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1 ٦:١ ِيِّېن عِبرَان

ِيِّېن العِبرَان إلَى ُ الرَِّسالَة

ابْنِه فِي مَنَا َّ كَل ُ اللّٰه
ا أمَّ ٢ مُتَنَوِّعَةٍ. وَبِطُرٍُق ً َكثِيرَة اٍت مَّرَ الأنْبِيَاءِ ِ بِوَاِسطَة آبَاءَنَا ُ اللّٰه مَ َّ كَل مَضَى فِيمَا ١ ١ِ بِه وَ الأْشيَاءِ، لِكُّلِ وَارِثًا ُ نَه َّ عَي الَّذِي ِ ابنِه فِي مَنَا َّ كَل فَقَْد ِ الأِخيرَة اِم َّ الأي ِ هَذِه فِي
كُّلِ عَلَى ُيحَافُِظ وَالَّذِي َجوهَرِهِ، عَْن قِيُق الدَّ ُ عْبِير َّ وَالت اللّٰهِ، َمجْدِ ُ بَهَاء َ فَهُو ٣ الـكَونَ. خَلََق
فِي *العَظِيِم ِ اللّٰه يَمِينِ عَْن جَلََس البَشَرِ، َخطَايَا َ تَْطهِير مَ َّ تَم أْن وَبَعْدَ القَدِيرَةِ. ِ بِكَلِمَتِه الأْشيَاءِ
أسمَائِهِْم. عَْن ُ أخَذَه الَّذِي الاسِْم ارتِفَاِع بِمِقدَارِ المَلَائِكَةِ، مَِن ً مَنزِلَة أرفََع فََصارَ ٤ مَاءِ. الّسَ

الْمَلَائِكَة مَِن أْعظَمُ الابُْن
يَومًا: ُ اللّٰه قَاَل ِ المَلَائِكَة مَِن فَلِأّيٍ ٥

ابنِي، «أنَْت
† وَلَدْتَُك؟» َ الَيَوْم وَأنَا
اللّٰهُ: قَاَل مِْنهَا لِأّيٍ أْو

أبَاهُ، «َسأُكونُ
‡ ابنِي؟» َسيَكُونُ َ وَهُو

قَاَل: العَالَِم، إلَى َ البِكر ُ ابنَه ُ اللّٰه أْدخََل ِحينَ ُأْخرَى، ً ة وَمَّرَ ٦

وَالسلطَان. الـكرَامة موضع فِي أْي اللّٰه يَمين ١:٣*
.٢:٧ المَزْمُور ١:٥†

.٧:١٤ الثَاني َصمُوئيِل ١:٥‡



١١:١ ِيِّېن عِبرَان 2 ٧:١ ِيِّېن عِبرَان
* اللّٰهِ.» ِ مَلَائِكَة كُّلُ ُ «لِتَعْبُْده

المَلَائِكَةِ: عَِن يَقُوُل ُ فَاللّٰه ٧
† يَاحًا، رِ ُ مَلَائِكَتَه َيجْعَُل َ «هُو
‡ نَاٍر.» َ ألِسنَة ُ امَه خُّدَ وََيجْعَُل

فَيَقُوُل: الابِْن عَْن ا أمَّ ٨
الآبِدِيَن، أبَدِ إلَى بَاٍق ُ اللّٰه يَا «عَرُشَك
مَملـََكتََك. َستَحْكُمُ ِ الاْستِقَامَة َاِن بَِصولَج

الإثمَ. وَكَرِهَت َّ البِر أحبَبَْت وَاِم الدَّ عَلَى ٩
الابْتِهَاِج َيِْت بِز إلَهَُك ُ اللّٰه مَسَحََك لِهَذَا

¶ رِفَاقَِك.» كُّلِ مِْن َ أْكثَر
أيًْضا: ُ اللّٰه وَقَاَل ١٠

رَّبُ يَا «وَأنَْت
البَْدءِ. فِي الأْرِض أَساَساِت وََضعَْت
مَاوَاِت. الّسَ َصنَعَتَا تَاِن َّ الل هُمَا وَيَدَاكَ

َستَْفنَى، هَا َّ كُل هَا لـَِكنَّ ١١
فَتَبْقَى. أنَْت ا أمَّ

وُب. َّ الث يَبْلَى َكمَا َستَبْلَى ِهيَ
يهَا، َستَْطوِ كَرِدَاءٍ

نسخة فِي وكذلك .٣٢:٤٣ التثنية َاب لكت قديمة يونَانية نسخة من اللّٰه … ُ لتعبْده ١:٦*
قمرَان. مخطوَطات من ية عبر

المعنيين. َتحْتمل اليونَانية الكلمة لأن «أروَاحًا» أْو ريَاحًا ١:٧†
.١٠٤:٤ المَزْمُور ١:٧‡

٤٥:٦-٧. المَزْمُور ١:٩¶



٦:٢ ِيِّېن عِبرَان 3 ١٢:١ ِيِّېن عِبرَان

المَلَابُِس. ُ ر َّ ٺَتَغَي َكمَا وَتُغَيِّرُهَا ١٢
أبَدًا، ُ ر َّ ٺَتَغَي فَلَا أنَْت ا أمَّ

* َحيَاتَِك.» لِسَنَوَاِت َ نِهَايَة وَلَا
اللّٰهُ: قَاَل ِ المَلَائِكَة مَِن ِمَْن وَل ١٣

يَمِينِي عَْن «اجلِْس
† لِقَدَمَيَك؟» مِْسنَدًا أعْدَاءَكَ أجعََل أْن إلَى

الَّذِيَن ِ ِلخِْدمَة ٌ مُرَسلَة ِهيَ ألَيْسَْت اللّٰهِ؟ ِ ِخْدمَة فِي تَعْمَُل أروَاحًا هَا ُّ كُل ُ المَلَائِكَة ألَيْسَِت ١٤
َلَاَص؟ الخ َسيَرِثُونَ

العَظِيم َلَاُص الخ
َّا لِئَل أكبَرَ، اهتِمَامًا سَمِعْنَاهَا َّتِي ال الحَقَائَِق ِ هَذِه َ نُولِي أْن يَنْبَغِي هَذَا أجِْل مِْن ١ لِكُّل٢ِ وَكَانَ تُهَا، َّ ِصح ثَبَتَْت قَْد ٌ مَلَائِكَة أعَلَنَتهَا َّتِي ال ُ الكَلِمَة كَانَِت فَإْن ٢ بَعِيدًا. نَنجَرَِف
هَذَا مِثَْل أهمَلْنَا إْن العِقَاِب مَِن َنحُْن َسنَنُجو فَكَيَْف ٣ عَادٌِل. عِقَاٌب وَعِْصيَاٍن خَرٍق
َكمَا ٤ ؟ ّبَ َّ الر سَمِعُوا الَّذِيَن لَنَا ُ دَه أكَّ َّ ثُم لًا، أّوَ ُ نَْفسُه ّبُ َّ الر ُ أعلَنَه الَّذِي العَظِيِم َلَاِص الخ
وِح ُّ الر وَبِمَوَاهِِب المُتَنَوِّعَةِ، وَالمُعِجزَاِت وَالعَجَائِِب بِالبَرَاهِينِ شَهَادَتِهِْم ةِ َّ ِصح عَلَى ُ اللّٰه َصادََق

مَِشيئَتِهِ. َحسََب القُدُِس

ُيخَلَِّصنَا لـِكَي إنْسَانًا َصارَ يَسُوعُ
مَِن مَوِضٍع فِي مَْكتُوٌب ُ ه َّ لِأن ٦ !ٍ ِمَلَائِكَة ل ُ عَنْه مُ َّ نَتَكَل الَّذِي َ الآتِي َ العَالَم ُيخِضِع لَْم ُ فَاللّٰه ٥

َاِب: الكِت

١٠٢:٢٥-٢٧. المَزْمُور ١:١٢*
.١١٠:١ المَزْمُور ١:١٣†



١٣:٢ ِيِّېن عِبرَان 4 ٧:٢ ِيِّېن عِبرَان

بِهِ، َ تُفَكِّر ى َّ َحت الإنْسَاِن ُ ة َّ أهَمِّي ِهيَ «مَا
بِهِ؟ َّ تَهْتَم ى َّ َحت الإنْسَاِن ابِن ُ ة َّ أهَمِّي وَمَا

المَلَائِكَةِ. مَِن أدنَى قَلِيٍل لِوَقٍْت ُ َجعَلْتَه ٧
وَالـكَرَامَةِ. َجْدِ بِالم ُ جتَه َّ تَو

* قَدَمَيهِ.» َتحَْت شَيءٍ كُّلَ أخَضعَْت ٨
لَا الآنَ نَا َّ أن مََع لَهُ. خَاِضٍع َ غَيْر َشيْئًا يَتْرُْك لَْم ُ ه َّ أن لَهُ، شَيءٍ كُّلَ أخَضَع َ اللّٰه أّنَ فَمَعَنَى
مَِن أدنَى قَلِيٍل لِوَقٍْت ُجعَِل الَّذِي يَسُوعَ، نَرَى نَا َّ لـَِكن ٩ بَعْدُ، ُ لَه ُمخَضعًا شَيءٍ كُّلَ نَرَى
يَسُوعُ ذَاَق اللّٰهِ، ِ نِعْمَة فَبِسَبَِب عَانَاهُ. الَّذِي المَوِْت بِسَبَِب ِ وَالـكَرَامَة َجْدِ بِالم جًا َّ مُتَو المَلَائِكَةِ،

إنْسَاٍن. كُّلِ أجِْل مِْن المَوَْت
لِيَْشتَرُِكوا يَن َكثِيرِ ً أبْنَاء َ ُيحضِر أْن أرَادَ إْذ شَيءٍ، كُّلِ وَخَالُِق شَيءٍ ُكُّلُ لَه الَّذِي ُ فَاللّٰه ١٠
فيَسُوعُ ١١ الآلَاِم. ِخلَاِل †مِْن كَامِلًا خَلَاصِهِْم َ مُنشِئ َيجْعََل أْن ِ بِه لَائِقًا كَانَ َمجْدِهِ، فِي
يَسُوعُ َيخْجَُل لَا لِذَلَِك وَاِحدٌ. أٌب جَمِيعًا لَهُْم ُسونَ، يُقَّدَ الَّذِيَن وَالمُؤْمِنُونَ يُقَّدُِس، الَّذِي

يَقُوُل: إْذ ١٢ إْخوَةً. يَْدعُوَهُْم أْن
لإخوَتِي، اْسمََك «َسُأعلُِن

‡ َشعْبَِك.» ِ جَمَاعَة وََسَط وََسُأَسبِحَُك
يَقُوُل: وَ ١٣

¶ ثِقَتِي.» ِ اللّٰه فِي «َسأَضُع
أيًْضا: يَقُوُل وَ

٨:٤-٦. المَزْمُور ٢:٨*
مَِن ِ قِيَامَتِه الِي َّ وَبَالت وَمَوْتِهِ، الآِم فَبِدُوِن ُمخلًِّصا، ِ َكونِه ِ ِجهَة مِْن أْي كَاملًا ٢:١٠†

الخلَاص. يَْكتَمُِل لَا المَوِْت،
.٢٢:٢٢ المَزْمُور ٢:١٢‡
.٨:١٧ إَشعْيَاء ٢:١٣¶



٧:٣ ِيِّېن عِبرَان 5 ١٤:٢ ِيِّېن عِبرَان
* لِي.» ُ اللّٰه وَهَبَهُمُ الَّذِيَن ُ الأبْنَاء وَمَعِي أنَا، «هَا

أيًْضا، ِم وَالدَّ حِم الّلَ فِي مَعَهُْم َ هُو اشتَرَكَ فَقَدِ وَدٍَم، لَحٍْم مِْن ٌ بَشَر َ الأبْنَاء أّنَ فَبِمَا ١٤
الَّذِيَن كُّلَ َ ُيحَرِّر وَلـِكَي ١٥ بْلِيَس. إ أْي المَوِْت، ُسلطَانُ ُ لَه الَّذِي ذَاكَ ِ بِمَوْتِه يُبِيدَ لـِكَي
ِ ِمَعُونَة ل يَْأِت لَْم ُ ه َّ أن الوَاِضحِ َمَِن ف ١٦ المَوِْت. مَِن ِلخَوفِهِْم مُْستَعْبَدِيَن َحيَاتِهِْم َطوَاَل كَانُوا
نَاِحيَةٍ، كُّلِ مِْن ِ إْخوَتِه مِثَْل َ يَِصير أْن ِ عَلَيْه كَانَ لِهَذَا ١٧ برَاهِيمَ. إ نَْسِل ِ ِمَعُونَة ل بَْل المَلَائِكَةِ،
َخطَايَا ِ مَغفِرَة أجِْل مِْن ً ارَة َكّفَ َ فَيُقَّدِم اللّٰهِ، ِ ِخْدمَة فِي وَأمِينًا رَِحيمًا ٍ َكهَنَة رَئِيَس لِيَكُونَ

بَةِ. جرِ َّ لِلت ُضونَ َّ يَتَعَر الَّذِيَن يُعِينَ أْن أيًْضا ُ يَْقدِر مَ، َّ وَتَأل جُرَِّب ُ ه َّ أن فَبِمَا ١٨ عِْب. الّشَ

