
٣٦٥ 
  الرَِّسالَةُ إلَى الِعبَراِنيِّين

  اُهللا كَلََّمنَا في اْبِنِه
َأمَّا ِفي َهِذِه ٢ .ا َمَضى كَلََّم اُهللا آباَءنَا ِبَواِسطَِة اَألنِبَياِء َمرَّاٍت كَِثيَرةً َوِبطُُرٍق ُمتَنَوَِّعٍةِفي َم

فَُهَو ٣ .اَأليَّاِم اَألِخيَرِة فَقَْد كَلََّمنَا ِفي ابِنِه الَِّذي َعيَّنَُه َواِرثَاً ِلكُلِّ اَألشَياِء، َوِبِه خَلَقَ الكَوَن
 َوَبعَد .ُء َمجِد اِهللا، َوالتَّعبيُر الدَِّقيقُ َعْن َجوَهِرِه، َوالَِّذي ُيَحاِفظُ َعلَى كُلِّ اَألشَياِء ِبكَِلَمِتِه القَِديَرِةَبَها

فََصاَر َأرفََع َمنِزلَةً ِمَن ٤ . الَعِظيِم ِفي السََّماِءَأْن تَمََّم تَطِهيَر خَطَاَيا الَبشَِر، َجلََس َعْن َيِميِن اِهللا
 .الَمالَِئكَِة، ِبِمقَداِر ارِتفَاِع االْسِم الَِّذي َأخَذَُه َعْن َأسَماِئِهْم

  

  االْبُن أْعظَُم ِمَن الَْمالِئكَِة
  :فَألَِيٍّ ِمَن الَمالَِئكَِة قَاَل اُهللا َيوَما٥ً
  ي،َأنتَ ابِن"

  ٧:٢المزمور    "؟َوَأنَا الََيوَم ِصرتُ َأَباَك
  :َأو ألَِيٍّ ِمنَْها قَاَل اُهللا

  َسَأكُوُن َأَباُه،"
  ١٤:٧صموئيل الثاني     "؟َوُهَو َسَيكُوُن ابِني

  :َوَمرَّةً ُأخَرى، ِحيَن أْدخََل اُهللا ابنَُه الِبكَر إلَى الَعالَِم، قَاَل٦
  ٤٣:٣٢التثنية     ".ِة اِهللاِلتَعُبْدُه كُلُّ َمالَِئكَ"
  :فاُهللا َيقُوُل َعِن الَمالَِئكَِة٧
  ُهَو َيجَعُل َمالَِئكَتَُه ِرَياَحاً،"

  ٤:١٠٤المزمور    ".َوَيجَعُل خُدَّاَمُه َألِسنَةَ نَاٍر
  :َأمَّا َعْن اِالْبِن فََيقُوُل٨
   َيا اُهللا َباٍق إلَى َأَبِد اآلِبِديَن،َعرشَُك"

  .ِبَصولََجاِن االسِتقَاَمِة َستَحكُُم َمملَكَتََك
  .َعلَى الدََّواِم َأحَبْبتَ الِبرَّ َوكَِرهتَ اإلثَم٩

                                                  
 .ع الكرامة والسلطانأي في موض  َيمين اهللا

 "أرواحاً"أو   رياحاً

١



  ٣٦٦ 
  ِلَهذَا َمَسَحَك اُهللا إلَُهَك ِبَزيِت االبِتَهاِج

  ٧-٦:٤٥المزمور    ".َأكثََر ِمْن كُلِّ ِرفَاِقَك
  :َوقَاَل اُهللا َأيَضا١٠ً

  َوَأنتَ َيا َربُّ"
  .َوَضْعتَ َأَساَساِت اَألرِض ِفي الَبْدِء
  .َوَيَداَك ُهَما اللَّتَاِن َصنََعتَا السََّماَواِت

  لَِكنَّها كُلََّها َستَفنَى،١١
  .َأمَّا َأنتَ فَتَبقَى

  .ِهَي َسوفَ تَبلَى كََما َيبلَى الثَّوُب
  طِويَها،كَِرَداٍء َسوفَ تَ

  .َوتُغَيُِّرَها كََما تَتَغَيَُّر الَمالَِبُس١٢
  َأمَّا َأنتَ فَالَ تَتَغَيَُّر َأَبَداً،
  ٢٧-٢٥:١٠٢المزمور    ".َوالَ ِنَهاَيةَ ِلَسنََواِت َحَياِتَك

  :َوِلَمْن ِمَن الَمالَِئكَِة قَاَل اُهللا١٣
  اجِلْس َعْن َيِميِني"

  ١:١١٠المزمور    "نََداً ِلقََدَمْيَك؟اَءَك ِمْسإلَى َأْن َأجَعَل َأعَد
َألَيَسِت الَمالَِئكَةُ كُلَُّها َأرَواَحاً تَعَمُل ِفي ِخدَمِة اِهللا؟ َألَيَستْ ِهَي ُمرَسلَةٌ ِلِخدَمِة الَِّذيَن َسَيِرثُوَن ١٤

  الخَالََص؟ 

  الخَالُص الَعظيُم
 .قَ الَِّتي َسِمْعنَاَها اهِتَماَماً َأكَبَر، ِلَئالَّ نَنَجِرفَ َبِعيَداًِمْن َأجِل َهذَا َينَبِغي َأْن نُوِلَي َهِذِه الَحقَاِئ

فَإْن كَانَِت الكَِلَمةُ الَِّتي َأَعلَنَتَها َمالَِئكَةٌ قَْد ثََبتَتْ ِصحَّتَُها، َوكَاَن ِلكُلِّ خَرٍق َوِعْصَياٍن ِعقَاٌب ٢
هَملْنَا ِمثَل َهذَا الخَالَِص الَعِظيِم الَِّذي َأعلَنَُه الرَّبُّ نَفُسُه فَكَيفَ َسنَنُجو نَحُن ِمَن الِعقَاِب إْن َأ٣ .َعاِدٌل

كََما َصاَدقَ اُهللا َعلَى ِصحَِّة شََهاَدِتِهْم ِبالَبَراِهْيِن َوالَعَجاِئِب ٤َأوَّالً، ثُمَّ َأكََّدُه لَنَا الَِِّذيَن َسِمُعوا الرَّبَّ؟ 
   .اِهِب الرُّوِح القُُدِس َحَسَب َمِشيَئِتِهَوالُمعِجَزاِت الُمتَنَوَِّعِة، َوِبَمَو

  َيسوُع َصاَر إنساناً ِلكَي ُيخَلِّْصنَا
  :ألَِنَُّه َمكتُوٌب في َموِضٍع ِمَن الِكتَاِب٦ !فَاُهللا لَْم ُيخِضِع الَعالََم اآلِتي الَِّذي نَتَكَلَُّم َعنُه ِلَمالَِئكٍَة٥
  كَِّر ِبِه،َما ِهَي َأَهمِّيَّةُ اإلنَساِن َحتَّى تُفَ"

 ٦:٢-١٠:١ عبرانيين
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  ٣٦٧ 
  َوَما َأَهمِّيَّةُ ابِن اإلنَساِن َحتَّى تَهتَمَّ ِبِه؟

  .َجَعلْتَُه ِلَوقٍت قَِليٍل َأدنَى ِمَن الَمالَِئكَِة٧
  .تَوَّجتَُه ِبالَمجِد َوالكََراَمِة

  ٦-٤:٨المزمور    ".َأخَضْعتَ كُلَّ شَيٍء تَحتَ قََدَمْيِه٨
 َمَع َأنَّنَا اآلَن الَ نََرى . َأخَضَع كُلَّ شَيٍء لَُه، َأنَُّه لَْم َيتُرْك شَيَئاً غَْيَر خَاِضٍع لَُهفََمَعنَى َأنَّ اَهللا

لَِكنَّنَا نََرى َيُسوَع، الَّذي ُجِعَل ِلَوقٍت قَِليٍل َأدنَى ِمَن الَمالَِئكَِة، ُمتَوََّجاً ٩كُلَّ شَيٍء ُمخَضَعاً لَُه َبعُد، 
 فَِبَسَبِب ِنعَمِة اِهللا، ذَاقَ َيُسوُع الَموتَ ِمْن َأجِل كُلِّ .َمِة ِبَسَبِب الَموِت الَِّذي َعانَاُهِبالَمجِد َوالكََرا

فَاُهللا الَّذْي لَُه كُلُّ شَيٍء َوخَاِلقُ كَلَّ شَيٍء، إذْ َأَراَد َأْن َيقُوَد َأبنَاًء كَِثيِريَن ِلَيشتَِركُوا ِفي ١٠ .إنَساٍن
َ الَِّذي ١١ .اً ِبِه َأْن َيجَعَل َمْن َيقُوُدُهْم إلَى الخَالَِص كَاِمالً ِمْن ِخالَِل اآلالَِمَمجِدِه، كَاَن الَِئقَ فَيسوُع

 . ِلذَِلَك الَ َيخَجُل َيُسوُع َأْن َيدُعَوُهْم إخَوةً.ُيقَدُِّس، َوالُمْؤِمنوَن الَِّذيَن ُيقَدَُّسوَن، لَُهْم َجِميَعاً َأبٌّ َواِحٌد
  َسُأعِلُن اسَمَك إلخَوِتي،" :إذْ َيقُوُل١٢

  ٢٢:٢٢المزمور    ".َوَسُأَسِبُحَك َوْسطَ َجَماَعِة شَعِبَك
  :َوَيقُوُل١٣

  ١٧:٨إشَْعَياء    ".َسَأَضُع ِفي اِهللا ِثقَِتي"
  :َوَيقُوُل َأيَضاً

  ١٨:٨إشَْعَياء    ".َها َأنَا، َوَمِعي اَألبنَاُء الَِّذيَن َوَهَبُهُم اُهللا ِلي"
َأنَّ اَألبنَاَء َبشٌَر ِمْن لَحٍم َوَدٍم، فَقَِد اشتََرَك ُهَو َمَعُهْم ِفي اللَّحِم َوالدَِّم َأيَضاً، ِلكَي ُيِبيَد فَِبَما ١٤

َوِلكَي ُيَحرَِّر كُلَّ الَِّذيَن كَانُوا طََواَل َحَياِتِهْم ١٥ .ِبَموِتِه ذَاَك الَّذي لًُه ُسلطَاُن الَموِت، َأْي إبِليَس
فَِمَن الَواِضِح َأنَُّه لَْم َيْأِت ِلَمُعونَِة الَمالَِئكَِة، َبْل ِلَمُعونَِة نَسِل ١٦ . ِلخَوِفِهْم ِمَن الَموِتُمستَعَبِديَن
ِلَهذَا كَاَن َعلَيِه َأْن َيِصيَر ِمثَل إخَوِتِه ِمْن كُلِّ نَاِحَيٍة، ِلَيكُوَن َرِئيَس كََهنٍَة َرِحيَماً َوَأِمينَاً ١٧ .إبَراِهيَم
فَِبَما َأنَُّه ُجرَِّب َوتََألََّم، َيقِدُر َأيَضاً َأْن ١٨ .دَمِة اِهللا، فَُيقَدَِّم كَفَّاَرةً ِمْن َأجِل َمغِفَرِة خَطَاَيا الشَّعِبِفي ِخ

   .ُيعيَن الَِّذيَن َيتََعرَُّضوَن ِللتَّجِرَبِة
  

  َيُسوُع َأعظَُم ِمْن ُموَسى
لَِّذيَن اشْتََركْتُْم َجِميَعاً ِبَدعَوِة اِهللا لَكًْم، تََأمَّلُوا َيُسوَع الَِّذي َأرَسلَُه فََيا َأيَُّها اإلخَوةُ الُمقَدَُّسوَن ا

فَقَْد كَاَن َأِمينَاً ِهللا الَِّذي َعيَّنَُه، كََما كَاَن ٢ .اُهللا ِلَيكُوَن َرِئيَس كََهنٍَة ِلإليَماِن الَِّذي نَعتَِرفُ ِبِه
َأمَّا َيُسوُع فَقَْد ُوِجَد َأكثََر اسِتحقَاقَاً ِللكََراَمِة ِمْن ُموَسى، َحْيثً ٣ . َبيِت اِهللاُموَسى َأِمينَاً ِفي ِخدَمِة كُلِّ

 ٣:٣-٧:٢ عبرانيين
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  ٣٦٨ 
 .فَكُلُّ الُبيوِت َيْبنيها الَبشَُر، لَِكنَّ اَهللا َبنَى كُلَّ شَيٍء٤ .َأنَّ َباِنَي الَبيِت لَُه كََراَمةٌ َأكثََر ِمَن الَبيِت نَفِسِه

َ َما َسَيقُولُُه اُهللا .ينَاً ِفي االهِتَماِم ِبَأهِل َبيِت اِهللا ِباْعِتباِرِه خَاِدَماًَوُموَسى كَاَن َأِم٥  َوقَْد شَِهَد عْن
 َونَحُن َأهُل َبيِت اِهللا، إْن تََمسَّكْنَا .َأمَّا الَمِسيُح فََأِميٌن باْعِتَباِرِه اْبنَاً َمسُؤوالً َعْن َبيِت اِهللا٦ .ُمستَقَبالً

