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  رسالة إلى العبرانيين
  المقدمة

من المسيحيـين القوا من شدة االضطهاد ما جعلهم في خطر الرسالة إلى العبرانيـين موجهة إلى جماعة 
 ویحاول آاتب هذه الرسالة أن یشجعهم على الثبات في اإلیمان، بإقناعهم أن یسوع .االرتداد عن إیمانهم المسيحي

ـياء  وهو بصفته ابن اهللا متفوق على أنب.المسيح هو ابن اهللا وصورة جوهره، تعلم طاعة أبـيه باآلالم التي تحملها
 فاإلیمان .العهد القدیم والمالئكة وموسى نفسه، بل إن اهللا نفسه أعلنه آاهًنا إلى األبد أعظم من آهنة العهد القدیم

بالمسيح یخلص اإلنسان من الخطيئة والخوف والموت، ألن المسيح هو الذبـيحة الحقيقية التي تجاوزت آل ذبائح 
   .الحيوانات في الدیانة اليهودیة

الكاتب أولئك الذین یخاطبهم برسالته هذه أن یثبتوا في اإلیمان آما ثبت أبطال العهد القدیم الذین ثم یناشد 
 واآلن جاء المسيح وهو عن یمين اهللا یشفع فيهم وینتظر أن ینضموا .صبروا على المحن وهم ینتظرون المسيح

   .مإليه إذا تمسكوا باإلیمان به وتغلبوا على المحن والتجارب التي تتهدده
 مضمون الرسالة

 ) 3-1: 1 (.المسيح صورة اهللا وجوهره: مقدمة. 1
 ) 18: 2 إلى 4: 1 (.المسيح أعظم من المالئكة. 2
 ) 13: 4 إلى 1: 3 (.المسيح أعظم من موسى ویشوع. 3
 ) 28: 7 إلى 14: 4 (.آهنوت المسيح أعظم من آل آهنوت آخر. 4
 ) 28: 9 إلى 1: 8 (.دعهد المسيح أسمى من العهد الذي آان لليهو. 5
 ) 13-1: 10 (.ذبـيحة المسيح تفوق آل الذبائح. 6
 ) 25: 12 إلى 1: 11 (.اإلیمان قبل آل شيء. 7
  )25-1: 13 (.تحذیر ونصائح ختامية. 8
  
  

  تكّلم اِهللا بابنه
  ١الفصل 

األنبـياِء آلََّم اُهللا آباَءنا ِمْن َقدیِم الزَّماِن ِبِلساِن ١
ولكنَُّه في هِذِه 2َمّراٍت َآثيرًة وِبُمخَتلِف الَوساِئِل، 

بِنِه الذي َجَعَلُه واِرًثا ِلُكلِّ شيٍء  األّیاِم األخيَرِة َآلََّمنا با
ُهَو َبهاُء َمجِد اِهللا وُصوَرُة 3. وِبه خَلَق العاَلَم

َرنا ِمْن ولمَّا َطهَّ. َجوَهِرِه، َیحَفُظ الَكوَن ِبُقوَِّة آِلَمِتِه
  . َخطایانا َجَلَس َعْن َیميِن إلِه الَمجِد في الُعلى

سًما  فكاَن أعظَم ِمَن الَمالئَكِة بِمقداِر ما َوِرَث ا4
: َفِلَمن ِمَن الَمالِئَكِة قاَل اُهللا یوًما5. أعَظَم ِمْن أسماِئِهم

سأآوُن «: وقاَل أیًضا» بني وأنا الَيوَم وَلدُتَك؟ أنَت ا«
بَنُه الِبكَر  وِعنَدما أرَسَل ا6. »بًنا یكوُن لي الُه أًبا و

  . »ِلَتسُجْد لُه ُآلُّ مالئَكِة اِهللا«: إلى العاَلِم قاَل أیًضا
جَعَل ِمْن َمالئكِتِه ریاًحا «: وفي الَمالئَكِة قاَل اُهللا7

: أمَّا في االبِن فقاَل8. »وِمْن خَدِمِه َلهيَب ناٍر
َبِد الدُّهوِر، وَصوَلجاُن َعرُشَك یا اُهللا ثاِبّت إلى أ«

ُتِحبُّ الحقَّ وُتِبغُض 9. الَعدِل َصوَلجاُن ُملِكَك
الباِطَل، لذِلَك مَسَحَك اُهللا إلُهَك بَزیِت الَبهَجِة دوَن 

أنَت یا ربُّ أسَّْسَت «: وقاَل أیًضا10. »رفاِقَك
األرَض في الَبدِء، وبـَيَدیَك صَنعَت السَّماواِت، 

. َتبقى، وُآلُّها آالثَّوِب َتبلىهَي َتزوُل وأنَت 11
َتطویها َطيَّ الرِّداِء فَتَتغيَُّر، وأنَت أنَت ال َتنَتهي 12

إجِلْس «: وِلَمْن ِمَن الَمالئكِة قاَل اُهللا یوًما13. »أیَّاُمَك
» َعْن یميني حتى أجَعَل أعداَءَك َموِطًئا ِلقَدَمْيك؟

ِسُلُهم ِمْن أجِل أما ُهم ُآلُُّهم أرواٌح في خدَمِة اِهللا ُیر14
  . الذیَن َیِرثوَن الَخالَص

  الخالص العظيم
  ٢الفصل 

لذِلَك َیجُب أْن نَتَمسََّك جيًِّدا بالتَّعاليِم التي َسِمعناها ١
فالكالُم الذي جاَءنا على ِلساِن الَمالئَكِة 2. ِلئالَّ َنِضلَّ

ُه أو َعصاُه َجزاَءُه ثَبَت ِصدُقُه، فناَل ُآلُّ َمْن خاَلَف
فكيَف َننجو َنحُن إذا أهَمْلنا ِمثَل هذا 3. العاِدَل

الَخالِص الَعــظيِم؟ أعَلَنُه الرَّبُّ َنفُسُه أوًَّال، وأثَبَتُه لنا 
وأیََّد اُهللا َشهاداِتِهم بآیاٍت وَعجاِئَب 4الذیَن َسِمعوُه، 

 ُیَوزُِّعها وُمعِجزاٍت ُمخَتِلَفٍة، وبِهباِت الرُّوِح الُقُدِس
  . آما َیشاُء

  المسيح قائد خالصنا
واُهللا ما أخَضَع ِللَمالئَكِة العاَلَم الُمقِبَل الذي َنتَكلَُّم 5

: فَشِهَد َبعُضُهم في مكان ِمَن الُكُتِب الُمَقدََّسِة6عَليِه، 
 آَدَم بُن ما هَو اإلنساُن یا اُهللا حتى َتذُآَره؟ وما هَو ا«

نقَّصَتُه حيًنا عِن الَمالئَكِة، وَآلَّلَتُه 7حتى َتفتقَده؟ 
وأخَضعَت ُآلَّ شيٍء َتحَت 8بالَمجِد والَكراَمِة، 

  . »َقدَميِه
فإذا آاَن اُهللا أخَضَع َله ُآلَّ شيٍء فال یكوُن َتَرَك شيًئا 

ولكنَّنا ال َنرى اآلَن أنَّ ُآلَّ شيٍء . َغيَر خاِضٍع َله
ولكنَّ ذاَك الذي جَعَلُه اُهللا حيًنا دوَن 9. هُأخِضَع َل

الَمالِئَكِة، َأعني َیسوَع، َنراُه ُمَكلًَّال ِبالَمجِد والكراَمِة 
حَتَمَل أَلَم الَموِت، وآاَن عَليِه أْن َیذوَق الَموَت  ألنَُّه ا
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نعم، آاَن ِمَن الَخيِر 10. بِنعَمِة اِهللا ِلَخيِر ُآلِّ إنسان
ِمْن أجِلِه ُآلُّ شيٍء وِبه ُآلُّ شيٍء، حيَن أنَّ اَهللا الذي 

أراَد أْن َیهدَي إلى الَمجِد آثيًرا ِمَن األبناِء، جَعَل 
  . قاِئَدُهم إلى الَخالِص آاِمًال باآلالِم

ألنَّ الذي ُیقدُِّس والذیَن َتَقدَّسوا لُهم أْصّل واحٌد، 11
ُر سُأبشِّ«: فَيقوُل12فال َیسَتحي أْن َیدُعَوُهم إخَوًة، 

وَیقوُل 13. »سِمَك إخَوتي وُأَسبُِّحَك في الَجماَعِة ِبا
ها أنا مَع «: ، وأیًضا»تِّكالي على اِهللا ا«: أیًضا

  . »األبناِء الذیَن وَهَبُهُم اُهللا لي
ولمَّا آاَن األبناُء ُشرآاَء في اللَّحِم والدَِّم، شارَآُهم 14

َموِتِه على َیسوُع آذِلَك في َطبـيعِتِهم هِذِه ِلـَيقضَي ِب
وُیَحرَِّر 15الذي في یِدِه ُسلطاُن الَموِت، أي إبليَس، 

الذیَن آانوا َطواَل َحياِتِهم في الُعبوِدیَِّة َخوًفا ِمَن 
جاَء ال لُيساِعَد الَمالئَكَة، َبْل لُيساِعَد َنسَل 16. الَموِت
فكاَن عَليِه أْن ُیشاِبَه إخوَتُه في ُآلِّ 17. إبراهيَم

