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الر وِمنالِة إلى العبسانياح رحين األصابع الس ددأ العالتاِسنقرعشَ عِمر كتاِبن الح اةي: 
 

 "إذ الشريعة لمتو ْلصالذين كانوا ي عبداَهللاون بح سبها ولوإلى أد نى دراِتجال  الكمولذلكو ضاُهللاع  
أسديداً لالاساً جاِبقترِه إليم ماً لنَقدا رج١." أفضَلاء  

 

 نولِك .زاِئ جريو غَا ه ومعلهن ِفاس لإلنْزاِئو جا هن ما لتبيةوعوض منانيالقو وعاِئرالشّ علوم أن المنِم 
 اِئعالشَر تلكتغَال تستطيع أن يِم يئاًشَ رنعاِئ طبرشَ الب الذينيتب عِم ديناّون ناألد يان أوع ة ِمقيدف .ِد العقاِئنانيالقون 

 ن ِماننسإل ل يكنا لم مة العقيد تلكين أو الدلذلكعاً اِض خَطيعاًصاً مخْان شَنساإل ن ِمجعُلتال  اه ذاِتد حفى عاِئروالشّ
ع نْم علىا ة لهرا ال قده ذاِتنِم ائعر والشّنالقوانيف .ةريعشّ التلك لقانون أوا كلذِل وعض والخُِةللطاع ازع وِهنفِس
 أنّهبطأ  إذا أخِْه علي تحكمفهى . الذنبن ذلك ِمريرِها على تبه لةَرال قدف هرتكب اوإن .ذنبال رتكاِبن اان ِمساإلنْ
مذنبى نَ الِذقاِب للِعستحقٌ ومتْص الشِّهعلي ولكنّ.ةريع هِلاا ال تعج اإلنسغَان يرالس لتج نْ ِمعَلوىهاًاناً إنسوي٢. س   
 

  دٍٍدسسى جى ج ِذ ِذ كّل كّلةِِةريعريعالشّالشّ  الالمم بأع بأعههألنّألنّ" :ثاح الثاِلحة األصومي رىِنؤِمم  إلىِهالِت فى رسولسالر ولس بيقوُل 
ال يتبال يتبررررأم أم اماِهللا اِهللاام ألن بالشَ بالشَ ألن ريعةِِةريعم م عرفة الخَرفة الخَعطيةةطي".يقوُل ثم  :"وأموأما اآلنا اآلنفقد فقد ظه ظه رربر اِهللا اِهللا بر بد ون الشّون الشّ بدريعةِِةريع  مشْشْمههوداً لهوداً له  

  ميعميع الج الج إِذ إِذ..قٌقٌ ال فر ال فرهه ألنّ ألنّ..ؤمنونؤمنون ي ي الذين الذين وعلى كّل وعلى كّل إلى كّل إلى كّل..سيحسيح الم الموعوعسسان بيان بي باإليم باإليم اِهللا اِهللا بر بر..اءاء واألنبي واألنبيةِِةريعريع الشّ الشّننمِِم
  هِِهمِِمان بدان بدة باإليمة باإليم كفار كفارهللاُُهللاا  ههممى قدى قدسيح الِذسيح الِذ الم الموعوعسسى بيى بي الِذ الِذاِءاِءدد بالِف بالِفهِِهمِتمِتععاناً بِناناً بِنجج م مرينرينررتبتب م م.. اِهللا اِهللاددجج م مممههززوووا وأعوا وأعطأطأأخْأخْ

إلظهإلظهار برِم ِم..هِِهار بر ننأجل الص فْفْ أجل الصح عالخَ الخَنِِنح ع طايطايا السفِةفِةاِلاِلا السبإم بإم هال اهللاال اهللاه . .إلظهإلظهار برهِِهار برفى الز فى الز ممان الح٣."رراِضاِضان الح   
 

  ." أفضَل أفضَلاءاءججا را رماً لنَماً لنَقدقد م مهِِه إلي إلياِباِبقترقترولذلك وضع اُهللا أساساً جديداً لالولذلك وضع اُهللا أساساً جديداً لال": ينالة إلى العبرانيس الرب كاِتوقاَل 
ليِمس نسيلٍة وريى الشّ لتؤدعة عمِمالً أكثر مِملتِْعا ج ها ال تغ إنّ.ِه أجِلنيرالشّ قلب رشّ ُلِطير وال تبرهأو عُل تج 
 ىِد األبِتو المن ِمِه ونقِلِهوِد قين ِمريرِه وتحيير قلبِهان وتغْ اإلنسديِدسيلة لتج ومدع ال ي اَهللا ولكن.ديداًاناً جس إنْهنِْم