   .االفِتخَاِر ِفي الرََّجاِء الَِّذي ِعنَدنَاِبالُجرَأِة َو

  الثََّباتُ في اإليماِن
  :ِلَهذَا َيقُوُل الرُّوُح القُُدُس٧
  الَيوَم، إْن َسِمعتُْم َصوتَ اِهللا،"
  الَ تُقَسُّوا قُلوَبكُْم كََما َحَدثَ في الَماضي،٨

  َيوَم تََمرَّْدتُْم،
  .ِفي الَبرِّيَِّةَيوَم َجرََّبُه شَْعُبُه 

  ُهنَاَك امتََحنَِني آَباُؤكُْم َوَجرَُّبوِني،٩’
  !َمَع َأنَُّهْم َرَأوا َأعَماِلَي الَعِظيَمةَ َأرَبِعْيَن َعاَماً

  :ِلذَِلَك غَِضبتُ ِمْن ذَِلَك الَجيِل َوقُلت١٠ُ
  إنَّ َأفكَاَرُهْم تَِضلُّ َداِئَماً َعِن الصََّواِب،

  .لَْم َيعِرفوا طُُرِقي
  ١١-٧:٩٥ المزمور   "‘. لَْن َيدخُلُوا َراَحِتي:َوِلَهذَا َأقَسمتُ غاِضبا١١ً
فَاحتَِرُسوا َأيَُّها اإلخَوةُ ِمْن َأْن َيكُوَن ألَِيٍّ ِمنكُْم قَلٌب ِشرِّيٌر غَْيُر ُمؤِمٍن َيبتَِعُد َعِن اِهللا الَحيِّ، ١٢

ِلَئالَّ تَحتَاَل َعلَيكُُم الخَِطيَّةُ فَتَتَقَسَّى " الَيوَم،"َم الَوقتُ ُيدَعى َبْل شَجُِّعوا َبعُضكُْم َبعَضاً كُلَّ َيوٍم َما َدا١٣
فَنَحُن َجِميَعاً شَُركَاٌء َمَع الَمِسيِح، ِبشَرِط َأْن نَتََمسََّك ِبثََباٍت َحتَّى النَِّهاَيِة ِبالثِّقَِة الَِّتي كَانَتْ ١٤ .قُلُوُبكُْم

  :َما قَاَل الِكتَاُبفَك١٥َ .لََدينَا ِفي الِبَداَيِة
  الَيوَم، إْن َسِمعتُْم َصوتَ اِهللا،"

  الَ تُقَسُّوا قُلوَبكُْم كََما َحَدثَ في الَماضي،
  ٨-٧:٩٥المزمور    ".َيوَم تََمرَّْدتُْم

ُموَسى ِمْن فََمْن ًهْم ُأولَِئَك الَِّذيَن َسِمُعوا َصوتَُه َوتََمرَّدوا َعليِه؟ َألَيُسوا ُهُم الَِّذيَن َأخَرَجُهْم ١٦
َوِممَّْن غَِضَب اُهللا َأرَبِعيَن َعاَماً؟ َأِليَس ِمْن كُلِّ الَِّذيَن َأخطَُأوا، فََسقَطُوا ُجثَثَاً ِفي الَْبرِّيَِّة؟ ١٧ِمْصَر؟ 

فَنَحُن ١٩ِذْيَن َعَصوا؟ َوَمْن ُهُم الَِّذيَن َأقَْسَم اُهللا ِبَأْن الَ ُيدِخلَُهْم َراَحتَُه الَموُعوَدةَ َأَبَداً؟ َألَيُسوا ُهُم ال١٨َّ
   .نََرى َأنَّ ُأولَِئَك لَْم َيقِدُروا َأْن َيدخُلُوا َراَحةَ اِهللا ِبَسَبِب َعَدِم إيَماِنِهْم
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 فَلْنَحِرْص َعلَى َأالَّ َيفشََل َأَحٌد َبينَكُْم ِفي .فََما َزاَل الَوعُد ِبالدُّخُوِل إلَى َراَحِة اِهللا قَاِئَماً

فَنَحُن قَْد ُبشِّْرنَا كََما قَْد ُبشَِّر َبنو إسَراِئيَل، لَِكنَّ الرَِّسالَةَ الَِّتي ٢ .ى َهذَا الَوعِدالُحُصوِل َعلَ
َأمَّا نَحُن الَِّذيَن آَمنَّا، فَنَدخُُل ِتلَك ٣ .َسِمُعوَها لَْم تَنفَْعُهْم، ألَِنَُّهْم لَمَّا َسِمُعوَها، لَْم َيقَبلُوَها ِباإليَماِن

  : الَِّتي َيتََحدَّثُ َعنَها الِكتَاُب، فَكََما قَاَل اُهللالرَّاَحةَ
  :َأقَسمتُ غَاِضَباً"

  ١١:٩٥المزمور    ".لَْن َيدخُلُوا َراَحِتي
 الَيوِم إذْ تََحدَّثَ ِفي َموِضٍع ِمَن الِكتَاِب َعِن٤ .قَاَل َهذَا َمَع َأنَُّه انتََهى ِمْن َعَمِلِه ُمنذُ خَلِْق الَعالَِم

  :السَّاِبِع فَقَاَل
  ٢:٢التكوين    ".َوِفي الَيوِم السَّاِبِع استََراَح اُهللا ِمْن كُلِّ َأعَماِلِه"
  :لَِكنَُّه َيقوُل َأيَضا٥ً
  ١١:٩٥المزمور    ".لَْن َيدخُلُوا َراَحِتي"
 َسَبقَ َأْن َسِمُعوا الِبشَاَرةَ، فَلَْم َيدخُلُوا  َأمَّا الَِّذيَن قَْد.إذَاً َبِقَيتْ ُهنَاَك َراَحةٌ َسَيدخُلَُها َبعُضُهْم٦

َوُهَو َيتََحدَّثُ َعنُه َبعَد َسنََواٍت " .الَيوَم"ِلَهذَا ُيَحدُِّد اُهللا َيوَماً َيدُعوُه ٧ .َراَحتَُه ِبَسَبِب َعَدِم إيَماِنِهْم
  :طَِويلٍَة ِمْن ِخالَِل َداُوَد كََما َسَبقَ َأْن ذَكَْرنَا

  ْن َسِمعتُْم َصوتَ اِهللا،الَيوَم، إ"
  ٨-٧:٩٥المزمور    ".الَ تُقَسُّوا قُلوَبكُْم

  
إذَاً ٩ .فَلَو كَاَن َيشُوُع قَْد قَاَدُهْم إلَى َراَحِة اِهللا الَموُعوَدِة، لَمَّا تَكَلََّم اُهللا ِفيَما َبعُد َعْن َيوٍم آخََر٨ 

كُلُّ َمْن َيدخُُل َراَحةَ اِهللا َيستَِريُح ِمْن َعَمِلِه، كََما َأنَّ اَهللا ف١٠َ .َماَزاَل ُهنَاَك َيوُم َراَحٍة آٍت ِلشَعِب اِهللا
فَلْنَْجتَِهْد ِللدُّخُوِل إلَى ِتلَك الرَّاَحِة، فَالَ َيسقُطُ َأَحٌد تَاِبَعاً ِمثَاَل َبِني إسَراِئيَل ِفي ١١ .استََراَح ِمْن َعَمِلِه

 إنََّها َأمَضى ِمْن َأيِّ َسيٍف ِذي َحدَّْيِن، فَتَختَِرقَ الُحدوَد الفَاِصلَةَ .فَعَّالَةٌفَكَِلَمةُ اِهللا َحيَّةٌ َو١٢ .الِعصَياِن
َوَما ِمْن ١٣ . َوِهَي تَْحكُُم َعلَْى َأفكَاِر القَلِب َوَمشَاِعِرِه.َبيَن النَّفِس َوالرُّوِح، َوَبيَن الَمفَاِصِل َوالنُّخَاِع

، َبْل كُلُّ شَيٍء ُعرَياٌن َوَمكشُوفٌ َأَماَم َعينَيِّ اِهللا الَِّذي َسنُقَدُِّم لَُه شَيٍء َمخلُوٍق خَاٍف َعْن نَظَِر اِهللا
  .ِحَساَباً

  َيُسوُع ُيِعينُنَا َعلَى الُمثُوِل َأَماَم اهللا
ْك ِباإليَماِن الَِّذي  ِلَهذَا ِلنَتََمسَّ.إنَّ لَنَا َرِئيَس كََهنٍَة َعِظيَماً َدخََل السََّماَواِت، ُهَو َيُسوُع اْبُن اِهللا١٤

فََرِئيُس الكََهنَِة الَّذي لَنَا لَيَس َعاِجَزاً َعِن التََّعاطُِف َمَع َأوُجِه َضْعِفنَا، َألنَُّه ُهَو نَفُْسُه ١٥ .نَعتَِرفُ ِبِه

٤
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َأٍة إلَى َعرِش ِنعَمِة اِهللا، ِلكَي إذَاً فَلْنَتَقَدَّْم ِبُجر١٦ .ُجرَِّب ِفي كُلِّ شَيٍء ِمثْلَنَا، لَِكنَُّه لَْم َيرتَِكْب خَِطيَّةً

   .نَنَاَل َرحَمةً َونَِجَد ِنعَمةً تُِعينُنَا َوقتَ الَحاَجِة
 فَُهَو .فَكُلُّ َرِئيِس كََهنٍَة َيِتمُّ اخِتَياُرُه ِمَن َبيِن النَّاِس، ُيَعيَُّن ِلكَي ُيِعيَن النَّاَس ِفي ُأُموِر اِهللا

َوُهَو قَاِدٌر َأْن َيتََرفَّقَ ِبالُجهَّاِل َوالضَّالِّْيَن ألَِنَُّه ُهَو ٢ .َباِئَح َعِن الخَطَاَياُيقَدُِّم ِهللا تَقِدَماٍت َوذَ
َوِبَسَبِب َضعِفِه َهذَا كَاَن َعلَيِه َأْن ُيقَدَِّم ذَِبيَحةً َعْن خَطَاَيا الشَّعِب ٣ .نَفُسُه ُمَحاطٌ ِبالضَّْعِف َأيَضاً

َوَما ِمْن َأَحٍد ُينَصُِّب نَفَسُه ِفي َهِذِه الَوِظيفَِة الشَِّريفَِة، َبْل َينَْبغْي َأْن ٤ . َأيَضاًَوَعْن خَطَاَياُه ُهَو نَفِسُه
َوكَذَِلَك لَْم َيرفَِع الَمِسيُح نَفَسُه إلَى َمْرِكِز َرِئيِس كََهنٍَة، ٥ .َيكُوَن َمدُعوَّاً ِمَن اِهللا، كََما كَاَن َهاُروُن

  :ِذي قَاَل لَُهلِّكنَّ اَهللا ُهَو الَّ
  ٧:٢المزمور    ".َوَأنَا الَيوَم ِصْرتُ َأَباَك َأنتَ ابِني،"
  :كََما َيقُوُل لَُه ِفي َمكَاٍن آخََر ِمَن الِكتَاِب٦
  َأنتَ كَاِهٌن إلَى اَألَبِد"

  ٤:١١٠المزمور    ".َعلَْى ُرتَْبِة َملِْكيَصاَدقَ
لَى اَألرِض، قَدََّم تََضرَُّعاٍت ِبُصَراٍخ شَِديٍد َوُدُموٍع ِهللا القَاِدِر َأْن ُينِقذَُه َوَأثنَاَء َحَياِة َيُسوَع َع٧

َوُرغَم َأنَُّه كَاَن ابنَاً، فَقَْد تََعلََّم الطَّاَعةَ ِمْن ِخالَِل اآلالَِم ٨ .ِمَن الَموِت، َوُسِمَعتْ َصالَتُُه ِبَسَبِب تَقَواُه
َوقَْد َأعلَنَُه ١٠ .َأْن كُمَِّل ِباآلالَِم، َصاَر َمصَدَر خَالٍَص َأَبِديٍّ ِلكُلِّ الَِّذيَن ُيِطيُعونَُهَوَبعَد ٩ .الَِّتي َعانَاَها

   .اُهللا َرِئيَس كََهنٍَة َعلَْى ُرتَْبِة َملِْكيَصاَدقَ

  تَحِذْيٌر ِمَن السُّقُوط
ِكْن َيصُعُب َعلَينَا إفْهاُمكُْم، ألَِنَّكُْم ِصْرتُْم  لَ.لََدْينَا الكَِثيُر ِلنَقُولَُه لَكُْم َحوَل َهذَا الَموُضوِع١١