 یكوَن رئيَس آهنٍة، َرحيًما أميًنا في شيٍء، حتَّى
ألنَُّه هَو 18ِخدَمِة اِهللا، فُيَكفَِّر َعْن َخطایا الشَّعِب، 

  . َنفُسُه تألََّم ِبالَتجِرَبِة، فأمكَنُه أْن ُیعيَن الُمَجرَّبـيَن

  یسوع المسيح أعظم من موسى
  ٣الفصل 

یسيَن الُمشَتِرآيَن في َدعَوِة اِهللا، فيا إخَوتي الِقد١ِّ
فهَو 2تأمَّلوا َیسوَع َرسوَل إیماِننا وَرئيَس َآهَنِتِه، 

ْختاَرُه، آما آاَن موسى أميًنا ِلَبيِت اِهللا  أميٌن للذي ا
ولكنَّ َیسوَع آاَن أهًال ِلَمجٍد َیفوُق َمجَد 3. أجَمَع

فوُق آراَمَة موسى ِبِمقداِر ما ِلباني الَبيِت ِمْن آراَمٍة َت
فُكلُّ َبيٍت َله َمْن َیبنيِه، وباني ُآلِّ شيٍء هَو 4. الَبيِت
وآاَن موسى أميًنا ِلَبيِت اِهللا أجمَع ِلكوِنِه خاِدًما 5. اُهللا

أمَّا الَمسيُح، فهَو أميٌن 6. َیشَهُد على ما سُيعِلُنُه اُهللا
َتَمسَّكنا ِبالثَِّقِة بَن اِهللا، وَنحُن َبيُتُه، إْن  ِلَبيِت اِهللا ِلَكوِنِه ا

  . والَفخِر ِبما لنا ِمْن َرجاٍء

  الدخول في راحة اهللا
اليوَم، إذا َسِمعُتم «: لذِلَك، آما َیقوُل الرُّوُح الُقُدُس7

فال ُتَقسُّوا ُقلوَبُكم آما َفَعلُتم یوَم 8صوَت اِهللا، 
َحيُث 9صَّحراِء، الِعصياِن، یوَم التَّجِرَبِة في ال

مَتحنوني وَرَأْوا أعمالي ُمدََّة أرَبعيَن  َجرََّبني آباُؤُآم وا
ُقلوُبُهم : لذِلَك َغِضبُت على ذِلَك الِجيِل وُقلُت10. سَنًة

فَأقَسمُت 11َبِقـَيْت في الضَّالِل وما َعَرفوا ُطُرقي، 
  . »في َغَضبـي أْن ال َیدُخلوا في راَحتي

ا اإلخَوُة، أْن ال یكوَن َبيَنُكم َمْن َله نَتِبهوا، أیُّه فا12
َبْل 13َقلّب شرِّیٌر َغيُر ُمؤِمن فَيرَتدَّ َعِن اِهللا الَحيِّ، 

ِلـُيَشجِّْع َبعُضُكم َبعًضا ُآلَّ یوٍم، ما داَمت لُكم َآِلَمُة 
التي في الِكتاِب، ِلَئالَّ ُتغرَي الَخطيئُة أَحدُآم » اليوِم«

ُآلَّنا ُشرآاُء الَمسيِح إذا َتَمسَّكنا فَنحُن 14. فَيقسَو قلُبه
. إلى الُمنَتهى ِبالثَِّقِة التي آاَنت لنا في الَبدِء

اليوَم، إذا َسِمعُتم صوَت اِهللا فال «: فالِكتاُب َیقوُل15
  . »ُتَقسُّوا ُقلوبُكم آما َفَعلُتم یوَم الِعصياِن

وَتُه؟ فَمْن ُهُم الذیَن َتَمرَّدوا عَليِه َبعَدما َسِمعوا َص16
أما ُهم جميُع الذیَن َخَرَج ِبِهم موسى ِمْن ِمْصَر؟ 

وعلى َمْن َغِضَب اُهللا ُمدََّة أربعيَن سَنًة؟ أما آاَن 17
على الذیَن َخِطئوا فَسَقَطْت ُجَثُثُهم في الصَّحراِء؟ 

أما » أْن ال َیدُخلوا في راَحتي؟«ولِمْن أقَسَم اُهللا 18
وَنرى أنَُّهم ما َقِدروا على 19آاَن ِللُمَتَمرِّدیَن عَليِه؟ 
  . الدُّخوِل ِلِقلَِّة إیماِنِهم

  ٤الفصل 
َفما داَم لنا َوعُد الدُّخوِل في راَحِة اِهللا، فَعَلينا أْن ١

َسِمعنا 2. َنخاَف ِمْن أْن َیحُسَب أَحٌد َنفَسُه ُمَتَأخًِّرا
نَتَفعوا ِبالكالِم  الِبشاَرَة آما َسِمعوها ُهم، ولكنَُّهم ما ا

. لذي َسِمعوُه ألنَُّه آاَن َغيَر ُممَتِزٍج ِعنَدُهم باإلیماِنا
فهَو الذي . أمَّا َنحُن الُمْؤِمنيَن فَندُخُل في راَحِة اِهللا3
أقَسمُت في َغَضبـي أْن ال َیدُخلوا في «: قاَل

وقاَل 4. ، مَع أنَّ عَمَلُه َتمَّ ُمنُذ إنشاِء العاَلِم»راَحتي
سَتراَح اُهللا في  وا«: اِبـــــِعفي الكالِم على اليوِم الّس

: وقاَل أیًضا5. »اليوِم الّساِبــــِع ِمْن جميِع أعماِلِه
وإذا آاَن الذیَن َسِمعوا 6. »لْن َیدُخلوا في راَحتي«

الِبشاَرَة أوًَّال ما دَخلوا في راَحِة اِهللا ِلعصياِنِهم، فإنَُّه 
 اُهللا إلى لذِلَك عاَد7. َبِقـَي آلخریَن أْن َیدُخلوا فيها

في َقوِلِه ِبِلساِن داوَد، َبعَد » اليوُم«َتوقيِت یوٍم هَو 
اليوَم، إذا َسِمعُتم «: زَمن طویل، ما َسَبَق ِذآُرُه وهَو

فَلو آاَن َیشوُع 8. »َصوَت اِهللا فال ُتَقسُّوا ُقلوَبُكم
أدَخَلُهم في راَحِة اِهللا، لَما ذَآَر اُهللا فيما َبعُد یوًما 

ـَيت، إًذا، ِلَشعِب اِهللا راَحٌة ِمثُل راَحِة اِهللا فَبِق9. آَخَر
ألنَّ َمْن دَخَل في راَحِة اِهللا 10في اليوِم الّساِبـــــِع، 

. سَتراَح اُهللا ِمْن أعماِلِه َیسَتریُح ِمْن أعماِلِه آما ا
فْلَنبُذْل ُجهَدنا في سبـيِل الدُّخوِل في ِتلَك الّراحِة 11

  . ِمثِل ذِلَك التََّمرُِّدِلَئالَّ یَقَع أَحٌد في 
وآِلَمُة اِهللا حيٌَّة فاِعَلٌة، أمضى ِمْن ُآلِّ َسيٍف َله 12

َحّداِن، َتنُفُذ في األعماِق إلى ما َبيَن النَّفِس والرُّوِح 
والَمفاِصِل وِمخاِخ الِعظاِم، وَتحُكُم على َخواِطِر 

 َبْل فما ِمْن َخليَقٍة َتخَفى على اِهللا،13. الَقلِب وأفكاِرِه
  . ُآلُّ شيٍء عاٍر مكشوّف ِلَعيَنيِه وَله ُنَؤدِّي الِحساَب

  یسوع المسيح الكاهن األعظم
بِن اِهللا  فْلَنَتَمسَّْك بإیماِننا، ألنَّ لنا في َیسوَع ا14

وَرئيُس 15. جتاَز السَّماواِت َرئيَس َآهَنٍة َعظيًما ا
 عاِجٍز َعْن أْن ُیشِفَق على َضعِفنا، وهَو َآهَنِتنا غيُر

. الذي َخَضَع ِمثَلنا ِلُكلِّ َتجِرَبٍة ما َعدا الَخطيَئَة
فْلَنَتَقدَّْم ِبِثَقٍة إلى َعرِش واِهِب النِّعَمِة لَننــاَل 16

  . َرحَمًة وَنِجــَد ِنــعَمًة ُتعيُننا ِعــنَد الحاَجِة
  ٥الفصل 

ُذ ِمْن َبيِن النـاِس وُیقاُم ِمْن فُكلُّ َرئيِس َآهَنٍة ُیؤَخ١
أجِل النـاِس في ِخدَمِة اِهللا، ِلـُيقدَِّم الَقرابـيَن والذَّبائَح 

  . تكفيًرا َعِن الَخطایا
وهَو قاِدٌر أْن یَتَرفََّق بالُجهَّاِل والضَّاليَن ألنَُّه ُهَو 2

 فكاَن عَليِه أْن ُیقدَِّم آفـاَرًة3نفُسُه ُمَتلبِّّس بالضُّعِف، 
وما ِمْن 4. ِلَخطایاُه آما ُیَقدُِّم آّفاَرًة ِلخطایا الشَّعِب