 هذا س لي.ديِدج الِب على خلق القلر قاِد.ةديد خليقة جهنْ ِمعَلج ي أنر قاِدنا اإلنس خلقَاُهللا الِذى ف.ِةديب األاِةيلحإلى ا
موماًفه كتابياً مِد القديمدثاً ستحهِدِة إلى العونَفبالع جدأن د اوالنّد اكتشَبى وأعلنَفه هفى م زالورِهم ى والخَاِدحسيم٤.ن   
 

 روإلثم ص باه أنّفَكتشَ ا.ديٍد جن ِماًخلقاً وييرتغْ  فيِه اُهللاعمَل ي إلى أن الماسةاجته حداو دفَكتشَا 
ى راً ِفنكِسعاً مِضت ماءج  لذلك.ماً داِئهام أمتهطي وخَاصيِهع بمارفٌع وأنّه. رر البشَاِئ كسه أم بِهبلتْ حِةطيوبالخَ
االٍةص عترٍةافيقٍةاِد ص.ؤِم مناً أنالم خَلدالو حيدس العِلقاِد إلى مىه و القلب ر ونكِسالمالروح نْالمقِحس.َع فَر 
داوالنّ دبىأن ب الداِء تَيه و القلب.ِط لذا رفع لبتهخلقْخلقْقلباً نقياً اقلباً نقياً ا" :ارعاً ضفى فى ي ا اُهللاا اُهللا يو و رروحاً موحاً مستقيماً جستقيماً جدددفى  فى د 
دلىلىاِخاِخد".اَهللا إن و حدهه القاِدو يِدِدر على تجالر وح فهاِل خَوخلق القلِبعلى ا وقهالنقى فه وم ِدبعال وهاِلعبخَم اهفاي.    
 

 اَهللاإن قد وسو ٌلاِدعور حيم .أحب الجنسشَ البلنَاو رى مساال طريقَر اب إقترِهلي منذ بو.قةليخَ الِءد دهم 
ا ة لممنِظ ماِهللا ةريعشَ تْاء ج ثم.ِهِتبحان مضوع إلى أحج والرِهة إليْدو الع طريقَانيصقط فى الِع وس ضّلنمِل
رسمِم هنالب دء وهو تقديماِئ ذبحح يةواني.ي كفرطاياهعن خ ا به مشَال الفَ خَنغُاَل فينَةريع أل .اناًفرمكنّه توب :
"بدبدون سفِكفِكون سد د م ال تحم ال تحصلُُلصم و. "غفرةغفرة مالِةبرسب طرس الرسِةول الثاني جاء: "أناَهللا اَهللاأن ال ي شَشَ ال ياءاءأن أن ي لِِلهه يكاا أنَ أنَكسبْلبْل  سأن أن   

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،                    ١٩: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ١
  ٧: ٧ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٢٦ – ٢٠: ٣ الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة بولس٣
 ١٧ – ١: ٥١سفر المزامير                     ،                ١٢ :٨ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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يقبَلقبَليالج الج ميعميعإلى التوب ةة إلى التوب".تْ كانَ لقداِئ ذبحالع هاد لقديم رزاً لفادينَما الربي سالِذوع ى سفكد مالطاِهه رليِب على ص 
الجِمثِةلج نَلقا. ميع أجل الجب ولسالر فى ِخوُلس إلىِهالِتتام رس  ىِنؤِمم رةومي  أنكرازته: "ححسسبإإ  بععالن السالن السرر  
  لِهلِهر اإلر اإلممأأ  ببسس ح ح..ةِِةويويالنبالنب  بالكتِببالكتِب  مممم األ األميعميع ج ج بِه بِهمملِِل وأع وأع اآلن اآلنررهه ظ ظولكنولكن  ..ةِِةزليزلي األ األنِةنِةزِمزِم األ األىى ف ف مكتوماً مكتوماً كان كانىىالِذالِذ
 ولس بقاَل  األفضُلاءج الرذلك و." آمين آميندِِدببلى األلى األإإ  ددجج الم المسيح لهسيح له الم الموعوعسس بي بيههددحح الحكيم و الحكيم و ِهللا ِهللا..انان اإليم اإليمةِِةإلطاعإلطاع  ىىزلزلاألاأل
الروُلسنْ عفىه  إلىالتِهرس  ىوِس كولىِنؤِمم :"السالسررالمكتوم المكتوم منذ الد منذ الد ههور ومنذ األجور ومنذ األجيال لكنّال لكنّيههاآلن اآلن قد قد أظهر أظهر لقد يسيِهيسيِه لقد..  

