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األحد الرابع من زمن القيامة:ظهور يسوع للرسل على البحيرة عنوان األحد

١صفحة

(عب ١٣: ١٨-٢٥)
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ

َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ
إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ

مقدّمة
َّبّ يسوع املسيح  ل مع الكنيسة في ظهورات الر في األحد الرابع من زمن القيامة، نتابع التأمُّ
لتالميذه، وفي هذا األحد نتوقَّف عند ظهوره لهم وفق إجنيل يوحنَّا (٢١: ١-١٤)، على البحيرة أثناء 

صيدهم السمك. 
ل في مفهوم انتظار ظهور الرَّب  في املقطع اخملتار من الرسالة إلى العبرانيّني (١٣: ١٨-٢٥)، نتأمَّ
يسوع الدَّائم في حياتنا ومواقفنا. فنحن، على مثال الرسل والنساء، في مرحلة ما بعد القيامة، 

نعيش اخلوف والقلق، كلَّما واجهتنا عاصفةٌ من عواصف احلياة.

شرح اآليات
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
بعد احلديث – في القسم األوَّل من الفصل الثَّالث عشر من الرسالة إلى العبرانيّني – عن 
ك بثباتٍ بالتَّعليم املسيحيّ، عاد  الطبيعة غير املتغيّرة ليسوع املسيح، وعن احلاجة إلى التمسُّ
كاتب الرسالة للكالم، في املقطع اخملتار لهذا األحد (عب ١٣: ١٨-٢٥)، على موضوع القادة، وركَّز 

   

ة إلى هذه البركة. َّة، كانت هناك حاجةٌ خاصَّ منطقةٍ يهودي

خالصة روحيّة
ستَلِمي هذه الرسالة،  يتكوَّن القسم األخير من الرسالة إلى العبرانيّني من صالةٍ من أجل مُ
صٍ لكامل ما ورد فيها. أطلعهم الكاتب على كلّ ما ينبغي على املسيحيّني أن يكونوا  وملخَّ
عليه، وكيف يكونون كذلك. ما ورد في اآليتني ٢٠ و٢١ هو األساس لهذا القسم الَّذي يشير إلى 
ر احتياجاتنا. وفي الوقت الّذي  َّه ينبغي أن نسمح إلله السالم، وراعي اخلراف العظيم بأن يوفّ أن

َّنا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى يده في كلّ شيء. ا الوسيلة، إالَّ أن قد ال نفهم فيه دائمً
في خضمّ هذه العمليَّة ينبغي أن نطلب صلوات اآلخرين من أجلنا (راجع عب ١٣: ١٨، ١٩)،   
ا من الَّذين كتب  ى بعضً َّا ندرك. على الرغم من أنَّ الكاتب قد سبق وسمَّ ألنَّ ذلك أكثر أهميَّة مم

إليهم أطفاالً من الناحية الروحيَّة (راجع عب ٥: ١١-١٤)، غيرَ أنّه ال يزال يُقيّم صلواتهم. 
َّة، ولكن علينا أن نؤمن واثقني  الكيفيَّة الَّتي يستجيب بها اهللا للصالة تفوق املعرفة البشري
"إله  الَّذي صنعه  العهد،  ولكنَّ  ى،  تُنسَ قد  االنسان  الَّتي يقطعها  العهود  َّه يستجيب.  بأن
السالم... بدم عهدٍ أبديّ" (عب ١٣: ٢٠)، يدوم إلى األبد. هذا العهد مكفولٌ ليس بدم املسيح 

ا بقيامته من بني األموات.  املسفوك فحسب، بل أيضً
لنا اهللا لنعمل مشيئته! الكلمة اليونانيَّة katartizô املستخدمة هنا (عب ١٣: ٢١) ال  سيؤهّ
تعني "كمال" (باليونانيَّة téleios) العمل مبشيئته؛ بل هي تعني، كما وردَت، "وضع العظم 
ا"، بحيث إنَّ هذا االعتدال، أو التأهيل لعمل  ا باعتدالٍ بحيث يشفى في محلّه متامً املكسور معً
ة أو بقوَّتنا. فعندما يكون لنا  مشيئة اهللا يتمُّ بواسطة يسوع املسيح وليس مببادرتنا اخلاصَّ

اإلميان الَّذي نحتاج إليه، سيعمل اهللا فينا ومن خاللنا لتتميم مشيئته في العالم.
يناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيّني أولئك الَّذين يكتب إليهم "بأن يحتملوا كالم التشجيع" 
َّه يعزّيه!  ل كالم التشجيع؟ فهذا الكالم يطلبه االنسان ألن (عب ١٣: ٢٢). وهل يوجد من ال يحتَمِ
فكيف يطلب كاتب الرسالة احتمال كالم التشجيع؟ هنا نفهم أنَّ كالم التشجيع هو البشرى 

ارة الَّتي من أجلها دفع أبناء جميع الكنائس أرواحهم ودماءهم، أال وهي: "املسيح قام"! السَّ

الفكرة (راجع عب ٢: ١-٣؛ ٣: ١٢-١٤؛ ٤: ١١، ١٤؛ ٥: ١١ – ٦: ٨؛ ١٠: ١٩-٢٥؛ ١٣: ١-٧).

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ
أنَّ  يَرِد أيُّ ذكرٍ لسجن "طيموتاوس" هنا وال في رسائل القدّيس بولس. لكن ال شكَّ في  لم 
الشخص الَّذي كان أمينًا في خدمة اهللا قد خاطر بسالمته من أجل البشارة. الكلمة اليونانيَّة 
ةٍ  فر للقيامة مبهمَّ مة هنا "أُخلِيَ سبيله"، قد تعني "أُذِن له"، كما في "إذن السَّ ترجَ apolúô الـمُ
َّه قد "أُخلي سبيل" طيموتاوس من السجن  ا فكرة أن ما" أو حتَّى "اإلعفاء" عن شخصٍ ما. أمَّ
فهي غير معروفة. معاونته للرسول بولس في البشارة قد تؤدّي تلقائيًّا إلى احتمال مواجهة 

مصيرٍ كرفيقه؛ ولكن كونه لم يكن مواطنًا رومانيًّا، كان يُفقده احلقوق الَّتي كانت لبولس. 

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
لم يتمّ توجيه هذه الرسالة إلى شيوخ الكنيسة أو الكنائس، بل إلى جزءٍ من أعضائها. كان 
أولئك اإلخوة يسلّمون "على جميع مدبّريهم وجميع القدّيسني" بأطيب حتيَّات الكاتب. إذا كانت 
ا  هذه اجملموعة في داخل الكنيسة تتألَّف من الكهنة واليهود السابقني (راجع أعمال ٦: ٧)، فرمبّ
أن  وكان عليهم  الناس.  ة  عامَّ كانوا من  الَّذين  "مدبّريهم"  احترام  يجدون صعوبةً في  كانوا 
"يخضعوا" (hegéomai) ملدبّريهم، وأن "يثقوا بهم" (عب ١٣: ١٧). تدلُّ كلمة hegéomai اليونانيَّة 

على القدرة على القيادة وإصدار األوامر. 
َّه من الواضح أنَّ  ا أن يسلّموا على "جميع القدّيسني"، أي جميع املسيحيّني. إن كان عليهم أيضً

َّد أفرادٍ صاحلني ماتوا منذ زمنٍ بعيد.  ا على قيد احلياة، وليس مجر "القدّيسني" كانوا أناسً
عبارة "الَّذين من إيطاليا" قد تعني "الَّذين هم في إيطاليا" أو "اإليطاليُّون" الَّذين كانوا مع الكاتب 
في مكانٍ آخر. ال ميكن حتديد مكان الكاتب على وجه التحديد من هذه العبارة. وبالتَّالي، فإنَّ 
ة  ا النصُّ اليونانيّ. قد تكون هذه تسمية خاصَّ معظم الترجمات غير واضحة، وكذلك أيضً
اإلخوة  حتيَّة  أنَّ  هو  احتماالً  األكثر  اخلارج.  من  حتيَّاتٍ  يُرسلون  الَّذين  اإليطاليّني  باملسيحيّني 
ا لم تكن هاتَان  ستَلِمي هذه الرسالة الَّذين كانوا في مكانٍ بعيد. رمبَّ اإليطاليّني هذه موجَّهة إلى مُ

اجملموعتَان قد التقت إحداهما األخرى.

ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ
ا في املراسالت  مة هنا إلى "نعمة" دعاءً ختاميًّا شائعً ترجَ كانت الكلمة اليونانيَّة charis الـمُ
املسيحيَّة. وتدلُّ ضمنًا على الرغبة في منح بركةٍ إلهيَّة إلى الشخص الَّذي يستَلِم الرسالة. 
لطة الرسوليَّة. ما  َّد حتيَّة متعارف عليها، غالبًا ما كانت هذه البركة تأتي بالسُّ وأكثر من مجر
يحتاج إليه كلُّ شخصٍ أكثر من غيره هو نعمة اهللا. ومع العذاب الَّذي كان يواجه املسيحيّني في 

يسوع هو "راعي اخلراف العظيم"، والراعي الوحيد لنفوسنا. هذا هو املكان الوحيد في الرسالة 
ي يسوع "راعي". االقتباس مأخوذ من نبوءة أشعيا (٦٣: ١١) بحسب  مّ إلى العبرانيّني حيث سُ

الترجمة السبعينيَّة.
حتوي هذه اآلية اإلشارة الوحيدة إلى قيامة املسيح في الرسالة إلى العبرانيّني – "أصعد من بني 
َّه عن ميني اهللا تفترض  األموات ربّنا يسوع املسيح" – مع أنَّ اإلشارات املتكرّرة إلى يسوع على أن
ستخدَمة قبالً (راجع عب ٦: ٢؛ ١١: ٣٥) لم  ذلك. مع ذلك، فإنَّ كلمة "القيامة" (anástasis)، الـمُ
 َّ مة بـــ "أصعدَ". وقد مت ترجَ ترد في هذه اآلية. بل بدالً من ذلك جند الكلمة اليونانيَّة anágô الـمُ
ق ذلك، استطاع أن يعمل  ر بالعهد اجلديد. وبعدما حقَّ ذلك ألنَّ يسوع قد سفك دمه، وبالتَّالي بشَّ

كلَّ شيءٍ آخر كان ضروريًّا "ليجعلهم كاملني" (عب ١٣: ٢١).
َّه موجزٌ لكلّ ما قيل في  كر هذه على فكرة "بدم عهدٍ أبديّ". يبدو أن حتتوي تسبحة الشُّ  
لنا ألن نعمل إرادة  الرسالة إلى العبرانيّني، على األقلّ الفكرة الرئيسيَّة فيها. قوَّة الدم األبديّ تؤهّ
َّتة. العهد الَّذي بدأ بدم يسوع هو في  اهللا. وال ميكن حتقيق ذلك بالعهد القدمي بطبيعته املوق

احلقيقة "أبديّ".

يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ
َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ

ا إنَّ األسفار املقدَّسة  َّ تأهيلنا لعمله. وقيل أيضً عندما نُطيع، يعمل اهللا فينا لكي نعمل ما مت
د اهللا في كلّ ما نعمل بانسجامٍ  لنا "لكلّ عملٍ صالح" (٢ طيم ٣: ١٦، ١٧). ينبغي أن منجّ تؤهّ
َّبّ يسوع املسيح (راجع أف ٣: ٢١). عمل اهللا  ده بهذا اجملد من خالل الكنيسة والر مع إرادته. منجّ
ا. يوفّر  اعة لنعمة اهللا أمرٌ مطلوبٌ أيضً يجعل عمل االنسان ممكنًا. لكنَّ استجابة االنسان بالطَّ
الح" حتَّى في احلاالت  َّه يساعدنا على أن يسود "الصَّ لنا اهللا كلَّ شيءٍ "صالح" نحتاج إليه. إن

الَّتي يسبّبها األشرار بسوء نيَّة (راجع روم ٨: ٢٨).
ق اهللا فينا، ومن خاللنا، كلَّ ما هو ضروريٌّ جلعل املؤمنني  الصالة الواردة هنا هي من أجل أن يحقّ

. دونه "بيسوع املسيح". وكلمة آمني اخلتاميَّة تؤكّد على احلقائق الَّتي قالها الكاتب قبالً ميجّ

إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ
لِبَ من  َّة. لذلك طُ َّة في الرسالة إلى العبرانيّني تتعلَّق بالديانة اليهودي َّ اإلدالء بتصريحاتٍ قوي مت
َّه ينبغي لهم أن يُصغوا إلى كلّ كلمةٍ، وليس  َّاء أن "يحتملوا كالم التشجيع". هذا يعني أن القر
أن يحتملوا طولها فقط. فعبارة "كالم التشجيع" تشمل كالًّ من التعزية، واإلنذار، والتشجيع. 
ا لإلشارة إلى الكرازة علنًا (راجع ١ تس ٢: ٣)، أو في كنيسةٍ محليَّة  تُستخدم هذه العبارة أيضً
(راجع روم ١٢: ٨؛ ١ طيم ٤: ١٣). العظات الواردة على امتداد الرسالة إلى العبرانيّني تدعم هذه 

الهدف  نحو  اآلخرين  لتوجيه  مقدّسة  وديعة  لهم  الكنيسة.  قادة  جتاه  مسؤوليَّتنا  على 
تهم هذه. السماويّ. وفي الوقت نفسه، لنا مسؤوليَّة مساعدتهم في مهمَّ

استخدم كاتب الرسالة إلى العبرانيّني ضمير املتكلّم اجلمع "نا" في اآليتَني ١٨ و٢١ ليدلَّ على 
صيغة جمعٍ حقيقيَّة، ال إنشائيَّة، ملن شاركوه في كتابة هذه الرسالة. ما يُثبت ذلك، ورود 
َّاء األوائل للرسالة إلى العبرانيّني  صيغة املتكلّم املفرد في اآليتَني ١٩ و٢٢. من الواضح أنَّ القر
َّاءه  كانوا يعرفون الكاتب. بعدما كتب الرسالة، أصبح الكاتب بضميرٍ مرتاح. وكان قد حذَّر قر

ا إلى مساعدتهم له. ًا من اخلطر الَّذي يواجههم، ولكنَّه كان يحتاج أيضً ًا وتكرار مرار
ا  ، طلب الكاتب منهم أن "يصلُّوا ألجله"؛ ثانيًا، أحاطهم علمً َّالً َّاء بشأن أمرَين: أو يَ القر استُدعِ
َّه كان قد "سلك  ادقة معهم مبا أن الح"، الَّذي قدَّم دليالً على تعامالته الصَّ بـــ"ضميره الصَّ
َّه يستحقُّ صلواتهم من أجله. لم يكن الكاتب  معهم مسلكًا حسنًا في كلّ شيء"، فإن
َّه كان قد حذَّرهم بوضوحٍ من  ه إليهم، ألن ا في هذا الطلب من املسيحيّني الَّذين يتوجَّ مخادعً
ا كان هناك بعض الشكوك في أذهانهم بخصوص استقامة الكاتب،  األخطار القادمة. لكن رمبَّ

. َا كان لدفاعه هذا عن مسلكه لزومٌ وإالَّ ملَ

ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ
ا". هل كان في  عبَّر الكاتب عن ثقته بهؤالء اإلخوة وبصلواتهم. ومتنَّى أن "يردَّه اهللا إليهم سريعً
ا من زيارتهم؟ يبدو أنَّ زمنًا قضاه في السجن هو التفسير  السجن؟ هل كان مقيَّدًا وممنوعً
َّائه؟ لقد  ل. فإن كان في السجن، فما هي الكلمات األخيرة الَّتي أعطاها الكاتب لقر حتَمَ الـمُ
ستفيضة عن الفرق بني الشريعة القدمية  جذبهم قبالً في الرسالة من خالل دراسةٍ عميقة ومُ

واملسيح. واآلن قد حان الوقت ليودّعهم. لذا، اختتم كالمه بالتَّسبيح، واإلرشاد، واالبتهاج.

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
الم"  ا من أجلهم. "إله السَّ بعدما طلب الكاتب من املسيحيّني أن يصلُّوا من أجله، صلَّى هو أيضً
َّات أخرى في كتاب العهد  الم" ستّ مر الم احلقيقيّ. وردت عبارة "إله السَّ وحده ميكنه أن مينح السَّ
اجلديد، وكلُّها في رسائل القدّيس بولس (راجع روم ١٥٥: ٣٣؛ ١٦: ٢٠؛ ١ قور ١٤: ٣٣؛ ٢ قور ١٣: ١١؛ فل 
٤: ٩؛ ١ تس ٥:٢٣؛ ٢ تس ٣: ١٦). ال ميكن أن يكون هناك سالم عند التخلّي عن اهللا. لنا سالمٌ بسبب 
الم في الكنيسة  نحَ هذا السَّ ليب (راجع أف ٢: ١٤-١٧). وحده اهللا ميكنه مَ موت املسيح على الصَّ

من خالل اإلميان بيسوع املسيح. 
َّه كانت هناك حتزُّباتٌ في الكنائس الَّتي كُتِبَت إليها الرسالة إلى العبرانيّني، لذا فهم  ال بدَّ أن
يحتاجون إلى سالمٍ مع اهللا ومع بعضهم البعض. هذا ما مينحه اهللا وحده ألنَّ جوهر طبيعته هو 

الم. السَّ

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(عب ١٣: ١٨-٢٥)
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ

َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ
إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ

مقدّمة
َّبّ يسوع املسيح  ل مع الكنيسة في ظهورات الر في األحد الرابع من زمن القيامة، نتابع التأمُّ
لتالميذه، وفي هذا األحد نتوقَّف عند ظهوره لهم وفق إجنيل يوحنَّا (٢١: ١-١٤)، على البحيرة أثناء 

صيدهم السمك. 
ل في مفهوم انتظار ظهور الرَّب  في املقطع اخملتار من الرسالة إلى العبرانيّني (١٣: ١٨-٢٥)، نتأمَّ
يسوع الدَّائم في حياتنا ومواقفنا. فنحن، على مثال الرسل والنساء، في مرحلة ما بعد القيامة، 

نعيش اخلوف والقلق، كلَّما واجهتنا عاصفةٌ من عواصف احلياة.

شرح اآليات
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
بعد احلديث – في القسم األوَّل من الفصل الثَّالث عشر من الرسالة إلى العبرانيّني – عن 
ك بثباتٍ بالتَّعليم املسيحيّ، عاد  الطبيعة غير املتغيّرة ليسوع املسيح، وعن احلاجة إلى التمسُّ
كاتب الرسالة للكالم، في املقطع اخملتار لهذا األحد (عب ١٣: ١٨-٢٥)، على موضوع القادة، وركَّز 

   

ة إلى هذه البركة. َّة، كانت هناك حاجةٌ خاصَّ منطقةٍ يهودي

خالصة روحيّة
ستَلِمي هذه الرسالة،  يتكوَّن القسم األخير من الرسالة إلى العبرانيّني من صالةٍ من أجل مُ
صٍ لكامل ما ورد فيها. أطلعهم الكاتب على كلّ ما ينبغي على املسيحيّني أن يكونوا  وملخَّ
عليه، وكيف يكونون كذلك. ما ورد في اآليتني ٢٠ و٢١ هو األساس لهذا القسم الَّذي يشير إلى 
ر احتياجاتنا. وفي الوقت الّذي  َّه ينبغي أن نسمح إلله السالم، وراعي اخلراف العظيم بأن يوفّ أن

َّنا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى يده في كلّ شيء. ا الوسيلة، إالَّ أن قد ال نفهم فيه دائمً
في خضمّ هذه العمليَّة ينبغي أن نطلب صلوات اآلخرين من أجلنا (راجع عب ١٣: ١٨، ١٩)،   
ا من الَّذين كتب  ى بعضً َّا ندرك. على الرغم من أنَّ الكاتب قد سبق وسمَّ ألنَّ ذلك أكثر أهميَّة مم

إليهم أطفاالً من الناحية الروحيَّة (راجع عب ٥: ١١-١٤)، غيرَ أنّه ال يزال يُقيّم صلواتهم. 
َّة، ولكن علينا أن نؤمن واثقني  الكيفيَّة الَّتي يستجيب بها اهللا للصالة تفوق املعرفة البشري
"إله  الَّذي صنعه  العهد،  ولكنَّ  ى،  تُنسَ قد  االنسان  الَّتي يقطعها  العهود  َّه يستجيب.  بأن
السالم... بدم عهدٍ أبديّ" (عب ١٣: ٢٠)، يدوم إلى األبد. هذا العهد مكفولٌ ليس بدم املسيح 

ا بقيامته من بني األموات.  املسفوك فحسب، بل أيضً
لنا اهللا لنعمل مشيئته! الكلمة اليونانيَّة katartizô املستخدمة هنا (عب ١٣: ٢١) ال  سيؤهّ
تعني "كمال" (باليونانيَّة téleios) العمل مبشيئته؛ بل هي تعني، كما وردَت، "وضع العظم 
ا"، بحيث إنَّ هذا االعتدال، أو التأهيل لعمل  ا باعتدالٍ بحيث يشفى في محلّه متامً املكسور معً
ة أو بقوَّتنا. فعندما يكون لنا  مشيئة اهللا يتمُّ بواسطة يسوع املسيح وليس مببادرتنا اخلاصَّ

اإلميان الَّذي نحتاج إليه، سيعمل اهللا فينا ومن خاللنا لتتميم مشيئته في العالم.
يناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيّني أولئك الَّذين يكتب إليهم "بأن يحتملوا كالم التشجيع" 
َّه يعزّيه!  ل كالم التشجيع؟ فهذا الكالم يطلبه االنسان ألن (عب ١٣: ٢٢). وهل يوجد من ال يحتَمِ
فكيف يطلب كاتب الرسالة احتمال كالم التشجيع؟ هنا نفهم أنَّ كالم التشجيع هو البشرى 

ارة الَّتي من أجلها دفع أبناء جميع الكنائس أرواحهم ودماءهم، أال وهي: "املسيح قام"! السَّ

الفكرة (راجع عب ٢: ١-٣؛ ٣: ١٢-١٤؛ ٤: ١١، ١٤؛ ٥: ١١ – ٦: ٨؛ ١٠: ١٩-٢٥؛ ١٣: ١-٧).

