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ت
َوأَ ْطلُ ُ
ْظ ،ألَنﱢي بِ َكلِ َما ٍ
اإل ْخ َوةُ أَنْ ت َْحتَ ِملُوا َكلِ َمةَ ا ْل َوع ِ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَيﱡ َھا ِ
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ق األَ ُخ تِي ُموثَا ُو ُ
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س ِريعاًَ .
س ْوفَ أَ َرا ُك ْم ،إِنْ أَتَى َ
َ
يع ُم ْر ِ
ش ِدي ُك ْم َو َج ِم ِ
سلﱢ ُموا َعلَى َج ِم ِ
ُ
َ
ﱠ
ﱢ
َ
سل ُم َعل ْي ُك ُم ال ِذينَ ِمنْ إِيطالِيَا .اَلنﱢ ْع َمة َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .آ ِمينَ
ﱢيسينَ  .يُ َ
ا ْلقِد ِ
)إِلَى ْال ِعب َْرانِيﱢينَ ُ ،كتِبَ ْ
س(
ت ِم ْن إِيطَالِيَاَ ،علَى يَ ِد تِي ُموثَا ُو َ

يرى البعض أن ھذه العبارات األخيرة كتبھا الكاتب بيده ،وأنھا
بمثابة ملحق بعد أن ختم بالبركة الختامية أو بتسبحة فى عددى )٢٠
و .(٢١كما أنه ال يوجد ما يؤيد الرأى القائل أن الرسول بولس ھو
الكاتب ،وربما يكون الكاتب ھو تيموثاوس أو يكون واحداً من
رفقائه.

الكلمة األخيرة ٢

لكن األھم أن ھذه العبارات األخيرة تحمل كل عالمات المشاعر
الطيبة للقراء ،والتعاطف الرعوى معھم .وبالتالى يذكرھم فى كلمته
األخيرة بأن الحياة المسيحية )خاصة فى مثل ظروفھم الصعبة( لكى
تستمر وتنمو وتغلب تحتاج إلى إرشاد ،شركة ،نعمة.

إرشاد ننتبه إليه ):(٢٢

يشير الكاتب إلى رسالته بعبارة "كلمة الوعظ" .ورغم أن البعض
يقول إن ھذه العبارة تعود إلى أصحاح  ١٣فقط ،خاصة إنه يضيف
"ألنى بكلمات قليلة كتبت إليكم" ،إال أن الغالبية تؤكد أن العبارة
تعود إلى الرسالة ككل ،وأن المقصود مضمون الرسالة الذى كان
يقدم فى حوالى الساعة على شكل عظة تفسيرية.
كما أن الرسالة ليست طويلة بالنسبة لكتابات أخرى كرومية،
كورنثوس ،أعمال الرسل .وليست قصيرة جداً ،فھى أطول ثالث
مرات من بطرس األولى التى أشير إليھا بنفس التعبير "بكلمات
قليلة" فى ) ١بط .(١٢ : ٥

الكلمة األخيرة ٣

لكن من الواضح أن الكاتب يريد أن يقول إن ما كتبت ليست كل ما
أريد أن أقوله لكم ،وھو يشير إلى ھذا المعنى فى سياق الرسالة بين
الحين واآلخر كما فى ) (١١ : ٥عندما يتحدث عن المسيح رئيس
الكھنة األعظم على رتبة ملكى صادق فيقول "الذى من جھته الكالم
كثير عندنا "...وفى ) (٥ : ٩عندما يتحدث عن العھد األول والقدس
وقدس األقداس فيقول "أشياء ليس لنا اآلن أن نتكلم عنھا بالتفصيل".

المھم ھنا ھو أن الكاتب يريد أن ينبر على أھمية "كلمة ﷲ" إليماننا
وحياتنا المسيحية ،فھى ليست مجرد رسالة تقرأ بل إرشاد وتعليم
يجب أن نلتفت إليه ،وتعليم يجب أن نطيعه .ترى ھل أحدثت دراسة
ھذه الرسالة فرقا ً عمليا ً فى حياتنا ؟ فى ) (١-٣ : ٢يقول "لِ َذلِكَ يَ ِجبُ
ت ْال َكلِ َمةُ الﱠتِي تَ َكل ﱠ َم
أَ ْن نَتَنَبﱠهَ أَ ْكثَ َر إِلَى َما َس ِم ْعنَا لِئَالﱠ نَفُوتَهُ ،ألَنﱠهُ إِ ْن َكانَ ِ
ار ْ
َال ُم َجازَ اةً عَا ِدلَةً،
ْصيَ ٍة ن َ
ص َ
بِھَا َمالَئِ َكةٌ قَ ْد َ
ت ثَابِتَةًَ ،و ُكلﱡ تَ َع ﱟد َو َمع ِ
فَ َك ْيفَ نَ ْنجُو نَحْ ُن إِ ْن أَ ْھ َم ْلنَا َخالَصا ً ھَ َذا ِم ْقدَا ُرهُ ،قَ ِد ا ْبتَدَأَ الرﱠبﱡ بِالتﱠ َكلﱡ ِم
بِ ِه ،ثُ ﱠم تَثَبﱠتَ لَنَا ِمنَ الﱠ ِذينَ َس ِمعُوا".
 -١إھمية الوعظ والتعليم الكتابى للبناء.
 -٢فرق بين دراسة السفر والرسالة والعظة.
 -٣فرق بين كثرة المواد وما يقدم.