أحٍد یَتــَولَّى ِبَنفِسِه َمقاَم َرئيِس َآهَنٍة، إالَّ إذا َدعاُه اُهللا 
  . آما دعا هاروَن
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وآذِلَك الَمسيُح ما رَفَع َنفَسُه إلى هذا الَمقاِم، َبِل اُهللا 5
وقاَل 6. »وَلدُتَكبني وأنا اليوَم  أنَت ا«: الذي قاَل َله

أنَت آاِهٌن إلى األَبِد على ُرتَبِة «: َله في مكان آَخَر
وهَو الذي في أّیاِم حياِتِه الَبَشِریَِّة 7. »َملكيصاَدَق

رَفَع الصََّلواِت والتََّضرُّعاِت ِبُصراٍخ َشدیٍد وُدموٍع 
سَتجاَب َله  إلى اِهللا القاِدِر أْن ُیخلَِّصُه ِمَن الَموِت، فا

وتَعلََّم الطـاَعَة، وهَو االبُن، ِبما عاناُه ِمَن 8. قواُهِلَت
ولمَّا بَلَغ الكماَل صاَر َمصَدَر َخالص أَبِديٍّ 9. األَلِم

ألنَّ اَهللا َدعاُه َرئيَس َآهَنٍة 10ِلَجميِع الذیَن ُیطيعوَنُه، 
  . على ُرتَبِة ملكيصاَدَق

ُب ولنا في هذا الَموضوِع آالٌم آثيٌر، ولكنَُّه َصع11
وآـاَن لـُكُم الــَوقُت 12التَّفسيِر ألنَُّكم َبطيئو الَفهِم، 

الكــافي ِلــَتصيروا ُمَعلِّميَن، إالَّ أنَُّكم ال َتزالوَن 
. ِبحاَجٍة إلى َمْن ُیَعلُِّمُكُم الَمباِدَئ األوَِّلـيََّة ألقواِل اِهللا

 َمْن وُآل13ُّ. فأنُتم ِبحاَجٍة إلى َلَبن، ال إلى َطعاٍم َقِويٍّ
آاَن َطعاُمُه اللََّبَن یكوُن ِطفًال ال ِخبَرَة َله في آالِم 

أمَّا الطَّعاُم الَقِويُّ، فهَو ِللكاِمليَن الذیَن 14. الِبرِّ
َتَدرََّبْت َحواسُُّهم بالُممارَسِة على التَّميـيِز َبيَن الَخيِر 

  . والشَّرِّ
  ٦الفصل 

 الَمسيِح، فال َنعوَد فْلَنرَتِفـْع إلى التَّعليِم الكاِمِل في١
إلى الكالِم على الَمباِدِئ األوَِّلـيَِّة القاِئَمِة على التَّوَبِة 

وَشعاِئِر 2ِمَن األعماِل الَمْيَتِة، وعلى اإلیماِن باِهللا 
الَمعموِدیَِّة وَوضِع األیدي وقياَمِة األمواِت والدَّینوَنِة 

  . وهذا ما َنفَعُل بإذِن اِهللا3. األَبِدیَِّة
الذیَن ُأنيروا مرًَّة وذاقوا الِهَبَة السَّماِویََّة وصاروا ف4

سَتطابوا َآِلَمَة اِهللا  وا5ُمشاِرآيَن في الرُّوِح الُقُدِس، 
ُثمَّ َسَقطوا، 6الصاِلَحَة وُمعِجزاِت العاَلِم الُمقِبِل، 

َیسَتحيُل َتجدیُدُهم وإعاَدُتُهم إلى التَّوَبِة ألنَُّهم َیصُلبوَن 
  .  ثاِنـَيًة ِلخساَرِتِهم وُیَعرِّضوَنُه ِللعاِربَن اِهللا ا

فُكلُّ أرض َشِرَبْت ما نَزَل عَليها ِمَن الَمَطِر ِمراًرا 7
وأْطَلَعْت َنباًتا صاِلًحا ِللذیَن ُفِلَحْت ِمْن أجِلِهم، ناَلت 

ولكنَّها إذا أخَرَجْت َشوًآا وُعشًبا 8. َبرَآًة ِمَن اِهللا
ُتَهدُِّدها اللَّعَنُة ویكوُن ضاّرا، َفِهـَي َمرفوَضٌة 

  . عاِقَبــَتها الحریُق
ومَع أنَّنا َنتَكلَُّم هذا الكالَم، أیُّها األحّباُء، فَنحُن على 9

َیقين أنَّ لُكم ما هَو أفَضُل ِمْن ِسواُه وما َیقوُد إلى 
فما اُهللا ِبظاِلٍم حتى َینسى مــا َعِملُتموُه 10. الَخالِص

سِمِه حيَن َخَدمُتُم  حبَِّة ِمْن أجِل اوما أظَهرُتم ِمَن الَم
ولكنَّنا 11. اإلخَوَة الِقدِّیسيَن وما ِزلُتم َتخِدموَنُهم

َنرَغُب في أْن ُیظِهَر ُآلُّ واِحٍد ِمنُكم ِمثَل هذا 
ال 12. االجِتهاِد إلى النِّهاَیِة، حتى َیتَحقََّق َرجاُؤُآم

وا ِبالذیَن ُنریُد أْن تكونوا ُمتكاِسليَن، َبْل أْن َتقَتُد
  . ُیْؤِمنوَن وَیصِبروَن، فَيِرثوَن ما َوَعَد اُهللا

  وعد اهللا الصادق
فلمَّا وَعَد اُهللا إبراهيَم أقَسَم ِبَنفِسِه، ألنَّ ما ِمْن أَحٍد 13

َبرَآًة ُأباِرُآَك «: قاَل14أعَظَم ِمْن َنفِسِه لُيقِسَم ِبه، 
وهكذا صَبَر إبراهيُم َفناَل 15. »َكوآثيًرا أجَعُل َنسَل

والنـاُس ُیقِسموَن ِبَمْن هَو أعَظُم ِمنُهم، 16. الَوعَد
وآذِلَك 17.  ِخالٍف¸والَقَسُم َتثبـيّت ألقواِلِهم َینهي ُآلَّ

اُهللا، لمَّا أراَد أْن ُیبرِهَن ِلوَرَثِة الَوعِد على َثباِت 
 لنا بالَوعِد والَقَسِم، فكاَن18. إراَدِتِه، َعزََّز قوَلُه ِبَقَسٍم

وُهما أمراِن ثاِبتاِن َیسَتحيُل أْن یكِذَب اُهللا فيِهما، ما 
لَتَجأوا إلى اِهللا،   التَّشجيِع، َنحُن الذیَن ا¸ُیَشجُِّعنا ُآلَّ

  . على الَتَمسُِّك ِبالرَّجاِء الذي جَعَلُه لنا
ُق وهذا الرَّجاُء ِلُنفوِسنا ِمرساٌة أميَنٌة متيَنٌة تخَتِر19

إلى حيُث دَخَل َیسوُع ِمْن أجِلنا، ساِبًقا 20. الِحجاَب
لنا، وصاَر َرئيَس َآهَنٍة إلى األَبِد على ُرتَبِة 

  . َملكيصاَدَق
  ملكيصادق، الملك والكاهن

  ٧الفصل 
وآاَن َملِكيصاَدُق هذا َمِلَك ساليَم وآاِهَن اِهللا العليِّ، ١

 َبعَدما هَزَم خَرَج ِلُمالقاِة إبراهيَم ِعنَد ُرجوِعِه
وأعطاُه إبراهيُم الُعْشَر ِمْن ُآلِّ 2الُملوَك وبارَآُه، 

سِمِه أوًَّال َمِلُك الَعدِل، ُثمَّ َمِلُك ساليَم،  وَتفسيُر ا. شيٍء
وهَو ال أَب َله وال ُأمَّ وال نَسَب، 3. أي َمِلُك السَّالِم

، على ِمثاِل ولِكنَُّه. وال ألیَّاِمِه ِبداَءٌة وال ِلحياِتِه ِنهاَیٌة
  . بِن اِهللا، َیبقى آاِهًنا إلى األَبِد ا

إبراهيُم َنفُسُه، وهَو َرئيُس ! نُظروا ما أعَظَمه فا4
والَكهَنُة 5. اآلباِء، أعطاُه الُعْشَر ِمْن ِخيرِة الَغنائِم

الذیَن ِمْن َبني الوي َتْأُمُرُهُم الشَّریَعُة بأْن یأُخذوا 
ْن َبني َعشيَرِتِهم، مَع أنَُّهم الُعْشَر ِمَن الشَّعِب، أي ِم

وما آاَن 6. َخَرجوا ُهم أیًضا ِمْن ُصلِب إبراهيَم
َمْلكيصاَدُق ِمْن َنسِل الوي، ولِكنَُّه أَخَذ الُعْشَر ِمْن 

وال 7. إبراهيَم وبارَآُه وهَو الذي ناَل الَوعَد ِمَن اِهللا
 ُثم8َّ. ِخالَف في أنَّ األآَبَر هَو الذي ُیباِرُك األصَغَر