فََمَع َأنَُّه ُيفتََرُض َأْن تَكُونُوا قَْد َأصَبحتُُم اآلَن ُمَعلِِّمْيَن، فََما ِزلْتُْم تَحتَاُجوَن َمْن ١٢ .َبِطيِئي الفَْهِم
َألطفَاِل تَحتَاُجوَن إلَى الَحِليِب، الَ إلَى طََعاٍم َحِقْيِقيٍّ  َأنتُْم كَا.ُيَعلُِّمكُْم ِمْن َجديٍد َأَساِسيَّاِت تََعاِلْيِم اِهللا

فَالُمبتَِدُئوَن غَْيُر الُمتََمرِِّسْيَن ِفي التَّعِلْيِم الصَِّحْيِح ُهْم كَاَألطفَاِل الَِّذْيَن َيحتَاُجوَن إلَى ١٣ !َصلٍْب
 الَِّذْيَن تََدرََّبتْ قُُدَراتُُهْم ِمْن ِخالَِل الِخبَرِة َعلَى التَِّمِييِز َأمَّا الطََّعاُم الَحِقْيِقيُّ فَِللنَّاِضِجْيَن١٤ .الَحِلْيِب

   .َبْيَن الخَْيِر َوالشَّرِّ
ِلَهذَا ِلنَتُرْك َوَراَءنَا التََّعاِلْيَم االْبِتَداِئيَّةَ َعِن الَمِسْيِح، َولْنَتَقَدَّْم َعلَى طَِرْيِق الكََماِل، فَالَ 

ى الَحِديِث ثَاِنَيةً َعِن التَّوَبِة َعِن اَألعَماِل الَِّتي تَُؤدِّي إلَى الَموِت َوَعِن َحاَجةَ ِبنَا إلَ
 .َوتَعِلْيِم الَمعُموِديَّاِت، َوَوْضِع اَأليِدي، َوِقَياَمِة اَألمَواِت، َوالدَّْينُونَِة اَألَبِديَِّة٢ .اإليَماِن ِباِهللا

  .َوَسنَتَقَّدَُّم ِبالِفْعِل ِبإذِْن اِهللا٣

٥
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فَالَِّذْيَن استَنَاُروا ُيوَماً، َواختََبُروا الَموِهَبةَ السََّماِويَّةَ، َوَصارتْ لَُهْم شََركَةٌ ِفي الرُّوِح القُُدِس، ٤

تَُردَُّهْم ثُمَّ اْرتَدُّوا، الَ ُيمِكُن َأْن تَُجدَِّدُهْم ثَاِنَيةً َو٦َوذَاقُوا كَِلَمةَ اِهللا َواختََبُروا قُوَّاِت الَعْصِر اآلِتي، ٥
فَِحْيَن ٧ .إلَى التَّوَبِة، ألَِنَُّهْم ِبذَِلَك َيصِلُبوَن ابَن اِهللا ثَاِنَيةً ِلَضَرِرِهْم، َوُيَعرُِّضونَُه ِللَعاِر َعلَى الَمِأل

 .إنَّ اَهللا ُيَباِركَُهاتَشَرُب اَألرُض الَمطََر الَِّذي َيسقُطُ َعلَْيَها َوتُعِطي َمحُصوالً نَاِفَعاً ِللَِّذْيَن َيفلَُحونََها، فَ
  !َأمَّا إذَا َأنَبتَتْ شَوكَاً َوَحَسكَاً فَالَ ِقْيَمةَ لََها، َوَسَيلَْعنُها اُهللا، َوتكوُن النَّاُر َمصيَرها٨

ُهللا لَْيَس ظَاِلماً َحتَّى فَا١٠ .لَِكنَّنَا َأيَُّها اَألِحبَّاء نَتََوقَُّع ِمنكَْم ُأُموَراً َأفَضَل ِمْن ِجَهِة خَالَِصكُْم٩
لَِكْن َما نَتََمنَّاُه ١١ .َينَسى ُجُهوَدكُْم، َوالَمَحبَّةَ الَِّتي َأظَهْرتُُموَها لَُه ِبَما خََدْمتُْم َوتَخِدُموَن شَعَبُه الُمقَدََّس

الَ نُِرْيُدكُْم َأْن ١٢ .كَي َيتََحقَّقُ الرََّجاُءُهَو َأْن ُيظِهَر كُلُّ َواِحٍد ِمنكُْم َهذا االجِتَهاَد نَفَْسُه َحتَّى النَِّهاَيِة، ِل
  .تَكُونُوا كَُسالَى، َبْل نُِرْيُدكُْم َأْن تَقتَُدوا ِبالَِّذْيَن َيِرثُوَن ُوُعوَد اِهللا ِباإليَماِن َوالُمثَاِبَرِة

قَاَل ١٤ . ُهَو َأعظَُم ِمنُْه فَُيقِسَم ِبِهلَمَّا قَطََع اُهللا َوعَداً إلبَراِهْيَم َأقَْسَم ِبنَفِسِه، إذْ لَْيَس ُهناَك َمْن١٣
  :اُهللا إلْبَراهيَم

  .َسُأَباِركَُك ِبكُلِّ َبَركٍَة"
  ١٧:٢٢التكوين    ".َوَسُأعِطْيَك نَسالً كَِثيَراً ِجدَّاً

 .ُهَو َأعظَُم ِمنُهْمفَالنَّاُس ُيقِسُموَن ِبَمْن ١٦ .َوإِذ انتَظََر إبَراِهْيُم ِبَصْبٍر، نَاَل َما َوِعَدُه ِبِه اُهللا١٥
ِلذَِلَك ِعنَْدما َأَراَد اُهللا َأْن ُيوِضَح ِلكُلِّ َوَرثَِة الَوعِد َأنَّ ١٧ .َوالقََسُم ُيثَبِّتُ َما َيقُولُونَُه ُمنِهَياً كُلَّ َجَدٍل
 َيتَغَيََّراِن َوالَ ُيمِكُن َأْن ُيكذََب ِفْيِهَما، استَخَدَم اُهللا َأمَرْيِن ال١٨َ .نََواَياُه الَ تَتَغَيَُّر َأَبَداً، ثَبَّتَ َوْعَدُه ِبقََسٍم

 . َوذَِلَك ِلكَْي ُيشَجَِّعنَا، نَحُن الَِّذْيَن َأسَرْعنَا إلَى التََّمسُِّك ِبالرََّجاِء الُمقَدَِّم لَنَا.َوُهما َوعُدُه َوقََسُمُه
 إلَى َمقِدِس اِهللا الدَّاِخِليِّ، ِصُل ِبنَا إلَى خَلِف السِّتَاَرِة،َوَهذَا الرََّجاُء ِمرَساةٌ ثَاِبتَةٌ َوآِمنَةٌ ِلَحَياِتنَا، َي١٩
   .يَصاَدقَ َوقَْد َصاَر َرِئْيَس كََهنٍَة إلَى اَألَبِد َعلَى ُرتَْبِة َملِْك.َحيثُ َدخََل َيُسوُع ِمْن َأجِلنَا كََراِئٍد لَنَا٢٠

  َملِْكيَصاَدقُ
 َوذَاتَ َيوٍم، قَاَبَل َملِْكيَصاَدقُ إبَراِهْيَم . َوكَاِهنَاً ِهللا الَعِليِّكَاَن َملِْكيَصاَدقُ َمِلكَاً َعلَى َساِلْيَم،

َوَأعطَاُه ٢ . فََباَرَك َملِْكيَصاَدقُ إْبَراِهْيَم.لَمْعَركَِة الَّتْي َهَزَم ِفْيَها الُملوَكَوُهَو َعاِئٌد ِمَن ا
َأْي " َمِلُك َساِلْيَم"َوُهَو َأْيَضاً " َمِلَك الِبرِّ،" َواسُمُهَ َيْعنْي .إْبَراِهْيُم ُعشْراً ِمْن كُلِّ َما غَِنَمُه ِمَن الَحرِب

                                                  
، وبين بقية )قدس األقداس، أو َمقِْدَس اهللا(هي السِذتارة الفاصلة بيَن أقدس مكان في الهيكل اليهودي   السِّتارة

غلى أنَّ الطَّريق إلى محضر اهللا  وعندما مات يسوع على الصَّليب، انشَقَّت ستارة الهيكل هذه إشارةً .أقسام الهيكل
 .٥١:٢٧ انظر بشارة َمتَّى .صار مفتوحاً لكل من يؤمن بالمسيح الُمخَلِّص

 .األغلب أن هذه إشارة إلى مدينِة القدِس  ساليم

 ٢:٧-٤:٦ عبرانيين

٧



  ٣٧٢ 
 َوُهَو، ِمثُْل اْبِن . َوالَ ِذكَْر ِلِبَداَيِة َحَياِتِه َأْو ِنَهاَيِتَها ِذكَْر ألَِِبْيِه َأْو ُأمِِّه َأْو َأصِلِه،َوال٣َ" .َمِلُك السَّالَِم"

  .َألَبِداِهللا، َيبقَى كَاِهنَاً إلَى ا
َوتَْأُمُر ٥ . فََحتَّى َأُبونَا إبَراِهْيُم قَدََّم لَُه ُعشَراً ِممَّا غَِنَمُه!فََأنتُْم تََروَن إذَاً َعظََمةَ َهذَا الرَُّجِل٤

تَُهْم ُهْم شَِرْيَعةُ ُموَسى نَسَل الَِوي الكََهنَةَ َأْن َيجَمُعوا ُعشَراً ِمَن الشَّعِب، َأْي ِمْن إخَوِتِهْم، َمَع َأنَّ إخَو
  .َأيَضاً ِمْن نَسِل إبَراِهْيَم

 َوَباَرَك . َوَمَع َهذَا فَقَْد َأخَذَ الُعشَر ِمْن إبَراِهْيَم نَفِْسِه.َوَملِْكيَصاَدقُ لَْم َيْأِت ِمْن نَسِل الَِوي٦
 .ِفي َأنَّ اَألعلَى ُهَو الَِّذي ُيَباِرُك اَألدنَىَوالَ شَكَّ ٧ .َملِْكيَصاَدقُ إبَراِهْيَم الَِّذي َأْعطاُه اُهللا الُوُعوَد

كََما نَستَِطْيُع ٩ . َأمَّا َملِْكيَصاَدقُ فَقَْد شُِهَد ِبأنَُّه َحيٌّ.فَِفي َحالَِة الَّالِويِّْيَن، َيْجَمُع الُعشَْر كََهنَةٌ فانُوَن٨
ألنَُّه كَاَن َما ١٠َو نَفُْسُه الُعشَْر ِمْن ِخالَِل إبَراِهْيَم، َأْن نَقُوَل إنَّ الَِوي الَِّذي َيجَمُع الُعشُوَر قَْد َدفََع ُه

فَِمَن الَواِضِح َأنَّ الكََهنُوتَ الَّالِوي، الَِّذي ١١ .َيَزاُل ِفي ِجْسِم َجدِِّه إبَراِهْيَم لَمَّا قَاَبلَُه َملِْكيَصاَدقُ
 َوإالَّ فَِلَماذَا كَانَتْ . َعْن إيَصاِل النَّاِس إلَى الكََماِلُأعِطَيِت الشَِّرْيَعةُ َعلَى َأَساِسِه إلَى الشَّعِب، َعاِجٌز

فَِحْيَن ١٢ُهنَاَك َبعُد َحاَجةٌ إلَى ظُُهوِر كَاِهٍن آخََر َعلَْى ُرتَْبِة َملِْكيَصاَدقَ، َولَْيَس َعلَى ُرتَْبِة َهاُروَن؟ 
فَالَمِسْيُح الَِّذي تُقَاُل ِفْيِه َهِذِه ١٣ . َهذَا تَغِيْيٌر ِللشَِّرْيَعِةَيكُوُن ُهنَاَك تَغِيْيٌر ِللكََهنُوِت، فَالَ ُبدَّ َأْن َيتَبَع
 . َوِهَي قَبيلَةٌ لَْم َيخِدْم َأَحٌد ِمنَْها كَكَاِهٍن ِعنَد الَمذَبِح.اُألُموُر َجاَء ِمْن قَبيلٍَة ُأخَرى غَْيِر قَبيلَِة الَِوي

   . قَبيلَِة َيُهوذَا الَّتي لَْم َيذكُْر ُموَسى َأيَّ ارِتباٍط لَها ِبالكََهنُوِتفَِمَن الَْمْعروِف َأنَّ ِربَّنَا َأتَى ِمْن١٤

  َيُسوُع كَاِهٌن كََملِْكيَصاَدقَ
َوقَْد ١٦ .َوتُصِبُح الَمسَألَةُ َأكثََر ُوُضوَحاً َمَع ظُُهوِر َهذَا الكَاِهِن اآلخَِر الَِّذي ُيشِبُه َملِْكيَصاَدق١٥َ

إذْ ١٧ . َعلَى َأَساِس شَِرْيَعٍة تَتََضمَُّن تَرِتيَباً َبشَِريَّاً، َبْل َعلَى َأَساِس قُوَِّة َحَياٍة الَ تَفْنَىُجِعَل كَاِهنَاً، الَ
َواآلَن ُيوَضُع النِّظَاُم القَِدْيُم ١٨" .َأنتَ كَاِهٌن إلَى اَألَبِد َعلَْى ُرتَْبِة َملِْكيَصاَدقَ ":ُيقَاُل َعنُْه ِفي الِكتَاِب