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ
أنَّ  يَرِد أيُّ ذكرٍ لسجن "طيموتاوس" هنا وال في رسائل القدّيس بولس. لكن ال شكَّ في  لم 
الشخص الَّذي كان أمينًا في خدمة اهللا قد خاطر بسالمته من أجل البشارة. الكلمة اليونانيَّة 
ةٍ  فر للقيامة مبهمَّ مة هنا "أُخلِيَ سبيله"، قد تعني "أُذِن له"، كما في "إذن السَّ ترجَ apolúô الـمُ
َّه قد "أُخلي سبيل" طيموتاوس من السجن  ا فكرة أن ما" أو حتَّى "اإلعفاء" عن شخصٍ ما. أمَّ
فهي غير معروفة. معاونته للرسول بولس في البشارة قد تؤدّي تلقائيًّا إلى احتمال مواجهة 

مصيرٍ كرفيقه؛ ولكن كونه لم يكن مواطنًا رومانيًّا، كان يُفقده احلقوق الَّتي كانت لبولس. 

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
لم يتمّ توجيه هذه الرسالة إلى شيوخ الكنيسة أو الكنائس، بل إلى جزءٍ من أعضائها. كان 
أولئك اإلخوة يسلّمون "على جميع مدبّريهم وجميع القدّيسني" بأطيب حتيَّات الكاتب. إذا كانت 
ا  هذه اجملموعة في داخل الكنيسة تتألَّف من الكهنة واليهود السابقني (راجع أعمال ٦: ٧)، فرمبّ
أن  وكان عليهم  الناس.  ة  عامَّ كانوا من  الَّذين  "مدبّريهم"  احترام  يجدون صعوبةً في  كانوا 
"يخضعوا" (hegéomai) ملدبّريهم، وأن "يثقوا بهم" (عب ١٣: ١٧). تدلُّ كلمة hegéomai اليونانيَّة 

على القدرة على القيادة وإصدار األوامر. 
َّه من الواضح أنَّ  ا أن يسلّموا على "جميع القدّيسني"، أي جميع املسيحيّني. إن كان عليهم أيضً

َّد أفرادٍ صاحلني ماتوا منذ زمنٍ بعيد.  ا على قيد احلياة، وليس مجر "القدّيسني" كانوا أناسً
عبارة "الَّذين من إيطاليا" قد تعني "الَّذين هم في إيطاليا" أو "اإليطاليُّون" الَّذين كانوا مع الكاتب 
في مكانٍ آخر. ال ميكن حتديد مكان الكاتب على وجه التحديد من هذه العبارة. وبالتَّالي، فإنَّ 
ة  ا النصُّ اليونانيّ. قد تكون هذه تسمية خاصَّ معظم الترجمات غير واضحة، وكذلك أيضً
اإلخوة  حتيَّة  أنَّ  هو  احتماالً  األكثر  اخلارج.  من  حتيَّاتٍ  يُرسلون  الَّذين  اإليطاليّني  باملسيحيّني 
ا لم تكن هاتَان  ستَلِمي هذه الرسالة الَّذين كانوا في مكانٍ بعيد. رمبَّ اإليطاليّني هذه موجَّهة إلى مُ

اجملموعتَان قد التقت إحداهما األخرى.

ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ
ا في املراسالت  مة هنا إلى "نعمة" دعاءً ختاميًّا شائعً ترجَ كانت الكلمة اليونانيَّة charis الـمُ
املسيحيَّة. وتدلُّ ضمنًا على الرغبة في منح بركةٍ إلهيَّة إلى الشخص الَّذي يستَلِم الرسالة. 
لطة الرسوليَّة. ما  َّد حتيَّة متعارف عليها، غالبًا ما كانت هذه البركة تأتي بالسُّ وأكثر من مجر
يحتاج إليه كلُّ شخصٍ أكثر من غيره هو نعمة اهللا. ومع العذاب الَّذي كان يواجه املسيحيّني في 

يسوع هو "راعي اخلراف العظيم"، والراعي الوحيد لنفوسنا. هذا هو املكان الوحيد في الرسالة 
ي يسوع "راعي". االقتباس مأخوذ من نبوءة أشعيا (٦٣: ١١) بحسب  مّ إلى العبرانيّني حيث سُ

الترجمة السبعينيَّة.
حتوي هذه اآلية اإلشارة الوحيدة إلى قيامة املسيح في الرسالة إلى العبرانيّني – "أصعد من بني 
َّه عن ميني اهللا تفترض  األموات ربّنا يسوع املسيح" – مع أنَّ اإلشارات املتكرّرة إلى يسوع على أن
ستخدَمة قبالً (راجع عب ٦: ٢؛ ١١: ٣٥) لم  ذلك. مع ذلك، فإنَّ كلمة "القيامة" (anástasis)، الـمُ
 َّ مة بـــ "أصعدَ". وقد مت ترجَ ترد في هذه اآلية. بل بدالً من ذلك جند الكلمة اليونانيَّة anágô الـمُ
ق ذلك، استطاع أن يعمل  ر بالعهد اجلديد. وبعدما حقَّ ذلك ألنَّ يسوع قد سفك دمه، وبالتَّالي بشَّ

كلَّ شيءٍ آخر كان ضروريًّا "ليجعلهم كاملني" (عب ١٣: ٢١).
َّه موجزٌ لكلّ ما قيل في  كر هذه على فكرة "بدم عهدٍ أبديّ". يبدو أن حتتوي تسبحة الشُّ  
لنا ألن نعمل إرادة  الرسالة إلى العبرانيّني، على األقلّ الفكرة الرئيسيَّة فيها. قوَّة الدم األبديّ تؤهّ
َّتة. العهد الَّذي بدأ بدم يسوع هو في  اهللا. وال ميكن حتقيق ذلك بالعهد القدمي بطبيعته املوق

احلقيقة "أبديّ".

يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ
َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ

ا إنَّ األسفار املقدَّسة  َّ تأهيلنا لعمله. وقيل أيضً عندما نُطيع، يعمل اهللا فينا لكي نعمل ما مت
د اهللا في كلّ ما نعمل بانسجامٍ  لنا "لكلّ عملٍ صالح" (٢ طيم ٣: ١٦، ١٧). ينبغي أن منجّ تؤهّ
َّبّ يسوع املسيح (راجع أف ٣: ٢١). عمل اهللا  ده بهذا اجملد من خالل الكنيسة والر مع إرادته. منجّ
ا. يوفّر  اعة لنعمة اهللا أمرٌ مطلوبٌ أيضً يجعل عمل االنسان ممكنًا. لكنَّ استجابة االنسان بالطَّ
الح" حتَّى في احلاالت  َّه يساعدنا على أن يسود "الصَّ لنا اهللا كلَّ شيءٍ "صالح" نحتاج إليه. إن

الَّتي يسبّبها األشرار بسوء نيَّة (راجع روم ٨: ٢٨).
ق اهللا فينا، ومن خاللنا، كلَّ ما هو ضروريٌّ جلعل املؤمنني  الصالة الواردة هنا هي من أجل أن يحقّ

. دونه "بيسوع املسيح". وكلمة آمني اخلتاميَّة تؤكّد على احلقائق الَّتي قالها الكاتب قبالً ميجّ

إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ
لِبَ من  َّة. لذلك طُ َّة في الرسالة إلى العبرانيّني تتعلَّق بالديانة اليهودي َّ اإلدالء بتصريحاتٍ قوي مت
َّه ينبغي لهم أن يُصغوا إلى كلّ كلمةٍ، وليس  َّاء أن "يحتملوا كالم التشجيع". هذا يعني أن القر
أن يحتملوا طولها فقط. فعبارة "كالم التشجيع" تشمل كالًّ من التعزية، واإلنذار، والتشجيع. 
ا لإلشارة إلى الكرازة علنًا (راجع ١ تس ٢: ٣)، أو في كنيسةٍ محليَّة  تُستخدم هذه العبارة أيضً
(راجع روم ١٢: ٨؛ ١ طيم ٤: ١٣). العظات الواردة على امتداد الرسالة إلى العبرانيّني تدعم هذه 

٢صفحة

الهدف  نحو  اآلخرين  لتوجيه  مقدّسة  وديعة  لهم  الكنيسة.  قادة  جتاه  مسؤوليَّتنا  على 
تهم هذه. السماويّ. وفي الوقت نفسه، لنا مسؤوليَّة مساعدتهم في مهمَّ

استخدم كاتب الرسالة إلى العبرانيّني ضمير املتكلّم اجلمع "نا" في اآليتَني ١٨ و٢١ ليدلَّ على 
صيغة جمعٍ حقيقيَّة، ال إنشائيَّة، ملن شاركوه في كتابة هذه الرسالة. ما يُثبت ذلك، ورود 
َّاء األوائل للرسالة إلى العبرانيّني  صيغة املتكلّم املفرد في اآليتَني ١٩ و٢٢. من الواضح أنَّ القر
َّاءه  كانوا يعرفون الكاتب. بعدما كتب الرسالة، أصبح الكاتب بضميرٍ مرتاح. وكان قد حذَّر قر

ا إلى مساعدتهم له. ًا من اخلطر الَّذي يواجههم، ولكنَّه كان يحتاج أيضً ًا وتكرار مرار
ا  ، طلب الكاتب منهم أن "يصلُّوا ألجله"؛ ثانيًا، أحاطهم علمً َّالً َّاء بشأن أمرَين: أو يَ القر استُدعِ
َّه كان قد "سلك  ادقة معهم مبا أن الح"، الَّذي قدَّم دليالً على تعامالته الصَّ بـــ"ضميره الصَّ
َّه يستحقُّ صلواتهم من أجله. لم يكن الكاتب  معهم مسلكًا حسنًا في كلّ شيء"، فإن
َّه كان قد حذَّرهم بوضوحٍ من  ه إليهم، ألن ا في هذا الطلب من املسيحيّني الَّذين يتوجَّ مخادعً
ا كان هناك بعض الشكوك في أذهانهم بخصوص استقامة الكاتب،  األخطار القادمة. لكن رمبَّ

. َا كان لدفاعه هذا عن مسلكه لزومٌ وإالَّ ملَ

ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ
ا". هل كان في  عبَّر الكاتب عن ثقته بهؤالء اإلخوة وبصلواتهم. ومتنَّى أن "يردَّه اهللا إليهم سريعً
ا من زيارتهم؟ يبدو أنَّ زمنًا قضاه في السجن هو التفسير  السجن؟ هل كان مقيَّدًا وممنوعً
َّائه؟ لقد  ل. فإن كان في السجن، فما هي الكلمات األخيرة الَّتي أعطاها الكاتب لقر حتَمَ الـمُ
ستفيضة عن الفرق بني الشريعة القدمية  جذبهم قبالً في الرسالة من خالل دراسةٍ عميقة ومُ

واملسيح. واآلن قد حان الوقت ليودّعهم. لذا، اختتم كالمه بالتَّسبيح، واإلرشاد، واالبتهاج.