إنَّ الُعْشَر ِللَكهَنِة یأُخُذُه بَشٌر ماِئتوَن، وأمَّا الُعْشُر 
. لَملِكيصاَدَق فأَخَذُه الذي َیشَهُد الِكتاُب َله بأنَُّه حيٌّ

وُیمِكُن الَقوُل إنَّ الوي َنفَسُه، وهَو الذي یأُخُذ 9
ألنَُّه آاَن في 10الُعْشَر، أدَّى الُعْشَر على یِد إبراهيَم، 

  . يِه إبراهيَم یوَم خَرَج َمْلكيصاَدُق لُمالقاِتِهُصلِب أبـ
وَلو آاَن الَكماُل َتَحقََّق بالَكَهنوِت الالِويِّ، وهَو 11

أساُس الشَّریَعِة التي َتسلََّمها الشَّعُب، فأیَُّة حاَجٍة َبعَدُه 
إلى أْن َیظَهَر آاِهٌن آخُر على ُرتَبِة َمْلِكيصاَدَق؟ وما 

ألنَُّه إذا تَبدََّل 12. تبِة هاروَنقاَل الِكتاُب على ُر
والذي 13. الَكَهنوُت، َفال ُبدَّ ِمْن أْن َتَتبدََّل الشَّریَعُة

ُیقاُل هذا فيِه َینَتمي إلى َعشيرٍة ُأخرى، ما قاَم أَحٌد 
فِمَن الَمعروِف أنَّ َربَّنا طَلَع 14. ِمنها ِبِخدَمِة الَمذَبِح

لَعشيَرَة في آالِمِه ِمْن َیهوذا، وما ذَآَر موسى هِذِه ا
  . على الَكهَنِة

وِممَّا یزیُد األمَر ُوضوًحا أنَُّه على ِمثاِل 15
ال على أساِس 16َمْلِكيصاَدَق ظَهَر الكاِهُن اآلَخُر، 

فَشهادُة 17. نَسٍب بَشريٍّ، َبْل ِبُقوَِّة حياٍة ال َتزوُل
أنَت آاِهٌن إلى األَبِد على ُرتَبِة «: الِكتاِب َله ِهـَي

وهكذا بَطَلِت الَوِصيَُّة الّساِبَقُة 18. »ْلِكيصاَدَقَم
ألنَّ شریَعَة موسى ما 19ِلُضعِفها وِقلَِّة فاِئَدِتها، 
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َحقََّقِت الَكماَل في شيٍء، فَحلَّ مَحلَّها َرجاٌء أفَضُل 
  . ِمنها نَتَقرَُّب ِبه إلى اِهللا

وَن فأولِئَك الالَّویُّ. وما َتمَّ هذا ِبال َیمين ِمَن اِهللا20
وأمَّا َیسوُع فُأقيَم آاِهًنا 21ُأقيموا َآهَنًة ِبال َیمين، 

أقَسَم الرَّبُّ، وَلْن َینَدَم، «: بـَيمين ِمَن اِهللا الذي قاَل َله
وهكذا صاَر َیسوُع َضماًنا 22. »أنََّك آاِهٌن إلى األَبِد

  . ِلَعهٍد أفَضَل ِمَن الَعهِد األوَِّل
م آثيٌر، ألنَّ الموَت آاَن وأولِئَك الَكهَنُة َعَدُدُه23

وأمَّا َیسوُع الذي َیبقى إلى األَبِد، فَلُه 24. َیمَنُع َبقاَءُهم
  . َآَهنوّت ال َیزوُل

وهَو قاِدٌر أْن ُیَخلَِّص الذیَن َیَتقرَّبوَن ِبه إلى اِهللا 25
  . َخالًصا تاّما، ألنَُّه حيٌّ باق ِلـَيشَفَع لُهم

هَنِة الذي ُیناِسُبنا، هَو فَيسوُع، إًذا، هَو رئيُس الَك26
ُقّدوّس َبريٌء ال َعيَب فيِه وال ِصَلَة َله ِبالخاِطئيَن، 

وهَو ِبِخالِف 27. رتَفَع إلى أعَلى ِمَن السَّماواِت ا
ُرَؤساِء الَكهَنِة، ال حاَجَة ِبه إلى أْن ُیَقدَِّم الذَّباِئـَح ُآلَّ 

یا الشَّعِب، ألنَُّه یوٍم َآفـاَرًة ِلَخطایاُه أوًَّال، ُثمَّ ِلخطا
وشریَعُة 28. فَعَل هذا َمرًَّة واحَدًة، حيَن َقدََّم َنفَسُه

موسى ُتقيُم ِمَن الَبَشِر الضَُّعفاِء ُرؤساَء َآهَنٍة، أمَّا 
بَن الذي ُجِعَل آاِمًال  آالُم الَقَسِم َبعَد الشَّریَعِة فُيقيُم اال

  . إلى األَبِد

  یسوع المسيح رئيس آهنتنا األعظم
  ٨الفصل 

وُخالَصُة الَقوِل ِهـَي أنَّ لنا رئيَس َآهَنٍة هِذِه ١
َعَظَمُتُه، َجَلَس َعْن َیميِن َعرِش الَجالِل في 

خاِدًما ِلُقدِس األقداِس والخيَمِة الَحقيِقـيَِّة 2السَّماواِت، 
  . التي َنَصَبها الرَّبُّ ال اإلنساُن

ُیقاُم ُآلُّ َرئيِس َآهَنٍة ِلـُيَقدَِّم القرابـيَن والذَّباِئـَح، و3
فَلو آاَن 4. فال ُبدَّ أْن یكوَن ِلرئيِس آهَنِتنا شيٌء ُیَقدُِّمُه

َیسوُع في األرِض َلما ُأقيَم آاِهًنا، ألنَّ ُهناَك َمْن ُیَقدُِّم 
ًة َهُؤالِء َیخُدموَن ُصوَر5. الَقرابـيَن ِوفًقا ِللشَّریَعِة
فحيَن أراَد موسى أْن . وِظّال ِلما في السَّماواِت

عَمْل  ُأنُظْر وا«: َینِصَب الَخيمَة أوحى إَليِه اُهللا قاَل
  . »ُآلَّ شيٍء على الِمثاِل الذي أریُتَك إّیاُه على الجَبِل

ولِكنَّ الَمسيَح ناَل ِخدَمًة أفَضَل ِمَن التي َقْبَلها 6
 أفَضَل ِمَن الَعهِد األوَِّل، ِبِمقداِر ما هَو وسيٌط لَعهٍد

فَلو آاَن 7. ألنَُّه قاَم على أساِس ُوعوٍد أفَضَل ِمْن ِتلَك
الَعهُد األوَُّل ال عيَب فيِه، لما َدَعِت الحاَجُة إلى َعهٍد 

  : واُهللا َیلوُم شعَبُه ِبَقوِلِه8. آَخَر
  ها ِهَي أّیاٌم َتجيُء: َیقوُل الربُّ«

  ئيَلأقَطُع فيها ِلَبني ِإسرا
  وِلَبني َیهوذا َعهًدا َجدیًدا،

ال آالَعهِد الذي َجَعلُتُه آلباِئِهم یوَم أَخذُت ِبـَيِدِهم 9
  ُألخِرَجُهم ِمْن أرِض ِمْصَر،

  . فما َثَبـتوا على َعهدي
  . لذِلَك أهَملُتُهم أنا الرَّبُّ

  وهذا هَو الَعهُد الذي ُأعاِهُد عَليِه َبني ِإسرائيَل10
  : َيِة، َیقوُل الرَّبُّفي األّیاِم اآلت

  سأجَعُل شرائعي في ُعقوِلِهم وأآُتُبها في ُقلوِبِهم،
  . فأآوُن لُهم إلًها ویكونوَن لي َشعًبا

  بَن شعِبِه فال أحَد ُیَعلُِّم ا11
  إعِرِف الرَّبَّ،: وال أخاُه فَيقوُل َله

  ألنَُّهم سَيعِرفوني ُآلُُّهم
  ِمْن َصغيِرِهم إلى َآبـيِرِهم،

  ُح َعْن ُذنوِبِهمفأصَف12
  . »وَلْن أذُآَر َخطایاُهم ِمْن َبعُد

جَعَل الَعهَد األوََّل » َعهٍد جدیٍد«واُهللا ِبكالِمِه على 13
  . قدیًما، وُآلُّ شيٍء َعَتَق وشاَخ َیقَتِرُب ِمَن الزَّواِل

  العبادة األرضية والعبادة السماویة
  ٩فصل ال
فالَعهُد األوَُّل آاَنت َله َشعاِئُر الِعباَدِة والُقدِس ١

فكاَن ُهناَك َمسِكٌن َمنصوّب هَو الَمسِكُن 2. األرِضيِّ
األوَُّل الذي ُیقاُل َله الُقدُس، وفيِه الَمناَرُة والماِئَدُة 

وآاَن وراَء الِحجاِب الثـاني َمسِكٌن 3. وُخبُز الُقرباِن
وفيِه الِمبَخَرُة الذََّهِبـيَُّة 4األقداِس، ُیقاُل َله ُقْدُس 

وتابوُت الَعهِد وُآلُُّه ُمَغّشى ِبالذََّهِب، وفيِه ِوعاٌء 
َذَهِبـيٌّ َیحَتوي الَمنَّ َوفيِه َعصا هاروَن التي أوَرَقْت 