مُوسَى مِْن أْعظَمُ يَسُوعُ
يَسُوعَ لُوا تَأمَّ لـَكُْم، ِ اللّٰه ِ بِدَعوَة جَمِيعًا ْ اْشتَرَْكتُم الَّذِيَن ُسونَ المُقَّدَ ُ الإْخوَة هَا أّيُ فَيَا ١ أمِينًا٣ كَانَ فَقَْد ٢ بِهِ. نَعتَرُِف الَّذِي لِلإيمَاِن ٍ َكهَنَة رَئِيَس لِيَكُونَ ُ اللّٰه ُ أرَسلَه الَّذِي
َ أْكثَر وُِجدَ فَقَْد يَسُوعُ ا أمَّ ٣ اللّٰهِ. بَيِْت كُّلِ ِ ِخْدمَة فِي أمِينًا مُوسَى كَانَ َكمَا نَهُ، َّ عَي الَّذِي ِ للّٰه
نَْفِسهِ. البَيِْت مَِن َ أْكثَر ٌ كَرَامَة ُ لَه البَيِْت َ بَانِي إّنَ َحيُْث مُوسَى، مِْن ِ لِلـكَرَامَة استِحقَاقًا
الاهْتِمَاِم فِي أمِينًا كَانَ وَمُوسَى ٥ شَيءٍ. كُّلَ بَنَى َ اللّٰه لـَِكّنَ البَشَرُ، يَبْنِيهَا البُيُوِت فَكُّلُ ٤
المَِسيُح ا أمَّ ٦ مُْستَْقبَلًا. ُ اللّٰه ُ َسيَقُولُه مَا عْن شَهِدَ وَقَْد خَادِمًا. ِ بِاْعتِبَارِه ِ اللّٰه بَيِْت بِأهِْل
بِالجُرأةِ َا ْكن تَمَّسَ إْن اللّٰهِ، بَيِْت أهُْل وََنحُْن اللّٰهِ. بَيِْت عَْن مَسؤُولًا ابْنًا ِ بِاْعتِبَارِه فَأمِيٌن

عِنْدَنَا. الَّذِي جَاءِ َّ الر فِي وَالَافْتِخَارِ

الإيمَان فِي بَاُت َّ الث
القُدُُس: وُح ُّ الر يَقُوُل لِهَذَا ٧
اللّٰهِ، َصوَْت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَوْمَ،

.٨:١٨ إَشعْيَاء ٢:١٣*



١٨:٣ ِيِّېن عِبرَان 6 ٨:٣ ِيِّېن عِبرَان

المَاضِي، فِي حَدََث َكمَا بَكُْم قُلو وا تُقَّسُ لَا ٨
ْدتُمْ، َّ تَمَر َ يَوْم

ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ُ َشعْبُه ُ بَه جَرَّ َ يَوْم
بُونِي، وَجَرَّ آبَاؤُكُْم امتََحنَنِي هُنَاكَ ٩

عَامًا! بَعِينَ أْر َ العَظِيمَة أعْمَالِي رَأْوا هُْم أّنَ مََع
ُلُْت: وَق الجِيِل ذَلَِك مِْن غَِضبُت لِذَلَِك ١٠
وَاِب، الّصَ عَِن دَائِمًا تَِضّلُ أفكَارَهُْم ‹إّنَ

ُطرُقِي.› يَعْرِفُوا لَْم
غَاِضبًا: أقْسَْمُت وَلِهَذَا ١١
* رَاَحتِي.›» يَْدخُلُوا ‹لَْن

عَِن يَبْتَعِدُ مُؤمٍِن ُ غَيْر ٌ ير شِرِّ قَلٌْب مِنْكُْم لِأّيٍ يَكُونَ أْن مِْن ُ الإْخوَة هَا أّيُ فَاحْتَرُِسوا ١٢
َّا لِئَل «اليَوْمَ،» يُْدعَى الوَقُْت دَامَ مَا يَوٍْم كُّلَ بَعًْضا بَعُْضكُْم لِيُشَّجِْع بَْل ١٣ ، الحَّيِ ِ اللّٰه
أْن بِشَرِط المَِسيِح، مََع ٌ شُرَكَاء جَمِيعًا فَنَْحُن ١٤ بُكُْم. قُلُو ى َّ فَتَتَقَس ُ ة َّ الخَطِي عَلَيكُمُ َتحتَاَل

َاُب: الكِت قَاَل فََكمَا ١٥ البِدَايَةِ. فِي لَدَيْنَا كَانَْت َّتِي ال ِ بِالثِّقَة ِ النِّهَايَة ى َّ َحت بِثَبَاٍت َك َمَّسَ نَت
اللّٰهِ، َصوَْت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَوْمَ،

المَاضِي، فِي حَدََث َكمَا بَكُْم قُلو وا تُقَّسُ لَا
† ْدتُمْ.» َّ تَمَر َ يَوْم

مُوسَى أخرََجهُْم الَّذِيَن هُمُ ألَيْسُوا عَلَيْهِ؟ دُوا َّ وَتَمَر ُ َصوْتَه سَمِعُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك هُْم فَمَْن ١٦
فَسَقَطُوا أخطَُأوا، الَّذِيَن كُّلِ مِْن ألِيَس عَامًا؟ بَعِينَ أْر ُ اللّٰه غَِضَب ْن َّ وَمِم ١٧ مِصْرَ؟ مِْن
ألَيْسُوا أبَدًا؟ َ المَوعُودَة ُ رَاَحتَه يُدِخلَهُْم لَا بِأْن ُ اللّٰه أقْسَمَ الَّذِيَن هُمُ وَمَْن ١٨ ةِ؟ َّ ي ِّ الْبَر فِي ُجثَثًا

٩٥:٧-١١. المَزْمُور ٣:١١*
٩٥:٧-٨. المَزْمُور ٣:١٥†



٧:٤ ِيِّېن عِبرَان 7 ١٩:٣ ِيِّېن عِبرَان

عَدَِم بِسَبَِب ِ اللّٰه َ رَاحَة يَْدخُلُوا أْن يَْقدِرُوا لَْم ُأولَئَِك أّنَ نَرَى فَنَْحُن ١٩ عََصوْا؟ الَّذِيَن هُمُ
يمَانِهِْم. إ

اللّٰه ِ رَاحَة إلَى خوُل الدُّ
أحَدٌ يَْفشََل ا ألَّ عَلَى فَلْنَحرِْص قَائِمًا. ِ اللّٰه ِ رَاحَة إلَى ُخوِل بِالدُّ الوَعْدُ زَاَل فَمَا ١ ِيَل،٤ إسْرَائ بَنُو َ بُشِّر قَْد َكمَا بُشِّرْنَا قَْد فَنَْحُن ٢ الوَعْدِ. هَذَا عَلَى الحُُصوِل فِي بَيْنَكُْم
َنحُْن ا أمَّ ٣ بِالإيمَاِن. يَْقبَلُوهَا لَْم سَمِعُوهَا، ا َّ لَم هُْم لِأّنَ تَنْفَعْهُْم، لَْم سَمِعُوهَا َّتِي ال َ الرَِّسالَة لـَِكّنَ

اللّٰهُ: قَاَل فََكمَا َاُب، الكِت عَْنهَا ُث يَتَحَّدَ َّتِي ال َ احَة َّ الر تِلَْك فَنَدخُُل ا، َّ آمَن الَّذِيَن
غَاِضبًا: «أقْسَْمُت

* رَاَحتِي.» يَْدخُلُوا لَْن
عَِن َاِب الكِت مَِن مَوِضٍع فِي َث َتحَّدَ إْذ ٤ العَالَِم. خَلِْق مُنْذُ ِ عَمَلِه مِْن انْتََهى ُ ه َّ أن مََع هَذَا قَاَل

فَقَاَل: ابِِع الّسَ اليَوِْم
† أعْمَالِهِ.» كُّلِ مِْن ُ اللّٰه استَرَاَح ابِِع الّسَ اليَوِْم «وَفِي

أيًْضا: يَقوُل ُ ه َّ لـَِكن ٥
‡ رَاَحتِي.» يَْدخُلُوا «لَْن

فَلَْم البِشَارَةَ، سَمِعُوا أْن َسبََق قَْد الَّذِيَن ا أمَّ بَعْضُهُْم. َسيَْدخُلُهَا ٌ رَاحَة هُنَاكَ بَقِيَْت إذًا ٦
ُث يَتَحَّدَ َ وَهُو «اليَوْمَ.» ُ يَْدعُوه يَومًا ُ اللّٰه ُ ُيحَّدِد لِهَذَا ٧ يمَانِهِْم. إ عَدَِم بِسَبَِب ُ رَاَحتَه يَْدخُلُوا

ذَكَرْنَا: أْن َسبََق َكمَا َ دَاوُد لِسَاِن عَلَى يلَةٍ َطوِ َسنَوَاٍت بَعْدَ ُ عَنْه
اللّٰهِ، َصوَْت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَوْمَ،

.٩٥:١١ المَزْمُور ٤:٣*
.٢:٢ ين ْكوِ َّ الت ٤:٤†

.٩٥:١١ المَزْمُور ٤:٥‡



٣:٥ ِيِّېن عِبرَان 8 ٨:٤ ِيِّېن عِبرَان
* بَكُْم.» قُلُو وا تُقَّسُ لَا

آخَرَ. يَوٍْم عَْن بَعْدُ فِيمَا ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل لَمَا المَوعُودَةِ، ِ اللّٰه ِ رَاحَة إلَى قَادَهُْم قَْد يَشُوعُ كَانَ فَلَوْ ٨
ُ يَْستَرِيح ِ اللّٰه َ رَاحَة يَْدخُُل مَْن فَكُّلُ ١٠ اللّٰهِ. لِشَعِْب آٍت ٍ رَاحَة ُ يَوْم هُنَاكَ يَزَاُل مَا إذًا ٩
يَْسقُُط فَلَا احَةِ، َّ الر تِلَْك إلَى ُخوِل لِلدُّ فَلْنَْجتَهِْد ١١ عَمَلِهِ. مِْن استَرَاَح َ اللّٰه أّنَ َكمَا عَمَلِهِ، مِْن

العِصيَاِن. فِي ِيَل إسْرَائ بَنِي مِثَاَل تَابِعًا أحَدٌ
الحُدُودَ فَتَخْتَرَِق يِن، حَّدَ ذِي َسيٍف أّيِ مِْن أمضَى هَا إّنَ الَةٌ. َّ وَفَع ٌ ة َّ َحي ِ اللّٰه ُ فَكَلِمَة ١٢
القَلِْب أفكَارِ عَلَْى َتحْكُمُ وَِهيَ خَاِع. ُّ وَالن المَفَاِصِل وَبَيْنَ وِح، ُّ وَالر ْفِس َّ الن بَيْنَ َ الفَاِصلَة
وَمَكشُوٌف يَاٌن عُر شَيءٍ كُّلُ بَْل اللّٰهِ، نَظَرِ عَْن خَاٍف َمخْلُوٍق شَيءٍ مِْن وَمَا ١٣ وَمَشَاعِرِهِ.

ِحسَابًا. ُ لَه ُ َسنُقَّدِم الَّذِي ِ اللّٰه عَينَيِّ أمَامَ

اللّٰه أمَامَ المُثُوِل عَلَى يُعِينُنَا يَسُوعُ
ْك لِنَتَمَّسَ لِهَذَا اللّٰهِ. ابُْن يَسُوعُ َ هُو مَاوَاِت، الّسَ دَخََل عَظِيمًا َكهَنَةٍ رَئِيَس لَنَا إّنَ ١٤
مََع عَاُطِف َّ الت عَِن عَاِجزًا لَيَْس لَنَا الَّذِي ِ الـكَهَنَة فَرَئِيُس ١٥ بِهِ. نَعْتَرُِف الَّذِي بِالإيمَاِن
إذًا ١٦ ةً. َّ َخطِي يَرْتَِكْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن مِثْلَنَا، شَيءٍ كُّلِ فِي جُرَِّب ُ نَْفسَه َ هُو ُ ه َّ لِأن َضعْفِنَا، ِ أْوجُه

َاجَةِ. الح وَقَْت تُعِينُنَا ً نِعْمَة وََنجِدَ ً رَْحمَة نَنَاَل لـِكَي اللّٰهِ، ِ نِعْمَة عَْرِش إلَى ِبجُرأةٍ ْم فَلْنَتَقَّدَ

ُأمُورِ فِي اَس َّ الن يُعِينَ لـِكَي يُعَيَّنُ اِس، َّ الن بَيْنِ مَِن ُ اختِيَارُه ُّ يَتِم ٍ َكهَنَة رَئِيِس فَكُّلُ ١ اِل٥ بِالجُهَّ َق َّ يَتَرَف أْن ٌ قَادِر َ وَهُو ٢ الخَطَايَا. عَِن َ وَذَبَاِئح تَْقدِمَاٍت ِ للّٰه ُ يُقَّدِم َ فَهُو اللّٰهِ.
َ يُقَّدِم أْن ِ عَلَيْه كَانَ هَذَا ِ َضعفِه وَبِسَبَِب ٣ أيًْضا. عِْف بِالّضَ ُمحَاٌط ُ نَْفسَه َ هُو ُ ه َّ لِأن الِّينَ وَالّضَ

أيًْضا. نَْفِسهِ َ هُو ُ َخطَايَاه وَعَْن عِْب الّشَ َخطَايَا عَْن ً ذَبِيحَة

٩٥:٧-٨. المَزْمُور ٤:٧*



١٤:٥ ِيِّېن عِبرَان 9 ٤:٥ ِيِّېن عِبرَان

مَِن ا ًّ مَدعُو يَكُونَ أْن يَنْبَغِي بَْل يفَةِ، رِ َّ الش ِ الوَظِيفَة ِ هَذِه فِي ُ نَْفسَه ُب يُنَّصِ أحَدٍ مِْن وَمَا ٤
لـَِكّنَ َكهَنَةٍ، رَئِيِس مَرْكَزِ إلَى ُ نَْفسَه المَِسيُح يَرْفَِع لَْم وَكَذَلَِك ٥ هَارُونُ. كَانَ َكمَا اللّٰهِ،

لَهُ: قَاَل الَّذِي َ هُو َ اللّٰه
* وَلَدْتَُك.» َ اليَوْم وَأنَا ابنِي، «أنَْت

َاِب: الكِت مَِن َ آخَر مَكَاٍن فِي ُ لَه يَقُوُل َكمَا ٦
الأبَدِ إلَى كَاهٌِن «أنَْت

† ِكيَصادََق.» ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى
أْن القَادِرِ ِ للّٰه وَدُمُوٍع َشدِيدٍ بِصُرَاٍخ عَاٍت تَضَرُّ مَ قَّدَ الأْرِض، عَلَى يَسُوعَ َحيَاةِ َ وَأثنَاء ٧
َ اعَة الّطَ مَ َّ تَعَل فَقَْد ابنًا، كَانَ ُ ه َّ أن وَرُْغمَ ٨ تَقوَاهُ. بِسَبَِب ُ َصلَاتُه وَسُمِعَْت المَوِْت، مَِن ُ يُنقِذَه
أبَدِّيٍ خَلَاٍص َ مَْصدَر َصارَ بِالآلَاِم، َ ُكمِّل أْن وَبَعْدَ ٩ عَانَاهَا. َّتِي ال الآلَاِم ِخلَاِل مِْن