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
الم"  ا من أجلهم. "إله السَّ بعدما طلب الكاتب من املسيحيّني أن يصلُّوا من أجله، صلَّى هو أيضً
َّات أخرى في كتاب العهد  الم" ستّ مر الم احلقيقيّ. وردت عبارة "إله السَّ وحده ميكنه أن مينح السَّ
اجلديد، وكلُّها في رسائل القدّيس بولس (راجع روم ١٥٥: ٣٣؛ ١٦: ٢٠؛ ١ قور ١٤: ٣٣؛ ٢ قور ١٣: ١١؛ فل 
٤: ٩؛ ١ تس ٥:٢٣؛ ٢ تس ٣: ١٦). ال ميكن أن يكون هناك سالم عند التخلّي عن اهللا. لنا سالمٌ بسبب 
الم في الكنيسة  نحَ هذا السَّ ليب (راجع أف ٢: ١٤-١٧). وحده اهللا ميكنه مَ موت املسيح على الصَّ

من خالل اإلميان بيسوع املسيح. 
َّه كانت هناك حتزُّباتٌ في الكنائس الَّتي كُتِبَت إليها الرسالة إلى العبرانيّني، لذا فهم  ال بدَّ أن
يحتاجون إلى سالمٍ مع اهللا ومع بعضهم البعض. هذا ما مينحه اهللا وحده ألنَّ جوهر طبيعته هو 

الم. السَّ



(عب ١٣: ١٨-٢٥)
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ

َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ
إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ

مقدّمة
َّبّ يسوع املسيح  ل مع الكنيسة في ظهورات الر في األحد الرابع من زمن القيامة، نتابع التأمُّ
لتالميذه، وفي هذا األحد نتوقَّف عند ظهوره لهم وفق إجنيل يوحنَّا (٢١: ١-١٤)، على البحيرة أثناء 

صيدهم السمك. 
ل في مفهوم انتظار ظهور الرَّب  في املقطع اخملتار من الرسالة إلى العبرانيّني (١٣: ١٨-٢٥)، نتأمَّ
يسوع الدَّائم في حياتنا ومواقفنا. فنحن، على مثال الرسل والنساء، في مرحلة ما بعد القيامة، 

نعيش اخلوف والقلق، كلَّما واجهتنا عاصفةٌ من عواصف احلياة.

شرح اآليات
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
بعد احلديث – في القسم األوَّل من الفصل الثَّالث عشر من الرسالة إلى العبرانيّني – عن 
ك بثباتٍ بالتَّعليم املسيحيّ، عاد  الطبيعة غير املتغيّرة ليسوع املسيح، وعن احلاجة إلى التمسُّ
كاتب الرسالة للكالم، في املقطع اخملتار لهذا األحد (عب ١٣: ١٨-٢٥)، على موضوع القادة، وركَّز 

   

ة إلى هذه البركة. َّة، كانت هناك حاجةٌ خاصَّ منطقةٍ يهودي

خالصة روحيّة
ستَلِمي هذه الرسالة،  يتكوَّن القسم األخير من الرسالة إلى العبرانيّني من صالةٍ من أجل مُ
صٍ لكامل ما ورد فيها. أطلعهم الكاتب على كلّ ما ينبغي على املسيحيّني أن يكونوا  وملخَّ
عليه، وكيف يكونون كذلك. ما ورد في اآليتني ٢٠ و٢١ هو األساس لهذا القسم الَّذي يشير إلى 
ر احتياجاتنا. وفي الوقت الّذي  َّه ينبغي أن نسمح إلله السالم، وراعي اخلراف العظيم بأن يوفّ أن

َّنا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى يده في كلّ شيء. ا الوسيلة، إالَّ أن قد ال نفهم فيه دائمً
في خضمّ هذه العمليَّة ينبغي أن نطلب صلوات اآلخرين من أجلنا (راجع عب ١٣: ١٨، ١٩)،   
ا من الَّذين كتب  ى بعضً َّا ندرك. على الرغم من أنَّ الكاتب قد سبق وسمَّ ألنَّ ذلك أكثر أهميَّة مم

إليهم أطفاالً من الناحية الروحيَّة (راجع عب ٥: ١١-١٤)، غيرَ أنّه ال يزال يُقيّم صلواتهم. 
َّة، ولكن علينا أن نؤمن واثقني  الكيفيَّة الَّتي يستجيب بها اهللا للصالة تفوق املعرفة البشري
"إله  الَّذي صنعه  العهد،  ولكنَّ  ى،  تُنسَ قد  االنسان  الَّتي يقطعها  العهود  َّه يستجيب.  بأن
السالم... بدم عهدٍ أبديّ" (عب ١٣: ٢٠)، يدوم إلى األبد. هذا العهد مكفولٌ ليس بدم املسيح 

ا بقيامته من بني األموات.  املسفوك فحسب، بل أيضً
لنا اهللا لنعمل مشيئته! الكلمة اليونانيَّة katartizô املستخدمة هنا (عب ١٣: ٢١) ال  سيؤهّ
تعني "كمال" (باليونانيَّة téleios) العمل مبشيئته؛ بل هي تعني، كما وردَت، "وضع العظم 
ا"، بحيث إنَّ هذا االعتدال، أو التأهيل لعمل  ا باعتدالٍ بحيث يشفى في محلّه متامً املكسور معً
ة أو بقوَّتنا. فعندما يكون لنا  مشيئة اهللا يتمُّ بواسطة يسوع املسيح وليس مببادرتنا اخلاصَّ

اإلميان الَّذي نحتاج إليه، سيعمل اهللا فينا ومن خاللنا لتتميم مشيئته في العالم.
يناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيّني أولئك الَّذين يكتب إليهم "بأن يحتملوا كالم التشجيع" 
َّه يعزّيه!  ل كالم التشجيع؟ فهذا الكالم يطلبه االنسان ألن (عب ١٣: ٢٢). وهل يوجد من ال يحتَمِ
فكيف يطلب كاتب الرسالة احتمال كالم التشجيع؟ هنا نفهم أنَّ كالم التشجيع هو البشرى 

ارة الَّتي من أجلها دفع أبناء جميع الكنائس أرواحهم ودماءهم، أال وهي: "املسيح قام"! السَّ

الفكرة (راجع عب ٢: ١-٣؛ ٣: ١٢-١٤؛ ٤: ١١، ١٤؛ ٥: ١١ – ٦: ٨؛ ١٠: ١٩-٢٥؛ ١٣: ١-٧).

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ
أنَّ  يَرِد أيُّ ذكرٍ لسجن "طيموتاوس" هنا وال في رسائل القدّيس بولس. لكن ال شكَّ في  لم 
الشخص الَّذي كان أمينًا في خدمة اهللا قد خاطر بسالمته من أجل البشارة. الكلمة اليونانيَّة 
ةٍ  فر للقيامة مبهمَّ مة هنا "أُخلِيَ سبيله"، قد تعني "أُذِن له"، كما في "إذن السَّ ترجَ apolúô الـمُ
َّه قد "أُخلي سبيل" طيموتاوس من السجن  ا فكرة أن ما" أو حتَّى "اإلعفاء" عن شخصٍ ما. أمَّ
فهي غير معروفة. معاونته للرسول بولس في البشارة قد تؤدّي تلقائيًّا إلى احتمال مواجهة 

مصيرٍ كرفيقه؛ ولكن كونه لم يكن مواطنًا رومانيًّا، كان يُفقده احلقوق الَّتي كانت لبولس. 

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
لم يتمّ توجيه هذه الرسالة إلى شيوخ الكنيسة أو الكنائس، بل إلى جزءٍ من أعضائها. كان 
أولئك اإلخوة يسلّمون "على جميع مدبّريهم وجميع القدّيسني" بأطيب حتيَّات الكاتب. إذا كانت 
ا  هذه اجملموعة في داخل الكنيسة تتألَّف من الكهنة واليهود السابقني (راجع أعمال ٦: ٧)، فرمبّ
أن  وكان عليهم  الناس.  ة  عامَّ كانوا من  الَّذين  "مدبّريهم"  احترام  يجدون صعوبةً في  كانوا 
"يخضعوا" (hegéomai) ملدبّريهم، وأن "يثقوا بهم" (عب ١٣: ١٧). تدلُّ كلمة hegéomai اليونانيَّة 

على القدرة على القيادة وإصدار األوامر. 
َّه من الواضح أنَّ  ا أن يسلّموا على "جميع القدّيسني"، أي جميع املسيحيّني. إن كان عليهم أيضً

َّد أفرادٍ صاحلني ماتوا منذ زمنٍ بعيد.  ا على قيد احلياة، وليس مجر "القدّيسني" كانوا أناسً
عبارة "الَّذين من إيطاليا" قد تعني "الَّذين هم في إيطاليا" أو "اإليطاليُّون" الَّذين كانوا مع الكاتب 
في مكانٍ آخر. ال ميكن حتديد مكان الكاتب على وجه التحديد من هذه العبارة. وبالتَّالي، فإنَّ 
ة  ا النصُّ اليونانيّ. قد تكون هذه تسمية خاصَّ معظم الترجمات غير واضحة، وكذلك أيضً
اإلخوة  حتيَّة  أنَّ  هو  احتماالً  األكثر  اخلارج.  من  حتيَّاتٍ  يُرسلون  الَّذين  اإليطاليّني  باملسيحيّني 
ا لم تكن هاتَان  ستَلِمي هذه الرسالة الَّذين كانوا في مكانٍ بعيد. رمبَّ اإليطاليّني هذه موجَّهة إلى مُ

اجملموعتَان قد التقت إحداهما األخرى.

ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ
ا في املراسالت  مة هنا إلى "نعمة" دعاءً ختاميًّا شائعً ترجَ كانت الكلمة اليونانيَّة charis الـمُ
املسيحيَّة. وتدلُّ ضمنًا على الرغبة في منح بركةٍ إلهيَّة إلى الشخص الَّذي يستَلِم الرسالة. 
لطة الرسوليَّة. ما  َّد حتيَّة متعارف عليها، غالبًا ما كانت هذه البركة تأتي بالسُّ وأكثر من مجر
يحتاج إليه كلُّ شخصٍ أكثر من غيره هو نعمة اهللا. ومع العذاب الَّذي كان يواجه املسيحيّني في 

٣صفحة

يسوع هو "راعي اخلراف العظيم"، والراعي الوحيد لنفوسنا. هذا هو املكان الوحيد في الرسالة 
ي يسوع "راعي". االقتباس مأخوذ من نبوءة أشعيا (٦٣: ١١) بحسب  مّ إلى العبرانيّني حيث سُ

الترجمة السبعينيَّة.
حتوي هذه اآلية اإلشارة الوحيدة إلى قيامة املسيح في الرسالة إلى العبرانيّني – "أصعد من بني 
َّه عن ميني اهللا تفترض  األموات ربّنا يسوع املسيح" – مع أنَّ اإلشارات املتكرّرة إلى يسوع على أن
ستخدَمة قبالً (راجع عب ٦: ٢؛ ١١: ٣٥) لم  ذلك. مع ذلك، فإنَّ كلمة "القيامة" (anástasis)، الـمُ
 َّ مة بـــ "أصعدَ". وقد مت ترجَ ترد في هذه اآلية. بل بدالً من ذلك جند الكلمة اليونانيَّة anágô الـمُ
ق ذلك، استطاع أن يعمل  ر بالعهد اجلديد. وبعدما حقَّ ذلك ألنَّ يسوع قد سفك دمه، وبالتَّالي بشَّ

كلَّ شيءٍ آخر كان ضروريًّا "ليجعلهم كاملني" (عب ١٣: ٢١).
َّه موجزٌ لكلّ ما قيل في  كر هذه على فكرة "بدم عهدٍ أبديّ". يبدو أن حتتوي تسبحة الشُّ  
لنا ألن نعمل إرادة  الرسالة إلى العبرانيّني، على األقلّ الفكرة الرئيسيَّة فيها. قوَّة الدم األبديّ تؤهّ
َّتة. العهد الَّذي بدأ بدم يسوع هو في  اهللا. وال ميكن حتقيق ذلك بالعهد القدمي بطبيعته املوق

احلقيقة "أبديّ".

يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ
َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ

ا إنَّ األسفار املقدَّسة  َّ تأهيلنا لعمله. وقيل أيضً عندما نُطيع، يعمل اهللا فينا لكي نعمل ما مت
د اهللا في كلّ ما نعمل بانسجامٍ  لنا "لكلّ عملٍ صالح" (٢ طيم ٣: ١٦، ١٧). ينبغي أن منجّ تؤهّ
َّبّ يسوع املسيح (راجع أف ٣: ٢١). عمل اهللا  ده بهذا اجملد من خالل الكنيسة والر مع إرادته. منجّ
ا. يوفّر  اعة لنعمة اهللا أمرٌ مطلوبٌ أيضً يجعل عمل االنسان ممكنًا. لكنَّ استجابة االنسان بالطَّ
الح" حتَّى في احلاالت  َّه يساعدنا على أن يسود "الصَّ لنا اهللا كلَّ شيءٍ "صالح" نحتاج إليه. إن

الَّتي يسبّبها األشرار بسوء نيَّة (راجع روم ٨: ٢٨).
ق اهللا فينا، ومن خاللنا، كلَّ ما هو ضروريٌّ جلعل املؤمنني  الصالة الواردة هنا هي من أجل أن يحقّ

. دونه "بيسوع املسيح". وكلمة آمني اخلتاميَّة تؤكّد على احلقائق الَّتي قالها الكاتب قبالً ميجّ

إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ
لِبَ من  َّة. لذلك طُ َّة في الرسالة إلى العبرانيّني تتعلَّق بالديانة اليهودي َّ اإلدالء بتصريحاتٍ قوي مت
َّه ينبغي لهم أن يُصغوا إلى كلّ كلمةٍ، وليس  َّاء أن "يحتملوا كالم التشجيع". هذا يعني أن القر
أن يحتملوا طولها فقط. فعبارة "كالم التشجيع" تشمل كالًّ من التعزية، واإلنذار، والتشجيع. 
ا لإلشارة إلى الكرازة علنًا (راجع ١ تس ٢: ٣)، أو في كنيسةٍ محليَّة  تُستخدم هذه العبارة أيضً
(راجع روم ١٢: ٨؛ ١ طيم ٤: ١٣). العظات الواردة على امتداد الرسالة إلى العبرانيّني تدعم هذه 

الهدف  نحو  اآلخرين  لتوجيه  مقدّسة  وديعة  لهم  الكنيسة.  قادة  جتاه  مسؤوليَّتنا  على 
تهم هذه. السماويّ. وفي الوقت نفسه، لنا مسؤوليَّة مساعدتهم في مهمَّ

استخدم كاتب الرسالة إلى العبرانيّني ضمير املتكلّم اجلمع "نا" في اآليتَني ١٨ و٢١ ليدلَّ على 
صيغة جمعٍ حقيقيَّة، ال إنشائيَّة، ملن شاركوه في كتابة هذه الرسالة. ما يُثبت ذلك، ورود 
َّاء األوائل للرسالة إلى العبرانيّني  صيغة املتكلّم املفرد في اآليتَني ١٩ و٢٢. من الواضح أنَّ القر
َّاءه  كانوا يعرفون الكاتب. بعدما كتب الرسالة، أصبح الكاتب بضميرٍ مرتاح. وكان قد حذَّر قر

ا إلى مساعدتهم له. ًا من اخلطر الَّذي يواجههم، ولكنَّه كان يحتاج أيضً ًا وتكرار مرار
ا  ، طلب الكاتب منهم أن "يصلُّوا ألجله"؛ ثانيًا، أحاطهم علمً َّالً َّاء بشأن أمرَين: أو يَ القر استُدعِ
َّه كان قد "سلك  ادقة معهم مبا أن الح"، الَّذي قدَّم دليالً على تعامالته الصَّ بـــ"ضميره الصَّ
َّه يستحقُّ صلواتهم من أجله. لم يكن الكاتب  معهم مسلكًا حسنًا في كلّ شيء"، فإن
َّه كان قد حذَّرهم بوضوحٍ من  ه إليهم، ألن ا في هذا الطلب من املسيحيّني الَّذين يتوجَّ مخادعً
ا كان هناك بعض الشكوك في أذهانهم بخصوص استقامة الكاتب،  األخطار القادمة. لكن رمبَّ

. َا كان لدفاعه هذا عن مسلكه لزومٌ وإالَّ ملَ

ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ
ا". هل كان في  عبَّر الكاتب عن ثقته بهؤالء اإلخوة وبصلواتهم. ومتنَّى أن "يردَّه اهللا إليهم سريعً
ا من زيارتهم؟ يبدو أنَّ زمنًا قضاه في السجن هو التفسير  السجن؟ هل كان مقيَّدًا وممنوعً
َّائه؟ لقد  ل. فإن كان في السجن، فما هي الكلمات األخيرة الَّتي أعطاها الكاتب لقر حتَمَ الـمُ
ستفيضة عن الفرق بني الشريعة القدمية  جذبهم قبالً في الرسالة من خالل دراسةٍ عميقة ومُ

واملسيح. واآلن قد حان الوقت ليودّعهم. لذا، اختتم كالمه بالتَّسبيح، واإلرشاد، واالبتهاج.

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
الم"  ا من أجلهم. "إله السَّ بعدما طلب الكاتب من املسيحيّني أن يصلُّوا من أجله، صلَّى هو أيضً
َّات أخرى في كتاب العهد  الم" ستّ مر الم احلقيقيّ. وردت عبارة "إله السَّ وحده ميكنه أن مينح السَّ
اجلديد، وكلُّها في رسائل القدّيس بولس (راجع روم ١٥٥: ٣٣؛ ١٦: ٢٠؛ ١ قور ١٤: ٣٣؛ ٢ قور ١٣: ١١؛ فل 
٤: ٩؛ ١ تس ٥:٢٣؛ ٢ تس ٣: ١٦). ال ميكن أن يكون هناك سالم عند التخلّي عن اهللا. لنا سالمٌ بسبب 
الم في الكنيسة  نحَ هذا السَّ ليب (راجع أف ٢: ١٤-١٧). وحده اهللا ميكنه مَ موت املسيح على الصَّ

من خالل اإلميان بيسوع املسيح. 
َّه كانت هناك حتزُّباتٌ في الكنائس الَّتي كُتِبَت إليها الرسالة إلى العبرانيّني، لذا فهم  ال بدَّ أن
يحتاجون إلى سالمٍ مع اهللا ومع بعضهم البعض. هذا ما مينحه اهللا وحده ألنَّ جوهر طبيعته هو 

الم. السَّ



(عب ١٣: ١٨-٢٥)
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ

َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ
إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ

مقدّمة
َّبّ يسوع املسيح  ل مع الكنيسة في ظهورات الر في األحد الرابع من زمن القيامة، نتابع التأمُّ
لتالميذه، وفي هذا األحد نتوقَّف عند ظهوره لهم وفق إجنيل يوحنَّا (٢١: ١-١٤)، على البحيرة أثناء 

صيدهم السمك. 
ل في مفهوم انتظار ظهور الرَّب  في املقطع اخملتار من الرسالة إلى العبرانيّني (١٣: ١٨-٢٥)، نتأمَّ
يسوع الدَّائم في حياتنا ومواقفنا. فنحن، على مثال الرسل والنساء، في مرحلة ما بعد القيامة، 

نعيش اخلوف والقلق، كلَّما واجهتنا عاصفةٌ من عواصف احلياة.

شرح اآليات
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
بعد احلديث – في القسم األوَّل من الفصل الثَّالث عشر من الرسالة إلى العبرانيّني – عن 
ك بثباتٍ بالتَّعليم املسيحيّ، عاد  الطبيعة غير املتغيّرة ليسوع املسيح، وعن احلاجة إلى التمسُّ
كاتب الرسالة للكالم، في املقطع اخملتار لهذا األحد (عب ١٣: ١٨-٢٥)، على موضوع القادة، وركَّز 

   

ة إلى هذه البركة. َّة، كانت هناك حاجةٌ خاصَّ منطقةٍ يهودي

خالصة روحيّة
ستَلِمي هذه الرسالة،  يتكوَّن القسم األخير من الرسالة إلى العبرانيّني من صالةٍ من أجل مُ
صٍ لكامل ما ورد فيها. أطلعهم الكاتب على كلّ ما ينبغي على املسيحيّني أن يكونوا  وملخَّ
عليه، وكيف يكونون كذلك. ما ورد في اآليتني ٢٠ و٢١ هو األساس لهذا القسم الَّذي يشير إلى 
ر احتياجاتنا. وفي الوقت الّذي  َّه ينبغي أن نسمح إلله السالم، وراعي اخلراف العظيم بأن يوفّ أن

َّنا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى يده في كلّ شيء. ا الوسيلة، إالَّ أن قد ال نفهم فيه دائمً
في خضمّ هذه العمليَّة ينبغي أن نطلب صلوات اآلخرين من أجلنا (راجع عب ١٣: ١٨، ١٩)،   
ا من الَّذين كتب  ى بعضً َّا ندرك. على الرغم من أنَّ الكاتب قد سبق وسمَّ ألنَّ ذلك أكثر أهميَّة مم

إليهم أطفاالً من الناحية الروحيَّة (راجع عب ٥: ١١-١٤)، غيرَ أنّه ال يزال يُقيّم صلواتهم. 
َّة، ولكن علينا أن نؤمن واثقني  الكيفيَّة الَّتي يستجيب بها اهللا للصالة تفوق املعرفة البشري
"إله  الَّذي صنعه  العهد،  ولكنَّ  ى،  تُنسَ قد  االنسان  الَّتي يقطعها  العهود  َّه يستجيب.  بأن
السالم... بدم عهدٍ أبديّ" (عب ١٣: ٢٠)، يدوم إلى األبد. هذا العهد مكفولٌ ليس بدم املسيح 

ا بقيامته من بني األموات.  املسفوك فحسب، بل أيضً
لنا اهللا لنعمل مشيئته! الكلمة اليونانيَّة katartizô املستخدمة هنا (عب ١٣: ٢١) ال  سيؤهّ
تعني "كمال" (باليونانيَّة téleios) العمل مبشيئته؛ بل هي تعني، كما وردَت، "وضع العظم 
ا"، بحيث إنَّ هذا االعتدال، أو التأهيل لعمل  ا باعتدالٍ بحيث يشفى في محلّه متامً املكسور معً
ة أو بقوَّتنا. فعندما يكون لنا  مشيئة اهللا يتمُّ بواسطة يسوع املسيح وليس مببادرتنا اخلاصَّ

اإلميان الَّذي نحتاج إليه، سيعمل اهللا فينا ومن خاللنا لتتميم مشيئته في العالم.
يناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيّني أولئك الَّذين يكتب إليهم "بأن يحتملوا كالم التشجيع" 
َّه يعزّيه!  ل كالم التشجيع؟ فهذا الكالم يطلبه االنسان ألن (عب ١٣: ٢٢). وهل يوجد من ال يحتَمِ
فكيف يطلب كاتب الرسالة احتمال كالم التشجيع؟ هنا نفهم أنَّ كالم التشجيع هو البشرى 

ارة الَّتي من أجلها دفع أبناء جميع الكنائس أرواحهم ودماءهم، أال وهي: "املسيح قام"! السَّ

٤صفحة

الفكرة (راجع عب ٢: ١-٣؛ ٣: ١٢-١٤؛ ٤: ١١، ١٤؛ ٥: ١١ – ٦: ٨؛ ١٠: ١٩-٢٥؛ ١٣: ١-٧).

