
نياِنيرولُِ ِإىل اَلِْعبساَلر ولُسالَةُ بِرس  
  االبن أعظم من املالئكة

1 
كلَّمنا يف هِذِه األياِم األخريِة يف ابِنِه، الَّذي جعله 2اَُهللا، بعد ما كلَّم اآلباَء باألنبياِء قَدميا، بأنواٍع وطُرٍق كثريٍة، 1

الَّذي، وهو بهاُء مجِدِه، ورسم جوهِرِه، وحاِملٌ كُلَّ األشياِء بكَِلمِة 3ضا عِملَ العالَمني، واِرثًا لكُلّ شيٍء، الَّذي بِه أي
صائرا أعظَم ِمن املَالئكَِة ِمبقداِر ما 4قُدرِتِه، بعد ما صنع بنفِسِه تطهريا خلطايانا، جلَس يف يمِني العظَمِة يف األعايل، 

ا أفضوِرثَ امسملَ ِمنه.  
وأيضا 6؟ "أنا أكونُ له أبا وهو يكونُ يلَ ابنا: "؟ وأيضا"أنت ابين أنا اليوم ولَدتك: "ألنه ملَن ِمن املَالئكَِة قالَ قَط5ُّ

الصاِنع مالئكَته رياحا ": وعِن املَالئكَِة يقول7ُ". ولتسجد له كُلُّ مالئكَِة اِهللا: "متى أدخلَ الِبكر إىل العالَِم يقولُ
أحببت 9. قَضيب اسِتقامٍة قَضيب ملِكك. كُرسيك يا أُهللا إىل دهِر الدهوِر: "وأما عن اِلابِن8". وخدامه هليب ناٍر
أنت يا رب يف البدِء "و10". ائكِمن أجِل ذلك مسحك اُهللا إهلُك ِبزيِت اِلابِتهاِج أكثَر ِمن شرك. الِبر وأبغضت اإلمثَ

يكدلُ يمهي ع ماواتوالس ،األرض ستتبقَى، وكُلُّها كثَوٍب تبلَى، 11. أس ولكن أنت وكَِرداٍء 12هي تبيد
ريى. تطويها فتتغلن تفن وِسنوك ،أنت املَالئكَِة قالَ قَط13ُّ". ولكن أنت ِمن ملَن ثُم" :عن ي اجِلس عى أضميين حت

يكموِطئًا لقَدم 14؟ "أعداَءكِرثوا اخلَالصأنْ ي تيدينِة ألجِل العلَةً للِخدمرسةً ما خاِدمأرواح مهمجيع ألَيس.!  
  
  
 

  حتذير و إنذار من رفض املسيح
2 
1 ،هفوتإىل ما ِمسعنا لئالَّ ن أكثَر هبنتأنْ ن ِجبإن2ْلذلك ي هةً، ألنثاِبت تالئكَةٌ قد صارا م ةُ الَّيت تكلَّمِت الكَِلمكان 

فكيف ننجو نحن إنْ أمهَلنا خالصا هذا ِمقداره؟ قد ابتدأَ الرب بالتكَلُِّم بِه، 3وكُلُّ تعد ومعصيٍة نالَ مجازاةً عاِدلَةً، 
ا اُهللا معهم بآياٍت وعجائب وقواٍت متنوعٍة ومواِهِب الروِح القُدِس، حسب شاِهد4ثُم تثَبت لنا ِمن الَّذين ِمسعوا، 

  .إرادِتِه
  ـوع يشبه إخوتهيس
5نهع الَّذي نتكَلَّم تيدالع خِضِع العالَمملَالئكٍَة مل ي هوِضٍع قائال6ً. فإنيف م واِحد ِهدى : "لكن شما هو اإلنسانُ حت

ه؟ تذكُرهِقدى تفتاإلنساِن حت قَليالً عن املَالئكَِة7؟ أِو ابن هعتوض .يكدعلى أعماِل ي هوأقَمت ،هٍة كلَّلتجٍد وكراممب .
 نرى على أننا اآلنَ لَسنا. ألنه إذ أخضع الكُلَّ له مل يترك شيئًا غَري خاِضٍع له". أخضعت كُلَّ شيٍء تحت قَدميِه8

ا لهعخضم عدأجِل ألَِم 9. الكُلَّ ب ِة، ِمنكَلَّالً باملَجِد والكَرامم راهن ،سوعقَليالً عن املَالئكَِة، ي ِضعالَّذي و ولكن
 وبِه الكُلُّ، وهو آٍت ألنه الق بذاك الَّذي ِمن أجِلِه الكُل10ُّ. املَوِت، لكَي يذوق بِنعمِة اِهللا املَوت ألجِل كُلّ واِحٍد

ألنَّ املُقَدس واملُقَدسني مجيعهم ِمن واِحٍد، فلهذا 11. بأبناٍء كثريين إىل املَجِد، أنْ يكَملَ رئيس خالِصِهم باآلالِم



: وأيضا13". أُسبحكأُخبر باِمسك إخويت، ويف وسِط الكَنيسِة : "قائال12ًالسبِب ال يستحي أنْ يدعوهم إخوةً، 
فإذ قد تشارك األوالد يف اللَّحِم والدِم 14". ها أنا واألوالد الَّذين أعطانيِهِم اُهللا: "وأيضا". أنا أكونُ متوكّالً علَيِه"

 ،إبليس لطانُ املَوِت، أيس الَّذي له باملَوِت ذاك بيدي ا كذلك فيِهما، لكَيهو أيض كر15اشت الَّذين أولئك عِتقوي- 
ألنه حقا لَيس يمِسك املَالئكَةَ، بل يمِسك نسلَ 16.  كانوا مجيعا كُلَّ حياِتِهم حتت العبوديِة-خوفًا ِمن املَوِت 

ئ17. إبراهيما، وريكونَ رحيم يٍء، لكَييف كُلّ ش هتإخو شِبهغي أنْ ينبكانَ ي ثَم ى ِمنا يف ما ِهللا حتٍة أميننكه يس
  .ألنه يف ما هو قد تألَّم مجربا يقِدر أنْ يعني املُجربني18. يكَفّر خطايا الشعِب

  
  

  املسيح يسوع أعظم من موسى
3 
 اعِتراِفنا ورئيس كهنِتِه املَسيح يسوع، ِمن ثَم أيها اإلخوةُ الِقديسونَ، شركاُء الدعوِة السماويِة، الِحظوا رسول1َ
فإنَّ هذا قد حِسب أهالً ملَجٍد أكثَر ِمن موسى، 3. حالَ كوِنِه أمينا للذي أقامه، كما كانَ موسى أيضا يف كُلّ بيِتِه2