ِكيَصادََق. ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى ٍ َكهَنَة رَئِيَس ُ اللّٰه ُ أعلَنَه وَقَْد ١٠ يُطِيعُونَهُ. الَّذِيَن لِكُّلِ

قُوط الّسُ مَِن ٌ َتحْذِير
كُْم َّ لِأن إفْهَامُكُْم، عَلَيْنَا يَْصعُُب لـَِكْن المَوُضوِع. هَذَا َحوَْل لـَكُْم ُ لِنَقُولَه ُ الـكَثِير لَدَيْنَا ١١
ْ زِلْتُم فَمَا مُعَلِّمِينَ، الآنَ ُ أصبَحتُم قَْد تَكُونُوا أْن يُفتَرَُض ُ ه َّ أن فَمََع ١٢ الفَْهِم. بَطِيئِي ْ صِرْتُم
إلَى َتحتَاُجونَ كَالأْطفَاِل ْ أنْتُم اللّٰهِ. تَعَالِيِم اِت َّ أَساِسي جَديدٍ مِْن يُعَلِّمُكُْم مَْن َتحتَاُجونَ
ِحيِح الّصَ علِيِم َّ الت فِي المُتَمَرِِّسينَ ُ غَيْر فَالمُبتَدِئُونَ ١٣ َصلٍْب! َحقِيقِّيٍ َطعَاٍم إلَى لَا َلِيِب، الح
الَّذِيَن اِضجـِينَ َّ ِلن فَل الحَقِيقِّيُ عَامُ الّطَ ا أمَّ ١٤ َلِيِب. الح إلَى َيحتَاُجونَ الَّذِيَن كَالأْطفَاِل هُْم

رِّ. َّ وَالش الخـَيْرِ بَيْنَ َّمِيِيزِ الت عَلَى ِ بِالخـِبرَة قُدُرَاتُهُْم بَْت تَدَرَّ

.٢:٧ المَزْمُور ٥:٥*
.١١٠:٤ المَزْمُور ٥:٦†



١٧:٦ ِيِّېن عِبرَان 10 ١:٦ ِيِّېن عِبرَان

الـَكمَاِل، يِق َطرِ عَلَى ْم وَلْنَتَقَّدَ المَِسيِح، عَِن َ ة َّ ِي الابْتِدَائ َ عَالِيم َّ الت وَرَاءَنَا لِنَترُْك لِهَذَا ١ المَوِْت٦ إلَى تُؤَدِّي َّتِي ال الأعْمَاِل عَِن ِ بَة و َّ الت عَِن ً ِيَة ثَان الحَدِيِث إلَى ِنَا ب َ حَاجَة فَلَا
ِ ينُونَة وَالدَّ الأْموَاِت، ِ وَقِيَامَة الأيدِي، وَوَْضِع اِت، َّ المَعمُودِي وَتَعْلِيِم ٢ بِاللّٰهِ. الإيمَاِن وَعَِن

اللّٰهِ. بِإْذِن بِالفِعِْل مُ وََسنَتَقَّدَ ٣ ةِ. َّ الأبَدِي
وِح ُّ الر فِي ٌ شَرَكَة لَهُْم وََصارْت ةَ، َّ ي مَاوِ الّسَ َ المَوهِبَة وَاختَبَرُوا يَوْمًا، استَنَارُوا فَالَّذِيَن ٤
أْن ُمِْكُن ي لَا وا، اْرتَّدُ َّ ثُم ٦ الآتِي، العَصْرِ اِت َّ قُو وَاختَبَرُوا ِ اللّٰه َ كَلِمَة وَذَاقُوا ٥ القُدُِس،
ُ يُعَرُِّضونَه وَ لِضَرَرِهِْم، ً ِيَة ثَان ِ اللّٰه ابَْن يَْصلِبُونَ بِذَلَِك هُْم لِأّنَ بَةِ، و َّ الت إلَى هُْم وَتَرُدَّ ً ِيَة ثَان ُتجَّدِدَهُْم
نَافِعًا َمحُصولًا وَتُعطِي عَلَْيهَا يَْسقُُط الَّذِي َ المَطَر الأْرُض تَشْرَُب فَحـِينَ ٧ المَلَأِ. عَلَى لِلعَارِ
وََسيَلْعَنُهَا لَهَا، َ قِيمَة فَلَا وََحسَكًا َشوكًا أنبَتَْت إذَا ا أمَّ ٨ يُبَارُِكهَا. َ اللّٰه فَإّنَ يَْفلَُحونَهَا، ذِيَن َّ لِل

مَِصيرَهَا! ارُ َّ الن وَتكُونُ اللّٰهُ،
ِمًا َظال لَيَْس ُ فَاللّٰه ١٠ خَلَاِصكُْم. ِ ِجهَة مِْن أفَْضَل ُأمُورًا مِنكَْم ُع َّ نَتَوَق ُ اء َّ الأِحب هَا أّيُ نَا َّ لـَِكن ٩
َس. المُقَّدَ ُ َشعْبَه وََتخْدِمُونَ ْ خَدَْمتُم بِمَا ُ لَه ُمُوهَا أْظهَرْت َّتِي ال َ ة َّ َحَب وَالم ُجهُودَكُْم، يَنْسَى ى َّ َحت
لـِكَي النِّهَايَةِ، ى َّ َحت ُ نَْفسَه الاْجتِهَادَ هَذَا مِنْكُْم وَاِحدٍ كُّلُ َ يُظهِر أْن َ هُو ُ اه َّ َمَن نَت مَا لـَِكْن ١١
يَرِثُونَ بِالَّذِيَن تَْقتَدُوا أْن ِيدُكُْم نُر بَْل َكسَالَى، تَكُونُوا أْن ِيدُكُْم نُر لَا ١٢ جَاءُ. َّ الر َق يَتَحَّقَ

وَالمُثَابِرَةِ. بِالإيمَاِن ِ اللّٰه وُعُودَ
فَيُقسِمَ ُ مِنْه أْعظَمُ َ هُو مَْن هُنَاكَ لَيَْس إْذ ِنَْفِسهِ، ب أقْسَمَ َ لإبرَاهِيم وَعْدًا ُ اللّٰه قَطََع ا َّ لَم ١٣

بْرَاهيمَ: لإ ُ اللّٰه قَاَل ١٤ بِهِ.
بَرَكَةٍ. بِكُّلِ «َسُأبَارِكَُك

* ا.» ِجّدً َكثِيرًا نَْسلًا وََسُأْعطِيَك
أْعظَمُ َ هُو بِمَْن يُقِسمُونَ اُس َّ فَالن ١٦ اللّٰهُ. ِ بِه ُ وَعَدَه مَا نَاَل بَِصبْرٍ، ُ برَاهِيم إ َ انتَظَر وَإذِ ١٥
لِكُّلِ َ يُوِضح أْن ُ اللّٰه أرَادَ عِنْدَمَا لِذَلَِك ١٧ جَدٍَل. كُّلَ مُنهِيًا ُ يَقُولُونَه مَا يُثَبُِّت وَالقَسَمُ مِْنهُْم.

.٢٢:١٧ ين ْكوِ َّ الت ٦:١٤*
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رَاِن َّ يَتَغَي لَا يِن أمرَ ُ اللّٰه َ استَخْدَم ١٨ بِقَسٍَم. ُ وَعْدَه َت َّ ثَب أبَدًا، ُ ر َّ ٺَتَغَي لَا ُ نَوَايَاه أّنَ الوَعْدِ ِ وَرَثَة
أسرَْعنَا الَّذِيَن َنحُْن يُشَّجِعَنَا، لـِكَي وَذَلَِك وَقَسَمُهُ. ُ وَعْدُه وَهُمَا فِيهِمَا، يُكذََب أْن يُمِْكُن وَلَا

لَنَا. ِم المُقَّدَ جَاءِ َّ بِالر ِك َّمَّسُ الت إلَى
مَقدِِس *إلَى تَارَةِ، الّسِ خَلِف إلَى ِنَا ب يَِصُل ِنَا، َيَات ِلح ٌ وَآمِنَة ٌ ِتَة ثَاب مِرَساةٌ ُ جَاء َّ الر وَهَذَا ١٩
إلَى ٍ َكهَنَة رَئِيَس َصارَ وَقَْد لَنَا. كَرَائِدٍ أجْلِنَا مِْن يَسُوعُ دَخََل َحيُْث ٢٠ ، اِخلِيِّ الدَّ ِ اللّٰه

ِكيَصادََق. ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَى الأبَدِ

ِكيَصادَق ـْ مَل
قَابََل يَوٍْم، وَذَاَت . العَلِيِّ ِ للّٰه †وَكَاهِنًا َسالِيمَ، عَلَى مَلِكًا ِكيَصادَُق ـْ مَل كَانَ ١ ٧َ فَبَارَك المُلُوكَ. فِيهَا َ هَزَم َّتِي ال ِ المَعْرَكَة مَِن عَائِدٌ َ وَهُو َ برَاهِيم إ ِكيَصادَُق ـْ مَل
يَعْنِي ُ وَاْسمُه الحَرِْب. مَِن ُ غَنِمَه مَا كُّلِ مِْن عُشْرًا ُ بْرَاهِيم إ ُ وَأْعطَاه ٢ بْرَاهِيمَ. إ ِكيَصادَُق ـْ مَل
أْو ِ ُأمِّه أْو ِيهِ لِأب َ ذِكْر وَلَا ٣ لَاِم.» الّسَ «مَلُِك أْي َسالِيمَ» «مَلُِك أيًْضا َ وَهُو البِرِّ،» «مَلَِك

الأبَدِ. إلَى كَاهِنًا يَبْقَى اللّٰهِ، ابِْن مِثُْل وَهُوَ، نِهَايَتِهَا. أْو ِ َحيَاتِه ِ لِبِدَايَة َ ذِكْر ‡وَلَا أصلِهِ،
وَتَْأمُرُ ٥ غَنِمَهُ. ا َّ مِم ُعُشْرًا لَه مَ قَّدَ ُ برَاهِيم إ أبُونَا ى َّ فَحَت جُِل! َّ الر هَذَا َ عَظَمَة إذًا تَرَْونَ ْ فَأنْتُم ٤
مََع إْخوَتِهِْم، مِْن أْي عِْب، الّشَ مَِن عُشْرًا يَجْمَعُوا أْن َ الـَكهَنَة لَاوِي نَْسَل مُوسَى ُ يعَة شَرِ

برَاهِيمَ. إ نَْسِل مِْن أيًْضا هُْم إْخوَتَهُْم أّنَ

(قدس اليهودي الهيكل فِي مكَان أقدس بينَ الفَاصلة الستَارة ِهيَ تَارة الّسِ ٦:١٩*
ليب، الّصَ عَلَى يسوع مَات وعندمَا الهيكل. أقسَام بقية وبين اللّٰه)، مَْقدَِس أْو الأقدَاس،
من لكل مفتوحًا َصار اللّٰه محضر إلَى يق ر الّطَ أّنَ عَلَى ً إَشارة ِ هَذِه الهيكل ستَارة ت انشَّقَ

.٢٧:٥١ ى َّ مَت بشَارة ْ انْظُر َلِّص. ُخ الم بِالمسيح يؤمن
القدِس. مدينةِ إلَى إَشارة ِ هَذِه أن الأغلب َساليم ٧:١†

نَسٍَب.» بِلَا ، أمٍّ بِلَا أٍب، «بِلَا حرفيًا أصلِه … ذكر وَلَا ٧:٣‡
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نَْفِسهِ. َ برَاهِيم إ مِْن َ العُشْر أخَذَ فَقَْد هَذَا وَمََع لَاوِي. نَْسِل مِْن يَْأِت لَْم ِكيَصادَُق ـْ وَمَل ٦
الَّذِي َ هُو الأعْلَى أّنَ فِي َشّكَ وَلَا ٧ الوُعُودَ. ُ اللّٰه ُ أْعطَاه الَّذِي َ برَاهِيم إ ِكيَصادَُق ـْ مَل وَبَارَكَ

الأْدنَى. ُ يُبَارِك
حَيٌّ. ُ ه َّ بِأن شُهِدَ فَقَْد ِكيَصادَُق ـْ مَل ا أمَّ فَانُونَ. ٌ َكهَنَة َ العُشْر يَجْمَُع يِّينَ، َّاوِ الل ِ حَالَة فَفِي ٨
ِخلَاِل مِْن َ العُشْر ُ نَْفسُه َ هُو دَفََع قَْد العُشُورَ يَجْمَُع الَّذِي لَاوِي إّنَ نَقُوَل أْن نَْستَطِيُع َكمَا ٩

ِكيَصادَُق. ـْ مَل ُ َلَه قَاب ا َّ لَم َ برَاهِيم إ ِ جَّدِه ِجسِْم فِي يَزَاُل مَا كَانَ ُ ه َّ لِأن ١٠ برَاهِيمَ، إ
عِْب، الّشَ إلَى أَساِسهِ عَلَى ُ يعَة رِ َّ الش ُأْعطِيَِت الَّذِي ، َّاوِّيَ الل الـكَهَنُوَت أّنَ الوَاِضحِ َمَِن ف ١١
ُظهُورِ إلَى ٌ حَاجَة بَعْدُ هُنَاكَ كَانَْت فَلِمَاذَا ا وَإلَّ الـَكمَاِل. إلَى اِس َّ الن يَصاِل إ عَْن عَاِجزٌ
ٌ تَغْيِير هُنَاكَ يَكُونُ فَحـِينَ ١٢ هَارُونَ؟ ِ رُتْبَة عَلَى وَلَيَْس ِكيَصادََق، ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى َ آخَر كَاهٍِن
الُأمُورُ ِ هَذِه فِيهِ تُقَاُل الَّذِي فَالمَِسيُح ١٣ يعَةِ. رِ َّ لِلش ٌ تَغْيِير هَذَا يَتْبََع أْن بُّدَ فَلَا لِلـَكهَنُوِت،
عِنْدَ َككَاهٍِن مِْنهَا أحَدٌ َيخْدِْم لَْم ٌ عَِشيرَة وَِهيَ لَاوِي. ِ قَبِيلَة غَيْرِ ُأْخرَى ٍ عَِشيرَة مِْن َ جَاء
لَهَا ِبَاٍط ارت أّيَ مُوسَى ْ يَذْكُر لَْم َّتِي ال يَهُوذَا ِ قَبِيلَة مِْن أتَى نَا َّ َب ر أّنَ الْمَعْرُوِف َمَِن ف ١٤ . المَْذَبحِ

بِالـكَهَنُوِت.