فَشَِرْيَعةُ ُموَسى لَْم تَجَعْل شَيَئاً كَاِمالً، َأمَّا اآلَن فَقَْد َصاَر ١٩ .اً، ألَِنَُّه كَاَن َضِعْيفَاً َوَعِدْيَم الفَاِئَدِةَجاِنَب
 َرِئْيَس َوَما َيُهمُّ َأيَضاً َأنَّ اَهللا لَْم َيجَعْل َيُسوَع٢٠ .لَنَا َرَجاٌء َأفَضُل، ِبِه نَستَِطْيُع َأْن نَقتَِرَب ِمَن اِهللا

فَاآلخَُروَن َصاُروا كََهنَةً ِمْن ُدوِن قََسٍم، َأمَّا ُهَو فََصاَر كَاِهنَاً ِبقََسٍم إذْ قَاَل ٢١ .كََهنٍَة ِمْن ُدوَن قََسٍم
  :اُهللا لَُه
  :َأقَسَم الرَّبُّ َولَْن َيتََراَجَع"
  ٤:١١٠المزمور    "‘.َأنتَ كَاِهٌن إلَى اَألَبِد’

 .كَاَن ِفي الَعهِد القَِدْيِم ُرَؤَساُء كََهنٍَة كَِثْيُروَن٢٣ .ُسوَع َضَمانَتَنَا ِلَعهٍد َأفَضَلَوَهذَا َيجَعُل َي٢٢
                                                  

 ".ِبال أٍب، ِبالَ أمٍّ، ِبالَ نََسٍب"حرفياً   أصِلِه ... َوالَ ذكر

 ٢٣-٣:٧ عبرانيين



  ٣٧٣ 
َأمَّا َيُسوَع فَُهَو َحيٌّ إلَى اَألَبِد، ِلذَِلَك فَإنَّ كََهنُوتَُه ٢٤ .َوكُلََّما ماتَ َأَحُدُهْم، كَاَن الَ ُبدَّ ِمَن اسِتبَداِلِه

َوِلذَِلَك َيقِدُر َأْن ُيعِطَي خَالََصاً َأَبِديَّاً ِللَّذيَن َيْأتُوَن إلَى اِهللا ِبَواِسطَِتِه، ألَِنَُّه َحيٌّ َعلَى ٢٥ .كََهنُوتٌ َداِئٌم
  .الدََّواِم ِلَيشفََع ِفْيِهْم ِعنَد اِهللا

وٌس ِبالَ خَِطيٍَّة َوطَاِهٌر، َوالَ َيتََأثَُّر  َوُهَو قُدُّ.فََيُسوُع ُهَو َرئيُس كََهنٍَة ُينَاِسُب احِتَياَجاِتنَا٢٦
َوالَ َيْحتَاُج كََأيِّ َرئيِس كََهنٍَة آخََر، إلَى تَقِدْيِم ذََباِئَح َيوِميَّةً ٢٧ . َوُهَو ُمَمجٌَّد فَوقَ السََّماَواِت.ِبالخُطَاِة

َيُسوُع ذَِبْيَحةً َعْن خَطَاَيا النَّاِس َمرَّةً َواِحَدةً ِنَهاِئيَّةً  فَقَْد قَدََّم .َعْن خَطَاَياِه َأوَّالً، ثُمَّ َعْن خَطَاَيا الشَّعِب
 لَِكنَّ اَهللا َأعطَى ِفْيَما .فَالشَِّرْيَعةُ تَُعيُِّن ُرَؤَساَء كََهنٍَة ِمَن الَبشَِر الضَُّعفَاِء٢٨ .َحاِسَمةً، ِعنَدَما قَدََّم نَفَسُه
 إلَى اَألَبِد ُهَو الَِّذي ُعيَِّن َرِئْيَس ِب َهذَا الَوعِد، فَإنَّ االْبَن الُمكَمََّل َوِبَحَس.َبعُد َوعَداً َمصُحوَباً ِبقََسٍم

   .كََهنٍَة

  ِتنَاَيُسوُع َرِئْيُس كََهنَ
َوخُالََصةُ الكَالَِم، ُهَو َأنَّ لَنَا َرِئْيَس كََهنَةٍِ ِبَهِذِه الميزاِت َجاِلساً َعْن َيِمْيِن َعْرِش الَجالَلَِة ِفي 

َي  َوِه.َوُهَو َيخِدُم كََرِئْيِس كََهنٍَة ِفي أٌَقَْدِس َمكَاٍن، َأْي ِفي خَْيَمِة الِعَباَدِة الَحِقْيِقيَِّة٢ .السََّماَواِت
  .خَْيَمةٌ لَْم َيبِنَها إنَساٌن، َبِل الرَّبُّ نَفُسُه

 َوِلَهذَا كَاَن َضُروِريَّاً َأْن َيكُوَن ِلَرِئْيِس .َوُيَعيَُّن كُلُّ َرِئْيِس كََهنٍَة ِبقَْصِد تَقِدْيِم تَقِدَماٍت َوذََباِئَح٣
رِض اآلَن لََما َصلَُح َأْن َيكُوَن كَاِهنَاً، فَُهنَاَك ُأولَِئَك َولَْو كَاَن ُهنَا َعلَى اَأل٤ .كََهنَِتنَا َما ُيقَدُِّمُه َأيَضاً

َوَما الِخدَمةُ الَِّتي ُيَؤدُّونََها إالَّ نُسخَةٌ َوِظلٌّ ِلَما ٥ !الَِّذْيَن ُيقَدُِّموَن التَّقِدَماِت الَِّتي تَنُصُّ َعلَْيَها الشَِّرْيَعةُ
اُهللا ُموَسى ِعنَدَما كَاَن َعلَى َوشَِك َأْن َينُصَب خَْيَمةَ الِعَباَدِة اَألرِضيَِّة  َوِلَهذَا نَبََّه .َيجِري ِفي السََّماِء

لَِكنَّ ٦ ".احِرْص َعلَى َأْن تَصنََع كُلَّّّّّّّ شَيٍء َحَسَب النَُّموذَِج الَِّذي َأَرْيتَُك إيَّاُه َعلَى الَجَبِل ":َوقَاَل لَُه
َواِقَع الَحاِل ُهَو َأنَّ َيُسوَع ُأعِطَي ِخدَمةً كََهنُوِتيَّةً ُمتَفَوِّقَةً كَِثْيَراً َعلَى ِخدَمِة ُأولَِئَك الكََهنَِة، َوذَِلَك 

 َوَهذَا الَعهُد الَجِديُد ُمَؤسٌَّس . الَِّذي َوِسيطُُه َيُسوَع َعلَى الَعهِد القَِديِمِبِمقَداِر تَفَوُِّق الَعهِد الَجِديِد
فَلَو كَاَن الَعهُد اَألوَُّل ِبالَ َعْيٍب لََما كَانَتْ ًهناَك َحاَجةٌ إلَى َعهٍد آخََر ٧ .وٍد ِبَأشَياَء َأفَضَلَعلَى ُوُع
  :لَِكنَّ اَهللا َوَجَدُهْم َملُوِميَن فَقَاَل٨ .َيِحلُّ َمَحلَُّه

  َها تَْأِتي َأيَّاٌم، َيقُوُل الرَّبُّ،"

                                                  
 .٩:٥، و١٠:٢ راجع .الَّذي َأَعدَّه اهللا تماماً من خالل اآلالم ليكون ُمخَلَِّص العالم  الُمكَمَّل

 .٤٠:٢٥من كتاب الخروج   ". الجبل... احرص"

 .العهد الَّذي قطعه اُهللا مع البشر من خالل الرب يسوع   الجديدالعهد

 .العهد الَّذي قطعه اُهللا قديماً مع بني إسرائيل  العهد القديم

 ٨:٨-٢٤:٧ عبرانيين
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  ٣٧٤ 
   َبِني إسَراِئيَلِحْيَن َأقطَُع َعهَداً َجِديَداً َمَع

  .َوَمَع َبِني َيُهوذَا
  لَْن َيكُوَن كَالَعْهِد الَِّذي قَطَْعتُُه َمَع َأسالَِفِهْم٩

  .ِعنَدَما َأمَسكْتُُهْم ِمْن َيِدِهْم ألُِخِرَجُهْم ِمْن ِمْصَر
  فَُهْم لَْم َيظَلُّوا ُمخِلِصْيَن ِلَعهِدي،

  .وُل الرَّبُّفَاْبتََعْدتُ َعنُهْم، َيقُ
  :َوَهذَا ُهَو الَعهُد الَِّذي َسَأقطَُعُه َمَع َبِني إْسَراِئيَل َبعَد ِتلَك اَأليَّاِم، َيقُوُل الرَّب١٠ُّ

  َسَأزَرُع شََراِئِعي ِفي ُعقُوِلِهْم،
  .َوَأكتُُبَها َعلَى قُلُوِبِهْم

  َسَأكُوُن إلََهُهْم،
  .َوُهْم َسَيكُونُوَن شَعِبي

  : ُهنَاَك َحاَجةٌ َألْن ُيَعلِّم َأَحدٌَ قَِرْيَبُه َوَيقوَل لَُهَولَْن تَكُوَن١١
  ‘.اعِرِف الرَّبَّ’

  إذْ َسَيعِرفُونَِني َجِميَعاً،
  .ِمْن َصِغْيِرِهْم إلَى كَِبْيِرِهْم

  فََأنَا َسَأغِفُر آثاَمُهْم،١٢
  ٣٤-٣١:٣١إرميا    ".َولَْن َأُعوَد َأذكُُر خَطَاَياُهْم

 َوَما ُهَو قَِديٌم َوِبالَ نَفٍْع، َيُزوُل ."قَِدْيَماً"، فَإنَُّه َيجَعُل اَألوََّل "َجِديَداً"و اَهللا َهذَا الَعهَد فَِحْيَن َيدُع١٣
   .َسِريَعاً

  الِعَباَدةُ ِفي الَعهِد القَِديم
إذْ نُِصَب الِْقْسُم األوَُّل ٢ .نِْعتََضمََّن الَعهُد اَألوَُّل تَوِجيَهاٍت ِللِعَباَدِة َوَمكَانَاً ُمقَدََّساً َبشَِريَّ الصُّ

 : َوُيْدَعْى ذَِلَك الِْقْسُم.ِمَن الْخَيَمِة َحيثُ ُوِضَعِت الَمنَاَرةُ َوالَماِئَدةُ َوَعلَْيَها الخُبُز الُمقَدَُّم ِهللا
" قُدَس اَألقَداِس، ":الَّذْي ُيدَعْىَوخَلفَ السِّتَاَرِة الثَّاِنَيِة كَاَن ُهنَاَك الِْقْسُم الثَّاني ٣" .الَمكَاَن الُمقَدََّس"
 َوِفيِه َجرَّةٌ ذََهِبيَّةٌ تَحتَِوي َعلَى .َحيثَُ ُيوَجُد َمذَبٌح ذََهِبيٌّ ِللَبخُّوِر، َوُصنُدوقُ الَعهِد الُمغَشَّْى ِبالذََّهِب٤

ُه ِتمثَاالَِن ِلَمالَِك الكَُروِبْيِم َوفَوق٥َ .الَمنِّ، َوَعَصا َهاُروَن الَِّتي َأوَرقَتْ، َولَوَحا الَعهِد الَحَجِريَّاِن
  . اآلَن َوالَ َمَجاٌل ِللدُّخُوِل ِفي تَفَاِصْيِل َهِذِه اُألُموِر.ُيظِهَراِن َمجَد اِهللا َوُيظَلِّالَِن َعْرشَ الرَّحَمِة

                                                  
 .مورراجع جدول الشروح لقراءة تعاريف بسيطة ِلهذه األ  تفاصيل هذه األمور
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  ٣٧٥ 
َوَبعَد َأْن تَُرتََّب َهِذِه اَألشَياُء ِبَهِذِه الطَِّريقَِة، كَاَن الكََهنَةُ َيدخُلُوَن إلَى الِْقْسِم األوَِّل ِمَن الخَْيَمِة ٦

ُس الكََهنَِة َوحَدُه َمرَّةً َأمَّا الِْقْسُم الثَّانْي فَلَْم َيكُْن َيدخُلُُه إالَّ َرِئْي٧ .ِبانِتظَاٍم، ِلُيَؤدُّوا فُُروَض الِعَباَدِة
 َولَْم َيكُْن َيدخُُل ُهنَاَك ُدوَن َأْن َيأخُذَ َمَعُه َدَماً ُيقَدُِّمُه َعْن خَطَاَياُه، َوَعْن خَطَاَيا .َواِحَدةً ِفي السَّنَِة