وموسى 5. ِه إنسانٌ ما، ولكن باينَ الكُلّ هو اُهللاألنَّ كُلَّ بيٍت يبني4. ِمبقداِر ما لباين البيِت ِمن كرامٍة أكثَر ِمن البيِت
وبيته نحن إنْ متَسكنا بِثقَِة . وأما املَسيح فكابٍن على بيِتِه6. كانَ أمينا يف كُلّ بيِتِه كخاِدٍم، شهادةً للعتيِد أنْ يتكَلَّم بِه

  .الرجاِء وافِتخاِرِه ثاِبتةً إىل النهايِة
  من عدم اإلميانالتحذير 

7سالقُد وحلذلك كما يقولُ الر" : هوتص مإنْ ِمسعت ،ومِة يف 8اليجِربالت ومكما يف اإلسخاِط، ي ،كُموا قُلوبقَسفال ت
إنهم : تلذلك مقَت ذلك اجليلَ، وقُل10. اختبروين وأبصروا أعمايل أربعني سنةً. حيثُ جربين آباؤكُم9القَفِر، 

اُنظُروا أيها 12". لن يدخلوا راحيت: حتى أقسمت يف غَضيب11. دائما يِضلّونَ يف قُلوِم، ولِكنهم مل يعِرفوا سبلي
ِم إمياٍن يف اِلارِتداِد عن اِهللا احلَيدبع يرِشر قَلب ِدكُمةُ أنْ ال يكونَ يف أح13. اإلخووٍم، ما بل ِعظوا أنفُسكُلَّ ي كُم

ألننا قد ِصرنا شركاَء املَسيِح، إنْ متَسكنا ببداَءِة 14. دام الوقت يدعى اليوم، لكَي ال يقَسى أحد ِمنكُم بغروِر اخلَطيِة
فمن هم الَّذين 16". كُم، كما يف اإلسخاِطاليوم، إنْ ِمسعتم صوته فال تقَسوا قُلوب:"إذ قيل15َالثّقَِة ثاِبتةً إىل النهايِة، 

ومن مقَت أربعني سنةً؟ ألَيس الَّذين 17إذ ِمسعوا أسخطوا؟ ألَيس مجيع الَّذين خرجوا ِمن ِمصر بواِسطَِة موسى؟ 
فنرى أُم مل 19، إالَّ للذين مل يطيعوا؟ "لن يدخلوا راحته: "وملَن أقسم18أخطأوا، الَّذين جثَثُهم سقَطَت يف القَفِر؟ 

  .يقِدروا أنْ يدخلوا لعدِم اإلمياِن
  
  
  
  



  راحة لشعب اهللا
4 
1ِمنه قد خاب هأن ِمنكُم دى أحرِتِه، يخوِل إىل راحقاِء وعٍد بالدمع ب هأن ،فخرنا كما 2! فلنشا قد بأيض حننا نألن

ألننا نحن املؤِمنني ندخلُ 3. إذ مل تكُن ممتِزجةً باإلمياِن يف الَّذين ِمسعوا.  تنفَع كِلمةُ اخلَبِر أولئكأولئك، لكن مل
. مع كوِن األعماِل قد أُكِملَت منذُ تأسيِس العالَِم" لن يدخلوا راحيت: حتى أقسمت يف غَضيب: "الراحةَ، كما قالَ

لن : "ويف هذا أيضا5". واستراح اُهللا يف اليوِم الساِبِع ِمن مجيِع أعماِلِه: " موِضٍع عن الساِبِع هكذاألنه قالَ يف4
يعين أيضا يوما قائالً 7فإذ بقي أنَّ قَوما يدخلونها، والَّذين بشروا أوالً مل يدخلوا لسبِب الِعصياِن، 6". يدخلوا راحيت

يف داود" :ومكما قيلَ" الي ،هماٍن هذا ِمقدارز عدب" :كُموا قُلوبقَسفَال ت هوتص مإنْ ِمسعت ،وم8". الي شوعلو كانَ ي هألن
روٍم آخذلك عن ي عدب لَما تكَلَّم مهعِب اِهللا9. قد أراحةٌ لشراح تقياس10! إذًا ب هتلَ راحخهو ألنَّ الَّذي د راحت

فلنجتِهد أنْ ندخلَ ِتلك الراحةَ، لئالَّ يسقُطَ أحد يف ِعربِة الِعصياِن هِذِه 11. أيضا ِمن أعماِلِه، كما اُهللا ِمن أعماِلِه
نفِس والروِح واملَفاِصِل ألنَّ كِلمةَ اِهللا حيةٌ وفَعالَةٌ وأمضى ِمن كُلّ سيٍف ذي حديِن، وخاِرقَةٌ إىل مفرِق ال12. عيِنها

ولَيست خليقَةٌ غَري ظاِهرٍة قُدامه، بل كُلُّ شيٍء عريانٌ ومكشوف لعيني 13. واِملخاِخ، ومميزةٌ أفكار القَلِب ونياِتِه
  .ذلك الَّذي معه أمرنا

  يسوع املسيح رئيس الكهنة األعظم
ألنْ لَيس لنا رئيس كهنٍة 15. از السماواِت، يسوع ابن اِهللا، فلنتمسك باإلقراِرفإذ لنا رئيس كهنٍة عظيم قد اجت14

فلنتقَدم بِثقٍَة إىل عرِش النعمِة لكَي ننالَ 16. غَري قاِدٍر أنْ يرثي لضعفاِتنا، بل مجرب يف كُلّ شيٍء ِمثلُنا، بال خطيٍة
  .مةً عونا يف حيِنِهرمحةً ونِجد ِنع

  
  
 
5 
قاِدرا أنْ 2ألنَّ كُلَّ رئيِس كهنٍة مأخوٍذ ِمن الناِس يقام ألجِل الناِس يف ما ِهللا، لكَي يقَدم قَرابني وذَبائح عن اخلطايا، 1

م أنه كما يقَدم عن اخلطايا ألجِل الشعِب وهلذا الضعِف يلتِز3. يترفَّق باجلُهاِل والضالّني، إذ هو أيضا محاطٌ بالضعِف
كذلك 5. وال يأخذُ أحد هِذِه الوظيفَةَ بنفِسِه، بل املَدعو ِمن اِهللا، كما هارونُ أيضا4. هكذا أيضا ألجِل نفِسِه

ٍة، بل الَّذي قالَ لهنكه ئيسر صريلي هفسن دجما مل يأيض اب: "املَسيح أنتكولَدت ومين أنا الي."  
6روِضٍع آخا يف مكما يقولُ أيض" :قلكي صادِة متبإىل األبِد على ر كاِهن أنت". 

7 ِمن له ِمعاملَوِت، وس ِمن هلّصخعاٍت للقاِدِر أنْ يرموٍع طَِلباٍت وتضديٍد ودراٍخ شبص مِدِه، إذ قَدساِم جالَّذي، يف أي
وإذ كُملَ صار جلميِع الَّذين يطيعونه، سبب خالٍص أبدي، 9. مع كوِنِه ابنا تعلَّم الطّاعةَ ِمما تألَّم بِه8تقواه، أجِل 
10قلكي صادِة متبٍة على رنكه ئيساِهللا ر ا ِمندعوم.  