ـِْكيَصادَق َكمَل كَاهٌِن يَسُوعُ
ِكيَصادََق. ـْ مَل ُ يُْشبِه الَّذِي ِ الآخَر الكَاهِِن هَذَا ُظهُورِ مََع وُُضوحًا َ أْكثَر ُ المَسألَة وَتُصبُِح ١٥
ِ ة َّ قُو أَساِس عَلَى بَْل ا، ًّ ي بَشَرِ تَرْتِيبًا ُن ٺَتََضمَّ ٍ يعَة شَرِ أَساِس عَلَى لَا كَاهِنًا، ُجعَِل وَقَْد ١٦
ِكيَصادََق.» ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى الأبَدِ إلَى كَاهٌِن «أنَْت َاِب: الكِت فِي ُ عَنْه يُقَاُل إْذ ١٧ تَْفنَى. لَا َحيَاةٍ
ُ يعَة فَشَرِ ١٩ الفَائِدَةِ. َ وَعَدِيم َضعِيفًا كَانَ ُ ه َّ لِأن ِبًا، جَان ُ القَدِيم النِّظَامُ يُوَضُع وَاْلآنَ ١٨
أْن نَْستَطِيُع ِ بِه أفَْضُل، ٌ رَجَاء لَنَا َ َصار فَقَْد الآنَ ا أمَّ كَامِلًا، َشيْئًا َتجْعَْل لَْم مُوسَى
قَسٍَم. دُونَ مِْن َكهَنَةٍ رَئِيَس يَسُوعَ َيجْعَْل لَْم َ اللّٰه أّنَ أيًْضا يَهُّمُ وَمَا ٢٠ اللّٰهِ. مَِن نَقتَرَِب

لَهُ: ُ اللّٰه قَاَل إْذ بِقَسٍَم كَاهِنًا فََصارَ َ هُو ا أمَّ قَسٍَم، دُوِن مِْن ً َكهَنَة َصارُوا فَالآخَرُونَ ٢١
يَتَرَاَجَع: وَلَْن ّبُ َّ الر «أقْسَمَ
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* الأبَدِ.›» إلَى كَاهٌِن ‹أنَْت

أفَْضَل. لِعَْهدٍ َضمَانَتَنَا يَسُوعَ َيجْعَُل وَهَذَا ٢٢
مَِن بُّدَ لَا كَانَ أحَدُهُْم، مَاَت مَا َّ وَكُل َكثِيرُونَ. ٍ َكهَنَة ُ رُؤََساء القَدِيِم العَْهدِ فِي كَانَ ٢٣
وَلِذَلَِك ٢٥ دَاِئمٌ. َكهَنُوٌت ُ َكهَنُوتَه فَإّنَ لِذَلَِك الأبَدِ، إلَى ٌ حَيّ َ فَهُو يَسُوعُ ا أمَّ ٢٤ استِبدَالِهِ.
لِيَْشفََع وَاِم الدَّ عَلَى ٌ حَيّ ُ ه َّ لِأن بِوَاِسطَتِهِ، ِ اللّٰه إلَى يَْأتُونَ ذِيَن َّ لِل ا ًّ أبَدِي خَلَاًصا يُعطَِي أْن ُ يَْقدِر

اللّٰهِ. عِنْدَ فِيهِْم
وَلَا وََطاهِرٌ، ةٍ َّ َخطِي بِلَا وٌس قُّدُ َ وَهُو ِنَا. احتِيَاجَات يُنَاِسُب ٍ َكهَنَة رَئيُس َ هُو فَيَسُوعُ ٢٦
إلَى آخَرَ، ٍ َكهَنَة رَئيِس كَأّيِ َيحْتَاُج وَلَا ٢٧ مَاوَاِت. الّسَ فَوَْق دٌ مُمَجَّ َ وَهُو بِالخُطَاةِ. ُ ر َّ يَتَأث
عَْن ً ذَبِيحَة يَسُوعُ مَ قَّدَ فَقَْد عِْب. الّشَ َخطَايَا عَْن َّ ثُم لًا، أّوَ ُ َخطَايَاه عَْن ةٍ َّ يَوْمِي َ ذَبَاِئح تَْقدِيِم
َ رُؤََساء تُعَيِّنُ ُ يعَة رِ َّ فَالش ٢٨ نَْفسَهُ. مَ قَّدَ عِنْدَمَا حَاِسمَةً، ً ة َّ ِي نِهَائ ً وَاِحدَة ةً مَّرَ اِس َّ الن َخطَايَا
هَذَا وَِبحَسَِب بِقَسٍَم. مَصُحوبًا وَعْدًا بَعْدُ فِيمَا أْعطَى َ اللّٰه لـَِكّنَ عَفَاءِ. الّضُ البَشَرِ مَِن ٍ َكهَنَة

َكهَنَةٍ. رَئِيَس عُيِّنَ الَّذِي َ هُو الأبَدِ †إلَى لَ َّ المَُكم الابَْن فَإّنَ الوَعْدِ،

َكهَنَتِنَا رَئِيُس يَسُوعُ
عَْرِش يَمِينِ عَْن جَالِسًا الميزَاِت ِ بِهَذِه ٍ َكهَنَة رَئِيَس لَنَا أّنَ َ هُو الكَلَاِم، ُ وَخُلَاَصة ١ فِي٨ أْي مَكَاٍن، أقْدَِس فِي ٍ َكهَنَة كَرَئِيِس ُ َيخْدِم َ وَهُو ٢ مَاوَاِت. الّسَ فِي ِ َلَالَة الج

نَْفسُهُ. ّبُ َّ الر بَِل إنْسَاٌن، يَبْنِهَا لَْم ٌ َخيْمَة وَِهيَ ةِ. َّ الحَقِيقِي ِ العِبَادَة ِ َخيْمَة
أْن ا ًّ ي ضَرُورِ كَانَ وَلِهَذَا وَذَبَاِئحَ. تَْقدِمَاٍت تَْقدِيِم بِقَْصدِ ٍ َكهَنَة رَئِيِس كُّلُ يُعَيَّنُ وَ ٣
أْن َصلَُح لَمَا الآنَ الأْرِض عَلَى هُنَا كَانَ وَلَوْ ٤ أيًْضا. ُ يُقَّدِمُه مَا َكهَنَتِنَا لِرَئِيِس يَكُونَ

.١١٠:٤ المَزْمُور ٧:٢١*
رَاِجْع العَالم. ُمخَلَِّص ليكونَ الآلَاِم ِخلَاِل مِْن تمَامًا ُ اللّٰه ُ ه أعَّدَ الَّذِي ل َّ المَُكم ٧:٢٨†

.٥:٩ و ،٢:١٠
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وَمَا ٥ يعَةُ! رِ َّ الش عَلَْيهَا تَنُّصُ َّتِي ال قدِمَاِت َّ الت يُقَّدِمُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك فَهُنَاكَ كَاهِنًا، يَكُونَ
عِنْدَمَا مُوسَى ُ اللّٰه َ ه َّ نَب وَلِهَذَا مَاءِ. الّسَ فِي َيجْرِي ِمَا ل وَظِّلٌ ٌ نُسخَة ا إلَّ ونَهَا يُؤَدُّ َّتِي ال ُ الخِْدمَة
كُّلَ تَْصنََع أْن عَلَى «احرِْص لَهُ: وَقَاَل ةِ َّ الأْرِضي ِ العِبَادَة َ َخيْمَة يَنُْصَب أْن وََشِك عَلَى كَانَ

* َبَِل.» الج عَلَى ُ اه َّ ي إ أرَيتَُك الَّذِي َّمُوذَِج الن َحسََب شَيءٍ
بِمِقدَارِ وَذَلَِك الـكَهَنَةِ، ُأولَئَِك ِ ِخْدمَة مِْن ا ِجّدً أْعظَمَ ً ِخْدمَة ُأْعطَِي قَْد يَسُوعَ لـَِكّنَ ٦
ٌس مُؤَّسَ الجَدِيدُ العَْهدُ ‡وَهَذَا القَدِيِم. العَْهدِ عَلَى يَسُوعُ ُ وَِسيطُه †الَّذِي الجَدِيدِ العَْهدِ ِق ُّ تَفَو
عَْهدٍ إلَى ٌ حَاجَة هُنَاكَ كَانَْت لَمَا عَيٍْب بِلَا ُل الأّوَ العَْهدُ كَانَ فَلَو ٧ أفَْضَل. وُعُودٍ عَلَى

فَقَاَل: مَلُومِينَ وَجَدَهُْم َ اللّٰه لـَِكّنَ ٨ َمحَلَّهُ. َيحِّلُ َ آخَر
، ّبُ َّ الر يَقُوُل امٌ، َّ أي تَْأتِي «هَا

ِيَل إسْرَائ بَنِي مََع جَدِيدًا عَْهدًا أقطَُع ِحينَ
يَهُوذَا. بَنِي وَمََع

آبَائِهِْم مََع ُ قَطَعْتُه الَّذِي كَالعَْهدِ يَكُونَ لَْن ٩
مِصْرَ. مِْن لُِأخرَِجهُْم ِيَدِهِْم ب أمسَْكتُهُْم عِنْدَمَا

لِعَْهدِي، ُمخْلِِصينَ وا ُّ يَظَل لَْم فَهُْم
. ّبُ َّ الر يَقُوُل عَْنهُْم، فَابْتَعَْدُت

: ّبُ َّ الر يَقُوُل اِم، َّ الأي تِلَْك بَعْدَ ِيَل إسْرَائ بَنِي مََع ُ َسأقطَعُه الَّذِي العَْهدُ َ هُو «وَهَذَا ١٠
عُقُولِهِْم، فِي شَرَائِعِي «َسأزرَعُ

بِهِْم. قُلُو عَلَى وََسأكتُبُهَا
إلَهَهُْم، َسأُكونُ

َشعْبِي. َسيَكُونُونَ وَهُْم

.٢٥:٤٠ الخروج َاب كت من الجبل … احرص ٨:٥*
يسوع. الرب فِي البشر مع ُ اللّٰه قطعه الَّذِي العَْهد الجديد العَْهد ٨:٦†

إسْرَائيِل. بَنِي مع قديمًا ُ اللّٰه قطعه الَّذِي العَْهد القديم العَْهد ٨:٦‡
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لَهُ: يَقُوَل وَ ُ يبَه قَرِ أحَدٌ َ يُعَلِّم لأْن ٌ حَاجَة هُنَاكَ تَكُونَ وَلَْن ١١
‹. ّبَ َّ الر ‹اْعرِِف

جَمِيعًا، َسيَعْرِفُونَنِي إْذ
َكبِيرِهِْم. إلَى َصغِيرِهِْم مِْن

آثَامَهُْم، ُ َسأْغفِر فَأنَا ١٢
* َخطَايَاهُْم.» ُ أذْكُر أعُودَ وَلَْن

وَبِلَا ٌ قَدِيم َ هُو وَمَا «قَدِيمًا.» َل الأّوَ َيجْعَُل ُ ه َّ فَإن «جَدِيدًا،» العَْهدَ هَذَا ُ اللّٰه يَْدعُو فَحـِينَ ١٣
يعًا. سَرِ يَزُوُل نَْفٍع،

القَدِيم العَْهدِ َتحَْت ُ العِبَادَة
نُِصَب إْذ ٢ نِْع. الّصُ بَشَرِّيَ ًسا مُقَّدَ وَمَكَانًا ِ لِلعِبَادَة تَوِْجيهَاٍت ُل الأّوَ العَْهدُ َن تََضمَّ ١ للّٰهِ.٩ ُ م المُقَّدَ ُ الخـُبْز وَعَلَيهَا ُ وَالمَائِدَة ُ المَنَارَة وُِضعَِت َحيُْث ِ َيْمَة اْلخ مَِن ُل الأّوَ الْقِسْمُ
انِي َّ الث الْقِسْمُ هُنَاكَ كَانَ ِ ِيَة ان َّ الث ِ تَارَة الّسِ وَخَلَْف ٣ َس.» المُقَّدَ «المَكَانَ الْقِسْمُ: ذَلَِك وَيُْدعَْى
العَْهدِ وَُصندُوُق لِلبَُخورِ، ٌ ذَهَبِيّ ٌ مَْذَبح يُوجَدُ َحيُْث ٤ الأقْدَاِس،» «قُْدَس يُْدعَْى: الَّذِي
وَلَوحَا أورَقَْت، َّتِي ال هَارُونَ وَعََصا ، المَّنِ عَلَى َتحْتَوِي ٌ ة َّ ذَهَبِي ةٌ جَرَّ وَفِيهِ هَِب. بِالذَّ ْى َّ المُغَش
وَلَا حمَةِ. َّ الر عَْرَش ِلَاِن ّ يُظَل وَ ِ اللّٰه َمجْدَ يُظهِرَاِن بَيْنِ لـِكَرُو تِمثَالَاِن ُ وَفَوقَه ٥ اِن. َّ ي َجَرِ الح العَْهدِ

†الآنَ. الُأمُورِ ِ هَذِه تَفَاِصيِل فِي ُخوِل لِلدُّ َمجَاَل
ِل الأّوَ الْقِسِْم إلَى يَْدخُلُونَ ُ الـكَهَنَة كَانَ يقَةِ، رِ الّطَ ِ بِهَذِه ُ الأْشيَاء ِ هَذِه َب َّ تُرَت أْن وَبَعْدَ ٦
رَئِيُس ا إلَّ ُ يَْدخُلُه يَكُْن فَلَْم انِي َّ الث الْقِسْمُ ا أمَّ ٧ العِبَادَةِ. فُرُوَض وا لِيُؤَدُّ بِانتِظَاٍم، ِ َيْمَة الخ مَِن
دَمًا ُ مَعَه يَْأخُذَ أْن دُونَ هُنَاكَ يَْدخُُل يَكُْن وَلَْم نَةِ. الّسَ فِي ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ ُ وَحْدَه ِ الـكَهَنَة

٣١:٣١-٣٤. إرِْميَا ٨:١٢*
الأمور. لِهذه بسيطة تعَاريف لقرَاءة الشروح جدول رَاِجْع الأمور ِ هَذِه تفَاصيل ٩:٥†
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وُح ُّ الر ُ يُظهِر وَبِهَذَا ٨ َجهلِهِْم. فِي ارتَكَبُوهَا َّتِي ال عِْب الّشَ َخطَايَا وَعَْن َخطَايَاهُ، عَْن ُ يُقَّدِمُه
قَائِمًا. ِ َيْمَة اْلخ مَِن ُل الأّوَ الْقِسْمُ دَامَ مَا مُمِْكٍن ُ غَيْر الأقْدَاِس قُدِس إلَى ُخوَل الدُّ أّنَ القُدُُس
ً عَاِجزَة كَانَْت ِ للّٰه َ مَة المُقَّدَ َ بَاِئح وَالذَّ قدِمَاِت َّ الت أّنَ يَعْنِي َ وَهُو . َالِيِّ الح مَِن َّ لِلز رَمٌز ُ ه ُّ كُل وَهَذَا ٩
ةٍ َّ َطْقسي وَغُسُولَاٍت ٍ بَة وَأشرِ ٍ أطعِمَة عَلَى ٌ قَائِمَة هَا لِأّنَ ١٠ تَمَامًا. ًا َصاِلح العَابِدِ َضمِيرِ َجعِل عَْن

الجَدِيدِ. النِّظَاِم وَقِْت إلَى تَسْرِي ٌ ة َّ خَارِِجي فَرَائُِض ا إلَّ ِ هَذِه وَمَا مُتَنَوِّعَةٍ.