خُوَل إلَى قُدِس اَألقَداِس غَْيُر َوِبَهذَا ُيظِهُر الرُّوُح القُُدُس َأنَّ الد٨ُّ .الشَّعِب الَِّتي ارتَكَُبوَها ِفي َجهِلِهْم
 َوُهَو َيعِني َأنَّ .َوَهذَا كُلُُّه َرمٌز ِللزََّمِن الَحاِلي٩ِّ .ُممِكٍن َما َداَم الِْقْسُم األوَُّل ِمَن الْخَيَمِة قاِئَماً

ألَِنََّها قَاِئَمةٌ ١٠ .ِبِد َصاِلَحاً تََماَماًالتَّقِدَماِت َوالذََّباِئَح الُمقَدََّمةَ ِهللا كَانَتْ َعاِجَزةً َعْن َجْعِل َضِمْيِر الَعا
 َوَما َهِذِه إالَّ فََراِئُض خَاِرِجيَّةٌ تَسِري إلَى َوقِت .َعلَى َأطِعَمٍة َوَأشِرَبٍة َوغُُسوالٍَت طَقْسيٍَّة ُمتَنَوَِّعٍة

   .النِّظَاِم الَجِديِد

  الِعَباَدةُ تَحتَ الَعهِد الَجِديد
 َوَدخََل خَيَمةً َأعظََم َوَأكَمَل غَْيَر .ا اآلَن فَقَْد َجاَء الَمِسيُح َرِئْيَس كََهنٍَة ِللخَْيَراِت الَموُعوَدِةَأم١١َّ

َوُهَو لَْم َيدخُْل ِبَدِم تُُيوٍس ١٢ .َمصنُوَعٍة ِبَأيٍد َبشَِريٍَّة، َأْي خَيَمةً لَيَستْ ُجزَءاً ِمْن َهذَا الَعالَِم الَمخلُوِق
  .وٍل، َبْل َدخََل َمرَّةً َواِحَدةً َحاِسَمةً إلَى قُدِس اَألقَداِس ِبَدِم نَفِسِه، فََضِمَن لَنَا ِفَداًء َأَبِديَّاًَوُعُج

فَإْن كَاَن َدُم التُُّيوِس َوالثِّْيَراِن َوالُعُجوِل الَمرشُوشُ َعلَى النَِّجِسْيَن قَاِدَراًَ َأْن ُيقَدَِّسُهْم ١٣
َأالَ َيكُوُن َدُم الَمِسْيِح َأعظََم؟ فَقَْد قَدََّم نَفَسُه ِبُروٍح َأَزِليٍّ، ذَِبْيَحةً كَاِملَةً ١٤يَن خَاِرِجيَّاً، فََيِصْيُروا طَاِهِر

  .ِهللا، ِلكَْي ُيطَهَِّر َضَماِئَرنَا ِمْن َأعَماٍل تَُؤدِّي إلى الَموِت، َوَهكَذا نَستَطيُع اآلَن أْن نَعُبَد اَهللا الَحيَّ
  فَاآلَن، َوقَْد َماتَ الَمسيُح ِلِفداِء الَبشَِر ِمَن الخَطَاَيا . فَإنَّ الَمِسْيَح ُهَو َوِسْيطُ َعهٍد َجِديٍدِلذَِلَك١٥

 .الُمرتَكََبِة تَحتَ الَعهِد اَألوَِّل، ُيمِكُن ألولِئَك الَّذيَن َدَعاُهُم اُهللا أْن َينالوا الِمْيَراثَ اَألَبِديَّ الَموُعوَد
فَالَوِصيَّةَ الَ تُصِبُح َساِرَيةَ ١٧ . َينَبغي إثَباتُ َموِت َصاِحِب الَوِصيَِّةوَجُد َوِصيَّةٌ،َوَحيثُ ت١٦ُ

  . نَاِفذَةَ الَمفُعوِل ِفي َحَياِة الُموِصيالَمفُعوِل إالَّ ِعنَد الَموِت، َحيثُ َأنََّها الَ تَكُوُن
فََبعَد َأْن قََرَأ ُموَسى كُلَّ َوَصاَيا الشَِّرْيَعِة ١٩ .ِلذَِلَك َحتَّى الَعهُد اَألوَُّل َيِتمُّ تَدِشينُُه َأيَضاً ِبالدَِّم١٨

يٍّ َونَباتَ ُزوفَا، ثُمَّ َرشَّ َعلَى َعلَى َجميِع الشَّعبِِ، َأخَذَ َدَم ُعُجوٍل ُوتُُيوٍس َمْع َماٍء َوُصوٍف قُرُمِز
َهذَا ُهَو َدُم الَعهِد  الَِّذي َأوَصاكُُم اُهللا َأْن  ":َوقَاَل٢٠ِكتَاِب الشَِّريَعِة نَفِسِه، َوَعلَى َجميِع الشَّعِب 

َوتَشتَِرطُ ٢٢ .كَذَِلَك َرشَّ خَيَمةَ الِعَباَدِة، َوَجميَع اَألَدَواِت الُمستَخَدَمِة ِفي الِعَباَدِةَو٢١ ".تُِطيُعوُه
   .الشَِّرْيَعةُ َأْن َيتَطَهََّر كُلُّ شَيٍء تَقِرْيَباً ِبالدَِّم، َوِبغَْيِر َسفِك َدٍم الَ ُيوَجُد غُفَراٌن

                                                  
  .في األعداد السَّابقة" عهد" هي نفس الكلمة المترجمة إلى  َوصيَّة

 .٨:٢٤من كتاب الخروج  " . تطيعوه... هذا هو"

 ٢٢-٦:٩ عبرانيين



  ٣٧٦ 
  ذَِبيَحةُ الَمِسيِح تَنَزُع الخَطَاَيا

إذَاً كَاَن َضُروِريَّاً َأْن تُطَهََّر ِبَهِذِه الذََّباِئِح النَُّسخُ اَألرِضيَّةُ ِلَألشَياِء الَحِقيِقيَِّة ِفي السََّماِء، َأمَّا ٢٣
 قُْدَس َأقَداٍس فَالَمِسيُح لَْم َيدخُْل٢٤ .اَألشَياُء السََّماِويَّةُ نَفُسَها فََينَبِغي َأْن تُطَهََّر ِبذََباِئَح َأفَضَل ِمْن َهِذِه

َصنََعتُْه َأيٍد َبشَِريٍَّة نُسخَةً َعِن قُْدِس اَألقَْداِس الَحِقيِقيِّ، َبْل َدخََل السََّماَء َعينَها، ِلكَي َيِقفَ اآلَن أماَم 
  .َحْضَرِة اِهللا َألجِلنَا

َرى كََما َيدخُُل َرِئْيُس الكََهنَِة قُدَس اَألقَداِس كُلَّ َسنٍَة َوُهَو لَْم َيدخُْل ِلُيقَدَِّم نَفَسُه َمرَّةً ِتلَو اُألخ٢٥
 لَِكنَُّه .َولَو كَاَن اَألمُر كَذَِلَك، لَكَاَن َعلَيِه َأْن َيتَألََّم َمرَّاٍت كَِثْيَرةً ِجدَّاً ُمنذُ خَلِق الَعالَِم٢٦ .ِبَدٍم غَْيِر َدِمِه

َوكََما َأنَّ النَّاَس ٢٧ .ِنهاَيِة التَّاِريِخ ِلكَْي ُيِزيَل الخَِطيَّةَ ِبذَِبيَحِة نَفِسِهظََهَر َمرَّةً َواِحَدةً ِعنَد اقِْتراِب 
فَقَْد قُدَِّم الَمِسيُح كَذَِبْيَحٍة َمرَّةً َواِحَدةً فَقَطْ ِلكَْي َينَزَع خَطَاَيا ٢٨َيُموتُوَن َمرَّةً، ثُمَّ ُيَواِجُهوَن الدَّينُونَةَ، 

  .َهُر َمرَّةً ثَاِنَيةً، الَ ِمْن َأجِل الخَِطيَّةَ، َوإنََّما ِلُيخَلَِّص الَِّذيَن َيتََرقَُّبوَن قُُدوَمُه َوَسَيظ.كَِثيِريَن
 فَِهَي الَ تَحِمُل نَفَس َجوَهِر اَألشَياِء .فَلَيَس لََدى الشَِّريَعِة إالَّ ِظلُّ الخَيَراِت اآلِتَيِة

ِدُر َأَبَداً، ِبنَفِس الذََّباِئِح الَِّتي تُقَدَُّم َسنَةً َبعَد ُأخَرى، َأْن تُكَمَِّل  فَالشَِّريَعةُ الَ تَق.الَحِقيِقيَِّة
َولَو كَاَن ِفي َمقُدوِرَها َأْن تُكَمِّلَُهْم، َأفََما كَانُوا َيتََوقَّفُوَن َعْن ٢ .الَِّذْيَن َيقتَِرُبوَن ِمَن اِهللا ِفي الِعَباَدِة

لَِكنَّ الذََّباِئَح ِهَي ٣ !ا ِبشَكٍل ِنَهاِئيٍّ ِمْن خَطَاَياُهْم، لََما شََعُروا ِبذَنِب خَطَاَياُهْمتَقِديِمَها؟ فَلَو تَطَهَُّرو
ِلَهذَا ِعنَدَما َجاَء ٥ .فَالَ ُيمِكُن ِلَدِم الثِِّْيَراِن َوالتُّيوِس َأْن َينِزُع الخَطَاَيا٤ .تَذكَاٌر ِلخَطَاَياُهْم كُلَّ َسنٍَة

  :َعالَِم قَاَل ِهللالَمِسيُح إلَى ال
  َأنتَ لَْم تُِرْد ذَِبْيَحةً َوتَقِدَمةً،"

  .لَِكنََّك َأعَدْدتَ ِلي َجَسَداً
  .لَْم تَُسرََّك الذََّباِئُح الَمحُروقَةُ َوقََراِبْيُن الخَِطيَِّة٦
  :فَكََما ُهَو َمكتُوٌب ِفي َمخطُوطَِة الِكتَاِب ’:ثُمَّ قُلت٧ُ

  ٨-٦:٤٠المزمور    "‘.َل َمِشيَئتََك َيا اُهللاَها َأنَا قَْد ِجْئتُ َألفَع
َمَع " َأنتَ الَ تُِرْيُد ذََباِئَح َوتَقِدَماٍت، ذََباِئَح َمحُروقَةً َوقََراِبْيَن خَِطيٍَّة، َوالَ تَُسرُّ ِبَها، ":قَاَل َأوَّال٨ً

َوُهَو ِبَهذَا " .َهاَأنَذَا قَْد ِجْئتُ ألَِفَعَل َمِشيَئتََك ":ثُمَّ قَاَل٩ .َأنَّ الشَِّريَعةَ كَانَتْ تَطلُُب تَقِدْيَم َهِذِه الذَّباِئِح
فَِبَهِذِه الَمِشيَئِة نَْحُن ُمقَدَُّسوَن، ِبذَِبْيَحِة َجَسِد َيُسوَع ١٠ .َيَضُع النِّظَاَم اَألوََّل َجاِنَباً ِلكَْي ُيَؤسَِّس الثَّاِنَي

لُّ كَاِهٍن َيُهوِديٍّ َيِقفُ ِلُيَؤدَِّي َواِجَباِتِه الدِّْيِنيَّةَ كُلَّ َيوٍم، فَُيقَدَِّم َمرَّةً فَك١١ُ .الَمِسيِح َمرَّةً َواِحَدةً إلَى اَألَبِد
  .ِتلَْو الَمرَِّة نَفَس الذََّباِئِح الَِّتي الَ تَقِدُر َأْن تَنَزَع الخَطَاَيا

َيا َمرَّةً َواِحَدةً إلَى اَألَبِد، َجلََس َعْن َيِميِن َأمَّا الَمسيُح، فََبعَد َأْن قَدََّم ذَِبيَحةً ُمفَرَدةً َعِن الخَطَا١٢

 ١٢:١٠-٢٣:٩ عبرانيين

١٠



  ٣٧٧ 
فَِبذَِبْيَحٍة َواِحَدٍة َجَعَل الُمؤِمنيَن ١٤ .َوُهَو اآلَن َينتَِظُر َأْن ُيْجَعَل َأعَداُؤُه ِمسنََداً ِلقََدَمْيِه١٣ .اِهللا

  .الُمقَدَّسيَن كَاِمِلْيَن إلَى اَألَبِد
  :ُدُس َعْن َهِذِه الَحقيقَِة َأيَضاً فََيقُوُل َأوَّالًَوَيشَهُد لَنَا الرُّوُح الق١٥ُ
  َهذَا ُهَو الَعهُد الَِّذي َسَأقطَُعُه َمَعُهْم"١٦

  :َبعَد ِتلَك اَأليَّاِم، َيقُوُل الرَّبُّ
  َسَأَضُع شََراِئِعي ِفي قُلُوِبِهْم،

  ٣٣:٣١إرميا    ".َوَأكتُُبَها ِفي ُعقُوِلِهْم
  : َيقوُلثُم١٧َّ

  ٣٤:٣١إرميا    ".َولَْن َأُعوَد َأذكُُر خَطَاَياُهْم َوآثَاَمُهْم"
   .فَِعنَدَما تَكُوُن ُهنَاَك َمغِفَرةٌ ِلَهِذِه الخَطَاَيا َواآلثَاِم، الَ تَُعوُد ُهنَاَك َحاَجةٌ ِلقُرَباٍن َعِن الخَطَاَيا١٨