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ
أنَّ  يَرِد أيُّ ذكرٍ لسجن "طيموتاوس" هنا وال في رسائل القدّيس بولس. لكن ال شكَّ في  لم 
الشخص الَّذي كان أمينًا في خدمة اهللا قد خاطر بسالمته من أجل البشارة. الكلمة اليونانيَّة 
ةٍ  فر للقيامة مبهمَّ مة هنا "أُخلِيَ سبيله"، قد تعني "أُذِن له"، كما في "إذن السَّ ترجَ apolúô الـمُ
َّه قد "أُخلي سبيل" طيموتاوس من السجن  ا فكرة أن ما" أو حتَّى "اإلعفاء" عن شخصٍ ما. أمَّ
فهي غير معروفة. معاونته للرسول بولس في البشارة قد تؤدّي تلقائيًّا إلى احتمال مواجهة 

مصيرٍ كرفيقه؛ ولكن كونه لم يكن مواطنًا رومانيًّا، كان يُفقده احلقوق الَّتي كانت لبولس. 

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
لم يتمّ توجيه هذه الرسالة إلى شيوخ الكنيسة أو الكنائس، بل إلى جزءٍ من أعضائها. كان 
أولئك اإلخوة يسلّمون "على جميع مدبّريهم وجميع القدّيسني" بأطيب حتيَّات الكاتب. إذا كانت 
ا  هذه اجملموعة في داخل الكنيسة تتألَّف من الكهنة واليهود السابقني (راجع أعمال ٦: ٧)، فرمبّ
أن  وكان عليهم  الناس.  ة  عامَّ كانوا من  الَّذين  "مدبّريهم"  احترام  يجدون صعوبةً في  كانوا 
"يخضعوا" (hegéomai) ملدبّريهم، وأن "يثقوا بهم" (عب ١٣: ١٧). تدلُّ كلمة hegéomai اليونانيَّة 

على القدرة على القيادة وإصدار األوامر. 
َّه من الواضح أنَّ  ا أن يسلّموا على "جميع القدّيسني"، أي جميع املسيحيّني. إن كان عليهم أيضً

َّد أفرادٍ صاحلني ماتوا منذ زمنٍ بعيد.  ا على قيد احلياة، وليس مجر "القدّيسني" كانوا أناسً
عبارة "الَّذين من إيطاليا" قد تعني "الَّذين هم في إيطاليا" أو "اإليطاليُّون" الَّذين كانوا مع الكاتب 
في مكانٍ آخر. ال ميكن حتديد مكان الكاتب على وجه التحديد من هذه العبارة. وبالتَّالي، فإنَّ 
ة  ا النصُّ اليونانيّ. قد تكون هذه تسمية خاصَّ معظم الترجمات غير واضحة، وكذلك أيضً
اإلخوة  حتيَّة  أنَّ  هو  احتماالً  األكثر  اخلارج.  من  حتيَّاتٍ  يُرسلون  الَّذين  اإليطاليّني  باملسيحيّني 
ا لم تكن هاتَان  ستَلِمي هذه الرسالة الَّذين كانوا في مكانٍ بعيد. رمبَّ اإليطاليّني هذه موجَّهة إلى مُ

اجملموعتَان قد التقت إحداهما األخرى.

ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ
ا في املراسالت  مة هنا إلى "نعمة" دعاءً ختاميًّا شائعً ترجَ كانت الكلمة اليونانيَّة charis الـمُ
املسيحيَّة. وتدلُّ ضمنًا على الرغبة في منح بركةٍ إلهيَّة إلى الشخص الَّذي يستَلِم الرسالة. 
لطة الرسوليَّة. ما  َّد حتيَّة متعارف عليها، غالبًا ما كانت هذه البركة تأتي بالسُّ وأكثر من مجر
يحتاج إليه كلُّ شخصٍ أكثر من غيره هو نعمة اهللا. ومع العذاب الَّذي كان يواجه املسيحيّني في 

يسوع هو "راعي اخلراف العظيم"، والراعي الوحيد لنفوسنا. هذا هو املكان الوحيد في الرسالة 
ي يسوع "راعي". االقتباس مأخوذ من نبوءة أشعيا (٦٣: ١١) بحسب  مّ إلى العبرانيّني حيث سُ

الترجمة السبعينيَّة.
حتوي هذه اآلية اإلشارة الوحيدة إلى قيامة املسيح في الرسالة إلى العبرانيّني – "أصعد من بني 
َّه عن ميني اهللا تفترض  األموات ربّنا يسوع املسيح" – مع أنَّ اإلشارات املتكرّرة إلى يسوع على أن
ستخدَمة قبالً (راجع عب ٦: ٢؛ ١١: ٣٥) لم  ذلك. مع ذلك، فإنَّ كلمة "القيامة" (anástasis)، الـمُ
 َّ مة بـــ "أصعدَ". وقد مت ترجَ ترد في هذه اآلية. بل بدالً من ذلك جند الكلمة اليونانيَّة anágô الـمُ
ق ذلك، استطاع أن يعمل  ر بالعهد اجلديد. وبعدما حقَّ ذلك ألنَّ يسوع قد سفك دمه، وبالتَّالي بشَّ

كلَّ شيءٍ آخر كان ضروريًّا "ليجعلهم كاملني" (عب ١٣: ٢١).
َّه موجزٌ لكلّ ما قيل في  كر هذه على فكرة "بدم عهدٍ أبديّ". يبدو أن حتتوي تسبحة الشُّ  
لنا ألن نعمل إرادة  الرسالة إلى العبرانيّني، على األقلّ الفكرة الرئيسيَّة فيها. قوَّة الدم األبديّ تؤهّ
َّتة. العهد الَّذي بدأ بدم يسوع هو في  اهللا. وال ميكن حتقيق ذلك بالعهد القدمي بطبيعته املوق

احلقيقة "أبديّ".

يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ
َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ

ا إنَّ األسفار املقدَّسة  َّ تأهيلنا لعمله. وقيل أيضً عندما نُطيع، يعمل اهللا فينا لكي نعمل ما مت
د اهللا في كلّ ما نعمل بانسجامٍ  لنا "لكلّ عملٍ صالح" (٢ طيم ٣: ١٦، ١٧). ينبغي أن منجّ تؤهّ
َّبّ يسوع املسيح (راجع أف ٣: ٢١). عمل اهللا  ده بهذا اجملد من خالل الكنيسة والر مع إرادته. منجّ
ا. يوفّر  اعة لنعمة اهللا أمرٌ مطلوبٌ أيضً يجعل عمل االنسان ممكنًا. لكنَّ استجابة االنسان بالطَّ
الح" حتَّى في احلاالت  َّه يساعدنا على أن يسود "الصَّ لنا اهللا كلَّ شيءٍ "صالح" نحتاج إليه. إن

الَّتي يسبّبها األشرار بسوء نيَّة (راجع روم ٨: ٢٨).
ق اهللا فينا، ومن خاللنا، كلَّ ما هو ضروريٌّ جلعل املؤمنني  الصالة الواردة هنا هي من أجل أن يحقّ

. دونه "بيسوع املسيح". وكلمة آمني اخلتاميَّة تؤكّد على احلقائق الَّتي قالها الكاتب قبالً ميجّ

إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ
لِبَ من  َّة. لذلك طُ َّة في الرسالة إلى العبرانيّني تتعلَّق بالديانة اليهودي َّ اإلدالء بتصريحاتٍ قوي مت
َّه ينبغي لهم أن يُصغوا إلى كلّ كلمةٍ، وليس  َّاء أن "يحتملوا كالم التشجيع". هذا يعني أن القر
أن يحتملوا طولها فقط. فعبارة "كالم التشجيع" تشمل كالًّ من التعزية، واإلنذار، والتشجيع. 
ا لإلشارة إلى الكرازة علنًا (راجع ١ تس ٢: ٣)، أو في كنيسةٍ محليَّة  تُستخدم هذه العبارة أيضً
(راجع روم ١٢: ٨؛ ١ طيم ٤: ١٣). العظات الواردة على امتداد الرسالة إلى العبرانيّني تدعم هذه 

الهدف  نحو  اآلخرين  لتوجيه  مقدّسة  وديعة  لهم  الكنيسة.  قادة  جتاه  مسؤوليَّتنا  على 
تهم هذه. السماويّ. وفي الوقت نفسه، لنا مسؤوليَّة مساعدتهم في مهمَّ

استخدم كاتب الرسالة إلى العبرانيّني ضمير املتكلّم اجلمع "نا" في اآليتَني ١٨ و٢١ ليدلَّ على 
صيغة جمعٍ حقيقيَّة، ال إنشائيَّة، ملن شاركوه في كتابة هذه الرسالة. ما يُثبت ذلك، ورود 
َّاء األوائل للرسالة إلى العبرانيّني  صيغة املتكلّم املفرد في اآليتَني ١٩ و٢٢. من الواضح أنَّ القر
َّاءه  كانوا يعرفون الكاتب. بعدما كتب الرسالة، أصبح الكاتب بضميرٍ مرتاح. وكان قد حذَّر قر

ا إلى مساعدتهم له. ًا من اخلطر الَّذي يواجههم، ولكنَّه كان يحتاج أيضً ًا وتكرار مرار
ا  ، طلب الكاتب منهم أن "يصلُّوا ألجله"؛ ثانيًا، أحاطهم علمً َّالً َّاء بشأن أمرَين: أو يَ القر استُدعِ
َّه كان قد "سلك  ادقة معهم مبا أن الح"، الَّذي قدَّم دليالً على تعامالته الصَّ بـــ"ضميره الصَّ
َّه يستحقُّ صلواتهم من أجله. لم يكن الكاتب  معهم مسلكًا حسنًا في كلّ شيء"، فإن
َّه كان قد حذَّرهم بوضوحٍ من  ه إليهم، ألن ا في هذا الطلب من املسيحيّني الَّذين يتوجَّ مخادعً
ا كان هناك بعض الشكوك في أذهانهم بخصوص استقامة الكاتب،  األخطار القادمة. لكن رمبَّ

. َا كان لدفاعه هذا عن مسلكه لزومٌ وإالَّ ملَ

ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ
ا". هل كان في  عبَّر الكاتب عن ثقته بهؤالء اإلخوة وبصلواتهم. ومتنَّى أن "يردَّه اهللا إليهم سريعً
ا من زيارتهم؟ يبدو أنَّ زمنًا قضاه في السجن هو التفسير  السجن؟ هل كان مقيَّدًا وممنوعً
َّائه؟ لقد  ل. فإن كان في السجن، فما هي الكلمات األخيرة الَّتي أعطاها الكاتب لقر حتَمَ الـمُ
ستفيضة عن الفرق بني الشريعة القدمية  جذبهم قبالً في الرسالة من خالل دراسةٍ عميقة ومُ

واملسيح. واآلن قد حان الوقت ليودّعهم. لذا، اختتم كالمه بالتَّسبيح، واإلرشاد، واالبتهاج.