الجَدِيد العَْهدِ َتحَْت ُ العِبَادَة
َ أْعظَم ً َخيْمَة وَدَخََل المَوعُودَةِ. لِلخَيرَاِت ٍ َكهَنَة رَئِيَس المَِسيُح َ جَاء فَقَْد الآنَ ا أمَّ ١١
َ وَهُو ١٢ َخْلُوِق. الم العَالَِم هَذَا مِْن جُزءًا لَيْسَْت ً َخيْمَة أْي ةٍ، َّ ي بَشَرِ بِأيدٍ ٍ مَْصنُوعَة َ غَيْر وَأكمَلَ
بِدَِم الأقْدَاِس قُْدِس إلَى ً حَاِسمَة ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ دَخََل بَْل وَعُجُوٍل، تُيُوٍس بِدَِم يَْدخُْل لَْم

ا. ًّ أبَدِي ً فِدَاء لَنَا فََضمَِن نَْفِسهِ،
يُقَّدِسَهُْم أْن قَادِرًا ِجِسينَ َّ الن عَلَى المَرُشوُش وَالعُُجوِل وَالثِّيرَاِن يُوِس ُّ الت ُ دَم كَانَ فَإْن ١٣
، أزَلِيٍّ بِرُوٍح ُ نَْفسَه مَ قَّدَ فَقَْد أْعظَمَ؟ المَِسيِح ُ دَم يَكُونُ ألَا ١٤ ا، ًّ خَارِِجي يَن َطاهِرِ فَيَِصيرُوا
الآنَ نَْستَطِيُع وَهَكَذَا المَوِْت، إلَى تُؤَدِّي أعْمَاٍل مِْن َضمَائِرَنَا َ يُطَهِّر لـِكَي للّٰهِ، ً كَامِلَة ً ذَبِيحَة

. الحَّيَ َ اللّٰه نَعبُدَ أْن
البَشَرِ لِفِدَاءِ المَِسيُح مَاَت وَقَْد فَالآنَ، جَدِيدٍ. عَْهدٍ وَِسيُط َ هُو المَِسيَح فَإّنَ لِذَلَِك ١٥
يَنَالُوا أْن ُ اللّٰه دَعَاهُمُ الَّذِيَن لُِأولَئَِك يُمِْكُن ِل، الأّوَ العَْهدِ َتحَْت ِ المُرتََكبَة الخَطَايَا مَِن
ةِ. َّ الوَِصي َصاِحِب مَوِْت إثبَاُت *يَنْبَغِي ةٌ، َّ وَِصي تُوجَدُ وََحيُْث ١٦ المَوعُودَ. الأبَدِّيَ ِيرَاَث الم
المَفعُوِل َ نَافِذَة تَكُونُ لَا هَا إّنَ َحيُْث المَوِْت، عِنْدَ ا إلَّ المَفعُوِل َ يَة َسارِ تُصبُِح لَا َ ة َّ فَالوَِصي ١٧

المُوصِي. َحيَاةِ فِي
وََصايَا كُّلَ مُوسَى قَرَأ أْن فَبَعدَ ١٩ ِم. بِالدَّ أيًْضا ُ تَْدِشينُه ُّ يَتِم ُل الأّوَ العَْهدُ ى َّ َحت لِذَلَِك ١٨
زُوفَا، وَنَبَاِت قُرمُزِّيٍ وَُصوٍف مَاءٍ مََع وُتُيُوٍس عُجُوٍل َ دَم أخَذَ عِْب، الّشَ جَمِيِع عَلَى ِ يعَة رِ َّ الش

ابقة. الّسَ الأعدَاد فِي «عَْهد» إلَى المترجمة الكلمة نفس ِهيَ ة َّ وَصي ٩:١٦*
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الَّذِي العَْهدِ ُ دَم َ هُو «هَذَا وَقَاَل: ٢٠ عِْب الّشَ جَمِيِع وَعَلَى نَْفِسهِ، ِ يعَة رِ َّ الش َاِب كِت عَلَى رَّشَ َّ ثُم
ِ المُْستَخْدَمَة الأدَوَاِت وَجَمِيَع العِبَادَةِ، َ َخيْمَة رَّشَ وَكَذَلَِك ٢١* تُطِيعُوهُ.» ُأْن اللّٰه ُ أوَصاكُم
لَا دٍَم َسفِك وَبِغَيرِ ِم، بِالدَّ يبًا تَْقرِ شَيءٍ كُّلُ َ ر يَتَطَهَّ أْن ُ يعَة رِ َّ الش وَتَْشتَرُِط ٢٢ العِبَادَةِ. فِي

غُفرَاٌن. يُوجَدُ

الخَطَايَا تَنْزِعُ المَِسيِح ُ ذَبِيحَة
فِي ةِ َّ الحَقِيقِي لِلأشيَاءِ ُ ة َّ الأْرِضي سَُخ ُّ الن بَاِئحِ الذَّ ِ بِهَذِه َ ر تُطَهَّ أْن ا ًّ ي ضَرُورِ كَانَ إذًا ٢٣
فَالمَِسيُح ٢٤ هَذِهِ. مِْن أفَْضَل َ بِذَبَاِئح َ ر تُطَهَّ أْن فَيَنْبَغِي نَْفسُهَا ُ ة َّ ي مَاوِ الّسَ ُ الأْشيَاء ا أمَّ مَاءِ، الّسَ
دَخََل بَْل ، الحَقِيقِّيِ الأقْدَاِس قُْدِس عَِن ً نُسخَة ٌ ة َّ ي بَشَرِ أيدٍ ُ َصنَعَتْه أقدَاٍس قُْدَس يَْدخُْل لَْم

لأجْلِنَا. ِ اللّٰه ِ َحضْرَة أمَامَ الآنَ يَقَِف لـِكَي عَينَهَا، َ مَاء الّسَ
قُْدَس ِ الـكَهَنَة رَئِيُس يَْدخُُل َكمَا الُأخرَى َ تِلْو ً ة مَّرَ ُ نَْفسَه َ لِيُقَّدِم يَْدخُْل لَْم َ وَهُو ٢٥
اٍت مَّرَ مَ َّ يَتَأل أْن ِ عَلَيْه لَكَانَ كَذَلَِك، الأْمرُ كَانَ وَلَوْ ٢٦ دَمِهِ. غَيْرِ بِدٍَم ٍ َسنَة كُّلَ الأقْدَاِس
يَل ِ يُز لـِكَي ارِيخِ َّ الت ِ نِهَايَة اقْتِرَاِب عِنْدَ ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ َ َظهَر ُ ه َّ لـَِكن العَالَِم. خَلِق مُنْذُ ا ِجّدً ً َكثِيرَة
َ قُّدِم فَقَْد ٢٨ ينُونَةَ، الدَّ يُواِجهُونَ َّ ثُم ةً، مَّرَ يَمُوتُونَ اَس َّ الن أّنَ وََكمَا ٢٧ نَْفِسهِ. ِ بِذَبِيحَة َ ة َّ الخَطِي
مِْن لَا ِيَةً، ثَان ً ة مَّرَ ُ وََسيَْظهَر يَن. َكثِيرِ َخطَايَا يَنْزِعَ لـِكَي فَقَْط ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ ً ذَبِيحَة المَِسيُح

قُدُومَهُ. بُونَ َّ يَتَرَق الَّذِيَن لِيُخَلَِّص مَا َّ وَإن ةِ، َّ الخَطِي أجِْل

َجوهَرِ نَْفَس تَحْمُِل لَا فَهَِي ِيَةِ. الآت الخـَيْرَاِت ظِّلُ ا إلَّ ِ يعَة رِ َّ الش لَدَى فَلَيَْس ١ ١٠ً َسنَة مُ تُقَّدَ َّتِي ال بَاِئحِ الذَّ ِنَْفِس ب أبَدًا، ُ تَْقدِر لَا ُ يعَة رِ َّ فَالش ةِ. َّ الحَقِيقِي الأْشيَاءِ
أْن مَقدُورِهَا فِي كَانَ وَلَوْ ٢ العِبَادَةِ. فِي ِ اللّٰه مَِن بُونَ يَْقتَرِ الَّذِيَن َ تَُكمِّل أْن ُأْخرَى، بَعْدَ
لَمَا َخطَايَاهُْم، مِْن نِهَائِيٍّ بِشَكٍل رُوا تَطَهَّ فَلَو تَْقدِيمِهَا؟ عَْن فُونَ َّ يَتَوَق كَانُوا أفَمَا تَُكمِّلَهُْم،

.٢٤:٨ الخروج َاب كت من تطيعوه … َ هُو هَذَا ٩:٢٠*
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لِدَِم ُمِْكُن ي فَلَا ٤ َسنَةٍ. كُّلَ ِلخَطَايَاهُْم تَذكَارٌ ِهيَ َ بَاِئح الذَّ لـَِكّنَ ٣ َخطَايَاهُْم! بِذَنِب َشعَرُوا
للّٰهِ: قَاَل العَالَِم إلَى المَِسيُح َ جَاء عِنْدَمَا لِهَذَا ٥ الخَطَايَا. يَنْزِعَ أْن يُوِس ُّ وَالت الثِّيرَاِن

وَتَْقدِمَةً، ً ذَبِيحَة تُرِْد لَْم «أنَْت
َجسَدًا. لِي أعدَْدَت َك َّ لـَِكن

ةِ. َّ الخَطِي وَقَرَابِينُ ُ اعِدَة الّصَ ُ بَاِئح الذَّ كَ تَسُرَّ لَْم ٦
َاِب: الكِت َمخطُوَطةِ فِي عَنِّي مَْكتُوٌب َ هُو ‹فََكمَا ُلُْت: ق َّ ثُم ٧

* اللّٰهُ.›» يَا مَِشيئَتََك لأفعََل ِجئُْت قَْد أنَا هَا
بِهَا،» تُسَرُّ وَلَا ةٍ، َّ َخطِي وَقَرَابِينَ ً َصاعِدَة َ ذَبَاِئح وَتَْقدِمَاٍت، َ ذَبَاِئح ِيدُ تُر لَا «أنَْت لًا: أّوَ قَاَل ٨
لِأفعََل ِجئُْت قَْد «هَأنَذَا قَاَل: َّ ثُم ٩ . بَاِئحِ الذَّ ِ هَذِه َ تَْقدِيم تَْطلُُب كَانَْت َ يعَة رِ َّ الش أّنَ مََع
َنحُْن ِ المَِشيئَة ِ فَبِهَذِه ١٠ انِيَ. َّ الث يُؤَّسَِس لـِكَي ِبًا جَان َل الأّوَ النِّظَامَ يََضُع بِهَذَا َ وَهُو مَِشيئَتََك.»

الأبَدِ. إلَى ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ المَِسيِح يَسُوعَ َجسَدِ ِ بِذَبِيحَة ُسونَ، مُقَّدَ
ةِ َّ المَر َ تِلْو ً ة مَّرَ َ فَيُقَّدِم يَوٍْم، كُّلَ َ ة َّ الدِّينِي ِ وَاِجبَاتِه لِيُؤَدَِّي يَقُِف يَهُودِّيٍ كَاهٍِن فَكُّلُ ١١

الخَطَايَا. تَنْزِعَ أْن ُ تَْقدِر لَا َّتِي ال بَاِئحِ الذَّ نَْفَس
جَلََس الأبَدِ، إلَى ً وَاِحدَة ً ة مَّرَ الخَطَايَا عَِن ً مُْفرَدَة ً ذَبِيحَة مَ قَّدَ أْن فَبَعْدَ المَسيُح، ا أمَّ ١٢
ٍ وَاِحدَة ٍ فَبِذَبِيحَة ١٤ لِقَدَمَيهِ. مِْسنَدًا ُ أعْدَاؤُه ُيجْعََل أْن ُ يَنْتَظِر الآنَ َ وَهُو ١٣ اللّٰهِ. يَمِينِ عَْن

الأبَدِ. إلَى كَامِلِينَ ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ َجعََل
لًا: أّوَ فَيَقُوُل أيًْضا ِ الحَقيقَة ِ هَذِه عَْن القُدُُس وُح ُّ الر لَنَا وَيَشْهَدُ ١٥

مَعَهُْم ُ َسأقْطَعُه الَّذِي العَْهدُ َ هُو «هَذَا ١٦
: ّبُ َّ الر يَقُوُل اِم، َّ الأي تِلَْك بَعْدَ

بِهِْم، قُلُو فِي شَرَائِعِي َسأَضُع
† عُقُولِهِْم.» فِي وَأْكتُبُهَا

٤٠:٦-٨. المَزْمُور ١٠:٧*
.٣١:٣٣ إرِْميَا ١٠:١٦†
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يَقُوُل: َّ ثُم ١٧
* وَآثَامَهُْم.» َخطَايَاهُْم ُ أذكُر أعُودَ «وَلَْن

عَِن بَاٍن لِقُر ٌ حَاجَة هُنَاكَ تَعُودُ لَا وَالآثَاِم، الخَطَايَا ِ لِهَذِه ٌ مَغفِرَة هُنَاكَ تَكُونُ فَعِنْدَمَا ١٨
الخَطَايَا.