  التحذير من األرتداد



 إذ كانَ - ألنكُم 12. ، وعِسر التفسِري لننِطق بِه، إذ قد ِصرتم متباِطئي املَساِمِعالَّذي ِمن ِجهِتِه الكَالم كثري ِعندنا11
أقواِل اِهللا، وِصرتم   حتتاجونَ أنْ يعلّمكُم أحد ما هي أركانُ بداَءِة- ينبغي أنْ تكونوا معلّمني لسبِب طوِل الزماِن 

ألنَّ كُلَّ من يتناولُ اللَّبن هو عدمي اِخلربِة يف كالِم الِبر، ألنه ِطفلٌ، 13.  طَعاٍم قَويمحتاجني إىل اللَّبِن، ال إىل
14راخلَِري والش نيمييِز بةً على التبردم احلَواس هلُم تِن قد صاررمِب التببس الَّذين ،فللباِلغني القَوي ا الطَّعاموأم.  

  
  
 
6 
لذلك ونحن تاِركونَ كالم بداَءِة املَسيِح، لنتقَدم إىل الكَماِل، غَري واِضعني أيضا أساس التوبِة ِمن األعماِل املَيتِة، 1

.  إنْ أِذنَ اُهللاوهذا سنفعلُه3تعليم املَعمودياِت، ووضع األيادي، قيامةَ األمواِت، والدينونةَ األبديةَ، 2واإلمياِن باِهللا، 
وذاقوا كِلمةَ اِهللا الصاِلحةَ 5ألنَّ الَّذين استنريوا مرةً، وذاقوا املَوِهبةَ السماويةَ، وصاروا شركاَء الروِح القُدِس، 4

. مِ ابن اِهللا ثانيةً ويشهرونهوسقَطوا، ال يمِكن جتديدهم أيضا للتوبِة، إذ هم يصِلبونَ ألنفُِسِه6وقواِت الدهِر اآليت، 
7 كَةً ِمنرتنالُ ب ،أجِلِهم ِمن تفُِلح ا للذينا صاِلحشبع تجةً، وأنتا كثرياآليتَ علَيها ِمرار ِت املَطَرِربا قد شألنَّ أرض
  .نِة، الَّيت ِنهايتها للحريِقولكن إنْ أخرجت شوكًا وحسكًا، فهي مرفوضةٌ وقريبةٌ ِمن اللَّع8. اِهللا
ألنَّ اَهللا لَيس 10. ولكننا قد تيقَّنا ِمن ِجهِتكُم أيها األِحباُء، أُمورا أفضلَ، ومختصةً باخلَالِص، وإنْ كُنا نتكَلَّم هكذا9

ولكننا 11. ِه، إذ قد خدمتم الِقديسني وختِدمونهمعملكُم وتعب املَحبِة الَّيت أظهرتموها نحو اِمس بظاِلٍم حتى ينسى
لكَي ال تكونوا متباِطئني بل 12نشتهي أنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنكُم يظِهر هذا اِلاجِتهاد عينه ليقِني الرجاِء إىل النهايِة، 

ِرثونَ املَواعيدباإلمياِن واألناِة ي بالَّذين ثّلنيمتم.  
  وعد اهللا الصادق

إني ُألباِركَنك بركَةً وأُكَثّرنك : "قائال14ًفإنه لَما وعد اُهللا إبراهيم، إذ مل يكُن له أعظَم يقِسم بِه، أقسم بنفِسِه، 13
لّ مشاجرٍة ِعندهم ألجِل فإنَّ الناس يقِسمونَ باألعظَِم، وِنهايةُ ك16ُ. املَوِعد وهكذا إذ تأنى نال15َ". تكثريا

مثبيِت هي القَسٍم، 17. التطَ بقَسسِر قَضائِه، تويتغ مدثَِة املَوِعِد عرا لوكثري أكثَر ظِهراُهللا أنْ ي فلذلك إذ أراد
عزيةٌ قَويةٌ، نحن الَّذين التجأنا لنمِسك حتى بأمريِن عدميِي التغيِر، ال يمِكن أنَّ اَهللا يكِذب فيِهما، تكونُ لنا ت18

حيثُ 20الَّذي هو لنا كِمرساٍة للنفِس مؤتمنٍة وثاِبتٍة، تدخلُ إىل ما داِخلَ اِحلجاِب، 19بالرجاِء املَوضوِع أمامنا، 
  . األبِددخلَ يسوع كساِبٍق ألجِلنا، صائرا على رتبِة ملكي صادق، رئيس كهنٍة إىل

  
  
  
  



  ملكي صادق الكاهن
7 
1 ،كَهِة املُلوِك وباركسر ا ِمنراِجع لَ إبراهيمقبالَّذي است ،لياِهللا الع كاِهن ،ساليم ِلكهذا، م قلكي صادألنَّ م
" مِلك السالِم"أي " مِلك ساليم"أيضا ، ثُم "مِلك الِبر"املُترجم أوالً . ِمن كُلّ شيٍء الَّذي قَسم له إبراهيم عشرا2
ثُم 4. هذا يبقَى كاِهنا إىل األبِد. ال بداَءةَ أياٍم له وال ِنهايةَ حياٍة، بل هو مشبه بابِن اِهللا. بال أٍب، بال أُم، بال نسٍب3

وأما الَّذين هم ِمن بين الوي، 5! يضا ِمن رأِس الغنائِمانظُروا ما أعظَم هذا الَّذي أعطاه إبراهيم رئيس اآلباِء، عشرا أ
 ُم قد خرجوا ِمنمع أ ،مهتإخو اموِس، أيى النضقتمب عبروا الششعةٌ أنْ يم وصيفله ،نوتذونَ الكَهيأخ الَّذين

لِب إبراهيم6. ص رشقد ع مِمنه بسن له الَّذي لَيس ولكناملَواعيد الَّذي له كوبار ،ٍة7! إبراهيمرشاجوبدوِن كُلّ م :
: حتى أقولُ كِلمة9ً. وهنا أُناس مائتونَ يأخذونَ عشرا، وأما هناك فاملَشهود له بأنه حي8األصغر يبارك ِمن األكبِر، 

بإبراهيم رشقد ع ا اآلِخذَ األعشار10. إنَّ الوي أيضقلكي صادم لهقباست لِب أبيِه حنييف ص عدكانَ ب هألن.  
  الرب يسوع وملكي صادق

إىل أنْ يقوم كاِهن   ماذا كانِت احلاجةُ بعد- إذ الشعب أخذَ الناموس علَيِه -فلو كانَ بالكَهنوِت الالَّوي كمالٌ 11
ألنه إنْ تغير الكَهنوت، فبالضرورِة يصري تغير للناموِس 12.  على رتبِة هارونَآخر على رتبِة ملكي صادق؟ وال يقالُ