الذينالذينأر أر اداُهللا اُهللاد أن أن ي ي ععررفهفهممم م ا هو غنَو غنَا هى مى مججد هد هذا السذا السررفى األم فى األم م الذى هم الذى هو المو المسيحسيحفيكم فيكم ر ر ججاءاءالم الم ج١."ددج   
 

  هِِهمِتمِتحح ر رببسسى حى ح الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَببو رو ربارك اهللا أببارك اهللا أبمم":  األولىِهالِت رسستهّل فى مولسالر سطر بقاَلو 
الكثيرةِِةالكثيرو و لدنَنَلدا ثانيا ثانية لرة لرجاٍءاٍءجح ح ىى..بقي بقي امةِِةامي ي سسوعوعالم سيح ِمسيح ِم المنناألم األم واتاتو..لمير اٍثاٍث لميرال ي ى وال يتدنّى وال يتدنّفنَفنَ ال يسسوال ي وال ي ضضمحلحلم..م حفوظ حفوظ  م

فى السفى السمموألجلِِ ألجلِِاِتاِتو كموقاَل."كم ضاً أي: "مستِعستِعمددينينلم لم ججاوبكّل كّلةِِةاوب م م نني ي سألكمسألكمع ع ننس س ببِِببالر الر جالِذ الِذاِءاِءج ى فيكمى فيكمبو بو دداعةٍٍةاع  
  نٍةنٍةؤتمؤتم للنفس م للنفس ماٍةاٍةسسررو كمو كمى هى ها الِذا الِذنَنَاماموع أموع أمضضوو الم الماِءاِءجج بالر بالرككسِِسمملنَلنَ": يناني إلى العبرالِةسالر  كاتبوقاَل ."ففوووخَوخَ

ظيم ظيم  الع العبب الر الردِِدجج م مورور وظه وظهاركاركبب الم الماءاءجج الر الررينريننتِظنتِظمم":  تيطسلى إِهالِتى رسِف ولسولس الرب وقاَل. "وثابتةوثابتة
ومنَنَخلِصخلِصوما يا يسسوعوعالم ى بذَلى بذَلسيح الِذسيح الِذ المنفس نفس هألجلنَ ألجلنَه ا لكىا ِما ِم يفدينَ يفدينَا لكىنإ ." إثم إثم كّل كّلنن وجال هتعتليِهنؤِمم ب سمح ة الفر

والسادِةع ستِعومداِئ دماً لمجكّلِةاوب م ني سألهع نس ِببالر ى فيِه الِذاءج.ولكن الم سيحي٢:ات فَئ ثالثُين   
 

 الفئة ِه هِذ.... وارتياب وارتيابكك وشَ وشَفٍٍفوو فى خَ فى خَونونعيشُعيشُويويسيح سيح ى فى المى فى الماِماِمسس ال الممههركزركزمم  ونونهلهلججالذين يالذين ي: : ىىولولألألاا 
تنقصها المرفةع.تحتاج إلى م راجِةعاِف إلكتشَ اِهللاِة كلمقاَل.ِه ألوالِد الثمينِة اِهللاواعيِد م اِح صبالم زع ور التاِسم

شَعر بعائِة الِمد :"فتحكالِم كالِمفتح ككي ي نيرنيري عقُلعقُل يالج الج هما ."للااهِعندر جعالس بعح تلميذاًونبفر وعسقائلين لي  :يا رحتى ب 
 مه ينتظرمهصير ماطيني الشّ ألن.تٌؤق مح فرذا ه أنم لهنبي ي أنوعس ي الربادأر. كِمسا با لنَعاطين تخضيالشّ

 ب الرقاَل.  األفضلاِءجو بالر هماِئ الدحالفر  ولكن.اطينيشَاج رة إلخْسارمم ال  ذلكدعبو .مة لهدعار المفى النّ
يسِه لتالميِذوع: ولكنولكنال تفر ال تفر ححوا بهذا أنوا بهذا أناألر األر وواحتخْ تخْاح ضضععلكم بْل بْل.. لكم إفر إفر ححوا بالحوا بالحرىرىأن أن أس أس مماءكماءكمكتب تْتْ كتبفى الس فى الس ممو٣.اِتاِتو   
 