  الدُّخُوُل إلَى َمحَضِر اهللا
فَنَحُن نَدخُُل طَِريقاً ٢٠ .ةُ، لَنَا ُجرَأةٌ ِللدُّخُوِل إلَى قُدِس اَألقَداِس ِبَدِم َيُسوَعِلَهذَا َأيَُّها اإلخَو١٩

إذْ لَنَا كَاِهٌن َعِظْيٌم ٢١ .ِه َأْي ِمْن ِخالَِل َجَسِدَجِديداً َحيَّاً فَتََحُه َيسوُع َأَماَمنَا ِمْن ِخالَِل السِّتَاَرِة،
 إذْ أنَّ .فَلْنَدخُْل إذَاً َمحَضَر اِهللا ِبقَلٍْب ُمخِلٍص، َوِبَيِقْيٍن نَاِبٍع ِمَن اإليَماِن٢٢َيتََولَّى َمسُؤوِليَّةَ َبيِت اِهللا، 

فَِلنَتََمسَّْك إذَاً ِبقُوٍَّة ٢٣ .تْ ِبَماٍء نَِقيٍّقُلُوَبنَا قَْد ُرشَّتْ فَتَطَهََّرتْ ِمَن الضَّميِر الشِّرِّيِر، َوَأجَساَدنَا غُِسلَ
   .ِبالرََّجاِء الَِّذي نَْعتَِرفُ ِبِه، ألنَّ َمْن َوَعَدناَ َأميٌن

  شَدُِّدوا َبعُضكُْم َبعَضا
 .ِل الصَّاِلَحِةفَلَْينتَِبْه كُلُّ َواِحٍد إلَى اآلخَِر ُمَحرَِّضاً إيَّاُه َعلَى الَمِزْيِد ِمَن الَمَحبَِّة َواَألعَما٢٤

 َبْل ِلنَجتَِمْع ِلكَي ُيشَجَِّع َأَحُدنَا اآلخََر .فَالَ َينَبِغي َأْن نَتََوقَّفَ َعْن اِالجِتَماِع َمَعاً، كََما َيفَعُل َبعُضُهْم٢٥
  !َأكثََر فََأكثَْر، خَاصَّةً َأنَّ َيوَم الرَّبِّ َيقتَِرُب

  التََّمسُُّك ِبالنِّعَمِة
َعمَّْدنَا االْسِتَمراَر ِفي الخَِطيَِّة، َبْعَد َأْن تَلَقَّينَا َمْعِرفَةَ الَحقِّ، فَلَْن تُقَْْبَل ذَبيَحةٌ ُأخَْرى فَإنَُّه إْن ت٢٦َ

َمْن كَاَن ٢٨ !َبْل َيبقَْى َأْن نَتََوقََّع َدْينُونَةً َونَاراً َهاِئَجةً َستَلتَِهُم الَِّذْيَن ُيَعاُدوَن اَهللا٢٧َعْن خَطَايانَا، 

                                                  
، وبين بقية )قدس األقداس، أو َمقِْدَس اهللا(كل اليهودي هي السِذتارة الفاصلة بيَن أقدس مكان في الهي  السِّتارة

 وعندما مات يسوع على الصَّليب، انشَقَّت ستارة الهيكل هذه إشارةً غلى أنَّ الطَّريق إلى محضر اهللا .أقسام الهيكل
 .٥١:٢٧ انظر بشارة َمتَّى .صار مفتوحاً لكل من يؤمن بالمسيح الُمخَلِّص

 ٢٨-١٣:١٠ عبرانيين



  ٣٧٨ 
خَاِلفُ شَِرْيَعةَ ُموَسى، كَاَن ُينَفَّذُ ِفْيِه ُحكُْم الَموِت ِبالَ َرْأفٍَة ِبنَاًء َعلَى شََهاَدِة شَاِهَديِن َأو ثَالَثَِة ُي

 فَتََصوَُّروا َما َيستَِحقُُّه ِمْن ِعقَاٍب َأشَدَّ َمْن َداَس ابَن اِهللا، َواحتَقََر َدَم الَعهِد الَّذي قَدََّسُه،٢٩ .شُُهوٍد
َونَعِرفُ َمْن " .ِلَي االنِتقَاُم، َوَأنَا الَِّذي َسُيَجاِزي ":فَنَحُن نَعِرفُ اَهللا الَِّذي قَاَل٣٠ !َوَأَهاَن ُروَح النِّعَمِة

  !فََما َأفظََع الُوقُوَع َبْيَن َيَديِّ اِهللا الَحي٣١ِّ" .الرَّبُّ َسَيحكُُم َعلَى شَعِبِه ":قَاَل َأيَضاً

  الصَّبُر واإليماُن
تَذَكَُّروا ِتلَك اَأليَّاَم اُألولَى إليَماِنكُْم، ِعنَدَما استُِنْرتُْم ِبنُوِر الِبشَاَرِة، فََصَبْرتُْم َعلَى اآلالَِم ٣٢
ياناً ُأخَرى َمَع الَِّذيَن تََعرَّْضتُْم أْحياناً ِلإلَهانَاِت َوالُمَضاَيقَاِت الَعلَِنيَِّة، َوكُنتُْم تَتََعاطَفُْوَن أح٣٣ .الكَثيَرِة

َوَأنتُْم لَْم تَتََألَُّموا ِبَسَبِب الَِّذْيَن ُسِجنُوا فََحْسُب، لَِكنَّكُْم قَِبلتُْم ِبفََرٍح ُمَصاَدَرةَ ٣٤ .ُعوِملُوا َعلَى َهذَا النَّحِو
فَالَ تَخَْسروا ِثقَتَكُُم الَِّتي َستَُعوُد ٣٥ .اً َسَيُدوُمُممتَلَكَاِتكُْم َأيَضاًْ، ألَِنَّكُْم َعَرفتُْم َأنَّ لَكُْم شَيَئاً َأفَضَل، شَيَئ

الَ ُبدَّ لَكُْم ِمَن الصَّْبِر َحتَّى تَنَالُوا َما َوَعَد اُهللا ِبِه، َبعَد َأْن تَكُونُوا قَْد ٣٦ .َعلَيكُْم ِبُمكَافََأٍة َعِظْيَمٍة
  قِت،لَْم َيبقَ اآلَن إالَّ القَِليُل ِمَن الَو٣٧ .َأطَعتُُموُه

  .َوَسَيْأِتي َمْن َوَعَد ِبالَمِجيِء"
  .َولَْن َيتََأخََّر

  .الَبارُّ ِباإليَماِن َيحَيا٣٨
  ٤-٣:٢حبقوق    ".َوإِن اْرتَدَّ فَلَْن ُأَسرَّ ِبِه

   .ُصوَنلَِكنَّنَا لَسنَا ِمْن َبيِن الَِّذيَن َيرتَدُّوَن فََيهِلكُوَن، َبْل ِمَن الَِّذيَن لَُهُم اإليَماُن فََيخل٣٩ُ

  اإليَماُن
َوِبَسَبِب ٢ .َواإليَماُن ُهَو التََّيقُُّن ِممَّا نَرُجوا، َأِي الُْبرهاُن لَنَا َعلَى ُوُجوِد َما الَ ُيَرى

ِباإليَماِن نَفَهُم َأنَّ الكَوُن خُِلقَ ِبَأمِر اِهللا، ٣ .َهذَا اإليَماِن، َأظَهَر اُهللا ِرَضاُه َعلَى القَُدَماِء
  . َما ُيَرى كُوَِّن ِممَّا الَ ُيَرىَحتَّى إنَّ
 َوِمْن ِخالَِل ذَِلَك َصاَدقَ اُهللا َعلَى َأنَُّه .ِباإليَماِن قَدََّم َهاِبيُل ذَِبيَحةً ِهللا َأفَضَل ِممَّا قَدََّم قَاِيْيُن٤

  . َوِبإيَماِنِه َماَزاَل َيتَكَلَُّم َمَع َأنَُّه َميِّتٌ.َبارٌّ، إذْ قَِبَل تَقِدَماِتِه
 َوَما كَاَن ُممِكنَاً َأْن َيِجَدُه َأَحٌد َعلَى .ِباإليَماِن ُرِفَع َأخنُوخُ إلَى اِهللا َحيَّاً، فَلَْم َيذُِق الَموت٥َ

  . فَقَبَل َأْن ُيرفََع، امتُِدَح َألنَُّه َأرَضى اَهللا.اَألرِض ألَِنَّ اَهللا َرفََعُه إلَيِه
 فََعلَى َمْن َيأِتي إلَى اِهللا َأْن ُيؤِمَن ِبَأنَُّه َموُجوٌد، َوِبَأنَُّه .َوِبغَْيِر إيَماٍن، الَ َيمِكُن إرضاُء اِهللا٦

  .ُيكَاِفُئ الَِّذيَن َيطلُُبونَُه

 ٦:١١-٢٩:١٠ عبرانيين

١١



  ٣٧٩ 
ِباإليَماِن َبنَى نُوٌح َسِفينَةً ِلُيخَلَِّص نَفَسُه َوَعاِئلَتَُه، إذْ َحذََّرُه اُهللا ِمْن ُأُموٍر لَْم تَْحُدثْ َبْعُد، فَامتََأل ٧
  . َوِبإيَماِنِه َهذَا َأَداَن الَعالََم، َوَصاَر َوِريثَاً ِللِبرِّ الَِّذي َيْأِتي ِباإليَماِن.َرهَبةًِ

 خََرَج َحتَّى ُدوَن .ِباإليَماِن َأطَاَع إبَراِهيُم اَهللا لَمَّا َدَعاُه، َوخََرَج إلَى َمكَاٍن َسَيِصْيُر ِميَراثَاً لَُه٨
  .َأْن َيعِرفَ إلَى َأيَن

 َسكََن الِخَياَم كََما .ِباإليَماِن َعاشَ إبَراِهيُم ِفي اَألرِض الَموُعوَدِة كَغَِريٍب ِفي َأرٍض غَِريَبٍة٩
 فََعَل َهذَا ألَِنَُّه كَاَن َيتَطَلَُّع إلَى الَمِدينَِة١٠ .فََعَل إْسَحقُ َوَيعقُوُب اللَّذَاِن كَانَا َوِريثَيِن ِلنَفِس الَوعِد َمَعُه

   .ذَاِت اَألَساَساِت اَألَبِديَِّة، الَمِدينَِة الَِّتي ُمَهنِدُسَها َوَباِنيَها ُهَو اُهللا
 َوَمَع َأنَُّه تََعدَّى .ِباإليَماِن نَاَل إبَراِهيُم قُدَرةً َعلَى َأْن ُينِجَب ابنَاً َمَع َأنَّ َساَرة كَانَتْ َعاِقَرا١١ً

َوِمْن َهذَا الرَُّجِل الَواِحِد الَِّذي كَاَن ِفي ُحكِم ١٢ .َأنَّ اَهللا الَِّذي َوَعَدُه َأِميٌنِسنَّ اإلنَجاِب، إالَّ أنَُّه َعِلَم 
  .اَألمَواِت، َجاَء نَسٌل كَِثْيٌر ِبَعَدِد نُُجوِم السََّماِء، َوِبَعَدِد َحبَّاِت الرَّمِل َعلَى شَاِطِئ الَبحِر

 َماتُوا ُدوَن َأْن َينَالوا الُوُعوَد، لَِكنَُّهْم َحيُّوَها ِبفََرٍح ِمْن َبِعيٍد .َماتَ َهُؤالَِء كُلُُّهْم َوُهْم ُمؤِمنُوَن١٣
َوَمْن َيقُولُوَن ِمثَل َهذَا، ُيظِهُروَن َأنَُّهْم َيبَحثُوَن َعْن ١٤ .ُمِقرِّْيَن ِبَأنَُّهْم غَُرَباُء َعاِبُروَن َهِذِه اَألرَض

لَِكنَُّهْم كَانُوا ١٦ .لَوطَِن الَِّذي تََركُوُه، لَكَانَتْ لَُهْم فُرَصةُ الَعوَدِة إلَيِهفَلَو كَانُوا ُيفَكُِّروَن ِبا١٥ .َوطٍَن
 َوِلَهذَا فَإنَّ اَهللا الَ َيستَِحي ِبَأْن ُيدَعى إلََهُهْم، فَقَْد َأَعدَّ لَُهْم .َيِحنُّوَن إلَى َوطٍَن َأفَضَل، َوطٍَن َسَماِويٍّ

   .َمِدينَةً
 نََعْم، فَالَِّذي تَلَقَّْى ُوُعوَد اِهللا، كَاَن .ِباإليَماِن قَدََّم إبَراِهيُم ابنَُه إْسَحقَ ذَِبيَحةً ِعنَدَما امتََحنَُه اُهللا١٧