فإنه واِضح أنَّ ربنا قد 14. ألنَّ الَّذي يقالُ عنه هذا كانَ شريكًا يف ِسبٍط آخر مل يالِزم أحد ِمنه املَذبح13. أيضا
وذلك أكثَر وضوحا أيضا إنْ كانَ 15. ، الَّذي مل يتكَلَّم عنه موسى شيئًا ِمن ِجهِة الكَهنوِتطَلَع ِمن ِسبِط يهوذا

 ،رآخ كاِهن قومي قلكي صادِة حياٍة ال 16على ِشبِه مِب قوسٍة، بل حبديسٍة جِب ناموِس وصيسحب لَيس قد صار
فإنه يصري إبطالُ الوصيِة الساِبقَِة ِمن 18". كاِهن إىل األبِد على رتبِة ملكي صادق ":ألنه يشهد أنك17. تزولُ

. ولكن يصري إدخالُ رجاٍء أفضلَ بِه نقتِرب إىل اِهللا. إذ الناموس مل يكَملْ شيئًا19أجِل ضعِفها وعدِم نفِعها، 
: ألنَّ أولئك بدوِن قَسٍم قد صاروا كهنةً، وأما هذا فبقَسٍم ِمن القائِل له21 قَسٍم، وعلى قَدِر ما إنه لَيس بدوِن20

"قلكي صادِة متبإىل األبِد على ر كاِهن أنت ،مندي ولَن بالر ما 22". أقسضاِمن سوعي على قَدِر ذلك، قد صار
وأما هذا فِمن أجِل أنه 24كثريين من أجِل منِعِهم باملَوِت عن البقاِء، وأولئك قد صاروا كهنةً 23. لعهٍد أفضلَ

فِمن ثَم يقِدر أنْ يخلّص أيضا إىل التماِم الَّذين يتقَدمونَ بِه إىل اِهللا، إذ هو 25. يبقَى إىل األبِد، له كهنوت ال يزولُ
فيِهم شفَعيف كُلّ حٍني لي يلَ عن أل26. حٍس، قد انفَصنوال د ربال ش وسٍة ِمثلُ هذا، قُدنكه ئيسبنا ر ليقكانَ ي هن

الَّذي لَيس له اضِطرار كُلَّ يوٍم ِمثلُ رؤساِء الكهنِة أنْ يقَدم ذَبائح أوالً عن 27اخلُطاِة وصار أعلى ِمن السماواِت، 
فإنَّ الناموس يقيم أُناسا ِم ضعف 28. شعِب، ألنه فعلَ هذا مرةً واِحدةً، إذ قَدم نفسهخطايا نفِسِه ثُم عن خطايا ال

  .وأما كِلمةُ القَسِم الَّيت بعد الناموِس فتقيم ابنا مكَمالً إىل األبِد. رؤساَء كهنٍة
  
  
  



  املسيح رئيس كهنة العهد اجلديد
8 
1 ا رأسماواِت، : الكَالِم فهووأمِة يف السظَمرِش العمِني عيف ي لَسٍة ِمثلَ هذا، قد جنكه ئيسا 2أنَّ لنا رخاِدم

فِمن . رئيِس كهنٍة يقام لكَي يقَدم قَرابني وذَبائح ألنَّ كُل3َّ. لألقداِس واملَسكَِن احلَقيقي الَّذي نصبه الرب ال إنسانٌ
ثَمهمقَديٌء يا شأنْ يكونَ هلذا أيض ملزمونَ 4.  يقَدي الكهنةُ الَّذين دا، إذ يوجلو كانَ على األرِض لَما كانَ كاِهن هفإن

الَّذين يخِدمونَ ِشبه السماوياِت وِظلَّها، كما أوحي إىل موسى وهو مزِمع أنْ يصنع 5قَرابني حسب الناموِس، 
ولكنه اآلنَ قد حصلَ على 6". انظُر أنْ تصنع كُلَّ شيٍء حسب اِملثاِل الَّذي أُظِهر لك يف اجلَبِل: "ألنه قالَ. ملَسكَنا

  .ِخدمٍة أفضلَ ِمبقداِر ما هو وسيطٌ أيضا لعهٍد أعظَم، قد تثَبت على مواعيد أفضلَ
هوذا أيام تأيت، يقولُ الرب، حني : "ألنه يقولُ هلُم الئما8.  عيٍب لَما طُِلب موِضع لثاٍنفإنه لو كانَ ذلك األولُ بال7

ال كالعهِد الَّذي عِملته مع آبائِهم يوم أمسكت بيِدِهم 9. أُكَملُ مع بيِت إسرائيلَ ومع بيِت يهوذا عهدا جديدا
،أرِض ِمصر ِمن مهُألخِرجبيقولُ الر ،مههدي، وأنا أمهَلتتوا يف عثبمل ي مه10.  ألن هدالَّذي أعه هدألنَّ هذا هو الع

باِم، يقولُ الراألي ِتلك عديِت إسرائيلَ بوأنا أكونُ هلُم إهلًا : مع ب ،مِها على قُلوبوأكت ،واميسي يف أذهاِنِهملُ نأجع
اعِرِف الرب، ألنَّ اجلميع : وال يعلّمونَ كُلُّ واِحٍد قريبه، وكُلُّ واِحٍد أخاه قائال11ً.  شعباوهم يكونونَ يل

إىل كبِريِهم غِريِهمص ين ِمنعِرفون12. سيعدياِتِهم يف ما بدم وتعخطاياه وال أذكُر ،آثاِمِهم نا عفوحي أكونُ صألن ."
  .وأما ما عتق وشاخ فهو قريب ِمن االضِمحالِل. ، عتق األولَ"جديدا: "فإذ قال13َ

  
  

  العبادة يف اخليمة األرضية
9 
1 ،العالَمي ٍة والقُدسِخدم ا فرائضأيض لُ كانَ لهاألو هدالع 2ثُمقالُ لهلُ الَّذي ياألو املَسكَن ِصبن هألن" :القُدس" ،

فيِه 4، "قُدس األقداِس: "ووراَء اِحلجاِب الثّاين املَسكَن الَّذي يقالُ له3.  املَنارةُ واملائدةُ وخبز التقِدمِةالَّذي كانَ فيِه
 الَّيت ِمبخرةٌ ِمن ذَهٍب، وتابوت العهِد مغشى ِمن كُلّ ِجهٍة بالذَّهِب، الَّذي فيِه ِقسطٌ ِمن ذَهٍب فيِه املَن، وعصا هارونَ

ثُم إذ 6. أشياُء لَيس لنا اآلنَ أنْ نتكَلَّم عنها بالتفصيِل. وفَوقَه كروبا املَجِد مظَلّلَِني الِغطاَء5. أفرخت، ولَوحا العهِد
 الكهنِة  الثّاين فرئيسوأما إىل7. صارت هِذِه مهيأةً هكذا، يدخلُ الكهنةُ إىل املَسكَِن األوِل كُلَّ حٍني، صاِنعني اِخلدمةَ