وآاَن َفوَق التَّابوِت َآروبا 5. وَلْوحا وصایا الَعهِد
َل اآلَن ِللَكالِم على وال َمجا. الَمجِد ُیَظلِّالِن الِغطاَء
آاَن ُآلُّ شيٍء على هذا 6. هذا ُآلِِّه ِبالتَّفصيِل

التَّرتيِب، فَيدُخُل الَكهَنُة إلى الَمسِكِن األوَِّل في ُآلِّ 
ولِكنَّ َرئيَس الَكهَنِة 7. َوقٍت وَیقوموَن ِبَشعاِئِر الِعباَدِة

َنِة، وال َوحَدُه َیدُخُل إلى الَمسِكِن الثَّاني مرًَّة في السَّ
َیدُخُلها إالَّ ومَعُه الدَُّم الذي ُیَقدُِّمُه َآفـاَرًة ِلَخطایاُه 

. رتَكَبها الشَّعُب َعْن َجهل ِمنُهم وِللخطایا التي ا
وِبهذا ُیشيُر الرُّوُح الُقُدُس إلى أنَّ الطَّریَق إلى ُقْدِس 8

. األقداِس َغيُر َمفتوٍح ما داَم الَمسِكُن األوَُّل قاِئًما
هذا التَّرتيُب َرمٌز إلى الزََّمِن الحاِضِر، وآاَن َیِتمُّ و9

فيِه َتقدیُم َقرابـيَن وَذباِئـَح ال َتقِدُر أْن َتجَعَل الكاِهَن 
فِهـَي أحكاٌم َتُخصُّ الَجَسَد 10. آاِمَل الضَّميِر

وَتقَتِصُر على الَمْأَآِل والَمشَرِب وُمخَتلِف أساليِب 
 إلى الَوقِت الذي ُیصِلـُح اُهللا الَغسِل، وآاَنت َمفروَضًة

  . فيِه ُآلَّ شيٍء
ولِكنَّ الَمسيَح جاَء رئيَس َآهَنٍة ِللخيراِت 11

جتاَز َخيَمًة أعَظَم وأآَمَل ِمْن ِتلَك الَخيَمِة  الُمسَتقَبَلِة وا
األولى، َغيَر َمصنوَعٍة بأیدي الَبَشِر، أي أنَّها ال 

َل ُقْدَس األقداِس مرًَّة فَدَخ12َتنَتمي إلى هِذِه الخليَقِة، 
واحَدًة، ال ِبَدِم التُّيوِس والُعجوِل، َبْل ِبَدِمِه، فَكَسَب َلنا 

فإذا آاَن َرشُّ َدِم التُّيوِس 13. الَخالَص األبِديَّ
والثِّيراِن وَرماِد الِعجَلِة ُیَقدُِّس الُمَنجَّسيَن وُیَطهُِّر 

دََّم َنفَسُه إلى فما َأولى َدُم الَمسيِح الذي َق14َجَسَدُهم، 
 ُقرباًنا ال َعيَب فيِه، أْن ُیَطهَِّر ¸اِهللا بالرُّوِح األزِلـيِّ

  . َضماِئَرنا ِمَن األعماِل الَميَِّتِة ِلَنعُبَد اَهللا الحيَّ
لذِلَك هَو الَوسيُط ِلَعهٍد َجدیٍد َیناُل فيِه الَمدعّووَن 15

ًة الميراَث األبِديَّ الَموعوَد، ألنَُّه ماَت َآفـاَر
  . رتَكَبها الشَّعُب في أّیاِم الَعهِد األوَِّل ِللَمعاصي التي ا
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فَحيُث تكوُن الَوِصيَُّة َیجُب إثباُت َموِت 16
ألنَّ الَوِصيََّة َمرهوَنٌة ِبَموِت الُموصي، 17الُموصي، 

ولذِلَك تَكرََّس 18. فال ِفعَل لها ما داَم الُموصي حّيا
َفموسى، َبعَدما َتال على 19. الَعهُد األوَُّل أیًضا ِبالدَِّم

َمساِمـِع الشَّعِب جميَع الَوصایا آما ِهَي في الشَّریَعِة، 
أَخَذ دَم الُعجوِل والتُّيوِس، وَمعُه ماٌء وُصوّف 

ِقرِمزيٌّ وزوفى، وَرشَُّه على ِآتاِب الشَّریَعِة َنفِسِه 
هذا هَو َدُم الَعهِد الذي «: وقاَل20وعلى الشَّعِب ُآلِِّه 

وآذِلَك َرشَّ الَخيَمَة وُآلَّ أَدواِت 21. »َرُآُم اُهللا ِبهأم
ویكاُد ال َیْطُهُر شيٌء حَسَب 22. الِعباَدِة ِبالدَِّم

  . الشَّریَعِة إالَّ ِبالدَِّم، وما ِمْن َمغِفَرٍة ِبَغيِر إراَقِة َدٍم

المسيح الذبيحة الكاملة التي ترفع 
  الخطّية

فإذا آاَن ِمثاُل اُألموِر السَّماِویَِّة َیلَزُمُه التَّطهيُر 23
ِبهِذِه الشَّعاِئِر، فاُألموُر السَّماِویَُّة َنفُسها َیلَزُمها 

ألنَّ الَمسيَح ما 24َتطهيٌر ِبَذباِئـَح أفَضَل ِمْن ِتلَك، 
لُقدِس دَخَل ُقدًسا َصَنَعتُه أیدي الَبَشِر ُصوَرًة ِل

الَحقيِقـيِّ، َبْل َدَخَل السَّماَء ذاَتها ِلـيظَهَر اآلَن في 
ال ألنَُّه َسُيقدُِّم َنفَسُه ِعدََّة 25َحضَرِة اِهللا ِمْن أجِلنا، 

َمّراٍت آما َیدُخُل َرئيُس الَكهَنِة ُقْدَس األقداِس ُآلَّ 
 َمّراٍت وإالَّ لكاَن عَليِه أْن یَتألََّم26سَنٍة ِبَدٍم َغيِر َدِمِه، 

ولِكنَُّه َظَهَر اآلَن مرًَّة واحَدًة . َآثيَرًة ُمنُذ إنشاِء العاَلِم
آِتماِل األزِمَنِة ِلـُيــزیَل الَخطيَئَة ِبَتقدیِم َنفِسِه  ِعنَد ا

  . َذبـيَحًة ِهللا
وآما أنَّ َمصيَر الَبَشِر أْن َیموتوا مرًَّة واحَدًة، 27

 الَمسيُح َقدََّم َنفَسُه َمرًَّة فكذِلَك28وَبعَد ذِلَك الدَّینوَنُة، 
وسَيظَهُر . واحَدًة ِلـُيزیَل َخطایا الكثيِر ِمَن النـاِس

ثاِنـَيًة، ال ألجِل الَخطيَئِة، َبْل ِلخالِص الذیَن 
  . َینَتِظروَنُه
  ١٠الفصل 

وألنَّ الشَّریَعَة ِظلُّ الَخيراِت اآلِتـَيِة، ال َجوَهُر ١
 َتقِدُر ِبِتلَك الذَّباِئـِح َنفِسها التي الَحقاِئِق ذاِتها، َفِهـَي ال

َیسَتِمرُّ َتقدیُمها سَنًة َبعَد سَنٍة أْن َتجَعَل الذیَن َیتَقرَّبوَن 
. وإالَّ لَتَوقَّفوا َعْن َتقریِبها2ِبها إلى اِهللا آاِمليَن، 

فالعاِبدوَن، إذا َتمَّْت لُهُم الطَّهاَرُة مرًَّة واحَدًة، زاَل 
في حين أنَّ ِتلَك 3الشُّعوُر ِبالَخطيَئِة، ِمْن َضميِرِهِم 

ألنَّ دَم 4الذَّباِئـَح ِذآرى ِللخطایا سَنًة َبعَد سَنٍة، 
  . الثِّيراِن والتُّيوِس ال َیقِدُر أْن ُیزیَل الَخطایا

  : ِلذِلَك قاَل الَمسيُح ِهللا ِعنَد ُدخوِلِه العاَلَم5
  ما أَردَت َذبـيَحًة وال ُقرباًنا،

  َت لي َجَسًدا،لكنََّك هّيْأ
  ال ِبالُمحَرقاِت ُسِررَت6

  . وال ِبالذَّباِئـِح َآفـاَرًة ِللَخطایا
  ها أنا أجيُء یا اُهللا: فُقلُت7

  ألعَمَل ِبَمشيَئِتَك،
  آما هَو مكتوّب َعنِّي

  . »في َطيِّ الِكتاِب

ما أَردَت َذباِئـَح وَقرابـيَن «: فهَو قاَل أوًَّال8
، »ـاَرًة ِللَخطایا وال ُسِررَت ِبهاوُمحَرقاٍت وَذباِئـَح َآف

ها أنا «: ُثمَّ قاَل9. مَع أنَّ َتقدیَمها َیِتمُّ حَسَب الشَّریَعِة
، فأبَطَل التَّرتيَب األوََّل »أجيُء ألعَمَل ِبَمشيَئِتَك