فَآَمَن ١٩ ".َسَيكُوُن لََك نَسٌل ِمْن ِخالَِل إْسَحقَ ":إذْ قَاَل لَُه اهللا١٨َُ .دَِّم ابنَُه الَوِحيَدُمستَِعدَّاً َأْن ُيقَ
  .ُل َرمِزيَّاً إنَّ إبَراِهْيَم استََردَّ إْسَحقَ ِمَن الَموِت َوُيمِكُن القَو.إبَراِهْيُم ِباِهللا القَاِدِر َعلَى إقَاَمِة اَألْمواِت

  .ِباإليَماِن َباَرَك إْسَحقُ َولَديِه َيعقُوَب َوِعيُسو َبَركَاٍت تَتََعلَّقُ ِبالُمستَقَْبِل٢٠
   .ِكَئاً َعلَى َعَصاُهِباإليَماِن َباَرَك َيعقُوُب َولََدّي ُيوُسفَ ِكلَْيِهَما َوُهَو ُيحتََضُر، َوَسَجَد ِهللا ُمت٢١َّ
ِباإليَماِن تََحدَّثَ ُيوُسفُ ِفي ِنَهاَيِة َحَياِتِه َعْن خُُروِج َبنْي إسَراِئيَل ِمْن ِمصَر، َوَأوصاُهْم ِبَما ٢٢

  .ُيريُد ِمنُْهْم َأْن ُيفَعلوا ِبِعظَاِمِه
 لَقَْد َرَأَيا َأنَُّه ِطفٌل َجِميٌل، َولَْم َيخشََيا .ِهِباإليَماِن، َواِلدا ُموَسْى َأخْفَياُه ثَالَثَةَ َأشُهٍر َبْعَد ِوالَدِت٢٣

  .َأَواِمَر الَمِلِك
َواختَاَر ُسوَء الُمَعاَملَِة َمَع ٢٥ .ِباإليَماِن لَمَّا كَِبَر ُموَسى َرفََض َأْن ُيدَعى ابنَاً البنَِة ِفرَعوَن٢٤

                                                  
 ".القدس السَّماويَّة" وتُسمَّى أيضاً .مدينة روحيَّة يسكن فيها اهللا مع شعبه  مدينة

 .١٢:٢١من كتاب التكوين   ". إْسَحق... سيكون"

 ٢٥-٧:١١ عبرانيين



  ٣٨٠ 
َواعتََبَر احِتَماَل الِخزِي ِمْن َأجِل الَمِسيِح َأثَمَن ٢٦ .َؤقَّتَِةشَعِب اِهللا َعلَى التََّمتُِّع  ِبَملَذَّاِت الخَِطيَِّة الُم

  .ِمْن كُنُوِز ِمْصَر كُلَِّها، ألَِنَُّه كَاَن َيتَطَلَُّع إلَى ُمكَافََأِتِه
 اَهللا  َوكَاَن ثَاِبتَ الَعزِم كََأنَُّه َيَرى.ِباإليَماِن تََرَك ُموَسْى ِمصَر غَيَر َعاِبٍئ ِبغََضِب الَمِلِك٢٧

  .الَِّذي الَ ُيَرى
  . َأيَّ ِبكٍر ِمْن َبني إسَراِئْيَلِباإليَماِن احتَفََل ِبالِفصِح، َوَرشَّ الدََّم ِلكَيالَ َيَمسَّ الَمالُك الُمهِلُك٢٨
ِباإليَماِن َعَبَر َبنو إسَرائيَل الَبحَر اَألحَمَر كََأنَُّهْم َيمشُوَن َعلَى َأرٍض َياِبَسٍة، لَِكْن ِحيَن َحاَوَل ٢٩

  .الِمصِريُّوَن َأْن َيفَعلُوا ذَِلَك، غَِرقُوا
  .ِريَحا، َبعَد َأْن َداَر الشَّعُب َحولََها َسبَعةَ َأيَّاٍمِباإليَماِن َسقَطَتْ َأسَواُر َأ٣٠
  .ِباإليَماِن لَْم تُقتَْل َراَحاُب السَّاِقطَةُ َمَع الَِّذيَن َعَصوا، ألَِنََّها َرحََّبتْ ِبالَجاُسوَسيِن٣١
وَن َوَيفتَاَح َوَداُوَد َوَماذَا َأقُوُل َأيَضاً؟ إذْ الَ َوقتَ ِللَحِديِث َعْن َجدُعوَن َوَباَراقَ َوشَمش٣٢ُ

  .َوَصُموِئيَل َواَألنِبَياِء
 . َسدُّوا َأفَواَه ُأُسوٍد.ِباإليَماِن فَتََح َهُؤالَِء َمَماِلَك، َوَرسَّخُوا الَعدَل، َونَالُوا ُوُعوَداً ِمَن اِهللا٣٣

 َصاُروا َأِشدَّاَء ِفي . َوُهْم ُضَعفَاُء اكتََسُبوا قُوَّةً.َأطفَُأوا قُوَّةَ النَّاِر، َونَُجوا ِمَن الَموِت ِبالسَّيِف٣٤
 تََعرََّض .استََردَّتْ ِنَساٌء َأشْخاصاً َماتوا ثُمَّ قَاموا ِمَن الموِت٣٥ .الَمَعاِرِك، َوَهَزُموا ُجُيوشَاً غَِريَبةً

َواَجَه َبعُضِهُم ٣٦ .آخَُروَن ِللتَّعِذيِب، َوَرفَُضوا َأْن ُيطلَقَ َسَراُحِهْم، ِلكَي َينالوا ِقَياَمةً َأفَضَل
 قُِتَل .ُرِجَم َبعُضُهْم، َونُِشَر َبعُضُهْم٣٧ .االسِتهَزاَء َوالَجلَْد، َوَواَجَه آخَُروَن السَّالَِسَل َوالسُُّجوَن
 .تُُهْم افتَقَُروا َواضطُِهُدوا َوُأِسيَئتْ ُمَعاَملَ.َبعُضُهْم ِبالسَّيِف، َوتََجوََّل َبعُضُهْم ِفي ُجلُوِد غَنٍَم َوَماِعٍز

ِ الصََّحاَرى َوالِجَباِل، َوَعاشُوا ِفي كُُهوٍف َوَمغَاِيَر ِفي .لَْم َيكُِن الَعالَُم َجِديَراً ِبِهْم٣٨  َهاُموا ِفي
  .اَألرِض
ُهللا لَنَا فَقَْد َأَعدَّ ا٤٠ .امتَِدَح اُهللا َهُؤالَِء َجِميَعاً َعلَى إيَماِنِهْم، لَِكنَُّهْم لَْم َينَالُوا الَوَعَد الَعظيَم٣٩

  .شَيَئاً َأفَضَل ِممَّا نَالُوا ُهْم، َوأراَد َأْن ُيَحقِّقَ الكََماَل لَنَا َولَُهْم َمَعاً
  

  االقِتداُء ِبَيُسوع
 ِلَهذَا فَلْنَتَخَلَّْص .فََها َأنتُْم تََروَن َأنَّ ُهناَك شُُهوَداً كَِثيِريَن ِلإليَماِن ُيِحيطُوَن ِبنَا كََسَحاَبٍة

 َولْنَجِر ِبَصبٍر ِفي السَِّباِق .لِّ ِحْمٍل ِمَن الخَِطيَِّة الَِّتي ُيمِكُن َأْن تُِعيقَنَا ِبُسُهولٍَةِمْن كُ
 فَِمْن َأجِل الفََرِح الَِّذي كَاَن ِفي .َولْنُثَبِّتْ ُعُيونَنَا َعلَى َيُسوَع، قَاِئِد إيَماِننَا َوُمكَمِِّلِه٢ .الَمرُسوِم لَنَا

                                                  
 .٣٢- ٢٩:١٢اب الخروج  انظر كت. في مصر)أوَّل المواليد(هو المالك الَّذي أرسله اهللا لقتِل األبكار   المالك المهلك

 ٢:١٢-٢٦:١١ عبرانيين

١٢



  ٣٨١ 
تََأمَّلُوا َهذَا ٣ . َوقَْد َأخَذَ اآلَن َمكَانَُه َعْن َيِميِن َعرِش اهللا.َمَل الصَِّليَب، ُمستَِهينَاً ِبالَعاِرانِتظَاِرِه، احتَ

  .الَِّذي احتََمَل ِمثَل َهِذِه الَعَداَوِة الشَِّديَدِة ِمْن ُأنَاٍس خُطَاٍة، َحتَّى الَ تَفشَلُوا َوالَ تَستَسِلُموا

  اُهللا َأُبونَا
َوُربََّما نَِسيتُْم ِرَسالَةَ التَّشِجيِع ٥ . اآلَن، لَْم تَُجاِهُدوا ِفي َحرِبكُْم ِضدَّ الخَِطيَِّة َحتَّى الَموِتَحتَّى٤

  :الَِّتي ُيَوجُِّهَها اُهللا لَكُْم كََأوالٍَد لَُه ِعنَْدَما َيقُوُل
  الَ تَستَِخفَّ ِبتَْأِديِب الرَّبِّ،"

  .يَن ُيَوبِّخَُكَوالَ تَفشَْل ِح
  فَالرَّبُّ ُيَؤدُِّب الَِّذيَن ُيِحبُُّهْم،٦

  ١٢-١١:٣أمثال    ".َوُهَو َيجِلُد كُلَّ َمْن َيقَبلُُه اْبناً لَُه
فَإذَا لَْم ٨ُبوُه؟  فََأيُّ ابٍن الَ ُيَؤدُِّبُه َأ.فَاحتَِملُوا الَمشَقَّةَ كَتَْأِديٍب، ألَِنَّها تَُبيُِّن َأنَّ اَهللا ُيَعاِملُكُْم كََأبنَاٍء٧

َوفَضالً َعْن ٩ .تَُؤدَُّبوا، كََما ُيَؤدَُّب كُلُّ اَألبنَاِء، تَكُونُوَن كَاَألبنَاِء غَيِر الشَّرِعيِّيَن، الَ َأبنَاًء َحِقيِقيِّيَن
كَْم َيجُدُر ِبنَا َأْن نَخَضَع ِلتَْأِديِب  فَ.َهذَا، فَقَْد كَاَن لَنَا َجِميَعاً آَباٌء َبشَِريُّوَن ُيَؤدُِّبونَنَا، َوكُنَّا نَحتَِرُمُهْم

َأدََّبنَا َهُؤالَِء ِلفَتَرٍة قَِليلٍَة َحَسَب َما َرَأوا ُمنَاِسَباً، َأمَّا اُهللا فَُيَؤدُِّبنَا ِلخَيِرنَا، ١٠اِهللا، َأِبي َأرواِحنا، فَنَحَيا؟ 
  .ِلكَي نَشتَِرَك ِفي قََداَسِتِه

 لَِكنَّ الَِّذيَن تََدرَُّبوا ِبالتَّأِديِب .يَب ُمفِرَحاً ِفي َوقِتِه، َبْل َيَراُه ُمحِزنَاًَوَما ِمِن ابٍن َيَرى التَّأِد١١
   .َيَروَن ِفيَما َبعُد َأنَّ التَّأِديَب قَْد َأنتََج ِفي َحَياِتِهُم السَّالََم النَّاِبَع ِمْن َحَياِة الِبرِّ

  انتَِبُهوا كَيفَ تَسلُكُون
َمهُِّدوا الطَِّريقَ َأَماَم َأقَداِمكُْم، ِلَئالَّ ١٣ !َيكُُم الرَّخَوةَ، َوشَدُِّدوا الرُّكََب الضَِّعيفَةَفَارفَُعوا َأَياِد١٢

 .اْسعوا إلَى السَّالَِم َمَع َجميِع النَّاِس، َوعيشوا َحَياةً ُمقَدََّسة١٤ً !تَتَخَلََّع القََدُم الَعرَجاُء، َبْل تُشفَى
احِرُصوا َعلَى َأْن الَ ُيفَوِّتَ َأَحُدكُْم ِنعَمةَ اِهللا، ِلَئالَّ ١٥ . ُيمِكُن َأْن َيَرى َأَحٌد الرَّبَّفَِبغَْيِر القََداَسِة الَ

َواحِرُصوا َعلَى َأْن الَ َيكُوَن َأَحُدكُْم غَْيَر َأِميٍن َأْو ١٦ !َينُبتَ ِفي قُلُوِبكُْم َجذُر َمَراَرٍة َوُيَسمُِّم كَِثيِريَن
َوَأنتُْم تَعِرفُوَن َأنَُّه لَمَّا َأَراَد َأْن ١٧ !اَن ِعيُسو الَِّذي َباَع ُحقُوقَُه كَِبكٍر ُمقَاِبَل َبْعِض الطَّعاِمآِثَماً كََما كَ