معِلنا الروح القُدس ذا أنَّ طريق األقداِس 8فقط مرةً يف السنِة، لَيس بال دٍم يقَدمه عن نفِسِه وعن جهاالِت الشعِب، 
دم قَرابني وذَبائح، ال يمِكن الَّذي هو رمز للوقِت احلاِضِر، الَّذي فيِه تق9َمل يظهر بعد، ما دام املَسكَن األولُ له إقامةٌ، 

 ،خِدملَ الَّذي يكَممِري أنْ تِة الضِجه ٍة فقط، 10ِمنديسج ِلفٍَة وفَرائضختالٍت مٍة وغَسٍة وأشِربةٌ بأطِعموهي قائم
  .موضوعٍة إىل وقِت اإلصالِح
  املسيح وسيط العهد اجلديد



يس كهنٍة للخرياِت العتيدِة، فباملَسكَِن األعظَِم واألكمِل، غَِري املَصنوِع بيٍد، أِي الَّذي وأما املَسيح، وهو قد جاَء رئ11
بل بدِم نفِسِه، دخلَ مرةً واِحدةً إىل األقداِس، فوجد ِفداًء  ،ولَيس بدِم تيوٍس وعجوٍل12لَيس ِمن هِذِه اخلَليقَِة، 

فكم 14نَ دم ثرياٍن وتيوٍس ورماد ِعجلٍَة مرشوش على املُنجسني، يقَدس إىل طَهارِة اجلَسِد، ألنه إنْ كا13. أبديا
باحلَري يكونُ دم املَسيِح، الَّذي بروٍح أزيلّ قَدم نفسه ِهللا بال عيٍب، يطَهر ضمائركُم ِمن أعماٍل ميتٍة لتخِدموا اَهللا 

احلَي!  
 - إذ صار موت لِفداِء التعدياِت الَّيت يف العهِد األوِل - وألجِل هذا هو وسيطُ عهٍد جديٍد، لكَي يكونَ املَدعوونَ 15

املرياِث األبدي نالونَ وعدوِت املوصي16. ييانُ مب ملزةٌ، يوصي ديثُ توجح ه17. ألنةٌ على املَوتةَ ثاِبتصيى، ألنَّ الو
ألنَّ موسى بعدما كلَّم مجيع 19فِمن ثَم األولُ أيضا مل يكَرس بال دٍم، 18. إذ ال قوةَ هلا البتةَ ما دام املوصي حيا

ِكتاب نفسه الشعِب بكُلّ وصيٍة حبسِب الناموِس، أخذَ دم العجوِل والتيوِس، مع ماٍء وصوفًا ِقرِمزيا وزوفا، ورش ال
واملَسكَن أيضا ومجيع آنيِة اِخلدمِة رشها 21". هذا هو دم العهِد الَّذي أوصاكُم اُهللا بِه: "قائال20ًومجيع الشعِب، 
  !وكُلُّ شيٍء تقريبا يتطَهر حسب الناموِس بالدِم، وبدوِن سفِك دٍم ال حتصلُ مغِفرة22ٌ. كذلك بالدِم

. فكانَ يلزم أنَّ أمِثلَةَ األشياِء الَّيت يف السماواِت تطَهر ِذِه، وأما السماويات عينها، فبذَبائح أفضلَ ِمن هِذِه23
م وجِه اِهللا يدخلْ إىل أقداٍس مصنوعٍة بيٍد أشباِه احلَقيقيِة، بل إىل السماِء عيِنها، ليظهر اآلنَ أما ألنَّ املَسيح مل24
فإذ ذاك 26. وال ليقَدم نفسه ِمرارا كثريةً، كما يدخلُ رئيس الكهنِة إىل األقداِس كُلَّ سنٍة بدِم آخر25. ألجِلنا

هوِر ليبِطلَ اخلَطيةَ يتألَّم ِمرارا كثريةً منذُ تأسيِس العالَِم، ولكنه اآلنَ قد أُظِهر مرةً ِعند انِقضاِء الد كانَ يِجب أنْ
هكذا املَسيح أيضا، بعدما قُدم مرةً 28وكَما وِضع للناِس أنْ يموتوا مرةً ثُم بعد ذلك الدينونةُ، 27. بذَبيحِة نفِسِه

هِظروننتي الِص للذينٍة للخطيةً بال خثاني رظهسي ،حِملَ خطايا كثرييني لكَي.  
  
  
  

  املسيح الذبيحة الواحدة واألبدية
10 
ألنَّ الناموس، إذ له ِظلُّ اخلَرياِت العتيدِة ال نفس صورِة األشياِء، ال يقِدر أبدا بنفِس الذَّبائِح كُلَّ سنٍة، الَّيت يقَدمونها 1

قَدم؟ ِمن أجِل أنَّ اخلاِدمني، وهم مطَهرونَ مرةً، ال يكونُ وإالَّ، أفَما زالَت ت2. على الدواِم، أنْ يكَملَ الَّذين يتقَدمونَ
لذلك 5. ألنه ال يمِكن أنَّ دم ثرياٍن وتيوٍس يرفَع خطايا4. لكن فيها كُلَّ سنٍة ِذكر خطايا3. هلُم أيضا ضمري خطايا

. مبحرقاٍت وذَبائح للخطيِة لَم تسر6. تِرد، ولكن هيأت يل جسداذَبيحةً وقُربانا مل : "ِعند دخوِلِه إىل العالَِم يقولُ
7قُلت ذا أجيُء: ثُميا أُهللا. هأن كشيئَتلَ مي، ألفعنع كتوبرِج الِكتاِب مةً : "إذ يقولُ آِنفًا8". يف دذَبيح كإن

 ِردِة مل تطيللخ قاٍت وذَبائححرا وماوقُربان ِررتاموِس". وال سالن بسح مقَدقال9َ. الَّيت ت لَ : "ثُمذا أجيُء ألفعهأن



فبهِذِه املَشيئَِة نحن مقَدسونَ بتقدِمي جسِد يسوع املَسيِح مرةً 10. يِرتع األولَ لكَي يثَبت الثّاينَ". مشيئَتك يا أُهللا
  .واِحدةً

. يقوم كُلَّ يوٍم يخِدم ويقَدم ِمرارا كثريةً ِتلك الذَّبائح عينها، الَّيت ال تستطيع البتةَ أنْ تِرتع اخلَطيةَوكُلُّ كاِهٍن 11
ضع منتِظرا بعد ذلك حتى تو13وأما هذا فبعدما قَدم عن اخلطايا ذَبيحةً واِحدةً، جلَس إىل األبِد عن يمِني اِهللا، 12