وَنحُن ِبَفضِل ِتلَك اِإلرادِة َتَقدَّْسنا 10. ِلـُيقيَم الثـاني
  . دََّمُه ُقرباًنا مرًَّة واحَدًةِبَجَسِد َیسوَع الَمسيِح الذي َق

وَیِقُف الكاِهُن الَيهوِديُّ ُآلَّ یوٍم فَيقوُم ِبالخدَمِة 11
وُیقدُِّم الذَّباِئـَح َنفَسها مّراٍت َآثيَرًة، وِهـَي ال َتقِدُر أْن 

وأمَّا الَمسيُح، فَقدََّم إلى األَبِد 12. َتمُحَو الَخطایا
ایا، ُثمَّ جَلَس عْن َیميِن َذبـيَحًة واحَدًة َآفـاَرًة ِللخط

وهَو اآلَن َینَتِظُر أْن َیجَعَل اُهللا أعداَءُه موِطًئا 13اِهللا، 
ألنَُّه ِبُقربان واحٍد َجَعَل الذیَن َقدََّسُهم 14ِلَقَدَميِه، 

وهذا ما َیشَهُد لنا ِبه الرُّوُح 15. آاِمليَن إلى األَبِد
  : فَبعَد أْن قاَل. الُقُدُس أیًضا

   الَعهُد الذي ُأعاِهُدُهم إّیاُههذا هَو«16
  : في األّیاِم اآلِتـَيِة، َیقوُل الرَّبُّ
  سأجَعُل َشراِئعي في ُقلوِبِهم

  وأآُتُبها في ُعقوِلِهم
  . »وَلْن أذُآَر َخطایاُهم وآثاَمُهم ِمْن َبعُد17
فَحيُث یكوُن الصَّفُح َعْن هذا ُآلِِّه، ال َتبقى حاَجٌة 18

  .  الَخطيَئِةإلى ُقربان ِمْن أجِل

  اإلقتراب إلى اهللا بثقة
وَنحُن واِثقوَن، أیُّها اإلخَوُة، بأنَّ لنا طریًقا إلى 19

طریًقا جدیًدا حّيا فَتَحُه 20ُقْدِس األقداِس ِبَدِم َیسوَع، 
وأنَّ لنا آاِهًنا 21لنا في الِحجاِب، أي في َجَسِدِه، 

فْلَنقَتِرْب ِبَقلٍب صاِدق 22ِت اِهللا، َعظيًما على َبي
وإیمان آاِمل، وُقلوُبنا ُمَطهََّرٌة ِمْن ُسوِء النِّــيَِّة 

ولَنَتَمسَّْك ِمْن دوِن 23وأجساُدنا َمغسوَلٌة ِبماٍء طاِهٍر، 
نحراٍف ِبالرَّجاِء الذي َنشَهُد َله، ألنَّ اَهللا الذي وَعَد  ا

، ُمَتعاِونيَن في ولَيهَتمَّ َبعُضنا ِبَبعض24أميٌن، 
وال َتنَقِطعوا َعِن 25. الَمحبَِّة والَعَمِل الّصاِلـِح

عتاَد َبعُضُكم أْن َیفَعــَل، َبــْل َشجِّعوا  االجِتماِع آما ا
َبعُضكم َبعًضا، على َقــْدِر مــــا َتـــرْوَن أنَّ یــــوَم 

  . الـــرَّبِّ َیــقَتـــِرُب
ا َحَصْلنا على َمعِرَفِة فإذا َخِطئنا َعْمًدا، َبعَدم26

َبِل 27الَحقِّ، فال َتبقى ُهناَك َذبـيحٌة َآفـارٌة ِللخطایا، 
نِتظاٌر ُمخيّف ِلـَيوِم الِحساِب وَلهيُب ناٍر َیلَتِهُم  ا

َمْن خاَلَف َشریَعَة موسى َیموُت ِمْن 28. الُعصاَة
وَن فَكْم َتُظن29ُّدوِن َرحَمٍة ِبَشهاَدِة شاِهَدیِن أو َثالَثٍة، 

بَن اِهللا وَدنََّس الَعهَد الذي  َیسَتِحقُّ الِعقاَب َمْن داَس ا
فَنحُن َنعِرُف 30سَتهاَن ِبُروِح النِّعَمِة؟  َتَقدََّس ِبه وا
  . »لَي االنِتقاُم وأنا الذي ُیجازي«: الذي قاَل

فالَویُل ِلَمْن 31. »الرَّبُّ سَيدیُن َشعَبُه«: وقاَل أیًضا
  . الَحيِّیَقُع في َیِد اِهللا 

َتَذآَّروا األّیاَم الماِضَيَة وآم جاَهدُتم وَتحمَّْلُتم ِمَن 32
فَتَعرَّضُتم ِمْن ِجَهٍة ِللتَّعيـيِر 33سَتَنرُتم،  اآلالِم َبعَدما ا

والشَّدائِد، وِمْن ِجَهٍة ُأخرى ِصرُتم ُشَرآاَء الذیَن 
 فشاَرآُتُم السَُّجناَء في34. ُعوِملوا ِبِمثِل هذا الَعَمِل

آالِمِهم وَصِبرُتم فِرحيَن على َنهِب أمواِلُكم، عاِرفيَن 
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ال َتفقدوا إًذا ِثَقَتُكم، 35. أنَّ لكم ماًال أفَضَل ال َیزوُل
وأنُتم ِبحاَجٍة إلى الصَّبِر حتى 36. فَلها َجزاٌء َعظيٌم

  . َتعَملوا ِبَمشيَئِة اِهللا وَتحصلوا على َوعِدِه
  قليًال قليًال ِمَن الَوقِت«37
  . َيأتي اآلتي وال ُیبطُئف

  البارُّ ِعندي باإلیماِن َیحيا38
  . »رَتدَّ، ال أرضى بِه وإِن ا

فما َنحُن ِمْن أهِل االرِتداِد ِلَنهِلَك، َبْل ِمْن أهِل 39
  . اإلیماِن ِلَنخُلَص

  اإلیمان
  ١١الفصل 

اإلیماُن هَو الُوثوُق ِبما َنرجوُه وَتصدیُق ما ال ١
  . وِبه َشِهَد اُهللا ِللُقَدماِء2راُه، َن

باإلیماِن ُندِرُك أنَّ اَهللا َخَلَق الَكوَن ِبكِلَمٍة ِمنُه، 3
  . فَصَدَر ما َنراُه ِمّما ال َنراُه

باإلیماِن َقدََّم هابـيُل ِهللا َذبـيَحًة أفَضَل ِمْن َذبـيحِة 4
 ِعنَدما قایـيَن، وباإلیماِن َشِهَد اُهللا َله أنَُّه ِمَن األبراِر

  . َرِضَي ِبقرابـيِنِه، وباإلیماِن ما زاَل یتَكلَُّم َبعَد َموِتِه
باإلیماِن رَفَع اُهللا أْخُنوَخ إَليِه ِمْن َغيِر أْن َیرى 5

والِكتاُب . الَموَت، فما وَجَدُه أحٌد ألنَّ اَهللا َرفَعُه إَليِه
ِإلیماِن وِبَغيِر ا6َشِهَد َله َقبَل َرْفِعِه بأنَُّه أرضى اَهللا، 

َیسَتحيُل إرضاُء اِهللا، ألنَّ الذي یَتَقرَُّب إلى اِهللا َیِجُب 
  . أْن ُیؤِمَن بأنَُّه موجوٌد وأنَُّه ُیكافُئ الذیَن َیطُلبوَنه

تََّعَظ ُنوٌح فَبنى ُفْلًكا ِلخالِص أهِل َبيِتِه  باإلیماِن ا7
 .ِعنَدما أنَذَرُه اُهللا ِبما سَيحُدُث ِمْن ُأموٍر ال َیراها

  . وهكذا حَكَم على العاَلِم ووِرَث الِبرَّ َثَمَرًة لإلیماِن
باإلیماِن لبَّـى إبراهيُم َدعَوَة اِهللا فَخَرَج إلى بَلٍد 8

وَعَدُه اُهللا ِبه ميراًثا، خَرَج وهَو ال َیعِرُف إلى أیَن 
وباإلیماِن َنَزَل في أرِض الميعاِد آأنَُّه في 9. َیذَهُب

 الِخياِم مَع إسحَق وَیعقوَب أرض غریَبٍة، وأقاَم في
ألنَُّه آاَن ینَتِظُر المدینَة 10َشریَكيِه في الَوعِد ذاِتِه، 

  . الثـاِبَتَة على ُأُسس واُهللا ُمَهنِدُسها وبانيها
باإلیماِن ناَلْت ساَرُة َنفُسها الُقدَرَة على أْن َتحَبَل 11

ت أنَّ الذي عَتَبَر مَع أنَّها عاِقٌر جاَوَزِت السِّنَّ، ألنَّها ا
فوَلَدْت ِمْن َرُجل واحٍد قاَرَب الَموَت 12وَعَد أميٌن، 

َنسًال آثيًرا ِمثَل ُنجوِم السَّماِء وال َحصَر َله آالرِّماِل 
  . التي على شاِطـِئ البحِر

وفي اإلیماِن ماَت َهُؤالِء ُآلُُّهم دوَن أن َینالوا ما 13
واعَتَرفوا .  َعْن ُبعٍدوَعَد اُهللا ِبه، ولكنَُّهم َرَأوُه وَحيَّوُه
والذیَن َیقولوَن 14بأنَُّهم ُغَرباُء ُنَزالُء في األرِض، 