اللّٰه َمحضَرِ إلَى ُخوُل الدُّ
فَنَْحُن ٢٠ يَسُوعَ. بِدَِم الأقْدَاِس قُْدِس إلَى ُخوِل لِلدُّ ٌ جُرأة لَنَا الإْخوَةُ، هَا أّيُ لِهَذَا ١٩
كَاهٌِن لَنَا إْذ ٢١ َجسَدِهِ. †أْي تَارَةِ، الّسِ َ عَبْر أمَامَنَا يَسُوعُ ُ فَتَحَه ا ًّ َحي جَدِيدًا يقًا َطرِ نَدخُُل
نَابٍِع ِيَقِينٍ وَب ُمخْلٍِص، بِقَلٍْب ِ اللّٰه َ َمحضَر إذًا فَلْنَدخُْل ٢٢ اللّٰهِ، بَيِْت َ ة َّ مَسؤُولِي يَتَوَلَّى ٌ عَظِيم
غُِسلَْت وَأْجسَادَنَا يرِ، الشِّرِّ ميرِ الّضَ مَِن رَْت فَتَطَهَّ ْت رُّشَ قَْد بَنَا قُلُو إّنَ إْذ الإيمَاِن. مَِن

أمِيٌن. َ وَعَدَنَا مَْن لِأّنَ بِهِ، نَعْتَرُِف الَّذِي جَاءِ َّ بِالر ةٍ َّ بِقُو إذًا ْك فَلِنَتَمَّسَ ٢٣ . نَقِّيٍ بِمَاءٍ

بَعًْضا بَعُْضكُْم لِيُشَّدِْد
اِلحَةِ. الّصَ وَالأعْمَاِل ةِ َّ َحَب الم مَِن يدِ المَزِ عَلَى ُ اه َّ ي إ ُمحَرًِّضا ِ الآخَر إلَى وَاِحدٍ كُّلُ فَلْيَنْتَبِهْ ٢٤
يُشَّجَِع لـِكَي لِنَجتَمِْع بَْل بَعْضُهُْم. يَْفعَُل َكمَا مَعًا، الاجتِمَاِع عَْن َف َّ نَتَوَق أْن يَنْبَغِي فَلَا ٢٥

يَْقتَرُِب! ّبِ َّ الر َ يَوْم أّنَ ً ة خَاّصَ فَأكثَرَ، َ أْكثَر َ الآخَر أحَدُنَا

.٣١:٣٤ إرِْميَا ١٠:١٧*
(قدس اليهودي الهيكل فِي مكَان أقدس بينَ الفَاصلة الستَارة ِهيَ تَارة الّسِ ١٠:٢٠†
ليب، الّصَ عَلَى يسوع مَات وعندمَا الهيكل. أقسَام بقية وبين اللّٰه)، مَْقدَِس أْو الأقدَاس،
من لكل مفتوحًا َصار اللّٰه محضر إلَى يق ر الّطَ أّنَ عَلَى ً إَشارة ِ هَذِه الهيكل ستَارة ت انشَّقَ

.٢٧:٥١ ى َّ مَت بشَارة ْ انْظُر َلِّص. ُخ الم بِالمسيح يؤمن
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بِالنِّعمَة ُك َّمَّسُ الت
ٌ ذَبيحَة تُْقبََل فَلَْن الحَّقِ، َ مَعْرِفَة ينَا َلَّقَ ت أْن بَعْدَ ةِ، َّ الخَطِي فِي الاْستِمَرَارَ ْدنَا تَعَمَّ إْن ُ ه َّ فَإن ٢٦
يُعَادُونَ الَّذِيَن َستَلْتَهِمُ ً هَاِئجَة وَنَارًا ً دَينُونَة َع َّ نَتَوَق أْن يَبْقَْى بَْل ٢٧ َخطَايَانَا، عَْن ُأْخرَى
عَلَى ً ِنَاء ب ٍ رَأفَة بِلَا المَوِْت حُْكمُ فِيهِ ذُ يُنَّفَ كَانَ مُوسَى، َ يعَة شَرِ ُيخَالُِف كَانَ مَْن ٢٨ اللّٰهَ!
ابَْن دَاَس مَْن أَشّدَ عِقَاٍب مِْن ُ ه يَْستَِحّقُ مَا رُوا فَتََصوَّ ٢٩ شُهُودٍ. ِ ثَلَاثَة أْو َشاهِدَيِن ِ شَهَادَة
الَّذِي َ اللّٰه نَعْرُِف فَنَْحُن ٣٠ النِّعمَةِ! رُوَح وَأهَانَ َسهُ، قَّدَ الَّذِي العَْهدِ َ دَم َ وَاحتَقَر اللّٰهِ،
عَلَى َسيَحْكُمُ ّبُ َّ «الر أيًْضا: قَاَل مَْن وَنَعْرُِف َسيُجَازِي.» الَّذِي وَأنَا الانْتِقَامُ، َ «لِي قَاَل:

! الحَّيِ ِ اللّٰه يَدَّيِ بَيْنَ الوُقُوعَ أفظََع فَمَا ٣١ َشعْبِهِ.»

وَالإيمَان ُ بر الّصَ
الآلَاِم عَلَى ْ فََصبَرْتُم البِشَارَةِ، ِنُورِ ب ْ استُنِرْتُم عِنْدَمَا لإيمَانِكُْم، الُأولَى امَ َّ الأي تِلَْك رُوا َّ تَذَك ٣٢
ُأْخرَى أْحيَانًا ٺَتَعَاَطفُونَ ْ وَُكنْتُم ةِ، َّ العَلَنِي وَالمَُضايَقَاِت لِلإهَانَاِت أْحيَانًا ْ ْضتُم َّ تَعَر ٣٣ الـَكثيرَةِ.
كُْم َّ لـَِكن فَحَْسُب، ُسجِنُوا الَّذِيَن بِسَبَِب مُوا َّ ٺَتَأل لَْم ْ وَأنْتُم ٣٤ يقَةِ. ر الّطَ ِ بِهَذِه عُومِلُوا الَّذِيَن مََع
َسيَدُومُ. َشيْئًا أفَْضَل، َشيْئًا لـَكُْم أّنَ ْ عَرَفْتُم َّكُْم لِأن أيًْضا، مُمتَلَكَاتِكُْم َ مَُصادَرَة بِفَرٍَح ْ قَبِلتُم
ى َّ َحت بْرِ الّصَ مَِن لـَكُْم بُّدَ لَا ٣٦ عَظِيمَةٍ. بِمُكَافَأةٍ عَلَيْكُْم َستَعُودُ َّتِي ال ثِقَتَكُمُ َتخْسَرُوا فَلَا ٣٥

أَطعتُمُوهُ. قَْد تَكُونُوا أْن بَعْدَ بِهِ، ُ اللّٰه وَعَدَ مَا تَنَالُوا
الوَقِْت، مَِن القَلِيُل ا إلَّ الآنَ يَبَْق لَْم ٣٧

َجِيءِ. بِالم وَعَدَ مَْن «وََسيَْأتِي
رَ. يَتَأّخَ وَلَْن

َيحْيَا. بِالإيمَاِن البَارُّ ٣٨
* بِهِ.» ُأسَرَّ فَلَْن اْرتَّدَ وَإِن

٢:٣-٤. حبقوق ١٠:٣٨*
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فَيَخْلُُصونَ. الإيمَانُ لَهُمُ الَّذِيَن مَِن بَْل ـِكُونَ، فَيَهْل ونَ يَرْتَّدُ الَّذِيَن بَيْنِ مِْن لَسنَا نَا َّ لـَِكن ٣٩

الإيمَان
يُرَى. لَا مَا وُُجودِ عَلَى لَنَا الْبُرهَانُ أِي نَرُجو، ا َّ مِم ُن يَّقُ َّ الت َ هُو وَالإيمَانُ ١ أّن١١َ نَفهَمُ بِالإيمَاِن ٣ القُدَمَاءِ. عَلَى ُ رَِضاه ُ اللّٰه َ أْظهَر الإيمَاِن، هَذَا وَبِسَبَِب ٢

يُرَى. لَا ا َّ مِم ُكوِّنَ يُرَى مَا إّنَ ى َّ َحت اللّٰهِ، بِأْمرِ خُلَِق الـَكونُ
بَارٌّ، ُ ه َّ أن عَلَى ُ اللّٰه َصادََق وَهَكَذَا قَايِينُ. مَ قَّدَ ا َّ مِم أفَْضَل ِ للّٰه ً ذَبِيحَة ِيُل هَاب مَ قَّدَ بِالإيمَاِن ٤

مَيٌِّت. ُ ه َّ أن مََع مُ َّ يَتَكَل يَزَاُل مَا ِ يمَانِه وَبِإ تَْقدِمَاتِهِ. قَبَِل إْذ
أحَدٌ ُ َيجِدَه أْن ًا مُمْكِن كَانَ وَمَا المَوَْت. يَذُِق فَلَْم ا، ًّ َحي ِ اللّٰه إلَى أخنُوُخ رُفَِع بِالإيمَاِن ٥

اللّٰهَ. أْرضَى ُ ه َّ لِأن امتُدَِح يُرفََع، أْن فَقَبَْل إلَيْهِ. ُ رَفَعَه َ اللّٰه لِأّنَ الأْرِض عَلَى
مَوُجودٌ، ُ ه َّ بِأن يُؤمَِن أْن ِ اللّٰه إلَى يَأتِي مَْن فَعَلَى اللّٰهِ. ُ إرَضاء يَمِْكُن لَا يمَاٍن، إ وَبِغَيرِ ٦

يَْطلُبُونَهُ. الَّذِيَن ُ يُكَافِئ ُ ه َّ وَبِأن
َتحْدُْث لَْم ُأمُوٍر مِْن ُ اللّٰه ُ رَه حَّذَ إْذ وَعَائِلَتَهُ، ُ نَْفسَه لِيُخَلَِّص ً َسفِينَة نُوٌح بَنَى بِالإيمَاِن ٧

بِالإيمَاِن. يَأتِي الَّذِي ِّ لِلبِر يثًا وَرِ وََصارَ العَالَمَ، أدَانَ هَذَا ِ يمَانِه وَبِإ رَهبَةً. فَامتَلأ بَعْدُ،
ى َّ َحت خَرََج لَهُ. مِيرَاثًا ُ َسيَِصير مَكَاٍن إلَى وَخَرََج دَعَاهُ، ا َّ لَم َ اللّٰه ُ بْرَاهِيم إ أَطاعَ بِالإيمَاِن ٨

أيَْن. إلَى يَعْرَِف أْن دُونَ
الخِيَامَ َسَكَن يبَةٍ. غَرِ أْرٍض فِي يٍب َكغَرِ ِ المَوعُودَة الأْرِض فِي ُ بْرَاهِيم إ عَاَش بِالإيمَاِن ٩
كَانَ ُ ه َّ لِأن هَذَا فَعََل ١٠ مَعَهُ. الوَعْدِ لِنَْفِس يثَينِ وَرِ كَانَا ذَاِن َّ الل يَعْقُوُب وَ إْسحَاُق فَعََل َكمَا

اللّٰهُ. َ هُو وَبَانِيهَا مُهَندِسُهَا َّتِي ال ِ المَدِينَة ةِ، َّ الأبَدِي الأَساَساِت ذَاِت ِ المَدِينَة إلَى ُع َّ يَتَطَل
ُ ه َّ أن وَمََع عَاقِرًا. كَانَْت َ َسارَة أّنَ مََع ابنًا يُنجَِب أْن عَلَى ً قُدرَة ُ بْرَاهِيم إ نَاَل بِالإيمَاِن ١١
الوَاِحدِ جُِل َّ الر هَذَا وَمِْن ١٢ أمِيٌن. ُ وَعَدَه الَّذِي َ اللّٰه أّنَ َ عَلِم ُ ه َّ أن ا إلَّ الإنجَاِب، ِسّنَ ى تَعَّدَ
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مِل َّ الر اِت َّ َحب وَبِعَدَدِ مَاءِ، الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ ٌ َكثِير نَْسٌل َ جَاء الأْموَاِت، حُْكمِ فِي كَانَ الَّذِي
البَْحرِ. َشاطِِئ عَلَى

بِفَرٍَح وهَا ُّ َحي هُْم لـَِكنَّ الوُعُودَ، يَنَالُوا أْن دُونَ مَاتُوا مُؤمِنُونَ. وَهُْم هُْم ُّ كُل هَؤُلَاءِ مَاَت ١٣
يُظهِرُونَ هَذَا، مِثَْل يَقُولُونَ وَمَْن ١٤ الأْرَض. ِ هَذِه عَابِرُونَ ُ بَاء غُرَ هُْم بِأّنَ يَن ِّ مُقِر بَعِيدٍ مِْن
ُ فُرَصة لَهُْم لَكَانَْت تَرَُكوهُ، الَّذِي بِالوََطِن يُفَكِّرُونَ كَانُوا فَلَو ١٥ وََطٍن. عَْن يَْبحَثُونَ هُْم أّنَ
لَا َ اللّٰه فَإّنَ وَلِهَذَا . سَمَاوِّيٍ وََطٍن أفَْضَل، وََطٍن إلَى ونَ ُّ َيحِن كَانُوا هُْم لـَِكنَّ ١٦ إلَيْهِ. ِ العَودَة

* مَدِينَةً. لَهُْم أعَّدَ فَقَْد إلَهَهُْم، يُْدعَى بِأْن يَْستَِحي
وُعُودَ ْى َلَّقَ ت فَالَّذِي نَعَْم، اللّٰهُ. ُ امتََحنَه عِنْدَمَا ً ذَبِيحَة إْسحَاَق ُ ابنَه ُ بْرَاهِيم إ مَ قَّدَ بِالإيمَاِن ١٧
ِ بِوَاِسطَة نَْسٌل لََك «َسيَكُونُ اللّٰهُ: ُ لَه قَاَل إْذ ١٨ الوَِحيدَ. ُ ابنَه َ يُقَّدِم أْن ا مُْستَعِّدً كَانَ اللّٰهِ،
إّنَ ا ًّ ي رَمزِ القَوُل ُمِكُن وَي الأْموَاِت. ِ إقَامَة عَلَى القَادِرِ ِ بِاللّٰه ُ بْرَاهِيم إ فَآمََن ١٩† إْسحَاَق.»