ألنه . ويشهد لنا الروح القُدس أيضا15. ألنه بقُرباٍن واِحٍد قد أكملَ إىل األبِد املُقَدسني14. أعداؤه موِطئًا لقَدميِه
يسي يف قُلوِم هذا هو العهد الَّذي أعهده معهم بعد ِتلك األياِم، يقولُ الرب، أجعلُ نوام"16: بعدما قالَ ساِبقًا

 ،ها يف أذهاِنِهمب17وأكتعدياِتِهم يف ما بدوتع مخطاياه أذكُر ةٌ هلِذِه ال يكونُ 18". ولَنغِفريثُ تكونُ مما حوإن
  . بعد قُربانٌ عن اخلَطيِة

  دعوة للمثابرة
طَريقًا كرسه لنا حديثًا حيا، باِحلجاِب، أي 20ع، بدِم يسو" األقداِس"فإذ لنا أيها اإلخوةُ ِثقَةٌ بالدخوِل إىل 19

لنتقَدم بقَلٍب صاِدٍق يف يقِني اإلمياِن، مرشوشةً قُلوبنا ِمن ضمٍري ِشريٍر، 22وكاِهن عظيم على بيِت اِهللا، 21جسِدِه، 
قينا مباٍء نِسلَةً أجسادغتجاِء23. ومبإقراِر الر كسمتلنهو أمني دا، ألنَّ الَّذي وعا 24.  راِسخعضنا بعضالِحظْ بولن

غَري تاِركني اجِتماعنا كما لقَوٍم عادةٌ، بل واِعظني بعضنا بعضا، 25للتحريِض على املَحبِة واألعماِل احلَسنِة، 
 ،بقري ومنَ اليوإنْ أ26وباألكثَِر على قَدِر ما تر هةٌ فإنذَبيح عدال تبقَى ب ،عِرفَةَ احلَقذنا مما أخعدخطأنا باختياِرنا ب

من خالَف ناموس موسى فعلى 28. بل قُبولُ دينونٍة مخيف، وغَريةُ ناٍر عتيدٍة أنْ تأكُلَ املُضادين27عن اخلطايا، 
ا أشر تظُنونَ أنه يحسب مستِحقا من داس ابن اِهللا، فكم ِعقاب29. شاِهديِن أو ثَالثَِة شهوٍد يموت بدوِن رأفٍَة

يلَ اِلانِتقام، أنا أُجازي، : "فإننا نعِرف الَّذي قال30َوحِسب دم العهِد الَّذي قُدس بِه دِنسا، وازدرى بروِح النعمِة؟ 
با". يقولُ الروأيض" :هعبش ديني ب31". الرِي اِهللا احلَيديف ي قوعهو الو خيفم!  

ِمن ِجهٍة مشهورين 33. ولكن تذَكَّروا األيام الساِلفَةَ الَّيت فيها بعدما أُِنرتم صبرتم على مجاهدِة آالٍم كثريٍة32
ألنكُم رثَيتم لقُيودي أيضا، وقَِبلتم 34. بتعيرياٍت وضيقاٍت، وِمن ِجهٍة صائرين شركاَء الَّذين تصرف فيِهم هكذا

فال تطرحوا ِثقَتكُم الَّيت هلا 35. سلب أمواِلكُم بفَرٍح، عاِلمني يف أنفُِسكُم أنَّ لكُم ماالً أفضلَ يف السماواِت وباقيا
: ألنه بعد قَليٍل ِجدا37. ئَةَ اِهللا تنالونَ املَوِعدألنكُم حتتاجونَ إىل الصِرب، حتى إذا صنعتم مشي36. مجازاةٌ عظيمةٌ

وأما نحن فلَسنا ِمن اِلارِتداِد 39". أما البار فباإلمياِن يحيا، وإِن ارتد ال تسرَ بِه نفسي38. سيأيت اآليت وال يبِطئُ"
  .للهالِك، بل ِمن اإلمياِن القِتناِء النفِس

  
  
  

  اإلميان
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باإلمياِن نفهم أنَّ العالَمني 3. فإنه يف هذا شِهد للقُدماِء2. وأما اإلميانُ فهو الثّقَةُ مبا يرجى واإليقانُ بأُموٍر ال ترى1
ا هو ظاِهرى ِممرنْ ما يى مل يتكَوِة اِهللا، حتبكَِلم تل4َ. أُتِقنةً أفضهابيلُ ِهللا ذَبيح مباإلمياِن قَدقايني ِمن  . له ِهدفبِه ش

باإلمياِن نِقلَ أخنوخ لكَي ال يرى املَوت، ومل يوجد ألنَّ 5! وبِه، وإنْ مات، يتكَلَّم بعد. أنه بار، إذ شِهد اُهللا لقَرابيِنِه
قَلهى اَهللا. اَهللا نقد أرض هبأن له ِهدقِلِه شأنَّ الَّذي يأيت إىل ولكن بدوِن إميا6. إذ قَبلَ ن ِجبي هألن ،هإرضاؤ مِكنٍن ال ي

هطلُبوني جازي الَّذيني هوأن ،وجودم هبأن ى 7. اِهللا يؤِمننفب ،خاف عدب رإلَيِه عن أُموٍر مل ت ا أوحيلَم باإلمياِن نوح
باإلمياِن إبراهيم لَما دعي أطاع أنْ يخرج 8.  للِبر الَّذي حسب اإلمياِنفُلكًا خلَالِص بيِتِه، فبِه دانَ العالَم، وصار واِرثًا

باإلمياِن تغرب يف أرِض املَوِعِد 9. إىل املَكاِن الَّذي كانَ عتيدا أنْ يأخذَه مرياثًا، فخرج وهو ال يعلَم إىل أين يأيت
 ا يف خياٍم مع إسحاقةٌ، ساِكنها غَريبيِنِهكأنهلذا املَوِعِد ع الواِرثَِني معه عقوباملدينةَ الَّيت هلا 10. وي ِظرنتكانَ ي هألن

باإلمياِن سارةُ نفسها أيضا أخذَت قُدرةً على إنشاِء نسٍل، وبعد وقِت السن 11. األساسات، الَّيت صاِنعها وباِرئُها اُهللا
ِت الَّذي وعِسبإذ ح ،تصاِدقًاولَد ماِء يف 12. دجوِم السماٍت، ِمثلُ نم واِحٍد، وذلك ِمن ا ِمنأيض ِلدلذلك و

دعحِر الَّذي ال يمِل الَّذي على شاِطئ البِة، وكالرالكَثر.  
13قوها وحدظَروها وصعيٍد نب بل ِمن ،نالوا املَواعيدم مل يعونَ، وههؤالِء أمج باُء يف اإلمياِن ماتغُر مهوا بأنها، وأقَروي

فلو ذَكَروا ذلك الَّذي خرجوا 15. فإنَّ الَّذين يقولونَ ِمثلَ هذا يظِهرونَ أُم يطلُبونَ وطَنا14. ونزالُء على األرِض
 يستحي ِِم اُهللا أنْ يدعى لذلك ال. ولكن اآلنَ يبتغونَ وطَنا أفضلَ، أي مساويا16. ِمنه، لكانَ هلُم فُرصةٌ للرجوِع
  .إهلَهم، ألنه أعد هلُم مدينةً

