-1: 17ِّلت الروح القدس يستخدم يوحنا 

 

هو العميد، وكبري املسؤولني األكاديميني، وأستاذ العهد اجلديد بكلية الالهوت املصلَحة بمدينة    د. روبرت ج. اكرا
بعنوان   الكتاب  مؤلف  وهو  اكروِّلنا.  نورث  والية   Cracking the Foundation of the Newشارلوت، 

Perspective on Paul  "(إىل    املنظور   أساس  زعزعة للرسالة  تفسري  كتاب  إىل  باإلضافة  بولس"(،  عن  اجلديد 
 العربانيني لم يصدر بعد. 
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 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة

https://ar.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/12/the-person-of-christ-3/