المَوِْت. مَِن إْسحَاَق استَرَدَّ َ برَاهِيم إ
بِالمُْستَْقبَِل. ُق َّ ٺَتَعَل بَرَكَاٍت وَعِيسُو يَعْقُوَب ِ وَلَدَيْه إْسحَاُق َ بَارَك بِالإيمَاِن ٢٠

عَلَى كِئًا َّ مُت ِ للّٰه وََسجَدَ ُيحتَضَرُ، َ وَهُو كِلَيهِمَا يُوُسَف وَلَدَي يَعْقُوُب َ بَارَك بِالإيمَاِن ٢١
عََصاهُ.

مِصْرَ، مِْن ِيَل إسْرَائ بَنِي خُرُوِج عَْن ِ َحيَاتِه ِ نِهَايَة فِي يُوُسُف َث َتحَّدَ بِالإيمَاِن ٢٢
بِعِظَامِهِ. يَْفعَلُوا أْن مِْنهُْم يدُ يُر بِمَا وَأوَصاهُْم

جَمِيٌل، طِفٌل ُ ه َّ أن رَأيَا لَقَْد وِلَادَتِهِ. بَعْدَ أشهُرٍ َ ثَلَاثَة ُ أْخفَيَاه مُوسَْى وَالِدَا بِالإيمَاِن، ٢٣
َلِِك. الم أوَامِرَ َيخْشَيَا وَلَْم

«القُْدِس أيًْضا ى وتُسمَّ شعبه. مع اللّٰه فيهَا يسكن ة َّ روحي ُ مَدِينَة ُ مَدِينَة ١١:١٦*
َّة.» ي مَاو الّسَ

.٢١:١٢ ين ْكوِ َّ الت َاب كت من إْسحَاق … سيكون ١١:١٨†
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ِ المُعَامَلَة َ ُسوء وَاْختَارَ ٢٥ فِرعَوْنَ. ِ لابنَة ابنًا يُْدعَى أْن رَفََض مُوسَى َ َكبِر ا َّ لَم بِالإيمَاِن ٢٤
أجِْل مِْن الخِزِي احتِمَاَل َ وَاعتَبَر ٢٦ تَةِ. َّ المُؤَق ةِ َّ الخَطِي اِت َلَذَّ بِم ِع ُّ َت َّم الت عَلَى ِ اللّٰه َشعِْب مََع

مُكَافَأتِهِ. إلَى ُع َّ يَتَطَل كَانَ ُ ه َّ لِأن كُلِّهَا، َ مِصْر ُكنُوزِ مِْن أثمََن المَِسيِح
يَرَى ُ ه َّ كَأن العَزِم ثَابَِت وَكَانَ َلِِك. الم بِغََضِب عَابٍِئ َ غَيْر َ مِصْر مُوسَْى تَرَكَ بِالإيمَاِن ٢٧

يُرَى. لَا الَّذِي َ اللّٰه
مِْن بِكرٍ *أّيَ المُهلُِك المَلَاكُ يَمَّسَ لَا لـِكَْي مَ الدَّ وَرَّشَ بِالفِصِح، احتَفََل بِالإيمَاِن ٢٨

ِيَل. إسْرَائ بَنِي
ِحينَ لـَِكْن يَابِسَةٍ، أْرٍض عَلَى يَمْشُونَ هُْم كَأّنَ َ الأْحمَر َ البَْحر ِيَل إسرَائ بَنُو َ عَبَر بِالإيمَاِن ٢٩

غَرِقُوا. ذَلَِك، يَْفعَلُوا أْن ُّونَ ي المِصْرِ حَاوََل
اٍم. َّ أي َ َسبْعَة َحوْلَهَا عُْب الّشَ َ دَار أْن بَعْدَ يحَا، أرِ ُ أسوَار َسقَطَْت بِالإيمَاِن ٣٠

َاُسوَسينِ. بِالج بَْت رَّحَ هَا لِأّنَ عََصوْا، الَّذِيَن مََع ُ اقِطَة الّسَ رَاحَاُب تُقتَْل لَْم بِالإيمَاِن ٣١
يَفتَاَح وَ وَشَمشُونَ وَبَارَاَق جَدعُونَ عَْن لِلحَدِيِث وَقَْت لَا إْذ أيًْضا؟ أقُوُل وَمَاذَا ٣٢

وَالأنْبِيَاءِ. ِيَل وََصمُوئ َ وَدَاوُد
َ أفوَاه وا َسّدُ اللّٰهِ. مَِن وُعُودًا وَنَالُوا العَْدَل، خُوا وَرَّسَ مَمَالَِك، هَؤُلَاءِ فَتََح بِالإيمَاِن ٣٣
ُضعَفَاءُ. وَهُْم ةً َّ قُو اكتَسَبُوا يِف. بِالّسَ المَوِْت مَِن وََنجَوْا ارِ، َّ الن َ ة َّ قُو أطفَُأوا ٣٤ ُأُسودٍ.
َّ ثُم مَاتُوا أْشخَاًصا ٌ نِسَاء ْت استَرَدَّ ٣٥ يبَةً. غَرِ ُجيُوًشا وَهَزَمُوا المَعَارِِك، فِي َ اء أِشّدَ َصارُوا
يَنَالُوا لـِكَي سَرَاُحهُْم، يُطلََق أْن وَرَفَُضوا عذِيِب، َّ لِلت آخَرُونَ َض َّ تَعَر الموِت. مَِن قَامُوَا
ُجونَ. وَالّسُ لَاِسَل الّسَ آخَرُونَ َ وَوَاجَه َلْدَ، وَالج َ الاستِهزَاء بَعْضُهُمُ َ وَاجَه ٣٦ أفَْضَل. ً قِيَامَة
غَنٍَم جُلُودِ فِي بَعْضُهُْم َل َّ وََتجَو يِف، بِالّسَ بَعْضُهُْم قُتَِل بَعْضُهُْم. َ وَنُشِر بَعْضُهُْم، رُِجمَ ٣٧
فِي هَامُوا بِهِْم. جَدِيرًا ُ العَالَم يَكُِن لَْم ٣٨ مُعَامَلَتُهُْم. وَُأِسيئَْت وَاضطُهِدُوا افتَقَرُوا وَمَاعِزٍ.

الأْرِض. فِي َ وَمَغَايِر ُكهُوٍف فِي وَعَاُشوا وَالجِبَاِل، حَارَى الّصَ

فِي الموَاليد) ل (أّوَ الأبكَار لقتِل اللّٰه أرسله الَّذِي الملَاك َ هُو المهلك الملَاك ١١:٢٨*
١٢:٢٩-٣٢. الخروج َاب كت ْ انْظُر مصر.



٨:١٢ ِيِّېن عِبرَان 24 ٣٩:١١ ِيِّېن عِبرَان

أعَّدَ فَقَْد ٤٠ العَظِيمَ. الوَعْدَ يَنَالُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ يمَانِهِْم، إ عَلَى جَمِيعًا هَؤُلَاءِ ُ اللّٰه امتَدََح ٣٩
مَعًا. وَلَهُْم لَنَا الـَكمَاَل ُيحَّقَِق أْن وَأرَادَ هُْم، نَالُوا ا َّ مِم أفَْضَل َشيْئًا لَنَا ُ اللّٰه

بِيَسُوع ُ الاقتِدَاء
لِهَذَا َكسَحَابَةٍ. ِنَا ب ُيحِيطُونَ لِلإيمَاِن يَن َكثِيرِ شُهُودًا هُنَاكَ أّنَ تَرَْونَ ْ أنْتُم فَهَا ١ وَلْنَجر١٢ِ بِسُهُولَةٍ. تُعِيقَنَا أْن ُمِْكُن ي َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي مَِن ِحمٍل كُّلِ مِْن َّْص فَلْنَتَخَل
أجِْل َمِْن ف وَمَُكمِّلِهِ. ِنَا يمَان إ قَائِدِ يَسُوعَ، عَلَى عُيُونَنَا وَلْنُثَبِّْت ٢ لَنَا. المَرُسوِم بَاِق الّسِ فِي بَِصبرٍ
ُ مَكَانَه الآنَ أخَذَ وَقَْد بِالعَارِ. مُْستَهِينًا لِيَب، الّصَ احتَمََل انتِظَارِهِ، فِي كَانَ الَّذِي الفَرَِح
ُأنَاٍس مِْن ِ دِيدَة الّشَ ِ العَدَاوَة ِ هَذِه مِثَْل احتَمََل الَّذِي هَذَا لُوا تَأمَّ ٣ اللّٰه. عَْرِش يَمِينِ عَْن

تَْستَْسلِمُوا. وَلَا تَْفشَلُوا لَا ى َّ َحت ُخطَاةٍ،

أبُونَا ُ اللّٰه
َ رَِسالَة ْ نَِسيتُم مَا َّ ُب وَر ٥ المَوِْت. ى َّ َحت ةِ َّ الخَطِي ِضّدَ بِكُْم حَر فِي ُتجَاهِدُوا لَْم الآنَ، ى َّ َحت ٤

يَقُوُل: عِنْدَمَا ُ لَه كَأْولَادٍ لـَكُْم ُ اللّٰه يُوَّجِهُهَا َّتِي ال شِجيِع َّ الت
* ، ّبِ َّ الر ِتَْأدِيِب ب تَْستَِخّفَ «لَا

خَُك. َّبِ يُو ِحينَ تَْفشَْل وَلَا
هُْم، ُيحِبُّ الَّذِيَن يُؤَدُِّب ّبُ َّ فَالر ٦

† لَهُ.» ابْنًا ُ يَْقبَلُه مَْن كُّلَ ُ َيجْلِد َ وَهُو
ُ يُؤَدِّبُه لَا ابٍن فَأّيُ كَأبْنَاءٍ. يُعَامِلـُكُْم َ اللّٰه أّنَ تُبَېِّنُ هَا لِأّنَ كَتَْأدِيٍب، َ ة المَشَّقَ فَاْحتَمِلُوا ٧
ً أبْنَاء لَا رعِيِّينَ، َّ الش غَيْرِ كَالأبْنَاءِ تَكُونُونَ الأبْنَاءِ، كُّلُ ُب يُؤَدَّ َكمَا بُوا، تُؤَدَّ لَْم فَإذَا ٨ أبُوهُ؟

«يهوه.» المُْقتَبَس الأصل َّّب الر ١٢:٥*
٣:١١-١٢. أمثَال ١٢:٦†
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َنحـتَرِمُهُْم. َّا وَكُن يُؤَدِّبُونَنَا، ونَ ُّ ي بَشَرِ ٌ آبَاء جَمِيعًا لَنَا كَانَ فَقَْد هَذَا، عَْن وَفَضلًا ٩ َحقِيقِيِّينَ.
قَلِيلَةٍ لِفَترَةٍ هَؤُلَاءِ بَنَا أدَّ ١٠ فَنَحيَا؟ أروَاِحنَا، أبِي اللّٰهِ، لِتَْأدِيِب َنخَضَع أْن ِنَا ب ُ َيجْدُر فَكَْم

قَدَاَستِهِ. فِي نَشتَرِكَ لـِكَي ِلخـَيرِنَا، فَيُؤَدِّبُنَا ُ اللّٰه ا أمَّ مُنَاِسبًا، رَأْوا مَا َحسََب
بُوا تَدَرَّ الَّذِيَن لـَِكّنَ ُمحزِنًا. ُ يَرَاه بَْل وَقْتِهِ، فِي مُفرِحًا أدِيَب َّ الت يَرَى ابٍن مِِن وَمَا ١١
البِرِّ. َحيَاةِ مِْن ابَِع َّ الن لَامَ الّسَ َحيَاتِهِْم فِي أنتََج قَْد أدِيَب َّ الت أّنَ بَعْدُ فِيمَا يَرَْونَ أدِيِب َّ بِالت

تَْسلـُكُون َكيَْف انتَبِهُوا
َ أمَام يَق رِ الّطَ مَهِّدُوا ١٣ عِيفَةَ! الّضَ الرَُّكَب وََشّدِدُوا َّخوَةَ، الر أيَادِيَكُمُ فَارفَعُوا ١٢
اِس، َّ الن جَمِيِع مََع لَاِم الّسَ إلَى اْسعَوْا ١٤ تُشفَى! بَْل العَرجَاءُ، ُ القَدَم َع َّ تَتَخَل ا َّ لِئَل أقْدَامِكُْم،
عَلَى اْحرُِصوا ١٥ . ّبَ َّ الر أحَدٌ يَرَى أْن ُمِْكُن ي لَا القَدَاَسةِ فَبِغَيرِ َسةً. مُقَّدَ ً َحيَاة وَعِيشُوا
يَن! َكثِيرِ وَيُسَمِّمَ مَرَارَةٍ ُ جَذر بِكُْم قُلُو فِي يَنْبَُت َّا لِئَل اللّٰهِ، َ نِعْمَة أحَدُكُْم يُفَوَِّت لَا أْن
ُ ُحقُوقَه بَاعَ الَّذِي عِيسُو كَانَ َكمَا آثِمًا أْو أمِينٍ َ غَيْر أحَدُكُْم يَكُونَ لَا أْن عَلَى وَاْحرُِصوا ١٦
لَْم بَعْدُ فِيمَا َ البَرَكَة يَرَِث أْن أرَادَ ا َّ لَم ُ ه َّ أن تَعْرِفُونَ ْ وَأنْتُم ١٧ عَاِم! الّطَ بَعِْض مُقَابَِل َكبِكرٍ
بِدُمُوٍع. ِيهِ أب مِْن َ البَرَكَة َطلََب ُ ه َّ أن مََع حَدََث، مَا فِيهَا ُ يُغَيِّر ً يقَة َطرِ َيجِْد لَْم إْذ لَهُ. يُستَمَْع

ارِ. َّ بِالن وَيَْشتَعُِل يُلمَُس َجبٍَل إلَى تَْأتُوا لَْم ْ وَأنْتُم ١٨
وَزَوَابَِع. ٍ وَعَتْمَة ٍ ُظلمَة مَكَاِن إلَى تَْأتُوا لَْم

َف َّ يَتَوَق أْن َلْتَمِسُونَ ي ُ سَمِعُوه الَّذِيَن َجعََل نَاطٍِق، َصوٍْت إلَى أْو بُوٍق نَْفِخ إلَى تَْأتُوا لَْم ١٩
يَنْبَغِي َحيَوَاٌن، َبََل الج لَمََس لَوْ ى َّ «َحت بِهِ: ُأمِرُوا مَا َيحْتَمِلُوا لَْم إْذ ٢٠ إلَْيهِْم. ُ ه المُوَجَّ ُ الكَلَام

† َخوْفًا.» أرَتجُِف «أنَا قَاَل: مُوسَى إّنَ ى َّ َحت ا ِجّدً ُمخِيفًا ُ المَنظَر وَكَانَ ٢١* رَجمُهُ.»