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
الم"  ا من أجلهم. "إله السَّ بعدما طلب الكاتب من املسيحيّني أن يصلُّوا من أجله، صلَّى هو أيضً
َّات أخرى في كتاب العهد  الم" ستّ مر الم احلقيقيّ. وردت عبارة "إله السَّ وحده ميكنه أن مينح السَّ
اجلديد، وكلُّها في رسائل القدّيس بولس (راجع روم ١٥٥: ٣٣؛ ١٦: ٢٠؛ ١ قور ١٤: ٣٣؛ ٢ قور ١٣: ١١؛ فل 
٤: ٩؛ ١ تس ٥:٢٣؛ ٢ تس ٣: ١٦). ال ميكن أن يكون هناك سالم عند التخلّي عن اهللا. لنا سالمٌ بسبب 
الم في الكنيسة  نحَ هذا السَّ ليب (راجع أف ٢: ١٤-١٧). وحده اهللا ميكنه مَ موت املسيح على الصَّ

من خالل اإلميان بيسوع املسيح. 
َّه كانت هناك حتزُّباتٌ في الكنائس الَّتي كُتِبَت إليها الرسالة إلى العبرانيّني، لذا فهم  ال بدَّ أن
يحتاجون إلى سالمٍ مع اهللا ومع بعضهم البعض. هذا ما مينحه اهللا وحده ألنَّ جوهر طبيعته هو 

الم. السَّ



(عب ١٣: ١٨-٢٥)
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ

َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ
إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ

مقدّمة
َّبّ يسوع املسيح  ل مع الكنيسة في ظهورات الر في األحد الرابع من زمن القيامة، نتابع التأمُّ
لتالميذه، وفي هذا األحد نتوقَّف عند ظهوره لهم وفق إجنيل يوحنَّا (٢١: ١-١٤)، على البحيرة أثناء 

صيدهم السمك. 
ل في مفهوم انتظار ظهور الرَّب  في املقطع اخملتار من الرسالة إلى العبرانيّني (١٣: ١٨-٢٥)، نتأمَّ
يسوع الدَّائم في حياتنا ومواقفنا. فنحن، على مثال الرسل والنساء، في مرحلة ما بعد القيامة، 

نعيش اخلوف والقلق، كلَّما واجهتنا عاصفةٌ من عواصف احلياة.

شرح اآليات
نًا في كُلِّ  سَ لَكًا حَ سْ لُكَ مَ يدُ أَنْ نَسْ نُ نُرِ الِح، ونَحْ يرَنَا صَ مِ ونَ أَنَّ ضَ َّنَا واثِقُ إِن نَا، فَ لِ ن أَجْ لُّوا مِ ١٨ صَ

يء. شَ
بعد احلديث – في القسم األوَّل من الفصل الثَّالث عشر من الرسالة إلى العبرانيّني – عن 
ك بثباتٍ بالتَّعليم املسيحيّ، عاد  الطبيعة غير املتغيّرة ليسوع املسيح، وعن احلاجة إلى التمسُّ
كاتب الرسالة للكالم، في املقطع اخملتار لهذا األحد (عب ١٣: ١٨-٢٥)، على موضوع القادة، وركَّز 

   

٥صفحة

ة إلى هذه البركة. َّة، كانت هناك حاجةٌ خاصَّ منطقةٍ يهودي

خالصة روحيّة
ستَلِمي هذه الرسالة،  يتكوَّن القسم األخير من الرسالة إلى العبرانيّني من صالةٍ من أجل مُ
صٍ لكامل ما ورد فيها. أطلعهم الكاتب على كلّ ما ينبغي على املسيحيّني أن يكونوا  وملخَّ
عليه، وكيف يكونون كذلك. ما ورد في اآليتني ٢٠ و٢١ هو األساس لهذا القسم الَّذي يشير إلى 
ر احتياجاتنا. وفي الوقت الّذي  َّه ينبغي أن نسمح إلله السالم، وراعي اخلراف العظيم بأن يوفّ أن

َّنا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى يده في كلّ شيء. ا الوسيلة، إالَّ أن قد ال نفهم فيه دائمً
في خضمّ هذه العمليَّة ينبغي أن نطلب صلوات اآلخرين من أجلنا (راجع عب ١٣: ١٨، ١٩)،   
ا من الَّذين كتب  ى بعضً َّا ندرك. على الرغم من أنَّ الكاتب قد سبق وسمَّ ألنَّ ذلك أكثر أهميَّة مم

إليهم أطفاالً من الناحية الروحيَّة (راجع عب ٥: ١١-١٤)، غيرَ أنّه ال يزال يُقيّم صلواتهم. 
َّة، ولكن علينا أن نؤمن واثقني  الكيفيَّة الَّتي يستجيب بها اهللا للصالة تفوق املعرفة البشري
"إله  الَّذي صنعه  العهد،  ولكنَّ  ى،  تُنسَ قد  االنسان  الَّتي يقطعها  العهود  َّه يستجيب.  بأن
السالم... بدم عهدٍ أبديّ" (عب ١٣: ٢٠)، يدوم إلى األبد. هذا العهد مكفولٌ ليس بدم املسيح 

ا بقيامته من بني األموات.  املسفوك فحسب، بل أيضً
لنا اهللا لنعمل مشيئته! الكلمة اليونانيَّة katartizô املستخدمة هنا (عب ١٣: ٢١) ال  سيؤهّ
تعني "كمال" (باليونانيَّة téleios) العمل مبشيئته؛ بل هي تعني، كما وردَت، "وضع العظم 
ا"، بحيث إنَّ هذا االعتدال، أو التأهيل لعمل  ا باعتدالٍ بحيث يشفى في محلّه متامً املكسور معً
ة أو بقوَّتنا. فعندما يكون لنا  مشيئة اهللا يتمُّ بواسطة يسوع املسيح وليس مببادرتنا اخلاصَّ

اإلميان الَّذي نحتاج إليه، سيعمل اهللا فينا ومن خاللنا لتتميم مشيئته في العالم.
يناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيّني أولئك الَّذين يكتب إليهم "بأن يحتملوا كالم التشجيع" 
َّه يعزّيه!  ل كالم التشجيع؟ فهذا الكالم يطلبه االنسان ألن (عب ١٣: ٢٢). وهل يوجد من ال يحتَمِ
فكيف يطلب كاتب الرسالة احتمال كالم التشجيع؟ هنا نفهم أنَّ كالم التشجيع هو البشرى 

ارة الَّتي من أجلها دفع أبناء جميع الكنائس أرواحهم ودماءهم، أال وهي: "املسيح قام"! السَّ

الفكرة (راجع عب ٢: ١-٣؛ ٣: ١٢-١٤؛ ٤: ١١، ١٤؛ ٥: ١١ – ٦: ٨؛ ١٠: ١٩-٢٥؛ ١٣: ١-٧).

َرَاكُم. هُ وأ عَ بُ مَ َذْهَ أ يئِهِ، سَ جِ رَعَ في مَ إِنْ أَسْ بِيلُهُ. فَ لِيَ سَ وتَاوُسَ قد أُخْ انَا طِيمُ وا أَنَّ أَخَ لَمُ ٢٣ إِعْ
أنَّ  يَرِد أيُّ ذكرٍ لسجن "طيموتاوس" هنا وال في رسائل القدّيس بولس. لكن ال شكَّ في  لم 
الشخص الَّذي كان أمينًا في خدمة اهللا قد خاطر بسالمته من أجل البشارة. الكلمة اليونانيَّة 
ةٍ  فر للقيامة مبهمَّ مة هنا "أُخلِيَ سبيله"، قد تعني "أُذِن له"، كما في "إذن السَّ ترجَ apolúô الـمُ
َّه قد "أُخلي سبيل" طيموتاوس من السجن  ا فكرة أن ما" أو حتَّى "اإلعفاء" عن شخصٍ ما. أمَّ
فهي غير معروفة. معاونته للرسول بولس في البشارة قد تؤدّي تلقائيًّا إلى احتمال مواجهة 

مصيرٍ كرفيقه؛ ولكن كونه لم يكن مواطنًا رومانيًّا، كان يُفقده احلقوق الَّتي كانت لبولس. 

وَةُ الَّذِينَ في إِيطالِيا. لَيكُم اإلِخْ لِّمُ عَ ني. يُسَ دِّيسِ يعِ القِ مِ ِّرِيكُم وجَ دَب يعِ مُ مِ لى جَ وا عَ لِّمُ ٢٤ سَ
لم يتمّ توجيه هذه الرسالة إلى شيوخ الكنيسة أو الكنائس، بل إلى جزءٍ من أعضائها. كان 
أولئك اإلخوة يسلّمون "على جميع مدبّريهم وجميع القدّيسني" بأطيب حتيَّات الكاتب. إذا كانت 
ا  هذه اجملموعة في داخل الكنيسة تتألَّف من الكهنة واليهود السابقني (راجع أعمال ٦: ٧)، فرمبّ
أن  وكان عليهم  الناس.  ة  عامَّ كانوا من  الَّذين  "مدبّريهم"  احترام  يجدون صعوبةً في  كانوا 
"يخضعوا" (hegéomai) ملدبّريهم، وأن "يثقوا بهم" (عب ١٣: ١٧). تدلُّ كلمة hegéomai اليونانيَّة 

على القدرة على القيادة وإصدار األوامر. 
َّه من الواضح أنَّ  ا أن يسلّموا على "جميع القدّيسني"، أي جميع املسيحيّني. إن كان عليهم أيضً

َّد أفرادٍ صاحلني ماتوا منذ زمنٍ بعيد.  ا على قيد احلياة، وليس مجر "القدّيسني" كانوا أناسً
عبارة "الَّذين من إيطاليا" قد تعني "الَّذين هم في إيطاليا" أو "اإليطاليُّون" الَّذين كانوا مع الكاتب 
في مكانٍ آخر. ال ميكن حتديد مكان الكاتب على وجه التحديد من هذه العبارة. وبالتَّالي، فإنَّ 
ة  ا النصُّ اليونانيّ. قد تكون هذه تسمية خاصَّ معظم الترجمات غير واضحة، وكذلك أيضً
اإلخوة  حتيَّة  أنَّ  هو  احتماالً  األكثر  اخلارج.  من  حتيَّاتٍ  يُرسلون  الَّذين  اإليطاليّني  باملسيحيّني 
ا لم تكن هاتَان  ستَلِمي هذه الرسالة الَّذين كانوا في مكانٍ بعيد. رمبَّ اإليطاليّني هذه موجَّهة إلى مُ

اجملموعتَان قد التقت إحداهما األخرى.