وَلو آانوا 15. هذا الَقوَل ُیَبرِهنوَن أنَُّهم َیطُلبوَن وَطًنا
ذَآروا الَوطَن الذي َخَرجوا ِمنُه، لكاَن لُهم ُفرَصٌة 

ولكنَُّهم آانوا َیشتاقوَن إلى وَطن 16. ِللَعوَدِة إَليِه
لذِلَك ال . فَضَل ِمنُه، أي إلى الَوَطِن السَّماِويِّأ

  . َیسَتحي اُهللا أْن یكوَن إلَهُهم، فهَو الذي أَعدَّ لُهم مدینًة
بَنُه الوحيَد إسحَق َذبـيحًة  باإلیماِن َقدََّم إبراهيُم ا17

متَحَنُه اُهللا، قدََّمُه وهَو الذي أعطاُه اُهللا الَوعَد  ِعنَدما ا
عتَقَد  وا19. »بإسحَق یكوُن َلَك َنسّل«: وقاَل َله18

ِلذِلَك عاَد إَليِه . إبراهيُم أنَّ اَهللا قاِدٌر أْن ُیقيَم األمواَت
  . بُنُه إسحُق وفي هذا َرمٌز ا

باإلیماِن باَرَك إسحُق َیعقوَب وعيسو ِلَخيراِت 20
وباإلیماِن باَرَك َیعقوُب، لّما َحَضَرُه 21. الُمسَتقَبِل

بَني یوُسَف وسَجَد ِهللا وهَو ُمسَتِنٌد   ِمن االَموُت، ُآّال
وباإلیماِن ذَآَر یوُسُف ِعنَد 22. إلى طَرِف َعصاُه

موِتِه ُخروَج َبني ِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر وأوصى أین 
  . َیدفنوَن ِعظاَمه

بَنُهما َثالثَة أشُهٍر  باإلیماِن أخفى واِلدا موسى ا23
فَل َجميًال وما أخاَفُهما َبعَد َموِلِدِه، ألنَُّهما رأیا الطِّ

باإلیماِن رَفَض موسى، َبعَدما آِبَر، 24. أمُر الَمِلِك
وَفضََّل أْن ُیشاِرَك 25بًنا ِلبنِت ِفرَعوَن،  أْن ُیدعى ا

َشعَب اِهللا في الذُّلِّ على التَّمتُِّع الزاِئِل ِبالَخطيَئِة، 
نَُّه عتَبَر عاَر الَمسيِح أغنى ِمْن ُآنوِز ِمْصَر، أل وا26

  . َتطلََّع إلى ما سَيناُلُه ِمْن َثواٍب
ِباإلیماِن تَرَك موسى ِمْصَر دوَن أْن َیخاَف ِمْن 27

َغَضِب الَمِلِك، وَثَبَت على َعزِمِه آأنَُّه َیرى ما ال 
ِباإلیماِن أقاَم الِفصَح وَرشَّ الدََّم، ِلَئالَّ 28. َتراُه َعيٌن

  . َبني ِإسرائيَلَیَمسَّ َمالُك الَموِت أيَّ ِبكٍر ِل
باإلیماِن عَبَر َبنو ِإسرائيَل البحَر األحَمَر آأنَُّه 29

  . َبرُّ، ولمَّا حاَوَل الِمْصِریُّوَن ُعبوَرُه َغِرقوا
ِباإلیماِن َسَقَطت أسواُر أریحا َبعَدما طاَف ِبها َبنو 30

ِباإلیماِن َنَجْت راحاُب الَبِغـيُّ 31. ِإسرائيَل َسبَعَة أّیاٍم
  . لَهالِك مَع الُعصاِة، ألنَّها َرحََّبت ِبالجاسوَسيِنِمَن ا
وماذا أقوُل َبعُد؟ الَوقُت َیضيُق بـي إذا أخَبرُت 32

عْن ِجدَعوَن وباراَق وَشمشوَن وَیفتاَح وداوَد 
  . وَصموئيَل واألنبـياِء

فُهم ِباإلیماِن أخَضعوا الَمماِلَك وأقاموا الَعدَل 33
وَسدُّوا أفواَه اُألسوِد ونالوا ما وَعَد ِبه اُهللا 

وأخَمدوا َلهيَب النيراِن وَنَجوا ِمْن َحدِّ السَّيِف 34
 في الَحرِب ¸وتَغلَّبوا على الضُّعِف وصاروا أبطاًال 

سَتعاَد ِنساٌء أمواَتُهنَّ  وا35وهَزموا ُجيوَش الُغَرباِء، 
حتَمَل َبعُضُهُم التَّعذیَب وَرَفضوا النَّجاَة  وا. بالِقـياَمِة

وقاسى 36ي َسبـيِل القياَمِة إلى َحياٍة أفَضَل، ف
. آَخروَن الُهزَء والَجْلَد، َبِل الُقيوَد والسِّجَن

وُرِجموا وُنِشروا وُقِتلوا ِبَحدِّ السَّيِف وَتَشرَّدوا 37
الِبسيَن ُجلوَد الَغَنِم والماِعِز َمحروميَن َمقهوریَن 

هوا في الَبراري ال َیسَتِحقُُّهُم العاَلُم، فتا38َمظلوميَن، 
  . والِجباِل والَمغاِوِر وُآهوِف األرِض

وما حَصَل َهُؤالِء على الَوعِد مَع أنَُّه َمشهوٌد لُهم 39
ألنَّ اَهللا أَعدَّ لنا َمصيًرا أفَضَل ِمْن 40ِباإلیماِن، 

  . َمصيِرِهم وشاَء أْن ال َیصيروا آاِمليَن إالَّ َمَعنا

  اهللا اآلب
  ١٢لفصل ا
أمَّا وَنحُن ُمحاطوَن ِبَسحاَبٍة َآثيَفٍة ِمَن الشُّهوِد، ١

فعَلينا أْن ُنلِقـَي َعنـا ُآلَّ ِثقل وُآلَّ َخطيَئٍة عاِلَقٍة ِبنا، 
فَنجري ِبَعزٍم في ميداِن الِجهاِد الُممَتدِّ أماَمنا، 

ناِظریَن إلى َرأِس إیماِننا وُمَكمِِّلِه، َیسوَع الذي 2
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لصَّليَب ُمسَتِخّفا ِبالعاِر، ِمْن أجِل الَفَرِح الذي َتَحمََّل ا
  . َینَتِظُرُه، فَجَلَس عْن َیميِن َعرِش اِهللا

حَتَمَل ِمَن الخاِطئيَن ِمثَل هِذِه  فكِّروا في هذا الذي ا3
فما قاَومُتم 4. الَعداَوِة ِلَئالَّ َتيَأسوا وَتضُعَف ُنفوُسُكم

. ي ُمصاَرَعِة الَخطيَئِةأنُتم َبعُد حتَّى َبْذِل الدَِّم ف
  : ولَعلَُّكم َنِسيُتُم الكالَم الذي ُیخاِطُبُكم آَبنيَن5

  بني، تأدیَب الرَّبِّ ال َتَحتِقْر، یا ا
  وال تيَأْس إذا َوبََّخَك،

  ألنَّ َمن ُیِحبُُّه الرَّبُّ ُیَؤدُِّبه6
  . »بن َیرَتضيِه وَیجِلُد ُآلَّ ا

ما ُیعاِمُلُكم ُمعاَمَلَة البنيَن، فَتَحمَّلوا التَّأدیَب، واُهللا إن7َّ
فإذا آاَن ال َنصيَب لُكم ِمْن 8بن ال ُیؤدُِّبُه أبوُه؟  وأيُّ ا

هذا التـأدیِب، وهَو ِمْن َنصيِب جميِع الَبنيَن، فأنُتم 
آاَن آباُؤنا في الَجَسِد ُیؤدِّبوَننا 9. َثَمَرُة الزِّنى ال َبنوَن

َألحرى ألبـينا في الرُّوِح وُآنَّا َنهاُبُهم، أفال َنخَضُع با
ُهم آانوا ُیَؤدِّبوَننا ِلَوقٍت َقصيٍر 10ِلَنناَل الحياَة؟ 

وآما َیسَتحِسنوَن، وأمَّا اُهللا فُيؤدُِّبنا ِلَخيِرنا فُنشاِرُآُه 
ولِكْن ُآلُّ َتْأدیٍب َیبدو في ساَعتِه باِعًثا 11. في َقداَسِته

 َیعوُد فيما َبعُد إالَّ أنَُّه. على الُحزِن، ال على الَفَرِح
  . على الذیَن عانوُه ِبَثَمِر الِبرِّ والسَّالِم

  توصيات وتنبهات
فُشدُّوا أیدَیُكُم الُمسَترِخَيَة وُرَآَبُكُم الضَّعيَفَة، 12
جَعلوا ُطُرًقا ُمسَتقيَمًة ألقداِمُكم فال َینَحِرَف  وا13