17برجوهو م إسحاق إبراهيم مباإلمياِن قَد . هوحيد ،الَّذي قَِبلَ املَواعيد م18قَدى : "الَّذي قيلَ لهدعي بإسحاق هإن
باإلمياِن 20. مِة ِمن األمواِت أيضا، الَّذين ِمنهم أخذَه أيضا يف ِمثاٍلإذ حِسب أنَّ اَهللا قاِدر على اإلقا19". لك نسلٌ

باإلمياِن يعقوب ِعند موِتِه بارك كُلَّ واِحٍد ِمِن ابني يوسف، 21. إسحاق بارك يعقوب وعيسو ِمن ِجهِة أُموٍر عتيدٍة
صاهعلى رأِس ع دِع22. وسج فِة ِعظاِمِهباإلمياِن يوسِجه ى ِمنين إسرائيلَ وأوصب روجخ وِتِه ذَكَرم ند .

. باإلمياِن موسى، بعدما وِلد، أخفاه أبواه ثَالثَةَ أشهٍر، ألنهما رأيا الصيب جميالً، ومل يخشيا أمر املَِلِك23
مفَضالً باألحرى أنْ يذَلَّ مع شعِب اِهللا على أنْ 25رعونَ، باإلمياِن موسى لَما كِبر أبى أنْ يدعى ابن ابنِة ِف24

. حاِسبا عار املَسيِح ِغنى أعظَم ِمن خزائِن ِمصر، ألنه كانَ ينظُر إىل املُجازاِة26يكونَ له متَتع وقيت باخلَطيِة، 
باإلمياِن صنع الِفصح 28. نه تشدد، كأنه يرى من ال يرىباإلمياِن ترك ِمصر غَري خائٍف ِمن غَضِب املَِلِك،أل27

األبكار الَّذي أهلك مهسملئالَّ ي مالد شا 29. ورالَّذي لَم ِة، األمرِر كما يف الياِبسحِر األمحباإلمياِن اجتازوا يف الب
باإلمياِن راحاب الزانيةُ 31. طَت أسوار أرحيا بعدما طيف حوهلا سبعةَ أياٍمباإلمياِن سق30َ. شرع فيِه اِملصريونَ غَِرقوا

  .مل ِلك مع العصاِة، إذ قَِبلَِت اجلاسوسِني بسالٍم
، وماذا أقولُ أيضا؟ ألنه يعِوزين الوقت إنْ أخبرت عن ِجدعونَ، وباراق، وشمشونَ، ويفتاح، وداود، وصموئيل32َ

أطفأوا قوةَ الناِر، نجوا 34قَهروا مماِلك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أُسوٍد، : الَّذين باإلمياِن33واألنبياِء، 
. هن بقيامٍةأخذَت ِنساٌء أموات35ِمن حد السيِف، تقَووا ِمن ضعٍف، صاروا أِشداَء يف احلَرِب، هزموا جيوش غُرباَء، 



وآخرونَ جتَربوا يف هزٍء وجلٍد، ثُم يف قُيوٍد أيضا 36. وآخرونَ عذّبوا ومل يقبلوا النجاةَ لكَي ينالوا قيامةً أفضلَ
 مكروبني رِجموا، نِشروا، جربوا، ماتوا قَتالً بالسيِف، طافوا يف جلوِد غَنٍم وجلوِد ِمعزى، معتازين37. وحبٍس
 ،ذَلّنيا هلُم38مِحقستم كُِن العالَممل ي مقوِق األرِض. وهوش غاِيروِجباٍل وم رارييف ب 39. تائهني ،مفهؤالِء كُلُّه

 ،نالوا املَوِعدا هلُم باإلمياِن، مل يشهودلوا بدوِن40مكمال ي لَ، لكَييئًا أفضلنا ش ظَراُهللا فن قناإذ سب.  
  
  
  

  اهللا يؤدب أبناءه
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لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابةٌ ِمن الشهوِد ِمقدار هِذِه محيطَةٌ بنا، لنطرح كُلَّ ِثقٍل، واخلَطيةَ املُحيطَةَ بنا بسهولٍَة، 1

 يسوع، الَّذي ِمن أجِل السروِر ناِظرين إىل رئيِس اإلمياِن ومكَمِلِه2ولنحاِضر بالصِرب يف اِجلهاِد املَوضوِع أمامنا، 
فتفَكَّروا يف الَّذي احتملَ ِمن اخلُطاِة 3. املَوضوِع أمامه، احتملَ الصليب مستهينا باِخلزِي، فجلَس يف يمِني عرِش اِهللا

فوِسكُمفِسِه ِمثلَ هِذِه لئالَّ تِكلّوا وختوروا يف نةً لنمقاوم.  
4قاِوموا بِة، مل تاخلَطي ِضد جاِهدينِم مى الدحت 5عدننيكب كُمخاِطبعظَ الَّذي يالو مسيتوقد ن" : ِقريا ابين،ال حتت

كخوال ختُر إذا وب ،بالر 6. تأديبلُهقبكُلَّ ابٍن ي وجيِلد ،هبديؤ بالر هِحبِملون7َ". ألنَّ الَّذي يحتت مإنْ كُنت أديبالت 
ننياُهللا كالب عاِملُكُم؟ . يأبوه هبدابٍن ال يؤ غولٌ ال 8فأين مكاَء فيِه، فأنترش اجلميع بال تأديٍب، قد صار مولكن إنْ كُنت

ألنَّ 10يب األرواِح، فنحيا؟ أفَال نخضع باألولَى ِجدا أل. ثُم قد كانَ لنا آباُء أجساِدنا مؤدبني، وكُنا نهابهم9. بنونَ
ولكن كُلَّ تأديٍب 11. أولئك أدبونا أياما قَليلَةً حسب اسِتحساِنِهم، وأما هذا فألجِل املَنفَعِة، لكَي نشتِرك يف قَداسِتِه

لذلك قَوموا 12.  بِه ثَمر بر للسالِموأما أخريا فيعطي الَّذين يتدربونَ. يف احلاِضِر ال يرى أنه للفَرِح بل للحزِن
واصنعوا ألرجِلكُم مساِلك مستقيمةً، لكَي ال يعتِسف األعرج، بل باحلَري 13األيادي املُسترخيةَ والركَب املُخلَّعةَ، 

  .يشفَى
  حتذير من رفض اهللا

. مالِحظني لئالَّ يخيب أحد ِمن ِنعمِة اِهللا15بدوِنها لن يرى أحد الرب، ِاتبعوا السالم مع اجلميِع، والقَداسةَ الَّيت 14
لئالَّ يكونَ أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو، الَّذي 16. لئالَّ يطلُع أصلُ مرارٍة ويصنع انِزعاجا، فيتنجس بِه كثريونَ