الكلمة األخيرة ٤

شركة نعتز بھا ) ٢٣و:(٢٤
ھنا نجد أمرين :خبراً
ساراً وتحية جماعية.

األول الخبر السار ) :(٢٣واضح أن تيموثاوس كان فى السجن،
بالرغم من أن ال توجد معلومات عن ظروف سجنه.
والخبر السار ھو خروج تيموثاوس من السجن ،وھذا يعنى أنھم
كانوا يعرفون ذلك ،وإمكانية زيارة الكاتب لھم مع تيموثاوس إذا
أسرع فى المجىء إليه .والرأى اآلخر يقول إن كلمة "أطلق" كما
جاء فى )أع  (٢٥ : ٢٨ ،٣٠ : ١٥تعنى "أرسل" لمقابلة الكاتب.
وھنا نالحظ الشوق إلى الشركة التى تجمع الكاتب وتيموثاوس
والكنيسة.
الثانى التحية الجماعية ) :(٢٤التحيات ھنا تعبر عن عمق
المشاعر بينه وبين الكنيسة  ،وعن مدى اھتمامه بھم جميعاً .ولذلك
يرسل تحيته ليس فقط للمرشدين الذين "يسھرون" ألجل نفوسھم.
بل "لجميع" المرشدين و "جميع" القديسين .إنه يتوق إلى تدعيم
وحدة الكنيسة ،وعودة الشركة حتى مع المؤمنين االيطاليين ،سواء
الذين يعيشون فى إيطاليا أو فى أى مكان آخر.

الكلمة األخيرة ٥

ھنا نرى أھمية الشركة والمحبة والترابط لحياة الجماعة ،كما نرى
إھمية الصداقة المخلصة التى تقدم الدعم والمساندة ،وتفجر الطاقات
الكامنة بغير حدود ،وتضاعف العطاء واالنجاز مھما تكن التحديات
فى حقل الخدمة ،وتخلق الجو الصحى للتدريب والنمو ،وتدعم الثقة
واالحترام المتبادل.

نعمة نتفاعل معھا ) :(٢٥النعمة موضوع رئيسى فى رسالة
العبرانيين ،ونستطيع أن نراھا فى سبع إشارات أو سبعة مواقع:
 -١فى الحديث عن عمل المسيح فى ) (٩ : ٢يقول "لكى يذوق
بنعمة ﷲ الموت ألجل كل واحد".
 -٢فى الحديث عن الصالة فى ) (١٦ : ٤يقول فلنتقدم بثقة إلى
عرش النعمة لكى ننال رحمة ونجد نعمة عونا ً فى حينه".
 -٣فى الحديث عن المرتدين عن المسيح يقول فى )(٢٩ : ١٠
"فكم عقابا ً أشر يكون مستحقا ً من داس ابن ﷲ وحسب دم
العھد الذى قدس به دنسا ً وازدرى بروح النعمة".
 -٤وفى كلمات تحذير يقول لھم فى )" (١٥ : ١٢مالحظين
لئال يخيب أحد من نعمة ﷲ".
 -٥وفى الحديث عن الشكر ألجل الملكوت الذى ال يتزعزع
يقول فى ) "(٢٨ : ١٢لِ َذلِكَ َونَحْ ُن قَابِلُونَ َملَ ُكوتا ً الَ
يَتَ َزعْزَ ُ
ضيﱠةً،
ع لِيَ ُك ْن ِع ْن َدنَا ُش ْك ٌر بِ ِه ن َْخ ِد ُم ﷲَ ِخ ْد َمةً َمرْ ِ
وع َوتَ ْق َوى".
بِ ُخ ُش ٍ

الكلمة األخيرة ٦

 -٦وفى الحديث عن التعاليم الصالحة والصحيحة فى مقابل
التعاليم المتنوعة والغريبة يقول فى )" (٩ : ١٣الَ تُ َساقُوا
َريبَ ٍة ،ألَنﱠهُ َح َس ٌن أَ ْن يُثَبﱠتَ ْالقَ ْلبُ بِالنﱢ ْع َم ِة،
بِتَ َعالِي َم ُمتَن ﱠ ِو َع ٍة َوغ ِ
الَ بِأ َ ْ
ط ِع َم ٍة لَ ْم يَ ْنتَفِ ْع بِھَا الﱠ ِذينَ تَ َعاطَوْ ھَا".
 -٧وفى ختام الرسالة يقول فى )" (٢٥ : ١٣النعمة مع جميعكم
أمين".

إن الحياة المسيحية تتطلب
الكثير من الجھد والتدريب
واليقظة ،وھى ليست
سھلة ،لكننا ال نترك
بقوتنا
وال
بمفردنا
ومصادرنا الذاتية ،بل
نستكمل طريقنا بمعية اإلله الصالح والجواد الذى يسدد بنعمته كل
احتياجاتنا .وھكذا بقدر ما فى الرسالة من تحذيرات خطيرة ،بقدر
ما تقود إلى الثقة الغالية فى الرب وفى عمل نعمته التى مع جميعنا
آمين .شكر من أجل التعليم ،الشركة ،النعمة..