  الفئةِههِذ ....ةِِة األبدي األبدياِةاِةييال الحال الح ونو ونوممههالِصالِصان خَان خَمم لض لضرىرى بشَ بشَ بجهٍد بجهٍدةٍٍة يائس يائستٍٍتاوالاوالحح م مونونبذلبذلالذين يالذين ي  ::ةةثانيثانيال 
 اءجى رة تعِطسيحي الم هؤالء أنىِس نَ.ةياة األبدي الحا وتناُلهالص خَنمتضا علهل ى ذاِتة على بردعتِمم دتجاِه
   الذين قبلوه الذين قبلوه كّل كّلااأمأم:  مكتوب.ليبا على الص ألجلنَسيح المملها ع على مىمبِن  بْلرىشَ بٍدهعلى ج ىبِن مري غَأفضَل
فأعطاهفأعطاهممسلطاناً أن سلطاناً أن ي ي صيرصيروا أوالداِهللا اِهللاوا أوالد أى أى الم ؤِمؤِم المنوننونباس فهْل.هِِهمِِم باس عقُل يأن اِهللا أوالد نيؤِم المنِهِم باس عيشُيونر بغي 

رثابٍتاٍءج على ع مسيح ِمل المأن جلهم.ويتم سكونبر اٍءجر ثابٍت غي بِنىمعلى رم البشَهِدال الج رى؟عيِف الض.  
 

 طمئنّة م الفئةِههِذ ....ببع الرع الر حين م حين م كّل كّليكونونيكونون س سممههقين أنّقين أنّ وعلى ي وعلى يقِةقِةاِداِد الص الصاعيد اِهللاعيد اِهللاوو بم بمننتمسكوتمسكوالمالم: : ةةثالثثالثال 
ا ا هههلوا أيهلوا أي تج تج أن أن ال أريد ال أريدثمثم": ىالونيكَ تسىِنؤِمم  إلى األولىِهِتالفى رس ولسا ب قاله التىِةعزيمال اِتكلمة بالكستممو

 خوته إحننَا ينَ علشفقُ يولس الرولس ب إن."مم له لهاءاءجج ال ر ال ر الذين الذيناقيناقيننوا كالبنوا كالب ال تحز ال تحز لكى لكىدينديناِقاِق الر الرةِِة جه جهننة ِمة ِموواإلخْاإلخْ
حسيفى الم.ا ِم علينَشفقُ ينالح زن كالباقينالذين ال ر جاءله مؤِك ويد نَ": ِهقوِل بذلكحناألح ياءالب اقيننخطفُ س 

جالقاِةميعاً لمالر بفى اله كيفَ."اءو ي عزى بعنَضا بعضاً بهكنّذا الكالم إن ا ال نصدقهشُ نَ أو؟ فيِهك.قاَل لقد  
كاتب الرالِةسلنلن: ين إلى العبرانيتمتمسسككبإقر بإقر ار الرار الرجراسخاً راسخاًاءاءج ألن ألن الذى و الذى و ععدده ه ووأمين نَ إنّ.. أمينأِع اِهللاا أوالد زعلى اء 

   ٤.تِهبحن م ابا إلى ملكوِتلنَِخد لياوىم الس اآلببذَلا ار م بمقد ولكن.الح صأوفينَا   لبرس ليذلك. قلبِه
 

 األفضل اِءج بالرح ال أفركيفَ: اوىما السانَ أب..الِة الصتلكى ى فِع متشتركِل وكعأد: عزيزى القارئ 
 وال ِدلى األب إك تهِلولن ةاة أبديا حيطيها أع وأنَ:كبقوِل  إليكاجعٍة رٍة نفس تائب كّلتَدع ونا مي .؟نهاِم ضوأنتَ

خْيطفها أحِم دنىِد ي. أرالفاِدى صالِتفع وعسم يفى اثقاًوى  فى اسِع والقائل دك :منإلقبْل ي خْأ ال ىرجارجاً خَه.  
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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 ١٣٠: ١١٩ ، مزمور ١٥: ٣  & ٤-٣: ١ ولىرسالة بطرس الرسول األ ،   ٢٨ -٢٦: ١سالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ر٢
  ٢٠: ١٠ ، إنجيل لوقا ١٢: ١٢ إلى مؤمنى رومية ، و١٣: ٢ تيطس رسالة بولس الرسول إلى ، ١٩ -١٨: ٦  الرسالة إلى العبرانيين٣
 ٢٣ :١٠الرسالة إلى العبرانيين     ،١٨-١٣: ٤   ،    رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١٣-١٢: ١ إنجيل يوحنا ٤
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