ني! عِ مَ كُم أَجْ عَ ةُ مَ مَ ٢٥ النِّعْ
ا في املراسالت  مة هنا إلى "نعمة" دعاءً ختاميًّا شائعً ترجَ كانت الكلمة اليونانيَّة charis الـمُ
املسيحيَّة. وتدلُّ ضمنًا على الرغبة في منح بركةٍ إلهيَّة إلى الشخص الَّذي يستَلِم الرسالة. 
لطة الرسوليَّة. ما  َّد حتيَّة متعارف عليها، غالبًا ما كانت هذه البركة تأتي بالسُّ وأكثر من مجر
يحتاج إليه كلُّ شخصٍ أكثر من غيره هو نعمة اهللا. ومع العذاب الَّذي كان يواجه املسيحيّني في 

يسوع هو "راعي اخلراف العظيم"، والراعي الوحيد لنفوسنا. هذا هو املكان الوحيد في الرسالة 
ي يسوع "راعي". االقتباس مأخوذ من نبوءة أشعيا (٦٣: ١١) بحسب  مّ إلى العبرانيّني حيث سُ

الترجمة السبعينيَّة.
حتوي هذه اآلية اإلشارة الوحيدة إلى قيامة املسيح في الرسالة إلى العبرانيّني – "أصعد من بني 
َّه عن ميني اهللا تفترض  األموات ربّنا يسوع املسيح" – مع أنَّ اإلشارات املتكرّرة إلى يسوع على أن
ستخدَمة قبالً (راجع عب ٦: ٢؛ ١١: ٣٥) لم  ذلك. مع ذلك، فإنَّ كلمة "القيامة" (anástasis)، الـمُ
 َّ مة بـــ "أصعدَ". وقد مت ترجَ ترد في هذه اآلية. بل بدالً من ذلك جند الكلمة اليونانيَّة anágô الـمُ
ق ذلك، استطاع أن يعمل  ر بالعهد اجلديد. وبعدما حقَّ ذلك ألنَّ يسوع قد سفك دمه، وبالتَّالي بشَّ

كلَّ شيءٍ آخر كان ضروريًّا "ليجعلهم كاملني" (عب ١٣: ٢١).
َّه موجزٌ لكلّ ما قيل في  كر هذه على فكرة "بدم عهدٍ أبديّ". يبدو أن حتتوي تسبحة الشُّ  
لنا ألن نعمل إرادة  الرسالة إلى العبرانيّني، على األقلّ الفكرة الرئيسيَّة فيها. قوَّة الدم األبديّ تؤهّ
َّتة. العهد الَّذي بدأ بدم يسوع هو في  اهللا. وال ميكن حتقيق ذلك بالعهد القدمي بطبيعته املوق

احلقيقة "أبديّ".

يٌّ في  رْضِ وَ مَ ا هُ لُ فينَا مَ مَ وَ يَعْ َشيئَتِهِ، وهُ لُوا مبِ مَ الح، لِتَعْ لِنيَ في كُلِّ صَ لُكُم كَامِ عَ وَ يَجْ ٢١ هُ
َبَدِ اآلبِدِين. آمني. دُ إِلى أ جْ يح، لهُ الـمَ سِ وعَ الـمَ يْنَيه، بِيَسُ عَ

ا إنَّ األسفار املقدَّسة  َّ تأهيلنا لعمله. وقيل أيضً عندما نُطيع، يعمل اهللا فينا لكي نعمل ما مت
د اهللا في كلّ ما نعمل بانسجامٍ  لنا "لكلّ عملٍ صالح" (٢ طيم ٣: ١٦، ١٧). ينبغي أن منجّ تؤهّ
َّبّ يسوع املسيح (راجع أف ٣: ٢١). عمل اهللا  ده بهذا اجملد من خالل الكنيسة والر مع إرادته. منجّ
ا. يوفّر  اعة لنعمة اهللا أمرٌ مطلوبٌ أيضً يجعل عمل االنسان ممكنًا. لكنَّ استجابة االنسان بالطَّ
الح" حتَّى في احلاالت  َّه يساعدنا على أن يسود "الصَّ لنا اهللا كلَّ شيءٍ "صالح" نحتاج إليه. إن

الَّتي يسبّبها األشرار بسوء نيَّة (راجع روم ٨: ٢٨).
ق اهللا فينا، ومن خاللنا، كلَّ ما هو ضروريٌّ جلعل املؤمنني  الصالة الواردة هنا هي من أجل أن يحقّ

. دونه "بيسوع املسيح". وكلمة آمني اخلتاميَّة تؤكّد على احلقائق الَّتي قالها الكاتب قبالً ميجّ

إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكُم بإِيْجاز! يع، فَ جِ لُوا كَالمَ التَّشْ ْتَمِ وَة، أَنْ حت ا اإلِخْ دُكُم، أَيُّهَ ٢٢ وأُنَاشِ
لِبَ من  َّة. لذلك طُ َّة في الرسالة إلى العبرانيّني تتعلَّق بالديانة اليهودي َّ اإلدالء بتصريحاتٍ قوي مت
َّه ينبغي لهم أن يُصغوا إلى كلّ كلمةٍ، وليس  َّاء أن "يحتملوا كالم التشجيع". هذا يعني أن القر
أن يحتملوا طولها فقط. فعبارة "كالم التشجيع" تشمل كالًّ من التعزية، واإلنذار، والتشجيع. 
ا لإلشارة إلى الكرازة علنًا (راجع ١ تس ٢: ٣)، أو في كنيسةٍ محليَّة  تُستخدم هذه العبارة أيضً
(راجع روم ١٢: ٨؛ ١ طيم ٤: ١٣). العظات الواردة على امتداد الرسالة إلى العبرانيّني تدعم هذه 

الهدف  نحو  اآلخرين  لتوجيه  مقدّسة  وديعة  لهم  الكنيسة.  قادة  جتاه  مسؤوليَّتنا  على 
تهم هذه. السماويّ. وفي الوقت نفسه، لنا مسؤوليَّة مساعدتهم في مهمَّ

استخدم كاتب الرسالة إلى العبرانيّني ضمير املتكلّم اجلمع "نا" في اآليتَني ١٨ و٢١ ليدلَّ على 
صيغة جمعٍ حقيقيَّة، ال إنشائيَّة، ملن شاركوه في كتابة هذه الرسالة. ما يُثبت ذلك، ورود 
َّاء األوائل للرسالة إلى العبرانيّني  صيغة املتكلّم املفرد في اآليتَني ١٩ و٢٢. من الواضح أنَّ القر
َّاءه  كانوا يعرفون الكاتب. بعدما كتب الرسالة، أصبح الكاتب بضميرٍ مرتاح. وكان قد حذَّر قر

ا إلى مساعدتهم له. ًا من اخلطر الَّذي يواجههم، ولكنَّه كان يحتاج أيضً ًا وتكرار مرار
ا  ، طلب الكاتب منهم أن "يصلُّوا ألجله"؛ ثانيًا، أحاطهم علمً َّالً َّاء بشأن أمرَين: أو يَ القر استُدعِ
َّه كان قد "سلك  ادقة معهم مبا أن الح"، الَّذي قدَّم دليالً على تعامالته الصَّ بـــ"ضميره الصَّ
َّه يستحقُّ صلواتهم من أجله. لم يكن الكاتب  معهم مسلكًا حسنًا في كلّ شيء"، فإن
َّه كان قد حذَّرهم بوضوحٍ من  ه إليهم، ألن ا في هذا الطلب من املسيحيّني الَّذين يتوجَّ مخادعً
ا كان هناك بعض الشكوك في أذهانهم بخصوص استقامة الكاتب،  األخطار القادمة. لكن رمبَّ

. َا كان لدفاعه هذا عن مسلكه لزومٌ وإالَّ ملَ

ا!   يعً رِ تَّى يَرُدَّنِي اهللاُ إِلَيْكُم سَ ، حَ لُوا ذلِكَ عَ َاحٍ أَنْ تَفْ ١٩ وأَطلُبُ إِلَيكُم بإِحلْ
ا". هل كان في  عبَّر الكاتب عن ثقته بهؤالء اإلخوة وبصلواتهم. ومتنَّى أن "يردَّه اهللا إليهم سريعً
ا من زيارتهم؟ يبدو أنَّ زمنًا قضاه في السجن هو التفسير  السجن؟ هل كان مقيَّدًا وممنوعً
َّائه؟ لقد  ل. فإن كان في السجن، فما هي الكلمات األخيرة الَّتي أعطاها الكاتب لقر حتَمَ الـمُ
ستفيضة عن الفرق بني الشريعة القدمية  جذبهم قبالً في الرسالة من خالل دراسةٍ عميقة ومُ

واملسيح. واآلن قد حان الوقت ليودّعهم. لذا، اختتم كالمه بالتَّسبيح، واإلرشاد، واالبتهاج.

َبَدِيّ، دٍ أ هْ يمَ بِدَمِ عَ ظِ رَافِ العَ يَ الـخِ وع، رَاعِ َّنَا يَسُ َب وَاتِ ر َمْ نْ بَنيِ األ دَ مِ عَ الم، الَّذي أَصْ ٢٠ وإِلـهُ السَّ
الم"  ا من أجلهم. "إله السَّ بعدما طلب الكاتب من املسيحيّني أن يصلُّوا من أجله، صلَّى هو أيضً
َّات أخرى في كتاب العهد  الم" ستّ مر الم احلقيقيّ. وردت عبارة "إله السَّ وحده ميكنه أن مينح السَّ
اجلديد، وكلُّها في رسائل القدّيس بولس (راجع روم ١٥٥: ٣٣؛ ١٦: ٢٠؛ ١ قور ١٤: ٣٣؛ ٢ قور ١٣: ١١؛ فل 
٤: ٩؛ ١ تس ٥:٢٣؛ ٢ تس ٣: ١٦). ال ميكن أن يكون هناك سالم عند التخلّي عن اهللا. لنا سالمٌ بسبب 
الم في الكنيسة  نحَ هذا السَّ ليب (راجع أف ٢: ١٤-١٧). وحده اهللا ميكنه مَ موت املسيح على الصَّ

من خالل اإلميان بيسوع املسيح. 
َّه كانت هناك حتزُّباتٌ في الكنائس الَّتي كُتِبَت إليها الرسالة إلى العبرانيّني، لذا فهم  ال بدَّ أن
يحتاجون إلى سالمٍ مع اهللا ومع بعضهم البعض. هذا ما مينحه اهللا وحده ألنَّ جوهر طبيعته هو 

الم. السَّ