هتكوريب ٍة باع17. ألجِل أكلٍَة واِحد ِجدإذ مل ي ،ِفضكَةَ ررِرثَ البأنْ ي ا أرادذلك، لَم عدا بأيض هتعلَمونَ أن كُمفإن
  .للتوبِة مكانا، مع أنه طَلَبها بدموٍع

 وصوِت كِلماٍت، وهتاِف بوٍق19ألنكُم مل تأتوا إىل جبٍل ملموٍس مضطَِرٍم بالناِر، وإىل ضباٍب وظَالٍم وزوبعٍة، 18
وإنْ مسِت اجلَبلَ بهيمةٌ، ترجم أو : "ألنهم مل يحتِملوا ما أُِمر بِه20استعفَى الَّذين ِمسعوه ِمن أنْ تزاد هلُم كِلمةٌ، 

د أتيتم إىل جبِل بل ق22". أنا مرتِعب ومرتِعد:"وكانَ املَنظَر هكذا مخيفًا حتى قالَ موسى21". ترمى بسهٍم



وكَنيسةُ أبكاٍر مكتوبني يف 23ِصهيونَ، وإىل مدينِة اِهللا احلَي، أورشليم السماويِة، وإىل ربواٍت هم محِفلُ مالئكٍَة، 
 ،لنيكَماِن اجلميِع، وإىل أرواِح أبراٍر ميماواِت، وإىل اِهللا دهِد اجلديِد24السوإىل وسيِط الع : شِم روإىل د ،سوعي

  .يتكَلَّم أفضلَ ِمن هابيلَ
ألنه إنْ كانَ أولئك مل ينجوا إذ استعفَوا ِمن املُتكَلِّم على األرِض، فباألولَى ِجدا . اُنظُروا أنْ ال تستعفوا ِمن املُتكَلِّم25

إني : " صوته زعزع األرض حينئٍذ، وأما اآلنَ فقد وعد قائالًالَّذي26! ال ننجو نحن املُرتدين عن الَّذي ِمن السماِء
، يدلُّ على تغيِري األشياِء املُتزعِزعِة "مرةً أيضا: "فقَولُه27". مرةً أيضا أُزلِزلُ ال األرض فقط بل السماَء أيضا

ععزتبقَى الَّيت ال تتز ٍة، لكَيصنوع28. كماَهللا لذلك ون خِدمبِه ن كرنا شِعند كُنلي ،ععزا ال يتزقاِبلونَ ملكوت حن
  ".إهلَنا نار آِكلَةٌ"ألنَّ 29. ِخدمةً مرضيةً، خبشوٍع وتقوى

  
  
  

  وصايا ختامية
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اُذكُروا املُقَيدين 3.  وهم ال يدرونَال تنسوا إضافَةَ الغرباِء، ألنْ ا أضاف أُناس مالئكَة2ً. لتثبِت املَحبةُ األخوية1ُ

ليكُِن الزواج مكَرما ِعند كُلّ واِحٍد، واملَضجع غَري 4. كأنكُم مقَيدونَ معهم، واملُذَلّني كأنكُم أنتم أيضا يف اجلَسِد
كونوا مكتفني مبا ِعندكُم، ألنه . كُم خاليةً ِمن محبِة املاِللتكُن سريت5. وأما العاِهرونَ والزناةُ فسيدينهم اُهللا. نِجٍس
  ".ماذا يصنع يب إنسانٌ؟. الرب معني يل فال أخاف: "حتى إننا نقولُ واِثقني6، "ال أُِمهلُك وال أتركُك: "قالَ
 . انظُروا إىل ِنهايِة سريِتِهم فتمثَّلوا بإمياِنِهم.اُذكُروا مرِشديكُم الَّذين كلَّموكُم بكَِلمِة اِهللا7

ال تساقوا بتعاليم متنوعٍة وغَريبٍة، ألنه حسن أنْ يثَبت القَلب 9. يسوع املَسيح هو هو أمسا واليوم وإىل األبِد8
. ال سلطانَ للذين يخِدمونَ املَسكَن أنْ يأكُلوا ِمنه" مذبح "لنا10. بالنعمِة، ال بأطِعمٍة مل ينتِفع ا الَّذين تعاطَوها

. بيِد رئيِس الكهنِة تحرق أجسامها خاِرج املَحلَِّة" األقداِس"فإنَّ احلَيواناِت الَّيت يدخلُ بدِمها عن اخلَطيِة إىل 11
فلنخرج إذًا إلَيِه خاِرج املَحلَِّة 13. ، تألَّم خاِرج الباِبلذلك يسوع أيضا، لكَي يقَدس الشعب بدِم نفِسِه12

هعار ة14َ. حاِملنيتيدالع طلُبنا نةٌ، لكنلنا هنا مدينةٌ باقي سبيِح، 15. ألنْ لَيسةَ التبِه يف كُلّ حٍني ِهللا ذَبيح مقَدفلن
  .تنسوا ِفعلَ اخلَِري والتوزيع، ألنه بذَبائح ِمثِل هِذِه يسر اُهللاولكن ال 16. أي ثَمر ِشفاٍه معتِرفٍَة باِمسِه

أطيعوا مرِشديكُم واخضعوا، ألنهم يسهرونَ ألجِل نفوِسكُم كأنهم سوف يعطونَ ِحسابا، لكَي يفعلوا ذلك 17
  .بفَرٍح، ال آنني، ألنَّ هذا غَري ناِفٍع لكُم

أكثَر أنْ  ولكن أطلُب19. جِلنا، ألننا نِثق أنَّ لنا ضمريا صاِلحا، راِغبني أنْ نتصرف حسنا يف كُلّ شيٍءصلّوا أل18
 .تفعلوا هذا لكَي أُرد إلَيكُم بأكثَِر سرعٍة

  صالة



 ،يسوع، بدِم العهِد األبديوإله السالِم الَّذي أقام ِمن األمواِت راعي اِخلراِف العظيم، ربنا 20
 
ليكَملكُم يف كُلّ عمٍل صاِلٍح لتصنعوا مشيئَته، عاِمالً فيكُم ما يرضي أمامه بيسوع املَسيِح، الَّذي له املَجد إىل أبِد 21

اآلِبدين .آمني.  
  حتية ختامية

ِاعلَموا أنه قد أُطِلق 23. لوعِظ، ألني بكَِلماٍت قَليلٍَة كتبت إلَيكُموأطلُب إلَيكُم أيها اإلخوةُ أنْ حتتِملوا كِلمةَ ا22
يسلّم . سلّموا على مجيِع مرِشديكُم ومجيِع الِقديسني24. األخ تيموثاوس، الَّذي معه سوف أراكُم، إنْ أتى سريعا

  .آمني. اَلنعمةُ مع مجيِعكُم25. علَيكُم الَّذين ِمن إيطاليا