  . األعَرُج َبْل َیشفى
وا جميَع النـاِس وعيشوا حياَة الَقداَسِة التي ساِلم14

حِرصوا أْن ال  وا15. ِبَغيِرها َلْن َیرى أحٌد الرَّبَّ
َیحِرَم أحٌد َنفَسُه ِمْن ِنعَمِة اِهللا، وأْن ال َینُبَت فيُكم 

نِزعاًجا وُیفِسُد الَكثيَر ِمَن  ِعرُق َمراَرٍة ُیَسبُِّب ا
م زاِنـًيا أو َسفيًها وأْن ال یكوَن أَحٌد فيُك16النـاِس، 

. ِمثَل عيسو الذي باَع ُبكوِریََّتُه بَأآلٍة واحدٍة
وَتعَلموَن أنَُّه لمَّا أراَد َبعَد ذِلَك أْن َیِرَث الَبرآَة 17

  . خاَب وما وَجَد َمجاًال ِللتَّوَبِة، مَع أنَُّه طَلَبها باِآًيا
لَتِهَبٍة قَتَربُتم أنُتم ِمْن جَبل َملموس، ِمْن ناٍر ُم وما ا18

وُهتاِف بوق وصوِت 19وَظالٍم وَضباٍب وَزوَبَعٍة، 
ألنَُّهم 20آالٍم طَلَب ساِمعوُه أْن ال ُیزادوا ِمنُه َآِلمًة، 

حتى الَبهيَمُة َلو لَمَسِت «: حَتَملوا هذا اإلنذاَر ما ا
آاَن الَمنَظُر َرهيًبا حتى إنَّ 21. »الَجَبَل َلُرِجَمت
  . »ُمرَتِعٌدأنا َمرعوّب «: موسى قاَل

قَتَربُتم ِمْن َجَبِل ِصهيوَن، ِمْن مدینِة اِهللا  َبْل أنُتُم ا22
الَحيِّ، ِمْن ُأوُرشليَم السَّماِویَِّة وآالِف الَمالِئَكِة في 

ِمْن َمحِفِل األبكاِر المكتوَبِة أسماُؤُهم 23َحفَلِة عيٍد، 
 أرواِح في السَّماواِت، ِمَن اِهللا َدّیاِن الَبَشِر جميًعا، ِمْن

ِمْن َیسوَع َوسيِط 24األبراِر الذیَن َبَلغوا الَكماَل، 
  . الَعهِد الَجدیِد، ِمْن َدٍم َمرشوش أفَصَح ِمْن َدِم هابـيَل

فإذا آاَن . حِرصوا أْن ال َترُفضوا الذي یتَكلَُّم فا25
الذیَن َرَفضوا الُمتَكلَِّم ِبكالِم الَوحِي في األرِض ما 

، فكيَف َننجو َنحُن إذا َرَفْضنا َنَجوا ِمَن الِعقاِب
وهَو الذي َزعَزَع َصوُتُه 26الُمتَكلَِّم ِمَن السَّماِء؟ 

: األرَض في ذِلَك الحيِن، ولِكنَُّه اآلَن وَعَدنا َفقاَل

 وحَدها، مرًَّة ¸سُأَزلِزُل السَّماَء، ال األرَض«
َدليّل على أنَّ » مرًَّة ُأخرى«َفقوُلُه 27. »ُأخرى

َمخلوَقَة َتتَزعَزُع وَتتَحوَُّل ِلَتبقى األشياُء األشياَء ال
  . التي ال تَتزعَزُع

فلنُكن شاِآریَن ألنَّنا َحَصلنا على َملكوٍت ال 28
یَتَزعَزُع، وبالشكِر َنعُبُد اَهللا ِعباَدَة ُخشوٍع وَتقوى 

  . ألنَّ إلَهنا ناٌر آِآَلٌة29َیرضى َعنها، 
  ١٣الفصل 

وال َتنَسوا 2خِویَِّة، حاِفظوا على الَمحبَِّة األ١
الضِّياَفَة، ألنَّ ِبها أضاَف َبعُضُهُم الَمالِئَكَة وُهم ال 

ذُآروا الَمسجونيَن آأنَُّكم َمسجونوَن  ا3. َیدُروَن
ذُآروا الُمَعذَّبـيَن آأنَُّكم أنُتم أنُفُسُكم  مَعُهم، وا

  . َتــَتَعذَّبوَن في الَجَسِد
نَد جميِع النـاِس، ولَيُكْن ِلـَيُكِن الزَّواُج ُمَكرًَّما ِع4

ِفراُش الَزوِجيَِّة طاِهًرا، ألنَّ اَهللا َسَيدیُن الفاِجریَن 
  . والزُّناَة

قَنعوا ِبما  ِلَتُكْن ِسيَرُتُكم ُمَنــزََّهًة َعْن َمحبَِّة الماِل وا5
فُيمِكُننا 6. »ال أهمُلَك وال أتُرُآَك«: قاَل اُهللا. ِعنَدُآم

الرَّبُّ َعوني َفال أخاُف، وماذا «: أْن َنقوَل واِثقيَن
  »ُیمِكُن لإلنساِن أْن َیصَنَع بـي؟

ذُآروا ُمرِشدیُكُم الذیَن خاَطبوُآم ِبكالِم اِهللا،  ا7
أمَّا 8. قَتُدوا بإیماِنِهم عَتِبروا ِبحياِتِهم وَموِتِهم وا وا

ال 9. َیسوُع فهَو هَو، ِباألمِس واليوِم وإلى األَبِد
الِل ِبَتعاليَم ُمخَتِلَفٍة َغریَبٍة، فِمَن َتنقادوا إلى الضَّ

الَخيِر أْن تَتقوَّى ُقلوُبُكم ِبالنِّعَمِة، ال ِباألطِعَمِة التي ال 
  . َنفَع ِمنها ِللذیَن یَتعاَطوَنها

لنا َمذَبٌح ال َیِحقُّ ِللذیَن َیخُدموَن َخيَمَة الَعهِد أْن 10
ُل َرئيُس ألنَّ الَحَيواناِت التي َیدُخ11یأُآلوا ِمنُه، 

الَكهَنِة ِبَدِمها إلى ُقْدِس األقداِس َآفـارًة ِللَخطيَئِة تأُآُل 
وِلذِلَك ماَت 12النـاُر أجساَمها في خاِرِج الَمَحلَِّة، 

. َیسوُع في خاِرِج باِب المدینِة لُيَقدَِّس الشَّعَب ِبَدِمِه
فلَنخُرْج إَليِه، إًذا، في خاِرِج الَمَحلَِّة حاِمليَن 13
فما لنا ُهنا في األرِض مدینٌة باِقـَيٌة، ولِكنَّنا 14. ُهعاَر

َفلُنَقدِّْم ِهللا ِبالَمسيِح 15. َنسعى إلى مدینِة الُمسَتقَبِل
. سِمِه َذبـيَحَة الَحمِد في ُآلِّ حين، َثمَرَة ِشفاٍه ُتسبُِّح ِبا

ال َتنَسوا َعَمَل الَخيِر والُمشارَآَة في ُآلِّ شيٍء، 16
  . لذَّبائِح ُترضي اَهللافِمثُل هِذِه ا

خَضعوا لُهم، ألنَُّهم َیسَهروَن  أطيعوا ُمرِشدیُكم وا17
على ُنفوِسُكم آأنَّ اَهللا ُیحاِسُبُهم عَليها، فَيعَملوا َعَمَلُهم 

  . ِبَفَرٍح، ال ِبَحسَرٍة یكوُن لُكم فيها َخساَرٌة
َصلُّوا ألجِلنا، فَنحُن واِثقوَن ِلَسالَمِة َضميِرنا، 18
أطُلُب 19. وَن أْن ُنحِسَن التَّصرَُّف في ُآلِّ شيٍءراِغب

إَليُكم هذا بإلحاٍح، حتى َیُردَّني اُهللا إَليُكم في أسَرِع 
  . وقٍت

  صالة
وأرجو إلَه السَّالِم الذي أقاَم ِمْن َبيِن األمواِت، 20

ِبَدِم الَعهِد األبِديِّ، راعي الِخراِف الَعظيَم َربَّنا 
أْن َیجَعَلُكم آاِمليَن ِللعَمِل ِبَمشيئِتِه في ُآلِّ 21، َیسوَع
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   صفحات ١٠ من أصل٩صفحة رقم  

شيٍء صاِلـٍح، وأْن َیعَمَل فينا ما ُیرضيِه ِبـَيسوَع 
  . الَمسيِح َله الَمجُد إلى أبِد اآلِبدیَن، آمين

  تحّيات ختامّية
ُرُآم وأطُلُب إَليُكم، أیُّها اإلخَوُة، أْن َیــتَِّسَع َصد22

ُأخِبُرُآم أنَّ 23. خِتصاٍر ِلرسالتي هِذِه، ألنِّي آَتبُتها با
فإْن َحَضَر عّما . أخانا تيموثاُوَس ُأخلَي َسبـيُلُه

  . َقریٍب، ِجئُت مَعُه ألراُآم
َسلِّموا على جميِع ُمرِشدیُكم وعلى جميِع اإلخَوِة 24

  . طاليَةُیَسلُِّم عَليُكُم اإلخَوُة الذیَن في إی. الِقدِّیسيَن
  . ِلَتُكِن النِّعَمُة َمعُكم أجَمعيَن25
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