ةَ ِمْن  إذْ لَْم َيِجْد طَِريقَةً ُيغَيُِّر ِفيَها َما َحَدثَ، َمَع َأنَُّه طَلََب الَبَركَ.َيِرثَ الَبَركَةَ ِفيَما َبعُد لَْم ُيستََمْع لَُه
   .َأِبيِه ِبُدُموٍع
  .َوَأنتُْم لَْم تَأتُوا إلَى َجَبٍل ُيلَمُس َوَيشتَِعُل ِبالنَّاِر١٨

  .لَْم تَأتُوا إلَى َمكَاِن ظُلَمٍة َوَعتَْمٍة َوَزَواِبَع

 ١٨-٣:١٢ عبرانيين



  ٣٨٢ 
 َيتََوقَّفَ الكَالَُم لَْم تَأتُوا إلَى نَفِخ ُبوٍق َأْو إلَى َصوٍت نَاِطٍق، َجَعَل الَِّذيَن َسِمُعوُه َيلتَِمُسوَن َأْن١٩

 ".َحتَّى لَْو لََمَس الَجَبَل َحيَواٌن، َينَبِغي َرجُمُه ":إذْ لَْم َيحتَِملُوا َما ُأِمُروا ِبِه٢٠الُمَوجَُّه إلَيُهْم، 
   ".َأنَا َأرتَِجفُ خَوفَاً ":ِجدَّاً َحتَّى إنَّ ُموَسى قَاَلَوكَاَن الَمنظَُر ُمِخيفَاً ٢١

 ِجئتُْم إلَى َعشََراِت . إلَى َمِدينَِة اِهللا الَحيِّ، القُدِس السََّماِويَِّةلَِكنَّكُْم ِجئتُْم إلَى َجَبِل ِصهَيوَن،٢٢
ِجئتُْم إلَى َجَماَعٍة ِمَن اَألبكَاِر الَّذيَن َأسَماُؤُهْم ٢٣ .الَِف ِمَن الَمالَِئكَِة الُمجتَِمِعيَن ِفي احِتفَاٍل َبِهيٍجاآل

 ِجئتُْم إلَى٢٤ . ِجئتُْم إلَى َأرَواِح َأبَراٍر ُمكَمَِّليَن. ِجئتُْم إلَى اِهللا، قَاِضي كُلِّ الَبشَِر.َمكتُوَبةٌ ِفي السََّماِء
 . ُيكَلُِّمنَا ِبُأُموٍر َأفَضًل ِمْن َما كَلََّمنَا ِبِه َدُم َهاِبيَلَيُسوَع، َوِسيِط َعهٍد َجِديٍد، َوإلَى َدٍم َمرشُوٍش

 َرفََض َهُؤالَِء َأْن َيستَِمُعوا إلَى َمْن َحذََّرُهْم .َع َمْن ُيكَلُِّمكُْمفَاحِرُصوا َعلَى َأْن الَ تَرفُُضوا َسَما٢٥
 فَكَيفَ َيَسُعنَا َأْن نَنُجَو إذَا ابتََعدنَا َعِن الَِّذي ُيَحذُِّرنَا ِمَن .َعلَى اَألرِض، فَلَْم َينُجوا ِمَن الِعقَاِب

  :، َأمَّا اآلَن فَقَْد قَطََع َهذَا الَوعَد فَقَاَلَهزَّ اَألرَض َصوتُُه ِفي ذَِلَك الَوقِت٢٦السََّماِء؟ 
  َمرَّةً ُأخَرى،"

  َسُأَزلِزُل الَ اَألرَض َوحَدَها،
  ٦:٢حجَّي    ".َبِل السََّماَء َأيَضاً

 َوَهذَا .وقَةٌ إذْ ِهَي َأشَياٌء َمخلُ.َيُدلُّ َعلَى َأنَّ اَألشَياَء غَيَر الثَِّبتَِة َستَُزاُل" َمرَّةً ُأخَرى، ":فَقَولُُه٢٧
َوالَملَكُوتُ الَِّذي نَنَالُُه ُهَو َملَكُوتٌ غَيُر قَاِبٍل ٢٨ .َيعِني َأنَّ اَألشَياَء الَِّتي الَ ُيمِكُن َأْن تَُزلَزَل َستَبقَى

   !فَإلَُهنَا نَاٌر ُملتَِهَمة٢٩ٌ .َبٍة ِلَهذَا فَلْنُظِهِر امِتنَانَنَا لَُه، ولنَعُبِد اَهللا ِعَباَدةً َمقُبولَةً ِبتَوِقيٍر َوَمَها.ِللزَّلَزلَِة
َوالَ تَنْسوا اسِتَضافَةَ الغَُرَباِء، ٢ .استَِمرُّوا ِفي َمَحبَِّتكُُم اَألخَِويَِّة َبعُضكُْم نَحَو َبعٍض

تَذَكَُّروا الَمسُجوِنيَن ٣ .فَِمَن النَّاِس َمِن اْستَضافوا َمالِئكَةً في ُبيوِتِهْم ُدوَن َأْن َيدروا
َينَبِغي َأْن ُيكِرَم ٤ . َوتَذَكَُّروا َضَحاَيا ُسوِء الُمَعاَملَِة، كََأنَّكُْم َأنتُُم الَِّذيَن تَُعانُوَن.نَّكُْم َمسُجونُوَن َمَعُهْمكََأ

 .ِجنِسيَّاً َوالزُّنَاةَ َوتَذَكَُّروا َأنَّ اَهللا َسُيِديُن الُمنَحلِّيَن .الَجِميُع الزََّواَج، فَابتَِعَدوا َعِن الِخَيانَِة الزَّوِجيَِّة
  : َواذكُُروا َأنَّ اَهللا قَاَل.احفَظُوا َحَياتَكُْم ِمْن َمَحبَِّة الَماِل، َواقنَُعوا ِبَما لََديكُْم٥

  َأنَا لَْن َأتُركََك"
  ٦:٣١التثنية    ".َولَْن َأتَخَلَّى َعنَك

                                                  
 .١٣-١٢:١٩من كتاب الخروج   ". رجمه... حتَّى"

 انظر . تصفُّ أحداثا َوقَعت لليهوِد أيَّام موسى٢١–١٨ واألعداد من .١٩:٩من كتاب التثنية   ". خوفاً... أنا"
 .٢٤ -٢٢ األعداد :ناء العهد الجديد مقاِرناً ذلك بالنعمة الّتي يتَمتع بها أب.١٩كتاب الخروج 

 .من األسماء القديمة لمدينة القدس  صهيون

 .أي دم الرب يسوع الَّذي ًسفك على الصَّليب  دم مرشوش

 ٥:١٣-١٩:١٢ عبرانيين

١٣



  ٣٨٣ 
  :ِلَهذَا ُيمِكنُنَا َأْن نَقُوَل ِبكُلِّ ِثقٍَة٦
  .ِني فَالَ َأخَافُالرَّبُّ ُمِعي"

  ٦:١١٨المزمور    "فََما الَِّذي ُيمِكُن ِلَبشٍَر َأْن َيصنََعُه ِبي؟
  . تََأمَّلُوا َحِصيلَةَ َحَياِتِهْم َواقتَُدوا ِبإيَماِنِهْم.اُذكُُروا قَاَدتَكُُم الَِّذيَن كَلَُّموكُْم ِبكَالَِم اِهللا٧
فَالَ تَسَمُحوا ألََِحٍد ِبَأْن ٩ فَُهَو كََما ُهَو، َأمَساً َوالَيوَم َوإلَى اَألَبِد، .تَغَيَُّرإنَّ َيُسوَع الَمِسيَح الَ َي٨

 فَاَألفَضُل ُهَو َأْن تَتَقَوَّى قُلُوُبكُْم ِبالنِّعَمِة، .َيُجرَّكُْم َوَراَء َأنَواٍع ُمختَِلفٍَة ِمَن التََّعاِليِم الغَِريَبِة َعْن َيُسوَع
َولََدينَا ذَِبيَحةٌ الَ َيقِدُر َأْن َيأكَُل ِمنَها ُأولَِئَك ١٠ .َمِة الطَّعاِم الَّتي لَْم َيستَِفْد ِمنَها الَِّذيَن َراُعوَهاالَ ِبأََنِْظ

 َيدخُُل َرئيُس الكََهنَِة ِفي ذَِلَك النِّظَاِم القَِديِم إلَى قُدِس١١ .الكََهنَةُ الَِّذيَن َيخِدُموَن ِفي خَيَمٍة َأرِضيٍَّة
  .اَألقَداِس ِبِدَماِء الَحيَوانَاِت قُرَبانَاً َعِن الخَطَاَيا، َأمَّا َأجَساُد الَحيَوانَاِت نَفِسَها فَتُحَرقُ خَاِرَج الُمخَيَِّم

 .ِهَوَهذَا َينطَِبقُ َعلَى َيُسوَع الَِّذي تََألََّم َأيَضاً خَاِرَج َباِب الَمِدينَِة ِلَيجَعَل شَعَبُه ُمقَدََّساً ِبَدِم١٢
إذْ لَيَستْ لَنَا ُهنَا َمِدينَةٌ َباِقَيةٌ ِلنَتََمسََّك ِبَها، ١٤ .ِلَهذَا، ِلنَخُرْج إلَيِه خَاِرَج الُمخَيَِّم َونَشتَِرْك ِفي َعاِرِه١٣

ِئِم ِهللا، َأِي التَّعِبْيَر فَلْنُقَدِّْم ِبَيُسوَع ذََباِئَح التَّسِبيِح الدَّا١٥ .َبْل نَحُن نَتَطَلَُّع إلَى ِتلَك الَمِدينَِة اآلِتَيِة
َوالَ تَنَسوا ِفعَل الخَيِر َواالشِتَراَك ِفي َسدِّ َحاَجاِت ١٦ .الشَّفَِويَّ َعِن اعِتَراِفنَا ِباإليَماِن ِباسِمِه

  . فََهِذِه ِهَي الذََّباِئُح الَِّتي تَُسرُّ اَهللا َحقَّاً.اآلخَِريَن
 فَُهْم َيسَهُروَن َعلَى ِرَعاَيِتكُْم َعاِلِميَن َأنَُّهْم .اخَضُعوا ِلُسلطَِتِهْمَأِطيُعوا قَاَدتَكُُم الرُّوِحيِّْيَن َو١٧

 فََأِطيُعوُهْم ِلكَي ُيَؤدُّوا ِخدَمتَُهْم ِبفََرٍح الَ ِبَمشَقٍَّة، ألَِنَّ َمشَقَّتَُهْم لَيَستْ .َمسُؤولُوَن َأَماَم اِهللا َعْن ذَِلَك
 نَحُن ُمرتَاُحو الضَِّميِر تََماَماً ِفي َحَياِتنَا َوِخدَمِتنَا، ألَِنَّنَا نَشتَِهي َداِئَماً َأْن .نَاَصلُّوا ألَِجِل١٨ .ِلفَاِئَدِتكُْم

َوَأرُجو ِمنكُْم َأْن تَُصلُّوا َعلَى نَحٍو خَاصٍّ ِمْن َأجِل َعوَدِتي إلَيكُْم ١٩ .نَفَعَل الصََّواَب ِفي كُلِّ شَيٍء
  .َسِريَعاً

ِم الَِّذي َأقَاَم ِمَن اَألمَواِت َربَّنَا َيُسوَع الَمِسيِح، َراِعَي الِخراِف الَعِظيِم الَّذي لَيتَ إلََه السَّال٢٠َ
 .ُيَسلُِّحكُْم ِبكُلِّ شَيٍء َصاِلٍح تَحتَاُجوَن إليِه ِلتَعَملُوا إراَدتَُه٢١َسفََك َدَمُه َصاِنعاً الَعهَد الَجِديَد اَألَبِديَّ، 

  . آِمين.َما ُيرِضيِه ِفي َيُسوَع الَمِسيِح الَِّذي لَُه الَمجُد إلَى اَألَبِدفَلَيتَُه َيعَمُل ِفينَا 
 .َأيَُّها اإلخَوةُ، ُأَصلِّي َأْن تَقَبلُوا ِرَسالَةَ التَّشِجيِع َهِذِه، َوقَْد َجَعلْتَُها ُمختََصَرةً قَدَر اإلمكَاِن٢٢

 فَإذَا َوَصَل إلَيَّ قَِريَباً، .قَ َسَراُح َأِخينَا ِتيُموثَاُوَس ِمَن السِّجِنَأَودُِّ َأْن ُأِحيطَكُْم ِعلَماً ِبَأنَُّه قَْد ُأطِل٢٣
َبلِّغُوا تَِحيَّاِتنَا إلَى قَاَدِتكُْم َجميعاً َوإلَى َجميِع شَعِب اِهللا ٢٤ .َسَأصَحُبُه َمِعي ِحيَن آِتي ِلُرؤَيِتكُْم

 . آِمين.ِلتَكُْن ِنعَمةُ اِهللا َمَعكُْم َجِميَعا٢٥ً . إيطَالَيا تَِحيَّاِتِهْم ُيَبلِّغُكُْم كُلُّ الَِّذيَن َجاءوا ِمْن.الُمقَدَِّس

 ٢٥-٦:١٣ عبرانيين