١٩:١٢-١٣. الخروج َاب كت من رجمه … ى َّ حت ١٢:٢٠*
أحْدَاثَا تصُف ١٨-٢١ من وَالأعدَاد .٩:١٩ التثنية َاب كت من خوفًا … أنَا ١٢:٢١†
بِهَا َمتع يت َّتِي ال بِالنعمة ذلك مقَارِنًا .١٩ الخروج َاب كت ْ انْظُر موسى. ام أيَّ لليهودِ وَقَعت

٢٢-٢٤. الأعدَاد الجديد: العَْهد أبْنَاء
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ْ ِجئتُم ةِ. َّ ي مَاوِ الّسَ القُْدِس ، الحَّيِ ِ اللّٰه ِ مَدِينَة *إلَى صِْهيَوْنَ، َجبَِل إلَى ْ ِجئتُم كُْم َّ لـَِكن ٢٢
مَِن ٍ جَمَاعَة إلَى ْ ِجئتُم ٢٣ بَهِيٍج. احتِفَاٍل فِي ُجتَمِعِينَ الم ِ المَلَائِكَة مَِن الآلَاِف عَشَرَاِت إلَى
إلَى ْ ِجئتُم البَشَرِ. كُّلِ قَاضِي اللّٰهِ، إلَى ْ ِجئتُم مَاءِ. الّسَ فِي ٌ بَة مَْكتُو أسمَاؤُهُْم الَّذِيَن الأبكَارِ
†يُكَلِّمُنَا مَرُشوٍش دٍَم وَإلَى جَدِيدٍ، عَْهدٍ وَِسيِط يَسُوعَ، إلَى ْ ِجئتُم ٢٤ لِينَ. َّ مَُكم أبْرَاٍر أْروَاِح
مَْن سَمَاعَ تَرْفُُضوا لَا أْن عَلَى فَاْحرُِصوا ٢٥ ِيَل. هَاب ُ دَم ِ بِه مَنَا َّ كَل مَا مِْن أفَْضَل بُِأمُوٍر
العِقَاِب. مَِن يَْنجُوا فَلَْم الأْرِض، عَلَى رَهُْم حَّذَ مَْن إلَى يَْستَمِعُوا أْن هَؤُلَاءِ رَفََض يُكَلِّمُكُْم.
ُ َصوْتُه الأْرَض َّ هَز ٢٦ مَاءِ؟ الّسَ مَِن ُيحَّذِرُنَا الَّذِي عَِن ابتَعَدنَا إذَا َ نَنجُو أْن يَسَعُنَا فََكيَْف

فَقَاَل: الوَعْدَ هَذَا قَطََع فَقَْد الآنَ ا أمَّ الوَقِْت، ذَلَِك فِي
ُأْخرَى، ً ة «مَّرَ

وَحدَهَا، الأْرَض لَا َسُأزَلزُِل
‡ أيًْضا.» َ مَاء الّسَ بَِل

َمخْلُوقَةٌ. ُ أشيَاء ِهيَ إْذ َستُزَاُل. ِ ِتَة اَب َّ الث َ غَيْر َ الأْشيَاء أّنَ عَلَى يَدُّلُ ُأْخرَى،» ً ة «مَّرَ فَقَولُهُ: ٢٧
َ هُو ُ نَنَالُه الَّذِي َلـَكُوُت وَالم ٢٨ َستَبْقَى. تُزَلزََل أْن يُمِْكُن لَا َّتِي ال َ الأْشيَاء أّنَ يَعْنِي وَهَذَا
وَمَهَابَةٍ. ِتَوْقِيرٍ ب ً مَقبُولَة ً عِبَادَة َ اللّٰه ولنَعبُدِ لَهُ، امتِنَانَنَا فَلْنُظهِرِ لِهَذَا َلَةِ. لز َّ لِلز قَابٍِل ُ غَيْر مَلـَكُوٌت

مُلتَهِمَةٌ! نَارٌ فَإلَهُنَا ٢٩

َ استَِضافَة تَنْسَوْا وَلَا ٢ بَعٍْض. َ َنحْو بَعُْضكُْم ةِ َّ ي الأَخوِ تِكُمُ َّ َمحَب فِي وا ُّ استَمِر ١ يَدرُوا.١٣ أْن دُونَ بُيوتِهِْم فِي ً مَلَائِكَة اْستََضافُوا مَِن اِس َّ الن َمَِن ف َبَاءِ، الغُر
ُ أنْتُم كُْم َّ كَأن المُعَامَلَةِ، ُسوءِ َضحَايَا رُوا َّ وَتَذَك مَعَهُْم. مَسُجونُونَ َّكُْم كَأن المَسُجونِينَ رُوا َّ تَذَك ٣
أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ةِ. َّ وِجي َّ الز ِ الخِيَانَة عَِن فَابْتَعِدُوا وَاَج، َّ الز َمِيُع الج َ يُكرِم أْن يَنْبَغِي ٤ تُعَانُونَ. الَّذِيَن

القُْدِس. لمدينة القديمة الأْسمَاء من صِْهيَوْن ١٢:٢٢*
ليب. الّصَ عَلَى ُسفك الَّذِي يسوع الرب دم أْي مرشوش دم ١٢:٢٤†

.٢:٦ ي َّ حج ١٢:٢٦‡
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لَدَيْكُْم. بِمَا وَاقنَعُوا المَاِل، ةِ َّ َمحَب مِْن َحيَاتَكُْم احفَظُوا ٥ نَاةَ. ُّ وَالز ا ًّ ِجنِسي المُنحَلِّينَ َسيَدِيُن َ اللّٰه
قَاَل: َ اللّٰه أّنَ وَاذكُرُوا

أترُكََك، لَْن «أنَا
* عَنَْك.» أَتخَلَّى وَلَْن

ثِقَةٍ: بِكُّلِ نَقُوَل أْن ُمِكنُنَا ي لِهَذَا ٦
أخَاُف. فَلَا مُعِينِي ّبُ َّ الر »

† بِي؟» ُ يَْصنَعَه أْن لِبَشَرٍ ُمِْكُن ي الَّذِي فَمَا
يمَانِهِْم. بِإ وَاقتَدُوا َحيَاتِهِْم َ َحِصيلَة لُوا تَأمَّ اللّٰهِ. بِكَلَاِم مُوكُْم َّ كَل الَّذِيَن قَادَتَكُمُ اذكُرُوا ٧

لِأحَدٍ تَْسمَُحوا فَلَا ٩ الأبَدِ، وَإلَى َ وَاليَوْم أمسًا هُوَ، َكمَا َ فَهُو رُ. َّ يَتَغَي لَا المَِسيَح يَسُوعَ إّنَ ٨
ى َّ ٺَتَقَو أْن َ هُو فَالأفَضُل يَسُوعَ. عَْن ِ يبَة الغَرِ عَالِيِم َّ الت مَِن ٍ ُمخْتَلِفَة أنوَاٍع َ وَرَاء كُْم َّ َيجُر بِأْن
لَا ٌ ذَبِيحَة وَلَدَيْنَا ١٠ رَاعُوهَا. الَّذِيَن مِْنهَا يَْستَفِْد لَْم َّتِي ال عَاِم الّطَ ِ بِأنْظِمَة لَا بِالنِّعمَةِ، بُكُْم قُلُو
رَئيُس يَْدخُُل ١١ ةٍ. َّ أْرِضي ٍ َخيْمَة فِي َيخْدِمُونَ الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة ُأولَئَِك مِْنهَا يَْأكَُل أْن ُ يَْقدِر
الخَطَايَا، عَِن بَانًا قُر َيَوَانَاِت الح بِدِمَاءِ الأقْدَاِس قُْدِس إلَى القَدِيِم النِّظَاِم ذَلَِك فِي ِ الـكَهَنَة

ِم. َّ ُخَي الم خَارَِج فَتُحرَُق نَْفسُهَا َيَوَانَاِت الح أْجسَادُ ا أمَّ
ًسا مُقَّدَ ُ َشعْبَه لِيَْجعََل ِ المَدِينَة بَاِب خَارَِج أيًْضا مَ َّ تَأل الَّذِي يَسُوعَ عَلَى يَنْطَبُِق وَهَذَا ١٢
ٌ بَاقِيَة ٌ مَدِينَة هُنَا لَنَا لَيْسَْت إْذ ١٤ عَارِهِ. فِي وَنَشتَرِْك ِم َّ ُخَي الم خَارَِج ِ إلَيْه لِنَخرُْج لِهَذَا، ١٣ بِدَمِهِ.
سبِيِح َّ الت َ ذَبَاِئح بِيَسُوعَ فَلْنُقَّدِْم ١٥ ِيَةِ. الآت ِ المَدِينَة تِلَْك إلَى ُع َّ نَتَطَل َنحُْن بَْل بِهَا، َك لِنَتَمَّسَ
الخـَيْرِ فِعَل تَنْسَوْا وَلَا ١٦ بِاْسمِهِ. بِالإيمَاِن اعتِرَافِنَا عَِن فَوِّيَ الّشَ َ عبِير َّ الت أِي للّٰهِ، اِئِم الدَّ

ا. َحّقً َ اللّٰه تَسُرُّ َّتِي ال ُ بَاِئح الذَّ ِهيَ ِ فَهَذِه ِيَن. الآخَر حَاجَاِت َسّدِ فِي وَالاشتِرَاكَ
عَالِمِينَ رِعَايَتِكُْم عَلَى يَسْهَرُونَ فَهُْم لِسُلطَتِهِْم. وَاخَضعُوا وِحيِّينَ ُّ الر قَادَتَكُمُ أطِيعُوا ١٧
ةٍ، بِمَشَّقَ لَا بِفَرٍَح ِخدمَتَهُْم وا يُؤَدُّ لـِكَي فَأطِيعُوهُْم ذَلَِك. عَْن ِ اللّٰه أمَامَ مَسؤُولُونَ هُْم أّنَ

.٣١:٦ التثنية ١٣:٥*
.١١٨:٦ المَزْمُور ١٣:٦†
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ِنَا َحيَات فِي تَمَامًا مِيرِ الّضَ مُرتَاُحو َنحُْن لِأجْلِنَا. وا ُّ َصل ١٨ لِفَائِدَتِكُْم. لَيْسَْت تَهُْم مَشَّقَ لِأّنَ
وا ُّ تَُصل أْن مِنْكُْم وَأْرُجو ١٩ شَيءٍ. كُّلِ فِي وَاَب الّصَ نَفعََل أْن دَائِمًا نَشتَِهي نَا َّ لِأن وَِخدمَتِنَا،

يعًا. سَرِ إلَيكُْم عَودَتِي أجِْل مِْن خَاّصٍ َنحوٍ عَلَى
العَظِيِم الخِرَاِف رَاِعيَ المَِسيِح، يَسُوعَ نَا َّ َب ر المَوِْت مَِن أقَامَ الَّذِي لَاِم الّسَ َ إلَه لَيَْت ٢٠
َتحتَاُجونَ َصاِلحٍ شَيءٍ بِكُّلِ يُسَلِّحُكُْم ٢١ ، الأبَدِّيَ الجَدِيدَ العَْهدَ َصانِعًا ُ دَمَه َسفََك الَّذِي
الأبَدِ. إلَى َجْدُ الم ُ لَه الَّذِي المَِسيِح يَسُوعَ فِي يُرِضيهِ مَا فِينَا يَعْمَُل ُ فَلَيتَه إرَادَتَهُ. لِتَعْمَلُوا ِ إليه

آمِين.
قَدرَ ً ُمختَصَرَة َجعَلْتُهَا وَقَْد هَذِهِ، شِجيِع َّ الت َ رَِسالَة تَْقبَلُوا أْن ُأَصلِّي الإْخوَةُ، هَا أّيُ ٢٢
الّسِْجِن. مَِن تِيمُوثَاوَُس أِخينَا سَرَاُح ُأطلَِق قَْد ُ ه َّ بِأن عِلمًا ُأِحيطَكُْم أْن أوَدُّ ٢٣ الإمكَاِن.
جَمِيعًا قَادَتِكُْم إلَى ِنَا ات َّ َتحِي َلِّغُوا ب ٢٤ يَتِكُْم. لِرُؤ آتِي ِحينَ مَعِي ُ َسأصحَبُه يبًا، قَرِ إلَيَّ وََصَل فَإذَا
لِتَكُْن ٢٥ اتِهِْم. َّ َتحِي يطَاليَا إ مِْن جَاءُوا الَّذِيَن كُّلُ يُبَلِّغُكُْم ِس. المُقَّدَ ِ اللّٰه َشعِْب جَمِيِع وَإلَى

آمِين. جَمِيعًا. مَعَكُْم ِ اللّٰه ُ نِعْمَة
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